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:ملخص

ــــراز دورتهــــدف هــــذه الدراســــة  ــــى إب ــــائي بالمؤسســــة إل ــــق األمــــن الجب ــــي تحقی المراجعــــة الجبائیــــة ف
مـن أهـمالمخـاطر الجبائیـة تعتبـرحیـث،من خـالل دراسـة حالـة شـركة مطـاحن االوراس بباتنـةاالقتصادیة

قــدرتها وبالتــالي یحــد مــن ،انشــغاالت المؤسســات االقتصــادیة لمــا لهــا مــن تــأثیر ســلبي علــى مركزهــا المــالي
.على تحقیق أهدافها

تســـمح بالحصـــول علـــى مؤشـــرات حـــول حجـــم المراجعـــة الجبائیـــة أنوقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى 
الجبائي الذي تتعرض له المؤسسة، كما تسعى للتحقق من انتظام وفعالیة التسییر الجبـائي بهـدف طرالمخ

باإلضــافة إلــى، ن تــؤثر ســلبا علــى وضــعیتها المالیــةتجنیــب المؤسســة االقتصــادیة مخــاطر جبائیــة یمكــن أ
لتحســــین قــــدرة إدارة المخــــاطر فــــي فهــــم المخــــاطر الجبائیــــة ةالجبائیــــةأهمیــــة االســــتعانة بخــــدمات المراجعــــ

.االقتصادیةوتحدیدها وتسییرها وبالتالي ضمان تحقیق األمن الجبائي بالمؤسسة 

، أمـن ر جبـائي، تسـییر المخـاطر الجبائیـة، تسـییر جبـائي، خطـمراجعة، مراجعة جبائیة: الكلمات المفتاحیة
.جبائي

Résumé :

Cette étude vise à mettre en évidence le rôle de l'audit fiscal dans la
réalisation de la sécurité fiscale dans l’entreprise économique au niveau de
l’EPE LES MOULINS DES AURES –BATNA-

Les risques fiscaux sont l'une des préoccupations majeur des entreprises
économiques en raison de leur impact négatif sur leur situation financières et
limitant ainsi leur capacité à atteindre leurs objectifs.

L’étude a conclu que l’audit fiscal  permet d’obtenir des indicateurs sur
l’ampleur du risque fiscal encouru par l’entreprise, ainsi il s’attache à vérifier la
régularité et l’efficacité de la gestion fiscale de l’entreprise ayant pour objectif
d’éviter les risques fiscaux pouvant affecter sa situation financière.

En plus l'importance de l'audit fiscal permet l’amélioration de la capacité
de la gestion des risques dans la compréhension, l'identification et la gestion du
risque fiscal et d'assurer ainsi sa sécurité fiscale.

Mot clé : Audit, audit fiscal, gestion fiscale, risque fiscal, gestion des risques
fiscaux, sécurité fiscale.



شكر وتقدير

"ومـــــــا بكــــم من نعمــــــة فمـــن اهللا  " 

ومنهـاحوائجنـا،كـلقضـاءعلـىنسـتعنيوبـهونشـكرهحنمـدهوحـده،هللاحلمـدإن
.البحثهذا

علىاإلشرافقبوهلاحيياوي مفيدة علىإىل األستاذة الفاضلةوالتقديرالشكرجبزيلأتقدم
ا يل، وعلى كلوعلىالعمل،هذا فـرتةطيلـةجهـد ونصـح ومعرفـةمـنيلقدمتـهمـامساند

.العملهذااجناز 
األسـتاذ فرحـات، األسـتاذ بـريبش السـعيدمـنكـلإىلوالتقـديرالشـكربـوافرأتقـدمكمـا

علــــى واألســــتاذة كــــردودي ســــهامىاألســــتاذة ســــعودي جنــــو ، األســــتاذ قطــــاف نبيــــل،عبــــاس
م يل ونصائحهم القيمة .مساعد

.كما أتقدم جبزيل الشكر إىل كل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم ملناقشة هذا العمل
وراس، شـــكر إىل كافــــة عمـــال شـــركة مطــــاحن األوحـــىت ال أكـــون نـــاكرة للجميــــل، أتقـــدم بال

ريفــي ياســر الســيد مالخســو ياســني مــدير شــركة مطــاحن االوراس، الســيد عبالــذكروأخــص
مـنيلقـدماهمـاكـلالتسيري علـىلغواق علي مراقبالسيد و احملاسبة واملالية،مديريةمدير

. عملالإخراج هذايفساعدتينمعلومات ووثائق



إهــــــــداء
بسم اهللا، اللهم لك احلمد ولك الشكر كما ينبغي جلاللك وعظيم سلطانك والصالة 

والسالم على خري عبادك حممد املبعوث رمحة للعاملني
:أهدي هذا العمل املتواضع الذي هو مثرة جهدي إىل

منبع احلنان ورمز العطاء إىل نور طريقي و منبع طموحي
.اهللاأمي احلبيبة حفظها 

الذي كان دائما جبانيب ومل يبخل علي قوام عزمييت، إىل ضياء حيايتاهتمامهمن كان حبه و 
يوما بنصائحه وكان سندي يف حيايت

.أيب الغايل حفظه اهللا
.بامسهو أخوايت كل إىل مشوع حيايت أخي

إيل كل من أضاء بعلمه عقل غريه 
أو هدى باجلواب الصحيح حرية سائليه 

بسماحته تواضع العلماءفأظهر 
وبرحابته مساحة العارفني

إىل صديقايت وزمالئي يف الدفعة
إىل زمالئي يف املهنة

.إىل كل من شجعين و لو بكلمة طيبة من قريب أو من بعيد

فتحة أميرة
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أ

بـین الـدول، ونتیجـة االقتصـادياالنفتـاحنتیجـة أعمالهـاوحجـم االقتصـادیةفي المنشآت تغیرالإن
استدعى على ة نفسها وعلى الصعید الدولي، التطورات التكنولوجیة وما رافقها من منافسة على صعید الدول

خـالل الفتـرة المالیـة، حتـى یتسـنى لألطـراف ة تحتوي على نشـاطهامالیة سنویاالمنشآت أن تقدم تقاریر هذه 
، ال بــد أن یقــوم االســتفادةالتــي ترغــب فــي اإلطــالع علــى هــذه التقــاریر االســتفادة منهــا، ولكــي تتحقــق هــذه 

للوضـع المـالي الحقیقـي ئمتهـا ومـدى مالبـالتحقق مـن محتـوى هـذه التقـاریر والقـوائم المالیـة شخص مختص
ـــل مراجـــع حســـابات، والـــذي بـــدوره یجـــب للمؤسســـة رأیـــه یبـــدي أن، لـــذلك یـــتم مراجعـــة هـــذه القـــوائم مـــن قب

.تلك القوائم المالیةباستقاللیة وحیادیة في صدق

والمجتمـع لمـا تضـفیه االقتصـادیةتقدم ونمو كل من الوحدات هاما في تحقیقالمراجعة دورا تؤدي
مــن ثقــة فــي المعلومــات التــي توفرهــا اإلدارة للمهتمــین بشــؤون المؤسســة، ولتحقیــق هــذه الثقــة یجــب أن یقــوم 

والكفـاءة التـي تمكنـه مـن جمـع األدلـة الكافیـة وعلـى درجـة عالیـة مـن الخبـرةشخص مؤهـلبعملیة المراجعة 
الــة القــوائم المالیــة للمؤسســة محــل المراجعــة، والمقنعــة التــي تســاعد علــى تكــوین رأیــه فــي مــدى صــدق وعد

باالســتقاللیةأن یقــوم بهــذه العملیــة أشــخاص یتمتعــون المجتمــع فــي مهنــة المراجعــة البــد وحتــى تــزداد ثقــة
فاســتقاللیةوالموضـوعیة، باالسـتقاللیةوالموضـوعیة، وعـدم التحیـز، فـال قیمـة لــرأي یصـدره مراجـع ال یتمتـع 

الثقــة فــي المعلومــات وبالتــالي هــي التــي تخلــق الطلــب علــى خــدمات ضــفاءالمراجــع هــي حجــر الزاویــة إل
.المراجع

بعـد أن ف،شهدت السنوات األخیرة تطورات سریعة في مجـال المراجعـة، أدت إلـى زیـادة أهمیتهـالقد 
، إلــى جــوهر ومضــمون القــوائم المالیــةامتــدت،علــى تتبــع الغــش واألخطــاءكانــت عملیــة المراجعــة مقصــورة

.ثم اتسعت لتشمل كافة المجاالت المحاسبیة بمفهومها العلمي الحدیث

، ظهـرت الحاجـة إلیهـا للتأكـد مـن سـالمة اسـتخدام المبـادئ المراجعة فرع من فروع المحاسـبةتعتبر 
وأنهـاواإلجراءات المحاسبیة وسالمة القـوائم المالیـة وأنهـا معـدة حسـب المبـادئ المحاسـبیة المقبولـة عمومـا، 

إذ أدت الثــورة الصــناعیة إلــى ظهــور مشــروعات كبیــرة الحجــم . عــن المركــز المــالي الحقیقــي للمؤسســةتعبــر
المـالك لخـدمات طـرف ل الملكیة عن اإلدارة، فظهرت حاجةوخاصة شركات المساهمة، مما أدى إلى فص

ر عــن ذلــك، ثالــث مســتقل وحیــادي ومؤهــل علمیــا وعملیــا لفحــص الحســابات والقــوائم المالیــة وتزویــدهم بتقریــ
.دارة للمهام الموكلة إلیهاحقوقهم والتأكد من سالمة تصرف اإللحمایتهم والمحافظة على 
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تعكــس مــدى صــدق حیــثفالمراجعــة تمثــل الوجــه المكمــل للعمــل المــالي والمحاســبي بصــفة عامــة، 
وصحة وموضوعیة نتائج هذا العمل في نهایة الفترة المالیة، وبما أن المؤسسة مجبرة بالتقید بالشروط التي 

رات المستمرة التي تمس مختلـف التشـریعات والتنظیمـات الجبائیـة ممـا ونظرا للتغییحددها التشریع الجبائي، 
وبالتالي إمكانیة تعرض المؤسسة لمخاطر یمكن أن ینجر عنه عدم الفهم الدقیق لنصوص القانون الجبائي

المخاطر الجبائیة الیوم یؤثر سلبا على قدرتها في تحقیق أهدافها، أصبحت مماتؤثر على مركزها المالي،
ولـــذلك وجـــب تبنـــي مراجعـــة تتعلـــق مـــن بـــین أهـــم مخـــاطر األعمـــال التـــي تواجـــه المؤسســـات االقتصـــادیة،

التأكـــد مـــن مـــدى ر واألداء الحســـن ألنشـــطتها مـــن الناحیـــة الجبائیـــة، و تســـهر علـــى الســـیبالجانـــب الجبـــائي
.التشریعات الجبائیة المعمول بهااحترامها للقوانین و 

إشكالیة الدراسة
الدراسـة فــي ئیســیة التـي نســعى لمعالجتهـا مــن خـالل هــذهمـن خــالل ماتقـدم ذكــره، یمكـن إبــراز اإلشـكالیة الر 

: الرئیسي التاليتساؤلال
؟محل الدراسةبالمؤسسة تحقیق األمن الجبائيدور المراجعة الجبائیة في ما" 

الدراسةأسئلة
:الفرعیة التالیةمن سیاق اإلجابة تم طرح األسئلةمن خالل التساؤل الرئیسي وض

 كیــــف یمكــــن االعتمــــاد علــــى المراجعــــة الجبائیــــة عنــــد اتخــــاذ مختلــــف القــــرارات المالیــــة بالمؤسســــة
االقتصادیة؟

 یمكن للمراجعة الجبائیة كشف حاالت عدم اإلنتظام الجبائي بالمؤسسة االقتصادیة؟هل
؟ كیف تساهم المراجعة الجبائیة في تجنب المخاطر الجبائیة بالمؤسسة االقتصادیة
باتنة؟مطاحن االوراسأداء التسییر الجبائي بشركةمراجعة جبائیة علىكیف ینعكس القیام ب

فرضیات الدراسة
:لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة والتساؤالت الفرعیة انطلقنا من الفرضیات التالیة

مــن لــدیهاضــعف القــوة و الكشــف نقــاط خدمــة المؤسســة تســمح بأداة لالمراجعــة الجبائیــة : الفرضــیة األولــى
ومن خاللها تتخذ المؤسسة قراراتها؛الناحیة الجبائیة
ساهم بدرجـة كبیـرة فـي نه أن یمن شأاعتماد المؤسسة االقتصادیة على المراجعة الجبائیة : الفرضیة الثانیة

یة خاصة المعقدة منها؛تسهیل تسییر العملیات الجبائ
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خطـر الجبـائي الـذي قـد ح بالحصول على مؤشرات حول حجم الالمراجعة الجبائیة ال تسم: الفرضیة الثالثة
؛اإلقتصادیةتتعرض له المؤسسة

.وراس تقوم بتسییر عملیاتها الجبائیة بكفاءة وفعالیةشركة مطاحن األ: الفرضیة الرابعة
أهداف الدراسة

محـل الدراسـةتهدف هذه الدراسـة إلـى محاولـة إبـراز أهمیـة تطبیـق المراجعـة الجبائیـة بالمؤسسـة 
نتیجــة لألحكــام المعقــدة التــي یســنها التشــریع الجبــائي، باإلضــافة إلــى مســاهمتها فــي تفعیــل عملیــة التســییر 

.مما یجنبها مخاطر جبائیة متعددة وبالتالي تحقیق األمن الجبائيالجبائي بالمؤسسة
أهمیة الدراسة

المراجعة الجبائیة ومـا تقدمـه تكمن  أهمیة  هذه  الدراسة في  تناولها  لموضوع  : األهمیة النظریة.أ
للمؤسســة االقتصــادیة مــن خــدمات تجعلهــا فــي مــأمن مــن المخــاطر الجبائیــة، باعتبــار أن الجبایــة  

أسـعار خاصـة بعـد التغیـرات التـي طـرأت علـىالمؤسسات االقتصـادیة تأصبحت من أهم انشغاال
تهدیـدا علـى المؤسسـات فـي ، األمر الذي أصـبح  یشـكل یة العادیةالبترول وتوجه الدولة نحو الجبا

بـین التطبیـق كمـا تجمـع الدراسـةحال عدم تمكنها من تسییر عملیاتهـا الجبائیـة علـى أحسـن وجـه، 
ومــا توصــلت العلمـي والعملــي للقواعــد واألصـول المتعــارف علیهــا بـین علمــي المراجعــة والضـرائب، 

.إلیه هذه الدراسة من نتائج وتوصیات تسهم في إثراء هذا الموضوع
:من هذه الدراسة الفئات التالیةدإذ من المتوقع أن یستفی: همیة التطبیقیةاأل.ب
مــن خــالل التعــرف علــى : المؤسســات االقتصــادیة التابعــة للقطــاع العــام والخــاص علــى حــد ســواء

أهمیة تطبیق المراجعة الجبائیة ودورها في تحسین تسییر مختلف العملیات الجبائیة بالمؤسسة؛
 ومحافظي الحسابات للفت انتباههم للقیام بهذا النوع من المراجعة نظرا ألهمیتـه الخبراء المحاسبین

.توجه الدولة نحو الجبایة العادیةو انخفاض أسعار البترولالبالغة خاصة في الوقت الحالي مع
الباحثون في المجال الجبائي والمحاسبي على حد سواء.

منهجیة الدراسة
لإلجابـــة علـــى أســـئلة الدراســـة، تـــم إتبـــاع المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج التحلیلـــي فـــي ضـــبط وتحلیـــل 

–مطــاحن األوراس دراســة حالــة مــن خــالل تناولنــا لشــركةالمفـاهیم األساســیة للموضــوع، إضــافة إلــى مــنهج 
.قصد التعرف على خطوات المراجعة الجبائیة بالمؤسسة االقتصادیة-باتنة
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:أدوات الدراسة
سواء في جانبه النظري أو المیداني تم االعتماد على مجموعة من األدوات من أجل التحلیل الجید للدراسة

:والمتمثلة في
وكـل مـا الكتـب، المقـاالت المنشـورات والقـوانین الجبائیـةطالع على یتمثل في اال: المسح المكتبي ،

؛یتعلق بموضوع دراستنا
مــراجعین أســاتذة جــامعیین مــراقبین جبــائیینالمباشــرة مــعبالتقمنــا بمجموعــة مــن المقــا: المقابلــة ،

فیـدة سـاعدتنا فـي مكنتنا من الحصول على معلومـات م–باتنة –ٕاطارات وحدة مطاحن االوراس و 
.توجیه مسار الدراسة

حدود الدراسة
2016تم إجراء الدراسة التطبیقیة خالل الثالثي األخیر لسنة : الحدود الزمانیة.
 كإطار عملي للدراسة التطبیقیة–باتنة –مطاحن األوراس تم اختیار شركة: المكانیةالحدود.
تحقیــق اهتمــت هــذه الدراســة بدراســة موضــوع المراجعــة الجبائیــة ودورهــا فــي :الحــدود الموضــوعیة

. بالمؤسسة االقتصادیةاألمن الجبائي
دوافع اختیار البحث
:المبررات الموضوعیة

االقتصــــادیةالدراســــات التــــي تناولــــت موضــــوع المراجعــــة الجبائیــــة علــــى مســــتوى المؤسســــات قلــــة
؛الجزائریة

 حاجـــة المؤسســـات االقتصـــادیة الجزائریـــة للمراجعـــة الجبائیـــة لتفـــادي االنعكاســـات الســـلبیة للتســـییر
الضریبي السيء؛

م في اتخاذ القـرارات تأثیر الضریبة على المؤسسات االقتصادیة، ومدى اعتبار الجبایة كعنصر ها
.داخل المؤسسة

:المبررات الذاتیة
 لكوني موظفة بإدارة الضرائب أسعى جاهدة لرفع مستوى المعرفة العلمیة والقدرات المهنیـة باعتبـار

ـــة  أن البحـــث العلمـــي یثـــري المعـــارف وینمـــي القـــدرات بهـــدف الـــتحكم فـــي أدوات وأســـالیب المنهجی
العلمیة والعملیة على حد سواء؛
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 الشخصـــیة والملحـــة فـــي التكامـــل المعرفـــي والمهنـــي بـــین مجـــال الدراســـة المتخصـــص فیهـــا غبـــة الر
.ومجال المهنة كمفتش رئیسي في إدارة الضرائب

الدراسات السابقة
ة، سنأتي على هناك العدید من الدراسات والبحوث العلمیة التي اهتمت بموضوع المراجعة الجبائی

الدراسات التي تمكنت الباحثة من اإلطالع علیها، وذلك بالتركیز على لمجموعةتقدیم عرض موجز 
والتي اهتمت بالجوانب الدراسات التي تناولت مجاالت ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة الحالیة

:التالیة
 االقتصادیةدراسات تناولت موضوع المراجعة الجبائیة بالمؤسسة.
 ؛االقتصادیةدراسات تناولت أهمیة التسییر الجبائي بالمؤسسة
 تسییرهاوكیفیةاالقتصادیةدراسات تناولت المخاطر الجبائیة بالمؤسسة.

:الدراسات العربیة

): 2004(دراسة حفاي عبد القادر .1

تواجهه تناول الباحث من خالل دراسته المخطر الجبائي كوجه من أوجه المخاطر التسییریة الذي 
ـــه رهـــان حقیقـــي لبقائهـــا  ـــذي ینبغـــي ان تدرجـــه ضـــمن أولویاتهـــا الحیویـــة واإلســـتراتیجیة، لكون المؤسســـة وال
واستمرارها فضـال عـن نموهـا، وعـدم الـتحكم فیـه یـؤدي إلـى تهدیـد مصـیرها وبقائهـا، وخلصـت هـذه الدراسـة 

طــر الجبــائي وهــذا اعتمــادا إلــى إبــراز بعــض األســالیب التــي یــرى الباحــث أنهــا تعتبــر وســائل للحــد مــن الخ
على التشـریع الجبـائي فـي حـد ذاتـه والـذي یعتبـر المرجـع األساسـي لمواجهـة المخطـر الجبـائي دون إهمـال 

.دور المسیر في التعامل مع المخطر الجبائي من خالل تحسین التسییر وتجنیب المؤسسة خطورته

:وقد قدم الباحث مجموعة من التوصیات المتمثلة في

هتمام بالجانب الجبائي في المؤسسة عن طریق المتابعة المستمرة للملف الجبائي؛ضرورة اإل
 ـــة، تخـــول لهـــا صـــالحیات مناســـبة ـــة مســـتقلة عـــن المحاســـبة والمالی ضـــرورة انشـــاء مصـــلحة جبائی

وكافیـــة، تســـمح لهـــا بمواكبـــة التعـــدیالت المســـتمرة ویقـــوم علیهـــا كفـــاءات مؤهلـــة فـــي مجـــال الجبایـــة 
رسكلتها كلما اقتضت الضرورة لذلك؛والتسییر والعمل على
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 توسیع دائرة االستشارة أثنـاء إعـداد قـانون المالیـة بـدل االكتفـاء بإعـداد الجوانـب الجبائیـة فـي نطـاق
ضیق على مستوى وزارة المالیة؛

 بین اإلطارات المغادرة للتقاعد وما لدیها من خبرة مع مستخلفیهمإعطاء فرصة التلقي.
):2016(دراسة صابر عباسي .2

القـرارات المالیـة اتخـاذهدفت هذه الدراسة إلى تبیان دور مقاربة التسـییر بالقیمـة بواسـطة الضـریبة فـي 
، بالتركیز علـى محـورین، األول یتمثـل فـي دراسـة االقتصادیةوٕاشكالیة عدوانیة السلوك في المؤسسات 

، والثـاني تسـییر الخطـر الضـریبي، توصـلت سلوك ممارسة إدارة األرباح بواسطة محددات هذا السلوك
نتــــائج الدراســــة إلــــى أن المؤسســــات األجنبیــــة تهــــتم بالضــــریبة كونهــــا خطــــر وتحــــاول تســــییرها، بینمــــا 

أنالمؤسسات الجزائریـة لـم تكـن فیهـا النتـائج دالـة ألسـباب متعـددة، كـذلك توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى 
.ةهناك متغیرات تستعمل في عدوانیة تسییر الضریب

:في هذا الصدد توصي الدراسة بـ

 ضرورة توعیة قادة المؤسسات الكبیرة بـالتكوین النـوعي للمسـیرین مـن أجـل فهـم خصـائص مختلـف
مكان؛، ومحاولة االستفادة منها قدر اإلالجبائیةاألنظمة

 بمخــاطر إدارة األربــاح التــي تتجــاوز الحــدود القانونیــة ممــا یــدخل المؤسســات فــي المســیرینتوعیــة
طار التهرب الضریبي والمتابعات القضائیة؛إ
 ضرورة انفتاح السلطات الضریبیة على التجارب الدولیـة مـن أجـل االسـتفادة لتكـریس قـوانین هـدفها

زیادة الشفافیة وتوفیر المعلومة لكافة المتعاملین؛
 ضــرورة التكــوین التطبیقــي للمســیرین مــن اجــل كســب مهــارات تســییر المخــاطر للمشــاریع بواســطة

التربصات؛
وأن الهـــدف مـــن اصـــة للمؤسســـات الكبیـــرةإبـــراز أهمیـــة المســـؤولیة االجتماعیـــة اتجـــاه الضـــریبة، خ ،

.وجودها هو خلق القیمة للمجتمع، وبالتالي دفع الضریبة بطریقة صادقة هو مساهمة في المجتمع
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الدراسات األجنبیة
):Benadda Fethy)2002دراسة.1

، إلــى "المراجعــة الجبائیــة الجوانــب النظریــة والتطبیقیــة"دراســته لموضــوع مــن خــاللالباحــث تطــرق
، االقتصـادیةعلـى مسـتوى المؤسسـة عرض مختلف المفاهیم المتعلقة بالمراجعة الجبائیـة وخطـوات تطبیقهـا

باإلضــافة إلــى دراســـة مختلــف المخــاطر الجبائیـــة التــي یمكـــن أن تتعــرض لهــا المؤسســـة االقتصــادیة، وقـــد 
تســمح بتفعیــل عملیــة التســییر بالمؤسســة، مــن خــالل إلــى أن المراجعــة الجبائیــة تعتبــر أداة راســة خلصـت الد

مســـاعدة المســـییرین فـــي اتخـــاذ قـــراراتهم التســـییریة، وتـــوفیر معلومـــات كافیـــة حـــول وجـــود الخطـــر الجبـــائي 
. وحجمه، باإلضافة إلى إبداء حكم على مالئمة القرارات التسییریة السابقة

Mohamed Ben Hadj Saad(2009)دراسة .2

ـــة بالمؤسســـات ـــاول الباحـــث فـــي دراســـته لموضـــوع المراجعـــة الجبائی الصـــغیرة والمتوســـطة حیـــث تن
ألهمیــة المراجعــة الجبائیــة بوصــفها امتــداد لعملیــة المراجعــة فــي إبــداء الــرأي حیــث تعــرض الباحــث بتــونس،

معـــدة لغـــرض الضـــریبة، وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة بالنســـبة لنزاهـــة الحســـابات ومصـــداقیة البیانـــات المالیـــة ال
للبحث في المفاهیم األساسیة للمراجعة الجبائیة مع تبیان مختلف مراحل سیرها، باإلضـافة إلـى أن الباحـث 

.تطرق إلى مظاهر الخطر الجبائي وكیفیة تسییره

نقـاط القــوة وخلـص الباحـث مـن خـالل هـذه الدراسـة إلــى أن المراجعـة الجبائیـة تسـمح بتقـدیر وتقیـیم 
والضـــعف مـــن اجـــل تســـلیط الضـــوء علـــى المخـــاطر الجبائیـــة المحتملـــة، وبـــذلك فهـــي ترفـــع الحجـــاب علـــى 

إلــى التأكیــد علــى أهمیــة ن ومــن ثــم تســهیل عملیــة صــنع القــرار، باإلضــافة الشــكوك، والمســائل المالیــة للكیــا
الجبائیـة تسـمح للمؤسسـة بقیـاس مـدى القیام بمراجعـة جبائیـة علـى مسـتوى المؤسسـات التونسـیة، فالمراجعـة 

.التزامها بقواعد التشریع الجبائي، كما أنها تسمح بتفعیل عملیة تسییر المخاطر الجبائیة بالمؤسسة
):Felli Mounira)2011دراسة .3

، موضوع المراجعة الجبائیة وما لها من أهمیـة بالمؤسسـة االقتصـادیة التونسـیةتناولت هذه الدراسة
إلى نشأة المراجعة الجبائیة في تـونس ومفهومهـا، اهمیتهـا والمراحـل العملیـة للمراجعـة باحثة حیث تطرقت ال
وسیلة للتنبؤ بالخطر الجبائي وبالتالي الوقایة منه، توصلت الباحثة إلى أن المراجعة الجبائیةالجبائیة، وقد 

تعمل على تفعیل عملیة التسییر الجبائي وبالتالي تجنب المخاطر الجبائیـة الناتجـة عـن باإلضافة إلى أنها 
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أن المراجعـــة الجبائیـــة فـــي تـــونس لـــم تعتبـــر بعـــد مهمـــة منفصـــلة لمراجعـــة ســـوء التســـییر، وأشـــارت الباحثـــة 
.الحسابات المالیة والمحاسبیة وبنهجها الخاص

):Omar Lhasnaoui)2013دراسة.4

وقـد ،ةالمؤسسـات الفندقیـل الضـریبیة التـي تواجههـا خالل دراسته ألهم المشاكتعرض الباحث من
خلصت الدراسة إلى انه للتقلیل مـن حـدة التكلفـة الجبائیـة بـأكبر فعالیـة، وبـدون التعـرض لمخـاطر جبائیـة، 

تؤخــذ بــالتزامن مــع وظــائف المؤسســة، وهــذا ال یتحقــق إال فــي أنفإنــه مجموعــة مــن القــرارات التــي یجــب 
تسییر جبائي فعال، ولهذا یجب القیام بتشخیص جبائي أو ما یعرف بمراجعـة جبائیـة تسـمح بمعرفـة طارإ

.نقاط ضعف وقوة المؤسسة من الناحیة الجبائیة

):Mokhtar Mohamed Aboussalam)2013دراسة .5

وقـد هـدفت هـذه ،تناولت هذه المذكرة بالدراسة موضوع المراجعة الجبائیة فـي الشـركة النیجیریـة لالتصـاالت
الدراسة إلى تبیـان أهمیـة تفعیـل التسـییر الجبـائي بالمؤسسـة مـن خـالل القیـام بمراجعـة جبائیـة علـى مسـتوى 

بمعالجــــة المســــائل ســــمحتالمراجعــــة الجبائیــــة أنوقــــد خلصــــت هــــذه الدراســــة إلــــى ، SONITELشــــركة 
تســـییر المخـــاطر الجبائیـــة فـــي تفعیـــل عملیـــةالمعقـــدة بالشـــركة، كمـــا أنهـــا ســـاهمت بشـــكل كبیـــرالضـــریبیة
.SONITELتحقیق الفعالیة الجبائیة بشركة تمكنت من وبالتالي 

):Mouna Guedrib Ben Abderrahmen)2013دراسة .6

علـــى المخطـــر اآللیـــات الداخلیـــة للحوكمـــةأثـــر "تطرقـــت الباحثـــة مـــن خـــالل دراســـتها والتـــي هـــي بعنـــوان 
لتحدیـــد أهـــم المشـــاكل الجبائیـــة التـــي تنشـــأ بـــین إدارة الضـــرائب والمؤسســـات التونســـیة مـــن خـــالل "الجبـــائي

مـــادة جبائیـــة خـــالل 108تحلیـــل ألحكـــام التشـــریع الجبـــائي التونســـي وتحدیـــدا مـــن خـــالل دراســـة وتحلیـــل 
، وقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى أن جـــل المخـــاطر الجبائیـــة هـــي 2008و2007، 2006، 2005الســـنوات 

دم االمتثـــال ألحكـــام التشـــریع الجبـــائي، مخـــاطر ناتجـــة عـــن التهـــرب الضـــریبي وســـوء التســـییر مخـــاطر عـــ
. الجبائي، باإلضافة للمخاطر الجبائیة الناتجة عن تعقد وغموض أحكام التشریع الجبائي
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ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

علــــى مســــتوى القیــــام بمراجعــــة جبائیــــة أهمیــــةممــــا ســــبق یمكــــن القــــول أن الدراســــات الســــابقة ركــــزت علــــى 
، وبالتـــالي جـــاءت دراســـتنا هـــذه كمحاولـــة لتطبیـــق المراجعـــة الجبائیـــة علـــى مســـتوى االقتصـــادیةالمؤسســـات 
الجزائریـــة مــــن خـــالل تتبــــع منهجیـــة المراجعــــة الجبائیـــة مــــن منظـــور أكثــــر شــــموال االقتصــــادیةالمؤسســـات 

تشــمل علــى الحالیــةفضــال عــن كــون الدراســةجزائــري، علــى أحكــام وقــوانین التشــریع الجبــائي الباالعتمــاد
خطـــوات المراجعـــة الجبائیـــةدراســـة حالـــة لمؤسســـة اقتصـــادیة جزائریـــة حاولـــت الباحثـــة مـــن خاللهـــا تطبیـــق

.الدراسات السابقة الجزائریةلم تشملهاعلیها،
صعوبات البحث

لكـل دراســة صــعوبات وعراقیـل تواجــه الباحــث، ســواء تعلـق األمــر بالجانــب النظـري أو التطبیقــي، ومــن أهــم 
:هذه الدراسة ما یليجهتنا أثناء القیام بالصعوبات التي وا

باإلضــافة إلــى العــدد الكبیــر مــن القــوانین والتشــریعات التــي اقتضــت طبیعــة الدراســة البحــث عنهــا
؛اتسامها في بعض األحیان بالتعقید والغموض مما استدعى بذل جهد لتفسیرها وفهمها

 ؛موضوع المراجعة الجبائیةندرة الكتب التي تتناول
ممــا اســتدعى بــذل الجزائریــةعــدم تطبیــق المراجعــة الجبائیــة علــى مســتوى المؤسســات االقتصــادیة

–شـركة مطـاحن االوراس راجعة الجبائیة على مستوى جهد كبیر كمساهمة من الباحثة لتطبیق الم
.-باتنة 

تقسیم الدراسة
:   تقسیم هذه الدراسة إلى أربع فصولقصد معالجة اإلشكالیة الرئیسیة تم 

 لماهیة تناولنا في المبحث األول": المراجعة الجبائیة بالمؤسسة االقتصادیة"الفصل األول بعنوان
، أما المبحث الثـاني فقـد خصـص مراجعة، أنواعها ومخاطرهامن خالل التطرق لمفهوم الالمراجعة
ماهیــة المراجعــة الجبائیــة، أنواعهــا، مــن خــالل عــرض لاإلطــار النظــري للمراجعــة الجبائیــةلتبیــان 

القتهـا بالمراجعـات األخـرى واالنتقـادات الكفاءات الواجب توافرها فـي المراجـع الجبـائي باإلضـافة لع
وتوصــیات لمراجعــة الجبائیــةلســیر مهمــة ا، أمــا المبحــث الثالــث فقــد رأینــا التعــرضالموجهــة إلیهــا

.المراجع الجبائي



مقدمة  

ر

 تناولنـا مـن خـالل المبحـث ": الخطر واألمن الجبائي بالمؤسسـة اإلقتصـادیة"الفصل الثاني بعنوان
مفــاهیم أساســیة حــول الخطــر واألمــن، تقســیمات خــالل التطــرق لمــن لماهیــة الخطــر واألمــن األول

فـــي حـــین تـــم التطـــرق مـــن خـــالل المبحـــث الخطـــر، مســـبباته، والســـیاق اإلداري والتنظیمـــي لألمـــن،
مفهــــوم الخطـــر واألمــــن الجبــــائیین، مــــن خــــالل عـــرض لماهیــــة الخطـــر واألمــــن الجبـــائیین الثـــاني ل

فـيفـي حـین تناولنـا ، وامل المساعدة على ظهـورهتقسیمات الخطر الجبائي ومظاهره، مصادره والع
المكلـــف لتزامـــاتامـــن خـــالل عـــرض لألعبـــاء المالیـــة المتعلقـــة بـــالخطر الجبـــائيالمبحـــث الثالـــث 

التكـالیف الناتجـة و والزیادات المرتبطة بالتصریحات الجبائیة، الغرامات الجبائیة والعقوبات الجنحیة
.الجبائیةاالمتیازاتمن ستفادةلالعن اإلخالل بالشروط الالزمة 

 ـــوان ـــائیین "الفصـــل الثالـــث بعن ـــة واألمـــن الجب ـــق الفعالی ـــي تحقی ـــة ف ـــة الجبائی مســـاهمة المراجع
األمـنتحقیـق في منهجیة المراجع الجبائي لالمبحث األول فيتم التطرق": بالمؤسسة االقتصادیة

اجعـة سـابات المیزانیـة، المر مراجعـة الجبائیـة لحالتطـرق للمـن خـالل االقتصـادیة الجبائي بالمؤسسـة 
أمـــا المبحـــث الثـــاني فقـــد قمنـــا ،المراجعـــة الجبائیـــة للضـــرائب والرســـومو تســـییرالجبائیـــة لحســـابات ال

أداة لتقیــــیم أداء التســــییر الجبــــائي وتحقیــــق الفعالیــــة الجبائیــــة كــــالمراجعــــة الجبائیــــة  بتبیــــان أهمیــــة
أهمیـةو والتسـییر الجبـائي، حـدوده، اسـتراتیجیاته وأهدافـهاألداءماهیة من خالل عرض لبالمؤسسة 

أمـا المبحـث الثالـث ،لجبـائي وتحقیـق الفعالیـة الجبائیـةالمراجعة الجبائیة فـي تحسـین أداء التسـییر ا
مــن خــالل عــرض المراجعــة الجبائیــة كوســیلة لتفعیــل عملیــة تســییر المخــاطر الجبائیــةفقــد تناولنــا

.ور المراجعة الجبائیة في تفعیلهاائیة، خطواتها ودمفهوم تسییر المخاطر الجبل
 تــدعیم الدراســة النظریــة قمنــا بإعــداد دراســة میدانیــة علــى مســتوى شــركة أمـا الفصــل الرابــع وبغــرض

لــى مســتوى مؤسســة اقتصــادیة ســاهمة لتطبیــق المراجعــة الجبائیــة عكم–باتنــة –مطــاحن االوراس 
.جزائریة
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:تمهید

واسـع، عـرف تطـورات كبیـرة متواصـلة، صـاحبت تعقـد النشـاطات وتنوعهـا، مـع إن المراجعة میدان 
كبــر حجــم المؤسســات وضــخامة الوســائل البشــریة، المادیــة والمالیــة المســتعملة، یصــعب فیهــا یومــا بعــد یــوم 

.إذ تكثر العملیات المنجزة والمعلومات المتدفقة واألخطاء واالنحرافات، بل والتالعبات أحیاناالتسییر

فالمراجعة تمثل الوجه المكمل للعمل المالي والمحاسبي بصفة عامة، علـى أسـاس أنهـا المـرآة التـي 
ك یعتبــر تعكــس مــدى صــدق وصــحة وموضــوعیة نتــائج هــذا العمــل فــي نهایــة الفتــرة المالیــة، ومــن أجــل ذلــ

المراجـــع نـــوع معـــین مـــن المحاســـبین تتركـــز مهمتـــه فـــي عملیـــة الفحـــص ومراجعـــة وتـــدقیق نتـــائج األنشـــطة 
. مجموعة من القواعد والمعاییر التي تحكم مهنة المراجعةإطارفي االقتصادیةواألحداث 

هــذه أیــن تختلــف مــادة المراجعــة مــن نــوع إلــى آخــر، ومــن بــینمراجعــةللمتعــددةأصــنافوهنــاك 
تعتبـر ضـروریة نتیجـة لألحكـام والتـي التي تقوم بها المؤسسـة االقتصـادیة المراجعة الجبائیة األصناف نجد

.المعقدة التي یسنها القانون الجبائي

:ثالث مباحث رئیسیة كما یليإلى هذا الفصل األساس تم تقسیم وعلى هذا

ماهیة المراجعة؛: بحث األولالم
الجبائیة؛للمراجعةعامة حولمفاهیم : المبحث الثاني
سیر مهمة المراجعة الجبائیة وتوصیات المراجع الجبائي: المبحث الثالث.
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ماهیــة المراجـعــــة: المبحث األول

وظائفهـا خلـق صـعوبة لفحـص العملیـات التـي یقـوم بهـا موظفیهـا، إن كبر حجـم المؤسسـات وتعـدد 
الناتجــة عــن الــنظم المعلوماتیــة خاصــة فیمــا یتعلــق بدقــة وتعبیــر هــذه ممــا قــد ینجــر ســلبا علــى المعلومــات 

المعلومــات عــن الوضــعیة الحقیقــة للمؤسســة، وهــذا مــن أهــم األســباب التــي أدت إلــى تطــور مهنــة المراجعــة 
.وخروجها كنشاط رئیسي ال یمكن االستغناء عنها

.مخاطرهاو أنواعهاراجعة، وسنحاول من خالل هذا المبحث تقدیم مختلف المفاهیم المتعلقة بالم

مراجعةمفهوم ال: المطلب األول

إن كــل مؤسســة تســطر أهــداف وتســعى إلــى تحقیقهــا، وٕاذا كــان تحقیــق تلــك األهــداف یهــم بالدرجــة 
مســـاهمون، (، المـــالك )هـــم فـــي حاجـــة إلـــى معلومـــات قصـــد التســـییر األحســـن لنشـــاطها(األولـــى المســـیرین 

الــخ بعیــدون فــي الغالــب عمــا یجــري فــي المؤسســة، وهــم فــي حاجــة إلــى معلومــات حــول النتــائج ...شــركاء
، )المهتمون أكثر فأكثر بمشاكل التسییر والنتـائج المتوصـل إلیهـا(، والعمال )وضعیة المالیة لهذه األخیرةوال

فهو یهم الغیر كذلك، أي كل المتعاملین معها مـن زبـائن ومـوردین، سـلطات عمومیـة، مسـاهمین محتملـون 
. وبنوك وغیرهم

صالح مختلفة ومتعارضة أحیانا، ومن وعلیه، فالمؤسسة محل أنظار العدید من المتعاملین، ذوي م
هذا المنطلق ینبغي تزوید هؤالء بالمعلومات الالزمة حول النشاطات والنتـائج، ولكـي تنـال رضـاهم البـد أن 

1.تكون تلك المعلومات بعیدة عن الشكوك، ولكي تكون كذلك البد أن تخضع إلى الرقابة

، 2003المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، : محمد بوتین1
.09: ص
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المصالحأصحاب ة تمركز أنظار المؤسسة نقط: 1- 1: شكل رقم

المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات : محمد بوتینمن إعداد الباحثة بناء على 
.09: ، ص2003الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

، خصائصــها،تعریــف المراجعــةمراجعــة مــن خــالل مفهــوم الیــتم توضــیحومــن خــالل هــذا المطلــب 
.وفروضهاأهدافهاأهمیتها، 

تعریف المراجعة: أوال

وتعني معاودة النظر فیما قمت به من عمل أو فیما قام به الغیـر " المعاودة"یقصد بالمراجعة لغویا 
.لتحدید مدى صوابهاأعمالمن 

وقد كانت تتم هذه المراجعة في العصور القدیمة عـن طریـق سـماع احـد األفـراد لمـا دونـه آخـر مـن 
بیانــات تتعلــق فــي الغالــب بــأموال عامــة وحكومیــة للتحقــق مــن صــحتها، ولعــل ذلــك الســبب فــي أن اشــتقاق 

Audire".1"جاء من كلمة التینیة بمعنى یستمع "Auditing"اصطالح المراجعة في اللغة اإلنجلیزیة 

.12: ، ص2011أصول المراجعة، دار زمزم للنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن، : حامد طلبة محمد أبو ھیبة1

ةالمؤسس

المالكالمسیرین

العمال

زبائن

موردین

بنوك

سلطات 
عمومیة
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عملیـة منتظمـة للحصـول علـى القـرائن : " المراجعة على أنهـاعرفت الجمعیة المحاسبیة األمریكیة ف
المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصـادیة وتقییمهـا بطریقـة موضـوعیة لغـرض التأكیـد مـن درجـة 

1".المعنیة مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف

فحــص انتقــادي یســمح بتــدقیق المعلومــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســة والحكــم " :هــيالمراجعــةو 
2".تلك المعلومات على العملیات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت

عملیة منهجیة منظمة للحصول والتقییم بموضوعیة عـن أدلـة : " ویمكن تعریف المراجعة على أنها
بتأكیــدات خاصــة بتصــرفات اقتصــادیة وأحــداث مــن أجــل التأكــد مــن درجــة التطــابق بــین تلــك إثبــات تتعلــق 

3".التأكیدات والمعاییر المقررة وتوصیل النتائج إلى المستخدمین المعنیین 

فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات : " كما یمكن تعریف المراجعة بأنها
منظمــا، بقصــد الخــروج بــرأي فنــي محایــد عــن المؤسســة محــل المراجعــة فحصــا انتقادینــوالــدفاتر الخاصــة با

مدى داللة القوائم عن الوضع المالي لـذلك المشـروع فـي نهایـة فتـرة زمنیـة معلومـة، ومـدى تصـویرها لنتـائج 
4".أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

وتقیـــیم أنظمـــة الرقابـــة علـــى أنهـــا فحـــصومـــن خـــالل التعریفـــات الســـابقة یمكـــن تعریـــف المراجعـــة 
فنـــي محایـــد عـــن مـــدى دقـــة رأيإبـــداءبغـــرض مـــن طـــرف مهنـــي مؤهـــل، بطریقـــة علمیـــة منهجیـــةالداخلیـــة
.لیة، وصحة تمثیلها لحقیقة المؤسسةالقوائم الماالمعلومات الظاهرة في وسالمة 

المراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة : محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي1
.09: ، ص2006الثالثة، بن عكنون، الجزائر، 

.11: صمرجع سابق،،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق: محمد بوتین2
.03: ، ص2007دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد، دار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : أمین السید احمد لطفي3
.13: ، ص2012األردن، عمان، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیة، دار وائل للنشر، الطبعة السادسة، : خالد أمین عبد هللا4
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خصائص المراجعة: ثانیا

كما 2- 1رقم حسب الشكلاألساسیة المرتبطة بالمراجعةمن التعاریف السابقة یمكن توضیح الخصائص 
:یلي

الخصائص األساسیة للمراجعة: 2- 1: شكل رقم

المراجعة

جمع وتقییم أدلة اإلثبات بشكل موضوعي

بهدف التأكد من وجود درجة تطابق بین

معاییر مقررة تأكیدات خاصة بتصرفات 
وأحداث اقتصادیة

و

ویهدف تبلیغ النتائج إلى

مستخدمین  معنیین

المراجعة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، : أمین السید أحمد لطفي: المصدر
.20: ، ص2006اإلسكندریة، مصر، 
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1:لمراجعة تتمثل فياألساسیة لخصائصالمن الشكل نالحظ أن 

حیــث یقــوم بعملیــة المراجعــة مراجــع حیــادي ومؤهــل، وتلــك العملیــة :تعتبــر المراجعــة عملیــة منظمــة.1
یجــب أن تكــون منظمــة، بمعنــى أنهــا تعتمــد فـــي أدائهــا علــى أســلوب منهجــي منطقــي یتكــون مـــن 
ـــل فـــي مجموعـــة مـــن  مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات المتتابعـــة والمخططـــة وتحكمهـــا إطـــار نظـــري یتمث

ن لیســت عملیــة عشــوائیة غیــر مخططــة وٕانمــا هــي األهـداف والمعــاییر المقــررة، فعملیــة المراجعــة إذ
تقوم على طریقة علمیة منهجیة؛

أســـاس عمـــل المراجـــع الحیـــادي هـــو جمـــع أدلـــة : یـــتم جمـــع وتقیـــیم أدلـــة اإلثبـــات بشـــكل موضـــوعي.2
اإلثبــات وتقییمهــا بشــكل موضــوعي، وتتكــون تلــك األدلــة عنــد مراجعــة القــوائم المالیــة مــن بیانــات 

فحص الفواتیر والشیكات وغیرها (ومعلومات مؤیدة ) ومیة والدفتر الكبیردفتر الی(محاسبیة أساسیة 
من المستندات، البیانات التي یتم الحصول علیها مـن خـالل االستفسـار والمالحظـة والجـرد الفعلـي 

).لألصول والمصادقات على األرصدة من طرف ثالث
علــى أدلــة عنــد حصــوله لفــظ موضــوعي إلــى قــدرة المراجــع علــى االحتفــاظ باتجــاه حیــاديویشــیر 

ذلـــك بـــأن عملیـــة المراجعـــة یجـــب أن تـــتم بواســـطة مراجـــع مســـتقل غیـــر اإلثبـــات وتقییمهـــا، ویـــوحي
متحیز سواء عن مقدم المعلومات أو مستخدمیها؛

تتعلــق أدلـــة اإلثبـــات بتأكیـــدات خاصـــة بتصـــرفات : ت خاصـــة بتصـــرفات وأحـــداث اقتصـــادیةتأكیــدا.3
هــي عبــارة عــن إیضــاحات وبیانــات لــإلدارة تتضــمنها القــوائم وأحــداث اقتصــادیة، وتلــك التأكیــدات 

.المالیة موضوع المراجعة
فإن ظهور رصید المخزون بالقوائم المالیة یفید وجود تأكیدات مقدمة مـن اإلدارة على سبیل المثال 

:بشأن المخزون على النحو التالي
 ؛)تأكید الوجود(أن المخزون موجود فعال
ن اجل البیع أو االستخدام في العملیات اإلنتاجیة؛أن المخزون یحتفظ به م
تأكید الملكیة(جات والمواد التي تمتلكها المؤسسةأن المخزون یشمل جمیع المنت(،
 تأكیــد (أن قیمـة المخـزون الظـاهرة فـي القـوائم المالیــة مبینـة طبقـا لتكلفتـه أو قیمتـه السـوقیة

؛)التقویم

.19: ، ص2006المراجعة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : أمین السید أحمد لطفي1
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طریقة صحیحة، وان القوائم المالیة تفصح بشـكل أن المخزون قد تم عرضه في المیزانیة ب
، )المواد األولیة واللوازم، إنتاج تام وٕانتاج غیر تام(كافي عنه بما یضمه من أنواع رئیسیة 

.وما إذا كان اإلنتاج محل رهن أو تم التنازل عنه ألطراف أخرى

المبیعـات، : المكونـة مثـلوهكذا فإن القوائم المالیـة تحتـوي علـى تأكیـدات مماثلـة بشـأن بـاقي البنـود
.الخ...األصول الثابتة

یتمثل الهدف األساسي لمراجعة القوائم المالیـة : درجة التطابق بین تلك التأكیدات والمعاییر المقررة.4
فـي تكـوین رأي عـن عدالـة عـرض القـوائم المالیــة، ویـتم ذلـك بتحدیـد رأي المراجـع فـي مـدى تطــابق 

ن الظــاهر بالمیزانیــة موجــود ومملــوك للمؤسســة، مــع مبــادئ تلــك التأكیــدات مثــال ذلــك أن المخــزو 
المحاسبة المتعارف علیها؛

عملیـــة المراجعـــة هـــو إعـــداد تقریـــر مـــنهـــدفإن ال:تبلیـــغ المســـتخدمین المعنیـــین بنتـــائج المراجعـــة.5
مراجعــة باعتبــاره وســیلة االتصــال وتبلیــغ النتــائج للمســتخدمین المعنیــین، حیــث عــن طریــق تقریــر 
المراجعـــة یـــتم إعـــالم المســـتخدم بمـــدى تطـــابق تأكیـــدات المراجعـــة مـــع مبـــادئ المحاســـبة المتعـــارف 

.علیها

أهمیة المراجعة: ثالثا
ا وســیلة ال غایـــة، وتهــدف هــذه الوســـیلة إلــى خدمـــة عــدة طوائـــف تعــود أهمیــة المراجعـــة إلــى كونهـــ

تستخدم القوائم المالیة المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسـم سیاسـاتها ومـن األمثلـة علـى هـذه الطوائـف 
والفئات المدیرین، والمستثمرین الحالیین والمستقبلین والبنوك ورجال األعمال واالقتصاد والهیئات الحكومیـة 

.لمختلفة، ونقابات العمال وغیرهاا
تعتمــد اعتمــادا كلیــا علــى البیانــات المحاســبیة فــي وضــع الخطــط، ومراقبــة األداء إن إدارة المؤسســة

وتقییمــه، ومــن هنــا تحــرص أن تكــون تلــك البیانــات مدققــة مــن قبــل هیئــة فنیــة محایــدة، كــذلك نجــد طائفــة 
تحقق المستثمرین تعتمد القوائم المالیة المدققة عند اتخاذ أي قرار في توجیه المدخرات واالستثمارات بحیث 

1.لهم أكبر عائد

.15: صمرجع سابق،: خالد أمین عبد هللا1
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نـــد أمـــا البنـــوك التجاریـــة والصـــناعیة فتعتمـــد القـــوائم المالیـــة المدققـــة مـــن قبـــل هیئـــة فنیـــة محایـــدة ع
التــي تتقــدم بطلــب قــروض وتســهیالت ائتمانیــة منهــا، كــذلك نجــد رجــال فحصــها للمراكــز المالیــة للمؤسســات

.في التخطیط االقتصادياالقتصاد یعتمدون هذه القوائم في تقدیرهم للدخل القومي و 

أمـــا الهیئـــات الحكومیـــة وأجهـــزة الدولـــة المختلفـــة فتعتمـــد القـــوائم المدققـــة فـــي أغـــراض كثیـــرة منهـــا 
الـخ، كـذلك ...التخطیط والرقابـة، وفـرض الضـرائب، وتحدیـد األسـعار، وتقریـر اإلعانـات لـبعض الصـناعات

.ألجور والمشاركة في األرباح وما شابهتعتمد علیها نقابات العمال في مفاوضاتها مع اإلدارة بشأن ا

ومجمل القول أن المحاسبة قد أصبحت علما اجتماعیا یخدم فئات المجتمع المختلفة، حیـث تعتمـد 
قـوائم المالیـة تلك الفئات في قراراتها االقتصادیة على البیانات المحاسبیة المسجلة بالدفاتر أو الظاهرة في ال

.المختلفةالصادرة عن المؤسسات

أن یقـــوم بعملیـــة المراجعـــة هیئـــة خارجیـــة مســـتقلة أو شـــخص طبیعـــي محایـــد، لفحـــص تلـــك ویجـــب
البیانـــات فحصـــا انتقادیـــا منظمـــا ودقیقـــا، وٕابـــداء رأي فنـــي محایـــد حـــول مـــدى صـــحة تلـــك البیانـــات ودرجـــة 

وصــحةللوضــع المــالي للمؤسســةاالعتمــاد علیهــا، ومــدى داللــة القــوائم المالیــة مــن حیــث عدالــة تصــویرها 
1.تبیانها لنتیجة العمل من ربح أو خسارة

أهداف المراجعة: رابعا
الهــدف الرئیســي تمثــل األهــداف بصــفة عامــة الغایــات المرجــوة تحقیقهــا مــن نشــاط معــین، ویتمثــل 

فـي التعبیـر عـن صـدق القــوائم المالیـة المعـدة عـن هـذا النشـاط، وهــذا الـرأي یـتم التوصـل إلیـه بعــد للمراجعـة 
ر التـاریخي لهـا ویمكن تلخـیص أهـداف المراجعـة حسـب التطـو 2استنباطیة وأحكام منطقیة،إجراءات طویلة 

:التالي1-1حسب الجدول رقم 

.15: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا1
.34: ، ص2002أصول وقواعد المراجعة والتدقیق، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : محمد السید سرایا2
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التطور التاریخي ألهداف المراجعة ومدى الفحص وأهمیة الرقابة الداخلیة: 1-1: جدول رقم
مستوى التحقق أوالهدف من عملیة المراجعةالفترة

الفحص
الرقابة الداخلیةأهمیة 

غیر مهمةتفصیلياكتشاف التالعب واالختالس1850قبل عام 
اكتشــــــــــــــاف الغــــــــــــــش والخطــــــــــــــأ 1850-1905

واإلختالس
بعـــــــــــــض االختبـــــــــــــارات 

تفصیل مبدئي
غیر مهمة

تحدیــــــد عدالــــــة المركــــــز المــــــالي1905-1933
.واكتشاف الغش واألخطاء

ـــــــــــــــــاري  فحـــــــــــــــــص اختب
تفصیلي

درجة اهتمام بسیطة

تحدیــــــد عدالــــــة المركــــــز المــــــالي 1933-1940
.واكتشاف الغش واألخطاء

بدایــة االهتمــام بالرقابــة اختباري
.الداخلیة

تحدیــــــد عدالــــــة المركــــــز المــــــالي 1940-1960
.واكتشاف الغش واألخطاء

.وجوهرياهتمام قوياختباري

ــــــیم نتــــــائج حتى اآلن–1960 ــــــة الخطــــــط، تقی مراقب
ــــــــــق الرفاهیــــــــــة  األعمــــــــــال، تحقی

االجتماعیة وغیرها

ـــــدء اختباري أهمیـــــة جوهریـــــة للب
.بعملیة التدقیق

تدقیق الحسابات المعاصر الناحیة النظریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، : غسان فالح المطارنة: المصدر
.18: ، ص2006الطبعة األولى، عمان، األردن، 

1897الصــادر عــن القضــاء اإلنجلیــزي عــام كــان الســبب فــي تطــور اهــداف المراجعــة هــو القــرار 
عندما قرر ان اكتشاف الغش والخطأ لـیس هـدفا رئیسـیا لمـدقق الحسـابات وأن المـدقق ال یفـرض الشـك فـي 
كـــل مـــا یقـــدم الیـــه مـــن معلومـــات، وقـــد وصـــف القضـــاء االنجلیـــزي المراجـــع بأنـــه كلـــب حراســـة ولـــیس كلـــب 

1.یقتضي أو یتعقب آثار المجرمین

2:حصر أهداف المراجعة فیما یليكما یمكن

من أن جمیـع العناصـر الـواردة فـي القـوائم المالیـة یسعى مراجع الحسابات إلى التأكد : الوجود والتحقق.1
ىموجــودة فعــال، حیــث أن المعلومــات الناتجــة عــن نظــام المعلومــات المحاســبیة تقــر مــثال بالنســبة إلــ

ة1 الح المطارن ان ف ة: غس ة، الطبع ع والطباع ر والتوزی یرة للنش ة، دار المس ة النظری ر الناحی ابات المعاص دقیق الحس ان، األردن، ت ى، عم األول
.18: ، ص2006

.16: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي2



الجبائيةاإلطار النظري للمراجعة  :                         الفصل األول

11

، فیسعى المراجع إلـى التحقـق مـن هـذه المعلومـات المخزون بكمیة معینة بمبلغ معین عند تاریخ معین
من خالل الجرد الفعلي أو المادي للمخزونات؛

مـن أن كـل البنـد السـابق مـن خـالل التأكـدإتمـامتعمل المراجعـة فـي هـذا البنـد إلـى : الملكیة والمدیونیة.2
عناصر األصول هي ملك للمؤسسة والخصوم التزام علیها، فالوحدات المتواجـدة فـي المخزونـات مـثال 
هــي حــق شــرعي لهــا والــدیون هــي مســتحقة فعــال ألطــراف أخــرى، فالمراجعــة بــذلك تعمــل علــى تأكیــد 

؛صدق وحقیقة المعلومات المحاسبیة، والتي تقدم إلى أطراف عدة سواء داخلیة أو خارجیة
بمـا أن الشـمول هـو مـن بـین أهـم الخصـائص الواجـب توافرهـا فـي المعلومـة بــات :الشـمولیة أو الكمـال.3

من الضروري على نظام المعلومات المحاسبیة تولید معلومات معبرة وشاملة علـى كـل األحـداث التـي 
تمــت مــن خــالل احتــواء هــذه المعلومــة المقدمــة علــى المعطیــات التــي تمــد بصــلة إلــى الحــدث، بغیــة 

ة ینبغــي التأكــد مــن دقــة وصــحة البیانــات المحاســبیة المثبتــة بالــدفاتر والســجالت الشــمولیالوصــول إلــى 
من جهة ومن جهـة أخـرى العمـل علـى تجهیـز هـذه البیانـات بشـكل یسـمح مـن تـوفیر معلومـات شـاملة 
ومعبـــرة علــــى الوضــــعیة الحقیقیــــة للمؤسســــة، والــــذي یعتبــــر مــــن بــــین أهــــم أهــــداف المراجعــــة إلعطــــاء 

ام المعلومات المحاسبیة؛المصداقیة لمخرجات نظ
تهدف المراجعـة مـن خـالل هـذا البنـد إلـى ضـرورة تقیـیم األحـداث المحاسـبیة وفقـا :التقییم والتخصیص.4

زونات ثم تخصیص هذه العملیة ق اهتالك التثبیتات أو تقییم المخللطرق المحاسبیة المعمول بها كطر 
إن االلتـزام الصـارم بهـذا . عامـاالمقبولـة قبـوالمع المبادئ المحاسـبیة في الحسابات المعنیة، وبانسجام 

:البند من شأنه أن یضمن اآلتي
تقلیل فرص ارتكاب األخطاء والغش؛
االلتزام بالمبادئ المحاسبیة؛
ثبات الطرق المحاسبیة من دورة إلى أخرى.

ت ف الطالبة للمعلومـات المحاسـبیة إلـى الحصـول علـى معلومـات ذااتسعى األطر : العرض واإلفصاح.5
ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة من خالل إفصاح هذه األخیرة على مخرجات نظام ،مصداقیة

تــم تجهیزهــا بشــكل ســلیم التــي المعلومــات المحاســبیة، التــي أعــدت وفقــا لمعــاییر الممارســة المهنیــة، و 
لیثبــت إن هــذه المعلومــات تعتبــر قابلــة للفحــص مــن طــرف المراجــع . یتماشــى مــع المبــادئ المحاســبیة
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صحة الخطوات التي تمت داخـل النظـام المولـد لهـا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى لیتأكـد مـن مصـداقیتها 
.من خالل التمثیل الحقیقي لوضع معین داخل المؤسسة

یسعى المراجع من خالل عملیة المراجعة إلـى إبـداء رأي فنـي محایـد حـول المعلومـات : إبداء رأي فني.6
لمولد لها، لذلك ینبغي على هذا األخیر، وفي إطار مـا تملیـه المراجعـة المحاسبیة الناتجة عن النظام ا

:القیام بالفحص والتحقق من العناصر اآلتیة
التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة؛
مراقبة عناصر األصول؛
مراقبة عناصر الخصوم؛
التأكد من التسجیل السلیم للعملیات؛
 والنواتج التي تخص السنوات السابقة؛التأكد من التسجیل السلیم لكل األعباء
محاولة كشف أنواع الغش، التالعب واألخطاء؛
تقییم األداء داخل النظام والمؤسسة ككل؛
تقییم األهداف والخطط؛
تقییم الهیكل التنظیمي.

انطالقــا ممــا ســبق ذكــره نســتطیع أن نقــول بــأن المراجــع یســتطیع أن یبــدي رأي فنــي محایــد حــول مــدى 
ــــادئ المحاســــبیة وعــــن صــــدق ومصــــداقیة وصــــراحة المعلومــــات الناتجــــة عــــن نظــــام االلتــــزام بت ــــق المب طبی

المعلومـات المحاســبیة، وٕاذا مــا نجحــت المراجعــة فــي تحقیــق أهـدافها فهــي بــذلك تســهم فــي تحقیــق األهــداف 
1.الكلیة للمؤسسة

2:ت عملیة المراجعة هذه األهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمهاالیوم فقد تعدأما 

مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفیذها؛.1
بالنسبة إلى األهداف المرسومة؛تقییم نتائج أعمال المؤسسة.2
ســراف فــي جمیــع نــواحي نشــاط تحقیــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الكفایــة اإلنتاجیــة عــن طریــق محــو اإل.3

؛المؤسسة

.19: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي1
.14: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا2



الجبائيةاإلطار النظري للمراجعة  :                         الفصل األول

13

.تنشط فیه المؤسسةتحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة ألفراد المجتمع الذي.4

ة بصـورة عامـة، حیـث لـم یعــد ویـأتي هـذا الهـدف األخیـر نتیجـة التحـول الـذي طـرأ علـى أهـداف المنشـأ
كبــر قــدر مــن الــربح هــو الهــدف األهــم بــل شــاركته فــي األهمیــة أهــداف أخــرى منهــا العمــل علــى تحقیــق أ

. یة المجتمع الذي تنشط فیه المؤسسةرفاه

فروض المراجعة: خامسا

تطبیـــق التــي تحظــى بقبــول عـــام وتعبــر عــن عبــارة عــن المعتقـــداتتعــرف الفــروض عمومــا بأنهـــا 
وضـع معـین، وتعتبـر الفـروض األسـاسالعمل، وتستخدم في حـل نـوع مـن المشـاكل أو ترشـید السـلوك إلـى 

التــي تبنــى علیهــا المبــادئ وهــي تنشــأ عمومــا مــن خــالل البیئــة االقتصــادیة أو السیاســیة ومــن طــرق التفكیــر 
1.مالوالعادات في مجتمع األع

علــــى أنهــــا معتقــــدات ومتطلبــــات أساســــیة ســــابقة تعتمــــد علیهــــا األفكــــار یمكــــن تعریــــف الفــــروض و 
2.والمعتقدات والمقترحات والتوصیات والقواعد األخرى

3:على الفروض األساسیة التالیةوتعتمد نظریة المراجعة 

مهنــة المراجعــة، فــإذا لــم مــن المالحــظ أن هــذا الفــرض مــرتبط بوجــود : قابلیــة البیانــات المالیــة للفحــص.1
.تكن البیانات والقوائم المالیة قابلة للفحص، فال مبرر إذن لوجود هذه المهنة
:3-1رقم ویمكن توضیح العالقة الموجودة بین هذا الفرض والمراجعة حسب الشكل 

.63: مرجع سابق، ص: أمین السید أحمد لطفي1
.33: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا2
.25: ، ص2004أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : عبد الفناح صحن، وآخرون3
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مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة (، "التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة: "عبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة: المصدر
نحو إطار : ، نقال عن نصر صالح محمد14:، ص2010-2009، 03، جامعة الجزائر )الماجیستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر

.187: ، ص2004طرابلس، لیبیا، الطبعة األولى،، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا،نظري عام للمراجعة، أثره على معاییرها

الحاجة إلى المراجعة وعالقتها بإمكان التحقق من البیانات المالیة محل المراجعة:3-1: شكل رقم

ـــع  ـــات المحاســـبیة، والخطـــوط العریضـــة التـــي وینب ـــیم البیان هـــذا الفـــرض مـــن المعـــاییر المســـتخدمة لتقی
1:یسترشد بها إلیجاد نظام لالتصال بین معدي المعلومات ومستخدمیها، وتتمثل هذه المعاییر في

.25: مرجع سابق، ص: عبد الفتاح صحن، وآخرون1

البــــــدایـــــــــــــة

البیانات المالیة محل الفحص والمراجعة

هل هذه البیانات 
المالیة قابلة 

للتحقیق

إمكان التحقق منها

بروز الحاجة إلى المراجعة كأداة 
محایدة للتحقق منها

ةـــھایـالن

لیس هناك إمكان للتحقق منها

لوجود عملیة المراجعةال مبرر 

انتفاء الحاجة إلى المراجعة

ال

نعم
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المحاســـــبیة الحتیاجـــــات المســــــتخدمین وذلـــــك یعنـــــي ضـــــرورة مالئمــــــة المعلومـــــات : المالئمـــــة
المحتملین، وارتباطها باألحداث التي تعبر عنها؛

ومعنــى ذلـك أنـه إذا قــام شخصـان أو أكثـر بفحــص المعلومـات نفسـها فإنهمــا : القابلیـة للفحـص
أن یصال إلى المقاییس أو النتائج نفسها التي یجب التوصل إلیها؛البد 

مســتخدمي المعلومــات عــن مصــدر إعــدادها، وتعــارض وتنبــع أهمیــة هــذا المعیــار مــن ابتعــاد
مع مصالح معدي تلك المعلومات، وٕانه لمن الممكن القول بأنه كلمـا زادت المسـافة مصالحهم 

بــین مســتخدمي المعلومــات وبــین مصــدر إعــدادها، ازدادت أهمیــة هــذا المعیــار، وكــذلك الحــال 
.تبالنسبة للتعارض في المصالح بینهما وبین معدي المعلوما

بمعنى تسجیل الحقائق بطریقة عادلة وموضوعیة؛: البعد عن التحیز
وهـــي خاصـــیة یجـــب أن تتحلـــى بهـــا المعلومـــات المحاســـبیة، فالقیـــاس :القابلیـــة للقیـــاس الكمـــي

الكمي یضـیف منفعتـه نتیجـة تحویـل المعلومـات إلـى معلومـات أكثـر فائـدة مـن خـالل عملیـات 
.الكمیة شیوعا، ونجد أن النقود أكثر المقاییسحسابیة

ویستمد هذا الفـرض قوتـه مـن أن طبیعـة المراجعـة جعلتهـا تعتمـد علـى البرهـان الـذي یسـتمد جـذوره مـن 
لذلك فإن قابلیة القوائم المالیة للفحص ستعمل علـى مـد المراجـع البرهـان الضـروري إلبـداء الـرأي المنطق، و 

.عنصر معینفي مدى سالمتها، ذلك أن الفحص هو الطریق إلى الثقة في أي 

تبــادل للمنفعــة بــین إدارة مــن البــدیهي وجــود:عــدم وجــود تعــارض حتمــي بــین مصــلحة المراجــع واإلدارة.2
ومراجــع الحســابات، فــاإلدارة تعتمــد فــي اتخــاذ معظــم قراراتهــا علــى المعلومــات المالیــة التــي المؤسســة

بدرجة أكبر من تلك التـي ترتبط برأي مراجع الحسابات، فهي تستفید من المعلومات التي تم مراجعتها
.لم یتم مراجعتها

عدم وجود تعارض حتمي، ولكن ال یعني استحالته، فقد یكـون هنـاك أحیانـا بعـض وهذا الفرض یعني 
إخفاء بعض قد ترى أن من مصلحتها ن مصلحة كل منهما، فالمؤسسةالتعارض في الفترة القصیرة بی

.هذا األخیر أن یكون متیقظا لهذا االحتمالالبیانات عن المراجع، وفي هذه الحالة یجب على 
وعدم وجود هذا الفرض سیحتم على المراجع القیام بمراجعـة تفصـیلیة لكـل مـا یقـدم إلیـه مـن معلومـات 

.وٕایضاحات تعدها اإلدارة، لعدم الثقة فیها
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جـد أن ن: خلو القوائم المالیة وأیة معلومات أخرى تقدم للفحص مـن أیـة أخطـاء غیـر عادیـة أو تواطئیـة.3
فعدم وجود هذا . وعملیةهذا الفرض ضروري مثل الفرض السابق في جعل عملیة المراجعة اقتصادیة 

ـــه، وأن  ـــامج المراجعـــة أن یوســـع مـــن اختبارات الفـــرض، یتطلـــب مـــن مراجـــع الحســـابات عنـــد إعـــداد برن
یستقصــي وراء كــل شــيء بــالرغم مــن عــدم وجــود مــا یؤكــد أنــه ســوف یكتشــف أخطــاء غیــر عادیــة أو 

.اطئیةتو 
نقطــة هامــة، وهــي مســؤولیة المراجــع فــي اكتشــاف األخطــاء، فوجــود هــذا الفــرض ویثیــر هــذا الفــرض 

إذا كانــت هــذه األخطــاء ولكــن . ســوف ال یســاعده علــى اكتشــاف األخطــاء غیــر العادیــة أو التواطئیــة
عـذر فـي واضحة بحیث یستطیع المراجع اكتشافها من خالل اختباراته العادیة، فإنه ال یكون لدیـه أي

حالــة عــدم كفایــة الفحــص الــذي قــام بــه وبالتــالي عــدم تمكنــه مــن اكتشــاف هــذه األخطــاء، ولــذلك یجــب 
التركیز على درجة العنایة المطلوبة من المراجع أثناء قیامـه لعملـه حتـى یكـون هـذا الفـرض ذات قیمـة 

لخبـرة السـابقة تعمـل علـى حقیقیة، ومن ناحیة أخرى فإن نتائج تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة للمشروع وا
.تدعیم هذا الفرض

یبنـى هـذا الفـرض علـى أسـاس وجـود : وجود نظـام سـلیم للرقابـة الداخلیـة یبعـد احتمـال حـدوث األخطـاء.4
نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث الخطـأ ممـا یجعـل مـن الممكـن إعـداد برنـامج المراجعـة 

.بصورة تخفض من مدى الفحص
، وجــود نظــام ســلیم للرقابــة الداخلیــة یبعــد احتمــال حــدوث "احتمــال"باســتخدام لفــظ رض هــذا الفــویعنــي 

ـــة  ـــه، فاألخطـــاء تبقـــى ممكنـــة الحـــدوث رغـــم ســـالمة أنظمـــة الرقاب الخطـــأ، ولكـــن ال یبعـــد إمكـــان حدوث
.الداخلیة المتبعة

ام إمكــان اســتخدووجــود هــذا الفــرض، یعمــل علــى جعــل عملیــة المراجعــة اقتصــادیة وعملیــة مــن حیــث 
).التفصیلیة(ختباریة بدال من المراجعة الشاملة المراجعة اإل

التطبیـق المناســب للمبــادئ المحاســبیة المتعــارف علیهــا یــؤدي إلــى ســالمة تمثیــل القــوائم المالیــة للمركــز .5
یقوم هذا الفـرض علـى أن المعلومـات المحاسـبیة قـد تـم إعـدادها وفقـا للمبـادئ : ونتائج األعمالالمالي 

وعـن المتفق علیها، إذ یعتبر االلتزام بها مؤشرا حقیقیا للحكـم علـى صـالحیة القـوائم المالیـة المحاسبیة 
1.إلى المركز المالي والحقیقي لهامدى تمثیل نتیجة نشاط المؤسسة

.14: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي1
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نجـد أن هــذا : العناصـر والمفـردات التـي كانـت صـحیحة فـي الماضــي سـوف تكـون كـذلك فـي المسـتقبل.6
، ویعني هذا الفرض أن مراجع المحاسبة وهو فرض استمرار المؤسسةالفرض مستمد من احد فروض 

ن الرقابـة ، وأ)مثال عند شراء أحـد األصـول(ا اتهرشیدة في تصرفالمؤسسةالحسابات إذا اتضح له أن 
الداخلیــة ســلیمة، فإنــه یفتــرض أن یســتمر الوضــع كــذلك فــي المســتقبل إال إذا وجــد الــدلیل علــى عكــس 

تمیل إلى التالعب في قیم األصـول، أو ا اتضح للمراجع أن إدارة المؤسسةذفإ. ذلك، والعكس صحیح
م الرقابة الداخلیة ضـعیف، فإنـه یجـب أن یأخـذ ذلـك فـي االعتبـار ویكـون فـي حـرص منهـا فـي أن نظا

تصبح عملیة المراجعة مسـتحیلة إن لـم تكـن ترات القادمة، ومن ناحیة أخرى فإنه بدون هذا الفرض فال
.غیر ممكنة

رغــم تعــدد الخــدمات التــي یســتطیع مراجــع الحســابات أن :قــب الحســابات یــزاول عملــه كمراجــع فقــطمرا.7
إنه یطلب منه إبداء الرأي في سالمة القوائم المالیة، فإن عمله یجب أن یقتصر علـى یؤدیها لعمیله، ف

عدیـد مـن ویشبه هذا الـدور إلـى حـد كبیـر دور المحـامي الـذي یسـتطیع أداء ال. هذه المهمة دون غیرها
معینــة، فإنــه یكــون مقیــدا بهــا، ولــیس لدیــه ، ولكــن عنــدما یتــولى الــدفاع فــي قضــیة الخــدمات للجمهــور

.الحریة المطلقة
ویثیر هذا الفرض موضوع استقالل مراجع الحسابات في أداء عمله، ویمثل استقالل مراجع الحسابات 

منه التقلیل مـن هـذا االسـتقالل یجـب ومن ثم فأي عمل یقصد . وأساسیا لعملیة المراجعةعنصرا مهما 
.أن یدرس بجدیة

بناء علـى هـذا الفـرض، : یفرض المركز المهني لمراجع الحسابات التزامات مهنیة تتناسب وهذا المركز.8
ویكـون هـذا . یمكن تحدیـد المفهـوم المهنـي للعنایـة المطلوبـة مـن مراجـع الحسـابات عنـد مزاولتـه للمهنـة

س القــوي لتحدیـد مســؤولیة مراجــع الحســابات اتجــاه المجتمــع، واتجــاه الفـرض مــع الفــرض الســابق األســا
1.هعمیله، واتجاه زمالئ

.31:مرجع سابق، ص: عبد الفتاح الصحن، وآخرون1
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أنواع المراجعة: المطلب الثاني

أنـــواع متعـــددة مـــن المراجعـــة تختلـــف بـــاختالف الزاویـــة التـــي ینظـــر إلـــى عملیـــة المراجعـــة مـــن هنـــاك 
وبوجه اإلجمال، تصـنف المراجعـة حسـب 1واحدة،خاللها، ولكن مستویات األداء التي تحكم جمیع األنواع 

:كما یلي4-1رقم وجهات النظر المختلفة حسب الشكل

أنواع المراجعة: 4-1: شكل رقم

علم تدقیق الحسابات، الناحیة النظریة والعملیة، دار وائل للنشر، : خالد أمین عبد اهللا: باالعتماد علىلباحثة من إعداد ا
.27: ، ص2012عمان، األردن،الطبعة السادسة،

.27: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا1

المراجعة

من حیث 
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:وفیما یلي شرح لجمیع هذه األنواع

:عملیة المراجعةالمراجعة من حیث نطاق : أوال

1:یليتنقسم المراجعة من حیث النطاق إلى ما

یقصد بها المراجعة التي تمنح المراجع إطارا غیر محدد للعمل الذي یؤدیه، وال تضـع :المراجعة الكاملة.1
اإلدارة أیة قیود علـى نطـاق أو مجـال العمـل الـذي یقـوم بـه المراجـع، حیـث یقـوم المراجـع بفحـص القیـود 

والسجالت المحاسبیة بقصد إعطاء رأي فني حول عدالة القوائم المالیة، وقد كان هذا النـوع والمستندات 
هو السائد عندما كانت المنشآت صغیرة الحجم وعملیاتها قلیلة العدد، حیث كان هـدف المراجعـة كشـف 

كــوین ال انـه مــع كبـر حجــم المؤسسـات وتســبیة، إجمیـع األخطـاء التــي تحتویهـا الــدفاتر والسـجالت المحا
شـــركات األمــــوال أصــــبح مـــن غیــــر المنطقــــي قیـــام المراجــــع بفحــــص كامـــل للقیــــود والســــجالت والــــدفاتر 

.المحاسبیة
هي المراجعة التي یقتصر عمل المراجع فیها على بعض العملیات المعنیـة، أو هـي ذلـك :المراجعة الجزئیة.2

بأیة صورة من الصور، وتحدد النوع من المراجعة التي توضع فیها بعض القیود على نطاق فحص المراجع
.الجهة التي تعین المراجع تلك العملیات

:من حیث الوقت الذي تتم فیه عملیة المراجعة: ثانیا

یقصــــد بهــــا قیــــام عملیــــة المراجعــــة والفحــــص بصــــفة مســــتمرة إذ یقــــوم المراجــــع أو : المراجعــــة المســــتمرة.1
لتــدقیق وفحــص البیانــات المثبتــة بالــدفاتر مســاعدیه بزیــارة المؤسســة فتــرات متعــددة خــالل الســنة المالیــة 

والسجالت، باإلضافة لمراجعة نهائیة للقوائم المالیة في نهایة السنة المالیة بعد ترصید الحسابات وٕاقفال 
2.الدفاتر

مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر : حسین احمد دحدوح، حسین یوسف القاضي1
.52: ص، 2009والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

، 2011علم تدقیق الحسابات العملي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، عمان، األردن، : رأفت سالمة محمود وآخرون2
.31: ص
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1:المراجعة المستمرة تحقق عند إتباعها العدید من المزایا منها ما یلي: مزایاها

خطوة بخطوة وسرعة اكتشاف األخطاء؛متابعة عملیات المؤسسة
معالجة األخطاء بمجرد اكتشافها دون االنتظار حتى نهایة السنة؛
المساعدة في حل المشاكل بمجرد ظهورها دون االنتظار فترة طویلة بعد نهایة السنة المالیة؛
المساعدة في زیادة نطاق الفحص والمراجعة؛
سب دون االنتظار فترة طویلة بعد نهایة السنة المالیة؛االنتهاء من عملیة المراجعة في وقت منا
 المسـاعدة علــى انجــاز األعمــال فــي الوقــت المناســب وبشـكل منــتظم علــى مــدار الســنة المالیــة نظــرا

لشعور العاملین بوجود المراجع وتردده علیهم بصفة مستمرة؛

2:ي یمكن إیجازها فیما یليقد یترتب على إتباع أسلوب المراجعة المستمرة بعض العیوب الت:عیوبها

 ـــــة بعـــــض األخطـــــاء ـــــتم مراجعتهـــــا ســـــواء لتغطی ـــــي ی ـــــة تعـــــدیل األرقـــــام الت إتاحـــــة الفرصـــــة إلمكانی
ـــى مـــا تـــم  ـــن یعـــود مـــرة أخـــرى إل واالختالســـات أو لتســـویة بعـــض المواقـــف وخاصـــة أن المراجـــع ل

یل أیـة أرقـام مراجعته في فترة سابقة، ولمعالجة ذلك یشـترط المراجـع عـادة علـى المؤسسـة عـدم تعـد
تــم مراجعتهــا إال بعــد االتصــال بــه وتبریــر هــذا التصــرف، وكــذلك فــإن المراجــع ومعاونیــه عــادة مــا 

للداللة على ما تـم مراجعتـه ومـا تـم التوصـل إلیـه ) عالمات المراجعة(یستخدمون عددا من الرموز 
من مالحظات؛ 

الفحـص عنـد مرحلـة معینـة علـى عدم القیام باختبارات المراجعة بصورة متصلة، مما یعني انقطاع
أن یســتكمل فــي موعــد الحــق، وهــذا یــؤثر علــى مــدى متابعــة القــائمین بالمراجعــة لجمیــع الجوانــب 
المرتبطة بمجال الفحص وخاصة االختبارات التي تحتاج إلى فتـرات زمنیـة طویلـة نسـبیا إلتمامهـا، 

ة عن إتمام بعض االختباراتوكذلك قد یترتب على ذلك السهو من جانب القائمین بعملیة المراجع
لتحقیق بعض األغراض وٕاخفاء بعض الحقائق؛مما قد یستغله العاملین بالمؤسسة

 ـــردد المراجـــع ومعـــاونوه ـــام صـــداقات بصـــورة منتظمـــة ومتكـــررة علـــى المؤسســـةت ـــؤدي إلـــى قی قـــد ی
وعالقــات شخصــیة بــین القــائمین بعملیــة المراجعــة والخاضــعین لهــا ممــا یــؤثر علــى حیــاد واســتقالل 
المراجـــع عنـــد إبـــداء الـــرأي، ممـــا یـــؤثر علـــى تحقیـــق أهـــم األهـــداف المرجـــوة مـــن عملیـــة المراجعـــة 

.47: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
.49: مرجع سابق، ص: عبد الفتاح الصحن، وآخرون2
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جـع المكلفـین بمراجعـة الخارجیة، ویمكن تخفیض تأثیر هذا العامل من خـالل تغییـر مسـاعدي المرا
حسابات مؤسسة معینة خالل السنة، وكذلك التنبیه علیهم بعـدم تكـوین عالقـات شخصـیة قـد تـؤثر 

على األمانة المهنیة؛ 
السـنة المالیـة قـد یـؤدي إلـى تعطیـل عمـل مـوظفي ونوه بصـورة متكـررة خـاللحضور المراجع ومعـا

