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 متهيد 

 ههللاشههاي  لعامل مثهه لكهه لعشهه العاملهه العلعاملاههريةلعلسهه ألماتههاللة كهه  لك ا ههللي رههللمهه   لعلع  هه  لعا 
  ه  ع لي ه  للتاه لعالعلمه   لعاهيتلةة ل ىعا ربى،لوعايتلسافللعاألآاث لما  للعاىلعالقتص ة،لوك لبنيل

ى.لوكنه للاه لج للةسالل ق بللفمل اللعاىلعما   لعاتت  لك لق للعاشاي  لك لج ل،لومريءل ةع ألعمخ طالك 
 عمه  لتهتملة ها لعهاألظعاريقللةص حلل ةع ألعمخ طالك لةهملعمريعض علعايتليملطىلهل لعهتم ك لاباغ ،لح ه ل

لخه طالةولتمل هنيةع ألعمي ف للكريعج ت  ،يم لق كللعاشهاي  لنرشه ءلةقته الس صهللإبتحا للعمخ طالوق  م  لول
 .ةشخ صلااا  الهب هلعم مللهبافلعاتح ملعلتا لعمخ طالوعحلالك لآاث ه لعاتا  ل

مملههاألكهه لق ههللم ا ههللعوابعت هه  لةالعاتههاق دلعاههاعسا ليتههمملنبههاع لكههاىلكصههاعق للوكريضههريع للعااههريع ملع
ح ملتته هملعلعاهتلا ليهدةعأ،لبا لةو لعاتاق دلعاهاعسوكاىلفمل ا للتت  ه لطالعايتلقالتتضمن  عاشاي  لوعمخ 

اتملهههافلعا  ههه لعاألعلععلعمخهه طالعاهههيتلتريعج  ههه لعاشهههاي  لوتهههاةلبا   ههه لوعمهههتماع ه ،لولاههه لكههه لسههه  لعمتههه 
ايتلعملعلعمخ طالط علعاتح ف اشاي  لعااع األه لتا لعايتلتتتلوتا  م  لووضعلعإجاعءع لعا  كللمريعج ت  .

ه لبفمل ا هههللي ههه أ،لحهههملتهههتم  لكههه لتمل ههه ملة ابح ههه لو قهههللت افهههللوسطههها وعلعحل اهههلللمم نهههني،لتريعج  ههه لوتتههه ع
لعامل ت للمتتحمللست  المي  لةالتؤةيلهب ل ىلعال    لوعازوع .

 ،لاليملهههالشههه ط تاهههالربتريمهههعلعاشهههاي  لويهههربلحايم ههه لوع ة ةلع ت  ط تههه لوتمل ك تههه لويههه علتملليمههه لةرههه 
لالمهاعت اي   يتملادلابلنك  الةصح  له هلعاشاي  لعااق بللعم  شاألعاىليللعلرشطلل رفت م،لس صللف م 

جمهه  لل،لفدصهه مبشهه للجههالسهه صلعمت ملههللكهه لق ا م،يههللههه هلعا ههاوفلةة ل ىلعالهتمهه الاباتههاق دلعاههاعسا 
مههاقانيلع الكمل ههالةصههح  لعاشههاي  ،لح هه لقههلعهتمهه الكهه لق ههللعمن مهه  لعم ن ههللاامح مهه للوعاتههاق دلويهه ا 

ل مت لعاىلةيملاا  المبعااعسا نيلبريضعلكمل ي للجللض طلمم  ملله علعانش طلحمليتتىنلااماقدلعااعسا لع
 وج لس صللعلجم  ل ةع ألعمخ طا.ل

كه للوتملتربلعمخ طالعجل    للك لبنيلعلم   لعايتلتاةلبا ءلعاشاي  لبت بلعاضغريط  لعايتلتريعج  ه 
ق للعاتاط  لعاضاي  للوك لطهافلعمتمله كانيلكمل ه ،لاه ا لنهالةالعاشهاي  لةصه حللتاهريالبهاكتلعات  مه  ل
عجل    للضم لم  م ت لوقاع عت لوةهاعف  لعامل كلللجللضم العالمهتماع ،لف مه لههريلكملهاوفلفا هللةاهالج ه   ل

ي  للكه لج هل،ليمه لجيهبلعا  ه لعاملمهللخماف  لك ا ل،لا ا لجيبلعاىلعاشاي  لعالاتزعالبافعلكتتحا ت لعاضال
عاىلتاا صله هلعات  ا فلعاضاي  للوعاتح ملف   لك لةجللتمل  ملة ابح  لك لج للةسهاى،لولاه لعه لطايهدل
عالمههتف ةألكهه لعالكت هه  ع لعاضههاي  للعاهههيتلمينح هه لعااهه رريالوي ههه لكهه لعاطهههازلعاههيتلتتههمملبتخفهه  لعالاتزعكههه  ل

اييب،لوعا يلقهاليهؤةيلهبه لااريقهريالعلعمخه طالعجل    هللعاهيتلمي ه لةالت هريالعجل    ل،لةوالعإس  لاباتشايعلعاض
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مهه   لعلع    ههه .لوكهه لهنهه لبهها  لعحل جههللااتملههافلعاههىلكههاىلعهتمهه العاشههاي  لعجلزع ايههللابا حهه لعهه لةةوع ل
تتهههمملهلههه لابا شهههفلعههه لكهههاىلوضهههمل  لهل  هههللج ههه   لفملعههه  ليتههه هملعلعاافهههعلكههه لكاههها ت لعاهههىلعاهههتح ملعل

 العجل    ل،لح  لمي  لعالعتم ةلعاىلعاتاق دلعااعسا لابعت   هلةةعألفمل اللعل ةع ألعمخ طالعلعاشاي  .عمخ ط

 البحثمشكلة 

ته  لعلعمه  لمل للعلتر اعلاتملاالعااريعرنيلعجل    هللوعهاالعمهتااع ه لةصه حللعاشهاي  لتريعجه لك مهللصه
ت ملههه  لف هههالعلعاتتهههملىلاات ههها لوعاهههتماصلكههه لعاملهههبءلعاضهههاييبلةوالةالتلةالهنههه نلكههه عجل    هههل،لاههه ا لنهههال

ل  لعهل كههللعاههيتحههالعيا ههوعلسطهه  لعا حاههللعاههيتلمههتنايملعهه لههه هلعمخ افهه  .لوابعت هه  لةالعاتههاق دلعاههاعسا لة
ه لبطايالل ل(،لويتملىلاتت لل... خليملتمالعا   ليث علعل ةع ألعمخ طال)تشغ ا ل،لةولك ا ل،لةولعجتم ع ل،لةولب ئ 

ملل ء له هلعاا عريلهل ،لجفمل اللويململلعاىلعاتح ملف   لمب ليضم لعمتماع لعاشايللوحتا دلعلهاعفلعايتلتص 
للعاشههاي  لمبهه عجل    ههللااريقههريفلعاههىلعاههاو لعاهه يلمي هه لةاليؤةيهه لعاتههاق دلعاههاعسا لعلمهه  للتتهه  لعمخهه طالع

ل  ل. ةع ألوتت  لعمخ طالعجل  لمي عن  لك لعإم الب  فللعجلريعربلعمتملااللب  ف ل

 علعاتؤع لعاا  ت لعات يل:لعاا عملومم لم د،لفإر لمي  لطاحلكش الل

 ؟ريةعني الكب اإلمسنت بشركةالتدقيق الداخلي يف تسيري املخاطر اجلبائية  دورما 

لوتنا جلحتلله علعاتؤع لعاا  ت لعاتت ؤال لعافاع للعات ا ل:

لضهاي  للاتفه ةيتشهايمل  لعاعلضهم العحهاعالعااهريعرنيلوعاحمهللعاا عمهلللاباشايلعاتاق دلعااعسا للك لةو  -
 عمخ طالعجل    ل؟

 ؟عاا عمللحمللعاشايلعللعاتاق دلعااعسا لعلعاافعلك لفمل ا للعاتت  لعجل    لك لةو  -
لطالعجل    هل  لعمخه عاتاق دلعاهاعسا لعل رته جلكملاريكه  لك ا هلللع لكصهاعق للتملمهللعاهىل فهلك لةو  -

 ؟حمللعاا عمللعاشايلعل

ل

ل

ل

ل
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 البحثفرضيات 

 هلللوفاض   لفاعلفاض لل   ت لك لس  للعاا عملص  يللفاض   لللمتل،عا ح لكش الاإلج بللعاىل
ل:ي ييت

ل.اشايلابجل    للعتت  لعمخ طاللعلعاافعلك لفمل ا لليت هملعاتاق دلعااعسا : الفرضية الرئيسية

 ل:مي  لجتز للعافاض للعاا  ت لل ىلعافاض   لعافاع للعات ا : الفرضيات الفرعية

 .    لمخ طالعجلاااريعرنيلوعاتشايمل  لاتف ةيلعلعاشايليململلعاتاق دلعااعسا لعاىلضم العحاعال .1
 عمل.حمللعاا للاباشايليت هملعاتاق دلعااعسا لعلعاافعلك لفمل ا للعاتت  لعجل    ل .2
 .مخ طالعجل    لعح ملعلمم ليت هملعلعاتليململلعاتاق دلعااعسا لعاىلضم الكصاعق للعمملاريك  لعم ا ل .3

 البحثأمهية 

مبه للبطاياهللفمل اهللعجل    هللمبملافهللي ف هللتته  لخم طاهه لااشهايلتهمملت م لةمه لله هلعاا عمللعليري  لت
 ه لعاتن فتهه للاهىلك  رتيضهم لهله لتمل ه ملرت  اي ه لو فه  لةع    ه ل ىلةةىلكتهتريىلمم ه لةوالةاليهؤااللاه لع
 ملعلتتهه  ل  للعاههتحوعالقتصهه ةيل،لولاهه لكهه لسهه  لعالعتمهه ةلعاههىلعاتههاق دلعاههاعسا لابعت هه  هلومهه اللكهه لومهه

 عمخ طا.

عالعااههريعرنيلا لابحههاليتههمملمبملافههللي ههفليتهه هملعاتههاق دلعاههاعسليريرهه للرب لةمه ههللههه علعمريضههريالةيضهه ،وتهه
طاللتته  لعمخه عالعاتهاق دلوي ا لكاىلت ينله علعانريالك لةرريعلل،عاشايلوعاتشايمل  لعاضاي  للمب لخياالكص حلل

ي ههه ألعليهههللللاهههىلةمه هههل لعا هههرياليا،لس صهههللبملهههاك لةصههه ملعاتتههه  لعجل ههه  كههه لق هههللعمؤمتههه  لعجلزع ايهههلعجل    هههلل
 كؤمت  لعامل الوأتا هلعاىلعاااع ع لعامل كللعايتلتتخ ه لعمؤمت  .ل

 البحثأهداف 

لتافلة عمتن له هل ىلحتا دلعاألةهاعفلراخص  لعلعييت:
 ؛عاتملافلعاىلعاتاق دلعااعسا لوةو هلعلعاافعلك لفمل ا للتت  لعمؤمت   -
 ؛ه علع  ءلعاضاي  للوي ف للعاتخف فلك لخم طالتت  لعاتملافلعاىلطازلعاتمل كللكعل -
 ؛حتتنيليف ءألوفمل ا للتت  لعمخ طالعجل    للابالعتم ةلعاىلعاتاق دلعااعسا  -
 ؛صاعق للع لكج    للعاتاق دلعااعسا لعل رت جلكملاريك  لك ا لللعاتملافلعاىلكاىلكت مهل -
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اتفههه ةيلللعاضهههاي  لعاتهههاق دلعاهههاعسا لعلضهههم العحهههاعالعااهههريعرنيلوعاتشهههايمل  لعاتملهههافلعاهههىلكهههاىلكتههه مهل -
 ؛عمخ طالعجل    ل

لعاتهاق د ةهه لعاهىلععتم  لعاتملافلعاىلي ف للتمل كللعمؤمت  لعجلزع ايللكعلخمه طالعاتته  لعجل    هللكه لسه -
ل.عااعسا 

 اختيار املوضوع دوافع

لييت:لعت للوكريضريع للرري ةه لعلعليملريةلعست   انلهل علعمريضريال ىلعاألععت   ع 
 دلعاهاعسا لكه ل  دلعاتاقحب مل صص ،لوعاتريصللمملافللكاىلتطلعلتريم علكملافيتلعلجم  لعاتاق دلعااي ل -

  صل؛سق للعاشاي  لعل ةع ألعمخ طالبصفللع كل،لوعل ةع ألعمخ طالعجل    للبصفلل
 هللقمه هللي ه ألكه لاال عطه ءلةتتن و لعلكري لعجل    هللكه لوج هللر هالعإةع ألعجل    هل،لوعهعات باللعاا عم  ل -

 عمؤمت  لعجلزع ايلللكري لعاتت  لعجل    ؛لبمل 
 اي  لعمخ طا؛  تملمباوعا يلتريمعللوعاتاق دلعااعسا لبصفللس صلل،عالهتم الاباتاق دلبصفللع كلل  ةأ -
ل.مت   لعلعما   لتت  لعمخ طالعجل    للاامؤلكت مهللعاتاق دلعااعسال باع لي ف ل -

 البحثحدود 

مهلل هريالحمهللعاا عمهط فلاتل:لتتمثهللعحلهاوةلعم  ر هللعلعست ه  لشهايللعإنينهللعهنيلي ه أاحلدود املكانيةة -
لعم اعر ل؛

عاهىل،لابالعتمه ةل2018مهنللل ىل2016تغط لفاألعاا عمللعافاألعازكن للعممتاألك لمنللل:احلدود الزمانية -
 لمههه  للوعاتصههها   هههدلع  عم زعر ههه  لوجهههاعو لحتههه اب لعانتههه  تلوكهههريع ي لعماعجملهههللااتهههنريع لعاهههث  ،لوعارياث

لعجل    ل.

 البحثمنهج 

عاا  ت للوعاتت ؤال لعافاع هللعمطاوحهل،لمهريفليهتملعالعتمه ةلعاهىلعمهن تللعاا عملللاش كاإلج بللعاىل
ولاهه لكهه لسهه  لعاتشههخ صلعاههاق دلاملن صههالعا حهه لعمتمثاههللعلتتهه  لعمخهه طالل،عاريصههف لعلعجل رههبلعان ههاي

عجل    للوعاتاق دلعااعسا لوعامل قللب ن م ،لكملتماي لعللا لعاىلمجعلعا   ان لك لعا تبلوعجمل  لوعما ال ل
عاههىلكههن تلة عمههللفتهه تملعالعتمهه ةللةكهه لعلعجل رههبلعاتط  اهه ل.وعاامهه  للعجل كمل ههللا نهه ءلعإطهه  لعان ههايلااا عمههل
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عحل اللعا يليملتمالعاىلحتا للعا   ان لعمتحصللعا   لكه لق هللعاشهايللحمهللعاا عمهلللجهللكملافهللةو لعاتهاق دل
لعااعسا لعلتت  لعمخ طالعجل    ل.ل

 البحث خطة

ممل جلههللههه علعمريضههريالبطاياههللتتههمملابإمهه الملم ههعلجريعرههبلعمريضههريالعاههيتلراعههه لك مههل،لواإلج بههللعاههىلل
ل ىلة بملللفصري لعاىلعانحريلعات يل:لعاا عمللهت ؤال لعمطاوحل،لمتلتات مله عات

،لح  لمه تملعاتطهازلعلهه علعافصهللو ةع ألعمخ طالااتاق دلعااعسا لكاسللع ايتن و لعافصللعلو لل
 ةع أليتنههه و للوكهههاسلل ،كههه لح ههه لعمف هههريالوعلمه هههللويههه علعاتطهههري لعاتههه  خي لاهههل ىلكهههاسلل ىلعاتهههاق دلعاهههاعسا 

فههدلعإطهه  لولمخهه طالةع ألعمثلعاتطههازلإ،لعمخهه طالكهه لح هه لكف ريك هه لوكصهه ة ه لويهه علسطههريع لعما ههلل ةع تهه 
ك لفمل ا هلللاللع لعاافعوك ريانت لوعلطاعفلعمتؤوللملن صال ةع ألعمخ طاك لس  لعاتملايفلب COSO2عماجمل ل

ل. ةع ألعمخ طا

 اعيهههللعلعال،لح ههه لمههه تملعاتطهههازعجل    هههللوعاتتههه  لعجل ههه   لعمخههه طاف ههه للةكههه لعافصهههللعاثههه و،لفتهههنتن و ل
فلعاتصها   لحهللوخمتاهعاتملافلعاىلخمتاهفلعاضهاع بلوي ف هللحته هب لوعاتخف ضه  لعممنريلاتملافلعاىلعجل  يلل)

بملهاللاه لرتطهازلولحهاوةه،لكف ريكه لولل،ملافلعاىلعاتته  لعجل ه   عات(،لوك لمثلعايتلجيبلعاىلعم افلعاا  الهب 
ل.ةرريعع  لوكص ة ه ل،عجل    لمخ طال ه للعم

تتهه  لتتهه  لعمخهه طالعجل    ههل،لولاهه لابحلههاي لعهه لعاتههاق دلعاههاعسا لي ا ههللاعافصههللعاث اهه ليتنهه و لولل
جل هه   لا ههللعاتتهه  لععسا لعلعمةو لعاتههاق دلعاههاوكهه لمثلعاتطههازل ىلل،عاتههاق دلعجل هه   لوةرههريعا،لعمخهه طالعجل    ههل

ل.وكمل جلللعمخ طالعجل    ل

علشايللعإنينللعهنيلعا  ه ألمهط ف،لح ه لمهنململلللةك لعافصللعااعبعلف ريلع   ألع لة عمللتط  ا ل
عمملاريكه  لولريع ملعم ا هللاق دلعااعاىل باع لةو لعاتاق دلعااعسا لعلتت  لعمخ طالعجل    للعلعاشايللك لس  لت

صهههللهلههه لكههه لسههه  لهههه هلتههه  تلعاهههيتلمتلعاتريل،لوعخلهههاوجل ههههملعان2018-2016عجل    هههللسههه  لعافهههاألعممتهههاألكههه ل
لعاا عمل.

ل

ل
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 الدراسات السابقة

ألمةن بائيةة يف ققيةق ادور املراجعةة اجل"حتهللعنهريعا:لةطاوحهللةيتهري عهوهه ل، (2018دراسة )أمرية فتحة،  .1
 لباع لةولملل ىل عاا عافلله". ابتنة–اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس 

ىل لهه هلعاا عمهلل كها  حثهللعوقهالتريصهاللل.عماعجملللعجل    للعلحتا دلعلكه لعجل ه   لابمؤمتهللعالقتصه ةيل
لعاألرت  تلةمه  :

تهه هملعلتة  لم،ليمه ل اشه للمهم ه لب  للقالمتلتا ال العمخ طالعجل    لأتيميللتتمملبتاا عماعجملللعجل    -
ملههللجتههه لولةع تهه ،ل وللاه يههحتاللول ههلقههها ت لفههه لف هههملعمخههه طالعجل   نيلل ةع ألعمخهه طالكههه لسههه  لحتتههه ههتفمل

 تل؛ابمؤمل دلعلكه لعجل    للاف  ات ،لوابات يللحتايعمؤمتللق ة ألعاىلعمتملم  لعجل  
هللوكهه ل ههجل   مخهه طالعللنههالعي لعرشههغ ال لعمؤمتهه  لعالقتصهه ةكههعل لي ههللعكهه لةهههملعمخهه طالعاههيتلةسهه  لجههزء -

ف  لت  لوةههاع اي عت لعاهىل مهالمها لتهؤااللتؤاالعاىلعلةعءلعمه يللاامؤمتهللواباته يلل ةع  ءلك انايملعن  لك لي
 للتؤاالما  لعاىلنيملت  ؛ ل،لوعارياب لجنح عمتتا ا

ؤمتههل،لاضلاهه لعمعماعجملههللعجل    ههللتتههمملابحلصههري لعاههىلكؤشههاع لحههري لحايههملعخلطههالعجل هه   لعاهه يلتتملهه -
للعالقتصهه ةيلل ههبلعمؤمتههعرت هه الوفمل ا ههللعاتتهه  لعجل هه   لهبههافلجتنابالضهه فلل ىلة هه لتتههملىلااتحاههدلكهه ل

لتطاأ.ا دلةهاعف  لعم لعاىلحتخم طالج    للمي  لةالتؤاالما  لعاىلوضمل ت  لعم ا للوابات يلل الك لقا ت

حتههلللةطاوحههللةيتههري عهوههه ل (،Mouna Guedrib ben Abderrahmane, 2013دراسةةة ) .2
 :Impact des mécanismes internes de gouvernance sur le risque fiscal »عنريعا:

une étude menée dans contexte tunisien ».  
 لهههافلل    ههل،لح ههعجلةاههالآا هه  لعحلرييمههللعااعسا ههللعاههىلعمخهه طالهههافللههه هلعاا عمههللممل جلههللكريضههريال

اهللهله هلعمصه ة لع تمضهاي  للولوعإةع ألعاعا  حثهلل ىلحتايهالط  ملهللعمشه يللعاضهاي  للبهنيلعاشهاي  لعاتريرته لل
ضاي  للعلاريك  لعاعمش يل،ليم لهافلل ىلعا شفلع لك ل لعلي رللعاشاي  لعاتريرت للت شفلع لعممل

يعلعجل    ل للح  العاتشالعإكتث لب  انت لعم ا ل،لوقالتريصاللعا  حثلل ىلةالعمخ طالعجل    للانجتللع لعاا
لع ملعاضاي  ل.وي علتملاالويمريضلعااريل

ل
ل
ل
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 بائيةةة يف قسةةنيدور املراجعةةة اجل"لحتههللعنههريعا:لكهه ياألك جتههت وههه لل،(2012، قحمةةومس مسيةةةدراسةةة ) .3
.ل"2010-2009رتة ائةر للفةجودة التصرحيات اجلبائية: دراسة حالة مديرية الضرائب بواليةة بسةكرة اجلز 

ةألعاتصها   لحتتهنيلجهريللعماعجملللعجل    هللعلك لس  له هلعاا عملل ىلعاتملافلعاىلةو هافللعا  حثلل
لل    هعجلل   الألعاتصهتهنيلجهرية ىلةالعماعجملهللعجل    هللهله لةو ل جيه تلعلحتلعاا عمهللعجل    ل،لوقهالتريصهال

