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 إهداء 
 

 ومشقة وصلت رحليت اجلامعية إىل هنايتها بعد تعب 

 ونشاط أختم حبث خترجي بكل مهة  وها أان

 وأانرت درب حتت قدميها  وتعاىل اجلنةأهدي عملي هذا أوال إىل من وضع املوىل سبحانه 

 ووضعتين على هذا النهج أمي الغالية 

 احلياة الذي مل يبخل بشيء لوصويل إىل ما أان عليه اآلن  والسبيل يف  وإىل القوة

 أب العزيز 

 ساعدوين كثيا حىت أببسط ما أمكن  وأصدقائي الذينإخويت  وكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 وتقدير شكر 

 
 أداء هذا الواجب ووفقنا على إجناز هذا   واملعرفة وأعاننا علىاحلمد هلل الذي أانر لنا درب العلم 

 العمل. 

 

 ما واجهناه من   ويف تذليل من ساعدان يف إمتام هذا العمل  واالمتنان إىل نتوجه جبزيل الشكر 

 صعوابت. 

 

 : وخنلص ابلذكر 

اليت كانت  ونصائحه القيمةتومي إبراهيم لقبوله اإلشراف على هذا العمل، الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته  األستاذ
 عوان لنا يف إمتام هذا البحث. 

 

 كما ال أنسى من ساعدان للوصول إىل هذا املوصل من الطاقم اإلداري للكلية 

 يف مطاحن الزيبان القنطرة.   احملاسبة ومسئول
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 امللخص
العمومية  تعا االقتصادية  املؤسسات  أنشطة  على  اجلبائية  الرقابة  دعم  يف  احملاسيب  التدقيق  دور  موضوع  املذكرة  هذه  جل 

منهجية    إبتباعاجلزائرية، فللتدقيق احملاسيب أمهية ابلغة يف تدعيم الرقابة اجلبائية و الكشف على التالعبات و التجاوزات  
منتظمة ترتكز على معايري مهنية و قانونية متعارف عليها، و ذلك هبدف دفع املكلفني ابلتصريح املعلومات الكاملة و  

 الصحيحة.

و كل من يزاول هذه املهنة جيب أن يكون ملما ابملبادئ و القواعد و اإلجراءات احملاسبية بطريقة سليمة متجانسة لغرض  
 املهين احملايد يف القوائم املالية.إعداد تقرير يتضمن رأيه 

و للقيام هبذه املهمة سخرت اإلدارة اجلبائية كل الوسائل اهليكلية و البشرية و حىت القانونية لتفعيل هذه اآللية اليت من 
 شأهنا إضافة دخل معترب للخزينة الوطنية. 

يف مؤسسة مطاحن الزيبان ابلقنطرة والية  و للتحقق من ذلك قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مصلحة تدقيق احلساابت  
بسكرة، حيث قمنا بتحليل نتائج التحقيق فوجدان أن للتدقيق احملاسيب دور هام يف دعم الرقابة اجلبائية كونه يعمل على  
املؤسسة و مدى تطبيق  املفروضة على  الرسوم  الضرائب و  مثل  اجلبائية  العمليات  فحص و مراقبة مجيع احلساابت و 

 و معايريها. شروطها 

 الكلمات املفتاحية: التدقيق احملاسيب، الرقابة اجلبائية، اإلدارة اجلبائية، اخلزينة الوطنية، الضرائب، الرسوم.

This memorandum addresses the role of accounting audits in supporting the regulatory control 
of the activities of Algerian public economic institutions. The audit of accounting is crucial in 
strengthening the regulatory control and detection of manipulations and abuses through a 
systematic methodology based on recognized professional and legal standards, with a view to 
prompting the authorization of full and correct information . 

Whoever engages in this profession must be aware of the principles, rules and accounting 
procedures in a sound and coherent manner for the purpose of preparing a report containing his 
neutral professional opinion on the financial statements . 

In order to carry out this task, the Fiscal Administration has used all structural, human and even 
legal means to activate this mechanism, which would add significant income to the national 
treasury. 

To verify this, we conducted a field study at the level of the Audit Authority of the Ziban Mills 
Foundation in Qantara, Biskra , where we analyzed the results of the investigation. We found 
that the accounting audit has an important role in supporting fiscal control as it works to 
examine and monitor all accounts and fiscal operations such as taxes, fees imposed on the 
institution and the application of its conditions and standards. 

Keywords: accounting audit, fiscal control, fiscal administration, national treasury, taxes, fees. 
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 مقدمة 
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 مقدمة: 

وتعترب املؤسسة االقتصادية النواة األساسية واحملور األساسي الذي يدور حوله أي اقتصاد حيث تعمل من خالل وظائفها  
 أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة. املختلفة إىل بلوغ وحتقيق 

وهي األداة األساسية إلحداث التنمية و النمو يف أي بلد كان، حيث تسعى الدول إىل تطوير اقتصادها والعمل على   
تنميته،و يف املقابل تسعى الدول إىل احملافظة على أموال اخلزينة العمومية من التجاوزات و املعامالت الغري قانونية لذا جتند 
الدولة خمتلف هيئاهتا و أجهزهتا لتحقيق ذلك وعلى سبيل املثال نذكر اإلدارة اجلبائية. وللحفاظ على امتيازات اخلزينة 
العمومية منح املشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية لالزمة هبدف اسرتجاع حقوق املال العام  

و على األقل التخفيف من حدته، وهذا ملا تسببه من متاعب وأضرار على االقتصاد ومكافحة ظاهرة التهرب الضرييب أ
 الوطين بشكل عام واخلزينة العمومية بشكل خاص .  

ومن بني أهم الوسائل اليت تعتمد عليها إدارة الضرائب يف مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب جند أن الرقابة اجلبائية تسعى  
هتا للتأكد من التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املتكلفني ابلضريبة واليت من ورائها يتم جاهدة مبختلف هياكلها وآليا

 الكشف عن اإلغفاالت والتجاوزات اليت ميكن أن يستعملها املكلف سواء بقصد أو من دون قصد.  

ة اجلبائية و أعوان حمققني  ومن بني أهم هذه اآلليات التدقيق احملاسيب، و الذي ميارس من طرف أجهزة خمتصة يف الرقاب
هلم الكفاءة املهنية يف اجملايل الضرييب و احملاسيب، من أجل التأكد من صحة و عدالة حساابت و أرصدة القوائم املالية و  
مراجعة الدفاتر احملاسبية و الواثئق الالزمة هبدف تطهري امللفات اجلبائية من كافة التجاوزات و اخلروقات املستعملة من  

التنمية طرف   عجلة  تعطيل  ومنه  املشاريع  متويل  ابلتايل  و  العمومية  اخلزينة  إيرادات  على  سلبا  تعود  اليت  و  املكلفني 
 االقتصادية.

 

 إشكالية البحث:  

من خالل ما سبق نالحظ األمهية الكبرية ملسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية، تتضح لنا معامل إشكالية البحث  
 كن صياغتها كالتايل: اليت مي

 ما مدى دعم التدقيق احملاسيب للرقابة اجلبائية يف املؤسسات االقتصادية العمومية اجلزائرية؟ 

 و من دراستنا و حتليلنا للتساؤل الرئيسي و لإلحاطة بكل جوانب املوضوع ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية: 

 ماهي إجراءات التدقيق احملاسيب؟ -
 هل للتدقيق احملاسيب دور يف دعم الرقابة اجلبائية؟  -
 ماهي أسباب قيام الرقابة اجلبائية؟  -



 مقدمة 
 

 ب
 

 فرضيات البحث: 

 تتمثل إجراءات التدقيق احملاسيب يف مجع البياانت و املعلومات و فحصها من طرف املدققني.  -
 يساهم التدقيق احملاسيب من خالل التحكم يف خمتلف األدوات احملاسبية، و االلتزام ابلقوانني بدعم الرقابة اجلبائية.  -
 تعترب الرقابة اجلبائية وسيلة ملكافحة التهرب الضرييب. -

 

 دوافع اختيار البحث: 

الذي يلعبه يف املراقبة اجلبائية داخل و  بسبب إمهال معظم املؤسسات االقتصادية للتدقيق احملاسيب رغم أمهيته و الدور  
 خارج املؤسسة. 

 

 : أمهية البحث

تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على مدى مسامهة التدقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية، و ذلك لتطبيق الرقابة اجلبائية 
ا و  ابلضريبة،  املكلف  العون  املقدمة  التصرحيات  على كافة  احملاسيب  التدقيق  و  و  التجاوزات  و  األخطاء  عن  لكشف 

 التالعبات يف احلساابت.

 

 أهداف البحث:

 إبراز اإلطار املفاهيمي للرقابة اجلبائية و التدقيق احملاسيب. -
 إظهار العالقة املوجودة بني الرقابة اجلبائية و التدقيق احملاسيب. -
و   - التجاوزات  و  األخطاء  خالل كشف  من  ذلك  و  اجلبائية  الرقابة  حتقيق  يف  احلساابت  مدقق  دور  إبراز 

 التالعبات.
 حماولة تشخيص الواقع النظري و التطبيقي لعملية التدقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية. -

 منهج الدراسة: 

املفاهيم املتعلقة ابلرقابة اجلبائية و التدقيق احملاسيب يف الفصلني  مت االستناد يف الدراسة على املنهج الوصفي من خالل عرض  
 األول و الثاين.

القنطرة  الزيبان  امليدانية يف مؤسسة مطاحن  الدراسة  التحليلي من خالل  املنهج  الثالث مت االعتماد على  الفصل  و يف 
 بسكرة.
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 صعوابت البحث: 

 قلة املراجع املتعلقة ابلبحث.  -
 املوضوع لذا من الصعب اإلملام بكل جوانبه. تشعب  -
 عدم إعطائنا املعلومات الكافية يف مؤسسة الرتبص.  -

 

 حدود الدراسة: 

 احلدود املكانية: مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة. 

 . 2022/ 2021احلدود الزمانية: السنة الدراسية 

 

 :الدراسات السابقة

على الدراسات السابقة و اليت تتعلق جبانب من موضوع البحث، الحظنا أن كل الدراسات ختص    من خالل إطالعنا
 مصلحة الضرائب. حبيث يعترب حقل حبثنا جماال خصبا مل يتم التطرق له من قبل.

 هيكل الدراسة: 

ق ملختلف جوانب للتمكن من اإلجابة على إشكالية البحث، و اختبار صحة الفرضيات املوضوعة قيد الدراسة و التطر 
بدوره  الذي  احملاسيب و  للتدقيق  النظري  لإلطار  األول  الفصل  ثالث فصول، حبيث خصصنا  إىل  بتقسيمه  قمنا  حبثنا، 

 قسمناه إىل ثالث مباحث، ماهية التدقيق احملاسيب، مقومات التدقيق احملاسيب، و اإلجراءات امليدانية للتدقيق احملاسيب.

ن مهام التدقيق احملاسيب على دعم الرقابة اجلبائية، الذي بدوره قسمناه لثالث مباحث. ماهية  أما الفصل الثاين فكان بعنوا
 الرقابة اجلبائية، التدقيق احملاسيب ألغراض جبائية، قدرة التدقيق احملاسيب على دعم الرقابة اجلبائية. 

قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، و الفصل الثالث كان دراسة ميدانية ملؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة بسكرة، و  
 تعريف ملصلحة تدقيق احلساابت، و املبحث الثاين دراسة ملصلحة تدقيق احلساابت.
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 متهيد: 

 وتشابكها،  التجارية املبادالت نطاق توسيع وكذا االقتصادية العالقات جمال يف  الزمن عرب كبريا تطورا املؤسسة  شهدت

  املؤسسة على اوجب مما .مباشر غري أو مباشر بشكل مصال  ذات وهيئات خمتلفة أطراف عده مع  تتعامل جعلها  مما

اليت  والنشاطات داخلها التطورات بكل متعامليها كل إببالغ هلا تسمح التنظيمي، هيكلها داخل جديدة وظيفة بناء

 .هبا تقوم

من لكل التقارير خمتلف إيصال يف  واملوضوعية احلياد بصفه تتمتع أن عليها وجب وجه،  أكمل على املهمة هبذه وللقيام

 .املتطلبات هذه  كل تلبيه على  املؤسسة ملساعده التدقيق عمليه نشأت األساس هذا وعلى ابألمر، معين  هو 

والق ابملبادئ  ملما يكون أن جيب املهنة  هذه يزاول من فكل احملاسبية، الدراسات جمال يف النهائية املرحلة يعترب فالتدقيق

 يوضع املالية القوائم يف احملايد املهين رأيه يتضمن تقرير إعداد لغرض متجانسة سليمة بطريقه احملاسبية واإلجراءات واعد

 .القوائم هذه  تصرف حتت

 :مباحث ثالث إىل الفصل هذا تقسيم  مت أمشل بشكل املوضوع هذا جوانب دراسة اجل ومن

 .احملاسيب التدقيق ماهية : األول املبحث •

 .احملاسيب التدقيق مقومات : الثاين املبحث •

 .احملاسيب للتدقيق امليدانية اإلجراءات : الثالث املبحث •
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 .احملاسيب التدقيق ماهية :األول املبحث

الس  ومبرور املالية، القوائم وحمتوى مضمون يف واألخطاء الغش تتبع على التدقيق عمليه اقتصرت احملاسيب التدقيق بظهور
 اجملاالت مجيع لتشمل التدقيق عمليه اتسعت وأمهيتها احملاسيب التدقيق جمال يف حصلت اليت للتطورات ونظرا نني

  من الكايف للقدر  لتصل للتدقيق جديدة أساليب تظهر أن الكبرية التطورات هذه إزاء الضروري من وكان ،احملاسبية
وأهد  وأمهية احملاسيب، التدقيق أنواع احملاسيب، التدقيق ومفهوم لنشاه التطرق املبحث هذا يف وسنحاول والفعالية، الكفاءة

 .احملاسيب التدقيق اف

  

 احملاسيب  التدقيق ومفهومأة نش :األول املطلب

 :احملاسيب نشأة التدقيق -1

 املتبادلة، واخلدمات السلع قيم وقياس األخطاء اكتشاف اجل من وذلك الزمان قدمي منذ العمل رقابة إىل احلاجة تنبع
 .(1979)السقا،  كوحدة النقود اخرتاع بعد  إال املنظم شكلها تعرف  مل اليت للمحاسبة خالفا وذلك

التطورا  وابلتايل ،وأساليبه التدقيق أغراض على طرأت اليت التغريات وتفسري لتحليل أسسا يعطي التدقيق لتاريخ فاملتتبع
ج أ من املستمر البحث نتيجة أخرى جهة ومن جهة من  منه املرجوة لألهداف نتيجة سوى تكن مل للتدقيق املتعاقبة ت
 ,Gérard.V)  عام بشكل العاملي واالقتصاد خاص بشكل العاملية التجارة حركه عرفتها اليت والتغريات يتساير أن ل

1992)  . 

 :مراحل مخس إىل تقسم حيث التدقيق هبا مر اليت املراحل خالل من التطور هذا ويظهر

عام    األوىلاملرحلة   التدقيق    م:  1500قبل  احلكومات    إىليعود  استخدمت  واليواننيني حيث  املصريني  قدماء  عهد 
القيود املثبتة ابلدفاتر والسجالت من اجل التأكد  إىلاملدققني من اجل التأكد من صحة احلساابت العامة، املدقق يرجع 

  .(1980)أمني،  واألخطاءمن خلوها العبات 

حاجب    إما، فاملدقق كان  واإلقطاعينياحلاكمة امللوك واألابطرة    يف هذه املرحلة كان اآلمرون ابلتدقيق اغلبهم من الطبقة
الرومانية انتشر التدقيق يف ايطاليا من اجل حماسبه البحارة   الكاتب وذلك ملعاقبه السارقني. وبسقوط اإلمرباطورية  أوامللك  

  (2004السوافريي، )  وذلك لوقف االختالس. أسياالقادمني من 
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  أن غري    1500اختالفات يف التدقيق عن فرته ما قبل  أي  مل تطرأ  م:  1800سنه    إىل  1500املرحلة الثانية من سنه  
ألول مره بضرورة وجود نظام  ا الصناعية، ومت االعرتاف النشاط الصناعي بظهور الثورة إىلمهنه التدقيق اتسع استخدامها 

راض مستقل واالختالس، كما قابله قبول عام بضرورة استع  حماسيب منظم من أجل الدقة يف التقارير املالية ومنع التالعب
 كبرية.  أوللحساابت سواء كانت املؤسسات صغرية 

شهدت هذه املرحلة تغريات اقتصاديه كبريه حيث ظهرت يف بريطانيا    :1650ما بعد    إىل  1850املرحلة الثالثة من سنه
ئبني عن  املال غا  رأس  أصحاباملهنيني فأصبح    األفراد  إىلمؤسسات كبريه نتجت عن الثورة الصناعية وانتقلت اإلدارة  

، ونقسم هذه املرحلة حمايدة  خارجيةاملال وتنميته وابلتايل ظهر التدقيق كرقابه    رأساإلدارة. وابلتايل أصبح االهتمام بسالمه  
 فرتتني:  إىل

األغراض اليت   أساسمستندة على    أمريكاتطورت مهنه التدقيق يف    :1933حىت سنه    1905أ. الفرتة ما بني سنه  
التدقيق احلكم على املركز املايل الفعلي وعلى نتيجة املشروع واكتشاف التالعب    أغراضتكونت يف اجنلرتا، ليصبح من  

 ( 2004ربيعة، ) .واألخطاء

  الرأي التدقيق على تكوين    أمهية التدقيق تغريا طفيفا حيث كمنت    أغراض:1960حىت سنه    1940ب ينب. الفرتة ما  
سالمه   رأيه يف   إبداءجيري اختبارات الالزمة لغرض    أنانه توجب على املدقق    إالحول النتيجة واملركز املايل للمؤسسة،  

قارير املادية. ظهر يف  الت  ةسالم  أخطاءيقوم كامل للتأكد من عدم وجود    أنالتقارير املالية. فوجب على املدقق    وصحة
 . (2004ربيعة، ) التارخيية له صدق وسالمه القوائم املالية  إىلهذه الفرتة التدقيق على البنوك من اجل السعي 

 : 2002سنة  إىل 1960الرابعة من سنه  املرحلة

اجملال احملاسيب واملايل فقط، بل أصبح شكل القضااي عرفت هذه املرحلة تطور ملحوظا للتدقيق حبيث مل يعد يقتصر على 
والبيئية فظهر التدقيق  االجتماعية املعاصرة، كالتدقيق اجلبائي تدقيق التسويق والتدقيق القضائي، وبعدها ظهرت املسؤولية

 البيئي. 

 يومنا هذا.  إىل 2002اخلامسة من سنه  املرحلة

املدققني    أعمالظهور جلنه التدقيق على مستوى الشركات لتدقيق    إىلمثل التأكيد وحكمة الشركات ابإلضافة    ،التدقيق
 . (2007)لطفي،  مستقلني يقومون ابإلشراف على عمليه تقييم التدقيق أعضاءاخلارجيني والداخليني هذه اللجنة تضم 
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  وهي تشريعات ،  1919متقدمة منذ سنة    والعراق تشريعاتومن جهة التطور التارخيي يف العامل العريب كان لفلسطني  
القانون    وظل هذا.  )هللا(  احلساابت  وواجبات مدققتثبت حقوق    وهذه التشريعاتمستمدة من قانون الشركات الربيطاين.  

 . 1948حىت سنة   ويف فلسطني 1958بظهور قانون الشركات العراقي سنة  1957معموال به يف العراق حىت سنة 

، مث قانون  1961بظهور قانون ضريبة الدخل، مث صدور قانون مزاولة املهنة سنة   1946تطور التدقيق سنة  ويف األردن
 . )وداين( اته القوانني أدت إىل تطور مهنة التدقيق يف األردن، كل ه1989سنة    وقانون الشركات،  1985الضريبة سنة  

 أما يف دول اخلليج العريب مت تطبيق قانون الشركات اهلندي املستمد من القانون اإلجنليزي لغاية االستقالل. 

العريب   املغرب  اليتخبالف دول  ولبنان  املطبقة يف فرنسا    وسوراي  التدقيق فيها على األسس  تكن    واليت ملتطورت مهنة 
 . (2006)التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية،  متطورة كما هو احلال يف بريطانيا

 مفهوم التدقيق احملاسيب:  -2

مشتق من    (audit)وجب أن ننوه أن أصل كلمة التدقيق   وقبل ذلكللتدقيق عدة من التعاريف وسنحاول تقدمي أمهها، 
 . ( 2004/ 2003)مسعود،  يستمع واليت تعين«audire»الكلمة الالتينية 

اللذان عرفاه على أنه اختيار تقين      Bonnault et Germondومن أهم التعاريف اليت قدمت للتدقيق، تعريف  
املالية املقدمة    ومصداقية املعلوماتصارم وبناء أبسلوب، من طرف مهين مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي حملل على نوعية  

املؤسسة،   املع  وعلى احرتاممن  الظروف،  الواجبات يف إعداد هذه  القواعد    وعلى مدىلومات يف كل  والقوانني  احرتام 
 . ونتائج املؤسسةاملالية  ويف الوضعيةاملعمول هبا يف الصورة الصادقة على املوجودات  واملبادئ احملاسبية

كما يعرفه احتاد احملاسبني األمريكيني أبنه إجراءات منظمة ألجل احلصول على األدلة املتعلقة ابإلقرارات أو ابألرصدة  
  ومقياس معني موضوعية لتحديد درجة العالقة بني هذه اإلقرارات    بصورة(1998لبيب،  )واألحداث وتقسيمها  االقتصادية  

 إىل املستفيدين. وإيصال النتائج

Bouquin وBécour املرتابطة و   عرفا الذي يطبق ابستقاللية، وفقا ملعايري اإلجراءات  النشاط  أنه  التدقيق على 
الفحص بقصد التقييم و مدى املالئمة، و درجة الثقة و سري مجيع أجزاء النشاط داخل املؤسسة و هذا كله وفق املعايري  

 . (J.C Becour, 1996) احملددة له

تعريف علمي جاء كما يلي تدقيق احلساابت عبارة عن عملية    1972كما نشرت جلنة املفاهيم األساسية للتدقيق يف عام  
وقرائن إثبات عن افرتاضات، بوقائع وأحداث اقتصادية بطريقة موضوعية، وذلك ملعرفة صحة    منظمة جلمع وتقييم أدلة

املعلومات(  املعنية )مستخدمي  نتيجة ذلك إىل األطراف  احملددة، وإيصال  املعايري    هذه االفرتاضات ومدى متاشيها مع 
 .(2009)اخلطيب، 
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طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهين يستعمل   أو مسعى  أنه: عرفت منظمة العمل الفرنسي التدقيق على 
  وتقدير مصداقية ، استنادا على معايري التقييم  ومستقلإصدار حكم معلل    والتقييم بغيةجمموعة من تقنيات املعلومات  

 . (Gérard.V, 1992) ابلتنظيم واإلجراءات املتعلقة وفعالية النظام

التدقيق أبهنا فحص للمعلومات من طرف شخص    عملية (Bethoux, Kremper et Poisson)كما عرف  
بشرط   للمستعمل  أالخارجي  املعلومات  منفعة  زايدة  هبدف  استعملها  أو  أعدها  الذي  هو   .Betoux. R)  يكون 

Kremper et Poisson. M, 1986). 