اختیـــار المواعیـــد المناســـبة لزیـــارات قســـم الحســـابات، ویمكـــن تخفـــیض أثـــر هـــذا العامـــل مـــن خـــالل 
.المراجع ومعاونیه

، وتتمیز بأنها تتم بعد انتهاء السنة المالیة وٕاعـداد الحسـابات والقـوائم المالیـة الختامیـة:المراجعة النهائیة.2
ویلجــأ المراجــع الخــارجي إلــى هــذا األســلوب عــادة فــي المؤسســات صــغیرة الحجــم والتــي ال تتعــدد فیهـــا 

:كبیرة، ومن المزایا التي تحققها المراجعة النهائیةالعملیات بصورة
ت التالعـــب وتعـــدیل البیانـــات واألرقـــام التـــي یـــتم مراجعتهـــا، حیـــث أن جمیـــع تخفـــیض احتمـــاال

الحسابات قد تمت تسویتها وٕاقفالها؛
عــدم حــدوث ارتبــاك فــي العمــل داخــل المؤسســة، ألن المراجــع ومعاونیــه لــن یتــرددوا كثیــرا علــى

إلى السجالت والدفاتر إال بعد االنتهاء من عملیة اإلقفال؛یحتاجوا المؤسسة ولن
 إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خالل فترة زمنیة محددة یضـعف مـن احتمـاالت السـهو مـن

1جانب القائمین بعملیة المراجعة في تتبع العملیات وٕاجراء االختبارات المختلفة؛

 یفضلها الكثیر من المراجعین الذین یتعاملون مع العدید من المؤسسات والشركات بما ال یتوفر
السنة لممارسة أسلوب المراجعة المستمرة؛لدیه الوقت الكافي على مدار 

یفضلها المراجع ألنها عملیة وواقعیة وتتیح له الفرصة لتنسیق الوقت بینه وبین مساعدیه؛
 حسابات المؤسسات صغیرة الحجم والتي ال تستغرق وقتا طویال؛تصلح لمراجعة عملیات و
 یفضــلها المراجــع فــي حالــة قیامــه بتقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة فــي المؤسســة واطمئنانــه إلــى أنــه

2.نظام قوي وجید خاصة مع وجود إدارة فعالة للمراجعة الداخلیة

.46: سابق، صمرجع: عبد الفتاح الصحن، وآخرون1
.48: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا2
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1:اأما أوجه النقد التي توجه إلى المراجعة النهائیة فأهمه

 قصر الفترة الزمنیة الالزمة للقیام بعملیة المراجعة، وخاصة إذا أخذنا في االعتبار عامل الزمن
كعنصر محدد لالنتهاء من عملیة المراجعة وٕابداء الرأي الفني للمراجع؛

 إن القیام بعملیة المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهایة السنة المالیة قد یـؤدي إلـى عـدم االهتمـام
المطلوبـة مـنهم لعلمهـم بأنـه لـن تكتشـف األخطـاء جانب العاملین بالمؤسسـة بـأداء األعمـالمن 

وبذلك فلدیهم الفرصة لتسویة تلك األخطـاء خـالل العـام وقبـل البـدء إال في نهایة السنة المالیة،
في عملیة المراجعة؛

 إمكانیــة تســویة إن اكتشــاف األخطــاء والتالعــب فــي نهایــة الســنة المالیــة قــد یترتــب علیــه عــدم
األخطاء أو تفادي تراكمها، ألن توقیت اكتشاف األخطاء والتالعب سیكون بعد فترة طویلة من 

وقوعهما؛
 ارتبــاك العمــل وٕارهــاق العــاملین فــي مكاتــب المراجعــة، قــد یــؤدي اســتخدام المراجعــة النهائیــة إلــى

2اباتها واحدة أو متقاربة؛یراجع حسوخاصة إذا كانت تواریخ نهایة السنة المالیة للشركات التي 

 تعتبـــر مراجعـــة غیـــر شـــاملة فـــي الغالـــب ألن المراجـــع عـــادة یختـــار عینـــات مـــن كـــل نـــوع مـــن
العملیات ویترك باقي العملیات دون مراجعة؛

 ال تصــلح للمنشــآت كبیــرة الحجــم فقــد تســتغرق المراجعــة وقتــا طــویال یزیــد عــن الحــدود المعروفــة
.علیها

یتطلـب األمـر تـدعیم نظـام المراجعـة ه المشـاكل أو غیرهـا عنـد ظهورهـاهـذوحتى یمكن التغلـب علـى
أوال بــــأول وبصــــورة مســــتمرة والــــذین یتولــــون مراجعــــة عملیــــات المؤسســــةالداخلیــــة وٕادارتهــــا والعــــاملین فیهــــا 

ومنتظمــة بحكــم أن أعضــاء فریــق المراجعــة الداخلیــة مــا هــم إال مــوظفین فــي المؤسســة وقــریبین مــن مواقــع 
.العمل داخل إدارات وأقسام المؤسسة

ومــن ناحیــة أخــرى ووفقــا للعــرف الجــاري والقواعــد العملیــة لعلــم المراجعــة فــإن علــى المراجــع أن یقــوم 
الداخلیــة فــي المؤسســة حتــى یتأكــد مــن قوتــه الرقابــةبتنفیــذ برنــامج مراجعتــه بتقیــیم نظــام بدایــة وقبــل قیامــه 

.وبالتالي یستطیع إتباع أسلوب المراجعة النهائیةوفعالیته

.48: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا 1

.46: ، صمرجع سابق: الفتاح الصحن، وآخرونعبد2
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ـــة  ـــاع أســـلوب المراجعـــة المســـتمرة أو النهائیـــة ولزیـــادة فعالی وبصـــفة عامـــة یمكـــن القـــول أنـــه عنـــد إتب
1:أو المشاكل فیمكن للمراجع إتباع القواعد واألسس التالیةالمراجعة وعدم الوقوع في األخطاء

 یســتخدم المراجــع إشــارات أو عالمــات خاصــة بــه عنــد مراجعتــه، یحــتفظ هــو بســریتها ومفهومهــا
ومدلولها ومعناها؛

 أي نتائج أو مجـامیع هامـة أو أرصـدة ذات حساسـیة معینـة یسـجلها المراجـع فـي مذكراتـه لحـین
ون هناك ضرورة؛الحاجة إلیها عندما تك

 من حق المراجع أن یحتفظ بنسخة من الكشوف أو التقاریر الهامـة والتـي یخشـى التالعـب فیهـا
ویرجع إلیها عند الحاجة؛

 یعطـــي تعلیمـــات بعـــدم تغییـــر أي أرقـــام أو إجـــراء أي تعـــدیالت فـــي الســـجالت والحســـابات بعـــد
أو تغییـــر دون القیـــام بـــأي تعـــدیلولین المســـؤ مراجعتهـــا إال بعـــد الرجـــوع إلیـــه، حیـــث یتـــولى مـــع 

مخالفـــة القواعـــد والمبـــادئ المحاســـبیة المتعـــارف علیهـــا أو القـــوانین واللـــوائح التـــي تحكـــم طبیعـــة 
العمل في الشركة؛

 على المراجع أن ال یراجع الترصید في حسابات الدفتر الكبیر إال في نهایـة السـنة المالیـة حتـى
.یمكن اكتشاف أي أخطاء أو مخالفات

:من حیث الهیئة التي تقوم بعملیة المراجعة: ثاثال

هــي المراجعــة التــي تــتم بواســطة طــرف مــن خــارج المؤسســة بغیــة فحــص البیانــات :المراجعــة الخارجیــة.1
والســجالت المحاســبیة والوقــوف علــى تقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة مــن أجــل إبــداء رأي فنــي محایــد حــول 

عــــن نظــــام المعلومــــات المحاســــبیة المولــــدة لهــــا، وذلــــك صــــحة وصــــدق المعلومــــات المحاســــبیة الناتجــــة
إلعطائها المصداقیة حتى تنال القبول والرضـى لـدى مسـتعملي هـذه المعلومـات مـن األطـراف الخارجیـة  

2).الخ...المساهمون، المستثمرین، البنوك(

الخارجیــة وبــذلك فالمراجعــة إلــى فحــص القــوائم المالیــة فــي المؤسســة، المراجعــة الخارجیــةتهــدفو 
بمعناها المتطور والحدیث والشـامل مـا هـي إال نظـام یهـدف إلـى إعطـاء الـرأي الموضـوعي فـي التقـاریر 

.واألنظمة واإلجراءات المعنیة بحمایة ممتلكات المؤسسة موضوع المراجعة

.50: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
.30: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي2
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وتهـــــدف المراجعـــــة الخارجیـــــة أیضـــــا إلـــــى التحقـــــق الموضـــــوعي الحیـــــادي المســـــتقل مـــــن الكفـــــاءة 
داریـــة لعملیـــات المؤسســـة ومطابقتهـــا مـــع األهـــداف المرجـــوة، وتهـــدف أیضـــا إلـــى تبلیـــغ االقتصـــادیة واإل

وبصـفة عامـة . الجهات المعنیة في الوقت المناسب وبصیغة منطقیـة موضـوعیة هادفـة بنتـائج المراجعـة
:المراجعة الحیادیة الخارجیة تتضمن الجوانب والنواحي التالیةأننستطیع القول 

واعد المحاسبة ومبادئها وأهدافها الرئیسیة؛ضرورة تفهم طبیعة وق
 التعــرف علــى أســالیب وأدوات التحقــق الرئیســیة التــي یمكــن اســتخدامها لتنفیــذ عملیــة المراجعــة

ومراجعة عناصر النشاط المختلفة في المؤسسة؛
 اإلمكانیات الداخلیة والخارجیة التي یمتلكها المراجع الخارجي وما یتمتع به من قدرات شخصیة

عمله؛كر سلیم في مجال أداء وف
 والتــي یقبلهــا للتعبیــر ) مهنیــا وفنیــا وقانونیــا(مســتوى المســؤولیات التــي یقبلهــا المراجــع الخــارجي

عن آرائه المهنیة؛
 تحدیـــد مســـتوى العالقـــة بـــین المراجـــع الخـــارجي وٕادارة المراجعـــة الداخلیـــة فـــي المؤسســـة لتحدیـــد

1.عملیة المراجعةمستوى التعاون بینهما في مجال إنجاز 

مجموعة من أنظمـة"ابأنهااحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلیة، ویمكن تعریفهوهي: المراجعة الداخلیة.2
اإلدارة للقیـام بخـدمتها فـي تحقیـق العملیـات والقیـود بشـكل تنشـئهأو أوجه نشـاط مسـتقل داخـل المؤسسـة

خـذة لحمایـة وفي التأكد من كفایة االحتیاطات المت،مستمر لضمان دقة البیانات المحاسبیة واإلحصائیة
السیاســات والخطــط واإلجــراءات وفــي التحقــق مــن إتبــاع مــوظفي المؤسســة،أصــول وممتلكــات المؤسســة

اإلداریة المرسومة لهم، وفي قیاس صالحیة تلك الخطـط والسیاسـات وجمیـع وسـائل الرقابـة األخـرى فـي 
إلــى درجــة الكفایــة الهــا علیهــا، وذلـك حتــى تصــل المؤسسـةم إدخالتحســینات الـالز أداء أغراضـها واقتــراح 

2"اإلنتاجیة القصوى

نشـــاط تقییمـــي : "لـــى أنهـــامجمـــع المـــراجعین الـــداخلیین األمـــریكیین المراجعــة الداخلیـــة عكمــا عـــرف 
داخــل منظمــة األعمــال لمراجعــة العملیــات كخدمــة لــإلدارة، وهــي وســیلة رقابــة إداریــة تعمــل مســتقل ینشــأ

3".قیاس وتقییم فعالیة وسائل الرقابة األخرىعلى 

.41: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
.181: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا2
.33: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي3
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فالمراجعون الداخلیون موظفون بالمؤسسة التي تخضع أنشطتها للفحـص والتقیـیم، فهـم ال یتمتعـون 
باالســتقالل الــذي یتمتــع بــه المراجــع الخــارجي حیــث تربطــه بــإدارة الوحــدة عالقــة تبعیــة وظیفیــة، إال انــه 

مكـن مـثال أن یمكن اتخاذ بعض اإلجراءات لمنح هؤالء المراجعین درجة معینة مـن االسـتقالل ، حیـث ی
1.إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارةیرفع المراجع الداخلي تقریره مباشرة 

2:ویمكن حصر أهداف المراجعة الداخلیة فیما یلي

أو وذلـك مـن أجـل اكتشـاف نقـاط الضـعف: متابعة تنفیذ الخطط والسیاسات المرسومة وتقییمهـا
، وعلـــى ســـبیل الالزمـــینصـــد التعـــدیل والتحســـین بقالـــنقص فـــي الـــنظم أو اإلجـــراءات المســـتعملة

المثــال یجــب أن تتعــدى المراجعــة الداخلیــة رؤیــة وضــع األشــخاص األمنــاء علــى الخزینــة إلــى 
مراقبة طریقة التعامل بالنقدیة واإلجـراءات المتبعـة فـي القـبض والصـرف، وفـي جمیـع الحـاالت، 

بیــق العملــي للخطــط والسیاســـات علــى المراجــع الــداخلي إطــالع اإلدارة علــى مـــدى مســایرة التط
المرسومة لتحقیق األهداف المرجوة؛

وذلـك مــن اجــل حمایـة أمــوال المؤسســة، وهــذا : التحقـق مــن قــیم األصـول ومطابقتهــا مــع الــدفاتر
النشاط الوقائي یتطلب ضرورة إحكام الرقابة على العملیات النقدیة وعملیات المخازن، وضرورة 

عـن اإلهمـال أو عـدم التأكد من وجود التأمین الالزم وبالقیمة الكافیة، وتفـادي الخسـائر الناشـئة 
ن غیــر الســلیم للمــواد أو البضــائع ممــا یعرضــها الكفایــة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك خســائر التخــزی

ــــف، وتــــداول المــــواد فــــي المصــــانع دون اخــــذ االحتیاطــــات الالزمــــة للمحافظــــة علیهــــا مــــن  للتل
الخ؛...االختالس وسوء االستعمال

ویتطلـب هـذا األمـر مـن المراجـع الـداخلي :التحقق من صحة ودقة البیانات المحاسبیة وتحلیلهـا
القیـام بعمیلـة مراجعـة مسـتمرة مســتندیا وحسـابیا ومـا شـابه، للتحقــق مـن صـحة البیانـات واألرقــام 
ومالئمتهــا لألغــراض التــي ستســتخدم فیهــا، كــذلك علــى المراجــع الــداخلي أن یقــوم بتحلیــل تلــك 

عینـــة بـــین تلـــك البیانـــات التـــي یمكـــن البیانـــات بـــالربط والمقارنـــة ومـــا شـــابه الســـتنتاج عالقـــات م
منها في توجیه أهداف المؤسسة؛االستفادة

واإلجـراءات المرسـومةرفع الكفایة عـن طریـق التـدریب مـع مراعـاة التـزام المـوظفین بالسیاسـات:
إلمامهـــــا التـــــام بجمیــــع أوجـــــه نشـــــاط المؤسســـــة ال شــــك أن مصـــــلحة المراجعـــــة الداخلیــــة بحكـــــم

.15: ، ص1998أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، اإلسكندریة، مصر، : محمد الفیومي، عوض لبیب1
.181: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا2
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من الدوائر واألقسام على المساهمة الفعالة في البرامج التدریبیة مـن وعملیاتها، أقدر من غیرها
حیث اقتراح الالزم منها، وربما صیاغة بعض مواده، كذلك فـإن المراجـع الـداخلي هـو الشـخص 

اإلدارة، لجمیــع اإلجــراءات المرســومة مــن طـــرفالــذي یعمــل علــى توحیــد التفســیرات والتطبیــق
.ن مع روح تلك السیاسات وعدم اإلخالل بها في أي مرحلةوعلیه مراعاة مدى تمشي الموظفی

ویتضــح مــن هــذا كلــه أن وظــائف المراجعــة أشــبه مــا تكــون بالخــدمات الوقائیــة ألنهــا تحمــي أمــوال 
ألنهـا تضـمن دقـة البیانـات المسـتعملة إنشـائیةكـذلك هـي وتحمي الخطط اإلداریـة مـن االنحـراف، ؤسسةالم

مــن قبــل اإلدارة فــي توجیــه السیاســة العامــة للمؤسســـة، وألنهــا تــدخل التحســینات والتعــدیالت الالزمــة علـــى 
1.التطورات الحدیثةلمواكبة اإلجراءات اإلداریة والرقابیة 

راجـع الخـارجي ومن األمور الهامة في مجال المراجعـة ضـرورة وجـود تعـاون وثیـق بـین كـل مـن الم
2:والمراجع الداخلي على أساس أن الدور الرئیسي لهذا األخیر یتمثل في عنصرین رئیسیین هما

بحكم أن المراجع الداخلي موظف من موظفي المؤسسة فیقع علیه العبء األكبر في مراجعة جمیع .أ
العملیات التي تتم خالل السنة المالیة أي كانت طبیعتها؛

مساعدة المراجع الخارجي في تجهیز أي بیانات أو معلومات أو دفاتر أو حسابات قد یحتاجها هذا .ب
نــه المســـؤول الرئیســي مـــع العـــاملین فــي اإلدارة المالیـــة عــن تـــوفیر كــل مـــا یحتاجـــه أالمراجــع بحكـــم 

.المراجع الخارجي

الجـدول ع الخـارجي حسـبراجـع الـداخلي والمراجـوفیما یلي یمكـن إظهـار أسـس العالقـة بـین كـل مـن الم
:كما یلي2-1رقم 

.182: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا1
.160: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا2
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أسس العالقة بین المراجع الداخلي والمراجع الخارجي: 2-1: جدول رقم

المراجع الخارجيالمراجع الداخليمن حیث
وجود نظام فعال للضبط الـداخلي وٕاجـراءات منـع الهدف

وقوع األخطاء أو التالعب؛
 وجــــود نظــــام محاســــبي فعــــال یســــاعد فــــي إعــــداد

تقاریر وقوائم مالیة صحیحة؛
 انتظــام ســیر العمــل المحاســبي علــى مــدار الســنة

المالیة؛
خدمة اإلدارة؛
خدمة المراجع الخارجي.

 وجــــود نظــــام فعــــال للرقابــــة الداخلیــــة أو
العمل على وجوده؛

 وجـــــود نظـــــام محاســـــبي فعـــــال ومتكامـــــل
خاصـــة فـــي مجـــال إعـــداد تقـــاریر وقـــوائم 

مالیة ختامیة صحیحة؛
 الـــــرأي الموضـــــوعي المحایـــــد فـــــي إبـــــداء

ــــــــائج عملیــــــــة  ــــــــر شــــــــامل لنت شــــــــكل تقری
المراجعة ؛

تبادل الخدمات مع المراجع الداخلي.
عـن طریـق اإلدارة العلیـا فـي الشـركاتیتم تعیینـه التعیین

عــن طریــق تخصــیص أحــد المحاســبین مــن ذوي 
.الخبرة لتولي عمل المراجع الداخلي

 یتـــــــــولى مجلـــــــــس اإلدارة ترشـــــــــیح أحـــــــــد
المــــــــراجعین الخــــــــارجیین وعــــــــرض هــــــــذا 

مسـاهمین الترشح على الجمعیة العامة لل
.واتخاذ القرار بذلكقرار تعیینه إل

المسؤولیة 
والتقریر

 یكون المراجـع الـداخلي مسـؤوال أمـام اإلدارة العلیـا
في المؤسسة بحكم انه موظف فیها؛

 یقــــــدم تقریــــــره لــــــإلدارة العلیــــــا عــــــن المهمــــــة التــــــي
.أنجزها

 المراجــــع الخــــارجي مســــؤوال أمــــام یكــــون
الجمعیــة العامــة للمســاهمین فــي شــركات 
المساهمة، ویسأل أمام المالك فـي بـاقي 

الشركات؛
 یقــدم تقریــره للجمعیــة العامــة للمســـاهمین

فــــي شــــركات المســــاهمة أو للمــــالك فــــي 
.باقي الشركات

ألنـــه مـــن ناحیـــة جزئیـــاالمراجـــع الـــداخلي مســـتقل االستقالل
ومــن إدارات وأقســام المؤسســة مســتقل عــن بــاقي 

.ناحیة أخرى یتبع اإلدارة العلیا

 كامـلالمراجع الخارجي یتمتـع باسـتقالل
أي انــــه محایــــد ولــــیس لــــه أي عالقــــة ال 

.باإلدارة وال بأقسام وٕادارات المؤسسة
نطاق 
العمل

 المراجــع تحــدد إدارة الشــركة المســؤولة عــن تعیــین
الـــداخلي نطـــاق عملـــه وحـــدود هـــذا العمـــل وعـــادة 
یتضـــــمن مراجعـــــة جمیـــــع العملیـــــات التـــــي تمـــــت 

 یحدد المراجع الخارجي نطاق عملـه مـن
خــــــــــــالل عنصــــــــــــرین األول المســــــــــــؤولیة 
ــــــاني  ــــــه والث ــــــى عاتق ــــــاة عل ــــــة الملق المهنی
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باالتفـــــاق فـــــي حـــــاالت معینـــــة مـــــع إدارة .خالل الفترة بصورة منتظمة
المؤسسة؛

ـــــا ـــــولى یضـــــع برن مج مراجعـــــة خـــــاص یت
.تنفیذه خالل فترة المراجعة

طریقة 
وأسلوب 
العمل

 بحكــــم كونــــه موظفــــا فــــي الشــــركة یحــــدد المراجــــع
ـــة لعمـــل المحاســـب  ـــه بطریقـــة مكمل ـــداخلي عمل ال
مـــن خـــالل الـــدورة المســـتندیة والـــدورة المحاســـبیة 
ـــــــات ذات  ـــــــى العملی ـــــــز عل ـــــــأول مـــــــع التركی أوال ب

األهمیة؛
 المسـتمرة مسـتندیا وحسـابیا یتبع أسـلوب المراجعـة

وفنیا للتحقق من مدى صـحة العملیـات المختلفـة 
وتصحیح أي أخطاء یتم اكتشافها أول بأول؛

 فـــي معالجــــة الوقــــائيیغلـــب علـــى عملــــه الطـــابع
.االنحرافات أو األخطاء

 یتبــع المراجـــع الخـــارجي طریقـــة وأســـلوب
المراجعــة المالئمــة لظروفــه باالتفــاق مــع 

األخــذ فــي االعتبــار مــا إدارة الشــركة مــع 
:یلي

الوقت المتاح للمراجع؛.أ
عدد مساعدیه؛.ب
شـــــكل وحجـــــم وطبیعـــــة برنـــــامج .ج

ــــــذي قــــــام بوضــــــعه  المراجعــــــة ال
المراجع؛

حجم معامالت الشركة؛.د
نتیجـــــة فحـــــص المراجـــــع لنظـــــام .ه

.الرقابة الداخلیة
 ألن العالجــيیغلــب علــى عملــه الطــابع

ـــــار عـــــدد معـــــین  معظـــــم المـــــراجعین یخت
یقوم بمراجعتها وعـادة فـي ) عینة معینة(

ـــــة ویوصـــــي بعـــــالج  ـــــة الســـــنة المالی نهای
.مشاكل قد یتم اكتشافها أثناء مراجعته

، 2002دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق، : محمد السید سرایا: المصدر
.160: ص

ى الرغم من أوجه االختالف بین دور كل من المراجـع الخـارجي والمراجـع الـداخلي، فـإن هنـاك وعل
:للشبه بینهما، ومن أمثلة أوجه الشبه هذهأوجه 
 ومنـع وتقلیـل حـدوث فعال للرقابـة الداخلیـة فـي المؤسسـةیسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام ،

األخطاء والتالعب؛
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محاسـبي فعـال، یمـدنا بالمعلومـات الضـروریة التـي تسـاعد علـى یعمل كل منهمـا علـى وجـود نظـام
.إعداد مجموعة من القوائم المالیة الصحیحة والتي یمكن االعتماد علیها

احتماالت للتعاون بینهمـا، فقـد یعتمـد المراجـع الخـارجي إلـى حـد كبیـر ومن ناحیة أخرى فإن هناك 
فحص وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة، وكـذلك فـي القیـام على ما یعده المراجع الداخلي من تقریر عن نتیجة 

بــالجرد المفــاجئ لــبعض عناصــر األصــول، وال شــك أن هــذا التعــاون تحكمــه عــدة عوامــل مــن أهمهــا مــدى 
1.خبرة ومؤهالت المراجع الداخلي، ودرجة االستقالل التي یتمتع بها خالل الفحص والتقییم

:راجعةمن حیث درجة اإللزام بعملیة الم: رابعا
ینظـر المشـرع الجزائـري مـن خــالل القـانون التجـاري إلـى إلزامیــة المراجعـة لـبعض الشـركات كشــركة 

الشـــركات كالشـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة و شـــركة میـــة المراجعـــة إلـــى غیرهـــا مـــنالمســـاهمة وعـــدم إلزا
2:التضامن، ولذلك سنمیز نوعین من المراجعة

ـــة.1 ـــانون القیـــام بهـــا، حیـــث نـــص المشـــرع مـــن خـــالل وهـــي المراجعـــة : المراجعـــة اإللزامی التـــي یحـــتم الق
إلزامیة تعیین مراجع یقوم بالوظـائف المنوطـة لـه مـن خـالل القـانون المعمـول بـه، وهـذا نصوصه على 

من 609بغیة الوصول إلى األهداف المرجوة من عملیة المراجعة، ونص المشرع الجزائري في المادة 
.ري على إلزامیة تعیین مراجع حسابات بالنسبة لشركات المساهمةالقانون التجا

وهـــي المراجعـــة التـــي تـــتم دون إلــزام قـــانوني وبطلـــب مـــن أصـــحاب المؤسســـة أو :االختیاریـــةالمراجعــة .2
مجلــس اإلدارة، ففــي الشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة أو ذات المســؤولیة المحــدودة وذات الشــخص 

لـب االسـتعانة بخـدمات المراجـع الخـارجي بغیـة االطمئنـان علـى صـحة الوحید یسـعى أصـحابها إلـى ط
المعلومات المحاسبیة الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبیة وعن نتائج األعمال والمركز المـالي، إذ 
أن هــذه المعلومــات تتخــذ كأســاس لتحدیــد حقــوق الشــركاء وخاصــة فــي حــاالت االنفصــال أو انضــمام 

مـــن القــــانون التجـــاري علـــى تعیـــین مراجــــع 584الجزائــــري فـــي المـــادة شـــریك جدیـــد، ونـــص المشـــرع 
.لذلكاالقتضاءللحسابات في حالة 

.41: مرجع سابق، ص: عبد الفتاح الصحن، وآخرون1
.21: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي2
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1:وتنقسم إلى:من حیث درجة الشمول ومدى المسؤولیة في التنفیذ: خامسا

وهـي فحـص البیانـات المثبتـة بالسـجالت والـدفاتر، والتأكـد مـن صـحة القـوائم المالیـة : المراجعة العادیـة.1
.داللتها لنتیجة األعمال والمركز المالي، وٕابداء رأي فني محاید حول ذلكومدى

وغالبا ما یلجأ المراجع إلى إتباع المراجعـة االختیاریـة هنـا، ویعتبـر مسـؤوال عـن أي إهمـال أو تقصـیر 
. أثناء قیامه بالمهمة التي أسندت إلیه

وهذا النوع من المراجعة یكون بهدف البحـث عـن حقـائق معینـة والوصـول إلـى :الفحص لغرض معین.2
وقد تكون الحسـابات والبیانـات موضـوع المراجعـة قـد سـبق مراجعتهـا مراجعـة . نتائج یستهدفها الفحص

.عادیة بهدف الخروج برأي محاید حول المركز المالي ونتیجة األعمال
أو الـدفاتر والسـجالت بهـدف اكتشـاف غـش مـا، فحـص" الفحـص لغـرض معـین"ومن األمثلة على 

التعرف على أسباب اختالس معین، أو بغرض تحدید الشهرة فـي حـال خـروج شـریك أو انضـمام آخـر 
.أو لتحدید قیمة السهم في حالة االندماج أو في حالة حساب تركة تشتمل على أسهم أو غیر ذلك

وجـــود مراجعـــة عادیـــة ووجـــود الفحـــص ویجـــب أن ال یتبـــادر لألذهـــان أن هنـــاك أي تعـــارض بـــین 
مختلف، كذلك یختلف الفحـص عـن المراجعـة الجزئیـة لغرض معین ألن كال منهما یهدف إلى غرض 

ألن الفحـــص ال یشـــترط أن یكـــون لغـــرض خـــاص بنشـــاطات المؤسســـة وبنـــاء علـــى طلبهـــا، بینمـــا تـــتم 
نواحي الضعف في أنظمة المراجعة الجزئیة بناء على طلب من المؤسسة، كما تهدف عادة إلى تبیان 

.الرقابة الداخلیة المستعملة بالمؤسسة
أمــا بالنســبة لمســؤولیة المراجــع فــال یعتبــر مســؤوال فــي المراجعــة العادیــة إذا مــا ثبــت أنــه قــد مــارس 
حذره المهني في قیامـه بعملـه وٕاعـداده للتقریـر، أمـا فـي حالـة الفحـص فهـو مسـؤول عـن كـل إهمـال أو 

یـذه للشــروط المتفـق علیهـا فــي العقـد المبـرم بــین الطـرفین فمسـؤولیته الكبــرى تقصـیر ینشـأ عــن عـدم تنف
.هنا عقدیة

.31: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا1
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مخاطر المراجعة: المطلب الثالث

یعتبر مفهوم مخاطر المراجعة من أهم المفاهیم التي یجب أن یتخذ المراجع قرارا بشأنها عند 
رأیه بشأن القوائم المالیة محل المراجعة، ویقصد التخطیط لعملیة المراجعة وتقییم األدلة الالزمة لتكوین 

بمخاطر المراجعة احتمال أن یصدر المراجع رأیا غیر مالئم عن القوائم المالیة بعد مراجعتها، كأن یعطي 
عن قوائم مالیة محرفة تحریفا جوهریا نظرا لفشله في اكتشاف األخطاء ) رأي نظیف ( رأیا غیر متحفظا 

المعلومات الظاهرة بالقوائم المالیة، أو أن یصدر رأیا متحفظا على قوائم مالیة الجوهریة التي تتضمنها
1.غیر محرفة تحریفا جوهریا

عن فشل المخاطر الناتجة : "أنهاعلى AICPAمعهد المحاسبین القانونیین األمریكي عرف وقد 
."بها تحریفات جوهریةیه بشكل مالئم، بخصوص قوائم مالیة أر في تعدیل –یدري أندون –المراجع 

في القوائم المالیة محل الفحص وذلك إبداء المراجع لرأي غیر سلیم احتمال : " وبمعنى آخر فهي
بسبب فشله في اكتشاف األخطاء الموجودة في تلك القوائم، أو هي احتمال إبداء رأي نظیف في قوائم 

2."مالیة تحتوي على تحریفات هامة

القیام بعملیات فحص الحسابات، فإنه یجب أن یقوم المراجع بتحدید وحیث أن المراجعة تتضمن 
مخاطر المراجعة على مستوى الحسابات الواردة في القوائم المالیة، وذلك حتى یتمكن من تصمیم إجراءات 

لكل حساب فردي على طبیعة المراجعة الالزمة للتحقق من هذه األرصدة، ویتوقف مستوى المخاطر
ق به من إجراءات الرقابة الداخلیة، ومدى فعالیة إجراءات المراجعة في اكتشاف الحساب، وما یتعل

3:األخطاء الهامة في ذلك الحساب، معنى ذلك أن مخاطر المراجعة تتكون من ثالث عناصر

 ؛"المخاطر المالزمة " المخاطر المتعلقة بطبیعة الحساب
 ؛"الرقابة مخاطر " المخاطر المتعلقة بفعالیة الرقابة الداخلیة
 مخاطر االكتشاف " المخاطر المتعلقة بفعالیة إجراءات المراجعة."

دراسات في االتجاھات الحدیثة في المراجعة مع تطبیقات عملیة على معاییر المراجعة المصریة : منصور احمد البدیوي، شحاتة السید شحاتة1
.94- 93: ، ص ص2003والدولیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

.151: ، ص 2013، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة، مصر، أصول المراجعة الخارجیة: عوض لبیب فتح هللا الدیب، شحاتة السید شحاتة2
.152: مرجع نفسھ، ص 3
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Inherent riskالمخاطر المالزمة : أوال

یقاس الخطر المالزم حسب حكم المراجع عن احتمال وجود أخطاء أو تحایالت هامة في جزء من أعمال 
.المؤسسة قبل أخذ تأثیر كفاءة الرقابة الداخلیة في االعتبار

والخطر المالزم هو المؤثر على القوائم المالیة في حالة األخطاء والتحایالت الهامة بافتراض عدم وجود 
عناصر رقابة داخلیة، فإذا خلص المراجع إلى وجود احتمال لألخطاء متجاهال الرقابة الداخلیة فإنه 

حدید الخطر المالزم ألن یخلص إلى أن الخطر المالزم عالیا ویتجاهل عناصر الرقابة الداخلیة عند ت
1.عتبار بشكل مستقل في نموذج الخطرالرقابة الداخلیة تؤخذ في اال

2: ولتقدیر المخاطر المالزمة یجب على المراجع تقییم عوامل عدیدة منھا

:على مستوى البیانات المالیة.أ
أمانة اإلدارة؛
خبرة اإلدارة والمعرفة لدیها والتغیرات اإلداریة؛
 تتعرض لها اإلدارة؛الضغوط التي
طبیعة عمل المؤسسة؛
العوامل المؤثرة على القطاع الذي تنتمي له المؤسسة.

:فیما یخص رصید الحسابات والمعامالت.ب
قابلیة البیانات المالیة للتحریف؛
العملیات األساسیة المعقدة واألحداث التي یمكن أن تتطلب استخدام خبیر؛
 الحسابات؛االجتهاد الشخصي عند تحدید أرصدة
احتمالیة تعرض األصول للخسارة أو االختالس؛
إتمام عملیات غیر عادیة ومعقدة؛
عملیات لم تتم معالجتها بطریقة عادیة.

.204: ، ص2007المراجعة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : ثناء القباني1
.223: ، صمرجع سابق: غسان فالح المطارنة2
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:Control Riskمخاطر الرقابة : ثانیا

وهي مخاطر المعلومات الخاطئة، والتي تحدث في رصید حساب أو مجموعة من العملیات والتي 
بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات أخرى أو یمكن أن تكون جوهریة 

عملیات أخرى، والتي ال یمكن منعها أو اكتشافها وتصحیحها في الوقت المناسب بواسطة النظام 
1.حاسبي أو نظام الرقابة الداخلیةالم

مخاطر ناتجة عن فشل نظام الرقابة الداخلیة في منع حدوث أو اكتشاف : " وبمعنى آخر فهي
".األخطاء الهامة التي قد توجد في رصید معین أو عملیة معینة 

لما زادت ي دالة عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة فكلما كان هذا النظام فعاال كومخاطر الرقابة ه
إمكانیة منع حدوث األخطاء أو اكتشافها حال حدوثها بواسطة هذا النظام، وبالتالي كان معامل الخطر 
الذي یمكن تحدیده لمخاطر الرقابة أقل والعكس صحیح، ونظرا ألن أي نظام للرقابة الداخلیة مهما بلغت 

اف األخطاء لوجود حدود الزمة قوته وفعالیته ال یستطیع أن یلغي تماما احتمال حدوث أو عدم اكتش
.مفروضة علیه فإنه ال مفر من وجود مخاطر الرقابة في جمیع األحوال

مخاطر الرقابة على قیامه بدراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة بالمؤسسة ویتوقف تقدیر المراجع ل
محل المراجعة، فوجود عیوب أو مواطن ضعف في ذلك النظام فإن ذلك یؤكد على وجود مخاطر رقابة 
مرتفعة، في حین أن وجود نظام رقابة داخلیة فعال یعني مخاطر رقابة منخفضة، وبناء على هذا التقدیر 

رقابة ویقلل من إجراءات المراجعة ویتحمل المخاطر هل سیعتمد على نظام الیقرر المراجع یمكن أن 
2.المترتبة على ذلك، أو یقرر عدم االعتماد على النظام فیتوسع في إجراءات المراجعة

، 2013الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، : محمد السید سرایا وآخرون1
.51: ص
. 155–154: مرجع سابق، ص ص: عوض لبیب فتح هللا الدیب، شحاتة السید شحاتة2
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1:وعلى المراجع اتخاذ اإلجراءات التالیة

تقییم فعالیة النظام المحاسبي ونظام لمخاطر الرقابة عن طریق أن یقوم بعملیة التقدیر األولى
الرقابة الداخلیة بمنع حدوث معلومات خاطئة أساسیة أو اكتشافها وتصحیحها؛

 الخاص بالمؤسسة وأن یقوم أن یقوم المدقق بتوثیق وفهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة
بتقدیر مخاطر الرقابة؛

 للحصول على أدلة اثبات تخص فعالیة النظام المحاسبي بإجراء اختبارات الرقابةأن یقوم المراجع
ونظام الرقابة الداخلیة وذلك للتحقق من تصمیم هذه األنظمة وهل تعمل على منع أو اكتشاف 

وتصحیح المعلومات الخاطئة بشكل مالئم؛
 أن یقوم المراجع بتحدید نوعیة أدلة اإلثبات المالئمة وتوقیت الحصول علیها خاصة فیما یخص

صل الواجبات؛ف
 تقدیر مدى صحة مخاطر الرقابةبأن یقوم المراجع قبل ختام عملیة المراجعة.

Detection Riskمخاطر االكتشاف : ثالثا

المخاطر المتمثلة في أن إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى : " مخاطر اإلكتشاف بأنهاتعرف 
وجود خطأ في احد األرصدة أو في نوع معین من العملیات في الوقت الذي یكون فیه نتیجة مؤداها عدم 

". من العملیات آخرهذا الخطأ موجودا ویكون جوهریا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو نوع 

معنى ذلك أن مخاطر االكتشاف تتعلق بمدى فعالیة إجراءات المراجعة في اكتشاف األخطاء، وتنتج من 
یطلق (لة عدم التأكد التي تسود عملیة المراجعة عندما یستخدم المراجع أسالیب المعاینة اإلحصائیة حا

، ففي هذه الحالة تتم المراجعة على أسس اختباریه أي فحص )علیها مخاطر استخدام المعاینة اإلحصائیة
2.من العملیات المؤثرة في رصید حساب ما%100أقل من 

.224: مرجع سابق، ص: غسان فالح المطارنة1
. 155: مرجع سابق، ص: ض لبیب فتح هللا الدیب، شحاتة السید شحاتةعو2
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، االكتشافوهناك عدد من االعتبارات التي یجب على المراجع أخذها في الحسبان فیما یخص مخاطر 
1:والتي تتمثل فیما یلي

 طبیعة اإلجراءات الجوهریة، كاستخدام اختبارات موجهة إلى أطراف مستقلة من خارج المؤسسة
بدال من األطراف داخل المؤسسة؛

باإلجراءات في نهایة الفترة بدال من إجراءها في موعد مبكر؛توقیت اإلجراءات الجوهریة، كالقیام
مدى اإلجراءات الجوهریة، كاستعمال عینة بحجم أكبر.

. 225–224: مرجع سابق، ص ص: غسان فالح المطارنة1
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لمراجعة الجبائیةمفاهیم عامة حول ا: المبحث الثاني

یحــددها التشــریع الجبــائي، ونظــرا لتعقــد هــذا األخیــر مؤسســة مجبــرة بالتقیــد بالشــروط التــي بمــا أن ال
وجب تبني ، ولذلكاالقتصادیةات فقد أصبحت الجبایة من أهم انشغاالت المؤسسوعدم استقرار نصوصه، 

.المخاطر الجبائیةقصد تجنب مراجعة تتعلق بالجانب الجبائي

ماهیة المراجعة الجبائیة: المطلب األول
:الجبائیةمفهوم المراجعة : أوال

كما سبق وان أشرنا أن المراجعة تمس جمیع قطاعات المؤسسة بما في ذلك األقدم واألكثر شیوعا 
المؤسسـة والتـي یجـب أن یـتم السـیطرة علیهـا عملیـاتحاسبیة والمالیة، وتعتبر الجبایة من أهم المراجعة الم

كمهمــة تناســب اهتمامــات المؤسســات ومراقبتهــا لتحقیــق كفــاءة عالیــة بالمؤسســة، وتعتبــر المراجعــة الجبائیــة
1:االقتصادیة وذلك لألسباب التالیة

كثافة الروابط بین المحاسبة والجبایة؛
أهمیة وتعقد المسائل الضریبیة؛
التكالیف المالیة المرفقة لعدم االمتثال ألحكام التشریع الجبائي.

كمـا ، التي تتحملهـا المؤسسـةالجبائیةحجم المخاطرتحدیدخاصة تسمح بمهمةالمراجعة الجبائیة 
2.التسییر الجبائي بالمؤسسةآلیاتتعمل على تقییم 

ATIC)3الجمعیـــــــــــــــــة التقنیـــــــــــــــــة بتنظـــــــــــــــــیم مكاتـــــــــــــــــب المراجعـــــــــــــــــة واالستشـــــــــــــــــارة عرفـــــــــــــــــت و  )

"Association Technique d’harmonisation des cabinet d’audit et conseil"لمراجعـة ا
وطریقـــة ،لهیاكـــل الجبائیـــة للمؤسســـةإبـــداء رأي علـــى مجموعـــة مـــن اتســـمح المراجعـــة الجبائیـــة ب: " الجبائیـــة

". موضوع المراجعة داخل المؤسسةفالجبایة هيتوظیفها، 

1 Mokhtar Mohamed Aboussalam : Audit Fiscal de la société NIGERIENNE des télécommunications-SONITEL
SA, Diplôme d’études supérieures spécialisées en Audit et Contrôle de Gestion, centre africain d’études
supérieures en gestion, 2013, P : 42.
2 Mohamed Ben Hadj Saad: L’audit Fiscal dans les PME, proposition d’une démarche pour  l’expert comptable,
faculté des sciences économiques et de gestion, université de Sfax, 2008, P : 12.
3 ATIC, l’audit : Naissance d’une fonction, étude réalisée par le cabinet ATIC auprés de 50 responsables d’audit
interne, Paris 1985.
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فحص للوضعیة الجبائیة للمؤسسة " كما عرف الباحث رضا خالصي المراجعة الجبائیة على أنها 
1".هدف منه هو إعداد تشخیص جبائي للمؤسسة بغرض تشكیل تقدیر، ال

المراجعــة الجبائیــة هــي مراقبــة : " عرفهــا كــاآلتيفقــد (M.P.Colin)كــولین .وحســب البروفیســور م
2."احترام القوانین الجبائیة

عملیـــة فحـــص الوضـــعیة الجبائیـــة لشـــخص طبیعـــي أو "المراجعـــة الجبائیـــة علـــى أنهـــا تعـــرفكمـــا 
3". معنوي بغرض تشكیل تقدیر جبائي 

فقـد " Audit et gestion fiscale"مـن خـالل كتابهمـا(P.Bougon et Vallée)أمـا األسـتاذین
فــي الجبایــة المتأتیــة مــن تحریــك المــوارد قابلیــة المؤسســة علــى المراجعــة الجبائیــة تقــیس: " یلــيعرفاهــا كمــا

4".ة ضمن سیاستها العامةالمسطر التسییریة من أجل تحقیق األهدافإطار سیاستها 

المراجعـــــة الجبائیـــــة تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق : " المراجعـــــة الجبائیـــــةA.Haminiوقــــد عـــــرف األســـــتاذ 
العملیتین التالیتین، تشخیص محتوى الكتابات المحاسبیة بما یتالءم مع القانون الجبائي، والتحقـق مـن هـذا 

5".المحتوى مع اإلثباتات والتصریحات المقدمة 

عیة المؤسســة مــن كامــل لوضــالفحــص ال: " وممــا ســبق یمكــن تعریــف المراجعــة الجبائیــة علــى أنهــا
."المعمول بهاالجبائیة، بهدف التأكد من مدى احترامها للقوانین والتشریعاتالناحیة الجبائیة

المراجعة الجبائیةمبادئ: ثانیا

6:، وهي تعتمد على المبادئ التالیةالمراجعة الجبائیة هي مفهوم جدید مقارنة مع األنواع األخرى للمراجعة

 أي تجعل المؤسسة في استعداد لمواجهةالمراجعة الجبائیة: مطمئنة من الناحیة الجبائیةالمؤسسة
خطر ناتج عن عملیة الرقابة الجبائیة؛

1 Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013, P : 94.
2 P.Colin, La vérification fiscale, édition Economica, Paris 1985, P:38.
3 Omar Lhasnaoui : problématique fiscale des entreprises hôtelières au Maroc, Analyse critique et démarche
d’audit fiscal, Mémoir de fin d’étude, DELOITTE & TOUCHE, institut supérieur de commerce et
d’administration des entreprises, 2002,P :15.
4 P.Bougon et J.M.Vallée, Audit et Gestion fiscale, édition clef, ATD, 1986, P: 53.
5 A.Hamini: L’audit comptable et financier, édition Berti, Alger, 2001, P: 172.
6 Rédha Khelassi : op-cit, P : 97.
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العوائـــق التـــي تواجـــه المؤسســـة فـــي االمتثـــال لألحكـــام الجبائیـــة : المراجعـــة الجبائیـــة مهمـــة مصـــوبة
، فالمراجعـــة یریة والمالیـــة للمؤسســـةمتزایـــدة مـــع الوقـــت، وهـــذا یـــنعكس مباشـــرة علـــى السیاســـة التســـی

؛الجبائیة تساهم في التقلیل من هذه العوائق إلى حدها األدنى
تعتبــر الجبایــة مــن أهــم انشــغاالت المؤسســات :المراجعــة الجبائیــة وســیلة لتدنئــة المخــاطر الجبائیــة

یولــد خطــر متزایــد، وأي قــرار یتبعــه انعكاســات ، فتعــدد وتعقــد وعــدم اســتقرار نصوصــهااالقتصــادیة
بالتســییر لــى تطــویر وظیفــة تســمح أوال إجبائیــة تــؤثر علــى ســوق المؤسســة، ولهــذا ظهــرت الحاجــة 
یتولد نتیجة لخضوع المؤسسة لعملیة أنالحسن لجبایتها وثانیا قیاس الخطر الجبائي والذي ممكن 

رقابة جبائیة؛
التكـــالیف الجبائیـــة دون التعـــرض لمخـــاطر لتخفـــیض:المؤسســـةالمراجعـــة الجبائیـــة أداة فـــي خدمـــة

، فإنه ال یتم اتخاذ أي قرار أو القیام بـأي إجـراء دون األخـذ بعـین االعتبـار وظـائف جبائیة محتملة
المؤسســة األخــرى، وهــذا یــدخل ضــمن السیاســة التســییریة للمؤسســة، ولهــذا یجــب القیــام بتشــخیص 

ضـعف المؤسسـة مـن الناحیـة یة تمكـن مـن اكتشـاف نقـاط قـوة و جبائي أو بمعنى آخر مراجعة جبائ
؛الجبائیة

 تعدد القوانین الجبائیة وتعقیـدها : الجبائیةاللتزاماتهااالمتثالمن المراجعة الجبائیة تمكن المؤسسة
، )النصـوص الجدیـدة لقـوانین المالیـةفهـمعـدم : مـثال(مسـتمر فـي تزایـدتجعل مـن الخطـر الجبـائي

الجبائیــة تعمــل علــى تفســیر وفهــم هــذه القــوانین ممــا یســهل األمــر علــى المؤسســة بالقیــام فالمراجعــة 
ــــى االســــتفادة مــــن بالتزاماتهــــا ال االمتیــــازات الجبائیــــة التــــي یطرحهــــا التشــــریع جبائیــــة، باإلضــــافة إل

.الجبائي
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الجبائيوالكفاءات الواجب توافرها في المراجع ، أنواع المراجعة الجبائیة: المطلب الثاني

أنواع المراجعة الجبائیة: أوال

أنواع المراجعة الجبائیة من خـالل الجهـة التـي تقـوم بعملیـة المراجعـة وتنقسـم مـن هـذه الزاویـة یمكن تمییز و 
:إلى

: المراجعة الجبائیة الداخلیة.1
المسـتقلة، وظیفـة التقیـیم : " عرف معهد المراجعین الداخلیین األمریكي المراجعة الداخلیة علـى أنهـا

التــي یــتم اســتحداثها داخــل المنظمــات االقتصــادیة للعمــل علــى فحــص وتقیــیم األنشــطة االقتصــادیة والمالیــة 
واإلداریــة بهــا، ورفــع تقریــر بمــا تــم مــن فحــص وتقیــیم لــإلدارة العلیــا للمنظمــة لكــي تتخــذ مــا تــراه مناســبا مــن 

1".قرارات إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك 

كانـت إذاممـاالتأكـدهـيالـدوريالنشـاطهـذاإطـارفـيالـداخلیینمـراجعین للالرئیسـیةاألهـدافف
العملیـات شـرعیة،صـادقة،المعلومـاتأنالكافیـة،الضـماناتتتضـمنبهـاالمعمـولاإلجـراءات
2.ومناسبةواضحةالهیاكلفعالة،التنظیمات

بأنهــا مهمــة یقــوم بهــا شــخص أجیــر الجبائیــة الداخلیــةیمكــن اســتخالص تعریــف المراجعــة بالتــالي و 
، وعلــى قــدر كــاف مــن المعرفــة العلمیــة والعملیــة فــي المجــال داخــل المؤسســة، یتمتــع بالكفــاءة واالســتقاللیة

الجبائیـة للمؤسسـة الوضعیةإلبداء رأیه بكل شفافیة ووضوح حول مصداقیة المعلومات المرتبطة بالجبائي، 
.جراءات الجبائیةومدى التزامها بالقواعد القانونیة واإل

: عة الجبائیة الخارجیةالمراج.2
وذلـك للتحقـق مـن أن المؤسسـة،خـارجمـنطرفبواسطةتممن المعروف أن المراجعة الخارجیة ت

أجـل تأكیـد نتــائج مـنةالخارجیـمراجعـةعملیـة الیـتم تنفیـذ شـاملة، كمـاالسـجالت المحاسـبیة دقیقـة وكاملـة و 
3.الداخلیة، أو للتحقق من كون الممارسات المحاسبیة دقیقة و قانونیةمراجعةال

، 2004مصر، المنصورة،جامعةالتجارة،كلیةالمحاسبةقسماألولى،الطبعةالمهنیة،والممارسةالنظریةالمراجعة:الوهابعبدطهإبراهیم1
.275: ص

.15: ، ص2005الجزائر،،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،الثانیةالطبعة،التطبیقإلىالنظریةمنالحساباتومراقبةالمراجعة:بوتینمحمد2
، على 09/10/2015: ، بتاریخdefinition.html-audit-http://www.abahe.co.uk/external: معلومات مستخرجة من الموقع3

.12:18: الساعة
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یتمتـع بالكفـاءة تتم من قبل مراجـع خـارجي مسـتقل عـن المؤسسـةفإن المراجعة الجبائیة الخارجیة وعلیه
مـــن الناحیـــة الجبائیـــة، وتمـــارس بصـــفة متقطعـــة أو المراجعـــة الداخلیـــةمهمـــة تـــأتي لتكملـــة واالســـتقاللیة، و 

ة، ویكتفــي هنــا المراجــع بمراجعــة القــوائم المالیــة للمؤسســة مــع التركیــز الكبیــر علــى الناحیــة الجبائیــة، مســتمر 
.للوصول في النهایة إلى نتیجة في شكل تقریر به رأي فني محاید حول الوضعیة الجبائیة للمؤسسة

الكفاءات الواجب توافرها في المراجع الجبائي: ثانیا

تــأهیال كافیــا مــن الناحیــة العلمیــة اختیــار مراجــع مؤهــل إن القیــام بهــذا النــوع مــن المراجعــة یتطلــب 
والعملیة في المجال الجبائي، حتى یستطیع القیـام بالمهمـة الموكلـة إلیـه علـى أحسـن وجـه، وعلیـه یجـب أن 

:تتوفر في المراجع الجبائي مجموعة من المعاییر التي یمكن حصرها فیما یلي
زاهة والموضوعیة؛الن
التأهیل العلمي والعملي؛
والحیاد؛االستقاللیة
؛المهنیةالكفاءة
المهني؛السرااللتزام ب
؛الزمةالالمهنیةالعنایةبذل
الممارسات الضریبیة.

: النزاهة والموضوعیة.1
التــزام المراجــع بالعدالــة بــهالنزاهــة تعنــي األمانــة والتعامــل العــادل والثقــة، بینمــا مبــدأ الموضــوعیة یقصــد 

واألمانة العقلیة والتحرر من تعارض المصالح، وعند اختیار الحاالت والممارسات للتعامـل معهـا بشـكل 
خاص ضمن المتطلبات األخالقیة التي تخص الموضوعیة، حیث یجب على المراجع أن یولي اهتماما 

1:للعوامل التالیة

د من موضوعیته؛قد تمارس ضغوط علیه، وهذه الضغوط قد تح
یجب علیه تجنب العالقات التي تسمح بالتحامل أو التحیز؛
یجب علیه االلتزام بمبادئ الموضوعیة؛
 یعتقــد أن لهــا تــأثیرا كبیــرا وغیــر مناســب علــى حكمــه أندعــوة یمكــن أویجــب أن ال یقبــل أي هدیــة

.المهني
.87: مرجع سابق، ص: حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي1
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: التأهیل العلمي والعملي.2
بواســطة شــخص لدیــه المعرفــة العلمیــة والخبــرة العملیــة والكفــاءة حیــث أن عملیــة المراجعــة یجــب أن تــتم 

.المهنیة التي تؤهله للعمل كمراجع
ویعني أن المراجع یجب أن یتمتع بالمعرفة العلمیة الكافیة في مجاالت المحاسبة والضرائب والمراجعـة، 

نة لیظـل ملمـا بـالتطورات إضافة إلى ذلك یجب أن یستمر المراجع في التدریب والتعلیم طوال ممارسته للمه
1.الحدیثة في تلك المجاالت، ویظل مستعدا الكتساب المعرفة في مجاالت جدیدة

: االستقاللیة والحیاد.3
باسـتقاللدائمـایلتـزمأنمراجـعالفعلـىوموضـوعیة،بنزاهـةالعمـلعلـىالقـدرةباالسـتقاللیقصـد

.بهاالمكلفبالمهمةالمرتبطةاألمورجمیعفيتفكیره
مـنرأیـهیكـّوننأجبـائيالمراجـعالعلـىإذفكریـة،حالـةاألسـاسفـيهـوالتفكیـرفـياالسـتقالل

أنشأنهامنعنهاغنىالضرورةاالستقاللهذایعتبرأنعلیهكماوالعمل،التفكیرفياستقاللهخالل
األطـرافحیـث أنرأیـه،فیهـاالمراجـعیبـديالتـيالجبائیـة والمحاسـبیةالمعلومـاتمصـداقیةمـنتزیـد

2.ومحایدامستقالخبیرابصفتهمراجعالرأيعلىیعتمدونالمعلوماتهذه منالمستفیدة

3:ولذا ینبغي توافر النقطتین التالیتین لتحدید مدى استقاللیة المراجع

علــى المراجــع أن ال تكــون لــه مصــالح مادیــة مــع ینبغــيحیــث : عــدم وجــود مصــالح مادیــة للمراجــع
استقاللیته في إبـداء رأیـه الفنـي المحایـد علىالمؤسسة التي یقوم بمراجعتها، ألن وجود ذلك قد یؤثر

الذي یمكن الوثوق به؛
یفتــرض فــي ذلــك عــدم تــدخل العمیــل أو ســلطة علیــا فــي الــدور الــذي یقــوم بــه : وجــود اســتقالل ذاتــي

.ة الفحص، بحیث ال یتعرض لضغوط تحد من تحقیق المبتغى من المراجعةالمراجع بشأن عملی
یجــب أن یتصــف المراجــع بالحیــاد فــي جمیــع األمــور التــي تعــرض علیــه ویجــب أن تتمیــز أعمالــه 

.بالعدالة، فتمیز المراجع باألمانة المهنیة یجعل آراءه غیر متحیزة ألي جهة

.35: ، صمرجع سابق: محمد الفیومي، عوض لبیب1
دور المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلومات المحاسبیة، دراسة حالة الشركة الجزائریة لأللمنیوم ": سردوك فاتح2

.45: ، ص)2004مذكرة ماجیستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، (، "بالمسیلة
.40: صمرجع سابق، : محمود التهامي طواهر، مسعود صدیقي3
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:الكفاءة المهنیة.4
فـيیكـونأنعلیـهاألجـدرمنباتالمراجعة،عملیةألداءالجبائيللمراجعوكلةالمالمهامبحكم

لإلیفاءالمطلوبةالمهنیةوالكفاءةالعملیةالمؤهالتأوالعلميالتأهیلناحیةمنسواءالمهمةهذهمستوى
مسـتمرة، وتحـدیثها ، فیجب على المراجع أن ینمي خبراته ومهاراته التقنیة بطریقة المهمةبهذهءفوالكالتام

1.تجاوبا مع االتجاهات الحدیثة عن طریق التكوین المهني المستمر والمناسب

: االلتزام بالسر المهني.5
ینبغي على المراجع أن یحتـرم سـریة المعلومـات التـي یحصـل علیهـا أثنـاء واجباتـه المهنیـة، ویجـب 

صـــریح ومحـــدد، أو أن یكـــون لدیـــه أن ال یســـتعمل أو یفصـــح عـــن أي مـــن هـــذه المعلومـــات بـــدون تفـــویض 
08/91مــن القــانون 18، وهــذه اإلجباریــة تناولتهــا المــادة 2تشــریع أو حــق مهنــي أو واجــب بــاإلعالن عنهــا

والذي ینص علـى إلزامیـة االلتـزام بالسـریة المهنیـة لكـل مـن الخبـراء المحاسـبین 27/04/1991المؤرخ في 
مــن 301ار الشــروط والعقوبــات التــي تحــددها المــادة ومراجعــي الحســابات والمحاســبین المعتمــدین فــي إطــ

.قانون العقوبات
:بذل العنایة المهنیة الالزمة.6

یجــب علــى المراجــع أن یبــذل فــي تنفیــذ جمیــع مراحــل المراجعــة وفــي إعــداد التقریــر العنایــة المهنیــة 
انونیـة، والعنایـة المهنیـة الالزمة وٕاال فإن سلوكه في هذه الحالة ال یتفق مـع آداب المهنـة ویخـل بواجباتـه الق

الالزمة توجب على المراجع أن یجتهد في عمله وأن یستخدم خبرته العلمیة والعملیة وأن یتمتـع باالسـتقالل 
3.ویكون مدركا لحقوقه وواجباته المهنیة وذلك عند تنفیذ عملیة المراجعة

4:ایة المهنیة المطلوبةویمكن تحدید شروط عامة یجب توافرها في المراجع بغیة الوصول إلى العن

محاولة الحصول على أنواع المعرفة المتاحة بغیة التنبؤ باألخطاء غیر المنتظرة؛
 غیـــر العادیـــة فـــي برنــامج المراجعـــة مـــن أجـــل الحـــذر عنـــد فحـــص األخــذ بعـــین االعتبـــار الظـــروف

العناصر المرتبطة بها؛
 ذات األهمیة في إبداء الرأي؛العمل على إزالة الشكوك أو االستفسارات المتعلقة بالمفردات

.45: ، صسابقمرجع : سردوك فاتح 1

.51: ص،مرجع سابق: حسین یوسف القاضيدحدوح،احمدحسین2
كلیة مذكرة لنل شهادة الماجستیر (، "مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنیة في الجزائر، دراسة حالة من خالل االستبیان": لقلیطي األخضر3

.31: ص،2009- 2008،)التسییر،العلوم االقتصادیة وعلوم 
.43: مرجع سابق، ص: ر، مسعود صدیقيمحمود التهامي طواه 4
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العمل باستمرار من أجل تطویر مجال خبرته المهنیة.
كــذلك یجــب أن تتــوفر فــي المراجــع صــفات شخصــیة وأخالقیــة تؤهلــه ألداء واجبــه المهنــي، وأهــم هــذه 
الصفات األمانة والنزاهة، والصدق والصبر والدقة في العمل، والحذر في التصرفات، والمقدرة على التركیز

.وتقدیر المسؤولیة
:الممارسات الضریبیة.7

یجـب علــى المراجــع الــذي یقـوم بعملیــة مراجعــة جبائیــة أن یكــون مـؤهال لتأدیتهــا تحقیقــا لمصــالح العمیــل 
شـــریطة أن تـــؤدى الخدمـــة بكفـــاءة عالیـــة دون المســـاس باالســـتقامة والموضـــوعیة وان تكـــون منســـجمة مـــع 

لیة محتویات التصریحات الجبائیة تقع علـى عـاتق العمیـل أن مسؤو القانون، كذلك یجب أن یوضح للعمیل 
بالدرجة األولى، ویضمن المراجع أن التصریحات الجبائیة قد أعدت بدقة بناء على المعلومات المقدمة من 
طــرف العمیــل وعلــى المراجــع أال یشــارك فــي إعــداد أي تصــریح أو یجــري أي اتصــال قــد یكــون فیــه یبعــث 

1:على االعتقاد بأنه

ي على غش أو بیانات مضللة؛یحتو .أ
یحتــوي علــى بیانــات أو معلومــات تــم إعــدادها بشــكل عشــوائي أو بــدون أیــة خبــرات وعــدم معرفــة .ب

بمدى صحة أو خطأ هذه البیانات والمعلومات؛
حـذف أو إخفـاء معلومـات یجـب أن تكـون موجـودة ممـا یـؤدي إلـى تضـلیل اإلدارة الضـریبیة، وعنــد .ج

مـن المـداخیل الخاضــعة للضـریبة، فإنـه فــي ادیـة أو حـاالت حــذف اكتشـاف المراجـع ألیـة أخطــاء م
أن یقوم بإبالغ العمیل فورا بذلك الخطأ أو الحذف ویوصي بإبالغ اإلدارة : هذه الحالة ینبغي علیه

الضریبیة بذلك، والمراجع الجبائي غیر ملزم في العادة بإبالغ السلطات الضریبیة، وأي تبلیغ یقـوم 
:موافقة العمیل، وٕاذا لم یقم العمیل بتصحیح الخطأ فعلى المراجعبه یجب أن یسبقه 

أن یخبر العمیل أنه لیس من الممكن أن ینوب عنه فیما یتعلق بذلك الكشف؛
 أن ینظــــر فیمــــا إذا كــــان اســــتمرار التعامــــل مــــع العمیــــل بــــأي صــــفة أمــــرا صــــحیحا مــــن حیــــث

المسؤولیة المهنیة؛
مع العمیـل یمكـن أن تسـتمر، فیجـب اتخـاذ كـل الخطـوات إذا تبین للمراجع أن العالقة المهنیة

.المعقولة لضمان عدم تكرار الخطأ في الكشوف الضریبیة الالحقة

.90–89: مرجع سابق، ص ص: حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي1
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الموجهة إلیهااالنتقاداتوأهم عالقة المراجعة الجبائیة بالمراجعات األخرى: المطلب الثالث

:عالقة المراجعة بالمراجعات األخرى: أوال

:تتمثل العالقة بین المراجعة الجبائیة وبین أهم أنواع المراجعات فیما یلي
العالقة بین المراجعة الجبائیة والمراجعة المحاسبیة :

هــذان النوعــان مــن المراجعــة متشــابهان جــدا مــن حیــث منهجیــة المراجــع، حیــث یتطلــب األمــر معرفــة 
ا المـراجعتین یبـدأ التقیـیم مـن خـالل نظـرة عامة ألنظمـة المعلومـات داخـل المؤسسـة، حیـث أن فـي كلتـ

.عامة على المراجعة الداخلیة
فاألعمال المتعلقة بالمراجعة المحاسبیة تأخذ بعین االعتبار الجوانب الجبائیة، هـذا االعتبـار یعـزى 
إلى حد كبیر للروابط الضیقة بین المحاسبة والجبایة، األثر الذي یمنع المراجع المحاسبي الحكم على 

یة المعلومات دون األخذ في الحسبان الجوانب الجبائیة، وعلى الرغم من هذا فإن هدف المراجعة نوع
العبء التالي یركز كل جهوده على تحدیدالجبائیة اكتشاف وتحدید وتحلیل انتظام الكفاءة الجبائیة وب

.الجبائي
جــم المؤسســة وتعقــد فمــن المعــروف أن نوعیــة الرقابــة الداخلیــة یجــب أن تكــون محــل تقــدیر تبعــا لح

المحاسبة، فالتوازي بین نهج المراجع المحاسبي والمراجع الجبائي یسمح لهذا األخیر باستخدام عمل
المراجــع المحاســبي، إال أن مســاهمة المراجــع المحاســبي تبقــى فــي بعــض األحیــان محــدودة إذا مــا 

الت شـاملة للفحـص، ممـا تعلق األمر بالنواحي الجبائیـة، فهنـاك اهتمامـات محـددة لكـل مؤسسـة ومجـا
1.یستدعي األمر التخصص في أعمال المراجعة

.یبین أهداف كل من المراجعة الجبائیة والمراجعة المحاسبیة3-1رقم والجدول 

1 Rédha Khelassi : Op-Cit, P: 110.
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أهداف المراجعة الجبائیة والمراجعة المحاسبیة: 3-1: جدول رقم
أهداف المراجعة المحاسبیةأهداف المراجعة الجبائیة

 المراجعـــــــة الجبائیـــــــة تشخیصـــــــا للفعالیـــــــة تقتـــــــرح
ـــدة  القانونیـــة حیـــث تكـــون المؤسســـة بحاجـــة متزای

.لها
تفرض المراجعة الجبائیة:

 فرضـــــــیة تقـــــــدیم المیزانیـــــــة بصـــــــورة جبائیـــــــة
.سلیمة

 یوفر ملخص لجمیع الضرائب التي تخضـع
.لها المؤسسة

 تنجـــــز المراجعـــــة الجبائیـــــة بمراعـــــاة الخصـــــائص
:اآلتیة
االنتظام
ةالفعالی
 المراجعــــة الجبائیــــة تتمركــــز فــــي إطــــار تعاقـــــدي

.بدون المطالبة بإثبات للحسابات
المراجعة الجبائیة تستجیب لـ:

المالئمة والقانونیة
الخطر الجبائي
 إن اســــتنتاجات المراجعــــة الجبائیــــة تمثــــل نتیجــــة

.لشواغل تنتهي بمالئمة جبائیة
 أن اإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذه األعمـــــــال ال تكـــــــون إال

بتطبیــــق أعمــــال خــــارج المحاســــبة وبالتــــالي فــــإن 
ــــى أبعــــد مــــن  ــــة تــــذهب إل ــــة الجبای ــــة انتظامی رقاب
ـــــــة  التســـــــجیالت المحاســـــــبیة، أو التســـــــجیل لعملی
بســـــیطة فـــــي المیزانیـــــة یمكـــــن أن تكـــــون نتیجـــــة 

. لعملیة جبائیة معقدة

داء إبـــ+ اثبـــات للحســـابات : المراجعـــة المحاســـبیة
.إعداد التقریر+ الرأي 

 تنجـــز المراجعـــة المحاســـبیة بمراعـــاة الخصـــائص
: التالیة
 االنتظام
المصداقیة
صورة واضحة
 المراجعــة المحاســبیة تــدخل فــي اإلطــار القــانوني

لمحـــافظ الحســـابات الـــذي ینتهـــي بإثبـــات قـــانوني 
.للحسابات

 خـــالل مهمــــة المراجعــــة المحاســــبیة یكــــون هنــــاك
ــــدون  ــــاك التــــزام ألي إصــــدار رأي ب أن یكــــون هن

مسؤولیة من طرف المراجع، فالمؤسسـة تسـتخرج 
.النقائص وتعمل على تحسینها

 نتـــــائج المراجـــــع تأخـــــذ بعـــــین االعتبـــــار األهمیـــــة
األخطاء التـي تمـس وضـعیة المؤسسـة ( النسبیة 

). من ناحیة القوائم المالیة 

Source: Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013,
P: 120.
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العالقة بین المراجعة الجبائیة والمراجعة الداخلیة :
المراجعــة الجبائیــة هــي مهمــة تتحــدد مــن المراجعــة الداخلیــة، فــالمراجع الــداخلي یســتطیع فــي حــاالت 

. محدودة، أن یدون آراءه في شكل مالحظات حول النظام الجبائي، لیستدل بها المراجع الجبائي
العالقة بین المراجعة الجبائیة والمراجعة الخارجیة:

لخـــارجي، حیـــث یبـــدأ المطبقـــة فـــي الغالـــب مـــن طـــرف المراجـــع اإن المراجعـــة الجبائیـــة الحقیقیـــة هـــي 
لـــى اقتـــراح حلـــول واســـتراتیجیات، فـــالمراجع الجبـــائي یتبنـــى تقنیـــات قریبـــة مـــن تلـــك بالتحلیـــل لیصـــل إ

.المطبقة من طرف اإلدارة الجبائیة، وبالتالي یستطیع التركیز على تحلیل الخطر الجبائي
شارة الجبائیةالعالقة بین المراجعة الجبائیة واالست :

هـــــاتین الـــــوظیفتین متشـــــابهتین إلـــــى حـــــد كبیـــــر، فـــــالفرق یتجلـــــى فـــــي أن المراجـــــع الجبـــــائي یســـــتخرج 
المالحظــــات بواســــطة التحریــــات، بینمــــا المستشــــار الجبــــائي یعطــــي حلــــوال واقتراحــــات لكــــل المشــــاكل 

.المستخرجة
 المراجعة الجبائیة والتسییر الجبائيالعالقة بین :

الجبائیة تسمح بتحدید التزامات المؤسسة الجبائیة، كما تقوم بتوضیح إسـتراتیجیتها الجبائیـة، المراجعة 
وذلك لجعل التسییر الجبائي أكثر فعالیة ممـا یـؤدي إلـى تدنیـة التكـالیف الجبائیـة، فالمراجعـة الجبائیـة 

:والتسییر الجبائي یجب أن یحققا ثالث أهداف
خاطر جبائیة لم یتم اكتشافها؛التأكد من أن المؤسسة ال تتعرض لم
التحقق من أن المؤسسة لیست في حالة نزاعات جبائیة؛
1.البحث عن الهیاكل القانونیة التي تسمح بتخفیف العبء الجبائي

1 Rédha Khelassi : Op-Cit, P:114 - 117.
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:أهم االنتقادات الموجهة للمراجعة الجبائیة: ثانیا

1:من بین االنتقادات الموجهة للمراجعة الجبائیة مایلي

إن محدودیــة المراجعــة الجبائیــة تنصــب كلهــا علــى :المراجعــة الجبائیــة مــن حیــث الشــمولیةمحدودیــة
جزئیة المراجعة الجبائیة، حیث أنها ال تأخذ بعین االعتبار كل جوانـب المؤسسـة ممـا یجعلهـا مقتصـرة 

ون على الجانب الجبائي فقـط، خاصـة إذا علمنـا أن مـوارد الجانـب الجبـائي محـدودة جـدا، وبالتـالي یكـ
هنـــاك تحدیــــد الختیــــارات وٕاعــــداد ألولویـــات بــــین مختلــــف أشــــكال المراجعـــات ألن هنــــاك تــــداخال بــــین 
المستشار الجبائي ومحافظ الحسابات، حیث یعمل كـل منهمـا علـى اإلجابـة عـن االهتمامـات الجبائیـة 

؛للمؤسسة
جبائیـة للمؤسسـة فـي بعـض األحیـان عملیـة المراجعـة ال:محدودیة المراجعة الجبائیة من حیث التوقیت

خالل السنة تؤدي إلى عرقلة السیر الحسن لبعض الوظائف خصوصا المتعلقة منها بالجانب المالي، 
؛مما یخلق اضطرابا على بعض القرارات المهمة داخل المؤسسة

بمــا أن المحاســبة والجبایــة عنصــران متكــامالن، : محدودیــة المراجعــة الجبائیــة مــن حیــث الخصوصــیة
ة عنصــر مــن المحاســبة فــإن القیــام بالمراجعــة المحاســبیة یــؤدي بالضــرورة إلــى القیــام وبمــا أن الجبایــ

.بمراجعة جبائیة ولو أنها جزئیة من المراجعة المحاسبیة

رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة (، "المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الضریبيأثر مردودیة ": ولهي بوعالم1
.16:، ص)2004الجزائر، 
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وتوصیات المراجع الجبائيسیر مهمة المراجعة الجبائیة: الثالثالمبحث 
مراحل سیر مهمة المراجعة الجبائیة: المطلب األول

بمراجعة جبائیة یتطلـب تطبیـق تقنیـات مرتكـزة علـى منهجیـة تهـدف فـي المقـام األول إلـى إن القیام
1:تحقیق األهداف التالیة

الخطر الجبائي؛طبیعةالتعرف على
قیاس وتحدید حدود الخطر الجبائي؛
الحلول المقترحة؛العمیل بالمخاطر التي تم تحدیدها و إبالغ
مراقبة وتسییر الخطر الجبائي.

:كما یلي5-1رقم حصر مراحل سیر مهمة المراجعة الجبائیة حسب الشكلویمكن
سیر مهمة المراجعة الجبائیة: 5- 1: شكل رقم

1 Mohamed Ben Hadj Saad: : Op-Cit, P:74.

تقییم نظام الرقابة الداخلیة وٕاعداد أسئلة خاصة بالجانب الجبائي•

:من إعداد الباحثة باالعتماد على
Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013, P : 350.
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سیر مهمة المراجعة الجبائیة: 5- 1: شكل رقم

1 Mohamed Ben Hadj Saad: : Op-Cit, P:74.

مرحلة اإلعداد للمهمة•

التعرف على المؤسسة•

تقییم نظام الرقابة الداخلیة وٕاعداد أسئلة خاصة بالجانب الجبائي•

التحقق من العملیات ذات الطابع الجبائي•

تقریر المراجعة الجبائیة•

:من إعداد الباحثة باالعتماد على
Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013, P : 350.
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1 Mohamed Ben Hadj Saad: : Op-Cit, P:74.

المرحلة 
األولى

مرحلة اإلعداد للمهمة•

المرحلة 
الثانیة

التعرف على المؤسسة•

المرحلة 
الثالثة

تقییم نظام الرقابة الداخلیة وٕاعداد أسئلة خاصة بالجانب الجبائي•

المرحلة 
الرابعة

التحقق من العملیات ذات الطابع الجبائي•

المرحلة 
الخامسة

تقریر المراجعة الجبائیة•

:من إعداد الباحثة باالعتماد على
Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013, P : 350.
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:اإلعداد للمهمةمرحلة : المرحلة األولى
1:على المراجع، بادئ ذي بدء التأكد من

 الحصــول علــى قائمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجــالس إدارة الشــركة الحلیفــة، وكــذا قائمــة
شركاء الحصص العینیة إن وجدت؛

 العزل لم یكن مبالغا فیه؛أنإذا كان سیعوض زمیال معزوال، علیه التأكد من
 علیه معرفة أسباب ذهابه؛إذا كان سیعوض زمیال
 مكتبه لدیه اإلمكانیات الالزمة ألداء المهمة المسندة إلیه على أحسن وجه؛أنعلیه التأكد من
 مســئولي المؤسســة التــي ســوف التأكــد أیضــا مــن انــه ســیؤدي مهمتــه باســتقاللیة تامــة وخاصــة تجــاه

.یراقبها
2:، تضم العناصر التالیة"لة قبول المهمة رسا" بعد قبول المهمة، المراجع یقوم بإعداد وثیقة تسمى 

االلتزامات المتبادلة بین الطرفین؛
نطاق العمل الذي یتعین أداؤه والهدف من هذه المهمة؛
الضرائب والرسوم موضوع المراجعة؛
؛اآلجال القانونیة الواجب االلتزام بها
تحدید األتعاب، مبلغها وأجال تسدیدها.

:التعرف على المؤسسةمرحلة : المرحلة الثانیة
القانونیـــــة، االجتماعیـــــة، : هـــــذه الخطـــــوة تســـــمح للمراجـــــع بدراســـــة البیئـــــة الداخلیـــــة للمؤسســـــة مـــــن الناحیـــــة

3:االقتصادیة، نشاط المؤسسة، والتنظیم العام للمؤسسة، وترتكز على

:مؤسسةة للالعامالتعرف على الجوانب .1
شكل، موضوع وطبیعة نشاط المؤسسة؛
 تاریخ المؤسسة؛التعرف على
 ؛)رقم السجل التجاري، رقم التعریف الجبائي(المعلومات الخاصة بتعریف المؤسسة
 ؛رأس المالمكوناتالعقد التأسیسي، الشركاء و

.42: مرجع سابق، ص: محمد بوتین1
2 Rédha Khelassi : Op, Cit, P:351.
3 Felli Mounira : l’audit fiscal, Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de poste graduation
spécialisée en finances public, Institut d’économie Douanière et Fiscale, 27 ème promotion, ALGER, 2011,
P :17.
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 مختلف المواقع الجغرافیة لفروع المؤسسةمواقع اإلنتاج، مقر المؤسسة، عنوان.
:للمؤسسة من خالل اإلطالع علىالتعرف على الجوانب القانونیة، المحاسبیة، والتسییریة.2

؛بالنسبة للمؤسسات العمومیةتقریر محافظ الحسابات
تقریر المراجع الداخلي؛
القوائم المالیة ومؤشرات التسییر؛
محضر اجتماع الجمعیة العامة.

.من خالل اإلطالع على هذه الوثائق یسعى المراجع للبحث عن المعلومات ذات الطبیعة الجبائیة
:نشاطهاالمتعلقة بالتعرف على التزامات المؤسسة .3

مختلف الضرائب والرسوم؛بالتالي تحدید و للمؤسسة نظام اإلخضاع الضریبيحدیدت
 بالقطاع الذي تنشط فیه المؤسسةالخاصة واالشتراكاتالضرائب األخرى.

:اإلطالع على االتفاقیات الرئیسیة.4
الخ؛...الباطن، إیجار تمویلي، ترخیص، التعاقد منإیجار
البیع والشراء؛
؛التعویض التنفیذي
الخ؛...، القروض، التأمینعقود االمتیاز
عقود مع شركات أجنبیة.