لكهؤه  لكه لماعجهعلعجل ه   علعا ه ليتهريفالوكه لعافمله  لعجل    هللعماعجملللباانكتلةااام افنيلاباضاي ل،لح  ل
 لكهه،لوهههريلوةق اهلللصههح حلاباضههاي لل ههريالتصها  تمتلةالعاهىلفههنيعم التشههاي ع،ليته هملعلوعما ههللعام هل
 .عاضاي  للعإياعةع ل  ةألر دشلك 

 تدنئةةة املخةةاطر يف"دور املراجعةةة  حتههللعنههريعا:كهه ياألك جتههت لوههه ل (،2012، محيةةداتو لةةاحدراسةةة ) .4
فهللكملال ىلاا عمهللللهه هلعههافل.اجلبائية: دراسة حالةة عينةة مةن املؤسسةات االقتصةادية بواليةة الةواد "
ا  لعمت ل اللعايتليتتملموع لعافملةو لعماعجملللعجل    للعلتارئللعمخ طالعجل    للولا لابعت   ه ل حاىلعلة

 ريصللعا  ح لجلماللك لعانت  تلكن  :اتاا صلعاملبءلعجل    ،لوقالت
ا هه لمؤمتهللوي ف هللأت    هللااعماعجملللعجل    للتتمملاباا  البملما هللعاتشهخ صلعجل ه   لوكملافهللعاريضهمل للعجل -

 عاىلعاريضمل للعم ا للهل ؛
 تملتربلعماعجملللعجل    للةةعألتت  يللتت عالعمت ي لعلع  للعاااع ع ؛ -
للكه لاعق هللعااعسا هاعءع لعما  ملعخلطهالعجل ه   لوتاهاميلعقاعحه  ل هصلحتتهنيل جهتتمملعماعجملللعجل    للبت -

لعان ح للعجل    ل.
ة فعاليةة التةدقيق مسةامه" حتهللعنهريعا:لةطاوحهللةيتهري عهلوهه لع ه  ألعه ، (2015، مسرية بوعكةاز) دراسة .5

املراجعةةات و ألحبةةا  ااجلبةةائي يف احلةةد مةةن التهةةر، الضةةريا، دراسةةة حالةةة  ديريةةة الضةةرائب مصةةلحة 
حلههالكهه لعكتهه مهت لعلعاتههاق دلعجل هه   لوللعيتشهه فلعامل قههللبههنيلفمل ا ههلل ىعاا عمههللههه هلل.لهههافل"بسةةكرة

يملمهللعاهىلل ريره ااتصها  لعاتاق دلعجل    لعنصاله الضهم لعان ه العاضهاييبلعلابعت   لةالعات ا لعاضاييب،
ل  كاهللوعاصهح حلاريكه  لعاعيتش فلعمخ اف  لوعاتاي و ع لعمات  للهبافلةفعلعم افنيل ىلعاتصهايملابممل

ىلة عملل   لابإض فلل اق دلعجل للانت  تلعاتمي  عمللتاريلومتلعست   للا لوفا لاا،لع لعماعس للعايتل ااري  
 .لاتاع ملعإج بللعاىلفاض   لعاا عمللل اص  عمت

لا هدلعافمل ا ههل تلعلحت ىلةالعاتهاق دلعجل هه   لاه لةو ل جيهلهه هلعاا عمهللكه لسهه  لتريصهاللعا  حثهلقهالول
للم هللوعما هللوةقهؤه  لعاكهعجل    للك لح  لباانكتلعاتهاق دلعجل ه   لوكه ليتهريفالعا ه لعمهاقدلعجل ه   لكه ل

 هدل لعاضهاييبلاتحا لعات هالعحلالكهوه علك ليؤةيل ىل  ةألعإياعةع لولل،وكصاعق للعما   لعاتاق دلعجل    
ل.عافمل ا ل
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 ه لظلةالعاه مل لكنر حهليري أعاته باللعمه للك لس  لعاا عمه   موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
تطههازليا هه  لل مل لعيسههاعاتههاق دلعجل هه   لوعاههاو لعاهه يلمي هه لةاليؤةيهه لعلجمهه  لعلكهه لعجل هه   ،لوعاههلتنهه و ل

علل،ةع ألعجل    ههلللر ههالعإوةسههاىلتطاقههللااماعجملههللعجل    ههللكهه لوج هه،لطالعجل    ههل وأتا ههه لعاههىلعمخههلحلرييمههلع
.ل لعجل ه    ر للعات الك  كاىلكت مهللعاتاق دلعجل    لعلعحلالك لهافللاا عمللحنيلنالةالهن نلة عم  ل

لل    هعجللعمخه طا لعسا لبتت عاتاق دلعاال بطمنململلعاىلةرن للعم يري ألوك لمي زلة عمتن لع لعاا عم  لعات بال
اههىللله كهللتملمهللع اللوآا هعلعمؤمتهللعالقتصه ةيل،لوهه علكه لسه  لعااي هزلعاهىلعاتهاق دلعاهاعسا لابعت ه  هلومه

لو ةعسا ،لوة عمههللاق دلعاههاملمههللعاههىلحتتهه ن  لوفاهه لا جت ههه  لعحلايثههللااتهها هه مل ةع ألعمخهه طالعلعمؤمتههللوتت
  لسهكه لل لعجل    هلفمل ا ت هلوعاافهعلكه لعلعحلالك لعمخه طالعجل    هللعلعمؤمته  لعالقتصه ةيلعاتاق دلعااعسا ل

إنينههللعههنيلشههايللعل هلههوعاضههاع بلعاههيتل ضههعللتههاق دلعاههىلخمتاههفلعاتصهها   لعجل    ههلعاحم واههللتط  ههدلعما ههلل
 .عا   أ

 البحثلعوابت 

عليثههاألعانصهههريصلعاا ررير ههللعجل    ههللوتملاهههاه لوتملههايا  لعمتهههتما،لويهه علعهههااللعاا عمهههلتتمثههللصههملرياب ل
عالهتم الاباتاق دلعااعسا لعلبمل لعاشاي  لعخل صللوعاالق ريهل لاطا ن لااا  الاباا عمللعم اعر للف   ،لمم لحتمل

ألر اعلم  رت  لعهل كللعا ن لعاليتف ءلمبؤمتللوعحاألعمريك ل،لح  لوقعلعست   انلعاىلشايللعإنينللعنيلعا   ل
علعالقتص ةلعاريطين،ليم لوعج تن لصهملرياب لعلعحلصهري لعاهىليهللعمملاريكه  لعاهيتلينه لرطا  ه لعليهللكهاألحبايهلل

لعاتالعم ينلةولوجريةلقريعرنيلمتنعللا .ل



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

اطر مخ 
دإرة  إل لى  وإ 

ق  الدإح  ي  دف  ل عام للي   مدح 
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 متهيد
أ،لع ةعة لللعهه لعإةع لعاهىلكتههتريىلعلرشههطللعالقتصهه ةيللويه علعرفصهه  لعما  ههعحل صههاللتغهه ع لعارت ايهلل

دلف هريلةرهريعالعاتهاق لةحهالعسا عاتهاق دلعاهالوابعت ه  لةمه للعاتاق دللجللكاعق هللي ف هللمه لعلةعءلعلعمؤمته  ،
 هللعلعق للوعمرياريقق دلعمصهاح ه ليضهف لهه علعانهريالكه لعاتها،للولةمه للاباغللعل ةع ألعمؤمت  لو ةع ألخم طاه 

تتهىنليفمل اهل،لوحهملل لبطاياهلتته  هويملمهللعاهىلحتتهنيللوي عليااللك لعمخ طالع  طللهب ل،عانت  تلعمتريصللهل 
جههعلكههن ملهلهه هلث بههللكالمب،لفاههالمتلوضههعلكملهه ي لصهه  كللت ههريالسا لعاا هه البملما ههللعاتههاق دلعاههاعسا اامههاقدلعاههاع

 عم نللتتمملبتاا للعمخ طالعايتلمي  لةاليتملاضلهل لعماقدلةان ءلةةعءلوظ فت .
ملههه علمتلتاتهه ل،ولجههللعاتملههافلعاههىلعاتههاق دلعاههاعسا لوعمخهه طالبشهه للكفصههلل،عاههىلكهه لتاههاالوبنهه ء

لعافصللعاىلعانحريلعات يل:
ل؛عم ح لعلو :لكاسللع الااتاق دلعااعسا  -
ل؛عم ح لعاث و:لكاسللإةع ألعمخ طا -
ل.COSO 2 ةع ألعمخ طالوفدلعإط  لعماجمل لعم ح لعاث ا :ل -
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 املبحث األول: مدخل عام للتدقيق الداخلي
  ل يههههللعممتا هههه،لرت ايههههللكتهههه مهت لعلمطههههافلعمؤمتهههه  لعلكهههه ي هههه ل للعهتم كههههل عاههههاعساااهههه لعاتههههاق دل

ته هملعاتهاق دلل،لح ه ليوعيتش ف لاات ع   لعايتلمي  لحاوا  لويه علعيتشه فلعمخه طالعاهيتلقهالتهاةلعمؤمته
اع ع لعالعلتاشه القهعاهيتلتته ولعلعاافعلك لفمل ا للعاتت  لو ضف ءلعاثاللعاىلعمملاريك  لعايتلتنشاه لعمؤمته  ل

ل.ص حلةصح  لعم
لاتطازلااملن صالعات ا ل:عمنح و لعله علعم ح ل

ل؛رشدألوتطري لعاتاق دلعااعسا  -
ل؛كف ريالوةمه للعاتاق دلعااعسا  -
 .عااعسا لوةرريعع لةهاعفلعاتاق د -

 املطلب األول: نشأة وتطور التدقيق الداخلي
فمن ههه لكههه لههههريلك هههينلوكن ههه لكههه لههههريلل،ةة لعريعكهههلليثههه أل ىلظ هههري لعحل جهههللاريظ فهههللعاتهههاق دلعاهههاعسا 

ةيههه ةمي ،لح ههه لعلباعيهههللعلكهههاليههه الي هههافلعاتهههاق دلعاهههاعسا لاتصههه الةسطههه ءلعاملههه كانيلويههه علم يهههللعلصهههري ل
،لويشفلعلسط ءلوعاغشلوعات عب،لوي اليطاهدلعاهىلعمهاقدلعاهاعسا لتتهم للج مهريرلعإةع ألةولعهنيلعإةع أ

،ل1ع ألوعمؤمتهه  لوعجملتمههعل ىلعاتههاق دلعاههاعسا لوع ةعة لةمه تهه عاتطههري ع لعحل صههاللتغهه  لر ههاألعإةلوا هه لكههع
عاىلعاملما   لعم ا ل،لا ا لع ةعة لةمه للعاتحادلك لصهحللل وعضحلعف  الااتاق دلس  لعااارنيلعم ض نيلةاال

لملتمالعا   لعلع  للعاااع ع لوعاتديالك لكط باللتا لعا   ان لااريعقع.عا   ان لع  م  للعايتلي ل
االمتلعالمتمل رللابماقانيلعااعسا نيلق  للعاااالعخل كسلعشالهبافلعيتشه فلعات عهبلوكنهعلعاغهشلوا

مهنللعلبه ةلكهه بنيلل3000وعالسهت رلوي هه لكه لعمته  للعمم ااههل،لح ه لعهافلعاتهاق دلعاهاعسا لكنهه لحهريعيلل
يللوعل وك لقامي لوعا ريانا،لمنللعافلعلكصالوعلعاتاي  لعاملربلل5500،لوكن لحريعيلل)ب ةلعااعفاي (لعان اي 

وتاجعلعا اع  لعلوىلااتاق دلعلع الم اانليريمهفلعنهاك لطاهبلعاتهاق دلعل حهلل سريعره لا تديهالكه لوجهريةل
كهه لتاههاالعقتصهه ة للعلوع ههلوعإكربعطري يههللعا  با ههللويهه رريعلكهه لللبهه لعإكربعطري يههللعا ااعر ههلصههريعالعماهه ،لوعهتمههل
ل.2وم  م  لوعهتملاباتاق د

                                                           
ل.520،لص2014،لكنشري ع لج كملللةكشد،لمري  ،ل1جلألول املراجعة،حتنيليريمفلعاا ض لوآساوا،ل1
 .26صل،2014كؤمتللعاري عز،لعم ا،لل،1،لطIIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن سافلع الهللالعاري ةع ،ل2
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طههري لعاصههن عللوعاتايهه  أ،لتطههري  لةيضهه لطههازلعاضهه طلوتان هه  لعاتههاق د،لوعرتااههللكهه لعناههاعل ىلوكههعلت
ةكاي  ،لس  لعاثري ألعاصهن ع ل،لوعمهتمالبملهاللاه لتزعيهالةمه هللعاضه طلعإةع يلكه لسه  لعاتهاق دلسه  لعااهاال

ل.1عاملشاي 
ته  للعلحهاو لع  ه  لتعاهيتللعاهريال  لعمتحهاألعلكاي  هللولعل1929وب  ري لعل كللعالقتصه ةيللمهنلل

عقتصههه ةي،لةفملهههللعمؤمتههه  لااايهههريءل ىلسهههاك  لعاتهههاق دلعخلههه  ج لعاهههيتلتتمثهههللك مت ههه لعلعمصههه ةقللعاهههىل
عحلتههه اب لوعا  ههه ان لعم ا هههل،لوبتههه بلع تفههه الةمهههمل  لسهههاك  لعمهههاقانيلعخلههه  ج نيلوكههه لةجهههلل فههه  لحايهههمل

ةشهههخ صلكههه لةعسهههللعمؤمتهههل،لوقهههالوعفاهههللللق هههلملعاا ههه البههه مل لهههه هلعلعمههه  لكههه عانفاههه  لمتلعقهههاعحلةاليهههت
اليشه  يريالريلالعااعسا ريلعماقالةص مل،لوب ا ك  تبلعاتاق دلعخل  ج للعاىللا لبشاطلةالت اىلحتلل شاعف  

وبهههه ا لمت نههههريعلكهههه لعاريصههههري لاا ههههافلعخلهههه صلبتخفهههه  لت هههه ا فل،لعلعلعمهههه  لعا ريك ههههللاامههههاقانيلعخلهههه  ج ني
ل.2عمؤمتل

 1941لرهريفمربل17،لةي لمتل رشه ءلكن مهلل ني هللعل1941وااالع ةعة لةمه للعاتاق دلعااعسا لعلمنلل

مهللاام نهل،ل"لعلعاهريال  لعمتحهاألعلكاي  هل،ليهدو لكن مهللك ن هللكن  ل*IIAعاهاعسا نيلتتهمىل"كمل هالعمهاقانيل
ل:3ح  لعهتملله هلعمن مللابلهاعفلعات ا ل

 ؛وعمملاريك  لعمتملااللاباتاق دلعااعسا تطرييالوتملزيزلورشالعممل  فل -
 ؛وضعلكمل ي لعانزعهللوعلس زلوعاتارينلااماقانيلوعحلف ظلعا    -
 ؛م ا ب م  لوعلتريف لعمملاريك  لاألعض ءلوعلطاعفللع لعامل قللبشدالعاتاق دلعااعسا لوعمم  -
 ؛رشالعما ال لعمتملااللاباتاق دلعااعسا لوعمم  م  لوعلم ا ب -
 ؛ للوق ع  لااااعءألوق ع  لعجتم ع  لاألعض ء اتحللك ت -
 .تملزيزلعامل ق  لعات  ةا للبنيلعلعض ء -

 
 

                                                           
ل.42،لص2010،لب و ،لعحت ةلعمص  فلعاملاب ل،لدليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدوليةةعووةليريمفلص م،ل1

2Jacques RENARD, Théorie et pratique de l’audit interne, 8e éd, Eyrolles éditions d’organisation, paris, France, 

2013, pp 35-36. 
*The Institute of Internal Auditors 
3Zied BOUDRIGA, L’audit interne : organisation et pratiques, collection azurite, Tunisie, Septembre 2012, p13, 

disponible sur le site : https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/29/auddit-interne-zied-boudriga/auddit-interne-zied-

boudriga.pdf, (consulté le 25/02/2018, 16 :22). 

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/29/auddit-interne-zied-boudriga/auddit-interne-zied-boudriga.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/29/auddit-interne-zied-boudriga/auddit-interne-zied-boudriga.pdf
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قههه العممل هههالبريضهههعلب ههه الكتهههؤوا   لعمهههاقدلعاهههاعسا لعاههه يلةوضهههملةرههه لعلحهههنيلةالل،1947وعلمهههنلل
اتشغ ا لتاهعلةيضه لعلعاتاق دلعااعسا لتن و لعلعما العلو لعمت  للع  م  للوعم ا للفإالعمت  لللع لعاط بعلع

متلتريم علرط زلب  الكتؤوا   لعاتاق دلعااعسا لا شملليث علك لساك  لل1957،لوحباري لمنللرط زلةرشطت 
ل:1عإةع ألكثل

 ؛لكاعجملللوتا  ملكاىلم كللويف يللوتط  دلعان ملع  م  للوعم ا للوعاتشغ ا  -
 ؛اا أعاتديالك لكاىلعالاتزعالابات  م  لوعخلططلوعإجاعءع لعم -
 ؛عاتحادلك لكاىلحم م للةصري لعاشايللوم يت  لك لعخلت  الملم علةرريعع   -
 ؛ملعاتديالك لكرياريق للع  م للوي ه لك لعا   ان لعايتلمتلتطريياه لةعسللعمن  -
 تا  ملجريةألعلةعءلعلتنف  لعمتؤوا   لعمتناأل ا  . -

  لالكه لعاتملهايوسضهعلب ه العمتهؤوا   لمزيهل،تطري  لكتهؤوا   لعاتهاق دلعاهاعسا ل،1971وعلمنلل
لاتمل سلعاتطري لعمتتمالوعاتايعلم مللعاتاق دلعااعسا .ل1990ول1981ول1976علمنلل

عمملهه ي لعمتملااههللابمم  مههللعم ن ههللااتههاق دللعاههىل ني هه ،لوعفههدلكمل ههالعمههاقانيلعاههاعسا نيل1978وعلمههنلل
ل:ل2عااعسا لعايتلي الياض  ليتمثللع

 ؛ ألعلعاتريعصللكعلعيساي لعاىلةو لورط زلوةةعءلوةهاعفلعاتاق دلعااعساعمت عا -
 ؛تريح العاتاق دلعااعسا لعلمج علةحن ءلعامل ا -
 ؛تشاي علحتتنيلعاتاق دلعااعسا لااحت اب  -
 ؛  م ءلقريععالعما   لعاتاق دلعااعسا  -
 .لم نتريف لوم اللمي  لك لس هل لعالعاعفلعا  كللاباتاق دلعااعسا لااحت اب لي -

ا نيلاقانيلعاهاعس،لمتلص  يللةا للجايهالاتملايهفلعاتهاق دلعاهاعسا لكه لق هللكمل هالعمه1999وعلجريعال
م  مههللك نههللمتلصهه  يللةا ههللجايههالمل2001عاههىلةرهه لرشهه طلرههريع لوعمتشهه  يلوكريضههريع لكتههتال،لوعلمههنلل

دلةههاعفلعاتهاق لان هاأل ىععا يليتن مبلوعاتطري ع لعحل صهاللعلب ئهللعلعمه  ،لوبهاة لتتغه لعاتاق دلعااعسا ل
  ،للحرييمههللعاشههاييللوحتتهنيعاهاعسا لوعااي ههزل ىلج رهبلتا هه ملر هملعااق بههللعاهىلتا هه مل ةع ألعمخه طالعلعاشههال

ل. ض فلل ىلتااميلساك  لعمتش  يللهبافلحتتنيلعما   لعاشايل

                                                           
1Sridhar RAMAMOOTI, internalauditing: history, evolution, and prospect, the institute of internal auditors 

research foundation, Florida, USA, 2003 ,p5. Available on: 

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%

20and%20Prospects.pdf, (Accessed on: February 25, 2018, 17:00). 
2Ibid, p6. 

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%20and%20Prospects.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%20and%20Prospects.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%20and%20Prospects.pdf
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قهه العممل ههالنصههاع لعانتههخللعمملااههللكهه لكملهه ي لعمم  مههللعم ن ههللعااوا ههللااتههاق دلل،2008وسهه  لمههنلل
ل2011مللله هلعممل ي لمنللعااعسا ،لكعلعحلف ظلعاىلعجلريهالعلم م لاتملايفلعاتاق دلعااعسا ،لوااالمتلكاعج

ل،2013مههنلللكهه لمربوعلرههريفل.وعاههيتلمتل قاع ههه لكهه لطههافلجماههسل ق بههلل طهه  لعمم  مههللعم ن ههللعااوا ههلل،2013و
إط  لعااويللاامم  مللعم ن للوهريلاتبهعلممل هالعمهاقانيلعاهاعسا ني،لعلعلأتمسلفايدلعمللماعجملللو ع ةألعان ا

مبه لخيهاالك نهللعاتهاق د،لوااهالمتل صهاع لل*IPPFوهاف لتا  ملحمتريىلوه  هللعإطه  لعاهاويللاامم  مه  لعم ن هلل
 .20161عإط  لعااويللاامم  م  لعم ن للعمملا لعنالعيتم ا لعل

شهه لعاتغهه ع ليهه المي لليتضههملانهه لةالههه علعاتطههري ل،كهه لسهه  لتت ملنهه لااتطههري لعاتهه  خي لااتههاق دلعاههاعسا 
 فلعلسطهه ءلاههللعيتشههاههللكهه لكاح،لح هه لعرت)عرفصهه  لعما  ههل،لة كهه  ...(لعحل صههاللكنهه لظ ههري هل ىليريكنهه لههه ع

  طللتللوعمخ طالعللابمؤمكاىليف يللوفمل ا للةر مللعااق بللعااعسا لوعاغشلوعات عبل ىلكاحاللفحصلوتا  م
ري أللع لملا لك نللكتطااعسا لملهب ،لويملتربلكمل العماقانيلعلكاي  نيلعات بلعاا  ت لعلتملزيزلك  رللعاتاق دلع

 .ةوا للس صللب لقريععالوتملا م  لوكمل ي 
ا لوظ فلله كللوجملعسا لومي  لعااري لةالك لبنيلعاملريعكللعايتلةفملللااح جللاتطري لوظ فللعاتاق دلعاا

ل:ر يالؤمت  ابم
 ؛    ع لعالقتص ةيللو ف رلعاملايالك لعاشاي  لعامل م للعا ربىعإ -
 ؛العما  ت  تريمعلحايملورش طلعمؤمت  لوتملا -
 ؛قلااعايتلتتصفلابظ ري لح جللعإةع ألعاملا  لااتا  يالعااو يللول -
 ؛وجري لتااميلب  ان لصح حللاألطاعفلعخل  ج للعايتلتتمل كللكعلعمؤمتل -
 ؛عاتطري ع لعات نرياريج للوعاملام ل -
 .ع تف الت  ا فلعاتاق دلعخل  ج  -

 
 
 

                                                           
*International Professional Practices Framework. 

