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                                         يعبر مضمون المذكرة بأي حال من األحوال عن رأي صاحبها



األشكالجدول   

 رقم الشكل العنوان الصفحة
61ص  01 التدقيق اجلبائي الداخلي 
62ص  02 التدقيق اجلبائي اخلارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الجداول

 رقم الجدول العنوان                الصفحة
 01 معايري التدقيق املتعارف عليها   36-35ص

 02 الضريبة على الدخل االمجايل    53ص
 03 الرسم على القيمة املضافة      56ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول المصطلحات

 شرح المصطلح المصطلح رقم المصطلح
01 AAA American Accounting 

Association 

 
 



 

 
 قائمة الجداول

مقدمة عامة 
 جانب نظري

 . المحاسبيللتدقيقالنظري  اإلطار :أول فصل
 .المدخل المفاهيمي للتدقيق :أول بحثم
  .مميزات التدقيق:بحث ثانيم

 

 . اإلطار المفاهيمي للتدقيق الجبائي:فصل ثاني

 . عموميات حول الجباية:مبحث أول 

 .التدقيق الجبائي: بحث ثانيم

 
 جانب تطبيقي 

 خاتمة عامة
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 يف أما بينهما ، ادلوجودة العالقة و ابراز الداخلية والتحصيل الضرييب  ادلراجعة إىل النظرية الدراسة يف        تطرقنا
مركز الضرائب يف  يف ميدانية بدراسة  وذلك التطبيقي ، اجلانب على النظري اجلانب بإسقاط سنقوم الفصل ىذا

   :مبحثني إىل الفصل ىذا تقسيم وسيتم. مستغاًل

 .مركز الضرائب  مستغاًل عموميات حول :األول   ادلبحث-   

 .دراسة حالة يف اطار ادلراقبة اجلبائية: الثاين  ادلبحث -   
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 مستغانمCDI مركز الضرائب   عموميات حول: األول  المبحث

 التعريف بمركز الضرائب ومهامه: المطلب األول

 التعريف بمركز الضرائب:  الفرع األول

 حتت اشراف رئيس ادلركز كل مهام التسيري و التحصيل ،        مركز الضرائب ىو مركز تسيري موحد جيمع
 .وادلراقبة وادلنازعات اليت تتكفل هبا حاليا ادلفتشيات والقباضات ومديريات الضرائب الوالئية

 هبذا الصدد يشكل مركز الضرائب احملاور اجلبائي الوحيد للمكلفني بالضريبية التابعني جملال اختصاصو وىم

 .ادلؤسسات اخلاضعة للنظام احلقيقي والنظام البسيط -

 .ادلهن احلرة-

 .ادلؤسسات غري اخلاضعة جملال اختصاص مديرية كربيات ادلؤسسات-

 مركز الضرائب مهام: الفرع الثاني

 :مصاحل رئيسية و قباضة ومصلحتني (03)ثالث رئيس مركز وىو يتشكل من   الضرائب مركزيسري 

 :، وتكلف بـالمصلحة الرئيسية للتسيير- 1
التكفل بادللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني دلركز الضرائب يف رلال  الوعاء، و ادلراقبة اجلبائية ومتابعة  - 

 .االمتيازات اجلبائية والدراسة األولية لالحتجاجات
ادلصادقة على اجلداول وسندات اإليرادات وتقد ديها  لرئيس ادلركز للموافقة عليها، بصفتو وكيال مفوضا للمدير  - 

 .الوالئي للضرائب
 .أو دلراجعة احملاسبة/اقرتاح تسجيل  ادلكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس ادلستندات  و   - 
إعداد تقارير دورية و جتميع اإلحصائيات وإعداد سلططات العمل  وتنظيم األشغال مع ادلصاحل األخرى  - 

 .مع  احلرص على انسجامها

 :تعمل على تسيري
 . ادلصلحة  ادلكلفة  جبباية  القطاع الصناعي(أ
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 . ادلصلحة ادلكلفة  جبباية قطاع البناء  واألشغال العمومية (ب
 . ادلصلحة ادلكلفة جبباية القطاع  التجاري(ج
 . ادلصلحة ادلكلفة جبباية قطاع اخلدمات(د
 . ادلصلحة ادلكلفة جبباية ادلهن احلرة(هـ

 :، وتكلف بـالمصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث- 2
 .إجناز  إجراءات  البحث  عن  ادلعلومة  اجلبائية ومعاجلتها  وختزينها  و توزيعها من أجل استغالذلا- 
اقرتاح عمليات مراقبة و إجنازىا،  بعنوان ادلراجعات  يف عني ادلكان و ادلراقبة على أساس ادلستندات  لتصرحيات - 

 .ادلكلفني  بالضريبة  التابعني  دلراكز الضرائب،  مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقييمية  دورية 

 :تعمل على تسيري
 : مصلحة  البطاقيات  وادلقارنات  ، وتكلف بـ(أ

 تشكيل وتسيري فهرس ادلصادر احمللية لإلعالم واالستعالم اخلاصة بوعاء الضريبة  وكذا مراقبتها وحتصيلها؛ - 
 مركزة ادلعطيات اليت جتمعها ادلصاحل ادلعنية ، وختزينها  واسرتدادىا من أجل استغالذلا؛ - 
 .التكفل بطلبات تعريف ادلكلفني بالضريبة - 
 : مصلحة البحث عن ادلادة الضريبية اليت تعمل يف شكل فرق، وتكلف بـ(ب

 .إعداد  برنامج  دوري للبحث عن ادلعلومة  اجلبائية بعنوان تنفيذ حق االطالع  - 
 اقرتاح تسجيل مكلفني  بالضريبة  للمراقبة على أساس ادلستندات  ويف عني ادلكان انطالقا من ادلعلومات - 

 .معةلمجواالستعالمات ا
 : مصلحة التدخالت اليت  تعمل  يف شكل فرق؛ وتكلف بـ (ج

بررلة  و اجناز التدخالت  بعنوان  تنفيذ  احلق يف  التحقيق  وحق  الزيارة و ادلراقبة  عند ادلرور وكذا إجناز يف   - 
 .عني ادلكان لكل ادلعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و حتصيلها

 اقرتاح  مكلفني  بالضريبة دلراجعة زلاسبتهم  أو للمراقبة على أساس ادلستندات انطالقا من ادلعلومات - 
 .معة لمجواالستعالمات ا

 : مصلحة ادلراقبة، اليت تعمل يف شكل فرق، وتكلف بـ(د
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 .إجناز برامج ادلراقبة على أساس ادلستندات ويف  عني ادلكان - 
 .إعداد  وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية  إجناز برامج  ادلراقبة مع تقييم مردودىا - 

 :، وتكلف بـ المصلحة الرئيسية للمنازعات-3
دراسة كل طعن  نزاعي أو إعفائي  يوجو دلركز الضرائب  و ناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غرامات  أو -  

 .عقوبات قررىا ادلركز، و كذا  طلبات اسرتجاع  اقتطاعات الرسم على القيمة  ادلضافة
 .متابعة  القضايا النزاعية  ادلقدمة إىل اذليئات القضائية - 

 :تعمل على تسيري
 :، وتكلف بـمصلحة االحتجاجات (أ

دراسة الطعون ادلسبقة  اليت هتدف إىل إلغاء أو ختفيض فرض ضرائب أو الزيادات والعقوبات احملتج عليها  و  - 
أو اسرتجاع الضرائب والرسوم و احلقوق ادلدفوعة اثر تصرحيات  مكتتبة  أو مدفوعات تلقائية أو /

 .مقتطعة  ادلصدر
  .دراسة طلبات تتعلق بإرجاع االقتطاعات الرسم على القيمة ادلضافة - 
دراسة  الطعون ادلسبقة  اليت  هتدف إىل االحتجاج على أعمال ادلتابعة  أو اإلجراءات ادلتعلقة  هبا أو ادلطالبة  - 

 .باألشياء احملجوزة
 .معاجلة منازعات التحصيل - 
 :، وتكلف بـمصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية (ب
دراسة الطعون التابعة الختصاص جلان طعن الضرائب  ادلباشرة  والرسم على القيمة ادلضافة والختصاص جلان  - 

 .الطعن اإلعفائي
 ادلتابعة، باالتصال مع ادلصلحة  ادلعنية  يف ادلديرية  الوالئية  للضرائب، للطعون و الشكاوى ادلقدمة - 

 .للهيئات  القضائية
 :، وتكلف بـ مصلحة  التبليغ واألمر بالدفع(ج
 .تبليغ  القرارات ادلتخذة بعنوان سلتلف الطعون إىل ادلكلفني  بالضريبة  و إىل ادلصاحل ادلعنية- 
 .األمر بصرف اإللغاءات و التخفيضات ادلقررة مع إعداد الشهادات ادلتعلقة  هبا -
 .إعداد ادلنتجات  اإلحصائية الدورية ادلتعلقة مبعاجلة  ادلنازعات و تبليغها  للمصاحل  ادلعنية -
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 :، وتكلف بـ القباضة-4
التكفل  بالتسديدات اليت يقوم هبا ادلكلفون بالضريبة  بعنوان التسديدات  التلقائية اليت تتم أو اجلداول - 

 .العامة  أو الفردية اليت تصدر يف حقهم وكذا متابعة وضعيتهم يف رلال التحصيل
  .تنفيذ التدابري ادلنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساريني ادلفعول وادلتعلقة  بالتحصيل اجلربي للضريبة - 
 .مسك زلاسبة ادلطابقة  لقواعد احملاسبة العامة وتقدمي حسابات  التسيري  ادلعدة  إىل رللس احملاسبة - 

 :تعمل على تسري
 .مصلحة  الصندوق- 
 .مصلحة  احملاسبة - 
 .مصلحة  ادلتابعات - 

 .تنظم مصلحة  ادلتابعات  يف شكل فرق 

 :،  حتت سلطة رئيس ادلركز، وتكلف بـمصلحة االستقبال واإلعالم- 5
 .تنظيم استقبال ادلكلفني بالضريبة وإعالمهم - 
نشر ادلعلومات حول حقوقهم  وواجباهتم اجلبائية اخلاصة  بادلكلفني  بالضريبة التابعني الختصاص مركز  - 

 .الضرائب

: ،  وتكلف بـمصلحة اإلعالم اآللي والوسائل -6
 .استغالل التطبيقات ادلعلوماتية  و تأمينها  وكذا تسيري التأىيالت  و رخص  الدخول ادلوافقة ذلا - 
 .إحصاء حاجيات ادلصاحل من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات - 
. اإلشراف على ادلهام  ادلتصلة  بالنظافة و أمن ادلقرات - 
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 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب مستغانم: المطلب الثاني

 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب: 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الضرائب مستغانم: المصدر

  

 

 رئيس المركز 

  

االستقبال     مصلحة 
 واإلعالم

مصلحة اإلعالم اآليل 
 والوسائل

ادلصلحة الرئيسية 
منازعاتلل  

 ادلصلحة الرئيسية
 للمراقبة والبحث

ادلصلحة الرئيسية  القباضة
 للتسيري

 الشكاوي.م

ادلنازعات القضائية .م
 وجلان الطعن

 

التبليغات واألمر .م 
 بالصرف

البطاقيات ومقارنة .م
 ادلعلومات

 الصندوق

البحث عن ادلادة .م
 اخلاضعة للضريبة

احملاسبة.م  

اجلباية اخلاصة .م
 بالقطاع الصناعي

اجلباية اخلاصة .م
 بقطاع البناء

ادلتابعات.م    

المراقبة.م  

اجلباية اخلاصة .م
 بالقطاع التجاري

 التدخالت.م

اجلباية اخلاصة .م
 بقطاع اخلدمات
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 دراسة حالة في اطار المراقبة الجبائية: الثاني  المبحث

 مؤسسة أشغال عمومية دتت مراقبتها

  مؤسسة فردية:الشكل القانوين 

  حي عبان رمضان مستغاًل:العنوان 

 .2013 و2012-2011-2010 :خضعت لتحقيق جبائي وزلاسيب لسنوات 

: إشعار بالتقويم

واحملاسيب دلؤسستكم ادلختصة يف نشاط األشغال العمومية الكائنة مقرىا حبي عبان      وفقا للتحقيق اجلبائي 
 ويف 2013- و2012-2011-2010لسنوات . م.ض.م.. رمضان مستغاًل، وفق اإلشعار بالتحقيق رقم 

 مبستشار معني من طرفكم دلرافقتكم طيلة مدة ادلراقبة االستعانةإطار الضمانات اليت توفرىا إدارة الضرائب ديكنكم 
كما ديكنكم طلب حتكيم مدير الضرائب الوالئية يف ردكم .  اجلبائيةتاإلجراءا قانون 20/4طبقا لنص ادلادة 

 .2012 من قانون ادلالية 31/6على التقومي ادلقرتح طبقا لنص ادلادة 

إن فحص الدفاتر احملاسبية والتصرحيات اجلبائية وكذا مجيع الوثائق ادلتعلقة باحملاسبة مكن من وجود ثغرات ونقائص 
: تتمثل يف

 Retenues مبالغ الضمان اقتطاعيف احملاسبة  (تسجيل) بينت عدم قيد 2013 مراقبة فاتورات األشغال لسنة (1

de Garanties  كمايلي  (فوتره) 411وعدم قيدىا يف حساب :

 . TTC مع كل الرسوم 319.660,80 : 2013-05-24 بتاريخ 1فاتورة رقم 

. TTC مع كل الرسوم 105.620,20 : 2013-07-23 بتاريخ 2فاتورة رقم 

. TTC مع كل الرسوم 144.643,67 : 2013-08-24 بتاريخ 3فاتورة رقم 

. TTC مع كل الرسوم 202.807,80 : 2013-11-24 بتاريخ 4فاتورة رقم 

. TTC مع كل الرسوم 772.732,47----------------- : اجملموع 
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  مشرتيات 30 القيد يف قانونية غري بطريقة احملاسبة يف التسجيل (2

 القيد يف ادلضافة القيمة على الرسم قيد( التفرقة )عدم مع ادلضافة القيمة على الرسم مبلغ تتضمن ادلشرتيات
  :كمايلي كعبء ادلسرتجع الرسم يعترب ال حيث بو اخلاص

 1.078.255,00 ادلشرتيات على ادلضافة القيمة على الرسم : 2011 سنة

. 2011 لسنة احملاسبية النتيجة يف درلو جيب

 

  قانونية غري بطريقة الرسوم كل يتضمن ادلبلغ معدات شراء احملاسبة يف تسجيل (3

  .2013-10-4 بتاريخ رافعة شراء : 5 رقم فاتورة

  H.T الرسم خارج 4.710.000,00           

  TTC 5.510.700,00 <== ادلضافة القيمة على الرسم 800.700,00           

  تالكهاال مبلغ احملاسبية النتيجة يف دمج جيب إذن

  : كمايلي القانوين غري االىتالك مبلغ

                          5.510.700,00 * 15 * %12/3 = 206.651,00                                                                    _  

                          4.710.000,00 * 15 * %12/3 = 176.651,00  

 29.999,00  =>           احملاسبية النتيجة يف درلو جيب ادلبلغ ىذا               
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  :قانونية غري بطريقة الغرامات اجلبائية النتيجة يف قيد (4

  23.561,00 مبلغ : 2010 سنة

  12.387,00 مبلغ : 2012 سنة

 

 مل ولكن ادلهين النشاط على والرسم ادلضافة القيمة على للرسم خيضع و قبضو مت 288293,00 قدره مبلغ (5
  .اجلبائية النتيجة يف درلها جيب =< 2011 لسنة( فوترة )411 حساب يف قيده يتم

 

 قبل من إخضاعها يتم مل هبا ادلصرح 2012-2011 لسنة الدخل على للضريبة اخلاضعة األرباح مبلغ (6 
 . 8.920.012,00 ادلبلغ =< اجلبائي للملف ادلسرية ادلصلحة

 

  النشاط على للرسم اخلاضع األعمال رقم خيص فيما اجلبائية وضعيتكم بتسوية ادلصلحة قامت األسباب ذلذه     
. IBS اإلمجايل الدخل على للضريبة اخلاضعة األرباح وكذا TVA ادلضافة القيمة على والرسم TAP ادلهين
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 تحويل رقم األعمال المقبوض : 4الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 البيان
رقم األعمال ادلصرح 

 بو
59.227.822 68.620.177 15.202.900 14.241.227 

رقم األعمال غري 
 ادلصرح

 /288.293  /722.179 

رقم األعمال 
 اخلاضع

59.227.822 68.908.470 15.202.900 14.969.406 

 مركز الضرائب مستغانم: المصدر 

 :تحديد رقم األعمال المقبوض

 . رقم األعمال ادلصرح بو59.227.822: 2010سنة 

 . رقم األعمال ادلصرح بو68.908.470: 2011سنة 

 . رقم األعمال ادلصرح بو15.202.900: 2012سنة 

 . رقم األعمال ادلصرح بو14.241.227: 2013سنة 

 :حالة الرسم على القيمة المضافة

 . رقم األعمال اخلاضع59.227.822: 2010سنة 

 . رقم األعمال اخلاضع68.908.470: 2011سنة 

 . رقم األعمال اخلاضع15.202.900: 2012سنة 

 . رقم األعمال اخلاضع14.241.200: 2013سنة 

 

 



 الفصل الثالث                                      دراسة حالة بمركز الضرائب مستغانم
 

73 
 

 حالة الرسم على النشاط المهني : 5الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 البيان 
 رقم األعمال

اخلاضع بعد 
 التحقيق

59.227.822 68.908.470 15.202.900 14.241.200 

رقم األعمال قبل  
 التحقيق

59.227.822 57.110.160 15.202.900 14.241.200 

/ /  11.799.310/  الفرق
 %2 %2 %2 %2% 2نسبة الرسم 
/ /  235.986/  احلقوق
/ /  58.996/  الغرامة

 مركز الضرائب مستغانم: المصدر 

 

 :األرباح الصافية مت حتديدىا بتصحيح جدول النتائج كمايلي    

  حالة األرباح : 6الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 البيان
 1.859.904 2.029.383 8.920.012 6.061.440 الربح ادلصرح بو

 722.179/  288.393/  اإلدماج
مبلغ الرسم على 

القيمة ادلضافة على 
 ادلشرتيات

 
 /

 
1.078.255 

 
1.290.137 

 
 /

 التخفيضات
 االىتالكات

 / / / 29.999 

/  12.387/  23.561 الغرامات
/ /  - 235.986/ رسم )ختفيضات 
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( على النشاط ادلهين
 2.612.082 3.331.907 10.050.574 6.085.002 الربح بعد التحقيق

 مركز الضرائب مستغانم: المصدر 

 

 تحديد الربح الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي : 7الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 البيان
أساس الضريبة بعد 

 التحقيق
6.085.002 10.050.574 3.331.907 2.612.082 

أساس الضريبة قبل 
 التحقيق

4.849.153  /1.623.507 1.859.904 

 752.178 1.708.400 10.050.574 1.235.849 الفرق
 مركز الضرائب مستغانم: المصدر 

 

 :الحقوق الجبائية

 الحقوق الجبائية    :8الجدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 البيان
 263.262 597.940 3.385.700 423.546 احلقوق
 65.815 149.485 846.425 108.136 الغرامات
 329.077 747.425 4.232.125 540.682 اجملموع
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 :خالصة الفصل الثالث 

 

حيث  ، مركز الضرائب  مستغاًل مستوى  على النظري اجلانب يف درسناه ما تطبيق الفصل ىذا يف        حاولنا
 .قمنا بدراسة حالة مؤسسة أشغال عمومية دتت مراقبتها من قبل مراقبني جبائيني تابعني للمركز
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األشكـــال جدول 
قائمــــة الجـــداول 

   لمصطلحاتاجدول 
 ج-أ.................................................................................مقدمة عامة

  المحاسبياإلطار المفاهيمي للتدقيق :أول فصل
.  ص................................................................................... تمهيد
. 11ص...................................................... التدقيقمدخل مفاهيمي :أول مبحث

. 11ص..................................................التطور التاريخي للتدقيق : طلب أولم    
. 14ص............................................................مفهوم التدقيق: يطلب ثانم    

 .17ص..................................................أهمية وأهداف التدقيق :طلب ثالث م    
 .17ص..........................................................أهمية التدقيق:  أول          فرع

 .19ص..........................................................أهدافالتدقيق  :ثانيفرع          
 .22ص............................................................. التدقيقمميزات: بحث ثانيم

. 22ص...........................................................التدقيق أنواع: أول      مطلب 
. 23ص............................................. القانونيزامتمن حيث اإلل: فرع أول           

. 23ص.............................................. من حيث مدى الفحص:           فرع ثاني 
. 24ص..................................... من حيث توقيت عملية التدقيق:            فرع ثالث

. 25ص........................................ من حيث نطاق عملية التدقيق:           فرع رابع
 .26ص...................................... من حيث القائم بعملية التدقيق: امسخ         فرع 
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 .27ص...........................................معايير التدقيق: طلب ثاني       م
. 27ص...........................................................معايير عامة :          فرع أول 
. 27ص................................................معايير الفحص الميداني:          فرع ثاني 
 . 28ص.................................................. معايير اعداد التقارير :          فرع ثالث

. 30ص..........................................................التزامات التدقيقطلب ثالث م     
. 32ص....................................................قابلية البيانات للفحص :        فرع أول
. 33ص.....................................................:       فرع ثاني

. 37ص....................................................        فرع ثالث
 :        فرع رابع

 :        فرع خامس
 :       فرع سادس
 :       فرع سابع
 :       فرع ثامن

. 40ص....................................................................خالصة الفصل األول 
 

 االطار المفاهيمي للتدقيق الجبائي : فصل ثاني

. 43ص....................................................................................تمهيد

. 44ص.................................................الجبايةعموميات حول  :أول بحثم
 .44ص........................................................الجبايةمفهوم  : طلب أولم    

. 44ص...................................................... نشأة التسيير المالي:         فرع أول
 تعريف التسيير :         فرع ثاني

. 44ص.....................................................المالي
 أهداف التسير :        فرع ثالث

. 45ص.....................................................المالي
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 مهام التسيير :        فرع رابع
. 46ص........................................................المالي

 .49ص........................................التطور التاريخي للجباية :طلب ثانيم    
 حالة المؤسات ذات الهياكل :        فرع أول 

. 49ص......................................الصغيرة
  حالة المؤسسات ذات الهياكل :        فرع ثاني 

  .     49ص................................المتخصصة
أدوات التسيير المالي وعالقته  : ثالثطلب م     

 .51ص....................................بالمحيط
. 51ص..................................................... أدوات التسيير المالي:        فرع أول

 عالقة التسيير المالي :         فرع ثاني
. 51ص..............................................بالمحيط

. 53ص.................................................. متطلبات التسيير المالي :طلب رابعم     
 .53ص...................................................ي التوازن المالمؤشرات:         فرع أول 
        .59ص.......................................................... نسب المالية ال:         فرع ثاني

عالقة التدقيق بالتسيير : ثاني بحثم
. 67ص..................................................المالي

 دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين األداء  :طلب أولم    
. 67ص...........................المالي

 .67ص................................الماليواألداء تعريف نظام الرقابة الداخلية :فرع أول          
. 70ص.................................األداء عالقة نظام الرقابة الداخلية بتقييم :         فرع ثاني
 المالي من خالل نظام الرقابة األداءتحسين :          فرع ثالث

. 71ص......................الداخلية
. 73ص.......................................... الدور الرقابي للمدقق الداخلي:فرع رابع         
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 .76ص................... دور المدقق الداخلي في قياس و تقييم الكفاءة و الفعالية: مطلب ثاني    
 .76ص.......................................... مفهوم قياس الكفاءة والفاعلية:  فرع أول        

دور المدقق الداخلي في قياس الكفاءة  :        فرع ثاني
 .77ص............................والفاعلية

 .79ص................................... دور التدقيق في اكتشاف الفساد المالي:     مطلب ثالث
 .82ص..................................................................... الثانيخالصة الفصل

 
 "أورافيو" بمجمع تربية الدواجن للغرب دراسة حالة : فصل ثالث

 .84ص....................................................................................تمهيد
                     .85ص......................... "أورافيو "  عموميات حول مجمع تربية الدواجن للغرب:أولبحث م

  لمجمع لمحة تعريفية :مطلب أول 
GAO.ORAVIO.....................................................85ص .