.صحیحبشكلیجب التحقق من انه تم تحلیل الجانب الجبائي من قبل المؤسسة
؛الجبائیة التي استفادت منها المؤسسة أو ممكن أن تستفید منهااالمتیازات.5
على المراجـع التحقـق مـن مـا إذا كانـت المؤسسـة قـد : التعرف على الوضعیة الجبائیة السابقة للمؤسسة.6

:وفي هذه الحالة یجب علیه التحقق منأم ال، ) تحقیق محاسبي(خضعت لعملیة رقابة جبائیة 
سنوات المعنیة؛الضرائب والرسوم المتعلقة بعملیة الرقابة وال
1. التعدیالت الجبائیة المقترحة بعد عملیة الرقابة الجبائیة

1 Felli Mounira : Op, Cit, P: 17.
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تقییم نظام الرقابة الداخلیة وٕاعداد أسئلة خاصة بالجانب الجبائي: المرحلة الثالثة

تعتبر الرقابة الداخلیة نقطة االنطالق التي عندها یبدأ المراجع الجبـائي عملـه، وعلـى ضـوء مـا یسـفر 
1.المختلفة یقوم برسم برنامج المراجعة المناسبألنظمتهاعنه فحصه 

إن قـــوة وســـالمة نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة داخـــل المؤسســـة یعتبـــر دلـــیال مادیـــا علـــى ســـالمة ومصـــداقیة 
المعلومات المحاسـبیة والجبائیـة المتواجـدة فـي القـوائم المالیـة، كـون أن هـذا النظـام یسـتعمل كمحـدد أساسـي 

ردات موضوع الفحص والمفردات التي ال یجري علیها الفحص، إذ تسـتمد هـذه لنطاق االختبار بالنسبة للمف
2.األخیرة دلیل صحتها وسالمتها من قوة نظام الرقابة الداخلیة

:وتمر عملیة الرقابة الداخلیة من الناحیة الجبائیة من خالل
األمنیــة التــي تعتبــر خطــوة مهمــة جــدا، حیــث یســاعد علــى فهــم النظــام واإلجــراءات : وصــف النظــام

.تنفذها المؤسسة، كما یمكن له اإلطالع على ملفات ونتائج المراجعات السابقة
حیـــث یقـــوم المراجـــع الجبـــائي باختبـــار بعـــض اإلجـــراءات المعمـــول بهـــا مـــن قبـــل :مراجعـــات أخـــرى

.المؤسسة من أجل التحقق إذا ما كان التطبیق مماثل حقیقة لما هو مكتوب
یختبر إجراءات الفوترة من اجل التحقق أن كل عملیات البیع مسجلة على سبیل المثال یمكن أن 

.محاسبیا ومعالجة جبائیا
ویمكن للمراجع الجبائي القیام بتحقیقات أخرى، كمراقبـة اإلجـراءات األمنیـة التـي تنفـذها المؤسسـة للحـد مـن 

التـــي تقـــوم بهـــا المخـــاطر الجبائیـــة، علـــى ســـبیل المثـــال هـــل توجـــد مراقبـــة كافیـــة فیمـــا یخـــص التصـــریحات
3.المؤسسة

نظـام الرقابـة الداخلیـة بأسـئلة تسـتخدم مـن اجـل تقیـیم األمـریتعلـق: بالجانب الجبـائيإعداد استبیان خاص
.مهمتهسیر من الناحیة الجبائیة، والتي تعتبر بمثابة معالم یلجأ إلیها المراجع الجبائي طول فترة 

مع أسئلة مغلقة عموما بحیث تكون اإلجابة علیها بـ یتم صیاغة االستبیان وفقا ألهداف المراجعة،
4.، فكل سؤال یمثل وسیلة لتحقیق األهداف المرسومة"ال"أو " نعم"

.174: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا1
.135مرجع سابق، : محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي2

3 Rédha Khelassi : Op -Cit, P:369
4 Benadda Fethy : l’audit fiscal, Aspect théorique et pratique, Mémoire de fin d’étude de troisième cycle
spécialisé en finances public, option Fiscalité, Institut d’économie Douanière et Fiscale, 21 éme promotion,
ALGER, P :33 .
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1:إن اللجوء الستخدام االستبیان یسمح للمراجع الجبائي بـ

ابــات التعــرف علــى نقــاط القــوة ونقــاط الضــعف فــي اإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل المؤسســة، فاإلج
السلبیة تعبر عن نقاط الضعف، أما اإلجابات اإلیجابیة فتعبر عن نقاط القوة؛

إحصاء جمیع النقاط المراد فحصها خالل طول فترة المهمة.
2:الخطوات التالیةفیتضمن االستبیانأما 

 تحدیـــد المخـــاطر الرئیســـیة ذات الصـــلة بكـــل نشـــاط أو معاملـــة فیمـــا یخـــص تســـدید الضـــرائب
؛)الخ ...TVA،TAP( المستحقة 

 الـة أو وضع تعریف لألجهزة الجبائیة والتي یجب أن تكون موجودة في المؤسسة، من اجـل إز
.الحد من المخاطر الجبائیة

هــذه المرحلـــة تنتهــي بإعطـــاء مالحظـــات حــول نقـــاط القـــوة ونقــاط الضـــعف للنظـــام، باإلضــافة إلـــى إعطـــاء 
.توجیهات واقتراحات لتحسین النظام الحالي

3:حیث تتم من خالل:التحقق من العملیات ذات الطابع الجبائي: رابعةالمرحلة ال

 تتمثل في: المراجع الجبائيأن تكون تحت تصرف یجب األساسیة التي الوثائقاإلطالع على:
 ،الرســم علــى النشــاط المهنــي، التصــریحات الجبائیــة المتعلقــة بالضــریبة علــى أربــاح الشــركات

اإلجمالي للسنوات غیر المتقادمة؛الضریبة على القیمة المضافة، والضریبة على الدخل 
 ؛)الخ ...فواتیر الشراء والبیع، الكشف البنكي( الوثائق المحاسبیة
دفتر الیومیة، دفتر الجرد، الدفتر الكبیر؛
علیها من قبل اإلدارة الجبائیةالمراسالت المتحصل.
برنامج العمل :

ر الهامة والتي تساعد المراجع على النجاح في أداء مهمتـه بكفـاءة وفاعلیـة ضـرورة التخطـیط من األمو 
متوقـع مـا هـو لمهمة المراجعة عـن طریـق قیـام المراجـع بوضـع وتحدیـد اإلسـتراتیجیة الشـاملة لهـذه المهمـة و 

.أن یتم من إجراءات وخطوات لتنفیذها على أكمل وجه

1Benadda Fethy : Op-Cit, P :33.
2 Rédha Khelassi : Op -Cit, P:355.
3 Idem P : 369.
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برنــــامج عمــــل تفصــــیلي یتضــــمن إجــــراءات الفحــــص التخطــــیط بوضــــعوعلــــى المراجــــع أن یتــــرجم هــــذا 
التحلیلـي لعناصـر النشـاط للمسـاعدة علـى تحدیـد وتشـخیص المشـاكل المحتملـة والتـي تتطلـب اهتمامـا أكثـر 

.راجعةخالل عملیة الم
ومن ناحیة أخرى یمكن النظر إلى هذا البرنامج علـى انـه یحتـوي علـى الخطـوات واإلجـراءات المالئمـة 

از مهمــة المراجعـة الجبائیــة بیســر وسـهولة وفــي الوقـت المحــدد والمناســب، وفـي نفــس الوقـت هــو دلیــل إلنجـ
التـي یقــوم الجبائیـةموضـوعیة العملیـات والمعلومــاتللمراجـع نفسـه فـي أداء مهمتــه وأداة لتمكینـه مـن تقیــیم 

ت العالقـة بالمؤسسـة التـي بمراجعتها وبذلك تزید درجة الثقة فیها مما یؤدي إلـى حمایـة وخدمـة األطـراف ذا
.یتم مراجعتها من الناحیة الجبائیة

وبرنامج عمل المراجعة باعتباره دلیل للمراجـع یمكـن تعریفـه بأنـه عبـارة عـن خطـة عمـل للمراجعـة یقـوم 
بوضــعها المراجــع مــع مســاعدیه تتضــمن كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتنفیــذ مهمــة المراجــع فــي صــورة خطــوات 

1.قیق أهدافهمتتالیة تصل إلى تح

إعداد التقریر: المرحلة الخامسة
یعتبــر إعــداد تقریــر المراجعــة بمثابــة الخطــوة األخیــرة لعملیــة المراجعــة الجبائیــة، فــال یمكــن للمراجــع 

المراجعـة واختبـارات الفحـص األساسـیة وتحدیـد النتـائج التـي إجـراءاتإعداد التقریر إال بعد استكمال جمیع 
2.من خالل الفحص والتقییمتوصل إلیها

)بتصرف(.236: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
.371: مرجع سابق، ص: عبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان2
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الجبائيالمراجعتوصیات: المطلب الثاني
الجبـائي المراجـععلـىفـإن،الوضـعیة الجبائیـة للمؤسسـةحـولالتحقیـقعملیـةمـن االنتهـاءبعـد

مسـیريإلـىموجهـةتوصـیاتإلىإضافةبها،قامالتيالتحقیقاتنتائجیتضمنتقریرإعدادفيالمباشرة
علــى الحســابات قــد تـؤثرالتــي ضـریبیة الطبیعــة العادیــة ذات العمــال غیـر األتحدیــد ، حیــث یقـوم بالمؤسسـة
الكشــــف عــــن الفــــرص المتاحــــة فــــي و تقــــدیم التحســــینات الضــــروریة لإلجــــراءات الضــــریبیة، مراجعــــةمحــــل ال
1.ضریبیةلتي تسمح بتحقیق وفورات، اخاصة، التشریع

2:العناصر األساسیة التي یجب أن یحتویها تقریر المراجع هيوفقا لمعاییر المراجعة الدولیة، فإن و 

وهــذا یســاعد القــارئ علــى تحدیــد "تقریــر المراجــع"یجــب اســتخدام عنــوان مناســب مثــل : العنــوان ،
تقریر المراجع وتمییزه عن التقاریر التي یصدرها اآلخرون كاإلدارة مثال؛

تقریر عادة إلى المساهمین، أو یمكن أن یوجه یتم توجیه ال: الجهة التي یوجه إلیها تقریر المراجع
التقریر إلى مجلس اإلدارة؛

ویشمل ذلك بصفة أساسیة مایلي:نطاق ومجال المراجعة:
والجبائیـــة التــــي تمـــت مراجعتهــــا، والقــــوائم التـــي تشــــملها، والفتـــرة المالیــــة التــــي البیانـــات المالیــــة

الخ؛...تشملها
ـــه المراجـــع، واال ـــام ب ـــذي ق ـــمـــدى الفحـــص ال ـــذي رآختب ـــام بهـــا بالشـــكل ال ـــي ق ضـــروریا ه ارات الت

؛مناسباو 
یجب أن یبرز التقریر بوضوح رأي المراجع حول عرض البیانات المالیة، مركزها : رأي المراجع

المالي، ونتائج أعمالها؛
وذلــك حتــى یكــون واضــحا لمــن یطلــع علــى هــذا التقریــر :تــاریخ التقریــر وتوقیــع المراجــع وعنوانــه

الحـدود الزمنیـة لمسـؤولیة المراجـع واألحـداث التـي قــد تقـع بـین تـاریخ انتهـاء السـنة المالیـة وتــاریخ 
.توقیع التقریر، وما قد یقع خالل ذلك أو بعد ذلك من أحداث

رسالة ماجیستیر، (، "دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائیة، دراسة حالة عینة من المؤسسات اإلقتصادیة بوالیة الوادي: "صالح حمیداتو1
.53: ص، )2012التسییر، جامعة الجزائر، التجاریة وعلوم كلیة العلوم االقتصادیة و 

.163: مرجع سابق، ص: حامد طلبة محمد أبو ھیبة2
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إذا كانــت المخالفــات علــى المراجــع مــن خــالل التوصــیات المقدمــة مــن طرفــه، أن یشــیر مــا یجــب و 
المكتشفة یمكن تصحیحها، وبالتالي فإنـه مـن الممكـن اتخـاذ تـدابیر عالجیـة، أو أن تمـنح طـابع وقـائي 

.من شأنها أن تمنع المؤسسة من الوقوع في أخطاء مستقبال
فــي هــذا المســتوى یمكــن التمییــز بــین نــوعین مــن األخطــاء الواجــب :يعالجــطــابعذاتتوصــیات.أ

1:یليفیماإجمالهاویمكن،تصحیحها

لـذلك الجبائیة،اإلقراراتإعدادعندارتكبتالتياألخطاءوهي:البحتةالجبائیةاألخطاءتصحیح
أوالتصـریحاتفـيأخطـاءوجـود:ةتختلـف حسـب نـوع المخالفـوالتعـدیلالتسـویةإجـراءاتفـإن 

یمكـن تصـحیحها وجـود أخطـاء فـي التصـریحات: على سـبیل المثـالللمسـتندات،المتأخرالتحضیر
، )في حالة أن مهلـة تقـدیم التصـریحات لـم تنتهـي(بإعداد تصریح جدید یحل محل التصریح القدیم 

أمـــا إذا تـــم تجـــاوز المهلـــة المحـــددة، فـــال یمكـــن تصـــحیح الخطـــأ إال مـــن خـــالل تقـــدیم طلـــب موجـــه 
.لمصلحة الضرائب المختصة إقلیمیا

بــین المحاســبة والجبایــة تتجلــى فــي النتیجــة العالقــةإن: ةالمحاســبیالجبائیــةاألخطــاءتصــحیح
المحاسبیة والتي هي األساس لتحدید الدخل الخاضع للضریبة، وهذا كاف إلثبات أن وجود أخطاء 

الاألخطاءمنالنوعهذامثلتصحیحفي تحدید الوعاء الضریبي قد یكون لها أصل محاسبي، و 
.االحتجاجاتأوالتصحیحیةالتصریحاتطریقعنإالیتم

2:يیلماإلىوتهدف:وقائيطابعذاتتوصیات.ب

إدارةقیـامحالـةفـيالجبائیةوضعیتهاتبریرعلىقادرةتكونأنضرورةإلىالمؤسسةانتباهلفت
المراقبة؛بعملیةالضرائب

علیها؛والقضاءاالنتظامعدممصادرعنالبحث
مـرةالمكتشـفةاالنتظـامعـدمحـاالتفـيالوقـوعمـنالمؤسسـةتجنـبمن شأنها أن إجراءاتاقتراح

أخرى؛
أوالقدیمةاإلجراءاتفيالموجودةالنقائصبمعالجةتتعلققدجدیدةجبائيأمانإجراءاتاقتراح

.جدیدةرقابةبإجراءاتتتعلق

1 Kaaouana Hanen & Dhambri Hichem : L’audit Fiscal, Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration
des Entreprises (ISCAE) Tunis 2005, Site:http://www.memoireonline.com/03/07/398/l-audit-fiscal.html, Date :
21-10-2015, heur  22 : 03

.54: مرجع سابق، ص: صالح حمیداتو2
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یصـعبالتـياالنتظـامعـدمحـاالتاكتشـاففـيالمراجـعخبـرةعلـىالمؤسسـةاعتمـادضـرورة
.الضرائبإدارةلرقابةالمؤسسةخضوعحالفيالمقنعالتبریرإلیجادتحدیدها

1:علىیجب أن یشتملجبائیةتقریر المراجعة الوبذلك فإن

التذكیر بالوضع وتاریخ التعیین؛
؛تحدید الشركة المدققة
الفترة التي یغطیها عمله؛
؛التي تم مراجعتهاتحدید الضوابط والوثائق
 الرقابة الداخلیة للشركة؛رأیه بشأن
 التجــاوزات وعــدم الدقــة عنــد دراســة انتظــام الضــریبة، والمخــاطر الضــریبیة الناجمــة عــن ذلــك ورأیــه

بشأن هذه المسألة؛
تعزیز أو نقد الخیارات التكتیكیة واإلستراتیجیة للشركة؛
ضریبیةتحسین مستوى الكفاءة التوصیات واقتراحات من أجل.

من خالل توضیح الجبائیةالموالي األفكار الرئیسیة في وصف المراجعة6-1رقم ویلخص الشكل
:إجراءات المراجعة التي یقوم بها المراجع الجبائي

: التدقیق الضریبي، معلومات مستخرجة من الموقع: یونس ملیح1
.19:27على الساعة 23/10/2015: مستخرجة بتاریخ http://www.marocdroit.com/_a3713.html
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وصف المراجعة الجبائیة: 6- 1: شكل رقم

فالقـــائم بعملیـــة المراجعـــة الجبائیـــة هـــو شـــخص كـــفء یمتـــاز باالســـتقاللیة حیـــث یقـــوم بجمـــع أدلـــة 
اإلثبـات وفحصــها وتقییمهــا مــن الملــف الجبــائي للشــركة محــل الفحــص وتحدیــد مــدى توافــق هــذه المعلومــات 

.الجبائیة ثم إیصال نتائج الفحص عن طریق تقریر موجه للجهات المعنیةمع القوانین 

المراجعة 
الجبائیة

أدلةفحص وتقییم 
اإلثبات

قانون الضرائب

الملف الجبائي 
للشركة محل الفحص

تقریر عن مبلغ 
الضریبة المقدر

تحدید مدى التوافق مع 
المعاییر المقررة

جمع وتقییم األدلة

المعلومات

شخص كفء مستقل التقریر عن النتائج

متكامل، دار المریخ للنشر، الریاض، ترجمة محمد محمد عبد القادر الدیسطي، المراجعة مدخل : ألفین أرینز، جیمس لوبك: المصدر
.55: ، ص2002المملكة العربیة، 
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خالصة الفصل

إن كبـــر حجــــم المؤسســــات وتعــــدد وظائفهــــا خلــــق صــــعوبة عنــــد فحــــص العملیــــات التــــي یقــــوم بهــــا 
وتعبیر موظفیها، مما قد ینجر سلبا على المعلومات الناتجة عن النظم المعلوماتیة خاصة فیما یتعلق بدقة 

ـــة  ـــى تطـــور مهن ـــة للمؤسســـة، وهـــذا مـــن أهـــم األســـباب التـــي أدت إل هـــذه المعلومـــات عـــن الوضـــعیة الحقیق
.المراجعة وخروجها كنشاط رئیسي ال یمكن االستغناء عنها

إلــى خدمــة عــدة طوائــف تســتخدم القــوائم المالیــة المدققــة تهــدف وســیلة ال غایــة، المراجعــة تعتبــر و 
رأي فنــي محایــد حــول مــدى ، فالهــدف مــن المراجعــة هــو إبــداء ا ورســم سیاســاتهاوتعتمــدها فــي اتخــاذ قراراتهــ

ــــادئ المحاســــبیة وعــــن صــــدق ومصــــداقیة وصــــراحة المعلومــــات الناتجــــة عــــن نظــــام  ــــق المب االلتــــزام بتطبی
المعلومـات المحاســبیة، وٕاذا مــا نجحــت المراجعــة فــي تحقیــق أهـدافها فهــي بــذلك تســهم فــي تحقیــق األهــداف 

.الكلیة للمؤسسة

نظـرا للتغییـرات المسـتمرة بما أن المؤسسـة مجبـرة بالتقیـد بالشـروط التـي یحـددها التشـریع الجبـائي، و 
التــي تمــس مختلــف التشــریعات والتنظیمــات الجبائیــة ممــا ینجــر عنــه عــدم الفهــم الــدقیق لنصــوص القــانون 

، تسـهر علـى بمراجعـة جبائیـة لمختلـف عملیاتهـاأصبح لزومـا علـى المؤسسـات االقتصـادیة القیـام،الجبائي
التشـریعات بهـدف التأكـد مـن مـدى احترامهـا للقـوانین و ، من الناحیة الجبائیةنشطتها لسیر واألداء الحسن ألا

.الجبائیة المعمول بها
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:تمهید

تتعـــدد صـــورها وتختلـــف أشـــكالها مـــن بیئـــة ألخـــرى، نســـانلحیـــاة اإلیعتبـــر الخطـــر ظـــاهرة مالزمـــة 
فاإلنسان یالزمه شعور بالخوف وینتابه إحساس بالقلق ویترتب على ذلـك إحجامـه فـي بعـض األحیـان عـن 

.تبعا لذلك فرص الكسب والنجاحهاتخاذ القرارات والتردد فیها فتفوت علی

ســــتخدام الطــــرق العلمیــــة الــــذلك یتجــــه إلــــى التغلــــب علــــى الشــــعور بــــالخوف واإلحســــاس بــــالخطر ب
.الكتشاف الخطر وتحلیله وقیاسه واتخاذ الوسیلة المناسبة لمواجهته

وقد اكتسبت المخاطر أهمیتها في المفهـوم المـالي حینمـا أصـبحت جـزءا مـن عملیـة اتخـاذ القـرارات 
وعلیـه التحلیـل فـي محاولـة منهـا لتجنبهـا، المالیة لذلك نجـد أن المؤسسـات تولیهـا اهتمامـا خاصـا بالدراسـة و 

أنـــواع متعـــددة مـــن المخـــاطر التـــي مـــن الممكـــن أن تواجـــه المؤسســـة نجـــد فـــي  عـــالم االســـتثمار واالقتصـــاد
.االقتصادیة، ومن بینها المخاطر الجبائیة

:فصل إلى ثالث مباحث رئیسیة كاآلتيوعلى هذا األساس تم تقسیم هذا ال

ر واألمن؛ماهیة الخط: المبحث األول
؛ینماهیة الخطر واألمن الجبائی: المبحث الثاني
المتعلقة بالخطر الجبائيوالعقوباتاألعباء المالیة: المبحث الثالث.
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ماهیة الخطر واألمن : لمبحث األولا

تشــكل المخـــاطر عنصـــرا مهمــا فـــي قـــرارات االســتثمار، فبـــالرغم مـــن التقــدم الهائـــل فـــي اإلمكانیـــات 
المتاحـــة لإلنســـان وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتوقعـــات الخاصـــة والعامـــة والتنبـــؤ العلمـــي الـــدقیق والتـــي تســـاعد 

اتخــاذ قراراتــه، أن هــذا لــن یزیــل القلــق الــذي یــالزم الشــخص عنــد اإلنســان علــى ســالمة اتخــاذ القــرارات، إال 
ویترتب على ذلك أنه عند اتخاذ قرارا معینـا یكـون غیـر متأكـد مـن النتیجـة النهائیـة لـذلك القـرار، ممـا یخلـق 

وهنــا ســنحاول توضــیح مختلــف هــا الخطــر الــذي یــالزم متخــذ القــرار، لدیــه حالــة معنویــة معینــة توصــف بأن
.ردت بشأن الخطر واألمنالتعاریف التي و 

مفهوم الخطر واألمن: المطلب األول
سـنحاول توضـیح مختلـف التعـاریف التـي التعـاریف حـول الخطـر واألمـن، ومـن خـالل هـذا المطلـبتعددت

. وردت بشأن هذین المصطلحین
وأثر وجوده، سماتهالخطرتعریف: الفرع األول

تعریف الخطر: أوال
خطـر تقـادم (األمر بالمجال التجـاري وسواء تعلق لقد أصبح الخطر الیوم یمثل الشغل الشاغل للمسیرین،

أو ...) خطـــــر معـــــدالت الفائـــــدة، خطـــــر الصـــــرف،(أو المـــــالي ...) المنـــــتج، خطـــــر منافســـــة، خطـــــر ســـــعر
ــــب، خطــــر النــــزاع،(االجتمــــاعي  خطــــر العطــــب، (أو اإلنتــــاجي ...) خطــــر الحــــراك المهنــــي، خطــــر التغی

یعتـزم ) أو مجالـه أو مـداه أو مسـتواهمهمـا كانـت طبیعتـه(فإنه یتعین إدراج الخطر فـي كـل قـرار ...) خلل،
1.المسیر اتخاذه

ا اللغــوي، فیعـرف الخطــر لغــة ال بـد مــن ذكـر أصــل هـذه الكلمــة ومعناهـالكامـل للخطــرلإلحاطـة بــالمفهومو 
:هعلى أن
. اإلشراف على الهالك: الخطر
، أو أن یــؤثر علــى القــدرة علــى تحقیــق أو خســارةهــو حــدث محتمــل مــن الممكــن أن یســبب ضــرر: الخطــر

و یقـــاس الخطـــر بواســـطة احتمـــال حـــدوث التهدیـــد، وقابلیـــة ســـقوط األصـــول أمـــام هـــذا التهدیـــد، . األهـــداف
2.والتأثیر المحتمل إذا حدث هذا التهدید

.79: ، ص2004، 03مجلة الباحث، العدد ، -تحدي جدید–تسییر الخطر في المؤسسة : إبراھیميمداني بن بلغیث، عبد هللا 1
.21:40: على الساعة30/12/2015: یومar-www.almaany.com/ar/dict/ar/: معلومات مستخرجة من الموقع2
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خطر جعله خطرا بین المتراهنین، وال: هو السبق الذي یترامى علیه في الرهن، وأخطر المال، أي: والخطر
.اإلشراف على الهلكة، وخاطر بنفسه مخاطرة أشفى بها على خطر هلك أو نیل ملك

أشـفاها علـى خطـر هـالك، وهـذا أمـر خطـر، أي متـردد بـین أن یوجـد : خاطر بنفسه مخـاطرة: جاء تعریفهو 
1.وبین أن ال یوجد

التــزام و إقــدام علــى أنهــا تعــرف والتــي " re-scass"مشــتقة مــن الكلمــة الالتینیــة"Risk"كلمــة و 
وبـالنظر فــي قائمـة مرادفــات وتعریفـات الخطــر 2،مبنـي علـى عــدم التأكـد یتمیــز باحتمالیـة الخســارة أو الـربح

إمكانیــة ، عــدماإلمكانیــةعــدم التأكــد، الشــك، (یبــدو أن الخطــر یتضــمن عــدم معرفــة األحــداث المســتقبلیة 
المجهـــول والخســارة تـــدل علــى اســـتخدام كلمـــة إن فكــرة .ومـــا إذا كانــت هنـــاك خســارة ســـوف تحـــدث) التنبــؤ

3:الخطر في كالمنا الیومي، فقد تقول أو تسمع أحدًا یعبر عنه العبارات التالیة

؛خطر فقدان الوظیفة
؛ما هو مدى احتمالیة وقوع حادث
؛مخاطر المغامرة بالمال في نشاط تجاري جدید

عـدم تأكــد الفـرد مـن نتیجــة قراراتـه بصـفة عامــة، هـذه الحالـة مــن كنــاتج لحالـةینبـع الخطـر أساسـا و 
أي أن الخطــر هــو . عــدم التأكــد تجعلــه فــي حالــة قلــق وخــوف مــن نتیجــة تلــك القــرارات وهــذا یســمى الخطــر

عبـارة عـن حالـة تــالزم الفـرد أو الجماعـة عنـد اتخــاذه أو اتخـاذهم لقـرار معـین نتیجــة عـدم التأكـد مـن نتیجــة 
4.تلك القرارات

فحالة عدم التأكد هذه تـؤدي إلـى إمكانیـة حـدوث ربـح أو إمكانیـة حـدوث خسـارة كمـا هـو مبـین فـي 
:1-2الشكل رقم 

ھد1 و ش ي أب ر بران د الناص ان، األردن، : عب ى، عم ة األول ع، الطبع ر والتوزی ائس للنش ارف اإلسالمیة، دار النف ي المص اطر ف ،  2013إدارة المخ
.19: ص
رض التنقیطي: محمد بن بوزیان، سوار یوسف2 ة الق ة بإستعمال طریق روض البنكی ري محاولة تقدیر خطر الق وطني الجزائ ك ال ة البن دراسة حال

.03: صاألردن، ، 2007افریل 18-16المؤتمر الدولي السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، بسعیدة، 
.21:17على الساعة 30/12/2015: یومwww.alta2meen.com/author/admin: معلومات مستخرجة من الموقع3
أمین4 ي مصر، إدارة الخطر، أساسیات : الھیئة المصریة للرقابة على التأمین، المعھد المصري للت أمین ف رخیص لوسطاء الت امج أساسیات الت برن

.03: نامج األول، الوحدة األولى، دت، صالتأمین، البر
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تحقق الربح أو الخسارة كناتج لعدم التأكد: 1-2:شكل رقم

القتصـاد واإلدارة واإلحصـاء غیـر أنهـم االكثیـر مـن علمـاء " RISK"لقد تناول مصطلح الخطـر و 
علـى تعریـف كهـذا فـي المسـتقبل القریـب ولعـل محدد للخطر وال یبدو أنهم سیتفقونلم یتوصلوا إلى تعریف 

السبب في ذلك هو أن علم التأمین ال زال في البدایـة مـن الناحیـة النظریـة إضـافة إلـى تعـدد وتنـوع وجهـات 
1.النظر تبعا لتنوع الباحثین في هذا الموضوع

، وقــد اعتمــد هــذا التعریــف علــى "عــدم التأكــد مــن وقــوع خســارة معینــة: "فقــد عرفــه بعضــهم علــى أنــه
.قراراتهلالحالة المعنویة للفرد عند اتخاذه 

، ویقوم هذا التعریف على االحتمالیة واالحتمالیة "احتمال وقوع خسارة: "على أنهوقد عرفه آخرون 
).1صفر، (تعبیر ریاضي تتراوح قیمته بین 

صــــفر، فهــــذا یعنــــي أن هــــذا الخطــــر مســــتحیل الحــــدوث وٕاذا كانــــت درجــــة = فــــإذا كانــــت درجــــة االحتمــــال 
، فهــذا یعنــي أن هــذا الخطــر مؤكــد الحــدوث أمــا إذا كانــت درجــة االحتمالیــة أكبــر مــن صــفر 1= االحتمــال

2.وأقل من واحد فهذا یعني أن الخطر محتمل الحدوث

.17:، ص2011إدارة التأمین والمخاطر، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، : یوسف حجیم الطائي وآخرون1
.25: ، ص2012ولى، عمان، األردن، إدارة المخاطر، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األ: شقیري نوري موسى، وآخرون2

الخسارةإمكانیة حدوثعدم التأكدإمكانیة تحقیق الربح

ةإعدادمن  ان، سوار یوسفالباحث ن بوزی د ب ى محم اد عل ة القرض : باإلعتم ة بإستعمال طریق روض البنكی دیر خطر الق ة تق محاول
ك ة البن ري بسعیدة، التنقیطي دراسة حال وطني الجزائ ة، ال ابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرف نوي الس دولي الس ؤتمر ال 18-16الم

.03: صاألردن، ، 2007افریل 
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الخسـارة فوقـوع الخطـر یعنـي وقـوع الخسـارة ووقـوع الخســارة إن التعریـف السـابق حصـر الخطـر فـي 
.دلیل على وجود الخطر، ولم یوضح التعریف نوع الخسارة هل هي مادیة أم معنویة

."الخسارة المادیة المحتملة نتیجة لوقوع حادث معین: "وقد قام آخرون بتعریف الخطر على أنه

1.ها بأنها خسارة مادیة قابلة للقیاس بشكل كميوفي هذا التعریف بیان لنوع الخسارة حیث تم حصر 

أن الخطـر هـو التقلـب المحتمـل فـي النـواتج ، وأن الخطـر Williams, Smith, & Youngویـرى
مفهوم موضوعي ، ویمكن قیاسه كمیاً ، وأنه یخلق خسائر محتمله ، حیث یمكن أن یترتب على التصرف 

2.الذي یصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر وال یمكن التنبؤ بأیهما سوف یحدث فعالً 

ج مركــب مــن احتمــال تحقــق الحــدث مــزی: "فــإن الخطــر هــو)ISO/IEC Guide 73(حســبو 
3."ونتائجه

التهدید الذي یجعل حـدث أو إجـراء " الخطر على أنه Ernst & Youngعرف مكتب المراجعة و 
4."وخلق قیمتهایؤثر على قدرة المؤسسة على تحقیق أهدافها اإلستراتیجیة

5".بنتیجة موقف معینالشك الموضوعي فیما یتعلق :" ویعرف كل من ولیامز وهاینز الخطر بأنه

6".انحراف األرقام الفعلیة عن األرقام المتوقعة أو المتنبأ بها: "عرف الخطر على انهكما 

هـو حـدث مـادي یهـدد قـدرة المؤسسـة : "من التعاریف السابقة یمكـن إعطـاء تعریـف مـوجز للخطـرو 
".على تحقیق أهدافها

7:وبمراجعة التعریفات السابقة یمكن استخالص ما یلي

. أن مفهوم الخطر یرتبط بالمستقبل ، وهذا المستقبل بالتعریف غیر مؤكد : أوًال 
أن الخطر المالي یمكن قیاسه كمیًا ، وأنه یرتبط بالحالة التي یتصف بها المتغیر المالي موضع : ثانیًا 

: االهتمام بخاصیتین ، هما 

.26: مرجع سابق، ص: شقیري نوري موسى، وآخرون1
رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور (، "إدارة المخاطر المالیة شركات المساھمة المصریة مدخل لتعظیم القیمة: "محمد علي محمد علي2

.35: ، ص2005، جامعة القاھرة، )الفلسفة، كلیة التجارة
.02: معیار إدارة الخطر، ص: الجمعیة المصریة إلدارة األخطار3

4 Franck Moreau : Comprendre et gérer les risques, Editions d’organisation, 2002, P : 222.
.12: ، ص2004، مبادئ إدارة المخاطر والتأمین، دار الكتاب األكادیمیة، المنصورة: محمد توفیق البقلیني، جمال عبد الباقي واصف5

6 Dorfman, Mark S: Introduction To Risk Management & Insurance, 6th edition, Prentice Hall, 1998, p:15.
.35: صمرجع سابق،: محمد علي محمد علي7
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. أن قیمته في المستقبل غیر معلومة على وجه الیقین .أ
:هيمحتملة،مته في المستقبل تنطوي على أحد ثالثة نواتج أن قی.ب
  نتیجــــة موجبــــةحینمــــا تكــــون قیمتــــه التــــي تحققــــت فعــــال أفضــــل مــــن القیمــــة المتوقعــــة أو

. المرغوبة
  نتیجة محایدة  حینما تكون قیمته الفعلیة مساویة تمامًا للقیمة المتوقعة أو المرغوبة

.حینما تكون قیمته الفعلیة أسوأ من القیمة المتوقعة أو المرغوبةنتیجة سـالبة 
سمات الخطر:ثانیا

1:المتعلقة بالخطر فیما یليیمكن تحدید أهم السمات

مــن المعــروف أن الخطــر هــو الحالــة المعنویــة غیــر المواتیــة التــي تنتــاب متخــذ القــرار عنــد : االســتمرار.1
.هذا القراراتخاذه قرار معین لعدم معرفته بناتج 

وقدرتـه تكـاد منعدمـة للتأكـد فـي حاجـة مسـتمرة التخـاذ قـرارات " أو معنـوي طبیعـي " وحیث أن الشـخص 
من ناتج هذه القرارات في المسـتقبل، حیـث أن المسـتقبل مجهـول بالنسـبة لـه، وبالتـالي ال ینتهـي الخطـر 

إال أن هنــاك مســببات جدیــدة إال بنهایــة الحیــاة، وان كانــت بعــض مســببات الخطــر قــد تنتهــي مــن العــالم 
.مع مرور الوقتتظهر

یتسم الخطر بتعدد مسبباته واختالف الظروف المنشأة له ولذا فإن هناك تنوع كبیر في الخطر، : التنوع.2
.الخطر كنتیجة لتنوع مسبباتهحیث أن استمراریة الخطر أدى إلى تنوع 

الخطــر ترجــع إلــى عــدم معرفــة نتــائج یتســم الخطــر بأنــه محتمــل الحــدوث، حیــث ان نشــأة : االحتمالیــة.3
.القرارات المتخذة في المستقبل

یتســـم الخطــر بإمكانیـــة التنبـــؤ بـــه وبالتــالي الـــتحكم فیـــه والتعامــل معـــه ومواجهتـــه ســـواء : القابلیــة للـــتحكم.4
المادیـة أو المعنویـة، حیـث یمكـن الـتحكم فـي عناصـر الخطـر، احتمـال الخسـارة المالیـة وحجـم بالوسائل 

.الیة المتوقعة عن طریق وسائل الوقایة والمنع المناسبة لكل ظاهرة خطرالخسارة الم
:أثر وجود الخطر:ثالثا

اة األشخاص العامة والخاصة وجود ترتب على وجود الخطر، بمعنى الشك أو عدم التأكد، في حی
معینة لدى هؤالء األشخاص مثل األمل في المستقبل والتخطیط له ومحاولة الوصول إلى درجات تجاهاتا

.تجاهات اإلیجابیة تعتبر في حد ذاتها محاوالت لقهر الخطر، هذه االمن التقدم والرقى

.64: ، ص1997محمد وحید عبد الباري، ادارة الخطر والتأمین التجاري واالجتماعي، دون دار نشر، القاھرة ، مصر، 1
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أما من الناحیة السلبیة فقد ترتب على وجود الخطر أن أصبح األشخاص یتعرضون التجاهات 
ات وتوقع الفشل وبالتالي تردد قیام المنازععلیه منخوف من المستقبل وما یترتب مضادة مثل ال

تخاذ ومجتمعهم وتؤدي مثل هذه االتجاهات إلى اتخاذ قرارات تمس صمیم مستقبلهم األشخاص في ا
. األشخاص لسیاسات دفاعیة مفیدة أو سیاسات سلبیة ضارة بالشخص أو بالمجتمع أو بكلیهما

لدفاعیة التي یلتزم بها األشخاص في حیاتهم محاولة التنبؤ بالمستقبل عن طریق فمن السیاسات ا
جمع اإلحصائیات وتفسیر الظواهر الطبیعیة عن طریق تحلیلها وخلق وسائل األمن الوقائي التي تقلل من 

.وقع تحقق بعض أو كل الظواهر الطبیعیة المفاجئة
مفیدة لهم یام ببعض األعمال المربحة أو العن القاالمتناعشخاصات السلبیة لألومن السیاس

عدم یظهر ذلك بوضوح من ، و إال لخوفهم من النتائج العكسیة لتلك التي یتمنونهاوألفراد المجتمع ال لشيء
1.خوفًا من أن یضیع رأس المال نفسهتدر دخًال معتبراي بعض المشاریع المربحة التي فاألموالاستثمار 

األمنمفهوم : الفرع الثاني
ال تــزال بــؤرة االهتمــام بالمخــاطر تركــز حتــى اآلن علــى اإلخفاقــات التــي تســببها األخطــاء البشــریة 
والالعقالنیة وفشل األنظمة والنقل الضعیف للمعلومات، والجانب الرئیسي والمتنامي اآلخر لمواجهة الفشل 

.في إدارة المخاطر هو األمن
ویعـــد األمـــن أحـــد مقومـــات المؤسســـة الضـــروریة التـــي ازدادت بســـرعة كبیـــرة، وفـــي الواقـــع ال توجـــد 

.ال تمتلك فریقا مخصصا الدارة المسائل المتعلقة باألمن–سواء أكانت عمومیة أو خاصة –مؤسسة 
التـي تعنـي Curaومـن Se-curusإلـى الكلمـة الالتینیـة Securityویرجع أصل مصطلح األمن 

وبوجــه عــام فــإن مصــطلح األمــن یعبــر إمــا عــن التحــرر مــن الخطــر أو اســتعراض القــوة To careایــة العن
.والقدرة على االستجابة للتهدیدات أو عرقلتها

واألمــن هــو مفهــوم شــامل یتضــمن إدارة الصــحة واألمــان والحســابات التجاریــة واألزمــات والتخطــیط 
ـــى ســـمعة المؤ  ـــة بالمؤسســـة للطـــوارئ وٕافشـــاء األســـرار والخطـــورة عل ـــه عالق سســـة، وفـــي الواقـــع أي شـــيء ل

، هـــذه الرؤیـــة الواســـعة لألمـــن ربمـــا تعتبـــر أقـــرب إلـــى مهـــام إدارة المخـــاطر واالســـتمراریةاألربـــاحوبتحقیـــق 
2.بالمؤسسة حیث تسمح للمؤسسة ولألفراد بمواصلة العمل في جو خال من المخاطر

.08، 2012األصول العلمیة والعملیة للخطر والتأمین، دون دار نشر، الطبعة األولى، السعودیة، : شریف محمد العمري، محمد محمد عطا1
اھرة، : ة أحمد المغربيبورودزیكیس، ترجم.إدوارد، ب2 ع، الق ن، دار الفجر للنشر والتوزی ات واألم : ، ص ص ص2008إدارة المخاطر واألزم
71-72-73.
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الخطر أنواع:المطلب الثاني

:یليبشكل عام إلى مایمكن تقسیم المخاطر

:األخطار حسب تأثیرها.1
وهي تلك المخاطر التـي تحققـت مسـبباتها فـي صـورة حـادث كـان : األخطار التي تصیب األشخاص.أ

موضوع التـأثیر هـو الشـخص الطبیعـي، سـواء كـان فـي دخلـه أو حیاتـه أو فـي صـحته، مثـل أخطـار 
1.البدنیة وغیرهاالوفاة والمرض، اإلصابات 

وهــي التــي تصــیب أمــوال وممتلكــات الشــخص كحرائــق المحــالت : تصــیب الممتلكــاتاألخطــار التــي.ب
والمصانع والسرقات والغرق والتلـف أو أیـة أخطـار تتعـرض لهـا األمـوال سـواء كانـت منقولـة أو غیـر 

.منقولة
أو مالــه بصــورة مباشــرة بــل هــذه األخطــار ال تصــیب الشــخص فــي حــد ذاتــه : مخــاطر المســؤولیات.ج

عنهــا أمــام القــانون أو أمــوالهم ویكــون الفــرد المتســبب مســؤوال تصــیب أشــخاص آخــرین فــي أرواحهــم 
2.وتسمى المسؤولیة هذه بالمسؤولیة المدنیة تجاه الغیر ومن أمثلتها األخطار المهنیة

3:وهي التي تكون من حیث النتائج:األخطار حسب نتائجها.2

وهي األخطار التي یتعرض لها رأس المال والعمـل كأخطـار الكسـاد االقتصـادي وأخطـار :اقتصادیة.أ
الحرائق والزالزل وغیرها، وهي تصیب رأس المال مباشرة، أما األخطـار التـي تصـیب العمـل فأمثلتهـا 
خطــر الوفــاة والمــرض والبطالــة والعجــز وكــل مــا یــؤثر فــي قــدرة األفــراد علــى اســترداد رأس المــال أو 

:ل األجور، وتكون هذه األخطار حسب طبیعة نشاطهاتحصی
وهــي التــي تتســبب فــي نشـــأتها ظــواهر یخلقهــا اإلنســان لنفســه لغــرض تحقیـــق :أخطــار المضــاربة

ومـن مكاسـب مالیـة واقتصـادیة إال أن ناتجهـا یكـون غیـر معـروف مقـدما فقـد یكـون ربـح أو خسـارة 
المـــال أو احتكـــار شـــراء المـــواد األولیـــة أمثلتهــا المضـــاربة فـــي أســـعار األســـهم والســـندات فــي ســـوق

.والسلع بقصد المضاربة باألسعار ویسمى هذا النوع من الخسائر أیضا بالخسائر الحركیة
وتحتمل فرص ربح أو خسارة مثل تغیـر األسـعار لصـاحب المخـزن لظـروف ال : األخطار التجاریة

.دخل له في تكوینها

.27: ، ص2007إدارة الخطر والتأمین، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، : أسامة عزمي سالم، شقیري نوري موسى1
.18: مرجع سابق، ص: یوسف حجیم الطائي، وآخرون2
.20: ، صمرجع نفسھ3
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أي أنهـا (ویة، وتتعلق بالنواحي االجتماعیـة لألشـخاص ویطلق علیها األخطار المعن: غیر اقتصادیة.ب
، ومنهـــا الخـــوف مـــن وفـــاة زعـــیم أو صـــدیق أو ولـــي أمـــر، ومـــن )ال تنصـــرف إلـــى الجوانـــب المادیـــة

إلـى أخطـار اقتصـادیة إذا ترتبـت علـى الممكن أن تتحـول هـذه األخطـار مـن أخطـار غیـر اقتصـادیة 
فحادثــة ) المعنویــة(المادیــة والنفســیة االبــن بوفــاة والــده مــن النــاحیتین تــأثرثــلالوفــاة أضــرار مادیــة م

.الوفاة هذه خلیط من خطر مادي وآخر معنوي
:إلىوتقسم: األخطار حسب طبیعتها.3

وهــي التــي تصــیب مجموعــة مــن النــاس فــي آن واحــد كتلــك الناتجــة عــن الــزالزل :األخطــار العامــة.أ
.ار التقلبات االقتصادیة كالكساد والتضخموالبراكین والعواصف والفیضانات أو أخط

هي التي تتعلق بشخص معین سواء من حیث سبب الخطر أو نتیجته أو كلیهما : األخطار الخاصة.ب
.معا

:وتتمثل في: األخطار حسب مسبباتها.4
وهـي التـي تنشــأ عـن ظـواهر طبیعیـة ال دخــل إلرادة اإلنسـان فـي إیجادهـا ولــیس : األخطـار الطبیعیـة.أ

.تجنبها ومن أمثلتها األخطار العامةبوسعه 
ویكون مسببها الشخص نفسه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ویسهل على الفرد : األخطار الشخصیة.ب

التحكم في ظروف حدوثها والنتائج المترتبة علیها، كاألخطار التي تحدث في الممتلكات والحـوادث، 
.وخاصة في ظروف العمل

وهـو التصـنیف الـذي تعتمـد علیـه النمـاذج -وفقـا لهـذا التصـنیف:ؤسسـةمن حیث ارتباطهـا بالممخاطر.5
إلـــى مجمـــوعتین مـــن م المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المؤسســـةیـــتم تقســـی-الحدیثـــة فـــي نظریـــة التمویـــل 

1:المخاطر، هما

بالســوق بصــرف النظــر عــن التــي تتعــرض لهــا جمیــع المؤسســاتوهــي المخــاطر : مخــاطر منتظمــة.أ
عـن إلـخ ـ وتنشـأ هـذه المخـاطر... حیـث النـوع أو الحجـم أو هیكـل الملكیـة ـ من خصائص المؤسسة

متغیــرات لهــا صــفة العمومیــة، مثــل الظــروف االقتصــادیة أو السیاســیة، ولــذلك یصــعب الــتخلص مــن 
طر التـــي ال یمكـــن تجنبهـــا بـــالتنویع، أو مخـــاطر هـــذه المخـــاطر بـــالتنویع، ولـــذا تســـمى أیضـــا المخـــا

.السوق

.10-09: مرجع سابق، ص ص: محمد علي محمد علي1
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,Francisویشیر  J., إلـى أن المنشـآت التـي تتسـم بارتفـاع المخـاطر المنتظمـة لعائـد أسـهمها، 1986
، وشــركات مقــاوالت إنشــاء مثــل شــركات إنتــاج المعــدات. هــي تلــك المنشــآت التــي تنــتج ســلعًا أساســیة

، والشـــركات التـــي یتمیـــز هیكلهـــا المـــالي بارتفـــاع نســـبة االقتـــراض، فـــي الوقـــت الـــذي تتســـم فیـــه الطـــرق
الصــغیرة نســبیًا التــي تنــتج ســـلعًا إضــافة إلــى المؤسســات. شــركات الطیــرانالموســمیة، مثــل مبیعاتهــا ب

تكـــون ففـــي مثـــل هـــذه المؤسســـات. ج الكمبیـــوتریحتمـــل أن تتعـــرض بســـرعة للتقـــادم، مثـــل شـــركات إنتـــا
ومــن هنــا ترتفــع نســبة . المبیعــات واألربــاح وأســعار األســهم مســایرة للمســتوى العــام للنشــاط االقتصــادي

.ة التي تتعرض لها مثل تلك المؤسساتاطر المنتظمالمخ
معینـــة، نتیجـــة لخصـــائص وظـــروف تلـــك التـــي تواجـــه مؤسســـةوهـــي المخـــاطر : مخـــاطر غیـــر منتظمـــة.ب

ولــذلك تســمى . ویمكــن تخفــیض أو تجنــب تلــك المخــاطر باالعتمــاد علــى إســتراتیجیة التنویــع. ؤسســةالم
.منشأة معینةاطر الفریدة حیث أنها تخص، أو المخمخاطر التي یمكن تجنبها بالتنویعأیضا ال
,.Francis Jویشــیر  إلـــى أنـــه فــي مقدمـــة المنشـــآت التـــي تتســم بانخفـــاض نســـبة المخـــاطر 1986

ففـي مثـل . المنتظمة، وارتفاع نسبة المخاطر غیر المنتظمة، تلك المنشآت التي تنتج سلعًا غیر معمـرة
هــذه المنشــآت یكــون االرتبــاط ضــعیف بــین كــل مــن المبیعــات واألربــاح وأســعار األســهم وبــین المســتوى 

. ديالعام للنشاط االقتصا
یـــرى الـــبعض أنــه یمكـــن تقســـیم المخــاطر التـــي تواجـــه : مخــاطر مـــن حیــث المیـــزة التنافســـیة المعلوماتیــة.6

المتـــوافرة لـــدیها إلـــى مجمـــوعتین مـــن المخـــاطر، علـــى النحـــو المنشـــأة تبعـــًا للمیـــزة التنافســـیة المعلوماتیـــة
1:التالي

عنهــا میــزة تنافســـیة المؤسســـةعــن متغیـــرات ال تتــوافر لــدىوهــي المخـــاطر الناشــئة : المخــاطر المالیــة.أ
أن تتبـع اســتراتیجیات جیـدة إلدارة هــذه المخـاطر ألجــل تغطیتهــا، أو ، ویجــب علـى المؤسســةمعلوماتیـة

وهــي . أیــة عوائــد اقتصــادیةتحمــل هــذه المخــاطر ال یحقــق للمؤسســةألن . تجنبهــا، أو الســیطرة علیهــا
.تبط بالسوق الذي تعمل فیهلكنها تر ، و ة مباشرة بالنشاط األساسي للمؤسسةمخاطر لیس لها عالق

تحملهـا ألجـل أداء النشـاط األساســي تلـك المخــاطر التـي یجـب علـى المؤسســةوهـي : مخـاطر األعمـال.7
بعـض المزایـا التنافسـیة المعلوماتیـة بالنسـبة للمتغیـرات التـي ، والبد وأن تمتلـك المؤسسـةالذي تعمل فیه

، وتولیـد التـدفقات تمثل عناصر أساسـیة للقیـام بنشـاطهاتنشأ عنها هذه المخاطر، إذ أن هذه المتغیرات 
. تحقق عوائد اقتصادیة مقابل تحمل هذه المخاطرفضًال عن أنها. لنقدیة بها ا

.11: مرجع سابق، ص: محمد علي محمد علي1
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یاق اإلداري والتنظیمي لألمنمسببات الخطر والس: المطلب الثالث

، وفـــي هـــذا المطلـــب ى تعـــدد فـــروع المعرفـــة ذات الصـــلة بـــالخطر فقـــد تعـــددت وتنوعـــت مســـبباتهإلـــبـــالنظر 
ســـنحاول اســـتعراض مختلـــف مســــببات الخطـــر، باإلضـــافة إلـــى الســــیاق اإلداري والتنظیمـــي الـــذي تنتهجــــه 

.المؤسسات لتحقیق األمن

مسببات الخطر:الفرع األول

وفــي إلــى وجــود عــدة ظــواهر تــؤثر علــى حیــاة األشــخاص وأعمــالهم وممتلكــاتهم یرجــع وجــود الخطــر أساســا 
1:نتیجة قراراتهم، وبذلك یمكن تعریف مسببات الخطر كاآلتي

مجموعــة الظــواهر الطبیعیــة والعامــة التــي تــؤثر تــأثیرا مباشــرا أو غیــر مباشــر فــي : " مســببات الخطــر هــي
".األشخاص أثناء حیاتهم فتجعلهم غیر ذي علم بهذه النتیجة القرارات التي یتخذها 

ات والوفـاة، ولكــن ضـانوالمقصـود بـالظواهر الطبیعیـة والعامــة لـیس فقـط مـا هــو مـن صـنع الطبیعـة مثــل الفی
.كل ماهو حادث ویحدث في حیاة األشخاص الطبیعیة كبشر مثل السرقة والحروب وما شابهها

معتمــدین علــى أن نــاتج تحققهــا " الكــوارث"اهر الطبیعیــة والعامــة لفــظ ویطلــق الــبعض علــى مثــل هــذه الظــو 
.لألفراد والمجتمعات یظهر في صورة خسائر وأضرار فادحة

وبـالرغم مـن هـذا التحدیـد إال أن هنـاك عوامــل مسـاعدة تزیـد مـن وقـع الخطــر ومـن وقـع ناتجـه مـن أضــرار، 
.خالطا للظواهر الطبیعیة والظواهر العامةتلك العوامل المساعدة تظهر عادة لوجود السلوك البشري م

ویلخص الشكل وداخلیة، خارجیةعواملمنوأنشطتهامؤسسةأيتواجهالتيالمخاطرتنتجأنیمكن
:كما یلي2- 2حسب الشكل رقم لالتالي أمثلة ألهم األخطار الناتجة عن هذه العوام

.12: ، ص1984الخطر والتأمین، األصول العلمیة والعملیة، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : سالمة عبد هللا1
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.أهم مسببات المخاطر: 2-2: الشكل رقم

، جامعة 2009، 07مجلة الباحث عدد ، "استراتیجیات إدارة المخاطر في المعامالت المالیة:"بلعزوز بن علي: المصدر
)بتصرف(.332: الشلف، ص

أخطار تشغیلیة؛•
الثقافة؛•
.ھیكل مجلس اإلدارة•

معدالت الفائدة؛•
أسعار الصرف؛•
.اإلئتمان•

لسیولة والتدفق ا
النقدي

نظم المعلومات

خارجیةعوامل

أخطار إستراتیجیة
أخطار مالیة

المخاطر األخالقیة
أخطار تشغیلیة

عوامل داخلیة

عوامل خارجیة
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لسیولة والتدفق ا
النقدي
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أخطار إستراتیجیة
أخطار مالیة
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أخطار تشغیلیة
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.طلب العمالء•
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أخطار مالیة
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السیاق اإلداري والتنظیمي لألمن: الفرع الثاني
من األنشطة والمهام التي یـتم توزیعهـا تنظیمي لمؤسسة ما، یتكون عادةالالنظام المؤسسي أو الهیكل 

وجـــه نحـــو تحقیـــق أهـــداف ة مواإلشـــراف، وهـــو بالضـــرور بـــین العـــاملین بالمؤسســـة والقیـــام بعملیـــات التنســـیق 
یمكـن طـة، و بكونها منظار لألفراد اتجاه مؤسستهم والبیئـة المحیاعتبارها أیضامكن ما ی،المؤسسة والتنظیم

أســلوبلــذلك فــإن هیكلــة التنظــیم یحــدد . مؤسســة بطــرق عدیــدة ومختلفــة بحســب أهــدافهاأوهیكلــة منظمــة 
1.عملها ونتائجها

Henry" هذا النمـوذج یشـبه فـي األسـاس عمـل الفرنسـي هنـري فـایولو  Fayol" فهـو یؤكـد أن عمـل
2:اإلدارة ینقسم إلى خمس وظائف رئیسیة هي التخطیط، التنظیم، القیادة، التنسیق والسیطرة

كمـا یشـمل معنـى ینـذر " أي یتنبـأ" " Prévoyance"ترجع جـذوره إلـى المصـطلح الفرنسـي : التخطیط.1
لتحقیقها،الطرقوتحدید أفضل إداریة ویرتبط بوضع األهداف بحدوث شيء، والتخطیط یعتبر وظیفة 

ا أنه یشمل أیضا التشجیع على اإلبداع والتغییر في مكان العمل؛كم
والمـــوارد البشـــریة وتشـــیید البنیـــة الالزمـــة لتنفیـــذ األنشـــطة ) أو المـــواد(ویمثـــل تـــوفیر الخامـــات : التنظـــیم.2

حســـب المؤسســـیة، ومـــن خـــالل التنظـــیم، یحـــدد المـــدراء المهـــام المـــراد القیـــام بهـــا وترتیـــب تلـــك المهـــام
والبنیة المؤسسیة األساسیة للقیام بذلك، كما أن التنظـیم یشـمل مهـام العـاملین ووضـع العامـل أولویاتها 

.المناسب في المكان المناسب
ویمثل ضـبط النشـاط بـین العـاملین والحصـول علـى أقصـى عائـد مـن جمیـع العـاملین لصـالح : اإلرشاد.3

سـه، حیـث یعمـل علـى توجیـه وتحفیـز العـاملین ألداء المؤسسة بالكامل، فاإلرشـاد یمثـل القیـادة فـي أسا
.أقصى جهد منشود

.أي توحید وتنسیق الجهود واألنشطة داخل المؤسسة لتسییر نجاح العمل: التنسیق.4
األداء الفعلـــي مـــع معـــاییر وأهـــداف وهـــي عملیـــة تنظـــیم األنشـــطة المؤسســـیة حتـــى یتطـــابق : الســـیطرة.5

أیضــا التأكــد مــن حــدوث كــل شــيء طبقــا للخطــط والتعلیمــات المؤسســة المنشــودة، كمــا تعنــي الســیطرة 
.والمبادئ األساسیة

.21:14: على الساعة08/01/2016: یومhttps://ar.wikipedia.org: معلومات مستخرجة من الموقع1
.78: مرجع سابق، ص:ترجمة أحمد المغربيبورودزیكیس، .إدوارد، ب2
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حــول المؤسســة األمــنألنشــطة –كأحــد المؤسســین الكبــار لــإلدارة الحدیثــة –یتركــز تعریــف هنــري فــایول 
: كوحدة تحلیلیة یقول

التقــدم وحتــى ضــد جمیــع االضــطرابات االجتماعیــة یمكــن أن تعــرض... إن عــدم حراســة الملكیــة واألفــراد" 
، وبوجه عام فهي تعتبـر إجـراءات قائمـة علـى الوصـول إلـى االطمئنـان علـى "وجود المؤسسة نفسها للخطر

.العاملین
بتخطــیط ســواء علــى صــعید الفــرد ، بمســتوى التنظــیم واإلدارةان تــرتبطدرجــة األمــوبنــاء علــى ذلــك فــإن 

وانتهاء من تنظیم العالقات الداخلیة لها وٕادارة مواردها قدراته، أو على صعید الجماعة بدءبتنظیم وٕادارة مو 
وهــذا االرتبــاط یظهــر العالقــة ،ات إنســانیة أو عناصــر بیئــة مختلفــةبعالقتهــا مــع البیئــة المحیطــة مــن جماعــ

فكلمــا ارتفــع هــذا المســتوى كلمــا زادت درجــة األمــان ،ومســتوى التنظــیم واإلدارةالطردیــة بــین درجــة األمــان
الـذي نظمـةبمسـتوى التنظـیم واإلدارة للمحتى أصـبح باإلمكـان الداللـة علـى درجـة األمـانوالعكس صحیح،

یشــیر علــى القــدرة علــى الســیطرة المادیــة والمعنویــة علــى معظــم عناصــر البیئــة الداخلیــة والخارجیــة الحالیــة 
1.والمستقبلیة

العلمي السنوي السابع إدارة المخاطر المؤتمر إدارة المخاطر واستراتیجیة التأمین في ظل تكنولوجیا المعلومات، : كاسر نصر المنصور1
.08: ،ص2007افریل، 18-16واقتصاد المعرفة، ایام 
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ماهیة الخطر واألمن الجبائیین: يالمبحث الثان
المؤسسـات االقتصـادیة لمـا لهـا إذا لـم نقـل لكـلالمخاطر الجبائیة الشـغل الشـاغل لمعظـمأصبحت 

الخطر المالي للمؤسسة وبالتالي تؤثر على أهدافها، وبتعدد مصادراألداءمن انعكاسات سلبیة تؤثر على 
تحقیق األمن وبالتاليلتجنبهافكل مؤسسة تسعى بشتى الطرقلذا ، طرالمخاهذهت وتعددتتنامالجبائي
مـــن الجبـــائي، ألا،، ویركـــز هـــذا المبحـــث علـــى بیـــان مختلـــف المفـــاهیم المتعلقـــة بـــالخطر الجبـــائيالجبـــائي

تقسیمات ومظاهر ومصادر الخطر الجبائي، باإلضافة إلـى اسـتعراض لمختلـف األعبـاء المالیـة والعقوبـات 
.المتعلقة بالخطر الجبائيالجنحیة 

من الجبائیینمفهوم الخطر واأل: المطلب األول
خــــالل هــــذا المطلــــب ســــنحاول لخطــــر واألمــــن الجبــــائیین ومــــنلالتــــي أعطیــــتوتنوعــــت المفــــاهیمتعــــددت 

.استعراض مختلف المفاهیم المتعلقة بهما
الجبائيتعریف الخطر: الفرع األول

یســتخدم عــادة لوصــف انتشــار أو تشــتت النتــائج المحتملــة أو " خطــر"فــي مجــال المالیــة مصــطلح 
.لعائدات استثمار ما، وهو ما یعكس درجة من عدم الیقین بشأن المستقبلتذبذب 

Neuman, Omer and Schmidt أسـقطوا هـذا المفهـوم علـى الخطـر الجبـائي علـى الشـركات
یشـیر الخطـر الجبـائي الحتمـال أن إجـراء أو نشـاط اختیـر یمكـن أن یـؤدي إلـى نتیجـة : " حیث اعتبـروا أنـه

1".ططا له أصال جبائیة مختلفة عما كان مخ

كـــل أعمـــال التراخـــي فـــي اإلســـتراتیجیة الجبائیـــة والعملیـــات : " ویعـــرف الخطـــر الجبـــائي علـــى أنـــه 
والتقاریر المالیة أو االلتزام، والذي یؤثر سلبا على ضریبة الشـركة أو األهـداف التجاریـة لهـا، نتیجـة أعمـال 

اإلضــافیة، اإلضــرار بالســمعة، الفــرص الضــائعة، غیــر مقبولــة أو غیــر متوقعــة مثــل العقوبــات، الضــرائب 
تحریــف للقــوائم المالیــة، تقییمــات غیــر كافیــة للمخــاطر، ولــذلك یجــب علــى المؤسســة تســییره بــین المســتوى 

2.اإلستراتیجي والعملي

1 David A. Guenther, Steven R. Matsunaga, Brian M. Williams: Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Tax Risk
and Firm Risk, Lundquist College of Business, University of Oregon, Eugene, OR 97403 USA, August 2013, P:
02.

ــة الباحــثأثــر التســییر الجبــائي علــى األداء المــالي فــي المؤسســات االقتصــادیة، : صــابر عباســي، محمــود فــوزي شــعوبي2 ــة مــن مجل دراســة لعین
.119: ، ص12/2013المؤسسات في والیة بسكرة، عدد 



الخطر واألمن الجبائي  :الفصل الثاني

75

بسبب عدم مؤسسةلیف اإلضافیة التي تتحملها التلك التكا":على أنهالخطر الجبائيكما یعرف
1."د الضریبیة، و تتمثل هذه التكالیف في العقوبات والغراماتاحترامها للقواع

التي تتحملهـا والزیاداتیمكن القول أن الخطر الجبائي یتمثل في مختلف العقوبات والغراماتإذن
إســتراتیجیةالمؤسسـة فــي حالـة عــدم امتثالهـا للنصــوص التـي یســنها التشـریع الجبــائي، ممـا یــؤثر سـلبا علــى 

.وأهداف المؤسسة
مــن عــدم تقیــد المؤسســة نـاتج، فهــو إدارة الضــرائببســلوك المؤسسـة اتجــاه یتعلــقالخطـر الجبــائيو 

هـذا بااللتزامات الجبائیـة التـي یحـددها التشـریع الجبـائي، أو مـن عـدم الفهـم الجیـد أو سـوء ترجمـة نصـوص 
ه سـمعتها أمـام ، أو بغرض الغش والتهرب الضریبي، األمر الذي یؤدي بالمؤسسة عالوة على تشـویاألخیر

لوقت الضائع الـذي أعباء إضافیة تتمثل في العقوبات والغرامات باإلضافة إلى احملهاإلى تادارة الضرائب 
.حال كونها هدفا للرقابة الجبائیة التي تقوم بها اإلدارة الجبائیةیحسب علیها في 

على المردودیة المالیة وبالتالي فإنه یظهر بوضوح بأن الخطر الجبائي ینعكس بصفة غیر مباشرة 
للمؤسســــة، وهــــذا مــــن خــــالل األعبــــاء اإلضــــافیة المنجــــرة عنــــه، والتــــي تتحملهــــا المؤسســــة نتیجــــة اإلخــــالل 

2.بالتزاماتها الجبائیة

تعریف األمن الجبائي: الفرع الثاني
مصـــطلح یقصـــد بـــه تجنـــب المخـــاطر الجبائیـــة التـــي یمكـــن أن تتعـــرض لهـــا األمـــن الجبـــائي هـــو 

:صادیة، ویمكن إعطاء عدة تعاریف لمصطلح األمن الجبائي كما یليالمؤسسة االقت
الوضـــوح والدقـــة عنـــيیاألمـــن الجبـــائي ": حســـب تعریـــف محكمـــة العـــدل التابعـــة لإلتحـــاد األوروبـــي

ــه القــانونيتشــكل فــي وقــت معــین اإلطــارللقواعــد القانونیــة واألفعــال الفردیــة التــي  تمــارس الــذي مــن خالل
3."األفراد أنشطتهمیزاول و صالحیاتهاالسلطات 

علــى قــدر الضــریبیة فــال بــد أن تكــون القــوانیناألمــن الجبــائي مــن التعریــف یتضــح أنــه كــي یتحقــق 
.كاف من الوضوح والدقة، لضمان تنفیذها بفعالیة سواء من قبل اإلدارة أو المكلف

1 Jacques Duhem, Michel Jammes : Audit et gestion fiscale de l’entreprise, Edition EFE, Paris, 1996, P75.
،أثر التشریع الجبائي على مردودیة المؤسسة وهیكلها المالي ، دار المحمدیة للطباعة، الطبعة األولى: یوسف مامش، ناصر دادي عدون2

.37: ، ص2008الجزائر، 
3 Olivier Fouquet : la sécurité fiscale –le mythe de Sisyphe-, colloque FONDAFIP sur la sécurité fiscale, Bercy,
2015, P : 03.
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أن یـتم ضـمان للمكلفـیناألمـن الجبـائي هـو: " فـإن(Frédéric Douet)سب فریدیریك دویـتوح
1."بشكل یجعل كل واحد منهم متوقعا لقیمتهامحددعلیهمالمفروضمبلغ الضریبة أن

إعطــاء المكلــف حــق أن تكــون الضــریبة واضــحة وقیمتهــا متوقعــة بنــاء علــى هــذا المفهــوم یقضــي 
. من قبلهمالنتائج المتحصل علیها

یتحقـــق األمـــن الجبـــائي عنـــدما تكـــون : " الجبـــائياألمـــن حـــول أیضـــا مـــن المفـــاهیم التـــي أعطیـــت و 
أي تخوف من أي عملیة رقابة قد تقـوم كالمؤسسة في وضعیة قانونیة اتجاه الضریبة، بحیث ال یكون هنا

2."بها إدارة الضرائب للتأكد من عدم وجود مخالفات أو إخالل بااللتزامات الجبائیة للمؤسسة

األمــن الجبـائي هـو أن تكــون: "مفهـوم واضــح لألمـن الجبـائيومـن التعـاریف السـابقة یمكــن إعطـاء 
فـيمما یجعل هـذه األخیـرةالمؤسسةبائي واضحة بطریقة تجعلها سهلة التطبیق من قبلأحكام القانون الج

ومــا یتبعهــا مــن جبائیــة رقابــة تخــوف مــن أي عملیــة اه الضــریبة، بحیــث ال یكــون هنــاكوضــعیة قانونیــة تجــ
".على سوق المؤسسةانعكاسات جبائیة تؤثر

1 Frédéric Douet: Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français, édition LGDJ,
paris 1997, P: 11.

ري–الجبائي وآثاره على المؤسسات محاولة تحلیل التسییر : "محمد عادل عیاض2 ائي الجزائ ذكرة (، "-حالة شركات األموال في التشریع الجب م
.07: ، ص2002/2003، جامعة ورقلة، )لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم االقتصادیة فرع إدارة أعمال
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تقسیمات الخطر الجبائي ومظاهره: المطلب الثاني

للمخــاطر الجبائیــة لعــدة أســباب وتشــكل الفــروق فــي هــذه األســباب وتأثیراتهــا تتعــرض المؤسســة االقتصــادیة 
أساس التقسیم لهذه المخاطر، والتي سـیتم التعـرف علیهـا مـن خـالل هـذا المطلـب باإلضـافة إلـى تبیـان أهـم

.وضعیات الخطر الجبائي

تقسیمات الخطر الجبائي: رع األولالف

فـإن المخـاطر الجبائیـة یمكـن تقسـیمها إلـى Price Waterhouse Coopersعلـى أعمـال بنـاء 
1:سبعة أنواع والتي تشكل في مجملها محفظة المخاطر الجبائیة الخاصة بالمؤسسة

عملیة تجاریة تصطدم بالضریبة، وكل ما تمیزت هذه العملیات بالتعقید كـل كل: تحویالتخطر ال.1
ما انجر عنهـا حالـة عـدم التأكـد مـن ناحیـة المعاملـة الجبائیـة لهـذه العملیـة، وبالتـالي تحقـق الخطـر 

.الجبائي
عملیـة : فبعض العملیات غیر الشائعة تنجم عنها الخضوع لعملیة رقابـة جبائیـة علـى سـبیل المثـال

الخ، في حین غیرها مـن المعـامالت ینظـر إلیهـا بعـین الریبـة مـن طـرف ...ندماج، تصفیة شركةاال
المعــامالت مــع الشــركات الزمیلــة، الحســابات الجاریــة للشــركاء، : إدارة الضــرائب علــى ســبیل المثــال

فــي الحــاالت مؤسســات أكثــر عرضــة لمخــاطر التحــویالتتكــون الالــخ، و ...ســداد األتعــاب المهنیــة
:التالیة
؛یة الجبائیة عند القیام بعملیة معینةغیاب الكفاءات المهنیة والمعرفة من الناح
الــذي یحــدد مــا هــو مقبــول ومــا هــو غیــر مقبــول عنــد للمؤسســةغیــاب إطــار فــي السیاســة العامــة

القیام بعملیة معینة؛
انعدام المعرفة بالمعامالت اإلداریة؛
قلة إدراك المخاطر المرتبطة بالعملیة.

على 10/01/2016: بتاریخfiscaux-risques-http://fr.slideshare.net/bouchraelabbadi/les: معلومات مستخرجة من الموقع1
.21:49الساعة 
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الخطر الجبائي مرتبط بمدى تأثیره، واحتمال وقوعه الذي یعتمـد علـى فعـل أو رد :الوضعیةخطر .2
:  احتمال وقوعه عندماویزداد فعل اإلدارة الجبائیة خالل وضع معین، 

المؤسسة تنشط في قطاع یمتاز بسمعته السیئة، أو أن المؤسسة نفسها لها سمعة سیئة؛
أهمیة المؤسسة؛
 رقابة الالمؤسسة تقوم بإیداع تصریحات تحتوي على نقائص وتناقضات تم اكتشافها خالل عملیة

الجبائیة؛
وجود فوارق بین ثروة المؤسسة والدخل المصرح به.
وهي تشـمل جمیـع المصـالح وجمیـع األشـخاص التـابعین للمؤسسـة ولـیس فقـط :المخاطر التشغیلیة.3

وین، محاسبة المخزونات، المـوارد البشـریة، الخزینـة والمالیـة، التم: الوظیفة الجبائیة بالمؤسسة مثل
.الخ...التسویق، الفوترة، تسلیم البضائع، النقل، االستثمار، المحاسبة

لألشخاص المعنیین والتواصل بین جمیع األطراف المشاركة في العملیات التي لهـا الجیدتكوینفال
.أثر جبائي مباشر تعتبر وسیلة أساسیة لتسییر المخاطر التشغیلیة

،ةالجبائیـي المخـاطر الناتجـة عـن عـدم احتـرام القـوانینوهـ:عدم االمتثال للقانونأوااللتزامخطر .4
إما بغیر قصد، وفي هـذه الحالـة یمكـن القـول أنـه حـدث خطـأ غیـر مقصـود، وٕامـا بقصـد وفـي هـذه 

1.الحالة المكلف بالضریبة له نیة التهرب الضریبي

:بالسیاسة العامة للمؤسسة وكفاءة إطاراتها ومواردها البشریة، ثم بـخاصةهذا الخطرویرتبط 
المراجعـة الداخلیـة (المحاسبیة والجبائیـة والرقابـة علیهـا عطیاتجودة إجراءات التسییر، الم

؛)والخارجیة
الثقة في نظام المعلومات؛
الكفاءات الجبائیة للمتدخلین؛
 القیام بتوعیة حول: ةالجبائیالیقظةإجراءات:

؛التشریعات الجبائیة الجدیدة
؛جبائیةالقوانین ال
 الجبائیةاإلدارة اإلجراءات المتخذة من قبل مختلف.

1MOUNA GUEDRIB BEN ABDERRAHMEN : Impacte des mécanismes internes de gouvernance sur le risque
fiscal une étude menée dans le contexte tunisien, thèse en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences de
gestion université de franche-comté et en sciences comptable université de tunis ELMANAR, 2013, P : 63.
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ولــــذلك یجــــب علــــى المؤسســــة أن تأخــــذ بعــــین االعتبــــار رأي اإلدارة الجبائیــــة لحــــل أي مشــــكلة قــــد 
1.تصادفها من الناحیة الضریبیة

تعتبر المحاسبة اآلداة األساسیة لتحدیـد الوعـاء الجبـائي، فهـي القاعـدة  :المحاسبةمرتبطة بطرمخا.5
لتــــالي فالمحاســــبة تعتبــــر المصــــدر األول للتهدیــــد وباالتــــي تعتمــــد علیهــــا عملیــــة الرقابــــة الجبائیــــة، 

تعتبــــر فرصــــة تعتبــــر أداة إلضــــفاء الطــــابع الرســــمي  علــــى الخیــــارات التــــي أنهــــا غیــــر الجبــــائي، 
.للمؤسسة

بــإجراءات فعالــة إلدخــال المعلومــات، تحلیــل، وتبریــر الكتابــات المحاســبیة وٕاجــراء مقاربــة القیــام إن 
. محاسبيالمصدر ذات البین كل من المحاسبة والجبایة من شأنها تقلیل المخاطر الجبائیة 

بتوثیق وٕاضفاء الطابع الرسمي على عملیـة تسـییرها عدد قلیل من المؤسسات تقوم :التسییرخطر .6
حقیقـة أن عملیــة تسـییر الخطــر الالخطـر األساســي یكمـن فــي للمخـاطر الجبائیـة، وفــي هـذه الحالــة 

فـي المؤسسـة، إذا غـادروا المؤسسـة مـع غیـاب شخاص ذوي خبرةأالجبائي هي عملیة یختص بها 
الفـرصهـم، كـذلك فقـدان القـدرة علـى اغتنـامسیاسة إیصال كیفیـة تسـییر الخطـر الجبـائي لمـن یخلف

.، یجعل المؤسسة في وضعیة صعبةخالل فترة التربص
یـوفر االسـتقرار خارج المؤسسة باإلضافة إلى الكفاءات الداخلیةفاالستعانة بأهل االختصاص من 

2.باإلضافة إلى تسهیل عملیة تكوین وتدریب المستخلفینواالستمراریة للمؤسسة،

الســـمعة الجیـــدة تعتبـــر مـــن األصـــول القیمـــة التـــي تمتلكهـــا المؤسســـة، ففـــي مجـــال : الســـمعةخطـــر .7
الضرائب السمعة الجیـدة هـي نتیجـة امتثـال المؤسسـة للقـوانین والقواعـد الضـریبیة المفروضـة، فهـي 

.ایجابي من طرف اإلدارة الجبائیةتضمن لها انحیاز
مـوردین، عمـالء وكـل : دائما بسمعة الشخص أو الهیئـة التـي نتعامـل معهـایتم تحدید مواقفناحیث 

3.المتعاملین مع المؤسسة

.مرجع سابق: fiscaux-risques-http://fr.slideshare.net/bouchraelabbadi/les: معلومات مستخرجة من الموقع1
مرجع نفسھ2

3Mohamed Ben Hadj Saad: Op, Cit, P: 20.
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مظاهر الخطر الجبائي: رع الثانيالف

1:أهم وضعیات الخطر الجبائي تتمثل في

حیـــث تلجـــأ المصـــالح الجبائیـــة إلـــى تقـــدیر األســـس : االمتنـــاع أو التـــأخیر فـــي إیـــداع التصـــریحات
تلقائیة مع تطبیق العقوبات المالیة المنصوص علیها؛بطریقة 

حیث یتم تعدیل األوعیة الجبائیة مع تطبیق العقوبات؛: الغش في التصریح
المؤسســـة الختیـــار جبـــائي مـــا بهـــدف الحصـــول علـــى إن انتقـــاء: عـــدم مراقبـــة االختیـــارات الجبائیـــة

للخطر الجبائي عنـد عـدم تـوفر شـروط مزایاه المالیة لتدعیم قدرتها التمویلیة قد یتحول إلى مصدر 
االســتفادة منــه أو توقــف المؤسســة فــي مرحلــة مــا عــن تحقیــق الشــروط الضــروریة للحصــول علیــه، 
ویترتب على ذلك إسقاط حق المؤسسة فـي االسـتفادة مـن االمتیـاز وٕاخضـاعها للضـریبة وتعرضـها 

.لعقوبات جبائیة والتي تعد بمثابة تكالیف إضافیة

المؤسسة اإلقتصادیة، جامعة المسیلة، الملتقى الدولي صنع القرار في فعالیة التسییر الجبائي في ترشید صناعة القرار، : زواق الحواس1
.10: ص،2009أفریل 15-14الجزائر، 
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مصادر الخطر الجبائي : المطلب الثالث

المخــاطر أنیمكــن القــول و ، ومصــادر خارجیــةصــادر داخلیــة یمكــن تقســیم مصــادر الخطــر الجبــائي إلــى م
3-2رقـــم ، والشـــكلقـــد نشـــأت بســـبب نقـــاط الضـــعف الداخلیـــة للمؤسســـةالجبائیـــة ذات المصـــدر الخـــارجي

:الموالي یبین مصادر الخطر الجبائي

مصادر الخطر الجبائي:3-2: شكل رقم

الباحثةمن إعداد 

:ائیة ذات المصدر الخارجي تتمثل فيبمخاطر الجالإن : المصادر الخارجیة:أوال

:مخاطر ناتجة عن تعقد النظام الجبائي.1
یجعل تطبیقه أكثر صعوبة بالنسبة لكل من اإلدارة نظام الجبائيإن طابع التعقید الذي یتمیز به ال

لقیام بمهامها والمكلف بالضریبة فیما یتعلق بالتزاماته الضریبیة، وانطالقا من فیما یخص االجبائیة 
أمـام فـتح المجـال ممـا یـؤدي إلـىنظام جبائي معقد هو نظام یصعب التحكم فیه، فإنه هذه الفكرة، 

1.تهرب الضریبيال

1Mohamed Ben Hadj Saad: op-cit, P : 21.

مصادر 
خارجیة

مصادر 
داخلیة

خطر 
جبائي

مخاطر ناتجة عن تعقد 
النظام الجبائي

مخاطر ناتجة عن 
االختالف بین المحاسبة 

والجبایة

مخاطر ناتجة عن الفقه 
اإلداري

التنظیم الخاص بالمؤسسة

مخاطر مرتبطة باألفراد

لسابقةاباالعتماد على المراجع من إعداد الباحثة
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:الناتج عن التشریع الجبائي یمكن حصره في النقاط التالیةالجبائيالخطر و 
إن نصـــوص القـــانون الجبـــائي تمتـــاز بالتعـــدد، التعقیـــد والغمـــوض، : تعـــدد النصـــوص القانونیـــة.أ

وعلیه فإن المكلف بالضریبة یجد نفسه في موقف ضعیف، بحیث ال یمكن لـه أن یفهـم بشـكل 
ناتجـة عـن عـدم وبالتالي یتعرض لمخاطر جبائیـة سلیم نظام اإلخضاع الضریبي الخاص به، 

1.االمتثال لنصوص القانون الجبائي

لتي تفتقر إلـى المـوارد الضـروریة وفي الواقع هناك العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا
تخصــیص الوقــت الكــافي للتوافــق مــع جمیــع المتطلبــات القانونیــة واإلداریــة، وهــذا مــن وبالتــالي 

2.الجبائیةعند إعداد التصریحاتحدة الخطرمنیزیدأنشأنه 

ینشــــأ الخطــــر الجبــــائي أیضــــا مــــن التغییــــرات : وغموضــــهاعــــدم اســــتقرار النصــــوص الجبائیــــة.ب
.من قبل السلطات الضریبیةالمستمرة في القوانین الضریبیة، واختالف التفسیرات

أكثــر مــن علــى2004ســنة Ernst&Youngالعــالميفــي اســتطالع أجــراه مكتــب المراجعــة
التغییــرات فــي القــوانین وصــلت نســبة ، دولــة11مــن كبریــات المؤسســات علــى مســتوى 350

، التغییرات في تفسیر القوانین من قبل السـلطات الجبائیـة وصـلت نسـبتها %95إلى الضریبیة
التغییرات تعتبـر حیث أن هذه، %83، تغییرات تنظیمیة أخرى وصلت نسبتها إلى%94إلى 

الرئیســـي للخطـــر الجبـــائي، واســـتمرت نفـــس النتیجـــة فـــي الدراســـة التـــي قـــام بهـــا نفـــس المصـــدر 
.2008و2006المكتب سنة 
القـوانین الضـریبیة مـن طــرف عـدم التحـدیث المسـتمر للمعلومـات فــي فیمـا یخـص كـذلك یعتبـر 

3.عقوبات جبائیةالتعرض لوبالتالي تلك القوانینمسؤولي المؤسسات یؤدي إلى عدم احترام

:مخاطر ناتجة عن االختالف بین المحاسبة والجبایة.2
حاســـبیة والقـــانون یـــنص قـــانون الضـــرائب علـــى المســـك المنـــتظم للمحاســـبة بموجـــب التشـــریعات الم

لتحدیــد األســاس الخاضــع للضــریبة، یــؤدي بالمؤسســة قاعــدةاالعتراف القــانوني بالمحاســبة كفــالتجــاري، 
لالهتمام أكثر بالجانب المحاسـبي، لكـن فـي حالـة االخـتالف بـین القاعـدة الضـریبیة وقاعـدة المحاسـبة، 

.فإنه بموجب القانون الجبائي یتم التركیز على القاعدة الضریبیة

1Mohamed Ben Hadj Saad: op-cit, P : 21.
2Mouna Guedrib Ben Abderrahmane : Op, Cit, P : 48.
3 idem.
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أن هنــــاك اختالفــــات بــــین ونظــــرا لالختالفــــات فــــي الــــنهج ومعــــاییر قیــــاس النتــــائج، فمــــن الطبیعــــي
1.المحاسبة والجبایة، ولكن هذا االختالف ال یعني عدم التوافق بینهما

بــین المحاســبة بإطارهــا النظــري وٕاجراءاتهــا التطبیقیــة مــن جانــب، وبــین الضــریبة بمــا خــتالفاالإن 
المحاســبي الــربح ٕاجــراءات تطبیقیــة مــن جانــب آخــر، یجعــلیخصــها مــن تشــریعات وأنظمــة وتعلیمــات و 

الـــذي تظهـــره القـــوائم المالیـــة بشـــكل مخرجـــات للنظـــام المحاســـبي ال یمثـــل الـــربح الجبـــائي الـــذي تعتمـــده 
السلطات الضریبیة لتحدید مبلغ الضریبة واجبة الدفع، وٕانما هنالك العدیـد مـن العملیـات التـي تـتم علـى 

2.الربح الخاضع للضریبةالربح المحاسبي من إضافة أو استبعاد، لكي نصل في النهایة إلى تحدید

:وتكمن هذه االختالفات أساسا في

ظــام الضــریبي المطبــق حالیــا فــي الجزائــر یعتمــد علــى طــرق اإلهــتالك المتمثلــة فــي الن:اإلهتالكـات.أ
اإلهــتالك الخطــي، المتنــاقص والمتزایــد وذلــك علــى أســاس التكلفــة التاریخیــة، فــي حــین أن النظــام 

كــل نــوع مــن أنــواع فــيوذلــكالمحاســبي المــالي یحتــوي علــى مفــاهیم جدیــدة فــي حســاب اإلهــتالك، 
األصول فنجد األصول غیر المركبة وهي تلك األصول التي ال یستطیع الكیان االقتصـادي تجزئـة 
عناصـــرها لعـــدم اســـتیفاء األجـــزاء المكونـــة لهـــا شـــروط التســـجیل المحاســـبي لألصـــل فـــي الســـجالت 

3:المحاسبیة على عكس األصول المركبة

مــدة إهــتالك األصــل حســب النظــام المحاســبي یعتمــد احتســاب: بالنســبة لألصــول غیــر المركبــة
به أي المدة المقدرة لالستعمال من طرف المؤسسـة المالكـة لـه، والتـي االنتفاعالمالي على مدة 

تعكس بواقعیة استهالك المنافع االقتصادیة المتعلقة باألصل، خالفا للقواعد الجبائیة التي تحدد 
األصــول المادیــة والمعنویــة والتــي تكــون عــادة مــدة االهــتالك وفقــا لتصــنیف معــین لكــل فئــة مــن 

تصل مدة اهتالكها أنقصیرة وأقل من المدة الحقیقیة له، فمثال األصول الثابتة المعنویة یمكن 
.سنة، والتي تعبر عن المدة المفترضة لمنفعة األصول الثابتة المعنویة20إلى 

تجزئـــة بإمكانهـــامؤسســـات التـــي یســـمح النظـــام المحاســـبي المـــالي لل: بالنســـبة لألصـــول المركبـــة
أصـــل معـــین إلـــى عـــدة عناصـــر، یمكـــن اعتبـــار كـــل عنصـــر منهـــا كأصـــل منفـــرد بعینـــه یســـجل 
1 Rédha Khelassi : Op, Cit, P: 145.