، -دراسةة استقصةائية وموعةة مةن الشةركات–مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشةركات يف اجلزائةر م يملرريع ،ل1
ل.16، 15،لصل2016-2015،ل1ج كملللمط فل،ي لكنشري أةطاوحللةيتري عهل
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 املطلب الثاين: تعريف التدقيق الداخلي وأمهيته
بهههنيل لكههت  لوهههريلجههاعلف ههريليشههمللمج ههعلةبملههه ةلعمؤمتههللوةرشههطل عاههاعسا لوعمهههمليملتههربلرطهه زلعاتههاق دل

لريغلةهاعف  .  لك لبامب لمي نلةم ا بلر  العااق بللعااعسا للعايتلتتمملبتحا دلعافمل ا للةعسللعمؤمتل

 الفرع األول: تعريف التدقيق الداخلي
"رش طلكتتاللةعسهللل:عاتاق دلعااعسا ل ر  IFACI*لفلعممل العافارت لااتاق دلوعااق بللعااعسا لعا ل

،لويملتهربلرشه ط ل ق ب ه لاه لوظ فهللتاهايالوتا ه ملفمل ا هللي هريالعلساكهللعإةع أ،لولعمؤمتللاتا  ملوكاعق للعاملما   
عاتاق دلعاهاعسا لي هافلمته عاألةعضه ءلعإةع ألعلمم  مهللكتهؤوا  تملبفمل ا هللعه لعلرشطللعااق ب للعلساى،لول

.ل1"ملاباتحاهههه   لوعاتا  مهههه  لوعاتريصهههه   لوعاتملا اهههه  للع لعاصههههاللابلرشههههطللعاههههيتلمتلفحصهههه  طايههههدلتزويههههاه
عماقدلعااعسا لجيبلةالي ريالكتتا لحمليتتط علةالياهريالبملما هللعااق بهللاألرشهطلللفحتبله علعممل الفإاعل

لتا لعلرشطل.لعايتلتاريالهب لعمؤمتللوتا  م  ،لوك لمثلتااميلعاتريص   لعاضاو يللااافعلك لفمل ا ل
"رشهه طلكتهههتاللوكريضههريع ليملطهه لعمؤمتهههللأتي ههاعلعاههىلة جهههللعاتهه طاألعاهههىلل:فلعاهههىلةرهه يمهه لعههاع ل

علهه علعاتملايهفلر حهظلةره ل.ل2"عما  ت ،لويااالعمشري ألحهري لي ف هللحتته ن  ،لوعمته مهللعلساهدلق مهللكضه فل
 لكتح زلاطافلكملهني،لحب ه لاللجيهبلابإض فللا متا ا ل،لفإالعماقدلعااعسا لجيبلةالي ريالكريضريع  لوي

ةاليتملههاضلااضههغريط  لكهه لق ههللج ههللكمل نههللقههالتههؤاالعاههىلكصههاعق للقاع عتهه لعمتخهه أ،لوجيههبلةالياههاالعاتههاق دل
عااعسا لق مللكض فللك لس  لعم  العجلاياألعمريياللا لوعمتمثاللعلك مللعاتدي ا،لح  لتملتربلوظ فللعاتهاق دل

كاىلصحللعاملما   لعمنايزأ،لووظ فهللعمتشه  يللتاهاالعانصه  ملوعإ شه ةع لعاهيتلعااعسا لوظ فللأتي ايللترب ل
ل.قالتت هملعلحتتنيلعما   لعمؤمتل

عاتاق دلعاهاعسا ل ره ل"وظ فهللضهم التهريفالعل CIPFA*للعممل العمملتمالاام ا للعامل كللوع  م لفملاع ليول
ل،3"عااق بللعااعسا هللعلحتا هدلةههاعفلعمن مهلعما العلو ل ةيلكتتاللوكريضريع لاامن مللع لكاىلةعملب ئلل

عاملما ه  لوعاا هريةلكه لدلتحاهعاعإةع ألااا  الخبهاكت  لعلل تنشئ "جممريعللك لعلر مللةولوظ فللةعسا للل:ةولهري
عاتديالك ليف يهللعالحت  طه  لعمتخه أللوعلبش للكتتمالاضم الةقللعا   ان لع  م  للوعإحص   ل،ع  م  لل

  الكريظف لعمنشدألاات  م  لوعخلططلوعإجاعءع لعإةع يهللتعلع لوممتا   لعمنشدأ،لوعلعاتحادلك لحلم يللةصريل
                                                           

*Institut Français de l'audit et du Contrôle Internes 
1Lionnel Collins et Gerard Valin, "Audit et control interne: aspects financiers, opérations et stratégies", 4ème 

édition, Dalloz, paris, France, 1992, p23. 
2Pierre schick, Mémento d’audit interne, Méthode de conduite d'une mission, 2e édition, Dunod, France, 2008, 

p5. 
*CharteredInstitute of Public Finance and Accountancy 
3K.HSpencer PICKETT, The internal auditing handbook,3rd ed, Johonwiley and sons Ltd,United Kingdom, 2010, 

p316. 
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عمامهههريكللهلهههم،لوعلق ههه رلصههه ح للتاههه لعخلطهههطلوعات  مههه  لومج هههعلومههه  للعااق بهههللعلسهههاىلعلةةعءلةياعضههه  ل
.ل1" ىلة جههللعا ف يههللعإرت ج ههللعااصههريىلعمؤمتههلوعقههاعحلعاتحتهه ن  لعاهه  ال ةس هلهه لعا  هه لولاهه لحههملتصههلل

ه علعاتملايفلتطازل ىلةالعاتاق دلعااعسا لهاف لعيتش فلعلسط ءلع  م  للعايتلقالتملاعضلممتا   لعمؤمتلل
ااض  الوعالست ر،لوعاتديالك ليف يللويف ءألعإجهاعءع لعمريضهريعللاته لعلرشهطللوكهاىلعالاتهزعالهبه لكه لق هلل

ديالك لجريةألعلرشطللعااق ب للعايتلمتلتصم م  لماعق للعما   لعاتنف  ،لوتااميلعاتريص   لعاتلا وي ل،عمريظفني
لعمريظفنيلعاىلحالمريعء.ةةعءلعايتلحتت لك ليف ءألعاملما   لوعلرشطللول

"رشههه طلكتهههتاللوكريضهههريع لوعمتشههه  يلعاهههىلةرههه :لللIIAفههه لعممل هههالعلكاي ههه لاامهههاقانيلعاهههاعسا نيلوعا ل
 لعمؤمتللو ض فللق مللهل ،لوهريليململلعاىلكت عات لعلحتا هدلةههاعف  لكه لسه  لي افل ىلحتتنيلعما  

علهه علعاتملايهفلةصه ملل.2"وضعلكن تلكنض طلاتا ه ملوحتتهنيلفمل ا هللعما ه  ل ةع ألعمخه طالوعااق بهللوعحلرييمهل
اق دلعاهاعسا لعاتاق دلعااعسا لع   ألع لكن تليا عملعما   ل ةع ألعمخ طالوعحلرييمل،لح  لي افلرشه طلعاته

متهه عاألعمؤمتههللعلحتتههنيل ةع ألعمخهه طالوةر مههللعااق بههللعاههيتلمتتا  هه ،لولاهه لكهه لةجههللتفمل ههللوةعههملحرييمههلل
 عاشاي  لوعاتط  دلعاتا ملم  ة   .

عاغشلوتاهاميللسط ءلولةالعاتاق دلعااعسا لاليملالي تملفاطلابيتش فلعل،يتضملك لعاتمل  يفلعات بال
ةعءلة ألعلتا ههه ملمتههه عاألعإةعلي هههافلعمؤمتهههللةرشهههطل  فهههللي هههتملبلرشههه ط و منههه لةصههه مللسهههاك  لأتي ايهههل،

ا لعان ه العاهاعسلللاتحتهنيوتااميلساك  لعالمتش  ألوعاتريص   لعا  كلعمؤمتللوعيتش فلعمخ طالع  طللهب 
 هه  لوفاههه لاتانكهه لعلعا فهه ءألوعافمل ا هههل،لوههه علابمههتخاعالجممريعهههللعنصههايلمبهه ليتهههمملهلهه لكهه لحتا هههداامؤمتههلل

لااعسا .ك لعما للعاتاق دلعلعماجريعهلافللاتحا دعايتلتؤةيلول نللعمااممل ي لعايتلتن مل
ما هلليهال العؤلتلا ه لة ه ليااتاق دلعااعسا لوتطري ه لعربلعاهزك ل اللعمختافللواباايملك لتملاةلعاتمل  يف

لط  ملل:لع  رياللعاتاق دلجيبلةالت

 ؛ك لعات لعحلت لمختافلعلرشطللعلعمؤمتلتتمملاإلةع ألك لعاتديال أتكيدية: -
 ؛عا  كللجللع  للعاااع ع لوعاتاعب ةلتاامي لا مل لعالقاعح  لك لك لس  لاستشارية: -
االعاهههىلؤل هه لةالتههميلعمهههاقدلعاههاعسا لبريعج هه لةوالمم  مههللةيلضهههغريط  لعا هه ق هه الةيل ك  ر ههلللمسةةتقلة: -

 ؛قاع عت 
 .مم  مللك مللعاتاق دلعناعاالعاتح زلجل للكمل نلللموضوعية: -

                                                           
ل.33،لص2006،لكؤمتللعاري عز،لعم ا،لالتدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا ملعايري التدقيق الداخلي الدولية سافلع الهللالعاري ةع ،1

2K.HSpencer PICKETT, The essential handbook of internalauditing, John Wiley& Sons Ltd, London, 2005, 

p109. 
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 الفرع الثاين: أمهية التدقيق الداخلي
اه ،لح ه لتتمثهلل هااالع ةعة لةمه للعاتاق دلعااعسا لكهعلعاتطهري ع لعاهيتلكتهللةرشهطللعمؤمتهللوتملا

 :1ةمه للعاتاق دلعااعسا لعلك يا 
لل مه لخلاهدلعاا مهةملي هافلاو لعالمتشه  يلوعاتهدك ينااق دلابح  لةالق  العاتعلل،كاا ت لعاىل ض فللعاا مل -

تههههنيلن مههههللوحتاامؤمتههههل،لوههههه هلعلسهههه ألاهههه لتههههتمل اللكهههه لسهههه  لحتتههههنيلو  ةألفههههاصل نهههه  لةهههههاعفلعم
 ؛عإجاعءع لوعاملما   لو ف  لعمخ طالاامتتري  لعما ريال

لاههىععء،لوع  ف ههلل هه ملعلةيههريفالعااق بههللعافمل اههللعاههيتلتتهه عالعإةع ألوك ي هه لعاههىل فههعلجههريةألعلعمهه  لوتا -
لةههملآا ه  كه لره ل ،ليم لةممتا   لوةصري لعمؤمتل،ليم لةر لوم الليملتمالعا   لعماقدلعخل  ج لعلةعم ا

 ؛عاتح ملعمؤمت 
ريكهللللابمؤمتهللكف الع  طهتتمثللةمه للعاتاق دلعااعسا لعليرير لرش طلأتي ايليطمئ لعإةع أل العمخه ط -

عمهههه  ل لوعاا لتشهههه  يليههههزوةلعإةع ألاباتحاهههه  ويههههتملعاتمل كههههللكمل هههه لبشهههه للكن مههههب،ليمهههه لةرهههه لرشهههه طلعم
للياهلل ا ه ،لويملمهمه  لعمريلوعالقاعح  لعا  كللال  للعااهاع ع ،لوههريلرشه طلكتهتاللوكريضهريع لعلةةعءلعلع

   لعاهيتلكه لميلعاتريصعاىلسف لعات  ا فلوعيتش فلعاغشلوتا  ملر  العااق بللعااعسا لوعاململلعاىلتاا
 .شد  لحتتنيلعاململ

ل:2ر ياللم   لعايتلجتملللعاتاق دلعااعسا للولةمه للاباغلوك لبنيلع
الابإجههاعءع ل لوعاا هه يتههمملابيتشهه فلعاغههشلوعالحت هه  ،لوحتايههالكههريعط لعخلطههالإعهه العجل هه  لعمملن ههللهبهه -

 ؛عا  كل
 ؛م يللةصري لعمؤمتل -
 ؛ لك لعالاتزعالابات  م  لوعإجاعءع لعمريضريعلمي ع ل -
 ؛ بللعااعسا للعلعمؤمتلحتاياليف ءألوفمل ا للر  العااق -
ر هه العااق بههللل لمتلوضههع لكهه لباههريغلعلهههاعفلوعاغهه   لحب هه ليملمههللعمههاقدلعاههاعسا لعاههىلحتايههال لعلكههمي ع هه -

 .عااعسا لبش لليتريعفدلكعلةهاعفلوي   لعمؤمتل

                                                           
ل:عماتاهىلعاهريطينلعاثه ك لحهري ،ل9001اإليةزوالتدقيق الداخلي وعالقته بضبط اجلودة يف املؤسسات العمومية االقتصادية احلاللة على شهادة اجلةودة مالفه ز،لحمل-1

 .2010ةيتريبالل12ول11يريك ل،لج كملللم   اأ،لعاريعقعلوعيف زلعلضريءلعمتتاياع لعامل م للعممل صاأل-ك نللعاتاق دلعلعجلزع ا
ل.63 دللياه،لصم،لكاجعلالتدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا ملعايري التدقيق الداخلي الدوليةسافلع الهللالعاري ةع ،ل-ل
 .34، 24،لكاجعلم دللياه،لصلIIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن سافلع الهللالعاري ةع ،ل2
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ا للا ف ءألوعافمل عبتا  مللمي  لعااري لةالعاتاق دلعااعسا لوظ فلله كللعلعمؤمتلللر ليتممل،مم لم د
يهالاهيتلتتهمملبتحاعمتهتماألعللعلعمؤمتللويت هملعلحتتنيلعما  ت ،لوه علك لسه  لعما هللعماعق هلل عاتشغ ا

تهنيلر ه الحتمهللعاهىل ،ليمه ليملعاثغاع لوعمخ طا،لوك لمثلوضعلسططلممل جلللتا لعمش يللةولعاتخف هفلكن ه
اههىلق هه رلكههاىلعاملمههللعولل،عااق بهللعخلهه صلابمؤمتههللوضههم العالكتثهه  لاااههريعرنيلوعات  مهه  لعمريضههريعللكهه لق ا هه 

ل.تنف  لعالقاعح  لعمريضريعل

 املطلب الثالث: أهداف التدقيق الداخلي وأنواعه
اتهاق دلعاليملهاللوةهاعفه ،لح ه ص حبلتريمعلرش طلعمؤمت  لوتطري ه لتطري لةرريعالعاتهاق دلعاهاعسا ل

للتريمههعلا شههملليههلط،لو منهه عاههاعسا لياتصههالهافهه لعاههىلتههاق دلعا  هه ان لع  مهه  للوعم ا ههللعلقتههملع  مهه للفاهه
 لعل  ه لوعمهتماع هضهم البا علرشطللعمريجريةألف   لويللعاملما   لعايتلتاريالهب ،لوهه علهبهافلم يهللعمؤمتهللول

 طابلا للك لةهاعفلعاتاق دلعااعسا لوةرريعع .منتطازلعله علعملوهل علعاتريز.

 الفرع األول: أهداف التدقيق الداخلي
ر ه اللوفمل ا لعاتاق دلعااعسا لهريلوظ فللتتملبفحصلوتا  ملةرشطللعمؤمتلللجللكملافللكاىليف ءأل

وقههالحههاةلكمل ههالعمههاقانيللعااق بههللعاههاعسا لهلهه ،لوحتايههالجمهه ال لعااههريألوعاضههملفللجههللع هه للعاتههاعب لعا  كههل،
ل:1ك لعاتاق دلعااعسا ليم يا للعامل كلعلهاعفعااعسا نيلعلكاي  ل

 ؛اعفالةيلعحنعاتديالك لةالعات  م  لوعخلططلوعإجاعءع لعمريضريعللك لق للعإةع ألتنف لباول -
 ؛متلمل  لعمؤلدلوتا  ملكاىليف ءألوفمل ا للوم  للعااق بللعم ا للوع  م  للعايتلتت تاق  -
 ؛م يللا  فللةصري لعمؤمتللضالعاتاقللوعالست رلوعإماعفعحلتريف ل -
 ؛عيزلعمتؤوا لتتريىلكالكلةعءلعاىلتا  ملعمللعلفاعةلوكاىلقا تملعاىلحتمللكتؤوا  تم،لوي علتا  ملع -
ل.  لعمؤمتلف تالومايةللعالعتم ةلعاىلعا   ان لع  م  للوعإحص   للعمث تللعلعاتحادلك ل ك  ر  -

ل:2مه    ت  الوك لهن لمي  لعااري لةالعاتاق دلعااعسا لا لهاف ال

 للامريضريعللم با لممل ي لعح  ليتملعاا  ال عم  لعافحصلوعمط باللبنيلعلةعءلعافملا لوع: هدف احلماية .1
مؤمتههل،لل،لقهه ملعكهه :لم  مهه  لعاشههايل،لعإجههاعءع لع  مهه  ل،لر هه العاضهه طلعاههاعسا ،لمههاي  لعمؤمتهه

 ةرشطللعاتشغ ل.ول
                                                           

 .151،لص2011ااع لعانمريلج ل،لب و ،لعل،1،لطألول التدقيق والرقابة الداخليةع العاا عزلحممالعثم ا،لل-1
ل.132،لص2008يل،ل،لةع لعمط ريع  لعجل كمل ل،لعإم نا لدراسات يف املراجعة اخلارجية للقوائم املاليةيم  لسا فللةبريل يالوآساوا،ل-ل
 .46،لص2002،لةع لعجل كملل،لعإم نا يل،لاالجتاهات احلديثة يف الرقابة واملراجعة الداخليةلفتح ل  زلعاتريعف ي،2
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ل.ملاهإلةع أتاهاميلعانصهولوعمط باهللياصالب لعقاعحلعخلطهريع لعا  كهللاتصهح ملرته  تلعافحهصل: هدف البناء .2
 ه:لبعاا  اللوا ا لعاىلعماقدلعااعسا لابإض فلل ىلكاعجملللعاملما   لع  م  للوعم ا ل

 ؛عاتحادلك لكاىلعالاتزعالابات  م  لوعإجاعءع لوعخلطط -
 ؛كلل جاعءع لم يللعلصري ءعاتحادلك لكاىلك  -
 .عقاعحلتطرييالوحتتنيلعلةعء -

 :1يم ليا للعلهاعفلعخل صللاباتاق دلعااعسا يم لمي  لتاخ صل
مه للوفمل ا هللط اه ل ه لب فه ءأوه علبفحصلةةوع لعااق بللك لةجللعاتديالك لتنف متابعة الرقابة الداخلية:  -

ل.اةلهل ،لوتااميلعقاعح  لاتحت ن هريلحم
عتمه ةلو ك  ر هللعاللعمملاريكه  ولوهه علااتديهالكه لةقهللعا  ه ان ل فحص ومراجعة البياانت احملاسبية واملالية: -

 .تا  يالعم ا لشاوالوعاعا   لعلع  للعاااع ع ،لك لس  لعافحصلعاتفص ا لجلم علكمل ك  لوماي  لعم
 لعلمبههل،شههغ ا لعلرشههطللعاتلوفمل ا ههلوههه علكهه لسهه  لفحههصلجههاوىلويفهه ءألفحةةص األنشةةطة التشةة يلية:  -

 .لا لعلرشطللي لعم ا للاامؤمتل
هل لوعحلهالكه لههه ءألااتخفه كه لسه  لتاههاميلعلف ه  لعا نه رة يف إدارة املخةاطر املختلفةة: مسةاعدة اإلدا -

 .عمخ طالوي علعمت مهللعلحتتنيلر ملعااق بل
 .لساىععااعسا لللم  م  لوتريج   لعإةع ألوعمتطا   فحص مدى االلتزام ابألنظمة واللوائح:  -
ل ئه لااه  لعاهىعاعفلتااه ل لعإشه  أل ىلةالهه هلعلههوجتهااملساعدة يف تفعيل قواعد ومبادئ احلوكمةة:  -

 ج ههلللع لسههربألصهه ة لس عهه تدل ةع ألعاتههاق دلعاههاعسا ،لاهه ا لف الجتهه هلعحلههاي ليههاىل ك  ر ههللعالمههتمل رللمب
 .ويف ءألعله هلعجمل ال للجللكت عات ،لةوالعمت رلابمتا ا ت  

ههاعف  ،لكه لتنف ه لةلخناصل ىلةالعاتاق دلعااعسا لي هافلمته عاأل ةع ألعمؤمتهللكه لةجهلل،مم لم د
ءألوفمل ا هللكهاىليفه لس  لعاتحادلوفحصلكاىلعالاتهزعالبت  مه  لو جهاعءع لعااق بهللعااعسا هل،لوعاتحاهدلكه 

لسهه لع صههللهبهه ،لوعلعخلةع يههللعلةعءلةعسههللعمؤمتههللويهه علطمدرت هه لعاههىلي فههللعجلريعرههبلع  مهه  للوعاتشههغ ا للوعإ
لتااميلعاتريص   لوعاتاعب لعا  ال ت  ع  .

