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 الحبيب فيها قال من إلى ربتني ، أحضانها بين و أنجبتني التي إلى هذا جهدي ثمرة أهدي
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 ملخص الدراسة 

هتدف دراستنا على أن التدقيق الداخلي يعد من الوظائف األساسية يف املؤسسة اليت تعتمد عليها اإلدارة العليا وخمتلف املصاحل 
فإننا هندف إىل معرفة دور التدقيق واألقسام كمصدر للمعلومات والبيانات اليت تتميز باملصداقية واجلودة. حيث أن يف دراستنا 

الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية، و من اجل ذلك متت اإلحاطة مبفاهيم حول متغريات الدراسة يف 
 اجلانب النظري و ذلك من خالل التعرف على أهم جوانب التدقيق الداخلي و أنواعه و معايريه وآلية عمله وكيفية تنظيم هذه

املهنة. أما عن التسيري اجلبائي فتم التحدث عنه بصفة عامة وبذكر اسرتاتيجياته وخصائصه. حيث تبني لنا أنه التدقيق الداخلي 
حيتل أمهية كبرية على املستوى الداخلي إذ يتم من خالله تقييم خمتلف األساليب الرقابية اليت متارسها املؤسسة .وبالتحدث عن 

سعى على مكانة كبرية  داخل املؤسسة و مدى االعتماد عليه كأحد فروع التسيري احلديثة ، وهذا لكون التسيري اجلبائي فهو ي
التسيري اجلبائي إحدى األدوات الفعالة اليت يستعملها املسري لتقليص العبء اجلبائي إىل حده األدىن وذلك باستغالل املزايا اليت 

طرحها ، وتفادي العقوبات اجلبائية باحرتام قواعد القانون اجلبائي ومن ناحية أخرى يقرها التشريع اجلبائي و كذا اخليارات اليت ي
تعمل املؤسسة االقتصادية على تعزيز مكانتها السوقية ،مث مت إسقاط الدراسة امليدانية يف اجلانب التطبيقي على مؤسسة تصنيع 

 الكوابل والية بسكرة يف شهر ماي، ومت إتباع املنهج الوصفي.

ل نتائج الدراسة اليت مت التوصل عليها إىل أن مؤسسة تصنيع الكوابل تتمتع بوععية مالية مقبولة، نتيجة استعانتها من خال
خبدمات التدقيق الداخلي وتوصلنا أيضا انه ال يوجد اهتمام بالتسيري اجلبائي وهذا راجع لعدم وجود مصلحة مكلفة تقوم هبذا 

 العبئ اجلبائي دون اإلخالل بالقواعد القانونية. العمل وعليه تتمكن املؤسسة من تقليص

 الكلمات المفتاحية : التدقيق، التدقيق الداخلي، التسيير الجبائي، المسير الجبائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Study summary 

Our study aims at the internal audit is one of the basic functions in the organization on which 

the senior management and the various departments and departments depend as a source of 

information and data that is characterized by credibility and quality. Since in our study, we 

aim to know the role of internal audit in improving fiscal management in the economic 

institution, and for that, concepts about the study’s variables were briefed on the theoretical 

side, by identifying the most important aspects of internal auditing, its types, standards, work 

mechanism and how to organize This profession. As for fiscal management, it was talked 

about in general and mentioned its strategies and characteristics. As it became clear to us that 

internal audit is of great importance at the internal level, through which the various control 

methods practiced by the institution are evaluated. And speaking of fiscal management, he 

seeks a great position within the institution and the extent of reliance on it as one of the 

branches of modern management, and this is because fiscal management is one of the 

effective tools that the taxpayer uses to reduce the fiscal burden to a minimum by exploiting 

the advantages recognized by the fiscal legislation as well as the options it presents. On the 

other hand, the economic institution is working to strengthen its market position, and then the 

field study on the practical side was dropped on the Cable Manufacturing Corporation in 

Biskra in May. Through the results of the study, it was concluded that the cable 

manufacturing enterprise enjoys an acceptable financial position, as a result of its use of 

internal audit services legal. 

Keywords: audit, internal audit, fiscal management, fiscal process 
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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــمق

يعترب التدقيق الداخلي حديث النشأة إال أنه يقدم العديد من اخلدمات للمؤسسة حيث أنه أصبح يشمل العديد من اخلدمات 
للمؤسسة حيث أنه يشمل العديد من اجملاالت داخل املؤسسة فبسبب األوعاع السائدة حول املؤسسة باألخص بيئتها التنافسية 

ن بلوغ أهدافها وهو حيضى باهتمام كبري ومتزايد لدى املؤسسات االقتصادية وجب على املؤسسة أن تسطر خطط متكنها م
وغريها، فمهمة التدقيق الداخلي حتمية وال غىن عنها يف تزويد األطراف مبعلومات دقيقة وموثوقة وذات مصداقية، وتربز أمهية 

للرقابة، وهذا من خالل اكتشاف األخطاء  التدقيق يف كونه وسيلة اتصال ملا يوفره من معلومات للعديد من اجلهات ووسيلة
وتقييمه للمهام والتطوير باستمرار حيث جند أن دور املدقق الداخلي ال يقتصر يف إبداء رأيه حول القوائم املالية اليت مت إعدادها 

خالل اخلدمات من طرف إدارة املؤسسة فقط بل يتعدى ذلك اىل كيفية كيف يكون دوره يف حتسني التسيري اجلبائي، وهذا من 
 املختلفة واملتنوعة اليت مينحها للمؤسسة. 

 إشكالية الدراسة: 

 ومن خالل ما مت تقدميه ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية:  

  ؟  ما هو دور التدقيق الداخلي في تحسين التسيير الجبائي للمؤسسة 

 و لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية نطرح التساؤالت التالية : 

 ما املقصود بالتدقيق الداخلي، وماهية جوانبه ؟  -1
 ماهية التسيري اجلبائي، و االسرتاتيجيات اجلبائية ؟ -2
 ما هو تأثري تقرير التدقيق الداخلي على التسيري اجلبائي ملؤسسة اقتصادية ؟  -3
 كيف يكون تعامل املؤسسة مع التسيري اجلبائي ؟  -4

 الدراسات السابقة: 

 من أهم الدراسات اليت هلا عالقة يف موعوع البحث جند ما يلي: 

 دور التدقيق احملاسيب يف ترشيد األداء املؤسسايت  .0

 ( 1103لكحل،) 

مدى اعتماد املؤسسة على نظام الرقابة الداخلية كونه حيافظ على ممتلكاهتا وحيدد نقاط القوة هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على 
 والضعف وميكنها من اختاذ القرارات من اجل بقاءها واستمرارها 

 النتائج املتوصل إليها: 

 .إظهار دور التدقيق الداخلي و مدى مسامهته يف ترشيد أداء املؤسسة -
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متداد لنظام الرقابة الداخلية إلعطاء التوصيات الالزمة واخلاصة بتحسني هذا النظام وتطويره إذا لزم أن التدقيق الداخلي هو ا -
 األمر ذلك. 

حتدث هذه الدراسة عن دور التدقيق احملاسيب وكيف يساعد يف ترشيد األداء املؤسسايت أما دراسيت فتحدثت عن التدقيق الداخلي 
 بائي.وكيف يكون دوره يف حتسني التسيري اجل

 مقاربة رقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيري يف ظل إرساء آليات حوكمة الشركات .1

 ( 1103) عمارة،  

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد العالقة اإلرتباطية ومدى التفاعل بني التدقيق الداخلي ومراقبة التسيري وحماولة تأسيس إطار تكاملي 
 آلييت التدقيق الداخلي و مراقبة التسيري  لضبط العالقة الرقابية بني كل من

 النتائج املتوصل إليها: 

 بيان فعالية التكامل الرقايب بني آلييت التدقيق الداخلي ومراقبة التسيري يف إرساء حوكمة الشركات . -
 تشخيص الواقع العملي لفعالية التكامل الرقايب بني آلييت التدقيق الداخلي و التسيري. -

 الداخلي التدقيق عن فتحدثتاسة عن املقاربة الرقابية للتدقيق الداخلي يف ظل حوكمة الشركات أما دراسيت تناولت هذه الدر 
 .اجلبائي التسيري حتسني يف دوره يكون وكيف

 تشخيص التسيري اجلبائي وخماطره يف املؤسسة االقتصادية  .1

 ( 1103)شطي، 

هتدف هذه الدراسة إىل قياس االهتمام بالتسيري اجلبائي ومدى الوعي به من طرف املسريين والتعرف على خيارات اجلبائية اليت 
 يتيحها املشرع اجلبائي وكيفية تسيريها 

 النتائج املتوصل إليها : 

 . التسيري قرارات يف أكثر حتكم أجل من التسيري نظام تطبيق بضرورة االقتصادية املؤسسة نشاط حتسني -

نصت هذه الدراسة يف تشخيص التسيري اجلبائي وحتديد خماطره أما دراسيت فتحدثت عن التدقيق الداخلي وكيف يكون دوره يف 
 حتسني التسيري اجلبائي.

 منـــــــهجية الدراسة : 

على املنهج الوصفي التحليلي من من أجل اإلحاطة مبختلف جوانب املوعوع و أبعاده ، واختبار صحة الفرعيات، مت االعتماد 
اجل التعرف على متغريات الدراسة وحتليل العالقة بينهما، وقد مت استخدام أسلوب دراسة حالة ميدانية من أجل إسقاط اجلانب 

 النظري على املؤسسة االقتصادية لصناعة الكوابل  
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 الدراسة :  ةفرضي

 :اإلشكالية املطروحة ميكن وعع مجلة فرعيات اليت تكون منطلق للدراسة وهي كما يلي علىلإلجابة 

 كيف يساهم التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي باملؤسسة.  

 .الداخلي وظيفة عرورية جلميع املؤسسات االقتصاديةالتدقيق 

 .اإلجياب على التسيري اجلبائي للمؤسسةيتبع التدقيق جمموعة من املعايري املتعارف عليها واليت تعكس ب 

 . يعمل التدقيق الداخلي على زيادة الثقة يف القوائم املالية

 أسباب اختيار الموضوع : 

 تعددت أسباب ودوافع اختيار هذا املوعوع فمنها املوعوعية والشخصية . 

  : األسباب املوعوعية 

  مع طبيعة البحث.عالقة املوعوع باالختصاص " تدقيق "، و الذي يتوافق 

  . أمهية املوعوع : حيث تعكس مؤسسة تصنيع الكوابل املؤسسة االقتصادية 

  : األسباب الشخصية 

  .امليول الشخصي للموعوع 

  . توسيع معارفنا على هذا اجلانب الن عملية التدقيق الداخلي حتظى بأمهية بالغة يف البيئة االقتصادية 

  ،خاصة يف احلياة املهنية.من اجل االستفادة منه مستقبال 

 أهمية الدراسة :

يعترب هذا املوعوع ذو أمهية بالغة، فهو يسمح للمؤسسة مبعرفة كيف يساهم التدقيق الداخلي باحرتام القوانني والتشريعات    
ل التحكم يف التسيري الضريبية مبا خيدم مصاحل املؤسسة، وكذا معرفة أمهية االعتماد على التدقيق الداخلي باعتباره وسيلة من وسائ

 .داخل املؤسسة يف الرفع من التسيري اجلبائي

 خطة مختصرة للدراسة: 

 :بغرض حتقيق أهداف البحث واإلجابة على مشكلته، مت تقسيمه إىل احملاور التالية  

 ما هو التدقيق الداخلي يف املؤسسة  -

 ما هو التسيري اجلبائي -

 اجلبائيالتدقيق الداخلي و دوره يف حتسني التسيري  -

 -بسكرة–دراسة حالة شركة تصنيع الكوابل  -
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 صعوبات البحث: 

 قلة املراجع املتعلقة باملوعوع على مستوى املكتبات اجلامعية خاصة فيما يتعلق التسيري اجلبائي. -
 قلة املراجع اجلزائرية فيما خيص التدقيق الداخلي مما أدى إىل اعتمادنا على مراجع للدول الشقيقة. -
 الدراسات السابقة املشاهبة للموعوع واليت لو توفرت لكانت مبثابة انطالقة مفيدة ملوعوع البحث.قلة  -
 مدة الرتبص كانت يف فرتة قصرية مما وجدت صعوبات يف احلصول على املعلومات يف وقت متأخر. -
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 تـــــــــمهـــــــــــــــيـــــــــــــــــــد : 

 ،تخدمها اإلدارةاليت تس وهو كذلك من أهم الوسائل والطرقتعترب وظيفة التدقيق وظيفة جد مهمة يف وقتنا احلايل يف املؤسسة 
االستغناء عنها باعتباره أداة إدارية يتم االعتماد عليها يف القيام بعملية اإلدارة يف املؤسسة  فالتدقيق الداخلي أصبح عرورة ال ميكن

أي أصبح يستعني مبهنة التدقيق  ،لومات احملاسبيةعمان السري احلسن واحملافظة على املوارد املتاحة والتأكد من سالمة املع من أجل
.و من أجل وبذلك صار التدقيق الداخلي مبثابة العني الساهرة على مصاحل املؤسسات إذ أصبح وجوده ال غىن عنهالداخلي، 

ائل لتسيري أقصى الوس وهي اجلباية حيث أصبحت املؤسسة تتوقع الضريبة و تستعمل يتالالسيطرة على أكرب انشغاالت املؤسسة 
أن اجلباية قيد وأصبحت تعترب كمعيار للتسيري حيث االستعمال الذي حيقق  كرةألـغـت فوهبذا فاملؤسسات  .سسةأحسن للمؤ 

اإلدارة  سنة جتاهح بائيةاجليد للمؤسسة حيافظ على سالمة مركزها املايل واكتساب سرية ج منفعة، وبالتايل فإن التسيري اجلبائي
 تنافسية للمؤسسة وهذا نظرا ملسامهته يف ختفيض التكاليف الكلية. اجليد للخطر اجلبائي قد يساهم يف خلق مزايا جلبائية، والتسيريا

حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث ، حيث يتضمن املبحث األول اإلطار النظري للتدقيق الداخلي مقسم إىل ثالث 
التسيري اجلبائي وهو أيضا مقسم إىل ثالث مطالب، يف حني خصص املبحث مطالب ، أما املبحث الثاين فسنتحدث فيه عن 

  .الثالث للحديث فيه عن دور التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي
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 لتدقيق الداخلياإلطار النظري لالمبحث األول: 

، والذي حيتوي بدوره على تعريف التدقيق الداخلي يف تفصيالهذا املبحث سوف نقوم بعرض التدقيق الداخلي أكثرا  خاللمن 
أنواع ومعايري التدقيق الداخلي، وتناولنا يف املطلب الثالث موقع التدقيق الداخلي حتت عنوان ، أما املطلب الثاين األولاملطلب 

 .وآلية عمله

 التعريف بالتدقيق الداخليالمطلب األول:   

والعملية اخلاصة بالتدقيق الداخلي ال بد من وعع إطار مفاهيمي موجز للتدقيق بصفة عامة، قبل التطرق لكافة اجلوانب العلمية 
 باعتبار التدقيق الداخلي من األنواع الرئيسية له.

 التدقيق: ما هي  أوال.

I.  : أخر إن املفهوم العام لكلمة "تدقيق" هو فحص حسابات وحدة اقتصادية ما للتأكد من صحتها، وبتعبري تعريف التدقيق
فالتدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والسجالت اخلاصة باملشروع حتت التدقيق 

منظما وبشكل ميكن املدقق من تقدمي تقريره الذي يضمنه رأيه الفين احملايد املستقل حول مدى داللة القوائم  اانتقاديفحصا 
املالية لذلك املشروع عن املركز املايل له يف هناية فرتة زمنية حمددة، و مدى بيان تلك القوائم لنتائج أعماله من ربح أو خسارة 

 عن تلك الفرتة.

بات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة باملشروع حتت التدقيق و يقصد بتدقيق احلسا
منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوعع املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة  اانتقاديفحصا 

 (01. ، ص1110)خالد أمني،  خسارة عن تلك الفرتة. أوله من ربح زمنية معلومة،ومدى تصويرها لنتائج أعما

هو فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومجيع دفاتر السجالت والبيانات احملاسبية.فحصا حسابيا والتحقق من نتيجة أعمال 
صحة القوائم املالية خالل فرتة مالية  املشروع من الربح واخلسارة والتأكد من سالمة املركز املايل، للخروج برأي حمايد ومستقل حول

 (01 .، ص1100)رأفت سالمة و أمحد يوسف،  معينة.