والقرائن األدلة    ومنهجية جلمعكل هذه التعاريف نستطيع أن نعرف التدقيق احملاسيب على أنه عملية منتظمة    ومن خالل
 والتطابق بنيمدى التوافق    وذلك لتحديدبنتائج األنشطة، األحداث االقتصادية    واليت تتعلقموضوعي.    وتقوميها بشكل

 أطراف معينة. ، مث إيصال النتائج إىل واملعايري املقررةالنتائج 

 : د.(  اخلطيب ) ترتكز على ثالث نقاط أساسية هي وعملية التدقيق

 . وحتليلها وتبويبهامن صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها  وهو التأكدالفحص:  •
 خالل فرتة معينة.  األعمالاحلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج  وهو إمكانيةالتحقق:  •
 مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.  والتدقيق وإثباهتا بتقريرنتائج الفحص  وهو بلورةالتقرير:  •

 الثاين: أنواع التدقيق احملاسيب:  املطلب

 من حيث نطاق عملية التدقيق احملاسيب:  -1
وجمال  الذي ال يضع يف اإلدارة أو طرق املتعاقد مع املدقق قيود حول نطاق    وهو التدقيقتدقيق كامل: -أ

 التدقيق، حبيث يقوم املدقق ابلفحص الكامل لألنشطة بنسبة كاملة بدون استثناء.  عملية
اهلدف أو موجهة لغرض معني كفحص    وتكون حمدودةهو العمليات اليت يقوم هبا املدقق  تدقيق جزئي: -ب

)حمدادي،   عمل املدقق على بعض األسئلة دون غريها   وهنا يقتصر العمليات التقنية خالل فرتة زمنية حمددة  

2013 /2014) . 
 من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق احملاسيب -2

اخلتامية. من مزاايه    وإعداد احلساابت  وغلق الدفاترعمل املدقق بعد انتهاء فرتة األعمال    يبدأ:تدقيق هنائي -أ
ضمان عدم حدوث تغيري أو تعديل يف البياانت بعد تدقيقها، كما يضمن خفض احتماالت السهو من  

 جانب القائمني بعملية التدقيق.
الختبارات الضرورية على مدار السنة املالية  يقوم املدقق يف هذا النوع من التدقيق إبجراء ا:تدقيق مستمر -ب

 للمؤسسة، وفقا لربانمج زمين مضبوط بطريقة منظمة مسبقا. 
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 من حيث اهليئة اليت تقوم بعملية التدقيق احملاسيب  -3
والفعالية داخلي مستقل ينشأ داخل املنشأة اتبع هلا، هدفه احلكم على الكفاءة    وهو نشاطتدقيق داخلي: -أ

 لنظام الرقابة الداخلية. االقتصادية
هو نشاط خارجي يقوم ابلتدقيق على نتيجة األعمال احملاسبة هبدف إبداء الرأي يف عدالة  تدقيق خارجي: -ب

 . (2006)الواردات،  البياانت املالية
 من حيث درجة االلتزام بعملية التدقيق احملاسيب -4

إلزامي: -أ لشركات   هو تدقيق  املنظمة  القوانني  مثل  الدولة،  تلك  قوانني  قانوين حبسب  بنص  ملزم  تدقيق 
)سرااي،   املسامهة يف خمتلف الدول، فمن أهم ما تنص عليه هذه القوانني إجبارية تعيني مراجع للحساابت

2007) . 
و وجود نص قانوين جيرب على ذلك التزام قانوين أصحاب املنشأة دون  هو تدقيق بطلب أتدقيق اختياري: -ب

 .(2006الواردات، ) أي انه اختياري
 يف التنفيذ  ومدى املسؤولية من حيث درجة الشمول  -5

عادي:  -أ املالية  تدقيق  البياانت  صحة  من  الـتأكد  منهدفه  الرأياألخطاء    وخلوها  وإبداء    والتالعبات 
 بعدالتها.

نتائج معينة، يتم اختيار العينة   والوصول إىلهدفه اختبار عينة للبحث عن حقائق  لغرض معني:   تدقيق -ب
 وفقا لألسلوب الشخصي أو األسلوب اإلحصائي.

 املطلب الثالث: أمهية وأهداف التدقيق احملاسيب:

 أمهية التدقيق احملاسيب:   -1

غاية يف حد ذاته،    وخارجها وال يعتربيعترب التدقيق احملاسيب وسيلة ختدم العديد من األطراف ذات املصلحة يف املؤسسة  
حيث أن القيام بعملية التدقيق جيب أن خيدم العديد من الفئات اليت جتد هلا مصلحة يف التعرف على عدالة املركز املايل 

  يف األطراف التالية:التدقيق احملاسيب وتكمن أمهيةللمؤسسة 

يعترب التدقيق مهما إلدارة املؤسسة حيث أن اعتماد اإلدارة يف عملية التخطيط و اختاذ القرارات    إدارة املؤسسة: •
احلالية و املستقبلية و الرقابة على التدقيق جبعل من عمل املدقق حافزا للقيام هبذه املهام، كذلك يؤدي تدقيق  

توجيه إىل  املالية  مبثابة شهادة معتمدة    القوائم  املدقق  تقرير  اإلدارة  تعترب  و  املؤسسات،  ملثل هذه  االستثمار 
بكفاءة و فعالية أدائها و إشرافها للمهام املوكلة إليها، و دليل ملستخدمي القوائم املالية أبن اإلدارة  مارست 

 سبة املتعارف عليها. مسؤولياهتا بطريقة سليمة ودقيقة إبعداد القوائم املالية وفقا ملبادئ احملا
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املالية   • القوائم   : والتجارية والصناعيةاملؤسسات  فتعتمد  املؤسسات  التدقيق ذا أمهية خاصة ملثل هذه  يعترب 
قروض  بطلب  تتقدم  اليت  للمشروعات  املالية  للمراكز  فحصها  عند  حمايدة  فنية  هيئة  قبل  من  املدققة  املالية 

 ويف التخطيط تمدون هذه القوائم يف تقديرهم للدخل القومي  ، كذلك رجال االقتصاد يعوتسهيالت ائتمانية
 . (2014/2015)الشيخ،  االقتصادي

املدققة   • املالية  القوائم  على  احلكومية  اجلهات  تعتمد  احلكومية:  املدقق املؤسسات  واملتابعة  للتخطيط    وتقرير 
على والرقابة  االقتصادية    واإلشراف  التزامهاالوحدات  واإلجراءات  ابلقوانني    وأتكيد  والتعليمات  واللوائح 

 . (2015/ 2014)الشيخ،  وأسباهبا وحتديد االحنرافاتابخلطط املوضوعة  والتوجيهات وعدم االلتزام

  

يف     .(2003)للمحاسبني،    (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبنيكما ميكننا تلخيص أمهية التدقيق احملاسيب حسب جلنة  
 عدة من النقاط: 

املالية املقدمة إىل املؤسسات املالية   وكفاءة البياانتيساعد مدققو احلساابت املستقلون على احملافظة على أمانة   •
 للحصول على رأس املال. وحاملي األسهمجزئي للقروض  وذلك كدعم

 . وكفاءة يساهم يف استقالل موارد املؤسسات بفعالية  •
 التطبيق العادل للنظام الضرييب. والكفاءة عنديساعد يف بناء الثقة  •
 .يساعد يف وضع القرارات اإلدارية السليمة •

 

 أهداف التدقيق احملاسيب: -2

  وحماوالت لتزوير أي تالعبات    واخلطأ أويف القدمي كان ينظر إىل أهداف التدقيق على أهنا جمرد وسيلة الكتشاف الغش  
إىلالدفاتر   لعملية   والسجالت  التنفيذية  املراحل  أثناء  املساعدة  العوامل  ابكتشاف  تغريت  النظرة  هذه  لكن  حماسبية، 

 حتققها.  ومدى درجةهنة التدقيق يف أهدافها  معها تطور م  وبتطور املفاهيم تزامنالتدقيق. 

 الداخلية  وأمهية الرقابة ومدى الفحصالتطور التارخيي ألهداف التدقيق  (:1اجلدول )

 أمهية الرقابة الداخلية  مدى الفحص  اهلدف من التدقيق الفرتة
اكتشاف التالعب  1900قبل 

 واالختالس واألخطاء 
 غري مهمة  تفصيلي 

حتديد مدى سالمة املركز  - 1940- 1905
 . وصحته املايل 

ابلرقابة   اختباري  االهتمام  بداية 
 الداخلية 
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اكتشاف التالعب -
 واألخطاء.

حتديد مدى سالمة   1960- 1940
املايل   وصحة املركز

 واكتشاف التالعب
 .واألخطاء

 وجوهري اهتمام قوي  اختباري 

نتائجمراقبة اخلطط   وحىت اآلن 1960  وتقييم 
الرفاهية األعمال     وحتقيق 

 االجتماعية.

 أمهية جوهرية  اختباري 

 

د. حممد فضل مسعد و د. خالد راغب اخلطيب، دراسة متعمقة يف تدقيق احلساابت، دار كنوز املعرفة للنشر    املصدر:
 . 2009، عمان، الطبعة األوىل  والتوزيع

 . وأهداف حديثةتقسيم أهداف التدقيق احملاسيب ألهداف تقليدية  ومنه ميكننا

 نوجزها فيما يلي:  أهداف التدقيق احملاسيب التقليدية:-أ
 عليها.  ومدى االعتماد  والقوائم املاليةالتأكد من صحة البياانت  -
 عدالة القوائم املالية.  وبراهني عن إبداء رأي ابالستناد إىل أدلة  -
 سجالت احملاسبة. اكتشاف حاالت الغش واألخطاء يف الدفاتر و  -
 التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة للتقليل من فرص ارتكاب األخطاء.  -
 اختاذ القرارات اإلدارية املناسبة.ة على وضع السياسات املالئمة، و ر مساعدة اإلدا -
 مث مبلغ الضريبة الواجب دفعه. مؤسسات يف حتديد الوعاء الضرييب ومنمساعدة الدوائر املالية لل -
 املشاركة يف ختطيط االقتصاد الوطين مبساعدة اجلهات احلكومية  -

 

 

 

 

 



 الفصل األول: اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب

10 
 

 أهداف التدقيق التقلدية : 1الشكل 

 أهداف التدقيق

 

 أهداف خاصة                                  وكشف أهداف رئيسية إبداء الرأي                                    أهداف اثنوية منع 

 

 السرقة                           األخطاء                                                                                             

 

 عب يف             تالعب األخطاء       األخطاء      األخطاء يف     األخطاء                                               اختالس النقدية           التال
 تطبيق املبادئ   الكتابية                                                                     حساابت البضائع       احتيايل      املتكافئة        املعوضة

 
 أخطاء احلذف أو السهو                أخطاء ارتكابية                   

 
 حذف جزئي        حذف كلي     

 

 املطارنة، تدقيق احلساابت املعاصر غسان فالح   املصدر:

 

 أمهها:  نذكر احلديثة:أهداف التدقيق احملاسيب   -ب
 التعرف على أسباب عدم حتقيق األهداف املوضوعية من قبل املنشأة. ومتابعة تنفيذها و مراقبة اخلطط  -
 تقييم النتائج اليت مت التوصل إليها مقارنة مع األهداف املرسومة.  -
اهلدر يف مجيع نشاطات جة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والقضاء على اإلسراف و العمل على حتقيق أقصى در  -

 املنشأة 
 . (2009)اخلطيب م.،  حتقيق أكرب قدر ممكن من الرفاهية للمجتمع -

 املبحث الثاين: مقومات التدقيق احملاسيب 

 املطلب األول: قواعد سلوك مهنة التدقيق احملاسيب  

نظرا لألمهية الكبرية اليت تشغلها مهنة التدقيق احملاسيب وجب على احملللني التحلي مبجموعة من السلوكيات لتأدية عملهم  
 تدقيق احملاسيب. هذا املطلب بذكر أهم القواعد اليت تسري مهنة ال  وسنقوم يفثقة األطراف املعنية ابلتدقيق،  يشكل يكسب  
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األوىل: • اب  القاعدة  نفسها  تعرف  أن  اجلمعية  هذه  يف  زمالء  شركائها  مجيع  شركة  أو  مؤسسة  لكل  سم  جيوز 
 احلاالت التالية:  ال جيوز استعمال هذا اللقب يف)حماسبون قانونيون معتمدون( و 

 أي شركة أو مؤسسة ال ينتمي مجيع أعضائها إىل هذه اجلمعية.  -
 ة حتت اسم يدل على وجود شركة يف حني أنه ال يوجد أي شركة أو شريك. أي فرد يزاول املهن -
أي فرد أو أفراد يزاولون املهنة حتت اسم غري اسم صاحبها أو اسم شريك أو أمساء شركائها السابقني أو   -

 احلاليني.
 موظفا:   أوشريكا  أووكيال  أوال حيق ألي عضو أن يكون مديرا أو مسامها أو ممثال  القاعدة الثانية: •

مع أي فرد يزاول املهنة أبي شكل يدل على وجود شريك مع أنه يف الواقع ال يوجد له أي شريك أو   -
 شركاء.

تقوم  تب على أصحاهبا مسؤولية حمدودة و يف أي احتاد أو شركة مسامهة أو أي نوع آخر من املؤسسات يرت  -
 مبزاولة مهنة احملاسبة.

يقومون خبدمات حسابية أو يقدمون إرشادات جتارية أو يزاولون املهنة حتت اسم غي   أفرادمع أي فرد أو  -
 .  ملطارنة() صاحب املؤسسة أو اسم أي شريك أو أمساء أي شركاء سابقني أو حاليني

تبني أن ألي عضو عالقة أو اتصال أو اشرتاك مع األفراد أو الشركات املؤسسات املذكورة فإنه يتعرض للطرد فورا   إذاو 
 الشكاوي. ثلثي أصوات جلنة السلوك املهين و مبوافقة 

ال حيق للعضو أن يسمح ألي شخص آخر أن يزاول املهنة بصفته ممثال له أو أن يستعمل امسه    القاعدة الثالثة: •
حيق للعضو أن يشغل مكتبا ابمسه  ال  موظفا يعمل كل الوقت يف خدمته و   أوذا كان ذلك الشخص شريكه  إال إ

كان يديره بنفسه أو بواسطة شخص آخر له حق ممارسة املهنة بصفته ممثال له أو خموال    إذا إالابسم مؤسسته و 
 له حق استخدام امسه مبوجب هذه القاعدة. 

يشهد أو يقدم رأاي يتعلق بصحة احلساابت أو البياانت املالية  أوو أن يوقف ال حيق ألي عض القاعدة الرابعة: •
 اليت مل تدقق أو تراجع حتت إشرافه أو إشراف أي شخص ميثله وفقا للقاعدة الثالثة.

ال حيق ألي عضو أن يعد أو يوقع أو يبدي رأاي يتعلق أبي تقرير أو بيان حماسيب إذا كان    القاعدة اخلامسة: •
حيتوي على مواد مغايرة للواقع، كما أنه ال جيوز له أن خيفي أو حيذف مثل هذه احلقائق بصورة ينتج يعلم أنه  

أو شرح األحوال املالية يف أي جتارة أو مؤسسة هلا إذا مل تكن التحفظات املتعلقة   إظهارعنها حتريف فعلي يف 
ققها مبينة يف طلب البياانت فيجب أن برأي العضو خبصوص البياانت احملاسبية أو التقارير اليت يكون قد د

تدرج بشروح  يف أسفل الصفحة أو أن يرفق بشكل تقرير موقع على أنه يف مثل هذه احلالة جيب أن يشار إىل  
توصل عضو بعد االنتهاء من فحصه للبياانت   إذاذلك بوضوح على كل صفحة من صفحات البياانت احلسابية  

ال تظهر بصورة عادلة الوضع املايل لتلك املؤسسة    إمجالياأبن هذه البياانت    االستنتاجاحلسابية ملؤسسة ما، إىل  
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أو نتائج عملياهتا فإن عليه أن يبدي رأيه املضاد يف شهادة التدقيق و أن يتذكر مجيع األسباب اجلوهرية اليت 
 كافيا عندما  رأي مع بعض التحفظ أو القول بعدم إمكانه إعطاء رأي ما يعترب  إبداءدعته لذلك و أن جمرد  

 الرأي املضاد.  إبداءيكون هناك ما يربر 
ت حسابية  يكون العضو مذنبا عند ارتكاب عمل مشني حبق املهنة عند إبداء رأيه حول بياان  القاعدة السادسة:  •

 الشكاوي إذا: على توصيات جلنة السلوك املهين و يكون عرضة للطرد من اجلمعية بناءا قام بفحصها و 
 حقيقة مادية معروفة لديه غري واضحة على البياانت احلسابية. إظهارأمهل  -
 تتضمنها البياانت احلسابية.ىل أي معلومات مادية غري صحيحة و أغفل اإلشارة يف تقريره إ -
 أمهل القيام بواجبه عند فحص البياانت احلسابية ووضع تقريره عليها.  -
 رأيه حول البياانت احلسابية.  ءإبداأمهل احلصول على املعلومات الكافية اليت متكنه من  -

كان ميلك أو مفوضا المتالك    إذايبدي رأاي يف البياانت احلسابية ألي مؤسسة    أالعلى العضو    القاعدة السابعة: •
رأس مال املؤسسة أو إىل ثروته   إىلابلنسبة  إماجوهرية هذه املنفعة مادية و وكانت  تلك املؤسسةمنفعة مالية يف 

حد أفراد عائلته األقربني ميلك أو مفوضا المتالك منفعة مادية للمؤسسة تكون جوهرية.  كان أ  إذااخلاصة، أو 
كان   إذاكان شريكا أو موظفا أو مسامها يف أي مؤسسة متلك أو مفوضة المتالك مثل هذه املنفعة إال    إذاأو  

 . (1980)أمني،  العضو يف مجيع احلاالت قد أعلن يف تقريره عن وجود مثل هذه املنفعة 
ال جيوز ألي عضو أن يغري إما مباشرة أو بطريقة غري مباشرة أي عميل بواسطة منشورات   القاعدة الثامنة: •

أو إعالانت أو ابالتصال الشخصي أو املقابالت اليت ال تنتج عن عالقات شخصية سابقة، و ال حيق له  
على تعيينه، شرط أنه جيوز ألي عضو أن يقدم بنفسه أية خدمات    ئهمإلغرااالتصال بعمالء حماسبني آخرين 

ملن يطلبها من تلقاء نفسه حىت ولو كان ذلك الطالب أوال يزال عميال حملاسب آخر، عند حصول العضو  
على عميل جديد سبق أن عمل لغريه من قبل، عليه أن يكتب إىل احملاسب السابق موضحا عن وجود أي  

خمالفة قاعدة أو   إمهاهلاط أن أي اعرتاضات مقبولة يعين انه أي اعرتاضات ينتج عن اعرتاضات مقبولة، شر 
 أكثر من هذه القواعد. 

  يكون جلميع األعضاء احلق فيما يليعضو أن يعلن عن خدماته املهنية و ال جيوز ألي   القاعدة التاسعة: •

 :  نظرية()ملطارنة، تدقيق احلساابت املعاصر، الناحية ال
لوحة ابسم املكتب ال يزيد حجمها عن  بوعة، غالف تقرير، بطاقة زايرة و استعمال رؤوس رسائل مط -

 سم على أن حتمل هذه األشياء أكثر من:  50*30
 .والثانيةيتعارض ذلك مع نصوص القاعدتني األوىل  أالاسم املؤسسة يشرط -أ

 اهلاتفية.و والربقية املعلومات العادية الربيدية موقع املكتب أو املكاتب و -ب
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الشركاء أو اسم الفرد املزاول للمهنة تعقبه لألحرف الدالة على العضوية املهنية أو الشهادات   أمساء-ج
 اليت حيملها.

 كانت هذه القاعدة تسمح بذلك.  إذاأو مجلة تبني نوع العمل  عبارة-د

 رقم اهلاتف.لى ذكر االسم واللقب والعنوان و ليل يكون مقتصرا عاألمساء يف د تدوين-ه

شخص غري حماسب أية   إىلال جيوز ألي عضو أن يؤدي مباشرة أو بطريقة غري مباشرة  القاعدة العاشرة: •
ال جيوز ألي عضو  عن أي عمل مهين مهما كان نوعه و عمولة أو مسسرة أو مشاركة يف األجور أو األتعاب 

عمولة أو أية حصة يف الرسوم أو األجور أو األرابح عن    أوأن يقبل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أية مسسرة 
 أي عمل أوصى به أو سلمه إىل أشخاص غري حماسبني بصفته اتبعا ملصال العمالء. 