 

                                                           
كتههههههههه حلعاهههههههههىلعمريقههههههههههعلل.ل53 ،لص.،ليا هههههههههللعاتايههههههههه  أ،لج كملههههههههههللعااههههههههه هاأ،لكصههههههههها،لةمقدمةةةةةةةةةة يف مبةةةةةةةةةةادئ وبةةةةةةةةةرامج املراجعةةةةةةةةةةوآسهههههههههاوا،لعازكهههههههههالعمههههههههه ةلمهههههههههمل ال-1

https://drive.google.com/file/d/0B6YxdhVTV7usOENuV3FXcG1kU3c/view، (19:00، 21/02/2018ات يخلعالط ا:ل). 
 Socpa › www.socpa.org.sa ‹كته حلعاهىلعمريقهعلل.8،لص: اسةتخدام عمةل املةراجعني الةداخليني610معيار املراجعة عهل ئللعاتملريةيللاامح م نيلعااه ررير ني،ل-ل

pdf.aspx.610،(19:00، 21/02/2018 ات يخلعالط ا:)ل. 

https://drive.google.com/file/d/0B6YxdhVTV7usOENuV3FXcG1kU3c/view
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 الفرع الثاين: أنواع التدقيق الداخلي
ل:ه لعلعييتور يالد،لخيتافلعاتاق دلعااعسا لابست فلعانش طلورريالعاململلوعاغاضلك لعما للعاتاق 

 التدقيق املايل .1
اااههريع ملعم ا ههللعاهه يلياههريالبهه لعمهاقدلعاههاعسا ل"عافحههصلعا  كههللوعمهن ملل:فلعاتههاق دلعمهه يللعاهىلةرهه يملها ل

عاملما هه  لعمتملااههللبتاهه لعاتههاي  ،لاتحايههالكههاىلتط با هه لكههعلعم هه ة لع  مهه  للمج ههعلوعاتههاي  لع  مهه  للول
 ه ان لعاهاعسا لافحهصلعا عمه يللح ه لي هافلعاتهاق دل.1"ااشهايللوعمن مهلعمتمل  فلعا   لوعات  م  لعإةع يهلل

 .2 لعلي اليتملعاض  لبصري ألع ةاللوفا لااممل ي لع اةألوعم  ة لع  م  للعما رياللق رياللع ك لك لعم ا للاتحايا
ل:3ويناتملعاتاق دلعم يللعااعسا ل ىلقتمنيلمه 

دلف ه ه ،لعه لطايهوةانه ءلتنلعلعم  لق هللتاق ده علعانريالك لعاتاق دليتطابل: التدقيق املايل قبل الصرف -
 للع  مهه لوصههحللعاا ههريةت ا ههفلكريظههفلكملههنيلاتههاق دلعمههللكريظههفلآسههالااتحاههدلكهه لمهه كللعإجههاعءع ل

 .عمتتناع لوكريعفاللعاتاطللعمختصللعاىلعاتنف  وعيتم  ل
  يل هههستعلو مهههاري لليهههتملتط  اهه لبملهههالتنف هه لعمملههه ك  لوفههدلسطهههللكامههريك: التةةدقيق املةةةايل بعةةةد الصةةرف -

  لتههههتملوفههههدلالعمملهههه ك(،لويههههتملفحههههصلههههه هلعمملهههه ك  لا ؤيههههالعمههههاقدلعاههههاعسا لاههههإلةع ألعاملا هههه لةعممل ينههههل)
ف لإض فلل ىلتريلابمؤمتل،لععات  م  لوعااريع ملوعإجاعءع لعمريضريعللوعماا ألمب ليؤةيل ىلحتا دلةهاعفل

 تل. ألعاملا  لاامؤمعاضم ان لبشدالعااريع ملوعاتا  يالعم ا للعمااكلل ىلعإةع
 التدقيق التش يلي .2

فلعممل هههالوههههريلي هههتملابجل رهههبلعاتتههه  يلانشههه طلعمؤمتهههل،لوقهههالعههها لل،تهههاق دلعاملما ههه يتاويتهههمىليههه ا لاب
" العهلافلعلم م لماعجملللعاملما ه  لههريلكته عاألكاعيهزلل:يا لعافا عيللعم يللعا نايلعاتاق دلعاتشغ ا ليم 

عااههاع لعلعمؤمتههللوعاتخف ههفلكهه لكتههؤوا  ت لعهه لطايههدلتزويههاه لبتح ا ههللكريضههريع ل،لتا هه ملعانشهه ط  لوتاههاميل
ل.4"تمل ا دلوعقاعح  لحريهل 

                                                           
،لدراسةةة ميدانيةةة بقطةةب احملروقةةات سةةكيكدةواقةةع اسةةتخدام نظةةام املعلومةةات احملاسةةا واملةةايل وأقةةره يف التةةدقيق الةةداخلي يف املؤسسةةات االقتصةةادية ،لحنهه حلح   ههل1

ل.78،لص2017-2016عجلزع ا،لل،3عجلزع اج كمللل،لةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ
2Rick Hayes and others, principles of auditing an introduction to international standards on auditing, 2nd 

edition, Pearsonedition, England, 2005, p14. 
كرة دور نظةةم املعلومةةات احملاسةةبية يف قسةةني التةةدقيق الةةداخلي ابملؤسسةةة االقتصةةادية: دراسةةة حالةةة ديةةوان الرتقيةةة والتسةةيري العقةةار  لواليةةة بسةةعاههريالحممههالمههني،ل3

OPGIل.24،لص2016-2015عجلزع ا،ل،لج كملللبت اأ،لي لكنشري أ،لةطاوحللةيتري عهل
ل.16،لص2008،ل،لةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا3طل،لنظرية إىل التطبيقمن ا املراجعة ومراقبة احلساابتحممالبريتني،ل4
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كللءللوك "عاتاق دلعاش كللااريظ  فلعمختافللةعسللعمؤمتل،لااتديالك ليف ءألوفمل ا ل:يم لياصالب 
ه هلعاريظ  ف،لك لس  لحتا للعهل  يللعاتن  م للوتا ه ملكهاىليفه ءألعلمه ا بلعلسهاىلعمت ملهل،لااح هملعاهىل

 .1"كاىلحتا دلةهاعفلعمؤمتللك لس  له هلعاريظ  ف
واههه ا لف اتهههاق دلعاتشهههغ ا ليتهههملىل ىلفحهههصلوتا ههه ملةةعءلةعمههه  لعمؤمتهههللي هههل،لاتحا هههدلعا ف يهههلل

العمههريع ةلعمت حههللعلضههريءلعههاألكملهه ي لكريضههريع للاتا هه ملعا ف يههل،لوكهه لةكثاههللههه علعانههريالكهه لوعافمل ا ههللعلعمههتخاع
ل:2عاتاق د

 دلاتاايايل،لوتاقعمريع ان لكثللتاق دل جاعءع ل عاعةلعلعمؤمتلتاق دلعإجاعءع لعمتملااللبتشغ للعما   ل -
 ؛ جاعءع لتا  مل ةرلعم  لعامل كل

 ةرلعمهههه  لع ألتههههاق دل ة لوكملههههاع لعمؤمتههههللولللكثههههللتههههاق دل ةع ألةكههههريعتههههاق دل ةع ألكههههريع ةلعمؤمتههههللعمت حهههه -
 ؛عا شاي

ل.تا  ملةقللويف ءألوكمل جلللعما   لعااوعتبلعلر  العا م  ريتا -
 االلتزامتدقيق  .3

،لوعهلهههافلعاا  تههه لكنههه لههههريلعاتحاهههدلكههه لعالكتثههه  لعإلعههه ايتهههمىليههه ا لبتهههاق دلعالكتثههه  لةولتهههاق دل
،لوبمل   ألةساىلتاق دلعالاتزعالهريل جاعءع لتت مل  لعمن مللاتحايالك ل3عاا ررير للوعاتن  م لاإلجاعءع لوعلح  ال

 لعلي رههللعمن مههللتت ههعلعإجههاعءع لوعااريععههالةولعلر مههللعاههيتلمتلحتايههاه لكتهه ا ،ليمهه لةرهه لياهه سلكههاىلعكتثهه  ل
ل:4عمؤمتللااممل ي لع اةأ،لوك لةكثالللا 

 ؛لعقبلعاشايك ل لعلي رريعليت ملريالعإجاعءع لعايتل اةه لكالتا  ملكريظف لع  م للاتحايال -
 ؛عإةع أليتلتضمل  تا  ملعمريظفنيلعيساي لاتحايالك ل لعلي رريعليت ملريالعات  م  لوعإجاعءع لعا -

لاتاق د.يتمل ب غلرت  تلتاق دلعالاتزعال ىلعجل   لعمملن للعم تمللبملما للعلوع ةألك 
ل
 
 

                                                           
ل.16،لص2009،لك ت للعجملتمعلعاملات،لعم ا،ل1طل،التدقيق القائم على خماطر األعمال حداقة وتطوير ي   لر م ل باعه م،ل1
ل.43،لص2015ةع لوع ل،لعم ا،لل،1،لطالدوليةتدقيق احلساابت: مدخل معالر وفقا ملعايري التدقيق   زلةبريل يالعاشحنل،ل2

3Khayarallah BELAID, l’auditinterne et l’approche de la dynamique de groupes, centre de publication, 

universitaire, Tunis, 2005, p23. 
4Rick Hayes and others, Op.cit, p15. 
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ليا :لم  ف ياه لرلتاق دلعااعسا لظ ا لكعلعاتطري ع لوعاتغ ع لعحل صالايم لتريجالةرريعالةساىلا
 التدقيق اجلبائي الداخلي .1

عاتههاق دلعاهه يلتاههريالبهه لعمؤمتههلللبهه هههريلع هه  ألعهه لفحههصلعرتاهه ةيلااح اههللعجل    ههللاامؤمتههل،لوياصههال
ب عت لكه لةجهللعاتته  لعجل ه   لعخله صلهبه ،ل للتملمهللعاهىلت ا هفل كه لج هللس  ج هللتهاقدلحته ابت لةولج هلل

ابالشههاعنلكههعلكتتشهه  لج هه   لتملتمههالعا هه ،لوههه علكهه لةجههللتتهه  لعمخهه طالل(سا ههللعماعجملههللعااعسا ههل)ةعسا ههلل
قدلمباعجملللعااريع ملعم ا للاامؤمتللكعلعااي زلعا   لعاىلعان ح للعجل    ل،لعجل    للاامؤمتل،ل للي تف لهن لعما

تااميلعقاعح  لتؤههللعااهريع ملعان    هللاامؤمتهلل الت هريالمها مللوشهاع ل،ل ىلوي افله علعانريالك لعاتاق دل
ل.1عمااكللف  ملالعمؤمتللب ا لع لعاملارياب لعم ا للومي ن  لك لعالمتف ةألك لعالكت   ع لعجل    ل

 البيئي التدقيق .2
"عما هه  لتا هه ملةعسا ههللتاههريالهبهه للفلعممل ههالعا نههايلاامح مهه نيلعااهه ررير نيلعاتههاق دلعا  ئهه لعاههىلةرهه عهها ل

عمنش  لوعجل   لعحل ريك للااتحادلك لكاىلعاتزعك  لابمتطا   لعاا ررير ل،لوةيض لعالاتهزعالبت  مه ت لعااعسا هل،ل
ل.2"تملاضله علعالاتزعا،لوكريعط لعاضملفلعلعان ملعإةع يللوجم ال لعمخه طالمب ليت عالعلحتايالعمش يللعايت

ل:3وي افله علعانريالك لعاتاق دلاتحا دلك يا 
 ؛عاتديالك لكاىلتط  دلعااريعرنيلعاص ة ألحبم يللعا  ئل -
 ؛ا  ئلابعاتديالك لةالعلرشطللعايتلمت  م  لعمؤمتللوعاربعكتلعايتلتط ا  لي لض  أل -
 .  للتط  ا عايف ءألعمؤمتللعلتن  ملر  العإةع ألعا  ئ للوعاتحادلك لكاىلفعاتديالك لل -
 التدقيق االجتماعي .3

كنهت ملجلمهعلعلةاهللوعااهاع  لوعاريصهري لوفحهصلولاه لنجهاعءلتشهخ صلل،عالجتم ع لااتا  مهريلعما لل
عاتديههالكهه لكههاىلعاتههزعال ىلتا هه ملعلةعءلعالجتمهه ع لاامؤمتههل،لممههث لعلعاههربعكتلوعلرشههطللعالجتم ع ههللهبههافل

علضههريءلجممريعههللكهه لعمملهه ي لعمملتمههاألل،عمن مههللمبتههؤوا  ت لعالجتم ع ههللوكههاىلفمل ا ههللةةع  هه لهلهه هلعمتههؤوا   
ف اتاق دلل.4وعما رياللوعم  مللمثلعاتاايالع للا ليا لاألطاعفلعمملن للمت عات لعلع  للقاع عت لو مملم  م ت 

بغهههاضلعاتحاهههدلكههه لكهههاىلمههه كللتمل ههه لل،عالجتمههه ع لي هههافلافحهههصلوتا ههه ملعلةعءلعالجتمههه ع لاامؤمتههه  

                                                           
ل.26-27صل،2010،لكط ملللكزوع ،لعجلزع ا،ل1طل،املراجعة الداخليةصايا لكتملرية،لةمالرا  ،ل1
ل.22،لص2014،ل1،لك ت للعاريف ءلعاا ررير ل،لعإم نا يل،لطدراسات متقدمة يف املراجعة، املراجعة البيئية، التأليل النظر  واملمارسات املهنية ش لعاغري ،ل2
ل.30،لصعماجعلرفت 3
،ل1،لج كملهللمهط فيه لكنشهري أ،لةطاوحهللةيتهري عهلاملؤسسة، دراسةة ميدانيةة لةبعؤ مؤسسةات واليةة سةطيفدور التدقيق االجتماعي يف بناء اسرتاتيجية كاعةلمه  ن،ل4

ل.161،لص2011-2010عجلزع ا،ل
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عااهههريع ملوعاتاههه  يالعالجتم ع هههللعههه لكهههاىلتنف ههه لعمؤمتهههللاامتهههؤوا للعالجتم ع هههللعمااههه ألعاهههىلع تا ههه ،لوكهههاىل
عمتملهه  فلعا  هه لاضههم الجايههللومهه كللكتهه مهت  لعلعااف ه ههللعامل كههللاامايتمههعلكههعلكاععهه ألجممريعههللكهه لعمملهه ي ل

ل.1علةعءلك لج ربلعاا  منيلهب علعانريالك لعاتاق د

 تدقيق نظم املعلومات .4
ي افل ىلعست   لةك لوتشهغ للب ه ان لر هملعمملاريكه  لورزعهت ه ،لابإضه فلل ىلعا  ه ان لعاهيتلةساجت ه ل

تشههغ ا للوعاتاهه  يالعمملههاألعاههىلةم مهه  ل،لويتضههم للاهه لةالعاتههاي  لعخل صههللاباملما هه  لعم ا ههللوعا2ههه هلعاههن م
 تتضم لكملاريك  لةق اللوق باللااتصايد،لوكملاألعلعاريقللعمن مب،لاتكللوكف اأ.

 تدقيق األداء .5
لعاتشهههغ ا لإجهههاعءع لوتا ههه ملعاملما ههه  لوعويتهههمىليههه ا لاباتهههاق دلعإةع يللرههه ليملمهههللعاهههىلفحهههصل

 ةع ألعاملما هه  لوفمل ا ههلللعاتههاق دلهههريلعاتديههالكهه ليفهه ءأعهلههافلكهه لو عءلههه علاريظ فههللةولرشهه طلكملههني،لوللعمختافههل
،لوعات  م  لوعإجاعءع لعمريضريعللووم  للعااق بللعمت ملللاتاع مليف ءألتا لعاملما   .لوعا  لف هلافلعمريظفني

ل:3ك لو عءلتاق دلعلةعءلهري
ا هه  لعمختافههللاملم رههللعفحههصلوتا هه ملعالمههتخاعالعلكثههللاامههريع ةلعمت حههللاغههاضل عهه العإةع ألعمهه ل لعلي -

 تريعفدلعات  م  لعمريضريعللوعمتملااللك  شاأل هاعفلعإةع أ؛
لح  لوجريةلعك  ملللتا  ملعإجاعءع لعخل صللمبختافلعاملما   ،لكعلضاو ألةالخياصلعاتاق دلبتريص    -

ألةألعا فه ءايهاألاهز عم لمتلعاتخطه طلاه لوكمل جلهللراه طلعاضهملف،لوعقهاعحلطهازلو جهاعءع لجل ةيلعحناعف 
 وعافمل ا ل.

 
 
 
 

                                                           
ل.26عاريالحممالمني،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.527وآساوا،لكاجعلم دللياه،لصلحتنيليريمفلعاا ض 2
ل يهلةطاوحهللةيتهري عه،لاملؤسسة االقتصةادية دراسةة ميدانيةة علةى عينةة مةن املؤسسةات االقتصةادية العموميةةتقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف ،لرري لعااي لكز و3
ل.31،لص2013-2012،لعجلزع ا،لج كملللعن بل،لنشري أك
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 : معايري التدقيق الداخلياملطلب الرابع
للك مت م،لح  ي ف للم ولملعمللعماقانيلعااعسا نيل  لعاتاق دلعااعسا لعلم رلعا يلينلتملتربلكمل ي 

ل هلعاريظ فل.هلل مت معلمم تتملىله هلعممل ي لاتريج  لمارينلعماقانيلعااعسا نيلك لةجللتاا للعاتف و ل
صهاع لكمله ي لعاتهاق دلعاهاعسا لوهه ل"ع ه  ألعه لنل1978مهنلللIIAق الكمل العماقانيلعااعسا نيللوقا

عاههاعسا لوعاههيتلمي هه لهبهه لتا هه مللعمههاقدجممريعههللكهه لعااريععههالوعم هه ة لعاههيتلجيههبلكاعع تهه لابانتهه للاااهه  منيلبملمههلل
 .1عما   لوساك  لوةةعءلقتملعاتاق دلعااعسا لعلعمؤمتل"

علل لوعاهههيتلنهههاه  لعاتنف ههه،لابإضههه فلل ىلكملههه يعلكملههه ي لعاصهههف  لوكملههه ي لعلةعءتتمثهههللهههه هلعمملههه ي لول
لعاصنفني.

ل)سلسلة األلف( الفرع األول: معايري الصفات

مبم  مههلللعلشهخ صلوعمؤمته  لعاه ي لياريكهريالهه هلعممله ي لعه لعاصهف  لعاهيتلجيهبلةالتتهريفالعلتملهربع ل
 :لة بملللكمل ي ل   ت للابإض فلل ىلكمل ي لفاع للتن ثدلعن  لوه ل،لوه لتتضم 2ةرشطللعاتاق دلعااعسا 

 ؛عاغاضلوعاتاطللوعمتؤوا ل -
 ؛عالمتا  لوعمريضريع ل -
 ؛عا ف ءألوعاملن يللعم ن للعا  كل -
 .ضم العجلريةألوحتت ن   -

ل:علعجلاو لعمريعيلعاصف  لمي  لتاخ صلكمل ي لول
 

 

 

 

 

 

                                                           
ليل،تهبلعجله كمل لعحلهاي ،لعإمه نا ل،لعم ألةول وقواعةد املراجعةة والتةدقيق الشةامل: اإلطةار النظةر  املعةايري والقواعةد، مشةاكل التطبيةق العملةيحممالعات المهاع ،ل1

ل.131،لص2007
ل.532حتنيليريمفلعاا ض لوآساوا،لكاجعلم دللياه،لص2
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 كمل ي لعاصف  كاخصل: (1-1)اجلدول رقم 

 املعايري الفرعية الرمز املعيار الرئيسي
لعإقاع لاباتريج    لعإازعك للعلك ث زلعاتاق دلعااعسا  1010 1000لعاغاضلوعاتاطللوعمتؤوا ل

لعالمتا  لعاتن  م  1110 1100لوعمريضريع لل لعالمتا ا
لعاتف عللعم  شالكعلعجملاس 1111
لعمريضريع للعافاةيل 1120
لكملريق  لعالمتا ا للوعمريضريع ل 1130

لعا ف ءأ 1210 1200لكل لعا ف ءألوعاملن يللعم ن للعا 
لعاملن يللعم ن للعا  كل 1220
لعاتطرييالعم ينلعمتتما 1230

لكتطا   لباانكتلضم العجلريةألوحتت ن   1310 1300لضم العجلريةألوحتت ن  باانكتل
لعاتا  م  لعااعسا ل 1311
لعاتا  م  لعخل  ج ل 1312
لعاتا  يالعخل صللباانكتلضم العجلريةألوحتت ن   1320
ل"ااتهههاق دل ن ههلدلكههعلعمملهه ي لعااوا ههللاامم  مههللعمطهه بمههتملم  لع هه  أل"يت  1321

لعااعسا " لعإفص حلع لعاالعمط بال 1322
 ععتم ةعلعاى:لعاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر

Patrick OnwuraNzechukwu, internal audit practice from A to Z, 1st edition, CRCPress, Florida, USA 

2016, p525. 

 )سلسلة األلفني( الفرع الثاين: معايري األداء
ههه لك  لعمااكههللولةعءلعخلههاتتنهه و لكملهه ي لعلةعءلط  ملههللعاتههاق دلعاههاعسا لوحتههاةلكملهه ي لعجلههريةألاا هه رلة

او لعلةعءلعلعجلهلاخه صلكمله ي تمي  لولل   ت ل،لابإض فلل ىلعممل ي لعافاع للعمن ثاللعن  ،كمل ي لتشمللم مللل
 :عمريعيل

ل
ل
ل
ل
ل
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 كاخصلكمل ي لعلةعء: (2-1)اجلدول رقم 

 املعايري الفرعية الرمز املعيار الرئيسي
 ةع ألرش طلعاتاق دل

لعااعسا 
لعاتخط طل 2010 2000

لعالتص ال لوعمريعفال 2020
ل ةع ألعمريع ة 2030
لعات  م  لوعإجاعءع  2040
لعاتنت د 2050
ل فعلعاتا  يال ىلعإةع ألعاملا  لوعجملاس 2060
لوعمتؤوا للعاتن  م للااتاق دلعااعسا لكزوةلعخلاكللعخل  ج ل 2070

لعحلرييمل 2110 2100لط  ملللعاململ
ل ةع ألعمخ طا 2120
لعااق بل 2130

لععت   ع لعاتخط ط 2201 2200لعاتخط طلاام مل
لةهاعفلعاتاق د 2210
لرط زلعم مل 2220
ل ص صلعمريع ةلاام مل 2230
لباانكتلعمللعم مل 2240

ك مللعاتاق دلتنف  ل
لعااعسا 

لحتايالعمملاريك   2310 2300
لعاتحا للوعاتا  م 2320
لتريا دلعمملاريك   2330
لعإشاعفلعاىلعم مل 2340

لكمل ي لعات ا غ 2410 2400لت ا غلعانت  ت
لجريةألعات ا غ   2420
لعخلطدلوعات ري 2421
ل"سا اتاق دلعااع ن للاوفا لااممل ي لعااوا للاامم  مللعمل جاعؤهعمتملم  لع   أل"متل 2430
لعالفص حلع لعاالعالاتزعا 2431
لرشالعانت  ت 2440
لعي عءلعامل كل 2450

  2500لكاعق للم لعاململ
  2600لت ا غلق ري لعمخ طا

ل:ععتم ةعلعاىلعاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر

Patrick Onwura NZECHUKWU, internal audit practice from A to Z, 1st edition,CRCPress, Florida, 

USA 2016,  p525. 