عرف التدقيق مبعناه املهين بأنه: " اختبار تقين صارم مبين بأسلوب منظم من طرف مهين مؤهل ومستقل،بغية إعطاء رأي معلل 
وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة، 

الظروف وعلى مدى احرتام القواعد والقوانني واملبادئ احملاسبية املعمول هبا يف صورة صادقة على املوجودات والوععية املالية ونتائج 
 (11.،ص1101".)حممد ملني،املؤسسة
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II.  التعاريف السابقة، نالحظ بان هذه التعاريف ركزت على وظائف التدقيق واملتمثلة وظائف التدقيق:  تبعا إىل ما مت سرده يف
 فيما يلي :

 الفحص -

 التحقيق -

 (10،ص.1102/1103)عمر علي،     التقرير -

 الفحص 

يقصد به فحص البيانات والسجالت احملاسبية وكل أدلة اإلثبات ومسار املعاجلة للتأكد من صحة وسالمة وحقيقة العمليات 
مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها، اي فحص القياس احملاسيب وهو القياس الكمي والنقدي لألحداث االقتصادية اخلاصة اليت 

 . بنشاط املؤسسة

 التحقيق 

 املؤسسة، وعلى مدى متثيل يعرب التحقيق عن احلكم على صالحية القوائم املالية اخلتامية كأداة للتعبري السليم لنتيجة أعمال  
 وامليداين لعناصر الذمة على أرض املايل للوععية احلقيقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة، مبعىن التأكد من الوجود الفعلياملركز 
 .الواقع

ومبا أن خمرجات النظام احملاسيب تتواجد بالقوائم املالية اخلتامية للمؤسسة، فان آي خلل يف النظام املولد هلا يؤدي حتما إىل خلل   
م املالية اخلتامية بصفة أوتوماتيكية، لذلك فالتدقيق بإمكاهنا اكتشاف اخللل من خالل تقومي هذا النظام والتأكد من يف القوائ

 االستمرارية يف تطبيق الطرق احملاسبية وااللتزام مبعايري النظام احملاسيب يف ظل التقيد مبعايري التدقيق املتفق عليها.
تان مرتابطتان ينتظر من خالهلما متكني املدقق من إبداء رأي فين حمايد حول ما إذا كانت نشري إىل أن الفحص والتحقيق عملي  

 .مة لنتيجة ومركز املؤسسة احلقيقيعملية القياس لألحداث املالية أدت إىل انعكاس صورة صحيحة وسلي
 التقرير 

 خارج أو داخل كانت سواء املدقق لرأي املستخدمة األطراف إىل يقدم تقرير شكل يف والتحقيق الفحص نتائج بلورة به يقصد  
 املدقق قبل من املبذولة اجلهود مجيع فيه يربز بالتايل ومثرهتا، التدقيق من األخرية العملية هو التقرير بأن نقول أن نستطيع املؤسسة،
 (11-10. ،ص1102/1103 علي، عمر) .احملايد الفين الرأي باستصدار الكفيلة باملعايري واملؤطرة

III. أمهية التدقيق 
 للتدقيق أمهية كبرية لألطراف املستخدمة للقوائم والتقارير املعدة من طرف املؤسسة:  
 إدارة املؤسسة: وتتمثل أمهية التدقيق الداخلي بالنسبة إلدارة املؤسسة يف: .0

  .رأي معتمد ودليل ملستخدمي القوائم املالية داخل وخارج املؤسسة حول عدالتها كوحدة واحدة -أ
 (11،ص .1101)حممد ملني، 
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 أساس للحصول على البنوك القروض من ومؤسسات اإلقراض واملوردين.  -ب
 .أساس لتحديد سالمة املركز املايل  -ت
 .أساس لتقرير وحتديد رحبية العمليات وقوهتا االيرادية -ث
 .أساس لتجنب العسر املايل أو اإلفالس أو االختالس -ج
تقرير املدقق بسالمة وصحة القوائم املالية ويقومون بتحليلها ملعرفة املركز املايل والقدرة على يعتمدون على الدائنون واملوردين:  .1

الوفاء بااللتزام قبل الشروع يف منح االئتمان التجاري والتوسع فيه، وتفاوت نسب اخلصومات اليت متنحها وفقا لقوة املركز 
 (11،ص .1101)حممد ملني، املايل.

البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى: تلعب هذه املؤسسات دورا مهما يف التمويل القصري األجل للمؤسسات ملقابلة  .1
 احتياجاهتا وتوسعاهتا، هلذا فإهنا تعتمد على تقرير املدقق لدراسة وحتليل القوائم املالية قبل الشروع يف هنج املصريف وتعتمد 

 ريق تقييم درجة اخلطر يف منح القرض.كأساس للتوسع فيه أو األحجام عنه عن ط .1
املؤسسات احلكومية: تعتمد القوائم املالية وتقرير املدقق للتخطيط، املتابعة، اإلشراف والرقابة على املؤسسات االقتصادية،  .3

 وتأكيد اتزاهنا بالتعليمات،اإلجراءات والتوجيهات ومدى االلتزام باخلطط املوعوعة وحتديد االحنرافات وأسباهبا.
نقابات العمال: تعتمد نقابات العمال على القوائم املالية عند التفاوض مع اإلدارة بشأن السياسة العامة لألجور واملشاركة يف  .6

 (11،ص .1101)حممد ملني، األرباح وغريها، لذلك وجب أن تكون هذه القوائم عاكسة فعال حلال املؤسسة.
م املالية املعتمدة لتقليل اإلجراءات الروتينية، وحصوهلا على الكشف مصلحة الضرائب: تعتمد مصلحة الضرائب على القوائ .2

 الضرييب يف الوقت املناسب وسرعة حتديد الوعاء الضرييب وحتصيل الضريبة.
يعتمد كذلك االقتصاديون يف هياكل الدولة على القوائم املالية للوصول اىل حتديد املؤشرات الوطنية منها  االقتصاد القومي: .3

خل القومي،الناتج الداخلي اخلام وغريها، والقيام بعملية التخطيط االقتصادي واختاذ قرارات تنموية ختدم الصاحل مثال الد
العام، هلذا وجب أن تكون املعلومات الظاهرة على هذه القوائم املالية تعرب عن واقع فعلي،فمهنة التدقيق من املهن اليت 

ا تؤديه من خدمات يف جمال محاية االستثمارات وتوعيح حاالت اإلسراف و سامهت مسامهة فعالة يف تنمية اجملتمعات مل
 . التالعب

 (11.،ص 1101)حممد ملني،    
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 ثانيا: تعريف التدقيق الداخلي: 

 دة قيمة الشركة وتطوير عملياهتا،لتدقيق الداخلي هو نشاط هادف و مستقل بذاته، ويؤدي عمال استشاريا، صمم خصيصا لزياا  
املخاطر وعبط وإدارة العمليات  إدارةعن طريق إجياد سلوكيات وأمناط تنظيمية لتقييم وحتسني فعالية  أهدافهاوملساعدهتا لبلوغ 

 (16 .، ص1101)داوود، واألنظمة املعتمدة.  والتحقق من فعالية إجراءات الضبط الداخلي

ابط الرقابية وذلك بتدقيق العمليات بصفتها خدمة رئيسة لإلدارة يعىن نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم املستقل للعمليات و الضو 
وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية يف بيئة العمل كضابط إداري مهم وخصوصا يف حميط العمل اآليل احلديث، وترتبط إدارة التدقيق 

 (11.، ص1101)خلف،  .بأعلى سلطة داخل املؤسسة ميا مباشرةالداخلي تنظي

الداخلي هو نشاط مستقل، موعوعي واستشاري، مصمم ليزيد من قيمة الشركة، وحتسني عملياهتا، يساعد التدقيق لتدقيق ا
)داوود، . الداخلي يف حتقيق أهدافها من خالل منهجية منتظمة لتقييم وتطوير فعالية إدارة املخاطر وعبط وإدارة )ترشيد( العمليات

 (16.، ص 1101

التدقيق فحصا  الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة باملشروع حتت أنظمةفحص أيضا  يقصد به و 
املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية  انتقائيا منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد على مدى داللة القوائم املالية عن الوعع

 (00،ص .1102/1103)علواين،.الفرتة خسارة عن تلك وأمن ربح  أعمالهمعلومة، ومدى تصويرها لنتائج 

 :مايلي استخالصومن التعاريف السابقة للتدقيق الداخلي ميكن 

 نشاط داخلي مستقل يف املؤسسة. 
 يعترب من أهم عناصر الرقابة الداخلية يف املؤسسة. 
  العليا دارةلإلتابعة ألهنا نسبية وليست مطلقة االستقاللية املؤسسة غري أن هذه  مستقلة داخل وظيفة. 
 الغرض منه التحقق من تطبيق السياسات املسيطرة من طرف املؤسسة. 

أهداف التدقيق الداخلي مع تطور الزمن واختلف مفهومه حبيث ميكن التمييز بني  تطورت ثالثا: أهداف التدقيق الداخلي: 
 األهداف التقليدية و األهداف احلديثة

يف العمليات  اكتشاف األخطاء والغش والتالعب وعاق نطاقه صرت يف مراحل األولية يف حنقد ااألهداف التقليدية :  .0
ألهداف التدقيق الداخلي لتشمل  منطقي املالية، أي التحقق من سالمة السجالت والبيانات املالية، بعدها حدث تطور

كيدية واستشارية إلعافة قيمة تطورت وأصبحت ذات صبغة تأ نشاط تقييمي ووقائي وإنشائي، إال أن هذه النظرة قد
 (3 .، ص1101/1103)لكحل،   .للمنشأة

املتعلقة باملمارسة العملية للتدقيق  الداخلي، واعتربت هدفه  0111كما حددها نشرة املعايري الدولية األهداف احلديثة :   .2
يام التدقيق الداخلي بتزويدهم األساسي هو ملساعدة مجيع أعضاء املنشأة على تأدية عملهم بفاعلية، ويتم ذلك من خالل ق

 نشطة اليت يتم مراجعتها.واملشورة واملعلومات اليت هتم األللتحليالت والتقوميات والتوصيات 
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  : ويتم حتقيق هذا اهلدف عن طريق جمموعة من األعمال
 ثر فاعلية وبتكلفة معقولةمراجعة وتقومي فعالية وكفاية وتطبيق الرقابة املالية على العمليات األخرى والعمل على جعلها أك. 
 التحقق من مدى االلتزام بسياسات املنشأة وخططها وإجراءاهتا املوعوعية. 
 التحقق من مدى وجود احلماية الكافية ألصول املنشأة من مجيع أنواع اخلسائر. 
 التحقق من إمكانية االعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدارية. 
  مستوى املسؤوليات اليت كلف العاملون بالقيام هبا و تقدمي التوصيات املناسبة لتحسني عمليات تقومي نوعية األداء املنفذ على

 . املنشأة وتطويرها
 (3.، ص 1101/1103)لكحل،  

 يقدم التدقيق الداخلي عدة خدمات داخل املؤسسة من أمهها ما يلي :رابعا. خدمات التدقيق الداخلي: 
احلماية الكاملة  لتحقيق جمموعة من اإلجراءات اليت يضعها املدقق الداخلي يف املؤسسةوهي عبارة عن خدمات وقائية :  -

املؤسسة من حتريفها أو تغيريها  أو اإلسراف، ومحاية السياسات املختلفة يف االختالسلألصول واملمتلكات من السرقة أو 
 .دون مربر

ها املدقق الداخلي يف جمال قياس وتقييم مدى فعالية نظم تتمثل يف األساليب واإلجراءات اليت يستخدمخدمات تقييمية :  -
اليت يستخدمها املدقق اخلارجي  الرقابة الداخلية املطبقة يف املؤسسة، وقد يستخدم املدقق الداخلي نفس األدوات وإجراءات

  .بالتعاون معاً ملا يف ذلك من تيسري ملهمة كل منهما

حتسني األنظمة  الداخلي إلدارة املؤسسة بتوفري البيانات املالئمة يف جمالتتمثل يف مساعدة املدقق و خدمات إنشائية:  -
  .املوعوعة داخل املؤسسة سواء كانت هذه األنظمة إدارية أو مالية أو فنية

أخطاء قد  تتمثل يف اإلجراءات واألساليب اليت يستخدمها املدقق الداخلي يف جمال تصحيح أيخدمات عالجية :   -
القصور يف خمتلف نظم  التوصيات اليت يتضمنها تقرير مراجعته واخلاصة بإصالح أي أخطاء أو عالج أوجهاكتشفها أو 

 .  املشروع

 (03.، ص 1103/1106)أوالد الربكة و بن عيسى،       
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 خامسا. مهام التدقيق الداخلي: 

 تشمل أعمال التدقيق الداخلي املهام التالية : 

I. عليها من خالل تدقيق وفحص العمليات،  االعتمادلتأكد من صحة البيانات املالية وغري املالية ذات العالقة، ومدى ا
 (.احلوكمة)ودراسة الضبط الداخلي وتقييم إدارة املخاطر، وعبط إدارة التحكم املؤسسي 

II. العمل يف املؤسسة والتحقق من  التأكد من مدى مالئمة سياسات وإجراءات الضبط الداخلي املعتمدة لبيئة وظروف
  .تطبيقها

III.  ومجيع الوسائل والطرق وكافة اللوائح، السياسات، النظم املالية، الرقابية واإلدارية املستخدمة داخل تدقيق اخلطة التنظيمية
 . املستحقة بااللتزاماتاملؤسسة حلماية األصول والوفاء 

IV.  أصوهلالدوائر التنفيذية يف املؤسسة، تأكيدا للمحافظة على الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية ا االقرتاحاتتقدمي. 

V.  بتحقيق األهداف  التزامهاداخل مجيع إدارات املؤسسة ومبا يشمل كافة أنشطتها، والتأكد مدى  اةاملؤدتدقيق كافة األعمال
 .والسياسات واإلجراءات املعتمدة

VI.  اإلدارية  عليها وتشجيع كفاءة األداء وتنفيذ السياسات االعتمادتشمل أيضا التأكد من دقة البيانات احملاسبية ودرجة
 املوعوعة. 

VII.  كما يشمل عمل التدقيق الداخلي تزويد اإلدارة العليا للمؤسسة بدرجة اطمئنان معقولة عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية
 ومدى فعالية تطبيقها. 

VIII.  رية والتحليالت اإلحصائية والربامج التدريبية للعاملني بغرض رفع كفاءهتم تدقيق نظام املوازنات التقديرية وتقارير األداء الدو
 ا. يف تنفيذ الواجبات واملسؤوليات املكلفني هب

IX.  املعتمدة يف تقييم  عليه من مراكز اخلطر، باإلعافة إىل تدقيق فعالية األساليب اشتملتتدقيق إجراءات إدارة املخاطر وما
 وقياس تلك املخاطر. 

X.  التقارير مفصلة ودورية، بأعمال وبنتيجة التدقيق ورفعها إىل اإلدارة العليا، وجملس اإلدارة.إعداد 

 (11 .، ص1101)حممد ملني،         
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 الثاني: أنواع و معايير التدقيق الداخلي  المطلب

 أوال.  أنواع التدقيق الداخلي: 

 ميكن تقسيم التدقيق الداخلي اىل أربعة أقسام رئيسية ويف ما يلي تنويه هلذه األنواع من التدقيق الداخلي:     

لتحديد مدى  هبايعرف التدقيق املايل بأنه " الفحص املنظم للقوائم املالية والسجالت والعمليات املتعلقة التدقيق املايل:  .0
ويعترب التدقيق املايل اجملل التقليدي  ".أخرى متطلباتوالسياسات اإلدارية وأية  تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

الداخلي والذي يتضمن تتبع القيود احملاسبية لألحداث االقتصادية اليت حتصل داخل املنشأة وتدقيقها حسابيا ومستنديا مث 
هار البيانات التحقق من سالمتها وموافقتها لألنظمة والتعليمات املتبعة والقوانني واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها وذلك إلظ

أيضا التحقق من وجود األصول وتوافر احلماية املناسبة هلا من الضياع أو سوء االستعمال  املايلبصورة واقعية ويتناول التدقيق 
احملاسبية املولدة داخل  البياناتوكفايتها ومدى االعتماد على  الداخليةالرقابة احملاسبية  تالس وكذلك فحص وتقومي أو االخ
 ".  اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات.املنشأة و 

والتدقيق الوظيفي كل هذه املصطلحات  كما يسمى أيضا بالتدقيق اإلداري ، تدقيق األداءالتدقيق التشغيلي )العمليايت(:   .1
نه " ويعرف التدقيق التشغيلي بأ .تشري لعملية التدقيق الداخلي اليت هتدف إىل تقييم العمليات التشغيلية لوظيفة معينة

الفحص و التقومي الشامل لعمليات املنشأة إلعطاء معلومات لإلدارة عما إذا كانت العمليات )املنفذة( املختلفة قد نفذت 
طبقا للسياسات املوعوعة اليت تتعلق مباشرة بأهداف اإلدارة ويشمل تقومي كفاءة استخدام املوارد املالية والبشرية، وتقومي 

ف العمليات، وتقدمي التوصيات الالزمة ملعاجلة املشاكل واقرتاح الطرق الكفيلة بزيادة الكفاءة لإلجراءات املتبعة يف خمتل
 .والرحبية

ويهدف إىل قياس مدى االلتزام باألنظمة اخلاصة بالبيئة والتلوث البيئي ومحايتها من خمتلف االستنزافات التدقيق البيئي :  .1
    وتقييم املظاهر البيئية التالية :

املياه العائمة، طرق املخلفات، املواد املستنزفة لطبقة األوزون، احلرارة والرطوبة العالية يف مناطق اإلنتاج،   ، الضجيج،غربةاأل  
 التدخني، وهدر الطاقة الكهربائية.