  مهنة احملاسب القانوينرى و مع بني أي مهنة أو جتارة أخال جيوز ألي عضو أن جي القاعدة احلادي عشر: •
يعترب من البديهي أبن تقدمي مجيع أنواع اخلدمات الفنية يف األعمال املهنية  حيث ال تناسب أو تتالءم معها، و 

 مقابل آخر مسموح به مبوجب هذه القاعدة. 
بة من  تقال جيوز ألي عضو أن يسمح ابستعمال امسه مقروان أبي تقدير لألرابح املر  القاعدة الثانية عشر: •

 ميكن معها االعتقاد أبن العضو يشهد على صحة ذلك التكهن.املعامالت املستقبلية، و 
يعرض خدمة أو يقدمها فعال مقابل أجر متوقف على ما يتبني   أنال حيق ألي عضو  القاعدة الثالث عشر: •

اليت ال تكون األخرى و اكم أو السلطات العامة لكن األجور اليت تعينها احملن النتائج بعد أداء هذه اخلدمة و م
 قيمتها معلومة عند قبول االتفاق فإهنا ال تعترب أجورا مرهونة ابلنتائج ضمن املعىن املقصود يف هذه القاعدة. 

ال جيوز ألي عضو أن يعرض إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة االستخدام على أي   القاعدة الرابعة عشر: •
هذا األخري بذلك مسبقا ال تفسر هذه القاعدة أبهنا متنع    مإعالموظف يف خدمة حماسب قانوين آخر دون 

عام يطلب الدخول يف خدمة عضو، ولكن    إلعالنإجابة  أوالتفاوض مع أي شخص يتقدم من تلقاء نفسه 
نتج عن هذه املفاوضات أي عرض لالستخدام جيب على العضو املذكور أن يعلم احملاسب الذي كان  إذا

 أن يصبح التعيني هنائيا. يطالب يف خدمته بذلك قبل 
خر  قانوين آ بال جيوز ألي عضو أن يدخل يف مضارابت كمنافس ألي حماس القاعدة اخلامسة عشر: •

دم إىل  تعين عبارة )املضاربة للحصول على اخلدمات املهنية( أي عرض يقللحصول على أية خدمات مهنية و 
 . )ملطارنة، تدقيق احلساابت املعاصر، الناحية النظرية( ليس لعميل منتظمالشخص أو مؤسسة أو سلطة و 

لتقدمي خدمة معينة مقابل مبلغ معني، أو أي التزام أو ختمني يرتتب عليه نفس النتائج، عندما يكون العضو  
املضارب على علم أبن ذلك الشخص ينظر أو تلك املؤسسة تنظر يف عروض أكثر من حماسب واحد أو  

 واحدة يقصد اختيار أحدهم. مؤسسة 
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على العضو أن يسري حبياته اخلاصة بطريقة ال تنقص من كرامة اجلمعية وأي حكم    القاعدة السادسة عشر: •
 صادر من حمكمة قانونية صاحلة يدين العضو جبنحة ارتكبها يعترب سببا كافيا لطرد العضو من اجلمعية. 

ال  صل عليها من أي عميل كسر مقدس و على العضو أن حيفظ املعلومات اليت حي  القاعدة السابعة عشر: •
 يبوح هبا أو يفشيها إال إبذن صريح من عميله أو أبمر قضائي. 

ال جيوز ألي عضو أن جيرب موظفيه أن يقدم لعمالئه أية خدمات ال جيوز للعضو نفسه   القاعدة الثامنة عشر: •
 أو املؤسسة القيام هبا. 

ال جيوز ألي عضو كلف ابلقيام بعمل معني لعميل معني بواسطة حماسب قانوين آخر   تاسعة عشر:القاعدة ال •
أن يتوسع بتقدمي خدمات أخرى خارج نطاق املهمة األصلية دو ن احلصول على موافقة خطية مسبقة من  

 احملاسب املذكور.
نتائج  بني الوضع املايل و  على أي بيان  ال جيوز ألي عضو أن يسمح أبن يظهر امسه القاعدة العشرون: •

 العمليات بطريقة ميكن معها االستنتاج أبنه يصنف كمحاسب قانوين مستقل الرأي. 

 

 املطلب الثاين: معايي التدقيق احملاسيب: 

 املعايي العامة:  -1

 هي:املعايري اليت ختص شخص املدقق واملتعلقة بتأهيل ونوعية عمله و  هيو 

الكفاءة الالزمة  بل شخص أو أشخاص لديهم التأهيل والتدريب املهين املطلوب و يتم من ق أنالتدقيق جيب  •
ى مثل: كفؤا يف اجملاالت األخر عرتف أبن الشخص مهما كان مؤهال و يف تدقيق احلساابت، هذا املعيار ي

هذا   أنالقيام ابلتدقيق بدون التأهيل والتدريب يف حقل التدقيق، و  من يتمكناألعمال ال ت املالية و اجملاال
كيفية تطبيقها ل االختصاص ألجل مواكبة التطور والتغري و التدريب املهين يشمل التدريب املستمر يف حق

 يتمكن من إصدار احلكم املوضوعي.  أنألجل 
الفعلية،  ى استقالليته الذهنية الظاهرية و ابلنسبة جلميع األمور املتعلقة ابلتدقيق، فعلى املدقق أن حيافظ عل •

ظاهراي،  قيمة إذا مل يكن مستقال فعليا و  فرأي مدقق احلساابت حول عدالة البياانت احملاسبية يصبح غري ذي
يف حالة الشك ابستقاللية املدقق فإن ثقة  د الفقري ملهنة تدقيق احلساابت و عمو تعترب االستقاللية ال إذ

 اجلمهور ستنخفض نتيجة لذلك.
عند حتضري التقرير، هذا املعيار  التدقيق و  إجراءالكافية أثناء يبذل العناية املهنية املطلوبة و عل املدقق أن  •

حيث أن   رعند حتضري التقريإبجراءات التدقيق و  ة عند القياميتطلب من املدقق املستقل اجناز عمله بعناي
 . (2015)الدين،  جلميع مستوايت العمل املنجز انتقاديهالعناية املهنية تتطلب دراسة 
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 املعايي امليدانية:  -2

 يلي:  وتشمل ماعليه إجنازها  واإلجراءات اليتاملتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق  وهي املعايري

 . وان وجدواعلى املساعدين  اإلشرافوجوب التخطيط الكايف لعملية التدقيق كما جيب  -
ون أساسا لتخطيط عملية التدقيق وتقدير  تقييم لنظام الرقابة الداخلية ليكجيب أن هناك فهم دراسة و  -

 مدى الفحص الذي سيقوم به. طبيعة وقت و 
كافة  كافية ومالئمة وذات عالقة من خالل الفحص واملالحظة واالستفسار و احلصول على أدلة   -

 اإلجراءات األخرى لتويف أساس معقول لرأي املدقق حول بياانت احملاسبة.
 معايي التقرير:   -3

 جيب أن يشري التقرير الن بياانت احملاسبة قد مت حتضريها حسب مبادئ احملاسبة املتعارف عليها.  -
مبادئ احملاسبة املتعارف عليها يف السنة   إتباعري إىل الظروف اليت مت مل يتم فيها يش أنجيب  رالتقري -

 الثبات. السنة السابقة أي مبدأ التماثل و احلالية كما كانت يف 
  املعلومات امللحقة مع البياانت املالية كافية إال إذا ذكر خالفا لذلك من قبل املدققتعترب اإليضاحات و  -

 .(2015)الدين، 

 : معايي التدقيق املتعارف عليها ( 2)الشكل 
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 O.Ray Whittington, Kurt Pany : Principles of Auditing, twelfth املصدر:
éditions, MeGraw, New York, 1998 

 

 للتدقيق احملاسيب. املطلب الثالث: املراحل العلمية 

 فهم طبيعة العميل:  -1

العميل من حيث الكيان القانوين فعلى املدقق فهم طبيعة  من أول مراحل التدقيق احملاسيب، فهم طبيعة العميل تعترب
على ضوء هذه املعلومات على املدقق قبول مهمة تدقيق العملية تنظيمي له وأنظمته احملاسبية. و اهليكل الونوع النشاط و 

 عتذار عن ذلك. أو اال

 فهم مكوانت نظام الرقابة الداخلية املتوفرة لدى العميل:  -2

معرفة مدى  داخلية و إجراءات نظام الرقابة الية النظم احملاسبية املستخدمة( و تشمل فهمه بيئة نظم الضبط الداخلي )آل
 اتضح له عدم قابليتها للتدقيق عليه االنسحاب من املهمة.  فإذااليت من خالل ذلك و  التنفيذوضعها موضع 

 تنفيذ التدقيق االختباري:  -3

التوصل إىل االستنتاجات بغرض  وم بتقومي نتائج أعمال التدقيق و بعد أداء املدقق ألعمال التدقيق اليت قرر القيام هبا، يق 
مصداقية البياانت أيه الفين احملايد حول صحة و اء ر معرفة مدى إمكانية توفر الضمان الكايف الذي يعتمد عليه يف إبد

 . (2017خيطاس، ) الواردة يف القوائم املالية اخلتامية

 إعداد التقرير:  -4

لكل   احملاسبية واملاليةيبني استنتاجاته فيما يتعلق مبدى عدالة املعلومات دقق نطاق األعمال اليت قام هبا و يبني تقرير امل
 .(2017)خيطاس،  موضوع التدقيقمن املركز املايل ونتائج أعمال و 

 املبحث الثالث: اإلجراءات امليدانية للتدقيق احملاسيب.

 امليزانية.املطلب األول: إجراءات تدقيق حساب 

هذه املوارد يف نقطة زمنية معينة، تتكون    ومصادر متويلملتاحة لدى املنشأة أو املؤسسة تعترب امليزانية كشف من املوارد ا
 امليزانية من جانيب األصول حمققة التوازن املايل. 

 حساابت األصول:   -1



 الفصل األول: اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب

17 
 

يتمثل يف رصيد مدين يلزم ترحيله  أبنه كل ما  1953لسنة   AICPAيعرف األصل حسب جلنة املصاحلات احملاسبية 
ذلك ابعتبار أن هذا الرصيد املدين يعرب  تعارف عليها و احلساابت طبقا للقواعد أو املبادئ امل إقفالللدورة القادمة بعد 

 عن قيمة معينة أو ممتلكات أو مصروفات مؤجلة ختص دورات الحقة. 

 نوعني:  إىلتنقسم و تدقيق حساابت األصول الثابتة:  1-1
التأكد من ملكية  و القيام بعملية اجلرد الفعلي، و هو  حساابت األصول الثابتة امللموسة:تدقيق -أ

، جتهيزات اإلنتاج، تركيبات... تشمل االستثمارات كاألراضيوالتأكد من صحة التقييم. و األصل، 
 : (التهامي) يتم التحقق منها كالتايلو 

 املعلومات املقدمة يف القوائم املالية اخلتامية لكل عنصرالتأكد من  -
احملاسبية للتأكد من عملية تسجيل  من األرصدة األولية لكل عنصر، والقيام ابملراجعة املستندية و  التحقق -

 املتنازل عنها.  أوالعناصر املشرتاة 
 تسجيلها. املقابلة الستعمال العنصر و  االهتالكاتالتحقق من صحة حساب  -
 قق من ملكية املؤسسة لألصول الثابتة املسجلة حماسبيا يف الدفاتر مع فواتري الشراء.التح -
 التحقق من أن املعاجلة احملاسبية قد متت وفق املبادئ احملاسبية.  -

هو القيام بطلب كشوف تفصيلية من اإلدارة،  تدقيق حساابت األصول الثابتة غي امللموسة:-ب
التأكد من أن األصول لى ملكية املنشأة هلذه األصول، و على املستندات الدالة ع والقيام ابالطالع

املبادئ املتعارف عليها بني أعضاء  مت على حسب األصول املراعية له و املعنوية أو االمسية قد قي
 . (بوتني) املهنة

 
 

 : (2006)التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية،  إجراءات تدقيقها تتم على النحو التايلو 

نة، اإلضافات، احلذف أو الشطب، احلصول على كشف هبذه املوجودات بني الرصيد يف أول الس -
 الرصيد يف هناية السنة.و 

أهنا مسجلة حسب املبادئ احملاسبية دات للتأكد من ملكيتها ووجودها وتكلفتها و املستناألدلة و فحص  -
 املتعارف عليها. 

 فائدة للمنشأة.أكد من أهنا ال تزال ذات أمهية و الت -
 

 تتمثل يف:  تدقيق حساابت األصول املتداولة:  1-2
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تدقيق اختياري لبعض  هو التأكد من سالمة اجلرد الفعلي، و هو  تدقيق حساابت املخزون:-أ
احلصول على الشهادات ممن تودع لديهم  ت اخلاصة ببعض األصناف كالشراء والبيع، و املستندا

 . (بوتني) قيمتها امليزانية تقيد وجودها و  إعدادبضاعة مملوكة للمنشأة يف اتريخ 
ميكن للمدقق التحقق من بنود النقدية  تشمل بنود الصندوق والبنك و  تدقيق حساابت النقدية:-ب

قيام املدقق بعملية اجلرد الفعلي مع  تعلقة بتدقيق احلساابت النقدية و من خالل تطبيق اإلجراءات امل
دي دفرت النقدية اخلاصة ابلقبض والصرف من الدفاتر، تدقيق دفرت النقدية حسابيا، تدقيق مستن

)التميمي، مدخل إىل   احلصول على كشف مفصل حلساب البنكواملوضوعية، و  الناحية الشكلية

 . (2006التدقيق من الناحية النظرية والعملية، 
هو حتليل العمليات اليت متت على حسب االستثمارات، : و إجراءات تدقيق األوراق املالية-ت

عن طريق جرد  التحقق من صحة سعر البيع أو الشراء بتدقيق أسعار البورصة، القيام ابجلرد الفعلي  
التأكد من سالمة التسجيل  أتييد ابملصادقة من طرف اثلث، و  احلصول علىحمفظة االستثمارات و 

 ابلدفاتر عن طريق التأكد من امللكية. 
 حساابت اخلصوم:  -2

قائمة   إعداداخلصوم تتضمن يف احملاسبة كافة االلتزامات احملققة على املشروع كشخصية معنوية مستقلة يف اتريخ  إن
املركز املايل، فإنه من الضروري التأكد من أن أرصدة حساابت اخلصوم تعرب عن كل االلتزامات الفعلية احملققة على  

 تتمثل يف: . و (التهامي)  ال أقل يف ضوء املبادئ احملاسبية املتعارف عليهاانية ال أكثر و امليز  إعداد املشروع يف اتريخ 

املسحوابت اليت تطرأ على رأس املال، تدقيق  وهو فحص اإلضافات و  تدقيق حساابت األصول اململوكة:-أ
اجلمعيات العامة، دفاتر اجتماعات جمالس اإلدارة و البنك، تدقيق اابت النقدية احملصلة ابلصندوق و حس

ق برأس املال، بتعديل رأس املال، تدقيق املستندات اليت تتعل إخطارهااجلهات اليت يلزم  إخطارالتأكد من 
 رأس مال امليزانية. إظهار إثباتالتحقق من سالمة و 

وق اتريخ  تتكون االلتزامات أو الديون من االلتزامات طويلة األجل اليت يف تدقيق حساابت االلتزامات: -ب
اليت ال ثانية هي التزامات قصرية األجل و القروض، أما الاستحقاقها دورة مالية واملتمثلة عموما يف السندات و 

صلة مسبقا،  وراق دفع إيرادات حمأاحدة جند منها حساابت الدائنني و يتعدى اتريخ استحقاقها دورة مالية و 
 . (بوتني) عليه إجراءات التدقيق تصنف حسب اتريخ االستحقاقو 
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 املطلب الثاين: إجراءات حساابت التسيي. 

يف التسيري   بعد االنتهاء من تدقيق العناصر املكونة للميزانية يشرع املدقق يف مفردات جدول حساابت النتائج املتمثلة
سابقتها لكوهنا حساابت متناظرة وتفتح يف كل  هذه احلساابت تتميز عن  أناإليرادات. علما بصنفيها، املصاريف و 

لكي يديل املدقق برأيه حول صدق هذه احلساابت بعد التزامها مببادئ احملاسبية بداية دورة حماسبة وتقفل يف هنايتها، و 
 اخلطوات التالية: إتباعوجب عليه 

 : (بوتني ) تتم كما يليو   تدقيق حساابت املصاريف: -1
 دراسة جمموعة مصاريف الدورة عن طريق مقارنتها بدورات سابقة مما يسمح ابلوقوف على تطورها.  -
دون املرور حبساب من  يف حساابت النفقات و دراسة املستندات املربرة لألعباء املسجلة مباشرة  -

 الديون.حساابت 
  5املصاريف اإلعدادية اليت جيب أن تغطى خال  االستثمارات القابلة لالستهالك و كانت   إذادراسة فيما  -

 سجلت كما جيب. استهالكاهتا وتغطياهتا قد حسبت و  إننوات كحد أقصى. مل تسجل كنفقات و س
 التأكد من سالمة البياانت.دراسة النفقات املسجلة و  -

 : )التهامي( ونوجزها فيما يلي اإليرادات:تدقيق حساابت  -2
 بنود اإليرادات احلالية مع تلك املتعلقة ابلعام املاضي. دراسة مقارنة لعناصر و  إجراء -
اثبتة من سنة  من صحة تقييمها من حيث تبويبها وصحة معاجلتها وفقا لطرق واضحة و التحقق  -

 ألخرى.
 قرائن من تدقيق حماسيب مستندي. ملتعارف عليها للحصول على أدلة و كافة الوسائل الفنية ا  إبتباعالقيام  -

 

 املطلب الثالث: إجراءات تدقيق حساابت النتائج.

برتحيل أرصدة احلساابت   تقفل يف هنايتهاتفتح يف بداية كل دورة حماسبية و إيرادات حساابت التسيري من نفقات و 
 حساابت النتائج وفقا لعدة من اإلجراءات، نذكر منها:   إىلالرئيسية 

 التأكد من اهلامش اإلمجايل الذي يعرب على النتيجة األولية احملققة من النشاط التجاري. -
 التأكد من صحة حساب القيمة املضافة. -
 النشاط العادي للمؤسسة لتحول إىل نتيجة الدورة. التأكد من نتيجة االستغالل املعربة عنها نتيجة  -
 التأكد من معدل الضرائب على األرابح الذي يتغري ابستمرار حسب قوانني املالية.  -
 ليست صورية. من أن نتيجة الدورة حقيقية و  التأكد -
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 : خالصة الفصل

اسيب، تبني لنا أن للتدقيق احملاسيب  االطالع على العديد من املراجع املتاحة حول التدقيق احملوبعد  يف هناية هذا الفصل  

ليه يف عملية التخطيط املمنهج،  اليت تعتمد عاالعتماد عليه يف إىل اإلدارة. و ذلك لتزايد  املؤسسات العمومية و   أمهية كبرية يف

 اختاذ القرارات الصائبة من أجل الوصول إىل النتيجة املبتغاة. و 

اخلطوات املتبعة يف كافة ابط و الضو توفر الشروط األساسية كلها، وإتباع السلوكيات و غي  للممارسة السليمة هلذه املهنة ينبو 

 مراحل التدقيق احملاسيب. 

 

  



 

 
 

 
 
 

الفصل الثاين: مهام التدقيق  
 احملاسيب على دعم الرقابة 

 اجلبائية
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 : متهيد

أصبح االعتماد عليها أمرا ال مفر منه، فالتدقيق احملاسيب يعمل    نظرا لألمهية البالغة للتدقيق احملاسيب يف جمال الرقابة اجلبائية

و  اجلبائية  الرقابة  تدعيم  التالعبات  على  عن  إبتباعالكشف  معايري    والتجاوزات  على  ترتكز  منتظمة  تدقيق  منهجية 

 متعارف عليها.   وقانونية  مهنية

لتفعيل هذه اآللية اليت ابستطاعتها   والبشرية وحىت القانونيةللقيام هبذه املهمة سخرت اإلدارة اجلبائية كل الوسائل اهليكلية  و 

من الضريبة، كما وجب توافر كفاءات   واملكلفني املتهربنياملساواة بني املكلفني النزهاء  وحتقيق مبدأإثراء احلصيلة الضريبة 

 . (2009)حجاج،    ة يف العون املدقق للقيام بعمله على أكمل وجهعالي  ومهارات حماسبية

 

اجلبائية  و  الرقابة  إىل مفهوم  الثاين  الفصل  الكامل ملختلف جوانب موضوعنا سنتطرق يف  أسباهباللفهم  ومبادئها    وأهم 

 هبا. والتقنيات املتعلقة وأهم القواعدالتدقيق احملاسيب للرقابة اجلباية،  وأهم مراحل، وأشكاهلا املختلفة

 

 : وهي( ثالث مباحث 3بتقسيم هذا الفصل إىل )  وعليه قمنا

 ماهية الرقابة اجلبائية.  •

 التدقيق احملاسيب ألغراض جبائية. •

 قدرة التدقيق احملاسيب على دعم الرقابة اجلبائية. •

 

 

 

 

 



 على دعم الرقابة اجلبائية لتدقيق احملاسيبالفصل الثاين: مهام ا

23 
 

 املبحث األول: ماهية الرقابة اجلبائية. 

 املطلب األول: مفهوم الرقابة اجلبائية. 