 



 رة المخاطرلداخلي وإدادقيق ا................................................................. مدخل عام للتالفصل األول:............
  

 
19 

 الفرع الثالث: معايري التنفيذ
تههريفالكملهه ي لعاتنف هه لكتطا هه  لتط  ههدليههللكهه لكملهه ي لعاصههف  لوكملهه ي لعلةعء،لح هه لتتريمههعلعلشههاحل

عاصهههف  لوكملههه ي لعلةعءلعنهههاللهههه ي لعلسههه ي لولاههه لكههه لسههه  لتاهههاميل  شههه ةع لكازكهههللحهههري لتط  هههدلكملههه ي 
عاص ة ألابااغهللللعلعانتخل)A(:لساك  لأتي ايللوعايتلياكزلهل لبهل) (لعلعانتخللعمامجللاباملاب ل،لوبهل1تاامي

ل(C).لوعخلهاك  لعالمتشه  يللوعاهيتلياكهزلهله لبههل) (لعلعانتهخللعاملاب هل،لوبههل(Assurance services)لعالنا زيل
 .(Consulting  services)لعلعانتخللعاص ة ألابالنا زيل

لاملهام التأكيدية .1
لعمخههه طالو ةع ألعحلرييمهههللاملما ههه  للكتهههتالتا ههه ملتاهههاميلبغهههاضلاألةاهههللكريضهههريع لفحهههصلعما هههللهههه 

لوعااهريعرني،لاألر مهلوعالكتثه  للعلةعء،تهاق دلولللك ا لتاق دلك م  :لعاتدي الساك  لعاىلعلكثاللوك ل.لوعااق ب
وابات يللمي  لعااري لةالعخلاك  لعاتدي ايلله لمبث بلل صاع لح هملحهري لر ه ا،لل.2عا  كللوعاملن يللعان م،لوةك 

لرش ط... خل.
لوةلة عءلاتاههاميللاهه وللعاههاعسا لعمههاقدلطههافلكهه لاألةاعههللكريضههريع  لتا  مهه لعاتدي ههالسههاك  لتشههملواباتهه يلل
لط  ملههللحتايههاليههتمولل .عمريضههريع لكهه لي ههه لةولر هه الةولعما ههللةولوظ فههللةولعمههللةولي هه اللبشههداعمههتنت ج  ل

لا:عاتدي لك  سالعلةطاعفلا اللتشانلع كعللوبصفللعااعسا لعماقدلق للك لعاتدي الك مللورط ز
لةول ه اابانلةولابمته  لةولاباريظ فهللةولاباملما هللةولابا  ه الك  شهاألع قهللعلهه لعاهيتلعجملمريعللةولعاشخص -

 ؛)عاملما للك ا )لعمريضريع  لك لبغ ه 
 ؛)عااعسا لعماقدلةي)لعاتا  مله علنجاعءلتاريالعايتلعجملمريعللةولعاشخص -
 .)عمتَتخاالةي)لعاتا  مله عرت  تللتتتخاالعايتلعجملمريعللةولعاشخص -
 
 
ل
ل

                                                           
لا نه العلعاهاعسا نيلعمهاقانيلمجمل هللح ه الجماهسلكه لعمهللفايهد،لتامجهللاملعايري الدولية للممارسات املهنيةة للتةدقيق الةداخلي )املعةايري(كمل العماقانيلعااعسا ني،ل1

Standards-https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-.لكتهه حلعاهىلعمريقههع:ل2،لص2017،لف ه ضلانجهه لعلمهت للنشهاعف

Arabic.pdf-2017 :(.10/11/2019، 20:00، )تاريخ االطالع 
ل.20عماجعلرفت ،لص2

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
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 املهام االستشارية .2
لكهعلورط ق ه لط  ملت ه لعاىعالتف زلليتمعللوعايتلك ،لاملم للوعخلاك  عالمتش  أللتااميكتملااللبلةرشطله ل

لةالةوالكهه لولاهه لوعااق بههل،لعمخهه طالو ةع ألعحلرييمههللعما هه  لوحتتههنيلق مههلل ضهه فلوعهلههافلكن هه لل،علسهه لهه ع
عانص  ملوعإ ش ةع للتااميلعخلاك  له هلعاىلعلكثاللبنيلوك ل.1يل ةع للكتؤوا   ل يلعااعسا لعماقدلطاعي

ل.وعاتا يب
لعم ههللكه لحمهاعةلبطاههلعاهىلبنه ء للع كهللبصههفللوت نفعه ل  شه ةيللسهاك  لههه عالمتشه  يلللعخلهاك  وكنه ل

هل لفلبصههلعخلهاك  لههه هلوتتضهم ل.لعم مههلعم هللكهععالمتشه  يللا تفهه زللعم مهه  لورطه زلط  ملههللو ضهع.لعم مع
ل :ومهلطافنيلع كل

 ؛)عااعسا لعماقدليعالمتش  أل)ةلتااعالعايتلعجملمريعللةولعاشخص -
 (.عاملم ل(لوتتاا ه عالمتش  أللع لت ح لعايتلعجملمريعللةولعاشخص -
 أمثلة عن اخلدمات التأكيدية واخلدمات االستشارية .3

ل:2ك لبنيلعلكثاللعايتلمي  لتاامي  لإظ   لعافازلبنيلعخلاك  لعاتدي ايللوعخلاك  لعالمتش  يللر يا

د.لمهه لف مهه لعا  هه لكشههافنيليهه رريعللعاههيتلعاملما هه  لتا هه ملعهه لعاههاعسا ريالعمههاقاريالميتنههعلةالجيههبل-1ت.1130
ل عنههلكتههؤوال لليهه اللنشهه طبلكتملاعاههللأتي ههالسههاك  لقههاعالكهه ل لعلعاههاعسا لعمههاقدلكريضههريع للتتههداالةالعمتريقههعلوكهه 
 .عمنصاكللعاتنللس  

لةالجيهههبلتهههاق داالعاتنف ههه يلعاههها  سل شهههاعفلحتهههللهههه لبريظههه  فلعمتملاعاهههللعاتدي ايهههللعم مههه   -2ت.1130
 .عااعسا لعاتاق دلرش طلس  جلك لطافل شاعفلحتللريضعت

لف  ههه لقهههاالةالاههه لمههه دلعاهههيتلعجملههه ال لعلأتي هههالسهههاك  لياهههاالةالعاهههاعسا لدمهههاقاالمي ههه ل-3ت.1130
ليهتملةالوبشهاطل ،كريضهريع تلعاهىلمها  لتهؤااعالمتشه  يللالللعخلهاك  لتاه لت ريالةالبشاطلعمتش  يل،لساك  
 .جلاياأعلاام مللعا  كللعمريع ةل ص صلعنالعافاةيللعمريضريع للكعلكن م للبطاياللعاتمل كل

لعا  هه لكشههافنيلرريعيهه للبملما هه  لكتملااههلعمتشهه  يلللسههاك  لياههاكريعلةالعاههاعسا نيلاامههاقانيلمي هه ل-1أ.1130
 .م دلف م 

                                                           
ل.21كمل العماقانيلعااعسا ني،لرفسلعماجعلعات بد،لص1
ل.5عماجعلرفت ،لص2
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هه  لةانهه ءلعسا نيعاههالعمههاقانيلكريضههريع للةوعمههتا ا لللعاههىليههؤاعالةالشههدر لكهه لكهه لو جههال لعل-2.أ1130 لك مع
ل.ق ريهل ل لقلعم معللهب هلةكالعا يلااملم لللا لع لعإفص حلعا  ملجيبلفإر لكااحل،عمتش  يلل

 لخلههاك  ل اههللتااميههر حههظلكهه لسهه  لكمل هه  لكملريقهه  لعالمههتا ا للوعمريضههريع للةالعمههاقدلعاههاعسا لعلح
للاهه لعاههىلر ههللأتاهه مينههعلكهه لتا هه ملعلرشههطللعاههيتليهه العلعاتهه بدليشههافلعا  هه ،لولاهه لبتهه بل ك  للأتي ايهه

ك  ر لتااميل  ،ل للنكصاعق ت ،لعاىلع سلح اللتاامي لخلاك  لعمتش  يللعاىلعلرشطللعايتلي اليشافلعا 
جريةلك رعلقهالوللح اللع ل لك لظاوفلعاململ.لةك  ش ةع لورص  ملابعت   هلةة ىلب اوفلعاململلوعايتلقالحتتع ل

ليملاقللكريضريع للعماقدلعلتااميلعمتش  ألف ايبلعإفص حلع للا .
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 دارة املخاطر إل مدخل :الثايناملبحث 
ل لتتهملىلإةع أنهاهل،ج هلمهريعءلي رهللهه هلعمخه طالةعسا هللةولس  لل،ر اعلاتملاةلعمخه طالع  طهللابمؤمتهل

عمهتماع ه ،لم لبا ءهه لولعاهىلعمؤمتهللمبه ليضهعاتها  للتخف هفلكه لآاث هه لعاوتت  له هلعمخ طالمبه ليتهمملكه ل
 ؤمتل.ك لق للعملا علمنح و لعله علعم ح لعاىلعاتملافلعاىلعمخ طالوي فلمي  ل ةع ت 

 ومصادرهااملطلب األول: مفهوم املخاطر 
 لمه تملعاتطهازلاهلوههريلكه ل، ه تتملاةلعمف ه ملعخل صللابمخ طاليللحتبلر ات لوعجمله  لعاه يلمه تملتن وهله لف

لعمخ طا.لكص ة عله علعمطابلابإض فلل ىل

 لفرع األول: مفهوم املخاطرا
فلكمل ههالعمههاقانيلااههالتملههاة لعاتملهه  يفلعاههيتلتن واههللكف ههريالعمخهه طالويهه عل ةع ألعمخهه طالح هه لعهها ل

أتاه لعاهىلحتا هدلعلههاعف،ل ه :ل"عحتمه  لوقهريالحها لكه لشهدر لةالي هريالاه ل عااعسا نيلعلكاي ه لعمخه طال
وعمخ طالي ا ل"هه لكف هرياليشه ل ىل ك  ر هللةالل.1"وتا رله هلعمخ طالك لح  لعاتدا لوعحتم  لحاوا  

ةولهه ل"ح اهللعهاالعاتديهالعل،ل2"يؤةيلعجلمعلبنيلح اهلليه لكؤيهاألوطاياهللتشهغ للعشهريع  لل ىلفشهللعهلهاف
اههه لعاهههىلعلههههاعف،لوتشهههملل ك  ر هههللعخلتههه  ألةولعاهههابم،لعمشهههاوا،لوهههه لعحتمههه  لحهههاو لةشههه  ءلي هههريالهلههه لأت

وحههاو لعسههت فلعلعانت ايههللعماجههريألوعمخطههطلهلهه ،لرت ايههللاملههاالعاتديههالعمات طههللنت هه الكتهه  لكملههنيلااملمههل،ل
واباتههههه يللف مخههههه طالتهههههات طلبملنصهههههاي لمهههههه :لعحتمههههه  لحهههههاو لشههههه ءلكههههه ،لوعاملريعقهههههبلعاهههههيتلمهههههتاتبلعههههه لهههههه عل

"كف رياليتتخاالااتمل  لع لح اللعهاالعاتديهالعمتملااهللابلحهاع لو ةوللىلة  :وتملافلعمخ طاألعال.3"عحلا 
لعمؤمتههههلوتملمههههللعاههههىلكنههههعلحتا ههههدللعانتهههه  تلعمتريقملههههللوعاههههيتلمي هههه لةالتههههؤاالبشهههه للكامههههريرلعاههههىلةةعءلعمنشههههدأ

ل.4لهاعف  "
مخهه طالوممهه لمهه د،لمي هه لعااههري لةالعمخهه طالههه لح اههللكهه لعههاالعاتديههالوعاههيتلمي هه لق  مهه  ،لوههه هلعل

ل  .م  ريالهل لأتا لعاىلرت  تلوةهاعفلعمؤمتللوابات يللعاىلعخلططلعمريضريعللك لق ا
ل
ل

                                                           
1The Institute of Internal Auditors, Op.Cit, p22 
2Pierre Schick et al, Audit interne et référentiels de risques, 2éd, dunod, Paris, France, 2014, p11. 
3Dale Cooper and others, Project Risk Management Guidance, ManagingRisk in Large Projects and Complex 

Procurements, John Wiley& Sons, USA, 2005, p3. 
ل.27كاجعلم دللياه،لصل ي   لر م ل باعه م،4
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 مصادر املخاطر :الثاين الفرع
العمخه ط ملكصه ة لتاتههله لمي ه لكه لس ل،ابعت ه  لعمؤمتهللر ه الكفتهريحلتتهداالوتهؤاالابا  ئهللع  طهللهبه 

ل.لس  ج وخم طالكات طللابا  ئللا للاعسخم طالكات طللابا  ئللعاعايتلتتملاضلهل ل ىل
 داخليةاملخاطر ال .1

وه لخم طالس صلل رشطللعمؤمتللوعايتلتنتتلع لعمتغ ع لوعاملريعكللعمات طللوعمؤااألأتا علك  شاعلعاىلعمؤمتلل
 :1وةةع   لوتتمثللع

،لا ع لعاتن  م ههلوعااههع يههللعإةتملهه ولعمؤمتههللكهه لقصههري لوعضههملعلعخلههربع ل: املخةةاطر التنظيميةةة واإلداريةةة -
متف ةألوعاالعالل،اااع ع  للعلعايتلتاريالعاىلكزيتلك لعاتا ا الوعالجت  ةع لعاشخص ل،لوعايتلتتم زلمبايزيلول

عاتن  م ههللل لعهل  يههلوي هه ل،  ةألعإرت ج ههلعاههيتلقههالتتهه هملعلحتا ههدلكهه لكههزع لعاتخصههصلوتاتهه ملعاملمههلل
التنايهالعا ه ل لشه ر لةكه ألوعم   ع لعإةع يهل،لهه علياه لاامؤمتللوعاالعتت زلعاااع ع لبت بلراصلعااا

للةفهاعةلعمؤمتهللاثاهللبهنيعخم طالعاأ،ليخطال وع لعمؤمتللعلعماعحللعلوىلك لح  ته لويه علسطهالفاهاعال
 .لما   لعإةع يلملعلعاملينت ايللااصاعع  لوعخل ف  لوي ه لك لعمخ طالعمات طللبضملفلعاتت  لوعاتح 

وعال تمهه ا،لللخمهه طالعاتمرييههلتتمثههللعتريعجهه لعمؤمتهه  لقههالعاههيتلعم ا ههللةهههملعمشهه   ل ال: اليةةةاملخةةاطر امل -
ت ايههللعاغهه لرلح هه لتتمثههللههه هلعمخهه طالعلعههاالكاهها ألعمؤمتههللعاههىلعحلصههري لعاههىلةكههريع لوقههاوضلكهه 

الك لخم طالعاافعلم يللويحماوةيللعمريع ةلعايتلمتتا   ليضم ان ،له علعلكالم نمل سلما  لعاىله  ا  لع
لعم ا ههللطاخهه عملتشهه ل  ،لولظفنيلاههاي ك  ر ههللعاريفهه ءلاباتزعك تهه لعم ا ههللعجتهه هلعمتملهه كانيلكمل هه لوحههملعجتهه هلعمههريل

 تطري ه . ك  ر للعمتماع يللعمؤمتللولي  علعاىلتاياعلل
االعهههتههه بلبألوك ههه  ألتفتاهههالبملههه لعمؤمتههه  لإطههه  ع للع ليفههه ء: املخةةةاطر املتعلقةةةة ابملةةةوارد البشةةةرية -

لريظ فلع كانيلالتل فلل ى،لابإضوعحت  ج  لعمؤمتللك لعامل كانيكللر ملعاتملا ملوعاتا يبلمتطا   لءك 
و لطالانجتهللعه لحهاعنه لخمه لعلكهالعاه يلمي ه لةالينايهاليتمتملريالابم   ألوعا ف ءألعمطاريبللاتدةيللعاململ،

 فه ءع ل ه  ع لوعاثهللعلسهاوجلعميمه لتريجهالخمه طالةسهاىلتتملل.عاملم  هؤالءلست  الرت ايللضملفليف ءأل
مؤمتهللا ألهه هلعممه ل هري لةوالقهلةسهاىلرت ايهللتهريف لظهاوفلةحته ،عا شايللك لعمؤمتللحنهريلكؤمته  ل

  طالعاف ايل.افلابمخوابات يللعاالقا ت لعاىلحتا دلةهاعف  لوهريلك ليملل،عاىلعالمتماع لعلرش ط  
 

                                                           
ل،لكت حلعاىلعمريقع:10ص،لإدارة املخاطر يف مؤسسات القطاع الثالث،لةمي لحت لطريابم 1
-%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-https://docplayer.ae/116257260

B7%D8%B1.htmlD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%%ل.(12:00، 17/03/2018)،لات يخلعإط ا:ل

https://docplayer.ae/116257260-%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.html
https://docplayer.ae/116257260-%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.html
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 ارجيةاملخاطر اخل .2
 :1وتتمثلله هلعمخ طالعل،عمؤمتللأتيتلك لعا  ئللعخل  ج للعايتلتململلف   ه لخم طالس  جللع لم طاأل

 طالتشه لهه هلعمخهولتشهايمل ل،لوه لتنتتلع لعحتم  لخم افللتط  دلعااريعرنيلوعااريععالعا: املخاطر التشريعية -
  طا.  ملعمخ ىلأتا لتشايمل  لعااو لعايتلتململلف   لعمؤمتللوعايتلجيبلكاعع ت لعنالتا

ةالل،لوعاههيتلمي هه ريك لوعاههاويلوتشههمللعمخهه طالعماعفاههللكههعلعريعكههللعالقتصهه ةلعااهه: خمةةاطر البيئةةة االقتصةةادية -
 مريعءلي البصري ألك  شاألةالي لك  شاأ.ل،تؤاالعلةةعءلعمؤمت  

 لةةعءلتم هزألولعكظ ها لهه هلعمخه طالرت ايهللظ هري لكنتايه  لجايهاألوعبت ه  لسهاك  ل: خماطر املنافسة -
افلعات طاأل عليا لهب لعمتخاعالآا   لووم  للخمتافللاتااميلةفضللعخلاك  لااملم ء،لوهع  ،لك لس 
 عاىلعاتريز.

تتمثلله هلعمخ طالعلعمخ طالعاتشغ ا للعان شئللع لعمتخاعالعات نرياريج  لوعان ملعايتل: خماطر التكنولوجيا -
 .2تت رالعما   لعمن مللوصفا ت 

 طالعا  ئههللفلل ىلخمههةسههاىلاامخهه طالكثههللخمهه طالعمههري ةي ،لخمهه طالعمتههت ا ني،لابإضهه لةشهه   يمهه لتريجههال
لعاط  مل للوعايتلت ريالس  جللع لم طاألعمؤمتلليا  .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.36،لصكاجعلم دللياهص ةزل عشالعاشماي،ل1
ل.58،لص2008،لتامجللعط لهللالوع ةلسا ل،لحممالع العافت حلعاملشم وي،لك ت للعحلايل،لعاا هاأ،لأساسيات إدارة املخاطر املالية ي  ي لة.هري شا،2
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 مفهوم إدارة املخاطر وأهدافهااملطلب الثاين: 
 ه لتملمهللفلمؤمتهل،عتملال ةع ألعمخ طالعلعمؤمت  لعما للةم م للعلضم العات لعحلت للرشهطلل
تهل،لوجتنهبلللابمؤمعاىلعاتح ملعلعمخ طالك لس  لعتع  الةماري لكن اي لي هافلالمهتغ  لعافهاصلع  طه

ا هههه لأتعحتمههه  للةولكريعج هههللعات ايهههاع لعاهههيتلقهههالتتملهههاضلهلههه ،لحتهههبلرهههريالعمخههه طالعاهههيتلقهههالتريعج  ههه لويههه ع
لوت افت  .