املقصود  صحيحة أم ال، وإمنا هياملؤسسة هل  إسرتاتيجيةتدقيق  االسرتاتيجيليس املقصود بالتدقيق التدقيق االسرتاتيجي:  .1
ظروف عدم التأكد، أي  يفتضعها اإلدارة العليا وذلك  اليتهنا هو تدقيق اخلطة اإلسرتاتيجية مبراجعة السياسات املستقبلية، 

أهنا تدقق ما سوف حيدث ىف املستقبل؛ حيث تعترب عملية التدقيق االسرتاتيجي عملية مكملة للتخطيط االسرتاتيجي، وأحد 
نقاط  يفالفرص والتهديدات، والبيئة الداخلية واملتمثلة  يفدنا مبنهج ملراقبة البيئة اخلارجية املتمثلة مراحله األساسية فهو يزو 

متارسها املؤسسة، وتسعى من خالهلا إىل حتقيق رسالتها، أي كل األنشطة  اليتالقوة ونقاط الضعف؛ وكذا تدقيق األنشطة 
 املوارد البشرية...اخل واليت ختتلف بالطبع حسب نوع املؤسسة، املالية واحملاسبية واإلنتاجية، والتسويقية وإدارة

 (36.ص ،1102/1103 عمارة،)
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باإلعافة إىل تدقيق الوسائل والتقنيات املوعوعة من حيث الكفاية، املالئمة وسالمة التطبيق "هل هي كافية؟ هل هي مطبقة  
الصحيح؟...اخل، وقد تعددت التعاريف اليت  فعال؟ هل هي منسجمة ومتوافقة مع األهداف املسطرة؟ وهل هي ممارسة بالشكل

 ". ،عرفه البعضتناولت مفهوم التدقيق االسرتاتيجي في
الوصول إىل أهدافها وغاياهتا، وذلك  يفبأنه: " نظام للتعرف على مدى تنفيذ اسرتاتيجيات الوحدة االقتصادية أي مدى جناحها  

من خالل مقارنة ما مت تنفيذه فعال مع ما هو خمطط وتعديل اإلسرتاتيجية على أساس نتائج التنفيذ، وبذلك تتحسن قدرة الوحدة 
 (32 .، ص1102/1103)عمارة، ". ".على أساس أهدافها وغاياهتا االقتصادية

 ثانيا. معايري التدقيق الداخلي: 
وتتألف  إلزاميةمتطلبات  عدد من املبادئ وتوفر إطار األداء وتعزيز عملية التدقيق الداخلي، كما تعد املعايري املعايري إىل ترتكز  

 :كالتايل املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي من ثالث جمموعات وهي
التدقيق الداخلي يف املنشأة  او قسم إدارةوهي جمموعة املعايري اليت حتدد الصفات الواجب توافرها يف كل من معايري الصفات:  -0

 :التالية التدقيق الداخلي، وهي تتضمن كال من املعايري أنشطةوالقائمني مبمارسة 
يتم حتديدها بوثيقة رمسية تنسجم مع مفهوم التدقيق الداخلي وأخالقيات املهنة  ،الصالحية واملسؤولية:األهداف -0111

، 1102/1103)علواين،   لطة.الس أعلىواملعايري، وعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق دوريا وأخذ موافقة 
 ( 02. ص

إجراء واجناز والتبليغ  يتمتع املدقق الداخلي باالستقاللية يف أداء واجباته، وله صالحية بدء أياالستقاللية واملوعوعية:   -0011
ال يتأثر بالبيئة موعوعيا يف القيام بعمله، وأن  عن أي عمل، كلما رأى ذلك عروريا ملمارسة اختصاصاته، وعلى املدقق ان يكون

كما عليه أن يتقيد باملعايري الدولية للتدقيق وبالسلوك املهين وبالقوانني  اليت يعمل هبا، وأن يكون العمل بفعالية ومهنية وبدون حتيز
 أة.املنشوإجراءات والتنظيمات وأنظمة 

لالعطالع مبسؤولياهتم  رات والكفاءة املطلوبةاملعرفة واملها امتالكيتوجب على املدققني الرباعة وبذل العناية املهنية:  -0111
 . الفردية

للرقابة النوعية، وبرنامج  يضع برناجما أنيتطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الرقابة النوعية وبرامج التحسني:  -0111
 .التدقيق الداخلي أعمالالتحسني، والذي يغطي مجيع 

التدقيق الداخلي وهي  التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية اليت بإمكاهنا قياس أداء أنشطةتصف طبيعة معايري األداء:  -1
 :تتضمن كل من املعايري التالية

الفعال مبا حيقق قيمة  التدقيق الداخلي على النحو أنشطةيدير  أنعلى مدير املدققني إدارة نشاط التدقيق الداخلي:  -1111
  عالية للمؤسسة

 (02.، ص1102/1103)علواين،  
واألهداف  احلوكمة من خالل وعع القيم أنظمةنشاط التدقيق الداخلي يقيم ويساهم يف حتسني طبيعة العمل:  -0022

املنشاة بتعريف وتقييم مواقع اخلطر  مالحظات التدقيق ومساعدة وإيصال اإلدارةواإلعالن عنها والتأكد من فعالية األداء ومسائلة 
، 1102/1103)علواين،  فعالة بواسطة تقييم فعاليتها وكفاءهتا. رقابة وإجياداخلطر والرقابة  إدارة أنظمةاهلامة، واملسامهة يف حتسني 

 (02.ص
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تدوين برنامج تدقيق  لتخطيط عملية التدقيق الداخلي، وجيب األساسيةحيدد هذا املعيار املبادئ التخطيط للمهمة:  -1111
 .والنطاق والوقت وتوزيع املصادر األهدافلكل مهمة متضمنة 

 .املهمة أهداف جيب على املدققني الداخليني تعريف، حتليل، تقييم، وتدوين معلومات كافية لتحقيقتنفيذ املهمة:  -1111
ونطاق املهمة،  أهداف إيصاهلانتائج املهمة مباشرة، وان تضمن  إيصالجيب على املدققني الداخليني إيصال النتائج:  -1111

 .باإلعافة اىل مالئمة التوصيات، خطط اجناز التوصيات
النتائج اليت مت التقرير  وجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وعع واحملافظة على نظام ملراقبة متابعة رصد مراحل االجناز: -1311

 .عنها لإلدارة
1311.A1  : قد مت تطبيقها  اإلدارةت توجيها أنة للمراقبة والتأكد من متابع أسلوبعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق وعع جيب
 .إجراءالتنفيذية قررت حتمل مسؤولية عدم اختاذ  اإلدارة أن أوبفعالية 
1311.C1  :مع اجلهة املستفيدة. عليه على نشاط التدقيق الداخلي مراقبة استبعاد نتائج املهمات االستشارية اىل املدى املتفق 
 قد قبلت مستوى من اإلدارةيف حالة اعتقاد الرئيس التنفيذي للتدقيق أن : للمخاطر اإلدارةقبول  -1611

  .التنفيذية اإلدارةمع  األمراملخاطرة غري مقبول للمنشأة، عليه مناقشة    
يف حالة عدم تدارك هذه املسائل املتعلقة باملخاطرة، فعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق واإلدارة التنفيذية التقرير عن ذلك جمللس 

 إلجياد احلل. اإلدارة
 اآلتية: يف احلاالت  األداءفهي تطبق كل من معايري اخلواص ومعايري معايري التنفيذ :  -1

  :املتمثلة يف حتيال، التقييم الذايت للرقابة، ويتم وعع معايري التطبيق باألساساختبار االلتزام والتحقق من الغش واال

 .A11130متصال برقم املعيار مثل  Aأعمال التوكيد: أشري هلا باحلرف  -
 . nnn.c1متصال برقم املعيار مثل    Cأعمال االستشارة: أشري هلا حبرف  -

 (01 .، ص1102/1103)علواين،       
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 المطلب الثالث: تنظيم التدقيق الداخلي و الية عمله 
التدقيق الداخلي متارس احلالية تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي يف تعزيز نظم الرقابة لديها، حيث أن وظيفة االدارات معظم 
يؤدي التدقيق الداخلي دوره  دارية واملالية و التشغيلية، ولكياالك تراجع خمتلف العمليات نشطة دون استثناء، وكذلاالخمتلف 

عع هبا قسم التدقيق س هذه اخلصائص الكيفية اليت يتمو بصورة سليمة وبفعالية كبرية جيب أن حيظى مبجموعة من اخلصائص، ومت
 .داء مهامه بكل نزاهة وموعوعية وجديةألالتدقيق الداخلي الداخلي داخل تنظيم املؤسسة، حبيث جيب أن يتصف مبا يؤهل قسم 

 . تنظيم التدقيق الداخلي: أوال 
ر يف األم، وقد يقتصر االخرى  االقسامقسم التدقيق الداخلي يتكون عادة من عدد قليل من املدققني الداخلني مقارنة مع معظم 

بعض التنظيمات على وجود مدقق داخلي واحد، كما أنه قد يتسع قسم التدقيق الداخلي يف تنظيمات أخرى وذلك ليتضمن 
 ( 01، ص 1103/1101)عمرون و زيان،    االخرى . ف املصاحلالاملدققني يعملون وحدهم حتت تنظيم كبري حمكم خب عدد كبري من

   :ساس يتحدد شكل وحجم التدقيق الداخلي يف املؤسسة على معيارين أساسيني مهااألوعلى هذا 
ميكن يف هذا اجملال تصميم هيكل للتدقيق  الق الداخلي املعتمد يف املؤسسة فهو حمدد أساسي لطبيعة التدقيحجم املؤسسة:  (0

ث الق الداخلي عادة على ثالداخلي موحدا بني املؤسسة احمللية، الوطنية أو الدولية، وينطوي اهليكل التنظيمي لقسم التدقي
 :مستويات من املدققني ممارسي املهنة وذلك كما هو مبني يف الشكل التايل

 .لدائرة التدقيق الداخلي التنظيمية املستويات:  10الشكل رقم 
 

 المشرف:
 املصادقة على احلسابات
 تنسيق، برنامج، وجهات

 
 تسيري مهام التدقيق، برجمة الزيارات المديرون:                                            

 
 عملية التدقيقمباشرة ، حتقيق رقابة التدقيق المدققون في الصف االول :                             

                        
  حتقيق الرقابة القاعدية )على مستوى القاعدة(المدققون المبتدئون:                                 

 
                                                                                                                     

 ( 01، ص. 1103/1101)عمرون و زيان،    
يتحمل املشرف على قسم التدقيق كل املستويات العامة للقسم، و هو يقوم بإعطاء التوجيهات العامة للقسم، كما يقوم 

برنامج بالتخطيط و وعع سياسات و إجراءات التدقيق، و إدارة العاملني معه بالقسم، و التنسيق مع املدققني اخلارجيني و وعع 
 . و النماذج املختلفة للتحقق من جودة التدقيق
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نشطة يف األنسبيا لتسيري حجم املؤسسات و اتساعها جغرافيا حيتم وجود هياكل قارة  إن كربمركزية وال مركزية التدقيق:  (1
 ا : مه الداخلي وفقا هلذا الوعع مناطقها بغية ممارسة الرقابة على هذه اهلياكل، ومنه يوجد نوعني من التدقيق

يكون باعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبرية لتقوم بربجمة الزيا ارت املختلفة امليدانية لفروع هذه التدقيق الداخلي املركزية :  -أ
 : املؤسسة كما يظهر يف الشكل التايل

 : التدقيق الداخلي للمركزية .11الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (11.، ص 1103/1101)عمرون و زيان،    
 
 
 
 
 
 
 

 المديرية العامة 

 املنطقة أ املنطقة ب املنطقة ج

 مديرية المدققين

 مديريات الوظائف األخرى

 



  الفصل األول: اإلطار النظري للتدقيق الداخلي ودوره في تحسين التسيير الجبائي 

13 
 

يف ظل هذا النوع هياكل تدقيق داخلي على مستوى كل منطقة نشاط، أي يكون على التدقيق الداخلي ال املركزية :   -ب
  :اريف معني للمؤسسة قسم التدقيق، و يظهر هذا يف الشكل التايلمستوى كل فرع أو تكتل جغ 

 
 .املركزية الالتدقيق الداخلي  :  11الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 (11 .، ص1103/1101)عمرون و زيان،    
التدقيق الداخلي املختلطة: هنا يتم املزج بني النوعني األولني حبيث يتم إرساء مديرية التدقيق الداخلي على مستوى املديرية   -ت

 :منطقة نشاط و هذا وفقا للشكل التايلالعامة للمؤسسة، و جعل فروع هلا على مستوى كل 
 :  التدقيق الداخلي املختلطة .11الشكل رقم 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (10 .، ص1103/1101)عمرون و زيان،    
 

 المديربة العامة

 املنطقة ب املنطقة ج املنطقة أ 

التدقيق 
  باقي الوظائف الداخلي

 

التدقيق 
  باقي الوظائف الداخلي

 

التدقيق 
  باقي الوظائف الداخلي

 مديرية التدقيق الداخلي

اخلي فرع التدقيق الد  

 املنطقة أ 

اخلي فرع التدقيق الد  

ب املنطقة   

 

اخلي فرع التدقيق الد  

  جاملنطقة 

 

ليفرع التدقيق الداخ  

  فرع المديرية العامة
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ل املؤسسة، مث النواحي صو ألكما أن وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة تتناول اجملال التقييمي يف املؤسسة، و كذلك الوقائي 
نظمة املؤسسة، فإن جماهلا يتسع و جيعلها أداة رقابية للمستويات العليا للمؤسسة، فاملدقق أل قرتاحات التحسينيةاالشائية بتقدمي االن

بصفة مباشرة للموظفني، فهو يتأكد من التماشي األوامر  الداخلي مستقل يف تنفيذ مهام وظيفته وال ميلك السلطة على إعطاء 
ولية ما يقوم به من فحص ال يبعد املسؤ خطئ، حيث أن مع السياسات و اإجلراءات و السجالت و فحصه بغرض مسؤ ولية امل

 .الذين قاموا بالعملاالفراد  عن
 :  هذا ميكن القول أن املدقق الداخلي مستقل يف عمله من ناحيتني اللو من خ

و حتقيق يف عمله  االستقاللله حيقق  اإلدارةمكانه يف التنظيم الوظيفي، و ارتباط عمله باملستويات العليا، حيث أن تعضيد  -0
اء تأديته له ، نظرا ألن ما سيكشفه عمله أثنلإلدارةأمام املستويات العليا  ولمسؤ ما يوكل إليه من عمل، فرئيس إدارة التدقيق 

  .دارةاإلو اهتمامات جملس 
جيب أن  الو هلذا املدقق الداخلي يقوم بوظيفته من حيث الفحص و التقييم و مراقبة التنفيذ جلميع أنشطة املؤسسة،  نإ  -1

  .يعهد إليه بأي مهام تسجيلية أو تنفيذية
 :الشكل التايل خاللو ميكن أن يظهر لنا موقع قسم أو دائرة التدقيق الداخلي من 

 .متوعع التدقيق الداخلي داخل اهليكل التنظيمي:  13الشكل رقم 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (11.، ص 1103/1101)عمرون و زيان،    
 
 
 
 

 جملس االدارة التدقيق الداخلي

 االدارة العليا

الوسطى االدارة  

 االدارة التنفيذية 
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 ثانيا. آلية عمل التدقيق الداخلي: 
على أداء عملياهتا و النظام  اليت تؤثر املشكالتطبيعة نشاط املؤسسة و نوعية  الختالفأداء املدقق الداخلي تبعا تلف طريقة خت

 إدارهتا . الذي تسري عليه اإلداري
بداية جيب على املدقق تدقيق ذلك اجلزء من نظام الرقابة الذي حيقق أفضل منفعة مقابل التكلفة اليت يتم حتملها و تتضمن تلك 
التكلفة وقت فريق التدقيق و ما يتعلق به من تكلفة، كما تتحقق املنفعة من ما يتم التوصل إليه من عملية التدقيق مبا ميكن من 

بة على اجلوانب الرئيسية يف عمليات التنظيم، و ذلك إىل جانب جتنب ما كان ميكن أن يقع من خسائر و على الرغم حتسني الرقا
الذي حيكم توزيع  ساسياألأن العامل ال ، إاالعتبارمن أن تكلفة القيام بعملية التدقيق تعترب من العوامل اليت يأخذها املدقق يف 

ميكن تصنيف تلك  الداخلي هو خماطر الفشل يف حتقيق واحد أو أكثر من أهداف الرقابة الداخلية، واليت تتعلق بالتدقيق  املوارد
  :على النحو التايل اإلداريةاخلمسة للرقابة  ألهدافاملخاطر تبعا 

 عدم دقة املعلومة املالية و التشغيلية. 