 .85ص.................. ..................................GAOالهيكل التنظيمي ل: طلب ثانيم
 عرض نتائج المقابلة ودراسة وتحليل النسب والمؤشرات  :مبحث ثاني 

 .88ص..................المالية
 جمع البيانات عرض وتحليل نتائجوأساليب  أدوات :أولطلب     م

 .88ص...................المقابلة
 .88ص............................................جمع البياناتوأساليب   أدوات:       فرع أول 
  عرض وتحليل نتائج:       فرع ثاني 

 . 89ص...............................................المقابلة
 .92ص.......................................واقع وظيفة التدقيق داخل المؤسسة : نيطلب ثا    م

 .92ص.............................................وظيفة التدقيق داخل المؤسسة:       فرع أول 
 .93ص..............................................مهام خلية التدقيق للمؤسسة:       فرع ثاني 
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العالقة بين المدقق الداخلي ومحافظ الحسابات :       فرع ثالث
 .95ص..….......……للمؤسسة

عرض النسب و المؤشرات المالية :مطلب ثالث     
 .96ص.................................وتحليلها

 .96ص.................................................تحليل نتائج النسب المالية:       فرع أول 
تحليل نتائج المؤشرات :       فرع ثاني

 .100ص..............................................المالية
 .101ص.................................................................. الثالثخالصة الفصل

 .103ص.............................................................................خاتمة عامة

 .107ص...........................................................................قائمة المراجع
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 مستغانمبعموميات حول مركز الضرائب :  األول حورالم

التعريف بمركز الضرائب ومهامه : المطلب األول

التعريف بمركز الضرائب :  الفرع األول

 حتت اشراؼ رئيس ادلركز كل مهاـ التسيري ك التحصيل ٬        مركز الضرائب ىو مركز تسيري موحد جيمع
.  كمديريات الضرائب الوالئيةكالقبضاتكادلراقبة كادلنازعات اليت تتكفل هبا حاليا ادلفتشيات 

 :هبذا الصدد يشكل مركز الضرائب احملور اجلبائي الوحيد للمكلفني بالضريبية التابعني جملاؿ اختصاصو كىم

 ؛ادلؤسسات اخلاضعة للنظاـ احلقيقي كالنظاـ البسيط -

 ؛ادلهن احلرة -

 .ادلؤسسات غري اخلاضعة جملاؿ اختصاص مديرية كربيات ادلؤسسات- 

مركز الضرائب  مهام: الفرع الثاني

 :مصاحل رئيسية ك قباضة كمصلحتني (03)ثالث يسري مركز الضرائب  رئيس مركز كىو يتشكل من 

 :المصلحة الرئيسية للتسيير- أوال

 :تكلف ب
التكفل بادللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني دلركز الضرائب يف رلاؿ  الوعاء٬ ك ادلراقبة  - 

 .اجلبائية كمتابعة االمتيازات اجلبائية كالدراسة األكلية لالحتجاجات
ادلصادقة على اجلداكؿ كسندات اإليرادات كتقد ميها  لرئيس ادلركز للموافقة عليها٬ بصفتو ككيال  - 

 .مفوضا للمدير الوالئي للضرائب
 .أك دلراجعة احملاسبة/اقرتاح تسجيل  ادلكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس ادلستندات  ك   - 
إعداد تقارير دكرية ك جتميع اإلحصائيات كإعداد سلططات العمل  كتنظيم األشغاؿ مع ادلصاحل  - 

. األخرل مع  احلرص على انسجامها
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: تعمل على تسيري
 . ادلصلحة  ادلكلفة  جبباية  القطاع الصناعي-
 . ادلصلحة ادلكلفة  جبباية قطاع البناء  كاألشغاؿ العمومية -
 . ادلصلحة ادلكلفة جبباية القطاع  التجارم-
 . ادلصلحة ادلكلفة جبباية قطاع اخلدمات-
.  ادلصلحة ادلكلفة جبباية ادلهن احلرة-

 :المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث- ثانيا

:  كتكلف بػ
 .إجناز  إجراءات  البحث  عن  ادلعلومة  اجلبائية كمعاجلتها  كختزينها  ك توزيعها من أجل استغالذلا- 
اقرتاح عمليات مراقبة ك إجنازىا٬  بعنواف ادلراجعات  يف عني ادلكاف ك ادلراقبة على أساس ادلستندات  لتصرحيات - 

. ادلكلفني  بالضريبة  التابعني  دلراكز الضرائب٬  مع إعداد جداكؿ إحصائية كحواصل تقييمية  دكرية 

: تعمل على تسيري
: ٬ كتكلف بػ مصلحة  البطاقيات  والمقارنات  -1

تشكيل كتسيري فهرس ادلصادر احمللية لإلعالـ كاالستعالـ اخلاصة بوعاء الضريبة  ككذا مراقبتها كحتصيلها؛  - 
مركزة ادلعطيات اليت جتمعها ادلصاحل ادلعنية ٬ كختزينها  كاسرتدادىا من أجل استغالذلا؛  - 
. التكفل بطلبات تعريف ادلكلفني بالضريبة - 
:  اليت تعمل يف شكل فرؽ٬ كتكلف بػ مصلحة البحث عن المادة الضريبية-2

 .إعداد  برنامج  دكرم للبحث عن ادلعلومة  اجلبائية بعنواف تنفيذ حق االطالع  - 
اقرتاح تسجيل مكلفني  بالضريبة  للمراقبة على أساس ادلستندات  كيف عني ادلكاف انطالقا من ادلعلومات  - 

. معةلمجكاالستعالمات ا
:  اليت  تعمل  يف شكل فرؽ؛ كتكلف بػ  مصلحة التدخالت-3

بررلة  ك اجناز التدخالت  بعنواف  تنفيذ  احلق يف  التحقيق  كحق  الزيارة ك ادلراقبة  عند ادلركر ككذا إجناز يف   - 
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 .عني ادلكاف لكل ادلعاينات الضركرية لوعاء الضريبة كمراقبتها ك حتصيلها
اقرتاح  مكلفني  بالضريبة دلراجعة زلاسبتهم  أك للمراقبة على أساس ادلستندات انطالقا من ادلعلومات  - 

. معة لمجكاالستعالمات ا
:  اليت تعمل يف شكل فرؽ٬ كتكلف بػ مصلحة المراقبة،-4

 .إجناز برامج ادلراقبة على أساس ادلستندات كيف  عني ادلكاف - 
. إعداد  كضعيات إحصائيات دكرية تتعلق بوضعية  إجناز برامج  ادلراقبة مع تقييم مردكدىا - 

:  كتكلف بػ:المصلحة الرئيسية للمنازعات- ثالثا
دراسة كل طعن  نزاعي أك إعفائي  يوجو دلركز الضرائب  ك ناتج عن فرض ضرائب أك زيادات أك غرامات  أك -  

 .عقوبات قررىا ادلركز٬ ك كذا  طلبات اسرتجاع  اقتطاعات الرسم على القيمة  ادلضافة
. متابعة  القضايا النزاعية  ادلقدمة إىل اذليئات القضائية - 

: تعمل على تسيري
:  كتكلف بػ:مصلحة االحتجاجات -1

دراسة الطعوف ادلسبقة  اليت هتدؼ إىل إلغاء أك ختفيض فرض ضرائب أك الزيادات كالعقوبات احملتج عليها  ك  - 
أك اسرتجاع الضرائب كالرسـو ك احلقوؽ ادلدفوعة اثر تصرحيات  مكتتبة  أك مدفوعات تلقائية أك مقتطعة  -

. ادلصدر
  .دراسة طلبات تتعلق بإرجاع االقتطاعات الرسم على القيمة ادلضافة - 
دراسة  الطعوف ادلسبقة  اليت  هتدؼ إىل االحتجاج على أعماؿ ادلتابعة  أك اإلجراءات ادلتعلقة  هبا أك ادلطالبة  - 

 .باألشياء احملجوزة
. معاجلة منازعات التحصيل - 
:  كتكلف بػمصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية -2

دراسة الطعوف التابعة الختصاص جلاف طعن الضرائب  ادلباشرة  كالرسم على القيمة ادلضافة كالختصاص جلاف  - 
 .الطعن اإلعفائي

للهيئات   ادلتابعة٬ باالتصاؿ مع ادلصلحة  ادلعنية  يف ادلديرية  الوالئية  للضرائب٬ للطعوف ك الشكاكل ادلقدمة - 
 .القضائية
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:  كتكلف بػ مصلحة  التبليغ واألمر بالدفع-3
 .تبليغ  القرارات ادلتخذة بعنواف سلتلف الطعوف إىل ادلكلفني  بالضريبة  ك إىل ادلصاحل ادلعنية- 
 .األمر بصرؼ اإللغاءات ك التخفيضات ادلقررة مع إعداد الشهادات ادلتعلقة  هبا -
. إعداد ادلنتجات  اإلحصائية الدكرية ادلتعلقة مبعاجلة  ادلنازعات ك تبليغها  للمصاحل  ادلعنية -

:  كتكلف بػالقباضة- رابعا
التكفل  بالتسديدات اليت يقـو هبا ادلكلفوف بالضريبة  بعنواف التسديدات  التلقائية اليت تتم أك اجلداكؿ العامة  - 

 .أك الفردية اليت تصدر يف حقهم ككذا متابعة كضعيتهم يف رلاؿ التحصيل
  .تنفيذ التدابري ادلنصوص عليها يف التشريع كالتنظيم الساريني ادلفعوؿ كادلتعلقة  بالتحصيل اجلربم للضريبة - 
. مسك زلاسبة ادلطابقة  لقواعد احملاسبة العامة كتقدمي حسابات  التسيري  ادلعدة  إىل رللس احملاسبة - 

: تعمل على تسري
 ؛مصلحة  الصندكؽ- 
 ؛مصلحة  احملاسبة - 
 ؛مصلحة  ادلتابعات - 

. تنظم مصلحة  ادلتابعات  يف شكل فرؽ 

:   حتت سلطة رئيس ادلركز٬ كتكلف بػ:مصلحة االستقبال واإلعالم- خامسا
 .تنظيم استقباؿ ادلكلفني بالضريبة كإعالمهم - 
نشر ادلعلومات حوؿ حقوقهم  ككاجباهتم اجلبائية اخلاصة  بادلكلفني  بالضريبة التابعني الختصاص مركز  - 

. الضرائب

:   كتكلف بػمصلحة اإلعالم اآللي والوسائل- سادسا
 .استغالؿ التطبيقات ادلعلوماتية  ك تأمينها  ككذا تسيري التأىيالت  ك رخص  الدخوؿ ادلوافقة ذلا - 
 .إحصاء حاجيات ادلصاحل من عتاد ك لواـز أخرل ك كذا التكفل بصيانة التجهيزات - 
. اإلشراؼ على ادلهاـ  ادلتصلة  بالنظافة ك أمن ادلقرات - 
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 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب مستغانم: المطلب الثاني

 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب: 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الضرائب مستغانم: مصدر

  

 

االستقباؿ     مصلحة 
 كاإلعالـ

مصلحة اإلعالـ اآليل 
 كالوسائل

 رئيس المركز 

  

ادلصلحة الرئيسية 
منازعاتؿؿ  

ادلصلحة الرئيسية  القباضة
 للتسيري

 ادلصلحة الرئيسية
 للمراقبة كالبحث

ادلتابعات.ـ  

 الصندكؽ

احملاسبة.ـ  

ادلراقبة.ـ  

 التدخالت.ـ

البحث عن ادلادة .ـ
 اخلاضعة للضريبة

ادلنازعات القضائية .ـ
 كجلاف الطعن

 

التبليغات كاألمر .ـ 
 بالصرؼ

اجلباية اخلاصة .ـ
 بقطاع اخلدمات

 

اجلباية اخلاصة .ـ
 بالقطاع التجارم

اجلباية اخلاصة .ـ
 بقطاع البناء

  

اجلباية اخلاصة .ـ
 بالقطاع الصناعي

البطاقيات كمقارنة .ـ
 ادلعلومات

 الشكاكم.ـ
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 . عرض نتائج المقابلة ودراسة وتحليل النسب والمؤشرات المالية :المحور الثاني 

 ٬كحتليل نتائجها شخصية مع أفراد اجملتمع ادلدركس قابلة ـ سيتم التطرؽ إىل عرض كرؿ ىذا ادلحالمن خ     
 .كىذا للحصوؿ على ادلعلومة مباشرة من أجل الوصوؿ اىل اجابات صحيحة دتكننا من الوصوؿ اىل نتائج دقيقة

  وعرض نتائج المقابلةجمع البياناتوأساليب  أدوات :األولالمطلب 

 جمع البياناتوأساليب   أدوات:الفرع األول 

عتماد على منهجية ال مت اأىدافهالدراسة التطبيقية كبلوغ ق اجل اجناز ىذأمن : منهجية الدراسة التطبيقية - 1
  :  فيما يليإجيازىاف ؾمعينة مي

 أسلوب ادلقابلة ادلوجهة يف مجع ادلعطيات كادلعلومات لعتماد أساسا علاللقد مت ا: طرؽ مجع ادلعلومات      - 
  : دتثلت يفلضافة إىل أساليب أخرإل باصلحة الضرائب مبستغاًل٬ادلتعلقة مب

حظة ادلباشرة ؛ الامل-   

     . ؤسسةالزيارة ادليدانية لعدد من مديريات كمصاحل امل-  

  : طراف المعنيون بالمقابلةألا- 2

؛   ادلصلحة الرئيسية للتسيري-   

 .دلصلحة الرئيسية للمراقبة كالبحث  ا  -

  عرض نتائج المقابلة : ثاني الفرعال

نب النظرم للبحث حاكلنا اف حنيط بادلوضوع من اجلانب التطبيقي بالقياـ بدراسة ابعد زلاكلتنا لتغطية اجل      
كالذين رحبوا بالدراسة ك حاكلوا مصلحة الضرائب مبستغاًل ت يف العية عن طريق اجراء مقابالميدانية استط

 .سئلة ادلقدمةالجابة على معظم االا

 

 



 اجلانب التطبيقي                                                          دراسة حالة مبصلحة الضرائب مبستغاًل
 

76 
 

  أسئلة حول التدقيق الجبائي:  المطروحةاألسئلةنموذج  -

 :األسئلة

؟ ىل ميكن اعتبار التدقيق اجلبائي أداة لتقييم أداء ادلؤسسة - 1س

اجلبائي كعمليات فحص كحتقق من أف نشاط ادلؤسسة يرتجم بشكل صحيح على  ميكن اعتبار التدقيق- 1ج
 تصرحياهتا اجلبائية حتت ظل القواعد اجلبائية٬ ك اليت ميكن أف تكوف داخلية أك خارجية؛

؟  فيما تتمثل أمهية التدقيق اجلبائي٬ ك ما مدل إلزامية تطبيقو يف ادلؤسسة -2س

ميثل التدقيق اجلبائي قطبا ىاما دلكاتب التدقيق من أجل تطوير طرؽ الفحص اليت يتبعوهنا مبختلف - 2ج
 أصنافها منها ما يكلف مبهمات تعاقدية ختص االنتظاـ اجلبائي؛

  ؟ما مدل مسامهة الضريبة يف خزينة الدكلة- 3س

على ادلؤسسات ك يرتتب عنها العديد من   تعد الضريبة من أىم إيرادات الدكلة٬ إىل جانب أهنا عبء ثقيل-3ج
 االلتزامات ادلعقدة ك اليت جيب أف تتم مراقبتها؛

  ؟ىل تؤثر اجلباية على ادلؤسسة- 4س

ثقيال٬ بل أهنا ميكن أف تتسبب يف تعرضها إىل  ال تقتصر اجلباية بالنسبة للمؤسسة على كوهنا عبء- 4ج
 عقوبات نامجة عن عدـ احرتاـ القواعد الشكلية أك قواعد ادلضموف٬ ك ىذا ما يسمى باخلطر اجلبائي؛

من طرؼ  ٬ ماىي اإلجراءات ادلتخذة  احملاسبية لسػجالتا عند اكتشاؼ غش أك هترب ضرييب يف- 5س
 ادلؤسسة؟

الذم تقـو بو إدارة )اإلجراءات اليت يتضمنها التدقيق اجلبائي  مستوحاة من تقنيات التحقيق اجلبائي- 5ج
 ٬ىذه التقنيات يف رلملها عبارة عن عمليات حبث كحتقييق دتس اجلانب اجلبائي كاجلانب احملاسيب؛(الضرائب

 ؟ أشكاؿ التهرب الضرييب اليت تواجهها ادلؤسسةماىي  -6س
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عدـ االعالف عن النشاط ك بالتايل عن الدخل اخلاضع للضريبة٬  تقدمي بيانات غري حقيقية عن ادلتغريات  -6ج
 ؛ك ىذا ما يؤدم إىل التقليل من تقدير الوعاء الضرييب
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إف جناح مهمة التدقيق اجلبائي تعتمد على إتباع ادلراجع للمراحل ادلذكورة يف ىذا الفصل كحتلو بالصرب عند إطالعو 
على الوثائق احملاسبية كاجلبائية للمؤسسة٬ كتظهر يف ىذا الفصل األمهية البالغة للتدقيق الوثائق احملاسبية خالؿ 

التدقيق اجلبائي كىذا للعالقة ادلتينة بني احملاسبة كاجلباية٬ حيث تعترب احملاسبة ادلصدر األساسي للمعلومات اليت 
 .تتضمنها التصرحيات اجلبائية كىذا ما يربر كجوب توفر كفاءات زلاسبية يف ادلراجع اجلبائي

  كما جيب أف تتسم نتائج عمليات التحقيق كالبحث كالتوصيات كالتوجيهات اليت يصغها ادلراجع ادلدقق اجلبائي 
 .يف تقريره النهائي بادلوضوعية كاحلياد٬ أم ينبغي أف تكوف مبنية على تربيرات كاقغية مدعمة بلغة األرقاـ

 جيدر التنويو أنو قد مت اإلعتماد يف إعداد ىذا الفصل كادلعنوف باجلانب التطبيقي للتدقيق اجلبائي ادلقرتح من طرؼ 
 .اإلدارة العامة للضرائب
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 . للتدقيق المحاسبييمفاهيممدخل :األولالمبحث 
 1.التطور التاريخي للتدقيق:المطلب األول 

 عليها يف يتعمد التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت إىل اإلنسانتستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة 
 لدى احلكومات حيث تدل أوال من مطابقة تلك البيانات للواقع و قد ظهرت ىذه احلاجة التأكدو ارباد قراراتو 

 من صحة احلسابات للتأكد حكومات قدماء ادلصريُت و اليونان كانت تستخدم ادلدققُت أنالوثائق التارخيية على 
و ىكذا صلد . القيود ادلثبتة بالدفاتر و السجالت للوقوف على مدى صحتهاإىلو كان ادلدقق وقتها يستمع .العامة

 . ومعناىا يستمعAudire مشتقة من الكلمة الالتينية  Audit كلمة تدقيقإن
 : م1500الفترة من العصر القديم حتى سنة        - 

ما يعرف عن احملاسبة يف ىذه الفًتة كانت مقتصرة على الوحدات احلكومية و كذا ادلشروعات العائلية و كان 
و كان ادلدقق خالل 2. غش بالدفاتر احملاسبيةأو الدقة و منع حدوث أي تالعب إىلاذلدف من خالذلا ىو الوصول 

 يقف على مدى صحة ىذه ادلعلومات بناءا أنىذه الفًتة يكتفي باالستماع للحسابات اليت كانت تتلى عليو على 
. على ذبربتو
 :م 1850حتى 1500الفترة من - 

مل يتغَت ىدف التدقيق خالل ىذه الفًتة عن الفًتة السابقة اذ اقتصر على اكتشاف الغش و التالعب و 
 شهدت ما يسمى بانفصال ادللكية و ىو ما زاد من احلاجة اىل ادلدققُت و رغم أهناغَت .التزوير يف الدفاتر احملاسبية

. ذلك بقيت شلارسة التدقيق بصفة تفصيلية
 :3م 1905 حتى 1850الفترة من - 

شهدت ىذه الفًتة ظهور شركات ادلسامهة الكبَتة تزامنا مع الثورة الصناعية يف ادلملكة ادلتحدة وبالتايل االنفصال 
. التام بُت ادلالك و اإلدارة ما زاد من إحلاح ادلسامهُت يف الطلب على ادلدققُت حفاظا على أمواذلم ادلستثمرة

 الذي اوجب على شركات ادلسامهة تدقيق حساباهتا من 1862و عزز ذلك صدور قانون الشركات الربيطاين سنة 
 .قبل مدقق مستقل

 

                                                 
 .18 ،17 ص ، 2000 ، األردن ، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل ، (الناحية النظرية و العملية)علم تدقيق الحسابات  ،خالد أمُت عبد اهلل 1
 .14 ص ، 1996، لبنان ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة  , المراجعة معايير و إجراءات ،إدريس عبد السالم اشتيوي 2
 .16 مرجع سابق ص ، إدريس عبد السالم اشتيوي 3
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 :أما أىداف التدقيق خالل ىذه الفًتة فكانت كاآليت 
 ؛اكتشاف الغش و اخلطأ - 
 ؛اكتشاف و منع األخطاء الفنية - 
 .اكتشاف األخطاء يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية- 

 :1 إلى يومنا هذا 1905الفترة من 
أىم ما ميز ىذه الفًتة ىو ظهور الشركات الكربى و كذا االعتماد على نظام الرقابة الداخلية بدرجة كبَتة  

. يف عملية التدقيق باإلضافة إىل استعمال أسلوب العينات اإلحصائية وفق أساس علمي
أما فيما خيص اذلدف من عملية التدقيق فلم يعد اكتشاف الغش واخلطأ فاكتشاف مثل ىذه احلاالت ىو 

بل إن غرض التدقيق الرئيسي ىو تقرير ادلدقق ادلستقل و احملايد فيما إذا كانت . من مسؤولية اإلدارة 
 .البيانات احملاسبية تبُت عدالة ادلركز ادلايل