الفروقات المھمة بین القواعد المحاسبیة والقواعد الضریبیة وإمكانیة التقریب ": زایر البدراق، عبد الخالق یاسینداود سلمانحلومحمد 2
.122: ، ص2009، المجلد السادس، 24مجلة العلوم االقتصادیة، العدد ، "بینھما

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم (، "الجبائي الجزائريأثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على النظام : "بوسبعین تسعدیت3
.104: ، ص2010، )التجاریة والمالیة، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر
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محاســبیا علــى حــدى لــه مــدة اســتعمال مختلفــة وفــي هــذه الحالــة، علــى المؤسســة إعــداد جــدول 
ة اهتالك منفصل لكل عنصر بداللة مدة استعماله الحقیقیة، ولكل أصل قابـل لالهـتالك لـه قیمـ

متبقیـة محتملــة والتــي یجــب أن تؤخــذ بعــین االعتبــار عنــد حســاب االهــتالك بطرحهــا مــن القیمــة 
لالستثمار، وهي غیر مأخوذة بعین االعتبار في القواعد الجبائیة، وبالتالي عنصر آخر األولیة

. مؤثر على حساب أقساط اإلهتالك
دفـاتر المؤسسـة أن یفقـد جـزء مـن یمكن لألصـل المسـجل محاسـبیا ضـمن : القیمة الضائعة لألصل.ب

قیمتــه عنـــد نهایــة الـــدورة، وهــو مـــا یعــرف باختبـــارات نقصــان القیمـــة لــذا، فعلـــى المؤسســة أن تقـــوم
ن األصــل ســیفقد جــزء مــن قیمتــه علــى إثرهــا كتغیــرات فــي بالبحــث عــن المؤشــرات التــي تــوحي بــأ

.الخ...يالتكنولوجمعطیات المحیط الثقافي، 
ألصل ضمن األعباء من أجل إرجاع القیمة المحاسبیة لألصـل إلـى قیمتـه تسجل القیمة الضائعة ل

القابلة للتحصیل وبالتالي، سیؤثر على القاعدة الجبائیة لألصل المتناقص ألنها تؤدي إلى تغییرات 
متكررة في مخططات االهتالك، باعتبار أن الخسارة في القیمة تـؤثر علـى المبلـغ القابـل لالهـتالك 

اهــتالك األصــل، والتــي بإمكانهــا أن تتغیــر أو تعــاد الحقــا، محولــة مــن جدیــد وتخفــض مــن قاعــدة
1.حساب مخصصات االهتالك، إذ یعتبر هذا العنصر جدیدا على القواعد الجبائیة الحالیة

، فإن مصاریف البحث عند تحملها، المعاییر المحاسبیة الدولیةحسب :مصاریف البحث والتطویر.ج
أن تسجل ضمن األصول الثابتة المعنویة، أما مصاریف ، وال یمكنتسجل محاسبیا ضمن األعباء

التطویر التي تؤدي إلى زیادة المنـافع االقتصـادیة المسـتقبلیة وتحسـین أداء األصـل، ویمكـن تحدیـد 
قیمتها بشكل موثوق به، فتسجل ضمن األصول الثابتة المعنویة، ویؤثر ذلك على الوعاء الخاضع 

تخصم من الوعاء الخاضع للضـریبة، ومصـاریف التطـویر تـؤثر علـى للضریبة، فمصاریف البحث 
الوعــاء مــن خــالل مخصصــات االهتالكــات، ویمكــن أن تواجــه المؤسســة صــعوبة فــي التمییــز بــین 

2.مصاریف األبحاث ومصاریف التطویر، واألمر نفسه بالنسبة إلدارة الضرائب

تسجل تكالیف االقتـراض ضـمن األعبـاء المالیـة للـدورة التـي تـرتبط بهـا، إال فـي :االقتراضتكالیف .د
حالة أن هذه التكالیف سوف تضاف إلى قیمة األصل، إذا كانت تؤدي إلى تولیـد منـافع اقتصـادیة 

.105: مرجع سابق، ص: بوسبعین تسعدیت1
مجلة جامعة القدس المفتوحة ، "، دراسة میدانیةاألثر الضریبي الناتج عن تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة: "جاو حدو رضا، حمدي جلیلة إیمان2

.348: ص، 2014لألبحاث والدراسات، العدد الثاني والثالثون، 
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مسـتقبلیة للمؤسسـة، ویمكـن تقویمهـا بطریقـة موثـوق بهـا، بینمـا فـي النظـام الضـریبي ال تؤخـذ بعــین 
1.حدید تكلفة األصل، وتعد مصاریف مالیة تخفض من الوعاء الخاضع للضریبةاالعتبار في ت

فــي إطــار الشــفافیة المالیــة واالقتصــادیة، فــإن المعــاییر :تحویــل الحقــوق والــدیون بالعملــة األجنبیــة.ه
فــي المحاســبیة الدولیــة، تــنص علــى تحویــل الحقــوق والــدیون بالعملــة األجنبیــة فــي نهایــة كــل دورة 

2:جانبین

سارة؛إذا كانت هناك خ: أعباء
إذا كانت هناك ربح: نواتج.

3.الخسائر على التحویل فقطبإظهاربینما النظام الجبائي یسمح للمؤسسات 

المحاسـبیة الدولیـة إلـى تحمیـل تشـیر المعـاییر:التغیرات فـي الطـرق المحاسـبیة وتصـحیح األخطـاء.و
أثــر تبنــي (التغیــرات، وتصــحیح األخطــاء الناتجــة عــن الــدورات الســابقة المعلــق علیهــا فــي المالحــق 

ضــمن رؤوس األمــوال الخاصــة للمیزانیــة االفتتاحیــة، دون تســجیل ذلــك ضــمن ) معیــار جدیــد مــثال
منطلــق تحدیــد الــربح الضــریبي، األعبــاء والنــواتج، وبالتــالي إبعــاده عــن الــربح المحاســبي الــذي هــو 

وهذا األمر سیكون له أثـر واضـح علـى مقـدار الضـریبة الحقیقـي بالنقصـان وهـو مـا یطـرح إشـكالیة 
قبول إدارة الضرائب بهذا الخیار، مقابـل التخلـي عـن جـزء مـن مواردهـا؟، وٕاذا كانـت التغیـرات كلهـا 

.في الطرق المحاسبیة تلمس أثارها على األموال الخاصة
تركــــز قواعــــد المعــــاییر المحاســــبیة الدولیــــة عنــــد تســــجیل :یل المحاســــبي للقــــرض اإلیجــــاريالتســــج.ز

المؤسســة لألصــل فــي تــاریخ تحویــل كــل المنــافع واألخطــار، بینمــا قواعــد التشــریع الضــریبي تركــز 
علــى تحقــق وتحویــل األصــل، أي ملكیــة المؤسســة لــه، ویــدخل فــي هــذا اإلطــار األصــول المــؤجرة، 

اییر هـــتالك منهـــا، فبالنســـبة لتســـجیل االســـتثمارات لـــدى المؤسســـة، تســـمح وخاصـــة القابلـــة لال المع

مؤسسة رقابة علیها، لكانت لإذااهتالكها، وأقساطبتسجیل عناصر االستثمارات المحاسبیة الدولیة
وتحصـــل علـــى المنـــافع االقتصـــادیة المســـتقبلیة لهـــا، وهـــذا مـــا ینطبـــق علـــى االســـتثمارات المحصـــل 

إیجاري، أو المؤجرة من طرف المؤسسة، وهو ما یؤثر علـى الوعـاء الخاضـع علیها بواسطة قرض 
4.للضریبة بالنقصان

.349: صمرجع سابق،: جاو حدو رضا، حمدي جلیلة إیمان1
.350: مرجع نفسھ، ص2
.108: مرجع سابق، ص: بوسبعین تسعدیت3
.351-350: صص،نفسھمرجع : جاو حدو رضا، حمدي جلیلة إیمان4
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إن خیار تقویم بعـض األصـول والخصـوم علـى أسـاس القیمـة : إعادة تقویم األصول بالقیمة العادلة.ح
العادلــة وفقــا للمعــاییر المحاســبیة الدولیــة ال یتماشــى مــع النظــام الضــریبي الــذي یقــوم علــى أســاس 

1.التكلفة التاریخیة

:مخاطر ناتجة عن الفقه اإلداري.3
الفقــه اإلداري هــو مصــدر كبیــر للمخــاطر الجبائیــة بســبب تعقیــده، فالقــانون الجبــائي یعــد أرضــیة تفســیر 
مواتیة، حیث یقوم بشرح النصوص الغامضة باستخدام منهجیة بسیطة وواضحة، ویسهل استیعابها مـن 

.قبل الجمیع دون تغییر للمحتوى
وفي الواقع عملیة التفسیر هذه من الممارسات الحساسة التي تقوم بها اإلدارة الجبائیة، ومـع ذلـك فالفقـه 
اإلداري یمیل إلى تجاوز دوره التفسیري، لوضع تشریعات بشأن المسـائل الجبائیـة، ویصـبح بـذلك قـانون 

.مستقل من قانون الضرائب
المعنـى المطلـوب للـنص، مشـوها لمضـمونه، وفـرض إن التفسیر اإلداري یمكن أن یـذهب إلـى أبعـد مـن

رؤیــا تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالمشــرع، ومــع ذلــك فــإن هــذه الممارســة التــي تنتهــك الشــرعیة تخضــع 
لحــــدود معینــــة، حیــــث یقــــوم القاضــــي المخــــتص بالمســــائل الجبائیــــة بمراقبــــة االمتثــــال للتفســــیر اإلداري 

2.رامةللتشریعات، واقتراح تفسیرا أكثر حیادا وأكثر ص

المصادر الداخلیة: ثانیا

فــي لــة للخطــر الجبــائي بالمؤسســة یتطلــبالمصــادر المحتمإن تحدیــد :التنظــیم الخــاص بالمؤسســة.1
وفي ، دة عمل أو في كل وظیفة من وظائف المؤسسةبدایة األمر فهم كامل لما یحدث في كل وح

ال تقتصــــر علــــى هـــذا الســــیاق مــــن الضــــروري مالحظــــة أن میــــادین أو مجــــاالت الخطــــر الجبــــائي 
%30إلى %25ال تدیر أكثر مناألخیرة، هذه العملیات المتواجدة تحت سلطة الوظیفة الجبائیة

.من المخاطر الجبائیة في المنظمة
فــــإن ملـــف تعریــــف OCDEمـــن خــــالل دراســـة قامــــت بهـــا منظمــــة التعـــاون والتنمیــــة االقتصـــادیة 

، وفـي الواقـع مـن الناحیـة الجبائیـةهاانضـباطله التأثیر علـىیعتبر عامل مهم جدا یمكن مؤسسةال
فــإن هیكــل المؤسســة، األنشــطة التــي تقــوم بهــا، واســتثماراتها یكــون لهــا التــأثیر علــى قــدرتها علــى 

.الجبائیةاالمتثال اللتزاماتها
.351: مرجع سابق، ص: جاو حدو رضا، حمدي جلیلة إیمان1

2 Rédha Khelassi:Op-Cit, P: 146.
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المؤسسـات الكبـرى كذلك حجم المؤسسة یمكن أن یؤثر على مسـتوى الخطـر الجبـائي، وفـي الواقـع 
من المحتمل أن تكون عدوانیة من الناحیة الجبائیة، نظرا ألنها تمتلك قوة اقتصادیة وسیاسیة كبیرة 

1.مقارنة بالمؤسسات الصغیرة

2:ببیمكن اعتبار الفرد مصدرا للخطر بس: مخاطر مرتبطة باألفراد.2

اإلهمال؛
ضعف التكوین في المجال الجبائي مما یؤدي بهم إلى عدم إعطاء أولویة لهذا الجانب؛
إلى روح التعاون بین المستخدمیناالفتقار.

حیـث مـن أن یمتـاز الموظـف بسـلوك یجعلـه یسـاهم فـي تعزیـز االمتثـال للقـوانین الجبائیـة،ولذلك یجب 
.سةالضروري توعیة الموظف وتنبیهه حول التأثیر السلبي للخطر الجبائي على خلق قیمة المؤس

ولذلك ال یتطلب فقط أن تقوم المؤسسة بتوظیف مـوظفین مـؤهلین وفقـط، بـل یجـب علیهـا السـهر علـى 
. تدریبهم بصورة دائمة ومستمرة

1Mouna Guedrib Ben Abderrahmane : Op, Cit, P: 48.
2 Rédha Khelassi:Op, Cit, P: 148.
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المتعلقة بالخطر الجبائيوالعقوباتاألعباء المالیة: المبحث الثالث

، وفــي المقابــل ولغــرض مالحریــة فــي التصــریح بمــداخیلهین بالضــریبةیمــنح المشــرع الجبــائي للمكلفــ
كانــت الحاجــة لتشــریع نظــام هــا،ریبة ومــنعهم مــن التهــرب منحــثهم وٕاجبــارهم علــى التعامــل مــع دائــرة الضــ

عقوبـات وغرامـات معینـة لضـمان التـزام جمیـع المكلفـین بـالقوانین وتطبیقهـا وحـثهم علـى سـداد الضـریبة فــي 
فــرض القــانون الجبــائي الجزائــري غرامــات جبائیــة وعقوبــات جنحیــة علــى كــل مــن ، حیــث المواعیــد المقــررة

.ةیحاول استعمال طرق تدلیسیة من أجل التهرب من الضریب

التزامـات المكلـف والزیـادات المرتبطـة بالتصـریحات ومن خالل هذا المبحث سیتم التطرق لمختلـف 
التكــالیف الناتجــة عــن اختیــارات جبائیــة ، باإلضــافة الغرامــات الجبائیــة والعقوبــات الجنحیــة، كــذلك الجبائیــة
.خاطئة

الجبائیةالتصریحات المرتبطة بوالزیادات التزامات المكلف : األولالمطلب 
حدد المشـرع الجبـائي الجزائـري مجموعـة مـن االلتزامـات الواجـب التقیـد بهـا مـن طـرف المكلفـین الخاضـعین 

وفي المقابل فـرض مجموعـة مـن العقوبـات فـي حـال عـدم الوفـاء بهـذه االلتزامـات، وسـنحاول مـن ،للضریبة
.حال عدم التقید بهاتزامات والزیادات المفروضة في ل هذا المطلب توضیح مختلف هذه االلخال

التزامات المكلف بالضریبة: األولالفرع 

اإلشـارة التصریحات الجبائیـة البـد مـن إیداعأو عدم بالتأخرقبل التطرق للغرامات المالیة المتعلقة 
:للمكلف بالضریبة حسب كل نظامالجبائیة والمحاسبیة لاللتزامات

نظام اإلخضاع الضریبي التابع له، حیث یعتمد إن تحدید التزامات المكلف بالضریبة یعتمد على 
بحیث یتحدد مجال ،الضریبة الجزافیة الوحیدةونظام نظام الربح الحقیقي،1:على نظامینفي الجزائر

:كما یليتطبیقها وفق القانون، ویتحدد الشخص التابع لكل نظام حسب معیار مبلغ رقم األعمال المحقق

2015لقانون المالیة لسنة المتضمن ، 30/12/2014المؤرخ في 10–14القانون رقم من 06المادة 1
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أو المعنویـون والشـركات والتعاونیـات التـي هذا النظام لألشخاص الطبیعیـونیوجه :نظام الربح الحقیقي.1
ثالثــونعنــدما یتجــاوز رقــم أعمــالهم تمــارس نشــاطا صــناعیا أو تجاریــا او حرفیــا أو مهنــة غیــر تجاریــة،

للقــوانینطبقـامحاسـبةمسـكأسـاسعلـىالحقیقـيالـربحیحـددو . 1)دج30.000.000(دینـار ملیـون 
2.بهاالمعمولواألنظمة

:وتتمثل التزامات المكلف بالضریبة الخاضع للنظام الحقیقي فیما یلي
:یمكن تلخیصها في النقاط التالیة: التزامات ذات طابع محاسبي.أ

كـل شــخص طبیعـي أو معنــوي لـه صــفة التـاجر ملــزم بمسـك دفتــر للیومیـة یقیــد فیــه ": دفتـر الیومیــة
المقاولــة أو أن یراجــع علــى األقـل نتــائج هــذه العملیــات شــهریا بشــرط أن یحــتفظ یومـا بیــوم عملیــات 

، ویجـب أن یقـدم هـذا 3"في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكـن معهـا مراجعـة تلـك العملیـات یومیـا
الـــدفتر عنـــد كـــل طلـــب مـــن اإلدارة الجبائیـــة، كمـــا أن غیـــاب هـــذا الـــدفتر یعتبـــر ســـببا كافیـــا إللغـــاء 

.المكلف بالضریبةورفض محاسبة
حیث یجب على التاجر أن یجري سنویا جردا لعناصر األصول والخصـوم، وأن یقفـل :دفتر الجرد

كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحسـاب النتـائج وتنسـخ بعـد ذلـك المیزانیـة وحسـاب النتـائج فـي 
4.دفتر الجرد

مـــن طـــرف بحســـب التـــاریخ وتـــرقم صـــفحات كـــل مـــن الـــدفترین ویوقـــع علیهمـــاالـــدفاترتمســـك هـــذه
قاضــي المحكمــة حتــى یحمــال الصــبغة القانونیــة، ویجــب أن یخلــوا مــن كــل فــراغ أو بیــاض، ویمنــع 

من القانون التجاري، 11الكتابة في الهوامش ومنع الشطب والتزویر حسب ما نصت علیه المادة 
5.سنوات تبدأ من تاریخ إقفال السنة المالیة10دفاتر لمدة والبد على المكلف االحتفاظ بال

تســتند كــل كتابــة محاســبیة علــى وثیقــة ثبوتیــة مؤرخــة ومثبتــة علــى ورقــة أو أي " :وثــائق الثبوتیــة
6".دعامة تضمن المصداقیة والحفظ وٕامكانیة إعادة محتواها على األوراق

المكـــان وفـــي نفـــس الیـــوم فـــي وثیقـــة والتـــي تمـــت فـــي نفـــس وتلخـــص العملیـــات مـــن نفـــس الطبیعـــة 
.محاسبیة واحدة

.2017لسنةضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قانون المن 1مكرر 282بناءا على معطیات المادة 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 148المادة 2
.2007الجزائري لسنة من القانون التجاري09المادة 3
.2007الجزائري لسنة من القانون التجاري10المادة 4
.2007من القانون التجاري الجزائري لسنة 12المادة 5
.، مرجع نفسھالمتضمن النظام المحاسبي المالي25/11/2007المؤرخ في 11-07من القانون 18المادة 6
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:وعلى العموم فإن وثائق الثبوتیة یجب أن تحتوي على مجموعة من التفاصیل اإللزامیة المتمثلة في
تاریخ العملیة؛
طبیعة العملیة؛
األطراف المتدخلین؛
 المقدار والقیمة ( مقدار حصة العملیة .(

: أدناه یوضح المراحل المختلفة للمعلومة المحاسبیة4-2رقم والرسم التخطیطي
:رسم تخطیطي یوضح المراحل المختلفة للمعلومة المحاسبیة: 4- 2: شكل رقم

Ministère des finances, Direction générale des impôts, Direction de recherche et vérification, Circulaire N°22,
Rejet de comptabilité, Modalité d’application des dispositions de l’article 43 du CPF, Alger, le : 18/02/2014, P:
08 .

سندات ووثائق الثبوتیة

میزان المراجعة

الیومیة المساعدة 
مبیعات

الیومیة المساعدة 
صندوق

الیومیة المساعدة الخاصة 
بالعملیات المختلفة 

الیومیة المساعدة 
مشتریات

الدفتر الكبیر العام

الدفتر الكبیر 
المساعد –
-

الیومیة المساعدة 
بنك

الیومیة العامة

القوائم المالیة
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ف التصـریحات أما فیما یخص التزامات المكلف الجبائیة فتتمثل في مختل: التزامات ذات طابع جبائي.ب
:ما یليكالجبائیة

إن المكلفـین بالضــریبة الجــدد مطـالبون باكتتــاب تصــریح  بـالوجود فــي الثالثــون : التصـریح بــالوجود
لــدى مفتشــیة ،(série Gn°08)یومــا األولــى مــن بدایــة النشــاط، وهــذا وفقــا للنمــوذج المعمــول بــه

1.الضرائب التابعین لها

یجـــــب علـــــى المكلفـــــین أن یودعـــــوا كشـــــفا شـــــهریا صـــــنف : التصـــــریح الشـــــهري للضـــــرائب والرســـــوم
(Gn°50) أو صــنف(Gn°50.A)ابض مركــز ضــرائب والرســوم لــدى قــلــرقم األعمــال ومجمــل ال
الـذي تـم خاللـه تحقیـق رقـم المـوالي للشـهرلشـهریوما األولى مـن ا) 20(العشرین خاللالضرائب 
2.األعمال

3:وتتمثل فیما یلي:والنتائجللدخولالسنويالتصریح

علـى المكلفـین بالضـریبة الخاضـعین للنظـام الحقیقـيیتعـین:التصـریحات الخاصـة المهنیـة،
بمبلـغ،11رقـمجسلسـلةخاصـا،تصـریحاسـنةكـلمـنأفریـل30یـوماألكثـرعلىاكتتاب
.المنصرمةالمالیةالسنةأوالسنةخاللالمحققالصافيالربح

.الشروطنفسضمنالعجزمبلغالمتضمنالتصریحتقدیمیتمعجزفي حال تحقیق 
بـاألجورالسـنويالتصـریحتقـدیمیجـب فأتعابأومرتباتالجور،باإلضافة إلى التصریح باأل

.سنةكلمنأفریل( 30 )یوماألكثرعلى،29رقمجسلسلة
.معلوماتيحاملعلىیهافبماالضرائب،مفتشإلىمهاتقدییجب

علـى األكثـر 01اكتتـاب تصـریح سـنوي، سلسـلة ج رقـم یجب: التصریح اإلجمالي بالمداخیل ،
.أفریل من كل سنة30یوم 

یجــب اكتتــاب تصــریح ســنوي سلســلة ج رقــم :التصــریح الســنوي للضــریبة علــى أربــاح الشــركات
ا تحقیـق األربـاح، مـن خاللهـتـمأفریل من السنة الموالیة للسنة التي30، على األكثر یوم 04

وعندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ االستحقاق إلى الیوم األول 
.المفتوح

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 183المادة 1
2Ministère Des Finances, Direction Générale Des Impôts, Centre Des Impôts, Brochure Obligations, Edition

2013,  P :03.
3 idem ,  P :03.
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تمدید اجل تقدیم التصریح بناء على قـرار المـدیر العـام للضـرائب، غیـر انـه لقوة قاهرة،ویمكن
1.تمدید هذا األجل ثالثة أشهرأن یتجاوز ال یمكن 

ــــاب تصــــریح ویمكــــن  ــــت بشــــأن الحســــابات، إكتت ــــي یجــــب ان تب ــــة الت للمؤسســــات ذات الجمعی
یـوم التـي تلـي انقضـاء األجـل القـانوني، المنصـوص علیــه 21تصـحیحي، علـى األكثـر خـالل 

في القانون التجاري، النعقاد هذه الجمعیة، ویجب ان ترفـق تحـت طائلـة عـدم قبـول التصـریح، 
لقـــانوني التـــي تؤســـس التصـــحیح ال ســـیما محضـــر ضـــمن نفـــس األجـــل، الوثـــائق فـــي شـــكلها ا

2.الجمعیة وتقریر محافظ الحسابات

یجــب علــى الشــركات المتحالفــة مــع شــركات أجنبیــة أن تضــع تحــت تصــرف اإلدارة الجبائیــة و
زیــادة علــى التصــریحات، وثــائق تســمح بتبریــر سیاســة أســعار التحویــل المعمــول بهــا فــي إطــار 

3.ع الشركات المتصلة بهاالعملیات المختلفة المحققة م

عـنالجزئـيأوالكلـيالتوقـفأوالتنـازلحالـةفـي:النشـاطعـنالتوقفأو بالتنازل،تصریح
أن یشـعر مفـتش الضـرائب بالتنـازل أو علیـهیتوجـبالحقیقـي،للنظـامخاضـعلمكلـفالنشـاط

سیصــبح فیــه ن یحیطــه علمــا بالتــاریخ الــذي أصــبح أو أیــام، وأ10التوقــف عــن النشــاط ضــمن 
4.هذا التنازل أو التوقف فعلیا، وكذا عند االقتضاء، اسم المتنازل له ولقبه وعنوانه

.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة المباشرة والرسوم المماثلةضرائبمن قانون ال01-151المادة 1
.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة03-151المادة 2
.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة مكرر من قانون اإلجراءات الجبائیة169المادة 3
.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة والرسوم المماثلةالمباشرةالضرائبقانونمن195للمادة4
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1:أما فیما یخص التزامات التسدید الخاصة بالمكلف فتتمثل فیما یلي

فیما یخص الحقیقيللنظامتابعیین((CDI)الضرائبمراكزیتبعونالذینالمكلفین:المؤقتةالضریبة.أ
مؤقترسمإلى، فهم یخضعون)الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف األرباح الصناعیة والتجاریة

م،هطرفمنالمحققةدج،60.000مناألكثرالصافیةلیالمداخعلى،10%:بـدریقنسبيبمعدل
.النهائيالضریبةفرضمنیقتطعضریبيرصیدالرسمهذایشكلو 

:الحسابعلىالتسبیقات.ب
الفتـرةخـاللالضرائبقابضإلىتسبقیندفعویتم ذلك عن طریق:اإلجماليالدخلعلىالضریبة

حقـقالتـيالسـنةتلـيالتيالسنةمنجوان20إلىيما20ومنمارس،20إلىیفري ف20من
من30 %تسبیقكلمبلغیساويو .الضریبةحسابیهاعلیبنىالتيالمداخیلأواألرباحخاللها

األخیـرةبالسـنةالمتعلقـةالجـداولطریقعنبالضریبةالمكلفعلىالمفروضةالضریبیةالحصص
.الضریبةعلیهوجبتالتي

یدرجالذيشهرللالمواليالثالثشهرالمناألولالیومفيفیما یخص مبلغ التصفیة فیتم دفعهاأم
.للتحصیلالجدولفیه
علـىتسـبیقاتثـالثالضـرائبقـابضإلـىتلقائیـةبصـفةدفـعیجـب:الشـركاتأربـاحعلـىالضـریبة

مختتمـةمالیـةسـنةآخـرفـيالمحقـقبـالربحالمتعلقـةالضریبةنم30 %منهاكلیعادلالحساب
.الضریبةلفرضاألخیرةالفترةفيالمحققبالربح
:التالیةاآلجالحسب،50رقمجسلسلةتصریح،طریقعنالتسبیقاتهذه تسددو 
؛مارس20إلىیفريف20من: األولالتسبیق
جوان؛20إلىيما20من:الثانيالتسبیق
؛السنةمننوفمبر20إلىأكتوبر20من:الثالثالتسبیق
أفریل30أيالسنويالتصریحتسلیمیوماألكثرعلى:ةالتصفیمتبقى.

األربـاحأسـاسعلـىالتسـبیقاتتحسـبتفوقهـا،أوسـنةعـنتقـلبفتـرةاألمـرتعلـقإذاأنـه،غیـر
2.شهرا( 12 )عشرإثنامدتهافترةمعبالتناسبالمقدرة

1 Ministère Des Finances, Direction Générale Des Impôts, Centre Des Impôts, Brochure Obligations, Op Cit,
P :03.

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 03-356المادة 2
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مــن الضــریبة المحســوبة علــى %30وفیمــا یخــص المؤسســات حدیثــة اإلنشــاء، تســاوي كــل تســبیقة 
1.من الرأسمال االجتماعي المسخر%5الحاصل المقدر بنسبة 

یخضـــع لنظـــام الضـــریبة الجزافیـــة الوحیـــدة األشـــخاص الطبیعیـــون أو : نظـــام الضـــریبة الجزافیـــة الوحیـــدة.2
المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو مهنة غیر تجاریة، 

).دج30.000.000(السنوي ثالثین ملیون دینار أعمالهمالذین ال یتجاوز رقم 
الوحیـدة، المسـتثمرون الـذین یمارسـون أنشـطة أو ینجـزون مشـاریع، كما یخضع لنظام الضریبة الجزافیـة 

الصــندوق الــوطني لــدعم "أو " الصــندوق الــوطني لــدعم تشــغیل الشــباب"والمؤهلــون لالســتفادة مــن دعــم 
2".الصندوق الوطني للتأمین على البطالة"أو " القرض المصغر

الخـاص بــرقم 12م ســنوي سلسـة ج رقــیـتم تقــدیر الوعـاء الضــریبي الخـاص بهــم بنـاءا علــى التصـریح الو 
3.، ویبین التصریح رقم األعمال المحقق خالل السنة المنقضیةاألعمال المكتتب

:ویحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة كما یلي
5%بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبیع السلع؛
12%بالنسبة لألنشطة األخرى.

:التالي1-2رقم الجدولمن خاللویمكن تلخیص مختلف التزامات المكلف 

.2017اثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم04-356المادة  1

.2017اثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة الضرائب المباشرة والرسوم المممن قانون 01مكرر 282المادة 2
3 Ministère Des Finances, Direction Générale Des Impôts, Impôts Forfaitaire et Unique, Edition 2013,  P :03.
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رزنامة التصریحات الجبائیة: 1-2:جدول رقم
مكان إیداع طبیعة التصریح

التصریح
التاریخ المحدد إلیداع 

التصریح
الوثیقة المستعملة

  ـــالوجود فیمـــا یخـــص التصـــریح ب
IRG،IBS

مفتشیة الضرائب 
لوجود المقر 
االجتماعي

یوما من 30خالل 
بدایة النشاط

GN°08سلسلة 

 التصـــــــریح الشـــــــهري للضـــــــرائب
والرســـوم المدفوعـــة نقـــدا أو عـــن 
طریــــــــــــــــــق االقتطــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــن 

TAP ،TVA ،IRGالمصدر

IRG/IBSنظــــــــــــــام حقیقــــــــــــــي /
مرتبـــات /IRGدفعـــات مســـبقة، 

.وأجور

قباضة الضرائب 
مكان وجود النشاط

) 20(خالل العشرین 
یوما األولى من كل 

.شهر

) 20(خالل العشرین 
من الشهر یوما األولى

.الموالي للفصل

GN°50سلسلة 

سلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
GN°50 A

 تصــــــــــریح إجمــــــــــالي للمــــــــــداخیل
)RG( والضــــریبة علــــى الــــدخل

(IRG)اإلجمالي 

مفتشیة الضرائب 
لمقر اإلقامة

30على األكثر یوم 
أفریل من كل سنة

°GNسلسلة  01

تصریحات مهنیة :
 أرباح صناعیة وتجاریة(BIC)
غیر تجاریةأرباح

مفتشیة الضرائب 
لمكان وجود النشاط

30على األكثر یوم 
أفریل من كل سنة

°GNسلســـلة  ام 11 للنظ
الحقیقي

 تصـــریح رقـــم األعمـــال الخاضـــع
( IFU):لـ

مفتشـــــــــیة الضـــــــــرائب 
لمكان وجود النشاط

جـــوان30إلـــى 01مـــن 
من كل سنة

°GNسلسلة  12

 ــــى أربــــاح تصــــریح الضــــریبة عل
(IBS)الشركات 

مفتشـــــــــیة الضـــــــــرائب 
لمكان وجود النشاط

ــــــوم  ــــــر ی ــــــى األكث 30عل
أفریل من كل سنة

°GNسلسلة  04

 تصریح الرسم العقاري للملكیات
(TFPB)المبنیة 

 تصریح الرسم العقاري للملكیات
(TFPNB)الغیر مبنیة

مفتشیة الضرائب 
لمكان وجود العقار

الجدیــدة وكــذلك للبنایــات 
تغییــــر الشــــكل واإلنجــــاز 
خـــــــــالل الشـــــــــهرین مـــــــــن 

تاریخ اإلنجاز النهائي

°GNسلسلة  31-36
حسب نوع العقار

GN° سلسلة 35

 تصـــــــــــــریح بالضـــــــــــــریبة علـــــــــــــى
(IP)الممتلكات 

مفتشیة الضرائب 
لمقر اإلقامة

ســــــنوات علــــــى 04كــــــل 
مــــارس 31األكثــــر یــــوم 

من السنة الرابعة

°GNسلسلة  37

Source: Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013, P: 99.
)بتصرف(
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النقص والزیـادات المتعلقـة بـالمتعلقة بالتأخر أو عدم إیداع التصریحات الجبائیـةالزیادات:الفرع الثاني
في التصریح

المتعلقة بالتأخر أو عدم إیداع التصریحات الجبائیةالزیادات: أوال

لتصریحات السنویة الخاصة بالضـریبة علـى الـدخل اإلجمـالي أو الضـریبة علـى أربـاح الشـركات فإنـه ا.1
، %25تفرض تلقائیا الضریبة على المكلـف الـذي لـم یقـدم التصـریح السـنوي، مـع تطبیـق زیـادة بنسـبة 

خــالل أجــل قــدره ثالثــین یومــا اعتبــارا مــن تــاریخ التبلیــغ فــي ظــرف وٕاذا لــم یصــل التصــریح إلــى اإلدارة 
موصى علیه مـع إشـعار باالسـتالم والقاضـي بوجـوب تقـدیم هـذا التصـریح فـي األجـل المـذكور، تطبـق 

1.%35زیادة بنسبة 

على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في اآلجال المحددة هذه التصریحات، دفع غرامة جبائیـة ویترتب 
2.دج وهذا في كل مرة یسجل فیها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها1.000قدرها 

مكـرر 169ویترتب علـى عـدم تقـدیم أو اإلیـداع غیـر الكامـل للوثـائق المطلوبـة بموجـب أحكـام المـادة 
المعمـول من قانون اإلجراءات الجبائیة فیما یخص الوثائق التي تسمح بتبریـر سیاسـة أسـعار التحویـل 

یومـا ابتـداء مـن 30، خـالل أجـل قـدره اطار العملیات المختلفة المحققة مع الشركات المتصلةبها في 
2.000.000باالسـتالم، مـع تطبیـق غرامـة بمبلـغ إشـعارتاریخ التبلیغ، في ظـرف موصـى علیـه مـع 

تحتـــرم الشـــركات إلزامیـــة التصـــریح وتعرضـــت للمراقبـــة، فإنـــه زیـــادة علـــى الغرامـــة الســـالفة لـــموٕاذادج، 
بطریقـــة غیـــر مباشـــرة، وذلـــك مـــن األربـــاح المحولـــة%25إضـــافیة تســـاوي الـــذكر، یـــتم فـــرض غرامـــة 

3.مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة141بمفهوم أحكام المادة 

، وترفـع هـذه الغرامـة إلـى %10، تطبیـق غرامـة نسـبتها یترتب عن اإلیداع المتأخر لبیان رقم األعمـال.2
بعد قیـام اإلدارة الجبائیـة بإنـذار المـدین بالضـریبة، عـن طریـق رسـالة موصـى علیهـا مـع وصـل 25%

4.استالم بتسویة وضعیته في أجل شهر واحد

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01-192المادة 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 02-192المادة 2
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 03-192المادة 3
.2017للجمھوریة الجزائریة لسنة من قانون الرسوم على رقم األعمال 115المادة 4
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:الزیادات بسبب نقص التصریح: ثانیا

مكلــف بالضــریبة بتصــریحات تتضــمن دخــال أو ربحــا ناقصــا أو غیــر صــحیح، فإنــه عنــدما یصــرح .1
1:التي تملص منها أو أخل بها نسبةعلى مبلغ الحقوق یزداد 

10% ؛دج أو یساویه50.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ
15% 200.000دج ویقــل عــن مبلــغ 50.000، إذا كــان مبلــغ الحقــوق المــتملص منهــا یفــوق

دج؛
25% دج200.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق.
تدلیســــیة، تطبــــق زیــــادة موافقــــة لنســــبة اإلخفــــاء المرتكبــــة مــــن طــــرف المكلــــف عنــــد القیــــام بأعمــــال .2

بالضریبة، وتوافق هذه النسبة حصة الحقـوق التـي تـم اخفاؤهـا مقارنـة بـالحقوق المسـتحقة فـي نفـس 
.%100، وعندما ال یدفع أي حق تحدد النسبة بـ %50السنة، وال یمكن أن تقل هذه الزیادة عن 

2:سیةویقصد باألعمال التدلی

 إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التـي یطبـق علیهـا الرسـم علـى القیمـة المضـافة مـن
طرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة؛

 تقـدیم وثـائق مـزورة أو غیـر صـحیحة لالسـتناد علیهـا عنـد طلـب الحصـول إمـا علـى تخفــیض، أو
لقیمـة المضـافة وٕامـا االسـتفادة مـن االمتیـازات الجبائیـة خصم أو إعفـاء أو اسـترجاع للرسـم علـى ا

لصالح بعض الفئات من المدینین؛
 حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید فـي الحسـابات الالقیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في

10و09غیر صحیح أو وهمي في دفتر الیومیة ودفتر الجـرد المنصـوص علیهمـا فـي المـادتین 
القـــــانون التجـــــاري أو فـــــي الوثـــــائق التـــــي تحـــــل محلهـــــا، وهـــــذا بالنســـــبة للمخالفـــــات المتعلقـــــة مــــن

بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها؛
 قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصـیل أي

ضریبة أو رسم مدین به؛
 تجنب أو تأخیر دفع كـل جـزء مـن مبلـغ الضـرائب كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح

والرسوم؛
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 01-193المادة 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 02-193المادة 2
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 كـــل نشـــاط غیـــر مســـجل أو ال یتـــوفر علـــى محاســـبة قانونیـــة، تـــتم (ممارســـة نشـــاط غیـــر قـــانوني
). ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي

فـي حالـة التنـازل أو التوقـف عـنالزیادات المتعلقـة بالتـأخر أو عـدم إیـداع التصـریحات الجبائیـةكما تطبق 
.النشاط

امات الجبائیة والعقوبات الجنحیةالغر :مطلب الثانيال
التــي مــن شـأنها ردع األعمــال الجنحیــة عــة مـن الغرامــات والعقوبـاتفـرض المشــرع الجبـائي الجزائــري مجمو 

:هذه الغرامات والعقوبات فیما یليمن طرف المكلفین، وتتمثل
1.دج30.000: بالوجود دفع غرامة جبائیة محددة بـیعاقب المكلف بالضریبة الذي ال یقدم تصریحا .1

مـــن قـــانون 43التقیـــیم التلقـــائي ألســـس فـــرض الضـــریبة بســـبب رفـــض المحاســـبة، حیـــث تـــنص المـــادة .2
اإلجراءات الجبائیـة علـى انـه ال یمكـن رفـض المحاسـبة إال إذا أثبتـت اإلدارة طابعهـا غیـر المقنـع، فـي 

2:الحاالت التالیة

 مــن القــانون التجــاري 11إلــى 09المحاســبة غیــر مطــابق ألحكــام المــواد مــن عنــدما یكــون مســك
وشــروط و كیفیــات تطبیــق النظــام المحاســبي المــالي وغیرهــا مــن التشــریعات والتنظیمــات المعمــول 

من القانون التجاري على إلزام كل شخص طبیعي أو معنوي لـه صـفة 09بها، حیث تنص المادة 
كــذلك علــى 10وتســجیل كــل عملیــات المؤسســة فیــه، وتــنص المــادة التــاجر بمســك الیومیــة العامــة 

3مسك سجل الجرد لعناصر أصول المؤسسة في نهایة كل سنة؛

 عنـــدما تتضـــمن المحاســـبة أخطـــاء أو إغفـــاالت أو معلومـــات غیـــر صـــحیحة خطیـــرة ومتكـــررة فـــي
؛عملیات المحاسبة

:الحاالت التالیةویتم التقییم التلقائي ألسس فرض الضریبة على المدین بها في 
عندما تستحیل المراقبة أو التحقیق أو حق المعاینة، بسبب فعله أو فعل الغیر؛

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01-194المادة 1
من 43، تعدل وتتمم أحكام المادة 2014المالیة لسنة ، المتضمن قانون 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08-13من القانون رقم 28المادة 2

.قانون اإلجراءات الجبائیة
.2007من القانون التجاري للجمهوریة الجزائریة لسنة 11-09المواد 3
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 69و66في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونیة أو للسجل الخـاص المنصـوص علیـه فـي المـادتین
من قانون الرسوم على رقم األعمال، الذي یسمح بإثبات رقم األعمال المصرح به؛

من قانون الرسوم على 76كتتابه كشوف رقم األعمال المنصوص علیها في المادة في حالة عدم ا
ى علیهـا ذار المصـلحة لـه عـن طریـق رسـالة موصـرقم األعمال بعد شهر واحـد علـى األقـل مـن إعـ

مع إشعار باالستالم، بتسویة وضعیته؛
ریبة، وذلــك فــي حالــة عــدم التصــریح، وعنــدما یتجــاوز الــدخل الصــافي إجمــالي اإلعفــاء مــن الضــ

.ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال98إلى 85حسب المواد من 
یترتـــب عـــن عـــدم تقـــدیم جـــدول مفصـــل خـــاص بالزبـــائن عنـــد إیـــداع التصـــریح الســـنوي الخـــاص بـــرقم .3

من طرف تجار الجملـة الخاضـعین للنظـام الحقیقـي فقـدان التخفـیض المتعلـق بالرسـم األعمال المحقق
ضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة، مــن قــانون ال219المهنــي المشــار إلیــه فــي المــادة علــى النشــاط 

ویترتب على األخطاء أو اإلغفاالت أو عدم صحة المعلومات الواردة في هذا الجـدول، تطبیـق غرامـة 
دج، كــل مــرة ثبتــت فیهــا أخطــاء أو إغفــاالت أو عــدم صــحة 10.000دج إلــى 1.000جبائیــة مــن 
مـن قـانون 303ودون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة ، مطلوبةالمعلومات ال

دج، 50.000دج إلــى 5.000یعاقــب بغرامـة جبائیــة مـن الضـرائب المباشــرة والرسـوم المماثلــة، فإنـه 
كــل مــن قــام بتقــدیم معلومــات غیــر صــحیحة أوردهــا فــي الجــدول المفصــل الخــاص بالزبــائن، بغــرض 

.وعاء أو من تصفیة الضریبةالتملص من ال
وتطبق نفس الغرامة عنـدما یتضـمن كشـف العملیـات المحققـة حسـب شـروط البیـع بالجملـة كمـا یظهـره 
الجــدول المفصــل الخــاص بالزبــائن، انعــدام الدقــة الــذي یحــول دون إجــراء مراقبــة التصــریحات الجبائیــة 

1.التي یكتتبها الزبائن

2:قیمة المضافة، یستحق علیه ما یليكل تأخیر یسجل في دفع الرسم على ال.4

 عندما یحصل الدفع بعد تاریخ استحقاق الضریبة؛%10غرامة جبائیة نسبتها ،
 عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخیر عنـدما تـدفع الضـریبة، %3زیادة مالیة نسبتها ،

،%25یفوق هذه الزیادة نسبة أقصاها أندون 

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 228المادة 1
.49: ، ص2017اطیة الشعبیة، المدیریة العامة للضرائب، الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقر 2
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 10(مــع غرامــة بســبب إیــداع متــأخر%10نســبتها عنــدما تجمــع غرامــة التحصــیل التــي(% ،
، شــریطة أن یـودع التصــریح وتــدفع الرسـوم فــي أجــل %15یخضـع مبلــغ الغــرامتین إلـى نســبة 

.أقصاه الیوم األخیر من شهر االستحقاق
التنـازل وتم، ، على األرباح المعاد استثمارها%30في حال استفاد المكلف من التخفیض الذي نسبته .5

یــدفع لقــابض الضــرائب أنســنوات ولــم یتبــع باســتثمار فــوري، 05فــي أجــل اقــل مــن أو وقــف النشــاط
من التخفیض، االستفادةمبلغا یساوي الفرق بین الضریبة المفروض دفعها والضریبة المسددة في سنة 

.%05مع زیادة قدرها 
، )المنقـــوالت أو العقـــارات(باســـتثمار األربـــاح فـــي االســـتثمارات اإلهتالكیـــة االلتـــزامعـــدم أمـــا فـــي حـــال

باإلضافة إلى مسك محاسبة منتظمـة مـع إلحـاق قائمـة االسـتثمارات المحققـة مـع اإلشـارة إلـى طبیعتهـا 
وتاریخ دخولها في األصول وكذا سعر تكلفتها مرفقة مع التصریح السنوي، یترتب على المكلف إعادة 

1.%25الضریبة المفروض دفعها والضریبة المسددة مع زیادة قدرها بیندفع الفرق

2:یؤدي عدم الفوترة أو عدم تقدیمها، إلى تطبیق غرامة تحدد مبالغها كما یلي.6

50.000دج بالنسبة لتجار التجزئة؛
500.000دج بالنسبة لتجار الجملة؛
1.000.000دج بالنسبة للمنتجین والمستوردین.

.العود یتم تطبیق ضعف هذه المبالغوفي حال 
.وتصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسیلة نقلها إذا كانت ملكا لصاحب البضاعة

%50غرامـة جبائیـة تسـاوي فواتیر مزورة أو فواتیر مجاملة یـؤدي إلـى تطبیـق إعدادأما في حال 
.من قیمتها

الفواتیر المزورة لیس علـى األشـخاص بإعدادحاالت الغش التي لها صلة وتطبق هذه الغرامة في
.الذین قاموا بتحریرها فحسب بل كذلك األشخاص الذین أعدت بأسمائهم

ویقــوم بمعاینــة عــدم الفــوترة أعــوان إدارة الضــرائب المــؤهلین قانونــا، والــذین لهــم علــى األقــل رتبــة 
.مفتش

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 21بناء على معطیات المادة 1
من قانون 65، المعدلة ألحكام المادة 2010یتضن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010اوت 26المؤرخ في 10-01من األمر رقم 51المادة 2

.، أحكام جبائیة غیر مقننة2006من قانون المالیة التكمیلي لسنة 17، وأحكام المادة 2003المالیة لسنة 



الخطر واألمن الجبائي  :الفصل الثاني

101

اإلدارة الجبائیــة قبــل أي منــاورة التلــبس الجبــائي والــذي یقصــد بــه عملیــة مراقبــة تضــطلع بهــاحــال فــي.7
آثــار جبائیــة یــه یترتــب عل، ترتیــب عملیــة اإلعســار علــى الخصــوصینظمهــا المكلــف بالضــریبة بهــدف

1:تتمثل في

إمكانیة إعداد الحجز التحفظي من طرف اإلدارة؛
استثناء حق االستفادة من اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة واألنظمة االستثنائیة؛
إمكانیة إعادة تجدید عملیة التحقیق المحاسبي المنتهیة؛
إمكانیة تمدید آجال التحقیق في عین المكان؛
 ؛)02(تمدید في أجل التقادم بسنتین
 وجدول الدفع بالتقسیط؛%20: القانوني للدفع المقدر بـالتأجیلاستثناء حق
 انون الضـــرائب المباشـــرة مـــن قـــ1مكـــرر 194تطبیـــق الغرامـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة

والرسوم المماثلة؛
 لمرتكبي أعمال الغشالتسجیل في البطاقیة الوطنیة.

2:أما فیما یخص الغرامات فتطبق على النحو التالي

 تطبق اإلدارة الجبائیة على المكلفین المعنیین، في حالة معاینة التلبس غرامة مالیة قدرها سـتمائة
؛)دج 600.000,00( ألف دینار 

عنـدتجـاوز،حالـةفـي) دج 1.200.000,00( دینـارألـفومئتـيملیـونإلـىالمبلـغهذایرفع
فـيعلیـهحـد المنصـوصالالخـاماإلیراداتأواألعمالرقمالجبائي،التلبسمحضرتاریخ إعداد

المباشـرةالضـرائبقـانونمن1مكرر282المادةالوحیدة بموجبالجزافیةالضریبةنظاممجال
.المماثلةوالرسوم

فإنـــه یترتـــب علـــى جنحـــة التلـــبس الجبـــائي إقصـــاء وزیـــادة علـــى العقوبـــات المنصـــوص علیهـــا ســـابقا، 
مـن قـانون 156و 19المكلفین بالضریبة من االستفادة من الضمانات المنصوص علیها فـي المـواد 

.اإلجراءات الجبائیة

.2017راءات الجبائیة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون اإلج03مكرر 20المادة 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01مكرر 194المادة  2
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ألســباب أخــرى، غیــر تلــك الناشــئة بســبب وٕاذا تعــرض المكلــف بالضــریبة خــالل نفــس الفتــرة لعقوبــات 
، فعندئـذ یتعـرض لغرامـات عـن كـل مخالفـة وتطبـق العقوبـات بمعـزل عـن الغرامـة المالیـة تلبس جبائي

.المتعلقة بالتلبس الجبائي
یعاقب كل من تملص أو حاول التملص بـاللجوء إلـى أعمـال تدلیسـیة فـي التصـریح بوعـاء أي ضـریبة .8

1:فیته، كلیا أو جزئیا بما یليأو حق أو رسم خاضع له أو تص

 دج، عندما ال یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة من
دج؛100.000

 دج، أو 500.000دج إلــى 100.000الحــبس مــن شــهرین إلــى ســتة أشــهر وغرامــة مالیــة مــن
دج، وال یتجـاوز 100.000بإحدى هاتین العقـوبتین، عنـدما یفـوق مبلـغ الحقـوق المـتملص منهـا 

دج؛1.000.000
 دج أو 2.000.000دج إلـى 500.000الحبس مـن سـتة أشـهر إلـى سـنتین وغرامـة مالیـة مـن

دج، وال 1.000.000بإحــــدى هــــاتین العقــــوبتین، عنــــدما یفــــوق مبلــــغ الحقــــوق المــــتملص منهــــا 
دج؛5.000.000یتجاوز 

 5.000.000دج إلــى 2.000.000الحــبس مــن ســنتین إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مالیــة مــن
دج، وال 5.000.000دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج؛10.000.000یتجاوز 
 دج إلــــــــى 2.000.000مــــــــن ســــــــنوات وغرامــــــــة مالیــــــــة10ســــــــنوات إلــــــــى 5الحــــــــبس مــــــــن

وق المـــــتملص منهـــــا بإحـــــدى هـــــاتین العقـــــوبتین، عنـــــدما یفـــــوق مبلـــــغ الحقـــــأودج 5.000.000
.دج10.000.000

فــي اجــل خمــس ســنوات تنــتج عنــه بحكــم القــانون، مضــاعفة العقوبــات، إذا أعــاد المكلــف الفعــل
ـــة،  ـــة أم جزائی ـــك دون ســـواء أكانـــت جبائی ـــة، وذل المنصـــوص علیهـــا بخصـــوص المخالفـــات االولی

المهنــة المنــع مــن ممارســة (اإلخــالل بالعقوبــات الخاصــة المنصــوص علیهــا فــي نصــوص اخــرى 
).والعزل من الوظیفة وغلق المؤسسة

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01–303المادة 1
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إذا قام المكلف بتصرف من خالله یتعذر على أعوان الضـرائب القیـام بمهـامهم فـي معاینـة المخالفـات .9
في حـال غلـق المحـل ألسـباب و ،دج30.000دج إلى 10.000غرامة جبائیة من بالجبائیة، یعاقب 

الرقابـة وتـم التأكـد مـن ذلـك خـالل المعاینـة تحـدد الغرامـة تهدف إلى منع المصـالح الجبائیـة مـن إجـراء 
1.إجراء معاینتین متتالیتین، یضاعف مبلغ الغرامة بثالث مراتٕاذا تمدج، و 50.000بـ 

6أیام و6وفي حال العود، یجوز للمحكمة أن تقضي فضال عن ذلك بعقوبة حبس تتراوح مدتها بین 
.أشهر

استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل یعاقب على المشاركة في إعداد أو .10
أعمـــال أو خبیـــر وبصـــفة عامـــة مـــن قبـــل كـــل شـــخص أو شـــركة تتمثـــل مهنتهـــا فـــي مســـك الســـجالت 

2:المحاسبیة أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن بغرامة جبائیة قدرها

1.000دج، عن المخالفة األولى المثبتة علیه؛
2.000 المخالفة الثانیة؛دج، عن
3.000 دج إلـى مبلـغ الغرامـة عـن كـل 1.000دج، عن المخالفة الثالثـة وهكـذا دوالیـك بإضـافة

د مخالفــــة جدیــــدة دون أن یســــتوجب ذلــــك التمییــــز فیمــــا إذا ارتكبــــت المخالفــــات لــــدى مكلــــف واحــــ
.لزم كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة بالتضامنبالضریبة أو لدى عدة مكلفین، وی

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 304المادة 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01–306المادة 2
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الجبائیةاالمتیازاتمن لالستفادةزمة بالشروط الال اإلخاللالتكالیف الناتجة عن: المطلب الثالث

یطــرح التشــریع الجبــائي الجزائــري مجموعــة مــن االمتیــازات التــي یمكــن للمؤسســات االســتفادة منهــا، مقابــل 
المؤسسـات تتحمـل مجموعـة مـن التكـالیف، وفـي حـال اإلخـالل بهـا فـإن هـذه یحددها القـانونشروطبالتقید 

:والتي یمكن التطرق إلیها كما یلي

ائیة في إطار نظام دعم االستثمارالتكالیف الناتجة عن اإلخالل بااللتزامات الجب: أوال
التــي تســتفید منهــا المشــاریع فــي إطــار االمتیــازات الجبائیــة، نقــوم بعــرض ألهــم قبــل التطــرق لهــذه التكــالیف

1: كما یليالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار حسب النظام العام والنظام االستثنائي

النظام العام.1
:فيوتتمثل: خالل مرحلة اإلنجازاالمتیازات الجبائیة .أ
مباشـرة فـي اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة والمستوردة والتي تدخل

؛إنجاز االستثمار
 اإلعفاء من الرسم على القیمة المضـافة فیمـا یخـص السـلع والخـدمات غیـر المسـتثناة المسـتوردة أو

؛المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار
ـــات العقاریـــة ال ـــاء مـــن دفـــع حـــق نقـــل الملكیـــة بعـــوض عـــن كـــل المقتنی تـــي تمـــت فـــي إطـــار اإلعف

؛لمعنياالستثمار ا
قحالمتضمنة یة ـنوطلك األمالامبالغ ري ولعقاار إلشهاافیرصاـمو للتسجیق او حقنمء إلعفاا

ـــــــة ویة رلعقاك األمالاعلى ز المتیاا ـــــــة الممنوحـــــــة المـــــــورغیالمبنی نجـــــــاز المشـــــــاریع جهة إلالمبنی
.یةرالستثماا

ـــة .ب ـــة االمتیـــازات الجبائی ـــازاتتمـــنح هـــذه : االســـتغاللخـــالل مرحل ـــة 3لمـــدة االمتی ســـنوات بعـــد معاین
:المصالح الجبائیة للشروع في مرحلة النشاط بعد طلب المستثمر

اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات؛
اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني.

21/02/2016: بتاریخar/-fiscaux-avantages-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos: معلومات مستخرجة من الموقع1
.22:25على الساعة 
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دج1.500.000.000لغها أو یساويیفوق مباالستثمارات التيحالة

یفوق مبلغها التياالستثماریلزم على مشاریع الذي كانالشرط،2014لقد ألغى قانون المالیة لسنة 
تتمكن من حتى لالستثمارأن تكون مصادق علیها من طرف المجلس الوطني دج1.500.000,00

.)مرحلة اإلنجاز ومرحلة االستغالل(العامالقانون من المزایا الممنوحة في إطار االستفادة

توفیر مناصب عمل، فیما یخص الضریبة على شرطسنوات بدونخمس) 05( یمنح اإلعفاء مدة و 
یضعها المحددة في قائمةبالنسبة للقطاعات اإلستراتیجیةالمهنيالنشاطأرباح الشركات والرسم على

.لالستثمارالوطني المجلس

الجبائیة االمتیازاتح ، بعض اإلجراءات الخاصة بمن2009لقد عدلت أحكام قانون المالیة التكمیلي لسنة 
:الخاصة بالنظام العام و یتعلق األمر بـ

وضع شرط منح المزایا الخاصة بالنظام العام بالتزام مكتوب للمعنـي یذكر فیه تفصیل المنتوجات
جزائري؛الصل األوالخدمات ذات

اإلعفــاء مــن الرســم علــى القیمــة المضــافة للمقتنیــات ذات األصــل الجزائــري تحدیــد االســتفادة مــن
.مماثلمنتوج محليحالة عدم وجود باستثناء

:لنظام االستثنائيا.2
:نظامین االستثنائيالنظام یتضمن

المنــاطق والمتواجــدة فــيالمســتثناةغیــرالمتعلقــة بالنشــاطاتالمطبــق علــى االســتثمارات النظــام.أ
:الدولةطرف تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من التي 

:مرحــلة اإلنجـازالــمزایا الممنوحة في- 

في المقتنیات العقاریة التي تتماإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل
؛االستثمارإطار

یخص العقود التأسیسیة فیما) 0%2(األلف فياثنانبنسبة مخفضة قدرها التسجیلحقتطبیق
المال؛للشركات والزیادات في رأس
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م الوكالة للمصاریف المتعلقة باألشغال الخاصة بالمنشآت یبعد تقیكلیا،تكفل الدولة جزئیا أو
؛االستثماراألساسیة الضروریة إلنجاز 

القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من المزایا اإلعفاء من الرسم على
المحلیة؛مقتناة من السوقأوسواء كانت مستوردة،االستثمارإنجاز تدخل مباشرة فيوالتي

تدخل اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي
؛االستثمارإنجاز مباشرة في

العقاري ومبالغ األمالك الوطنیة المتضمنة حق اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف اإلشهار
.االستثماریةعلى األمالك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة إلنجاز المشاریع االمتیاز

االستغاللخالل مرحلة لمــزایا الممنوحة ا:
 من النشاط الفعلي، من الضریبة على أرباح الشركات والرسم ) سنوات10( لمدة عشر اإلعفاء

النشاط المهني؛على
 الملكیـاتعلـىياالقتنـاء، مـن الرسـم العقـار ریخمـن تـاابتـداءسـنوات ) 10(اإلعفاء لمدة عشـر

العقاریة التي تدخل في إطار االستثمار؛
بـــاألمالكالعـــالوات الخاصـــة وكـــذاالعقـــاريهاراإلشـــفمصـــاری، اإلعفـــاء مـــن حقـــوق التســـجیل

ـــاز المتضـــمنةفیمـــا یخـــصالوطنیـــة ـــةاألصـــولعقـــود االمتی إنجـــاز بهـــدفالممنوحـــةالعقاری
.االستثمار

:النظام المطبق على المشاریع ذات األهمیة بالنسبة لالقتصاد الوطني.ب
منهالالستفادةقصوى تحدید مدةالمزایا التالیة بدونتمنح:مرحلة اإلنجازالــمزایا الممنوحة في:
المطبقة من االقتطاعات ذات الطابع الجبائيوغیرهاوالضرائبالحقوق، الرسوممناإلعــفاء

اة من السوق المحلیة الخاصة بالسلع والخدمات نأو مقتمستوردةكانتاإلقتناءات سواءعلى
؛االستثمارالضروریة إلنجاز 

 الموجهة لإلنتاج وكذا بالنسبة نقل الملكیة العقاریةیخصفیمالتسجیلااإلعفاء من حقوق
.لإلشهار القانوني الذي كانت موضوعة

رأسمالهافيحقوق التسجیل فیما یخص عقود تأسیس الشركات والزیاداتاإلعفاء من.
تاجالممتلكات العقاریة الموجهة لإلنالرسم العقاري علىاإلعفاء من.
أقصاها المرحلة لمدةهالخاصة بهذتمنح المزایا: لمــزایا الممنوحة في مـرحلة االستغاللا

بطلب الجبائیةالمصالحتعدهالذيالنشاطفيالشروعمن معاینةابتداءسنوات)10(عشرة
:المزایا وتخص هذهالمستثمرمن



الخطر واألمن الجبائي  :الفصل الثاني

107

الشركات؛أرباحعلىاإلعفاء من الضریبة
الضریبة على النشاط المهني؛مناإلعفاء
وكذا العالوات الخاصة باألمالك إلشهاريامصاریف الرسماإلعفاء من حقوق التسجیل، من

الموجهة إلنجاز المشاریع الوطنیة فیما یخص حقوق االمتیاز المتعلقة بالممتلكات العقاریة
.االستثماریة

عني إعفاء المكلف من عملیة القیام بكل االلتزامات الجبائیة الجبائیة ال یهذه االمتیازات االستفادة من و 
: والمتمثلة فيالمنصوص علیها في القانون

مـن قبـل مصـالح الضـرائب فـي للعتـادإثبـات المعاینـة النهـائيالقیام بمحضـر إجباریة تسهیل مهمة
رر مــنح مزایــا اإلنجــازمــن مقــ13حســب المــادة یومــا بعــد انقضــاء أجــل االنجــاز30اجــل أقصــاه 

المشــروع المصــرح بــه، لــدى الوكالــة الوطنیــة أنإثبــات، بغــرض لالســتفادة مــن المزایــا الممنوحــة لــه
والمســـتفید مـــن مقـــرر مـــنح مزایـــا اإلنجـــاز، قـــد تـــم انجـــازه وقـــد تـــم الـــدخول فـــي االســـتثمارلتطـــویر 
1؛استغالله

2شرائه؛یجب أن یحتفظ المكلف بالعتاد لمدة خمس سنوات، بعد تاریخ

إیداع التصریحات الشهریة والسنویة في آجالها القانونیة؛
 ،وجــوب إیــداع كشــف ســنوي لتقــدم مشــاریع االســتثمار مــن طــرف المســتثمر لــدى مصــالح الضــرائب

فـــي نفـــس اآلجـــال المحـــددة إلیـــداع التصـــریحات الجبائیـــة الســـنویة المتعلقـــة بالضـــریبة علـــى الـــدخل 
3؛لشركاتاإلجمالي أو الضریبة على أرباح ا

 مــــن حصــــة االمتیــــازات الموافقــــة لإلعفــــاءات أو التخفیضــــات فــــي %30ضــــرورة إعــــادة اســــتثمار
الضریبة على أرباح الشركات، والرسـم علـى النشـاط المهنـي الممنـوح خـالل مرحلـة االسـتغالل، فـي 

لنظـام نتائجهـاتخضـعوالتـيالمالیـةالسـنةاختتـامتاریخمنابتداء)سنوات04(سنواتأربعأجل
4.تحفیزي

، المتعلق بمعاینة الدخول في االستغالل لالستثمارات المصرح بھا، 2008جوان 25ترك المؤرخ في من القرار الوزاري المش02المادة 1
.2008أكتوبر 05بتاریخ 57الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الرسوم على رقم األعمال 38المادة 2
، المتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاریع االستثمار، الجریدة الرسمیة 2009فیفري 24وزاري المشترك المؤرخ في من القرار ال03المادة 3

.2009أفریل 29بتاریخ25للجمهوریة الجزائریة، العدد 
من قانون 142، المعدلة ألحكام المادة 2016، المتضمن لقانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15من األمر رقم 02المادة 4

. الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة
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والتـي االسـتغاللفـي مرحلـة لالسـتثمارالمزایا الممنوحةاالستثمار علىتقتصر إلزامیة إعادة و 
ال یطبـق علیهــا هـذا االلتــزام ، و النشـاط المهنــيعلــىأربـاح الشــركات والرسـمتتعلـق بالضـریبة علــى

القیمـة المضـافة، حقـوق التسـجیل على المزایـا الممنوحـة فـي مرحلـة اإلنجـاز والمتعلقـة بالرسـم علـى 
.الجمركیةوالحقوق 

المتعـــاملون األجانــب الشـــركاء مـــع الشـــركات الوطنیــة، معفیـــین مـــن إلزامیـــة إعـــادة غیــر أنـــه یبقـــى
ـــدمااالســـتثمار ـــا الممنوحـــةعن قصـــد ، و التامـــة المنتجـــةفـــي ســـعر الســـلع والخـــدماتتـــدمج المزای
شــركات المعنیــة، أن ترفــق طلبهــا بكشــف مبــرر یحــدد یتعــین علــى المــن تحویــل األربــاح االســتفادة

1.مبالغ وفترات تحقیق األرباح المعنیة

:ه الشروط، فإنه یترتب ما یليوفي حال عدم االلتزام بهذ
 المعاینــة النهــائي یترتــب علیــه إلغــاء لالمتیــازات الجبائیــة، طبقــا إثبــاتعــدم القیــام بــإجراء محضــر

؛2008جوان 25من القرار الوزاري المشترك  والمؤرخ في 13و 12ألحكام المادتین 
 السـتثمار، فـي أجـل شـهرین ابتـداء عدم التزام المستثمرین بإیداع الكشف السنوي لتقدم مشـاریع اإن

2التوقیف الفوري للمزایا الجبائیة؛ینجم عنهمن تاریخ اإلعذار

مــن األربـاح الموافقــة لإلعفــاء أو %30المتعلقــة بإعـادة اســتثمار األحكــامیترتـب علــى عــدم احتـرام
إعـادة اسـترداد التحفیـز الجبـائي سـنوات،04التخفیض في الضریبة على أرباح الشركات في اجـل 

3.مع تطبیق غرامة جبائیة

 عنـدما یتبـین أن االسـتثمارات الـواردة فـي قـرارات مـنح االمتیـازات الجبائیـة لـم تنفـذ، أو عنـدما تكــون
لــم تســتوف، فــإن عــدم التنفیــذ هــذا یــؤدي إلــى االمتیــازاتالشــروط التــي منحــت علــى أساســها هــذه 

، وبالتـــاليالتـــي منحـــت لهـــماالمتیـــازاتمـــناالســـتفادةحـــق وتجریـــد المكلفـــین مـــناالعتمـــادســـحب 
تصبح الحقوق والرسوم واألتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور ودون المساس بعقوبات 

مــن قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة، 402تــأخیر الــدفع المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
4.التاریخ الذي كان یستوجب فیه دفعهاوتحسب ابتداء من 

.مرجع سابق: ar/-fiscaux-avantages-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos: معلومات مستخرجة من الموقع1
.، مرجع سابق2009فیفري 24من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03المادة2

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو سنة 24الموافق لـ 1429رجب عام 21المؤرخ في 02- 08من األمر رقم 04المادة 3
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة142تعدل أحكام المادة .2008

.2009قانون المالیة لسنة من15مكرر المحدثة بموجب المادة 194المادة 4
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الجبائیـة إذا تبـین أن االمتیـازاتحـق االسـتفادة مـنوتجرید المكلفـین مـناالعتمادسحب كذلك یتم 
مـن قـانون الضـرائب المباشـرة والرسـوم 02-193بمفهوم المادة (المكلف قد استعمل طرقا تدلیسیة 

1.ن هذه المخالفة یعاقب علیها بقرار قضائيأ، و )المماثلة

:لجبائیة في إطارالتكالیف الناتجة عن اإلخالل بااللتزامات ا: ثانیا
 الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابجهازANSEJ؛
 الصندوق الوطني للتأمین عن البطالةجهازCNAC؛
 الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر جهازANGEM؛
2:رحلتي اإلنجاز واالستغالل لهذه األجهزة فیما یلياالمتیازات الجبائیة حسب متتمثل 

:مرحلة اإلنجازالــمزایا الممنوحة في.1
مــــن قــــانون التســــجیل، 252الملكیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادةمــــن حقــــوق نقــــلاإلعفــــاء

طــار إاإلعانــات المقدمــة فــي مــن طــرف المســتثمرین المســتفیدین مــن لإلقتنــاءات العقاریــة المحققــة
من أجل خلق نشاطات صناعیة؛األجهزة السابقة الذكر

؛العقود التأسیسیة للشركاتها یخص اإلعفاء من جمیع حقوق التسجیل فی
 فــي مباشــرةتــدخلعلــى الحقــوق الجمركیــة بالنســبة للتجهیــزات المســتوردة والتــي% 5تطبیــق نســبة

ال یمكـن للسـیارات السـیاحیة االسـتفادة مـن هـذا اإلعفـاء إال ، و إنجاز استثمار خلق أو تمدید النشاط
.إذا كانت وسیلة ضروریة للنشاط

:االستغالل مرحلةفيالممنوحةالــمزایا .2
ثـالث لمـدةالشـركاتأربـاحأو الضـریبة علـىاإلجماليالضریبة على الدخلمنالكلياإلعفاء

منـاطق یجـب فـيعندما تكون هـذه النشـاطات قائمـةو من تاریخ بدء النشاط،ابتداءسنوات) 03( 
ســنوات) 06( اإلعفــاء بســتة ةطریــق التنظــیم تحــدد مــدترقیتهــا والموجــودة فــي قائمــة محــددة عــن

بالنســبة لتلــك القائمــة فــي منــاطق تســتفید ســنوات)10( عشــر مــن تــاریخ االســتغالل ولمــدةابتــداء
."لتطویر مناطق الجنوب الصندوق الخاص" من إعانة 

عمــــلمناصــــب) 03(عنــــدما یلتــــزم المســــتثمرون بخلــــق ثالثــــة )02(هــــذه الفتــــرة لســــنتین تمــــددو 
محددة؛غیرلمدةاألقلعلى

مكرر من 194، المعدلة ألحكام المادة 2009، المتضمن لقانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30المؤرخ في 21-08من القانون رقم 15المادة 1
.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة

.مرجع سابق: ar/-fiscaux-avantages-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos: معلومات مستخرجة من الموقع2
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 ســنوات بــدءا مــن انطــالق النشــاط)03(اإلعفــاء مــن الرســم علــى النشــاط المهنــي لمــدة ثــالث،
،سـنوات) 06(سـتة اإلعفـاء إلـى عندما تقوم هذه النشاطات في مناطق یجب ترقیتها تمـدد فتـرةو 

الخـاصالصـندوق "منـاطق تسـتفید مـن إعانـةلتلك المقامـة فـيسنوات بالنسبة) 10(وٕالى عشر 
؛"لتطویر مناطق الجنوب

 اإلعفــاء مــن الرســم العقــاري علــى الممتلكــات المبنیــة والبنایــات التــي تقــام فیهــا نشــاطات مــن طــرف
) 03(لمــدة ثــالث مقدمــة فـي إطــار األجهــزة الســابقة الــذكرمسـتثمرین مــؤهلین لالســتفادة مــن إعانــة 

البنایــات عنــدما تتواجــدســنوات) 06(تمــدد هــذه الفتــرة إلــى ســت و ،بــدء مــن تــاریخ اإلنجــازســنوات
لتلـك المتواجـدة فـي منـاطق تسـتفید مـن مناطق یجب ترقیتها وكذلك بالنسـبةفيالبنایاتوامتدادات

تتواجـــد ســـنوات، عنـــدما) 10( وٕالـــى عشـــر "بتطـــویر الهضـــاب العلیـــادوق الخـــاصالصـــن"إعانـــة 
لتطــویر منــاطق الصــندوق الخــاص"مــن إعانــة تســتفیداطقالبنایــات فــي منــوامتــداداتالبنایــات 
."الجنوب

اإلعانــات مــن طــرف المســتثمرین المســتفیدین مــن المحققــةفــي نهایــة فتــرة اإلعفــاء، تســتفید األنشــطةو 
الواجـــب الـــدفع خـــالل الســـنوات TAPوIBSمـــن خصـــم علـــى المقدمـــة فـــي إطـــار األجهـــزة الســـابقة الـــذكر

1:كما یليالثالث األولى، هذا الخصم 

؛%70معدل الخصم : خالل السنة األولى للخضوع للضریبة
 ؛%50معدل الخصم : للخضوع للضریبةالسنة الثانیةخالل
25معدل الخصم : خالل السنة الثالثة للخضوع للضریبة%.

لالستفادة أما فیما یخص االلتزامات الجبائیة الواجب الوفاء بها من طرف المكلف التابع ألحد هذه األجهزة 
:من االمتیازات السالفة الذكر فتتمثل فیما یلي

عدم شراء تجهیزات أو معدات محولة أو مستخدمة؛
المعاینـــة النهـــائيمحضـــر إثبـــاتبالمقتنـــى للقیـــام الســـماح ألعـــوان اإلدارة الجبائیـــة بمعاینـــة العتـــاد

؛ومعاینة الشروع في النشاط
 واحترام آجالها القانونیة؛القیام بالتصریحات الشهریة والسنویة
 5فـي أجـل األجهـزة السـابقةإطـارعـن التجهیـزات المقتنـاة فـي عدم التنازل بأي حـال مـن األحـوال

؛سنوات

1 Ministère Des Finances, Direction Général Des Impôts, Guide Fiscal Du Jeune Promoteur D’investissements,
2015, P : 13.
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وتصـــبح الحقـــوق األخیـــرة، ســـحب هـــذه االمتیـــازاتعـــدم احتـــرام الشـــروط المتصـــلة بمـــنح علـــى ویترتـــب 
تسـدید الرسـم علـى النشـاط المهنـي، الضـریبة (والرسوم واألتاوى التي تـم إعفـاؤهم منهـا مسـتحقة علـى الفـور

باإلضـافة لعقوبـات ، )خالل مرحلة االسـتغاللالضریبة على أرباح الشركات المعفاةعلى الدخل اإلجمالي و 
مــن قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة، وتحســب 402تــأخیر الــدفع المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

1.جب فیه دفعهاابتداء من التاریخ الذي كان یستو 

والمطالبـــة االعتمــاد، ســحب المتصــلة بعــدد مناصــب العمــلیترتــب علــى عــدم احتــرام التعهــدات باإلضــافة 
2.بالحقوق والرسوم المستحقة التسدید

ویمكــن توضــیح مختلــف العقوبــات الجبائیــة التــي یمكــن أن تتعــرض لهــا المؤسســات فــي حــال عــدم التزامهــا 
:التالي5-2رقم حسب الشكلبقوانین ونصوص التشریع الجبائي

.2009من قانون المالیة لسنة 15مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المحدثة بموجب المادة 194المادة حسب أحكام 1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 13المادة 2
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العقوبات الجبائیة: 5- 2:  شكل رقم

Source: Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013,
P: 202 )بتصرف(

مــن طــرف اإلدارة الجبائیــة العقوبــات المفروضــة : مــن الشــكل نالحــظ أنــه یــتم فــرض نــوعین مــن العقوبــات
ـــة فـــي غرامـــات الوعـــاء بنوعیهـــا ـــادات: والمتمثل ـــةالزی المتعلقـــة بالتـــأخر أو عـــدم إیـــداع التصـــریحات الجبائی

عـن لعقوبـات الناتجـة عـن ، غرامـات التحصـیل، باإلضـافة إلـى التكـالیف واالزیادات بسـبب نقـص التصـریحو 
ـــة ـــد بشـــروط االســـتفادة مـــن امتیـــازات الجبائی ـــة عـــدم التقی ـــات الجنحی ـــل فـــي العقوب ـــاني فیتمث ، أمـــا النـــوع الث

.المفروضة من طرف القضاء

عقوبات من طرف

القضاءاإلدارة الجبائیة

الزیادات المتعلقة 
بالتأخر أو عدم إیداع 
التصریحات الجبائیة

عقوبات 
جنحیة

غرامات 
الوعاء

غرامات 
التحصیل

ناتجة عن وعقوبات تكالیف
التقید بشروط االستفادة عدم 

الجبائیةمتیازاتالمن ا

الزیادات 
بسبب نقص 

التصریح
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:الفصلخالصة

قــوة دینامیكیــة فــي كافــة نــواحي تعتبــرالمخــاطرمــن خــالل دراســة هــذا الفصــل تــم التوصــل إلــى أن
تكتســب أهمیــة خاصــة عنــدما یتعلــق األمــر بعملیــة اتخــاذ القــرارات فهــي ، الحیــاة وال یمكــن ألي فــرد تجاهلهــا

.إستراتیجیتهافالخطر هو حدث یمنع المؤسسة من تحقیق أهدافها وتنفیذ ، المالیة في المؤسسة

بائیــة، المخـاطر الجنجـد بدرجـة كبیـرة یة ومـن بـین المخـاطر التـي اهتمـت بهـا المؤسســات االقتصـاد
جهـةومـنجهـةمـنهـذاالضـریبیةللقـوانینالمؤسسـةاحتـرامعـدمخـاللمـنالجبـائيالخطـرینشـأحیـث
ممـا یجعـل المؤسسـة تتحمـل أعبـاء ،تشـریع الجبـائي وسـوء ترجمـة نصوصـهالوغمـوضتعقـدمـنأخـرى

، ومـــا ینـــتج عنهـــا مـــن تشـــویه الجنحیـــة التـــي یمكـــن أن تتعـــرض لهـــاوتكـــالیف إضـــافیة باإلضـــافة للعقوبـــات
تسعى بشتى الطرق لتجنب هذه المخاطر الجبائیـة والحـد مـن ، لذا كل مؤسسةلسمعتها أمام إدارة الضرائب

.الخسائر الناتجة عنها، وذلك باستخدام وسائل الوقایة لتقلیل عبئها وبالتالي تحقیق األمن الجبائي



الفصل الثالث

مساهمة المراجعة الجبائية  
الفعالية واألمن  في تحقيق

الجبائي
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تمهید

تقوم المؤسسة االقتصادیة بنشاط وسط محیط یتمیز بكثرة التشریعات والنصـوص القانونیـة بمـا فـي 
علـى أن تمتلـك معرفـة جیـدة لمحیطهـا القـانوني وأن تكـون مـن الضـروري أصـبحذلك التشریع الجبـائي، لـذا 

، ، لتفادي أي خطـر یـنجم عنـه أعبـاء تـؤثر علـى وضـعیتها المالیـةالقانونیة والجبائیةدرایة وثیقة بوضعیتها 
خاصــة مــا یخــص منهــا الجانــب الجبــائي، ألن ســوء التســییر الجبــائي یــنجم عنــه مخــاطر جبائیــة فــي شــكل 

.أهدافهاعقوبات وغرامات جبائیة یمكن أن تؤثر سلبا على إستراتیجیة المؤسسة وتحقیق

، وبمــا أن تمــام خــاص مــن طــرف المؤسســةاهومنــه فــإن الخطــر الجبــائي هــو عنصــر مهــم یســتلزم 
مســــؤولي المؤسســــات لیســــوا متخصصــــین فــــي الجانــــب القــــانوني والجبــــائي، األمــــر الــــذي یســــتوجب معظــــم

ـــائي تقیـــیملاالعتمـــاد علـــى أصـــحاب التخصـــص فـــي هـــذا الجانـــب،  عـــن طریـــق متابعـــةأداء التســـییر الجب
باإلضافة إلى معرفة طبیعة وحجم الخطر الجبائي الذي تتعرض لـه المؤسسـة العملیات الجبائیة للمؤسسة، 

وهــو األمــر الــذي یــؤدي بالضــرورة للقیــام بمراجعــة جبائیــة بغیــة تحقیــق االنتظــام والفعالیــة وكیفیــة تســییره، 
.تحقیق األمن الجبائي بالمؤسسة االقتصادیةوبالتالي الجبائیة 

:سیتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث األساسیة التالیةل هذا الطرح ومن خال

؛ألمن الجبائيمنهجیة المراجع الجبائي لتحقیق ا: المبحث األول
تحقیق الفعالیة الجبائیة؛المراجعة الجبائیة أداة لتقییم أداء التسییر الجبائي و : المبحث الثاني
ة لتفعیل عملیة تسییر المخاطر الجبائیةالمراجعة الجبائیة كوسیل: المبحث الثالث.
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ئي لتحقیق األمن الجبائي منهجیة المراجع الجبا: المبحث األول
:من خالل التطرق لـلتحقیق األمن الجبائيتم تتبع منهجیة المراجع الجبائيمن خالل هذا المبحث سی

المراجعة الجبائیة لحسابات المیزانیة؛
 لحسابات التسییر؛المراجعة الجبائیة
المراجعة الجبائیة للضرائب والرسوم.

لحسابات المیزانیةالمراجعة الجبائیة :المطلب األول
بغیــة الوقــوف علــى معلومــات ذات مصــداقیة ومعبــرة عــن الوضــعیة الجبائیــة للمؤسســة مــن خــالل 

، ینبغــي علــى قـوائم مالیــة ختامیـة تعكــس وضـعیتها عناصــر حسـابات األصــول والخصـوم وحســابات النتـائج
1:كل عنصر أن یعكس اآلتي

یعني كل العملیات قد تم تسجیلها محاسبیا؛: الكمال
یعني الوجود الفعلي للعناصر المادیة؛: الوجود
یعني حق المؤسسة في كل عناصر األصول والتزامها بالنسبة لعناصر الخصوم؛: الملكیة
بشكل سلیم؛أي كل األرصدة المتعلقة بالعناصر تم تقییمها: التقییم
یعني كل العملیات تم تسجیلها محاسبیا: التسجیل المحاسبي.