   و القواننياإلجراءاتالفشل يف إتباع السياسات، و اخلطط، و ،. 

   األصول. عياع 

 قتصادي و غري الكفء للموارداالغري  االستخدام. 

    املوعوعية األهدافالفشل يف حتقيق. 
 (11 .، ص1103/1101)عمرون و زيان،       

 :عند وععها االعتباريأخذ بعني  مالئمةومنه يقوم املدقق بوعع إسرتاتيجية التدقيق وخطة تكون 
 دراسة هيكل املؤسسة. 
  واملالية يف املؤسسة اإلدارية األنظمةدراسة. 
  لتنفيذ اخلطة الالزمالوقت. 

 (11 .، ص1103/1101)عمرون و زيان،    
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 المبحث الثاني: التسيير الجبائي 
املنطلق إذا كان جناح  لكي تتمكن املؤسسة من تأدية الدور الذي وععت من أجله، البد من حسن تسيري وتنظيم، ومن هذا

القانونية واحملاسبية واملالية وخاصة اجلبائية  مبجال النشاط الذي اختارته وبإمكانياهتا التسريية، فإن معرفة اجلوانباملؤسسة مرتبط 
ومن هذا نشأ التسيري اجلبائي الذي يعترب غري واعح  وتطورها واستمرارها منها ال يقل أمهية ألهنا عامل مهم جدا يف جناح املؤسسة

تتعامل مع الضرائب كمعطى جيب اخلضوع له ومل تدرك املؤسسات بأن الضرائب من  ت اليت ال تزالاملعامل لدى أغلب املؤسسا
 للتحكم املعطيات القابلة

 المطلب األول : مدخل الى التسيير الجبائي 
 اقتصر يف القدمي على السلطة احلاكمة اليت كانت الوحيدة املخولة بتحديد من هو اخلاعع للضريبة ، مقدار اجلبائيإن التسيري   

خاص  كما توسع تطبيق الضريبة بشكل واعح يف بعض الظروف، وبشكل  ،الضرائب، وكيف يتم دفعها،...اخل )القاعدة الضريبية(
جزء ) ان عبارة عن اقتطاعات عينية )جزء من اإلنتاج(، أو خدمة تؤدىيف زمن احلروب. إىل جانب أن الشكل األويل للضريبة ك

 .ومل تكن عبارة عن مبلغ من النقود يتم دفعها، من العمل(
 أوال.  تعريف التسيري اجلبائي : 

 يعترب التسيري اجلبائي حلقة وصل بني اجلباية واملؤسسة وقد قدمت له العديد من التعاريف نذكر أمهها ما يلي:    
 ؤسسة منيف اختاذ القرار، وذلك هبدف متكني امل التسيري اجلبائي أحد فروع التسيري املايل ويقصد هبا ادراج العامل اجلبائي  

 اجلبائي وتقليص األعباء الضريبية إىل حدها األدىن وذلك من خالل قدرهتا على استغالل االستفادة من املزايا اليت يطرحها التشريع
واخليارات اجلبائية وتوظيفها لفائدة  ريبية اليت مينحها القانون والتحكم فيها، كذلك البحث عن أحسن الطرقالفرص واملزايا الض

  (01.،ص1111/1110)بن وعلي و بن فرج،  .هو وسيلة لرتشيد القرار املؤسسة يف ظل االلتزام بقواعد التشريع اجلبائي وبالتايل

قانوين التزام  مبثابة هيالضريبة اليت يعين أن  اجلبائيري فإن "التسيChristine Collette"  " كوليتستني  حسب كري  
يطرح السلبية اجتاه اجلباية ،  بدال مناتيجيتها فعال يف إسرت  تغريا ؤسسة وأن تصبح مأن تستخدم لصاحل امل كنللمؤسسة ، مي

 (06.، ص 1101/1103)شطي، ا ". االستعمال الفعال والذكي هل

التكاليف اجلبائية واألطراف املتعاقدة مثل  اجلبائي يهتم بكل التكاليف مبا فيها ريف األجنلو سكسوين، يرى أن التسيوهو التعري
احملللني املاليني، إدارة الضرائب، اجملتمع، املراجعني...إخل، املعنية  املدراء التنفيذيني، املدراء املاليني، (املسامهني)محلة األسهم 

باإلعافة إىل أن له نظرة عاملية وذلك راجع لطبيعة الشركات اليت  (ال يتعلق باإلدارة فقط أي أنه)ح هلا عن مبلغ الضريبة باإلفصا 
 البيئة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التسيري اجلبائي يهدف إىل تعظيم أرباح املسامهني وذلك باحلفاظ تنشط يف مثل هذه

القيمة. إذن نستنتج أن  املايل عن طريق عمان أقل إخضاع وهذا ما يسمى: املسامهة يف خلقعلى قيم سوقية مرتفعة يف السوق 
داخل أنشطة املؤسسة بل يتعداه إىل نظرة أبعد  التسيري اجلبائي باملفهوم احلديث ال ينظر فقط إىل كيفية التحكم يف املتغري اجلبائي

 (11، ص.1101)بوتيارة و بشيش،  املصلحة . اب صحتأثري املتغري اجلبائي على أ من ذلك وهي كيفية معاجلة
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 ثانيا.  خصائص التسيري اجلبائي :
أصبح املسري اجلبائي يتعامل مع الضريبة بأهنا من املعطيات القابلة للتحكم والتعامل معها كإحدى حمددات اختاذ القرار داخل   

 املؤسسة، وهذا ما جيعل التسيري اجلبائي يتميز خباصيتني أساسيتني: 
عقالين للتشريعات من أجل إجياد خمتلف  يفرتض التسيري اجلبائي وجود حتليلاستعمال الوسائل املشروعة من طرف التشريع:  -0

عريبية، وبالتايل هامش حركة عمن اإلطار القانوين، وعليه فان امليزة  االختيارات املمنوحة من طرف املشرع لتحقيق وفورات
الضرائب  ممارسة قانونية بعيدة كل البعد عن الغش والتهرب الضريبيني واللذان حتارهبما إدارة األساسية للتسيري اجلبائي أنه

 (12.، ص1101/1101)بلحاج و بن امساعيل،  ممارسات غري مشروعة، إال أهنا تقر وتعرتف بالتسيري اجلبائي للمؤسسة. ألهنما

أي بني عدة طرق ممكنة  : تتضمن عملية اختاذ القرارات االختيار بني بديلني أو أكثر ناتج عن قرار طوعي للمكلف بالضريبة -1
إن انعدام اخليارات أو البدائل يفقد عملية التسيري معناها. وبالتايل القرارات اليت تنتج عن تقود حنو هدف معني، حبيث 

التسيري اجلبائي هي قرارات تعكس إرادة املؤسسة وليست مفروعة عليها، وعليه ال ميكن احلديث عن تسيري جبائي إذا مل 
سيري عملياهتا املختلفة إذ يصبح األمر يف هذه احلالة تكن هناك خيارات ومزايا جبائية مينحها املشرع للمؤسسة من أجل ت

 (12 .، ص1101/1101)بلحاج و بن امساعيل،  جمرد تطبيق بسيط للقواعد واإلجراءات الضريبية اليت حيددها التشريع والتنظيم.

 ثالثا. أسس التسيري اجلبائي : 
 :  التاليةى املبادئ د التسيري اجلبائي علنيست

التهرب  ث يعترباجلبائية حيريعات اجدة يف التشتو الفراغات امل عف اواط الضقستغالل ناعن طريق  األقلاختيار الطريقة  -
 .للمسري جبات اجلبائيةالة عمن الوااحل ذهالضرييب يف ه

ة بيـــــــن لمفاعلذكـــــائهم ل استخدام  ق فـــياحلم سرييـن هلفامل ة، اجلبايالستعمال  ستوى األعلىاملميثل  التسيري اجلبائي -
ظر اجلبائية يف نلفة من وجهة التك األقلاإلخضاع  ر طريقةختياا دفؤسسة يهاملحتت تصرف  عةوعو اجلبائية امل االختيارات

 .تعاالتشريقبل  ة منعفرو للضرائب املضوع اخل لظ
  ل ارتكازه على :خالرارات املسري من شيد قتر الضرييب يف  حفيزالتة سياس توظيفليته يف عاد التسيري اجلبائي فميست -
 وه سرياملتخذه ي رقرا  لك  دا جنذوهل ايل الذي تتحمله املؤسسة م املجرتجم يف احلتؤسسة واليت ضريبة يف حياة املأمهية ال 

 .يف حجم مايل د دائمالتأثري جبائي يتجس لحام

 لة فاعمن امل ميكن املسري ااجلبائي ممرك حامش للتو ض اهلعؤسسة بملل توفر  ات اليتءض اإلجراعت اجلبائية لبعاالتشري تبىن
 .تعددةاجلبائية امل االختياراتبني 

 (00.، ص 1110/1111)محريط، 
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 المطلب الثاني : أهداف وأهمية التسيير الجبائي 
 أوال. أهداف التسيري اجلبائي

 :يسعى التسيري اجلبائي بشكل عام إىل حتقيق األهداف األساسية التالية
 . الضرييب التحكم يف العبء -
 .حتقيق األمن اجلبائي -
 .عمان الفعالية اجلبائية -
 . خدمة إسرتاتيجية للمؤسسة -
تشكل األعباء اجلبائية جزء من سعر التكلفة ألي منتج، وعليه فإهنا تساهم بشكل مباشر أو التحكم يف العبء الضرييب :  .0

يف ثالث  للغاية ويتجلى التحكم يف األعباء اجلبائيةمباشر يف الرفع من تكاليف اإلنتاج، مما جيعل التحكم فيها مهما  غري
 :أشكال

 . العمل على ختفيض الضريبة -

 .تأجيل دفع الضريبة من أجل االستفادة من وفورات عالية تعزز وععية اخلزينة -
تسيريية معينة أجل حتقيق أهداف  الرفع من العبء الضرييب من خالل االمتناع عن االستفادة من امتياز جبائي آين وذلك من -

 . وذلك هبدف توزيع األرباح مثال ذلك عدم حساب االهتالك يف مستواه األقصى املسموح به قانونا
سيكون هدفها األساسي  إن ظروف املؤسسة هي اليت حتدد شكل التحكم يف العبء الضرييب فاملؤسسة اليت متر مبرحلة منو

حتسني صورهتا جتاه البنوك واملسامهني من  حالة احندار فهي تبحث يف هو التخفيض من الضريبة بينما املؤسسة اليت تكون يف
 .خالل تطبيقها للتسيري اجلبائي للربح

 يتحقق األمن اجلبائي عندما تكون املؤسسة يف وععية قانونية جتاه الضريبة حبيث ال يكون هناك أيحتقيق األمن اجلبائي :  .1
اجلبائية  ضرائب للتأكد من عدم وجود خمالفات أو إخالل بااللتزاماتختوف من أي عملية رقابية قد تقوم هبا إدارة ال

 .للمؤسسة
اجلبائي نفسه بالبحث عن  شكل تسيري اخلطر اجلبائي اهلدف األول للتسيري اجلبائي إذ أنه من غري املنطقي أن يشغل املسريي

بإمكان املؤسسة أن تتعامل بالشكل  الرتكيبات القانونية املعقدة من أجل التخفيف من العبء الضرييب دون أن يكون
 .املطلوب مع جباية العمليات اجلارية اليت تقوم هبا

ودور املراجعة اجلبائية  من بني اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها املؤسسة من أجل عمان أمنها اجلبائي هو تطوير مهمة
 :الداخلية اليت متكن من

 .تشخيص االلتزامات اجلبائية للمؤسسة -
 .اجلبائية للمؤسسة وتقييمها اإلسرتاتيجيةحتديد  -
 . ختفيض العبء الضرييب من خالل حتسني أداء فعالية التسيري اجلبائي -

 (13 .، ص1101)بوتيارة و بشيش،   
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 الفعالية اجلبائية:  .1

يالزم بني الفعالية  تعترب الفعالية هي القدرة على حتقيق األهداف، فالكفاءة تعترب مدى حسن املوارد املتاحة، األمر الذي
اجلبائية هي مدى حتقيق األهداف  والكفاءة مبا أن االستخدام اجليد للموارد يساهم يف حتقيق األهداف، حيث أن الفعالية

االقتصادية، االجتماعية ( واليت عادة ما تتعارض  من وراء فرض الضريبة وكذا القدرة على التوفيق بني أهداف الضريبة )املالية،
باملستوى املعيشي للمكلف واإلعرار باملنفعة العامة، وألن  ا ويكون ذلك بتحقيق اإليرادات املهمة دون املساسفيما بينه

 الفاعلية تكمن يف أقصى قدر من التناسق الذي ميكن حدوثه بني األهداف. التوفيق املطلق بني األهداف يصعب إدراكه فإن

 ومن أهم شروط جناح الضريبة: 

  :جيب أن خيلو النظام الضرييب من الثغرات اليت تسمح بالتهرب الضرييبمن حيث التشريع الضرييب. 
  :فاإلدارة تعترب اجلزء الوسيط بني اخلزينة ودافعي الضرائبمن حيث اإلدارة الضريبية. 

  :يعتمد دوره على ثقافته الضريبية وقناعته بعدالة الضريبةمن جهة املمول. 
 اإلسرتاتيجية هي الوسائل اليت بواسطتها ميكن الوصول إىل أهداف طويلة األجل اليت تنشدهاخدمة إسرتاتيجية املؤسسة:  .1

 .املؤسسة، هذه الوسائل على شكل قرارات وأفعال متعلقة بطريقة استغالل املوارد املتاحة

 حبيث تؤخذ حمددات اختاذإن املعطيات اجلبائية تتدخل يف حتديد اخلربات اإلسرتاتيجية للمؤسسة 
  :القرار اإلسرتاتيجي، فاجلباية تلعب دورا هاما يف

 .اختيار الشكل القانوين للمؤسسة -
 .اختيار املكان اجلغرايف للنشاط -
 )فروع تابعة(. اختيار أشكال التمويل والعالقة القانونية بني املؤسسة واهليكل اجلديد -

 (16 .، ص1101)بوتيارة و بشيش،  
 ثانيا.أمهية التسيري اجلبائي 

املؤسسة، واليت وجودها  وتسيري املسائل اجلبائية داخل اهليكل التنظيمي يف تعترب الوظيفة اجلبائية أهم خلية داخلية معنية بقيادة
اجلباية من  ويف خضم هذا التوجه الذي يعترب ا.يعتمد على العديد من املتغريات، كحجم املؤسسة، بيئة األعمال والقوانني وغريه

عن الوظيفة أجبديات العمل املؤسسي وعرورة ملحة تفرعها التطورات احلاصلة،أصبح املسامهون وأصحاب املؤسسات ال يستغنون 
مبوظفني متخصصني جبائيا من داخل املؤسسة  تعانةسـواء تـم االسن مزاياهم العديدة، ـفـادة متسالل اجلبائية يف ظل سعيهم احلثيث

اجلبائية للمؤسسة،  اخلارجيني من أجل رفع تقارير جبائية إىل جمالس اإلدارات لفهم الوععيةء إىل حمافظي احلسابات أو اللجو 
 (31.، ص1101/1103)بن زاوي،  . والتخطيط املستقبلي
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ارات مثل، الشكل القر  تتدخل يف حتديد اخليارات اإلسرتاجتية للمؤسسة وتعترب كأحد حمددات السياسات العامة واختاذفاجلباية 
 .بالغة القانوين للمؤسسة، مما يبني العالقة الوطيدة بني اجلباية واإلسرتاتيجية وجيعلها ذات أمهية

 :حتقيق مايلي كما أن التسيري اجلبائي يساعد اإلدارة يف حتقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة، وعليه فانه ميكنها من
االستثمار يف جماالت معفاة  طريق االلتزام الضرييب أو قد يؤدي إىل جتنب دفع االلتزام الضرييب عنيساعد يف التقليل من مبلغ  .0

 . من الضريبة
استثمارات يف األصول يساعد يف إجياد سياسة متوازنة من قبل اإلدارة، تساعدها يف االستثمار بأنواعه املختلفة سواء كانت  .1

 .أو استثمارات مالية
إدارية مستندة  أعمال املتابعة، فمن خالل وجود تعليمات حيقق الرقابة على تنفيذ العمليات ويسهل التسيري اجلبائيإن  .1

 .للخطة الضريبية للمؤسسة ميكن حتقيق الرقابة واملتابعة يف التنفيذ
عند القيام  ستهادرا يؤدي التسيري اجلبائي إىل حتديد أهداف واعحة للعمل، حبيث جيعل األثر الضرييب من املتغريات الواجب .1

 .بأي عمل من األعمال يف املؤسسة، أو حىت دراسة ذلك األثر على أي من موجودات واستثمارات املؤسسة املالية
هادفة داخل املؤسسة،  ، وكذلك إجياد خطة عمليساعد التسيري اجلبائي على حتديد مراحل العمل واخلطوات الواجب إتباعها .3

 .على أكمل وجه لتحقيق أهداف املؤسسة حتفز العاملني على االلتزام بأعماهلم
املناطق احلرة أو  ، أو قانون مؤسسةاالستثمارمن بعض املزايا اليت مينحها قانون عريبة الدخل، أو قانون تشجيع  االستفادة .6

 .قانون املدن الصناعية وغريها
فإن قيمة هذه الفوائد  املتوقعة منه، ومع ذلكفالدافع األساسي من وراء متكني التسيري اجلبائي من قبل املؤسسات هو الفوائد  اذن

يصدروهنا، على سبيل املثال جند فئة من صناع القرار  قف اليتاختتلف باختالف مستويات التخطيط اجلبائي لدى صناع القرار واملو 
قابل جند فئة أخرى حتقق خماطر أقل ولكن ينتج عنها اخنفاض يف العائد؛ وباملنها وجتنبا للمخاطر احملتملة يتخذون قرارات يرتتب ع

 (33.، ص 1101/1103)بن زاوي،  . أن املخاطر املرتبطة بالقرارات مرتفعة عائدات مرتفعة على الرغم من
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 المطلب الثالث : اساسيات التسيير الجبائي 
 أوال . اسرتاتيجيات التسيري اجلبائي.