وأشخاص  اجلبائي سنحاول أوال تقدمي عدة من التعاريف صادرة عن هيئات    وكامل للتدقيق من أجل تقدمي تعريف شامل  
 .خمتصني

املراجعة   مكاتب  لتنظيم  التقنية  اجلمعية   L’Association Technique(  ATIC)  واالستشارة  فحسب 
D’harmonisation des cabinets D’audit Et Conseil  " :ميكننا تعريف التدقيق اجلبائي كما يلي ،

( و طريقة توظيفها، و ابلتايل جند  يتمثل التدقيق اجلبائي يف إبداء رأي على جمموعة من اهلياكل اجلبائية للوحدة )املؤسسة
 . (Atic, 1985) اجلباية بكل أنواعها موضوع التدقيق داخل املؤسسة

: التدقيق اجلبائي هو الفحص احملاسيب املطبق من طرف إدارة اجلباية و هو  M, Colinوحسب الربوفيسور م. كولني  
 . (M ،1985) عبارة عن مراقبة احرتام القوانني اجلبائية

 :  P.Bongan et J.M.VALLEEأما ابلنسبة للدكتورين 

إطار سياستها   اجلبائية يف  القوانني  احرتام  بغرض  مواردها  على حتريك  املؤسسة  قابلية  بقياس  يسمح  اجلبائي  "التدقيق 
 . (Vallée, 1986) التحقق من أهدافها املسطرة ضمن السياسة العامة من جهة أخرى وكذاالتسيريية من جهة، 

واملستندات  من قانون اإلجراءات اجلبائية، الرقابة اجلبائية هي مراقبة اإلدارة اجلبائية للتصرحيات    01-18كما نصت املادة  
هلا   واهليئات اليتلفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إاتوة، كما ميكنها أن متارس حق الرقابة على املؤسسات   املستعملة

 . ( اجلبائية) تبات مهما كانت طبيعتهاصفة التاجر اليت تدفع أجورا أو مر 

تقوم هبا اإلدارة اجلبائية    والفحص اليتالسابقة نستخلص أن الرقابة اجلبائية تشمل خمتلف عمليات التحقق    ومن التعريفات
 املكلفني ابلنظر إىل جمموعة املعايري أمهها:  وختتلف ابختالف

امللف   • املستخرجة من خالل فحص  النقائص  القانونية،  الطبيعة  رقم األعمال،  املطبق، حجم  اجلبائي  النظام 
 اجلبائي.

 
 

 كما ميكننا استخالص عدة خصائص أمهها: 
 اجلبائية. عملية مجع وفحص خمتلف الواثئق احملاسبية و  •
 التأكد من صحتها. املعلومات املصرح هبا و تشخيص وتقييم  •
 التقيد هبا.احرتام قواعد القانون اجلبائي و  مراقبة مدى •
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 التالعبات ملواجهة التهرب الضرييب.كشف األخطاء و  •
 املصادقة عليها. ية اجلبائية و اإلقرار ابلتقرير عن الوضع •

 . أهدافها: أسباب قيام الرقابة اجلبائية و املطلب الثاين

 .ل: أسباب قيام الرقابة اجلبائيةالفرع األو 

 . الرقابة اجلبائية كوسيلة ملتابعة التصرحيات اجلبائية -1

من حيدد بنفسه أسس فرض  تعترب الرقابة اجلبائية من أهم الوسائل املستعملة ملتابعة النظام التصرحيي، ألن املكلف هو  
من صحة هذه التصرحيات املكتتبة وضمان مصداقيتها   عن طريق الرقابة يتم التأكدالضريبة ويصرح هبا لإلدارة اجلبائية، و 

 صحتها، كما تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية.و 

 الرقابة اجلبائية كوسيلة ملكافحة التهرب الضرييب.  -2

الشرعية فيض العبء الضرييب بشىت الطرق واألساليب  خت  أونظرا لتعدد األسباب يلجأ بعض املكلفون ابلضريبة إىل التهرب  
رب من أوليات اإلدارة اجلبائية واليت متتلك  يعت  أخالقية  الالمليات مكافحة هذه املمارسات  غري الشرعية، لذلك فإن عو 

اليت من بينها الرقابة اجلبائية  عددة على خمتلف أصناف املكلفني و صالحيات واسعة متارسها عن طريق تقيات متسلطات و 
 .(2009)عوادي،  هرب الضرييب ألهنا حتقق مصال اخلزينة العموميةاليت تعد أداة ضرورية ملكافحة الت

 

 الفرع الثاين: أهداف الرقابة اجلبائية 

احلقيقي الذي فرض على الدول وضع سياسة جبائية  املصدر املايل املصدر الوحيد و اترخييا يعترب اهلدف املايل: -1
 بناء  يف أورواب ساهم النظام اجلبائي يف  17/ 16من أجل السيطرة عليه. كمثال على ذلك إيطاليا، ففي القرن 

و  املركزية،  الدولة  اجملاالت  أجهزة  يف كافة  سلطتها  بتأكيد  هلا  تسمح  اليت  الوسائل  بني  من  اجلباية  مازالت 
الن  و  هو  القطاعات،  هلا  هدف  و أهم  حتصيلاملردودية  من  اجلبائية  الرقابة  تديره  ما  ،  Leroy)  كل 

 العالقة بينهما عالقة تداخلية معقدة. و  .(1993

معايري املردودية    إمهال   إىل و يف اجلزائر، أعطي للتمويل اجلبائي ، وركز متويله بصفة عامة على مداخيل البرتول مما   
اجلبائي، و احلجم املعترب للتغريات احملدثة يف النظام اجلبائي بصفة   اإلنفاقاجلبائية، ابلرغم من التوسع الكبري يف حجم  

اجلب االقتطاع  السنوية  عامة و نظم و قواعد  املالية  القوانني  ائي بصفة خاصة، و هذا ما ميكننا معاينته من خالل 
ق بني ضريبة و  ر و قوانني املالية التكميلية، كل هذا من جهة و من جهة و من جهة أخرى الف   2004- 2002
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حيث النسبة    T.V.Aأخرى من حيث املردودية عند مقارنتها، كالضريبة الغري مباشرة و الرسم على القيمة املضافة  
 . (2009)عوادي،   TAP 2%% والضريبة املباشرة مثل الرسم على النشاط املهين 17% و  07

مع    مسايرة خمتلف العمليات املالية اخلاصة ابملكلفني ويتمثل يف التأكد من مدى مطابقة و   اهلدف القانوين: -2
عاقبة املكلفني احملاسبة ملة اجلبائية على مبدأ املسؤولية و ذلك ترتكز الرقابحرصا على  القوانني اجلبائية املختلف و 

 الفات ميارسوهنا للتهرب من دفع مستحقاهتم اجلبائية.على ارتكاب أية خم

 . (Leroy ،1993)  التطور التارخيي للقانون الفرنسي أثبت توسع اإلدارة اجلبائية يف عملية حماربة الغش اجلبائيو 

قد ضعت قيد  و   18، ظهرت هذه الفكرة يف القرن يقصد به العدالة أمام العبء الضرييبو  اهلدف االجتماعي: -3
 ذلك لتحقيق املساواة. متمركزة على الضريبة املباشرة و   النظام الضرييب القدمي ووضعت جباية إللغاءالتنفيذ 

  إىل عليه فاملشروع دالة اجلبائي يهدف دائما  ضرييب دون جباية عادلة" و جب  "ال وجود لواطبقا للمقولة الشهرية  
يرى البعض أنه ال  على كافة الشرائح االجتماعية، و  اليت حتقق عن طريق توزيع العبء اجلبائيحتقيق العدالة اجلبائية و 

املبلغ    أواملكان نفس القيمة    نفسط و عن طريق دفع املمولني املتشاهبني يف نفس النشا  إاليتم تكريس العدالة اجلبائية  
إىل اإلحساس ابلظلم لدى املمول  الضريبة يؤدي    أمام غياب العدالة  هو ما يعرف ابلعدالة األفقية. و الرسم و الضرييب و 

من جهة أخرى يصبح ال يؤمن بسياسة الدولة   اجتاه الواجب الضرييب من جهة و اليت بذلك تقلل من احلس املدينو 
،  Martineze)  بساطة نشاطهالغش اجلبائي مهما كانت صفة و   إىلصفة خاصة، مما يدفعه  اجلبائية بو   بصفة عامة

1990)  . 

من خالل املعلومات اليت تقدمها واليت تساهم  تؤدي الرقابة اجلبائية دورا هاما لإلدارة الضريبية    اهلدف اإلداري: -4
اليت تساعدها يف معرفة  التجاوزات  املردودية وهذا عن طريق كشف األخطاء و بشكل ملفت وكبري يف زايدة  

 و تقييم اآلاثر النامجة عن ذلك الختاذ القرارات السليمة يف سياستها اجلبائية. اإلحصائياتاحلقائق و 
 

 أشكال الرقابة اجلبائية. املطلب الثالث: مبادئ و 

 الفرع األول: مبادئ الرقابة اجلبائية  

التهرب الضرييب خاصة، بغرض  مبختلف أشكاهلا من الضياع عامة و احملافظة على األموال العامة  إىلهتدف الرقابة اجلبائية 
  ل أكمكي تؤدي الرقابة اجلبائية وظائفها على  ها من اجل حتقيق أهداف الدولة. و توجيه ايدة إيرادات اخلزينة العمومية و ز 

 : )دراز( املتمثلة يفمن توفر املبادئ األساسية هلا و  وجه ال بد 

 إقامة نظام ضرييب حمكم:    -1
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اجملتمع على   التشريعية يف  السلطة  تنعكس نوعية  اجلبائية، حيث  للرقابة  املقومات األساسية  الضرييب أحد  النظام  يعترب 
لذلك جيب وجود نظام ضرييب فعال من أجل تطبيق الرقابة عامة ومن بينها النظام الضرييب، و لتشريعات اليت تسنها بصفة  ا

 اجلبائية.

 تطوير الرقابة اجلبائية: ترقية و  -2

الكفاءة  تتوفر على مستوى عال من التطور و التشريع الضرييب ال يكفي حملاربة التهرب الضرييب ما مل يرفق إبدارة جبائية فعالة  
  إجراء   إىل املادية الالزمة اليت متكنها من أداء وظيفتها أحسن أداء، ابإلضافة  توفرها على اإلمكانيات البشرية و   إىلابإلضافة  

 تربصات ألعوان اإلدارة اجلبائية ووضع برامج تكوينية تتماشى مع التحدايت اليت يشهدها النظام اجلبائي. 

 الفرع الثاين: أشكال الرقابة اجلبائية. 

حدود ما هو مقرر    حسب أمهيتها يف جب استعماهلا يف الوقت املناسب و صورا عديدة يستو أتخذ الرقابة اجلبائية أشكاال و 
 وفقا للنظام الضرييب اجلزائري. الشكل التايل يبني أشكال الرقابة اجلبائيةاملنظمة. و  التقنياتيف التشريعات و 

 

 : أشكال الرقابة اجلبائية يف اجلزائر(3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معلومات من املديرية العامة للضرائباملصدر

 

 الرقابة الجبائية الشاملة 

 علىمستوىالمفتشيات

 الرقابة الجبائية المعمقة 

 علىمستوىاألجهزةالمختصة

 التدقيقالمصوب

 فيالمحاسبة

 الرقابةعلى

 الوثائق

 الرقابة

 الشكلية

 التدقيقفي

 محاسبةالمكلف

 التدقيقالمعمقلمجمل

 الوضعيةالجبائية

شكال الرقابة الجبائية أ  
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 أوال: الرقابة اجلبائية الشاملة 

الشاملة تتم داخل مكاتب مفتشيات الضرائب بشكل دوري دون تنقل أو حبث خاص من طرف أعوان    الرقابة اجلبائية
املكلف برقابة امللفات اجلبائية    مكتب العوناإلدارة اجلبائية، بل ينجز هذا العمل ابملفتشية اليت حبوزهتا امللف اجلبائي و يف  

التدقيق املعمق نظرا حلجم امللفات اليت حبوزهتا، تنقسم الرقابة  خاصة منها اخلاضعة للنظام احلقيقي كما ال ميكن استعمال  
 الرقابة الشكلية و الرقابة على الواثئق. إىلاجلبائية الشاملة 

 

 الرقابة الشكلية:  -1

تغطي الرقابة الشكلية مجيع التدخالت اليت هتدف لتصحيح األخطاء املادية املالحظة يف التصرحيات املقدمة و التحقق  
عملية رقابية ختضع هلا التصرحيات اجلبائية و اليت تعتمد على القراءة السطحية هلا و تتم   أولكلفني، و تعترب  من هوية امل

تتم هذه الرقابة هناية كل سنة    على مستوى املفتشية املختصة إقليميا أي على مستوى املفتشية اليت ميارس فيها النشاط.
 تشمل اخلطوات التالية:و 

املعلومات اليت متلكها املفتشية  مع مقارنة التصرحيات و   G50تصحيح األخطاء املادية احملتملة يف التصرحيات   -
Recoupement . 

و  - التصرحيات  ملء  حسن  منها  مراقبة  يف  و  G50خاصة  املوجودة  املعلومات  جلميع  جذري  بفحص  القيام 
 التصرحيات.

 . C4أو  C2ما يعرف ب  إبرسالء العناصر املهملة مع تصحيح األخطاكشف املعلومات و  -

 الرقابة على الواثئق: 

  إبجراء على غرار الرقابة الشكلية اليت هتتم ابلفحص السطحي لتصرحيات املكلفني، فان الرقابة على الواثئق هتتم  
 شامل للتصرحيات اجلبائية املكتتبة من قبل املكلفني يف مقر املفتشية أين يتواجد امللف اجلبائي.فحص نقدي و 

جتانس األرقام املقدمة يف  التصرحيات مع دراسة مدى ترابط و   فحص كل النقاط املتضمنة يفبتحليل و املفتش يقوم  ف
يف حالة بقاء الغموض  السابقة، هبدف اكتشاف األخطاء والتالعبات املسجلة، و   سنة التصريح مقارنة ابلسنوات

 إضافية من طرف املكلف ابلضريبة. حيق للمفتش أن يطلب معلومات و توضيحات ووجود لبس 

 اثنيا: الرقابة املعمقة. 

عندما جيد املفتش املكلف ابلتدقيق صعوبة يف الوصول لنتائج لعدة أسباب منها كثافة امللفات اجلبائية، تلجأ اإلدارة 
امللف   املعمقة و حيول  الرقابة  املعمق  إىلاجلبائية إىل  اجلبائية  الرقابة  تتمثل  املختصة.  املباشرة اهليئة  التدخالت  ة يف 
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املكلفني،   نشاطات  تواجد  أبماكن  املدققني  التدخالت    إذلألعوان  هذه  نزاهة    إىلهتدف  و  صحة  من  التأكد 
التصرحيات املكتتبة من طرفهم، كما يتم الفحص امليداين للدفاتر و الواثئق احملاسبية مع تربيراهتا الالزمة و هذا ألربعة  

 . (Michel Bovier, 1988) م حملاولة الكشف عن احتماالت التهرب الضرييب( سنوات مل ميسها التقاد4)

 

حملتوى امللف اجلبائي سواء على مستوى نيابة املديرية الوالئية   يتناول هذا النوع من الرقابة الفحص الدقيق و املميز
للرقابة اجلبائية أو املصال اجلهوية لألحباث و املراجعات حسب االختصاص ممثلة يف عدة فرق خمتصة، و تتمثل  

 الرقابة املعمقة يف:  

 . VCالتدقيق يف حماسبة املكلفني ابلضريبة -
 .VASFEئية لألشخاص الطبيعينيالتدقيق املعمق جململ الوضعية اجلبا -
 . VCP( 2010استحداثه مبوجب قانون املالية  )متالتدقيق املصوب يف احملاسبة  -

 التدقيق يف حماسبة املكلف: 

الواثئق الدفاتر و  دقيق ملختلف  بفحص  لتقوم  اجلبائية  الرقابة  أحد وسائل  احملاسبة  التدقيق يف  احملاسبية شكال و   يعد 
مضموان للتأكد من مصداقية التصرحيات املقدمة. كما عرفت املديرية العامة للضرائب املراجعة احملاسبية: " هي جمموعة  
العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلف ابلضريبة و فحص حماسبته و التأكد  

، و عليه فالتدقيق يف احملاسبة  )ميثاق(  مات املادية و غريها حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتها"من مدى مطابقتها للمعلو 
 التأكد من صحة و صدق التصرحيات املكتوبة و مقارنتها مع خمتلف املعطيات املتاحة و واثئق الثبوتية. إىليهدف 

قانونية منتظمة   للنظام احلقيقي مع حماسبة  املكلفني اخلاضعني  الرسوم لكل  الضرائب و  التدقيق احملاسيب مبختلف  يهتم 
التجاوزات   خمتلف  من  اجلبائية  امللفات  تطهري  و  تنقيح  أجل  من  هذا  و كل  للمكلف،  القانونية  الطبيعة  عن  ابلغض 

 املستعملة من املكلفني سواء بقصد أو دون قصد. 

 دقيق املعمق جململ الوضعية اجلبائية: الت -2

و عرفته املديرية العامة للضرائب على أنه: " جمموعة من العمليات اليت تستهدف الكشف عن كل فارق بني الدخل  
. أما االقتصادي  )ميثاق(  احلقيقي للمكلف و الدخل املصرح به، أي بصفة عامة التأكد من التصرحيات على الدخل العام"

Thierry Lambert   اإلمجالية عرفه على انه: "جمموعة العمليات اليت هتدف إىل مراقبة صحة تصرحيات الدخول  
 ,Lambert) الدخول احملققة أثناء مسرية احلياة إمجايل اخلاضعة للضريبة على الدخل، و مبقارنة الدخول املصرح هبا مع 

1984). 
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 التدقيق املصوب يف احملاسبة:  -3

و املسمى    2010من قانون املالية لسنة    24مؤخرا مت استحداث شكل آخر من أشكال الرقابة اجلبائية طبقا للمادة  
املصوب يف احملاسبة املادة    (2010،  78)رقم  VCPابلتدقيق  املنصوص عليه يف  قانون اإلجراءات    20و  مكرر من 

 اجلبائية و الذي يتميز بعدة خصائص عن سابقيه و من بينها جند: 

كل التحرايت الضرورية لتأسيس وعاء    إجراء تدقيق يف حماسبة املكلفني و    إجراء ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية   -
 احدة. الضريبة و مراقبتها ملدة تقل عن سنة جبائية و 

 من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية برتبة مفتش على األقل.  إالالتدقيق يف احملاسبة  إجراءال ميكن  -
 خيضع التدقيق املصوب يف احملاسبة لنفس قواعد التدقيق بشكل عام ابستثناء بعض النصوص.  -
 (. 2تستغرق مدة التدقيق يف عني املكان للدفاتر و الواثئق احملاسبية أكثر من شهرين )  أنال ميكن  -
 ( يوما إلرسال مالحظاته أو قبوله ابتداء من اتريخ تسلم اإلشعار ابلتقومي.30مينح للمكلف أجل ) -
احملاسبة الحقا و الرجوع التدقيق املعمق يف    إجراء إن ممارسة التدقيق املصوب ال متنع اإلدارة اجلبائية من إمكانية   -

إىل الفرتة اليت متت فيها عملية التدقيق، و لكن جيب أن أتخذ بعني االعتبار احلقوق املطالب هبا نتيجة إعادة  
 التقييم املتمم عند التدقيق املصوب.

 املبحث الثاين: التدقيق احملاسيب ألغراض جبائية. 

 احملاسيب. املطلب األول: املرحلة التحضيية لعملية التدقيق 

بعض   إىلعملية انتقاء امللفات اجلبائية اخلاضعة للرقابة اجلبائية و ابلتحديد التدقيق يف حماسبة املكلفني تتم استنادا    إن
 األسس و املعايري تنتهجها اإلدارة اجلبائية و األجهزة املختصة يف ذلك، و من أمهها: 

 خالل السنتني األخريتني.  أمهية رقم األعمال املصرح به من طرف املكلف ابلضريبة -
 الربح الضئيل مقارنة مع رقم األعمال احملقق و طبيعة النشاط املزاول.  أوتكرار اخلسارة يف النتائج  -
 األنشطة املمارسة اليت ميكن أن تنطوي من خالهلا عمليات غش ضرييب كبري و ملفت لالنتباه.  -
 حىت التدخالت امليدانية للفرق املختلطة.استغالل املعلومات الواردة من مكتب مقارنة املعلومات و  -
 يف تصرحيات املكلفني من طرف الرقابة الشاملة.  كشف اغفاالت و جتاوزات -

 و بعد ذلك يقوم ابخلطوات التالية: 

 أوال: توفي أدوات التدقيق احملاسيب. 

كل التصرحيات الضرورية لتأسيس الوعاء   إجراءتدقيق يف حماسبة املكلفني ابلضريبة و    إجراءميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية  
 الضرييب و مراقبته من خالل: 
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 دليل املدقق يف احملاسبة:   •

القواعد   التقصري يف عملية االهتمام بكل  يلزم هذا األخري بعدم  الذي  املدقق  العون  الدليل مرجع أساسي لعمل  يعترب 
 إمايكون أكثر اطالعا على امتيازات حقوق و واجبات املكلفني،    أنمية املتعلقة ابلتدقيق اجلبائي و  التشريعية و التنظي

 : (2008)العناين،   حمتواه فيضم عدة جماالت و هي

 اإلطار القانوين و التنظيمي للرقابة اجلبائية.  -
 املكلفني ابلضريبة.اإلجراءات العملية للتدقيق يف حماسبة  -
 التدقيق يف حماسبة املكلفني وفق املخطط اجلبائي.  -
 طرق الرقابة اجلبائية و إعادة أتسيس القاعدة املنشأة للضريبة. -
 التبليغ بنتائج التدقيق يف حماسبة املكلف ابلضريبة.  -
 القوانني اجلبائية و حتيينها:  •

يعترب التشريع اجلبائي اجليد و املنسجم أداة هامة لتجنب الثغرات اليت ترتك جماال واسعا للتهرب الضرييب، و ابلتايل جيب 
إزالة الغموض و االبتعاد عن التأويالت و التفسريات اخلاطئة   إىلصياغة النصوص التشريعية بشكل مبسط يهدف    أحكام

ذلك انه جيب أن تتميز    إىلغرات اليت قد يستخدمها يف صاحله، ضف  حىت يفوت الفرصة على املكلف من بعض الث
جتاوب بني الظروف االقتصادية و طبيعة الضرائب املفروضة و مدى    إحداثالقواعد القانونية ابملرونة حىت تتمكن من  

 . (2003)مراد،   تكييفها مع مستجدات وترية النمو االقتصادي

 

 املبادئ و الفروض احملاسبية املتعارف عليها:   •

أو قواعد   احملاسبية مبثابة تعليمات  املبادئ  املدقق    إرشاديةتعترب  العمل احملاسيب يف حاالت معينة فعندما يواجه  لتوجيه 
اسبية املتعارف هذه املبادئ، و منه ميكننا القول أن املبادئ احمل  إىلحلول يتم الرجوع    إىلاحملاسيب مشاكل حماسبية حتتاج  

عليها هي جمموعة قواعد عريضة مت تبنيها للتطبيق املهين للفكر احملاسيب و ذلك للقيام احملاسيب و عملية تسجيل العمليات 
 القوائم املالية، و تتمثل فيما يلي:  إعداداملالية و 

 

 : ( 2009)احلجاوي،  و ميكن تلخيصها فيما يلي املبادئ احملاسبية:  -1
 مبدأ التكلفة التارخيية:  -
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به أن املؤسسة تسجل خمتلف عناصر القوائم املالية بتكلفتها احلقيقية، و متثل الكلفة تلك القيمة مت مبادلتها يف   و يقصد 
يفرتض   قانوين، كما  بسند  مدعم  لكونه  موضوعي  و  موثوق  ألنه  هو  املبدأ  هذا  استخدام  سبب  أما  حدوثها،  اتريخ 

 القيمة العادلة اليت أخذت طريقها يف احملاسبة احلديثة. ابالستمرارية يف ذلك لتسمح ابستبعاد تطبيق أسس أخرى ك

 

 مبدأ حتقق االيراد:   -

هذا املبدأ أبن االيراد يتحقق يف املؤسسة حسب طبيعة النشاط و يعرتف به أي يسجل ابلدفاتر احملاسبية يف    و يقضي
الفرتة اليت يتم فيها عملية التحقق، و غالبا ما يعرتف ابإليراد عند نقطة البيع لكون سعر البيع ميثل مقياس موضوعي ملبلغ  

 االيراد احملقق.