تعكس الوضـعیة المالیـة للمؤسسـة، فهـي بمثابـة مـرآة عاكسـة تبـین مـا لهـا المیزانیة هي قائمة تلخیصیة 
مــن موجــودات وممتلكــات وتســمى باألصــول، ومــا علیهــا مــن مطالیــب وتســمى بالخصــوم، أي هــي صــورة 

2.األصول التي تستخدمها واألموال المستثمرة في تلك األصولفوریة للشركة تبین

اجعة الجبائیة لحسابات رأس المالالمر .1
ونعنـــي بـــه المبلـــغ الـــذي قدمـــه المســـاهمون ): حقـــوق المســـاهمین وااللتزامـــات(حســـابات رأس المـــال 

فتـرات سـابقة للشركة وقت التأسیس إضـافة إلـى الجـزء الـذي اكتسـبته الشـركة نتیجـة ممارسـتها لنشـاطها فـي
، باإلضـافة إلـى القـروض التـي علـى عـاتق المؤسسـة والتـي تسـتثمر فـي )هذا ما یتعلق بحقـوق المسـاهمین(

3.)االلتزامات(زیادة القدرة الكسبیة للشركة 

.148: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي1
ة2 ع حنیف ن ربی ق : ب ة وف بة المالی ي المحاس اییر SCFالواضح ف ة،والمع اني،الجزء الدولی ر، الث ى، الجزائ ة األول ك، الطبع ، 2013منشورات كلی

.425:ص
ة والشرح، الجزء مخطط النظام المحاسبي المالي الجدید المستمد من المعایی:لبوز نوح3 دعم باألمثل ابات م ي للحس ل تطبیق ة للمحاسبة، دلی ر الدولی

.08: ، ص2009األول، مؤسسة الفنون المطبعیة والمكتبیة، بسكرة، 
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:والمراجعة الجبائیة لحسابات رأس المال تتم كما یلي

و أموال االستغاللرأسمال الصادر أو رأسمال الشركة أو األموال المخصصة أ101/ حـ:
یشكل رأس المال القیمة االسمیة لألسهم أو الحصص في شـركة مـا وهـو مصـدر التمویـل الـداخلي 

1.األولي المسجل في العقد التأسیسي للشركة

:وعلى المراجع الجبائي التأكد من
 التحقـــق مـــن قـــیم رأس المـــال الظـــاهر فـــي المیزانیـــة والبیانـــات الخاصـــة بـــه مـــن خـــالل التحقـــق مـــن

2اإلفصاح المحاسبي السلیم لعنصر رأس المال؛

 التأكد من صحة األمور القانونیة سواء تلك المتعلقـة بتكـوین رأس المـال وتسـجیله وطـرق سـداده، أو
3تلك المتعلقة باالحتیاطات اإلجباریة واالختیاریة؛

 نظـام اإلعفـاء في حال شركة حدیثة النشأة على المراجع الجبائي التحقـق مـن إمكانیـة اسـتفادتها مـن
الجبائي؛

 ـــــادة فـــــي رأســـــمال، التخفـــــیض فـــــي ـــــة فـــــي عقـــــد التأســـــیس، الزی التأكـــــد مـــــن عقـــــود الشـــــركة والمتمثل
الخ، وأنه تم تسجیلها و توثیقها في اآلجال المحددة قانونا؛...رأسمال

 التحقق من حالـة تخصـیص رأسـمال لتغطیـة الخسـائر، أمـا فـي حـال ترحیـل الخسـائر فیجـب التحقـق
مـن قـانون الضـرائب المباشـرة 147الترحیل قد سجل فعال حسب ما نصت علیـه المـادة من أن هذا

والرسوم المماثلة؛
 التأكد من عدم وجود أخطاء أو نقص في قیمة الحصص الـذي یمكـن أن یـؤدي بالشـركة إلـى إعـادة

تقییم جبائي؛
المؤسسـة باقتطـاع مـن ال التأكد فـي حـال االكتتـاب فـي رأسـمال شـركة أخـرى، أو فـي حالـة زیـادة رأس مـ

غیــر موزعــة أن المؤسســة قــد تحصــلت علــى االمتیــازات المنصــوص علیهــا فــي قــانون تشــجیع األربــاح 
4االستثمارات؛

.07:ص،مرجع سابق: بن ربیع حنیفة1
.629: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا2
.270: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا3

4 Rédha Khelassi, Op Cit, P:427 .
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 فـــي حـــال تحویـــل شـــركة ذات أســـهم أو ذات مســـؤولیة محـــدودة إلـــى شـــركة یجـــب علـــى المراجـــع التحقـــق
لم یخصص لها استعمال مطابق إعفاء ضریبي في شكل مؤونات والتي ن المبالغ المقبولة كأأشخاص، 

1.لتخصیصها یعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالیة التي وقع فیها تحویل الشركة

العالوات المرتبطة برأس مال الشركة103/ حـ :
قـد تلجــأ الشـركة إلــى رفـع رأس مالهــا عــن طریـق طــرح أسـهم جدیــدة فــي السـوق فــي صـیغة االكتتــاب العــام، 

) الفعلیـة( المرتبطة بـرأس المـال تمثـل الفـرق بـین القیمـة االسـمیة لهاتـه األسـهم وقیمتهـا الحقیقیـة والعالوات 
2.في السوق

3:وعلى المراجع الجبائي التحقق من

 التأكــــد مــــن أن العــــالوات المرتبطــــة بــــرأس المــــال، المســــاهمات أو الــــدمج، قــــد تــــم معالجتهــــا جبائیــــا
المیزانیة أو رسملتها أو تعویضها؛كحصص، سواء خالل تسجیلها في 

أن هذه العالوات قد حررت بأكملها یوم االكتتاب؛
رسملتها؛م توضیحها جیدا عند تقد التحقق من أن العالوات المرتبطة برأس المال
التحقق من الدفع والتسجیل المحاسبي لهذه العالوات.
فارق إعادة التقییم105/ حـ :

في هذا الحساب فوائض القیمة الناتجة عن عملیة إعادة تقییم األصول التي تم إجراؤها فـي یسجل
. ظل شروط قانونیة

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 05–141المادة 1
.211:، ص2014، الجزائر، الورقة الزرقاءمنشورات سیر الحسابات وتطبیقاتها، ،نظام المحاسبة المالیة: لخضر عالوي2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:428.
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1:وعلى المراجع الجبائي التحقق من

أن الحساب:
لم یستغل لتغطیة الخسائر السابقة؛
لم یتم إدراجه ضمن المبالغ القابلة للتوزیع؛
 التنازل عن االستثمار؛لم یعد موجودا في حالة

 التحقــق أن إعــادة التقیــیم لــبعض عناصــر التثبیتــات قــد تمــت ضــمن الشــروط المحــددة والمبینــة فــي
؛2011قانون المالیة لسنة 

التأكد من ضم فائض إعادة التقییم لرأس المال؛
التحقق من فائض القیمة في حالة التنازل؛
 النتیجة الجبائیة في أجل فين إعادة تقییم التثبیتات، فائض القیمة الناتج عالتحقق من أنه تم تقیید

2.سنوات5أقصاه 

االحتیاطات106/ حـ:
أبقاهــا الشــركاء تحــت تصــرف المؤسســة إلــى أن تتخــذ الهیئــة القانونیــة بالمؤسســة قــرارا وهــي أربــاح 

3.یلغي ذلك

4:وعلى المراجع الجبائي التحقق من

 واالقتطاعات قد خضعت للمصادقة من طرف الشركاء في الجمعیـة التحقق من أن قیم االحتیاطات
العامة؛

 من رأس المال؛%10التأكد من أن قیمة االحتیاط القانوني ال تتجاوز
 الرجوع للقانون األساسي للشركة، ومحاضر اإلثبات للجمعیة العامة لمعرفة ما كان مخطط ومـا هـو

مقرر فیما یخص تشكیل االحتیاطات؛ 
 المؤسسة قد كونت االحتیاطات القانونیة وفق مـا یـنص علیـه القـانون، أو رحلـت لألربـاح ضمان أن

م التقیـــد بالشـــروط عـــد(الخاضـــعة للضـــریبة االحتیاطـــات المســـجلة وفقـــا ألحكـــام جبائیـــة خصوصـــیة 
؛)المحددة قانونا

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:429
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 185المادة 2
.42: ، ص2009جیطلي للنشر، بوعریریج، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي، :عبد الرحمان عطیة3

4 Rédha Khelassi, idem, P:430.
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بهـــذه تســـدید الضـــرائب المتعلقـــة والتحقـــق مـــن علـــى الشـــركاء التحقـــق فـــي حـــال توزیـــع االحتیاطـــات
التوزیعات؛

 ،التحقــق مــن االمتثــال للمتطلبــات القانونیــة، التنظیمیــة والتأسیســیة لمخصصــات االحتیــاط القــانوني
.االحتیاط النظامي، واالحتیاط المقنن

نتیجة السنة المالیة12/حـ:
الفـرق تعني نتیجة السنة المالیة الربح أو الخسارة التـي حققتهـا المؤسسـة خـالل دورة مـا وهـي تمثـل 

، كمــا تمثــل مقــدار التغیــر فــي األمــوال الخاصــة بــین المحصــلة وأعبــاء الــدورة المدفوعــةبــین إیــرادات الــدورة
1).وذلك خارج أو ماعدا المساهمات الجدیدة أو سحب مساهمات أو إعادة التقییم ( بدایة الدورة ونهایتها 

2:وعلى المراجع الجبائي التأكد من

 اختتـام السـنة المالیـة للمؤسسـة، تـم اختیارهـا اعتمـادا علـى الـدورة االقتصـادیة أو التأكد من أن تاریخ
المالیة للمؤسسة؛

 التحقق من الضریبة على األرباح الموزعة، أن هـذه األربـاح قـد تـم ترحیلهـا للـربح الخاضـع للضـریبة
الخاص بسنة الدفع؛

حددها مفتشیة الضرائب؛مقارنة النتیجة الجبائیة للمؤسسة مع النتیجة التي یمكن أن ت
 ؛)من القانون التجاري722المادة (التأكد من استیفاء كل الشروط الالزمة لتوزیع األرباح
 مــن النتیجــة 1/10التأكــد مــن أن الحصــة النســبیة مــن المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ال یتعــدى

3:القابلة للتوزیع، بعد طرح

 الجمعیة العامة؛االحتیاطات المكونة تنفیذا لمداولة
المبالغ المرحلة من جدید.

 عجز مرحل من سنوات سابقة یلزم تغطیة هذا العجـز مـن األربـاح الخاضـعة في حال وجودالتحقق
4.للضریبة إلى غایة السنة المالیة الرابعة الموالیة لسنة تسجیل العجز

.44:صمرجع سابق،: بن ربیع حنیفة1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:430.

.2007من القانون التجاري للجمهوریة الجزائریة لسنة 728المادة 3
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 147المادة 4
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اإلعانات:

ـ إعانــات تســتفید منهــا المؤسســة مــن أجــل اكتســاب ممتلكــات معینــة أو هــي: إعانــات التجهیــز131/ ح
.إنشائها

: إعانات تستفید منها المؤسسة لتمویل أنشطتها الطویلة األجلهي: إعانات أخرى لالستثمار132/ حـ
1.الخ...إلقامة كیانات في الخارج، البحث عن سوق جدیدة

2:وعلى المراجع الجبائي التحقق من

 مصدر اإلعانات وطبیعة المقتنیات، ذلـك أن هـذان العنصـران همـا اللـذان یأخـذان بعـین التحقق من
االعتبار عند تحدید للعناصر الخاضعة للضریبة؛

التأكد من أن اإلعانات المسجلة في المیزانیة هي إعانات تجهیز؛
ـــى ط ـــاح الخاضـــعة للضـــریبة اعتمـــادا عل بیعـــة التحقـــق مـــن تطبیـــق قواعـــد إعـــادة اإلدمـــاج فـــي األرب

3:اإلعانات

 اإلعانات الموجهة القتنـاء تجهیـزات قابلـة لالهـتالك علـى امتـداد خمـس سـنوات، یـتم ربطهـا
بالسنوات المالیة المتعلقة بفترة االهتالك؛

یــتم إدراجهــا ضــمن النتــائج المحققــة فــي الســنة المالیــة التــي تــم والموازنــةإعانــات االســتغالل
.فیها تحصیلها

قد تحصلت على كل اإلعانات التي تحق لها؛التأكد من أن المؤسسة
لیهــا، والتأكــد مــن تســـجیلها الحصــول علــى وثــائق الثبوتیــة المتعلقــة باإلعانــات الجدیــدة المحصــل ع

محاسبیا؛
التأكد من أن التثبیتات الممولة مسجلة دائما في أصول المیزانیة؛
التـي تمـول تثبیتـا غیـر قابـل لالهـتالك علـى مـدى سـتثماراالاحتسـاب إعانـة نه تم تمدیـدالتأكد من أ

المـدة التــي یكــون فیهـا التثبیــت غیــر قابـل للتصــرف، وٕاذا لــم یكـن هنــاك شــرط عـدم قابلیــة التصــرف، 
4.أعوام بأقساط متساویة10فإن اإلعانة تسجل من جدید في شكل نتیجة على مدى 

، والذي یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، 2008جویلیة 26القرار المؤرخ في 1
.54: ، ص2009مارس 25، المؤرخة في 19الجریدة الرسمیة عدد 

2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:432.
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 144المادة 3
.213: ، ص2014المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، الطبعة الثانیة، دن، : عبد الرحمن عطیة4
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طریق هـذه اإلعانـات، أنـه تـم طـرح جـزء التحقق في حال التنازل عن التثبیتات التي تم اقتناؤها عن
اإلعانة الذي لم یتم ربطه بأسس الضریبة من القیمة الحسابیة لهذه التثبیتات من أجل تحدید فائض 

1.القیمة الخاضع للضریبة أو ناقص القیمة الواجب خصمه

الخصوم غیر الجاریة-مؤونات األعباء15/ حـ:
األعبــاء المحتملــة دون أن یتحــدد مبلغهــا أو تــاریخ وقوعهــا، ویضــم هــذا نســجل فــي هــذا الحســاب

2:الحساب أساسا األعباء ذات الخصائص التالیة

أعباء محتملة لم یتم تحملها بعد في نهایة السنة المالیة؛
مبلغها وتوقیت وقوعها غیر محددین بدقة لذلك ال نسجلها كدیون؛
 بصــفة منفــردة، بشــكل یســمح بإظهــار الخطــر الــذي یــتم تأمینــه عنــد تســجیلها ینبغــي أن یــتم إظهارهــا

وأن یتم تقییمها بطریقة تقریبیة كافیة إضافة إلى ضرورة تبیین نوعها أو موضوعها بدقة كبیرة؛
في نهایة كل دورة محاسبیة ینبغي إعادة النظر في المؤونة المشكلة سواء بالزیادة أو بالنقصان.

3: ت التالیةوتدرج في الحسابات في الحاال

 قانوني أي بموجـب نـص قـانوني أو عقـد مـع الغیـر، أو ضـمني أي (عندما یكون للكیان التزام راهن
ناتج عن حادث مضى؛) بموجب نظام جرت المؤسسة على تطبیقه

عندما یكون من المحتمل أن یكون خروج موارد أمرا ضروریا إلطفاء هذا االلتزام؛
لتزام تقدیرا موثوقا منهعندما یمكن القیام بتقدیر هذا اال.

:وعلى المراجع الجبائي التحقق من
 التحقــق مــن شــروط الشــكل والمضــمون المتعلقــة بخصــم المؤونــة المشــكلة فــي جانــب الخصــوم مــن

المیزانیة؛
 ؛)من القانون التجاري718المادة (التحقق من صحة تكوین مؤونة األعباء والخسائر
لمؤونة األعباء والخسائر؛التحقق من التسجیل المحاسبي السلیم
 التحقق من أن كل مؤونات الخسائر والتكالیف قد تـم تبریرهـا باإلثباتـات الالزمـة فیمـا یخـص مبلغهـا

ومدة تكوینها؛

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 144المادة 1
.51: مرجع سابق، ص: بن ربیع حنیفة2
.14: مرجع سابق، ص، 19عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة 3
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التحقق من االمتثال للقواعد الجبائیة؛
 تـــم اســـتعمالها لتغطیـــة النفقـــات (التحقـــق مـــن االســـتخدام الســـلیم للمؤونـــات ضـــمن الشـــروط القانونیـــة

1؛)خصصة لها فقطالم

 التحقق فـي حـال شـركة مـرخص لهـا بالقیـام بعملیـات فـي مجـال القـرض العقـاري أنهـا قامـت بتشـكیل
رصــــید معفــــى مــــن الضــــریبة علــــى أربــــاح الشــــركات، یخصــــص لمواجهــــة األخطــــار المرتبطــــة بهــــذه 

مــــن مبلــــغ %5القــــروض أو العملیــــات علــــى أن ال تتجــــاوز الحصــــة الســــنویة لهــــذا الرصــــید نســــبة 
القروض المستعملة على األمد المتوسط والطویل؛

 التحقـق فـي حــال مؤسسـة تمـنح قــروض متوسـطة األمـد مــن أجـل تسـویة المبیعــات أو األشـغال التــي
تقوم بها في الخارج، أنها شكلت رصیدا معفى من الضریبة على أرباح الشركات یخصص لمواجهة 

%2تتجـاوز حصـة هـذا الرصـید فـي كـل سـنة مالیـة األخطار المرتبطـة بهـذه القـروض، علـى ان ال
2من مبلغ القروض المتوسطة األمد المبینة في حصیلة نهایة الدورة المالیة؛

 التأكد من عدم المغاالت في حساب المؤونة وعند اكتشاف ذلـك فعلیـه أن یوصـي بتحویـل أي زیـادة
تمـت خـالل نفـس السـنة المالیـة إلى الحساب المالئـم سـواء كـان حسـاب األربـاح والخسـائر إذا كانـت 

3أو إلى االحتیاطي إذا كانت هذه الزیادة من سنوات سابقة؛

 فــي حــال انتهــاء الغــرض مــن المؤونــة المشــكلة یجــب علــى المراجــع التحقــق مــن إلغائهــا واســترجاع
4.مبلغها وٕادماجه ضمن النتیجة

االقتراضات والدیون المماثلة16/ حـ :
المتحصــل علیهــا مــن طــرف مؤسســات القــرض أو أطــراف أخــرى متنوعــة، وهــي المــوارد الخارجیــة 

.وتخصص لتمویل وسائل اإلنتاج واالستغالل بصفة دائمة
وتعتبــر البنــوك المصــدر المفضــل للتمویــل الخــارجي، وتســمى االقراضــات البنكیــة عمومــا اقتراضــات غیــر 

وك، النـوع الثـاني مـن االقتراضـات مجزأة ألن المؤسسة تستدین من ممول واحد أو عدد جد محـدود مـن البنـ

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:432.
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 5–141المادة 2
.658: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا3
.58: ، ص1999التدقیق الحدیث للحسابات، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، : أحمد حلمي جمعة4
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تلجــأ فیــه المؤسســة لطلــب ادخــار الجمهــور ككــل وهنــا یصــبح القــرض مجــزأ إلــى أجــزاء تســمى ســندات التــي 
1.وتسمى االقراضات السندیة) طبیعي أو معنوي(یمكن أن یكتتب فیها أي شخص 

:وعلى المراجع الجبائي
والمصــارف والتركیــز علــى البیانــات فحــص ومراجعــة شــروط القــرض مــع الجهــة المقرضــة كــالبنوك

:التالیة
قیمة القرض؛
المدة التي یجب سداد القرض فیها؛
طریقة سداد هذا القرض وهل یتم رده على دفعة واحدة أو على أقساط.

 التحقق من حساب القرض في الدفتر الكبیر ومتابعة أرصدته اعتبارا من تـاریخ القـرض حتـى تـاریخ
2المراجعة؛

3ب الفائدة الظاهرة في حساب األرباح والخسائر؛إعادة احتسا

التأكد من التسجیل المحاسبي لالقتراضات السنویة؛
4التحقق من تكوین احتیاطات في حال وجود قروض بالعملة الصعبة؛

 التحقــق مــن شــروط إصــدار الســندات مــن حیــث الفائــدة ومواعیــد ســدادها وأي نــص خــاص بتكــوین
5.الفائدة المستحقة في نهایة السنة المالیةاحتیاطي سداد السندات واحتساب

إن مراجعـة حســابات االقتـراض ال تتطلــب أي جهـد كونهــا حسـابات تتعلــق بقـروض عــادة مـا تكــون 
بنكیة وبوثائق إثبات، بینمـا القـروض المتحصـل علیهـا مـن طـرف الخـواص تتطلـب تركیـز أكثـر، حیـث 

6.الالزمة لبیان صحة هذه القروضیتعین على المراجع الجبائي طلب وثائق اإلثبات 

حسابات االرتباط الخاصة بالمؤسسات والشركات في شكل مساهمة18/حـ :
وهــي حســابات تســتخدم فــي المؤسســات التابعــة لمؤسســات أخــرى وتعتبــر وحــدات تابعــة لهــا قانونــا 
ولــیس لهــذه الوحــدات اســتقاللیة فــي الذمــة المالیــة ألن ذمتهــا المالیــة مرتبطــة بالمؤسســة المالكــة لهــا، وتقــدم 

.52:، صمرجع سابق:بن ربیع حنیفة1
.664: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا2
.247: مرجع سابق، ص: ھادي التمیمي3

4 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:434.
.246: مرجع سابق، ص: خالد امین عبد هللا5
.53: مرجع سابق، ص: ولھي بوعالم6
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زیــة ممارســة بمناســبة ذلــك قــوائم مالیــة موحــدة ولكــن الهــدف مــن هــذه الحســابات هــو إعطــاء فرصــة لالمرك
1.النشاط من جهة وتسهیل مراقبة الوحدات من طرف المؤسسات المالكة

:وعلى المراجع الجبائي أن
التحقق من أن كل الحسابات الفرعیة لهذا الحساب قد تم ترصیدها في نهایة الدورة؛
ن التفاصـیل ، وأالتحقق على مستوى المیزانیة الجبائیـة مـن الحسـابات المتعلقـة بالمؤسسـات األجنبیـة

المتعلقة بهذه الحسابات ظاهرة في المالحق؛
 ـــة الجزائریـــة والـــدول األجنبیـــة فـــي حـــال وجـــود فـــروع التحقـــق مـــن وجـــود اتفاقیـــات جبائیـــة بـــین الدول

.لمؤسسات جزائریة في هذه الدول، ومراقبة التطبیق السلیم لمحتوى هذه االتفاقیات
اجعة الجبائیة لحسابات التثبیتاتالمر .2

الثابتــة أو القــیم الثابتــة هــي كــل العناصــر المشــاركة فــي نشــاط المؤسســة ذات القیمــة الثابتــة األصــول 
2.والتي یتوقع من إدراجها في الحسابات االستفادة من تدفق نقدي مستقبلي

بالنسبة للحسابات :
مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت203/ حـ
برمجیات المعلوماتیة وما شابهها204/ حـ

:فعلى المراجع الجبائي 
التحقق من أن القیم المسجلة في األصول تمثل قیمة التثبیتات المعنویة ولیست تكالیف؛
 خـارج (التأكد من أن مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت مسجلة بقیمتها الصافیة غیر متضمنة الرسوم

TVA (القابلة لالسترجاع، وأن هذه األخیرة تم خصمها بشكل منتظم؛
3الحصول على وثائق تثبت أن مصاریف البحث والتطویر قابلة للتثبیت؛

 التحقــق مــن التســجیل المحاســبي لبرمجیــات المعلوماتیــة ومــا شــابهها بتكلفــة شــراء الــرخص أو كلفــة
إنتاجها في حال إنتاج هذه البرامج من طرف المؤسسة؛

.37: ، صمرجع سابق: لبوز نوح1
.236:، صمرجع سابقنظام المحاسبة المالیة، سیر الحسابات وتطبیقاتها،: لخضر عالوي2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:436.
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ألعبــاء حســب طبیعتهــا التابعــة التحقــق مــن تســجیل التكــالیف المطابقــة لهــذه األصــول فــي حســابات ا
1.لنفس الفترة

بالنسبة للحسابات:
االمتیازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعالمات 205/ حـ
تثبیتات معنویة أخرى 208/ حـ

2:على المراجع الجبائي

 اقتناءها؛التحقق من أن المبالغ التي تم بها تسجیل هذه األصول محاسبیا، تتفق مع تكالیف
التحقق من تكلفة إنتاجها بما في ذلك المصاریف المباشرة المرتبطة بها؛
 التحقق من أن الضریبة على القیمة المضافة المدرجة في قیمة هذه األصول المقتناة تـم اسـترجاعها

بصورة منتظمة؛
ف خاصـة لموسة ولیسـت مصـاریالتحقق من أن القیم المدرجة تحت هذا البند متعلقة بأصول غیر م

.بالمؤسسة
بالنسبة للحسابات:

أراضي 211/ حـ
عدة أنواع من األراضي حسب المفهوم المحاسبي فهناك أراض تشترى بقصد البیع وخاصة هناك

في الوكاالت العقاریة ویعتبر هذا النوع من األراضي كمخزونات، وهناك أراض بقصد البناء 
وهناك أراض أخرى تقتنى لوجود مناجم فیها كالحجارة وأنواع أخرى وتسمى المقالع، وهذا النوع 

خاضع لحساب اإلهتالك السنوي بسبب استنفاد ما فیه من منجم، بینما األراضي من األراضي 
3.المقتناة بهدف البناء غیر قابلة لإلهتالك

عملیات ترتیب وتهیئة األراضي212/ حـ
هناك بعض النفقات التي تصرفها المؤسسة على األراضي وال تدخل ضمن تكلفتها كحفر حیث 

عتبرت أصال في حد ذاتها قابال لإلهتالك على العمر الزمني المقدر أبار میاه للسقي مثال حیث ا
.لها وتسمى محاسبیا بحساب تنظیم وتهیئة األراضي

.239: مرجع سابق، ص: عالويلخضر 1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:436.

.47: مرجع سابق، ص: لبوز نوح3
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المقتناة أو المنجزة من تلقاء المؤسسة نفسها أو من طرف وهي كل التشییدات :بناءات213/ حـ
1.مقاول من خارج المؤسسة

:وعلى المراجع الجبائي
 ـــة قـــد دفعـــت للخزینـــة وفقـــا التأكـــد مـــن أن رســـوم التســـجیل علـــى الممتلكـــات المنقولـــة وغیـــر المنقول

2للشروط المنصوص علیها في القانون وفي اآلجال المحددة؛

التأكد من أن قیمة إثبات هذه األصول مطابقة مع الشروط المسجلة في العقود الموثقة؛
التحقق من االهتالك في حال وجود أراضي منجمیة؛
 هونة؛من أن األراضي ملك للمؤسسة ولیست مر التحقق
 التحقـــق مـــن أن تكلفـــة األرض قـــد قیمـــت بجمیـــع النفقـــات التـــي صـــرفت لغـــرض الحصـــول علیهـــا

وتجهیزها لالستخدام؛
 التأكد من انه تم معالجة األراضي والبناءات محاسبیا كال على حدى ولو تم اقتناؤها معا، ذلك أن

3.بینما األراضي غیر قابلة لالهتالكالبناءات هي أصول قابلة لالهتالك

:بالنسبة للحسابات

منشآت تقنیة، معدات وأدوات صناعیة215/ حـ :
فــي شــكل شــبكات ضــخمة أو عتــاد صــناعي ومعــدات لصــیقة بــاألرض یصــعب اعتبارهــا منقــوال أحیانــا 

4.لإلهتالكقابل ) أصل ثابت ( كأفران األجر مثال وتعالج محاسبیا على انها قیمة ثابتة 

التهیئــات، معــدات المنشــآت العامــة، أعمــال یســجل فــي هــذا الحســاب: تثبیتــات عینیــة أخــرى218/ حـــ
إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن التثبیتـــات غیـــر المدرجـــة فـــي الحســـابات ... ، معـــدات مكتـــبالنقـــل، أثـــاث المكتـــب

5.السابقة

.49: مرجع سابق، ص: لبوز نوح1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:437.

.243: ، مرجع سابق، صنظام المحاسبة المالیة، سیر الحسابات وتطبیقاتھا: لخضر عالوي3
.50: مرجع نفسھ، ص: لبوز نوح4
.49: ص، مرجع سابق، scfالمحاسبة المعمقة وفق النظام الجدید : لخضر عالوي5
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:أنالجبائيعلى المراجع
 المضـــافة عنـــد اقتنـــاء التثبیتـــات، علـــى خـــالف التحقـــق مـــن صـــحة اســـترجاع الرســـم علـــى القیمـــة

األصول المستثناة من حق الخصم؛
وحق ملكیة المؤسسة لها؛التأكد من الوجود الفعلي لهذه األصول
التأكد من التصریحات الخاصة باقتناء السیارات السیاحیة وقیمتها؛
دراجهـا فـي قیمـة األصـول التأكد من أن قیمة التخفیضات والتنزیالت والحسومات المستردة لـم یـتم إ

الثابتة؛
 1؛)تثبیتات عینیة ( التحقق من طبیعة األصول المسجلة

 التحقــق فــي حــال الحصــول علــى أصــل فــي إطــار عقــد اإلیجــار التمــویلي أنــه ســجل ضــمن أصــول
2؛)تغلیب للحقیقة االقتصادیة على الجانب القانوني(المؤسسة 

حتــاج هــذه األصــول إلــى بعــض التعــدیالت أو فــي حالــة األصــول المــؤجرة مــن الغیــر، وفــي حــال ت
التحســینات لزیــادة إنتاجیتهــا أو طاقتهــا، فیجــب علــى المراجــع التحقــق مــن نــص العقــد فیمــا یخــص 

3.الطرف الذي سوف یتحمل هذه المصاریف

التثبیتات الجاري انجازها 23/ حـ

الســـنة، كمـــا نســـجل بهـــذا الحســـاب وهـــي التثبیتـــات المادیـــة والمعنویـــة والتـــي لـــم یكتمـــل انجازهـــا فـــي نهایـــة 
4.التسبیقات واألقساط المسددة لموردي التثبیتات

5:على المراجع الجبائي

التحقق من ان هذا الحساب ال یحتوي على تثبیتات في الخدمة؛
ال یحتوي على تسـبیقات ومـدفوعات تخـص التثبیتـات " تسبیقات مستلمة " 419/ التأكد من أن حـ

الجاري انجازها؛
التحقق من طریقة تقییم تكلفة التثبیتات الجاري انجازها.

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:437.
.110:ص، 2010، الجزائر، الورقة الزرقاءمنشورات ، دروس وتطبیقات، IAS/IFRSالمحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة: محمد بوتین2
.486: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا3
.74: مرجع سابق، ص:عبد الرحمان عطیة4

5 Rédha Khelassi, idem, P:438.
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مساهمات وحقوق ملحقة بالمساهمات26/ حـ :
مثل إسهامات الشركة في شركات أخرى أي لها حقوق لدى شركات أخرى ولكن في شكل سندات تساهمیة 

لیست ملموسـة كالعقـارات في رأس المال، وهذه السندات اعتبرها المشرع الجزائري قیم ثابتة بالرغم من أنها
أو العتـاد ولیسـت معنویــة غیـر ملموسـة كحــق االختـراع والعالمـات التجاریــة ومـا إلـى ذلــك لكـن الحكمـة فــي 
ذلك أنها أموال مستثمرة تدر منافع مستقبلیة ألكثر من دورة مالیة وهنا تكمن صـفة الثبـات فیهـا وال تخضـع 

وضاع والسوق المالیـة غیـر ثـابتتین الرتباطهمـا بـالعمالت الك بینما تخضع للخسائر في القیم ألن األتلإله
1.الخارجیة مثال

2:وعلى المراجع الجبائي أن

یجب على المراجع أن یحصي بصفة كاملة مختلف التدفقات بین الكیان ومختلف فروعه؛
 التحقق من أن فوائض القیم المحققة من التنازل عـن األسـهم أو الحصـص ظـاهرة فـي بیـان الـدخل

اد؛كإیر 
 االطالع على الجداول المرفقة بالمیزانیة للحصـول علـى كـل المعلومـات المتعلقـة بالشـركة القابضـة

والتابعة؛
التأكد من الضریبة على فائض القیمة القصیرة األجل، أصبحت مستحقة خالل سنة واحدة؛
 عـن مـنح التحقق من اإلعفاء من الضریبة على أربـاح الشـركات فیمـا یخـص فـوائض القـیم الناتجـة

ــا فــي الشــركة  عقــب إدمــاج شــركات أســهم فــي ) حصــص فــي رأس المــال(أســهم أو حصــص مجان
3.شركات ذات مسؤولیة محدودة

التثبیتات المالیة األخرى27/ حـ
وذلك حسب الشكل القانوني للمؤسسة وطبیعة نشاطها، أخرىتختلف األصول المالیة من مؤسسة إلى 

4.التي لم یسبق التطرق إلیها في الحسابات السابقةاألخرىلیة ویعالج هذا الحساب التثبیتات الما

5:على المراجع الجبائيو 

التأكد من عدم تسجیل حیازات األوراق المالیة في األصول بقیمة تختلف عن سعر الحیازة؛
التأكد من دمج مكاسب سندات التوظیف في الدخل الخاضع للضریبة على أرباح الشركات؛

.60: ، صمرجع سابق: لبوز نوح1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:441.

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 1–143المادة 3
.259: ص، مرجع سابق، نظام المحاسبة المالیة، سیر الحسابات وتطبیقاتھا: لخضر عالوي4

5 Rédha Khelassi, idem, P:441.
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 التسجیل المحاسبي لألوراق المالیة؛التأكد من
التحقق من أن المداخیل المتأتیة من سندات التوظیف تم تحصیلها وتسجیلها محاسبیا؛
التأكد من أن الفوائد غیر القابلة للخصم جبائیا تم إدراجها في الربح الخاضع للضریبة؛
 رؤوس األمــــوال التحقــــق مــــن مبلــــغ الضــــریبة الخاصــــة باالقتطاعــــات مــــن المصــــدر علــــى مــــداخیل

.المنقولة
اهتالك التثبیتات العینیة281/ حـ

اإلهتالك هو انخفاض قیمة عنصـر نشـیط، یطـرأ علـى األصـول الثابتـة العینیـة، وذلـك علـى أثـر اسـتعماله 
1.أو مرور الزمن علیه

:وعلى المراجع الجبائي
التأكد من التقیید المحاسبي لألصل؛
ك؛التحقق من كون األصل قابال لإلهتال
التأكد من تاریخ بدایة احتساب اإلهتالك؛
 التحقــق مــن الحــدود القصــوى المفتوحــة جبائیــا عنــدما یتعلــق األمــر بالســیارات الســیاحیة حیــث یــتم

دج إذا كانـت هــذه الســیارة ال تشــكل األداة الرئیســیة 1.000.000احتسـاب اإلهــتالك علــى أســاس 
2لنشاط المؤسسة؛

 من المعامالت والتأكد للتثبیتاتالتحقق من االهتالك المتناقص)coefficients(؛المطبقة
 ؛)الخ...أصول في إطار إیجار تمویلي( البحث عن حاالت تطبیق اهتالكات استثنائیة
3التأكد من تقیید التثبیتات المهتلكة كلیة في األصول والتي ال تزال في الخدمة؛

 المتأتیة من عملیات إعادة التقییم فـي نتیجـة التأكد من إعادة تقیید فائض مخصصات االهتالكات
4السنة المالیة؛

 التحقق من حساب قاعدة االهتالك المالي للتثبیتات التي تمنح الحق في خصم الرسـم علـى القیمـة
المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القیمة المضافة، على أساس سعر الشراء أو 

الملتقى الدولي حول صنع القرار في المؤسسة اتخاذ القرار، التحكم في التسییر الجبائي ألعباء المؤسسة المساهمة في: ولهي بوعالم1
.08: ، ص2009أفریل، 15-14لیومي ، االقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر

.2017وم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرس141المادة 2
3 Rédha Khelassi, , Op, Cit, P:442.

.2017ة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل186المادة 4
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یمـــة المضـــافة، أمـــا بالنســـبة لقاعـــدة االهـــتالك المـــالي للتثبیتـــات ســـعر التكلفـــة دون الرســـم علـــى الق
المخصصــة لنشــاط غیــر خاضــع للرســم علــى القیمــة المضــافة فیــتم حســابها مــع إدراج الرســم علــى 

1.القیمة المضافة

خسائر القیمة عن التثبیتات29/حـ
الخسـارة ناتجـة عـن حـادث أو قد تتعرض القیم الثابتة إلى نقص في قیمتها لسبب أو آلخر فقـد تكـون هـذه 

بســبب األزمــات االقتصــادیة، أو لتطــور علمــي یفقــد القــیم الثابتــة قیمتهــا أو جــزء منهــا دون اســتعمالها حتــى 
2.ولو كانت جدیدة

3:وعلى المراجع الجبائي

 التأكـــد مـــن كیفیـــة إنشـــاء مخصـــص انخفـــاض قیمـــة الموجـــودات الملموســـة وغیـــر الملموســـة ضـــمن
؛ )التأكد من وجود خطر، التأكد من قیمة االنخفاض ( في القانون الشروط المنصوص علیها

التحقق من المخصص في حال ارتفاع قیمة الخسارة؛
ات انخفاض قیمة الموجودات الملموسة وغیر ملموسة والتي أصبحت بدون التأكد من أن مخصص

مبرر خالل السنة، تم إلغاؤها وتحمیل قیمتها في الربح الخاضع للضریبة؛
ب علــى المراجــع التحقــق مــن انــه تــم إظهــار المبلــغ الصــافي للتثبیتــات فــي المیزانیــة بعــد طــرح یجــ

اإلهتالكات وخسائر القیمة؛
 التحقـق فـي حـال التنـازل عـن التثبیـت، مـن انـه تــم تسـجیل خسـارة القیمـة التـي تـم إثباتهـا سـابقا فــي

مطلوب إثباته في حسـابات شكل انخفاض لقیمة التثبیت حتى یمكن تحدید فائض وناقص القیمة ال
.النتائج

.2017ة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل141المادة 1
.72: ، صمرجع سابق: لبوز نوح2

).بتصرف. (267: مرجع سابق، ص: لخضر عالوي3
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لمخزونات والمنتوجات قید التنفیذالمراجعة الجبائیة لحسابات ا.3
یضــم مجموعــة المــواد والمنتجــات التــي اشــترتها المؤسســة أو قامــت بإنتاجهــا بهــدف بیعهــا أو المخــزون

.استهالكها في عملیات اإلنتاج واالستغالل
1:وتمثل المخزونات أصوال

 الكیان وتكون موجهة للبیع في إطار االستغالل العادي؛یمتلكها
هي قید إنتاج بقصد مماثل؛
ماتهي مواد أولیة ولوازم، موجهة لالستهالك في عملیات اإلنتاج أو تقدیم الخد.

تتعرض المخزونات للسرقة من طرف عمال المخازن، وأحیانا باالتفاق بین هؤالء ومستخدمي مصلحة 
، قصـد تخفـیض تزویر بالنقصان، من طرف المسـؤولالتجاریة، كما تتعرض مبالغها للالمحاسبة والمصالح 

2.األرباح وبالتالي التهرب من الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة

:بالنسبة للحسابات
السـلع مشـتراة بقصـد إعـادة بیعهـا علـى الحالـة التـي اشـتریت بهـا أي دونمـا : مخزونات البضائع30/ حـ

.حالتهاتغییر في
هي المواد واللوازم التي اشترتها المؤسسة لیتم تحویلها إلى منتجات: مواد أولیة ولوازم31/ حـ.
هـــي مـــواد تســـاهم فـــي عملیـــات المعالجـــة أو التصـــنیع أو االســـتغالل دون أن : تموینـــات أخـــرى32/ حــــ

.تدخل في تكوین المنتجات المعالجة أو المصنعة
من السلع بهدف إعادة بیعها أو استهالكهاالمشتریات: مشتریات مخزنة38/ حـ.

:وعلى المراجع الجبائي
 التحقـــق مـــن فـــواتیر الشـــراء كمســـتندات لعملیـــة التقییـــد، حیـــث یجـــب علـــى المراجـــع التأكـــد مـــن أنهـــا

رسمیة أي محررة على مطبوعات المورد مبینا بها جمیع تفاصیل البضـاعة، تـاریخ إعـداد الفـاتورة، 
3معنونة باسم المؤسسة؛وان تكون 

التأكد من الوجود الفعلي لمخزون آخر مدة والحالة الموجودة علیها في تاریخ إعداد المیزانیة؛
4التأكد من ملكیة المؤسسة للبضاعة التي أدرجت ضمن قوائم الجرد؛

.46: ص، 2009جیطلي للنشر، برج بوعریریج، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي،: عبد الرحمان عطیة1
.164: مرجع سابق، ص: محمد بوتین2
.180: مرجع سابق، ص: عبد الفتاح الصحن آخرون3
.190: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا4
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1:التحقق من صحة وسالمة العملیات المتعلقة بالمخزون عن طریق

من عملیات حسابیة؛فحص كشوف الجرد وتدقیق ما تم
فحص ومراجعة العملیات الحسابیة المسجلة في الدفاتر والحسابات الخاصة بالمخزون.

 ــدفاتر المخــزون ومقارنــة النتــائج مــع أذون التســلیم ودفــاتر بضــاعة الفحــص المســتندي والحســابي ل
ات، فضـال الصادر والوارد، وكذلك فحص الترابط المنطقي بین حركة المشتریات والمخـازن والمبیعـ

عـن مطابقـة كشـوف الجــرد النهائیـة مـع مسـودات الجــرد الكتشـاف أي اخـتالف أو تعـدیالت نشــأت 
عن إعادة كتابة هذه الكشوف، والتأكـد مـن أن كشـوف الجـرد موقـع علیهـا بواسـطة اللجنـة المشـكلة 

2والمعتمدة بقرار من اإلدارة؛

سـترداد الظـاهرة فـي الفـواتیر تتوافـق مـع التحقق من أن قیمة الرسـم علـى القیمـة المضـافة القابلـة لال
المشتریات الفعلیة؛

التأكد من أن المشتریات تتعلق بالنشاط االستغاللي للمؤسسة؛
فحص فواتیر الشراء بشكل جید خاصة فیما یخص الرسم على القیمة المضافة القابلة لالسترجاع؛
د دخولهــا فــي ذمــة المؤسســة بــثمن یجــب التحقــق مــن أن البضــائع والمــواد األولیــة قــد تــم تثمینهــا عنــ

؛)المصاریف الملحقة بالشراء + ثمن الشراء = ثمن االكتساب ( االكتساب 
التحقق من أن سعر االكتساب ال یضم:

قیمة الرسوم القابلة لالسترداد؛
التخفیضات والتنزیالت والحسومات؛

؛الرجوع للفواتیر للتحقق من أسعار المشتریات
3.كلفة المخزونالتحقق من طرق حساب ت

.512: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
أدلة ونتائج التدقیق، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، - المدخل إلى التدقیق التأكید الحدیث، اإلطار الدولي : أحمد حلمي جمعة2

.419: ، ص2009
3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:446.
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:بالنسبة للحسابات
سلع قید اإلنتاج 33/ حـ

في المؤسسات اإلنتاجیة التي تعمـل بنظـام السلسـلة أي عبـور  عملیـة اإلنتـاج أو األشـغال بمراحـل 
،  ولكن نظرا لمبدأي استمراریة النشاط واستقاللیة الـدورات المالیـة اللـذین یفرضـان حتى تصبح تامة الصنع

علـــى أي كیـــان أن یفـــرق بـــین إنتـــاج ومـــردود الـــدورة المالیـــة عـــن غیرهـــا مـــع نیـــة الكیـــان فـــي مواصـــلة دوره 
فتها االســتغاللي مســتقبال، ونظــرا إلــى أن هنــاك ســلع لــم یــتم اســتكمال صــنعها فهــي تتمتــع بقیمــة زائــدة أضــا

عملیة اإلنتاج التي مرت بها حتى اللحظة التي هي علیها من التصنیع أو عدم الجاهزیة التامة فقد أعطى 
الفكـر االقتصــادي المحاسـبي إمكانیــة قیـاس القیمــة الزائـدة التــي حظـي بهــا المنتـوج الــذي الزال قیـد اإلنتــاج، 

تـوج غیـر التـام حتـى أصـبح علـى هـذه وهذا عـادة یكـون بحسـاب التكـالیف المتراكمـة التـي صـرفت علـى المن
.   الصورة من التمام الجزئي

خدمات قید اإلنتاج 34/ حـ
كمــا هــو الحـــال بالنســبة لإلنتـــاج قیــد االنجـــاز هنــاك أنـــواع عدیــدة مـــن الخــدمات التـــي لــم تســـتكمل 
وخاصــة فــي المؤسســات الخدمیــة التــي تــؤدي خــدمات للنــاس مقابــل إتعــاب وعــادة مــا یكــون هــذا النــوع مــن
النشــاط عنــد مكاتــب الدراســات التــي تقــوم بالتهیئــة العمرانیــة ومكاتــب الدراســات المعماریــة ومكاتــب اإلعــالم 

.الخ...اآللي التي تنتج برامج معلوماتیة
مخزونات المنتجات 35/ حـ

أي مؤسسة إنتاجیة أو تحویلیة یوجه إنتاجها للبیع، لكن إذا تم إنتـاج السـلع ولـم یبـاع فیـتم تخزینهـا 
مخازن الشركة المنتجة على أنها منتجات تامـة الصـنع ولیسـت بضـائع ألنهـا مقیمـة بقیمـة تكلفتهـا دون في

1.أي هامش ربحي متوقع أو خسارة

:وعلى المراجع الجبائي
 التحقق من السلع قید اإلنتاج أنها خزنت بتكلفة إنتاجها تعبیرا عن مبـدأ اسـتمراریة النشـاط وتطبیـق

2الدورات في تحمیل التكالیف؛مبدأ استقاللیة 

 ؛)خارج الرسم ( تحلیل طبیعة النفقات المدرجة في تكلفة اإلنتاج

.89، 87،88: ص صمرجع سابق، ص: لبوز نوح1
: ، ص2009، تمارین وتطبیقات محلولة، منشورات الورقة الزرقاء العالمیة، الجزائر، scfالمحاسبة المعمقة وفق النظام الجدید : لخضر عالوي2

139.
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 تحلیل معمق للمصاریف المتعلقة بتطویر اإلنتاج؛
التأكد من وجود جرد مفصل للمنتجات المخزنة في نهایة السنة المالیة؛
 ؛)كلفة اإلنتاج ت( التحقق من قیمة المنتجات التي تم إنتاجها داخل المؤسسة
1.التحقق من المنتجات المتبقیة والتي تتكون من النفایات والخردة

التي هي في الطریق، في المستودع، أو في اإلیداع ( مخزونات في الخارج 37/ حـ(
2.هو المخزون الواقع تحت رقابة المؤسسة ولكنه لیس في حیازتها فعلیا في نهایة السنة

:على المراجع الجبائي
 لمنتجــات غیــر المخزنــة فــي الشــركة والتــي تكــون ملكــا لهــا ولكنهــا األخــذ بعــین االعتبــار لضــمان

3.بحوزة الغیر

خسائر القیمة عن المخزونات والمنتوجات قید التنفیذ 39/ حـ
التضـخم كقد تعـرف بعـض البضـائع انخفاضـا فـي أسـعارها بسـبب حركـة مـن الحركـات االقتصـادیة 

إلــى غیــر ذلــك، وعلــى الكیــان األخــذ بعــین االعتبــار هــذه الخســائر وتســجیلها الســلعي أو فســاد بعــض منهــا
4.محاسبیا وذلك تطبیقا لمبدأ الحیطة والحذر

:وعلى المراجع الجبائي
التحقق من أسباب إنشاء مخصص انخفاض القیمة؛
 ؛)المقارنة بین قیمة المدخالت والقیمة السوقیة ( التحقق من طرق حساب انخفاض القیمة
 ؛)ركود، مخاطر السوق ( التحقق من أن إنشاء مخصص انخفاض قیمة المخزون مبرر
5أن مخصص انخفاض قیمة المخزون غیر قابل للخصم بالنسبة للمخزونات غیر موجهة للبیع؛

6.التأكد من عدم المغاالت في رقم هذا المخصص وأنه ممثل بالفعل للواقع

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:446.
.54: مرجع سابق، ص: عبد الرحمان عطیة2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:447.

.93: ، مرجع سابق، ص: نوحلبوز 4

5 Rédha Khelassi, idem, P:447.
.289: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا6
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لمراجعة الجبائیة لحسابات الغیرا.4
:حسابات الغیر تشمل علىإن 
 ؛)عمالء، أوراق قبض(الدیون التي اكتسبتها المؤسسة من تعاملها مع الغیر والتي لم تحّصل بعد
 الخ...موردون، أوراق دفع، ضرائب( االلتزامات أو الدیون المستحقة الدفع إلى الغیر.(

:بالنسبة للحسابات
موردو المخزونات والخدمات401/ حـ

التي تورد السلع والخدمات بصفتها المباشرة ویكون األمر إذا تم اقتناء السـلع والخـدمات وهي الفئة 
على الحساب وعادة ما یسجل هذا الحساب بمجرد استالم الفواتیر التي تثبت عقد البیـع واسـتحقاقیة المـورد 

1.لدینه

أوراق دفع -موردون403/ حـ
لتــي قــدمها الزبــون إلــى المــوردین تســدیدا لدینــه، إن أوراق الــدفع هــي الكمبیــاالت والســندات إلذن، وا

قد حددها القـانون أوراق الدفع بالنسبة للعمیل تعتبر أوراق قبض بالنسبة للمورد، إن تداول األوراق التجاریة
2.بالنسبة للسند ألمر471إلى 465بالنسبة للكمبیالة والمواد 464إلى 389التجاري في المواد 

ثبیتات موردو الت404/ حـ
.وهم الموردون الذین یقومون بتزوید الكیان بأحد القیم الثابتة إذا كان شراؤها على الحساب

أوراق الدفع(موردو تثبیتات السندات المطلوب دفعها 405/ حـ (
كالسلع والخدمات قد یكون أحیانا مقابل أوراق تجاریة سواء نفس الشيء بالنسبة لشراء القیم الثابتة 

سند إذني، لكن المشرع أعطى ألوراق الدفع المتعلقة بالقیم الثابتة حساب خاص لها للتفرقة بین بسفتجة أو 
األوراق التجاریـــة المســـلمة بغـــرض شـــراء الســـلع والخـــدمات واألوراق التجاریـــة المســـلمة بغـــرض شـــراء القـــیم 

3.الثابتة

موردو الفواتیر التي لم تصل إلى صاحبها408/ حـ
أو خدمات أو أي من القیم الثابتة دون الحصول على الفاتورة ألن العقد ینقضـي أحیانا یتم شراء سلع

.بمجرد القبول أو اإلیجاب، وأحیانا یتم الحصول على السلع دون فاتورة بسبب حاجة المؤسسة

.98: مرجع سابق، ص: لبوز نوح 1

.103: ، صمرجع سابق: عبد الرحمان عطیة2
.100–99: مرجع نفسھ، ص ص: لبوز نوح3
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التسبیقات والمدفوعات على الحساب، : موردون مدینون409/ حـRRRعلیهـا، الواجب الحصول
األخرىوالحسابات الدائنة 

حســب الحالــة العادیــة دائمــا یكــون حســاب المــوردین دائنــا علــى اعتبــار أن هــذا الحســاب مــن الــدیون 
1:القصیرة المدى، لكن هناك حاالت استثنائیة یكون فیها هذا الحساب مدینا وهذه الحاالت هي

 المسـبق التسبیقات التـي تعطـى للمـورد بغـرض شـراء بضـائع أو غیرهـا دون اسـتالمها فیبقـى المبلـغ
حق للمشتري لدى المورد، ویعتبر مدیونیة من نوع خاص؛

 الــدفعات علــى الحســاب التــي تــدفع للمــوردین بغــرض الشــراء مــنهم، ألن هنــاك نوعیــة مــن المــوردین
التـــي تشـــترط األقســـاط تحـــت حســـاب ســـلعة معینـــة، فقبـــل اســـتالم هـــذه الســـلع تعتبـــر المبـــالغ حـــق 

في میزانیة المشتري إلى أن یتم استالم مقابلها؛للمشتري في ذمة المورد وتعتبر مدیونیة 
 الحســومات الممنوحــة وهــي فــي غالــب األحیــان تخفیضــات فــي األســعار یمنحهــا المــورد للمشــتري

لســـبب حســـن ســـلوكه فـــي الســـداد أو بهـــدف اســـتقطاب المشـــترین وهـــذه المبـــالغ تعتبـــر حـــق ممنـــوح 
یونیة للمشتري؛للمشتري في ذمة المورد، وبالتالي أي حسم ممنوح یعتبر مد

 المــدیونیات األخــرى وهــي كــل حــق للمشــتري فــي ذمــة المــورد لســبب أو آلخــر كإرجــاع ســلع معینــة
.للمورد لعیب فیها مثال، تسجل ضمن حقوق الكیان لدى المورد

2:وعلى المراجع الجبائي

 التحقـــق مـــن الوجـــود الفعلـــي للـــدیون مـــن خـــالل القیـــام بالمقاربـــات الضـــروریة بـــین مـــا هـــو مســـجل
3حاسبیا وبین ما هو مسجل عند الغیر؛م

 التحقـــق مـــن أن جمیـــع المشـــتریات مـــن الســـلع والخـــدمات المتعلقـــة بالســـنة المالیـــة قـــد أخـــذت بعـــین
االعتبار؛

التحقق في حالة ما إذا كانت الفاتورة من مورد أجنبي:
 وجود عقد أو فاتورة شكلیة(Facture proforma) ،والمستندات الجمركیة؛
ن التسبیقات أو الدفعات على الحساب المدفوعة تتفق مع الشروط المنصـوص التأكد من أ

؛أو في الفاتورة الشكلیةعلیها في العقد

.450صمرجع سابق، : لبوز نوح1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:450.

.155: مرجع سابق، ص: محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي3
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یة بما یتفق مع الوثائق الجمركیةضمان التسویة النهائ.
 التحقــق مــن أن الشــركة قــد اســتفادت مــن فرصــة التخفــیض المــالي الممنــوح مــن قبــل المــوردین، وان

المضافة القابل للخصم قد تمت تسویته؛الرسم على القیمة
 التحقق من أن حساب المورد تم إظهاره في المیزانیة بمبلغ متضمن الرسومTTC؛
1التحقق من أنه ال توجد دیون اتجاه موردین وهمیین؛

2.تتبع حسابات الدائنین في السنة المالیة الموالیة، للتأكد من عدم وجود أخطاء في العملیة

:اباتبالنسبة للحس
وهو احد أهم عناصـر النشـاط الـذي ترتكـز علیـه عملیـة توزیـع السـلع والخـدمات : الزبائن411/ حـ

3.ألنه یمثل جزء هام في رقم األعمال

یقصـــد بالســـندات المطلـــوب تحصـــیلها األوراق :الزبـــائن والســـندات المطلـــوب تحصـــیلها413/ حــــ
4.من عمالئها تسدیدا لدیونهمتستلمها المؤسسة ) كمبیالة، سند إلذن ( التجاریة 

حسابات دائنة عن أشغال أو خدمات جاري إنجازها 417/ حـ
أحیانا یـرتبط الكیـان بعقـد أشـغال أو أداء خدمـة معینـة لمـدة طویلـة نسـبیا واألشـغال أو الخـدمات تـتم بصـفة 

ال یمكــن تدریجیــة لكــن فــي مراحــل معینــة كنهایــة الســنة المحاســبیة، وهنــاك أشــغال أو خــدمات تمــت لكــن
فوترتها في هذا المستوى من اإلنهاء بسبب اتفاق معین في العقد، فیسجل بذلك قید المدیونیة إلثبـات نسـبة 

.األشغال التي تمت خالل تلك اللحظة لجهات معینة كالضرائب
المنتوجات التي لم تعد فواتیرها بعد–زبائن 418/ حـ

دون الفــاتورة ألســباب معینــة كالتــأخیر بســبب تواطــؤ تســلم ســلع أو خــدمات بوصــل التســلیم فقــط أحیانــا 
مصلحة الفوترة في ذلك أو لعیب مـن العیـوب التقنیـة فـي أجهـزة كتابـة الفـواتیر أو غیـاب األوراق التـي 

5.تطبع علیها الفواتیر أو زبائن التجزئة الذین ال یمكن فوترة مبیعاتهم

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:450.
.430: مرجع سابق، ص: ھادي التمیمي2

.104: مرجع سابق، ص: لبوز نوح 3

.105: مرجع سابق، ص: عبد الرحمان عطیة4
.108-107: مرجع نفسھ ، ص ص: لبوز نوح5
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التسبیقات المستلمة –زبائن دائنون419/ حـRRRمنحها والموجودات األخرى الواجب لمطلوبا
إعدادها

:خالل السنة المالیةفي هذا الحساب یسجل 
 التســبیقات أو الــدفعات المدفوعــة علــى الحســاب التــي یســتلمها الكیــان علــى الطلبیــات المقــرر

1تسلیمات أو األشغال الواجب تنفیذها أو الخدمات الواجب تقدیمها؛

 والمتعلقة بدیون على األغلفة والمعدات المعارة؛المبالغ المستلمة من العمالء
2:في نهایة السنة المالیة یتعلق األمر بـ

 التخفیضات والتنزیالت والحسوماتRRRالتي ستمنح؛

دیون أخرى لصالح العمالء.
3:وعلى المراجع الجبائي

التحقق في حالة ما إذا كانت الفاتورة تتعلق بعمیل أجنبي:
 وجود عقد أو فاتورة شكلیة(Facture proforma) ،والمستندات الجمركیة؛
تتفق مع الشروط المنصـوص مستلمةت أو الدفعات على الحساب الالتأكد من أن التسبیقا

؛أو في الفاتورة الشكلیةعلیها في العقد
ضمان التسویة النهائیة بما یتفق مع الوثائق الجمركیة؛
سابات العمالء تعكس الواقع؛التأكد من أن أرصدة ح
التأكد من عدم وجود حقوق ال تتطابق مع عملیات حقیقیة؛
التأكد من تقارب حساب العمالء مع الكشوف السنویة للعمالء؛
التحقق من أن الحسومات خارج الفاتورة ظاهرة بشكل مفصل في الكشوف الجبائیة؛
 حسـاباتهم الشخصـیة مـع المؤسسـة قـد قیـدت التأكد من أن الكمبیاالت المسـحوبة علـى العـاملین أو

4في حسابات مستقلة وال تدخل ضمن حسابات العمالء؛

.66: صمرجع سابق، ، 19عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة 1
.106: مرجع سابق، ص: عبد الرحمان عطیة2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:451.
.277: مرجع سابق، ص: محمد الفیومي، عوض لبیب4
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تسبیقات ومدفوعات ممنوحة على الحساب –مستخدمون 425/ حـ
في حاالت خاصة قـد یحتـاج المسـتخدمین إلـى تغطیـة بعـض مصـاریفهم المسـتعجلة عـن طریـق طلـب 

1.لتقتطع بعد ذلك عند تاریخ استحقاق أجورهمعلى حساب األجر، ) تسبیقات(سلفات 

2:وعلى المراجع الجبائي

631/ التأكد من أن التسبیقات والمدفوعات الممنوحة على الحساب للمستخدمین لـم تسـجل فـي حــ
؛425/ بدال من حـ

التحقق من إدماج التسبیقات الممنوحة ضمن األعباء القابلة للخصم.
الضمان االجتماعي 431/ حـ

تعلــى المراجــع الجبــائي التحقــق مــن أن المؤسســة قــد أدرجــت ضــمن أعبائهــا القابلــة للخصــم اشــتراكا
ي لم تدفع في ختام السنة والت، (Cotisations patronales)الضمان االجتماعي الخاصة بأرباب العمل 

3.المالیة

رسوم على رقم األعمال–الدولة 445/ حـ
.المحققة ویقصد هنا الرسم على القیمة المضافةهي الرسوم على رقم األعمالو 
الضرائب األخرى والرسوم والتسدیدات المماثلة 447/ حـ

هناك مجموعة كبیرة من الضرائب والرسوم تختلف باختالف نشاط الكیان، فالضرائب والرسوم التي لم 
4.لى النشاط المهنيتدرج ضمن الحسابات السابقة تدخل ضمن هذا الحساب وعلى سبیل المثال الرسم ع

:وعلى المراجع الجبائي
 في نهایة السنة المالیة قد أدرجت ضمن التي لم یتم دفعهاالتأكد من أن الضریبة القابلة للخصم، و

النفقات القابلة للخصم؛
 التحقــق مــن أن جمیــع الفــواتیر المســتلمة تحتــوي علــى تواریخهــا وباســم المؤسســة، وذلــك مــن اجــل

سنوات؛4لرسم على القیمة المضافة خالل مدة التمكن من استرجاع ا
 التحقق من أن رصید الرسم على القیمة المضافة للمؤسسة یتوافق مع كشف الحساب الصادر عن

اإلدارة؛

.333: مرجع سابق، ص،scfالمحاسبة المعمقة وفق النظام الجدید : عالوي لخضر1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit,, P:451.
3 Idem, P:451.

.131: ، صسابقمرجع : لبوز نوح 4
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 التأكد من توفر الشروط الخاصة باالسترجاع المالي للرسم على القیمة المضافة الخـاص باكتسـاب
1:االستثمارات

 جدید أو مجددا بضمان؛على االستثمار أن یكون
 سنوات على األقل؛5االحتفاظ باالستثمار لمدة
2یكون االسترجاع المالي في حدود النشاط الخاضع أي بتطبیق قاعدة النسبة.

:للحساباتةبالنسب
یســجل ضــمن هــذا الحســاب مبلــغ األمــوال التــي یقــدمها الكیــان بصــورة : عملیــات المجمــع451/ حـــ

3.عة، أو األموال التي تضعها كیانات المجمع تحت تصرف الكیانمؤقتة إلى كیانات المجمو 

مكـــرر مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة 138وتجمـــع الشـــركات حســـب أحكـــام المـــادة 
كل كیان اقتصادي، مكون من شركتین أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونیـا، تـدعى الواحـدة " فیعني به 

%90: تحت تبعیتها باالمتالك المباشر لــ-األعضاء–تحكم األخرى المسماة –الشركة األم -منها
".أو أكثر من الرأس المال االجتماعي

:راجعیجب على الم
4:التحقق من أنه تم اإلعفاء من حقوق التسجیل

العقود التي تثبت نقل األمالك بین الشركات األعضاء؛
ا في التجمعاتالعقود التي تثبت تحویل الشركات قصد إدماجه.

نــه لــم یــتم حســاب ضــمن رقــم األعمــال المعتمــد كقاعــدة للرســم علــى النشــاط المهنــي، التحقــق مــن أ
5العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة؛

 فــي حــال كانــت األنشــطة الممارســة مــن طــرف شــركاء أعضــاء التجمــع خاضــعة لمعــدالت مختلفــة
في %19ركات، یخضع الربح المتأتي من هذا التوحید للضریبة بمعدل للضریبة على أرباح الش

6.حالة ما إذا كان رقم األعمال تابعا لهذا المعدل

.50: ، ص2010محاسبة المؤسسة والجبایة وفق النظام المحاسبي الجدید، منشورات الورقة الزرقاء العالمیة، الجزائر، : جمال لعشیشي1
ھ(وجود نشاط مزدوج للمؤسسة تعني ھذه القاعدة أنھ في حالة" 2 ر خاضع ل ة المضافة والجزء اآلخر غی ى القیم ون ) جزء خاضع للرسم عل فیك

".االسترجاع في حدود أو نسبة النشاط الخاضع
.69: مرجع سابق، ص، 19عدد للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة 3
.2017من قانون التسجیل للجمھوریة الجزائریة لسنة 04مكرر 347المادة 4
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 06–220المادة 5
.2017مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 138المادة 6
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:بالنسبة للحسابات
الحسابات الجاریة –الشركاء 455/ حـ

وهي كل عملیات الشركاء في خالل نشاط الكیان في حالة الدیون والمـدیونیات سـواء بـإقراض الشـركة 
.االقتراض منها لفترة قصیرةأو
عملیات على رأس المال –الشركاء 456/ حـ

).المساهمات المالیة والعینیة للشركاء(عن عملیات رأس المال یتعلق بكل الدیون والمدیونیات الناتجة 
الحصص الواجب دفعها –الشركاء 457/ حـ

الشـــركة بموجـــب قـــرار التوزیـــع كـــل األربـــاح الواجبـــة التوزیـــع كـــدین علـــىیســـجل ضـــمن هـــذا الحســـاب 
1.الصادر عن الجمعیة العامة للشركاء إلى أن یتم سدادها

2:وعلى المراجع الجبائي

التأكد من قانونیة المعامالت المتعلقة بالحسابات الجاریة للشركاء؛
التحقق من أن كل المساهمات قد أدرجت ضمن حساب رأس المال؛
 ؛السنویةإجراء تقارب بین التسجیالت المرتبطة بالحسابات الجاریة للشركاء والتصریحات
التحقق من انه لیس هناك توزیعات أرباح وهمیة؛
التحقق في حالة دمج المبالغ الخاصة بالحسابات الجاریة للشركاء في رأس مال الشركة؛

:المراجع الجبائي التحقق من أنعلى الحسابات الجاریة –الشركاء 455/ حـفیما یخص

رصید الحساب لیس مدینا؛
 ركة للشـركاء بمناسـبة المبـالغ المدفوعـة مـن طـرفهمالتي تقـدمها الشـللفوائد على رأس المالبالنسبة

، فیجــب التأكــد مــن أن الشــركة قــد امتثلــت لشــروط خصــم )لحصصــهم فــي رأس المــال بالتناســب( 
.هذه الفوائد

ینقسم هذا الحساب إلى: خسائر القیمة عن حسابات الغیر49/ حـ:
: خسائر القیمة عن حسابات الزبائن491/ حـ

وهـــم أكثـــر حســـابات المتعـــاملین تعرضـــا لخطـــر عـــدم الســـداد بســـبب كثـــرة التعامـــل مـــع هـــذا الصـــنف      
.من المدیونیات التي تعتبر العمود الفقري لنشاط الكیان

. 136-134: صمرجع سابق، ص: وز نوحلب1
2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:453.
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:القیمة عن حسابات المجمع وعن الشركاءخسائر 495/ حـ
فـــي حالـــة تعـــرض حســـابات المجموعـــة أو الشـــركاء إلـــى خســـارة فـــي القـــیم بســـبب أو آلخـــر كـــالكوارث 

.الطبیعیة من الحرائق أو األمطار
: خسائر القیمة عن حسابات مدینین مختلفین496/ حـ

ـــع اســـویقصـــد  ـــع الحســـابات ذات الرصـــید المـــدین ســـواء بســـبب بی ـــازل عـــن احـــد بهـــا جمی تثنائي كالتن
.األصول أو غیر ذلك

:خسائر القیمة عن حسابات الغیر األخرى/ حـ498
ویعنى هذا الحساب بكل الخسائر المتوقعة أو الناتجة عن احد حسابات المتعاملین التي لم تذكر فـي 

1.الحسابات السابقة

:وعلى المراجع الجبائي
 2المشكوك فیها؛التحقق من الوثائق المبررة للحقوق

التحقق من أن إنشاء مخصص خسائر القیم تم وفق الشروط المنصوص علیها في القانون؛
التحقق من أنها لم تسجل ضمن التكالیف العادیة أو التشغیلیة؛
 فــي حالــة اســترجاع جــزء أو كــل مخصــص خســارة القیمــة علــى المراجــع التحقــق مــن إعــادة إدمــاج

الربح الخاضع للضریبة؛لجزء أو كامل مبلغ المخصص في 
3.التأكد من قابلیة الخصم لخسائر القیم المترتبة عن الزبائن

راجعة الجبائیة للحسابات المالیةالم.5
:بالنسبة للحسابات

نعني بها األسهم التـي یملكهـا الكیـان فـي شـركات حلیفـة : الحصص في المؤسسات المرتبطة501/حـ
.أو في نفس المجموعة

ویتضـــمن هـــذا الحســـاب كـــل : قســـائم الخزینـــة وقســـائم الصـــندوق القصـــیر األجـــلالســـندات،506/ حــــ
مـن القـانون 81مكـرر 715السندات التي تتمثل في سندات االستحقاق المنصوص علیها في المادة 

التجاري الجزائري والقسائم التي تصدرها شركات المساهمة بقیمة اسمیة قابلة للتحقیق وتسـمى بقسـیمة 

.153: مرجع سابق، ص: لبوز نوح1
.169: مرجع سابق، ص: محمد بوتین2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P:454.
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ئم ذات القـــیم المحـــدودة الصـــادرة عـــن صـــندوق أي شـــركة، وتعطـــي الحـــق لحاملهـــا فـــي الخزینـــة والقســـا
1.تحصیل أي مبلغ، كل هذه السندات تدخل ضمن تعامالت هذا الحساب

:وعلى المراجع الجبائي
2ضمان امتثال الشركة للقواعد التي تحكم إصدار السندات، بما في ذلك القروض السندیة؛

 المترتبــة عــن الســندات غیــر االســمیة أو لحاملهــا تــم إخضــاعها لالقتطــاع التحقــق مــن أن المــداخیل
3محررة من الضریبة فیما یخص الضریبة على الدخل اإلجمالي؛%50من المصدر بنسبة 

 التحقــق مــن نســبة االقتطاعــات مــن المصــدر بالنســبة للضــریبة علــى أربــاح الشــركات فیمــا یخــص
محــررة مــن %40: الســمیة أو لحاملهــا المحــددة بـــالمــداخیل الناتجــة عــن ســندات الصــندوق غیــر ا

4.الضریبة

:بالنسبة للحسابات
یسجل في هـذا القـیم التـي تضـعها المؤسسـة موضـع تحصـیل أو اقتطـاع مـن : قیم التحصیل511/ حـ

.حساباتها الجاریة
یســجل فــي هــذا الحســاب مخــزون ســیولة المؤسســة لــدى المؤسســات : بنــوك حســابات جاریــة512/ حـــ

.المالیة
یسجل في هذا الحساب جمیع الحسابات المالیة التي تمتلكهـا المؤسسـة : هیئات مالیة أخرى517/ حـ

5.في مؤسسات مالیة أخرى، كالحسابات الجاریة البریدیة وغیرها

یســــجل ضــــمن هــــذا الحســــاب جمیــــع الفوائــــد المنتظــــرة التــــي لــــم یحــــن أجــــل : فوائــــد منتظــــرة518/ حـــــ
6.السنة المالیةاستحقاقها في نهایة 

:وعلى المراجع الجبائي
 تحلیل وفحص كشـف الحسـاب الـوارد مـن البنـك للتأكـد مـن مطابقـة الرصـید الـوارد فـي هـذا الكشـف

؛مع الرصید الدفتري في حساب البنك بالدفتر الكبیر

.165-159: صمرجع سابق، ص:لبوز نوح1
2 Rédha Khelassi, idem, P:455.

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 104المادة 3
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 02–150المادة 4
.341–339: نظام المحاسبة المالیة، مرجع سابق، ص ص: لخضر عالوي5
.72: مرجع سابق، ص، 19عدد ریة الدیمقراطیة الشعبیة الللجمھوریة الجزائالجریدة الرسمیة 6
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 التحقق من أن اإلیداعات لدى البنك في نهایة السنة المالیة والتي وردت في كشف الحساب قد تـم
تسجیلها محاسبیا من واقع قسائم اإلیداع الموجودة في الشركة والتي تـم الحصـول علیهـا مـن البنـك 

1في تاریخ اإلیداع؛

 التأكد مـن صـحة أي مصـروفات أو فوائـد بنكیـة ظهـرت فـي كشـف الحسـاب ولـم تثبـت دفتریـا لعـدم
فس السنة المالیة؛ورود إشعارات عنها، وعلیه أن یتأكد بعد ذلك من صحة تسجیلها محاسبیا في ن

 التحقــق مــن التحصــیالت النقدیــة وضــمان عــدم وجــود محفظــات وهمیــة تــؤدي إلــى حــدوث تســریب
مالي واختالسات؛

 التحقق من عدم وجود أعباء وٕایرادات مؤجلة؛
 التحقــق مــن أن الرســم علــى القیمــة المضــافة تــم إظهــاره فــي الفــواتیر المحــررة مــن قبــل المؤسســات

2. لمؤسسة استرجاع قیمة الرسمالمالیة حتى تستطیع ا

وتعنــي األمــوال الســائلة المحــتفظ بهــا فــي المؤسســة، وهــذه األمــوال عــادة مــا تكــون : الصــندوق53/ حـــ
3.قیمتها ضئیلة

4:وعلى المراجع الجبائي التحقق

أن رصید الصندوق في نهایة السنة المالیة ال یظهر دائنا؛
 محاسبیا؛أن جمیع المعامالت النقدیة قد سجلت
 عــدم الخلــط بــین حســاب الصــندوق بالعملــة الصــعبة وحســاب الصــندوق بالــدینار الجزائــري وانــه تــم

.تقییم أرصدة الحسابات الظاهرة بالعملة الصعبة بالدینار في نهایة السنة المالیة
ترصید حسابات التحویالت الداخلیة في نهایة السنة المالیة؛
لة؛مصیر القسائم المستحقة وغیر المحص
أن اإلنفاق الذي تجاوز عتبة معینة محددة من قبل المؤسسة لم یتم نقدا؛
 التأكــــد مــــن أن النقدیــــة الموجــــودة فعــــال فــــي الخزینــــة تتطــــابق مــــع النقدیــــة الموجــــودة فــــي الــــدفاتر

5والسجالت؛

.558: مرجع سابق، ص: محمد السید سرایا1
2 Rédha Khelassi , Op, Cit, P:456.

.119: مرجع سابق، ص: عبد الرحمان عطیة3
4 Rédha Khelassi , idem, P:456.

.190: مرجع سابق، ص: خالد أمین عبد هللا5
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 إثبــات جمیــع المتحصــالت والمــدفوعات النقدیــة فــي حســاب الصــندوق حتــى نهایــة الســنة واســتخراج
1.الرصید

یســتعمل هــذا الحســاب فــي عملیــات التحــویالت الداخلیــة مثــل تحویــل مبلــغ : تحــویالت داخلیــة58/ حـــ
مـــن الصـــندوق إلـــى البنـــك أو العكـــس، ویهـــدف هـــذا الحســـاب إلـــى تمكـــین عملیـــة التمركـــز دون خطـــر 

2.االستعمال المزدوج

3:وعلى المراجع الجبائي

ال تتعلق بأعباء وٕایرادات مؤجلة؛الكتابات الظاهرة في هذا الحسابأن التحقق
التأكد من ترصید هذا الحساب في نهایة الدورة.

لحسابات التسییرالمراجعة الجبائیة : المطلب الثاني

سیتم التطـرق مـن خـالل هـذا المطلـب للمراجعـة الجبائیـة لحسـابات التسـییر والمتمثلـة فـي المراجعـة الجبائیـة 
.لإلیراداتلألعباء والمراجعة الجبائیة 

المراجعة الجبائیة لألعباء: أوال

:األعباء العامة.1
مـن 141إلـى إعطـاء مفهـوم صـریح لألعبـاء العامـة ولكنـه ذكـر فـي المـادة لم یتطـرق المشـرع صـراحة 

یحــدد الــربح الصــافي بعــد خصــم كــل التكــالیف، وتتضــمن هــذه " قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة 
، أي یمكــــن اعتبــــار األعبــــاء العامــــة كمصــــاریف ..."العامــــة مــــن أي طبیعــــة كانــــتالمصــــاریف : التكــــالیف

تكـــالیف عامـــة، تكـــالیف مالیـــة، ضـــرائب ( ضـــروریة لســـیر عملیـــة االســـتغالل فـــي إطـــار ممارســـة النشـــاط 
).الخ...ورسوم

.561: ، صمرجع سابق: محمد السید سرایا1
.186: مرجع سابق، ص: لبوز نوح2

3 Rédha Khelassi , Op, Cit, P:457.
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:شروط خصم األعباء العامة
1:وضع المشرع عدة شروط من أجل خصم األعباء العامة وهي

 من إنشاء أي مؤسسة هو تحقیق الربح بعد تخفیض التكالیف من اإلیرادات، وبالتـالي ال إن الهدف
تســـــتطیع المؤسســـــة خصـــــم األعبـــــاء إال إذا كانـــــت هـــــذه األعبـــــاء فـــــي صـــــالحها وضـــــمن نشـــــاطها 
االســــتغاللي، فالعملیــــات الخارجــــة عــــن عملیــــات االســــتغالل وغیــــر المرتبطــــة مباشــــرة باالســــتغالل 

یر ال تـــــدخل ضـــــمن زمـــــرة التخفیضـــــات بـــــل تضـــــاف إلـــــى النتیجـــــة كالمصـــــاریف الشخصـــــیة للمســـــ
أیا المحاسبیة، لكي تخضع إلى الضریبة على األرباح، كما ال تخصم النفقات الخاصة بالغرامات

.كانت طبیعتها والتي تقع على كاهل مخالفي األحكام القانونیة
 2.صحة هذه النفقاتي تؤكد المحاسبي لألعباء وتبریرها بكل الوثائق والمستندات التالتسجیل

تعتبــــر هــــذه األعبـــاء قابلــــة للخصــــم ویجــــب أن تقیــــد مشــــتریات : أعبـــاء الســــلع والمــــواد االســــتهالكیة
البضــائع والمــواد فــي المحاســـبة بتكلفــة الشــراء خـــارج الرســم علــى القیمـــة المضــافة زائــد المصـــاریف 

.علیهاالملحقة، مع األخذ بعین االعتبار التخفیضات التجاریة المتحصل 
3:وتتمثل فیما یلي: أعباء الخدمات

وهي تلك المصاریف التي تتعلق بنقل البضائع للزبائن وكـذا التنقـل والمهمـات : مصاریف النقل
فــي حالــة مــا تكــون ناتجــة عــن التزامــات مهنیــة، وتعتبــر هــذه النفقــات قابلــة للخصــم إذا كانــت 

مرفقة بأدلة كافیة لقبول عملیة الخصم؛
إنــه یجــوز خصــم قیمــة اإلیجــار المــدفوع فعــال للمكــان الــذي : یجــار والمصــاریف المتعلقــة بــهاإل

تســتغله المؤسســة إذا كــان العقــار ملكــا للغیــر، بشــرط أن ال یكــون العقــار موجهــا كلیــا أو جزئیــا 
4لالستخدام الشخصي حیث ال یدخل ذلك ضمن تكالیف المؤسسة الواجبة الخصم؛

تكــــون هــــذه المصــــاریف قابلــــة للخصــــم إذا كانــــت مخصصــــة :مصــــاریف الصــــیانة واإلصــــالح
لصــیانة عناصــر األصــول وتجهیــزات المؤسســة للحفــاظ علیهــا دون أن ینــتج عــن هــذه الصــیانة 

فائض قیمة خاص بالتجهیزات، أي تكون سببا في تمدید مدة استعمالها القانونیة؛

.283: مرجع سابق، ص: بن ربیع حنیفة1
.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02-169المادة 2
.284: ، صنفسهمرجع :  بن ربیع حنیفة3

.2017للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة01-169المادة 4
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ةإلـى غایـة عشـرة بالمائـتخصم من الدخل أو الربح الخاضـع للضـریبة : أعباء البحث والتطویر
مـــــن مبلـــــغ هــــــذا الـــــدخل أو الـــــربح، فــــــي حـــــدود ســـــقف یســــــاوي مائـــــة ملیـــــون دینــــــار    ) 10%(
؛ النفقـات المصـروفة فـي إطـار بحــث التطـویر داخـل المؤسسـة شــریطة )دج100.000.000(

1إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث؛

قیمــة الهــدایا غیــر قابلــة للخصــم باســتثناء تلــك التــي لهــا لقــد اعتبــر المشــرع أن : هــدایا مختلفــة
2دج للوحدة؛500طابع إشهاري ما لم تتجاوز قیمة كل واحدة منها 

ــــات ذات الطــــابع : اإلعانــــات والتبرعــــات ــــا لصــــالح المؤسســــات والجمعی ــــدا أو عین الممنوحــــة نق
3دج؛1.000.000اإلنساني، بشرط أن ال تتجاوز مبلغا سنویا قدره 

 تعــــــد مصــــــاریف المســــــتخدمین كــــــالعالوات والتعویضــــــات والمســــــاهمات : المســــــتخدمینأعبــــــاء
االجتماعیــــة والمســــتحقات الجبائیــــة المتعلقــــة بــــذلك وكــــذا عوائــــد الشــــركاء والمســــیرین واألعبــــاء 
االجتماعیة قابلة للخصم، وفیما یخص العوائد المدفوعة لغیر األجراء مثل األتعاب والسمسرات 

4یوما؛30بشرط التصریح بها في أجل وغیر ذلك قابلة للخصم 

تخصــم الضــرائب الواقعــة علــى كاهــل المؤسســة والمحصــلة خــالل الســنة المالیــة : األعبــاء الجبائیــة
5؛والضریبة على الدخل اإلجماليباستثناء الضریبة على أرباح الشركات

وخصـمها یكـون صـاریف المالیـةتتشكل من الفوائد وأعباء الصرف وغیرهـا مـن الم: األعباء المالیة ،
6أرباح السنة المالیة التي استحقت فیها هذه الفوائد؛من 

تكون من المصاریف القابلة للخصـم مـن الـربح الخاضـع للضـریبة كـل التأمینـات : مصاریف التأمین
، )الـخ...حرائـق، فیضـانات، سـرقة(التي من شأنها ضمان عناصر األصول من األخطار المحتملة 

التأمینات المدفوعـة لصـالح الغیـر إذا كـان هـؤالء المسـتخدمین أجـراء فـي وتكون قابلة للخصم كذلك

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 171المادة  1

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01–169المادة 2
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 01-169المادة  3

.284: ، صمرجع سابق: بن ربیع حنیفة4
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 4-141المادة 5

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة 1-141المادة  6
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المؤسسـة، وفـي هــذه الحالـة یكــون مبلـغ التــأمین زیـادة فـي األجــرة، أمـا مصــاریف التـأمین الشخصــیة 
1لمسیري المؤسسة، وكذلك التي ال تتعلق مباشرة باالستغالل فیجب إعادة إدماجها؛

یمكـن خصـم : الي والكفالـة والرعایـة الخاصـة باألنشـطة الریاضـیةالمصاریف الخاصة باإلشهار الم
من رقم أعمال السنة %10هذه المبالغ من أجل تحدید الربح الجبائي شریطة أن ال یتجاوز مبلغها 

ــــــین والمعنــــــویین وفــــــي حــــــد أقصــــــاه ثالثــــــون ملیــــــون دینــــــار  ــــــة بالنســــــبة لألشــــــخاص الطبیعی المالی
2).دج30.000.000(

:االهتالكات.2
ر االهــتالك جبائیــا عــبء تتحملــه المؤسســة نتیجــة الــنقص الــذي تتعــرض لــه اســتثماراتها بفعــل یعتبــ

3.االستخدام أو التقدم التكنولوجي أو مرور الزمن، یستوجب خصمه من اإلیرادات عند تحدید النتیجة

4:یتم حسابها كما یلي:قاعدة حساب اإلهتالك

 الرسـم علـى القیمـة المضـافة والتـي تسـتعمل فـي نشـاط بالنسبة للتثبیتات التي تمنح الحق فـي خصـم
خاضع للرسم، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة خارج الرسم على القیمة المضافة؛

 بالنسبة للتثبیتات التي كان الغرض من شراؤها هو استخدامها فـي نشـاط غیـر خاضـع للرسـم علـى
القیمة المضافة فإن قاعدة االهتالك تحدد على أساس تكلفة الشراء بما فیها الرسم، إال أنه وبالنسبة 

عـدة الهتالكهـا للسیارات السیاحیة التي ال تشكل اآلداة الرئیسیة لنشاط المؤسسة فقد حـدد المشـرع قا
دج؛1.000.000: تقدر بـ

 فیتم حساب اإلهـتالك علـى أسـاس مـدة القـرض ) اإلیجار التمویلي(في إطار عقد القرض اإلیجاري
.اإلیجاري

تعـــرف المؤونـــات جبائیـــا بأنهـــا تلـــك التخفیضـــات مـــن األربـــاح الخاضـــعة للضـــریبة لتغطیـــة : المؤونـــات.3
یضــات محــددة بدقــة وان تكــون مســجلة محاســبیا خــالل الخســائر المحتملــة شــریطة أن تكــون هــذه التخف

.من ق ض م ر م152السنة المالیة وتبیانها في كشف األرصدة المنصوص علیه في المادة 

.285: ، صسابقمرجع : بن ربیع حنیفة 1

.2017ثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما2-169المادة 2
.285: ، صمرجع نفسه: بن ربیع حنیفة3
.2017ثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما3-141المادة 4
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1:وتتمثل في: شروط خصم المؤونات

لخســــائر أو تكــــالیف تكــــون أصــــال المصــــاریف المتعلقــــة بهــــا قابلــــة یجــــب أن تخصــــص المؤونــــات
للخصم؛

 الخسائر والتكالیف عن أحداث وقعت خالل السنة المالیة المعنیة؛یجب أن تنجر هذه
یجب أن تكون الخسائر والتكالیف محتملة؛
یجب أن تكون المؤونات خاصة بمصاریف محددة.