 
. 2مفهوم التدقيق:المطلب الثاني 

: سنحاول يف ىذا ادلطلب تقدًن رلموعة من التعاريف تبُت لنا ادلعٌت احلقيقي للتدقيق و ىي
 Association American Accounting: 3تعريف جمعية المحاسبة األمريكية- 1
التدقيق ىو عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة و القرائن بشكل موضوعي و اليت تتعلق بنتائج " 

األنشطة و األحداث االقتصادية و ذلك لتحديد مدى التوافق و التطابق بُت ىذه النتائج و ادلعايَت ادلقررة و تبليغ 
 ".األطراف ادلعنية بنتائج ادلراجعة

 
 
 
 
 

                                                 
 . 24 ، 23 ، ص 2007- 2006 ادلراجعة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستَت، قسم العلوم االقتصادية ،ورقلة ، 1
 .19 ، ص 2006 ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر ، األردن ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية ىادي التميمي ، 2
-  ، ادلعايَت و القواعد ، مشاكل التطبيق العلمي ، دار ادلعرفة اجلامعية أصول و قواعد المراجعة و التدقيق اإلطار النظري زلمد السيد سرايا ، 3

  .14 ، ص 2002اإلسكندرية ،  
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 :1تعريف خالد أمين للتدقيق- 2
فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و ادلستندات و احلسابات والدفاتر اخلاصة بادلشروع :" عرفو بأنو

ربت الدقيق فحصا إنتقاديا منظما، بقصد اخلروج برأي فٍت زلايد عن مدى داللة القوائم ادلالية عن الوضع ادلايل 
". لذلك ادلشروع يف هناية فًتة زمنية معلومة، ومدى تطويرىا لنتائج أعمالو من ربح و خسارة عن تلك الفًتة

: 2تعريف الكاتب عبد الفتاح الصحن للتدقيق- 3
فحص ادلستندات و احلسابات و السجالت اخلاصة بادلنشاة فحصا دقيقا حىت يطمئن ادلراجع :" عرفو بأنو

من أن التقارير ادلالية سواء كانت تقريرا عن نتيجة ادلشروع خالل فًتة زمنية أو تقريرا عن ادلركز ادلايل يف هناية فًتة 
زمنية أو أي تقرير آخر يظهر و ينطبع فيو صورة واضحة و حقيقية و دقيقة الغرض الذي من أجلو أعد ىذا 

 ".  التقرير
 :3تعريف منظمة العمل الفرنسية للتدقيق- 4

مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهٍت يستعمل رلموعة من تقنيات ادلعلومات :" عرفتو بأنو
و التقييم بغية إصدار حكم زللل و مستقل، استنادا على معايَت التقييم، و تقدير مصداقية و فعالية النظام و 

". اإلجراءات ادلتعلقة بالتنظيم
 :4بالتايل ديكن صياغة تعريف بسيط و شامل للتدقيق على انو 

للتأكد من صحة و مصداقية ادلعلومات ادلالية ,يقوم بو شخص زلًتف و مستقل,فحص انتقادي سلطط"
يديل من خاللو ادلدقق برأي فٍت زلايد و موضوعي مدعم بأدلة و ,ادلقدمة من طرف ادلؤسسة و كذا النظام احملاسيب

." قرائن إثبات يف تقرير
 ىذا األخَت يتضمن ثالثة عناصر أساسية، ىذه العناصر أنمن خالل التعاريف السابقة الذكر للتدقيق يتضح لنا 

 .5تتمثل يف الفحص، التحقيق و التقرير
 

                                                 
 1998 ، األردن ، عمان ، ادلستقبل للنشر و التوزيع ، األصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات ، خليل زلمود الرفاعي ، خالد راغب اخلطيب 1
  .9 ص ،
  .28ص ،  2010 ، ورقلة ، قسم العلوم التجارية ير،ستج مذكرة ما، ادلراجعة و أمهيتها يف البنوك اجلزائرية 2
  .04ص ، 2008،  اإلسكندرية - مؤسسة شباب اجلامعة ، مبادئ المراجعة علما و عمال،  عبد الفتاح الصحن 3
دار ،  الكتاب األول ،ادلراجعة بُت النظرية و التطبيق ، كمال الدين سعيد ،  تعريب و مراجعة احمد حامد حجاج،  امرسون ىنكي ، وليم توماس 4

  .18ص ، 1997 ،السعودية ، ادلريخ للنشر 
  . 09 ص ، 2005 ، اجلزائر،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،  المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، بوتُت زلمد 5
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:  الفحص 4-1
و يقصد بو فحص القياس احملاسيب و ىو القياس الكمي و النقدي لألحداث ادلالية اخلاصة بالنشاط ادلعُت 

 .للمشروع، و يشمل الفحص التأكد من صحة العمليات اليت مت تسجيلها و ربليلها و تبويبها
:    التحقيق 4-2

و ىو إمكانية احلكم على صالحية احلسابات اخلتامية كأداة للتعبَت السليم لنتيجة أعمال ادلؤسسات، وعلى 
مدى سبثيل ادلركز ادلايل للوضعية احلقيقية للمؤسسات يف فًتة زمنية معينة، و نشَت إىل أن الفحص و التحقيق 
عمليتان مرتبطتان و وظيفتُت متصلتُت يقصد هبما سبكُت ادلراجع من إبداء رأي فٍت زلايد بأن عملية القياس 

 .لألحداث ادلالية أدت إىل انعكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة و مركز ادلشروع
:  التقرير4-3

يقصد بو بلورة نتائج الفحص و التحقيق يف شكل تقرير أو نتيجة تقدم إىل األطراف ادلعنية، سواء كانت 
. داخل أو خارج ادلؤسسة فالتقرير ىو ادلرحلة النهائية للمراجعة و شبرهتا (األطراف ادلعنية)ىذه األخَتة 

و بالتايل فهذه العناصر الثالثة سبثل ادلراحل األساسية اليت يعتمد عليها ادلراجع يف عملية التدقيق اليت يقوم هبا، 
:  1و ديكن ذكر بشكل سلتصر األىداف األساسية من وراء إجراء عملية التدقيق و ىي

. التحقق من دقة و صحة عرض القوائم ادلالية- 
. شرعية وصحة العمليات ادلالية اليت سبت خالل فًتة معينة- 
.  ملكية عناصر النشاط ادلختلفة- 
. تقوًن عناصر النشاط يف القوائم و التقارير ادلالية- 
 .الوجود ادلادي ذلذه العناصر ادلملوكة- 
 
 
 
 

 

                                                 
  .17 ص ، 2000 ، االسكندرية ، الدار اجلامعية ،  االسس العلمية لمراجعة الحسابات،زلمد عبد اهلل عبد العظيم ىالل ،  زلمد مسَت الصبان 1
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 .أهمية و أهداف التدقيق:المطلب الثالث 
. 1أهمية التدقيق:الفرع األول 

أمهية التدقيق يف اعتباره وسيلة زبص رلموعة متعددة من اجلهات اليت تعتمد اعتمادا كبَتا على البيانات تتمثل 
خصوصا إذا مت اعتماد البيانات احملاسبية من قبل ،  أو رسم خططها ادلستقبلية هتااحملاسبية للمشروع يف ازباذ قرارا

 :    جهة زلايدة أو مستقلة عن إدارة ادلشروع شلا يدعم الثقة فيها من قبل تلك اجلهات اليت تتمثل فيما يلي   
   :إدارة املشروع- أوال

  تعتمد إدارة ادلشروع على البيانات احملاسبية اليت زبدم يف الرقابة و التخطيط للمستقبل لتحقيق أىداف ادلشروع 
و القرارات ادلتعلقة بالتخطيط إمنا تعتمد اعتمادا أساسيا على البيانات احملاسبية الصحيحة لرسم ، بكفاية عالية 

اخلطط و السياسات بشكل زلكم و دقيق و ليس ىناك من ضمان لصحة و دقة البيانات احملاسبية إال عن طريق 
. فحصها من قبل ىيئة فنية زلايدة 

 :   2 التدقيق للمالك و املستخدمنيأهمية-ثانيا  
 و االقتصادية دلعرفة الوضع ادلايل للوحدات هتاو يسترشدون ببيانادلعتمدة  اادلالية تلجأ ىذه الطائفة إىل القوائم 

 عائد شلكن أكرب ذلم ربققللوجهة اليت  ،هتم و استثماراهتم قرارات توجيو مدخراالزباذمدى متانة مركزىا ادلايل 
.   دقيقة و صحيحة ادلالية بالقوائم ادلوضحة فيحتم أن تكون البيانات ادلستثمرين مدخرات ضبايةو لضمان 

:      التدقيق للدائنني و املوردينأهمية- لثاثا 
 و القدرة على ادلايل و يقومون بتحليلها دلعرفة ادلركز ادلالية و صحة القوائم بسالمةيعتمدون على تقرير ادلدقق 

 سبنحها القوة اليت خلصومات التجاري و التوسع فيو و تفاوت نسب ااالئتمان قبل الشروع يف منح بااللتزامالوفاء 
.      للمؤسسةادلايلللمركز 

  :     األخرى اإلقراض التدقيق للبنوك و مؤسسات أهمية- رابعا 
 تعتمد هناذلذا فإ ، توسيعاهتا و هتا تلعب ىذه دورا ىاما يف التمويل قصَتة األجل للمشروعات دلقابلة احتياجا

 ، (القروض) ادلصريف االئتمان منح قبل الشروع يف ادلالية تقرير ادلدقق لدراسة و ربليل القوائم ادلاليةالقوائم 
 .   ادلصريف االئتمان عنو عن طريق تقييم درجة اخلطر يف منح األحجام تعتمد كأساس للتوسع فيو أو و
  

                                                 
  .32 ، ص 1994 ، جامعة القاىرة ، مصر ، المراجعة الداخلية حامد منصور و الطحان ، زلمد و احلموي زلمد ، 1
  .12ادريس عبد السالم اشتيوي ، مرجع سابق ، ص 2
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  :  الحكومية الهيئات التدقيق يف أهمية- خامسا
 منها مراقبة النشاط األغراض يف العديد من ادلشروعاتتعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرىا      

 تعتمد على بيانات واقعية صبيعا للدولة أو فرض الضرائب و ىذه االقتصاديةأو رسم السياسات  ، االقتصادي
 ادلؤسسات أو تقييم إعانات مالية لبعض ادلنتجات إىل أن بعض الدول تقوم بتحديد أسعار بعض باإلضافةسليمة 

 تقوم بفحص ىذه البيانات فحصا زلايدةو ديكن للدولة القيام بذلك دون بيانات موثوق فيها معتمدة من جهات 
 ادلالية القوائم داللة عليها و مدى االعتماددقيقا و إبداء رأيها عن مدى صحة ىذه البيانات و درجة 

 .        ادلايلللمشروعات على تبعية أعمال و ادلركز 
    :1 االقتصاد التدقيق لرجال أهمية-سادسا

 يف ربليلها و تقدير الدخل القومي و زلاسبية من بيانات ربويو و ما ادلعتمدة ادلالية بالقوائم االىتمامازداد      
 ادلعتمدين احملاسبية و كفاءة برارلهم على دقة البيانات هتا و تعتمد دقة تقديرااالقتصادية اخلططرسم برامج 

 :       التدقيق ملقابلة العمالأهمية-سابعا. لديها
 مع اإلدارة لرسم السياسات العامة هتم يف مفاوضاادلعتمدة ادلالية يف القوائم احملاسبية تعتمد على البيانات      

 .     مزايا العمالربقيقلألجور و 
       2 : املواردتخصيص التدقيق يف أهمية- ثامنا
 يزيد الطلب اليت اخلدمات إلنتاج السلع و شلكنة بأفضل كفاية ادلتاحة ادلوارد زبصيصيساعد التدقيق يف      

 القادرة على استخدامها بأفضل كفاية و اليت تظهرىا البيانات االقتصادية الوحدات هباعليها فادلوارد النادرة ذبذ
 غَت الدقيقة و اليت مل زبضع للتدقيق احملاسبيةإذ أن البيانات و التقارير  ،ادلعتمدة ادلالية الظاىرة يف القوائم احملاسبية

 . مواردنا النادرة بطريقة رشيدةزبصيص إسرافا و سوء كفاية و ربول دون هتازبفي يف طيا
:  القومي لالقتصاد التدقيق أهمية- تاسعا

فمهنة التدقيق ،  و أمهية للفئات السابقة الذكر خلدماهتا القومي بصفة عامة كنتيجة االقتصادخيدم التدقيق 
دلا تؤديو من خدمات رلتمعات من ادلهن العريقة يف الدول ادلتقدمة و قد سامهت مسامهة كبَتة و فعالة يف تنمية 

 ادلتاحة و ادلوارد ادلدخرات و التالعب و توجيو استثمار اإلسراف حاالت و توضيح االستثمارات ضباية رلاليف 

                                                 
  .25 ، 18  ص ص،مرجع سابق ،  ادريس عبد السالم اشتيوي 1
  .12 خالد راغب اخلطيب ، خليل زلمود الرفاعي، مرجع سابق ، ص 2
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 أىدافها القومية ربقيق و خَت عون للدولة يف سبيل ادلالية و االقتصاديةالقادرة و يعترب التدقيق من عوامل النهضة 
.  ذلماالجتماعية و االقتصاديةو خاصة ما يتصل بتنمية اقتصادىا و رفع مستوى معيشة مواطنيها و توفَت الرفاىية 

. أهداف التدقيق: الفرع الثاني
  . 1ةوأخرى حديثة أو متطور, أىداف تقليدية: ىناك نوعُت من األىداف

: بدورىا تتفرع إىل: األهداف التقليدية -أوال
:  أهداف رئيسية - 1

  ؛التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات احلسابية ادلثبتة يف الدفاتر ومدى االعتماد عليها  - 
. إبداء رأي فٍت زلايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم ادلالية للمركز ادلايل - 

: أهداف فرعية- 2
ـ تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع .اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش- 

 ؛ضوابط وإجراءات ربول دون ذلك
 ؛اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية وازباذ القرارات حاضرا أ ومستقبال- 
 ؛ستثماراهتمالطمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من ازباذ القرارات ادلناسبة - 
 ؛معاونة دائرة الضرائب يف ربديد مبلغ الضريبة- 
. تقدًن التقارير ادلختلفة ومأل االستمارات للهيئات احلكومية دلساعدة ادلدقق- 

 2 : األهداف الحديثة المتطورة-ثانيا 
 ؛مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذىا ومدى ربقيق األىداف وربديد االضلرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها- 
 ؛تقييم نتائج األعمال ووفقا للنتائج ادلرسومة- 
 ؛ربقيق أقصى كفاية إنتاجية شلكنة عن طريق منع اإلسراف يف صبيع نواحي النشاط-  

     ؛ربقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع - 
التأكد من صحة القيود احملاسبية أي خلوىا من اخلطأ أو التزوير، والعمل على  كما أنو ىناك أىداف أخرى

 .استكمال ادلستندات ادلثبتة لصحة العمليات وادلؤيدة للقيود الدفًتية

                                                 
 .11 ص،مرجع سابق ، خالد راغب اخلطيب  1
كلية احلقوق و العلوم ،العدد األول ,  رللة الباحث ،"دور ادلراجعة يف إسًتاتيجية التأىيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية " ، مسعود صديقي 2

  .65 ص ، 2000،  جامعة ورقلة ،االقتصادية 
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التأكد من صحة عمل احلسابات اخلتامية وخلوىا من األخطاء احلسابية والفنية سواء ادلعتمدة أو غَتىا نتيجة 
. اإلمهال أو التقصَت

دراسة النظم ادلتبعة يف أداء العمليات ذات ادلغزى ادلايل واإلجراءات اخلاصة هبا ألن مراجعة احلسابات تبدأ بالتأكد 
 .من صحة ىذه النظم

:  1ومن خالل ىذه األىداف العامة للمراجعة ديكن استخراج أىداف عملية وميدانية نذكر منها     
:  الشمولية- 1

نقصد هبذا ادلعيار أن كل العمليات اليت حققتها ادلؤسسة مًتصبة يف الوثائق والكشوف ادلالية أي أن كل عملية      
قد مت تسجيلها وتقيدىا عند حدوثها يف وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها زلاسبيا، عدم وجود ىذه الوثيقة 

.  األولية جيعل من ادلستحيل ربقيق مبدأ الشمولية للتسجيالت احملاسبية
: الوجود - 2
استثمارات،  )ىو أن كل العمليات ادلسجلة ذلا وجود مايل ونقصد دببدأ الوجود أن كل العناصر ادلادية يف ادلؤسسة  

يتأكد ادلراجع أيضا من ( النفقات، اإليرادات . الديون ) لديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر األخرى  (سلزونات 
 .وجودىا أي من واقعيتها حبيث ال سبثل حقوقا أو ديوانا أو إيرادات أو نفقات ومهية

: الملكية-3 
نقصد دببدأ ادللكية أن كل األصول اليت تظهر يف ادليزانية ىي ملك للمؤسسة فعال أي ىناك مستند قانوين      

يثبت تلك ادللكية حبيث مل تدمج لألصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة لكنها موجودة يف اخلارج قد مت تسجيلها 
أيضا ، تعترب كل احلقوق اليت ليست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج ادليزانية والبد أن تقيد يف دفاتر خاصة تبُت 
طبيعتها، ىذا حبيث إذ مل تكن ادللكية للمؤسسة ال حيق ذلا تسجيلها يف الوثائق احملاسبية ومن حق ادلراجع التأكد 

 .من صحة ادللكية وذلك بوجود مستند قانوين
  :   مييالتق-4

معٌت ىذا ادلبدأ ىو أن كل العمليات اليت سبت قد مت تقيمها طبقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وأن عملية 
 .التقييم طبقت بصفة ثابتة من دورة إىل أخرى

 

                                                 
1

  BELAIBOUD , Guide pratique d’audit financier et comptable , maison du livre , Alger , 

1986 , p 22 . 
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   : التسجيل المحاسبي- 5
نقصد هبذا ادلبدأ أن كل العمليات قد مت صبعها بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها وتركيزىا باحًتام ادلبادئ احملاسبية 
ادلتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إىل أخرى، ونقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت أي أدرجنا 

.  فيها ما جيب 
 :1 وأخَتا نتطرق إيل تطور دور وأىداف ادلراجعة  تارخييا من خالل النقاط التالية

م كان اذلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس و األخطاء ،ولذلك كان 1900قبل عام  -
.    التدقيق التفصيلي وال وجود لنظام الرقابة الداخلية 

كان اذلدف من التدقيق ربديد مدى صحة وسالمة ادلركز ادلايل باإلضافة إىل : م1940م إىل 1905من - 
. اكتشاف التالعب واألخطاء ولذلك بدأ االىتمام بالرقابة الداخلية

كان اذلدف من التدقيق ربديد مدى سالمة ادلركز ادلايل وصحتو ومت التحول : م1960م إىل 1940من   - 
.   ضلو التدقيق االختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية

أضيفت أىداف عديدة  : م حىت اآلن1960من - 
مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذىا والتعرف على ما حقق من أىداف، ودراسة األسباب اليت حالت دون - 

. الوصول إىل األىداف احملددة
. تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل األىداف ادلسطرة- 

.  القضاء علي اإلسراف من خالل ربقيق أقصي كفاية إنتاجية شلكنة يف صبيع نواحي النشاط-        
 .    زبفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق علي العميل أو ادلنشآت زلل التدقيق- 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
                                                 

 . 11خالد راغب اخلطيب ، مرجع سابق ، ص 1
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 .مميزات التدقيق:المبحث الثاني
: 1 أنواع التدقيق:المطلب األول 

تعترب مراجعة النظم ادلعلوماتية من بُت أىم الوسائل ادلقومة ذلذه النظم و على وجو اخلصوص نظام ادلعلومات 
احملاسبية الذي يراد منو توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ومالئمة الزباذ 

 العمل بنوع معُت من ادلراجعة يناسب شكلها، االقتصاديةالقرارات، لذلك بات من الضروري على ادلؤسسة 
حجمها و طبيعة نشاطها من جهة و من جهة أخرى يعطي مصداقية و صراحة أكثر للمعلومات و ضمان 

دلستعملي القوائم ادلالية، إن تبٍت نوع معُت من ادلراجعة و مالئم للمؤسسة و لنظام ادلعلوماتية احملاسبية داخلها من 
شأنو أن يسمح بتحقيق األىداف ادلتوجات منها و بالتايل ادلسامهة ادلباشرة يف تقوًن النظام ادلراجع و احملافظة على 

. استمرارية
سوف منيز بُت سلتلف أشكال التدقيق من خالل الزاوية ادلنظور من خالذلا إىل ادلراجعة و كذلك من زاوية 

 .  القائم هبا
 

 2:من زاوية اإللزام القانوني: الفرع األول
ر ادلشرع اجلزائري من خالل القانون التجاري إىل إلزامية التدقيق لبعض مؤسسات الشركات كشركة ظين  

ادلسامهة و عن إلزامية التدقيق إىل غَتىا من مؤسسات كالشركة ذات ادلسؤولية احملدودة أو شركة التضامن و ينقسم 
: التدقيق من ىذه الزاوية إىل قسمُت 

حيتم القانون  القيام بو حيث يلزم ادلؤسسة بضرورة تعيُت مدقق خارجي لتدقيق حساباهتا  : التدقيق اإللزامي- أوال
 .و اعتماد القوائم ادلالية اخلتامية ذلا و يًتتب عن عدم القيام بو وقوع ادلخالف ربت طائلة العقوبات ادلقررة

 
 

                                                 
 .  12 ص ،خالد راغب اخلطيب ، مرجع سابق  1

 
  .46ص ،  1990اجلامعية ، بَتوت ،   الدار ، المراجعة بين التنظير و التطبيق ، زلمد مسَت الصبان ، زلمد الفيومي 2
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و ىو التدقيق الذي يتم دون إلزام قانوين  من أصحاب ادلؤسسة أو رللس اإلدارة ، :  التدقيق االختياري -ثانيا
ففي الشركات ذات ادلسؤولية احملدودةّ أو ذات الشخص الوحيد ، يسعى أصحاهبا إىل االستعانة خبدمات ادلراجع 

: 1اخلارجي للتحقق من أمر ما ، أو الزباذ قرار معُت بناء على نتيجة التدقيق و مثال ذلك 
تدقيق و فحص عمليات اخلزينة يف فًتة معينة - 
 تدقيق حسابات و عمليات ادلخازن ادلختلفة- 
 .تدقيق بعض عمليات الشراء دون غَتىا أو بعض عمليات ادلبيعازت دون غَتىا- 

أي أن ىذا التدقيق يكون بناءا على طلب اإلدارة هبدف معُت، و من ناحية أخرى رغم أن العديد من الشركات 
اخلاصة ال تلزمها قوانُت معينة بعملية التدقيق إال أهنا يف الغالب تتفق مع مدققُت لفحص و مراجعة دفاترىا و 

 حساباهتا
. (حجم االختبارات  )من حيث مدى الفحص :الفرع الثاني 

 :ينقسم التدقيق وفق حجم االختبارات إىل نوعُت 
.  (تفصيلي  ) تدقيق شامل -أوال

   ادلقصود بو أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود و الدفاتر و ادلستندات و األعمال اليت سبت خالل السنة ادلالية 
 كبَتين باإلضافة إىل كونو يكلف نفقات باىظة فهو يتعارض مع وقتاو يتطلب ىذا النوع من التدقيق جهدا و 