 و تتمثل االسرتاتيجيات يف : 
بنفقات االهتالك عند شراء اآلالت و املعدات قبل هناية السنة ما يعمل على ختفيض الوعاء الضرييب حتميل السنة املالية  (0

 .لتلك السنة
يتوجب على املؤسسة إرجاء تسديد الضرائب كان إذا ذلك ممكنا فالتأجيل يف التسديد الضريبة ميكن املؤسسة من استخدام  (1

 .واجبة السدادهذا املال و من دون فائدة إىل أن تكون الضريبة 
 :و تنحصر اسرتاجتيات التسيري اجلبائي بصفة عامة يف

 اسرتاجتيات من أجل احلصول على ختفيضات عريبية. -
 خصومات عريبية. -
 اسرتاجتيات لنقل الدخل اخلاعع بعيدا عن معدالت عريبية مرتفعة. -
 .اسرتاجتيات لتخفيض عبء اخلضوع لألرباح الرأس مالية -

 (01 .ص، 1103/1101)قوجيل،     
 ثانيا. حدود التسيري اجلبائي :

اجلبائي، لكن هذا مل  ـشـرع أعـطى للمؤسسات هامشا معتربا من احلرية يف اجلانب التسيريي وخاصة ما تعلق منه بالشقرغم أن امل
  :مينع من وجود حدود وجب التقيد هبا يف هذا اإلطار، واليت تصنف إىل

 احلدود القانونية :  -0
، املؤسسات للتشريع اجلبائي أحيانا يقودها إىل الوقوع فيما يعرف بالتهرب الضرييب غري املشروع )الغش الضرييب(  تثالإن عـدم ام

القانون الضرييب قصد  ا الصرحية والعمدية ألحكاممـن طرف املؤسسات املكلفة بالضريبة نتيجة خمالفتهيعد هتربا مقصودا  والـذي
ح ناقص، أو كاذب ريعن تقدمي التصريح مبداخيلها، أو تقدمي تص لك من خالل االمتناععدم دفع الضرائب املستحقة عليها، وذ

 (31.، ص 1101/1103)بن زاوي،  .  أو إعداد قيود وتسجيالت مزيفة

 جند:فعدم احرتام التشريعات اجلبائية يف تسيري املؤسسة يعد تعسفا قانونيا، ومن أبرز مظاهر التعسف اليت جيب أن يتجنبها املسري 

 .العقود والتصرفات القانونية اليت ينجم عنها إخفاق حتقيق أو حتويل أرباح 
 .تشويه الطبيعة احلقيقية للعمليات كتخفيض قيم العقود والصفقات 
 .التصرفات الومهية كتظاهر املؤسسة بالقيام بعمليات خالية من كل حقيقة مثل تزييف العقود والفواتري واملؤسسات الومهية  
  من خالل عدم التوافق بني الفعل والعقد املقدم لإلدارة، والعقد املنجز بني املؤسسة وباقي األطراف مثل التصريح التسرت

 مبعاملة عقارية يف شكل هبة رغم أهنا متت يف شكل بيع.
 (31.، ص 1101/1103)بن زاوي،  
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 .استعمال أشخاص او مؤسسات وسيطة إلخفاء املكلف احلقيقي 
 (31 .، ص1101/1103)بن زاوي،    

 احلدود املالية :  -1

 جتاوز املسري للحدود القانونية يعرض املؤسسة للخطر اجلبائي الذي يرفع ديوهنا اجلبائية بعدما كان هدفها تدنيتها.

حتديد  تستعمل املؤسسة كل سلطاهتا اإلدارية الختاذ قرارات تضمن حتقيق األهداف العامة للمؤسسة، على سبيل املثال و
مكافئات املسريين، إعطاء قرض إلحدى الفروع أو غريها من القرارات اليت يكون هلا تأثري واعح على نتائج املؤسسة. فهذه 

 القرارات قد يكون هلا آثار مالية واقتصادية سلبية على املؤسسة عندها ميكن تصنيفها كتصرفات غري عادية يف التسيري اجلبائي.

التسيري هو ذلك الذي يكون عد مصاحل املؤسسة والذي ال يقدم أي مقابل مباشر أو غري مباشر ومن  فالتصرف غري العادي يف
 بني األفعال غري عادية يف التسيري جند:

 تقدمي قروض للمسريين بدون فوائد.  
 حتمل املؤسسة ألعباء خاصة باملسري. 
 التنازل عن عقارات للمسريين بأسعار منخفضة عن األسعار احلقيقة. 
 يكون وجود نفس  ليست هلا عالقة جتارية دائمة مع املؤسسة، والسبب الوحيد لذلك قد لتنازل عن حقوق جتاه مؤسساتا

 .الشركاء أو املسريين يف املؤسستني
 (31.، ص 1101/1103)بن زاوي،  

 ثالثا. مبادئ التسيري اجلبائي : 

يتوجب على إدارة الضرائب  تنفيذه عدة بدائل متاحة قانونيا و مبجردمن ان قرار التسيري يعترب اختيارا مبدأ احلرية يف التسيري :  .0
و  االمتيازاتمن  االستفادةللمسري كامل احلق يف  كما أن به مثل اختيار منط اإلهتالك االلتزامإحرتامه و على املكلف 

قيام بالغش الضرييب يعين أن إدارة اخليارات املوجودة يف القانون نتيجة مهارته التسيريية دون أن يصنف تصرفه عمن حماولة ال
 .الضرائب ال حيق هلا احلكم على نوعية التسيري بل على النتيجة اجلبائية و حصتها

مادامت  اهتافليس لإلدارة اجلبائية احلق أن تتدخل يف منط تسيري املؤسسة أو أن تنتقد خيار مبدأ عدم التدخل يف التسيري :  .1
 حىت و إن رأت هذه اخليارات عدمية اجلدوى أو سيئة االختيار، فمثال حيق للمسري أن يلجأ القانونية بالتزاماهتااملؤسسة تفي 

 .ستدانة من أجل توسيع استثماراته، و بالتايل حيق هلا خصم الفوائد القروض من الربح اخلاععاالإىل 
 (01. ص ،1103/1101 قوجيل،)
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 بالتدقيق الداخليالمبحث الثالث : تحسين التسيير الجبائي وعالقته 
عمن العملية التسيريية  ال يـمكننا بأي حال من األحوال املرور دون التنويه بدور املسري اجلبائي عند احلديث عن التسيري اجلبائي  

القرارات ذات العالقة، وكذا استعراض  املؤسسة، والتطرق ملختلف األدوار اليت يلعبها السيما كونه يتدخل عند اختاذ جلبائية
دقق وتقريب الصورة أكثر لفهم جدوى عمل امل تدقيق الداخليهذا املبحث إبراز فعالية ال سنحاول يف ،املؤهالت اخلاصة به

 .يضيفها إلجناح التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية والقيمة اليت الداخلي 
 المطلب األول : تعريف المسير الجبائي والمهام المنوطة به 

 سري اجلبائي : أوال. مفهوم امل
على خمتلف اخليارات  يف املؤسسة هو املسؤول األول عن حتديد البيئة اجلبائية ألي قرار تسيريي، وهو الذي يقف املسري اجلبائي   

 .املمكنة واليت بانعدامها ال ميكن احلديث عن التسيري اجلبائي
 ثانيا. مؤهالت املسري اجلبائي : 

انه يتوجب ، فمنها يتعامل مع خمتلف قرارات التسيري، سواء ما تعلق بالقرارات الروتينية أو اإلسرتاتيجية بائياجل لتسيريأن اا مب   
واإلملام باألسس القانونية احملاسبية  يف التسيري اجلبائي أن يكون متعدد االختصاصات، كالتحكم يف التقنياتتص كـل خم  على

 .جباية املؤسسة كمعيار أساسي ملايل، إعافة إىل حتكمه يفللعمل التجاري وكذا مبادئ التحليل والتسيري ا
 التحكم يف تقنيات التسيري :  .0
 :لتسيري يعين اختاذ القرار، لذا على املسري اجلبائي أن تكون لديه مؤهالت اختاذ القرار واليت تتمثل يفا

اجلبائية  ار البديل األنسب؛ وأهم عنصر يف تقييم البدائلياخت د الـبـدائـل وتـقـيـيـمـها،الـقـدرة عـلـى الـتـشـخـيـص، الـتـنـبـؤ، تـحـديـ
 .املتاحة هو إدراك اآلثار املالية لكل منها مما جيعل حتكمه يف تقنيات التسيري املايل عرورة أكيدة

 التحكم يف اجلباية :  .1
  :لتحكم من خاللحتكم املسري اجلبائي يف اجلباية أمر بديهي ألن اجلباية هي اهتمامه األول؛ ويظهر هذا ا

 قاعدة معطيات عرورية  معرفة خمتلف التشريعات اجلبائية والنصوص القانونية ذات األثر اجلبائي، هذه النصوص هي مبثابة
 ر.الختاذ أي قرا

 إدراك آثار تلك النصوص على املؤسسة، أي حتديد حقوق والتزامات املؤسسة. 
 ممكنة واهتمامات إدارة الضرائب أثناء أي عملية رقابة ضريبيةمعرفة تقنيات واليات املراجعة )الرقابة( ال. 

 (33، ص. 1101/1103)بن زاوي، 
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 التحكم يف تقنيات احملاسبة:  .1
بشكل كبري بقواعد  احملاسبة ولفرتة طويلة من الزمن تستخدم فقط ألغراض جبائية، ومعايري التسجيل احملاسيب كانت تتأثرانت ك 

. هذا ما جيعل إملام املسري اجلبائي واملالية اجلبائي يف العديد من املؤسسات هو من مهام مديرية احملاسبة اجلباية، كما ان التسيري
كبري مع   التسيري اجلبائي تتداخل بشكل إحـدى أدوات هي  باآلليات احملاسبية هاما للغاية، خاصة وأن املراجعة اجلبائية واليت

للقيام بالتشخيص املايل واجلبائي للمؤسسة، أي  نظام املعلومات احملاسيب  اسي علىاملراجعة احملاسبية وذلك العتمادها األس
 .املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة أثناء القيام بالعمليات املختلفة عمان الفعالية واألمن من خمتلف

 (33، ص.1101/1103)بن زاوي،  
 املعرفة القانونية :  .1

  اجلبائي لالعتبارات التالية :هذه املعرفة مطلوبة يف املسري 
  ص املسري اجلبائي يف تعامله مع اجلباية يتناول بالدراسة نـصـوصـا قـانـونـيـة وتـنـظـيمية، ويتطلب التعامل مع هـذا الـنـوع من النصو

 مهارات خاصة قد ال تكون عرورية أثناء دراسة نصوص عادية.
  (.الشكل القانوين للمؤسسة)أمام املؤسسة العديد من اخليارات القانونية ذات آثار جبائية خمتلفة 
  التشريعات قد تنطوي على على بعض الغموض أو السكوت عن بعض احلاالت، مما قد يوقع املؤسسة يف اجملاالت احملظورة

 على التسيري اجلبائي )حدود التسيري اجلبائي(.
 شخصا ذا دراية باإلجراءات الذي يتطلب د تنشأ مع إدارة الضرائب،األمراليت ق املنازعات 

 القانونية الواجب إتباعها.
 .يتحقق جزء كبري من األمن اجلبائي على املستوى القانوين 

أن العديد على ذلك  كل هذه األسباب جتعل من إملام املسري اجلبائي بقواعد القانون التجاري وقانون األعمال أمرا أكيدا، والدليل
  عمن مكتبة االقتصاد من الكتابات واملؤلفات حول اجلباية والتسيري اجلبائي تصنف عمن املكتبة القانونية وليس

)بن   .التسيري اجلبائي املسري الواجب توفرها هي اليت تؤدي بشكل كبري إىل حتقيق هدف الفعالية الذي يطمح إليهان مؤهالت 
 (31، ص. 1101/1103زاوي، 
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 ثالثا. مهام املسري اجلبائي : 

 للمسري اجلبائي عدة مهام من بينها مايلي :

  السعي إىل احلوكمة اجلبائية: .0

 و ذلك من خالل قيامه بـــــــ : 

 .تسيري املعدل الفعلي للضريبة والفهم اجليد للمعلومة املالية من جانبها اجلبائي 
  .إثارة اهتمام اإلدارة للرهانات اجلبائية بطريقة بيداغوجية 

 (61، ص. 1101/1103)بن زاوي 
 .إعداد روابط وعمليات منظمة للتبادل مع جلنة املراجعة و/أو جملس اإلدارة  
 حتسني العمل اجلبائي داخل املؤسسة:  .1

 للقيام بذلك وجب عليه : 

  االقرتاب أكثر من فكرة وحدات األعمالBusiness Units من أجل تنبؤ أفضل، تقييم وتقوية 
 مستوى التعليم اجلبائي للعمليات اليت تساهم يف التسيري اجلبائي والسعي إىل جباية جزئية أكثر

 .تعمقا واليت ستعوض اجلباية الكلية
 (61، ص. 1101/1103)بن زاوي،  
          إعادة النظر يف أنظمة املؤسسة وقانون األمن املايل من أجل جتاوز أهداف التوثيق واختبار كفاءة 

 وموثوقية املعاجلة، مراقبة البيانات واألخطار اليت تؤثر على اجلباية. 
 و إدارة املخاطر متركز لالستثمارات حول التخطيط اجلبائي القيام بإعادة  .  
 واجهة األخطار اجلبائية : العمل على تقليل م .1

 من خالل ما يلي : 
 .اختيار إسرتاتيجية جبائية أفضل من حتمل عبء العمل اجلبائي 
 القدرة على التشخيص الصحيح ملوقع اخلطر. 

 اإلحاطة بالنصائح املالئمة ووعع املستشارين اجلبائيني يف وجه حتديات املؤسسة. 