 مبدأ املقابلة:  -

ل املصاريف اليت تتعلق أو ترتبط إبيراد معني تتم مقابلتها و استقطاعها منه للمدة اليت حتقق فيها هبدف  و يعين أن ك
 حتديد صايف الدخل، أي أن هذا املبدأ يشتق من فرض الدورية. 

 مبدأ اإلفصاح:   -

القواعد، أي أن    و هم أن يفصح بشكل دقيق عن كل املعلومات املتعلقة بفهم القوائم املالية من قبل مستخدمي هذه
اختالفات عند مستخدمي القوائم املالية جيب أن يفصح عنها جلعلها ذات شفافية    إىلاألحداث و احلاالت اليت تؤدي  

 و غري مضللة للغري مع عدم حذف أو كتمان معلومات ذات منفعة. 

 

 الفروض احملاسبية -2

 أوالفروض من أجل فهم الظروف و األحداث احمليطة  تعين الفرضية كالم أو تعبري قابل للصواب أو اخلطأ و يتم اعتماد  
الفروض احملاسبية نذكر منها   إماتثبيتها و بناء أفكار أو مفاهيم يف ضوئها لتساعد يف حتقيق األهداف أو التوصل إليها، 

 : (2009)احلجاوي،  إبجياز ما يلي

احملاسبية   - الوحدة  معاجلتها    املستقلة: فرض  لتتم  ابلوحدة  اخلاصة  االقتصادية  النشاطات  حتديد  يتم  حيث 
 احملاسبية بشكل مستقل.

 مدة غري حمددة، و ترتبط ابلشخصية املعنوية املستقلة للمشروع.   إىلمتارس الشركة نشاطها   فرض االستمرارية: -
 فرتات دورية متساوية.  إىليتم تقسيم العمر الكلي للشركة  فرض الدورة احملاسبية: -
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العمليات اليت تسجل ابلدفاتر احملاسبية هي اليت تعرب    أنيبني هذا الفرض    فرض ثبات وحدة القياس النقدي: -
 عنها بواسطة النقد. 

 

 اثنيا: اإلجراءات األولية لعملية التدقيق احملاسيب: 

 بعد التأكد من توفر أدوات التدقيق يشرع املدقق احملاسيب يف عملية التدقيق احملاسيب و يبدأ ابإلجراءات التالية: 

 سحب امللف اجلبائي و دراسته  -1

التحقيق احملاسيب حلالتني سواء كان ملفا ضرييب مفتوحا ابسم شخص   إجراءيقوم العون احملقق بفحص ملف املكلف قبل 
طبيعي )ملف شخصي(، أو ابسم شخص طبيعي ) ابسم مؤسسة(. كما يقوم العون احملقق بفحص ملف املكلف من  
  حيث التصرحيات اجلبائية السنوية و من حيث مدى ضبط تواريخ إيداع التصرحيات سواء كان التصريح مودعا قانوان و 

 .  (2012)كحلة،    بطريقة منتظمة و يف اترخيها احملدد، أو مؤجلة قانونيا و بطريقة غري منتظمة، أو حىت مل توضع أصال

 إشعار املكلف ابلتدقيق يف احملاسبة:  -2

يكون املكلفني    و  حقوق وواجبات  مبيثاق  مرفقا  ابلوصول  إشعار  مقابل  ابلتحقيق  إشعار  تسليم  أو  إرسال  طريق  عن 
( أايم ابتداء من اتريخ استالم  10ابلضريبة احملقق يف حماسبته، على أن يستفيد من أجل أدىن للتحضري مدته عشرة ) 

املكلف مبستشار م القانون  اإلشعار، و اإلشارة إىل إمكانية أن يستعني  الرقابة، كما مينح  أثناء إجراء عملية  اختياره  ن 
 . )اجلزائية( للعون احملقق حق ممارسة التدخالت املفاجئة يف املؤسسة من أجل ممارسة معاينات مادية قبل التدقيق احملاسيب

ال قانون حق ممارسة التدخالت املفاجئة من أجل  و لكن يف بعض احلاالت يف إطار التدقيق يف حماسبة املكلف، مينح 
ببعض   ابلقيام  اجلبائية  لإلدارة  السماح  إىل  هتدف  اليت  و  احملاسبية،  للواثئق  املعمقة  الرقابة  قبل  مادية  معاينات  ممارسة 

 : (Laurent, 1995) املعاينات املادية اليت تفقد قيمتها إن أجلت، و اليت تتمثل يف

 معاينة وسائل اإلنتاج -
 املعاينة املادية لعناصر املخزون  -
 معاينة وجود الواثئق احملاسبية و لكن من حق العون املدقق فحص مضموهنا.  -
 جرد قيم الصندوق مع كشف أسعار البيع املطبقة من قبل املؤسسة.  -
 ملئ استمارة التدقيق احملاسيب:  -3

يتم ملئ استمارات التدقيق احملاسيب استنادا للمعلومات املوجودة ضمن امللف اجلبائي للمكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية ، 
و خاصة منها امليزانية احملاسبية و جدول حساابت النتائج للسنوات األربعة حمل التدقيق و اليت مل ميسها التقادم. ليقوم  

املدقق بعدها مبأل االستما للميزانية، من أجل حتديد و معرفة  العون  املقارنة  احلالة  رتني األساسيتني: كشف احملاسبة و 
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الشكل اخلارجي حملاسبة املكلف و استخراج الفروق و التطورات اليت حتدث على مستوى كل احلساابت و ابألخص رأس  
  ربح املسجلة و غريها من البياانت املدونة املال، نتيجة الدورة، املمتلكات املادية و املعنوية، النفقات املسجلة، نسب ال

(DGI ،2001)  . 

 كشف احملاسبة:  -أ

استمارة كشف احملاسبة وفقا جلدول حساابت النتائج املوجود ضمن التصريح السنوي املوجود ضمن التصريح السنوي   متلئ
املراقبة، حبيث تسمح االستمارة   اليت ستكون حمل  املاضية، و  املكلف ابإلدارة اجلبائية لألربع سنوات  املقدم من طرف 

 سنة. بتقدير تطور رقم األعمال و األعباء و الربح لكل 

 احلالة املقارنة للميزانيات:  -ب

حتتوي وثيقة احلالة املقارنة للميزانيات على أسطر و أعمدة تسجل فيها خمتلف األصول و اخلصوم للسنوات األربع قيد  
التدقيق و تشمل دراسة التغريات احلاصلة يف أصول و خصوم املؤسسة، كما جيب عليه أن يتحقق من كل كشوفات رقم  

 ة قد مت معاينتها فعال، كما عليه مقارنتها مع تصرحيات أرقام األعمال املكتتبة خبصوص الضرائب املباشرة.األعمال املكتتب

 املطلب الثاين: املرحلة امليدانية لعملية التدقيق احملاسيب

عني املكان ملباشرة    إىلأول موعد تدخل مباشر يذهب العون املدقق    األجل احملدد قانوان للتحضري، و بوصول  انقضاءبعد  
مكاتبهم قانونيا، إال    إىل مهامه داخل مفر املؤسسة حمل التدقيق، ألنه ال يسمح له أبخذ الدفاتر و املستندات احملاسبية  

فر اإلمكانيات الالزمة للقيام  املكلف املعين بذلك من املدير الوالئي للضرائب و هذا نظرا لعدم تو   يف حالة ما إذا طلب
ابملهمة داخل املؤسسة أو أي سبب من األسباب املقنعة، و إذا وافق املدير الوالئي ابلطلب يرسل له املوافقة ابلقبول.  
حبيث يتم فحص لدفاتر و املستندات احملاسبية من حيث الشكل أوال مث من حيث املضمون، بعدها يتم إعادة تشكيل  

 للضريبة اليت على أساسها يتم حتديد تسوية الوضعية اجلبائية. القاعدة اخلاضعة 

 التدقيق يف حماسبة املكلف من حيث الشكل:  .1

مبا أن احملاسبة هي ترمجة صادقة للوضعية املالية يف املؤسسة، فإهنا ال تكون مقبولة شكال يف حالة توفرها على الشروط  
 : ( 2016)بوعالم،  التالية

تعترب احملاسبة منتظمة إذا كانت ممسوكة حسب القواعد و اإلجراءات املنصوص   احملاسبة جيب أن تكون منتظمة: ▪
 عليها قانونيا، أي توفر كل الدفاتر املنصوص عليها يف القانون التجاري.

 
 أما انتظام احملاسبة فيتمثل فيما يلي:

 سجيل و رقابة العمليات املنجزة من طرف املؤسسة. على احملاسبة أن تكون مفصلة بشكل يسمح بت -
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 ترفق كل كتابة للمحاسبة بواثئق إثباتية مؤرخة و ممضي عليها من طرف املسؤول عن العملية.  -
 وجوب تسجيل خمتلف العمليات احملاسبية ابلعملة الوطنية " دينار جزائري" مع احرتام مبدأ القيد املزدوج.  -

 
الواثئق احملاسبية قد مت  احملاسبة جيب أن تكون صادقة: ▪ احملاسبية املسجلة يف خمتلف  القيم  و نعين بذلك أن 

تقييمها بطريقة صحيحة، املدقق يتحقق إذا كانت جماميع األرصدة و عمليات الرتحيل صحيحة و كذا من  
ملقارنة مع ميزان اجلرد، الدفاتر املساعدة،  صحة املعلومات امللخصة و املكتوبة يف الدفرت العام، دفرت اليومية، اب

 .اخلاليوميات املساعدة كيومية املشرتايت، املبيعات، امليزانية العامة..
 

تكون احملاسبة مقنعة إذا كانت جممل الكتاابت احملاسبية ميكن تربيرها ابملستندات  احملاسبة جيب أن تكون مقنعة:   ▪
و الواثئق الثبوتية، حبيث جيب على املكلف أن يربر الكتاابت احملاسبية عن طريق تقدمي واثئق امسية حقيقية 

تربر املشرتايت عن  وواثئق اجلرد للمواد و املنتجات املوجودة يف املخزن و هذا شرط لصحة احملاسبة، حيث  
طريق فواتري مسلمة من قبل املورد و اليت جيب أن تكون مدعومة بواثئق و تربيرات كأصل الفاتورة، وصوالت  

 االستالم، سجل األجور ...اخل. 
 

بعد انتهاء احملقق من مراجعة احملاسبة من الناحية الشكلية    التدقيق يف حماسبة املكلف من حيث املضمون: .2
حكما حول صدق احملاسبة، غري أن هذا احلكم ليس إال حكما أوليا، و ابلتايل ال بد له من  ميكنه أن يضع  

دراستها دراسة معمقة شاملة الستخالص النتائج النهائية. و ال يتم ذلك إال من خالل التحقيق يف حساب  
الته الغش و  التالعب و حماولة  اليت يكثر فيها  اجلبائيني نظرا  امليزانية، و ابألخص حساابت االستغالل  رب 

 : (2013)فاطمة،   لكوهنما من أهم العناصر املسامهة يف حتديد الربح اإلمجايل، و تشمل هذه املراقبة كل من
 مراقبة املعطيات و البياانت احملاسبية. −
 مراقبة حساابت امليزانية. −
 مراقبة حساابت التسيري. −
 مراقبة املعطيات و البياانت احملاسبية  ✓

القيمة املضافة و    أو يف هذه املراقبة يركز املدقق على مجيع العناصر اليت ميكن هلا أن تؤثر على تكوين الربح اخلام  
 تشتمل على املشرتايت، املخزوانت و املبيعات.
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 مراقبة حساابت امليزانية  ✓

على احملقق قبل مباشرته يف رقابة حساابت امليزانية التأكد من مطابقة هذه احلساابت مع ميزان املراجعة بعد عملية  
اجلرد اليت يقيمها و مع ما سجل يف سجل اجلرد و أرصدة حساابت امليزانية املوجودة يف دفرت األستاذ، و تتم هذه  

 العملية عن طريق فحص أصول و خصوم امليزانية.

 اقبة حساابت التسيي مر  ✓

 من خالل هذه العملية يتأكد احملققني من التكاليف و اإليرادات:

تتلخص نشاطات املؤسسة يف جمموعة من النفقات و التكاليف حبسب طبيعة و أمهية  حساابت التكاليف:  .أ
النقائص حىت أتخ احملقق لكشف األخطاء و  يراقبه  النشاط و رقم األعمال احملقق، و هو ما  ذه يف مستوى 

 احلسبان عند إعادة أتسيس فرض الضريبة، و التكاليف أنواع و هي:  
 استهالك السلع و املواد األولية. −
 اخلدمات و املصاريف العامة.  −
 مصاريف املستخدمني.  −
 الضرائب و الرسوم. −
 املصاريف املالية.  −
 اإلهتالكات. −

 حتتوي على جمموعة من احلساابت و هي:  حساابت اإليرادات:.ب
 مبيعات السلع. −
 اإليرادات املالية. −
 اإليرادات األخرى. −
 إعادة تشكيل األساس اخلاضع:  .3

و  التشريعية  النصوص  احرتام  نسبة  و  الرقابة،  نشاط  طبيعة  على  أساسي  بشكل  تعتمد  الضريبة  فرض  أتسيس  إعادة 
أتسيس أسس فرض الضريبة، و االلتزامات اجلبائية، و مدى اإلغفاالت و النقائص امللحوظة، هلذا جيري احملقق إعادة  

 : (2017)مصطفى،  طرق إعادة أتسيس أسس فرض الضريبة األكثر استعماال هي
النشاطات تطبق    يلجا احملقق هلذه الطريقة لسهولتها، و أغلب  إعادة التأسيس بناء على العناصر الكمية: ▪

عليها هذه الطريقة فيما بعض النشاطات ال تطبق عليها كاملهن احلرة، و مقاويل األشغال العمومية...، و كما  
أهنا ال تطبق على كربايت املؤسسات، و املؤسسات اليت متتلك تشكيلة متنوعة من املنتجات و املواد املتجددة  

 بصفة دائمة.
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من أجل حتديد اإليرادات اليت قامت هبا  إعادة التأسيس على رقم األعمال بناء على اإليرادات و الفوترة: ▪
املؤسسة اخلاضعة للرقابة فعليا يتطلب األمر فتح حساب مايل و الذي حيتوي على جممل الطرف املدين حلساب  

سة فردية(، أما الفوترة فتشكل أساس املستغل )مؤس  أوالصندوق و األرصدة الدائنة للحساب البنكي للمؤسسة  
فرض الضريبة خصوصا الضرائب املباشرة، و إعادة أتسيس األسس املفوترة  ال تسمح فقط مبراجعة أرصدة و  

 تسبيقات العمالء، بل ابلتصرحيات و الفوترة املصرح هبا أيضا. 
اإلنتاج: ▪ تكاليف  على  بناء  األعمال  رقم  أتسيس  التكاليف  إعادة  بعض  على  إبعادة  بناء  للمحقق  ميكن 

رقم األعمال احملقق. و من بني هذه التكاليف األجور املدفوعة للعمال، و ميكننا اعتبارها  أوأتسيس اإليرادات  
وسيلة فعالة لتحديد رقم األعمال احملقق، عن طريق مقارنة األجور املدفوعة برقم األعمال املصرح به، و من  

كات الطاقة الكهرابئية للسنوات األربعة اخلاضعة للرقابة، من املفروض  جهة أخرى بني إنتاج املؤسسة مع استهال 
استهالكات احملروقات   أنجيد احملقق نفس العالقة لكل سنة ما عدا يف حالة تغري معدات اإلنتاج، كما    أن

سات  رقم األعمال، و هذا اإلجراء صال ابألخص ملؤس  أوميكن أيضا أن يشكا وسيلة إلعادة أتسيس اإليرادات  
 نقل السلع و املسافرين. 

تتمثل هذه الطريقة يف مقارنة العالقات اليت توجد بني بعض  إعادة أتسيس رقم األعمال بواسطة النسب:   ▪
العناصر املكونة لسعر التكلفة ابلكمية و القيمة مع املعطيات املستخرجة من احملاسبة، و يكفي لتحديد رقم  

لية يف سعر البيع الوحدوي، و هذه الطريقة ليست مستعملة يف جتارة  األعمال احملقق بضرب كميات املواد األو 
التجزئة، و يف هذا النوع من التجارة تستعمل طريقة نسب االستغالل و اليت تتمثل يف مقارنة النسب احملددة  

 بواسطة املعطيات احملاسبية مع تلك املستخرجة من الواثئق التربيرية. 
إن دراسة السعر هتدف إىل ضمان صحة معامل اهلامش   دراسة السعر: إعادة أتسيس رقم األعمال بواسطة ▪

 اإلمجايل املصرح به من قبل املكلف.
ميتلك احملقق عدة مؤشرات أخرى و اليت من املمكن   إعادة أتسيس رقم األعمال بواسطة مؤشرات أخرى: ▪

 نذكر هنا: أن يعتمدها من أجل إعادة تكوين اإليرادات أو رقم األعمال احملقق، ميكننا أن
 مشرتايت املشروابت الغازية من أجل إعادة أتسيس اإليرادات احملققة من قبل أصحاب املطاعم.  -
 سجل أمساء مراتدي الفنادق.  -

 املطلب الثالث: املرحلة اخلتامية لعملية التدقيق احملاسيب 

اسيب للدفاتر و الواثئق احملاسبية التدخل يف عني املكان و معاينة وضعية املكلف و كل ما يتعلق بنشاطه، مع التدقيق احمل
فإنه ملزم إبرسال   احلالتني  أو قبول احملاسبة،.و يف  نتيجة رفض  املدقق من استخالص  العون  شكال و موضوعا، متكن 
نسخة من هذه النتائج إىل املكلف ابلضريبة مبينا له فيها التجاوزات الضريبية املكتشفة و الطرق املعتمدة يف إعادة أتسيس  

 عدة اخلاضعة للضريبة، مث حترير التقرير النهائي كخالصة للعمل املنجز. القا
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 أوال: تقييم حماسبة املكلف ابلضريبة 

من املرحلة امليدانية من عملية التدقيق يقوم العون املدقق بتقييم حماسبة املكلف أي قبوهلا شكال و مضموان    االنتهاءعند  
 : (2011)منصور،   أو رفضها حسب القواعد القانونية كالتايل

 تقبل وفقا للشروط التالية:قبول احملاسبة:   -أ
 الشكل ملتزمة بتطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها. احملاسبة منتظمة من حيث  −
 الكافية.  اإلثباتيةاحملاسبة مثبتة و مدعمة ابلواثئق  −
 احملاسبة صادقة من كل اإلغفاالت و التجاوزات. −

 ميكننا أن نصنف قبول حماسبة املكلف من قبل العون املدقق إىل مستوايت:   و منه

 أي أن القبول مقنع بدرجة كبرية و احملاسبة منتظمة و مثبتة و صادقة، دون احلاجة إجراء تقوميات. قبول صريح: ▪
و هنا  نعين به وجود ارتياب من خالل تسجيل بعض التجاوزات و االحنرافات من قبل املكلف،  قبول نسيب:  ▪

يكون تقومي ثنائي يتمثل يف اتصال مباشر بني العون املدقق و املكلف للنقاش حول االحنرافات املسجلة مث يقوم 
 ( يوما للرد عليه. 40إبعادة أتسيس رقم األعمال اخلاضع، مع وجوب إبالغ املكلف مع منحه ) 

 رفض احملاسبة:   -ب

ألخطاء و التجاوزات املوجودة فيها، أو حىت عدم احرتامها ألدىن  قد خيلص العون املدقق إىل رفض احملاسبة نظرا لكثرة ا
الشروط القانونية، من أجل محاية املكلف من أي تعسف و متادي العون املدقق يف اللجوء إىل التقدير التلقائي للضريبة 

 . (2000/ 15/02)  من خالل رفضه للمحاسبة

 اثنيا: تبليغ النتائج املتوصل إليها: 

تعد هذه املرحلة خالصة عمل العون املدقق، حبيث يقوم املدقق إببالغ املكلف ابلضريبة بنتائج التدقيق يف حماسبته، و 
وضعية  ذلك عن طريق التبليغ األويل لتسوية الوضعية اجلبائية. إذا كان رد املكلف جمداي و مفيدا لعملية التدقيق يتم تسوية ال

 اجلبائية ابلتبليغ النهائي.  