عاملي الوقت و التكلفة و اليت حيرص ادلدقق على مراعاهتما باستمرار و بالتايل فان استخدامو يقتصر على 
. ادلؤسسات ذات احلجم الصغَت

.    تدقيق اختباري-ثانيا
ظهر ىذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكربى و يرتكز على أساس فحص عينة ينتقيها ادلدقق من رلموع 

الدفاتر و السجالت و ادلستندات اخلاصة بادلؤسسة على أن يتم تعميم النتائج و يعتمد حجم العينة على مدى قوة 
و سالمة نظام الرقابة الداخلية ففي حالة توافر أخطاء كثَتة يف الدفاتر و السجالت وجب على ادلدقق توسيع 

 .حجم العينة 
 
 

                                                 
  .194 ، ص 2001 ، الدار اجلامعية ، مصر ، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة  كمال الدين مصطفى الدىراوي ، زلمد السيد سرايا، 1
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.  من حيث توقيت عملية التدقيق:الفرع الثالث 
 1:وفق ىذا ادلعيار ديكن تقسيم التدقيق إىل نوعُت 

.  تدقيق مستمر-أوال
تتم من خاللو عمليات الفحص و إجراء االختبارات خالل السنة ادلالية ككل وفقا لربنامج زمٍت زلدد مسبقا سواء 

وىذا النوع من التدقيق يتبعو . أو بطريقة غَت منتظمة ... كانت بطريقة منتظمة كان تتم بصفة أسبوعية أو شهرية 
 :ادلدقق بصفة خاصة يف حالة 

كرب حجم ادلؤسسة وكذا كرب وتعدد عملياهتا  - 
عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءتو  - 
. توافر عدد كبَت من مساعدي ادلدقق ما ديكنهم من الًتدد على ادلؤسسة بصفة مستمرة - 

 :2و ذلذا النوع مزايا و عيوب ديكن تلخيصها فيما يلي 
 

 :مزايا التدقيق المستمر - 1
كن للمدقق أن يقوم بتدقيق أكثر تفصيال نظرا لوجود الوقت الكايف على مدار السنة  ًن- 
كثرة تردد ادلدقق على ادلؤسسة لو أثره يف انتظام العمل واصلازه بسرعة و دقة و التقليل من الغش و التالعب  -

سبكن ادلدقق من االنتهاء من التدقيق النهائي بوقت قصَت  - 
تصحيح ادلؤسسة لألخطاء بصورة سريعة و ديكن من اكتشاف التالعب قبل ان يستفحل  - 
انتظام العمل بالنسبة ألعمال ادلدقق حيث يوزع وقتو ووقت مساعديو على ادلؤسسات ادلختلفة اليت يقوم - 

. بتدقيقها طوال السنة 
 : عيوب التدقيق المستمر- 2

ىناك احتمال لتالعب ادلوظفُت يف األعمال اليت سبق تدقيقها  - 
عرقلة أعمال ادلؤسسة أثناء القيام بأعمال التدقيق  - 
ترىق ادلدقق و مساعديو نظرا المتدادىا لوقت طويل و احتمال دخول ادلدقق يف الروتُت - 

                                                 
 ، اجلزء األول ، الطبعة (اإلطار النظري و اإلجراءات العملية)، مراجعة الحسابات المتقدمة   حسُت أضبد دحدوح ، حسُت يوسف القاضي 1

  . 51،  ص 2009األوىل، دار الثقافة للنشر، األردن،  
 . 17 ، ص 2001 ، مكتبة اجلالء  بادلنصورة ، مصر،  أصول المراجعة حيي حسُت عبيد ، إبراىيم طو عبد الوىاب، 2
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الًتدد الكثَت للمدقق على ادلؤسسة قد ينتج عنو صالت مع ادلوظفُت قد تضر دبصاحل العمل او ينجم - 
. عنها إحراج يف حالة اكتشافو للخطأ 

. 1  تدقيق نهائي-ثانيا
يتميز بكونو يتم بعد انتهاء السنة ادلالية و إعداد احلسابات و القوائم ادلالية اخلتامية و يلجا ادلدقق اخلارجي اىل ىذا 

ومن ادلزايا اليت حيققها .  عادة يف ادلؤسسات صغَتة احلجم و اليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة كبَتة األسلوب
 :التدقيق النهائي 

زبفيض احتماالت التالعب و تعديل البيانات و األرقام اليت يتم تدقيقها حيث أن صبيع احلسابات - 
تكون قد سبت تسويتها و إقفاذلا  

عدم حدوث ارتباك يف العمل داخل ادلؤسسة الن ادلدقق و معاونيو لن يًتددوا كثَتا على ادلؤسسة و لن - 
حيتاجوا إىل السجالت و الدفاتر إال بعد االنتهاء من عملية اإلقفال  

تضعف من احتماالت السهو من جانب ادلدقق و مساعديو يف تتبع العمليات و اجراء االختبارات - 
. حملدودية الوقت 

 :إال انو يعاب على التدقيق النهائي بعض النقاط 
 قصر الفًتة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقيق- 
القيام بعملية التدقيق بعد إقفال الدفاتر يف هناية السنة ادلالية قد يؤدي إىل عدم االىتمام من جانب  - 

العاملُت بادلؤسسة بأداء األعمال ادلطلوبة منهم لعلهم أن األخطاء لن تكتشف إال من هناية السنة ادلالية و 
 بالتايل لديهم الفرصة لتسوية تلك األخطاء خالل العام و قبل البدء يف عملية التدقيق 

اكتشاف األخطاء و التالعب يف هناية السنة ادلالية قد يًتتب عنو عدم إمكانية العالج أو زلاولة تفادي - 
 تراكم األخطاء ألن توقيت اكتشاف األخطاء و التالعب سيكون بعد فًتة طويلة من وقوعها

خاصة إذا كانت تواريخ هناية السنة ,قد يؤدي إىل ارتباك العمل و إرىاق العاملُت يف مكاتب التدقيق- 
 .  ادلالية للمؤسسات اليت يدقق حساباهتا واحدة أو متقاربة

 
 

 
                                                 

  .50 ص ، مرجع سابق،  زلمد الفيومي، زلمد مسَت الصبان 1
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. من حيث نطاق عملية التدقيق:الفرع الرابع 
 :1ينقسم التدقيق من حيث النطاق إىل ما يلي 

 . تدقيق كامل-أوال
و ىذا ,ىو التدقيق الذي ال تضع فيو اإلدارة او الطرف ادلتعاقد مع ادلدقق قيودا حول رلال و نطاق عملو

و لكن يشًتط يف تقرير ادلدقق يف هناية , ال يعٍت قيام ادلدقق بفحص كل العمليات اليت سبت خالل الدورة 
و تكون للمدقق حرية , عملو و الذي يتضمن رأيو الفٍت و احملايد أن ديس كل القوائم ادلالية دون استثناء 
.  اختيار ادلفردات اليت خيضعها الختباراتو مع ربملو ادلسؤؤلية كاملة حول ادلفردات

. تدقيق جزئي- ثانيا
كفحص العمليات , ىو العمليات اليت يقوم هبا ادلدقق و تكون زلدودة اذلدف او موجهة لغرض معُت 

,  أو فحص عمليات البيع النقدي او اآلجل خالل فًتة زلددة , النقدية خالل فًتة معينة 
. أو التأكد من جرد ادلخزون, أو فحص حسابات ادلخازن 

يهدف التدقيق اجلزئي إىل احلصول على تقرير متضمنا اخلطوات اليت اتبعت و النتائج اليت توصل اليها 
و ال يهدف إىل احلصول على رأي فٍت زلايد عن مدى عدالة القوائم ادلالية و مدى داللتها , الفحص 

و جيب على ادلدقق يف التدقيق اجلزئي احلصول .للمراكز ادلالية ونتيجة األعمال كما ىو يف التدقيق الكامل
 .على عقد كتايب يوضح ادلهمة ادلطلوب قيامو هبا و نطاقها ليحمي نفسو و ال ينسب إليو تقصَت يف األداء

 
. 2من حيث القائم بعملية التدقيق:الفرع الخامس 

 :ديكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم هبا إىل نوعُت أساسيُت 
. تدقيق داخلي- أوال

ذلا احلرية التامة يف احلكم و تتمتع ، ىذا النوع من التدقيق تقوم بو مصلحة متواجدة على مستوى ادلؤسسة 
 و عمل التدقيق الداخلي ىو ، و زبول للتدقيق الداخلي مهام التقييم و التطابق و التحقق،باالستقاللية يف التصرف

. عمل دائم كونو ينفذ من طرف مصلحة دائمة بادلؤسسة

                                                 
  . 23 - 22 خالد راغب اخلطيب ، خليل زلمود الرفاعي ، مرجع سابق ، ص 1
  .04 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية، ص مبادئ المراجعة علما و عمال عبد الفتاح الصحن ، 2
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عبارة عن فحص دوري للوسائل ادلوضوعية ربت "1عرفو ادلعهد الفرنسي للمدققُت و ادلراقبُت الداخليُت على انو
ىذا النشاط تقوم بو مصلحة تابعة دلديرية ادلؤسسة و مستقلة عن باقي .تصرف مديرية قصد مراقبة و تسيَت ادلؤسسة

". ادلصاحل األخرى
األىداف الرئيسية للمدققُت الداخليُت يف إطار ىذا النشاط الدوري ىي التأكد شلا إذا كانت اإلجراءات ادلعمول هبا 

اذلياكل واضحة و , التنظيمات فعالة , العمليات شرعية , إن ادلعلومات صادقة , تتضمن الضمانات الكافية 
. مناسبة

. 2 تدقيق خارجي-ثانيا
بغية فحص البيانات و السجالت احملاسبية و الوقوف على , ىو الذي يتم بواسطة طرف من خارج ادلؤسسة      

من أجل إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة و صدق ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن , تقييم نظام الرقابة الداخلية 
و ذلك إلعطائها ادلصداقية حىت تنال القبول العام و الرضا لدى مستعملي ىذه , النظام احملاسيب ادلولد ذلا 

. (و ىيئات أخرى, إدارة الضرائب , البنوك , ادلستثمرين , ادلسامهون )ادلعلومات من األطراف اخلارجية 
ديكن القول أنو بوجود التدقيق الداخلي على مستوى ادلؤسسة فان , كربط بُت التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي 

كما ديكن لو ان , ذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة و مصداقية حساباهتا و نتائج أعماذلا 
 .يعتمد على بعض اإلجراءات و أعمال التدقيق الداخلي

 
. معاييرالتدقيق: المطلب الثالث

 .المعايير العامة: الفرع األول   
و تتعلق ىذه ادلعايَت بتكوين الشخص القائم بعملية التدقيق، حبيث أن صبيع األشخاص الذين يشًتكون يف        

عملية التدقيق جيب أن يكونوا مهنيُت و ذلم علم بإجراءات التدقيق لذلك يطلق عليها اسم ادلعايَت العامة أو 
: الشخصية و تتكون ىذه األخَتة من

عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص ذلم تأىيل علمي و كذلك عملي أي خربة فنية - 
كافية للقيام بعملية ادلراجعة؛ 

                                                 
 .40، ص2002 ماجستَت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، جامعة اجلزائر، مذكرة، " معايَت ادلراجعة و تطبيقها يف اجلزائر"،م. بومساحة1
 . 19خالد أمُت عبد اهلل ، مرجع سابق ، ص  2
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احتفاظ ادلراجع باالستقالل الذىٍت أي رأي زلايد و ملم بكل العمليات اليت يقوم دبراجعتها ؛ - 
 .جيب على ادلراجع أن يتحلى بالعناية ادلهنية ادلالءمة و إلتزامو بقواعد السلوك ادلهٍت يف إعداده للتقارير- 

: 1معيار تأهيل المراجع- أوال
   جيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدريب الفٍت الكايف، و اخلربة كمراجع فبالرغم من أن 

 .ىذا ادلعيار ركز على التأىيل ادلهٍت إال أنو مل يتناس التأىيل العلمي فالتأىيل العلمي 
يعطي الثقة دلن طلب خدمات ادلـراجع لتقدًن رأيو حول القوائم ادلالية و حـالة ادلستندات احملاسبية 

.  و كذلك استقاللية ادلراجع عند إبداء رأيو
. فتأىيل ادلراجع يعتمد على ثالثة عناصر أساسية و ىي التأىيل العلمي و التأىيل ادلهٍت و التعليم ادلستمر

. التأهيل العلمي- 1
   على ادلراجع أن يكتسب تأىيال علميا حىت يكون قادرا على القيام بادلهام اليت سيكلف هبا يف رلال احملاسبة و 

ادلراجعة، حبيث يتم احلصول على ىذا التأىيل من خالل الدراسة و التكوين يف سلتلف ادلعاىد و اجلامعات و 
الكليات ادلختصة و اليت تقوم بتكوين مراجع ادلستقبل و ربصنو دبختلف ادلواد و ادلقاييس اليت يطلبها تكوينو و حىت 

بعد إهناء دراستو، فعلى ادلراجع أن يبقى دائما باتصال بعمليات التكوين و بصفة مستمرة، ذلك حسب حاجتو 
، فإنو على كل شخص يطمح إىل احلصول 1972عن طريق حضور ادللتقيات و الندوات ففي اجلزائر و منذ سنة 

. 2على شهادة خبَت زلاسب أن يكون متحصل على شهادة ليسانس يف العلوم ادلالية أو ما يساويها
. التأهيل المهني -2

   من ناحية التأىيل ادلهٍت فنعٍت أنو على ادلراجع أن يكتسب خربة عن طريق التدريب و ىذا قبل شلارسة ادلهنة 
بصفة مستقلة، و ىذا حىت يتعرف على أكرب قدر شلكن من ادلشاكل اليت ديكن أن يلتقي هبا أثناء شلارستو للمهنة، 

. 3و اليت جيب أن يكون ملما هبا
 تنص على أنو جيب القيام بًتبص مهٍت، 25/04/1972فحسب ادلادة األوىل من اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 

أما ادلادة الثالثة من نفس اجلريدة الرمسية تنص على أن الًتبص يتم مع مسؤول و الذي ىو اخلبَت احملاسب يعمل 
 .على تقييم ادلًتبص و يقوم بتوجيهو

                                                 
  .180 ص ، 2007،  االردن ،الوراق للنشر ،  مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق ، يوسف زلمود جربوع 1
  .182 ص ، مرجع سابق ، يوسف زلمد جربوع 2
  .1972 أفريل 25 ادلادة األوىل و الثالثة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ادلؤرخة يف 3
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 .التعليم المستمر- 3
   على ادلراجع أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية دبختلف برامج التكوين ادلستمر عن طريق ادللتقيات و 

التكوينات باختالفها، ىذا حىت يقوم بتحديث معلوماتو و معرفتو العلمية و العملية، وىذا ما يتيح لو كذلك مواكبة 
 .آخر مستجدات ادلهنة

. معيار االستقاللية- ثانيا
   يعٍت ىذا ادلعيار أن ادلراجع يبقى مستقال ظاىرا و واقعا عند قيامو بعملية ادلراجعة، حبيث ترتبط االستقاللية بقدرة 

الشخص على العمل بنزاىة و موضوعية و يف حالة عدم توفر ىذه االستقاللية جيب على ادلراجع أن يتخلى عن 
. عملية ادلراجعة بدون احلاجة إىل عرض أسباب ىذا التخلي

   فاستقالل ادلراجع يف الواقع يعٍت عدم اخلضوع ألي ضغوطات من سلتلف اجلهات خالل كافة عملية ادلراجعة و 
سلتلف مراحلها بدءا من عملية التخطيط لعملية ادلراجعة و مرورا بوضع برنامج الفحص أو إجراءه حىت إهناء عملو 

فهذا ادلعيار يزيد من الثقة و درجة . و ذلك بكتابتو للتقرير و اإلفصاح  عن رأيو الفٍت الذي يراه يف القوائم ادلالية
االعتماد على رأي ادلراجع حىت و لو أن مستخدمي القوائم ادلالية غالبا ما تكون مصاحلهم متعارضة، فهنا تظهر 

. احلاجة للرأي احملايد عن حالة ادلؤسسة
 ادلراجع باستقاللو من الناحية ادلادية أي استقالل مادي و استقالل من الناحية الذىنية و باستقاللية   و نقصد 

الذاتية أي استقالل ذايت، فاالستقالل ادلادي يعٍت عدم وجود مصاحل مادية للمراجع خبالف أتعابو ادلتفق عليها، أو 
حىت أحد أفراد عائلتو يف ادلؤسسة زلل ادلراجعة، فعلى ادلراجع و خاصة ادلراجع اخلارجي أن ال يكون مرتبطا 

بادلسامهُت أو شركاء ادلؤسسة و اليت يقوم دبراجعة حساباهتا، و ىذا ما يظهر من خالل ادلادة الثالثة من القانون 
و اليت تشَت إىل ضرورة استقاللية و نزاىة اخلبَت احملاسب و زلافظ احلسابات 27/04/1991 ادلؤرخ يف 91-08

ال ديكن األشخاص الذين تلقوا من شركة أو ىيئة : " ...  من نفس القانون و اليت تنص على أنو33أما ادلادة 
خالل السنوات األخَتة أجورا أو أتعابا أو امتيازات أخرى ال سيما يف شكل قروض و تسبيقات و ضمانات أن 

فهذه ادلادة جاءت لتحافظ على استقاللية ادلراجع من الناحية ". يعّينوا زلافظي حسابات يف الشركة أو اذليئة نفسها
 1.ادلـادية و اليت ديكن ذلا أن زبل بعملو

                                                 
و ادلتعلق دبهن اخلبَت احملاسب و زلافظ احلسابات و احملاسب ادلعتمد،   ،1991- 04 -27 ادلؤرخ يف 08 – 91 القانون رقم ، 34 - 33 ادلواد 1

 .1991-05-09 ادلوافق ل 42اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 
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و كتكملة للمادة السابقة ذلا و حفاظا كذلك على استقاللية ادلراجع حبيث جاءت  (34)   كما جاءت ادلادة 
: دينع زلافظ احلسابات شلا يأيت"... تنص على أنو 
أن يقوم برقابة شركات ديلك فيها بصورة مباشرة أو غَت مباشرة مسامهات؛ - 
أن ديارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبَت قضائي لدى شركة أو ىيئة يراقب حساباهتا؛ - 
".    أن يشغل منصبا مأجورا يف شركة أو ىيئة راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد وكالتو- 

  فمما سبق أراد ادلشرع اجلزائري أن حيافظ على استقاللية ادلراجع ماديا و هبذا إعطاء مصداقية  
. أكرب لعملو و الرأي الذي خيرج بو جراء عملية ادلراجعة اليت يقوم هبا

   أما االستقالل الذايت أو الذىٍت فيعٍت استقالل ادلراجع مهنيا من خالل عدم وجود أي ضغوط أو تدخل من 
. طرف ادلؤسسة الطالبة خلدماتو

 
. 1 معيار العناية المهنية المالئمة-ثالثا

   يعترب ىذا ادلعيار دبثابة ادلعيار الثالث من ادلعايَت العامة للمراجعة و اليت تعٍت إعطاء االىتمام الكايف جلميع مراحل 
عملية ادلراجعة، أي ال يكفي ادلراجع أن يكون مؤىال و مستقال حىت ينجز عملية ادلراجعة، و ما يالحظ من ىذا 
. ادلعيار ىو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس ىذه العناية عن طريق التعرف على مدى الوفاء دبسؤوليتو

   فمعيار العناية ادلهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليو التشريعات و القوانُت ادلختلفة اليت ربدد 
ادلسؤولية القانونية و اليت سبثل احلد األدىن للعناية ادلطلوبة من ادلراجع، كما جيب إضافة ادلعايَت و القواعد اليت 

تصدرىا اذليئات ادلهنية من أجل احلفاظ على مستوى معُت و شلّيز دلن يعمل و ينشط يف ىذه ادلهنة عند القيام 
بإبداء الرأي عن القوائم ادلالية، و السجالت احملاسبية و إعداد التقارير و ىناك اذباىان دلفهوم العناية ادلهنية، االذباه 

األول يذىب ضلو مضمون ادلراجع احلكيم أو احلذر أما الثانية فتتجو ضلو اإلعالن و اإلفصاح عن العناية اليت عن 
فحىت يتحلى ادلراجع باحلكمة و احلذر جيب عليو أن حياول احلصول على . طريقها تؤدي ادلهام ادلطلوبة من ادلراجع

كل أنواع ادلعلومات اليت ديكن ذلا أن ذبعلو يتنبأ باألخطار اليت ديكن ذلا أن تلحق الضرر بادلؤسسة زلل ادلراجعة، 
كما جيب أن يعطي درجة عالية من احلذر عند فحصو للعناصر اليت تظهر لو غَت عادية، و كذلك أمهية متزايدة 

للخطر عند قيامو دبراجعة األقسام اليت حيدث فيها التالعب و تكثر فيها األخطاء، كما يعمل ادلراجع دائما بإزالة 

                                                 
  .184 يوسف زلمد جربوع ، مرجع سابق،  ص 1
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كل الشكوك و طلب كل االستفسارات اخلاصة بالعناصر و القوائم ادلالية اليت من خالذلا سيبدي رأيو، كما على 
 .     ادلراجع أن يكون على دراية و متتبع للعمل الذي يقوم بو مساعديو

. 1معايير الفحص الميداني: الفرع الثاني
إن ىذه ادلعايَت هتتم بوضع رلموعة من التوجيهات اليت جيب على ادلراجع أن يأخذ هبا عند قيامو بعملية ادلراجعة    

و تنفيذه ذلا، كما ذبدر اإلشارة إىل أن ىذه ادلعايَت أكثر دقة مقارنة مع ادلعايَت العامة للمراجعة، فمعايَت الفحص 
 :ادليداين تشمل ثالثة معايَت أساسية و اليت ديكن ذكرىا كالتايل

وضع خطة عمل مالئمة و التخطيط السليم و اإلشراف ادلستمر على عمل ادلساعدين؛ - 
تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية و ىذا ما سنتناولو بتعمق أكرب و تفسَت أكثر - 

يف الفصل الثاين من ىذا البحث؛ 
 .عمل ادلراجع على احلصول على األدلة الكافية و ادلالئمة و اليت تكون لو مهمة عند إبداء رأيو- 
 

 :2  المساعدينلالشراف ينمعايير وضع الخطة و التخطيط السليم- أوال
   إن برنامج ادلراجعة ادلستعمل لتنفيذ إجراءاهتا و عملياهتا جيب أن يكون على شكل خطة مكتوبة، و اليت تتضمن 

الدفاتر و السجالت احملاسبة الواجب فحصها، و كذلك الوقت احملدد لذلك، مع اتصاف ىذا الربنامج بادلرونة 
حبيث يكون اذلـدف األساسي من ادلراجـعة ىو القيام بفحص سليم  

.  و ليس رلرد استكمال و إهناء برنامج ادلراجعة و تنفيذه بالكامل
   فاالعتماد ادلتزايد على أنظمة الرقابة الداخلية مع زيادة و توسع استعمال طرق ادلعاينة يف عملية ادلراجعة و 