:خسائر السنوات السابقة.4
عـــادة مـــا تحقـــق المؤسســـة حدیثـــة العهـــد خســـائر فـــي الســـنوات األولـــى مـــن نشـــاطها وذلـــك إلمكانیاتهـــا 

إمكانیـة الجبـائيعدم تأقلمها السـریع مـع وتیـرة النشـاط االقتصـادي، ولهـذا خـول لهـا المشـرعالمحدودة و 
خصم خسائر السـنوات السـابقة، بحیـث تخصـم هـذه الخسـائر مـن الـربح المحقـق، وٕاذا لـم یكفـي لتغطیـة 

إذا تحققــت الشــروط هــذا العجــز یجــوز لهــا نقــل أو ترحیــل فــائض العجــز إلــى الســنوات المالیــة الالحقــة
:التالیة
 یجب تبریر الخسارة محاسبیا وذلك طبقا لإلجـراءات المحاسـبیة المعمـول بهـا فـي وثـائق ملحقـة مـع

التصریح المقدم إلدارة الضرائب؛
2؛سنوات4خصمها في فترة ال تتجاوزیجب

ال یجـــب أن یكـــون هـــذا العجـــز مركـــب مـــن عجـــز لعـــدة ســـنوات بـــل یجـــب أن یرحـــل العجـــز األول
.وهكذا

3:أما فیما یخص المراجعة الجبائیة لهذه األعباء فعلى المراجع الجبائي

 دراســـة احتمـــال وجـــود تكـــالیف ناجمـــة عـــن معـــامالت أجنبیـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة تعتبـــر غیـــر قابلـــة
للخصم؛

 التأكد من أن مختلف األعباء التي تم خصمها من النتیجة تتعلق بنشاط المؤسسـة وخاصـة بالسـنة
المالیة المعنیة وانه تم تقییدها في المجموعة السادسة؛

التحقق من االهتالكات عنصر بعنصر؛

.287: ، صمرجع سابق: بن ربیع حنیفة1
.2017ثلة للجمهوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما147المادة 2

3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 468-460 .
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 التحقـــق مـــن أن األعبـــاء القابلـــة للخصـــم قـــد تـــم خصـــمها حســـب الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي
القانون؛

 التحقــــق مــــن أن الغرامــــات والعقوبــــات مهمــــا كانــــت طبیعتهــــا لــــم تخفــــض مــــن النتیجــــة الخاضــــعة
للضریبة؛

 التحقق من أنTVA المتعلقة بعملیات ال تستفید من حق الحسم لم تـدرج ضـمنTVA المتعلقـة
لحسم؛بعملیات تستفید من حق ا

التحقق من أن المؤونات المشكلة من اجل األخطار والتكالیف مبررة؛
التحقق من اإلثباتات الالزمة الخاصة باألعباء المالیة وفحصها؛
 بتعویض مصاریف النقل؛التحقق من الوثائق الخاصة
 التأكد من أن األقساط المدفوعة كأجر هي فعال ألشخاص یعملون في المؤسسـة وذلـك عـن طریـق

مراجعــة الكشــوف الشــهریة مــع مراقبــة كــل مكونــات األجــر مــن ســاعات إضــافیة وعــالوات وعطــل 
مدفوعة األجر؛

 المستخدمین واألجراء؛التحقق من أن المؤسسة تحترم القواعد القانونیة الخاصة بمسك دفاتر
التأكد من أن الرواتب التي یستفید منها المسیرون طبیعیة ومبررة؛
 التأكـــد مـــن انـــه تـــم إعـــادة دمـــج المبلـــغ الغیـــر قابـــل للخصـــم لبـــدل الحضـــور فـــي النتیجـــة الخاضـــعة

للضریبة؛ 
التحقق من العملیات الحسابیة الخاصة بالتسویة والتعدیل في الضرائب والرسوم؛
متثال لمختلف القواعد الجبائیة فیما یخص خصم األعباء االستثنائیة؛ضمان اال
التأكد من دمج أقساط التأمینات التي ال تتعلق بالسنة المالیة المعنیة في الربح الخاضع للضریبة؛
 التحقــق مــن صــحة الفوائــد المصــرح بهــا وذلــك مــن خــالل االطــالع علــى جــداول اهــتالك القــروض

والعقود الخاصة بها؛
التأكد من أن الفوائد المالیة المدفوعة تخص دیون على المؤسسة؛
 التحقق من سعر الصرف بالنسبة للعمالت األجنبیة في نهایة السنة المالیة للتأكد مـن صـحة مبلـغ

خسائر الصرف المخصوم من النتیجة؛
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حـــث العلمـــي التأكـــد مـــن أنـــه تـــم التصـــریح لـــدى إدارة الضـــرائب والهیئـــة الوطنیـــة المكلفـــة برقابـــة الب
1؛من خصم هذه المصاریفلالستفادةبالنفقات المصروفة في إطار بحث التطویر 

لإلیراداتالمراجعة الجبائیة : ثانیا
: التطرق للمراجعة الجبائیة لإلیرادات من خاللسیتم 

2:تعالج كما یلي:اإلعانات.1

تحریر هذه اإلعانات؛خاضعة للضریبة كلیا في الفترة التي یتم فیها : إعانات االستغالل
خاضعة للضریبة حسب الدفعات سواء: إعانات التجهیز:

استثمار قابل لالهتالك خضوع تناسبي مع أقساط االهتالك؛
3.فترة عدم قابلیة التصرف أو عشر سنوات: استثمار غیر قابل لالهتالك

:ونجد فیها:اإلیرادات االستثنائیة.2
النفصال؛فوائض القیمة الناتجة عن االندماج وا
فوائض القیمة الناتجة التنازل عن عناصر األصول؛
عن فرق إعادة التقییمفوائض القیم الناتجة.

فـــوائض القیمـــة الناتجـــة عـــن عملیـــات االنـــدماج :فـــوائض القیمـــة الناتجـــة عـــن االنـــدماج واالنفصـــال-2-1
أن هـذا النـوع مـن اإلعفـاء یخـص فقـط شـركات الضـریبة علـى أربـاح الشـركات، غیـرواالنفصال معفیة مـن

4.المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة

ــــازل عــــن األصــــول-2-2 ــــوائض القیمــــة عــــن التن ــــازالت عــــن :ف ــــاتج عــــن التن ــــائض القیمــــة الن یخضــــع ف
173و172المـادة ( االستثمارات للنظام الجبائي وفقا لتعلیمات قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

:إذ یمكن التمییز بین حالتین) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
فـــي هـــذه الحالـــة تحتســـب الفـــوائض المحققـــة ضـــمن النتـــائج : عـــدم الرغبـــة فـــي إعـــادة اســـتثمار الفـــائض-أ

5:الخاضعة للضریبة كاآلتي

70% اكتســـابها أو عنـــدما یكـــون ناجمـــا عـــن التنـــازالت التـــي تخـــص اســـتثمارات تـــم مـــن الفـــائض
انجازها منذ ثالث سنوات على األكثر ویتعلق األمر هنا بفوائض القیمة القصیرة األجل؛

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 171المادة 1
.2017للجمھوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 144المادة 2
.280: مرجع سابق، ص: ع حنیفةبن ربی3
.2017ئب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة من قانون الضرا1-143المادة 4

.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 01-173المادة   5
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35% من الفائض عنـدما یـأتي مـن التنـازالت التـي تخـص اسـتثمارات تـم اكتسـابها أو إنجازهـا منـذ
.طویلة األجلیتعلق األمر هنا بفوائض القیمة أكثر من ثالث سنوات على األكثر و 

1:في هذه الحالة یمكن للمؤسسة استثمار الفائض كلیا أو جزئیا: الرغبة في إعادة استثمار الفائض-ب

ـــائض المحقـــق ـــي للف ـــة والتـــي ترغـــب المؤسســـة فـــي إعـــادة :االســـتثمار الكل ـــر الفـــوائض المحقق تعتب
:استثمارها معفاة تماما من الوعاء الضریبي شرط احترام اإلجراءات التالیة

لتزام كتابیا أمام إدارة الضرائب عن نیتها في استثمار الفوائض المحققة؛على المؤسسة اال
 یكون تجسید هذا االلتزام في مدة أقصاها ثالث سنوات ابتداء مـن الـدورة المحاسـبیة التـي تلـي تلـك

التي تحقق فیها الفائض؛
المحقق؛یجب على األقل إعادة استثمار قیمة االستثمار المتنازل عنه باإلضافة إلى الفائض
 تحویــل الفــوائض المحققــة والمســتثمرة إلــى حســاب اإلهتالكــات الخاصــة باالســتثمارات الجدیــدة التــي

عوضت تلك المتنازل عنها، یسمح للمؤسسة عند االمتثال لهذه الشروط استبعاد الفـوائض المحققـة 
.عند حساب الوعاء الضریبي

بلــغ النــاتج عــن الفــائض جزئیــا فــي األجــل فــي حالــة إعــادة اســتثمار الم:االسـتثمار الجزئــي للفــائض
المحــدد قانونــا، فــالجزء البــاقي مــن الفــائض یرصــد فــي حســاب النــواتج االســتثنائیة أو فــي النتیجــة 
اإلجمالیة، إذا شرعت المؤسسة في استخراج نتیجة الدورة المحاسـبیة، مـع العلـم أن المؤسسـة سـبق 

ســـنوات واآلن علیهـــا بتصـــحیح نتیجتهــــا لهـــا وأن اســـتبعدت الفـــائض فـــي اآلجـــال المحـــددة بـــثالث 
.لتخفیض ما تحصلت علیه في شكل إعفاءات جبائیة

فــوائض القــیم إلــى فــي حــال عــدم التــزام المؤسســة باســتثمار الفــائض فــي اآلجــال المحــددة فإنــه تنقــل
2.الربح الخاضع للضریبة للسنة المالیة التي انقضى فیها األجل المحدد قانونا

حیث تنص القواعـد المسـتعملة فـي النظـام المحاسـبي : عن فرق إعادة التقییمالناتجةفوائض القیمة-2-3
المــالي علــى حریــة المؤسســات فــي إعــادة تقیــیم اســتثماراتها كمــا هــو الحــال عنــدما تختــار المؤسســة طریقــة 

3.القیمة العادلة في إعادة تقییم أصولها بدل طریقة التكلفة التاریخیة

. 281: مرجع سابق، ص: بن ربیع حنیفة1
.2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة لسنة 2–173المادة 2
.282: مرجع نفسھ، ص: بن ربیع حنیفة3
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1:عة الجبائیة لحسابات اإلیرادات فعلى المراجع الجبائيأما فیما یخص المراج

 باعتباره أهم عنصر مشكل لإلیرادات؛) المبیعات(التحقق من رقم األعمال
التحقق من معدالت الرسم على القیمة المضافة الظاهرة في فواتیر البیع؛
 وحســابات اإلیــرادات الظــاهرة المقارنــة بــین حســابات اإلیــرادات الظــاهرة فــي نتــائج المیزانیــة الجبائیــة

في نتائج المیزانیة المحاسبیة؛
التأكد من تسجیل جمیع المنتجات الناتجة عن نشاط المؤسسة في جدول حسابات النتائج؛
التأكد من وجود توافق بین التصریح الضریبي والتسجیالت المحاسبیة؛
التأكد من تسجیل جمیع اإلیرادات المحققة خالل الدورة؛
من أن الفواتیر التي لم یدرج فیها الرسم على القیمة المضافة تم تبریرها بـالتحقق:

الوثائق الجمركیة لخروج المنتجات والبضائع خارج اإلقلیم الوطني؛
شهادة تصدیر مصادق علیها من طرف المصالح الجبائیة.

 كـذا الشـرعیة فحص الشروط الدقیقة لمحتویات عقود القـروض وخاصـة معـدالت الفائـدة المحـدودة و
القانونیة للعقد؛

 التحقــق مــن أن حصــة الضــریبة المحصــلة مــن الشــركات التابعــة لــم یــتم حســمها مــن الضــریبة علــى
أرباح الشركات والتي تكون الشركة األم مسؤولة عن دفعها؛

التحقق من أن اإلیرادات االستثنائیة قد تم ضمها إلى النتیجة الخاضعة للضریبة .

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 475-470 .
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المراجعة الجبائیة للضرائب والرسوم: الثالثالمطلب 
:وتتمثل المراحل العملیة لمراجعة الضرائب والرسوم فیما یلي

IRGوالضریبة على الدخل اإلجمالي IBSالمراجعة الجبائیة للضریبة على أرباح الشركات : أوال

:ترتكز علىIRGوIBSالمراجعة الجبائیة لـ  

 الواجب الدفع؛التحقق من مبلغ الضریبة
 التحقــــق مـــــن وعـــــاء حســـــاب الضــــریبة وبالتحدیـــــد القیـــــام بمقاربـــــة بــــین النتیجـــــة الجبائیـــــة والنتیجـــــة

1المحاسبیة؛

 أشهر من تاریخ نهایة كل 4التأكد من انه تم التصریح بمبلغ الربح الخاضع للضریبة في غضون
؛)GN°1نموذج ( سنة مالیة 

 دفعها؛التأكد من مبلغ التسبیقات ومیعاد
على المراجع الجبائي التأكد من أن المؤسسة:

استفادت من حقها في اإلعفاءات؛
قد حددت األرباح الخاضعة بشكل دقیق؛
استفادت من التخفیضات الممكنة؛

التحقق من المعدالت المطبقة؛
2.التحقق من رصید التصفیة

واألجــور فعلــى المراجــع الجبــائي أمــا فیمــا یخــص الضــریبة علــى الــدخل اإلجمــالي صــنف المرتبــات 
التأكــد مــن انــه تــم احتســاب الضــریبة علــى أســاس الســلم الموضــوع مــن طــرف إدارة الضــرائب، وتمــت وفقــا 

3.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة130إلى 128للشروط المنصوص علیها في المواد 

1 Philippe Peuch-Lestrade, laurent Herve : la pratique de l’audit, édition économica, 4eme édition, 1992, P : 173.
2 Rédha Khelassi , Op, Cit, P: 479.

.72: مرجع سابق، ص: صالح حمیداتو3
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فةالمراجعة الجبائیة للرسم على القیمة المضا: ثانیا
:یتمحور حولز المراجع الجبائي تركی
ــد دیــون الملــزم : التأكــد مــن الحــدث المنشــئ للرســم الحــدث المنشــئ للضــریبة هــو الحــدث الــذي یول

1:ةبالضریبة اتجاه الخزینة، ویختلف الحدث المنشئ حسب نوع العملیات المحقق

ـــة ـــات المماثل ـــه :بالنســـبة للمبیعـــات والعملی ـــر أن ـــانوني أو المـــادي للبضـــاعة، غی مـــن التســـلیم الق
بالنسبة لمبیعـات المـاء الصـالح للشـرب مـن طـرف الهیئـات الموزعـة یتكـون الحـدث المنشـئ مـن 

الجزئي للثمن؛أوالقبض الكلي 
مـن التحصـیل الكلـي أو الجزئـي، وفـي : بالنسبة للمبیعات المحققة في إطار الصفقات العمومیـة

ح الرســم علــى القیمــة المضــافة مســتحق األداء بعــد أجــل ســنة ابتــداء مــن غیــاب التحصــیل یصــب
تاریخ التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة؛

مــن القــبض الكلــي أو الجزئــي للــثمن، ویقصــد بــالقبض كــل المبــالغ :بالنســبة لألشــغال العقاریــة
دفعات أو أكانت تسبیقات،ال مهما كانت طبیعة العملیة سواءالمحصلة عن طریق صفقة أعم

.تسدیدات لتصفیات
مؤسســة الترقیــة العقاریـة وهــذا فقــط ضــمن اإلطــار بالنسـبة لألشــغال العقاریــة المنجــزة مـن طــرف 

.الخاص بنشاطها یتكون الحدث المنشأ للرسم بالتسلیم القانوني أو المادي للمالك أو المستفید
، یتكـون الحـدث المنشـئ مـن وفیما یتعلق بالمؤسسات األجنبیة التي تمارس نشاطها في الجزائر

القــبض الكلــي أو الجزئــي للــثمن، غیــر انــه عنــد انتهــاء األشــغال، فیتكــون الحــدث المنشــئ مــن 
.االستالم النهائي للمنشأة المنجزة

یتكون الحدث المنشئ من القبض الكلي أو الجزئي للثمن:بالنسبة لتقدیم الخدمات.
المدین بهـذا الرسـم هـو المصـرح لـدى ( الحدث المنشئ من جمركة السلع یتكون: عند االستیراد

؛)الجمارك 
ـــد التصـــدیر یتكـــون الحـــدث المنشـــئ للمنتجـــات الخاضـــعة للضـــریبة المخصصـــة للتصـــدیر : عن

بمجــرد تقــدیمهم لهــذه المنتجــات للجمــارك، المــدین بهــذا الرســم هــو المصــرح لــدى الجمــارك، كمــا 
.هو إعفاء السلع المخصصة للتصدیرتجدر اإلشارة إلى أن المبدأ 

، 2017الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، امة للضرائب، لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العا1
.12:ص
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رقم األعمال الخاضع للرسم؛
 1؛)%9، المعدل المخفض %19المعدل العادي ( المطبقة المعدالت

 التحقـــق مـــن أن الفـــواتیر تحتـــوي علـــى جمیـــع التفاصـــیل المطلوبـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالحق فـــي خصـــم
الضریبة على القیمة المضافة؛

 مـــن الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة بـــالرجوع إلـــى الحـــاالت التحقـــق مـــن إمكانیـــة وجـــود إعفـــاءات
؛ )من قانون الرسوم على رقم األعمال13إلى 08المواد (المنصوص علیها في القانون

 التحقـــق مـــن كیفیـــة معالجـــة التنـــزیالت، التخفیضـــات والحســـومات فیمـــا یخـــص الرســـم علـــى القیمـــة
ى القیمـة المضـافة فـي حـال الفـوترة حیث یخصم مـن أسـاس الفـرض الضـریبي للرسـم علـ(المضافة

؛)التخفیضات والحسومات المالیة واإلنتقاصات الممنوحة وحسوم القبض
لمضافة وتسدیده في اآلجال المحددة قانونا؛االلتزام بالتصریح بالرسم على القیمة ا
2.التحقق من التسجیل المحاسبي للرسم على القیمة المضافة

TAPالمراجعة الجبائیة للرسم على النشاط المهني : ثالثا

3:فیما یخص الرسم على النشاط المهنيالمراجع الجبائيعلى

 4:حیث: الحدث المنشئ للرسمالتحقق من

یتكون الحدث المنشئ من التسلیم القانوني او المادي للبضاعة؛: بالنسبة لعملیات البیع
الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمنبالنسبة لألشغال العقاریة وتأدیة.
حیث یقوم المراجع بالتأكد من أن وعاء الرسم على النشاط المهني مكـون مـن رقـم : مراجعة الوعاء

المهنیــة اإلجمالیــة المحققــة دون احتســاب الرســم علــى القیمــة اإلیــرادات األعمــال اإلجمــالي أو مبلــغ 
المضافة؛

 حسب الحاالت التي نصـت علیهـا المـادة تستفید منها المؤسسةمراجعة التخفیضات التي یمكن أن
.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة219

، 77، الجریدة الرسمیة العدد 2017، المتضمن لقانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في 14- 16من القانون رقم 27- 26المادة 1
.2016دیسمبر 29: بتاریخ

2 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 481.
3 Idem, P :486.

.2017مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للجمھوریة الجزائریة  لسنة 221المادة 4
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وتحقیق الفعالیة أداء التسییر الجبائيأداة لتقییمالمراجعة الجبائیة : المبحث الثاني
الجبائیة 

نتیجــة الحساســیة الكبیــرة حظــي التســییر الجبــائي باهتمــام كبیــر مــن طــرف المؤسســات االقتصــادیة 
لــذا ســنحاول ،اتجــاه القضــایا الضــریبیة التــي تــؤثر علــى القــرارات اإلســتراتیجیة المتخــذة مــن طــرف المؤسســة

فـي تقیـیم أداء التسـییر الجبـائي وتحقیـق المراجعـة الجبائیـة من خالل هذا المبحـث تبیـان الـدور الـذي تؤدیـه 
. الفعالیة الجبائیة بالمؤسسة اإلقتصادیة

التسییر الجبائياألداء و مفاهیم أساسیة حول: المطلب األول

من خالل هذا المطلب سنحاول اإللمام بأهم المفاهیم المتعلقة باألداء والتسییر الجبائي

األداءمفهوم: الفرع األول

إن شیوع استخدام مصطلح األداء في األدب التسییري وكثـرة اسـتعماالته خاصـة فـي البحـوث التـي 
تتناول المؤسسة لم یؤدیا إلى توحید مختلف وجهات النظر حول مدلوله، فهو قد یستخدم للتعبیر عن مـدى 

یعبر عن انجاز بلوغ األهداف أو عن مدى االقتصاد في استخدام الموارد، كما نجده في كثیر من األحیان
والتي تعني إعطاء كلیـة الشـكل لشـيء مـا، والتـي Performareالمهام، واألداء لغة یقابل اللفظة الالتینیة 

التـي تعنـي انجـاز العمـل أو الكیفیـة التـي یبلـغ بهـا التنظـیم Performanceاشتقت منها الكلمـة اإلنجلیزیـة 
1.أهدافه

Encyclopedic worldورد مفهـوم األداء فـي  Dictionaryعمـال كمـا یجـب بأنـه إنجـاز األ
أن تنجـــز وهـــذا ینســـجم مـــع اتجـــاه بعـــض البـــاحثین فـــي التركیـــز علـــى إســـهامات الفـــرد فـــي تحقیـــق أهـــداف 

قـاس بـه قـدرة یالمؤسسة من خالل درجة تحقیق وٕاتمـام مهـام وظیفتـه، حیـث یعبـر األداء عـن السـلوك الـذي 
2.الفرد في اإلسهام في تحقیق أهداف المؤسسة

، ص 2001مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد األول، األداء بین الكفاءة والفعالیة مفھوم وتقییم، : عبد الملیك مزھودة1
.86: ص

المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، مظاھر األداء اإلستراتیجي، والمیزة التنافسیة، : كریم الخناقسناء عبد ال2
.35: ، ص2005مارس، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، 09–08یومي 
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فمن منطلق كون األداء كمفهوم اقتصر لـدى الكثیـر مـن البـاحثین علـى المـورد البشـري دون غیـره
قیــام الفــرد باألنشــطة والمهــام المختلفــة التــي یتكــون منهـــا :" مــن المــوارد األخــرى، فیــرى بعضــهم أنــه یعنــي

".عمله
ي حقیقــة األمــر ال إن أداء المــورد البشــري وٕان كــان جــزء ال یتجــزأ مــن أداء المؤسســة ككــل فهــو فــ

یعبر عنه لوحده دون إدراج أداء الموارد األخرى مادامت المؤسسة تحقق أهدافها من خـالل تفاعـل مختلـف 
1.مواردها

البحث عن تعظـیم العالقـة بـین النتـائج والمـوارد، وفـق أهـداف محـددة تعكـس : " ویعرف األداء بأنه
2".توجهات المؤسسة 

 ویعرفــه كــل مــنBromily وMillerانعكــاس لكیفیــة اســتخدام المؤسســة للمــوارد المالیــة : " بأنــه
3".والبشریة واستغاللها بكفاءة وفعالیة، وبصورة تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها

الفعـل الـذي یـؤدي إلـى تحقیـق : أنـهداء علـىا لـألمن التعـاریف السـابقة یمكـن أن نسـتخلص مفهومـ
.تخدام األمثل لمختلف المواردسحددة ومرسومة من قبل المؤسسة باإلنتائج م

مكونات األداء: ثانیا

مــن منطلـــق المعالجــة الشـــمولیة للمؤسســة یـــربط البـــاحثون األداء بمــدى بلـــوغ هــذه األخیـــرة أهـــدافها 
أحیانا، وأحیانا أخرى بمدى االقتصاد في استخدام مواردهـا المتمیـزة بالنـدرة النسـبیة، وبعبـارة أخـرى یسـتخدم 

، وعلیــه ســنقوم بــالتعرض لمختلــف المفــاهیم 4الكفــاءة والفعالیــة التــي تحققهــا المؤسســةللتعبیــر عــن مســتویات 
:المتعلقة بهاذین المصطلحین

l’efficacité: الفعالیة.1

لقـــد أشـــارت العدیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث المیدانیـــة إلـــى وجـــود عالقـــات متداخلـــة ومتشـــابكة بـــین 
من جهة أخـرى، ورغـم هـذا اإلشـكال الـذي یمثـل تحـدیا أمـام فعالیة المؤسسة من جهة والعوامل المؤثرة فیها 

5.الباحثین إال أن هناك محاوالت جادة للوصول إلى مفاهیم خاصة بالفعالیة

.87: ، صمرجع سابق: عبد الملیك مزھودة1
2 Alain Fernandez : Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, Editions d’organisation, Paris, 2000, P : 40.
3 Miller Kent & Bromiley Philip : Strategic risk and corporate performance, an Analysis of alternative risk
measure, Academy of Management Journal, Vol 33 No 4, 1990, P: 759.

.87-86: ، ص صمرجع نفسھ: عبد الملیك مزھودة4
. 60: ، ص2008الكفاءة والفعالیة في مجال التصنیع واإلنتاج، مجلة االقتصاد والمالیة، الوادي، العدد األول، : عبد الحمید برحومة5
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ینظر الباحثون في علم التسییر إلى مصطلح الفعالیـة علـى أنـه أداة مـن أدوات مراقبـة التسـییر فـي 
وتجـدر اإلشـارة كـس درجـة تحقیـق األهـداف المسـطرة،المؤسسة، وهذا من منطلق أن الفعالیة هي معیار یع

مــن جهــة أخــرى إلــى أنــه توجــد إســهامات كثیــرة مختلفــة حاولــت تحدیــد ماهیــة هــذا المصــطلح، فقــد اعتبــر 
تقــاس فعالیــة المؤسســة –حســب نظــرهم –المفكــرون الكالســیك الفعالیــة بمثابــة األربــاح المحققــة، ومــن ثــم 

1.بكمیة األرباح المحققة

 الفعالیـــة حســـبوتعـــرفM.Kalika ا ى أنھ المســـطرة مـــن طـــرف درجـــة تحقیـــق األهـــداف: " عل
2".المؤسسة

 أداة قیــاس قــدرة الوحــدة االقتصــادیة علــى تحقیــق أهــدافها المخططــة : " أیضــا علــى أنهــاكمــا تعــرف
وعلــى هــذا األســاس یــتم قیــاس فعالیــة الوحــدة االقتصــادیة بنســبة مــا تحققــه مــن نتــائج فعلیــة إلــى مــا 

ترغب في تحقیقه طبقا للخطة، والفعالیة بهـذا المفهـوم تـرتبط بكمیـة المخرجـات النهائیـة دون كانت
3".النظر إلى كمیة الموارد المستنفذة في سبیل الحصول علیها

إذن یمكـــن القـــول أن الفعالیـــة هـــي مـــدى قــــدرة المؤسســـة علـــى تحقیـــق األهـــداف المحــــددة، أي أن 
.في الوصول إلى تحقیق النتائج المرغوبةلفعالیة مرتبطة بمدى قدرتهاا

l’efficience: الكفاءة.2

ن المـوارد والنتـائج، لـى العالقـة بـیحیـث تشـیر إ، تعرف الكفاءة بأنها أداء األعمال بطریقـة صـحیحة
هو مقدار المدخالت من المواد الخــام و األموال و النـاس الالزمـة لتحقیـق مسـتوى معـین ماوترتبط بمسألة 

وتعني الكفاءة تحقیق أعــلى منفعة من خالل اسـتخدام المـوارد المخطـط . المخرجات أو الهدف المنشودمن 
.لها

أداء األعمــــال الصــــحیحة بطریقــــة صــــحیحة، وتــــرتبط الفعالیــــة : مــــالــــذلك فــــان الفعالیــــة والكفــــاءة ه
اءة تزیـــد كلمـــا كانـــت بمعنـــى أن الكفـــ) المـــدخالت(بالمخرجـــات والنتـــائج، وتـــرتبط الكفـــاءة بـــاإلدارة والمـــوارد 

لـذلك فـان الفعالیـة تتحقـق عنـدما یكـون هنـاك رؤیـا . حققـةعمالها أقـل، قیاسـًا بالنتـائج المالموارد التي تـم اسـت
وتتحقـق . واضحة وأهداف محددة واستراتیجیات ومبادئ وقیم وتنمیة وتطویر وغیـر ذلـك مـن سـمات القیـادة

وعندما یكون هناك فعالیة وال یوجد . لوقت ورقابة ومتابعةالكفاءة عندما یكون هناك تخطیط وتنظیم وٕادارة ل

.219: ، ص2009/2010، 07تحلیل األسس النظریة لمفھوم األداء، مجلة الباحث، ورقلة، العدد: الشیخ الداوي1
.20: ، ص2000إدارة اإلنتاج والعملیات، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، : ناصر المنصور كاسر2

.59: ، ص1999مبادئ محاسبة التكالیف، دار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، : أحمد نور3
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كفاءة فان الرؤى واألهداف ال تجد من یحققها بصورة صحیحة، وفي حالة عدم وجـود فعالیـة ووجـود كفـاءة 
.فان األعمال تنجز ولكن بدون وضوح األهداف

بالتبــادل، فقــد تكــون مالزمــا لمفهــوم الفاعلیــة، ولكــن ال یجــب أن یســتخدمایعتبــر مفهــوم الكفــاءة إن 
أي أنهـا تحقـق أهـدافها ولكـن بتكـالیف عالیـة، وعـدم كفـاءة المنظمـة یـؤثر ةالمنظمة فعالة ولكنها لیست كفؤ 

بینمــا الفاعلیــة هــي " إنجــاز العمــل بشــكل صــحیح " ســلبا علــى فاعلیتهــا ویمكــن اعتبــار الكفــاءة علــى أنهــا 
1.یكمل كل منهما اآلخرو هكذا فإن المفهومان"الشيء الصحیح /إنجاز العمل"

الـذي هـو (Gilbert, 1980)إلـى نمـوذج جیلبـرت نشیرومن أجل توضیح أكثر للعالقة بین هذه المفاهیم
، الفعالیـة والكفـاءة، وذلـك هـو یصـف العالقـة بـین كـل مـن المالئمـةعبارة عن مثلث یسمى بمثلـث األداء و

:التالي1-3رقم كما هو موضح في الشكل

:     الفرق بین الكفاءة والفاعلیة، على الرابط: ھشام سید محمد1
https://www.linkedin.com/today/author/0_0C-DgyhaZ45wKKztm8ECnt04/03/2017: ، بتاریخ.
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مثلث األداء : 1-3: شكل رقم

1:من خالل الشكل نالحظ أن

 واألهـداف یمثـل الفعالیـة، وهـو یسـمح بمعرفـة مـا إذا كانـت المؤسسـة السهم الذي یـربط بـین النتـائج
فعالة بما فیه الكفایة لتحقیق أهدافها؛

 الســهم الــذي یــربط بــین النتــائج والمــوارد یمثــل الكفــاءة، وهــو یســمح بمعرفــة مــا إذا كانــت المؤسســة
قادرة على تحقیق أهدافها بأقل التكالیف وباستعمال أدنى للوسائل؛

 الســـهم الـــذي یـــربط بـــین المـــوارد واألهـــداف یشـــیر إلـــى مـــا إذا كانـــت المؤسســـة قـــد اســـتعملت أكثـــر
.الموارد مالءمة لتحقیق أهدافها

1 Stéphane Jacquet : Management de la performance : des concepts aux outils, P :4 , sur le site :
http://www.creg.acversailles.fr/IMG/pdf/Management_de_la_performance_des_ concepts aux outils.pdf,
consulté le: 04/03/2017.

مالءمةالالفعالیة

مواردالالنتائج
لكفاءةا

األھداف

داءاأل

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Performance, consulté le: 04/03/2017.
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مفهوم التسییر الجبائي : الفرع الثاني

شمل ت:" Kimball j.rو DS Kimballبر التسییر من أهم وظائف المؤسسة، فحسب یعت
المؤسسة من حیث تمویلها، ووضع كل بإنشاءت والوظائف التي تتعلق كل الواجبا" التسییر"اإلدارة 

الرئیسیة، وتوفیر كل المعدات الالزمة الضروریة، ورسم الشكل العام للتنظیم الذي سوف تعمل سیاساتها 
1."فیه المؤسسة واختیار الرؤساء الرئیسیین

تحقق بقاءها وتحسین قدرتها فالمؤسسة تسعى جاهدة لتسییر مواردها المالیة بالطریقة التي 
أعطیتولعل من أهم التعاریف التي ، التسییر الماليب، وهذا ما یعرف التنافسیة بصفة دائمة ومستمرة

التسییر المالي هو مجال اتخاذ القرارات المالیة " Brighamو Westonللتسییر المالي نجد تعریف 
التسییر المالي هو : " Uptonو Howard، كذلك نجد تعریف "وتنسیقها مع دوافع وأهداف المؤسسة

2".تطبیق لمبادئ التسییر في مجال اتخاذ القرارات المالیة

ة لما الجبائیمسائلللمؤسسة نجد الالمجال الماليجانبا مهما في أخذتومن بین المسائل التي 
تسعى إلى خفض األعباء الضریبیة إلى أدنى كل مؤسسةف،للمؤسسةةالمالیلها من تأثیر على القرارات

یطلق علیه بالتسییر وهذا مامستوى ممكن وال یتحقق ذلك إال بدراسة معمقة وتخطیط جبائي محكم، 
.الجبائي

ولكنهــا مثلهــا مثــل التكــالیف التشــغیلیة شــركاتوعــبء ثقیــل علــى التكلفــة كبیــرةتعتبــر الضــرائب ف
نشـــاط مهـــم جـــدا الجبـــائيالتســـییرفـــإن لـــذلك ،ربحیـــة المؤسســـةكم فیهـــا وتخفیضـــها ممـــا یعـــززیمكـــن الـــتح

3.الضریبیة للمؤسسةالعدید من األدوات المستخدمة إلدارة الشؤون منباعتباره واحد

هــو شــرط أساســي لبقاءهــا ونموهــا، ولهــذا یجــب بشــكل جیــدإن ضــرورة تســییر المؤسســة ألعمالهــا 
التسییر الجبائي الجید ال یعني مخالفـة ألحكـام التشـریع سلیم، و كیفیة تسییر ضرائبها بشكل م علیها أن تتعل

علـى صـحة جیـد یعتبـر دلیـلالجبـائي التسـییر الالجبائي وٕانما تطبیق للقواعد الضریبیة بطریقـة ذكیـة، إذن ف

.232: اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة، الطبعة الثانیة، الجزائر، ص: ناصر دادي عدون1
2 C.Paramasivan, T.Subramanian : financial Management, New Age International Publishers, India, P :03.
3 Mahfoudh Hussein Mgammal, Ku Nor Izah Ku Ismail: Corporate Tax Planning Activities, Overview of
Concepts, Theories, Restrictions, Motivations and Approaches, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6
No 6 S4, MCSER Publishing, Rome-Italy,2015, P: 350.
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فالتسییر الجبائي یتطلب تقییما هو غیر مقبول، لكن من ناحیة أخرى فإن سوء استعمال القانون ،المؤسسة
1.والمرتكبة ألسباب تتعلق بالتسییرمن طرف المؤسسة لعدد من المخاطر التي تحملتها 

فتسییر جبائي جید مـن شـأنه أن یعـزز القـدرة التنافسـیة للشـركات، وعلیـه فهـو یعتبـر أداة هامـة فـي 
2.ةعملیة التخطیط االستراتیجي، لمواجهة األعباء الضریبیة الثقیل

، 3تقلیـدیا یعتبــر التســییر الجبــائي أداة تهـدف لزیــادة األربــاح لفائــدة المسـاهمین بعــد خصــم الضــرائب
هو تلك اإلجراءات والقرارات التي تتخذها المؤسسـة للـتحكم فـي العـبء الضـریبي " :J.C Parotوقد عرفه

"وتخفیضه مع أكبر قدر ممكن من الكفاءة ودون التعرض لمخاطر
وعواقبهـــا الجبائیـــة، جوانـــب القانونیـــة والمالیـــة لوضـــعیة معینـــةاألخـــذ فـــي الحســـبان الیتطلـــب فهـــو 

تسمح بالحصول على أفضل نتیجة للمؤسسة، هذا هو الحال عند وجود العدید من الحلـول لمشـكلة بطریقة
معینــة، ومــن الواضــح أن المؤسســة ســوف تختــار الحــل األكثــر اقتصــادا فــي جمیــع النــواحي بمــا فــي ذلــك 

4.الجانب الجبائي

ــــائي حســــب  ــــه) 2004(Macwilliamو ) Lasser)1948ویعــــرف التســــییر الجب ــــى أن إجــــراء " عل
قــــدرة " علــــى أنــــه ) Hoffman)1961، كمــــا عرفــــه "قــــانوني یســــمح بتخفــــیض مبلــــغ الضــــریبة المســــتحق

،"المؤسســـــــــــــة علـــــــــــــى ترتیـــــــــــــب أنشـــــــــــــطتها المالیـــــــــــــة بطریقـــــــــــــة تســـــــــــــمح بتخفـــــــــــــیض العـــــــــــــبء الجبـــــــــــــائي
لمجموعـة مـن األدوات التسییر الجبائي ینتج مـن االختیـار األمثـل " یرون أن ) Al)1995و Fallenأما 

5".والتي تتوافق مع روح القانون تسمح للمؤسسة من اإلستفادة من اإلعفاءات الجبائیة 

علــى انــه محاولــة تخفــیض الضــریبة واالســتفادة ممــا تتیحــه القــوانین التســییر الجبــائيیعــرفكــذلك و 
لتنفیذیـة الضـریبیة والكتـب الدوریـة الضریبیة والقوانین ذات الصلة ولوائحها التنفیذیـة والتعلیمـات التفسـیریة وا

1 Christine collette : Initiation à la gestion fiscale des entreprises, édition eyrolles université, paris, 1994, p : 45.
2 André Pinto Coelho Vello, Antonio Lopo Martinez : Efficient Tax Planning: An Analysis Of Its Relationship

With Market Risk, Fucape Business School, 2011, p : 02.
3 Nor Shaipah Abdul Wahab and Kevin Holland: Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value:
available at https://core.ac.uk/download/files/34/1488364.pdf accessed on 06-05-2016.
4 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 243.
5 Inès Bouaziz Daoud, Mohamed Ali Omri. Divergences comptabilité - fiscalité, gestion fiscale et gestion des
résultats en Tunisie : les nouveaux défis. Comptabilities, économie et société, May 2011, Montpellier, France, p:
07.
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تحلیـل منطقـي لوضـع خطـة مالیـة : ریبیة، وبالتـالي فالتسـییر الجبـائيوالمنشورات التي تصـدرها اإلدارة الضـ
1.من منظور تحقیق منافع ضریبیة، لمواءمة األهداف المالیة

لتدنئـة مجموعـة مـن اإلجـراءات المتخـذة بطریقـة عقالنیـة إذن یمكن القـول أن التسـییر الجبـائي هـو 
.الجبائيالعبء الجبائي دون مخالفة ألحكام القانون

سییر الجبائيالت)خطوات(إجراءات: 2-3: شكل رقم

مـــــــــن إعــــــــــداد البــــــاحثــــــــــــــــة 

دراسة حالة عینة من المؤسسات في قطاع ( دور التسییر بالقیمة للضرائب في اتخاذ القرارات المالیة للمؤسسة اإلقتصادیة : صابر عباسي1
.54: ، ص2015/2016یة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، اطروحة دكتوراه علوم تخصص محاسبة وجبا)المحروقات

جمع المعلومات الجبائیة

دراستها وتحلیلها

استعمالها
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قــوم بتجمیــع المعلومــات ذات الطــابع الجبــائي مــن مختلــف المصــادر المســیر یوحســب الشــكل فــإن
ـــة، حیـــث  ومحاولـــة وتحلیلهـــابدراســـتهاقـــوم یكـــالقوانین الجبائیـــة والمنشـــورات والنصـــوص التنظیمیـــة الجبائی

حقیـــق خفـــیض العـــبء الجبـــائي وبالتـــالي تاســـتعمالها بالطریقـــة التـــي تســـمح بتثـــم نصوصـــهااالســـتفادة مـــن
.األهداف االستراتیجیة للمؤسسة

وعملیـــة التســـییر هـــي مجموعـــة معقـــدة ومتشـــعبة مـــن المهـــام التـــي تســـعى فـــي النهایـــة إلـــى تجمیـــع، 
المؤسســة، وتحقیــق الهــدف بحــد ذاتــه أهــدافتنســیق وتوجیــه ثــم مراقبــة مجهــودات األفــراد، مــن أجــل تحقیــق 

یحیط بـه بعـض المالحظـات والمقـاییس المعتـرف بهـا، والمطلوبـة ضـمن اإلدارة الحدیثـة، فـأوال هـذه النتیجـة 
الــخ، وكــل هــذه العناصــر ...مرتبطــة ومقیــدة بعــدة عوامــل كالوقــت، ومــدى اســتغالل المــوارد البشــریة والمالیــة

یتعــین علــى اإلدارة المشــرفة علــى نشــاط المؤسســة أن تحقــق تــتحكم بقــدر معــین فــي تحقیــق الهــدف، حیــث 
، ثـم باسـتعمال أحسـن الفعالیة والكفاءة بنسبة مقبولة، إلى أن تصل إلى تنفیذ أعلى حد من الهدف المسطر

وأكثر استغالال لمواردها، وهذان العامالن، الفعالیة والكفاءة، أصبحا من المقاییس المهمة التي تحدد مسار 
.سسة الحدیثةوتطور المؤ 

وحتى تستطیع المؤسسـة الوصـول إلـى نسـبة عالیـة مـن الفعالیـة، وتضـمن بـذلك نموهـا واسـتمرارها، 
تقوم بتطبیق منهجیة ومسعى منطقي، منـذ تحدیـد السیاسـات والغایـات واألهـداف، إلـى كیفیـة توزیـع المـوارد 

هـــو إال مـــا یســـمى بعملیـــة بعـــد حصـــرها وتوزیـــع عملیـــة التنفیـــذ فـــي إطـــار زمنـــي محـــدد، وهـــذا المســـعى مـــا 
التخطـیط یعنـي تصــور المسـتقبل المرغـوب وكــذا الوسـائل الحقیقیــة " R.L.Ackoffوكمـا عرفــه التخطـیط، 

1".للوصول إلیه

لتســییر جبــائي فعــال ال بــد مــن القیــام هــذا المفهــوم علــى الجانــب الجبــائي فإننــا نجــد أنــه وبإســقاط
حیــث یعــرف التخطــیط الجبــائي علــى أنــه    المرجــوة،نتــائجلبتحقیــق ایســمح للمؤسســة بتخطــیط جبــائي محكــم 

2."من ضرائبهمللتخفیضمجموعة واسعة من األفعال التي تقوم بها الشركات " 

الجبائي یسعى إلى تحویل النقدیة التـي سـوف خطیطالت" Hoffman(1961)نجد تعریف أیضا
إذن أنشطة التسییر الجبائي تهدف إلى تخفیض الـدخل " تتدفق عادة إلى السلطات الضریبیة نحو الشركات

.250: مرجع سابق، ص: ناصر دادي عدون1
2 Donald Bruce, John Deskins, and William F. Fox: On The Extent, Growth, and Efficiency Consequences of
State Business Tax Planning, University of Tennessee Department of Economics Seminar Series, 2005, p: 01.
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ة تسـتند إلـى حقیقـة أن الخاضع للضریبة إلى أدنى مستویاته دون المساس بالنتیجة المحاسـبیة، هـذه النظریـ
یـف األنشـطة التـي تخفـض مـن الـدخل الخاضـع للضـریبة ولـیس لهـا تـأثیر الشركات توجه تركیزهـا حـول تكث

1.على النتیجة المحاسبیة

M.Scholesوحسـب  et M.Wolfson " قـدر مـن األداء مـن خـالل أقصـىالتخطـیط الجبـائي یسـتهدف
2."التكالیف الجبائیة وتكالیف التحویالت على حد سواء:بحث في التقلیل من جمیع التكالیفال

3:ط الجبائي الفعال یتطلب تنفیذ الشروط الثالثة التالیةفالتخطی

 یجب أن تكون جمیع الضـرائب المترتبـة عـن عملیـة معینـة قـد تـم أخـذها بعـین االعتبـار مـن وجهـة
نظر جمیع األطراف المعنیة بالعملیة؛

 والتــي ( الصـریحة لـیس فقــط الضـرائب االعتبـارقـرارات التمویـل واالســتثمار یجـب األخـذ بعــین فـي
أي (، ولكــن أیضــا الضــرائب الضــمنیة )تعنــي الضــرائب التــي تــدفع مباشــرة إلــى الســلطات الضــریبیة

؛)تلك التي تدفع بشكل غیر مباشر
 األخــذ فــي الحســبان أن الضــرائب لیســت ســوى جــزء مــن التكــالیف، وأن جمیــع التكــالیف یجــب أن

.تؤخذ بعین االعتبار
مفهـوم كـل مـن التسـییر الجبـائي والتهـرب الضـریبي المشـروع وغیـر وفي ظل غیاب حدود واضحة بین 

، فإن المؤسسـة تجـد نفسـها فـي مواجهـة مخـاطر فـي شـكل تعـدیالت لألسـس الخاضـعة للضـریبة، 4المشروع
غرامات وعقوبات من طرف اإلدارة الجبائیة، ومن هذا المنطلق فإن مفهوم األداء الجبـائي یبـدو نسـبیا جـدا 

تیــــا حیــــث انـــه مــــن المحتمـــل أن المؤسســــة تعتمــــد تـــدابیر تمكــــن مـــن تفــــادي ارتكــــاب وفـــي الوقــــت نفســـه ذا
المخالفــات الجبائیــة، وبالتــالي تفــادي التعــرض لجــزاءات مالیــة وجبائیــة، وعلیــه یمكــن اعتبــار أن المؤسســة 

إعــادة (تتمیــز بــأداء جبــائي فعــال إذا لــم تتعــرض ألي تعــدیل ضــریبي أو نــزاع ضــریبي مــع إدارة الضــرائب 
م ضریبي یتبعه نزاع ضـریبي قـد یـؤدي فـي نهایـة المطـاف إلـى االعتـراف بصـحة الحلـول المعتمـدة مـن تقیی

1 Seyram Kawor & Holy Kwabla Kportorgbi : Effect of Tax Planning on Firms Market Performance: Evidence
from Listed Firms in Ghana, International Journal of Economics and Finance, Vol. 6, No. 3, Published by
Canadian Center of Science and Education, 2014, P : 163.
2 R. YAICH : Fiscalité et performance de l’entreprise, rôle de l’expert-comptable, RCF N°52, 2001, P 22.
3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 245.

الذي ینتج جبائيمن بعض الثغرات الموجودة في التشریع الھو تخلص المكلف من أداء الضریبة نتیجة استفادتھالتھرب الضریبي المشروع 4
ھو تھرب ف) الغش الضریبي(، اما التھرب الضریبي غیر المشروع عنھا التخلص من دفع الضریبة دون أن تكون ھناك مخالفة للنصوص القانونیة

م عدم دفع الضرائب المستحقة علیھم إما باالمتناع عن مقصود من طرف المكلف وذلك عن طریق مخالفتھم عمدا ألحكام القانون الجبائي قصدا منھ
.أو بتقدیم تصریح ناقص أو كاذبتقدیم أي تصریح بأرباحھ
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، ولهذا یمكن اعتبار األداء الجبائي على انه نتیجة التسییر الذي یهدف إلى تخفیض الدخل )قبل المؤسسة
ـــا ـــى المـــدى القصـــیر مـــن خـــالل اســـتخدام مختلـــف ممارســـات التســـییر الجب ئي حتـــى الخاضـــع للضـــریبة عل

منهــا والتــي تعنــي اســتغالل حــاالت عــدم الیقــین أو التغیــرات فــي تفســیر أحكــام التشــریع الجبــائي، العدوانیــة
1).الحدود بین المنطقة المشروعة وغیر المشروعة(واالستفادة من المجاالت التي تقع في المنطقة الرمادیة 

وأهدافه، ، استراتیجیاتهحدود التسییر الجبائي: المطلب الثاني

االختیـاراتمـن خـالل مسـاهمته فـي تمكـین المؤسسـة مـن االسـتفادة مـن مزایـا تزداد أهمیة التسـییر الجبـائي 
تـؤثر علـى إضـافیةالجبائیة التي یتیحها التشـریع الجبـائي، باإلضـافة إلـى تجنیـب المؤسسـة تكـالیف جبائیـة 

نــه البــد مــن التقیــد بــبعض الحــدودأیــر غ، الوضــعیة المالیــة للمؤسســة مــن خــالل تنفیــذ اســتراتیجیات مختلفــة
.سییر الجبائي، استراتیجیاته وأهدافهحدود التسنحاول من خالل هذا المطلب توضیح ، و المفروضة

:حدود التسییر الجبائي: أوال

2:إن تسییر المؤسسة لجبایتها یجب أن یتم في ظل التقید ببعض الحدود والتي تصنف إلى

احتــرام التشــریعات الجبائیــة فــي تســییر المؤسســة یعــد تعســفا قانونیــا، ومــن أبــرز فعــدم : الحــدود القانونیــة.1
:مظاهر التعسف التي یجب أن یتجنبها المسیر

العقود والتصرفات القانونیة التي تنجم عنها اخفاء تحقیق أو تحویل أرباح؛.أ
تشویه الطبیعة الحقیقیة للعملیات كتخفیض قیم العقود والصفقات؛.ب
یــة كتظــاهر المؤسســة بالقیــام بعملیــات خالیــة مــن كــل حقیقــة مثــل تزییــف العقــود التصــرفات الوهم.ج

والفواتیر والمؤسسات الوهمیة؛

علیھا التسییر الضریبي العدواني أو التسییر الضریبي التعسفي ال یشیر إلى نوع معین من المعامالت أو العملیات، وإنما إلى النتیجة التي حصل
ف أخرى غیر التي توفرھا السیاسة المالیة، كما یمكن أن یشیر إلى خطة محددة للتھرب من دفع الضرائب، كما یعرف على ھذا التسییر في ظرو

.انھ التسییر الذي یتعارض مع روح القانون أو القیام بأعمال تعسفیة أو عدوانیة أو غیر قانونیة
1 Ines Menchaoui : Identification et impact des pratiques de gestion fiscale sur la performance fiscale des
groupes de sociétés : une étude menée dans le contexte tunisien. Gestion et management, Thèse en vue de
l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion Université de Franche-Comté, et en science comptable
Université de Tunis El Manar 2015, P : 142.

.02: مرجع سابق، ص: زواق الحواس2
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عــدم التوافــق بــین الفعــل والعقــد المقــدم لــإلدارة، والعقــد المنجــز بــین المؤسســة التســتر مــن خــالل .د
بیع؛وباقي األطراف مثل التصریح بمعاملة عقاریة في شكل هبة رغم أنها تمت في شكل 

.استعمال أشخاص أو مؤسسات وسیطة إلخفاء المكلف الحقیقي.ه
تجــاوز المســیر للحــدود القانونیــة یعــرض المؤسســة للخطــر الجبــائي الــذي یرفــع دیونهــا : الحــدود المالیــة.2

.بعدما كان الهدف تدنیتها

استراتیجیات التسییر الجبائي: اثانی
الضــرائب حجــمعلــى تصــور مــن تنفیــذ اســتراتیجیات مختلفــة مــن أجــل تقلیــل لجبــائياتســییرالینطــوي

لتغطیــة األمــوالتــوفیر المزیــد مــن لالضــریبیة االلتزامــاتمــع مراعــاة تقلیــل، للشــركاتالمدفوعــة لفتــرة معینــة
. لـرأس المـال العامـلادرمصـإیجـادفـيسـییر الجبـائيتكمـا تسـاهم عملیـة ال.أو النمـوفقات، واالستثمارالن

:، تتمثل فيسییر الجبائيطبق على التتنمن القواعد األساسیة وهناك نوعین

 ،معدات قبل نهایة السنة مما یعمل التحمیل السنة المالیة بنفقات اإلهتالك عند شراء اآلالت و أوال
؛على تخفیض الوعاء الضریبي لذات السنة

 یمكنسداد الضریبةتأجیل ف،الضرائب عندما یكون ذلك ممكنادفعإرجاءشركة الثانیا، یتعین على
.واجبة السدادإلى أن تكون الضریبةبدون فائدة، و هذا المال استخدامالشركة من

تقییم المخزون، كسیاسة اختیار األسالیب المحاسبیة منها سییر الجبائيهناك مجاالت للتكما أن 
والحفاظ على المكاسب من تطبیق اتفاقیات منع اإلیراد، بوتوقیت االعترافوتوقیت شراء المعدات، 

بطریقة محددة قانونًا لألسعار المحایدة حالة عدم االلتزاماالزدواج الضریبى وتطبیق أسعار التحویل في
بین األشخاص المرتبطة والتعدیالت المستمرة بین أطراف العالقة للشركات المرتبطة من شركات زمیلة 

1.المستمرة من مزایا التسییر الجبائيومراكز خدمات ومكاتب تمثیل لالستفادةوفروعة وتابعةشقیقإلى

نموذج مقترح لقیاس اثر التخطیط الضریبي على األداء المالي للشركات المتداولة في السوق المالي المصري، مؤتمر : نبیل عبد الرؤوف ابراھیم1
.07: ، ص2012، جمعیة الضرائب المصریة، "بیة المستقبلیة وأثرھا على االقتصاد واالستثمارالمنظومة الضری"بعنوان 
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1:وتنحصر استراتیجیات التسییر الجبائي بصفة عامة في

؛استراتیجیات من أجل الحصول على تخفیضات ضریبیة-1
؛خصومات ضریبیةاستراتیجیات من أجل الحصول على -2
استراتیجیات لنقل .الضریبةمن مرتفعةخضوعه لمعدالتاستراتیجیات لنقل الدخل بعیدا عن -3

الضریبة معدالتضریبة أو االستفادة من اللتأجیل أوالضریبیة، واتسنالاألرباح والخسائر بین 
؛)أو فترة اإلعفاء الضریبيمستخدمة أسعار التحویل بین الشركات المرتبطة(.مواءمةأكثر 

الرأسمالیة؛احلألربلتخفیض عبء الخضوع استراتیجیات -4

والخضوع لمعدل ضریبة تأجیل االعتراف باإلیرادتراتیجیات من خالل آلیات محددة فيوتتم تلك االس
من خالل الصیغ القانونیة ) التكالیف واجبة الخصم واإلعفاءات(أو زیادة االستقطاعات منخفض، 

تخفیض االستقطاعات خالل فترات والثغرات المتاحة بالتشریع أو مرونة معاییر المحاسبة أو من خالل 
االستفادة من اتفاقیات منع االزدواج الضریبي، كذلك من خالل أو) اإلجازة الضریبیة(اإلعفاء الضریبى 

مبادلة األصول بدال من بیعها وخاصة للشركات المرتبطة أو من خالل الدخول ألسواق خارجیة بدال من 
فعملیة إدارة . استخدام أسعار التحویل لتبادل السلع والخدماتإنشاء فروع آو تكوین استثمارات بالخارج أو 

سییر الشركات إلى التوعلیه تلجأ، الشركاتالضریبة عملیة معقدة ومحفوفة بالمخاطر على مستوى 
األجل لجلب منافع فيلتحقیق وفورات ضریبیة تستفید منهاو لتفادى االلتزام بدفع ضریبة مرتفعة الجبائي

2.األجل  الطویلالقصیر وأیضا فى

أهداف التسییر الجبائي: الثاث
تهــدف عملیــة التســییر الجبــائي إلــى الوقایــة مــن المخــاطر الجبائیــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إدمــاج 

3:المعلمة الضریبیة عند اتخاذ القرارات اإلداریة

الیـــوم مـــن بـــین أهـــم كمـــا ســـبق وذكرنـــا أن المخـــاطر الجبائیـــة تصـــنف:الوقایــة مـــن المخـــاطر الجبائیـــة.1
مخــاطر األعمــال التــي تواجــه المؤسســات االقتصــادیة، فهــي تعــیش فــي حالــة عــدم الیقــین مــن الناحیــة 

.08: ، صمرجع سابق: نبیل عبد الرؤوف ابراھیم1
.08: ، صمرجع نفسھ2

3 Mustafa Aman, Abdelmadjid Aman, Mahjoub Sahaba : Fiscalité et gestion des PMEIP, Mémoire présenté pour
l’obtention du diplôme du cycle supérieur de gestion, institut Supérieur de Commerce et d’administration des
Entreprises Casablanca, Cycle supérieur de gestion, 1993, P : 119.
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إمكانیـــةالجبائیـــة، بســـبب خضـــوعها لتنظـــیم یعتبرونـــه معقـــد ویتمیـــز بتطـــوره المســـتمر باإلضـــافة إلـــى 
. خضوعها لرقابة جبائیة وما ینتج عنها من تسویات وعقوبات

وبـذلك فــإن قیــاس الخطـر الجبــائي یســمح للمؤسســة بـالتعرف علــى العواقــب الناتجـة عــن عملیــة الرقابــة 
الجبائیــة، باإلضــافة إلــى أن تقیــیم الخطــر الجبــائي وترجمتــه إلــى الناحیــة المالیــة یشــكل أداة معلومــات 

. هامة للتسییر المالي المتوقع بالمؤسسة
لجــأ المؤسســات إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات المتعلقــة إمــا ولتحدیــد ثــم تقلیــل المخــاطر الجبائیــة قــد ت

.بعملیاتها أو التنظیم الخاص بها
، كـذلك في إطار تسییر وقـائي مـن المخـاطر الجبائیـةتصنف فاإلجراءات المتعلقة بعملیات المؤسسة 

.شى واألحكام الجبائیة التي تخضع لها هذه المؤسساتامراقبة انتظام عملیاتها بما یتم
عـن طریـق اتخـاذ تـدابیر بالمؤسسـةفتهدف إلى تحقیق األمن الجبائي أما اإلجراءات المتعلقة بالتنظیم 

ومـن الناحیـة التطبیقیـة هـذه اإلجـراءات تـنعكس حول إجـراءات وأسـالیب المعالجـة الجبائیـة بالمؤسسـة، 
سـائل الجبائیـة، على سبیل المثال حول الرقابة على درجة المالئمة بین مهـارات الشـخص المكلـف بالم

.القضایا وٕامكانیة الوصول إلى المعلومات الجبائیة الالزمةومستوى صعوبة
صـــحیح أن التشـــریع الجبـــائي یمتـــاز بكثافتـــه : إدمـــاج المعلمـــة الضـــریبیة عنـــد اتخـــاذ القـــرارات اإلداریـــة.2

ئیـة، والبقـاء وتطوره المستمر إال أن المؤسسة یجـب أن ال تقتصـر أهـدافها حـول الوفـاء بالتزاماتهـا الجبا
العامــل الجبــائي بإدمــاجمــن الغرامــات والعقوبــات، بــل یجــب علیهــا أن تــذهب ابعــد مــن ذلــك فــي مــأمن 

:بشكل مباشر في إدارتها وذلك لسببن رئیسیین هما
 من ناحیة التشریع الجبائي یحتوي على مجموعة من اإلعفاءات واالمتیازات الجبائیـة التـي یمكـن أن

مالیة ال یستهان بها؛تحقق للمؤسسة میزة 
 حتـوي علـى خیـارات متعـددة ع النـواحي بـل تیة لیست حتمیة في جمالجبائیقوانین الومن ناحیة أخرى

.تحقیق وفرة مالیةوبالتاليیمكن اختیارها
وعلیه فالنظام الجبائي یتضمن عـدة حـوافز واختیـارات مـا یشـكل دلـیال علـى دعـم مراعـاة البعـد الجبـائي 

بتوفر للمؤسسة، وتعزیز عملیة التسییر الجبائي للمؤسسة، وال یتحقق ذلك إال اإلستراتیجیةفي القرارات 
.تسمح للمؤسسة بأن تكون فعالة من الناحیة الجبائیةاإلمكانیات الالزمة والتي 
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أداء التســییر الجبــائي وتحقیــق الفعالیــة تحســینأهمیــة المراجعــة الجبائیــة فــي :المطلــب الثالــث
الجبائیة

عملیة التسییر الجبائيفي تحسین المراجعة الجبائیةأهمیة:األولالفرع 

جبـائي لمؤسسـة كبیـرة هـي عملیـة جـد معقـدة، حیـث سییرالقیام بعملیة تأنأوضحناكما سبق وأن 
تنســیق مــع مختلــف یفــرض وجــودأنهــا تتطلــب معرفــة واســعة لتاریخهــا وكیفیــة عملهــا، باإلضــافة إلــى أنــه 

مصـــالحها التـــي تنطـــوي علـــى عملیـــات داخلیـــة وخارجیـــة بمـــا فـــي ذلـــك اإلنتـــاج، التســـویق، التمویـــل، إعـــداد 
.التقاریر المالیة، إدارة الموارد البشریة والتكنولوجیا المستخدمة

ونظرا للتغییرات المستمرة التي تمـس مختلـف التشـریعات والتنظیمـات الجبائیـة ممـا ینجـر عنـه عـدم 
الفهــم الــدقیق لنصــوص القــانون الجبــائي ممــا یــؤثر ســلبا علــى فعالیــة عملیــة التســییر الجبــائي بالمؤسســة، 

1:استدعت الحاجة لالستعانة بخدمات المراجع الجبائي من خالل نوعین من الخدمات الجبائیة 

 وتتمثـل النوع األول تتمثل في خـدمات جبائیـة لیسـت ضـروریة السـتكمال عملیـة المراجعـة الجبائیـة
مختلــــف التصــــریحات والمعلومــــات الواجــــب تقــــدیمها للســـــلطات (تحدیــــد االلتزامــــات الجبائیــــة فــــي 

، تقــدیم االستشــارات الجبائیــة، الــرد علــى مختلــف االستفســارات بشــأن معاملــة معینــة مــن )الجبائیــة
المعامالت الخاضعة للضریبة؛

فــي عملیــة المراجعــة جــزءا أساســیات الجبائیــة التــي تشــكل النــوع الثــاني ویتمثــل فــي مختلــف الخــدما
من ) الشركاتأرباحالضریبة على (تقدیر الدین الضریبي الجبائیة كمراجعة االحتیاطات الجبائیة، 

خالل البیانات المالیـة للمؤسسـة، تقـدیر حجـم الضـرائب المدفوعـة خـالل فتـرة حیـاة المؤسسـة ولـیس 
للقــوانین الضــریبیة ومبــادئ المحاســبة هــذه العملیــة تتطلــب معرفــة شــاملة فقــط خــالل ســنة النشــاط، 

.المقبولة عموما

رقـم خارجیة بالنسبة للمسیرین فـي الشـكلین وأداخلیة سواء أكانت وتظهر أهمیة المراجعة الجبائیة 
:الموالیین4-3و 3-3

1 Edward L. Maydew, Douglas A. Shackelford, The Changing Role of Auditors in Corporate Tax Planning,
University of North Carolina, NBER Working paper N° 11504, July 2005, P : 5-9.
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دور المراجعة الجبائیة الداخلیة: 3-3:شكل رقم

Source. Olivier Herbach :  le Comportement au travail des Collaborateurs de Cabinet d’audit financière,
thèse de doctorat de gestion, université des sciences sociales, Toulous 1, 2000, P:04.

الجبائیـة ومختلـف األطـراف بالمراجعـة الجبائیـةو اإلدارةالشكل یوضح اهتمام كل مـن المسـاهمین 
تـــي تعكـــس الوضـــعیة لمـــا تضـــفي مـــن مصـــداقیة حـــول مختلـــف البیانـــات ذات الطـــابع الجبـــائي والالداخلیـــة

اتخــاذ مختلــف مــن الجبائیــة للمؤسســة، باإلضــافة إلــى اعتمــاد المســیرین علــى هــذه البیانــات المدققــة للــتمكن 
. القرارات اإلستراتیجیة بالمؤسسة

دور المراجعة الجبائیة الخارجیة: 4-3: شكل رقم

من اجل الحصول على تقریـر المراجعـة یلجؤون لمكاتب المراجعةلمسیرون من الشكل نالحظ أن ا
الحصــول باإلضــافةنتیجــة الخاضــعة للضــریبة الصــحة دىمــالجبائیــة الــذي یتضــمن رأي فنــي محایــد حــول 

الوضعیة الجبائیةالمؤسسةونالمسیر 

ونالمساهم

المراجعة
األطراف األخرى

اإلدارة الجبائیة

المصداقیة

الرقابة

تقریر المراجعونالمسیر 

مكتب المراجعة

نتیجة المؤسسة

جبائیةمعلومات أخرى 

المراجعةالمصداقیة

Source. Olivier Herbach : op.cit, P : 05.



ائيالجبواألمنمساهمة المراجعة الجبائية في تحقيق الفعالية  :الفصل الثالث

174

ــ بنــاء علیهــا اتخــاذ مختلــف القــرارات دون التعــرض لمخــاطر ي یمكــنعلــى مختلــف المعلومــات الجبائیــة الت
.جبائیة یمكن أن تؤثر على الوضعیة المالیة للمؤسسة

ةالجبائیكوسیلة لتحقیق الفعالیةالمراجعة الجبائیة: الفرع الثاني

الخطـوات مـنیطبـق مجموعـةاإلقتصـادیة، فـإن المراجـع الجبـائي بهدف تحقیق الفعالیة الجبائیة بالمؤسسـة 
: تتمثل في

: تقییم األداء الجبائي.1

، حیـث أن یمه حتى یتطـور هـذا الموظـف وظیفیـاقییم األداء هو عملیة مراجعة أداء الموظف وتقیت
ـــاریر یـــت ـــارة عـــن تق ـــد ســـلوك المـــوظفین إیجابیـــاتقییمـــات األداء هـــي عب بهـــدف تطـــویرهم ودعمهـــم م بهـــا نق

علــى معــاییر بنــاءىالتقیــیم یجــر تقــاریر تتخــذ الطــابع الــدوري، و نهم ودفعهــم إلــى األمــام، وهــي أیضــاوتحســی
ع المتعلقـة بـه، یموظـف یشـمل كافـة المواضـتكون معدة وموضوعة سلفًا، بحیث یجري وضع تقیـیم شـامل لل

، كمـا أنـه كفیـل بـأن یعطـي انطباعـاالموظف نفسهلتقییم كفیل بأن یكون مرآة یرى بها او من هنا فإن هذا 
1.الموظف إلى المسؤولیین عنههذاأداءعن 

عملیـة إداریــة دوریــة هـدفها قیــاس نقـاط القــوة والضـعف فــي الجهــود : "نــهویعـرف تقیــیم األداء علـى أ
المؤسســة التــي یبــذلها الفــرد والســلوكیات التــي یمارســها فــي موقــف معــین ولتحقیــق هــدف محــدد خططــت لــه 

2".مسبقا 

مــن خـــالل مــا ســـبق یمكــن القـــول أن تقیــیم األداء الجبـــائي هــو عملیـــة منهجیــة تســـمح بتقـــدیر أداء 
المؤسســــة نحــــو مختلــــف العملیــــات ذات الطــــابع الجبــــائي واكتشــــاف نقــــاط الضــــعف بهــــدف اتخــــاذ مختلــــف 

.من الناحیة الجبائیةأدائهااإلجراءات المناسبة لتحسین 

:معلومات مستخرجة من الموقع1
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%

85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A121/03/2017: بتاریخ.
.177: ، ص2001إدارة األفراد، دار الفاروق، الطبعة األولى، القاھرة، مصر، : آرثیل بیل، ترجمة خالد العامري وآخرون2
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الجبـائي بعملیـات المؤسسـة یجعلهـا تـولي أهمیـة خاصـة لآلثـار الجبائیـة الناتجـة، ارتباط العامل إن 
والتي في كثیر من األحیان یتعذر على المؤسسة تجنبها، وعلیه فـإن معـاییر التقیـیم تتعـدد وتـرتبط بأهـداف 

1:التالیةمهمة المراجعة الجبائیة ووضعیة المؤسسة، ویمكن تقییم األداء الجبائي من خالل التطرق للنقاط 

 أثر الخیارات المختارة على الوضع العام في المؤسسة، حیث یمكن أن یقدم هذا الخیـار میـزة علـى
مستوى معین لكن یؤدي إلى خلق قیود على مستویات أخرى؛

حیث أن الخیار یمكن أن یحدث من خالل تكلفـة جبائیـة حالیـة أو مسـتقبلیة، وعلیـه : تكلفة الخیار
بائي محاولة التخفیف من عبء تكلفة هذا الخیار؛یتوجب على المراجع الج

الموثوقیة ومدى تحقق العناصر المعتمدة من اجل تقدیر االمتیازات الجبائیة؛
یـة حیث أن المؤسسة إذا لم تغتنم فرصـة االسـتفادة مـن االمتیـازات الجبائ: توفر االمتیازات الجبائیة

.قد تصبح صعبة المنال مستقبالالحالیة
ة الجبائیة بالمؤسسة فحص الفعالی.2

الجبـــائي مراقبـــة الفعالیـــة الجبائیـــة مـــن خـــالل التركیـــز علـــى اكتشـــاف الســـهو الـــذي یمكـــن للمراجـــع
ارتكبته المؤسسة السیما فیما یتعلـق األمـر باألنظمـة الخاصـة التـي یمكـن أن تسـتفید منهـا المؤسسـة، وذلـك 
ـــى عملیـــات المؤسســـة التـــي كـــان مـــن الممكـــن معالجتهـــا جبائیـــا فـــي الوقـــت  مـــن خـــالل تســـلیط الضـــوء عل

: ، ویمكن للمراجع الجبائي فحص الفعالیة الجبائیة بالمؤسسة من خاللبالمناس

:یستند إطار التحقق من الفعالیة الجبائیة على مراجعة: مراقبة إطار الفعالیة الجبائیة. 1.2

 لوحة القیـادة الجبائیـة)Tableau de bord fiscal :( ،والتـي هـي أداة للمسـاعدة فـي اتخـاذ القـرار
في المؤسسة یرتكز على إبـراز وضـعیتها بصـفة منتظمـة ودوریـة، حیـث تظهـر فهي تشخیص دائم 

المعلومــات المتعلقــة بالتســییر بواســطة نســب وجــداول رقمیــة أو منحنیــات أو رســوم بیانیــة، فلوحــة 
القیـــادة فـــي التســـییر مـــوجزة، معبـــرة، یســـتطیع مـــن خاللهـــا المســـیر تقـــدیم تسلســـل األحـــداث، ویعیـــد 

2.صحیح القراراتفحص ومواجهة التوجهات وت

1 Rachid SEDDIK SEGHIR : l’audit fiscal des sociétés dans le contexte marocain : aspects méthodologiques et
pratiques, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert comptable, institut supérieur de
commerce et d’administration des entreprises, P : 126.
2 Gilbert Pillot, Maîtrise du Contrôle de Gestion, édition Sedifor,1986, P: 110.
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وبشكل عام لوحة القیادة تسمح بتوجیه أفضـل لنشـاط المؤسسـة مـن خـالل إدمـاج األبعـاد السیاسـیة 
.واإلداریة والتقنیة في إطار نهج جید

 الفعلـيمعـدل اإلخضـاع(Taux Effectif D'imposition): وهـو مؤشـر مـالي یقـیس قـدرة
المؤسسة على تحسـین الكتلـة الضـریبیة الخاصـة بهـا، حیـث یتحـدد بالعالقـة بـین مجمـوع الضـرائب 

. المستحقة والمؤجلة المعترف بها للهیئة المراقبة والنتیجة المحاسبیة لهذه األخیرة قبل الضریبة
الجبــائي للمؤسســة محــل المراجعــة فمعــدل الضــریبة الفعلــي یتــیح للمراجــع الحكــم علــى نوعیــة األداء 

1.ذلك ألن معدل الضریبة الفعلي یعكس األثر الجبائي للقرارات المتخذة من قبل المؤسسة

: مراقبة االختیارات الجبائیة-2-2

عند قیام المراجع بمهمة المراجعة الجبائیة علیه أن یأخـذ بعـین االعتبـار نـوعین مـن الخیـارات والمتمثلـة 
:في
 الخیارات الجبائیة التكتیكیةChoix Tactiques :لجبائیة المرتبطة بالتسییر الدائم وهي الخیارات ا

:سبیل المثالوالتي تسمح بتوفیر امتیازات مالیة للمؤسسة، على للمؤسسة، 
 التعامل مع الرسم على القیمة المضافة؛تبني طریقة خاصة فیما یخص
2...اختیار طریقة اهتالك معینة

الخیــارات اإلســتراتیجیةChoix Stratégiques : الخیــارات الجبائیــة اإلســتراتیجیة هــي الخیــارات
:ذات األبعاد الجبائیة المهمة، من بین هذه الخیارات نجد

؛)نظام حقیقي، نظام جزافي(اختیار نظام إخضاع معین
 المجمعات؛اإلخضاع الخاص باختیار نظام
 3...أرباح الشركة بالنسبة لشركات األشخاصاختیار نظام الخضوع للضریبة على

1 Audit fiscal sur le site : https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/53971f3c179bb.pdf consulté le:
14/03/2017, P: 06.
2 Généralité Sur L’audit Fiscal, sur le site : https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/5384c2cfc4688,
P : 15, consulté le: 14/03/2017
3 Rédha Khelassi, Op, Cit, P: 280.
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1:المراجعة الجبائیة تسمح بـمما سبق یتوضح لنا أن 

الدین الضریبي، نشـاط معـین یخضـع لمعـدل مخفـض : التعرف على الخصائص الجبائیة للمؤسسة
فیما یخص الرسم على القیمة المضافة، تخفیض على الرسم على النشاط المهني؛

 الجبائیة؛تجنب المخاطر
هــذه االمتیــازات عمومــا : التعــرف علــى االمتیــازات الجبائیــة التــي ممكــن أن تســتفید منهــا المؤسســة

تتناقص مع مرور الوقت، مثال اإلعفاءات الضریبیة التي تسـتفید منهـا المؤسسـات التـي تنشـط فـي 
مناطق الجنوب؛

 طبیعة التعدیالت الجبائیةاإلطالع على آخر إجراء للرقابة الجبائیة الذي خضعت له المؤسسة و .

:كما یلي5-3من خالل الشكل رقم وفیما یلي عرض تخطیطي للمراجعة الجبائیة

1 Rédha Khelassi : Op, Cit, P : 95.
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عرض تخطیطي للمراجعة الجبائیة: 5-3: شكل رقم

الجبائیـة بالمؤسسـة واإلطـالع علـى اسـتراتجیتها الجبائیـة، فالمراجعة الجبائیة تسـمح بتقـدیر الفعالیـة
كمــا تقــوم بإعطــاء حلــول مــن شــأنها أن تجعــل التســییر الجبــائي بالمؤسســة أكثــر فعالیــة مــن خــالل تخفــیض 
األعبــاء الجبائیــة فــي أطــر قانونیــة، باإلضــافة إلــى أنهــا تعمــل علــى مراقبــة االنتظــام مــن الناحیــة الجبائیــة، 

م وتفسیر القوانین، المراسـیم والتعلیمـات الجبائیـة، باإلضـافة إلـى قیـاس الخطـر الجبـائي أیضا تساعد في فه
1.الناجم عن الرقابة الجبائیة

1 Rédha Khelassi, Op, Cit, P : 96.

أرباح

خسائر

السیطرة على الفرصإدارة
المخاطر

المخاطر الفرص

تعدیالت جبائیة رؤیا محدودة

Source : Rédha Khelassi, Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Edition BERTI, 2013,
P : 95.
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المراجعة الجبائیة كوسیلة لتفعیل عملیة تسییر المخاطر الجبائیة: المبحث الثالث
االقتصــادیة، لــذا أصــبحت المخــاطر الجبائیــة الیــوم تحتــل حیــزا هامــا ضــمن اهتمامــات المؤسســات 

إتبـــاع إســـتراتجیة محكمـــة تنطـــوي علـــى خطـــة عمـــل محـــددة زمنیـــا ومقترنـــة بمنهجیـــة ومبـــادئ وجـــب علیهـــا
توجیهیة واضحة إلدارة هذه المخاطر، باإلضافة إلـى أهمیـة االسـتعانة بخـدمات المراجعـة الجبائیـة لتحسـین 

مــن وبالتــالي ضــمان تحقیــق حــد أدنــىرتهــاقــدرة إدارة المخــاطر فــي فهــم المخــاطر الجبائیــة وتحدیــدها وٕادا
.ألمن الجبائي بالمؤسسةا

ماهیة تسییر المخاطر الجبائیة: المطلب األول
یستند أي نشاط في المؤسسة على اختیارات وقرارات تنطوي على مجموعـة مـن المخـاطر بـدرجات 

مــن (ت الفاعلـة ، والجهـا)الــخ...إنتــاج، بحـث وتطـویر، تمویـل(متفاوتـة، فكـل وظیفـة مــن وظـائف المؤسسـة 
معرضین لها، إذن ال یمكن ألي مؤسسة أن تعمل وتنمو دون أن تتعرض لمخاطر، ) الموظف إلى الرئیس

لكن ) ال یمكن حذفها(وبالتالي فإن أهم عائق یمكن أن یواجه متخذ القرار بشكل دائم لیس حذف المخاطر 
1.یل من وتیرتها وشدتها وكیفیة عالجهاكیفیة تسییرها لجعلها أكثر قبوال بالنسبة للمؤسسة وكیفیة التقل

المخـاطر التـي حجـمونجد أن نطاق المشاریع التي تقوم بها المؤسسة لهـا تـأثیر مباشـر علـى نـوع و 
كمـا هـو 2،من المحتمل أن تصادفها، أي أنواع معینة من المشاریع مرتبطة بها أنـواع معینـة مـن المخـاطر

:التالي6-3رقم مبین في الشكل

1 Adrien Bénard, Anne-Lise Fontan : La Gestion Des Risques Dans L’entreprise Management de L’incertitude,
Edition Eyrolles, Paris, 1994, P :03.
2 Paul Newton: Managing Project Risk, Project Skills, electronic publication, www.free-management –ebooks.
om 2015, P: 23.
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نطاق المشاریع على حجم ونوع المخاطرتأثیر:6-3:رقمشكل 

: ولقد تعددت التعاریف المتعلقة بعملیة تسییر المخاطر ومن أبرزها ما یلي
حالــةنهــج منــتظم لتحدیــد أفضــل مســار للعمــل فــي ظــل: "تعــرف عملیــة تســییر المخــاطر علــى أنهــا

1".عدم التأكد من خالل تحدید، تقییم، فهم والتواصل مع الخطر

األســلوب العلمــي لتحدیــد األخطــار التــي یتعــرض : "تعــرف عملیــة تســییر المخــاطر علــى أنهــاكــذلك 
ار أنسب الوسائل لمواجهتها أو لمواجهة الخسائر المترتبة علیها بأقل لها الفرد أو المؤسسة وقیاسها ثم اختی

وهــذا یعنــي أن عملیــة تســییر المخــاطر تــتم مــن خــالل اســتخدام األســلوب العلمــي ســواء كــان ". تكلفــة ممكنــة
إجراءات أو قوانین أو تعلیمات وذلك إما للحد من معدل تكرار الخسارة أو لتخفیف وطأة الخسارة فـي حالـة 

2.ها أو لتحقیق الهدفین معا بأقل التكالیف الممكنةحدوث

عملیـة تنفـذ مـن تسـییر المخـاطر هـي: " (COSO)حسب لجنة المنظمـات الراعیـة للجنـة تریـدواي و 
بعــین االعتبــار عنــد تحدیــد لعــاملین فــي المنظمــة، یــتم األخــذ بهــاقبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة العلیــا وجمیــع ا

إستراتیجیتها وجمیع أنشطتها، وهو مصمم لتحدید األحداث المحتملـة التـي قـد تـؤثر علـى المنظمـة ولتسـییر 
1 Heinz-Peter Berg : RISK MANAGEMENT; PROCEDURES, METHODS AND EXPERIENCES, RT&A #
2(17) (Vol.1) 2010 , P: 81.