 التبليغ األويل:  -1

جيب على املكلف إشعار املكلف ابلضريبة بنتائج التدقيق كما جيب أن يكون هذا اإلشعار واضحا و مفسرا بقدر كايف  
 و يبني مجيع املخالفات و مجيع التعديالت. 

 ( يوما تسمح للمكلف الرد على التبليغ.40كما حدد املشرع )

 غ النهائي: التبلي -2
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يف حالة عدم قبول املكلف ابلضريبة للتقييم األول يقدم مالحظاته مدعمة بتوضيحات و تعديالت على العناصر اليت  
 رفضها مستعينا ببياانت و أدلة ملموسة و مقنعة. 

 يرد بعد اآلجال القانونية يعترب قبوله ضمين.  أويف حالة إذا مت الرد من طرف املكلف ابلضريبة على التبليغ األويل 

 اثلثا: إعداد تقرير لعملية التدقيق احملاسيب 

دقق فيها، و الضريبية امل  األوعيةعند هناية عملية التدقيق يف حماسبة املكلف يقوم العون املدقق إبعداد بطاقة املراقبة لكل  
يتم ملئ بطاقة هناية أشغال التدقيق، و يقوم بتلخيص كل األحداث يف البطاقة التلخيصية و التقدير النهائي لعملية التدقيق  

 : (2007)احليايت،  يف حماسبة املكلف كالتايل

 البطاقة التلخيصية:   ▪

هي استمارة خاصة ابإلدارة اجلبائية ذات أربع صفحات حتتوي على املعلومات و األرقام و املبالغ املتعلقة بعملية التدقيق  
مع إعداد جدول ميثل احلصيلة النهائية للضرائب و الرسوم املستحقة و الذي يسلم منه نسخة لقابض الضرائب من اجل 

 التحصيل الفوري.

 التدقيق  التقرير النهائي لعملية  ▪

يعترب التقرير املتعلق بعملية التدقيق يف حماسبة املكلف آخر استمارة ميألها العون املدقق و الذي يضم كل الواثئق املذكورة  
سابقا على شكل عدة نسخ لرتسل إىل املديرية اجلهوية للضرائب و كذا مديرية األحباث و املراجعات، أما التقرير يف حد  

 ( صفحات تعاجل كل منها جمال معني:  4اإلدارة اجلبائية كوثيقة رمسية تتضمن وجه التقرير أربع ) ذاته استمارة صادرة من

 وجه التقرير يضم رقم القضية املتعلقة ابلتدقيق يف احملاسبة، اهلوية اجلبائية للمكلف مع ذكر فرقة التدقيق.  −
  الطبيعة احلالية.عموميات عن املكلف، و تتضمن الطبيعة القانونية مع اتريخ اإلنشاء إىل −
 إجراءات التدقيق اليت تكون مرفقة ابإلثبااتت الالزمة. −
 التدليسية. إقفال عملية التدقيق مع ذكر حجم التجاوزات و املناورات −

 املبحث الثالث: قدرة التدقيق احملاسيب على دعم الرقابة اجلبائية

بعد التطرق على اجلوانب املهمة لكل من الرقابة اجلبائية و التدقيق احملاسيب سنحاول التطرق يف مبحثنا هذا إىل األمور  
التجاوزات و    اكتشافلكافة املعايري و اإلجراءات القانونية الالزمة اليت تعمل على    احرتامهاليت يستند إليها املدقق بعد  

اخلاضع للضريبة من اجل تسوية الوضعية اجلبائية و ابلتايل دعم الرقابة اجلبائية و دعم    اإلغفاالت اليت قام هبا املكلف
 اخلزينة العمومية. 
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 املطلب األول: قدرة التحكم يف أدوات التدقيق على دعم الرقابة اجلبائية

العون املدقق بتحضري نفسه بعد تكليف أحد األعوان املدققني مبهمة تدقيق حماسبة املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية، يقوم 
لكون امللفات اجلبائية ختتلف من طبيعة إىل أخرى و من نشاط لآلخر مما يعتمد على أدوات التدقيق اليت تكون سندا  

 .قانونيا و تقنيا يف أداء مهمته على أكمل وجه 

 قدرة دليل املدقق على دعم الرقابة اجلبائية:   -1

يعترب دليل املدقق يف احملاسبة أداة أساسية سخرهتا اإلدارة اجلبائية لألعوان املكلفني هبذه املهمة، و يعترب املرشد و املوجه  
 التفصيلية يف جمال التدقيق يف حماسبة املكلفني ابلضريبة.  اإلجراءاتعلى كل املراحل و  الحتوائهالرمسي 

كل سليم ينتج عنه البطالن أو قابلية البطالن هلذه العملية، مما تفقد اسرتجاع حقوق  شو عدم التحكم يف هذه األداة ب
اخلزينة العمومية و عدم التمكن من تسوية الوضعية اجلبائية للمكلف إذا اكتشف أنه قام بتجاوزات و مناورات تدليسية،  

التحكم يف دليل املدقق يف احملاسبة يساعد على   مما يعكس سلبا على عملية دعم الرقابة اجلبائية ، و منه ميكننا القول أن
 . (2009)عوادي،   دعم الرقابة اجلبائية

 حتيني القوانني اجلبائية و مسامهتها يف دعم الرقابة اجلبائية:  -2

اجلبائية لإلدارة  اجلزائري  املشرع  أكمل وجه رغم    سخر  منها على  املطلوبة  أداء مهمتها  املساعدة يف  القوانني  من  عدة 
التعديالت املستمرة يف هذه القوانني اجلبائية. و لكن معرفة العون املدقق ابلقوانني اجلبائية دون القيام ابلتحيني املستمر  

ع على كل املراسالت والتعليمات و املناشري الصادرة لتلك النصوص تبعا لقوانني املالية األولية منها و التكميلية مع اإلطال
من املديرية العامة للضرائب بشكل عام و مديرية األحباث و املراجعات بشكل خاص، قد تصبح هذه القوانني غري جمدية  

ت نظرا لعدم  و غري صاحلة لكوهنا غري متزامنة مع املستجدات املستمرة، مما يؤدي إىل وقوع املدقق يف األخطاء أو التجاوزا
 . (2000)أمني ع.،   إطالعه على التجديدات

 املبادئ احملاسبية و قدرهتا على دعم الرقابة اجلبائية:  -3

يكون العون املدقق يف حماسبة املكلفني ابلضريبة على دراية اتمة ابملعرفة األساسية للمحاسبة و املتعلقة ابملفاهيم   نأجيب 
املدقق التحكم  و الفروض و املبادئ بشكل بديهي، و من خالل دراستنا نرى أن من بني أدوات التدقيق اليت جيب على

املعرفة  منفيها هي متكنه   أساسيات  أو    التحكم يف  املساس  احملاسبية مع عدم  للمبادئ  فهمه  اجملسدة يف  احملاسبية و 
 اإلخالل هبا. هبدف كشف التجاوزات و التالعبات و األخطاء اليت يرتكبها املكلف ابلضريبة.

و يتضح لنا من كل هذا أن العون املدقق إذا كان غري قادر على التحكم يف هذه األنواع الثالث قد ينجم عن ذلك خلل  
اإلجراءات العملية مما يفقد شرعية العمل الذي يقوم به و يصبح عمله قابال للبطالن و هذا ما يرتصد له املكلف   يف

 . (2000)أمني ع.،  ابلضريبة
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 املطلب الثاين: قدرة فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل على دعم الرقابة اجلبائية 

 مسامهة فحص الدفاتر احملاسبية يف دعم الرقابة اجلبائية:  -1

يعد التدقيق يف حماسبة املكلف ابلضريبة من حيث الشكل إجراء من اإلجراءات اليت يتبعها املدقق فور الشروع يف املهمة  
جلبائية اليت نص عليها يف  الرقابية، و هي املعاينة املادية للواثئق احملاسبية و مستندات اإليرادات و املصاريف و الدفاتر ا

القسم    12-11- 10-09املواد   من  قاضي  مرقمة و مؤشرة من طرف  أن تكون  اليت جيب  التجاري و  القانون  من 
التجاري للمحكمة، هذه الدفاتر احملاسبية تتمثل يف: دفرت اليومية، دفرت اجلرد، و كذا الواثئق اخلتامية: امليزانية اخلتامية و  

نقائص و دو الكتابة   أودون ترك فراغات أو تشطيبات    ابنتظامتكون ممسوكة    أن، كما جيب  جدول حساابت النتائج
 . )السالم( على اهلامش 

 فحص الواثئق اخلتامية و مسامهتها دعم الرقابة اجلبائية:  -2

تعترب الواثئق احملاسبية اخلتامية خمرجات أي نظام حماسيب لكوهنا متثل خالصة العمل املنجز خالل الدورة و املعربة عن  
يكون حريصا    أنوضعية املركز املايل و حجم النشاط الفعلي املمارس من طرف املؤسسة طوال السنة، و على العون املدقق  

اليت توج اخلتامية  الواثئق  امليزانيات على فحص تلك  تتم بني  املقارنة  للمكلف، و هذه  اجلبائي  امللف  د نسخ منها يف 
احملاسبية و جداول حساابت النتائج للسنوات املدقق فيها ملساعدة العون املدقق على معرفة التجاوزات و األخطاء اليت  

املخزون، مستوى النقدية و  ،  االستثماراتمن املمكن الوقوع فيها بقصد أو بدون قصد، كتطور مستوايت األصول من  
 غريها من احلساابت األخرى.

 . )السالم(  و منه جند أن الفحص اجليد للواثئق احملاسبية اخلتامية يساهم بشكل كبري يف دم الرقابة اجلبائية

 فحص الواثئق اإلثباتية و مسامهتها يف دعم الرقابة اجلبائية:  -3

ستوى التعامالت املالية و التجارية و وجود واثئق أخرى ال تقل أمهيتها عما سبقها ملتورة من أهم الواثئق اإلثباتية  تعترب الفا
كالعقود، الوصالت و الرتاخيص. و مبا أن العون املدقق يسعى جاهدا للتأكد من صدق التصرحيات املكتتبة من طرف 

تية للتأكد من صحتها كما ال ميكن قبوهلا إال إذا كانت مطابقة لألسس املكلف فعليه ابلفحص الدقيق لكل الواثئق اإلثبا 
 القانونية املتعارف عليها كاخلتم و التوقيع و غريها. 

و نستطيع اجلزم ابلقول أن الواثئق اإلثباتية تعترب سندا قانونيا للتعبري عن مدى صدق تلك التسجيالت احملاسبية املدونة 
دراية العون املدقق ابلشروط القانونية اليت توجب يف الفاتورة القانونية، و دم دراية العون املدقق    يف الدفاتر القانونية، و عدم

من كشف   قد ال متكنه  إثبات،  وثيقة  أي  العامة يف  املعايري  معرفة  عدم  أو  الفاتورة  تشرتط يف  اليت  القانونية  ابلشروط 
 الشكل  تساعد على دعم الرقابة اجلبائية. التجاوزات و املناورات التدليسية اليت يقوم هبا من حيث 

 يقوم العون املدقق ابلتأكد من حماسبة املكلف من خالل: 
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 حماسبة قانونية ممسوكة وفق القواعد القانونية. −
 حماسبة صادقة حتتوي على مؤشرات صحيحة و ذات بياانت متجانسة. −
 . (2007)الدالمهة،    لقبوهلا عند إجراء أي عملية رقابية حماسبة مقنعة أي أن الدفاتر تتوفر على الشروط املطلوبة   −

ابحلفاظ على الدفاتر و الواثئق احملاسبية السابقة ملدة عشرة   12و ابإلضافة إىل ذلك يقوم القانون التجاري حسب املادة  
ة اليت مل ميسها التقادم مدة أربع سنوات، لكن اهلدف سنوات ابلرغم من أن الرقابة ال ميكنها التدقيق يف امللفات اجلبائي

 من ذلك هو الرجوع إليها للفصل يف النزاعات.

مما سبق أن فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل تعترب من أهم مراحل عملية التدقيق و على املدقق أن   و نستنتج
 ن حتقيق الدعم للرقابة اجلبائية.ميلك قدرة التحكم يف هذه املرحلة لضما

 املطلب الثالث: قدرة فحص حماسبة املكلف من حيث املضمون على دعم الرقابة اجلبائية 

 التجاري يف دعم الرقابة اجلبائية:  مسامهة رقم األعمال  -1

يتميز النشاط التجاري غلى غرار ابقي النشاطات بسرعة دوران املخزون و كثرة املبيعات احملققة خالل الدورة، و عليه جيد  
العون املدقق سهولة اتمة يف كشف التجاوزات و األخطاء اليت ميكن أن يستعملها املكلف للتهرب من الضريبة و يتم هذا  

طريق مجع املعلومات و املصادقات من األطراف املتعاملة مع املكلف و عليه نرى من خالل دراستنا هلذا الصنف من   عن
و األخطاء اليت    حساابت رقم األعمال، و عدم القدرة على التحكم من طرف العون املدقق يف كيفية كشف التجاوزات

فعال قد تعيق اإلدارة اجلبائية يف اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية،    ميكن أن يستعملها املكلف إلخفاء حجم مبيعاته احملققة
و عليه نستطيع القول أن التحكم السليم يف عملية فحص حساب رقم األعمال التجاري قد يساعد على دعم الرقابة  

 . (2010)طواهر،  اجلبائية

 مسامهة رقم األعمال الصناعي يف دعم الرقابة اجلبائية:  -2

يعترب النشاط الصناعي من أهم األنشطة اليت تعتمد عليها الدولة يف سياستها االقتصادية نظرا لدوره الفعال يف الدورة 
عن ابقي  االقتصادية. كما أنه خيتلف عن غريه من األنشطة بسبب تعدد تقنياته من جهة و تعقد مهامه اليت ختتلف  
 القطاعات، و عليه جيب على العون املدقق احلرص الشديد على التأكد من رقم األعمال احملقق يف هذا اجملال.

و قد منح املشرع اجلبائي حق االطالع لكل ما خيدم التدقيق كاالتصال ابلوكاالت و اهليئات املختصة يف هذا اجملال،     
 تقرير هذا احلساب:  و من بني املؤشرات اليت يعتمدها يف إعادة

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس الفواتري املتعلقة ببيع املنتجات أو شراء املواد األولية. −
 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس اإليرادات احملققة.  −
 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس عناصر كمية املواد املستعملة يف اإلنتاج، و غريها من املؤشرات. −
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و من تطرقنا ملسامهة رقم األعمال الصناعي يف دعم الرقابة اجلبائية نستخلص أن قيام العون املدقق ابكتشاف التجاوزات 
املكلف إلخفاء حجم مبيعاته تساعد  حبجم   اجلبائيةاليت يستعملها  الرقابة  الضريبة و دعم  )طواهر،    كبري يف اسرتجاع 

2010) . 

 مسامهة رقم األعمال اخلدمي يف دعم الرقابة اجلبائية: -3

النشاط اخلدمي عنصر حيوي فعال مساهم يف دعم عجلة التنمية االقتصادية، و يتميز بغياب عنصر املخزون الذي يعتمد 
عليه العون املدقق يف كشف األخطاء و التجاوزات، و هذا ما جعل اإلدارة اجلبائية تسخر حق االطالع لكل هيئة تراها 

 املعينة، و من أهم املؤشرات املعتمد عليها إلعادة رقم األعمال اخلدمي:   مناسبة جلمع املعلومات و املصادقات من األطراف

 إعادة تقدير رقم األعمال أساس الفواتري املتعلقة بتقدمي اخلدمة للزابئن. −
 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس اإليرادات احملققة.  −

كما للعون املدقق الكثري من املؤشرات اليت ميكن أن تكون عناصر فعالة يف عملية إعادة تقدير رقم األعمال احملقق لكونه  
يتعامل مع كل ملف حسب احلالة اليت يراها أنسب و قد يلجأ لطلب توضيحات من اهليئات املختصة يف اجملال املدقق 

 فيه.

حساب رقم األعمال، عدم حتكم العون املدقق يف كيفية كشف التجاوزات و  و من خالل ما درسنا حول هذا النوع من 
األخطاء اليت ميكن استعماهلا من طرف املكلف يف إخفاء حجم إيراداته احملققة بسبب غياب الفواتري و املخزون، يضع  

 . (2010)طواهر،  اإلدارة اجلبائية إمام إمكانية تفويتها السرتجاع حقوق اخلزينة العمومية و العكس صحيح
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 خالصة الفصل:  

من خالل دراستنا للفصل الثاين نستخلص أن للتدقيق احملاسيب دور فعال يف تنمية خزينة الدولة، فهو يعترب وسيلة للكشف 

اخلاضعة للنظام اجلبائي. فعلى العون املدقق   امللفات اجلبائيةعن اإلغفاالت و التجاوزات و التالعبات، من أجل تطهري  

عايري مهنية متعارف عليها عموما، و أن يكون ملما بكل املفاهيم و املبادئ  منهجية تدقيق منتظمة ابستعمال م   إتباع

 احملاسبية و مواكبا للتحديثات.

اجلبائية اإلدارة  املكلفني    متكنت  هبا  يقوم  اليت  الدورية  الفحوصات  تقارير  مصداقية  زايدة  من  احملاسيب  التدقيق  بفضل 

.دعامة األساسية للرقابة اجلبائيةاحملاسيب هو ال إن التدقيقابلضريبة. كما ميكننا القول 
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 متهيد: 

 

بعد أن تطرقنا اىل خمتلف اجلوانب النظرية لكل من التدقيق احملاسيب وكذلك الرقابة اجلبائية، البد االن تعزيز هذا جبانب  
من الدراسة التطبيقية اليت نقوم من خالهلا اىل زايرة املركب الصناعي التجاري مطاحن الزيبان القنطرة الشركة التابعة 

لك لتعرف أكثر على دور التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية داخل وخارج املؤسسات  حلبوب الزيبان اقروديف ذ
االقتصادية وفق اإلشكالية املطروحة: ما مدى دعم التدقيق احملاسيب للرقابة اجلبائية يف املؤسسات االقتصادية العمومية  

 اجلزائرية؟

 :ايليولإلجابة على كل ذلك قمن بتقسيم العمل اىل مبحثني كم

 املبحث األول: ماهية املؤسسة 

 املبحث الثاين: الدراسة امليدانية )مصلحة تدقيق احلساابت(
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 املبحث األول: ماهية املؤسسة 

 املطلب األول: تعريف ابملؤسسة 

الزيبان بـ    مطاحن  يقدر  مال  رأس  ذات  مسامهة  شركة  شكل  على  اقتصادية  عمومية  مؤسسة  القنطرة 
يف  235.000.000 املال  رأس  رفع  ومت  سنة  896.260.000إىل    2009دج،  ويف  رفعه    2021دج،    إىل مت 

كانت اتبعة للشركة األم الرايض سطيف )مؤسسة الصناعات الغذائية من احلبوب ومشتقاهتا(،  4300000000.00
 (. 4وحدات أخرى، كما هي مبينة يف الشكل )   4الن فهي اتبعة للشركة الفرعية الزيبان مع  اما ا

: هيكلة جممع الصناعات الغذائي اقروديف.(4الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وميكن تقدمي بعض املعلومات حول املؤسسة حمل الدراسة فيما يلي: 

 مطاحن الزيبان القنطرة. -املركب الصناعي التجارياالسم اجلديد: -

 ديف أقرو مجمع الصناعات الغذائية 

GROUPE AGRO- INDUSTRIELS- AGRODIV 

شركة فرعية  

 سيديبلعباس االغواط الزيبان 
شركةفرعية
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الرابط بني القنطرة ووالية بسكرة وهي تبعد    3تقع يف اجلنوب الشرقي ملدينة القنطرة على الطريق الوطين رقم    املوقع:-
 كلم.   55عن الوالية بـ 

 ني: وهي تنقسم إىل قطعت 2م315647تقدر مساحتها اإلمجالية بـ  املساحة:-

 مبينة والباقي غري مبين.  2م11158خاصة ابملطاحن واإلدارة ومنها   2م53000051مساحتها    القطعة األوىل: ▪
 تتكون من السكنات الوظيفية. 2م15642تقدر مساحتها  القطعة الثانية: ▪
 طاقة اإلنتاج:  -

 .قنطار يف اليوم من القمح اللني 1500 ✓

 .قنطار يف اليوم من القمح الصلب 5900 ✓

 سعة التخزين: -

 قنطار من املنتوج النهائي 39000 ✓

 قنطار من القمح  125000 ✓

 احتياجات املؤسسة من املاء: -

 لرت من املاء يوميا. 3000 ✓

 أما الكهرابء فتستهلك حسب عمل اآلالت. ✓

  والرفع  املؤسسةملؤسسة على جمموعة من العمال الذين بدورهم يسامهون على نشأة وتطور هذه احتتوي اجملال البشري:-
  عامل179فمنخاللتمهيدانهذاوجدانأانلعدداإلمجاليلعماملؤسسةمطاحنالزيباانلقنطرةبـ:حتسني مردودهاو  إنتاجها من

 واجلدول التايل يضع توزيعهم حسب الفئات:.للفئات املهين التسلسل حسب يتوزعون
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 (: ميثل توزيع أفراد العينة حسب فئات املؤسسة 2جدول رقم ) 

 النسبة املئوية العـــــدد  الفئـــــات 

 17 30 اإلطارات

 44 79 أعوان التحكم

 39 70 املنفذين

 100 179 اجملموع 
. 