استخدام أسلوب ادلراجعة ادلستمرة و كذلك تطور تشغيل البيانات زاد من أمهية زبطيط برنامج ادلراجعة و جعلها 
. مرحلة ىامة لتنفيذ عملياهتا

:   و لتحقيق ىذا ادلعيار جيب إصلاز األنشطة الثالثة التالية
وضع خطة سليمة للعمل مع اكتشاف بيئة ادلراجعة اليت ينشط فيها ادلراجع؛ - 
زبصيص ادلساعدين على مهام الفحص؛ - 
اإلشراف على عمل ادلساعدين و تقييم أدائهم؛ - 

                                                 
  . 28 ، 27 ص ، 2005 ، عمان، دار الصفراء للنشر ، الطبعة الثانية، مدخل الى التدقيق الحديث،  أضبد حلمي صبعة1
   .06 ص ، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، مبادئ المراجعة علما و عمال ، عبد الفتاح الصحن 2
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   فوضع خطة سليمة ىي دبثابة خطوة تلي اكتشاف ادلراجع للبيئة اليت سيقوم دبراجعتها، فبيئة ادلراجع ىي العوامل 
.  احمليطة بادلراجعة داخلية كانت أم خارجية و اليت  تؤثر بصورة أو بأخرى على زبطيط و تنفيذ عملية ادلراجعة

و تتمثل البيئة اخلارجية يف العوامل ادلؤثرة و الظروف اخلاصة بادلؤسسة اليت تتم فيها عملية ادلراجعة، أما البيئة 
. التدقيقالداخلية فهي تتمثل يف العوامل ادلؤثرة و الظروف اخلاصة دبكتب 

، فكـالمها تؤثران و تفرضان بعض القيود على ادلراجع عند زبـطيطو و تنفيذه لعملية التدقيق زليط القائمُت بعملية 
ادلراجعة، فمن العوامل اخلارجية اخلاصة بادلؤسسة نذكر اذليكل التنظيمي اخلاص هبا، نوع النظام احملاسيب ادلطبق، و 

مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية، أما من العوامل الداخلية نذكر طاقة العمل ادلتاحة و نوعيتها، قيود الوقت، 
  1.التكلفة و العائد و ديكن إضافة معايَت الرقابة على جودة عمل مكتب ادلراجعة

فتخطيط عملية ادلراجعة يساعد على التوفيق بُت الظروف البيئية و العوامل ادلؤثرة لكل من ادلؤسسة و مكتب 
.  ادلراجعة

كما ديكن إضافة تلك ادلعلومات اليت حيصل عليها ادلراجع و اليت ىي أولية حول ادلؤسسة، فهذه األخَتة تزيد من 
. جودة اخلطة ادلوضوعة من طرفو

   أما فيما خيص زبصيص ادلساعدين على الفحص، فيعٍت زبصيص ادلراجع دلساعديو على ادلهام اليت اشتملت 
 و ربديد احتياجات العمل من العنصر البشري حىت ال يقع ادلراجع يف حالة عجز من  التدقيقعليها خطة

. ادلساعدين أو من الكفاءة ادلهنية ادلطلوبة، للوفاء دبتطلبات خطة و برنامج ادلراجعة
   أما بالنسبة لإلشراف على ادلساعدين و تقييم أدائهم فتأيت بعد زبصيصهم على مهام الفحص، أي ال تنتهي 
عملية زبطيط ادلراجعة بعد زبصيص ادلساعدين فيجب متابعتهم واإلطالع على عملهم للتأكد من أهنم يقومون 

. بالعمل ادلكلفُت بو على أحسن وجو و تقييم أدائهم و متابعة مدى تقدمهم يف تنفيذ ادلهام
   فمما سبق ديكن استخراج رلموعة من األىداف لتخطيط و وضع برنامج للمراجعة، ىو أهنا تبُّت رلال الفحص 

و االختبارات ادلراد القيام هبا و كذلك العناصر اخلاضعة ذلذه االختبارات و الفحـص،  
. و خطوات الفحص الضرورية و التوقيت كذلك، كما أن ىذا الربنامج يستخدم للداللة على العمل ادلنجز و مراقبتو

 :و بصفة عامة ديكن ذكر بعض العناصر اليت تساعد يف صلاح توجيو و زبطيط مهمة ادلراجعة و اليت ىي كما يلي
حصول ادلراجع على معلومات أولية حول ادلؤسسة و ذبديدىا إن وجدت؛ - 
زبطيط ادلهمة يف الوقت ادلناسب، فكلما كانت ادلهمة اليت يقوم هبا ادلراجع معقدة كلما أستوجب  - 
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 االنطالق يف زبطيطها يف وقت مبكر؛
 زبطيط ادلهمة باشًتاك إدارة ادلؤسسة زلل ادلراجعة دلعرفة ما تنتظره من عملية ادلراجعة؛- 
اشًتاك األعوان و ادلساعدين يف وضع خطة العمل؛ - 
ذبديد اخلطة ادلوضوعة من طرف ادلراجع كلما أستوجب األمر و ذلك بأخذه بعُت االعتبار ادلعلومات - 

 .اليت يتحصل عليها عند القيام بعملية ادلراجعة
 

 1: معيار تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية- ثانيا
   يعترب ىذا ادلعيار دبثابة ادلعيار الثاين من معايَت الفحص ادليداين و الذي من خاللو حيدد إطار ادلراجعة و نطاق 
الفحص و مدى و نوع اإلجراءات اليت جيب على ادلراجع إتباعها، و طبيعة و مدى عمق أدلة ادلراجعة الواجب 

. صبعها
:    و حىت يتمكن ادلراجع من الوصول إىل حكم موضوعي جيب أن يراعي ما يلي

افًتاض وجود نظام للرقابة الداخلية مثايل، و يضع ادلراجع برنارلا مبدئيا و الذي من خاللو يدرس - 
إمكانية تطبيق عناصر ىذا الربنامج يف ادلؤسسة مث يقوم بتعديل ىذا األخَت من خالل النتائج ادلتوصل 

إليها؛ 
يف حالة ما إذا كانت ادلؤسسة كبَتة فيفضل إصلاز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف فريق - 

عمل من ادلراجعُت و ادلساعدين؛ 
تبادل اآلراء ما بُت أعضاء الفريق الذي يقوم بادلراجعة حىت يتوصل إىل تقارب ما بُت أحـكامهم، - 

. و سوف نتطرق إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ادلبحث الرابع من الفصل الثاين
 

 : معيار حصول المراجع على األدلة- ثالثا
   لتحقيق ىذا ادلعيار جيب النظر إىل ادلراجعة بأهنا وسيلة أو عملية منتظمة و متكاملة لتجميع األدلة، و اذلدف من 

ادلراجعة ىو إبداء رأي فٍت زلايد يف مدى صحة القوائم ادلالية و ادلعلومات احملاسبية، فهذا ال ديكن أن يقوم بدون 
وجود مادي ذلذه القوائم و السجالت احملاسبية و اليت ىي أساس الرأي الذي يبديو ادلراجع، فكلما يصل ادلراجع 
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إىل صبع أكرب حجم من األدلة كّلما كان رأيو النهائي ذو صحة و مصداقية، ففي بعض األحيان يتطلب على 
 . ادلراجع أن يقدم ىذه األدلة دلتخذي القرار

. لتقارير امعايير إعداد: الثالثالفرع 
بعد أن تطرقنا يف ادلطلب األول إىل ادلعايَت العامة أو الشخصية اليت جيب توافرىا يف ادلراجع و معايَت العمل    

ادليداين يف ادلطلب الثاين، سوف نتعرض من خالل ىذا ادلطلب إىل معايَت إعداد التقارير اليت من خالذلا يبدي 
. ادلراجع رأيو و يدّون فيها النتائج اليت توصل إليها من عملية ادلراجعة اليت قام هبا

 1:   و معايَت إعداد التقرير ىي كالتايل
 احملاسبية يف إعداد القوائم ادلالية؛ ادلبادئجيب أن ينص تقرير ادلراجع عند إبداء رأيو عن مدى تطبيق 

 احملاسبية ادلطبقة عند القيام بعملية ادلراجعة مل زبتلف عن ادلبادئجيب أن ينص تقرير ادلراجع عن ما إذا كانت 
 اليت طبقت عند إعداد القوائم ادلالية اخلاصة بالسنوات السابقة؛ ادلبادئ

جيب أن تكون القوائم ادلالية ادلستعملة إلبداء الرأي ربتوي على كل اإليضاحات و البيانات؛ 
جيب أن يكون تقرير ادلراجع ملم بكل القوائم ادلالية بكوهنا وحدة واحدة عند إبداء رأيو و يف حالة استحالة 

. ذلك جيب على ادلراجع أن يذكر األسباب اليت أدت إىل عدم إبداء رأيو
 :  المحاسبية عند إعداد القوائم الماليةالمبادئإبداء الرأي عن مدى تطبيق - أوال

 احملاسبية يف األصل يتم اقًتاحها من طرف ادلختصُت و ىيئات و يتعاقد عليها مع مستعملي القوائم ئ   إن ادلباد
 تتصف بالقوة القانونية، فال ربض البيانات احملاسبية ادلقدمة من طرف ادلؤسسة ادلبادئادلالية، حبيث أن ىذه 

 احملاسبية ادلتفق عليها مطابقة باحلرف الواحد، لذلك يقوم ادلراجع بإبداء رأيو يف ادلبادئبالقبول إال إذا ثبت أن 
 . احملاسبية و مدى تطبيقها من طرف ادلؤسسةادلبادئ

 : احملاسبية األساسية و ادلتعارف عليها عموما نذكرادلبادئ   و من 
مبدأ استمرارية النشاط؛ - 
مبدأ استقاللية الدورات و النتائج الدورية؛ - 
 الوحدة النقدية؛ استقرارمبدأ - 
مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق احملاسبية؛ - 
مبدأ احليطة و احلذر؛ - 
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مبدأ القيد ادلزدوج؛ - 
 .مبدأ أحسن البيانات أو ادلوضوعية- 

   فبعد قيام ادلراجع دبراجعة القوائم ادلالية، و تقوًن النتائج اليت توصل إليها عن طريق األدلة ادلتوافرة لديو، يتعُّت عليو 
 احملاسبية ادلقبولة على أن يكون رأيو كنتيجة للمبادئإبداء رأيو يف ما إذا كانت ادلعلومات ادلالية مت إعدادىا وفقا 

 1.شاملة
 احملاسبية، فعلى ادلراجع أن يبدي رأيا متحفظا ادلبادئ   أما يف حالة اختالف ادلراجع مع إدارة ادلؤسسة حول تطبيق 

 .أو رأيا معارضا خاصة إذا كان ذلذا التطبيق تأثَت مادي على البيانات ادلالية
 

 :  المحاسبية خالل السنوات السابقةالمبادئإبداء الرأي في مدى تطبيق - ثانيا
 احملاسبية، و ذلك لضمان قابلية القوائم ادلالية للمقارنة على ادلبادئ   و يهدف ىذا ادلعيار إىل التنسيق يف تطبيق 

مدار الفًتات أو السنوات ادلالية و بالتايل التأثَتات اليت أدت إليها ىذه القوائم ادلالية ألن عدم الثبات يف تطبيق 
 يؤدي إىل تداخل بُت عناصر اإليرادات و ادلصاريف للفًتات ادلالية السابقة و بالتايل النتائج ادلالية ادلبادئىذه 

. ادلتوصل إليها تكون غَت صحيحة
 2: احتواء القوائم المالية على كل اإليضاحات و البيانات- ثالثا

   و ىذا يعٍت أن القوائم ادلالية جيب أن ربتوي على كل البيانات و اإليضاحات حىت يتسٌت دلستعملي ىذه القوائم 
فهمها بطريقة مباشرة و بدون أي غموض كان، أما يف حالة عدم احتواء القوائم ادلالية على اإليضاحات و البيانات 

 .الالزمة، فعلى ادلراجع أن يذكر ىذا اخللو يف تقريره النهائي الذي يسلمو للمؤسسة زلل ادلراجعة
       : إلمام تقرير المراجع بجميع القوائم المالية- رابعا 

   و يتضمن ىذا ادلعيار أن رأي ادلراجع يلم جبميع القوائم ادلالية حىت ديكن التحقق من مـدى صدق  
و صحة ادلركز ادلايل للمؤسسة و وضوح القوائم ادلالية بأصبلها حىت تشمل ادليزانية اخلاصة بادلؤسسة، كما أن ىذا 

ادلعيار ال يعٍت أن على ادلراجع إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوائم ادلالية، ففي أغلب احلاالت اليت ال ديكن 
  .للمراجع إعطاء موافقة تامة عليها، فال يقوم برفضها بصفة حتمية

                                                 
 ، معهد اإلدارة العامة ، معايير المراجعة الدولية و مدى إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية في المملكة السعوديةألشمري ، ع ، م ، 1

 . 93 ، ص 1994الطبعة الرابعة ، 
  .41 ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، دون تاريخ، ص خدمات مراقب الحسابات سوق المال عبد الوىاب نصر علي ، 2
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:  و ديكن تلخيص معايَت ادلراجعة ادلتعارف عليها و اليت تطرقنا ذلا يف اجلدول التايل

 
. معايير المراجعة المتعارف عليها01الجدول رقم

 مضمون ادلعيار اجملال الفرعي للمعيار اجملال الرئيسي
ادلعايَت العامة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معايَت الفحص ادليداين

التأىيل العلمي و الكفاءة ادلهنية 
 
 

استقالل ادلراجع 
 
 
 

العناية ادلهنية 
 

زبطيط العمل و اإلشراف على 
ادلساعدين 

 
تقييم مدى إمكانية االعتماد على 

نظام الرقابة الداخلية 
 
 
 

 توفَت األدلة الكافية و ادلالئمة

جيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو 
أشخاص لديو التدريب الفٍت الكايف و 

. اخلربة كمراجع
يف صبيع األمور ادلرتبطة بالواجبات ادلهنية 
جيب أن حيافظ ادلراجع أو ادلراجعون على 
. االستقالل الذىٍت و االستقالل يف ادلظهر

جيب بذل العناية ادلهنية الالزمة إلصلاز 
. الفحص و إعداد التقرير

جيب زبطيط العمل بدرجة كافية و جيب 
مباشرة اإلشراف ادلالئم على ادلساعدين 

. يف حالة وجودىم
جيب أن ذبرى دراسة و تقييم مالئمُت 

ألساليب الرقابة الداخلية ادلطبقة كأساس 
لالعتماد عليها، و لتحديد مدى 

االختبارات ادلطلوبة و اليت سوف ربدد 
. إطار إجراءات ادلراجعة

جيب احلصول على أدلة كافية و مالئمة 
من خالل الفحص و ادلالحظة و 

االستعالم و ادلصادقات لتكوين أساس 
 .حصفللإلبداء الرأي يف القوائم ادلالية 
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توافق عرض القوائم ادلالية مع  معايَت التقرير
 . احملاسبية ادلقبولة قبوال عاماادلبادئ

جيب أن يبُت ما إذا كانت القوائم ادلالية قد 
 احملاسبية ادلقبولة للمبادئعرضت وفقا 

 .قبوال عاما
 احملاسبية ادلبادئ يف تطبيق االتساق 

ادلقبولة قبوال عاما 
 
 
 

إفصاح يف القوائم ادلالية ءمةمال
 
 
 

 وحدة الرأي

جيب أن يوضح التقرير ما إذا كانت 
 احملاسبية ادلقبولة عموما يف الفًتة ادلبادئ

 اليت طبقت يف ادلبادئاحلالية ىي ذات 
. الفًتة السابقة

ينظر إىل اإلفصاح عن ادلعلومات يف 
القوائم ادلالية على أنو كاف بدرجة معقولة، 

. ما مل يوضح التقرير غَت ذلك
تقرير ادلراجع جيب أن يتضمن رأيو يف 

القوائم كوحدة واحدة، أو اإلشارة إىل عدم 
إمكانية ذلك، و عندما ال يتمكن من 

التعبَت برأي شامل، جيب أن يوضح 
أسباب ذلك، و يف صبيع احلاالت اليت 

يقًتن فيها اسم ادلراجع بقوائم مالية، جيب 
 أن يتضمن التقرير إيضاحا قاطعا 

 
إن -عن الفحص الذي قام بو ادلراجع 

 .و درجة ادلسؤولية اليت يتحملها- وجد
 

. 25ن، مرجع سبق ذكره، ص.م.أ و درويش.م ، راشد.ع.الصحن: صدر        م
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.  التدقيق التزامات: الثالثالمطلب 
 عملية التحليل حىت تكون شلنهجة إطار يف األفكار أساسهاتبٌت على ,  ىي عبارة عن معتقدات مسبقة االلتزامات
 نظرية إلجياد تتوفر على رلموعة من االفًتاضات أن جيب األخرىىي ,  حل مشكلة التدقيق إطارويف . و مبسطة 
  : كاأليتوىي , شاملة ذلا 

 ؛قابلية البيانات ادلالية للفحص - 
 ؛ اإلدارةعدم وجود تعارض حتمي بُت مصلحة كل من ادلدقق و - 
 ؛ غَت عادية أخطاء أية تقدم للفحص من أخرى معلومات أيةخلو القوائم ادلالية و - 
 ؛ األخطاءيلغي احتمال حدوث , وجود نظام سليم للرقابة الداخلية - 
 سالمة سبثيل القوائم ادلالية للمركز ادلايل و نتائج إىليؤدي , التطبيق ادلناسب دلبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها - 

 ؛ األعمال
ما مل يوجد الدليل , العناصر و ادلفردات اليت كانت صحيحة يف ادلاضي سوف تكون كذلك يف ادلستقبل - 

 ؛على عكس ذلك 
 يتصرف و يعمل كمدقق أنفان ادلدقق عليو ,  الفٍت احملايد الرأي أبداءعند فحص البيانات ادلالية لغرض - 

 ؛فقط 
 ؛ يلتزم هبا أنالقوانُت ادلهنية تفرض على ادلدقق التزامات مهنية عليو - 

 :فيما يلي شرح سلتصر لفرضيات التدقيق 
. قابلية البيانات للفحص : األولالفرع 

ذلك انو يشًتط لقيام , فعملية التدقيق قائمة على ىذه الفرضية ,  شلا ربتويو القوائم ادلالية التأكد إمكانيةيعٍت ىذا 
و ينبع ىذا الفرض من ادلعايَت .  يتوفر على احلرية ادلطلقة يف االطالع على البيانات ادلالية أنادلدقق دبهمتو 

  :1       فهذه ادلعايَت تتمثل يف. ادلستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية 
  :المالءمة- أوال

.  اليت تعرب عنها باألحداثوارتباطها , يعٍت ضرورة مالئمة ادلعلومات احملاسبية الحتياجات ادلستخدمُت احملتملُت 
 
 

                                                 
  .30 عبد الفتاح الصحن ، رجب السيد راشد ، مرجع سابق ، ص 1
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 :القابلية للفحص - ثانيا
 النتائج أو ادلقاييس إىل يصال أن ال بد فإهنما,  بفحص ادلعلومات نفسها أكثر أو قام شخصان إذا ذلك انو معٌت

  .إليهانفسها اليت جيب التوصل 
 :البعد عن التحيز - ثالثا

 .دبعٌت تسجيل احلقائق بطريقة عادلة و موضوعية 
  :القابلة للقياس الكمي- رابعا
 . تتحلى هبا ادلعلومات احملاسبية أنخاصية جيب  ىي

 .ادارة المؤسسة عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة كل من المدقق و:الفرع الثاني 
وىو ما  , أخرى الوحدة االقتصادية من جهة إدارةيفًتض عدم وجود تعارض يف ادلصاحل بُت ادلدقق من جهة و 

. 1يعٍت ضمنا وجود قدر من التعاون بُت الطرفُت يساعد على اصلاز عملية التدقيق بسرعة و بسهولة 
.  غير عادية أخطاء أية تقدم للفحص من أخرى معلومات وأيةخلو القوائم المالية :الفرع الثالث 

و بالتايل على ,  من خالل القوائم ادلالية األخطاء ادلدقق اكتشاف بإمكانيف حالة حدوث تواطؤ قد ال يكون 
وبالتايل على ادلدقق ان حيافظ على نزعة الشك ادلهٍت لعلو ,  من خالل القوائم ادلالية األخطاءادلدقق اكتشاف 
.  موسعة أخرى من خالل اختبارات تادلالعبايكتشف تلك 
 . أخطاء وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يلغي احتمال حدوث :الفرع الرابع 

و بالتايل إمكانية االعتماد , يعٍت ىذا الفرض أن وجود نظام رقابة داخلية سليم قد يعزز من دقة البيانات ادلالية 
. على التدقيق االختباري بدال من الشامل

. التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها يؤدي لقوائم مالية سليمة : الخامس الفرع
أي أن اسًتشاد ادلدقق يف عملو بادلبادئ احملاسبية سيعزز التأكد من مدى سالمة سبثيل القوائم ادلالية لنتائج األعمال 

فان األحكام اليت سيصدرىا ادلدقق ستكون شخصية إىل حد كبَت و , و يف حالة غياب أو قصور ىذه ادلبادئ , 
. دون تربيرات موضوعية 

 
 

                                                 
1

  . 37 ص ، 1992 ، مصر ، ادلنصورة ، مكتبة اجلالء اجلديدة للنشر ،اجلزء الثاين ،  (اطار النظرية و المممارسة )المراجعة ، زلمود السيد ناغي  
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. العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي ستكون كذلك في المستقبل:الفرع السادس 
و ىذا يعٍت أنو إذا اتضح للمدقق 1. و ىو فرض استمرار ادلشروع , ىذا الفرض مستمد من أحد فروض احملاسبة 

. فانو يفًتض استمرار الوضع كذلك يف ادلستقبل , أن اإلدارة رشيدة و كذا وقوفو على سالمة نظام الرقابة الداخلية 
أي ميول اإلدارة إىل التالعبات أو مالحظتو لضعف على مستوى نظام الرقابة , و إذا اتضح للمدقق عكس ذلك 

. وجب عليو احلرص و أخذ ذلك بعُت االعتبار مستقبال , الداخلية 
 2.مراقب الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط:الفرع السابع 

فان عليو أن يلتزم بذلك يف إطار , يف حالة الطلب من مراقب احلسابات إبداء رأيو حول مصداقية القوائم ادلالية 
 .رغم إمكانية قيامو خبدمات أخرى, ادلهمة ادلوكلة لو 

. القوانين المهنية تفرض على المدقق التزامات مهنية عليه ان يلتزم بها:الفرع الثامن 
يتطرق ىذا الفرع إىل رلموع ادلسؤوليات اليت على ادلدقق االلتزام هبا اذباه عمالئو و اليت يفرضها مركز مراقب 

. احلسابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ادلعهد ، دراسة حول دور مراقب احلسابات و مسؤولية يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم ادلالية، اياد رشيد القريشي، عبد الصمد صلم اجلعفري 1