 (61، ص. 1101/1103)بن زاوي، 
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 للمسري اجلبائي :  األساسيةرابعا. املهارات 

 من الواجب أن يكون املسؤول عن الوظيفة اجلبائية يف املؤسسة على إطالع دائم بالتشريعات املختلفة،
املتوقعة وكذا  ف املخاطروتوقع التغريات املستقبلية من أجل استباق ما قد حيدث والتحضري له، ويستلزم األمر كذلك التنبيه مبختل

سبع مهارات  ساب املسري اجلبائي استك الضرائب اليت من املمكن تتكبدها املؤسسة. ولكن لتحقيق هذه املهمة الصعبة على
  :كشرط ال غىن عنه

 .أن يكتسب ثقافة تنبؤ قوية لقانون الضرائب .0
 .هاكتساب مهارات الكمبيوتر عمان جيد لرقمنة عملية التسيري اجلبائي وعمان انتظام .1
جمللس إدارة املؤسسة  أن يكون حماورا جيدا، ما يسمح له بالتعبري عن الوععية اجلبائية، و  أن يسعى دوما لتوقع األثر املايل .1

 .مهما كانت درجة تعقيدها
عرورة حتليه  يتسم بالشجاعة الكافية، ويتعلم كيفية التفاوض مع إدارة الضرائب دون إغفالة و أن يكون له روح دبلوماسي .1

 .خالق املهنيةباأل
الضرائب يف جمال  ثقافة اقتصادية واسعة متكنه من حتدي اخلرباء يف جماله وكذا املعرفة اجليدة لطرق فرض لديه أن يكون .3

 .أعماله
 .ثقافة قانونية ممتازة واليت تسمح له بالتعامل مع احملامني وخرباء الضرائب لديهأن يكون  .6
 .ساين والبسيكولوجيأن يكون لديه قيمة معتربة يف اجلانب النف .2

 (60، ص. 1101/1103)بن زاوي،  
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 المطلب الثاني : زيادة الفعالية الجبائية 
الوقوف على مدى  القانوين بغيةم معيار االلتزا ا ايتها فإهنا تعتمد على معيارين هلؤسسة من تشخيص جيد جلبحىت تتمكن امل

من خالل توظيف التشريع اجلبائي  احرتام املؤسسة اللتزاماهتا اجلبائية وعلى معيار الفعالية اجلبائية أي كفاءة املؤسسة على
 .ةاالمتيازات لتحقيق أهداف سياستها العام

 والفعالية اجلبائية تكمن يف أهنا :
 .تعتمد على التقليص من  اآلثار املزعجة للضريبة 
 عن االستفادة القصوى من املزايا اجلبائية املمنوحة يف إطار االمتياز اجلبائي. يبحث 
 يصحح األخطاء احملاسبية تلقائيا قبل أن تعتمد من املصاحل اجلبائية مرفقة بتكاليف مالية أخرى يف 

 شكل عقوبات جبائية.
 .حيتم على املؤسسة التنسيق بني  احملاسب واملستشار اجلبائي 
 قق أمناً حت ا جيعلها ومبد طرق التسيري بشكل شامل ومتكامل بدا يضفي من تنسيق وانسجام بني حتقيق أهداف املؤسسة ترشي

 .جبائيا

 االمتيازات توجد يف العديد منهذه االمتيازات تعترب من أسس البحث عن الفعالية اجلبائية؛  عن والبحث
 .اجلبائية نذه تسمح بتخفيف الديو همنوحة للمؤسسة اخليارات امل

 جاع االمتيازات معاسرتً  هتب علييرتً  هوالبنود اخلاصة ب هكلف بشروطاملم كل امتياز جبائي ال يلتز   نحيث أ
 (61، ص. 1101/1101)حلواجي،   .تطبيق العقوبات اليت نصت عليها التشريعات الضريبية
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 المطلب الثالث : مساهمة التدقيق الداخلي في الرفع من فعالية التسيير الجبائي 
يف التشخيص السليم للمخاطر  التدقيق الداخلي دورا كبريا يف الرفع من فعالية التسيري اجلبائي وحتسينه، حيث يساهم يلعب 

 .اجلبائية والوقاية منها، وكذلك زيادة الثقة يف القوائم املالية
 إن انتظار مفتشي الضرائب للتأكد من تطبيق املتطلبات الضريبية بشكل صحيح عادة ماالتشخيص السليم ملواقع اخلطر :  .0

وبالتايل تتمكن املؤسسة من  يكون مكلف للمؤسسة، لذا املراجعة الدورية من قبل خبري خمتص يؤدي لتحديد هذه املخاطر
 . الالزمة اختاذ التدابري

حتليل وتقييم الطرق املستخدمة يف  له دور هام يف عملية إدارة املخاطر اجلبائية وحتديدها، وذلك من خاللفالتدقيق الداخلي 
تأكيد معقول بأن التقييم الذي يتم على أساس التعامل مع  تقدير حجم املخاطر واحتمال حدوثها، والتأكد من صحتها لتقدمي

جتنب اخلطر، ،قبول اخلطر) اإلدارة قرارات خمتلفة للتعامل مع املخاطراملمكن أن تتخذ  املخاطر قد مت بشكل صحيح، حيث من
يف مدى مسامهته يف  وهذا استنادا إىل درجة احتمال حدوثه ودرجة تأثريه، وهنا يربز دور التدقيق الداخلي( التخفيف منه أو

تنفيذها مبا يتناسب مع  ملخاطر اجلبائية ومدىإدارة ا التخفيف من املخاطر اجلبائية أو جتنبها من خالل املراقبة املستمرة لعملية
يقوم التدقيق الداخلي بتحليل وتقييم املخاطر اجلبائية اليت وقعت فعال ومدى فعالية  كما ،خطط واسرتاتيجيات وأهداف املؤسسة

 .للتعامل معها البديل الذي اتبع
 يتولد املؤسسة جتاه االلتزامات حنو اإلدارة اجلبائية، فهواخلطر اجلبائي هو "خطر يتعلق بسلوك الوقاية من املخاطر اجلبائية:  .1

اجليد أو سوء ترمجة نصوص  من عدم تقيد املؤسسة بااللتزامات اجلبائية اليت حيددها التشريع اجلبائي، أو من عدم الفهم
 مسعتها أمام اإلدارة يؤدي باملؤسسة، عالوة على تشويه التشريع اجلبائي، أو بغرض الغش أو التهرب اجلبائي، األمر الذي

 ."يف العقوبات والغرامات اجلبائية، إىل تكبدها ألعباء إعافية تتمثل
إن قياس اخلطر اجلبائي يسمح للمؤسسة بالتعرف على العواقب الناجتة عن عملية الرقابة اجلبائية، باإلعافة إىل أن تقييم اخلطر 

 للتسيري املايل املتوقع باملؤسسة.اجلبائي وترمجته من الناحية املالية يشكل أداة هامة 
 .إما بعملياهتا أو التنظيم اخلاص هبا املؤسسات إىل جمموعة من اإلجراءات املتعلقة تلجأ ولتحديد وتقليل املخاطر اجلبائية، قد
م عملياهتا مبا اجلبائية، وكذلك مراقبة انتظا تصنف يف إطار التسيري الوقائي من املخاطر :اإلجراءات املتعلقة بعمليات املؤسسة

املؤسسات، وهذا اإلجراء يكون من خالل عملية التدقيق واليت من املمكن أن تتخذ  يتماشى واألحكام اجلبائية اليت ختضع هلا هذه
عمليات التدقيق  هتا و عمليا أشكال، فإما يتم تطبيقها على كافة عمليات املؤسسة، أو قد تقتصر على جزء فقط من عدة

يتم يف بعض األحيان تدقيق كل أو جزء من الضرائب اليت  تم من حني إىل آخر أو بشكل دوري، حيث قدالداخلي ميكن أن ت
 الرسم على القيمة املضافة، تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل، تدقيق الضريبة على أرباح تدقيق)يتم دفعها من قبل املؤسسة 

 (13، ص.1111)أمساء و عمر،      (....الشركات
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تدابري حول إجراءات وأساليب املعاجلة  هتدف إىل حتقيق األمن اجلبائي باملؤسسة عن طريق اختاذ :اإلجراءات املتعلقة بالتنظيم -
بني  املالئمةاإلجراءات تنعكس على سبيل املثال حول الرقابة على درجة  اجلبائية باملؤسسة، ومن الناحية التطبيقية هذه

 .والالزمةاملكلف باملسائل اجلبائية مكانية الوصول إىل املعلومات اجلبائية ومستوى صعوبة القضايا  مهارات الشخص

 متثل القوائم املالية املرجع األساسي الذي يعتمد عليه املستخدمني إلمتام عملية التحليلزيادة الثقة بالقوائم املالية :  .3
على مستوى املدى  اس نتائج هذا التحليل تتخذ القرارات التمويليةلوععية املالية للمؤسسة وعلى أساوالتشخيص ولتقييم 

سيعزز من علمية تقييم األداء املايل للمؤسسات،  الطويل أو القصري، ومن مث فإن درجة اإلفصاح والتمثيل العادل هلذه القوائم
كأن  اح عنها يف القوائم املاليةالتحقق من بعض املعلومات الواجب اإلفص وعلى هذا األساس البد للمدقق عند أداء مهامه

بنود اإليرادات واملصروفات فيها  يقوم بالتحقق من صحة ومصداقية نتيجة أعمال الوحدة اليت تظهرها، وكذا التأكد من اتفاق
 إلدارة الضرائب، وتقرير التدقيق هبامعلومات موثوق  مع أحكام قانون الضرائب، فتدقيق البيانات الضريبية يهدف إىل توفري

ن هذه إتوي على أخطاء جوهرية، ومن مث فالضريبية خالل فرتة زمنية معينة ال حت اجلبائي سيقدم رأيا فيما إذا كانت البيانات
 ( 11. ، ص1111)أمساء و عمر،  .  أساسا صاحلا لتحديد ودفع الضرائب التصرحيات تشكل
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 خالصـــــــــــــــــــــة الفــــــــــــصل : 

املطبقة، والوظيفة األساسية  الوسائل لقياس فعالية ة للمؤسسة تقوم بنشاط رقايب إن التدقيق وظيفة شاملة داخلية عرورية تابع
فهي تسعى لتحقيق جمموعة من األهداف تتعلق تدقيق الداخلي ال مي لنظاميللتدقيق الداخلي تكمن يف القيام بفحص انتقادي تقي

الوقت املناسب  الكتشاف العيوب واألخطاء والتالعب املوجود والعمل على تصحيحها يف باحلماية أو البناء، كل هذا يهدف
د ما األدىن ح ختفيض األعباء الضريبية إىل إىل والذي يسعىكما يعترب التسيري اجلبائي  ممكن من اخلسارة، لتجنب أكرب قدر

. فان للمؤسسات التزامات جبائية متعددة هسة وعرفنا أناجلبائي للمؤس ريروعة قانونا يف إطار حرية التسيشباستعمال الوسائل امل
ومتثيلها  يؤكد صدق القوائم املاليةقيق الداخلي يف دوره من أجل حتسني التسيري اجلبائي ترتتب عنه اجيابيات كثرية فهو وظيفة التد

قاية الو بري السليم لنتيجة أعمال املؤسسة، و احلكم على صالحية قوائم املالية كأداة للتعللمركز املايل للمؤسسة، كما انه يسهل 
مهمة التسيري اجلبائي إىل شخص أو أشخاص مؤهلني إىل هذه املهمة.ية، وذلك بتوكيل اجليدة من املخاطر اجلبائ



 

  

 الفصل الثاني:
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 تمــــهــــــيد:  

التدقيق الداخلي هو عنصر فعال يف املؤسسة الذي يوفر البيانات اليت ميكن االعتماد عليها ويعمل من خالل اإلدارة إىل رفع 
الكفاءة االقتصادية ومدى احلرص على االلتزام بالقوانني والتعليمات ومن أجل حتقيق أهدافها و اليت يسعى إىل حتسني التسيري 

 اجلبائي. 

يأيت الفصل الثاين الذي يساهم يف جتسيد اجلانب التدقيق الداخلي و التسيري اجلبائي ظرية اليت قمنا هبا عن فبعد الدراسة الن
رض الواقع، مت اختيار إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أال وهي مؤسسة صناعة أعلى  النظري يف امليدان التطبيقي وإسقاطه

التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري  وكيف يساهمرف على املؤسسة، بسكرة، وذلك من خالل التع ENICABالكوابل 
 حمل الدراسة.اجلبائي 

 تتمثل يف:مبحثني  إىلينقسم هذا الفصل 

 : التعريف باملؤسسة حمل الدراسة.املبحث األول

 واقع التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي للمؤسسة .املبحث الثاين: 
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 تقديم المؤسسة المستقبلة األول:  المبحث

 المطلب األول : نشأة مؤسسة تصنيع الكوابل لوالية بسكرة 

 أوال.التعريف باملؤسسة : 

يعد مركب صناعة الكوابل ببسكرة من أهم املركبات الصناعية ذات الطابع االسرتاتيجي على املستوى الوطين واإلفريقي، كذلك 
اعة الكوابل وقدرته على تعويض املنتجات األجنبية، بل براعته يف تقنيات اإلنتاج املتطورة واليت نظرا لقدرته التنافسية يف جمال صن

 إىل حصول الشركة على شهادات عاملية ووطنية بتقدميها ملنتجات عالية اجلودة. أدت

 و كانت تشرف على ثالث وحدات هي: 0131سنة  Enicabتأسست شركة 

  بائية ذات الضغط املتوسط وذات الضغط املنخفض.وحدة القبة لصناعة الكوابل الكهر 
 .وحدة واد السمار باحلراش لصناعة األسالك والكوابل اهلاتفية 
 .)وحدة بسكرة لصناعة كوابل الطاقة ) كل أنواع الكوابل 

عن باقي الوحدتني اليت تقعان يف واد مسار  -بسكرة–مت انفصال املؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل  0112يف أواخر شهر ديسمرب 
 والقبة، وأصبحت املؤسسة مستقلة بذاهتا.

هكتار مغطاة وتشمل مباين  01هكتار منها  11تقع املؤسسة يف املنطقة الصناعية غرب مدينة بسكرة وترتبع على مساحة قدرها 
ة املتبقية فهي عبارة عن مساحات خضراء وقد تستعمل االدراة، ورشات اإلنتاج، خمازن ومواقف السيارات/ أما بالنسبة للمساح

 أحيانا كمخازن إعافية عند احلاجة.

املتبقية،  %11إىل جممع جنرال كابل األمريكية، أما بالنسبة  من أسهمها % 21خصخصة املؤسسة ومت بيع  1113يف سنة 
 1102(، يف سنة société de gestion et de participation) SGPبقيت يف يد شركات مسامهة الدولة 

جملمع   %21تابعة للدولة و %11اليت كانت يف يد جنرال كابل و أصبحت املؤسسة  %21استحوذ جممع كوندور على 
 سوناطراك والشركات التابعة هلا. كوندور، بالنسبة ألهم املتعاملني فهما سونلغاز والشركات الفرعية هلا، و
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 اهليكل التنظيمي للمؤسسة : ثانيا.

 يتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة صناعة الكوابل بسكرة من املديريات التالية: 

 هتتم باألشراف والتنسيق بني الدوائر وذلك مبساعدة جمموعة استشارية مكونة من:: املديرية العامة 
يهتم مبعاجلة وحل النزاعات الداخلية بني العمال، اإلدارات  مكتب مساعد الرئيس املدير العام للشؤون القانونية واملنازعات: -

 اخلارجية وبني املؤسسة ومورديها وزبائنها.
مسؤول عن كل ما يتعلق باجلودة يف املؤسسة وينيب عن الرئيس يف حالة  مكتب مساعد الرئيس لضمان النوعية )اجلودة(: -

 غيابه.
 املؤسسة مت استحداثه ملواكبة التطورات السريعة على املستوى احمللي هو فرع ناشئ يفمكتب الرئيس مشروع املعلوماتية: و  -

 والدويل، حيث تتمثل مهمته يف اخلدمات اليت تستفيد منها املؤسسة بالنسبة ملختلف النشاطات.
 باملراجعة احملاسبية. بة احلسابات: تقومقمكتب مرا -

  هي: ست مديريات فرعية واليتاىل وتندرج عمن هذه املديرية العامة 

مصاحل وكل مصلحة خمتصة مبرحلة معينة يف  12تعترب هذه الدائرة أساسية للمؤسسة، حيث أهنا تتكون من :املديرية التقنية .0
 صنع الكوابل، ومصاحل دائرة اإلنتاجكآاليت:

 مصلحة تسيري وختطيط اإلنتاج. -
 مصلحة القلد والظفر. -
 (.PVCمصلحة العزل والتغليف ) -
 (.PVC\PRCمصلحة العزل والتغليف ) -
 مصلحة حتضري املادة العازلة. -
 مصلحة صنع البكرات. -
 مصلحة التوزيع. -
مديرية املوارد البشرية:تقوم بتنظيم عمل الدوائر واملصاحل، تأهيل العاملني وتوفري الشروط احلسنة للعمل ) الرتقية، التكوين..(،  .1

 وكذلك تامني حميط العمل وتتكون من أربع مصاحل هي:
 العامة.مصلحة الوسائل  -
 مصلحة الوقاية واألمن. -
 مصلحة املستخدمني. -
 مصلحة التكوين واخلدمات االجتماعية. -
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 مصاحل: 13مديرية الصيانة:مهمتها صيانة اآلالت والعتاد، تتكون من  .1
 مصلحة الصيانة الكهربائية. -
 مصلحة املنهجية واملراقبة. -
 مصلحة توزيع املنافع. -
 مصلحة الصيانة. -
 مصلحة الدراسات. -
 مراقبة جودة منتجات املؤسسة، تتكون من مصلحتني مها:مديرية مراقبة اجلودة: .1
 مصلحة املخابر. -
 مصلحة حقل التجارب. -
، النحاس، األملنيوم( أو قطع الغيار أو مواد PRV ،PRCمهمتها متوين املؤسسة باملواد األولية )مديرية التموين واملبيعات: .3