 املطلب الثاين: نشاطات و أهداف املؤسسة 

 نشاطات املؤسسة: 

 : كاأليتللمؤسسة أنشطة إنتاجية مقسمة على نوعني وهي  

 وإنتاج وتسويق املنتجات اليت مت احلصول عليها )السميد الدقيق(. األنشطة الرئيسية: حتويل احلبوب  ▪

 وتسويق املنتجات الثانوية )النخالة واألعالف( وبيعها كأغذية للمواشي. إنتاجاألنشطة الثانوية:  ▪
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 منتجات املؤسسة:  -

 .القنطرة-منتجات مؤسسة مطاحن الزيبان  (:3اجلدول رقم ) 

 السعة  النوع املنتوج

 السميد

 

 كلغ(   25) مسيد غليظ 

 كلغ( 25  –كلغ   10) مسيد ممتاز 

 كلغ(   25) مسيد عادي 

 الدقيق 

 كغ(   5) دقيق ممتاز 

 كلغ( 50  –كلغ   25) دقيق عادي 

 كلغ(   25) دقيق اثنوي

 النخالة

 كغ(   100- 40) القمح الصلب(خنالة محراء )خنالة 

 كغ(   100- 40) خنالة القمح اللني(خنالة بيضاء )

 كغ(   100- 40) خنالة مكعبة 

 ولديها منتجات أخرى جديدة منها: 

✓ CERFIBRES . 

 النافع )مسيد كامل من القمح الصلب(. ✓

 مسيد الشعري.  ✓

 أهداف املؤسسة 

إن املؤسسة أمام منافسة قوية من املنتجات الوطنية اخلاصة والعمومية وحىت األجنبية وحىت يتسىن هلا جذب املستهلك  
 لطلب منتجاهتا سطرت جمموعة من األهداف اليت حتاول حتقيقها وتتمثل فيما يلي: 

اهتمامهم لعالمتها التجارية يف النوعية  الوصول إىل أكرب مجهور من املتعاملني االقتصاديني للفت انتباههم وجلب   •
 أوال ودائما. 
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 تغطية رغبات املستهلكني واألسر الصغرية واجملموعات احمللية عموما.  •

 املطلب الثالث: اهليكل التنظيمي للمؤسسة 

التنظيم الناحية  الصناعي فهي من  اليت متارس نشاطها  العامة  املتوسطة  املؤسسات  الزيبان من  ية  تعترب مؤسسة مطاحن 
يلي سيتم  الرقابة، وفيما  للمؤسسة وتسهيل عمليات  السري احلسن  تنقسم إىل عدة مديرايت ومصال، وهذا من أجل 

 .التعرف على مصال املؤسسة

العام:   -1 املدير  املؤسسة من كل  الرئيس  تسيري  اهلياكل واملصال ويشرف على  األول عن كل رؤساء  املسؤول  يعد 
 انه: النواحي، ابإلضافة إىل 

 .ميثل املؤسسة خارجيا )الناطق الرمسي للمؤسسة( •

 .يعقد اجتماعات دورية مع خمتلف اإلطارات )جملس املديرية العامة( •

 يرتأس جملس اإلدارة. •

 .رئيس جلنة حفظ الصحة واألمن •

املؤسسة، من    تعد أمانة الرئيس املدير العام مهزة الوصل بني املدير العام وابقي مصال أمانة الرئيس املدير العام:   -2
 مهامها )كل هذه املهام مرتبطة ابلرئيس املدير العام(: 

 .استقبال، تسجيل وتوزيع الربيد الوارد وإرسال الربيد الصادر •

 .استقبال املكاملات اهلاتفية الداخلية واخلارجية وكذلك الفاكس •

 .كتابة املراسالت وتوزيعها على خملف املصال •

 .حترير اجتماعات جملس اإلدارة •

 .ستقبال الضيوف )زابئن، اإلدارة العامة للرايض، الزوار...(ا •

 .توصيل تعليمات املدير العام ملختلف رؤساء املصال •

 هيئة إعادة اهليكلة، دراسة السوق واالتصال:  -3
 دراسة إعادة اهليكلة للمؤسسة.  •
 دراسة السوق.  •
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 تنظيم املشاركة يف املعارض االقتصادية، اإلشهار. •
 انحية اإلعالم. متثل املؤسسة من  •
يتلخص دور املستشار القانوين يف إبداء االستشارة القانونية ملختلف املصال، أما مهامه فتتمثل املستشار القانوين:  -4

 يف:

التكفل بقضااي الشركة حمل نزاع سواء مع األشخاص الطبيعية او املعنوية )اغلب املنازعات التجارية مع جمموع الزابئن   •
 ديون جتارية غري مسددة(  الذين ترتب يف ذمتهم 

 متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم اجلزئي على مستوى خمتلف اجلهات القضائية املختصة. •

متابعة إجراءات التنفيذ اجلربي على العقارات املرهونة مبعية احملضرين القانونيني قصد حتصيل الديون املرتتبة يف ذمة   •
 املدين الراهن.

التأ • ملفات  التأمني  متابعة  األخطار مبعية شركة  الشركة ضد مجيع  ممتلكات  بسكرة–CAATمني على  - وكالة 
 حتصيل مجيع التعويضات يف هذا الشأن. هذا فضال عن العمل اإلداري االعتيادي على مستوى الشركة: و 

 حترير املراسالت اإلدارية الداخلية واخلارجية •

حفظ الصحة واألمن، جلنة التأديب، جلنة الصفقات، جلنة حتديد  متثيل الشركة كعضو يف اللجان املختلفة كلجنة   •
 ومراجعة السعر، جلنة إثبات ملفات الزابئن. 

 متثيل الشركة أمام اجلهات القضائية املختصة مبوجب تفويض من املديرية العامة.  •

التعامالت بني مجيع املصال والتسريع يف  مت إدماج اإلعالم اآليل يف املؤسسة من اجل تسهيل  : مشروع اإلعالم اآليل5-
 :وصول املعلومة ابإلضافة إىل النتائج السريعة واملوثوقة مقارنة ابلعملية اليدوية من املهام

أحداث التغريات التطورات الالزمة على الربامج التابعة ملختلف املصال، من بني الربامج املوجودة يف    أو إنشاء برامج   •
 االستهالكات...(. –االستثمارات –تسيري املخزون  –احملاسبة  –الفوترة-املؤسسة )حساب األجور

 .برجمة وصيانة حواسيب املؤسسة •
 شبكة اإلعالم اآليل.  إدارة •
 يقها ابإلضافة إىل تقدمي املعلومات الالزمة على خمتلف الربامج.مراقبة الربامج وتطب •
 املسامهة يف اجلرد السنوي.  •

 
 تقوم هذه املصلحة ابحلفاظ على أمن املؤسسة مبختلف أنواعه ونظافتها، وتنقسم اىل فرعني: مصلحة النظافة واألمن:  -6
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 رؤساء أفواج يشرفون على جمموعة من أعوان األمن. مسئوليشرف عليه رئيس فرع  فرع األمن:  -أ

 ميكن تقسيم مهامهم إىل قسمني: 

 مهام خاصة ابألمن العام:  -

 *حراسة املؤسسة ووسائلها واآلالت من كل سرقة أو تعدي. 

 *مراقبة كل من يدخل أو خيرج من مؤسسة. 

 *إعطاء أتشرية دخول الشاحنات من اجل رفع املنتوج. 

 ن الصناعي: مهام خاصة ابألم -

 *احملافظة على امن اآلالت من األخطار.

 *رش األدوية على املواد األولية واآلالت إلزالة بعض األخطار كإزالة السوس مثال. 

 *احلفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت. 

 *إتقان استعمال وسائل الدفاع عن احلريق.

 عن:  املسئولنييوجد حتت إمرة رئيس الفرع جمموعة من العمال والعامالت فرع النظافة:  -ب

 التنظيف الدوري. •

 مراقبة مستوى خمزون املياه وتعقيمه.  •

عن مراقبة التسيري داخل   مسئولةتعد من أهم املصال، كون أن هذه املصلحة  مصلحة مراقبة التسيي وإعادة التقييم:  -7
 املؤسسة، من أهم مهامه: 

إعداد امليزانية التقديرية للمؤسسة: يتم إعدادها إبتباع خطوط التوجيه اليت تقدمها املديرية العامة، وتشمل كل من   •
 امليزانية التقديرية للتموين، تسيري املخزون، اإلنتاج، املبيعات، االتصاالت )اإلشهار...(، املوارد البشرية. 

 ثال مصلحة املبيعات تقوم إبعداد امليزانية التقديرية. تقوم كل مصلحة إبعداد امليزانية اخلاصة هبا فم
 إعداد اللوح البياين للمؤسسة )التسويق، اإلنتاج، املبيعات، املوارد البشرية...( ومقارنتها مع التقديرات وحتليل النتائج. 

 إعداد التقارير الثالثية والسداسية: متثل تراكم نتائج األشهر السابقة. •
 للتسيري: وهو تقرير مفصل عن نشاط املؤسسة خالل السنة. إعداد التقرير السنوي •
 تقدمي إحصائية ثالثية للديوان الوطين لإلحصائيات ردا على مراسالهتم. •
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 أن دور رئيس املصلحة يكمن يف:  أي
 مجع املعلومات من خمتلف املصال.  -
 حتليل املعلومات. -
 ة.إعداد التقارير الشهرية، الثالثية، السداسية والسنوي -
تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقلة، وهي تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصال املؤسسة،   هيئة االحتساب:-8

وهدف املراقبة يف هذا اجملال تقدير وتقييم جناعة خمتلف املراقبات األخرى أي متابعة أعضاء املؤسسة يف أداء مسؤولياهتم،  
تحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء واملعلومات اليت ختص الوظائف اليت ويف هذا اهلدف االحتساب الداخلي يقدم ال

 متت فيها عملية االحتساب.

من جهة أخرى االحتساب الداخلي خيتلف عن املراقبة الداخلية، فاملراقبة الداخلية هي جمموع التدابري املوجودة  
التنظيم واملناهج وهدفها هو أتمني محاية   املعلومة  داخل  العمليات، جودة ونوعية  العمليات، تطبيق  املمتلكات، صحة 

 وجناعة عمال املؤسسة. 

تعد دائرة االستغالل دائرة تقنية حبتة نظرا للمصال املكونة هلا، أساس هذه الدائرة اإلنتاج، ومهمتها  دائرة االستغالل:  -9
لحة يف الدائرة أما ابقي املصال فهي مصال دعم من حتويل القمح إىل مادة منتهية، لذا تعد مصلحة اإلنتاج أهم مص

 اجل حتقيق أهداف املصلحة.

 ( مصال ومها: 03ويندرج حتت مهامه )التقنيات التجارية:  مسئول. 10

 تعد هذه املصلحة هي املتعامل املباشر مع الزابئن. مصلحة املبيعات:  -أ
 .بيات إىل الزابئنالطل إيصالبتسيري حظرية املؤسسة و وتقوم هذه املصلحة مصلحة النقل والوسائل العامة:  -ب

تقوم هذه املصلحة مبهام عديدة، حيث تبدأ املهام من مصلحة املبيعات اليت ترسل  مصلحة اإلرسال والتوزيع:   - ج
للقيام   املبيعات  مبيعات إىل مصلحة  املصلحة إبرسال وصل  الالزمة واخلاصة ابلزابئن، كما تقوم هذه  املعلومات 

البضاعة، مث إرساله إىل مدير  ابلعملي املصلحة إبعداد تقرير يومي واملوضوع فيه خروج  ات احلسابية، وتقوم هذه 
 اإلنتاج، كما هلذه املصلحة عالقة بقسم التعبئة والتغليف، حيث يصدر إليهم األمر إبرسال البضاعة بعد تعبئتها. 

ملؤسسة بكل ما يتعلق ابلعمال ابعتبارهم اجلهاز املتحرك و  هتتم إدارة املوارد البشرية يف ا  مصلحة املوارد البشرية:-11
العملي داخل املؤسسة، و تعمل هذه املصلحة على ضمان حقوق املوظفني فيها و متابعة مسارهم املهين و من بني هذه  

 احلقوق ) األجر، املنح، العالوات... ( 
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 هيكلة مصلحة املوارد البشرية.  (:5الشكل رقم ) 

 

 

  

 

 

 

 

 وهو املسؤول األول يف املصلحة، ومن مهامه:  رئيس مصلحة املوارد البشرية: -أ
 البشرية: * تطبيق سياسة املؤسسة فيما خيص تسيري املوارد 

 التطبيق الكامل لالتفاقية اجلماعية. −
 احرتام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة. −
 املتابعة اليومية مللفات املستخدمني.  −
 متابعة تطور املسار املهين للمستخدمني.  −
 تطبيق منهجيات العمل يف اإلطار القانوين.  −
 املسامهة يف إعداد امليزانية التقديرية للمصلحة.  −
 متابعة اإلحصائيات:* 

 إعداد خمطط التكوين والسهر على تطبيقه. −
 املشاركة مع رؤساء املصال يف إعداد خمطط التوظيف. −
 مراقبة كشوف األجور والرواتب للمستخدمني قبل التخليص. −
 تقييم عملية تكوين املستخدمني.  −
توظيفه حىت هناية   ابملسار املهين للموظف من بدايةالفرع بكل ما يتعلق  يهتم هذا:فرع تسيي املوارد البشرية-ب

 :اخلدمة، وهذا الفرع له عالقة مباشرة مع فرع األجور،ومن مهام هذا الفرع مايلي

 .متابعة مستجدات ملفات املوارد البشرية *

 مصلحة الموارد البشرية 

 فرع األجور 
 فرع تسيير الموارد البشرية 

 مراسل اجتماعي
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 .مراقبة كشف احلضور للعمال واملتمهنني وتقدميها لفرع األجور هناية الشهر *

 نوية، املرضية،االستثنائية.التكفل ابلعطل : الس *

 حترير املقررات )التقاعد, التعيني، تغيري املنصب ...(.  *

 .حترير العقوابت على العمال بعد استجواهبم *

 :يقوم ابملهام التاليةمراسل اجتماعي:-ج

 .إنشاء ترقيم للعمال يف صندوق الضمان االجتماعي *

 .الضمان االجتماعيدفع ملفات املرض، حوادث العمل لدى صندوق  *

 .اسرتجاع مصاريف األدوية من صندوق الضمان االجتماعي *

 .السهر على متابعة ومراقبة ملفات العمال املتواجدة يف صندوق الضمان االجتماعي *

 :هذا الفرع بتمثيل حق العامل من خالل األجر الذي يتقاضاه،وأييت ذلك كما يلي  يقوم :فرع األجور-د

 ماعية إلعداد األجور. تطبيق العقود اجل *

 مجع املعلومات حلساب األجور )مقدمة من فرع تسيري املوارد البشرية(. *

 .إدخال معطيات األجور يف قاعدة البياانت *

 * طبع كشف األجور. 

 التجاري.  الربانمجإنشاء    و  تطبيق  يف   وتساهم  للمؤسسة  احملاسبية  العمليات  كل  مبراقبة  تقوم . مصلحة احملاسبة واملالية:  12

بة املطلب الرابع: قسم احملاس  

فهي من الناحية التنظيمية  الربانمج التجارية،  وإنشاءتقوم مبراقبة كل العمليات احملاسبية للمؤسسة وتساهم يف تطبيق 
فروع  وفيما يلي سيتم التعرف على   احملاسبية للمؤسسة،، وهذا من أجل تسهيل عمليات وفروع مصال  تنقسم إىل عدة

( 6قسم احملاسبة واملالية املوضحة يف الشكل )   
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هيكلة قسم احملاسبة واملالية(:  6) الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم احملاسبة واملالية، ومن مهامه:  وهو املسؤول األول يفواملالية:  احملاسبة  قسم .رئيس1  
 • االنتهاء من امليزانية العمومية يف هناية العام. 
 • تنسيق العمل بني إدارات الدائرة املختلفة.

احملاسبة واملالية.• فحص ومراقبة العمل الذي تقوم به اهلياكل التابعة لقسم   
 • تنفيذ ومراقبة العمليات املالية.

 • حساب سعر التكلفة ابلتعاون مع إدارة الرقابة اإلدارية.
 • إعداد تقرير األحكام. 

 • إعداد تقرير نشاط الدائرة على أساس ربع سنوي. 
 • املشاركة يف وضع اخلطة وامليزانية. 

 • املشاركة يف إعداد التقرير اإلداري السنوي. 
 • إنشاء طلب امليزانية الشهرية.

 • ضمان االمتثال للخطة وامليزانية املصدق عليها من قبل جملس اإلدارة.
 • ضمان االمتثال إلجراءات الشراء.

 • ضمان العالقات مع البنك.
 • التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا.

 • تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه. 
ضمان تطبيق نظام اإلدارة املتكامل الذي وضعته إدارة الشركة التابعة.•   

 قسم المحاسبة والمالية  

 

فرعاالستثمارات  مصلحةالمحاسبةوالمالية 

فرعشبه

 ضريبي
فرعالمحاسبة فرعالمالية   
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 • ضمان النسخ االحتياطي الدوري للمعلومات ابستخدام أداة الكمبيوتر. 
 • االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله. 

 • احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات واألصول اخلاضعة لسيطرهتا. 
  األمر املؤقت، إذا لزم األمر. • تويل

 
املختلفة، من مهامه:  اخلدمة أقسام بني  العملتنسيقعلى وهو املسؤول .رئيس مصلحة احملاسبة واملالية: 1.1  

 •التحقق والتحكم يف التحويل الصحيح للقيود احملاسبية.

 •إنشاء الشيكات للملفات املختلفة الواردة.

املوردين. •أرشفة ومراقبة عقود   

:  •التوفيق شهرايا

تتقدم حالة العميل مع املواقف اليت حددها قسم املبيعات. -  

البيع ابحلاالت اليت حتددها اإلدارة التجارية. -  

تقارير اجلرد املادي للودائع )املخزن( الصادرة عن قسم املبيعات مع احلساابت. -  

ات. الذي وضعه قسم املبيع 104مبيعات اجلملة مع البيان  -  

إدخاالت وخمارج املخزون مع املواقف اليت حددها قسم إدارة املخزون. -  

أوضاع الشراء اليت حيددها قسم التوريد مع احلساابت.  -  

 •حتديد حالة املشرتايت / املبيعات والذمم املدينة / الديون املشرتكة.

 •إعداد كشف حساب الديون العامة والذمم املدينة الشهرية. 

 •إنشاء الوضع النقدي الشهري.

 •إنشاء بيان التسوية البنكية الشهرية حلساب اإليرادات وحساب املصروفات.

 •التوفيق بني اجلرد املادي سنوايا مع كتيب املخزون.

 •تسوية الذمم املدينة والدائنة سنوايا عن طريق أتكيد األرصدة. 

 •إنشاء حتليالت احملاسبني املتعلقة ابلعمالء واألطراف الثالثة )خاصة املوردين( واحلساابت النقدية.
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 •التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا.

 •تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه.

 •ضمان تطبيق نظام اإلدارة املتكامل الذي أنشأته إدارة الشركة التابعة.

النسخ االحتياطي الدوري للمعلومات ابستخدام أداة الكمبيوتر.ضمان  • 

 •االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله. 

 •احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا واملمتلكات حتت سيطرهتا.

 •تعمل بشكل مؤقت إذا لزم األمر.

من مهامه:   املالية: فرع .رئيس1.1.1  

م والتحقق من حمتوى وشكل ملفات الشراء وتقدمي اخلدمة واملصروفات بشكل عام واليت سيتم دفعها عن طريق  استال •
 تسجيل النقدية أو عن طريق املصاريف املصرفية. 