 : مفهوم إدارة املخاطراألول الفرع
وكه لمثلتتخه لةيلةفمله  لل،"عاملما   لعايتلحتاةلبريعمطت  لعمن م  لخم طاه ل:   ل ةع ألعمخ طالتملاعف

يمهه لمتثههلل"كههاسللةولكههن تلعامهه للل.1"كطاريبههللماعق ههللعالحناعفهه  لعهه لعمخهه طالعحلا ا ههللوعاتملههاضلهلهه هلعمخهه طا
ااتمل كههللكههعلعمخهه طا،لعهه لطايههدلتريقههعلعخلتهه  الع تماههللوتصههم ملوتنف هه ل جههاعءع لكهه لشههد  لةالتااههلل ك  ر ههلل

ل.2"حاو لعخلت  ألةولعاتدا لعم يللااخت  العايتلتاعل ىلعحلالعلةى
اا ه ةألوعااق بهللمهريع ةلعمن مهللكه ل"جممريعهللعلرشهطللعخل صهللاباتخطه طلوعاتن ه ملوعل:فلي ا ل  ه وتملا ل

"تن ه ملكت  كهللي هافل ىلجم هبهللل:يمه لة ه ".3للعياث لع تماللاامخ طالعايتلتتملاضلهل لتاه لعمهريع ة ةجللتار
عمخ طال فضللعاريم  للوةقللعات  ا فلولا لع لطايدلعيتش فلعخلطالوحتا ا لوق  م لوحتايالوم  للجم هبت ل

عمتهتماألوعااع مههلللعإجههاعءع وهه ل"جممريعههللكه لل.4"ريمهه  للاتحا هدلعهلههافلعمطاهري كهعلعست ه  لةرتههبلهه هلعا
عاهههيتلتت مل ههه لعمؤمتهههللبشههه للكهههن ملوكن ايههه لمريعج هههلليهههللعلسطههه  لعاهههيتلتصههه حبلةرشهههطت  لةعسا ههه لةولعاهههيتل

ل.5"تريعج   لس  ج  لهبافلضم البا    لوحتا دلعمزع لعمتتاعكللك ليللرش طلةعسللعمؤمتل
حتايهههالللعما ههعاهههىلة  "هلهه لكمل ههالعمهههاقانيلعاههاعسا نيلتملايفههه للقهههاعاتزعيههالعالهتمههه النةع ألعمخهه طالكههعلول

ع تماههههل،لاتاههههاميلأتي ههههالكملاههههري لف مهههه ليتملاههههدلبهههههتحا دلةهههههاعفللعلوضهههه اعلحههههاع لةوللوتا هههه ملو ةع ألوكاعق ههههل
 .6ل"عمن م

                                                           
ل.23،لص2013،لةع لعا   و ي،لعم ا،لإدارة املخاطر املصرفية وأقرها يف األداء املايل للمصارف التجاريةإسرتاتيجية ص ةزل عشالعاشماي،ل1
ل.51،لص2007،لعااع لعجل كمل ل،لعإم نا يل،لإدارة املخاطر: أفراد، إدارات، شركات، بنوكط  زلع العامل  لم ةه،ل2
ل.575،لكاجعلم دللياه،لصIIA الدولية الصادرة عن دليل التدقيق الداخلي وفق املعايريسافلع الهللالعاري ةع ،ل3
ل.55،لص2006،لةع لعحل كا،لعم ا،لإدارة اخلطر والتأمنيةم كللعزك لم ا،لشا يلرري يلكريمى،ل4
ل.106،لص2018،لاناا،لkutub Ltd-E،ل1،لطالتحوط وإدارة اخلطر )مدخل مايل(ع العا اميلقناو ،ل5

6The Institute of internal auditors, IIA position paper: The role of internal auditing in enterprise-wide risk 

management, 2009, p8. Available on: 

https://na.theiia.org/standardsguidance/public%20documents/pp%20the%20role%20of%20internal%20auditing%20

in%20enterprise%20risk%20management.pdf, (Accessed on: July 16, 2021, 15:29). 

https://na.theiia.org/standardsguidance/public%20documents/pp%20the%20role%20of%20internal%20auditing%20in%20enterprise%20risk%20management.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/public%20documents/pp%20the%20role%20of%20internal%20auditing%20in%20enterprise%20risk%20management.pdf
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لف هه ل،عإةع ألعإمههاعت اي للليلكن مههلكهه للةم مهه لءجهزل"ل:ف هه لكمل ههال ةع ألعمخهه طالعاههىلة هه ب نمه لعاعل
عاملما للعايتلك لس هل لتمل جللعمن م  لبش للكن اي لعمخ طالعمات طلل رشطت  لهبافلحتا دلف  األكتهتاعكلل

ههه هللكمل جلههلحتايههالولل ااي زلعاههىلعإةع ألعجل ههاألاامخهه طالهههريفههعلرشههطل.لليههلوعههربلحمف ههلللل،ةعسههلليههللرشهه ط
ك لعحتم ا هللعانايه حللك لس  لعاافعلعمؤمتللقصىلق مللكتتاعكللجلم علةرشطلهاف  لهريل ض فللةولل،عمخ طا
ل.1"ك لعحتم ا للعافشللوعاالعا انيلعلحتا دلعلهاعفلعامل كللاامؤمتللوعاتاا ل

التتملههاضلهلهه لقههطالعاههيتلرتههتنتتلكهه لعاتملهه  يفلعاتهه بال،لةال ةع ألعمخهه طالههه لعاههيتلتملههىنلبتحايههالعمخهه 
لخهه طالع  طههلافلعاههىلعمةال ةع ألعمخهه طالتتههملىلااتملههل،لةيعإجههاعءع لعا  كههللمريعج ت هه عمؤمتههللكههعلحتايههال

لجهاعءع و  لطهازلابمؤمتللك لةجللتا  م  لوق  رلة جهللأتا هه لعاهىلسطهطلوةههاعفلعمؤمتهل،لوعا حه لعه
لعا   .لوعات طاأعاتح ملف   لولا لهبافلتاا للعاتدا لعاتايبلهل هلعمخ طال

 املخاطر إدارةأهداف  الفرع الثاين:
ل:2تتملىل ةع ألعمخ طالحلللعمش يللعايتلتريعج لعمؤمت  لف  لتافل ى

 ؛عاتن  م ل حتا دلةهاعف   ك  ومت  ن   عمن مل عمل عمتماع  ضم ا -
 ةا ع تمهل عافهاص  عاهىلعمهتغ  وعاملمهل ف  ه ، وعاهتح م عمن مهل نه ح تمل هد ةا ع تمهل عمخه طا حتايها -

 ؛عاناي ح  ىله ع تريصل
 وحتا هل حتايها طايهد عه  عمن مهل ونيملهل ةصهري ىلوعاه عا  ه  وع  ف هللعمصه حل لصهح  لعاا مهل ساهد -

  ؛حتما  ك  باال عمخ طا وعمت  ز ع تمال عات اياع لوعافاص
 .علهاعف حتا د تملزيز ةجل ك  عمن مل وعما    عاااع  ع  ل عما ل أتكني -

 لمثلعاملمهللللعمؤمتللوكهعيتش فلعمخ طالعايتلحت طل رشطتافل ىل ةع ألعمخ طالرتتنتتلةالمم لم د،ل
 ملللعاتريصهللااهتحاه لكه لةجهعاىلحتا ا  للجللكملافللكت   ت ،لوة جللأتا ه لعاىلعل ابحلوعخلت  ا،لوهه علي

لف   لوتت  ه لبش لليتمملك ل بمل ةلعمخ طالةول ف ض  لااحالعلةى.

 
 

                                                           
1The institute of risk management, a risk management standard, arms-2002-irm, 2002, p2. Available on: 

https://www.theirm.org/media/4709/arms_2002_irm.pdf, (Accessed on : July 16, 2021, 16:29). 
،لةطاوحللةيتري عهلدور وأمهية وظيفة املراجعة الداخلية يف تعزيز حوكمة الشركات وإدارة املخاطر وانعكاسات ذلك على استمرارية املنظمة وقيمتهاص حل لبريع ا،ل2
ل.184،لص2018-2017،لعجلزع ا،ل3عجلزع ال،لج كمللنشري أكل ي

https://www.theirm.org/media/4709/arms_2002_irm.pdf
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 املخاطر إدارةاملطلب الثالث: خطوات عملية 
ل ليا :ؤمتللف م  ع  لعلتت  لو ةع ألعمخ طالعلعمتعلعتتمثللعخلطريع لوعماعحللعايتليتمل

 قديد املخاطر أوال:
ورملهينلهبه هلعخلطهريألعاتملهافللتملتربلعما هللحتايهالعمخه طالعماحاهللعلوىلوعلههملعلعما هلل ةع ألعمخه طا،

وحتا دلةهاعفلوعماعت اي   لوسططلعمؤمتهل،لوتهتملعما هللحتايهاللعاىلعلحاع لعايتلهل لةاالمايبلعاىلعن  
عمخهه طالابمههتخاعالةمهه ا بلوةةوع لكن مهه للوكن اي ههللتضههم ل المج ههعلعلرشههطللوعجملهه ال لعاههيتلت ههريالعاضههلل

ل.1وحتايالعمخ طالعايتلمم  لةالتنتتلعن  ل،اامخ طالقالمتلحتاياه 
 تقييم املخاطر اثنيا:

عمخهه طالجيههبلةاليههتملتا  م هه لكهه لح هه لعحلايههملع تمههللااختهه  الوعحتمهه  للبملههالةاليههتملعاتملههافلعاههى
،لف هلافلك لتا  ملعمخ طالهريلحتايالةيلعلحاع لعايتلهل لةمه للس صللا تمل2حاوا  لوتات بلةواري  لعاململ

ا هه لفدهملعمخ طاله لتاه لعاهيتلت هريالاهاي  لعحتمه  لحهاو لكاتفهعليمه لةالأتل،عااي زلعا   لك لق للعإةع أ
 .3عانت ايللعان    للااملما للهريلحتايالكااع ليللسطالك لح  ليللك لعالحتم ا للوعاتدا ولي ريالي  ،ل

 :لقالأيس لعحل ال ل)ع يل،لكتريمط،لكنخف ((Gravité, Effet, Impact)األقر ل-

لتريمهط،قهالأيسه لعحله ال ل)عه يل،لك:ل(Fréquence, Probabilité d’occurrence)إحتمةال احلةدو   -
  كنخف (
لعجلاو لعمريعيللي نيلتا  ملة جللةولشاألعمخ طا:ول  
ل
ل
ل
ل
 

                                                           
ل.146،لص2013-2012عجلزع ا،لي لكنشري أ،لج كمللل،لةطاوحللةيتري عهلاملايل وتسيري املخاطر املصرفية، حالة اجلزائر اإللالحهبن رلعامل  ر،ل1
ل.61ط  زلع العامل  لم ةه،لكاجعلم دللياه،لص2
ل.609،لكاجعلم دللياه،لصIIAاملعايري الدولية الصادرة عن دليل التدقيق الداخلي وفق سافلع الهللالعاري ةع ،ل3
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 ة جللةولشاألعمخ طاتا  مل: (3-1)اجلدول رقم 

 احلدو  احتمال

 ألقرا
 منخفؤ متوسط عايل

لكتريمطلع يللع يللجاع عايل

لكنخف لكتريمطلع يللمتوسط

لكنخف لجاعلكنخف لكتريمطلمنخفؤ

  همشةةةةةتقاتة اإلمسنةةةةةت و إدارة املخةةةةةاطر يف املؤسسةةةةةة االقتصةةةةةادية دراسةةةةةة حالةةةةةة مؤسسةةةةة دور ومكانةةةةةهع هههههايللاط فهههههل،لاملصةةةةةدر: 
SCIS54ص،ل2012-2011،لةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،لج كملللتامت ا،لعجلزع ا،لسعيدة. 

واباتههه يلللاهه لعهه يلكهه لسهه  لعجلههاو لةعهه ه،لر حههظلةالهنهه نلخمهه طالت ههريالتاههاياعت لع ا ههللولع لأت
 طا،لايالعمخههكههمههت ريالشههاألعمخهه طاألجههالع ا ههل،لاهه ا لمههت ريالههه هلعمخهه طاللع لعهتمهه الي هه لكهه لطههافل

العاهههىلتملتمهههتههه  لعاهههىلع هههسلعمخههه طالعمنخفضهههلللع لعاتهههدا لعمهههنخف .لوجتههها لعإشههه  أل ىلةالهنههه نلكؤم
 .وه علي ريالحتبلعحت  ج  لعمؤمتلل5x5كثللعمث  لعات بد،لةولكصفريفللل3x3عمصفريفلل

ه هل،لح  لتملتربلوياايدلكايالعمخ طال ىلعمتخاعالةةعأل   ت للعله هلعماحاللوه لكصفريفللعمخ طا
فمهه لس هلهه ليههتملحتايههالكتههتريىلعمخهه طالعلر هه الكهه لةولل،عمخهه طالوتات ههبلصههفريفللةةعأله كههللعلعما ههللتا هه معم

لةالال حب هه ليههتملحتايههالههه هل،ل1ةحههاع لكمل نههل،لويهه علحتايههالكهه ل لعليهه اليههتملعاههتح ملعلعمخهه طالبشهه لليهه ف 
كههاياللتههتملام  يومي هه لتاههاميلعاشه للعاتهه يلليمثهه  لعه لكصههفريفللعمخهه طالعاهيتلليم ههللةولرريع هل،عمخه طالبطههازلل

ل:وتات    لحتبلعلواري  لخ طاعملتصن فوللتا  معمخ طالعلعمؤمتللا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Leveson Nancy, Improving the Standard Risk Matrix: Part 1, 2019,p1, Available on: 

http://sunnyday.mit.edu/Risk-Matrix.pdf, (Accessed on 17/08/2018, 16 :30). 

http://sunnyday.mit.edu/Risk-Matrix.pdf
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 كث  لع لكصفريفللعمخ طال:(1-1)الشكل رقم 

ل
Source : https://ar.wikipedia.org/wiki/ (consulté le 03/09/2021) 

ل:عاىلعانحريلعات يلحتبلكصفريفللعمخ طالعمخ طالوتصن فليتملتات بلوعلعاملمريال
للةعههه هلعللعمصههفريفعوههه لعمخهه طالعاهههيتلتاهه عملبشهههاألسطههري ألع ا ههل،لوهههه لعاههيتلت  هههالاملخةةاطر احلرجةةةة:  -

عايتل اوفلللعاياىللا للعيمث  لوللعمنطاللعحلماعء،لوه هلعمخ طالتاتبليمخ طاللع لةوارييللعلعممل جلل،
 عإف ر؛ل ينتتلعن لحمتمالي  ألللأت  لخللتؤةيقال

ريفللةعهه هلعلعلعمصههفلوههه لعمخهه طالعاههيتلتاهه عملبشههاألسطههري ألكتريمههطل،لوههه لعاههيتلت  ههالة:املخةةاطر امامةة -
اههىل جلههل،لويمثهه  لععلعممللعمنطاههللعاربتا ا ههل،لوههه هلعمخهه طالتاتههبلبملههالعمخهه طالعحلاجههللكهه لح هه لعلوارييههل

زالاههتوا ن هه لمههريفلل،فهه رف  هه لعإللعاههيتلاهه لياتههبلعاههىلعخلتهه  الع تماههلأاامخهه طاللضظههاوفلعاتملههاللاهه ل
 ؛عاملما   للمريعصالكث لعاىلعالقاعضللعمؤمت

لصفريفللةع هلع  العلعمتوه لعمخ طالعايتلتا عملبشاألسطري ألكنخفضل،لوه لعايتللامة:اماملخاطر غري  -
اىل جلل،لويمث  لعللعلعمملعمخ طالعهل كللوه لا تلللع لةوارييعمنطاللعخلضاعء،لوه هلعمخ طالتاتبلبملال

لل ا هههصهههري لعحلعللععتمههه ةعلعاهههىللعاهههيتلمي ههه لتملهههريي لعخلتههه  الع تماهههظهههاوفلعاتملهههافلعاهههىلعمخههه طالللاههه 
 ل.ك ا ض  اللاليتت بلعلةولةسا  لةوالةللاامؤمت

ل
ل
ل

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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لاملخاطر )اختاذ القرار( مع التعامل مرحلة اثلثا:
مه تملعست ه  هللجهللعاتمل كهللكهعل عاه ي ة عمهللعخل ه  لعالمهاعت اي  عمخه طا كهع عاتمل كهل  مهاعت اي ل وتملهين
 ل:1عات ا ل عخل   ع   حاى يتملعمتملم   ةا ومي   عمخ طا،

 ؛عانش طلعا يلم  ريالكصا لااخطا  يا ف ةو عاتريز ةسري  عاا ةو عالرتح   التجنب: -
 ؛وعإجاعءع  عاااع ع  أتج ل ةو وعااوي عالرت    التأجيل: -

 ؛  كتتريىلمم ةقل  ى عمخ طا اتاا ل ع ج ل باعكت وتط  د عااق بل حتتني التقليل: -

 عاى عااا ألعم ةيل تريفا كع حلايمع عمتريقملللصغ أ عخلت  ا ت ريا م  عإماعت اي ل ه ه  عتَلوته ل املخاطر: قمل -
 ؛ ت  ع   مي   ةساى عاالوجريةلعماعت اي    ح ال ع ةو عخلت  ا، ه ه كريعج ل

 ةفهع ر ه  آسها طهاف  ى بتحريياه  عخلطها كريعج هل يهتم فإره  عاطاياهل هه ه مباتضهىاخلطةر(:  قويةل(النقةل  -
 هه ع ،لويتحاهدعاشه ء هله ع مبا  ته  عخلطهالعلصها  كريضهريا عاشه ء صه حب عحتفه ظ كهع اه ، كا بللكملهني

 ؛عخل...وعاريةلعاتدكني عإجي   مباتضىلعارية عاتحرييل

 حهاىللنيلف ه لتملتهربةسهاىلكثهللعااايهريءلاشهاي  لعاتهدكلكن مه  لكعلياصالهب لكش  يللعمخ طااملشاركة:  -
 .طازلعمش  يللعلعمخ طالعايتلتاايدلهل لعمؤمت  

تافههللاههاىلكملهه ولخملورشهه ل ىلةرهه لمي هه لةكههتلعخل هه  ع لعاتهه بالليمهه لمي هه لةالي ههريالاهه مل لههه هلعمصههطاح  
لعجملمريع  لعم ن للعمختافل.

 تنفيذ القرار رابعا:
إلعلي الياصالبتنف  لعاااع لع  للعإجاعءع لعاملما للاإلماعت اي للعايتلمتلعست   ه لعلعخلطريألعات بال.لف

،لهنهه لالبهالكه لعست هه  لعمهؤك لعمن مهبلوعاتفهه وضل(شهايللعاتهدكني)عااهاع لههريلحترييهللعخلطههالكهث ل ىلج هللةسههاىل
ياتض لعست   لةماري لكنعلعخلت  ألف بالك لتصم ملباانكتلكملهنيلكمل لمثلعاتمل قالعاىلعاتدكني،لواريلي العاااع ل

و لعلك لي العاااع لعاتدكنيلعا عيتلفملاىلعمشاوالةالياريالنرش ءل ةع ألةولصناوزلس صلهل علل،منعلوقريالعخلت  أ
ل.2عاغاض

 

                                                           
ل.185ص حل لبريع ا،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.49،لصكاجعلم دللياهةم كللعزك لم ا،لشا يلرري يلكريمى،ل2
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 التقييم واملراجعة خامسا:
علب ئههللمهه ينل،لف مخهه طالتتغهه للتملتههربلههه هلعاملما ههللجههالضههاو يللولاهه لا ههريال ةع ألعمخهه طالاللتملمههل

وتت ههها ،لو تفههه لبملههه لعمخههه طالوتنشهههدلخمههه طالجايهههاأ،ليمههه لةالعما هههللعاتا ههه ملوعماعجملهههللضهههاو يللاليتشههه فل
 .1علسط ءلق للةالتص مله هلعلسط ءلك افل

 للعات يل:مي  لتاخ ص  لعلعاش ل،عمخ طال ةع أبملالعاضلعخلطريع لعايتليتملتت مل  لعل
 عمخ طال ةع أسطريع لعما لل: (2-1)الشكل رقم 

ل
ل.م د لعاىلكلبن ءلعاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر

خمتاههفلعماعحههللعاههيتلتت مل هه لعمؤمتههللعل ةع ألخم طاههه ،لح هه ليههتمليماحاههللةوا ههلللةعهه هيريضههملعاشهه لل
ة عمللعمخه طالعاهيتلقهالتتملهاضلهله لعمؤمتهللةانه ءلك  شهاألةرشهطت  لوعاملمهللعاهىلحتايهاه لوتات   ه لوفاه لاشهات ل

عءع لعمن م للك لس  لحت  لعحتم  لوقريع  لوة جللأتا ه لعاىلعلرشطل،لوك لمثللعاململلعاىلوضعلعإجال
ا  ف ههللعاتمل كههللكمل هه ،ليههداليههتملعاتخاهه لعهه لعانشهه طلعمتهه بلاامخهه طالةولةاليههتملحتريياهه لاطههافلآسههالةولحههمل
ق رياهه لعلح اههللكهه لي رههللت افههللكمل جلههللعخلطههالةيههربلكهه لت افههللعخلطههالعلحههاللعتهه ل... خل،لبملههاللاهه لت  شههال

عاريقهللتاهريالمباعق ت ه لةانه ءلكاحاهللعاتنف ه لمملافهللةيللعمؤمتللبتط  دلعالماعت اي للعايتلقا  لتنف  ه ،لوعلرفهس
راههصلعلعخلطههللعمريضههريعللوتملمههللعاههىلتصههح ح  ،لوعلعان  يههللتاههريالمباعجملههللكهه لمتلعاتريصههلل ا هه لوحتايههالراهه طل

وعقهههاعحلعحلاهههري لوعاتريصههه   لااهههتح ملعلعمخههه طال يثهههالل،عاضهههملفلوعااهههريألوعالحناعفههه  لعاهههيتلت هههريالقهههالحهههاال
لفمل ا ل.

                                                           
ل.49صل،م بدكاجعلةم كللعزك لم ا،لشا يلرري يلكريمى،ل1
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 COSO2وفق اإلطار املرجعي إدارة املخاطر  :الثالثاملبحث 
لل ع يههللعمن مهه  لاااينههللتايههاوعيلنةع ألعمخهه طالكهه لق ههللعاشههاي  ،لق كههللجلنههللعالهتمهه ار ههاعلاههز ةأل

COSO* مبح واللتن  ملي ف للم لعما لل ةع ألعمخ طالعلعاشاي  لكه لسه  ل صهاع لعإطه  لعماجمله لإةع أل
هه هلعاااينهللوتت هرياللإعاعةلعاتاه  يالعم ا هللعه لعالحت ه  لعمه يل،ل1985متلأتم ت  لمنللل.2004 عمخ طالمنل

،لعممل ههالعلكاي هه لاامح مهه نيلAAAكهه لجممريعههللكن مهه  لك ن ههللةوا ههللتتمثههللع:لمجمل ههللع  مهه للعلكاي  ههلل
عما عءلعم ا نيلكمل الول،ل**IMAلنيعإةع يلني،لكمل الع  م IIA،لكمل العماقانيلعااعسا نيلAICPAعاا ررير نيل
ل.*FEIعااوا نيل

ل طهه  ل-لعااعسا ههللااق بههل"علبملنههريعالاتااياههه لعانتههخللعلوىلنصههاع ل1992لمههنللعههه هلعاااينههللق كههلل
هبهافلولاه ل ، 1COSOوعمملهاوفلابمهمل(لntegrated frameworkI –nternal control I)ل"كت  كهل

اليملهالح ه لل،ق كللبتضمنيل ةع ألعمخ طالضم للا لعإطه  لمثل.عااعسا للعااق بللر معاافعلك لفمل ا للوللتا  م
لةع ألخم طااجمل لإعملط  عإ"بملنريعاللا لصاع لعانتخللعجلاياأنل2004منللي تملفاطلابااق بللعااعسا ل،لاتاريال

 .COSO 2لوعمملاوفلابممل(ERM: Enterprise Risk Management framework)ل"عمشاوا

ل،COSO2لعماجملهههه لوفههههدلعإطهههه   ةع ألعمخهههه طالومههههنح و لعلههههه علعم حهههه لعاتملههههافلعاههههىلةهههههاعفل
لفلعمتهههؤواللعههه علطهههاعوللعم ههه ة ابإضههه فلل ىلعاتملهههافلعاهههىلل،وعاملن صهههالعاهههيتلتهههن مل ةع ألعمخههه طالعلعاشهههاي  

 حتا دل ةع ألخم طالفمل ال.