 مصاحل: 13العمل ) دواليب، دهن...( وتتكون من 
 مصلحة مشرتيات املواد األولية. -
 مصلحة تسيري املخزون. -
 مصلحة العبور. -
 مصلحة قطع الغيار. -
مهمتها تسجيل العمليات احملاسبية، وهتدف إلىإعطاء صورة واعحة للوعع املايل واحملاسيب للمؤسسة، مديرية املالية واحملاسبة: .6

 وتتكون من أربع مصاحل:
 مصلحة امليزانية. -
 املالية.مصلحة  -
 مصلحة احملاسبة التحليلية. -
 مصلحة احملاسبة العامة. -

املؤسسة أن  تنفيذ و أعوان 111عامل منها حوايل  101: يبلغ 1111|12|01لىأن عدد عمال املؤسسة يف ا ةجيدر اإلشار 
العمال كانتا   ، حيث تضمنت هاته الفرتة عمليتني كبريتني لتسريح1111-1113قد مرت على مرحلتني صعبتني خالل الفرتة 

 كالتايل:

  عامل. 211إىل  0311األوىل: من 
  عامل يف الوقت احلايل. 101إىل  211الثانية: من 
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 : رسم ختطيطي للهيكل التنظيمي للمؤسسة حمل الدراسة  16الشكل رقم 
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 المطلب الثاني :أهداف و نشاط المؤسسة : 

 أوال. أهداف املؤسسة : 

حتتل املؤسسة مكانة بارزة على املستوى الوطين الدويل، وتعترب كذلك اكرب فكانت  1111أخذت هذه املعلومات حسب سنة  
( ISO9001 إىل السمعة اليت اكتسبتها بعد حيازة على ) وحدة صناعية يف جمال ختصصها على املستوى القاري، باإلعافة

 ، تتمثل أهدافها كما يلي:1103نسخة 

 مة:أهداف عا 
 .تلبية احتياجات السوق الوطنية من الكوابل الكهربائية 
 األسواق العاملية. تصدير منتجاهتا إىل 
 .االستغالل األمثل ملختلف املوارد 
 .إرعاء العمالء، احلفاظ عليهم وكسب ثقتهم 
 .عمان موقع الزيادة يف جمال ختصصها ومواجهة املنافسة 
  وحتسني ظروف عمله.االهتمام بالعنصر البشري، احلفاظ عليه 
 .احلفاظ على مستوى منخفض من استرياد املواد األولية 
  1111أهداف سنة: 
 .تقوية صورة العالمة للمؤسسة 
 .)حتقيق استثمارات جديدة )إدخال منتجات جديدة للسوق 
  طن.00133حتقيق إنتاج سنوي يعادل 
 2,3 %تقليص النفايات والتبذير إىل ما يعادل. 
  9,500,000,000حتقيق رقم أعمال سنوي يعادل. 
 .توسيع شبكة التوزيع 
 أسواق جديدة. اقتحام 
 .اسرتجاع حصص السوق التابعة لسونلغاز 
 .إنتاج كوابل من نوع سونطراك 

 

 

 

 



 ثاني: مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين الجبائي لمؤسسة التسيير الجبائيالفصل ال
 

37 
 

 ثانيا. نشاط املؤسسة : 

لتكنولوجيا متطورة يف هذا اجملال، إذ يقوم نشاط املؤسسة على إنتاج عدة أصناف من الكوابل الكهربائية وهذا نتيجة الستعماهلا 
نوع من الكوابل الكهربائية حيث ميكن ترتيبها ومجعها يف ثالث جمموعات   111متكنت املؤسسة من التخصص يف إنتاجأكثر من 

 كبرية هي:

  ذه فولط، شبكة التوزيع هل 231إىل  131كوابل منزلية: تستخدم يف البنايات واالستخدام املنزيل يرتاوح عغطها من
من إيرادات  %31موزع معتمد عرب كامل الرتاب الوطين، جيدر اإلشارة هنا أن هذه اجملموعة متثل  11اجملموعة مكونة من 

 من اجملموعات املتبقية. اإليرادات تأيتاملؤسسة وباقي 
 موعة جند )اختصاص(: وهي كوابل خمصصة لغرض صناعي، كتشغيل اآلالت، حمركات.. اخل، يف هذه اجمل كوابل صناعية

 فرعني مهمني مها:
 كوابل كهربائية ذات التوتر املتوسط العايل. -
 كوابل التوزيع أو الشبكات الكهربائية. -
 الكوابل الغري معزولة. -
  كوابل حسب الطلب: هذا يكون املنتوج حسب طلب الزبون مثال: سفينة طارق ابن زياد، وهنا تكمن خربة وتنافسية

 تظهر يف هذا النوع من املنتجات.املؤسسة حسب القيمة املضافة 

اليت تستعمل كمادة  PVCكما تنتج املؤسسة كذلك بكرات خشبية بأحجام خمتلفة لتلف حوهلا الكوابل، وتنتج أيضا مادة ال
 حشو أو كمادة عازلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثاني: مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين الجبائي لمؤسسة التسيير الجبائيالفصل ال
 

38 
 

 المبحث الثاني : واقع التدقيق الداخلي في تحسين التسيير الجبائي للمؤسسة 

حسب دراستنا النظرية ومعلوماتنا سنحاول التطرق واسقاط الضوء يف املؤسسة و التعرف على كيفية تعاملها مع التدقيق الداخلي 
 و التسيري اجلبائي وكيف يكون دوره من أجل حتسينه 

 المطلب األول: واقع التدقيق الداخلي في المؤسسة 

الكوابل املديرية العامة مدقق يقوم بتدقيق مجيع الوظائف و العمليات اليت تتواجد على مستوى اهليكل التنظيمي ملؤسسة تصنيع 
تتم على مستوى هذه املؤسسة ، وذلك من أجل تسهيل وتفعيل عمليات التدقيق اليت تكتسي أمهية بالغة يف حتقيق فعالية أداء 

يا ، حيث تتمثل القيمة املضافة لعملية املؤسسة والسري احلسن للمؤسسة. و يلعب التدقيق الداخلي يف املؤسسة  دورا أساس
 التدقيق يف املعلومات ذات الثقة واليت تساعد يف حتسني أداء املؤسسة 

 أوال . الوعع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف املؤسسة : 

ؤسسة بل هو تابع امتثاال على دليل التدقيق الداخلي الذي مت التصريح به ، فهنا يف املؤسسة فان فرع التدقيق ليس مستقل عن امل
 للمديرية العامة 

حيث هنا يف املؤسسة هي عبارة عن مصلحة التدقيق وهي ليست شركة كبرية أي حبيث مصلحة التدقيق تتكون من رئيس 
 املصلحة و املكلف بالتدقيق الداخلي 

 : اهليكل التنظيمي ملصلحة التدقيق 12الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يف اجلانب النظري حتدثنا عن التدقيق الداخلي للمركزية و الال مركزية ففيه عندما نكون يف مؤسسة كبرية و لديها فروع يكون 
 ع .التدقيق على شكل تقسيمها اىل مناطق أما هنا يف مؤسستنا فلدينا منطقة واحدة حيث أن للشركة ليس هلا فرو 

 و استنتجنا أن يف مؤسستنا أن التدقيق الداخلي تابع لإلدارة العليا و هي بذاهتا تابعة إىل جملس اإلدارة .

 مصلحة التدقيق

 التدقيقرئيس مصلحة 

 املكلف بالتدقيق الداخلي
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 ثانيا. أخالقيات املهنة : 

 .النزاهة واالستقامة 
 .املوعوعية 
 .االستقاللية 
 .الثقة والسرية 
 الشفافية 
 .الكفائة املهنية 

 تعمل اليت الداخلي التدقيق مهام أجل من سنويا خطة تضع التدقيق مصلحةثالثا. املهام الوظيفية للتدقيق الداخلي يف املؤسسة :  
 العام املدير عليها يوافق أن جيب اخلطة وهذه السنة يف به

 : يلي ما املهام هذه بني ومن

  تعمل هبا يف السنة وهذه اخلطة جيب أن تصادق من قبل املدير مصلحة التدقيق تضع خطة سنويا من أجل مهام التدقيق اليت
 العام.

  عند قيام املدقق الداخلي من اجل التحقق من بعض التقارير أو الوثائق املالية وتكون يف مصلحة ما حيث تكون مربجمة قبل
ال بانه سيتم مراجعة مصلحة أسبوع أو مدة معينة من اجل حتضري ما طلب عليه مراجعته ، حيث يتم طلب إذن من املدير أو 

ما وننتظر رأي املدير باملوافقة و اإلمضاء وصدور ورقة معينة و هي )رسالة مهمة( وهذه هي الوثيقة اليت تسمح باملراجعة، 
حيث يقوم املدقق بتحديد تاريخ معني، وتكون يف تلك الرسالة أي مديرية تتم دراستها ومن املعنيني الذين سيقومون بتلك 

 وموعوع تلك املهمة و ماذا سيفعلون.املهمة 
  .حترير تقارير حول أوعاع خمتلف املصاحل 
 . التحقق من األهداف اليت مت وععها من قبل املصاحل انه سيتم حتقيقها او حمققة فعليا 
 . عمان حق املسامهني داخل املؤسسة 
  .متابعة ميزانية التشغيل 

ند بداية كل سنة بتحديد بعض األهداف ويف خالل تلك السنة يراقب املدقق تسعى مؤسستنا عرابعا. أهداف التدقيق الداخلي :
هل حتققت تلك األهداف أوال وإذا مل تتحقق فتكون مع التربير . وتكون هذه العمليات دورية بكل شهر عن كل مصلحة مباذا 

 قدمت من تقارير حيث تتم مقارنتهم مع األهداف اليت مت تسطريها 

 ض األهداف : و هنا سنتطرق اىل بع

 . عند مصلحة اإلنتاج يسعى إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج 
  ) عند مصلحة التجاري حياول دائما إىل حتقيق رقم أرباح جيد ) سنوي، سداسي، ثالثي 
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 . أما يف مصلحة املوارد البشرية يتجنب دائما إىل احلفاظ على مناصب الشغل و اجتناب تسريح العمال 
  والوقاية واعح دائما فهو يسعى إىل جتنب وقوع احلوادث .و هدف مصلحة األمن 
 .يف مصلحة مشرتيات األولية حياول جلب موردون جدد أو مواد أولية جبودة عالية و بتكلفة اقل إن أمكن 

اجلودة يف املؤسسة يوجد قسمني مهمني و هو ألنواع التدقيق الذي وهو تدقيق مايل و تدقيق  خامسا . أنواع التدقيق الداخلي : 
 الذي يشمل باقي أنواع التدقيق .

أما التدقيق االسرتاتيجي فهو ما يعمل عليه املدقق حيث يقوم مبراجعة األهداف احملددة و مقارنتها مع الواقع مث يقوم بزيادهتا أو 
 إنقاصها . 
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 المطلب الثاني : واقع التسيير الجبائي في المؤسسة 

عرفة والتعرف وتقييم التسيري اجلبائي للمؤسسة و معرفة مدى فعالية اإلجراءات اجلبائية اليت تتخذها شركة تصنيع ممن أجل 
الكوابل ، مت إعداد جمموعة من األسئلة اليت هتدف إىل معرفة وتقييم التسيري اجلبائي للشركة ) من ناحية الفصل يف املهام، الشفافية 

لية اليت تفصح عنها ..اخل ( ، حيث تكون اإلجابة عن األسئلة بـــــ "نعم" أو "ال" ، حيث كل إجابة بـــ واملصداقية يف البيانات املا
"نعم" تكون متثل نقطة قوة وتعطي صورة جيدة عن عملية التسيري اجلبائي و اإلجابة بــ "ال" تعترب نقطة ععف ، وقد مت توجيه 

 ن طريق املقابلة ( وقد كانت إجاباته على النحو التايل : ) ع مدير املالية واحملاسبةهذه األسئلة إىل  

  -بسكرة –: استبيان التسيري اجلبائي ملؤسسة تصنيع الكوابل  10اجلدول رقم 

 ال نعم األسئلة  الرقم
    هل التسيري اجلبائي يعترب حلقة وصل بني اجلباية و املؤسسة ؟  10
    هل حقا التسيري اجلبائي يساعد املؤسسة يف التحكم والتعامل مع الضرائب ؟  11
    هل يسعى املسري اجلبائي من ذكائه إىل اإلخضاع إىل اقل تكلفة من الضرائب ؟  11
    هل يعمل التسيري اجلبائي على التحكم يف العبئ الضرييب ؟  11
    هل يسعى اىل االستفادة من بعض املزايا اليت يضعها القانون ؟  13
    هل يساعد يف ختفيض الوعاء الضرييب ؟ 16
    هل هناك قسم خاص يتوىل مهمة التسيري اجلبائي ؟  12
    هل تتم مراقبة التصرحيات اجلبائية من طرف أشخاص مؤهلني للتأكد من صحتها ؟  13
    هل يتم االحتفاظ بالوثائق اليت تؤكد صدق العمليات اجلبائية ؟  11
    هل هناك اطالع مستمر على املستجدات القانونية اجلبائية ؟  01
    هل هناك مراقبة ملدى االلتزام بالقوانني و اللوائح والتعليمات الضريبية ؟  00
هل ميكن من العامل اجلبائي باختاذ القرار لالستفادة من املزايا الذي يطرحها التشريع  01

 اجلبائي ؟ 
   

هل يسعى دوما التسيري اجلبائي إىل اختاذ القرارات من بديلني أو أكثر حنو الوصول إىل  01
 اهلدف وانعدام اخليارات يفد عملية التسيري معناها ؟ 

   

هل يسعى دوما التسيري اجلبائي اىل املمارسة القانونية البعيدة عن الغش والتهرب  01
 الضرييب؟ 

   

هل اذ مل يكن يف التسيري اجلبائي خيارات ومزايا جبائية مينحها املشرع للمؤسسة من  03
أجل تسيري عملياهتا يصبح األمر يف هذه احلالة جمرد تطبيق للقواعد واإلجراءات 

 الضريبية؟ 

   

هل يستمد التسيري اجلبائي فعاليته يف توظيف سياسة التحفيز الضرييب يف ترشيد قرارات  06
 املسري ؟ 

   

    هل يهدف إىل حتقيق األمن اجلبائي ؟  02
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    هل يهدف إىل عمان الفعالية اجلبائية ؟  03
    هل يسعى إىل حتقيق خدمة إسرتاتيجية املؤسسة ؟  01
هل التسيري اجلبائي يساعد اإلدارة يف جتنب دفع االلتزام الضرييب عن طريق االستثمار يف  11

 جماالت معفاة من الضريبة ؟ 
   

    هل التسيري اجلبائي يساعد يف إجياد سياسة متوازنة من قبل اإلدارة ؟  10
    هل التسيري اجلبائي حيقق الرقابة على تنفيذ العمليات و يسهل أعمال املتابعة ؟  11
    من اسرتاتيجيات التسيري اجلبائي ختفيض عبئ اخلضوع لألرباح الرأس مالية ؟  11
    من اسرتاتيجيات التسيري اجلبائي اخلصومات الضريبية ؟ 11
    من اسرتاتيجيات التسيري اجلبائي احلصول على التخفيضات الضريبية ؟  13
هل يسعى فعال التسيري اجلبائي يف احلد من تشويه الطبيعة احلقيقية للعمليات كتخفيض  16

 قيم العقود والفواتري ؟ 
   

    والفواتري ؟هل يسعى فعال التسيري اجلبائي يف احلد من التصرفات الومهية كتزييف العقود  12
    هل يسعى فعال التسيري اجلبائي يف احلد من تقدمي قروض للمسريين بدون فوائد ؟  13
    هل يسعى فعال التسيري اجلبائي يف احلد من حتمل املؤسسة ألعباء خاصة باملسري ؟  11
هل يسعى فعال التسيري اجلبائي يف احلد من التنازل عن العقارات للمسريين بأسعار  11

 منخفضة عن األسعار احلقيقية ؟ 
   

 : من إعداد الباحث  المصدر 

 من خالل األجوبة املقدمة من طرف مدير املالية واحملاسبة ملؤسسة تصنيع الكوابل على األسئلة املطروحة ، واليت هتدف ملعرفة واقع
التسيري اجلبائي يف املؤسسة، فقد كانت اإلجابات بــــــ " نعم " باستثناء بعض األسئلة اليت كانت بــــ " ال " ، وهذا يدل على أن 
نظام التسيري اجلبائي يف املؤسسة حيتوي على بعض نقاط الضعف ، ومن أهم نقاط الضعف هي حيث ال يوجد قسم يتوىل مهمة 