 (. 7و  6سجل السجالت واملعامالت املتعلقة ابملصرف النقدي واملصروفات )دفرت اليومية  •
 ف.حتديث الضباب النقدي وضباب بنك املصاري •
 إنشاء تقرير نقدي شهري.  •
 ضمان إدارة النقد التشغيلي. •
 (. 12( )دفرت اليومية  3سجل عمليات الشراء وتقدمي اخلدمة املتعلقة ابمللفات املستلمة )دفرت اليومية  •
 إنشاء جداول شهرية تتعلق بضريبة القيمة املضافة القابلة لالسرتداد. •
 (14منها وتسجيلها )اليومية استالم كشوف املرتبات الشهرية والتحقق  •
 التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا. •
 تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه.  •
 ضمان تطبيق نظام اإلدارة املتكامل الذي أنشأته إدارة الشركة التابعة. •
 ضمان النسخ االحتياطي الدوري للمعلومات ابستخدام أداة الكمبيوتر. •
 االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله.  •
 احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا واملمتلكات حتت سيطرهتا. •
 تعمل بشكل مؤقت إذا لزم األمر.  •

 من مهامه:  احملاسبة:  فرع .رئيس2.1.1
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 فحص وتسجيل عمليات إدخال املخزون:  •
 (. 5ة اإلنتاج )املنتجات النهائية( )جمل-

 (. 2والسلع )اجمللة  PDRاملواد اخلام والتعبئة والتغليف و-

 فحص وتسجيل العمليات خارج املخزون:  •
 (. 5اإلنتاج )املنتجات النهائية( )جملة -

 (. 2والسلع )اجمللة  PDRاملواد اخلام والتعبئة والتغليف و-

 حددها قسم إدارة املخزون.التوفيق بني اإلدخاالت واملخارج املسجلة يومياا مع احلالة اليت  •
 (. 13وتسجيلها )دفرت اليومية    CICالتحقق من معامالت التحويل املستلمة واليت متت وكذلك املعامالت بني  •
 إنشاء ومراقبة الوضع الشهري للتحويالت اليت يتم إجراؤها وتلقيها بني وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية. •
 كات التابعة. فحص وتسجيل استهالك املشرتايت بني الشر  •
 إنشاء ومراقبة الوضع الشهري الستهالك املشرتايت املشرتكة. •
 التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا. •
 تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه.  •
 ضمان تطبيق نظام اإلدارة املتكامل الذي أنشأته إدارة الشركة التابعة. •
 مات ابستخدام أداة الكمبيوتر.ضمان النسخ االحتياطي الدوري للمعلو  •
 االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله.  •
 احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا واملمتلكات حتت سيطرهتا. •
 تعمل بشكل مؤقت إذا لزم األمر.  •

 من مهامه:  ضرييب:  شبه فرع .رئيس3.1.1

 اليومية )فاتورة، إشعار دفع، مذكرة تسليم(استالم وفحص ملفات املبيعات  •
 (. 4تسجيل معامالت املبيعات )جملة   •
 التوفيق بني املبيعات املسجلة يومياا واحلالة اليت أنشأها قسم املبيعات. •
 (. 12تسجيل املعامالت الستهالك سلف العمالء بعد البيع )دفرت اليومية  •
 (. 8ات )جملة تسجيل السجالت واملعامالت املتعلقة ببنك اإليراد •
 حافظ على ضباب بنك اإليرادات.  •
 إعداد اجلداول الشهرية املتعلقة بضريبة القيمة املضافة احملصلة وضريبة النشاط املهين.  •
 الشهري.  G50إنشاء وتسجيل إعالن   •
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 التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا. •
 تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه.  •
 م اإلدارة املتكامل الذي أنشأته إدارة الشركة التابعة.ضمان تطبيق نظا •
 ضمان النسخ االحتياطي الدوري للمعلومات ابستخدام أداة الكمبيوتر. •
 االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله.  •
 احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا واملمتلكات حتت سيطرهتا. •
 إذا لزم األمر. تعمل بشكل مؤقت  •
 

 من مهامه:   االستثمارات: فرع  .رئيس2.1

 عن مسك سجل االستثمارات. مسئول •
 اتبع ترميز االستثمارات من خالل احرتام اإلجراءات املتعلقة ابالستهالك حسب املكوانت. •
 اختاذ قرارات ختصيص االستثمار. •
 قائمة االستثمارات املفككة. •
 اجلديدة. ضمان ظروف ختزين جيدة للمعدات  •
 قم إبعداد كتيب املعدات املتداعية املقرتحة لإلصالح.  •
 قم إبعداد كتيب اجلرد.  •
 التوفيق بني االستثمارات واملخزون املادي. •
 ضمان التطبيق الصارم لإلجراء املعمول به.  •
 (. 01سجل حتركات االستثمار )االستحواذ، البيع، التخلص من األصول، إخل.( )دفرت اليومية  •
 (. 01يل االستهالك الشهري )جملة إنشاء وتسج •
 ( لألصول الثابتة، وكذلك استهالكها. DLGتويل مسؤولية مراقبة الكمبيوتر ) •
 التأكد من تطبيق األنظمة واإلجراءات املعمول هبا. •
 تنفيذ خطة احلمل املعينة من قبل رئيسه.  •
 التابعة.ضمان تطبيق نظام اإلدارة املتكامل الذي أنشأته إدارة الشركة  •
 ضمان النسخ االحتياطي الدوري للمعلومات ابستخدام أداة الكمبيوتر. •
 االحتفاظ واحملافظة على احملفوظات املتعلقة مبحطة عمله.  •
 احلفاظ على أداة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا واملمتلكات حتت سيطرهتا. •
 تعمل بشكل مؤقت إذا لزم األمر.  •
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 الدراسة امليدانية )مصلحة تدقيق احلساابت( املبحث الثاين: 

الصعب  الزيبان حيث كان من  التدقيق لدى مؤسسة مطاحن  املبحث قمنا ابلتطرق لدراسة حالة يف مصلحة  يف هذا 
 احلصول على بعض املعلومات املتعلقة هبذه املؤسسة نظرا لسريتها  

 املطلب األول: التعرف على مصلحة تدقيق احلساابت  

 عن املصلحة   ةأوال: حمل

املسؤول   إالتعترب مصلحة تدقيق احلساابت مصلحة مستقلة حيث أهنا ال ترتبط مع أي مصلحة من املصال األخرى  
وذلك لتسهيل عمل هذه املصلحة واحملافظة على شفافية وسريورة    انحية السلطة  نعام( م  األول للمؤسسة )رئيس مدير

 التدقيق على مجيع املصال األخرى ذلك أن عمل التدقيق يف املؤسسة يكون كالتايل 

 هيكلة مصلحة التدقيق (:  7الشكل )

 

 
 

  6تقوم به هيئة متخصصة من خارج املؤسسة، تقوم املؤسسة ابلتعاقد معها ملدة ال تزيد عن    يالتدقيق اخلارج -
 سنوات مث يتم تغيريها 

التدقيق

التدقيق
الخارجي

التدقيق
الداخلي

مصلحة
التدقيق

مصلحة
االنتاج

مصلحة
التجارة

مصلحة
التسيير

مصلحة
المحاسبة
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التدقيق الداخلي تقوم به مصلحة التدقيق ويشمل مجيع مصال األخرى للمؤسسة مبا فيها مصلحة احملاسبة اليت   -
  الرقابة اجلبائية مبا أن هذه املصلحة تشمل احملاسبة واجلباية  تعترب جمال دراستنا املتعلق ابلتدقيق احملاسيب ودوره يف

 
 اثنيا: طريقة عمل مصلحة تدقيق احلساابت  

يقوم مكلف هذه املصلحة بوضع بروتوكول وبرانمج عمل لسنة القادمة قبل ديسمرب السنة احلالية ليتم تقدميه واقرتاحه 
هذه املصلحة طوال سنة كاملة مقسم على مجيع املصال األخرى  على جملس اإلدارة، يشمل هذا الربانمج منهج عمل  

 للمؤسسة مثال 

 املؤسسة  يف ميثل مثال على طريقة تقسيم عمل مصلحة تدقيق احلساابت (:4اجلدول رقم)

 أكتوبر -سبتمرب مارس فيفري جانفي األشهر
 احملاسبةمصلحة  مصلحة التجارة مصلحة التسيري مصلحة االنتاج املصلحة

 

هذا مثال على طريقة تقسيم العمل يف هذه املؤسسة حيث كل مصلحة هلا وقت خمصص لعملية التدقيق يف مجيع املعلومات  
أخذ ومت  هبا  اخلاصة  مدقق    والعمليات  خمطط  من  املأخوذة  احملاسبة  مصلحة  لدى  فيها  للتدقيق  املسطرة  املهام  بعض 

 كانت كالتايل:    2019لسنة  احلساابت

 ( )املوعد النهائي للدفع وأساس احلساب واملعدل 2018دفع األقساط املؤقتة للسنة املالية   -
 ( IRCDCو)اتريخ الدفع. اسرتداد األقساط   2017دفع رصيد التصفية للسنة املالية  -
 معاجلة املصاريف غري القابلة للخصم -
 ملعوقني املتعلقة ابملوظفني ا IRGتطبيق استقطاعات  -
 تطبيق ختفيضات على مسامهة صاحب العمل نتيجة اندماج الشباب -
 ( TVA) القيمة املضافة على  معاملة ضريبة -
 ٪ دون االستفادة من التخفيض 1إىل   TAPتطبيق مذكرة التعليمات خفض معدل  -
 معاجلة مكاسب رأس املال من بيع األصول الثابتة )طويلة األجل أو قصرية األجل( -

 نتائج التالية: إىلبروتوكول التدقيق توصل  وإتباعقه للنقاط السابقة ومن خالل تدقي

 امليزانية العمومية الضريبية متصلة:معاجلة املصاريف غري القابلة للخصم .1
 عدم وجود معاقني على مستوى اإلدارة العامة:  املتعلقة ابملوظفني املعوقني IRGتطبيق استقطاعات  .2
 الشركة ليس لديها إطار اندماج الشباب اب:تطبيق ختفيضات على مسامهة صاحب العمل نتيجة اندماج الشب .3
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 ٪ 100القيمة املضافة بنسبة ضريبة على يتم اسرتداد :(TVA) معاملة ضريبة على القيمة املضافة .4
 طبقة  : التعليمة م٪ دون االستفادة من التخفيض1إىل   TAP تطبيق مذكرة التعليمات خفض معدل .5
  ، 2019خالل السنة املالية  :  معاجلة مكاسب رأس املال من بيع األصول الثابتة )طويلة األجل أو قصرية األجل( .6

 .اإلدارة العامة مل يتم االعرتاف أبي بيع على مستوى 
هكذا كانت نتائج التدقيق يف اجلانب اجلبائي من طرف املكلف يف مصلحة تدقيق احلساابت حيث أنه يف حالة  

  .ثبوت أخطاء يتم اإلبالغ عنها لتداركها وتقدميها على شكل مالحظات

 املطلب الثاين: دراسة حالة )مصلحة تدقيق احلساابت( 

احملاسبية واجلبائية تعرفنا على   الواثئق  من خالل دراستنا والتقرب من مصلحة تدقيق احلساابت واطالعنا على خمتلف 
خمتلف الضرائب اليت يتم معاجلتها والتدقيق فيها ابملؤسسة واليت تدعم الرقابة اجلبائية من خالل التدقيق احملاسيب واملتمثلة 

 رسم على النشاط املهين، الضريبة على أرابح الشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل  يف: الرسم على القيمة املضافة، ال

 الفرع األول: مفاهيم 

)  الرسم .1 املضافة  القيمة  السلع  (:  TVAعلى  معظم  استهالك  على  الدولة  تفرضها  مباشرة  غري  ضريبة 
الدولة واملستهلكني يف فرض  ، حيث تعمل الشركات كوسطاء بني  النهائيتقع على عاتق املستهلك  و واخلدمات  

هذه الضريبة. ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة غري مباشرة ألهنا ال تُفرض مباشرة من الدولة مثل ضريبة الدخل،  
تقدمي  و   بل تقوم الشركات بتحصيل الضريبة ودفعها إىل الدولة بعد خصم املبلغ الذي دفعته مقابل مشرتايهتا

 .السلع واخلدمات لشركات أخرى
 طبق مؤسسة مطاحن الزيبان نسب الرسم على القيمة املضافة على مبيعاهتا كالتايل:ت

 نسب الرسم على القيمة املضافة املطبقة على املنتجات (:5اجلدول رقم)

 
أما        

وين  اخلدمات مثل: الفنادق ومدارس التكى مجيع املشرتايت ماعدا  عل  %19املطبقة عليها    TVAاملشرتايت فنسبة  
 وكذا فواتري الكهرابء والغاز.

 

 ضريبة مباشرة تفرض على رقم األعمال   (:TAPالرسم على النشاط املهين )  .2

 TVAنسبة  املنتجات 
 %19 خنالة

 %9 دقيق ممتاز 
 0 ابقي املنتوجات 
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الذين   للنظام احلقيقي  الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني  بلغت أنشطتهم مستوى احملق، وتطبق على األشخاص 
اإلمجايل) الدخل  على  للضريبة  اخلاضعة  املهنية  أرابح  IRGاألرابح  على  والضريبة  الطبيعيني  لألشخاص   )

( ابلنسبة لألشخاص املعنويني. ويوزع املبلغ احملصل على البلدية والوالية وصندوق اجلماعات  IBSالشركات)
 احمللية.

( لكن مع  %2،%1،%0ثالث نسب )  إىل ( مقسمة TAP )سابقا كانت نسبة الرسم على النشاط املهين 
  2019( أخذان عينة من املنتجات املؤسسة قيد الدراسة لسنة  %1.5،  %0القانون احلايل تغريت النسب )

 حيث كانت كالتايل:
 ( نسب الرسم على النشاط املهين املطبق على املنتجات6اجلدول رقم: ) 

 TAP املنتجات 
 %0 ( كلغ 50،  25،  5الدقيق العادي )

 0% السميد 
 %1 كلغ    5الدقيق ممتاز

 %1 كلغ    ssf 25السميد 
 %1 النخالة 

 %2 منتجات تشرتى إلعادة بيعها  
 

ضريبة سنوية وحيدة تطبق على إمجايل األرابح أو الدخل الناتج عن   (:IBSالضريبة على أرابح الشركات)  .3
القانونية األخرى. وهي ضريبة نسبية اثبتة غري تصاعدية كما هي   حيث على    تصرحييهالشركات والكياانت 

 . لاالستغالاملكلف التصريح جبميع أرابحه ملفتشية الضرائب يف اجل أقصاه هناية شهر أفريل للسنة املوالية لسنة  
من املؤسسة قيد الدراسة فان هذه األخرية تتبع تسديد الضريبة على أرابح    إليهاحسب املعلومات املتوصل  

ثالث دفعات يتم من خالهلا تسديد هذه الضريبة على أقساط تكون تقريبية أتخذ    إىلالشركة وفق منهج مقسم  
دج أتخذ الضريبة على هذا الربح    1.000.000.000من السنة السابقة أي يف السنة املاضية كانت األرابح  

تقسم على ثالث أقساط نسدد القسطني األول والثاين أما القسط الثالث يكون يف شهر أفريل ويقوم بتسوية  
 الوضعية على حسب الربح املسجل لتلك السنة 

: هي ضريبة مباشرة سنوية ووحيدة تُقتطع مباشرة من دخل  (IRGتعريف الضريبة على الدخل اإلمجايل ) .4
الفرد سواء كانت ثروته أو ماله املصرح به، وتفرض على األشخاص الطبيعيني بطريقة واضحة وإلزامية وهنائية  

االقتصادي وكذلك    وعادلة، تتناسب مع دخلهم ونشاطهم  املواطنني. ولكن  حيث أهنا ليست متساوية بني 
 االلتزامات األخرى. الوضع العائلي و 
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 (:IRGيل)طريقة حساب الضريبة على الدخل اإلمجا إىلحيث توصلنا من خالل هذه الدراسة 

طريقة سنة    وسوف نذكر تغريت مقاييس حساب قيمة الضريبة على الدخل اإلمجايل عرب السنوات ابلقانون اجلزائري 
 : 2022تطبيقها سنة  واليت بدأالطريقة املتبعة حاليا  وبعدها نذكرلعدة سنوات  إتباعها واليت مت 2008

 : 2008مقاييس سنة  
 2008سنة  الضريبة املطبقة نسبة(:7اجلدول رقم)

 نسبة الضريبة املطبقة  الـــدخـــل 
 % 0 دج او أقل 10000

 % 20 دج 30000دج إىل   10001من
 % 30 دج 120000دج إىل 30001من 

 % 35 دج 120000أكرب من 
 

% على إمجايل الضريبة املقتطعة من الدخل حيث العتبة األدىن للتخفيضات تساوي 40مع ختفيضات تصل ل  
 دج 1500دج واحلد األقصى هو 1000

 :مثال

 دج  50000أنخذ دخل يساوي  

 دج 20000دج + 20000دج + 10000شرائح حسب املقياس  إىلنقسمه أوال 

 2008بة سنة يمقاييس حساب الضر (:8اجلدول رقم ) 

 املبلغ املقتطع  النسبة املئوية  الشرائح 
10000 0 % 0 
 دج 4000 % 20 20000
 دج 6000 % 30 20000

 دج 10000 اجملموع  
 حساب التخفيض:  

10000 *0.4 =4000 

 دج 1500التخفيض يساوي  إذن 1500< 4000
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 دج  8500=  10000-1500

 دج 8500املبلغ املقتطع كضريبة يساوي 

لتكون غري مطبقة على من دخلهم    2022بة سنة  يمت تغيري مقاييس حساب الضر   :2022مقاييس سنة   -
دج حسب اجلدول  30000ومطبقة بنسب تصاعدية على الدخل الذي يكون أكرب من  دج أو أقل  30000

 التايل:
 2022بة سنة يمقاييس حساب الضر (:9اجلدول رقم)

 معدل الزايدة   النسبة املئوية  الــدخـــل

 0 % 0 دج أو أقل  30000

دج يف  1دج لكل زايدة  0.37 % 5.92% إىل 0.03من  دج 35000دج إىل  30010من  
 الدخل

دج يف  1دج لكل زايدة  0.14 % وتصعد النسبة 5.92تبدأ من  دج 35000أكرب من 
 الدخل 

 

الزيبان اجلبائية لدى مؤسسة مطاحن  النقاط  السابقة أهم  الرسوم  لكننا حاولنا التقرب من    تعترب  املعلومات  نظرا لسرية 
 مكلف مبصلحة تدقيق احلساابت الذي بدوره وافنا بكل ما أمكن من املعلومات حيث أن عملية التدقيق على: 

يتم التدقيق فيها من خالل مجع كل الفواتري الشراء والبيع ومقارنتها مع  (  TVAالرسم على القيمة املضافة ) -
TVA وثيقة  املصرح هبا يف G50 1اليت تنجز كل شهر 

أتخذ فقط    TAPهي أيضا لكن    G50( تدقق هذه األخرية من وثيقة  TAPالرسم على النشاط املهين) -
أين يقوم املدقق جبمع فواتري البيع و مقارنتها مع املبالغ املصرح هبا   G50من فواتري البيع ويتم التصريح هبا يف 

 كل شهر  
( يتم التصريح عليها كل شهر أين يقوم مدقق احلساابت يف عملية تدقيقه  IRGاإلمجايل )الضريبة على الدخل   -

أراد السنوي    إذاو كشف األجور للعمال يف حالة تدقيق الشهري أما    G50املصرح هبا يف وثيقة    IRGمبقارنة  
ع التصرحيات  السنوي أي عند مجع مجي IRGاليت تعترب وثيقة تصريح عن   G29فانه يقوم ابستخدام وثيقة 

 . 2G29على نفس املبلغ املصرح به يف   تحصلن G50يف  IRGالشهرية لــ
 

 
5أنظرالملحقرقم1
6أنظرالملحقرقم2
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 :خالصة الفصل

القنطرة تعرفنا على اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتلف أقسامها والقسم  من خالل تقربنا من مؤسسة مطاحن الزيبان
املهم ابلنسبة لنا الذي هو قسم احملاسبة املكلف مبختلف املهام املالية من خالل مراقبة عمل اهليئات التابعة له وإعداد  

املعامالت املالية والتأكد من التقارير حول سري العمل هبا للمساعدة يف وضع اخلطط املستقبلية للميزانية وخمتلف 
 املصادقة عليها من طرف اإلدارة والعمل هبا ومتابعتها ابلتفصيل مبراقبة الوضع النقدي شهراي 

كما توصلنا إىل أن مصلحة تدقيق احلساابت ابملؤسسة هي هيئة مستقلة من انحية السلطة للمحافظة على الشفافية يف  
وجه اما خارجيا فاملؤسسة تقوم ابلتعاقد مع هيئة خمتصة لست سنوات قبل اداء واجبها الرقايب داخليا على أكمل 

 تغيريها   
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 اخلامتة:

بعد دراسة موضوع مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية على أنشطة املؤسسات االقتصادية العمومية اجلزائرية،  
تبني أن التدقيق احملاسيب من أهم األدوات املستعملة يف احملافظة على أموال اخلزينة العمومية، ألنه يعترب من اإلجراءات  

 ة اجلبائية يف احلد من الغش و التهرب الضرييب.  الفعالة اليت تستعملها اإلدار 

و هلذا سخرت اإلدارة اجلبائية كل إمكانياهتا سواء الوسائل القانونية و التنظيمية أو البشرية املتاحة للهيئات املكلفة ابلرقابة  
كشف كل اإلغفاالت    لكوهنا أسلوب وقائي و عقايب يف نفس الوقت، و اليت تعترب وسيلة لتطهري امللفات اجلبائية هبدف

 و التجاوزات املنتهكة من طرف املكلفني هبدف اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية. 

و لنجاح عملية التدقيق احملاسيب يف حماسبة املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية انجحة جيب على العون املدقق أن يكون ذو 
رتم كل اإلجراءات و املراحل املنصوص عليها يف القانون لضمان كفاءة عالية يف اجملال الضرييب و اجملال احملاسيب، و أن حي

 احلقوق املمنوحة للمكلفني. 

 اختبار الفرضيات: 

 استنادا للفرضيات اليت وضعناها و الدراسة التطبيقية اليت قمنا هلا توصلنا إىل ما يلي: 

صحيحة ألن إجراءات التدقيق احملاسيب تتمثل الفرضية األوىل: بعدما قمنا ابلتحقق من صحة الفرضية األوىل تبني لنا أهنا  
 يف مجع البياانت و املعلومات و فحصها من طرف املدققني من أجل اكتشاف كافة التجاوزات و األخطاء.

الفرضية الثانية: الفرضية الثانية صحيحة فالتدقيق احملاسيب جزء من الرقابة اجلبائية العتمادها عليه بشكل كبري من أجل  
 بات اليت يلجأ إليها املكلفني ابلضريبة.كشف التالع

 الفرضية الثالثة: الفرضية الثالثة صحيحة، فالوقاية اجلبائية وسيلة ملكافحة التهرب الضرييب و ملتابعة التصرحيات اجلبائية.

 النتائج املتوصل إليها: 

لية املطروحة و مدي صحة فرضياتنا  بعد الدراسة املقدمة بشقيها النظري و التطبيقي توصلنا إىل نتائج جتيب على اإلشكا
 املقرتحة، و منه توصلنا إىل النتيجة اآلتية:

أن للتدقيق احملاسيب دور هام يف دعم الرقابة اجلبائية كونه يعمل على فحص و مراقبة مجيع احلساابت و العمليات اجلبائية 
 ها. مثل الضرائب و الرسوم املفروضة على املؤسسة و مدى تطبيق شروطها و معايري 

 التوصيات:

 اختيار األعوان املدققني جيب أن يكون بناءا على معايري علمية تربز كفاءهتم يف جمال الضرائب و احملاسبة.  -
 اطالع األعوان املدققني على كل التعديالت و املستجدات املتعلقة ابلضرائب و احملاسبة. -
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اهليئات من أجل احلصول على املعلومات و التوضيحات حول    التنسيق الفعال بني اإلدارة اجلبائية و خمتلف -
 نشاطات املكلف ابلضريبة. 

 نشر الوعي يف اجملتمع و ترسيخ فكرة أن الضرائب تساعد يف التنمية الوطنية. -

 آفاق الدراسة:

هذا اإلملام مبحتواه رغم موضوع دور التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية من املواضيع املهمة، و اليت حاولنا يف حبثنا  
كرب جماله. إال أنه مازال حيتوي على الكثري من اإلهبام و لذلك نقرتح أبن ترتكز البحوث املستقبلية على استخدام جماالت 

 جديدة لتفعيل الرقابة اجلبائية كمجال املعلوماتية، و مسامهة التدقيق احملاسيب يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية. 
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