  .2006 ، جامعة بغداد،العريب للمحاسبُت القانونيُت

2
 . 38ص ،  مرجع سابق ،زلمود السيد ناغي  
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من أىم الوظائف يف ادلؤسسة ، إذ أهنا تساعدىا على الوصول إىل أىدافها ادلسطرة من التدقيق         تعد وظيفة 
التدقيق و. دبكانة ىامة و بارزة يف تنظيمات ادلؤسسةالتدقيق خالل تقدًن ذلا معلومات ذات مصداقية ، كما حيظى 

اخلارجي على أداء مهامو إذ ينتج عن تكملهما معا ربقيقا دلؤسسة  يساىم بشكل كبَت يف مساعدة ادلدققالداخلي 
يعترب تطبيقا يسعى من خاللو إىل تقدًن معلومات التدقيق أن  أىدافها بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية ، كما

 .ذات درجة أقل من اخلطأ والذي  يساعد اإلدارة ومتخذي القرار يف ازباذ قراراهتم
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عموميات حول الجباية: المبحث األول  

1التطور التاريخي للجباية: المطلب األول  

من خالل التغَتات احلاصلة يف االحداث التارخيية للفكر االقتصادي و نظرا للعالقة ادلتينة و ادلتكاملة بُت 
االقتصاد و الضرائب، ديكن أن نقسم تاريخ الضرائب اذل مراحل أساسية ىي نفسها مراحل الفكر 

. االقتصادي  

:  الضريبة في العصور الوسطى: الفرع األول  

عرف ادلصريون يف عصر الفراعنة الضريبة و شيدوا ذلا نظاما خاصا هبم، و قسموىا اذل ضرائب مباشرة تشمل 
يف حُت قسمت . الًتاث و الدخول العقارية و ادلنقولة، اما الضرائب غَت ادلباشرة فتضم الضرائب اجلمركية

الدولة الرومانية الضرائب ادلباشرة اذل ضريبة االرض، ضريبة الرؤوس، ضريبة ادلنازل و ادلواشي و غَتىا، و 
قسمت الضرائب غَت ادلباشرة اذل ضريبة ادلبيعات، ضريبة نقل البضاعة واالشخاص، ضريبة العبيد، ضريبة 
تسجيل العقود و ادلعادن، مث اضمحلت أمهية الضرائب حبلول عهد االقطاع و اندثار الدولة الرومانية ويف 
القرن احلادي عشر عادت الضرائب لتلعب دورىا، ويف القرنُت السادس عشر و السابع عشر وضع نظام 

.جديد دينح ادللك حق فرض الضرائب و ربديدىا داللة على سلطتو  

: الضريبة في الفكر االسالمي: الفرع الثاني  

االسالم فرض الضرائب ان دل تف ضريبة الزكاة حاجات الدولة اذل ربقيق العدالة االجتماعية باسهامات  أباح
األغنياء جبزء من امواذلم توزع على احملتاجُت كما ذكرىم القرءان الكرًن، و ىذا يوفر لراس مال حركة تبعده 

اتفق العلماء على انو اذا نزلت : "223ص/5عن االكتناز، و يقول القرطيب يف اجلامع ألحكام القرءان ج
، و قد دعا االسالم ادلسلمُت يف اجملتمعات اذل "بادلسلمُت حاجة بعد أداء الزكاة جيب صرف ادلال إليها

التكافل و ربمل ادلصاعب كما لو أهنم جسد واحد، إال أنو اشًتط أن تكون الضريبة حلاجة ماسة و ضرورية، 
يف حال دل تف ادلوارد ادلالية للدولة الحتياجاهتا، مع مراعاة تطبيق العدالة و السعي اذل ربقيق الغرض الذي 

.فرضت من أجلو  

                                                           

. 11، ص 2009اجلزائر، ، الطبعة األوذل، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود،"محاضرات في جباية المؤسسات" زلمد محو، منور أسرير،  1  
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يف وقتنا احلارل صلد أن الضرائب ال تؤدي الغرض منها، الن الفئات الفقَتة ىي ادلتضررة يف الغالب، فلو 
فرضت الضرائب على ادلؤسسات الكبَتة و اليت تقوم بتوليد النقد من النقد بالربا الذي حرمو االسالم و 

.يعاقب عليو لكان االمر أكثر منطقية  

1.الضريبة في الفكر االقتصادي الحديث: الفرع الثالث  

.الضريبة في الفكر التجاري:    أوال  

أدت الكشوفات اجلغرافية و التطورات االقتصادية يف ادلرحلة التارخيية بُت أواخر العصور الوسطى و منتصف 
القرن الثامن عشر، أدت اذل توسيع رلال التجارة و تدفق ادلعادن النفيسة خاصة يف الدول االوروبية، فأصبح 

.التجار ىم سادة العصر  

ضريبة االراضي و :  يقوم النظام الضرييب يف ظل ادلدرسة التجارية على عدد كبَت من الضرائب ادلباشرة مثل
ادلباين و احتكار ادللح، و الضرائب غَت ادلباشرة اليت تفرض على السلع الصناعية أثناء انتقاذلا من ادلنتجُت اذل 
ذبار اجلملة مث عند انتقاذلا اذل ذبار التجزئة مرة أخرى، ىذا فضال عن الضرائب اجلمركية الضرائب احمللية، و 

.بالرغم من تعدد الضرائب فقد كانت الدولة تعاين دائما من كثرة النفاقات و قلة االرادات  

.الضريبة في الفكر الطبيعي: ثانيا     

 نادى الطبيعيون على أن تقتصر الدولة على فرض ضريبة واحدة على الناتج الصايف يقوم ادلالك بدفعها مع 
الغاء كل انواع الضرائب االخرى على أن ال تتجاوز الضريبة ثلث الناتج الصايف، فقد كان الناتج الصايف ىو 
قوام الثورة عند الطبيعيُت، و كانت طبقة ادلالك تأخذ الناتج الصايف الذي حصلتو الطبقة ادلنتجة اليت تضم 

ادلزارعُت، كما رأى الطبيعيون عدم جواز فرض الضريبة على طبقة الزراع لعدم سبتعهم بدخل يوجز القدر 
الضروري لسد حاجاهتم، و لو فرضت عليهم ضريبة شلا أدى ذلك اذل ادلساس باجلزء ادلخصص لنفقات 

.الزراعة، شلا يؤثر على الناتج الصايف  

 

 
                                                           

.19زلمد محو، منور اوسرير، مرجع سابق، ص 1  
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.  الضريبة في الفكر االقتصادي المعاصر: الفرع الرابع  

.1الضربية في الفكر الكالسيكي:   أوال  

.يدور التحليل الكالسيكي حول حيادية النقود و قانون سوق العرض خيلق الطلب ادلساوي لو و الربح   

وضع رائد الفكر الكالسيكي القواعد االربعة اليت مازالت تستعمل اذل : الضريبة عند ادم سميث-1     
.العدالة، اليقُت، ادلالئمة، القتصاد يف التحصيل: حد الساعة و ىي  

يرى ساي أن فرض الضريبة ىو من أجل مواجهة النفاقات العامة اليت جيب أن : الضريبة عند ساي-2    
.تكون يف أضيق احلدود  

 حىت تتمكن الدولة من مواجهة نفاقاهتا جيب عليها فرض الضرائب، :2الضريبة عند دافيد ريكاردو-3     
و يرى ريكاردو أنو من االفضل عدم تدخل الدولة يف الزراعة، الصناعة، و التجارة، كما يرى أن الضرائب 

على االستهالك تؤدي اذل رفع األجور فينعكس ذلك على أرباح ادلالكُت، و بالتارل تراكم رأس ادلال ادلًتاكم 
. الالزم للنمو  

.الضريبة في الفكر الكيتري:      ثانيا  

 من 1936 ركز جون مينارد كينز صاحب الكتاب الشهَت النظرية العامة الستخدام و النقود و الفائدة سنة 
ركز على الفعالية احلدية للراس ادلال، ادليل احلدي لالستهالك، معدل الفائدة و الطملب الفعال، فالدولة 

بامكاهنا التاثَت على مستوى الطلب على االستهالك و ذلك بتقليص ادليل احلدي لالستهالك لبعض الفئات 
برفع الضرائب اليت تصيب دخوذلا، و يف الواقع تستطيع الدولة فرض الضرائب مرتفعة على الدخول الكبَتة، و 

اعفاء الدخول ادلنخفضة، و بالسياسة الضريبية تشجع الدولة ادلؤسسات على االستثمار، دبنحها اعفاءات 
    .ضريبية على السلع ادلشًتات و ادلباعة

 

 
                                                           

. 30، ص2008، ، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، اقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي،   1  
.09، ص2000، الدار اجلامعية للطباعة و النشر بَتوت، لبنان، الطبعة الرابعة، مبادئ االقتصاد العام   مرسي السيد حجازي، 

2
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.الضريبة في الفكر النقدي: ثالثا  

 انتقدت ادلدرسة النقدية ادلدرسة الكنزية لعجز النظرية الكنزية يف ادارة رأمسالية الدولة االحتكارية، كما انتقدو 
السياسة الكنزية يف اعتمادىا على السياسة ادلالية و الضريبة و رفع معدالت التضخم اليت دل ربل ادلشكالت 

االقتصادية كما اعتربو أن زبفيض الضرائب يؤدي اذل زيادة حجم االدخار اخلاص ما يرفع االستثمار االنتاجي 
يفسر النقديون أن ركود النتاجية يساىم فيو بقدر واف النظام الضرييب، الذي تعمل فيو الضرائب ادلباشرة ادلرتفعة 
على زبفيض االدخار و االستثمار و مبادرات رفع مستوى االنتاج، و عليو ينادي النقديون اذل زبفيض الضرائب 

.ادلباشرة على مداخيل رجال االعمال لزيادة االدخار و االستثمار و زيادة عرض االنتاج  

1.ماهية الجباية: المطلب الثاني  

واجو الفقهاء الكثَت من الصعوبات نتيجة لتطور مفهوم الضريبة الذي اختلف من وقت آلخر يف سبيل تعريف 
الضريبة ، فالتعريفات اليت اطلقت عليها اختلفت فيما بينها نظرا لتغَت طبيعة و مربرات الضريبة مع تغَت النظم 
السياسية و الظروف االقتصادية السائدة يف كل رلتمع، فنجد االستاذ تروتابس الذي اقتصر يف تعريفها على 

" .وسيلة لتوزيع األعباء بُت االفراد توزيعا قانونيا و دستوريا طبقا لقدوراهتم التكلفية:"اجلانب القانوين بوصفها  

حصة  "للضريبة ديكن اعتبارىا   Pierre Beltrame من خالل التعريف الذي اعطى لنا من طرف 

مالية زلصلة من ادلكلفُت من خالل صفتهم االسهامية و اليت تقبض عن طريق السلطة بتحويل ذمة مالية هنائيا 
.2"بدون مقابل زلدد، من اجل ربقيق اىداف ثابثة عن طريق السلطة العامة   

بينما "خيتلف الرسم و الضريبة يف بعض اخلصائص اذ أن الرسم يقتطع الجل منفعة اقتصادية او اجتماعية، 
يكون شخص معنوي "بالتدخل كأداة اقتصادية، و ادلستفيد من الرسم، الضريبة يكون ذلا أىداف عامة مشًتكة 

خاص  او عام تتجرد منو صفة الدولة كالوالية أو البلدية، بينما الضريبة تدفع للدولة بدون مقابل آن و زلدد، وال 
.يكون   للشخص ادلعنوي احلق يف أن يكون مستفيدا من اقتطاعات الضريبة   

 

                                                           

.26، ص 1972، ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة و النشر، االسكندية، "مقدمة في النظم الضريبية" يونس أمحد البطريق،  1  
2
  Pierre Beltrame , "fiscalité en France",édition Hachette Livre,Paris ,1993, p12 . 
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.1تعريف الضريبة: الفرع األول  

ىي مبلغ من ادلال تفرضو الدولة و ذببيو من ادلكلفُت بالصورة اجلربية، :"تعرف الضريبة دبفهومها احلديث كما يلي 
".و هنائية، و دون مقابل يف سبيل تغطية نفقات الدولة ويف سبيل تدخل الدولة فقط  

مسامهة نقدية تفرض على ادلكلفُت هبا حسب قدراهتم التسامهية و اليت تقوم عن طريق السلطة "تعرف على أهنا 
بتحويل األموال احملصلة و بشكل هنائي و دون مقابل زلدد ضلو ربقيق األىداف احملددة من طرف السلطة 

".العمومية  

الدولة و )اقتطاع نقدي،دون مقابل، ذو سلطة، هنائي، منجز لفائدة اجلماعات اإلقليمية :" و ىي كذلك 
.2"او لصاحل اذليئات العمومية اإلقليمية (مجاعاهتا احمللية  

فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إذل الدولة أو إحدى اذليئات العامة احمللية بصورة هنائية :"أما التعريف احلديث فهو
".مسامهة منو يف التكاليف و األعباء العامة دون أن يعود عليو نفع خاص مقابل دفع الضريبة  

.3خصائص الضريبة : الفرع الثاني       

: أىم خصائص الضريبة صمن التعاريف ديكننا استخال  

الضريبة ذات طابع نقدي؛      -    

  - الضريبة ذات طابع  مهٍت؛           

  -  .الضريبة بدون مقابل 

 

 

                                                           

. 48، ادلراسالت التجارية، ص" موسوعة عالم التجارة و إدارة األعمال، الضرائب و االقتصاد"، ادوار مجيل 1  

.13، ص 2008، دار ىومة، اجلزائر، "إقتصاديات الجباية و الضرائب" زلمد عباس زلرزي، 2  
.11، ص 2000، الدار اجلامعية للنشر، "الوجيز في المالية العامة" سوزي عدرل ناشد، 3
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  .1أهداف الضريبة:الفرع الثالث

هتدف الضريبة أساسا اذل سبويل النفقات العمومية و ىي تستخدم ايضا لتحقيق أىداف اقتصادية و اجتماعية 
:نذكر منها   

تنشيط وانعاش االقتصاد الوطٍت؛      -   

التقليل من التضخم؛     -    

تنشيط فرع انتاجي معُت أو احلد من النمو بتخفيض أو رفع الضريبة؛     -    

استخدام الضريبة إلعادة توزيع الدخل الوطٍت لفائدة الفئات الفقَتة أو زلدودة الدخل؛     -    

.     احملافظة على اقتناء بعض السلع ذات االستهالك الواسع بفرض ضرائب منخفضة ادلعدل كاخلبز،احلليب  

لكن اذا تعارض اذلدف ادلارل للضريبة مع أىدافها األخرى فيجب أن تعطى األولوية للهدف ادلارل، الن 
الضريبة ىي ادلورد االساسي للدولة أما االىداف االخرى فيمكن استخدام أدوات السياسة االقتصادية 

.االخرى يف ربقيقها   

  . 2قواعد و أنواع الضريبة: الفرع الرابع

وضع ادم مسيث أربعة قواعد شهَتة للضرائب، ظلت تعترب زمنا طويال كأمنا دستور عام لالصول القانونية 
:للضريبة و تتلخص ىذه القواعد فيما يلي   

قاعدة العدالة؛     -    

قاعدة اليقُت ؛      -    

قاعدة ادلالءمة ؛     -    

قاعدة االقتصاد يف التحصيل؛     -    

                                                           
.13 سوزي عدلً ناشد، مرجع سابق، ص 

1
 

.08، ص2006حجاز مبروكة، أثر السٌاسة الضرٌبٌة على استراتٌجٌة االستثمار فً المؤسسة، رسالة ماجستر، جامعة المسٌلة، الجزائر،    
2
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:1أنواع الضرائب-1  

ىناك عدة تصنيفات سلتلفة للضرائب و اليت تقوم على عدة أسس و ديكن أن تعدد مخس فئات من 
:التصنيفات نذكرىا باختصار يف ما يلي  

  يضم نوعُت من الضرائب ادلباشرة و الضرائب غَت ادلباشرة    :التصنيف القائم على طبيعة الضريبة 

: و يضم ىذا التصنيف ما يلي :التصنيف القائم على امتداد مجال التطبيق   

الضرائب احلقيقية والضرائب الشخصية ؛-    

  - الضرائب العامة والضرائب اخلاصة ؛ 

.الضرائب ادلوحدة و الضرائب ادلتعددة   -  

: يشمل ىذا التصنيف على :التصنيف القائم على ظروف وضع الوعاء الضريبي   

الضريبة التوزيعية و الضريبة القياسية ؛  -    

.الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية   -    

:ويشمل على الضرائب التالية : التصنيف القائم على الطابع االقتصادي للضريبة  

.اما ضرائب نوعية على فئات الدخل و اما ضريبة على الدخل االمجارل :    الضرائب على الدخل و هي   

ضريبة على رأس ادلال اليت تدفع من الدخل و الضريبة العرضية  و ىي نوعُت:    الضرائب على رأس المال 
.على رأس مال   

.اذل ضرائب على االستهالك و الضرائب على التداول  و تقسم:    الضرائب على االنفاق   

 

 

                                                           
.50دوار جمٌل، مرجع سابق، ص 

1
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: ىو تقسيم بدائي يضم الضرائب التالية:   التصنيف القائم على أساس مادة الضرائب  

الضرائب على األشخاص ؛    -    

.الضرائب على األموال     -    

.1الضرائب المفروضة على المؤسسة:  المطلب الثالث  

يعترب التصنيف القائم على أساس الضريبة، و الذي ينقسم اذل ضرائب مباشرة و ضرائب غَت مباشرة أىم 
تقسيمات الضرائب و أكثر القضايا الضريبية صعوبة و تعقيدا، ذلك أنو ليس من السهل التمييز بُت ىاذين 

النوعُت من الضرائب، فادلعلوم أن الضرائب ادلباشرة يسهل تتبع اثرىا بينما يصعب تتبع أثر الضريبة غَت 
.ادلباشرة  

.معايير التفرقة: الفرع األول     

:  وقد امجع مفكرو ادلالية العامة على وضع ثالثة معايَت تفرق بُت الضريبتُت ادلباشرة و غَت ادلباشرة و ىي  

:معيار الثبات: أوال  

 تكون الضريبة مباشرة اذا كانت مادهتا اخلاضعة تتميز بالثبات النسيب و ليس ادلطلق كالضريبة على الدخل 
الضرائب على االنتاج أو : االمجارل، و تكون الضريبة غَت مباشرة اذا كانت مادهتا ظرفية مثل

.اخل....االستهالك  

: (المعيار القانوني)معيار التحصيل: ثانيا  

يقوم ىذا ادلعيار على أساس العالقة ادلوجودة بُت ادلكلف بالضريبة واالدارة الضريبية، فاذا كانت ىذه االخَتة 
تقوم بتحصيل الضريبة بناءا على سجالت و جداول تدون فيها أمساء ادلكلفُت و دون أي وسيط فهي ضريبة 

الضرائب على الدخل و رأس ادلال، و أما اذا كان يتم ربصيلها على أساس واقعة أو تصرف : مباشرة مثل
: اقتصادي معُت دون اعطاء أي اعتبار لشخص ادلكلف جلهل االدارة اجلبائية لو فهي ضريبة غَت مباشرة مثل

.ضرائب االستهالك أو اجلمارك  
                                                           

. 79،80، ص2007 الدار اجلامعية، االبرامهية، االسكندرية، اقتصاديات الجباية و الضرائب، سعيد عبد العزيز، شكري رجب العشماوي،  1
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:(المعيار االقتصادي)معيار نقل العبئ الضريبي:        ثالثا  

ضريبة الدخل و الضرائب على راس ادلال، :  تكون الضريبة مباشرة اذا ربملها ادلكلف بشكل هنائي مثل
.الضرائب على االنتاج أو االستهالك: وتكون الضريبة غَت مباشرة اذا تنقلت بُت مكلف و اخر مثل  

 :أنواع الضرائب: الفرع الثاني

الضريبة على : سنتطرق اذل سلتلف و أىم الضرائب اليت تتحملها ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر و ىي 
، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط ادلهٍت، الرسم على القيمة ادلضافة،  الدخل االمجارل

 .باإلضافة اذل رسم التطهَت و رسم الطابع، رسم التسجيل، رسم العقاري، و الرسوم اجلمركية

 : الضريبة على الدخل االجمالي :    أوال

و تفرض ىذه " الضريبة على الدخل االمجارل"تؤسس الضريبة سنويا على دخل االشخاص الطبيعيُت تسمى
 .1 98 اذل 85الضريبة على الدخل الصايف االمجارل للمكلف بالضريبة، احملدد وفقا الحكام ادلواد من 

 :يتكون الدخل الصايف من رلموع ادلداخيل الصافية لالصناف التالية

 االرباح الصناعية، و التجارية، و احلرفية؛   - 

 أرباح ادلهن غَت التجارية؛    - 

 عائدات ادلستثمارات الفالحية؛   - 

 ؛42االيرادات احملققة من اجيار ادللكيات ادلبنية و غَت ادلبنية، كما تنص عليها ادلادة    - 

 عائدات رؤوس االموال ادلنقولة؛   - 

 . ادلرتبات و االجور و ادلعاشات و الريوع العمرية   - 

 

 
                                                           

.2010/ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المتماثلة 1 المادة 
1
  



اإلطار المفاهيمي للتدقيق الجبائي:                                                              الفصل الثاني  

 

52 
 

 :1المؤسسات و االشخاص الخاضعون للضريبة

خيضع للضريبة الدخل، على كافة مداخلهم االشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم يف - 
 اجلزائر؛

خيضع للضريبة الدخل على عائدهتم من مصدر جزائري، األشخاص الذين يوجد موطن - 
 تكليفهم خارج اجلزائر؛

يعترب أن موطن تكليفهم يوجد يف اجلزائر، أعوان الدولة الذين ديارسون وظائفهم او يكلفون - 
 دبهام يف بلد أجنيب و الذين ال خيضعون يف ىذا البلد لضريبة شخصية على رلموع دخلهم؛

خيضع كذلك لضريبة الدخل سواء كان موطن تكليفهم يف اجلزائر أم ال، االشخاص من - 
جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل حيول فرض الضريبة 

 .عليها اذل اجلزائر دبقتضى اتفاقية جبائية مت عقدىا مع بلدان أخرى
 شركاء الشركات ادلدنية ادلهنية ادلشكلة من أجل ادلمارسة ادلشًتكة دلهنة أعضائها؛- 
أعضاء الشركات ادلدنية اخلاضعة لنفس النظام الذي زبضع لو الشركات باسم مجاعي شريطة - 

أال تشكل ىذه الشركات يف شكل شركة أسهم أو شركة زلدودة ادلسؤولية، و أن تنص قوانينها 
 االساسية على ادلسؤولية غَت احملدودة لشركاء فيما خيص ديون الشركة؛

 .أعضاء شركات ادلسامهة الذين ذلم مسؤولية تضامنية و غَت زلددة فيها- 

 :2يعفى من ضريبة الدخل االجمالي- 2 

االشخاص الذين يساوي دخلهم االمجارل السنوي الصايف أو يقل عن احلد االدىن لإلخضاع اجلبائي - 1
 .ادلنصوص عليو يف جدول الضريبة على الدخل االمجارل

الصفراء و االعوان الدبلوماسيون و القناصل و االعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما سبنح  -2
 .البلدان اليت ديثلوهنا نفس االمتيازات لالعوان الدبلوماسيُت و القنصليُت اجلزائريُت