 
 
 
 
 
 

                                                           
*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
**Institute of Management Accountants 
***Financial Executives International 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_risk_management&redirect=no
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_risk_management&redirect=no
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 COSO2عي وفق اإلطار املرجأهداف إدارة املخاطر مفهوم و املطلب األول: 
لعمؤمتههلل ةع ألجماهسلبريعمهطللتنفه لعما هل:ل"ة ه لعاهى ةع ألعمخه طالل2004لمهنللCOSOجلنهلللفهلعاعل

لعاههيتلع تماههللعلحههاع لحتايههالهبههافوههه لكصههممللل،عمريضههريعللعإمههاعت اي للوتطههرييالاتط  ههدلوعمههريظفنيلوعإةع أ
ل.1عمتطاأ"لعلهاعفلعما رياللاتحا دلعمخ طالضم لا  ريالةةع   لعاىلتؤاالمي  لةا
 ل:2وعايتلخلصت  لعل،عماجمل ك لس  له علعإط  للعمخ طاةهاعفل ةع أله هلعاااينللقالتن واللول

عت   لعنالإةع ألعلعالعةكالتضمل للللعمخ طالهريتا عل :إسرتاتيجية املنظمةو الرغبة يف املخاطرة  التوفيق بني -
لخهه طا هه الإةع ألعمطههرييالعانتيهه علولل،تا هه ملعخل هه  ع لعالمههاعت اي للعمختافههل،لوحتايههالعلهههاعفلعمات طههللهبهه 

 ؛عما بال
مخهه طالكثههللمل جلههللعكف ههلل ح هه ليههريفالر هه ال ةع ألعمخهه طالطههازلحمههاةألا لتطةةوير طةةرا معاجلةةة املخةةاطر: -

 جتنبلعمخ طا،لتاا ا  ،لكش  يت  ،لةولق ريهل ؛
 ىلل ،لوعايتلتؤةيتمل كللكمل ولا لك لس  لحتايالعلحاع لع تماللوي ف للعالتقليل اخلسائر التش يلية: -

لتاا للعات  ا فلوعخلت  العمات طللهب ؛
اىلعطالعايتلتؤاالالك لعمخ عاملايلكؤمتلريعج ليللت :ديد وإدارة املخاطر املتعددة واملتعددة الوظائفق -

للالحاهههرياللكت  كاههههتت ا هههللويههههريفعملعياث فمل ا هههللكمل جلههههلليملهههز لر ههه ال ةع ألعمخهههه طالول.لهلهههه لعمتهههتري  لعمختافهههل
 ؛اامخ طاللع لعاملريعقبلعمتملاةأ

 ة ألبشهه للإةع ألقههت ريالعمههكهه لسهه  لعان ههالعلجممريعههللوعمههملللكهه لعلحههاع لع تماههل،لل:غتنةةام الفةةر إ -
 ؛ةفضللعاىلحتايالعافاصلوعالمتف ةألكن  لبش للعمت  ق 

ع ألتا ه مل ه لاهإلةميل،كه لسه  لعحلصهري لعاهىل ؤيهللوعضهحللمخه طالعمن مهلل:قسني استخدام رأس املةال -
 . ص ص  ةرلعم  لبش للفمل  لوحتتنيللعالحت  ج  لك 

 ههه لكههه لق هههللتهههافل ىلحتايهههالعمخههه طالعمايهههري لف  COSOلكمل ههه  ر حهههظلةال ةع ألعمخههه طالحتهههبل
 للوعلهههاعفلريالكتن مههعاملهه جلعاههيتلت ههلعاشههايللوكههاىلعمههتملاعةه لمريعج ت هه ،لوعاههيتلعاههىلةم مهه  لتتخهه لطاياههل

لعالمهتف ةأل لحم واهلعمتطالهل ،لوعايتلتتمملبتخف  لكملها لعخلته  ال ىلةةىلكتهتريىلمم ه ،لولاه لكه لسه 
لك لعافاصلوكريعج للعات اياع .

ل

                                                           
1The Committee of Sponsoring Organizations, le management des risques de l’entreprise - cadre de référence, 

2004, p3. Available on: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-French.pdf, (Accessed 

on 16/07/2021, 19:10). 
2Ipid, p2. 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-French.pdf
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 إدارة املخاطر مكوانتاملطلب الثاين: 
،لعمؤمتهههللخمههه طالةع أعماجملههه لإلاإلطههه  لعاا  تههه للعمفههه ه ملبنشههها 2004لعههه العلCOSOجلنهههلللق كههل

،لوقههالعا  هه لعحلفهه ظولةلعاا مههللساههدلعاههىلتههؤاالعاههيتلعافههاصلكههعلتتمل كههللخهه طاعمل ةع ألةالعما ههلل ىلتشهه لوعاههيت
جم  لعااق بللعااعسا للكعلعااي زلعاىل ةع ألعمخ طالعايتلتتملاضلهل لعاريحاأ،لولا للعمت افله علعاتاايالتريم ع

عااعسا للمب ليت عالعاريحاع لعاىلحتا دلةهاعف  ،لوقالةوضحللعاااينهللةالهه عللعااق بلك لس  لحتتنيلر مل
ههه علعإطهه  لكا  رههللابإطهه  لليشههمل،لح هه ل1عااعسا ههللوا نهه ليتضهمن لويشههما للعإطه  لاهه سلبههاي لإطهه  لعااق بهه

لحتايهال :هه صهالللعنا اهلنضه فل هللعن صهالمث رلوعاهىل،عإمهاعت اي للههافلنضه فللةههاعفلة بملللعات بدلعاى
لوتطهرييالعلههاعفلوحتا هدلعإمهاعت اي للتنف ه لعاهىلعاشهايللقها ألعاهىلتهؤاالقهالعاهيتلعلحاع لحتايالف،علهاع

لعاريحهههاألتتهههملىلعاهههيتلعلههههاعفلبهههنيلك  شهههاألع قهههللهنههه ن،ل للةال)كمل جلهههللعمخههه طا(لعمخههه طالاتا ههه ملعالمهههتاي بل
قهالمتلول،ل2علههاعفله هلاتحا دلكطاري لهريلك لمتثللوعايت،لف   لعمخ طال ةع ألوك ريان لاتحا ا  لعالقتص ةيل

لبلعاىلعانحريلعات يل:ك مللش للعلعلبمل ةلا ا للكصفريفللعلعامل قله هللتصري 
 عمخ طالةع أإCOSO لك ملب:(3-1)الشكل رقم 

 

                                                           
جماللج كملللج   الة ب للعاملام ل،ل، COSOبة الداخلية يف الوحدات احلكومية على وفق إطار منوذج مقرتح لتقومي إدارة خماطر الرقاس االص  حلعا لوآساوا،ل1
ل.164ص،ل2018،لA،لج2ا
دراسة تطبيقية على القطاعات احلكومية يف قطاع غزة، : COSOمدى فعالية دور التدقيق الداخلي يف تقومي إدارة املخاطر وفق إطار ه  لكاوعال باعه ملا  ،ل2

 .47صل،2016ك ياألك جتت لي لكنشري أ،لج كمللليزأ،لفاتطني،ل

Source : The Committee of Sponsoring Organizations, le management des risque de 

l’entreprise-cadre de référence, 2004, p5. Available on: 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-French.pdf, 

(Accessed on 19/07/2021, 19:25). 

 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-French.pdf
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،لووجهه لر حههظلةالههه علعم ملههبليت ههريالكهه لوجهه لعاههرييل تههرييلعاههىلعلهههاعفل،عاشهه لسهه  لكهه ل
ل اهههيتلمههنتطازلهلهههل،لوع هه  م ةع ألعمخهه طا،لةكههه لعاريجهه لعجلههه ريبلف شههتمللعاههىلعمتهههتري  لعاتنلعن صهههالثههلةكهه ك لمي
لعاىلعانحريلعات يل:لاباتفص ل

 هدافاألققيق الفرع األول: 
ل،لوعايتلحاةت لعاااينللععايتلجيبلحتا ا  لةهاعفل ةع ألعمخ طاعاىلاام ملبليتضم لعاريج لعاملارييل

ل:1ة بملللةهاعفل   ت لله 
 عايتل اال م اللعمن مل؛لعإماعت اي للعلهاعفلباريغ -
 ؛لامريع ةالعافمل  لوعا فءلمتخاعاعلهاعفلعاتشغ ا للك لةجللعال -
 علهاعفلعمتملااللمبصاعق للعاتا  يا؛ -
لوعااريع ملعمملمري لهب .لاااريعرنيلةهاعفلعالكتث   -

ل:2هل هلعلهاعفلي ييتلوف م ليا لتفص ل
 سرتاتيجيةاإلهداف األ .1

وعهههه لكتهههه  لل،مههههاعت اي لعهههه لك ه ههههللعاشههههايلعإلعهلهههافليملههههربعل،لح هههه ل ف ملههههللعمتههههتريىلعلهههههاعفوهههه لل
لو صصلم  ك  لاشايللوعضحالعإماعت اي وجيبلةالي ريالعهلافلو بط  لابانت  تلعمتريقملل،لرش ط ت لوةمه ت  ل
ل؛ايريبلعملعلهاعف مل لاتحا دلعا ل ملض عا ف اللبابط  لبلوعإجاعءع ل،عانش ط  لعمن م ل

 األهداف التش يلية .2
هههاعفلةف  هه للمبهه لل،ةيعلعاريحههاع لعالقتصهه للعاملما هه  لعاتشههغ ا للوفمل ا ههلأهههاعفلب فهه ءتملاههدلههه هلعلت

ليههه ا للوهههه ل،ا ههه   لعاملممهههللبتنف ههه لوكاعق هههللعاتنف  يهههلأةع لتاهههريالعإل،لح ههه عمهههريع ةلكههه لعاضههه  اللةعءلوم يهههعل
ههههاعفل جلعلوحتتههه،لن ههه عهههاعةلو فهههعلعاتاههه  يالع ويهههتمللل،طلعمريضهههريعههههاعفلوعت ههه العخلطهههعههه لحتا هههدلعلللتهههؤواعم

لتريج هه لعمههريع ةاللم مهه لعللهههاعفلعاناطههتملتههربلههه هلعلولل،عاههيتلتملمههللضههمن  لأع ههاةللالتمل ههسلعا  ئههةللعاتشههغ ا 
 ؛    مريءلتريجعلاليت بلةولعاالعمت مل هب لك لعمم  لةهاعفلالوضريحله هلعلوعالل،عمخصص

 
ل

                                                           
1The Committee of Sponsoring Organizations, le management des risque de l’entreprise-cadre de référence, 

op.cit, p3. 
 .49،ل48كاجعلم دللياه،لصله  لكاوعال باعه ملا  ،2
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 األهداف املتعلقة  صداقية التقارير  .3
ي لوللل ان لعم ا للك لعا  يحتترييلعاىلل يالعمرياريزلهب لوعايتلقال عاعةلعاتا للهاعفلبملما تتملادله هلعل

الةىل لل  ج هسطهاعفله للعهاعة ضه لابمملاريكه  لعاهيتلمتليةههاعفلقهالتتملاهدلاله هلعلةوعاىلعاايملك للعم ا ل،
افلعماصريةلبلكعلعهلتن متلل،وي كاللمبملاريك  لةق الأةع لهريلتزويالعإعاتا  ياله هلعاعةلك ل م م لعهلافلعل

ل؛كاعلصمل  ةلأع لةق للعإل للعاااع لعاتا ملك جيملللع للوعا  كاللالعاالتريفالعمملاريك  لعااق اةكن  لح  ل
 االمتثالأهداف  .4

ملادلمبتطا ه  ل  لقالتتةليم للل،زعالابااريعرنيلوعاضريعبطللع لعاصاعالاتحتا دلمباىلتات طلهاعفله هلعل
ثه  لههاعفلعالكتال عالاتهزعلأ لبمله لعجل ه  لضهاوللتفهاضيم لقهال،للعمريظفنيلوي ه للو ع يللوعا  ئ للمريعزلعم ا عل

ل.عااويل

 إدارة املخاطر عنالر الفرع الثاين:
)عاريجهه لعلكهه ك للفههإال ةع ألعمخهه طالتت ههريالكهه لمث ر هللعن صههالكاعبطههللف مهه لب ن هه لCOSOحتهبلجلنههلل

ل:1،لتتمثللعاام ملب(

 البيئة الداخلية .1
للعمنه  لعاه يليهؤاالعاهىلعا  ف هولللالعالرضه  ط  ه لتهريفةلل ل،سهاىعللعاملن صهامه رلةلعااعسا لللتملتربلعا  ئ

لللعا  ئههح هه لتملههربعلللعم   اههل،لرشههطعلمباعق هللتاههريالفضهه لعاههىلة هه لههاعفلمههاعت اي   لوعلعاهيتليههتملهبهه لوضههعلعإ
كهه لعريعكههللللعااعسا ههللح هه لتت ههريالعا  ئهه،لسههاي ؤاالعاههىلعيتههلةاوي ههفلمي هه لللمههاري لعمؤمتههةعهه لللعااعسا هه
ل:2أ،لتتمثللعكتملاة

لمج هعلعللعااعسا هللق بهعلعاالللمععظ   لعمريعقفلعاا وعمريظفنيللأةع لجيبلعاىلعإالنزاهة والقيم األخالقية:  -
 عمؤمتل؛حن ءلةوق  لوعليللعل

عقتصهه ةيلولس قه لةك لولعءلر ه ةةلتههريف ته عالعلعاه يليللعمطاريبههلأكتهتريىلعم ه  للأتشهمللعا فهه ء الكفةاءة: -
دلتطهرييالوتط  هللمه هةف هملبيتمملهلهمللأتتريىلك لعا ف ءلليتملنيلعاىلعما عءلوعمريظفنيلعالحتف ظلمب لع يل،
للعااعسا هههللاق بهههااللامل كهههعههههاعفلىلحتا هههدلعل وعج ههه تملمهههمل  لل،لوةةعءعا  ههه للوع  ف هههلأج هههاللةعسا هههلل ق بههه
 ل؛هاعفلعمؤمتةول

                                                           
1The Committee of Sponsoring Organizations, le management des risque de l’entreprise-cadre de référence, 

op.cit, p4. 
ل.352،ل350كاجعلم دللياه،لص،لIIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن سافلع الهللالعاري ةع ،ل2
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للق بهجته هلعاالللاع مهعفات ه لعاحب ه لتمل هسلكريلل،مهاريهب لعاتشهغ ا ةوللأةع لعإللفاتهفلياصالهب لإجتاهات اإلدارة: -
قريععههالااتههارينللبريضههعلأةع لتاههريالعإيمهه لأ،للت ههريالقههاوللاةوللوعمههتا هل لويف ءتهه ل،وقهه  علمج ههعلعلللعااعسا هه

 ؛س ق وعاتارينلعلللعااعسا للةعءلمم لياعملعااق بوتا  ملعل
كصهاحللةوللملةولا هلا هللقتهليريفالعهل  هللعاتن  مه لحتايهالعاصه ح   لوعمتهؤوا    اميكل التنظيمي: -

 ا للكتؤو لعلعمؤمتل؛
لا يبلوعاتملاه متريج ه لوعاتهجهاعءع لعاتمل هنيلوعا تشملله هلعات  مه  ل سياسات وممارسات املوارد البشرية: -

 وعات ام  ...عخل.وعاتا  ملوعااق   لوعاتملرييض  ل
 األهداف قديد .2

لتماهللعاهيتحهاع لع حملتتم  لعإةع ألك لحتايهالعلل، ت ريالعلهاعفلقالمتلحتاياه لكت اجيبلةال
لعما للاتحايهال ألقالوضمللعاتديالك لةالعإةع ةع ألعمخ طالل للجيبلعاىل،ك لع تمللةالتؤاالعاىلحتا ا  

ل.طاتا للعمخ جيبلحتايالكاىلعلهاعفلوةاله هلعلهاعفلتتم شىلكعلك مللعا   الوي ا ل
  ادألحا قديد .3

ؤاالعاههىليههلوعاهه يل،لولس  ج ههةللكهه لكصهه ة لةعسا ههلدنشههحهها ليرهه لةعاههىللعحلهها  COSOللفلجلنههتملههاعل
ل،وليا  مههه لكملههه ةل جي ب هههلولةللحهههاع لعرمل  مههه  لمههها  ألاوقهههالت هههريالل،ههههاعفباهههريغلعلولةللمهههاعت اي تط  هههدلعإ

عاههىلل ا ههحتايهالأت،يم لةره ليصهملبلكهملمهتاعللكه لعاصههملبلكملافهللره حهاع لبط  ملت ه لتملهينلعهاالعا اهنيلوعل
التتريقعلةلعمؤمتلوعاىلل،ولاباتزعك ةساىلوقالتاعلبش للكنفاةلةحاع لةل فاالينتتلعن ل،اعتعناك للعمؤمتل
 .1تؤاالعا   لقالعايتولل،لولما  ةللمريعءلي رللعجي ب ل،لحاع لعمم نمج علعل

 املخاطر تقييم .4
 رلاتحايهاللحا هلليدمهيتملحتا للعمخ طالك لح ه ليهللكه لعالحتم ا هللوعاتهدا ،لكهعلعمهتخاعالهه علعات

ل.ك  كللي لوخم طالك  كللخم طالةم رلعاىلعمخ طالق  رليتملح  ،لي ف لل ةع ت 
 للمخاطر االستجابة .5

اا هللعاتل،عاا هري ،لنهبعاتاي)لبا وعاهيتلمتلعاتطهازلهله لمه لخه طاعمااتمل كللكهعللعمن م للحتاةلعإةع ألعحلاري 
ي ههلل لىلعمخهه طالكههعلعءكههللكتههتريل،لتاههريالعإةع ألبتطههرييالجممريعههللكهه لعاتههاعب لمريلاا هه البهه ا وا.ل..عخل(ةولعمشهه  يل
 علعمخ طاأ.لعمؤمتل

ل
                                                           

،لكاعسالل9ص،لحبث تطبيقي يف مصرف ب داد شركة مسامهة خالة COSOاخلارجي يف تقومي إدارة املخاطر على وفق إطار دور التدقيقل،عا لع العحلتنيل عج 1
content/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-http://qu.edu.iq/repository/wp-كت حللعاىلعمريقع:ل

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf%ل.(16:30، 22/07/2021)،لمتلعإط البت  يخل

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf
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 رقابةال أنشطة .6
لأةع ل للاههههيتلتتهههه عالعاههههىلضههههم التنف هههه لعمههههتاي بجههههاعءع لععات  مهههه  لوعإلللتتمثههههللععااق ب ههههللرشههههطعل

وعلل.وعاهىلمج هعلعمتهتري  لوعلمج هعلعاريظه  فللحنه ءلعمن مهةعلمج علللعااق ب للرشطحتا لعل،لح  لعمخ طا
ل:1لوعممل بعلفئ  لةعلللجاعءع لعااق ب إنا جلمج علععمخ طالتلأةع ل م  زل

ويللك لل،ري لف   ايعمي للتريمعلعخلطالوعحلالك لعانت  تللك  ر  ااحالك لللوه لكصمملة:قائيو ال ةرقابال -
 ل؛مه ةيثالةللعاريق   للتنف  لعااق بلص مةيام لللي  هاعفللعلعاىلحتا دللأا لعخلطالعاىلعااا لي الأت

كههاليهه لةنههبلحههاو لعنههاك ليههتملجتللس صههلل،كمل نههللاضههم الحتا ههدلرت ايههللوههه لكصههمملة:التوجيهيةة ةالرقابةة -
 ؛لع اهاعفلعإةوي ا  لك لتتتخاالااعملحتا دلل،كايري لف  

لبملهاةيلل،ا ا ه  لقهالمتلحتلعلي رهللعانته  تليه لعمايهري لف  ه اتحايهالكه لللوهه لكصهمملة:التحقيقي ةالرقاب -
 ل لكايهري لهبهيهرته  تلسطهالحهاو لالخيفهفلةمي ه لللكن مه للحتا ا هللالوجهريةل ق بهإوكعللا لفهل،عحلا 
 ةا؛اال عةعمللللبريعمط

ل.ا ا  ايري لف   لعايتلمتلحتعمي لاتصح ملعانت  تلللوه لكصمملة:التصحيحي ةالرقاب -
 واالتصاالت املعلومات .7

لم  مههللنيلمبامههريظفاومجمل هه لوراا هه لعلشهه للوعل طهه  ل كههينليتههمملللع لعاصههاليههتملحتايههالعمملاريكهه  ل
 اللفمل ال.بطايولةعسللعمن ملللوةفا  لجيبلةاليتافدلعالتص  لعمرية ل،بش للع اول.لتؤوا  تمك
 (Pilotage) املراقبة .8

للايههدلعماعق ههلاهه لعهه لطدلومي هه لحتا ههل،ةعءلعن صههاه لعاههىلكههالعاههزك ةاتا هه ملعمخهه طاللأةع ل للين غهه لكاعق هه
خه طالعملأع لة ري لعلر ه الوجه لعااصهةتتهتاع لولل،انهنيكهزيتلكه لعإلوةللعاتا  م  لعمنفصالوةللرشطألالأعمتتمال
للتاه  يالعن ه وتاهاميللجلايهكهري لعبه غلعه لعلىلعإ للضه فابإعمن مهب،للةع يعإاامتهتريىلب غلعن  لعإلأضاو ل
ل   .ةعةهبافلحتتنيللأةع لولجماسلعإةعاملا  للأةع لاإل

مه ت ه لةولليهتملكريعج ت ه ،عمخه طالعاهيتلللالتتغ لح ف هةيض لةلممباو لعازك لوك لعماجهاعفلعلقالتتغ ل
ولةللعلعاته بدلقهالتصه مليه لفمل اهللاامخه طالعاهيتلي رهلللع لفمل ا هللالعالمهتاي بةح ه لل،مباو لعازك للعانت  