ا يتم الرجوع إىل املديرية اجلبائـــية على مستوى اجملمع يف حالة وجود أي استفسار، أما الباقي فهي تعترب التسيري اجلبائي ، و إمن
 نقاط قوة. 
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 المطلب الثالث: هدف التدقيق الداخلي في تحسين التسيير الجبائي 

من أجل السري اجليد لعملية التدقيق الداخلي من أجل حتسني التسيري اجلبائي يف املؤسسة تعتمد على احرتام املؤسسة على 
 التزاماهتا اجلبائية ومراعات مهامها يف كل عملية من خالل: 

 .االستفادة القصوى من املزايا اجلبائية املمنوحة من اجل ختفيف الضريبة 
  إىل تصحيح األخطاء احملاسبية تلقائيا قبل صدور عقوبات على املؤسسة.يسعى املدقق الداخلي 
  يعمل التدقيق الداخلي على املراجعة الدورية لتحديد املخاطر دون انتظار مفتشي الضرائب مما قد يكون هذا االنتظار

 مكلف للمؤسسة.
 ل حتليل وتقييم الطرق املستخدمة يف إدارة املخاطر اجلبائية وحتديدها هي مهمة التدقيق الداخلي حيث يقوم من خال

 تقدير حجم املخاطر واحتمال حدوثها أو جتنبها.
  يعمل التدقيق الداخلي على وقاية املؤسسة من املخاطر اجلبائية أي يكون جتاه عدم التقيد بااللتزامات اجلبائية أو عدم

 فهمها جيدا.
  يسعى القياس اجليد للخطر اجلبائي عن التعرف على العواقب الناجتة عن عملية الرقابة اجلبائية حيث أنه ميكن التدقيق

 بشكل من األشكال من تقليص الضرائب اليت تقوم املؤسسة بدفعها. 
 تقييم الوععية املالية يعتمد التدقيق الداخلي على مراجعة القوائم املالية الذي تعترب املرجع األساسي الذي يعتمد يف 

 للمؤسسة، ومن مث فإن مدى اإلفصاح عن هذه القوائم يعزز عملية التدقيق الداخلي للمؤسسة.
  من أجل التأكد من صحة القوائم املالية كامليزانية نقوم باختيار رقم األعمال كمثال ونقوم بتدقيقه كما يظهر لنا يف

 ة ومن خالل هذه الفواتري هي اليت تثبت لنا صحة العمليات. املؤسسة مث نقوم بأخذ فواتري السنة املالي
  االطالع على التصرحيات الشهرية ومطابقتها مع ما هو وارد يف حساب النتائج كما يقوم املدقق بالتحقق من مصداقية

 نتيجة األعمال، وكذا التأكد من اتفاق بنود اإليرادات واملصروفات.
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 خالصة الفصل 

خالل هذا الفصل دراسة دور التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية يف إطار دراسة حاولنا من 
تطبيقية على مؤسسة تصنيع الكوابل وقد كانت عينة على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وملعرفة مدى تطبيق التدقيق الداخلي 

 ودوره يف حتسني التسيري اجلبائي.

وبعد هذه الدراسة اليت قمنا هبا تبني لنا أن وجود التدقيق الداخلي بالنسبة للمؤسسة يعترب عرورة ملحة حلماية أصوهلا وأمواهلا و 
التحكم    مساعدة املؤسسة يف  ، كما أن التسيري اجلبائي له دور كبري يف اليت تسعى إىل الوصول إليها حتقيق األهداف املسطرة و

والتعامل مع الضرائب واالستفادة من املزايا اليت يطرحها القانون اجلبائي .



 

 
 

 
 الخاتمة

 

 

 

 



 فهرس المحتويات
 

 
 

 خاتمة: 

التدقيق الداخلي وظيفة مهمة داخل املؤسسة فهو يلعب دورا مهما بارزا فهي توفر هلا اكرب درجة محاية ملمتلكاهتا باعتبار أن يعترب 
املؤسسة تسعى للحفاظ عليها كما يهتم التدقيق الداخلي ويسعى يف حتسني التسيري اجلبائي للمؤسسة وذلك من خالل جمموعة 

فهو يكشف عن احلاالت اليت يتطلب حتسينها وتطويرها من خالل فحصه للقوائم املالية  من اخلدمات اليت يقدمها للمؤسسة
وتقدمي توصيات ملعاجلتها من خالل تقريره الذي يبني فيه وععية املركز املايل للمؤسسة، كما تعاين الشركات العديد من املشاكل 

و نتيجة حماولة التهرب من االلتزامات اجلبائية، مما يؤدي هبا يف اجلبائية نتيجة نقص جانب التسيري اجلبائي بسبب تعقد القوانني ا
الوقوع يف خماطر جبائية ويعترب التدقيق الداخلي وسيلة هامة تساعد املؤسسة يف الكشف عن املخاطر اليت ميكن أن تواجهها من 

 الناحية اجلبائية واليت قد تسبب هلا غرامات وتكاليف إعافية هي يف غىن عنها.

 اختبار الفرضيات نتائج 

 تبعا ملا مت طرحه من اشكاليات سابقة حول موعوع دراستنا نود توعيح بعض من نتائجها:

بالنسبة للفرعية االوىل فإن التدقيق الداخلي يقوم بعملية التدقيق وهو ذو مهمة عرورية حيث أنه يساعد املؤسسة يف حسن  -
 سري جل وظائفها.

يق الداخلي جمموعة من املهام واخلدمات يستعملها وحيرص على القيام هبا من أجل السري بالنسبة للفرعية الثانية لدى التدق -
 احلسن وحماولة الرفع من التسيري اجلبائي.

 بالنسبة للفرعية الثالثة يسعى دوما التدقيق الداخلي على زيادة الثقة يف القوائم املالية وذلك مبراقبة مجيع العمليات املصرح هبا.  -

 الدراسةتوصيات 

 من خالل املتواصل إليها ميكن اقرتاح التوصيات التالية: 

 توعية عمال االقتصادية مبغزى عملية التدقيق الداخلي حىت يتم التجاوب بني العمال واملدقق. -
 عرورة وجود قسم يهتم بالتسيري اجلبائي. -
 رييب.التزام العمال اجلبائيون على االطالع ومواكبة كل املستجدات يف اجملال الض -
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 آفاق الدراسة

مت التطرق يف هذا البحث إىل دور التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي، وتتمثل آفاق البحث يف توعيح جودة التدقيق 
ري الداخلي ودوره يف حتسني التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية، باعتبار الدور املهم والفعال للتدقيق الداخلي يف حتسني التسي

 اجلبائي ومكانته اهلامة يف املؤسسة االقتصادية.

 نتائج الدراسة 

املدقق الداخلي يعمل على تشخيص نظام الرقابة الداخلية اجلبائية الكتشاف أي خلل قد يعرتيه والذي قد يهدد أمن  -
 وسالمة املؤسسة. 

ويعمل على سد النقائص والثغرات والذي يساهم يعمل التدقيق الداخلي على تقدمي التوصيات والنصائح اليت تزيد من فعالية  -
 يف الرفع من التسيري اجلبائي.

عدم وجود قسم خاص بالشركة يهتم بالتسيري اجلبائي يعترب من نقاط الضعف اليت وقفنا عليها بالشركة، حيث مديرية  -
 احملاسبية واملالية هي املصلحة املسؤولة عن ذلك.

القوانني اجلبائية وااللتزام هبا، وذلك من خالل االلتزام بالقيام بالتصرحيات اجلبائية  تعمل مؤسسة تصنيع الكوابل على تطبيق -
يف مواعيدها املقررة و بالطريقة الصحيحة وهو ما جعلها تتفادى املخاطر اجلبائية املتمثلة يف الغرامات والعقوبات اليت قد 

 تتعرض هلا.
 قية كلما زادت فعالية التسيري اجلبائي.كلما كانت القوائم املالية املفصح عنها ذات مصدا -
 عرورة وجود قسم يهتم باألمور اجلبائية من أجل معرفة ومواكبة التجديدات القانونية. -
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 الفهرس 
      البسملة

 أية قرآنية
  شكر وعرفان

  اإلهداء
 ملخص الدراسة

 قائمة األشكال واجلداول
 أ، ب، ث                                                                              املقدمة                               
 اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و دوره في تحسين التسيير الجبائيالفصل األول: 

 0 متهيد 
 1 اإلطار النظري للتدقيق الداخلياملبحث األول : 

 1 الداخليالتعريف بالتدقيق  األول:املطلب 
 1 ما هية التدقيق أوال:          
 3 تعريف التدقيق الداخلي ثانيا:          
 3 ثالثا: أهداف التدقيق الداخلي          
 6 رابعا: خدمات التدقيق الداخلي          

 2          خامسا: مهام التدقيق الداخلي          
 3      الثاين: أنواع ومعايري التدقيق الداخلي املطلب 
 3 أوال: أنواع التدقيق الداخلي          
 1      ثانيا: معايري التدقيق الداخلي           
 00 الثالث: تنظيم التدقيق الداخلي و آلية عملهاملطلب 
 00         تنظيم التدقيق الداخلي أوال:          

 03    آلية عمل التدقيق الداخلي : ثانيا          
 06    املبحث الثاين : التسيري اجلبائي 

 06          املطلب األول : مدخل إىل التسيري اجلبائي 
 06         أوال : تعريف التسيري اجلبائي            
 02          ثانيا : خصائص التسيري اجلبائي            
 02  ثالثا : أسس التسيري اجلبائي            

 03 املطلب الثاين : أهداف و أمهية التسيري اجلبائي
 03 أوال : أهداف التسيري اجلبائي           



 فهرس المحتويات
 

 
 

 01  ثانيا : أمهية التسيري اجلبائي            
 10  املطلب الثالث : أساسيات التسيري اجلبائي 

 10         أوال : اسرتاتيجيات التسيري اجلبائي           
 10       ثانيا : حدود التسيري اجلبائي           
 11  ثالثا : مبادئ التسيري اجلبائي           

 11 املبحث الثالث : إسهامات التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي
 11 اجلبائي و املهام املنوطة بهاملطلب األول : تعريف املسري 

 11 أوال : مفهوم املسري اجلبائي          
 11  ثانيا : مؤهالت املسري اجلبائي           
 11            ثالثا : مهام املسري اجلبائي           

 13 رابعا : املهارات األساسية للمسري اجلبائي          
 16 الفعالية اجلبائيةاملطلب الثاين : زيادة 

 12 املطلب الثالث : مسامهة التدقيق يف الرفع من فعالية التسيري اجلبائي
 11 خالصة الفصل 

 الفصل الثاني : اإلطار التطبيقي دراسة حالة في مؤسسة تصنيع الكوابل بسكرة
 10 متهيد 

 11 املبحث األول: تقدمي املؤسسة املستقبلة 
 11 املطلب األول : نشأة مؤسسة تصنيع الكوابل بسكرة 

 11 أوال : التعريف باملؤسسة           
 11 ثانيا : اهليكل التنظيمي للمؤسسة           

 16 املطلب الثاين: أهداف ونشاط املؤسسة 
 16 أوال : أهداف املؤسسة           
 12 ثانيا : نشاط املؤسسة           

 13 املبحث الثاين : واقع التدقيق الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي للمؤسسة 
 13 املطلب األول: واقع التدقيق الداخلي يف املؤسسة 

 13 أوال : الوعع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف املؤسسة           
 11 ثانيا : أخالقيات املهنة           
 11 ثالثا : املهام الوظيفية للتدقيق الداخلي يف املؤسسة           
 11 رابعا : أهداف التدقيق الداخلي يف املؤسسة           
 11 خامسا : أنواع التدقيق الداخلي يف املؤسسة           

 10 املطلب الثاين : واقع التسيري اجلبائي يف املؤسسة
 11 الداخلي يف حتسني التسيري اجلبائي هدف التدقيق الثالث: املطلب



 فهرس المحتويات
 

 
 

 11 خالصة الفصل 
 اخلامتة

 فهرس احملتويات 
 قائمة املراجع

 املالحق 



 قائمة المراجع
 

 
 

 قائـــــــــمة المراجــــــــــــــع : 
  مجالت قائمة ال

  ، مجلة،  بالمؤسسة الجبائي التسيير فعالية من الرفع في الداخلي التدقيق دورأمساء مزميش و عمر شريقي 
 . و اإلدارية الدراسات المالية والمحاسبية 

 

 قائمة الكتب   

  ، الطبعة  الثانية. 1110دار وائل ، عمان ،  علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية و العلمية ،خالد أمني عبد اهلل ، 
  ، الطبعة األوىل. 1100، دار مسرية ، عمان ، علم تدقيق الحسابات العملي رأفت سالمة حممود وأمحد يوسف كلبونة ، 
  ، الطبعة األوىل . 1101، دار أسامة ، عمان ، نظام المعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي حممد ملني علوان ، 
  ، الطبعة  1101، احتاد املصارف العربية ، بريوت ، ايير الدولية دليل التدقيق الداخلي وفق المعداوود يوسف صبح ،

 الثانية.
  ، دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد اهلل الورداتIIA  الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،

 ، الطبعة األوىل .  1101، 

 محاضرات   قائمة ال

  ، ماسرت ، ختصص حماسبة ومالية ، كلية العلوم االقتصادية التدقيق المحاسبي  محاضرات فيعمر علي عبد الصمد ،
 .  1102/1103والتجارية وعلوم التسيري ، 

  ، ليسانس ، ختصص حماسبة وجباية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  محاضرات التسيير الجبائيمحريط رشيد ،
 . 1110/1111التسيري ، 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 
 

 قائمة المذكرات 

  ، مذكرة شهادة ماسرت ، ختصص حماسبة و تدقيق ، كلية  دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء الماليعلواين سفيان ،
 .  1102/1103العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة ام البواقي ، 

  ، مذكرة شهادة ماسرت ، ختصص التدقيق احملاسيب  المؤسساتيدور التدقيق الداخلي في ترشيد االداء لكحل فاطمة ،
 .  1101/1103ومراقبة التسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة مستغامن ، 

  ، رت ، مذكرة شهادة ماس دور التدقيق الداخلي في تحسين مؤشرات االداء المالياوالد الربكة ام كلثوم و بن عيسى مسية
 .  1103/1106، ختصص تدقيق و مراقبة التسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة أدرار ، 

  ، أطروحة لنيل  مقاربة رقابية للتدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير في ظل إرساء آليات حوكمة الشركاتعمارة مرمي ،
 .  1102/1103االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة بسكرة ، الدكتوراة ، ختصص حماسبة ، كلية العلوم 

  ، مذكرة شهادة ماسرت،  دور التدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةمساح عمرون و جوهر ريان ،
 . 1103/1101ختصص حماسبة وتدقيق ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة املسيلة ، 

  ، مذكرة شهادة ماسرت  واقع تسيير الخطر الجبائي في المؤسسة االقتصادية الجزائريةبن وعلي جوهرة و بن فرج وفاء ،
 . 1111/1110لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة برج بوعريريج ، ، ختصص حماسبة وجباية ، كلية ا

  ، مذكرة شهادة ماسرت ، ختصص دراسات حماسبية  تشخيص الجبائي ومخاطره في المؤسسة االقتصاديةنادية شطي ،
 .  1101/1103وجبائية معمقة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة ورقلة ، 

  ، مذكرة  التسيير الجبائي و دوره في تحسين االداء المالي في المؤسسة االقتصاديةبوتيارة مسري و بشيش عبد املالك ،
شهادة ماسرت ، ختصص حماسبة وجباية معمقة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة املسيلة ، 

1103/1101  . 
 مذكرة شهادة ماسرت ،  التسيير الجبائي في المؤسسة االقتصادية الخدمة الجزائريةمساعيل زينب ، بلحاج نسيمة و بن ا ،

 .  1101/1101ختصص جباية املؤسسة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة ادرار ، 
  ، مذكرة شهادة ماسرت ،  سسة االقتصاديةفعالية المراجعة الخارجية في التسيير الجبائي للمؤ بن زاوي حممد صابر ،

 .  1101/1103ختصص فحص حماسيب ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة بسكرة ، 
  ، مذكرة شهادة ماسرت ، ختصص حماسبة  دور المراجعة الجبائية في الرفع من كفاءة التسيير الجبائيقوجيل حممد رياض ،

 .  1103/1101ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة ورقلة ، وجباية معمقة ، كل
  ، مذكرة شهادة ماسرت ، ختصص تدقيق حماسيب ، كلية  دور المراجعة الجبائية في تحقيق األمن الجبائيحلواجي ياسر ،

.  1101/1101العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة الوادي ، 
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