.149: ، ص2003إدارة الخطر والتأمین، دن، القاھرة، مصر، : ممدوح حمزة أحمد، ناھد عبد الحمید2

نوع 
المخاطر

Paul Newton : Managing Project Risk, Project Skills,
electronic publication, www.free-management –ebooks. com
2015, P: 23.
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.149: ، ص2003إدارة الخطر والتأمین، دن، القاھرة، مصر، : ممدوح حمزة أحمد، ناھد عبد الحمید2

نطاق المشروع له 
تأثیر على

نوع 
المخاطر

حجم 
المخاطر

Paul Newton : Managing Project Risk, Project Skills,
electronic publication, www.free-management –ebooks. com
2015, P: 23.
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electronic publication, www.free-management –ebooks. com
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المخــاطر فــي حـــدود قــدرتها علــى تقبـــل هــذه المخــاطر، وتهـــدف عملیــة تســییر المخـــاطر إلــى تــوفیر تأكیـــد 
1."معقول فیما یخص تحقیق أهداف المنظمة

عبــارة عــن مــنهج أو مــدخل علمــي للتعامــل مــع : " كمــا عرفــت عملیــة تســییر المخــاطر علــى أنهــا
المخاطر البحتة عن طریق توقع الخسائر العارضـة المحتملـة وتصـمیم وتنفیـذ إجـراءات مـن شـأنها أن تقلـل 

2".األدنىالمالي للخسائر التي تقع إلى الحد األثرإمكانیة حدوث الخسارة أو 

تحدیـــد واســـتباق األحـــداثتســـییر المخـــاطر تهـــدف إلـــى " Ernst & Youngوحســـب مكتـــب 
معــین، أفــقالتــي علــى األرجــح لهــا تــأثیر علــى  تنفیــذ اإلســتراتیجیة فــي و واألفعــال أو امتناعهــا واإلجــراءات 

" وتحدید خیارات العالج وضمان الخیار األمثل وتنفیذه والتحقق من فعالیة الحل مقارنة بالتوقعات
تســییر المخــاطر فــي المؤسســة تــتم مــن خــالل تحدیــد الخطــر، تقییمــه، اختیــار إســتراتیجیة وعملیــة 
3.التحكم والرقابة

الخـدمات المالیـة المنبثقـة عـن هیئـة قطـاع المصـارف فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة فقـد أما لجنة 
4:عرفت تسییر المخاطر بأنها

وتحدیــدها وقیاســها ومراقبتهــا والرقابــة علیهــا وذلــك العملیـة التــي یــتم مــن خاللهــا تعریــف المخــاطر " 
:بهدف ضمان ما یلي

فهم المخاطر؛
أن المخاطر ضمن اإلطار الموافق علیه من قبل مجلس اإلدارة؛
؛مع األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسةأن عملیة القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق
أن العائد المتوقع یتناسب مع درجة الخطر؛
 تخصیص رأس المال والموارد یتناسب مع مستوى المخاطر؛أن
أن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم؛
منسجمة مع مستوى المخاطرحوافز األداء المطبقة في المؤسسةأن.

1 Eustache Ebondo Wa Mandzila et Daniel Zéghal : Management des risques de l’entreprise, Ne prenez pas le
risque de ne pas le faire !, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 237-238 – Stratégie, 2009,
P : 18.

، الدار "مخاطر االئتمان واالستثمار والمشتقات وأسعار الصرف-بنوك –شركات –إدارات -أفراد"إدارة المخاطر : طارق عبد العال حماد2
.51: ، ص2007الجامعیة، االسكندریة، مصر، 

3 Jérémie LACROIX : Analyse et gestion des risques dans les grandes entreprises Impacts et rôle pour la DSI,
rapport réaliser dans le cadre du partenariat de recherche liant le CIGREF et l’IERSE, Publications CIGREF,
2007, P : 10.

.433: ، ص2014المراجعة وحوكمة الشركات، دار الكتاب الجامعي، الطبعة األولى، اإلمارات العربیة المتحدة، : جھان عبد المعز الجمال4
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وتقیـــیملتحدیـــدوعلمـــيإذن یمكـــن إعطـــاء تعریـــف لعملیـــة تســـییر المخـــاطر بأنهـــا أســـلوب منهجـــي
ومراقبتها لتمكین هـذه المؤسسـات مـن محاولة التحكم فیها و ، المؤسساتالمخاطر التي تتعرض لهامختلف 

.بأقل تكلفة ممكنةتحقیق أهدافها اإلستراتیجیة
: الســابقة الــذكر والمتمثلــة فــي تســییر المخــاطر الفعــال یجــب أن یشــمل الخطــوات نظــاموعلیــه فــإن 
الخطــر الجبـائي یمكـن أن یكـون لــه آثـار سـلبیة علــى المؤسسـة، و ة والــتحكم فـي مخـاطر تحدیـد تقیـیم معالجـ

وٕادارتــه مــن قبــل المؤسســة وهــذا فــي إطــار اإلســتراتیجیة وســمعة الشــركة، وبالتــالي ینبغــي الكشــف عنــهأداء
1.الشاملة لتسییر كافة المخاطر

: علــى أنهــاهــافیتعر حیــث یمكــن تســییر المخــاطر الجبائیــة ممــا ســبق یمكــن إعطــاء مفهــوم واضــح ل
وهـو إجـراء ". إجراء منظم یهدف إلى تحدید، تقییم، تصنیف ومعالجة المخـاطر الجبائیـة بطریقـة منهجیـة "

ینطــوي علــى خطــوات محــددة بوضــوح، والتــي تهــدف إلــى عملیــة تســییر المخــاطر بشــكل عــاممثلــه مثــل 
2.تحسین عملیة صنع القرار

1 Guedrib ben Abderrahmen : Op, Cit, P: 75.
2 OCDE : Gestion du risque d’indiscipline fiscale : Gérer et améliorer la discipline fiscale, note d’orientation,
p :11.
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ودور المراجعة الجبائیة في تفعیلهاالمخاطر الجبائیةخطوات تسییر : المطلب الثاني
:التاليتلخیص عملیة تسییر المخاطر حسب هذه األهداف من خالل الشكلیمكن 

المراحل العملیة لتسییر المخاطر: 7-3: شكل رقم

1:عملیة تسییر المخاطر إلىبصفة عامة تهدف 

؛مؤسسةیع المخاطر التي تتعرض لها الالتعرف على جم
؛قیاس مستوى كل المخاطر
اتخاذ تدابیر من شأنها تخفیض هذه المخاطر إلى مستوى مقبول؛
 ومراقبة مستواها؛الرصد المستمر للمخاطر
و محاولة تخفیضهاالتأكد من أن كل المخاطر قد تم اتخاذ قرارات بشأنها إما بقبولها أ.

1 CLUSIF (Club de la sécurité de l’information Français) : la gestion des risques concepts et méthode, espace
méthodes, 2008/2009 , P : 14.
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Source : CLUSIF (Club de la sécurité de l’information Français) : la gestion des
risques concepts et méthode, espace méthodes, 2008/2009 , P : 14.
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بالشـكل الصـحیح والفعـال ال بـد مـن الجبائیـة لتنفیـذ عملیـة تسـییر المخـاطر وانطالقا من هذه األهداف فإنه 
:التالي8-3رقم والممثلة بالشكلتحدید الخطوات العلمیة والعملیة الالزمة

خطوات تسییر المخاطر الجبائیة: 8-3: شكل رقم

مــــن الشــــكل یتضــــح لنــــا أن المؤسســــة تنشــــط فــــي بیئــــة أو محــــیط یمتــــاز بتعــــدد وتعقــــد النصــــوص 
عنــه مخــاطر جبائیــة والتشــریعات الجبائیــة وهــذا یــنعكس ســلبا علــى درجــة امتثالهــا لهــذه القــوانین ممــا ینــتج

یمكـن أن تـؤثر علـى مركزهــا المـالي وبالتـالي یـؤثر ســلبا علـى تحقیـق أهـدافها، لهــذا وجـب علـى المؤسســات 
:إتباع إستراتجیة محكمة إلدارة هذه المخاطر، وتتلخص خطوات إدارة المخاطر الجبائیة فیما یلي

تحدید الخطر الجبائي

تحلیل الخطر 
الجبائي

تقدیر وتصنیف 
الخطر الجبائي

ضبط الخطر 
الجبائي

مرحلة التقییم

المنظمةطیمح

أهداف المنظمة

إستراتیجیتها

Source: la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission
européenne: guide de gestion des risques à l’usage des administrations fiscales, version 1.02,

p:08.
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ولــى مـن عملیـة تســییر المخـاطر الجبائیــة وهــي المرحلـة األ: تحدیــد المخـاطر الجبائیـة: الخطـوة األولـى
المحتملـة التـي تهـدد والمتمثلة في تحدید المخاطر القائمة، ومن خالل هذه المرحلة یـتم سـرد المخـاطر 

.أهداف المؤسسة
فـي هـذا المسـتوى وتحدید المخاطر الجبائیة تعتبر خطوة هامة، ألنه إذا لـم یـتم الكشـف عـن المخـاطر 

.كشفها الحقا، وبالتالي ال یمكن معالجتهاإمكانیةفإنه من الممكن جدا عدم
باإلضافة إلى أن وقت اكتشاف الخطر یعتبر عامل أساسي فكلما اكتشف الخطـر فـي وقـت مبكـر كلمـا 

فمـــثال اكتشـــاف عـــدم دفـــع مبلـــغ الضـــریبة المســـتحقة فـــي وقـــت مبكـــر یقـــي 1ولـــي الخطـــر اهتمـــام اكبـــر،
المؤسسة من خطر تسدید عقوبة التحصیل بمعدل اكبر، ألن المدة الموجودة بـین الفعـل والعقوبـة تكـون 

. قصیرة
ویتمثـــل الـــدور الرئیســـي للمراجـــع الجبـــائي فـــي عملیـــة تحدیـــد المخـــاطر بتقـــدیم خـــدمات تأكیدیـــة لـــإلدارة 

تقــدیم المســاعدة والنصــح للمــدیرین كــذلكدارة بــأن جمیــع المخــاطر الجبائیــة قــد تــم تحدیــدها، ومجلــس اإل
والكوادر المخولین بتحدید المخاطر، باإلضافة إلى تقدیم توصیات بناء على خبرته في المجال الجبائي 

2.لتطویر األسالیب المستخدمة في عملیة تحدید المخاطر الجبائیة

 فـــي هــــذه المرحلـــة یـــتم فحـــص الخطــــر بغیـــة التعـــرف علــــى : الخطــــر الجبـــائيالخطـــوة الثانیـــة تحلیـــل
الخصــائص والعناصــر األساســیة المتعلقــة بــه عــن طریــق جمــع وتفســیر البیانــات المعلوماتیــة والمعرفــة 

منخفضـة، متوسـطة، : فـرص حـدوث الخطـر(احتمـال حدوثـه : اإلنسانیة، وتحلیل العوامل المرتبطة به
ــــى الخطــــر وحجــــم األضــــرار التــــي قــــد تتحملهــــا (ثــــره ، أ)مرتفعــــة أو مرتفعــــة جــــدا النتــــائج المترتبــــة عل

).المؤسسة
تعتبــر هــذه الخطــوة مــن أهــم خطــوات إدارة المخــاطر :الخطــوة الثالثــة تقــدیر وتصــنیف الخطــر الجبــائي

الجبائیــة، حیــث یــتم إعــداد مصــفوفة الخطــر بنــاء علــى النتــائج المتحصــل علیهــا مــن المرحلــة الســابقة 
، بعـــد تقـــدیر المخـــاطر الجبائیـــة یـــتم تصـــنیفها حســـب درجـــة أهمیتهـــا )مرحلـــة تحلیـــل الخطـــر الجبـــائي(

:متوازنة مع المتغیرات األخرى كما یليلمعالجتها، وینبغي أن تكون هذه المصفوفة 

1SOUHILA TENKHI : La gestion du risque fiscal outil d’aide à la programmation d’un contrôle fiscal externe ,

Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de troisième cycle spécialisé en Finances publiques, institut
d’économie douanière et fiscale, Alger, 2014, P : 47.

.439: مرجع سابق، ص: جھان عبد المعز الجمال2
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حیـث انـه ال جــدوى مـن إعطـاء األولویــة للمخـاطر التـي ال یمكــن : المـوارد المتاحـة إلدارة المخــاطر
مواجهتها على نحو فعال مع الموارد المتاحة للمؤسسة؛

فــي بعــض األحیــان قــد یكــون مــن األفضــل تقبــل بعــض المخــاطر لكــي یــتم : تكلفــة إدارة المخــاطر
.یة البعض اآلخر بطریقة أكثر فعالیة من حیث التكلفةتغط

المخـاطر الجبائیـة تمـت تقـدیریتمثل دور المراجع الجبائي في تقدیم خدمات تأكیدیة لإلدارة بأن عملیة 
التـي تقـدیربشكل صحیح وباستخدام الطرق المناسبة لذلك، وتقـدیم النصـح لـإلدارة فیمـا یتعلـق بنتـائج ال

1.تم التوصل إلیها

وفــي هــذه المرحلــة یــتم محاولــة تخفــیض األثــر الســلبي للخطــر : الخطــوة الرابعــة ضــبط الخطــر الجبــائي
:على تحقیق أهداف المؤسسة، ویتم ذلك من خالل

 ؛)مثال التعاقد الخارجي(نقل الخطر إلى أطراف أخرى
تقلیل الخطر وذلك عن طریق اتخاذ إجراء لتدنئة الخطر إلى أدنى حد؛
خالل محاولة تخفیض اثر الخطر إلى حد معقول، وتقلیل احتمال حدوثهمن: تغطیة الخطر.

ـــة إن اإلدارة العلیـــا هـــي المســـؤولة عـــن عملیـــة ضـــبط : دور المراجـــع الجبـــائي فـــي ضـــبط المخـــاطر الجبائی
ـــة مـــن خـــالل تقـــدیم النصـــح  المخـــاطر وٕادارة المخـــاطر بشـــكل عـــام، ویتمثـــل دور المراجـــع فـــي هـــذه المرحل

2.في الوقت المناسبالجبائيماد الخیار األمثل للتعامل مع الخطروالمساعدة حول اعت

هـــذه المرحلـــة یـــتم تقیـــیم كـــل خطـــوة مـــن خطـــوات نمـــوذج إدارة وفـــي: الخطـــوة الخامســـة مرحلـــة التقیـــیم
المخــاطر، حیــث تعتبــر مؤشــرا هامــا علــى مــدى فعالیــة كــل خطــوة مــن الخطــوات الســابقة، حیــث یجــب 

هـل تـم تحدیـد كـل المخـاطر الجبائیـة التـي تتعـرض لهـا المؤسسـة، : لتالیةاألخذ بعین االعتبار النقاط ا
هل تم تصنیف هذه المخاطر حسب درجة أهمیتها، هـل تـم اسـتخدام الطریقـة المثلـى لمعالجتهـا، ومـن 
المهم األخـذ بعـین االعتبـار عملیـة التقیـیم هـذه لـیس فقـط فـي نهایـة العملیـة ولكـن أیضـا مـن قبـل، مـن 

.ومعاییر التقییم لكل من اإلجراءات المتخذةخالل توفیر أهداف
إن المخــاطر الجبائیـــة تتوقـــف علـــى االختیـــارات الجبائیــة اإلســـتراتیجیة التـــي تتخـــذها المؤسســـة فـــي 

، ألنــه مــن الصــعب ترشــید للمؤسســةممارســة نشــاطاتها ومــدى تــأثیر هــذه القــرارات علــى الجانــب الجبــائي 
القــــرار الجبــــائي دون األخــــذ بعــــین االعتبــــار بــــاقي القــــرارات وكــــذلك مــــدى تــــأثیر الخیــــارات الجبائیــــة علــــى 

.441: مرجع سابق، ص: جھان عبد المعز الجمال1
)بتصرف. (442: مرجع نفسھ، ص2
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المؤسسة ككل، الن التسییر الجبائي للمؤسسـة ال یمـارس منعـزال ولكـن فـي إطـار التسـییر العـام للمؤسسـة، 
ات األخرى المرتبطة بالسیاسة العامة للمؤسسـة فالبحث عن نشاط ال یتسم بعبء جبائي بعید عن االعتبار 

1.یحدث تصادما في القراءاتقد 

والبحث عن الترشید الجبائي ال یجب أن یهمل اإلسـتراتیجیة العامـة للمؤسسـة لـذا یتطلـب أثنـاء البحـث عـن 
:الترشید الجبائي أن یتضمن ما یلي

یث تصبح المسألة الجبائیة جـزء مهـم یجب أن تكون الحلول الجبائیة مرتبطة بإستراتیجیة المؤسسة بح
في اتخاذ القرار؛ 

 ،یجب أن یكون الترشید متعدد الجوانب بحیث تكون كل الجوانب غیر الجبائیة مأخوذة بعین االعتبار
ن تكـــون ســهلة المتابعـــة فاالختیــارات الجبائیــة یجـــب أن تتماشــى مـــع اإلســتراتیجیة العامـــة للمؤسســة وا

وسـهولة االسـتخدام وكــذلك تجنیـب المؤسسـة المخـاطر الجبائیـة لضــمان ن تتصـف بالمرونـةأوالرقابـة و 
.توفیر األمن الجبائي بالمؤسسة

:الموالي یبین سیاسة المراجعة الجبائیة في تعزیز األمن الجبائي بالمؤسسة االقتصادیة9-3رقم والشكل

ادر1 د الق اي عب ي إط: حف وال ف ركات األم ة ش ة حال ي المؤسس ائي ف ر الجب ییر المخط ري، تس ائي الجزائ ریع الجب من (ار التش ة ض ذكرة مقدم م
.48: ، ص2003/2004متطلبات نیل شھادة الماجستیر تخصص ادارة اعمال، جامعة عمار ثلیجي، االغواط، الجزائر، 
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الجبائي بالمؤسسة االقتصادیةسیاسة المراجعة الجبائیة في تعزیز األمن : 9-3: شكل رقم

1:فإن مهمة المراجعة الجبائیة تسمح بـوبناء عما سبق 

قیاس تطور الخطر الجبائي الذي یتغیر مع نشاط المؤسسة وأهدافها؛
 وتجنب القواعد الجبائیة التي تؤدي إلى عقوباتالسهر على مالئمة المؤسسة.

ي1 الن العیاش وعالم، عج ي ب والت : ولھ ل التح ي ظ ة ف یة للمؤسس درة التنافس ز الق ي تعزی ة ف ة الجبائی دولي دور السیاس ى ال ارعة، الملتق المتس
.05: ، ص2004أكتوبر 07-03اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

التزامات جبـــــائیــــة

الوضعیة الجبائیة للمؤسسة

الـــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــرار

قیاس الخطر الجبائيقیاس األداءات الجبائیة

الواجبات القانونیةاختبار داخلي

الخطر الجبائيالمراجعة الجبائیةأداءات جبائیة

الملتقى دور السیاسة الجبائیة في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة في ظل التحوالت المتسارعة، : ولهي بوعالم، عجالن العیاشي: المصدر
.05: ، ص2004أكتوبر 07-03الدولي اقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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خالصة الفصل

من خالل ما تم التطـرق لـه فـي هـذا الفصـل تـم التوصـل إلـى أن تسـییر المؤسسـة ألعمالهـا بشـكل جیـد هـو 
شــرط أساســي لبقاءهــا ونموهــا، ولهــذا یجــب علیهــا أن تــتعلم كیفیــة تســییر ضــرائبها بشــكل ســلیم، والتســییر 

فهــو الجیــد ال یعنــي مخالفــة ألحكــام التشــریع الجبــائي وٕانمــا تطبیــق للقواعــد الضــریبیة بطریقــة ذكیــةالجبــائي 
، إذن فالتســییر الجبــائي الجیــد یعتبــر دلیــل علــى اجــراء یتطلــب تعمیــق المعرفــة بنصــوص التشــریع الجبــائي

.صحة المؤسسة

لجبائیــة ممــا ینجــر عنــه عــدم نظــرا للتغییــرات المســتمرة التــي تمــس مختلــف التشــریعات والتنظیمــات او 
ــدقیق لنصــوص القــانون الجبــائي المخــاطر الجبائیــة الیــوم تعتبــر عنصــر أساســي مــن فــإن تســییر،الفهــم ال

عناصر اإلدارة والمساءلة في المؤسسات، فهي أسلوب منهجي یطبـق علـى مسـتوى المؤسسـة، األمـر الـذي 
یــدعم تحقیقهــا ألهــدافها اإلســتراتیجیة مــن خــالل إتبــاع نهــج اســتباقي فــي تحدیــد المخــاطر الجبائیــة وتحلیلهــا 

.متعلقة بها ومراقبتهاوتقییمها وتحدید األولویات ال

لمــــا تضــــفي مــــن تحســـین اداء التســــییر الجبــــائي وتلعـــب مهمــــة المراجعــــة الجبائیــــة دورا أساســــیا فــــي
مصداقیة حول مختلف البیانات ذات الطابع الجبـائي والتـي تعكـس الوضـعیة الجبائیـة للمؤسسـة، باإلضـافة 

اذ مختلف القرارات اإلستراتیجیة بالمؤسسـة، إلى اعتماد المسیرین على هذه البیانات المدققة للتمكن من اتخ
تفعیــل إدارة المخــاطر مــن خــالل خــدمات التأكیــد التــي یقــدمها المراجــع الجبــائي باإلضــافة إلــى أهمیتهــا فــي 

حول فاعلیة وكفاءة عملیة إدارة المخاطر، والتحقـق مـن سـالمة طریقـة تقیـیم هـذه المخـاطر، باإلضـافة إلـى 
تعامــل مــع الخطــر فــي الوقــت المناســب، وبالتــالي عتمــاد الخیــار األمثــل للتقــدیم النصــح والمســاعدة حــول ا

.ةاالقتصادیاألمن الجبائي بالمؤسسة ضمان تحقیق
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تمهید
بعــد عرضــنا فــي الفصــول الســابقة لمختلــف الجوانــب النظریــة للمراجعــة الجبائیــة، ونظــرا لكــون هــذا 

حاولنـــا القیـــامغیـــر مطبقـــة بصـــورة إجباریـــة علـــى المؤسســـات االقتصـــادیة الجزائریـــة،النـــوع مـــن المراجعـــة
مــن خــالل التعــرف علــى -باتنــة–جبائیــة علــى مســتوى شــركة مطــاحن االوراس بمســاهمة لتطبیــق مراجعــة

مختلــف الجوانــب المحاســبیة والجبائیــة للشــركة، بهــدف تبیــان أهمیــة تطبیــق هــذا النــوع مــن المراجعــة علــى 
.الجزائریةاالقتصادیةمستوى المؤسسات 

:ث مباحث أساسیةوعلى هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ثال
؛تقدیم شركة مطاحن األوراس باتنة: بحث األولالم
شركة مطاحن األوراس باتنة؛سیر مهمة المراجعة الجبائیة على مستوى: يالمبحث الثان
المراجعة الجبائیة لعملیات شركة مطاحن األوراس باتنة: المبحث الثالث.
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-باتنة–شركة مطاحن األوراس تقدیم : المبحث األول
یعتبر قطاع الصناعات الغذائیة من القطاعات المهمة في االقتصـاد الجزائـري، حیـث تـأتي أهمیتـه 
مــن كونــه احــد الفــروع األساســیة لقطــاع الصــناعات التحویلیــة التــي بــدورها تســاهم مباشــرة فــي زیــادة اإلنتــاج 

1.على حد سواءاعین الزراعي والصناعيالمحلي والدخل القومي، كما یعد حلقة وصل بین القط

-باتنة –مطاحن األوراس شركةنبذة تاریخیة عن : المطلب األول

أســــندت مهمــــة تحویــــل القمــــح إلــــى الشــــركة الوطنیــــة لصــــناعة الــــدقیق والعجــــائن 1965فــــي عــــام 
والتي قامت بإدماج المنشآت الموروثة من الحقبـة االسـتعماریة والمتمثلـة فـي SN SEMPACوالكسكس 

.مصانع إلنتاج العجائن الغذائیة09ومطحنة إلنتاج السمید23مطحنة إلنتاج الفرینة، 62

1982نـوفمبر 27المؤرخ في 82-375طبقا للمرسوم رقم SN SEMPACوبعد إعادة هیكلة 
والتي تتكفـل باسـتیراد المنتـوج ENIALإلى المؤسسة الوطنیة للواردات الغذائیة SN SEMPACتفرعت 

ERIADالتام الصنع من سمید وطحین لتغطیة العجز، ومؤسسة الصناعات الغذائیـة للحبـوب ومشـتقاتها 

ســـــطیف، ERIADالجزائــــر، ERIAD: حیــــث ضــــمت هـــــذه األخیــــرة خمـــــس مجمعــــات صــــناعیة وهـــــي
ERIAD ،تیارتERIAD بلعباس، سیديGROUPEقسنطینة.

وحــدة إلنتــاج 61وحــدة إنتــاج منهــا 121كــل مجمــع مــن عــدة شــركات تابعــة تقــوم بتســییر تــألف
.وحدة إلنتاج الفرینة60السمید، و

خاصــة بعــد تراجــع نتائجهــا مــن النصــیب 1997ســنة هیكلــة مؤسســات الریــاض إعــادةوقــد تمــت 
مطـاحن األوراس فرعفرعا، منها 41، لتضم القابضة، لتصبح تحت وصایة الشركة النسبي لها في السوق

وقــد تــم دج، 5.000.000,00بــرأس مــال قــدره 1998ســنة توالــذي انشــأقســنطینةERIADالتابعــة لـــ 
/ قنطـار2800وحـدة إنتـاج بباتنـة ووحـدة إنتـاج بـآریس مـع قـدرة سـحق تصـل إلـى : تجهیزها بوحـدتي إنتـاج

1-4رقــم فــي الیــوم للقمــح اللــین كمــا هــو مبــین فــي الجــدول / قنطــار 2000فــي الیــوم للقمــح الصــلب، و
:التالي

استدامة األمن الملتقى الدولي التاسع حول الصناعات الغذائیة كمدخل لتحقیق األمن الغذائي في الجزائر الواقع والمأمول، : أحمد مصنوعة1
.01: صالشلف، ،2014نوفمبر 24- 23في الوطن العربي في ضوء المتغیرات والتحدیات االقتصادیة الدولیة، یومي الغذائي
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الطاقة اإلنتاجیة لشركة مطاحن االوراس: 1-4:جدول رقم
قنطار: الوحدة

القدرة 
اإلنتاجیة

الیوم/ قنطار

قنطار/ قدرة التخزین 
صنادیق لتخزین صومعة المواد األولیة

المنتوج النهائي
تخزین المنتوج أسطح

النهائي
1.00025.9002.8001.500-باتنة–مطحنة إلنتاج السمید 
1.00017.9002.8001.000-باتنة–مطحنة إلنتاج الفرینة 
800660150800)توسعة(-باتنة–مطحنة إلنتاج السمید 
1.00070.3008209.400-آریس–مطحنة إلنتاج السمید 
1.00060.0006.0007.000-آریس–مطحنة إلنتاج الفرینة 

وثائق داخلیة خاصة بالشركة: المصدر
.دج367.000.000رأس مال الشركة إلى تم رفع1999خالل سنة 
المـؤرخ 06/123مـن القـرار رقـم المنبثـقانطـالق تنفیـذ مخطـط التنمیـة للشـركة 2013خالل سنة 

Conseil de Participation de l’Etat)مســاهمات الدولــةمجلــس مــن قبــل 26/03/2012فــي 

C.P.E)
، فـي إطـار مؤسسـات الصناعیة الجدیدة التي توصي بهـا السـلطات العمومیـةاإلستراتیجیةفي إطار تطبیق 

S.G.P CEGRO)Société de Gestion de Participation de l’étatتسـییر مسـاهمات الدولـة 

CEGRO(
مجلـــس مســـاهمات الدولـــة تبنـــى مخطـــط جدیـــد إلعـــادة تنظـــیم القطـــاع العمـــومي 2014فـــي نهایـــة 

مجمــــع صــــناعي حــــدیث انطالقــــا مــــن مؤسســــات تســــییر 12التجــــاري والصــــناعي مــــن خــــالل اســــتحداث 
التابعـــــة لقطــــاع الصـــــناعة والمنــــاجم، مـــــن بینهــــا مجمـــــع الصــــناعات الغذائیـــــة S.G.Pمســــاهمات الدولــــة 

): S.G.P(والذي یضم ثالث مؤسسات تسییر مساهمات الدولة AGRODIV" أقرودیف"

CEGRO ؛)سمید، طحین، خمیرة ومعجنات غذائیة(یشمل كل منتجات الحبوب والذي
ECOJUBللمواد الحافظة والعصائر؛
TRAGALللمنكهات الغذائیة.
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" أقرودیــف"جمـع الصــناعات الغذائیـة موأصــبح وبنـاء علیــه تـم إلغــاء المجمعـات الصــناعیة الخمسـة 
:یتكون من مجموعة من الشركات التابعة حبوب وهي كالتالي

تتكــون مــن مطــاحن بغلیــة: الشــركة التابعــة حبــوب الجزائــر ،FCDDA LAB ،قصــر البخــاري ،
؛تیزي وزو،التل بلیدة،تادمایت

أوالد،ســبدو،بشــار،ســیدي بلعبــاس، تتكــون مــن مطــاحن وهــران: الشــركة التابعــة حبــوب الغــرب
؛میمون

البیبـــان بـــرج بـــوعریرج،تتكـــون مـــن مطـــاحن عـــین بســـام: الشـــركة التابعـــة حبـــوب الهضـــاب العلیـــا ،
؛الصومام سیدي عیش،سیدي عیسى،الهضاب العلیا سطیف

؛الجلفة،سعیدة،معسكر،تتكون من مطاحن االغواط: الشركة التابعة حبوب االغواط
الحضـنة مسـیلة،الحـروش،رون میلـةتتكون من مطاحن بنـي هـا: الشركة التابعة حبوب قسنطینة،

ـــــورال ســـــكیكدة ـــــة،مرمـــــورة قالمـــــة،لیت ـــــروع ســـــیدي راشـــــد قســـــنطینة،ســـــیبوس عناب اقروســـــود(؛ الف
AGROSUD ،ا دیكوبDICOPA(

سیدي رغیس ،الواحات تقرت،تتكون من مطاحن العوینات تبسة: الشركة التابعة حبوب الزیبان
. باتنةاالوراس ، الزیبان بسكرة،البواقيأم

-بسـكرة–حیث أصبحت شركة مطاحن األوراس عبارة عن وحدة من الشركة التابعة حبوب الزیبان القنطرة 
".أقرودیف"التابعة  لمجمع الصناعات الغذائیة 

-باتنة–مطاحن االوراس شركةلالهیكل التنظیمي: المطلب الثاني

مــن األنشــطة والمهــام التــي یــتم توزیعهــا بــین العــاملین ةتنظیمــي لمؤسســة مــا، یتكــون عــادالالهیكــل 
، نحو تحقیق أهداف المؤسسة والتنظـیمبالضرورة موجه بالمؤسسة والقیام بعملیات التنسیق واإلشراف، وهو 

: التالي1-4رقم ویتمثل الهیكل التنظیمي للمؤسسة محل الدراسة حسب الشكل

االوراسالهیكل التنظیمي لشركة مطاحن: 1-4: شكل رقم
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المدیریة العامة
مساعد لحفظ الصحة واألمن قسم الصحة والسالمة رؤساء فرق وأعوان الصحة 

والسالمة
مفتش عام

األمانة العامة

المدیر المالي والمحاسبي المدیر التجاري مدیر االتصال والتسویق مدیر االستغالل مدیر الموارد البشریة مدیر التطویر مدیر التدقیق مدیر مراقبة التسییر مدیر الشؤون القانونیة
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مقدم من طرف قسم مراقبة التسییرلشركة مطاحن االوراسالهیكل التنظیمي : المصدرمناصب شاغرة
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، فهـــو یشـــرف علـــى تســـییر الشـــركة مـــن كـــل هـــو المســـؤول األول عـــن كامـــل المؤسســـة: المـــدیر العـــام.1
:وتتمثل مهامه فيالنواحي، ویهتم بمصالحها الداخلیة والخارجیة، 

التسویق واإلنتاج، التنسیق واإلدارة، التنظیم والرقابة، حسن التسییر والتخطیط.
:وتتمثل مهامها في: العامةاألمانة .2

ـــین مختلـــف المـــدیریات، لصـــادر والـــوارد، تســـجیل ا كتابـــة اســـتقبال المكالمـــات الهاتفیـــة وتحویلهـــا ب
تحریر اجتماعات مجلس ،تسییر مواعید المدیر العامالمراسالت وتوزیعها بین مختلف المدیریات،

).الخ...زبائن، زوار(اإلدارة، استقبال الضیوف 
و یتمثـل دوره فـي ضـمان حمایـة المعـدات المادیـة و المـوارد البشـریة و : الصحة واألمنمساعد لحفظ .3

الحرائق، النظافة والقواعد : تقوم بتوعیة العمال حول األخطار المتعلقة بالعمل مثلكما ، الحفاظ علیها
ل الصــحیة، العمــل علــى تطبیــق جمیــع التعلیمــات المتعلقــة بحفــظ األمــن والصــحة ومتابعــة حركــة وســائ

:ویعمل وفق خطتینالتابعة لها أو غیر التابعة لها، النقل الداخلة والخارجة من الوحدة سواء
 من في الحاالت العادیة؛لألالخطة المعتمدة من طرف اإلدارة
خطة حالة الطوارئ أو الكوارث الطبیعیة.

یقوم بعملیة التفتیش في أوقات غیـر محـددة ویعتبـر أول متـدخل فـي المشـاكل الداخلیـة :المفتش العام.4
وفي حالة وجود نقص أو زیادة في البضاعة الموجودة فإنه ،للمؤسسة مثل قیامه بالتفتیش في المخزن

.یقدم تقریر للرئیس المدیر العام للفصل في القضیة
وظائفها في اإلشراف علـى جمیـع العملیـات المالیـة والمحاسـبیةأهم تتمثل :مدیریة المالیة والمحاسبة.5

:للمؤسسة
 القوائم المالیة؛ٕاعداد مسك حسابات الوحدة و
اإلشراف على التنسیق بین الوحدات ومراقبة العملیات المالیة والمحاسبیة لكل منها؛
الوضع المالي والمحاسبي للمؤسسة؛متابعة
 والمالیة مع مختلف المصالح؛إعداد مختلف المقاربات المحاسبیة
متابعة العملیات الجبائیة.

قـدیم السهر علـى ت، و شركةتطبیق السیاسة التجاریة للعلى ضمان هذه المدیریةتعمل :مدیریة التجارة.6
:التالیةقا من الوظائف، انطالأحسن الخدمات للعمالء
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 واستقبال الزبائن وفتح ملفات لهم؛الشركةتسویق منتوج ،
 جمیع الفواتیر وٕارسالها إلى قسم المحاسبة؛تحریر
تزوید الشركة بالمادة األولیة، كما تقوم بإیصال المنتجات لنقاط البیع التابعة لها؛
والتقرب من المستهلكبیع منتجاتها من خالل نقاط البیع التابعة للشركة   .

التســییر، صــیانة المعــدات، التخطــیط،( تهــتم هــذه المدیریــة برســم سیاســة الشــركة : مدیریــة االســتغالل.7
).تسییر المخزون، نوعیة المنتج

ــة المــوارد البشــریة.8 تســهر هــذه المدیریــة علــى تســییر الشــؤون االجتماعیــة للمســتخدمین، وهــي :مدیری
:مهیكلة بـأربعة مصالح تتمثل في

الحالـة المدنیـة للعامـل، اجـراءات التوظیـف، التقاعـد، (كل ما یتعلق بالعامـل : مصلحة المستخدمین
؛)العطل السنویة، التحقیق اإلداري، كشف الحضور الشهري

میزانیـــة التكـــوین، إعـــدادوهـــي تهـــتم بإعـــداد مخطـــط التكـــوین الخـــاص بالعمـــال، : مصـــلحة التكـــوین
؛)لمدىتكوین طویل المدى او قصیر ا(متابعة البرامج التكوینیة 

 تهـتم بالجانـب االجتمـاعي للعامـل، التعامـل مـع الضـمان االجتمـاعي : االجتماعیةمصلحة الشؤون
والتعاضدیة العمالیة، إعطاء مساعدات للعامل؛

مـــن مهـــام هـــذه المصـــلحة اإلشـــراف علـــى كـــل مـــا یتعلـــق بـــاإلعالم اآللـــي : مصـــلحة اإلعـــالم اآللـــي
.والبرامج المعتمدة

ى مختلف عملیات التطویر المتعلقة بالعملیـة اإلنتاجیـة مـن إعـداد للخطـط تشرف عل: مدیریة التطویر.9
:، ما یليمهام هذه المدیریة، ومن بین ودراسات الجدوى للمشروعات الجدیدة

 ؛)2016-2013(مخطط التنمیة الخاص بالشركة اإلشراف على تنفیذ
 مخطـط إطـارالمشاركة في وضع قائمة احتیاجات الشركة الواجب الحصول علیهـا أو انجازهـا فـي

التنمیة؛
المشاركة في إعداد دفتر الشروط والتأشیر علیه؛
فتح المناقصات؛علىاإلشراف
 الخ)... للشركةة ونقل المعداتجمرك(االستیرادمتابعة عملیات
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، وتنحصر أهم مهـام على تدقیق الحسابات ومعرفة مصادر الخطأتعمل : مدیریة التدقیق والمحاسبة.10
:هذه المدیریة في

 المؤسسة للقوانین؛احتراممراقبة داخلیة لإلجراءات المطبقة و مدى
مراقبة التسییر الداخلي و في حالة وجود خلل یبلغ به الرئیس المدیر العام.

وصــــل بــــین الشــــركة والمحــــامین المكلفــــین تعتبــــر هــــذه المدیریــــة همــــزة : مدیریــــة الشــــؤون القانونیــــة.11
:، ومن أهم مهامهابقضایاها

قاریر قانونیة شهریة عن الوضعیة القانونیة للشركة؛تإعداد
تقاریر سنویة عن قضایا الشركة؛إعداد
التواصل مع المحضرین القضائیین فیما یخص التنفیذ؛
 الدائمة للجنة الصفقاتاألمانة(متابعة الصفقات.(

-باتنة –مطاحن االوراس طبیعة نشاط شركة: المطلب الثالث
:یليكما2-4حسب الجدول رقم أنواع من المنتجات 3مطاحن األوراس بإنتاج شركةتقوم 

منتوجات شركة مطاحن االوراس باتنة: 2-4: جدول رقم
استعماالتهمواصفاتهنوعهالمنتوج

سمید
طحــین مــادة غذائیــة مســتخرجة مــن سمید ممتاز

القمح الصلب
یستعمل لصناعة العجائن الغذائیة

سمید عادي
سمید رطب

فرینة
مــادة غذائیــة مســتخرجة مــن طحــین فرینة الخبز

القمح اللین
یستعمل لصناعة العجائن الغذائیة

فرینة عادیة

مــــادة مســــتخرجة مــــن بقایــــا طحــــین نخالة القمح الصلبالنخالة
القمح الصلب واللین

تستعمل لتغذیة األنعام والدواجن

وثائق داخلیة خاصة بالشركة:المصدر
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2-4رقــم حســب الشــكلفــي وحــدات اإلنتــاجیمكــن توضــیح مراحــل عملیــة اإلنتــاج: مراحــل عملیــة اإلنتــاج
:التالي
القمح الصلب                             دقیق
                               فرینةالقمح اللین

مراحل عملیة انتاج كل من السمید والفرینة:2-4: شكل رقم

-باتنة –خلیة خاصة بشركة مطاحن االوراس امن اعداد الباحثة بناء على وثائق د

الفرز

استقبال

التنقیة والتخزین

التنظیف

الطحن

التخزین

قمح لین وقمح صلب: األولیةمرحلة فرز المواد 

طبیعة المواد األولیة التي تم استقبالها تحدد 
طبیعة وكمیة المنتوج  

یتم في هذه المرحلة تنظیف المادة األولیة من 
الشوائب قبل تخزینها في الصوامع

تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة في اإلنتاج حیث 
یجب الحصول على حبوب نظیفة ال تحتوي على 

تنظیف جاف  : أي شوائب باستخدام طریقتین
وتنظیف رطب 

خالل هذه المرحلة یتم الحصول على المنتوج 
الطحن : النهائي، وتمر هذه المرحلة على مرحلتین

والغربلة

في هذه المرحلة یتم تخزین المنتوج النهائي في 
صنادیق التخزین



- باتنة  –مساهمة لتطبيق المراجعة الجبائية على مستوى شركة مطاحن االوراس  : الفصل الرابع

200

إلـى سـنة 2011اإلنتاج لألنـواع الثالثـة مـن المنتوجـات مـن سـنة یبین التطور في كمیة 3-4رقم شكلوال
2015:

2015إلى 2011من تطور المنتوج : 3-4: شكل رقم

-باتنة–بمطاحن األوراس االستغاللمعلومات مقدمة من طرف مدیر مدیریة : المصدر

:من خالل الشكل نالحظ أنه
 كــان هنــاك ارتفــاع ملحـوظ فــي كمیــة اإلنتــاج لكــل مـن األنــواع الثالثــة مقارنــة مــع 2012خـالل ســنة

: 2011سنة 
 ؛%22ارتفاع في كمیة اإلنتاج لمادة السمید تقدر بـ
 ؛%02ارتفاع في كمیة اإلنتاج لمادة الفرینة تقدر بـ
 21ارتفاع في كمیة اإلنتاج لمادة النخالة تقدر بـ%.
 نالحظ أن هناك2013خالل سنة:
 وهــذا راجــع للتوقــف المتكــرر عــن %7,45-انخفــاض فــي كمیــة اإلنتــاج لمــادة الســمید بنســبة

؛اإلنتاج خالل شهر أوت بسبب انخفاض الطلب عن مادة السمید
 بسبب زیادة الطلب؛2012في كمیة اإلنتاج لمادة الفرینة مقارنة بسنة %15,33ارتفاع بنسبة
 2012ي كمیة إنتاج مادة النخالة مقارنة بسنة ف%0,58زیادة بنسبة.

267858
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186786
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قنطار: الوحدة
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 نالحظ2014خالل سنة:
 ؛2013مقارنة بسنة %1,11انخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة السمید تقدر بـ
 ؛%5,94ارتفاع في كمیة  اإلنتاج لمادة الفرینة تقدر بـ
 0,05وانخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة النخالة تقدر بنسبة%.
 نالحظ انخفاض معتبر في كمیة اإلنتاج لألنواع الثالثة تقدر نسبته2015خالل سنة:
-21,03%بالنسبة لمادة السمید؛
-23,29%بالنسبة لمادة الفرینة؛
-23,29%بالنسبة لمادة النخالة.

یرجــع هــذا االنخفــاض إلــى التوقــف عــن اإلنتــاج بســبب تجدیــد معــدات اإلنتــاج الخاصــة بوحــدتي 
، باإلضـافة إلـى االضـطرابات 2015ومطـاحن الفرینـة بباتنـة ابتـداء مـن شـهر مـاي إنتاج السمید 

.والتوقفات المتكررة في اإلنتاج بوحدة آریس وهذا ناجم عن قدم معدات اإلنتاج بها
:التالي4-4رقم حسب الشكل2015إلى 2011ویمكن تمثیل تطور مبیعات الوحدة خالل السنوات من 

2015إلى 2011المبیعات من تطور : 4-4: شكل رقم
قنطار: الوحدة

-باتنة–معلومات مقدمة من طرف المدیر التجاري بمطاحن األوراس : المصدر
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 نالحظ2014خالل سنة:
 ؛2013مقارنة بسنة %1,11انخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة السمید تقدر بـ
 ؛%5,94ارتفاع في كمیة  اإلنتاج لمادة الفرینة تقدر بـ
 0,05وانخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة النخالة تقدر بنسبة%.
 نالحظ انخفاض معتبر في كمیة اإلنتاج لألنواع الثالثة تقدر نسبته2015خالل سنة:
-21,03%بالنسبة لمادة السمید؛
-23,29%بالنسبة لمادة الفرینة؛
-23,29%بالنسبة لمادة النخالة.

یرجــع هــذا االنخفــاض إلــى التوقــف عــن اإلنتــاج بســبب تجدیــد معــدات اإلنتــاج الخاصــة بوحــدتي 
، باإلضـافة إلـى االضـطرابات 2015ومطـاحن الفرینـة بباتنـة ابتـداء مـن شـهر مـاي إنتاج السمید 

.والتوقفات المتكررة في اإلنتاج بوحدة آریس وهذا ناجم عن قدم معدات اإلنتاج بها
:التالي4-4رقم حسب الشكل2015إلى 2011ویمكن تمثیل تطور مبیعات الوحدة خالل السنوات من 

2015إلى 2011المبیعات من تطور : 4-4: شكل رقم
قنطار: الوحدة

-باتنة–معلومات مقدمة من طرف المدیر التجاري بمطاحن األوراس : المصدر
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 نالحظ2014خالل سنة:
 ؛2013مقارنة بسنة %1,11انخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة السمید تقدر بـ
 ؛%5,94ارتفاع في كمیة  اإلنتاج لمادة الفرینة تقدر بـ
 0,05وانخفاض في كمیة اإلنتاج لمادة النخالة تقدر بنسبة%.
 نالحظ انخفاض معتبر في كمیة اإلنتاج لألنواع الثالثة تقدر نسبته2015خالل سنة:
-21,03%بالنسبة لمادة السمید؛
-23,29%بالنسبة لمادة الفرینة؛
-23,29%بالنسبة لمادة النخالة.

یرجــع هــذا االنخفــاض إلــى التوقــف عــن اإلنتــاج بســبب تجدیــد معــدات اإلنتــاج الخاصــة بوحــدتي 
، باإلضـافة إلـى االضـطرابات 2015ومطـاحن الفرینـة بباتنـة ابتـداء مـن شـهر مـاي إنتاج السمید 

.والتوقفات المتكررة في اإلنتاج بوحدة آریس وهذا ناجم عن قدم معدات اإلنتاج بها
:التالي4-4رقم حسب الشكل2015إلى 2011ویمكن تمثیل تطور مبیعات الوحدة خالل السنوات من 

2015إلى 2011المبیعات من تطور : 4-4: شكل رقم
قنطار: الوحدة

-باتنة–معلومات مقدمة من طرف المدیر التجاري بمطاحن األوراس : المصدر
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:من خالل الشكل نالحظ أنه
 كان هناك ارتفاع ملحوظ في كمیة المبیعات لكل من األنواع الثالثة مقارنة مع 2012خالل سنة

:السوقوهذا راجع لزیادة الطلب في2011سنة 
 ؛%21ارتفاع في كمیة المبیعات لمادة السمید بنسبة
 ؛%02ارتفاع في كمیة المبیعات لمادة الفرینة بنسبةـ
 22ارتفاع في كمیة المبیعات لمادة النخالة ـ%.
  خــالل الســنة قامــت الوحــدة بعملیــة شــراء وٕاعــادة بیــع ســمید الشــعیر نظــرا للطلــب علــى هــذه المــادة

.یدخل ضمن دائرة إنتاجها وذلك لتغطیة طلب السوق من هذه المادةبالرغم من أنه ال 
.نالحظ أن مستوى ارتفاع نسب كمیة المبیعات تمثل نفس مستوى ارتفاع نسب كمیة اإلنتاج

 نالحظ ما یلي2012ومقارنة بسنة 2013خالل سنة:
 وهذا راجع النخفاض الطلب؛%6–انخفاض في كمیة بیع مادة السمید بنسبة
وهذا راجع الرتفاع الطلب؛%14,46فاع في كمیة بیع مادة الفرینة بنسبة ارت
 ؛%0,36ارتفاع في نسبة بیع مادة النخالة تقدر بـ
 بتوسیع شبكة مبیعاتها من مختلف المواد الغذائیة والمتمثلة فـي2013قامت الوحدة خالل سنة :

.نقاط بیع مختلفة08فتح سمید الشعیر، سمید رغیف، حبوب جافة وعجائن غذائیة من خالل 
 نالحظ ما یلي2013ومقارنة بسنة 2014خالل سنة:
 ؛%1,26–انخفاض في كمیة بیع مادة السمید بنسبة
 وهذا راجع الرتفاع الطلب؛%8,86ارتفاع في كمیة بیع مادة الفرینة بنسبة
 ؛%1,8-انخفاض في نسبة بیع مادة النخالة تقدر بـ
 152اد الغذائیة األخرى بنسبة ارتفاع في نسبة بیع المو%.
 نالحــظ انخفـاض فــي مسـتوى المبیعــات لمنتجـات الوحــدة 2014ومقارنــة بسـنة 2015خـالل سـنة

:وهذا بسبب تراجع كمیة اإلنتاج خالل السنة كما یلي
-12,23%بالنسبة لمادة السمید؛
-12,7%بالنسبة لمادة الفرینة؛
-21,80%بالنسبة لمادة النخالة.
 477ارتفاع في نسبة بیع المواد الغذائیة بنسبة%.
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: أما فیما یخص رقم األعمال المحقق من طرف الوحدة فنالحظ تطوره من خالل الشكل التالي
2015–2011تطور رقم األعمال خالل السنوات : 5-4:شكل رقم

من القوائم المالیة للشركةمعلومات مستخرجة بناء على الباحثة إعدادمن : المصدر

وهـــذا راجـــع لزیـــادة 2014و2013، 2012مـــن الشـــكل نالحـــظ ارتفـــاع رقـــم األعمـــال خـــالل الســـنوات 
اإلنتـــاج خـــالل هـــذه الســـنوات بســـبب زیـــادة الطلـــب علـــى منتجـــات الوحـــدة، ونالحـــظ انخفاضـــه خـــالل ســـنة 

.بسبب انخفاض كمیة اإلنتاج2015
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باتنةعلى مستوى شركة مطاحن األوراسسیر مهمة المراجعة الجبائیة:المبحث الثاني

ســنحاول مــن خــالل هــذا المبحــث التطــرق لمراحــل ســیر مهمــة المراجعــة الجبائیــة مــن خــالل التعــرف علــى 
إلىموجودات والتزامات الشركة باإلضافةنظرة مفصلة لالجوانب العامة والجبائیة لشركة مطاحن االوراس، 

.تقییم نظام الرقابة الداخلیة الخاص بها

لشركة مطاحن االوراسوالجبائیةالجوانب العامة: المطلب األول

تعتبــر أو خطــوة مــن خطــوات -باتنــة–األوراس لشــركة مطــاحن الجوانــب العامــةالتعــرف علــىإن 
حیث تسمح بمعرفـة مختلـف التفاصـیل الخاصـة بالشـركة مـن الناحیـة القانونیـة والجبائیـة، المراجعة الجبائیة 

:في توجیه مهمة المراجعة الجبائیة، وتتمثل فيوجمع مختلف العناصر التي تساهم 

 أقرودیف"جمع الصناعات الغذائیة لمشركة فرعیة تابعة (شركة مساهمة : الشركةشكل("
؛دج367.000.000,00: رأس مال الشركة
؛-باتنة–المنطقة الصناعیة كشیدة : العنوان
 ؛1998): الفرع(بدایة النشاط تاریخ
؛099805022206276: لتعریف الجبائيرقم ا
 ؛05715901042: الجبائياإلخضاعرقم
وتسویق الدقیق، الفرینة والنخالة؛إنتاج : النشاط الرئیسي
مـن 01مكـرر 282المـادة الربح الحقیقي حسـب أحكـامة لنظام الشركة خاضع: نظام اإلخضاع

أو یوجـــه هـــذا النظـــام لألشـــخاص الطبیعیـــونحیـــثقـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة،
المعنویون والشركات والتعاونیات التـي تمـارس نشـاطا صـناعیا أو تجاریـا او حرفیـا أو مهنـة غیـر 

الــربحو یحــدد). دج30.000.000(دینــار ملیــون ثالثــونعنــدما یتجــاوز رقــم أعمــالهم تجاریــة،
152المـادتینوألحكـامبهـا،المعمولواألنظمةللقوانینطبقامحاسبةأساس مسكعلىالحقیقي

؛من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة153و 
نقطة بیع 26وراس باتنة ة مطاحن االتملك شرك: -باتنة–لشركة مطاحن االوراس شبكة التوزیع

حیـث یـتم تزویـدها ،)باتنـة، بسـكرة، سـطیف، خنشـلة، أم البـواقي، تبسـة(منتشرة على ستة والیات 
:كما یلي3-4حسب الجدول رقم بمختلف المنتجات بالوسائل الخاصة بالشركة، وهي تتوزع
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شبكة التوزیع الخاصة بشركة مطاحن االوراس: 3-4: جدول رقم
والیةبلدیةالعنوانالرقم

باتنةباتنةكشیدة01
باتنةباتنةبوعقال02
باتنةتازولتتازولت03
باتنةباتنةطریق تازولت04
باتنةباتنةبوزوران05
باتنةباتنة02باركافوراج 06
باتنةباتنة03باركافوراج 07
باتنةالمعذرالمعذر08
باتنةعین التوتةعین التوتة09
باتنةعین یاقوتعین یاقوت10
باتنةرأس العیونرأس العیون11
باتنةمروانة مروانة12
باتنةالشمرةالشمرة13
باتنةآریسآریس14
باتنةتكوتتكوت15
باتنةایشمولایشمول 16
باتنةثنیة العابدثنیة العابد17
تبسةتبسةتبسة18
سطیفالعرشبیر بیر العرش19
سطیفسطیفسطیف20
ام البواقيمسكیانةمسكیانة21
خنشلةخنشلةخنشلة22
خنشلة01قایس 01قایس 23
خنشلة02قایس 02قایس 24
بسكرةطولقةطولقة25
بسكرةأوالد جاللأوالد جالل26

-باتنة–وثائق داخلیة خاصة بشركة مطاحن االوراس : المصدر
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-باتنة–شركة مطاحن االوراس موجودات والتزامات:الثانيالمطلب 

:نوضحها من خالل المیزانیة الختامیة للشركة:-باتنة–شركة مطاحن االوراس موجودات: أوال

–أصول –2015لختامیة لشركة مطاحن االوراس لسنةالمیزانیة ا: 5-4: الجدول رقم

دج: الوحدة
Nالمبالغ الصافیة خ ق–إ المبالغ اإلجمالیةاألصول

األصول غیر الجاریة
731.833,40394.492,16337.341,24تثبیتات معنویة
1.457.041.984,92879.507.748,45577.534.236,47تثبیتات عینیة

251.091.195,00251.091.195,00أراضي
581.632.167,38437.084.665,23144.547.502,15مباني

624.318.622,54442.423.083,22181.895.539,32تثبیتات عینیة أخرى
359.809.529,43359.809.529,43تثبیتات جاري انجازها

3.322.750,333.322.750,33تثبیتات مالیة
3.322.750,333.322.750,33غیر جاریةأخرىقروض وأصول مالیة 
7.562.279,847.562.279,84ضرائب مؤجلة أصول

1.828.468.377,92879.902.240,61948.566.137,31مجموع األصول غیر الجاریة
أصول جاریة
154.277.369,36924.835,77153.352.533,59مخزونات ومنتوجات قید التنفیذ

158.045.277,05112.892.257,0545.153.020,00الزبائن
25.792.824,5915.931.980,569.860.844,03مدینون آخرون
8.174.942,607.979.773,44195.169,16مماثلةضرائب ورسوم 

530.000,00530.000,00حسابات دائنة أخرى
متاحات

199.455.267,754.049.429,07195.405.838,68الخزینة
546.275.681,35141.778.275,89404.497.405,46مجموع األصول الجاریة

2.374.744.059,271.021.680.516,501.353.063.542,77مجموع األصول
2015متعلق بنشاطG04التصریح السنوي نموذج : المصدر
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:)2015خاصة بمعطیات سنة (مطاحن األوراس فیما یليوتتمثل أصول شركة

:األصول غیر الجاریة: أوال

دج؛731.833,00: التثبیتات المعنویة تتمثل في برامج اإلعالم اآللي بمبلغ
تتمثل في1.457.041.984,92: التثبیتات العینیة بمبلغ إجمالي یقدر بـ:

؛251.091.195,00: أراضي بمبلغ
؛581.632.167,38: بمبلغبناءات
 ؛448.192.431,50): عتاد صناعي(المنشآت التقنیة والمعدات واألدوات التقنیة
 176.126.191,01): معدات النقل(تثبیتات عینیة أخرى.
دج كما یلي359.809.529,43: التثبیتات الجاري انجازها بمبلغ:

دج؛5.480.707,61بمبلغ )أشغال منجزة من طرف الغیر(تثبیتات عینیة جاري انجازها
دج354.328.821,82وأقساط مدفوعة على القیم الثابتة بمبلغ تسبیقات.
مــن قبــل الشــركة كفــاالت مدفوعــةودائــع و دج عبــارة عــن 3.322.750,33: تثبیتــات مالیــة بمبلــغ

ضمان للسیر الحسـن دج ك3.310.970,33دج، ومبلغ 11.780,00: لمؤسسة سونلغاز بمبلغ
؛للصفقة

كما یليدج7.562.279,84: الضرائب المؤجلة أصول تظهر برصید مدین یقدر بـ :
- اریس–وحدة اإلنتاج - باتنة–وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

دج3.732.300,92دج3.168.959,90دج661.019,02المبالغ
:حیث أن
مــدین بمبلـــغ 31/12/2015أصــول فـــي رصـــید حســاب الضـــریبة المؤجلــة : مقــر الشــركة

:یمثلدج661.019,02: یقدر بـ
مـنح الـذهاب الناتجة عـن دج یمثل ضریبة مؤجلة أصول 478.319,65: مبلغ

؛2016المتعلقة بسنة للتقاعد
دج یمثـــل ضـــریبة مؤجلـــة أصـــول عـــن العطـــل المدفوعـــة 182.699,37: مبلـــغ

.2016األجر المتعلقة بسنة 
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 31/12/2015رصـــید حســـاب الضـــریبة المؤجلـــة أصـــول فـــي : -باتنـــة –وحـــدة اإلنتـــاج
:دج كما یلي3.168.959,90: مدین بمبلغ یقدر بـ

دج یمثـــــل ضـــــریبة مؤجلـــــة أصـــــول ناتجـــــة عـــــن مـــــنح 2.753.388,17: مبلـــــغ
الخاصة بعمال الوحدة؛2016الذهاب للتقاعد المتعلقة بسنة 

العطـــل المدفوعـــة دج یمثـــل ضـــریبة مؤجلـــة أصـــول عـــن415.571,73: مبلـــغ
.الخاصة بعمال الوحدة2016األجر المتعلقة بسنة 

 31/12/2015رصــید حســاب الضــریبة المؤجلــة أصــول فــي : -آریــس –وحــدة اإلنتــاج
:دج مفصل كما یلي3.732.300,92: مدین بمبلغ یقدر بـ

دج یمثـــــل ضـــــریبة مؤجلـــــة أصـــــول ناتجـــــة عـــــن مـــــنح 3.468.910,30: مبلـــــغ
الخاصة بعمال الوحدة؛2016المتعلقة بسنة الذهاب للتقاعد 

دج یمثـــل ضـــریبة مؤجلـــة أصـــول عـــن العطـــل المدفوعـــة 263.390,62: مبلـــغ
.الخاصة بعمال الوحدة2016األجر المتعلقة بسنة 

: األصول الجاریة: ثانیا

دج كما یلي154.277.369,36: مخزونات ومنتوجات قید التنفیذ بمبلغ:
دج؛4.208.165,20: بضاعة بمبلغ
 دج؛59.843.675,96: بمبلغ) قمح صلب ( مواد أولیة
 دج؛48.018.874,47: بمبلغ) لین قمح ( مواد أولیة
دج؛10.321.972,65: تغلیفات بمبلغ
 دج8.830.549,00): سمید، فرینة ( منتجات مصنعة
 دج28.000,00): نفایات(منتجات متبقیة.

 برصـــــــــید دائـــــــــن یقـــــــــدر بــــــــــ31/12/2015تظهـــــــــر فـــــــــي خســـــــــائر القیمـــــــــة عـــــــــن المخزونـــــــــات  :
:دج، مفصل كما یلي924.835,77

دج؛820.792,12: خسائر القیمة عن مخزونات البضائع یقدر بـ
دج104.043,00: خسائر القیمة عن المواد األولیة تقدر بـ.
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مفصلة كما یليدج45.153.020,00: الزبائن بمبلغ:
 یظهــــر بمبلــــغ31/12/2015حســــاب الزبــــائن فــــي رصــــید: –باتنــــة –وحــــدة اإلنتــــاج :

دج؛8.211.020,00
یظهـــــــر بمبلـــــــغ31/12/2015رصـــــــید حســـــــاب الزبـــــــائن فـــــــي : وحـــــــدة اإلنتـــــــاج آریـــــــس :

دج؛8.211.020,00
 ــــــي ــــــائن ف ـــــــ31/12/2015خســــــائر القیمــــــة عــــــن حســــــابات الزب ــــــدر ب ــــــن یق : یظهــــــر برصــــــید دائ

:دج، مفصل كما یلي112.892.257,05
-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

دج6.377.234,12دج36.075.864,40دج70.439.158,53المبالغ
:حیث أن
حســـاب خســـائر القیمـــة عـــن حســـابات الزبـــائن 31/12/2015یظهـــر فـــي : مقـــر الشـــركة

دج خـاص بتكـوین مؤونـة لمواجهـة خطـر عـدم 70.439.158,53: برصید دائن یقدر بــ
:اللتزاماتهم، مفصل كما یليسداد الزبائن 

 مــن قبــل زبــائن یرجــع تاریخهــا ) شــیكات غیــر مســددة ( تــراكم مبــالغ غیــر مدفوعــة
دج؛28.377.955,00، ویبلغ مجموعها 2001إلى سنة 1990من سنة 

 والتــي تمثـــل 2000إلــى ســـنة 1993تاریخهـــا مــن ســـنة مبیعــات باألجـــل یرجــع ،
.دج42.061.203,35: حقوق غیر قابلة للتحصیل تقدر بـ

 حسـاب خسـائر القیمـة عـن حسـابات 31/12/2015یظهر فـي :-باتنة –وحدة اإلنتاج
ــــالزبـــائن  دج خـــاص بتكـــوین مؤونـــة لمواجهـــة 36.075.864,40: برصـــید دائـــن یقـــدر ب

، وهـي تمثــل مبیعـات باألجــل لــم یـتم تحصــیل مبالغهــا اللتزامــاتهمخطـر عــدم سـداد الزبــائن
.بعد
 حساب خسائر القیمة عـن حسـابات 31/12/2015یظهر في : -آریس –وحدة اإلنتاج

دج خاص بتكـوین مؤونـة لمواجهـة خطـر 6.377.234,12: برصید دائن یقدر بـالزبائن 
.یتم تحصیلها بعد، وهي تمثل شیكات لم عدم سداد الزبائن اللتزاماتهم
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8.174.942,60: یقدر بـبرصید مدین31/12/2015یظهر هذا الحساب في : ضرائب ورسوم
: مفصل كما یليدج،
یظهـــر فــــي : الدولـــة، الضـــرائب والرســــوم القابلـــة للتحصـــیل مـــن أطــــراف أخـــرى442/ حــــ

:دج، مفصل كما یلي2.491.148,85: برصید مدین یقدر بـ31/12/2015
-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

دج3.686,56/دج2.487.462,29المبالغ
حیــث یمثــل هــذا المبلــغ قیمــة الرســم علــى القیمــة المضــافة علــى مشــتریات مــن الســلع والخــدمات 

.والتي لم تكن محل استرجاع والتي یجب أن تكون محل تسویة لتفادي تقادمها
برصـید 31/12/2015یظهـر هـذا الحسـاب فـي : الضرائب على النتـائجالدولة 444/ حـ

.دج5.683.793,75: مدین یقدر بـ

یظهـــــر هــــذا الحســـــاب فـــــي ): رســــوم(خســـــائر القیمــــة عـــــن حســــابات مـــــدینین مختلفـــــین 496/ حـــــ
: دج، والذي ینقسم إلى7.979.773,44:برصید دائن یقدر بـ31/12/2015

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
//دج7.979.773,44المبالغ
ــــــــر الشــــــــركة ــــــــي : مق ــــــــن بقیمــــــــة31/12/2015یظهــــــــر هــــــــذا الحســــــــاب ف : برصــــــــید دائ

كونتهـا الشـركة لمواجهـة بعـض الحقـوق، وهـي دج، وهو یخص مؤونـة 7.979.773,44
:مفصلة كما یلي

مؤونة خاصة بتسبیقات على الضریبة على أرباح الشركات تعتبر متقادمة بمبلغ :
دج؛5.683.793,75

مؤونة تتعلق بالرسم على القیمة المضافة القابل لالسترجاع تعتبر متقادمة بمبلغ :
دج؛1.105.914,00

 مؤونة متعلقة بمبلغ الرسم على القیمة المضافة القابل للخصم والـذي یعتبـر ایضـا
.دج1.190.065,69متقادم بمبلغ 

علـى مسـتوى وحـدة اإلنتـاج 31/12/2015رصـید هـذا الحسـاب فـي : وحـدة اإلنتـاج باتنـة
.باتنة منعدم

.سوف یتم التطرق لھذا الحساب بالتفصیل في المبحث الثالث عند المراجعة الجبائیة للنتیجة 
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علـى مسـتوى وحـدة اإلنتـاج 31/12/2015رصید هذا الحسـاب فـي : وحدة اإلنتاج آریس
.منعدمآریس

دین یقــــــدر بـــــــبرصــــــید مــــــ31/12/2015یظهــــــر هــــــذا الحســــــاب فــــــي : حســــــابات دائنــــــة أخــــــرى :
.2015دج وهو یمثل مبلغ اإلشتراك الخاص بإیجار المستودعات خالل سنة 530.000,00

دج، مفصل كما 199.455.267,75: برصید مدین یقدر بـ31/12/2015یظهر في : الخزینة
: یلي
برصـید مـدین یقـدر بــ31/12/2015یظهـر هـذا الحسـاب فـي : قیم التحصیل511/ حـ :

:دج، مفصل كما یلي10.499.223,22
-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

دج975.870,00دج5.825.025,00دج3.698.328,22المبالغ
31/12/2015خاصة بشیكات مقبوضة لم تحصل في 

برصـید مـدین یقـدر 31/12/2015یظهر هذا الحساب فـي : بنوك الحسابات الجاریة/ حـ
:دج، مفصل كما یلي184.788.109,13: بـ

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
دج44.192.803,88دج45.729.270,47دج94.866.034,78المبالغ

ــــــــة511/ حـــــــــ ــــــــة والمؤسســــــــات العمومی ــــــــة العمومی ــــــــي : الخزین یظهــــــــر هــــــــذا الحســــــــاب ف
: ج، مفصل كما یليد4.049.429,07: برصید مدین یقدر بـ31/12/2015

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
//دج4.049.429,07المبالغ

برصــــید مــــدین یقــــدر بـــــ31/12/2015یظهــــر هــــذا الحســــاب فــــي : الصــــندوق53/ حـــــ :
:دج، مفصل كما یلي118.506,33

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
/دج118.506,33/المبالغ
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یظهر هذا الحساب في : في البنوك والمؤسسات المالیةخسائر القیمة عن القیم المودعة 591/ حـ
ي والـــذي یمثـــل مبلـــغ المؤونـــة دج، 4.049.429,07: برصـــید دائـــن یقـــدر بــــ31/12/2015 الت

. 515/ بقیمة رصید حـERIADقامت الشركة بتكوینھا عند إعادة ھیكلة 

:-باتنة–التزامات شركة مطاحن االوراس: ثانیا

-خصوم–2015نشاطالمیزانیة الختامیة لشركة مطاحن االوراس ل: 6-4: جدول رقم
دج: الوحدة

Nالمبالغ الصافیة السنة الخصوم
الخاصةاألموال

367.000.000,00رأس المال
89.846.881,28االحتیاطات

30.201.990,24-النتیجة الصافیة
1426.644.891,04مجموع 

الخصوم غیر الجاریة
369.000.000,00قروض ودیون 
21.877.011,32ضرائب مؤجلة

36.898.175,52مؤونات وٕایرادات مثبتة مسبقا
2427.775.186,84مجموع 

الخصوم الجاریة
63.583.427,01موردون

5.247.755,24ضرائب ورسوم
429.812.282,64دیون أخرى

3498.643.464,89مجموع 
31.353.063.542,77+2+1مجموع الخصوم 

2015لنشاطG04التصریح السنوي نموذج : المصدر
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):2015خاصة بمعطیات سنة (وتتمثل خصوم شركة مطاحن األوراس فیما یلي 

رصـید دائـن یقـدر بــ31/12/2015یمثل رصید حساب رأس مال الشركة في : رأس مال الشركة :
دج؛367.000.000,00

ئــــــــــــن یقــــــــــــدر بـــــــــــــبرصــــــــــــید دا31/12/2015یظهــــــــــــر هــــــــــــذا الحســــــــــــاب فــــــــــــي : االحتیاطــــــــــــات    :
احتیاطــات اختیاریــة دج، هــذا الحســاب عــرف تغیــرات ایجابیــة راجعــة لتكــوین 89.846.881,28

؛08/04/2015، خالل انعقاد الجمعیة العامة بتاریخ دج14.853.199,47: تقدر بـ
ـــــــــــي : النتیجـــــــــــة الصـــــــــــافیة ـــــــــــت الشـــــــــــركة ف ــــــــــــ) خســـــــــــارة(نتیجـــــــــــة 31/12/2015حقق ـــــــــــدر ب :                     تق

؛دج30.201.990,24-
ـدائــــــــــن یقــــــــــدر بــــــــــبرصــــــــــید 31/12/2015یظهــــــــــر هــــــــــذا الحســــــــــاب فــــــــــي : قـــــــــروض ودیــــــــــون :

بغـــرض تمویـــل مخطـــط التنمیـــة الخـــاص ( B.A.D.Rدج، مـــن قبـــل بنـــك 369.000.000,00
؛)بالشركة

ـــــن یقـــــدر بــــــ31/12/2015یظهـــــر هـــــذا الحســـــاب فـــــي : ضـــــرائب مؤجلـــــة خصـــــوم : برصـــــید دائ
:دج، وهو مفصل كما یلي21.877.011,32

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
دج16.705.257,17دج4.550.682,86دج621.071,21المبالغ
برصید دائن على 31/12/2015یظهر حساب ضرائب مؤجلة خصوم في : مقر الشركة

:دج، وهو یمثل621.071,21: مستوى مقر وحدة شركة مطاحن االوراس یقدر بـ
اإلنتقـال مـن المخطـط الـذي أحدثـهثردج متعلق بـاأل1.033.436,73–:مبلغ

؛2010المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على اإلهتالكات سنة 
2010(دج متعلقـة بضـرائب مؤجلـة للسـنوات السـابقة مـن 348.842,98:مبلغ

؛)2014إلى 
وهـــو 2015، خـــاص بالضـــریبة المؤجلـــة خصـــوم لســـنة دج63.522,46:مبلـــغ

متعلق باإلهتالكات؛
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برصــید 31/12/2015یظهــر حســاب ضــرائب مؤجلــة خصــوم فــي : وحــدة اإلنتــاج باتنــة
وهو یمثل ما دج، 4.550.682,86: نتاج باتنة بمبلغ یقدر بـحدة اإلدائن على مستوى و 

:یلي
ـــــــــــــغ ـــــــــــــة خصـــــــــــــوم8.110.803,92-: مبل ـــــــــــــي دج یمثـــــــــــــل ضـــــــــــــریبة مؤجل ف

؛31/12/2013
31/12/2014دج، یمثل ضریبة مؤجلة خصوم في 3.560.121,06: مبلغ.

 برصــید 31/12/2015یظهــر حســاب ضــرائب مؤجلــة خصــوم فــي : اإلنتــاج آریــسوحــدة
دج، وهو یمثل 16.705.257,17: دائن على مستوى وحدة اإلنتاج آریس بمبلغ یقدر بـ

:ما یلي
 تقــــــدر بـــــــ2009ضــــــریبة مؤجلــــــة خصــــــوم علــــــى اإلهتالكــــــات خاصــــــة بنشــــــاط :

دج؛24.607.571,55
 تقــــــدر بـــــــ2010بنشــــــاط ضــــــریبة مؤجلــــــة خصــــــوم علــــــى اإلهتالكــــــات خاصــــــة :

دج؛3.399.378,08
ــــة خصــــوم خــــالل نشــــاط 2012–2011–2010: امتصــــاص ضــــریبة مؤجل

دج؛3.953.699,33-: بقیمة
 بقیمــــــــــــــة2013امتصـــــــــــــاص ضـــــــــــــریبة مؤجلــــــــــــــة خصـــــــــــــوم خــــــــــــــالل نشـــــــــــــاط                    :

دج؛1.330.721,10-
 بقیمــــــــــــــة2014امتصـــــــــــــاص ضـــــــــــــریبة مؤجلــــــــــــــة خصـــــــــــــوم خــــــــــــــالل نشـــــــــــــاط :

دج؛1.295.663,76-
 بقیمــــــــــــــة2015امتصـــــــــــــاص ضـــــــــــــریبة مؤجلــــــــــــــة خصـــــــــــــوم خــــــــــــــالل نشـــــــــــــاط                    :

دج؛1.280.727,78-
 خـــالل 2010+ 2009تســـویة رصـــید ضـــریبة مؤجلـــة خصـــوم الخاصـــة بنشـــاط

.دج3.460.880,49-: بقیمة2015نشاط 
برصــید دائــن یقــدر بــــ31/12/2015الحســاب فــي یظهــر هـــذا : مؤونــات وٕایــرادات مثبتــة مســبقا :

دج، ویتمثـــــل فـــــي المؤونـــــات المشـــــكلة مـــــن طـــــرف شـــــركة مطـــــاحن االوراس 36.898.175,52
.والخاصة بالمنح وتكملة المعاشات لصالح عمال الشركة
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دج، 63.583.427,01: برصید دائن یقـدر بــ31/12/2015یظهر هذا الحساب في : موردون
:وهو یمثل ما یلي

برصـید دائـن یقـدر 31/12/2015یظهر هذا الحساب في : موردو المخزونات والخدمات
: دج، وهو ینقسم إلى61.115.160,19: بـ

-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
1.697.228,1826.020.128,8130.397.803,20المبالغ
ــــــ31/12/2015یظهـــــر هـــــذا الحســـــاب فـــــي : مـــــوردو التثبیتـــــات :برصـــــید دائـــــن یقـــــدر ب

:دج، وهو ینقسم إلى2.461.736,82
-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

2.005.992,92406.360,4549.383,45المبالغ
برصـید دائـن یقـدر 31/12/2015یظهـر هـذا الحسـاب فـي : موردو الفواتیر قید الوصـول

:دج، والذي ینقسم إلى6.530,00:بـ
-آریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

/6.530,00/المبالغ

5.247.755,24:برصید دائن یقدر بــ31/12/2015یظهر هذا الحساب في : ضرائب ورسوم
والضــریبة علــى الــدخل الرســم علــى النشــاط المهنــيخــاص بالرســم علــى القیمــة المضــافة دج، وهــو

الضــرائب (الخــاص بشــهر دیســمبر والــذي لــم یــتم تســدیده بعــد اإلجمــالي صــنف المرتبــات واألجــور
)1+جانفي من السنة ن20الخاصة بشهر دیسمبر تسدد قبل 

وهـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن دیـــــــــون علـــــــــى عـــــــــاتق الشـــــــــركة واجبـــــــــة التســـــــــدید بمبلـــــــــغ: دیـــــــــون أخـــــــــرى  :
.دج429.812.282,64
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لشركة مطاحن االوراستقییم نظام الرقابة الداخلیةمساهمة ل: المطلب الثالث

أهــم خطــوة مــن یعتبــر -باتنــة–المعتمــد فــي شــركة مطــاحن االوراس تقیــیم نظــام الرقابــة الداخلیــة
خطوات المراجعة الجبائیة لتحدید نطاق الفحـص الواجـب القیـام بـه، باإلضـافة إلـى التأكـد مـن مـدى سـالمة 

مــن فعالیــة اإلجــراءات األمنیــة والتحقــقالجبائیــة المصــرح بهــا لــدى إدارة الضــرائب، المعلومــاتاقیةومصــد
لتفــادي المخـاطر الجبائیـة، ومــن اجـل التقیــیم الجیـد لنظــام -باتنـة–التـي تقـوم بهــا شـركة مطــاحن االوراس 

یحتـوي علـى أسـئلة مغلقـة الرقابة الداخلیة من الناحیة الجبائیة، تم صـیاغة اسـتبیان وفقـا ألهـداف المراجعـة
، عــن طریــق بالشــركةمــن طــرف مســؤولي مدیریــة المحاســبة والمالیــة" ال"أو " نعــم: "تكــون اإلجابــة فیهــا بـــ

.المقابلة

- من الناحیة الجبائیةتقییم نظام الرقابة الداخلیة–قائمة استقصاء 

مالحظاتالنعماألسئلةالرقم
أن جـــــــداول مـــــــن هـــــــل هنـــــــاك إجـــــــراءات تســـــــمح بالتأكـــــــد 01

اإلخضــــاع الـــــواردة مـــــن قبـــــل اإلدارة الجبائیـــــة تعبـــــر عـــــن 
.الضریبة الحقیقیة الواجبة الدفع من قبل الشركة

x

هل الشركة تقوم بعملیات لها معالجـة خاصـة مـن الناحیـة 02
لذلكالجبائیة تتطلب وجود الكفاءات المناسبة

x

xهل یوجد مخطط محاسبي خاص بحسابات الشركة 03
ـــى مســـتوى الشـــركة مصـــلحة 04 تتـــولى ) قســـم(هـــل توجـــد عل

تسییر مختلف العملیات الجبائیة
x هذا العمل تقوم به مدیریة

المحاسبة والمالیة
ـــــة 05 هـــــل العملیـــــات التـــــي كانـــــت محـــــل تســـــاؤل مـــــن الناحی

الجبائیــة قــد تــم الفصــل فیهــا مــن قبــل مخــتص جبــائي قبــل 
.التسجیل المحاسبي لها

x

المكلفــة بتســییر العملیــات الجبائیــة ) القســم(المصــلحة هــل 06
على علم بمختلف اآلثار الجبائیة المترتبـة علـى العملیـات 

.واالتفاقیات التي تقوم بها الشركة

x

xهل توجد متابعة تسمح بالتحقق من أن كل عملیات البیع 07
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مسجلة محاسبیا ومعالجة جبائیا 
هل توجد مراقبة كافیة فیما یخص التصـریحات التـي تقـوم 08

بها الشركة 
x

ــــة 09 ــــاك إجــــراءات مكتوب تســــمح بضــــمان أن جمیــــع هــــل هن
العملیـــات التـــي كانـــت محـــل نـــزاع مـــع اإلدارة الجبائیـــة قـــد 

.تمت معالجتها

x

تســمح بــالتحقق إجــراءاتهــل یوجــد علــى مســتوى الشــركة 10
مــن أن كــل التزامـــات الشــركة المحاســبیة والجبائیـــة قــد تـــم 

.الوفاء بها

x

هل یتم التحقق مـن حسـابات الضـرائب والرسـوم ومقارنتهـا 11
بصــــورة دوریــــة مــــع التصــــریحات الجبائیــــة المقدمــــة إلدارة 

.الضرائب

x

هل تحملت الشركة خالل السنة غرامات وعقوبات ورسـوم 12
.عن التأخر في السدادإضافیة 

x ــــت غرامــــات عــــدم بســــبب تحمل
التكمیلـــيرســـمقیامهـــا بتســـدید ال

التلـــــــوث الجـــــــوي، وهـــــــذا علـــــــى
راجـــــــع لعـــــــدم علـــــــم المحاســـــــب 

.بإلزامیة دفعها
نقطـــــة البیـــــع بســـــطیف لـــــم تقـــــم 
بتســــــدید الرســــــم علــــــى النشــــــاط 
المهني ضمن اآلجال المحددة

تسـمح بضـمان أن المسـتندات المؤیـدة هل هناك اجـراءات13
للتســــــجیالت المحاســــــبیة تتوافــــــق مــــــع الشــــــروط الشــــــكلیة 

.المنصوص علیها في قوانین الضرائب

x

xهل كل المقبوضات والمدفوعات مؤیدة بوثائق الثبوتیة14
xهل هناك قسم التدقیق الداخلي في الشركة15

-باتنة–باالعتماد على معلومات من شركة مطاحن االوراس من إعداد الباحثة: المصدر

تمت اإلجابة على قائمة االستقصاء الخاصة بتقییم نظام الرقابة الداخلیة مـن الناحیـة الجبائیـة مـن 
.طرف موظفي مدیریة المحاسبة والمالیة
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اإلجـراءات المعمـول بهـا حـول تسـییر مختلـف للتحقـق مـنمن خالل قائمة االستقصاء التي أعدت : التقییم
، واعتمـــادا علـــى المعلومـــات وبالتـــالي تقیـــیم نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة مـــن الجانـــب الجبـــائيالعملیـــات الجبائیـــة

المحاســـبة والمالیـــة، تمكنـــت الباحثـــة مـــن تقیـــیم نظـــام الرقابـــة المحصـــل علیهـــا مـــن طـــرف مـــوظفي مدیریـــة 
:من خالل النقاط التالیةمن الناحیة الجبائیةالداخلیة

:تمثلت في: نقاط القوة.أ
یوجد على مستوى الشركة مخطط محاسبي خاص بحسابات الشركة؛
توجد متابعة تسمح بالتحقق من أن كل عملیات البیع مسجلة محاسبیا ومعالجة جبائیا؛
فیما یخص التصریحات التي تقوم بها الشركة؛توجد مراقبة
 ـــتم التحقـــق مـــن حســـابات الضـــر ـــة مـــع التصـــریحات ی ائب والرســـوم ومقارنتهـــا بصـــورة دوری

الجبائیة المقدمة إلدارة الضرائب؛
كل المقبوضات والمدفوعات مؤیدة بوثائق الثبوتیة؛
یوجد قسم التدقیق الداخلي في الشركة.