                                                           
.2010/ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المتماثلة 3،4 المادتٌن 

1
  

.2010/ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المتماثلة 5 المادة 
2
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الصندوق الوطٍت "تستفيد االنشطة اليت يقوم هبا الشباب ادلستثمر ادلؤىل الستفادة من اعانة  -3
ثالث  (3)من اعفاء كامل من الضريبة على الدخل االمجارل دلدة " لتدعيم تشغيل الشباب 

 .سنوات ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل

 :ربسب الضريبة على الدخل اإلمجارل تبعا جلدول التصاعدي األيت

 .يمثل الضريبة على الدخل اإلجمالي: 02جدول رقم

 (%)نسبة الضريبة (دج)قسط الدخل اخلاضع للضريبة
 120.000ال يتجاوز 

 360.000 إذل 120.001من 
 1.440.000 إذل 360.001من 

 1.440.000أكثر من 

0 
20 
30 
35 

 .ادلادة من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة:ادلصدر 

 :الضريبة على أرباح الشركات: ثانيا

تؤسس الضريبة السنوية على رلمل االرباح أو :"  من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة135 تنص ادلادة 
تستحق الضريبة . 1"136ادلداخيل اليت ربققها الشركات و غَتىا من االشخاص ادلعنوية ادلشار اليو يف ادلادة 

شهرا اليت استعملت النتائج احملققة  (12)سنويا على االرباح احملققة خالل السنة ادلنصرمة أو أثناء مدة أثٌت عشر
امتدت السنة ادلالية ادلختتمة يف السنة . فيها العداد اخر حصيلة عندما ال تتزامن ىذه ادلدة مع السنة ادلدنية

 .شهرا تدفع الضريبة ادلستحقة حسب النتائج احملققة يف تلك السنة ادلالية (12)ادلنصرمة اذل أكثر من االثٌت عشر 

 :2مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات -  1

مبدأ اقليمية الضريبة، تفرض الضريبة على أرباح الشركات على االرباح احملققة باجلزائر سواء كانت تلك  حسب   
االرباح اخلاص بالشركات الوطنية أو الشركات األجنبية ادلتواجدة باجلزائر ويًتتب على ذلك، الغاء التمييز السابق 

                                                           

.2010/ من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلتماثلة 135 ادلادة  1  
.72-71، منشورات بغدادي، رويبة، ص("2003-1992)اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة" ناصر مراد،  2  
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بُت الشركات االجنبية و الشركات الوطنية و كذلك بُت الشركات العمومية و الشركات اخلاص و يأخذ رلال 
 : تطبيق الضريبة على ارباح الشركات الصبغة االجبارية و كذلك االختيارية و يتضح ذلك كما يلي

 :الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات 1-1
شركة االسهم، شركات ذات ادلسؤولية احملدودة، شركات : و تضم ما يلي: شركة االموال- 

 .التوصية باالسهم
 . ادلؤسسات و اذليئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري- 
 .االشركات ادلدنية ادلتكونة ربت شكل شركة االسهم- 

 : الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على ارباح الشركات1-2

توجد بعض الشركات اليت تعترب أصال خاضعة للضريبة على الدخل االمجارل، اال أن ادلشرع مسح ذلا 
االختيار يف اخلضوع اذل الضريبة على أرباح الشركات و يف ىذه احلالة يًتتب على تلك الشركات تقدًن 

 من قانون الضرائب ادلباشرة لدى 151طلب االختيار مرفق بالتصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة رقم 
و يشكل ىذا االختيار هنائي اي ال رجعة فيو مدى حياة الشركة، وىذه ، مفتشية الضرائب ادلعنية

 :الشركات تتمثل فيما يلي
 :  و ىي تكون يف شكل الشركات التالية:شركات االشخاص

 شركات التضامن؛ - 
 شركات التوصية البسيطة؛- 
 .مجعيات ادلسامهة- 

 .اإلعفاءات من الضريبة على ارباح الشركات-  2

لقد وضع ادلشرع الضرييب بعض االعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات دبوجب قوانُت استثنائية و ادلتوفر فيها 
 :1الشروط التالية 

                                                           

، اجلزائر، ص 2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،"المحاسبة العامة، أصول ومبادئ وفق المخطط المحاسبي الوطني" عاشور كنوش، 
137،138. 1  
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ديكن للمؤسسات ادلتميزة بنشاطات ذات أولوية يف اطار سلططات تنموية سنوية أو متعددة السنوات أن  -1
تستفيد من اعفاء كل من الضريبة على أرباح الشركات دلدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تطبيقها، و 

 .مخس سنوات اذا كان نشاطها يف احدى ادلناطق ادلراد تطويرىا و تنميتها
 .ادلؤسسات ادلعتمدة و النابعة عن اجلمعيات اخلاصة باالشخاص ادلعوقُت -2
 .1احلرفيون التقليديون او الذين يزاولون نشاطات الفنون التقليدية العفاء مدة عشر سنوات -3
ادلؤسسات السياحية و ادلنشاة من قبل ادلستثمرين اجلزائريُت باستثناء وكاالت االسفار، و كذلك  -4

 .ادلؤسسات االقتصادية ادلختلطة بقطاعغ السياحة العفاء مدة عشر سنوات
 .ادلؤسسات او الشركات التجارية ذات ادلوضوع الرياضي العفاء مدة مخس سنوات -5
، ويف ( سنوات10-2اعفاء دلدة )ادلؤسسات او الشركات التجارية ادلنشاة يف اطار ترقية االستثمارات  -6

حالة التصدير بعد فًتة االعفاء ادلذكور أعاله يتم االعفاء بطريقة نسبية لرقم االعمال اخلاص بعملية 
 .التصدير

  :الرسم على النشاط المهني: ثالثا

و ىو رسم يفرض على رقم االعمال الذي حيققو االشخاص ادلمارسون لنشاط صناعي، ذباري أو غَت ذباري 
و توزع حصيلتو على البلديات، الواليات و الصندوق ادلشًتك . ، و ىذا مهما كانت نتيجة ادلؤسسة(مهٍت)

 .للجماعات احمللية

:مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني- 1    

يفرض الرسم على النشاط  ادلهٍت على االشخاص الطبيعيُت و ادلعنويُت الذين ديارسون نشاطا صناعي أو 
ذباري او غَت ذباري، وىو حيسب على اساس رقم االعمال الذي حققو ىؤالء االشخاص بغض النظر 

من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة  (217)على نتيجتهم احملققة، ويف ىذا اجملال تنص ادلادة 
  :2على مايلي

اإلرادات اإلمجالية اليت حيققها ادلكلفون بالضريبة الذين لديهم يف اجلزائر زلال مهنيا دائما وديارسون _ 
. غَت التجاريةنشاطا زبضع أرباحو للضريبة على الدخل اإلمجارل ،يف صنف األرباح  

                                                           

.2003/  من قانون الضرائب ادلباشرة 150 ادلادة  1
  

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة222المادة  
2
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رقم أعمال حيققو يف اجلزائر ادلكلفون بالضريبة الذين ديارسون نشاطا خيضع أرباحو للضريبة على _ 
.الدخل اإلمجارل،يف صنف األرباح الصناعية والتجارية ،أو الضريبة على أرباح  الشركات  

يقصد برقم األعمال، مبلغ اإليرادات احملققة على مجع عمليات البيع أو اخلدمات أو غَتىا اليت تدخل _ 
يف إطار النشاط ادلذكور أعاله غَت أنو تستثٌت العمليات اليت تنجزىا وحدات من نفس ادلؤسسة فيما بينها،من 

.رلال تطبيق الرسم ادلذكورة يف ىذه ادلادة  

.وبالنسبة  لوحدات مؤسسات األشغال العمومية و البناء يتكون من مبلغ مقبوضات السنة ادلالية   

 

.جدول يمثل الرسم على النشاط المهني:03الجدول رقم   

الرسم على 
 النشاط ادلهٍت 

احلصة العائدة 
 للوالية

احلصة العائدة 
 للبلدية

الصندوق ادلشًتك 
 للجماعات احمللية

 اجملموع

٪0،59 ادلعدل العام  1،30٪  0،11٪  2٪  
  من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثل222ادلادة :ادلصدر

:الرسم على القيمة المضافة :رابعا  

م سباشيا واإلصالحات  1991أسس الرسم على القيمة ادلضافة يف اجلزائر دبوجب قانون ادلالية لسنة 
 يف 1992اذليكلية اليت عرفها اإلقتصاد الوطٍت ، وىو عبارة عن رسم غَت مباشر شرع يف تطبيقو ابتداء من أفريل 

اجلزائر وزبضع لو كل العمليات التجارية،الصناعية ،واحلرفية باستثناء الزراعية والنشاطات غَت التجارية،غَت صناعية 
.1أو ذات الطابع ادلدين وربت ربفظات أو إعفاءات منصوص عليها من قبل القانون   

:م أربعة معدالت للرسم على القيمة ادلضافة كما يلي1992حدد قانون ادلالية لسنة   

؛٪ 7ادلعدل ادلنخفض اخلاص -   

؛٪21ادلعدل العادي -   

                                                           
1

 .118ذكره، صعاشور كتوش ، مرجع سبق  
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.٪40ادلعدل ادلضاعف-   

ربدد قائمة ادلنتجات اخلاضعة لكل معدل وتعديلها يتم دبوجب قوانُت ادلالية يف ىذا اجملال ألغي ادلعدل 
 وفق قانون ادلارل لسنة ٪14م كما مت تعديل ادلعدل ادلنخفض إذل 1995 يف قانون ادلالية لسنة ٪40ادلضاعف 

م مت إعادة ىيكلة معدالت الرسم على القيمة ادلضافة، حيث أصبح 2001م بينما يف قانون ادلالية لسنة 1997
:يشمل معدلُت فقط مها  

.يطبق على ادلنتجات واخلدمات اليت سبثل فائدة خاصة٪ 7 : ادلعدل ادلنخفض-  

. يطبق على باقي ادلنتجات واخلدمات٪17ادلعدل العادي -   

و يندرج ىذا التعديل يف اذباه زيادة تبسيط الرسم على القيمة ادلضافة و زبفيض تكلفة االستثمارات، و بالتارل 
.1زيادة فعالية الرسم على القيمة ادلضافة  

رسم الطابع ىو الضريبة ادلفروضة :"تنص ادلادة األوذل من قانون الطابع على أن: رسم الطابع -
على مجيع األوراق ادلخصصة للعقود ادلدنية و القضائية و للمحررات اليت ديكن أن تقدم كدليل 

 .2"للقضاء

أو ىي ضريبة على كل األوراق ادلخصصة للعمليات ادلدنية والقضائية، حيث خصص لكل ورقة من ىذه 
 .3العمليات طابع خاص هبا ديكن أن يستخدم كربىان إلثبات

ربصل رسوم التسجيل حسب :" تنص ادلادة األوذل من قانون التسجيل على:4رسم التسجيل- 
 ".األسس وتبعا للقواعد احملددة دبوجب ىذا القانون

وىو ضريبة سنوية على ادللكيات ادلبنية وغَت ادلبنية على أساس القيمة اإلجيارية :  الرسم العقاري-
و توجو حصيلة ىذه الضريبة لصاحل ميزانية .اجلبائية السنوية حسب نوعية ادلناطق ادلوجودة فيها

 .البلديات

                                                           
.2002 هوام جمعة، تقنٌات المحاسبة، وفقا للدلٌل المحاسبً الوطنً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 

1
  

.2011/  من قانون الطابع1المادة 
2
  

 
3
 Said Benaissa, "Fiscalité et parafiscalité  Algérienne", entreprise nationale du Livre, 2eme édition, 

1989,alger,p94 . 
.2001 من قانون التسجٌل، 1 المادة 

4
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وىو رسم سنوي لصاحل البلديات مقابل خدمات رفع القمامة و استعمال شبكة : 1 رسم التطهير-
 .تصريف ادلياه غَت الصاحلة للشرب

ىي ضريبة تفرضها الدولة على السلع عندما ذبتاز حدودىا، سواء كانت : 2 الرسوم الجمركية-
صادرات أو واردات فالرسم إذا ضريبة على انتقال السلع من دولة أو إليها،وىو ينقسم إذل رسم 

 .على الصادرات و رسم على الواردات

 

 .التدقيق الجبائي: المبحث الثاني

 .3مفهوم وأهداف التدقيق الجبائي: المطلب األول

 .مختلف تعاريف التدقيق الجبائي: الفرع االول

 " .ىو مراقبة مدى احًتام ادلؤسسة للقواعد و القوانُت اجلبائية:" كولُت التدقيق كما يلي.يعرف الربوفيسور م

التدقيق اجلبائي وسيلة تقيس كفاءة ادلؤسسة "فارل .بورقون و م.من جهة أخرى يرى االستاذين و الدكتورين ب
 ".لتعبئة مواد القانون اجلبائي يف إطار تسيَته و ىذا لتحقيق أىداف سياستو العامة اليت حددىا

اختبار تقٍت موجو لتحقيق ترمجة صادقة و دقيقة لنشاط ادلؤسسة و " كما يعرفو كل من كوستا و ميكول على أنو
 ".حساباهتا السنوية مع احًتام القواعد اجلبائية

التدقيق اجلبائي ابداء لرأي رلموع على رلموع من : و حسب اجلمعية التقنية لتنظيم مكاتب ادلراجع و االستشارة 
".اذلياكل اجلبائية للمؤسسة و طريقة توظيفها و بالتارل صلد اجلباية بكل أنواعها موضوع التدقيق داخل ادلؤسسة  

التدقيق اجلبائي فحص للوضعية اجلبائية للمؤسسة و مدى : ديكننا من التعاريف استخالص ما يلي
.التزامها بتطبيق القانون اجلبائي ذبنبا للخطر اجلبائي  

                                                           
اإلقتصاد الجزائري فً األلفٌة الثالثة، : ، الملتقى الوطنً األول حول"النظام الجزائري وتحدٌات األلفٌة الثالثة"   قدي عبد المجٌد، مداخلة حول

.2002 ماي 20،21جامعة سعد دحلب، البلٌدة 
1
  

.129، ص 1996 مجدي محمد شهاب، اإلقتصاد الدولً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، 
2
  

3
 Bennada fethy , L’ audit fiscale as pect  theorique et pratique ",Institus D Economie Douanière  et Fiscale, 

3eme cycle, 21eme promotion,2002 /2004,p2 . 
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:1استقاللية التدقيق الجبائي و خصوصيته :اوال   

دلعرفة ما قدمو التدقيق اجلبائي من جديد للمؤسسة جيب مقارنتو دلفاىيم للتدقيق القريب منو و ىذا 
.لتقدير استقالليتو  

 ىذان الشكالن يقدمان عدة تشاهبات على مستوى :التدقيق الجبائي و التدقيق المحاسبي- 
منهجية ادلراجع، فالتحديد نتيجة حسابية يأخذ بعُت االعتبار االحكام اجلبائية، لذلك تعترب احملاسبة 

.كقاعدة جلباية ادلؤسسات  

 ادماج ادلعاجلات احملاسبية يف االعالم االرل سهل مهمة :التدقيق الجبائي و التدقيق المعلوماتي- 
.ادلدقق  

 فحص الوضعية اجلبائية للمؤسسة ليست يف أساس من :التدقيق الجبائي و التدقيق الداخلي- 
صالحية ادلدقق الداخلي، بينما ديكن ذلذا االخَت و يف حاالت شلدودة االدالء بصالحيات ذات 

.طابع جبائي، و بالتارل بامكان ادلدقق اجلبائي التقرب من طريقة و مالحظات ادلدقق الداخلي  

 ديارس التدقيق اجلبائي يف غالب االحيان من طرف :التدقيق الجبائي و التدقيق الخارجي- 
مراجع خارجي فادلراجع ىنا لو وظيفة مزدوجة بالبداية يدرس و حيلل اجلالت مث يقًتح احللول و 

.االسًتاتيجيات  

 كما ىو الشأن للمستشار اجلبائي ديكن للمراجع اقًتاح :التدقيق الجبائي و االستشارة الجبائية- 
حلول للمشاكل ادلعلقة، و الفرق ديكن أساسا يف أغلب االحيان من طرف مراجع فهو يكشف عن 

.ادلشاكل، بينما يستطلع ادلستشار عن ادلشاكل بعد معرفة ادلشكل  

 تظهر ادلراجع اجلبائية زلاسبيا على اهنا ربقيق :التدقيق الجبائي و المراجعة الجبائية- 
.زلاسيب،الفرق ينتج عن وجود عقوبات بامكاهنا التطبيق بعد فحص جبائي  

 يسمح التدقيق بتحقيق التشخيص لاللتزمات اجلبائية :التدقيق الجبائي والتسيير الجبائي- 
للمؤسسة وذبعل التسيَت اجلبائي اكثر صلاعة وزبفض من العبئ اذن فالتدقيق اجلبائي ىو اداة يف 

                                                           
1
 Reda Khellassi, "présentation et mise en place d’un service d’audit fiscale " mémoire de fin d’étude, 2001, p7. 
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خدمة التسيَت اجلبائي، ووسيلة لتسيَت تكلفة الضريبة ،وديكننا القول ان التدقيق اجلبائي والتسيَت 
:1اجلبائي حيققان ثالث اىداف ىي  

   - التحقق من ان ادلؤسسة ال تتعرض الخطار جبائية؛

التحقق يف رلال القانوين؛-   

. البحث عن طرق زبفيض الضرائب -  

:2انواع التدقيق الجبائي:ثانيا  

يظهر التدقيق اجلبائي كعنصر اساسي يف اعداد تشخيص ادلؤسسة وىنا تقوم دبهمة وقائية اي قيام 
.باكرب امن جبائي للمؤسسة  

يقوم هبا مراجع اجَت بادلؤسسة كفئ ومستقل وىذا للدالء براي معلل النوعية : 3التدقيق الجبائي الداخلي - 1
 ومصداقية ادلعلومة ادلرتبطة حبالة جباية ادلؤسسات، ىذه الوضيفة تكون دائمة تضم ميدان التدقيق الداخلي و

 .بُت وظيفة التدقيق اجلبائي الداخلي( 1/2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
Bennada fethy, op-cit, p10. 

2
Bennada fethy .ipid. p3. 

3
 Reda Khellassi,op-cit, p7. 
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. التدقيق الجبائي الداخلي: 1الشكل

 

 

  

 

 

 صدق  صدق  

 

                         البيانات

 

  

   المراقبة  

 

 

 

 

 . Benadda Fethy,op-cit ,p3:المصدر

 يكون من قبل مدقق مستقل عن ادلؤسسة و ىي مهمة مقطعة أو فئة :التدقيق الجبائي الخارجي
تأيت احيانا ليكملو التدقيق الداخلي، كما ديكن ان تكون متعاقدة و ىذا يسمح للمؤسسة ان تلجا 

يوضح وظيفة التدقيق  (2/2)اذل مكتب التدقيق لتحقيق مهمة زلددة يف اطار العقد و الشكل 
1.اخلارجي اجلبائي  

 

                                                           
Bennada fethy .ipid. p3.

1
  

 المساهمين

 

 اإلدارة الجبائية

    األطراف األخرى

       المسيرون      المؤسسة الوضعية الجبائية

     التدقيق الجبائي
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.التدقيق الجبائي الخارجي: 02الشكل  

 

 

 

 

 

 

    مصداقية                                                                                المراجعة

 

F Benadda,op-cit;p4 المصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

 نتٌجة المؤسسة

معلومات جبائٌة  المسٌرون تقرٌر المراجعة

 أخرى

 مكتب المراجع
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:1أهداف التدقيق الجبائي-  3 

اذلدف االساسي للتدقيق ىو سبكُت ادلدقق من البحث عن عناصر حامسة الثبات رأي زللل بالنسبة 
.لصحة و حقيقة حسابات ادلؤسسة   

:تكون احلالة اجلبائية للمؤسسة متأثرة بنوعُت من القرار مها  

قرارات ناجحة عن التزامات قانونية ترغم ادلؤسسة اخلضوع ذلا و أال تكون معرضة للعقوبات؛   -   

.قرارات تسمح للمؤسسة خبلق التزامات جبائية   -    

ان ادلؤسسة ديكنها التاثَت على حالتها اجلبائية و التحكم يف امهية ديوهنا اجلبائية و ىذا تبعا 
.الستعماذلا لالختيارات اجلبائية اليت سبلكها  

.خصائص و مهام التدقيق الجبائي: المطلب الثاني  

2مهمة التدقيق الجبائي: االول  الفرع 

:تتم عملية التدقيق اجلبائي أو أي تدقيق اخر وفق اجراءات و خطوات و قوانُت جيب االلتزام هبا  

فمثال ارسال اشعار لعملية التحقيق و ىو أول خطوة يف اجراءات االدارة اجلبائية اذل ادلكلف 
.بالضريبة فهذا االشعار اجباري لذلك جيب احًتام القواعد سواء كانت شكلية أو وقتية   

:يتم سَت مهمة التدقيق اجلبائي كما يلي  

يبدأ التحضَت دلهمة التدقيق اجلبائي بتعريف ادلؤسسة و ىذا للفت انتباه : تحضير المهمة- 1
.ادلدقق اذل بعض ادلشاكل ادلعينة أو االخطار ادلمكنة مث احلصول على توجيو مستقبلي لالعمال  

 يقوم ادلدقق جبمع ادلؤشرات و تكثيف القوة الفعالة للعناصر اجملمعة :تخطيط برنامج العمل- 2
.أثناء أشغال التدقيق حىت يتمكن من تقدير صحة الوضعية اجلبائية للمؤسسة  

                                                           

.12، ص2007، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، التقنيات الجبائية محيد بوزيدة،  1
  

2
 Claude Laurent,"contrôle fiscale la vérification de comptabilité ", édition comptable malesherbes, 

Paris,1995,p16. 
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 بفضل االتصاالت ادلباشرة و الفحص ادلوجز لوثائق ادلؤسسة على :المعرفة العامة للمؤسسة- 3
:الدقق اجلبائي أن تكون لو نظرة على  

تاريخ ادلؤسسة و تعريفها؛ -     

شكل موضوع و طبيعة ادلؤسسة؛-      

.النظام التأسيسي، الشركاء، و تشكيلة رأس ادلال   -   

: 1خصائص مهمة التدقيق الجبائي: الفرع الثاني  

يظهر التدقيق كمسعى موضوعي متأسس على مجع ادلعلومات اتلمالحظة، التحليل و التحقيق من 
االفعال و االداء و خصائص ىذا النوع من التدقيق أي التدقيق اجلبائي ال يتطلب الربىان عليو الن 

أىداف شلهنة ىذا االخَت من شليزات القانون اجلبائي و خطوات وضع مهمة التدقيق اجلبائي يعترب 
:من العوامل القوية الظهار ىذه اخلصائص و أىم خاصيتُت للجباية مها  

قياس اخلطر اجلبائي للمؤسسة؛    -   

.تقدير االداء و الفعالية اجلبائية للمؤسسة    -    

. التدقيق و الغش الضريبي: المطلب الثالث  

تلجأ الدولة اذل وضع تشريعات جبائية تضمن للمكلف بالضريبة حقوقو و بالرغم من ىذا، قد 
حياول ذباوز ىذه القوانُت، مستخدما كل الطرق و الوسائل القانونية و غَت القانونية دلخالفة 