:تمثلت في: نقاط الضعف.ب
اإلدارة إجــــراءات تســــمح بالتأكــــد مــــن أن جــــداول اإلخضــــاع الــــواردة مــــن قبــــل عــــدم وجــــود

؛الجبائیة تعبر عن الضریبة الحقیقیة الواجبة الدفع من قبل الشركة
 الشــركة تقــوم بعملیــات لهــا معالجــة خاصـــة مــن الناحیــة الجبائیــة تتطلــب وجــود الكفـــاءات

لــذلك ومــع غیــاب هــذه األخیــرة فــإن الشــركة یمكــن أن تتعــرض لمخــاطر جبائیــة المناســبة
ناتجة عن عدم قدرتها في التعامل مع الحاالت الخاصة؛

تتولى تسییر مختلف العملیات الجبائیة؛) قسم(على مستوى الشركة مصلحة عدم وجود
 ا من قبل مختصتم الفصل فیهلم یالعملیات التي كانت محل تساؤل من الناحیة الجبائیة

جبائي قبل التسجیل المحاسبي لها؛
 لیســت ) مدیریــة المحاســبة والمالیــة(المكلفــة بتســییر العملیــات الجبائیــة ) القســم(المصــلحة

علـــى علـــم بمختلـــف اآلثـــار الجبائیـــة المترتبـــة علـــى العملیـــات واالتفاقیـــات التـــي تقـــوم بهـــا 
الشركة؛
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ع العملیات التي كانت محل نزاع مع إجراءات مكتوبة تسمح بضمان أن جمیلیست هناك
؛اإلدارة الجبائیة قد تمت معالجتها

وجــــد علــــى مســــتوى الشــــركة إجــــراءات تســــمح بــــالتحقق مــــن أن كــــل التزامــــات الشــــركة ال ت
؛المحاسبیة والجبائیة قد تم الوفاء بها

 تحملــت الشــركة خــالل الســنة غرامــات إضــافیة عــن التــأخر فــي الســداد بســبب عــدم التــزام
البیع بسطیف بدفع الرسـم علـى النشـاط المهنـي فـي اآلجـال المحـددة، باإلضـافة إلـى نقطة 

تحملها غرامات بسبب عدم قیامها بتسدید الرسم التكمیلي على التلوث الجـوي، وهـذا راجـع 
لعدم علم المحاسب بإلزامیة دفعها؛

تتوافـق ت هناك إجراءات تسمح بضمان أن المسـتندات المؤیـدة للتسـجیالت المحاسـبیة سلی
.مع الشروط الشكلیة المنصوص علیها في قوانین الضرائب
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-باتنة–مطاحن األوراسجبائیة لعملیات شركةالمراجعة ال: الثالثالمبحث 
من خالل –باتنة –مراجعة جبائیة لعملیات شركة مطاحن االوراس مساهمة لتطبیق یتناول هذا المبحث 

.2015و2014الل نشاط خمراجعة وضعیتها الجبائیة
2014مطاحن األوراس خالل سنة جعة الوضعیة الجبائیة لشركةمرا: المطلب األول

إلـــى توضـــیح المنهجیـــة المتبعـــة للقیـــام بمراجعـــة جبائیـــة علـــى مســـتوى شـــركة مطـــاحن یهـــدف هـــذا المطلـــب 
االوراس مـــن خـــالل مراجعـــة الرســـوم علـــى رقـــم األعمـــال، المراجعـــة الجبائیـــة لحســـابات التســـییر والمراجعـــة 

. الجبائیة للنتیجة
األعمالالمراجعة الجبائیة للرسوم على رقم : أوال

كـل (دج،1.854.467.799,00: مطـاحن االوراس حققـت رقـم أعمـال یقـدر بــشركة2014سنة خالل
:، مفصل في الجدول التالي كما یلي")فواتیر"المبیعات مثبتة بوثائق الثبوتیة 

2014خالل نشاطرقم أعمال الشركة: 7-4: جدول رقم
دج: الوحدة

رقم األعمال المحققالمنتوج
996.509.560,00سمید
474.305.058,00فرینة
368.532.621,00نخالة

12.542.941,00بضائع مختلفة
2.577.619,00خدمات

1.854.467.799,00المجموع
.مطاحن األوراسبشركةالخاصة 2014حسابات النتائج لسنة : المصدر

: مفصلة كما یليقم األعمال المسددة من طرف الشركةالرسوم على ر 

دج5.651.330,00: مطاحن األوراس یقدر بـبل شركة من قالرسم على النشاط المهني المسددمبلغ
:الجدول التاليمفصل حسب، %2بنسبة 
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2014المسدد خالل سنة الرسم على النشاط المهني: 8-4: جدول رقم
دج: الوحدة

الرسم على النشاط المهني المدفوعوحدة اإلنتاج
1.993.892,00)آریس(وحدة اإلنتاج 

3.657.438,00وحدة اإلنتاج باتنة
5.651.330,00المجموع

-باتنة–شركة مطاحن االوراس اء على وثائق داخلیة خاصة بالباحثة بنمن إعداد 
مستفیدة من إعفاء فیما یخص الرسم على النشاط المهني بالنسبة لمادتي السمید والفرینة حسـب الشركة

ال یــدخل ضــمن رقــم األعمــال المعتمــد كقاعــدة : مــن ق ض م ر م02الفقــرة 220المــادة ت علیــهنصــمــا 
للرسم مبلغ عملیات البیع الخاصة بالمواد ذات االستهالك الواسـع المدعمـة مـن قبـل میزانیـة الدولـة أو التـي 

.)بة لمادة السمید والفرینةكما هو الحال بالنس(تستفید من تعویض 

دج مفصـل 21.017.766,00: یقـدر بــ2014خـالل سـنة المضافة المسـددمبلغ الرسم على القیمة
: حسب الجدول التالي

:2014خالل نشاطالرسم على القیمة المضافة المسدد: 9-4: جدول رقم
دج     : الوحدة

رقم األعمال 
الخاضع

لمعدل عادي 
17%

الحقوق المحسوبة اإلجماليرقم األعمال %7رقم األعمال الخاضع لمعدل مخفض 
على المبیعات

االسترجاع 
الشهري

رصید دائن

رقم األعمال اإلجمالي
رقم األعمال المعفى

رقم األعمال 
الخاضع

15.432130.511.144105.129.86725.381.277130.516.5761.776.689654.1841.123.429
2/165.869.489128.843.38437.026.105165.869.4892.591.827120.6452.471.182
3/161.185.800126.863.39234.322.408161.185.8002.402.56983.9492.318.620
4/167.577.791133.103.69534.474.096167.577.7912.413.187112.0322.301.155
561.655166.255.075130.704.55535.509.616166.316.7302.496.154174.1442.322.010
6100.630162.128.359129.760.59532.567.764162.228.9892.296.851174.1442.119.047
763.501948.216.103915.739.73132.476.372948.279.6042.284.141415.7201.868.421
877.876126.083.410102.044.87524.038.535126.161.2861.695.936134.0371.561.899
9123.756154.970.818124.383.24030.587.578155.094.5742.162.1691.512.1522.162.169

10136.215157.623.877131.880.64025.724.606157.760.0921.823.879773.0571.050.822
11136.883167.689.150131.772.78135.903.651167.826.0332.536.5262.589.58953.063
122.553.003159.969.751128.491.93231.477.819162.522.7542.637.458971.5091.665.949
3.258.9512.668.080.7671.472.718.686379.489.8272.671.339.71827.117.3867.715.16221.017.766مج

2014لنشاطمطاحن األوراس شركةالمعلومات المستخرجة من التصریحات الشهریة لمن إعداد الباحثة بناء على 
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أن رقـــم 2014مطـــاحن األوراس الخاصـــة بســـنة حـــظ مـــن خـــالل التصـــریحات الشـــهریة لشـــركةنال
المصـرح بـه مـن خـالل التصـریح األعمـالدج، بینمـا رقـم 2.671.339.718: األعمال اإلجمالي یقـدر بــ

حیـث أخطــأ المحاســب فـي رقــم األعمـال الخــاص بشــهر دج، 1.854.467.799,00: هــوG04السـنوي 
: یقـــــــدر بــــــــخـــــــالل شـــــــهر جویلیـــــــةجویلیـــــــة عنـــــــد ملـــــــئ التصـــــــریح، حیـــــــث حققـــــــت الشـــــــركة رقـــــــم أعمـــــــال

:بفــــــــــــــــــارق یقـــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــأي ، دج948.279.604,00دج عــــــــــــــــــوض مبلـــــــــــــــــــغ 131.407.685,00
.دج816.871.919,00

التسییرالمراجعة الجبائیة لحسابات: ثانیا
فحص حسابات األعباء.1

:عملیة الفحص هذه تستهدف التحقق من أن

كل األعباء خاصة بنشاط الشركة وانه قد تم تحمیلها للسنة المعنیة؛
كل األعباء مسجلة في حسابات النتائج باستثناء تلك الخاصة باقتناء تثبیتات؛
 قیمتها؛كل األعباء مسجلة محاسبیا ومثبتة بوثائق الثبوتیة تؤكد
كل األعباء قد تم تقییمها بما یتماثل وأحكام النظام المحاسبي المالي والتشریع الجبائي.

:10-4فیما یلي حسب الجدول رقم 2014وتتمثل أعباء شركة مطاحن االوراس خالل نشاط 
2014ط نشاأعباء شركة مطاحن االوراس خالل : 10-4:جدول رقم

دج: الوحدة

المبلغالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالحساب
1.553.719.964,00المشتریات المستهلكة60
30.761.527,40الخدمات الخارجیة61
25.730.191,15الخدمات الخارجیة األخرى62
155.866.329,45أعباء المستخدمین63
6.269.129,55الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة64
1.228.231,72األعباء العملیاتیة األخرى65
45.763.278,34المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة68
10.788.706,62وما یماثلهاالضرائب عن النتائج 69

1.830.127.358,91مجمـــــــــــــــوع حســـــــــابات األعبـــــــــاء
من إعداد الباحثة بناء على وثائق داخلیة خاصة بالشركة: المصدر
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:تفصل هذه األعباء كما یلي

برصـــــــید مـــــــدین 31/12/2014یظهـــــــر هـــــــذا الحســـــــاب فـــــــي :المشـــــــتریات المســـــــتهلكة60/ حــــــــ
، وهـــــي مبـــــررة األعبـــــاءإجمـــــاليمـــــن %84,90دج، وهـــــو یمثـــــل 1.553.719.964,00:یقـــــدر

ویفصــل ، (Etat de consommation mensuelle)جمیعهـا بكشـوف االسـتهالكات الشـهریة 
:هذا الحساب كما یلي

 المباعة؛دج خاص بمشتریات البضائع 18.939.717,00مبلغ
 األولیـــة المســـتعملة فـــي عملیـــة اإلنتـــاج بـــالمواد دج خـــاص 1.499.552.044,00مبلـــغ

؛)قمح صلب، قمح لین(
17.008.546,00 یمثــل قیمــة المــواد التــي اســتعملتها الشــركة فــي معالجــة وتصــنیع دج

؛)تموینات أخرى(منتوجها 
 ؛دج یمثل تكلفة الخدمات والدراسات خالل النشاط العادي للشركة283.575,00مبلغ
 األعبــاء التــي تحملتهــا الشــركة أثنــاء عملیــة التصــنیع دج یمثــل 17.936.083,00مبلــغ

).فواتیر المیاه، الطاقة(
قـــــدرهبرصـــــید مـــــدین31/12/2014یظهـــــر هـــــذا الحســـــاب فـــــي : الخـــــدمات الخارجیـــــة61/ حــــــ :

أعبــاء الشــركة، وتفصــل األعبــاء المتأتیــة مــن إجمــاليمــن %1,68دج، أي 30.761.527,40
: الخدمات الخارجیة كما یلي

 عبأعباء نقل البضائدج خاص21.622.586,49مبلغ(Manutention)؛
 تثبیتات الشركة؛تصلیحاتبصیانة و دج خاص4.244.401,99مبلغ
 بأقساط التأمین؛دج خاص4.754.874,32مبلغ
 مثل أعباء خاصة بالدراسات واألبحاث؛دج ی90.744,00مبلغ
 والمستجداتمثل أعباء خاصة بالتوثیق دج ی48.920,00مبلغ.

برصــید مــدین یقــدر 31/12/2014الخــدمات الخارجیــة األخــرى هــذا الحســاب یظهــر فــي 62/ حـــ
من إجمالي أعباء الشـركة، ویفصـل هـذا الحسـاب %1,41دج وهو یمثل 25.730.191,15: بـ

:كما یلي
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 المدفوعـــة مـــن قبـــل الشـــركة كـــأجور الوســـطاء األعبـــاءمثـــل دج ی7.734.481,24مبلـــغ
واألتعاب؛

 یمثل المصاریف الخاصة باإلشهار وأعباء التسویق؛دج 2.036.991,31مبلغ
 دج یمثل مصاریف نقل السلع المقدمة من الغیر؛1.348.750,59مبلغ
 یمثل مصاریف تنقالت مسـتخدمي الشـركة فـي إطـار مهمـات دج 6.213.224,70مبلغ

العمل، إضافة إلى مصاریف استقبال الغیر؛
 دج یمثـل مصـاریف الشـركة مـن اسـتفادتها مـن الخـدمات الســلكیة 1.362.860,03مبلـغ

باإلضافة إلى مصاریف البرید؛والالسلكیة 
ـــة الشـــركة مـــع البنـــك 6.950.883,28مبلـــغ ـــل (دج یمثـــل مصـــاریف معامل ـــاء تحوی أعب

؛)األموال والدفع والسحب
 دج یمثل مصاریف االشتراكات المهنیة؛83.000,00مبلغ

ــــــــــــــاء المســــــــــــــتخدمین 63/ حـــــــــــــــ ــــــــــــــي أعب ــــــــــــــغ31/12/2014یظهــــــــــــــر هــــــــــــــذا الحســــــــــــــاب ف مبل
من إجمالي أعباء الشركة؛%8,52دج وهو یمثل 155.866.329,45

رصــید 31/12/2014الضــرائب والرســوم والمــدفوعات المماثلــة یظهــر هــذا الحســاب فــي 64/ حـــ
:دج، حیث هذا الحساب یجمع6.269.129,55: مدین یقدر بـ

 دج یمثل قیمة الرسم على النشاط المهني؛5.651.329,55مبلغ
 دج یمثل قیمة قسیمة السیارات الخاصة بالسیارات التابعة للشركة617.800,00مبلغ.

برصید رصید یقدر بـ31/12/2014األعباء العملیاتیة األخرى یظهر هذا الحساب في 65/ حـ :
أخـرى وأعبـاءیمثل االعباء الخاصة ببـدل الحضـور، الغرامـات والعقوبـات، دج 1.228.231,72
:كما یليللتسییر الجاري، 

 بمبلـغ 2014اجتماعات لمجلس اإلدارة الخـاص بالشـركة خـالل نشـاط 6بدل الحضور لـ
؛دج360.000,00: یقدر بـإجمالي

دج؛78.836,00: الغرامات والعقوبات
دج789.395,72: أعباء أخرى للتسییر الجاري.

ـــــــي 68/ حــــــــ ـــــــات وخســـــــائر القیمـــــــة یظهـــــــر هـــــــذا الحســـــــاب ف مخصصـــــــات اإلهتالكـــــــات والمؤون
:دج ویفصل كما یلي45.763.278,34برصید مدین قدره 31/12/2014
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األصـــول غیـــر الجاریـــة –االهتالكـــات والمؤونـــات وخســـائر القیمـــة مخصصـــات 681/حــــ
دج؛36.742.492,00یظهر هذا الحساب مبلغ 

ــــــغ –اإلحالــــــة علــــــى التقاعــــــد –مؤونــــــة األصــــــول غیــــــر الجاریــــــة 683/ حـــــــ وتمثــــــل مبل
دج؛7.042.961,00

األصــول الجاریــة یظهــر –مخصصــات االهتالكــات والمؤونــات وخســائر القیمــة 685/ حـــ
دج، وهـــو متعلـــق بخســـائر القیمـــة المحققـــة خـــالل 1.977.824,02هـــذا الحســـاب مبلـــغ

.السنة
فـــي جانبـــه 31/12/2014ائج ومـــا یماثلهـــا یظهـــر هـــذا الحســـاب فـــي الضـــرائب عـــن النتـــ69/ حــــ

.دج والذي یخص أساسا مبلغ الضریبة على أرباح الشركات10.788.706,62المدین مبلغ 

للشـركة ومثبتـة بوثـائق الثبوتیـة التـي تثبـت االسـتغالليكل أعباء الشركة هي أعباء حقیقیة متعلقة بالنشـاط 
.صحتها

ومـــــن خـــــالل فحـــــص األعبـــــاء تـــــم مالحظـــــة عـــــدم التســـــجیل المحاســـــبي لالمتیـــــازات العینیـــــة الممنوحـــــة 
للمســــتخدمین ضــــمن أعبــــاء المســــتخدمین، كمــــا أنــــه لــــم یــــتم التصــــریح بهــــا مــــن خــــالل التصــــریح الســــنوي          

 "Etat 301 BIS"وع الخـاص بالضــریبة علـى الـدخل اإلجمـالي صـنف المرتبـات واألجـور والمـنح والریــ
.العمریة

هذه االمتیازات یتم تقدیرها حسب القیمة الحقیقیة للعناصر المقدمة والخاصـة بكـل یـوم أو شـهر أو 
.ثالثي  حسب الحالة

حیث یجب أن تأخذ في الحسـبان عنـد تحدیـد الـدخل الواجـب اعتمـاده إلقـرار أسـاس الضـریبة علـى 
مــن 73و72، 71، 70، 69علیــه المــواد الــدخل اإلجمــالي صــنف المرتبــات واألجــور حســب مــا نصــت 

.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
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حسابات المنتوجاتفحص.2

:حیث یتم التأكد من أن هذه اإلیرادات

تخص شركة مطاحن االوراس؛
 ندات التــي تؤكــد مبــررة بكــل الوثــائق والمســتأنهــا و تــم تســجیل جمیــع اإلیــرادات المحققــة خــالل الــدورة

؛اإلیراداتصحة هذه 
ریبي للشركة وما هو مسجل محاسبیاوجود توافق بین التصریح الض.

:11-4حسب الجدول رقم 2014شركة مطاحن االوراس خالل سنة إیراداتتتمثل و 
2014الشركة المحققة خالل نشاطإیرادات: 11-4: جدول رقم

دج: الوحدة

المبلغالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالحساب

1.854.467.798,95المبیعات من البضائع والمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة70

2.427.626,46اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون72

5.131.060,17المنتوجات العملیاتیة األخرى75

1.181.250,00المنتوجات المالیة76

4.492.822,80اإلسترجاعات عن خسائر القیمة والمؤونات78

1.867.700.558,38حســــابــــات المنتـــــــوجــــــاتــــــــــــــــــوعمجم

من إعداد الباحثة بناء على وثائق داخلیة خاصة بالشركة: المصدر
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:من الجدول نالحظ ما یلي

 والــــذي دج1.854.467.798,95: یقــــدر بـــــ2014خــــالل نشــــاط رقــــم أعمــــال الشــــركة المحقــــق ،
:یفصل كما یلي

تـــم : البضـــائع والمنتجـــات المصـــنعة والخـــدمات المقدمـــة والمنتوجـــات الملحقـــةالمبیعـــات مـــن 70/ حـــ
:تفصیلها كما یلي

مبلــغ المبیعــات مــن البضــائع المحقــق مــن طــرف الشــركة : المبیعــات مــن البضــائع700/ حـــ
دج؛12.524.940,70: یقدر بـ

المنتوجـــات حققـــت الشـــركة مـــن بیـــع : المبیعـــات مـــن المنتوجـــات التامـــة المصـــنعة701/ حــــ
دج؛11.138.015,04:التامة الصنع رقم أعمال یقدر بـ

الشركة حققـت رقـم اعمـال مـن بیـع المنتوجـات : الوسیطةالمنتوجات المبیعات من 702/ حـ
دج؛  1.826.735.144,33: الوسیطة یقدر بـ

رقــــم المبیعــــات المحقــــق مــــن طــــرف الشــــركة مــــن بیــــع : المبیعــــات مــــن المنتوجــــات المتبقیــــة
دج؛1.492.080,00: جات المتبقیة یقدر بـالمنت

ـــم : تقـــدیم الخـــدمات األخـــرى706/ حــــ ـــدیم الخـــدمات یقـــدر بــــاألعمـــالرق : المحقـــق مـــن تق
.دج2.577.616,88

:حسابات المنتوجات فهي كما یليباقي أما فیما یخص تفصیل 

دج حیـــث 2.427.626,46: اإلنتـــاج المخـــزن أو المنـــتقص مـــن المخـــزون والـــذي یقـــدر بــــ72/حــــ
:یفصل كما یلي

:حركة المخزون

حركة المخزون: 12-4: جدول رقم
دج: الوحدة

المخزون
المواد  

مخزون آخر مدةحركة المخزون للفترةمخزون أول مدة
دائنمدین

25.624.847,001.697.803.919,001.695.596.708,0027.832.058,00إنتاج مخزن
2014الخاص بحركة المخزون، التصریح السنوي الخاص بنشاط 01معلومات مستخرجة من الجدول رقم : المصدر
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:كما یليمنتقص من المخزون یظهر برصید دائنالمخزن أو الاإلنتاج 72/وعلیه فإن حـ
رصید اإلنتاج المخزن: 13-4: جدول رقم

دج: الوحدة
رصید نهایة المدةدائنمدین

دائنمدین
1.695.376.293,001.697.803.919,002.427.626,00
2014المنتوج المخزن، التصریح السنوي الخاص بنشاط 02الجدول رقم : المصدر

رصـــید یقـــدر بــــ31/12/2014یظهـــر هـــذا الحســـاب فـــي : المنتوجـــات العملیاتیـــة األخـــرى75/ حــــ :
مؤسســة دج ویمثــل حصــة التعویضــات التــي تحصــلت علیهــا الشــركة مــن طــرف 5.131.060,17

التــــأمین، اضــــافة إلــــى المبــــالغ المتحصــــل علیهــــا مــــن مدیریــــة التشــــغیل كتعــــویض للمبــــالغ المدفوعــــة 
للعاملین في اطار تشغیل الشباب؛

مبلــــغ31/12/2014هــــذا الحســــاب یظهــــر فــــي جانبــــه الــــدائن فــــي : المنتوجــــات المالیــــة76/ حـــــ :
دج خاص بحصة الشركة من الفوائد البنكیة؛1.181.250,00

ـــــــي : رجاعات عـــــــن خســـــــائر القیمـــــــة والمؤونـــــــاتاإلســـــــت78/ حــــــــ یظهـــــــر رصـــــــید هـــــــذا الحســـــــاب ف
دج4.492.822,80: على المؤونات المشكلة خالل السنة بمبلغ یقدراالسترجاع 31/12/2014

وان كــل هـــذه اإلیــرادات مســـجلة محاســبیا ومثبتـــة إیراداتهـــاالشــركة قـــد قامــت بالتصـــریح بمختلــف أنحیــث 
.بوثائق الثبوتیة

الجبائیة للنتیجةالمراجعة .3
كــل حســابات األعبــاء وحسـابات المنتوجــات قــد تــم إدراجهــا أنتهـدف هــذه العملیــة إلــى التحقـق مــن 

.بالشركة لتحدید النتیجة المحاسبیة خالل الدورةةفي حسابات النتائج الخاص
نشـــاط 2015الضـــرائب ســـنة إدارةتظهـــر حســـابات النتـــائج الخاصـــة بالشـــركة المصـــرح بهـــا لـــدى 

:كما یلي2014
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2014حسابات النتائج متعلق بنشاط : 14-4: جدول رقم
دج: الوحدة

دائنمدینالبیـــــــــــــــــــــــــــان
12.524.941,00المبیعات من البضائع

من المنتوجات المبیعات 
التامة الصنع

1.839.365.239,00إنتاج مصنع
2.577.619,00خدمات مقدمة

/مبیعات األشغال
/المنتوجات الملحقة

/التخفیضات والتنزیالت والمحسومات الممنوحة
1.854.467.799,00رقم األعمال الصافي

2.427.626,00اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون
/اإلنتاج المثبت

/االستغاللإعانات 
1.856.895.425,00)1(إنتاج السنة المالیة

18.939.717,00مشتریات البضائع المبیعة
1.499.552.044,00المواد األولیة

17.008.546,00التموینات األخرى
/تغیرات المخزونات

283.575,00المؤداةمشتریات الدراسات والخدمات 
17.936.083,00المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات

التخفیضـات والتنـزیالت والحسـومات المتحصـل علیهـا علـى 
المشتریات

/

الخدمات 
الخارجیة

/التقاول العام
21.622.586,00اإلیجارات

4.244.402,00الصیانة والتصلیحات والرعایة
4.754.874,00التأمیناتأقساط 

/العاملون الخارجون عن المؤسسة
7.734.481,00أجور الوسطاء واألتعاب

2.036.991,00إشهار
9.885.159,00التنقالت والمهمات واالستقباالت

9.885.159,00خدمات أخرى
التخفیضات والتنزیالت والمحسـومات المتحصـل علیهـا عـن 

الخارجیة األخرىالخدمات 
/
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1.610.211.683,00)2(استهالك السنة المالیة 
246.683.742,00)2–1(القیمة المضافة لالستغالل 

155.866.329,00أعباء المستخدمین
6.269.130,00الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

84.548.283,00إجمالي فائض االستغالل
5.131.060,00العملیاتیة األخرىالمنتجات 

1.228.232,00األعباء العملیاتیة األخرى
36.742.492,00مخصصات االهتالكات 

9.020.786,00المؤونات 
4.492.823,00استرجاع على خسائر القیمة والمؤونات

47.180.656,00)5(النتیجة العملیاتیة
1.181.250,00المنتوجات المالیة

/األعباء المالیة
1.181.250,00)6(النتیجة المالیة

48.361.906,00)6+ 5(النتیجة العادیة قبل الضرائب 
/)منتجات(عناصر غیر عادیة 
/)أعباء(عناصر غیر عادیة 

//النتیجة غیر العادیة
11.812.576,00الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة

1.023.869,00عن النتائج العادیة) تغیرات(المؤجلة الضرائب 
37.573.199,00صافي نتیجة السنة المالیة

2014التصریح السنوي للشركة المتعلق بنشاط : المصدر

مــــن حســــابات النتــــائج نالحــــظ أن الشــــركة قــــد قامــــت بــــإدراج جمیــــع حســــابات األعبــــاء وحســــابات 
: محققــــة بــــذلك نتیجــــة محاســــبیة موجبــــة تقــــدر بـــــضــــمن حســــابات النتــــائجالمســــجلة محاســــبیاالمنتوجــــات

.دج48.361.906,00
االنتقال من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة

النتیجة الجبائیة هي النتیجة التي تعتمد كوعاء تحسب علیه الضریبة، ویتم حسابها باالعتماد على 
.تعدیالت تخص جانب األعباء وأخرى تخص جانب اإلیراداتإجراءالنتیجة المحاسبیة بعد 
: وتحسب بالعالقة التالیة

التخفیضات–اإلستردادات + النتیجة المحاسبیة = النتیجة الجبائیة 
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:حیث أن
 أنـه مـن حیـث اإلستردادات هي عبارة عن تلك األعباء التـي أدرجـت عنـد حسـاب النتیجـة المحاسـبیة

أعباء غیر قابلة للخصم، أو أنها تجاوزت الحد األقصى المحـدد مـن طـرف الناحیة الجبائیة تعتبر
؛المشرع الجبائي

التخفیضات فهي تلك اإلیرادات غیر الخاضعة للضریبة.
دج48.361.906,00: النتیجة المحاسبیة

: دج مفصلة حسب الجدول التالي3.567.774,07:    استردادات
2014المتعلقة بنشاط المصاریف غیر القابلة للخصم: 15-4:جدول رقم

دج: الوحدة
المبلغمصاریف غیر قابلة للخصم

78.836,28غرامات وعقوبات
3.513.420,53أعباء خارج االستغالل غیر قابلة للخصم

41.998,00اهتالك السیارة السیاحیة 
-66.480,74"التغیر"ضرائب مؤجلة أصول 

3.567.774,07المجموع
2014التصریح السنوي للشركة المتعلق بنشاط : المصدر

:النتیجة الجبائیة
دج 48.361.906,00:       النتیجة المحاسبیة

+دج   3.567.774,07:             استردادات
00:                    تخفیضات

00:                  عجز مرحل
دج       51.929.680,00:        النتیجة الجبائیة

دج       51.929.680,00: قدر بـتموجبةنتیجة جبائیة2014مطاحن األوراس خالل نشاط حققت شركة
تحـــــــــول (دج 51.929.680,00x23% =11.929.680,00: الضـــــــــریبة علـــــــــى أربـــــــــاح الشـــــــــركات

).للمجموعة
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مســتفیدة مــن النظــام الجبــائي لتجمــع الشــركات حســب مــا نصــت علیــه –باتنــة –مطــاحن االوراس شــركة
مكــــرر مــــن قــــانون الضــــرائب المباشــــرة والرســــوم المماثلــــة فیمــــا یخــــص الضــــریبة علــــى أربــــاح 138المــــادة 

.)من طرف الشركة األم بعد توحید األرباحالضریبة على أرباح الشركات مستحقة الدفع(. الشركات
المزایا الجبائیة الممنوحة لتجمعات الشركات  

،التشریع الجبائي المعمـول بـه مزایـا جبائیـة معتبـرة لتجمعـات الشـركات فیمـا یخـص الضـریبة المباشـرةحیمن
2:الرسوم على رقم األعمال وحقوق التسجیل

: فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات.أ
 األرباحتوحید:

التوحید یعني . یمكن للشركات المؤهلة لنظام تجمعات الشركات أن تختار الخضوع لنظام المیزانیة الموحدة
.ولیس اإلضافة الحسابیة لنتائج الشركات األعضاء للتجمعبه الذي یجمع مجموع حسابات المیزانیة

تضـــــــم عملیـــــــات مجمـــــــل شـــــــركات وبعبـــــــارة أخـــــــرى، یتمثـــــــل التوحیـــــــد فـــــــي تقـــــــدیم وثیقـــــــة واحـــــــدة مـــــــوجزة
االختیار یتم من طرف الشركة األم ویكون مقبول من طرف مجموع الشركات األعضاء وهـو ال .التجمعات

.سنوات) 4(یقبل التراجع لمدة أربع 
 األرباحإعفاء:

مـــن 19مـــن قــانون الضــرائب المباشــرة والرســـوم المماثلــة، المعــّدل بالمــادة 3-173بموجــب أحكــام المــادة 
، تعفــى فــوائض القــیم عــن التنــازالت المنجــزة فــي إطــار تبــادل الممتلكــات، بــین 1997ون المالیــة لســنة قــان

.الشركات األعضاء لنفس التجمع، من الضریبة على أرباح الشركات
:فیما یخص الرسم على النشاط المهني.ب

فیمـا نشـاط المهنـيلرسـم علـى اعلـى اإلعفـاء مـن ال2007من قـانون المالیـة لسـنة 17تنص أحكام المادة 
.یخص العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء لنفس تجمع الشركات

:فیما یخص الرسم على القیمة المضافة.ج
تســــتثنى مــــن تطبیــــق الرســــم علــــى القیمــــة المضــــافة، العملیــــات المنجــــزة بــــین الشــــركات األعضــــاء .1

المـتمم 2007المالیـة لسـنة من قانون 27لتجمعات الشركات، كما هو منصوص علیه في المادة 
.من قانون الرسوم على رقم األعمال8للمادة 

3113h:على الساعة 23/04/2017: بتاریخhttps://www.mfdgi.gov.dz: معلومات مستخرجة من الموقع2
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مــنح اإلمكانیــة لتجمــع الشــركات بــالمعنى الجبــائي التــي اختــارت الــربح الموحــد، فــي أن یخصــموا، .2
حسب نفس الشروط، الرسم على القیمة المضافة، والذي أثقل السـلع والخـدمات المقتنـاة مـن طـرف 

المحدثــة 2009مــن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 18المــادة (لتجمــع أو ألجــل شــركات أعضــاء ا
).مكرر من قانون الرسوم على رقم األعمال31للمادة 

:التسجیلفیما یخص حقوق .د
:العقوداإلعفاء من حقوق التسجیل، 

التجمع؛التي تثبت نقل الممتلكات بین الشركات أعضاء .1
مــــن قــــانون المالیــــة لســــنة 36المــــادة (التجمــــع التــــي تثبــــت تحــــویالت الشــــركات مــــن أجــــل إدمــــاج .2

1997.(
اإلعفاء من الحقوق ال یخص اإلعفاء من إجراء التسجیل، فـالعقود تخضـع للتسـجیل غیـر أنـه ال ینشـئ إن 

.عنها أي دفع للحقوق
:تخصیص النتیجة

بعــد خصــم الضــریبة علــى أربــاحدج 37.573.199,00والمقــدرة بـــ 2014وزعــت الشــركة أربــاح نشــاط 
:التالي16-4حسب الجدول رقم الشركات

توزیع األرباح16-4جدول رقم 
دج: الوحدة

الضریبة على الدخل اإلجمالي اقتطاع المبـــــــــــــــــــــــــــــالغاألرباح الموزعة
%10من المصدر 

12.000.000,001.200.000,00فوائد مساهمات العمال
10.000.000,001.000.000,00على الشركاءاألرباح الموزعة

/14.853.199,00االحتیاطات االختیاریة
720.000,0072.000,00مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

37.573.199,002.272.000,00المجموع
2015التصریح السنوي للشركة المتعلق بنشاط : المصدر

IRGدج 360.000,00: اقتطاع من المصدر تخص بدل الحضورx10% =36.000,00دج
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2015مطاحن األوراس خالل سنة مراجعة الوضعیة الجبائیة لشركة: يالثانمطلب ال

مراجعـة الرسـوم علـى من خـالل -باتنة–سنحاول في هذا المطلب مراجعة وضعیة شركة مطاحن االوراس 
.2015لنشاط رقم األعمال، المراجعة الجبائیة لحسابات التسییر والمراجعة الجبائیة للنتیجة

األعمالللرسوم على رقم المراجعة الجبائیة: أوال

:مطـــــــــــــاحن األوراس حققـــــــــــــت رقـــــــــــــم أعمـــــــــــــال إجمـــــــــــــالي یقـــــــــــــدر بــــــــــــــشـــــــــــــركة2015خـــــــــــــالل نشـــــــــــــاط
-4رقـم ، مفصـل فـي الجـدول")فـواتیر"كل المبیعات مثبتة بوثـائق الثبوتیـة (دج  1.620.544.684,00

:التالي17
2015الشركة خالل نشاطرقم أعمال : 17-4: جدول رقم

دج: الوحدة
رقم األعمال المحققالمنتوج

881.315.215,00سمید
424.712.686,00فرینة
290.457.087,00نخالة

22.178.756,00بضائع مختلفة
1.880.940,00خدمات

1.620.544.684,00المجموع
.مطاحن األوراسالخاصة بشركة2015القوائم المالیة لنشاط: المصدر

:مفصلة كما یليقم األعمال المسددة من طرف الشركةالرسوم على ر 

2015معدل الرسم على النشاط المهني خالل السداسي األول من سنة : الرسم على النشاط المهني
-15من األمر 03فإنه بموجب المادة ) من شهر أوت(الثاني ، أما ابتداء من السداسي %2هو 
والتــي تعــدل 2015والمتضــمن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 2015جویلیــة 23المــؤرخ فــي 01

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلـة فإنـه یخفـض معـدل الرسـم علـى النشـاط 222المادة 
.بدون االستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج%1المهني إلى 
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ال یـــدخل ضــمن رقـــم األعمـــال : مــن ق ض م ر م02الفقـــرة 220وحســب مانصـــت علیــه المـــادة 
المعتمــد كقاعــدة للرســم مبلــغ عملیــات البیــع الخاصــة بــالمواد ذات االســتهالك الواســع المدعمــة مــن قبــل 

).كما هو الحال بالنسبة لمادة السمید والفرینة(تعویض میزانیة الدولة أو التي تستفید من 

مطـاحن األوراس حسـب مـاهو مسـجل فـي لنشاط المهني المـدفوع مـن قبـل شـركةمبلغ الرسم على ا
دج مفصـلة فـي 3.752.055,00: الضرائب والرسوم غیر المسترجعة عـن رقـم األعمـال یقـدر بــ642/حـ

:التالي18-4رقم الجدول

2015ى النشاط المهني المسدد خالل نشاطالرسم عل:  18-4: جدول رقم
دج: الوحدة

الرسم على النشاط المهني المدفوعوحدات اإلنتاج
1.598.894,00)آریس(وحدة اإلنتاج 

2.153.161,00وحدة اإلنتاج باتنة
3.752.055,00المجموع
-باتنة–شركة مطاحن األوراس ة بناء على وثائق داخلیة خاصة بمن إعداد الباحث: المصدر

)آریــــــــس(المكتتبــــــــة مــــــــن طــــــــرف وحــــــــدة اإلنتــــــــاج G50لكــــــــن عنــــــــد فحــــــــص التصــــــــریحات الشــــــــهریة 
ــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــهدج أي1.576.723,00فإنهــــــــــــــــا قامــــــــــــــــت بســــــــــــــــداد مبل ــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــان ــــــــــــــــارق یق : هنــــــــــــــــاك ف

دج واجب دفعـه لقباضـة الضـرائب وهـذا یكلفهـا 22.171,00= 1.576.723,00–1.598.894,00
من قانون الضـرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة 01-193حسب ما نصت علیه المادة %10غرامة قدرها 

.دجx10% =2.217,10دج 22.171,00أي 

الخــاص بالرســم علــى 13تــم مالحظــة غیــاب الجــدول رقــم G04خــالل مراقبــة التصــریح الســنوي 
. النشاط المهني

 ـــى القیمـــة المضـــافة المـــدفوع خـــالل ســـنة ــــ2015مبلـــغ الرســـم عل ـــدر ب دج 15.144.084,00: یق
:التالي19-4رقم مفصل شهریا حسب الجدول 
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2015المسدد خالل نشاط الرسم على القیمة المضافة:19-4:جدول رقم
دج: الوحدة

رقم األعمال 
الخاضع

لمعدل عادي 
17%

الحقوق المحسوبة رقم األعمال اإلجمالي%7رقم األعمال الخاضع لمعدل مخفض 
على المبیعات

االسترجاع 
الشهري

رصید دائن

رقم األعمال رقم األعمال المعفىرقم األعمال اإلجمالي
الخاضع

1112.197160.178.853131.170.71828.958.722160.291.0502.046.184745.7241.300.460
2115.191138.096.300113.675.32124.420.979138.211.4911.729.051456.2491.272.802
381.516141.866.973110.877.10430.989.869141.948.4892.183.149327.5241.855.625
4119.254150.137.630125.295.47824.842.153150.256.8841.759.2241.095.330663.894
5125.583121.959.68095.651.25926.308.421122.085.2631.862.939244.6771.618.262
6250.477126.452.06999.603.96326.848.106126.702.5461.921.949457.6591.464.290
799.413101.697.67179.346.82722.350.844101.797.0841.581.459161.3811.420.078
8109.472113.412.32997.430.24115.982.088113.521.8011.137.356326.102811.254
9157.102137.492.507115.070.01822.422.489137.649.6091.596.282701.983894.299

10111.431114.779.40490.577.57724.201.827114.890.8351.713.071611.3161.101.755
111.927.678148.781.827118.763.34930.018.478148.909.5052.428.999687.4991.741.500
12127.819162.333.076136.447.28025.885.796162.460.8951.837.004837.139999.865
3.337.1331.617.188.3191.313.909.135303.229.7721.620.525.45221.796.6676.652.58315.144.084مج

2015الخاصة بنشاطمطاحن األوراستخرجة من التصریحات الشهریة لشركةمن إعداد الباحثة بناء على المعلومات المس

= G50من خالل فحص التصریحات الشهریة نالحظ أن رقم األعمال اإلجمالي حسب تصریح 
= G4دج أما رقم األعمال المصرح به في التصریح السنوي 1.620.525.452,00
دج، وهذا راجع لعدم وجود رقابة19.232,00: دج أي أن هناك فرق قدره1.620.544.684,00

.الجبائیةفیما یخص إعداد التصریحاتكافیة

دج متعلق 1.190.065,69مبلغ تم مالحظة 2015فواتیر الشراء الخاصة بسنة عند فحص
.الرسم على القیمة المضافة لم یكن محل خصم خالل السنة، لذا یتوجب تسویته لتفادي تعرضه للتقادمب

الرسوم على رقم األعمال 445/ تم مالحظة رصید دائن خاص بالحساب حـ31/12/2015في 
:كما یليموضح دج684.560,00: یقدر بـ
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- اریس–وحدة اإلنتاج - باتنة–وحدة اإلنتاج شركةمقر ال
)رد(دج 1.099.774,00)رم(دج 515.433,00)رد(دج 100.219,00المبالغ
 دائن خاص بحساب الرسم على القیمة المضافة الواجب دج یظهر برصید100.219,00مبلغ

؛2015الدفع إلدارة الضرائب من طرف مقر الوحدة متعلق بسنة
 متعلقبرصید مدین والخاص بحساب الرسم على القیمة المضافة مسدد دج 515.433,00مبلغ

؛2014بسنة 
 دفعه إلدارة لم یتممضافة دج برصید دائن ویمثل مبلغ الرسم على القیمة ال1.099.774,00مبلغ

. 2015الضرائب خاص بشهر دیسمبر 

مراجعة حسابات التسییر: ثانیا

فحص حسابات األعباء.1

:عملیة الفحص هذه تستهدف التحقق من أن

كل األعباء خاصة بنشاط الشركة وانه قد تم تحمیلها للسنة المعنیة؛
 الخاصة باقتناء تثبیتات؛كل األعباء مسجلة في حسابات النتائج باستثناء تلك
كل األعباء مسجلة محاسبیا ومثبتة بوثائق الثبوتیة تؤكد قیمتها؛
كل األعباء قد تم تقییمها بما یتماثل وأحكام النظام المحاسبي المالي والتشریع الجبائي.

:20-4حسب الجدول رقم فیما یلي2015وتتمثل أعباء شركة مطاحن االوراس خالل نشاط 
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2015أعباء شركة مطاحن االوراس خالل نشاط : 20-4:جدول رقم
دج: الوحدة

المبلغالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالحساب
1.364.245.973,90المشتریات المستهلكة60
33.297.444,33الخدمات الخارجیة61
27.834.525,74الخدمات الخارجیة األخرى62
174.322.091,99أعباء المستخدمین63
4.198.255,00الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة64
1.904.119,92األعباء العملیاتیة األخرى65
46.420.581,16والمؤونات وخسائر القیمةالمخصصات لالهتالكات 68
)-(6.077.491,60الضرائب عن النتائج وما یماثلها69

1.646.145.500,44مجمـــــــــــــــوع حســـــــــابات األعبـــــــــاء
من إعداد الباحثة بناء على وثائق داخلیة خاصة بالشركة: المصدر

:تفصل هذه األعباء كما یلي

برصـــید مـــدین یقـــدر31/12/2015یظهـــر هـــذا الحســـاب فـــي :المشـــتریات المســـتهلكة60/ حــــ:
مــن إجمــالي األعبــاء، وهــي مبــررة جمیعهـــا %82,87دج، وهــو یمثــل 1.364.245.973,90

ویفصـل هـذا الحسـاب كمـا ، (Bons de mouvements de matières)حركـة المـوادبكشـوف 
:یلي
 بمشتریات البضائع المباعة؛دج خاص 147.630.825,80مبلغ
 دج خـــاص بـــالمواد األولیـــة المســـتعملة فـــي عملیـــة اإلنتـــاج 1.178.777.938.14مبلـــغ

؛)قمح صلب، قمح لین(
 دج یمثــــل قیمــــة المــــواد التــــي اســــتعملتها الشــــركة فــــي معالجــــة 20.173.749.91مبلــــغ

؛)تموینات أخرى(وتصنیع منتوجها 
 دج یمثــل األعبــاء التــي تحملتهــا الشــركة أثنــاء عملیــة التصــنیع 17.663.460,05مبلــغ

).فواتیر المیاه، الطاقة(
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برصـــــید مـــــدین قـــــدره31/12/2015یظهـــــر هـــــذا الحســـــاب فـــــي : الخـــــدمات الخارجیـــــة61/ حــــــ  :
مــن إجمــالي أعبــاء الشــركة، وتفصــل األعبــاء المتأتیــة مــن %2,02دج، أي 33.297.444,33

: الخدمات الخارجیة كما یلي
اإلیجــار الخاصــة بنقــاط البیــع المتــوفرة علــى دج خــاص بأعبــاء 22.062.634,22مبلــغ

؛مستوى كل من طولقة، والد جالل وقایس
 دج خاص بصیانة وتصلیحات تثبیتات الشركة؛4.724.249,00مبلغ
 دج خاص بأقساط التأمین؛6.332.695,24مبلغ
 دج یمثل أعباء خاصة بالتوثیق والمستجدات177.866,76مبلغ.

برصــید مــدین یقــدر 31/12/2015الخــدمات الخارجیــة األخــرى هــذا الحســاب یظهــر فــي 62/ حـــ
من إجمالي أعباء الشـركة، ویفصـل هـذا الحسـاب %1,69دج وهو یمثل 27.834.525,74: بـ

:كما یلي
 دج یمثـــل األعبـــاء المدفوعـــة مـــن قبـــل الشـــركة كـــأجور الوســـطاء 7.080.872,24مبلـــغ

واألتعاب؛
 دج یمثل المصاریف الخاصة باإلشهار وأعباء التسویق؛3.401.826,97مبلغ
 دج یمثل مصاریف نقل السلع المقدمة من الغیر؛1.200.749,76مبلغ
 فـي إطـار مهمـات دج یمثل مصاریف تنقالت مسـتخدمي الشـركة 9.761.413,21مبلغ

العمل، إضافة إلى مصاریف استقبال الغیر؛
 دج یمثـل مصـاریف الشـركة مـن اسـتفادتها مـن الخـدمات الســلكیة 1.329.855,89مبلـغ

والالسلكیة باإلضافة إلى مصاریف البرید؛
 ـــة الشـــركة مـــع البنـــك 5.034.807,67مبلـــغ ـــل (دج یمثـــل مصـــاریف معامل ـــاء تحوی أعب

؛)األموال والدفع والسحب
 دج یمثل مصاریف االشتراكات المهنیة؛25.000,00مبلغ

ــــــــــــــي 63/ حـــــــــــــــ ــــــــــــــاء المســــــــــــــتخدمین یظهــــــــــــــر هــــــــــــــذا الحســــــــــــــاب ف ــــــــــــــغ     31/12/2015أعب مبل
من إجمالي أعباء الشركة، ویفصـل هـذا الحسـاب %10,58دج وهو یمثل 174.322.091,99

:كما یلي
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 ج یمثل أجور العاملین؛د110.847.015,41مبلغ
 دج یمثل اإلشتراكات المدفوعة للهیئات اإلجتماعیة؛38.419.627,33مبلغ
 دج، یمثل أعباء العاملین األخرى25.055.449,25مبلغ.

رصــید 31/12/2015الضــرائب والرســوم والمــدفوعات المماثلــة یظهــر هــذا الحســاب فــي 64/ حـــ
:دج، حیث هذا الحساب یجمع4.198.255,00: مدین یقدر بـ

 یمثل قیمة الرسم على النشاط المهني؛دج 3.752.055,00مبلغ
 دج یمثل قیمة قسیمة السیارات الخاصة بالسیارات التابعة للشركة446.200,00مبلغ.

برصید مـدین یقـدر بــ31/12/2015األعباء العملیاتیة األخرى یظهر هذا الحساب في 65/ حـ :
:دج یمثل1.904.119,92

دج؛300.000,00: الخاصة ببدل الحضور بمبلغاألعباء
دج؛494.411,02: االعانات الممنوحة والهبات والتبرعات بمبلغ
دج؛455.985,01: أعباء التسییر الجاري االستثنائیة بمبلغ
دج653.723,89: أعباء التسییر الجاري األخرى بمبلغ .

ـــــــي 68/ حــــــــ ـــــــات وخســـــــائر القیمـــــــة یظهـــــــر هـــــــذا الحســـــــاب ف مخصصـــــــات اإلهتالكـــــــات والمؤون
:دج ویفصل كما یلي46.420.581,16صید مدین قدره بر 31/12/2015
األصـــول غیـــر الجاریـــة –مخصصـــات االهتالكـــات والمؤونـــات وخســـائر القیمـــة 681/حــــ

دج؛36.701.904,91یظهر هذا الحساب مبلغ 
األصــول الجاریــة یظهــر –مخصصــات االهتالكــات والمؤونــات وخســائر القیمــة 685/ حـــ

دج، وهـــو متعلـــق بخســـائر القیمـــة المحققـــة خـــالل 9.718.676,25هـــذا الحســـاب مبلـــغ 
.السنة

فـــي جانبـــه 31/12/2015الضـــرائب عـــن النتـــائج ومـــا یماثلهـــا یظهـــر هـــذا الحســـاب فـــي 69/ حــــ
:دج والذي یخص أساسا 6.077.491,60المدین مبلغ 

دج699.700,75: صـــید مـــدین یقـــدر بــــبر فـــرض الضـــریبة المؤجلـــة أصـــول692/ حــــ ،
والذي یخص تعویضات الخروج للتقاعد؛
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دج6.777.192,35:برصـید دائـن یقـدر بــخصـوم فـرض الضـریبة المؤجلـة 693/ ـحـ ،
والذي یخـص اإلهتالكـات المرتبطـة بسـنوات سـابقة ناتجـة عـن األثـر الـذي أحدثـه االنتقـال 

.من المخطط المحاسبي للنظام المحاسبي المالي

كل أعباء الشركة هي أعباء حقیقیة متعلقة بالنشـاط االسـتغاللي للشـركة ومثبتـة بوثـائق الثبوتیـة التـي تثبـت 
.صحتها

ـــة الممنوحـــة  ـــازات العینی ـــم مالحظـــة عـــدم التســـجیل المحاســـبي لالمتی ـــاء ت مـــن خـــالل فحـــص األعب
Etat 301" للمستخدمین كأعباء المستخدمین، كما أنه لم یتم التصریح بهـا مـن خـالل التصـریح السـنوي 

BIS"ذه الخــاص بالضــریبة علــى الــدخل اإلجمــالي صــنف المرتبــات واألجــور والمــنح والریــوع العمریــة، هــ
اإلمتیــازات یجــب أن تأخــذ فــي الحســبان عنــد تحدیــد الــدخل الواجــب اعتمــاده إلقــرار أســاس الضــریبة علــى 

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة69الدخل اإلجمالي حسب ما نصت علیه المادة 

فحص حسابات المنتوجات.2

:حیث یتم التأكد من أن هذه اإلیرادات

 االوراس؛تخص شركة مطاحن
 ندات التــي تؤكــد مبــررة بكــل الوثــائق والمســتأنهــا و تــم تســجیل جمیــع اإلیــرادات المحققــة خــالل الــدورة

؛صحة هذه اإلیرادات
ریبي للشركة وما هو مسجل محاسبیاوجود توافق بین التصریح الض.

:21-4حسب الجدول رقم 2015وتتمثل إیرادات شركة مطاحن االوراس خالل سنة 
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2015رادات الشركة المحققة خالل نشاطإی: 21-4: جدول رقم
دج: الوحدة

المبلغالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالحساب

1.620.544.684,29والمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقةالمبیعات من البضائع 70

)- (18.507.247,30اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون72

5.339.482,00المنتوجات العملیاتیة األخرى75

2.455.232,99المنتوجات المالیة76

6.111.333,06اإلسترجاعات عن خسائر القیمة والمؤونات78

1.615.943.485,04مجمــــــــــــــــــوع حســــابــــات المنتـــــــوجــــــات

من إعداد الباحثة بناء على وثائق داخلیة خاصة بالشركة: المصدر

:من الجدول نالحظ ما یلي

 دج، والــــذي 1.620.544.684,29: یقــــدر بـــــ2015رقــــم أعمــــال الشــــركة المحقــــق خــــالل نشــــاط
:یفصل كما یلي

تـــم : المبیعـــات مـــن البضـــائع والمنتجـــات المصـــنعة والخـــدمات المقدمـــة والمنتوجـــات الملحقـــة70/ حـــ
:تفصیلها كما یلي

مبلــغ المبیعــات مــن البضــائع المحقــق مــن طــرف الشــركة : المبیعــات مــن البضــائع700/ حـــ
دج؛22.178.755,65: یقدر بـ

حققـــت الشـــركة مـــن بیـــع المنتوجـــات : ات التامـــة المصـــنعةالمبیعـــات مـــن المنتوجـــ701/ حــــ
دج؛1.595.383.268,50: التامة الصنع رقم أعمال یقدر بـ

رقــم المبیعــات المحقــق مــن طــرف الشــركة مــن : المبیعــات مــن المنتوجــات المتبقیــة703/ حـــ
دج؛2.982.660,14: بیع المنتجات المتبقیة یقدر بـ
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:حسابات المنتوجات فهي كما یليباقي أما فیما یخص تفصیل 

دج حیـث 18.507.247,30-:اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون والذي یقدر بـ72/ حـ
:یفصل كما یلي

:حركة المخزون
) دج18.507.247,00: (اإلنتــاج المخــزن أو المنــتقص مــن المخــزون72/ حـــ: تذبــذب المنتــوج المخــزن

:كما یلي22-4حسب الجدول رقم 
2015خالل نشاط متابعة حركة المخزون: 22-4: جدول رقم

دج: الوحدة
المخزون

المواد  
مخزون آخر مدةحركة المخزون للفترةمخزون أول مدة

دائنمدین
2.507.218,21151.736.243,44150.035.296,004.208.165,20بضاعة

89.347.602,181.166.791.884,561.148.276.936,00107.862.550,43مواد ولوازم
31.858.997,0770.155.524,5768.666.417,0133.348.104,63لوازم أخرى
27.832.058,901.474.747.997,431.493.721.507,238.858.549,10إنتاج مخزن

151.545.876,362.863.431.650,002.860.700.157,00154.277.369.36المجموع
2015الخاص بحركة المخزون، التصریح السنوي الخاص بنشاط 01معلومات مستخرجة من الجدول رقم : المصدر

:یلياإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون یظهر برصید مدین كما 72/وعلیه فإن حـ
2015الخاص بنشاط نتاج المخزن أو المنتقص من المخزوناإل : 23-4: جدول رقم

دج: الوحدة
رصید نهایة المدةدائنمدین

دائنمدین
1.493.184.372,001.474.677.125,0018.507.247,00/

2015المنتوج المخزن، التصریح السنوي الخاص بنشاط 02الجدول رقم : المصدر

رصـــید یقـــدر بــــ31/12/2015یظهـــر هـــذا الحســـاب فـــي : المنتوجـــات العملیاتیـــة األخـــرى75/ حــــ :
دج ویمثــل حصــة التعویضــات التــي تحصــلت علیهــا الشــركة مــن طــرف مؤسســة 5.339.482,00

إلــــى المبــــالغ المتحصــــل علیهــــا مــــن مدیریــــة التشــــغیل كتعــــویض للمبــــالغ المدفوعــــة إضــــافةالتــــأمین، 
تشغیل الشباب؛إطارللعاملین في 
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مبلــــغ31/12/2015هــــذا الحســــاب یظهــــر فــــي جانبــــه الــــدائن فــــي : المنتوجــــات المالیــــة76/ حـــــ :
:دج، وتتمثل في2.455.232,99

؛1.181.250,00: عائدات األصول بمبلغ یقدر بـ762/ حـ
1.273.982,99: أرباح الصرف بمبلغ یقدر بـ766/ حـ.

ـــــــي : اإلســـــــترجاعات عـــــــن خســـــــائر القیمـــــــة والمؤونـــــــات78/ حــــــــ یظهـــــــر رصـــــــید هـــــــذا الحســـــــاب ف
دج6.111.333,06: االسترجاع على المؤونات المشكلة خالل السنة بمبلغ یقدر31/12/2015

هـــذه اإلیــرادات مســـجلة محاســبیا ومثبتـــة حیــث أن الشــركة قـــد قامــت بالتصـــریح بمختلــف إیراداتهـــا وان كــل 
.بوثائق الثبوتیة

فحص حسابات النتائج: ثالثا
كــل حســابات األعبــاء وحسـابات المنتوجــات قــد تــم إدراجهــا أنتهـدف هــذه العملیــة إلــى التحقـق مــن 

.في حسابات النتائج الخاص بالشركة لتحدید النتیجة المحاسبیة خالل الدورة
نشـــاط 2016النتـــائج الخاصـــة بالشـــركة المصـــرح بهـــا لـــدى إدارة الضـــرائب ســـنة تظهـــر حســـابات 

:كما یلي24-4حسب الجدول رقم 2015
2015حسابات النتائج متعلق بنشاط : 24-4: جدول رقم

دج: الوحدة
دائنمدینالبیـــــــــــــــــــــــــــان

22.178.755,65المبیعات من البضائع
المبیعات من المنتوجات 

التامة الصنع
1.596.484.988,50إنتاج مصنع

1.880.940,14خدمات مقدمة
/مبیعات األشغال

/المنتوجات الملحقة
/التخفیضات والتنزیالت والمحسومات الممنوحة

1.620.544.684,29رقم األعمال الصافي
18.507.247,30اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

/اإلنتاج المثبت
/إعانات االستغالل

1.602.037.436,99)1(إنتاج السنة المالیة 
147.630.825,80مشتریات البضائع المبیعة
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1.178.777.938,14المواد األولیة
20.173.749,91التموینات األخرى
/تغیرات المخزونات

/مشتریات الدراسات والخدمات المؤداة
17.663.460,05المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات

التخفیضـات والتنـزیالت والحسـومات المتحصـل علیهـا علـى 
المشتریات

/

الخدمات 
الخارجیة

/التقاول العام
22.062.634,22اإلیجارات

4.724.249,00الصیانة والتصلیحات والرعایة
6.332.695,24أقساط التأمینات

/العاملون الخارجون عن المؤسسة
7.080.872,69أجور الوسطاء واألتعاب

3.401.826,97إشهار
9.761.413,21التنقالت والمهمات واالستقباالت

7.768.281,30خدمات أخرى
التخفیضات والتنزیالت والمحسـومات المتحصـل علیهـا عـن 

الخدمات الخارجیة األخرى
/

1.425.377.946,53)2(استهالك السنة المالیة 
176.659.490,46)2–1(القیمة المضافة لالستغالل 

174.322.091,99أعباء المستخدمین
4.198.255,00الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

1.860.856,53إجمالي فائض االستغالل
5.339.482,37المنتجات العملیاتیة األخرى
1.904.092,92األعباء العملیاتیة األخرى
36.701.904,91مخصصات االهتالكات 

9.718.676,25المؤونات 
6.111.333,06استرجاع على خسائر القیمة والمؤونات

38.734.715,18)5(العملیاتیة النتیجة 
2.455.232,99المنتوجات المالیة

/األعباء المالیة
2.455.232,99)6(النتیجة المالیة 

36.279.482,19)6+ 5(النتیجة العادیة قبل الضرائب 



- باتنة  –مساهمة لتطبيق المراجعة الجبائية على مستوى شركة مطاحن االوراس  : الفصل الرابع

246

/)منتجات(عناصر غیر عادیة 
/)أعباء(عناصر غیر عادیة 

//النتیجة غیر العادیة
الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة

6.077.491,95عن النتائج العادیة) تغیرات(الضرائب المؤجلة 
30.201.990,24صافي نتیجة السنة المالیة

2015التصریح السنوي للشركة المتعلق بنشاط : المصدر

األعباء وحسابات المنتوجاتمن حسابات النتائج نالحظ أن الشركة قد قامت بإدراج جمیع حسابات 
.دج36.279.482,19-:قدر بـعجزا یمحققة بذلك ضمن حسابات النتائجالمسجلة محاسبیا

االنتقال من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة
هي النتیجة التي تعتمد كوعاء تحسب علیه الضریبة، ویتم حسابها باالعتماد على النتیجة الجبائیة 

.المحاسبیة بعد اجراء تعدیالت تخص جانب األعباء وأخرى تخص جانب اإلیراداتالنتیجة 
: وتحسب بالعالقة التالیة

التخفیضات–ستردادات اإل+ النتیجة المحاسبیة = النتیجة الجبائیة 

:حیث أن
 أنـه مـن حیـث التـي أدرجـت عنـد حسـاب النتیجـة المحاسـبیة األعباءاإلستردادات هي عبارة عن تلك

الناحیة الجبائیة تعتبر أعباء غیر قابلة للخصم، أو أنها تجاوزت الحد األقصى المحـدد مـن طـرف 
؛المشرع الجبائي

التخفیضات فهي تلك اإلیرادات غیر الخاضعة للضریبة.
دج36.279.482,19-: النتیجة المحاسبیة

: التالي25-4رقم دج مفصلة حسب الجدول4.423.241,61:    استردادات



- باتنة  –مساهمة لتطبيق المراجعة الجبائية على مستوى شركة مطاحن االوراس  : الفصل الرابع

247

2015المصاریف غیر القابلة للخصم المتعلقة بنشاط : 25-4:جدول رقم
دج: الوحدة

المبلغمصاریف غیر قابلة للخصم
466.262,50اإلعانات والتبرعات

909.577,50فائض القیمة الناتج عن التنازل عن األصول
3.705.104,36أعباء خارج االستغالل غیر قابلة للخصم

41.998,00اهتالك السیارة السیاحیة 
-699.700,75"التغیر"ضرائب مؤجلة أصول 

4.423.241,61المجموع
2015التصریح السنوي للشركة المتعلق بنشاط : المصدر

:النتیجة الجبائیة
دج 36.279.482,00-:       النتیجة المحاسبیة

+دج   4.423.241,61:                استردادات
00:                    تخفیضات

00:                  عجز مرحل
دج       31.856.241,00-:         النتیجة الجبائیة

. دج31.856.241,00-: عجزا یقدر بـ2015مطاحن األوراس خالل نشاط حققت شركة
)تخص بدل الحضور(الضریبة على الدخل اإلجمالي صنف رؤوس األموال المنقولة 

300.000,00x10% =30.000,00دج .
ـــة 444/ حــــیظهـــر ـــى –الدول ـــائج الضـــرائب عل ـــدر بــــ31/12/2015فـــيالنت : برصـــید مـــدین یق

:كما یليدج 5.683.793,75
-أریس –وحدة اإلنتاج - باتنة –وحدة اإلنتاج شركةمقر ال

//5.683.793,75المبالغ
الظــاهر فــي حســابات مقــر الضــرائب علــى النتــائج –الدولــة 444/مــن خــالل مراجعــة رصــید حـــ

تسـبیقات مبالغ مدفوعة تسـدیدا للدج یمثل 5.683.793,75فإنه یظهر مبلغ 31/12/2015في الشركة
–2013–2012–2011المدفوعــة خــالل الســنوات ) IBS(الضــریبة علــى أربــاح الشـركات الخاصـة ب

.وذلك لتفادي تقادمهأن یكون محل متابعة من قبل الشركة، هذا الرصید یجب 2014
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تحقیق األمن الجبائي من خاللبدرجة كبیرة فيتساهمالمراجعة الجبائیة من خالل ما سبق نجد أن و 
:النقاط التالیةبناء علىبالشركةتفعیل أداء التسییر الجبائي

كما هو الحال باإللمام بجمیع التزامات الشركة الجبائیةالجبائيالمراجعة الجبائیة المسیرتساعد
لم یتم التصریح بها والتي بالنسبة لالمتیازات العینیة الممنوحة للمستخدمین كأعباء المستخدمین، 

الخاص بالضریبة على الدخل اإلجمالي صنف "Etat 301 BIS" من خالل التصریح السنوي 
وبالتالي تدارك الخطأ في التصریحات الخاصة بالسنوات المرتبات واألجور والمنح والریوع العمریة

؛المقبلة
 فیما یخص التصریحات السهو الذي ارتكبته الشركةكتشافامن خالل المراجعة الجبائیة تم

به في حیث هناك اختالف بین رقم األعمال المصرحالضرائبإدارةلدى المصرح بهاالجبائیة
G04ورقم األعمال السنوي المصرح به في التصریح السنوي G50التصریحات الشهریة 

لتفادي لهذا النوع من األخطاءوبالتالي لفت انتباه القائمین على تسییر العملیات الجبائیة بالشركة 
التعرض لعملیة تسویة من قبل إدارة الضرائب تنجم عنها ضرائب جدیدة باإلضافة إلى الغرامات 

؛)مخاطر جبائیة(المنصوص علیها في القانون 
 تقییم أداء القائمین على تسییر العملیات الجبائیة حیث تبین من خالل المراجعة الجبائیة إلى أنهم

الجانب الجبائي؛في التعامل مع یجدون صعوبة 
 شى واألحكام الجبائیة التي ابما یتممراقبة انتظام عملیات الشركةساعدت المراجعة الجبائیة في

؛تخضع لها
 لفت انتباه الشركة إلى ضرورة إعداد كشف یتضمن قائمة فواتیر الشراء السترجاع الرسم على

الشركة باسترجاع المبالغ مطالبة، باإلضافة إلى ضرورة القیمة المضافة وذلك تفادیا لتقادمه
المدفوعة خالل ) IBS(المدفوعة تسدیدا للتسبیقات الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات 

وبالتالي تحقیق وفورات مالیة یمكن أن تستفید 2014–2013–2012–2011السنوات 
.منها الشركة
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الفصلخالصة

جبائیة على مستوى شركة مطاحن االوراس باتنة، أكـدت لنـا ن هذه الدراسة والتي تعلقت بمراجعة إ
الشـركة تقـوم بعملیـات لهـا نخاصة وأأهمیة المراجعة الجبائیة في اكتشاف األخطاء والنقائص واإلغفاالت

معالجــة خاصــة مــن الناحیــة الجبائیــة تتطلــب وجــود الكفــاءات المناســبة لــذلك ومــع غیــاب هــذه األخیــرة فــإن 
.ا في التعامل مع الحاالت الخاصةهرض لمخاطر جبائیة ناتجة عن عدم قدرتالشركة یمكن أن تتع

قمنا -باتنة–وكمحاولة لفهم وتقییم نظام الرقابة الداخلیة المعتمد في شركة مطاحن االوراس 
من " ال"أو " نعم: "بصیاغة استبیان وفقا ألهداف المراجعة یحتوي على أسئلة مغلقة تكون اإلجابة فیها بـ

طرف مسؤولي مدیریة المحاسبة والمالیة بالشركة، عن طریق المقابلة، حیث أن اإلجابات اإلیجابیة عبرت 
عن نقاط الضعف الموجودة في نظام الرقابة لنا عن نقاط القوة، أما اإلجابات السلبیة فقد كشفت لنا

.الداخلیة بالشركة

من 2015و2014نشاط ل- باتنة –تم تشخیص الوضعیة الجبائیة لشركة مطاحن األوراس 
مراجعة الضرائب المفروضة على رقم األعمال والمسددة من طرف الشركة، حیث تم التحقق من خالل 

تصریحات الشهریة وصحة معدالت الضرائب المطبقة صحة رقم األعمال المصرح به من خالل ال
والمتعلقة بالرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة، باإلضافة إلى إعداد مقاربة مع 

التحقق من أنها متعلقة بالنشاط والمنتوجات و التصریحات السنویة، كما تمت مراجعة حسابات األعباء
وثائق الثبوتیة المبررة لقیمتها، كذلك تم التحقق من النتیجة المحاسبیة االستغاللي للشركة وأنها مثبة ب

أن هناكمن خالل عملیة الفحص تبین وقدوالجبائیة المصرح بها من طرف الشركة لدى ادارة الضرائب، 
وبالتالي لفت انتباه القائمین على تسییر العملیات الجبائیة أخطاء فیما یخص ملئ التصریحات الجبائیة

بالشركة لهذا النوع من األخطاء لتفادي التعرض لعملیة تسویة من قبل إدارة الضرائب تنجم عنها ضرائب 
لفت انتباههم للجوانب الجبائیة التي تم ، كذلك جدیدة باإلضافة إلى الغرامات المنصوص علیها في القانون

مراقبة جبائیة ساهمت بدرجة كبیرة في، فالمراجعة الإهمالها وبالتالي تفادي هذا النوع من األخطاء مستقبال
وبالتالي تحقیق األمن الجبائي انتظام عملیات الشركة بما یتماشى واألحكام الجبائیة التي تخضع لها

.بالشركة
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ــــى تبیــــان دور المراجعــــة الجبائیــــة فــــي تحقیــــق األمــــن الجبــــائي بالمؤسســــة  هــــدفت هــــذه الدراســــة إل

وقد توصلت الدراسة بجانبیها النظري –باتنة –اإلقتصادیة من خالل دراسة لحالة شركة مطاحن األوراس 

:ما یليفیإجمالهاوالتطبیقي إلى مجموعة من النتائج یمكن 

النتائج العامة للدراسة: أوال
:نتائج الجانب النظري.1

تســـاعد كمــابائیــة، جبائیــة تســمح بمعرفــة نقــاط ضــعف وقـــوة المؤسســة مــن الناحیــة الجالمراجعــة ال.أ
الجبائیة؛االمتثال للقوانین على المؤسسات 

تسـاهم وبالتـاليالمتعلقة بالمسائل الجبائیة للمؤسسةترفع الحجاب على الشكوكالمراجعة الجبائیة .ب
تسهیل عملیة صنع القرار؛في

كنــاتج نبــع أساســا ألنهــا تمــن غیــر المعقــول تصــور أن تخلــو مؤسســة مــا خلــوا تامــا مــن المخــاطر.ج
؛عدم تأكد الفرد من نتیجة قراراتهلحالة

كــل مؤسســة تســعى إلــى تحقیــق األمــن الــذي یــرتبط تهــدد القــدرة اإلیرادیــة للمؤسســات لــذا المخــاطر.د
؛بمستوى التنظیم واإلدارةمستواه

كبیــرا مـــن انشـــغاالت المؤسســات االقتصـــادیة نجـــد المخـــاطر مــن أهـــم المخـــاطر التــي أخـــذت جـــزء.ه
الجبائیـة ومــا یــنجم عنهـا مــن أعبــاء مالیــة تـؤثر علــى األداء المــالي للمؤسسـة وبالتــالي التــأثیر ســلبا 

على إستراتیجیتها وأهدافها المستقبلیة، وعقوبات جنحیة تؤثر سلبا على سمعتها؛
على تحلیل واستیعاب أحكـام التشـریع الجبـائي، وبالتـالي یرتبط األمن الجبائي بمدى قدرة المؤسسة .و

یعتبــر مــن مــن خــالل النتــائج المتحصــل علیهــا، فهــو یمكــن التنبــؤ بمقــدار الضــریبة الواجبــة الــدفع
األهداف األساسیة التي تسعى كل مؤسسة اقتصادیة إلى تحقیقه؛

ة لمـا لهـا مـن تـأثیر سـلبي تعتبر المخاطر الجبائیـة الیـوم مـن أهـم انشـغاالت المؤسسـات االقتصـادی.ز
على مردودیتها المالیة؛

دماج العامل الجبائي عند اتخاذ مختلف القرارات المالیة؛هناك ضرورة ملحة إل.ح
، ممــا تعمــل المراجعــة الجبائیــة علــى تفعیــل أداء تســییر العملیــات الجبائیــة علــى مســتوى المؤسســة.ط

؛یسمح بتحقیق وفورات ضریبیة هامة
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بتقریــر المراجعــة الجبائیــة للحصــول علــى مختلــف المعلومــات الجبائیــة التــي یهــتم مســیرو المؤسســة .ي
یمكن بناء علیها  اتخاذ قرارات دون التعرض لمخاطر جبائیة؛

عملیـة تنطـوي علـى خطـة عمـل محـددة زمنیـا مقترنـة بمنهجیـة عبـارة عـنالمخاطر الجبائیة تسییر.ك
بنصوص التشریع الجبائي؛ إجراء یتطلب تعمیق المعرفة، وهو ومبادئ توجیهیة واضحة

، كمـا تسـاهملجبائیة قد تم تقییمهـا بشـكل سـلیمالمراجعة الجبائیة تسمح بتقدیم تأكید بأن المخاطر ا.ل
، خـاطر الجبائیـة وتحدیـدها وٕادارتهـافي تفعیل إدارة المخاطر مـن خـالل تحسـین قـدرتها فـي فهـم الم

تحقیــــق األمــــن الجبــــائي وبالتــــاليل الجبایــــة لفائــــدتها،تجعــــل المؤسســــة قــــادرة علــــى اســــتعمافهــــي 
.بالمؤسسة

:نتائج الجانب التطبیقي.2
ق تثبت صحتها؛وٕایرادات شركة مطاحن األوراس مبررة بوثائكل أعباء .أ

وراس بإیداع تصریحاتها ودفع ضرائبها في اآلجال المحددة لذلك؛تلتزم شركة مطاحن األ.ب
فیمــا یخــص ملــئ التصــریحات الجبائیــة رقابــة كافیــة توجــد علــى مســتوى شــركة مطــاحن األوراس ال.ج

الخاصة بالشركة؛
–باتنـــة –أخطـــاء علـــى مســـتوى التصـــریحات المقدمـــة مـــن طـــرف شـــركة مطـــاحن األوراس توجـــد.د

في حال عدم تداركها؛المالیةإلدارة الضرائب من شأنها أن تؤثر سلبا على وضعیتها
)IBS(بالضــریبة علــى أربــاح الشــركات مبــالغ المدفوعــة تســدیدا للتســبیقات الخاصــة العــدم متابعــة.ه

؛اتقادمهسیكلف الشركة خسائر مالیة في حال 
ال توجــد متابعــة كافیــة فیمــا یخــص الرســم علــى القیمــة المضــافة الظــاهر علــى فــواتیر الشــراء والــذي .و

یكون محل خصم خالل السنة؛أنمن المفروض 
تتطلــب وجــود الكفــاءات المناســبةالشــركة تقــوم بعملیــات لهــا معالجــة خاصــة مــن الناحیــة الجبائیــة .ز

لذلك ومع غیاب هذه األخیرة فإن الشركة یمكن أن تتعرض لمخاطر جبائیة ناتجة عن عدم قدرتها 
في التعامل مع الحاالت الخاصة؛

وجـــد علـــى مســـتوى الشـــركة إجـــراءات تســـمح بـــالتحقق مـــن أن كـــل التزامـــات الشـــركة المحاســـبیة ال ت.ح
؛والجبائیة قد تم الوفاء بها
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إجراءات تسمح بضمان أن المسـتندات المؤیـدة للتسـجیالت المحاسـبیة تتوافـق بالشركةت هناكلیس.ط
مع الشروط الشكلیة المنصوص علیها في قوانین الضرائب؛

لیسـت علــى علــم ) مدیریــة المحاسـبة والمالیــة(المكلفـة بتســییر العملیـات الجبائیــة ) القســم(المصـلحة .ي
ى العملیات واالتفاقیات التي تقوم بها الشركة؛بمختلف اآلثار الجبائیة المترتبة عل

التســییر عــدم وجــود مســتخدمین مكــونین تكوینــا جیــدا فــي الجانــب الجبــائي أثــر ســلبا علــى عملیــة.ك
.وراسالجبائي بشركة مطاحن األ

الفرضیاتنتائج اختبار: ثانیا
:أسفرت نتائج اختبار الفرضیات إلى ما یلي

 والتــي مفادهــا أن المراجعــة الجبائیــة أداة فــي خدمــة المؤسســة تســمح بكشــف نقــاط قــوة األولــىالفرضــیة
فالقیـــام وضــعف المؤسســة ومــن خاللهــا تتخـــذ المؤسســة قراراتهــا حیــث ثبتـــت صــحة هــذه الفرضــیة، ، 

مؤسسة، وبالتالي تمكن من اكتشاف نقاط قوة الوضعیةبمراجعة جبائیة یسمح بإعطاء تشخیص حول
باإلضــافة لمــا تضــفي مــن مصــداقیة حــول مختلــف البیانــات ن الناحیــة الجبائیــة؛ وضــعف المؤسســة مــ

ذات الطــــابع الجبــــائي والتــــي یمكــــن للمؤسســــة االعتمــــاد علیهــــا للــــتمكن مــــن اتخــــاذ مختلــــف القــــرارات 
التشـریع الجبــائي یحتـوي علــى مجموعـة مــن اإلعفـاءات واالمتیــازات الجبائیــة ، خاصــة أناإلسـتراتیجیة

.قق للمؤسسة میزة مالیة ال یستهان بهاالتي یمكن أن تح
اعتمــاد المؤسســة االقتصــادیة علــى المراجعــة الجبائیــة مــن شــأنها أن أنالفرضــیة الثانیــة والمتمثلــة فــي

تساهم بدرجة كبیرة في تسهیل تسییر العملیات الجبائیـة خاصـة المعقـدة منهـا، حیـث ثبتـت صـحة هـذه 
معرفـة ، ذلك أن تسییر العملیات الجبائیة لمؤسسـة كبیـرة هـي عملیـة جـد معقـدة، فهـي تتطلـب الفرضیة

الجبائیـــة تزامـــاتلاالواســـعة لتاریخهـــا وكیفیـــة عملهـــا، باإلضـــافة إلـــى وجـــوب معرفـــة المســـیر لمختلـــف 
ول باإلضـافة إلـى مختلـف الحلـ، االلتزامـاتمؤسسة، وعلیه فإن المراجعة الجبائیـة تسـمح بتحدیـد هـذه لل

واالقتراحــات التــي یقــدمها المراجــع الجبــائي حــول القضــایا الجبائیــة الصــعبة التــي تواجههــا المؤسســة، 
ممـــا یجعـــل تســـییر كـــذلك مراقبـــة انتظـــام عملیاتهـــا بمـــا یتماشـــى واألحكـــام الجبائیـــة التـــي تخضـــع لهـــا 

.العملیات الجبائیة أكثر دقة
 ال تســمح بالحصـــول علــى مؤشــرات حــول حجـــم والتــي فحواهـــا أن المراجعــة الجبائیــةالثالثــةالفرضــیة

تـــم نفـــي هـــذه الفرضـــیة، ذلـــك أن المراجعـــة مؤسســـة ، حیـــثالمخطـــر الجبـــائي الـــذي قـــد تتعـــرض لـــه ال
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الجبائیة تقوم بالتعرف على المخاطر الجبائیة التي یمكـن أن تتعـرض لهـا المؤسسـة، وذلـك مـن خـالل 
لتنبیه المؤسسـة إلـى أن أي خطـأ أو أي إخـالل تحلیل تفصیلي للمؤشرات الرئیسیة للمخاطر الجبائیة، 

لـنص مـن نصـوص التشـریع الجبـائي یمكـن أن یكــون مؤشـرا علـى زیـادة المخـاطر الجبائیـة، باإلضــافة 
.إلى تقدیم النصح والمساعدة حول اعتماد الخیار األمثل للتعامل مع المخطر في الوقت المناسب

 الوراس تقوم بتسییر عملیاتها الجبائیة بكفاءة وفعالیةشركة مطاحن اأنالمتمثلة في الفرضیة الرابعة و
تـــم مالحظـــه أخطـــاء فیمـــا یخـــص مـــلء نیـــة، تـــم نفـــي هـــذه الفرضـــیة، حیـــثفمـــن خـــالل الدراســـة المیدا

ریة والتصــــریحات االختالفــــات الموجــــودة بــــین التصــــریحات الشــــهفضــــال عــــنالتصــــریحات الجبائیــــة،
إهمال بعض الجوانب الجبائیة كعدم إخضـاع االمتیـازات العینیـة للضـریبة علـى الـدخل السنویة، كذلك

مبـالغ المدفوعـة تسـدیدا للتسـبیقات الخاصـة بالضـریبة علـى أربـاح الشـركات باإلضافة إلى الاإلجمالي، 
)IBS( أن یكـون محـل متابعـة مـن قبـل الشـركة وذلـك لتفـادي تقادمـه، وكـل والذي كان من المفـروض

یجـب أن یتمتـع حیـثاجع لعدم وجود مختصین في تسییر العملیـات الجبائیـة الخاصـة بالشـركة، هذا ر 
.كفاءةمن تسییر العملیات الجبائیة بالمسیر بمعرفة معمقة في المجال الجبائي كي یتمكن

التوصیات: ثالثا
:إلیه من نتائج في هذه الدراسة، یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات نوجزها فیما یليبناء على ما توصلنا

، مقترنــة بمنهجیــة بمــا فــي ذلــك المخــاطر الجبائیــةالمخــاطرتســییرضــرورة وجــود عملیــة رســمیة ل.أ
وأدوات منسقة وبمبادئ توجیهیة واضحة في مجال التنفیذ؛

الممارســـات اإلســـتراتیجیة والتنفیذیـــة العامـــة المخـــاطر الجبائیـــة جـــزء مـــن السیاســـات و تســـییرجعـــل .ب
للمؤسسة؛

جــــزء ال یتجــــزأ مــــن تحقیــــق أهــــداف المؤسســــة، وبالتــــالي الجبائیــــةالمخــــاطرجعــــل عملیــــة تســــییر.ج
المساعدة في ضمان تحقیق تلك األهداف؛

القیـام بــدورات تكوینیـة فــي الجانـب الجبــائي إلطـارات المؤسســات االقتصـادیة بالتعــاون مـع إطــارات .د
إدارة الضرائب؛

ضــرورة قیــام المؤسســات االقتصــادیة بمراجعــة جبائیــة لمختلــف عملیاتهــا لتجنــب المخــاطر الجبائیــة .ه
باإلضــافة إلــى الــدور الــذي تؤدیــه فــي تحســین ، كاســات خطیــرة علــى وضــعیتها المالیــةومــا لهــا مــن انع

أداء تسییر العملیات الجبائیة بالمؤسسة؛
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آلیـــــات لتجنـــــب المخـــــاطر الجبائیـــــة علـــــى -باتنـــــة–وجـــــوب أن تـــــوفر شـــــركة مطـــــاحن االوراس.و
في الشركة تكون لیات الداخلیة تتمثل في إنشاء مصلحة  داخلیة والخارجي فاآلالصعیدین الداخلي 

مختلف فتتمثل في لیات الخارجیة ومتابعتها، أما اآلبجمیع المسائل والمشاكل الضریبیةةذات صل
اســتخدام المستشــارین الضــریبیین، كحكــم یــنظم نشــاطهاالمصــادر التــي تكفــل إبــالغ الشــركة بــأي 

؛والقیام بمراجعة جبائیة تسمح بتشخیص الوضعیة الجبائیة للشركة
فـــي الجانـــب الجبـــائيوالمـــراجعین الـــداخلیین رســـكلة وتكـــوین مســـتخدمي مدیریـــة المحاســـبة والمالیـــة .ز

.ومتابعة كل ماهو جدید في المجال الجبائي
دراسةآفاق ال: رابعا

ســـتفهامات التـــي یمكـــن التطـــرق لهـــا فـــي الدراســـات أن نبـــرز بعـــض اإلا فـــي نهایـــة هـــذه الدراســـة یمكننـــ
: وهيالمستقبلیة
؛الجزائریةاالقتصادیةرة الجبائیة وتأثیرها على المؤسساتعصرنة اإلدا
 ؛االقتصادیة الجزائریةواقع تسییر المخاطر الجبائیة على مستوى المؤسسات
 االقتصادیةوانعكاسها على المؤسساتسعار البترول على الجبایة العادیةأالتغیر فيأثر

.الجزائریة
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