للتشريعات اجلبائية من أجل تفادي دفع مستحقاتو اجلبائية كالتهرب اتلضرييب، الغش الضرييب، و 
غَتىا من ادلخالفات اليت جعلت االدارة اجلبائية تقوم باصالحات و ربسُت امكانياهتا من أجل 
القضاء عليها، فاضافة اذل الرقابة اجلبائية اليت تقوم دبكافحة ىذه الظواىر، تعترب عمليية التدقيق 

اجلبائي أسلوبا جديدا للحد من وسائل التدليس اليت تضر باخلزينة العمومية و ادلكلفُت الشرفاء، فهي 
.تدخل ضمن عملية التحقيق ادلعمق للتدقيق اجلبائي  

                                                           
1
 Bennada fethi, op-cit, p32.  
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لكن قبل التطرق اذل دور التدقيق يف احلد من التهرب : تعريف التهرب الضريبي: الفرع األول 
.الضرييب، سنتطرق أوال اذل مفهوم التهرب الضرييب و بعض التعريفات ادلتداخلة معو  

ىو زبلص ادلكلف من دفع الضريبة ادلتوجبة عليو كليا أو جزئيا، : تعريف التهرب الضريبي - 1  
.و يتم التهرب قبل بدء فًتة الدفع أو خالذلا باستخدام وسائل معينة غَت مشروعة  

ال تتجو ارادة ادلكلف ىنا اذل التخفيف من اعبائو الضريبية او اسقاطها، : الغلط الضريبي - 2   
.و امنا يتصرف حبسن نية و دون قصد كما ىو الشأن يف حالة االمهال أو السهو  

ىو كل سلالفة الحكام قانون اجلمارك، وال ديكن أن خيتلط بالتهرب : التهرب الضريبي - 3  
الضرييب، النو يقتصر على التهرب من ضريبة معينة بالذات أو التخفيف من عبئها و ىي الضريبة 

.اجلمركية   

تصرف غَت مشروع ديثل عدم احًتام للقانون و انتهاك لو، أو ىي : تعريف الغش الضريبي-  4   
توجو ادلكلف بارادتو عن قصد اذل التخفيف من العبئ الضرييب باستخدام طرق غَت مشروعة أو 

.احتيالية  

:1التدقيق الجبائي و التهرب الضريبي: الفرع الثاني  

 تتكفل مديرية االحباث و ادلراجاعات دبحاربة الغش و التهرب الضرييب يف ادلؤسسات االقتصادية، و 
جيب ان يتوفر فيها شرط يتمثل فيما اذا كان رقم االعمال لالربع سنوات االخَتة اليت ىي زلل 

 دج بالنسبة دلقدمي اخلدمات و النشاطات احلرة، و ب 4000000التحقيق يفوق أو يساوي 
  .2 دج بالنسبة للمؤسسات األخرى10000000

                                                           

، 2003/2004، مذكرة ماجيستَت، جامعة اجلزائر، قسم علوم التسيَت، "2003-1999" فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر" نوي صلاة، 
.41ص 1

  

.64نوي صلاة، مرجع سابق، ص  2  
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الذي تقوم بو  )ان االجراءات اليت يتضمنها التدقيق اجلبائي مستوحى من تقنيات التحقيق اجلبائي
و التدقيق احملاسيب يف جانبو اجلبائي، ىذه التقنيات يف رلملها عبارة عن عمليات  (ادارة الضرائب

:1حبث و تفتيش و ربقيق سبس جانبُت رئيسيُت و مها  

و يكون بالتأكد من التقدير الصحيح للوعاء : (الضرائب و الرسوم)الجانب الجبائي - 1   
الضرييب دلختلف الضرائب و الرسوم، و فحص التصرحيات اجلبائية و التحقق من سالمة ادلعلومات 

.اجلبائية ادلصرح هبا لدى االدارة الضريبية  

و يكون بفحص سلتلف الدفاتر و الوثائق احملاسبية للمكلف اخلاضع : الجانب المحاسبي - 2  
للتحقيق، بغية التأكد من مصداقية التصرحيات ادلقدمة، و صحة االقرارات الضريبية ادلقدمة، صدق 

.احملاسبة دبقارنتها مع سلتلف ادلعطيات ادلتاحة و الوثائق الثبوتية  

ديكننا القول أن التدقيق اجلبائي أداة و وسيلة الكتشاف الغش أو التهرب الضرييب، فمن خالل 
مراحلو العملية يتم التخفيف من اخلطر الضرييب للمؤسسة االقتصادية و زلاولة الوصول اذل الفعالية 
ادلثلى ألداء اجلبائي، ىذه ادلراحل سبكن القائم على عملية التدقيق من ربديد ما اذا كانت ادلؤسسة 
رباول التهرب من ضريبة ما أو تستعمل طرق غَت مشروعة دلخالفة القانون اجلبائي، و تكون عملية 
التدقيق اجلبائي أكثر فعالية يف ربديد الغش و التهرب الضرييب إذا كان القائم عليها مراجع خارجي 

.مستقل أو موظف كفئ من ادارة الضرائب  

 

 

 

 

 

                                                           

,31،32، مرجع سابق،ص"التهرب الضريبي" ، سوزي عدرل ناشد 1  
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ديكن  القول أن ادلؤسسة يف حاجة ماسة اذل التدقيق اجلبائي الذي يظهر كوسيلة مثلى للوصول اذل 
تشخيص جبائي للمؤسسة، و الذي يسمح بتكوين فكرة أو صورة شاملة عن اجلباية يف مؤسسة ما 

او جزء منها، ىذا ما دييزىا عن باقي مهام التدقيق اليت سبس اجلانب اجلبائي كالتدقيق احملاسيب و 
التدقيق القانوين، و اليت تعترب ذات أىداف أكثر عمومية، حيث ال ديكن اعتبارىا فحصا معمقا 
للجباية يف ادلؤسسة، ىذا التشخيص اجلبائي الذي خيرج بو التدقيق اجلبائي يعترب أداة بُت أيدي 

ادلسَتين الزباذ قرارات التسيَت سواءا من خالل ادلعلومات اليت تقدمها ذلم عن وجود اخلطر اجلبائي 
و حجمو و كيفية التقليص منو، أو من خالل حكمها على مدى مالئمة القرارات اجلبائية ادلتخذة 

.من طرفهم  

ديكن القول يف األخَت أن التدقيق اجلبائي ال يهدف إذل إجياد وسائل تسمح بالغش أو التهرب 
اجلبائي أو بالتمويو عليو، لكن يتعلق األمر بالقضاء أو التقليص من العبئ اجلبائي مع احًتام أحكام 
.التشريعات اجلبائية السارية ادلفعول، واإلستغالل بأقصى قدر شلكن لإلمتيازات اجلبائية اليت تتضمنها  

 

 



 المقدمة العامة

 

 
 
 أ

 

 مقدمة عامة 

     تعد اجلباية حلقة ىامة يف تسيري ادلؤسسة على اختالف أصنافها صغرية كانت متوسطة أو كبرية، ذلذا حتظى 
باىتمام كبري من طرف فاعلني يف التسيري السيما أصحاب القرار يف ادلؤسسات، اجلبائيني، واحملللني ادلاليني 

كما ترتبط اجلباية بالشق القانوين دلختلف عمليات ادلؤسسة حيث ختضع لنظم قانونية سلتلفة من حيث .وادلدققني
التطبيق إضافة إىل تأثري العامل اجلبائي يف نتائج ومردودية وأداء ادلؤسسة، فالتسيري اجلبائي يعد أولوية يف إدارة 

األعمال عموما و ادلؤسسة خصوصا، ذلذا وجب تسيري اخلطر اجلبائي الذي يفرض احرتام للقواعد اجلبائية ادلعمول 
 .هبا يف دول معينة

     يف ىذا الصيغ ميكن التدقيق اجلبائي القيام بتقييم شامل مبكانة اجلباية وتطويرىا يف ادلؤسسة إضافة إىل 
 . توظيفها يف حتسني و تطوير أداء ادلؤسسة

 الدراسة أهمية

 :     تكمن أمهية ىذه الدراسة يف 

 ؛الفهم اجليد و االطالع على العمليات اليت يقوم هبا التدقيق اجلبائي يف ادلؤسسات - 

 ؛إبراز الدور الفعال للتدقيق وتواجده يف كل مؤسسة       - 

أسباب اختيار الموضوع 

 :أسباب إختيار موضوع البحث فيما يلي  أىم تتمثل     

 ؛ارتباط ادلوضوع مبجال التخصص- 
 ؛زلاولة فهم ومعرفة سلتلف العمليات اجلبائية ودور التدقيق يف ادلؤسسة - 
 .اإلحاطة و التمكن أكثر يف رلال اجلباية - 
 
 
 



 المقدمة العامة

 

 
 
 ب

 

 دراسةأهداف ال

  :الدراسة ىي  إليها ىذه تسعى اليت األىداف من

؛ معرفة العمليات اجلبائية اليت تتم على مستوى ادلؤسسة - 
 ؛حتديد مفهوم التدقيق خاصة التدقيق اجلبائي - 
 .دور التدقيق يف احلد من الغش الضرييب - 

: التالية   اإلشكاليةضمن ىذا اإلطار تندرج دراستنا حول 

  ماهي أهمية ودور التدقيق الجبائي في تحسين أداء المؤسسة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها في مجال    
 ؟ تسيير المؤسسة 

  :السؤال الرئيسي األسئلة التالية  من      وينبثق

 ؟ماىو مفهوم التدقيق اجلبائي- 
  ؟  ما ىي شليزاتو مقارنة مع أصناف التدقيق األخرى- 
 ؟ ماىي مكانة اجلباية يف تسيري ادلؤسسة- 
   ؟  ماىي آليات التدقيق اجلبائي يف ادلؤسسة- 

  الفرضيات 

 ؛يعرف التدقيق اجلبائي على أنو فحص إنتقادي دلدى احرتام ادلؤسسة للقوانني اجلبائية ادلفروضة عليها - 
 ؛إن التدقيق اجلبائي للمؤسسة يشغل مكانا مهما يف تقدير اخلطر ادلستقبلي و مسعة ادلؤسسة - 
 .يقوم التدقيق اجلبائي باحلد من الغش الضرييب - 

 .الدراسة منهج

  .التحليلي وادلنهج الوصفي ادلنهج اعتمدنا ادلتبناة ، الفرضيات صحة واختيار التساؤل ادلطروح على    لإلجابة

 



 المقدمة العامة

 

 
 
 ج

 

 .الكلمات المفتاحية 

 .التدقيق اجلبائي- اجلباية - قالتدقي-    ادلؤسسة 

 .تقديم الخطة

عاجلنا ىذا ادلوضوع يف جانبو النظري ، من خالل فصلني ،تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلطار ادلفاىيمي 
 .أما الفصل الثاين خصص للمجال ادلفاىيمي للتدقيق اجلبائي.للتدقيق

 .دلصلحة الضرائبدرسنا يف اجلانب التطبيقي حالة 

 

 

 

 

 



 : الملخص  

املؤسسات عدة طرق وأساليب للتأكد من صحة بياناهتا ودقتها وسالمة قوائمها املالية و من   تستخدم 
معرفة العمليات اجلبائية  من األىداف اليت يسعى إليها ىذا البحث ؛و. بني ىذه الطرق التدقيق اجلبائي

اليت تتم على مستوى املؤسسة، حتديد مفهوم التدقيق خاصة التدقيق اجلبائي ، دور التدقيق اجلبائي يف 
 .احلد من الغش الضرييب 

 أن التدقيق يلعب دورا فعاال يف املؤسسة وذلك لتعدد فمن خالل اجناز ىذه الدراسة نستنتج      
العالقات االقتصادية مما يساعد على توفري خمتلف البيانات وتقييم اإلجراءات مع اقرتاح احللول املمكنة، 

 .عليو املباشرة غري الضرائب  سيطرةو نالحظ كذلك استمرارية

 :الكلمات المفتاحية

 .التدقيق اجلبائي- جباية - قتدقي- مؤسسة إقتصادية 

 
Résumé : 

Les entreprises  utilisent plusieurs moyens pour s’assurer de la 

validité des états financiers et parmi ces moyens l’audit fiscal. Et 

la recherche a pour objet de  connaitre les opérations fiscales qui 

se déroulent au sein de l’entreprise, déterminer la notion d’audit 

notamment l’audit fiscal et le rôle de l’audit fiscal pour diminuer 

le fraude fiscal.   

A travers cette étude, on déduit que l’audit joue un rôle d’une grande 

efficacité dans l’entreprise et cela, eu égard  à la  pluralité des relations 

économiques, ce qui permet la disponibilité des différents facteurs 

concernés et l’évaluation des procédures avec la propositions des 

solutions possibles . On remarque ainsi la continuité de la prévalence  des 

impôts indirects sur le système d’audit.     

Mots clés : 

Entreprise économique –Audit - Fiscalité – Audit fiscal. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 الحم    الذ  نفت  لحمد  الكال  
و الحم    الذ ححمد أفضل ما جرت  ه  ألق كال، 

 سلا ه    لحص  ثاا  عله  حا أ ثن  عن  نفه ووه واص  ل أ ناال  
و  الحم    الذ ف اوت  للحفه  لن  احخعهق ات  

ورفع  احؤمثلن  الين أوته   انعم درجات  
 اعىم صل  عن ملحم و عن آاه و صلسه و عم تفعلحا  

: أما  نم
: أومذ  حرة ول   اجىم إان

اميا  الريحلن حنفىم    وأأاا  فص  حروحا   و
إان جحلع أفر د  انائعة  

  و أخه تص و خاصة  الفلهتة رو ق  ه ا و  اسر م زوولر            أخص  لم ححم
 "ر لع"ذ ر ففثص فص إ م د ولد  احل رة  ذإان  الريم  ا

  ااجامنةإان جحلع  ألصمق اا  
 . خفة،  ففاال،رتلسة،ف اأحة،صهرية،  حلة: وخاصة   

و  ل من  اوم من قريي أومن  نلم فص إ جاز ولد  احل رة  
 .ذ ل من ححعفه ذ  رتص وام تلحعه مل رت إان

                             فتيحة
 



 

 

       تطرقنا يف الدراسة النظرية إىل التدقيق اجلبائي وكيفية تطبيقه، أما يف هذا اإلطار سنقوم بإسقاط  
 . اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي ، وذلك  بدراسة ميدانية يف مركز الضرائب يف مستغامن

 .عموميات حول مركز الضرائب  مستغامن : احملور األول -   

 .عرض نتائج املقابلة ودراسة وحتليل النسب واملؤشرات املالية: احملور الثاين  -   

 

 

 



   احملاسيباالطار النظري للتدقيق                  فصل األول                                             ال        
 

 
يبدأ عمل املدقق من حيث ينتهي عمل احملاسب ، فبعد انتهاء احملاسب من جتميع و تبويب تسجيل  

واملعلومات املتعلقة بالعمليات الناجتة عن نشاط املؤسسة ، يأيت دور املدقق يف احلكم على مدى سالمة 
  .تىذه العمليات و خلوىا من األخطاء و رمبا املتالعبا

نظرا ملا هلا من أدوار على عدة , أخذت مهنة التدقيق حيزا كبريا من االىتمام يف وقتنا ىذا 
مستويات فعلى الرغم من أنو حىت وقت قريب كان ينظر إليها على اهنا مهنة تكتسب باملران فقط ، اال 

اهنا و حبكم تشعبها كنتيجة لتوسع النشاط االقتصادي و كرب حجم املؤسسات تزايدت احلاجة اليها ، و 
 و االكادمية مجلة من املعايري  كان البد من إطار نظري حيكمها ، فأصدرت خمتلف اهليئات  املهنية

 .احملاسبية 
 :و عاجلنا موضوع ىذا الفصل من خالل مبحثني 

 املدخل املفاىيمي للتدقيق: املبحث األول
 مميزات التدقيق: املبحث الثاين

 



 الفصل الثاين                                                                    االطار النظري للتدقيق اجلبائي    
 

     

   أدت فكرة العوملة و اجلهود املبذولة لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة و اليت من شروطها  
حترير التجارة لقيام اجلزائر كباقي الدول الساعية لذلك جبملة من اإلصالحات خاصة يف ميدان 

اجلباية اليت عرفت اخنفاض كبري يف املردودية، و هذا ناتج عن تفشي ظاهريت الغش و التهرب 
الضرييب الذي تسعى الدولة للحد و لو نسبيا من نتائجه اخلطرية و حماربته مما أدى إىل بروز 

نظرا لطبيعة النظام اجلبائي القائم على كون , فكرة الرقابة اجلبائية كوسيلة حتمية و ضرورية
 .املكلف هو الذي يقدم تصريح مبمتلكاته

  :       و حماولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة اجلبائية حاولنا التطرق فيما يلي إىل

.    عموميات حول اجلباية:املبحث األول           

.  التدقيق اجلبائي: املبحث الثاين            
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بر حجمها وتشبعها، وذلك حفاظا ك مع خصوصا حقوقها واية شلتلكاهتا حلم كبرية أمهية ادلؤسسات     دتنح 
 الداخلية فعال كفيل حبماية حقوق للرقابة نظام وضع ضرورة إىل بادلسؤولني أدى ما ىذا استمرارىا، و بقائهاعلى 

 العمليات سالمة  وهتاعمليا سري يضمن و اإلمهال  وىذه ادلؤسسات وموجوداهتا من شىت أعمال التالعب
 .شالغ و األخطاء حاالت من ادلالية الوثائق وبية احملاس

 نظام زلاسيب على و للمسؤوليات، حتديد و الوظائف دلختلف بّناء تقسيم و جّيد تنظيم على يعتمد النظام ىذا
 .مالئمة رقابة أدوات و بشرية عناصر و سليم

فالتدقيق خيدم كال الطرفني، ادلؤسسة ومصلحة الضرائب أو القباضة، حيث االستمرار يف القيام بو حيافظ على 
الضريبة باعتبارىا مصدرا أساسيا يف دتويل اخلزينة العامة للدولة، وحيد ويساىم يف اكتشاف الغش و التهرب 

 .الضرييب

 

  :الفرضيات ر صحةاختبا

 دى احًتام ادلؤسسة للقوانني اجلبائية ادلفروضة عليها؛يعترب التدقيق اجلبائي على أنو فحص انتقادي مل: 1ف

 ىل ديكن اعتبار التدقيق اجلبائي أداة لتقيم أداء ادلؤسسة؟:1س

اجلبائي كعمليات فحص وحتقق من أن نشاط ادلؤسسة يًتجم بشكل صحيح على  ديكن اعتبار التدقيق: ج
 تصرحياهتا اجلبائية حتت ظل القواعد اجلبائية، و اليت ديكن أن تكون داخلية أو خارجية؛

؟ فيما تتمثل أمهية التدقيق اجلبائي، و ما مدى إلزامية تطبيقو يف ادلؤسسة  :2س

ديثل التدقيق اجلبائي قطبا ىاما دلكاتب التدقيق من أجل تطوير طرق الفحص اليت يتبعوهنا مبختلف أصنافها : ج
 .منها ما يكلف مبهمات تعاقدية ختص االنتظام اجلبائي؛              ىذا ما يؤكد صحة الفرضية
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 إن التدقيق اجلبائي للمؤسسة يشغل مكانا مهما يف تقدير اخلطر ادلستقبلي ومسعة ادلؤسسة؛:2ف

  ؟ ما مدى مسامهة الضريبة يف خزينة الدولة:1س

على ادلؤسسات و يًتتب عنها العديد من   تعد الضريبة من أىم إيرادات الدولة، إىل جانب أهنا عبء ثقيل:ج
 االلتزامات ادلعقدة و اليت جيب أن تتم مراقبتها؛

  ؟ىل تؤثر اجلباية على ادلؤسسة :2س

ثقيال، بل أهنا ديكن أن تتسبب يف تعرضها إىل عقوبات  ال تقتصر اجلباية بالنسبة للمؤسسة على كوهنا عبء: ج
 ىذا ما يؤكد         نامجة عن عدم احًتام القواعد الشكلية أو قواعد ادلضمون، و ىذا ما يسمى باخلطر اجلبائي؛

 .صحة الفرضية

  يقوم التدقيق اجلبائي باحلد من الغش الضرييب ؛:3ف

من طرف  ، ماىي اإلجراءات ادلتخذة  احملاسبية لسـجالتا عند اكتشاف غش أو هترب ضرييب يف :1س
 ادلؤسسة؟

الذي تقوم بو إدارة )اإلجراءات اليت يتضمنها التدقيق اجلبائي  مستوحاة من تقنيات التحقيق اجلبائي: ج
 ،ىذه التقنيات يف رلملها عبارة عن عمليات حبث وحتقييق دتس اجلانب اجلبائي واجلانب احملاسيب؛(الضرائب

 ؟ أشكال التهرب الضرييب اليت تواجهها ادلؤسسة ماىي :2س

 ؛عدم االعالن عن النشاط و بالتايل عن الدخل اخلاضع للضريبة- :ج

  ىذا ما     .تقدمي بيانات غري حقيقية عن ادلتغريات و ىذا ما يؤدي إىل التقليل من تقدير الوعاء الضرييب   - 
 .يؤكد صحة الفرضية
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 :نتائج

يلعب التدقيق الداخلي يف ادلؤسسة دورا فعاال وذلك لتعدد العالقات االقتصادية ادلتعلقة بادلؤسسة شلا  -
 .يساعد على توفري سلتلف البيانات وتقييم اإلجراءات مع اقًتاح احللول ادلمكنة

 . مراقبني جبائيني للقيام بادلهمةعلى عتمدي حيث ،تدقيق يف مركز الضرائبال عملية يف صصةمتخ إطارات غياب -
 ادلباشرة غري الضرائب وسيطرة البًتولية، اجلباية على اعتماده خالل من سلتال اجلزائري الضرييب اذليكل يزل مل -

 .عليو
 إعادة تنظيم تشهد اليت واجلمركية، الضريبية اإلدارة فعالية لعدم منخفضا اجلزائري الضرييب للنظام أداء يعترب -

والتهرب  ،...والتوثيق اإلعالم مديرية الكربى، ادلؤسسات مديرية الضرائب، مراكز(مصاحلها عصرنة و
 .العادلية السوق يف واالندماج اخلارجية، والتجارة النشاطات حترير مع ادلتفاقم الضرييب

 

 :حلول مقترحة -

 اعتماد وظيفة التدقيق اجلبائي يف ادلؤسسات، و احلرص على االستفادة من خدمات ادلدقق ؛- 

 اجملال الضرييب، من يف وادلهام ادلسؤولية حتمل ادلركزية، اإلدارة مع فاعال وجعلها احمللية اجلماعات اكترإش زيادة -
 الضريبية؛ ادلنازعات يف الفصل يف والسرعة اإلجراءات بتخفيف التحصيل عملية حتسني أجل

 ىاتو بفعل العمومية اخلزينة خسائر من وللتخفيف الضريبيني و التهرب الغش من للحد الضرييب النظام تفعيل -
 .(جتارة مجارك، ضرائب،) ادلختلطة الفرق فعالية وزيادة الظاىرة،
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