لأةع لاه علحتته جلعإل،مه ت ه ةولتهزو لةللقهللفمل ا هةللعااق ب هللرشهطوقهالتصه ملعلل،يتتح للتنف  ه لعلعاريقهللعحله يل
 .2كت ءك ولعان  الللجللحتايالكاىلفمل ا ةعمخ طالابمتماع لك للأةع ل  الر للفمل ا ماعق لل

ل

                                                           
 .25،لصكاجعلم بدل،عا لع العحلتنيل عج 1
ل.27جلنللعإرتريم ي،لكاجعلم دللياه،لص2
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 الفرع الثالث: املستوايت التنظيمية
لو ةع ألااعسا هلععااق بهلللدلعا  ه لر ه ا هط يهتملتعاهيتللوعمتهتري  ليريضملعاريج لعجله ريبلاام ملهبلعلج هزأ

عاههيتلمتلل بالري  لعاتههةيثههالتريمههمل لكهه لعمتههتلتري  لخمتافههلتههوعاملمههللعاههىلتا هه ملكههاىلتط  اهه لعاههىلكل،عمخهه طا
 .فاا...عخلةولكؤمتللةولقتملةولوحاألح  لمي  لتط  ا  لعاىل،لCOSO1حتاياه لعل

عاهههىلكتهههتريىلعإطههه  لعمت  كهههللان ههه العااق بهههللهههه لؤلجاع العاتملهههاي  لعاهههيتلمتلةوىلعللااريهاهههلقهههالي هههاول
،لCOSO 1تا ه ملعمخه طالعلللاملما هللمي ه لععت   هه لعن صهالفاع هلأعم هريان لعجلايهالرياا هلأ،حماوةعااعسا لل

ومهعلةل عطىلعهتم كهةوللل،عااعسا للعااق بعلجم  لقالومعلط  لعماجمل لعجلايالالعإةرصلعاىلل2004التاايالةالل 
يلةالهه علعإطه  ل،لة1لعااعسا هللطه  لعماجمله لاااق بهحب ه ليتضهم لعلرفهسلعاريقهللعإلعمؤمته  خم طاللأةع لإ

ل.لةباىلعاىلكف ريالعااق بللعااعسا للوتريمعلعلجم  ل ةع ألعمخ طا
ألةع ل ولللعااعسا هللبنيلعااق بهللالوعضحجللع قنالةالهن نللCOSO 2و COSO 1فملنالعما  رللبنيل

علكتههتري  لكريجههريةألللهههاعفلعاتن  م ههالخمهه طالحتا ههدلعلكملاههريالل لعي ههاأتلتاههااللعااعسا ههللف ااق بهه،لعمخهه طا
للالرملهافلكه لهه لعما ه  لعااق بههةق ههللللمهوكا علللكف ريكهأ،لالت هريالههه هلعمخه طالحمهاةلللفهنح لحب جهل،لكا رياه

هه هلعمخه طالوضهم البا   ه لعلكتهتري  للأةع ل جهللةكه لللىلعااق به وعلرفهسلعاريقهللحنته جلل،ا  ه  عايتلحنته جل
مريعءلك لانح للعلهاعفلعاهيتل،  COSO 2و COSO 1بنيللفاوق  لمتلك ح للةالهن نلعاأيم ل.لل2لكا ريا

وحصهههالهههه هللمي ههه لتاهههاميل ةع تههه ،لوعلعاملمهههرياتريمهههملللةولكههه لانح هههللعاملن صهههالةولحهههملعمتهههتري  لعاهههيتلتهههتمل
ل:3عات ا لعافاوق  لعلعانا طل

علهههههاعفللوعلهههههملاتحا ههههدلههههه لعامل كههههللعحل مههههمللعااعسا ههههللالعااق بههههيههههاىل ل1992للاتههههن COSOال يهههه -
 عللا ؛حل ممله لعامل كللعل ت لعمخ طالعمؤمتلأةع ليملتربل  2004للاتن COSO لب نملعاتن  م ل،

عمخهه طالضههم للأةع ل اليههتملتا هه ملولةىل لعحل جههل COSO 2لعلعمؤمتههل،ليههرب عمخهه طاللأةع ل للسهه  لعما هه -
 ؛لحتاياهيلسطالمتلللعمنت ايللوعايتلباو ه لمتؤاالعاىلعالمتاي بللعاريعمملللهاعفلعاتن  م م  زلعل

- COSO ل؛عالماعت اي للعمخ طال االعاريظ فلأةع ل ياىلةال 2004للاتن 
 تريمعلعلرط زلعلهاعفلوظ ري لةهاعفلجاياأ؛ك لبنيلعافاوق  لي ا ل -
ل.علك ريان لعااق بللعااعسا للوعمف ه ملعلم م للعخل صللهب ي ا لتريمعلل -

                                                           
،لةطاوحللةيتري عهلدور وأمهية وظيفة املراجعة الداخلية يف تعزيز حوكمة الشركات وإدارة املخاطر وانعكاسات ذلك على استمرارية املنظمة وقيمتهاص حل لبريع ا،ل1

ل.186،لص2018-2017،ل3ي لكنشري أ،لج كملللعجلزع ا
ل.159صعماجعلرفت ،ل2
ل.187صعماجعلرفت ،ل3
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 املطلب الثالث: مبادئ ومسؤولية ققيق إدارة خماطر فعالة
(لERMمخ طال)عنجاعءلحتاي لجريهايلاإلط  لعماجمل لإةع أل COSOق كللجلنللل2017علمنلل

لعاتحاي لعنريعا:ل" 2004اتنلل "لعءوعلةللالماعت اي علكعلعات  كلل-لعمؤمتللخم طالةع أ،لح  ل ملله ع
(Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performanceلوعا يل،)

قالمتلك ل،لولعاا  ةألةةعءلوعلعالماعت اي للوضعلعما للك ليلللعلعمخ طالعلعان الةمه للعاىلعاضريءليتاط
لابإ لعمطاب، له ع لع لوعايتلمنتملافلعا    لعمخ طا ل ةع أ لم  ة  لعاتطاز لعالض فلس ا  لاألطاعفل ى تطاز

لعمتؤواللع لحتا دل ةع ألخم طالفمل اللابمؤمتل.ل

 2017لسنة  COSO2 قديثملخاطر حسب الفرع األول: مبادئ إدارة ا
خمهههه طاللاإلطههه  لعماجملهههه لإةع أل وعاهههه يليشهههمللحتههههايثل،2017اتههههنللعجلايهههال COSOلمنههههريلجلحتهههب

إةع أللةم مهه للك ههريان للك ههاةلإةع ألعمخهه طالمتلتاته م  لعاههىل تهل20حههاة لعاااينهللل،(ERMعمؤمتهلل)
ل،لوعاش للعمريعيلليريضمللا :عمخ طا

  2017لاتنل COSO2لحتاي لك  ة ل ةع ألعمخ طالحتب :(4-1)الشكل رقم 

 
 
 

ل
ل

Source: The Committee of Sponsoring Organizations, Enterprise risk management 

integrating with strategy and performance, executive summary, 2017, p6,7.Available on: 

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-

Performance-Executive-Summary.pdf, (Accessed on: July23, 2021). 

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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يت هريالل2017اتهنلللCOSO2حتهاي للر حظلك لس  لعاش للةالك ريان ل ةع ألعمخه طالحتهب
ل،ك ههريان لمث ر ههلاهه يليهه ال تههرييلعاههىلعل2004اتههنلل COSO2لنتخلةم مهه للكا  رههللبهههك ههريان لللكهه ل تهه

بملاه لولك لعااؤيللوعاام اللوعاا ملعلس ق للح  لت اةلعما لل ةع ألعمخ طالل،تتاعسللف م لب ن  لوه هلعم ريان 
وعلعماحاههللل،اتههديتلكاحاههللعاتنف هه لوحتا ههدلعلةعءل،وكهه لمثلصهه  يللعلهههاعفلعاتشههغ ا لل،أتيتلتطههرييالعالمههاعت اي ل
ع:لعحلرييمللوعاثا فل،لعإماعت اي للوضه طلعلههاعف،لله هلعم ريان لتتمثل،لولادلعاا ملعلس ألأتيتلحتتنيلوسَل

وتنا جلضم ليللك ريالجممريعللك لعم  ة لوعايتلمتلل.،لعمملاريك  لوعالتص  لوعاتا  ياوعماعجمللعافحصلعلةعء،ل
 :1حتاياه لي ييت

 الثقافة واحلوكمة .1
ل،اللإةع ألخمه ط لعااق بهكتهؤوا  ليمه لة ه لحتهاة،للت ه لحتهاةلةمهاري لعمن مهللوتملهز لةمه عحلرييملله لعايت

للضهههمن  ل تهههل جمتهههل،لوتنهههاعمؤلابااههه ملعلس ق هههللوعاتهههاريي   لعمايريبهههللوف هههملعمخههه طالعلفتتملاهههدلعاثا فهههللةكههه ل
 ك  ة لةم م للتتمثللع:

ألعمتؤو لعلو لعه ليملتربلجماسلعإةع للCOSOفحتبل :مراقبة املخاطريتوىل عملية دارة اإلجملس  .أ
ةع ألرييمهللاهاعملعإ   لعحلمبتهؤوالوههريلعاه يلي هتمل،عما لل ةع ألوكاعق للوتنف  ل ةع ألعمخه طالابمؤمتهل

 ؛وعاتشغ ا لهاعفلعإماعت اي للعلحتا دلعل
ههههههاعفللعاتحا هههههدللىتهههههملته  يهههههللتشهههههغ ا لللعمؤمتهههههلح ههههه لتنشههههه ل :امياكةةةةةل التشةةةةة يلية أتسةةةةةيس .،

 وعاتشغ ا ل؛عإماعت اي لل
 ؛ت  جيبلةالحتاةلعمؤمتللعاتاريي   لعمايريبللواا ف :د الثقافة املرغوبةقدي .ج
عايتلتملتربلملعلس ق للول هلعاا اتزعك  لعجتعجيبلةالت  العمؤمتللل:خالقيةواأل االلتزام ابلقيم األساسية .د

 ؛ك لكتؤوا   لجماسلعإةع أ
مبه للاهميطريلللعاىلتعاملمولليف ءألويللجيبلةالتململلعمؤمتللعاىلعست   لكريظفنيل :األفراد ستقطا،إ .ه

 .هبمعاململلعاىلعالحتف ظلولل،يتم شىلكعلعماعت اي  ت 
 
 
 

                                                           
1The Committee of Sponsoring Organizations, Enterprise risk management integrating with strategy and 

performance, executive summary, Op.Cit, pp : 6-10. 
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 اإلسرتاتيجية وضبط األهداف .2
ةلحتهال،لح ه مهاعت اي  لعلعما هللعاتخطه طلعالعالماعت اي للوحتايالعلههاعفلكملهتململل ةع ألعمخ طال

 لةانه ءلللكريضعلعاتنف ماعت اي تضعلةهاعفلعاململلعإل،ليم لة  خ طالوكريعءكت  لكعلعالماعت اي لق با للحتمللعم
ل،لوتنا جلضمن  لة بملللك  ة :تحايالوتا  ملوعالمتاي بللاامخ طايدم رلالل،عاململ

 عخل  ج للاامؤمتل؛ولعا  ئللعااعسا لللحتا للةيل:األعمالبيئة ل يلق .أ
 ؛تحمل املخاطرلقابلية الد يدق .،
 ؛البدائل االسرتاتيجيةتقييم  .ج
 .هدافلياغة األ .د

 األداء .3
يههتملل،لح هه اتشههغ ا لعهههاعفلعلجيههبلحتايههالوتا هه ملعمخهه طالعاههيتلقههالتههؤاالعاههىلحتا ههدلعإمههاعت اي للول

 هههللعلمههه  زلعاايل ع ا هههللوت هههريالضهههمشهههات لوتملطهههىلعلمه هههللاامخههه طالعاهههيتلت هههرياللحتايهههالةواهههري  لعمخههه طال
رته  تللعه ليهتملعإبه غولل،مخه طاعلعاطاياللعايتلتاعهه لكن مه للممل جلهلمثل ت  لعمن ملللك لق للعمؤمتل،لعمخ طاأ

ل :هلعلةعءل.لوتريجال تللك  ة لحت مه هلعاملما لللصح  لعمصاحللعاا  ت نيلعلجم  لعمخ طا

 ؛د املخاطريدق .أ
 ؛شدة املخاطر تقييم .،
 ؛ملخاطرا ترتيب أولوايت .ج
 ؛تنفيذ االستجاابت للمخاطر .د
 .املخاطر فظةحمر يطو ت .ه

 ملراجعةالفحص وا .4
متهللمبهاو ل طالعمؤلخمه،لمي  لعان العلكاىلجريةألةةعءلك هريان ل ةع ألعمؤمتلك لس  لكاعجملللةةعءل

 اللك  ة له :عاىلا لوعماعجملل ترييلعافحصللوعلضريءلعاتغ  ع لعجلريهايللوعماعجمل  لعمطاريبل.ل،عاريقل

لههههاعفلعي ههه لعاهههىلللوتاههه ملعاتغ ههه ع لعاهههيتلقهههالتهههؤاالبشههه للعمؤمتهههلحتهههاةل :قةةةيم الت يةةةري اجلةةةوهر ت .أ
 وعاتشغ ا ل؛ل اي لعإماعت

 ؛املخاطر واألداء مراجعة .،
 .خاطراملإدارة قسني  العمل على .ج
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 االتصال والتقرير، املعلومات .5
وعاململل ج للعسا للوعخل ك ليللك لعمص ة لعاامملاريك  لعاضاو يللحلصري لعاىلععخ طالعمتتطابل ةع أل

 جلم علعمتتري  لعلعمؤمتل.لوتتمثللك  ة   لع:،لوعايتلتتافدلعاىلكش  يت  

 ؛ ت للجللعمتخاعك  لعل ةع ألعمخ طالعمؤمتل:والتكنولوجياتعزيز املعلومات  .أ
مخه طالععمل ةع ألح  لتململلعمؤمتهللعاهىلعمهتخاعالقنهريع لعالتصه  لاهال:معلومات املخاطر إيصال .،

 ؛عمؤمت ت ل
 .املخاطر والثقافة واألداءتقارير عن ال .ج

 الفرع الثاين: مسؤولية ققيق إدارة خماطر فعالة
يتحمههللعمتههؤوا للكهه لي ههريالعاهها  سلعاتنف هه يلهههريل،لوا هه لعلعان  يههلل ةع ألعمخهه طالههه لعمههللعجلم ههع

ةع أل يمه لةالولل،،لويملماريالك لةجهللعكتث هله لاا با هللحتمهللعمخه طا ةع ألعمخ طاعيساواللعما عءياعمل للعن  .ل
عهه ةألكهه لي ههريالمههايالعمخهه طالوعمههايالعمهه يللوعمههاقدلعاههاعسا لويهه هملولل،ضههم لرطهه زلكتههؤوا ت متاههعلعمخهه طال

ؤواريالعههه لر هههه ال ةع ألعمريظفهههريالعيسههههاوالعلعمن مهههللكتههههوحههههملل،كتهههؤوا   لةعهههملةم مهههه للعل ةع ألعمخههه طا
،لاعق للعاىلر  ال ةع ألعمخ طاعمطلبتنف  لرش ياريالع ألجماسلعإةلعمريج للهلم،ليم لةا لااتريج    لعمخ طالوفا

لعلسهاىتاهاالبمله لعلطهاعفلليمه لمي ه لةالل.ف ريلعاهىلة عيهللباي هللعمن مهللعلعمخه طاألوعاتحاهدلكه لصهحت  
اريكه  لكثللعاملم ءلوعمري ةي لوشاي ءلعلعم  لوعماقانيلعخل  ج نيلوعمن منيلوع ااهنيلعمه ا نيلبشه للكت ها لكمل

ل.1،لا ن ملي لكتؤوانيلع لفمل ا ت لوالليش  يريالعلتنف  هاألان  ال ةع ألعمخ طاكف 
عات باللبش للي  لعلعاافعلك لفمل ا لل ةع ألعمخ طا،لولا لكه لسه  لعما ه للوتت هملمج علعاملن صا

ل:2علش للر  الش كللعاىلعانحريلعات يل

 العليا ةدار واإل ةدار من قبل جملس اإل ةفعال ةرقاب .1
تتطاهههبل ةع ألعمخههه طال شهههاعفلفملاههه لكههه لق هههللجماهههسلعإةع ألوعإةع ألعاملا ههه ،لح ههه لجيهههبلعاهههىلجماهههسل

جههاعءع ل ةع ألعمخه طالعاههيتلتتن مههبلووضهعلعاشههايللوط  ملههلل عمهاعت اي   لوم  مهه  لوللعإةع أل عتمه ةلةهههاعف،
عمخهه طالمبهه لعللاهه لوجههريةلخم طاههه لوة جههللحتما هه لاامخهه طا،لابإضهه فلل ىلضههاو ألوجههريةله  ههللفملهه  لإةع أل

عمههتا  لعااتههمليمهه لين غهه لللبهه غلعن هه لوعاههتح ملف  هه ،ألاا هه رلوكاعق ههللحايههملعمخهه طالوعإةر مههلللع ليفهه ء

                                                           
1The Committee of Sponsoring Organizations, op-cit, p6. 

ل.76م يملرريع ،لكاجعلم دللياه،لص2
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لأةع لولعإةلأةع لجملاههسلعإلأاليت ههعلك  شههالةىلرشههريءلعمخهه طالول عاههيتلتههؤةيلللرشههطعمخهه طالعهه لعللأةع لعم اههفلن
ل؛عاملا  

 السياسات واحلدود ةكفاي .2
عمخهه طالكههعلعمخههه طاللأةع ل للم  مههلبههنيلعاتن مههبلألحتا ههدعاملمههللعاههىلضههاو للأع لةعاههىلجماههسلعإالبههالل
ل؛عمخ طالأةع ل عن صالللاتنف  لي فللجاعءع لما م وعت  اللأ،عمريجرية

 املعلومات ةنظمأاملخاطر و  ةرقاب ةكفاي .3
الإواباتهه يللفههل،كهه ةيلي هه اهه لعمخهه طالعاههيتلهلهه لأتللوق هه رلي فههللاامخهه طالتتههتريجبلكملافههللعافمل اههللعااق بههل

قللعلعاريلوللل يالعا  ك تاابالأةع لعاملا  لوجماسلعإلأةع لعاىلتزويالعإلأىلر ملكملاريك  لق ة ل عمخ طالحتت جللل ق ب
 ل؛عمن مبلع لعمملاريك  لعمايريب

 الضبط  ةنظمأ ةكفاي .4
لا اعالعاىلعاتعلتت لل، ا عللق علع لكصاللاليريفالتا  يالك ا ةر لدشلوعاض طلك للعااق بللر م التريف لة

ل.وعااريعرنيللر موعالاتزعالابل
طالعل ةع ألعمخهه لعهلههافلكه مي هه لباهريغللعلطههاعفلعمختافهلج هريةللوبتضهه فاعاملريعكههللعاته باللهه هليهلل

وعلل،اتهها  لعا عتهه لتخفهه  لكهه لأتحههملعاعمؤمتههل،لوعاههتم  لكهه لعحلههالكهه لعات ايههاع لعاههيتلقههالتتملههاضلهلهه لةول
عاههه يلل  لوعلةعءعاهههتم  لكههه ل ةع ألعمخههه طالبشههه للفملههه  لمههه ؤةيل ىلحتتهههنيلعالمهههاعت اي فهههإالرفهههسلعاريقهههلل

ليتمملخبادلعاا مللعمض فللوحتا دلعانت  تلعالجي ب ل.
ل
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 خاللة
ح هه لمخهه طا،لعو ةع أللمتلعاتطههازلعلههه علعافصههللااايريعرههبلعمتملااههللابإطهه  لعاف ههايلااتههاق دلعاههاعسا 

ن مهللتهافلكتهتااللكلعاتاق دلعااعسا لتطري  لةهاعف لعربلعازك لك لعيتش فلعلسطه ءلوعاغهشل ىلعما هلةال
ابمؤمتهل،للع  طهللااتديالك لكهاىلكرياريق هللومه كللوكصهاعق للةرشهطللعمؤمتهلللجهلل فه  لة جهللعمخه طا

لوعاململلعاىللتااميلعالقاعح  لعايتلتت عالعلع  للعاااع ع .ل
 ي لعاهيتلكه لعمملهلفاهالمتلوضهعلجممريعهلل،الق  العماقدلعاهاعسا لبملماه لعاهىلةيمهللوجه وك لةجللضم 

كهعلعاتطهري ع للملتتم شهىوه هلعممل ي لقهالعافهللعهاألتغ ه ع لحهلتريضملا لي ف للم لك نللعاتاق دلعااعسا ،
ل.لعاتنف   ىلكمل ي،لابإض فلل عايتلكتللك نللعاتاق دلوه لتتمثللعلكمل ي لعاصف  لوكمل ي لعلةعء
،له مهههتماع لوعل  ههه ا بف ههه لتتهههملىلاضهههم الل،يمههه لةال ةع ألعمخههه طالتملتهههربلعلي يهههللعلمه هههللعلعمؤمتهههل

ن ه لكه ل لمي علته  ه لمبهتوت حه لعه لطهازلل،م   حتايالعمخ طالعايتلمتريعج لعمؤمتللوق  م  لوتا ململلعاىلوت
طالعاهيتلمي ه لة لعمخه يم لمتلعهاضلخمتاهفلكصه .عاتصايلهل لوعاتاا للك لآاث ه لعاىلكهريع ةلوةرشهطللعمؤمتهل

هههه هلل ةع ألل  ف هههازلامثلمتلعاتطههه،لومتلتاتههه م  ل ىلكصههه ة لةعسا هههللوكصههه ة لس  ج هههلل،ةالتهههاةلباههه ءلعمؤمتهههل
ل.وعم  ة لعايتلحت م  ةع ألعمخ طالإ COSOلعإط  لعماجمل وي فلتن و للعمخ طا

لعمههههريعيلللعافصههههلعلو ةع ألعمخهههه طالبصههههفللع كههههل،لفإرنهههه وبملههههالحههههايثن لعلعافصههههللعلو لعاههههىلعمخهههه طال
  لمؤمتهعتريعج  ه لليتعاهوهه لل،مخه طالعجل    هلمنتطازلبش ءلك لعاتفص لل ىلرريالس صلك لعمخ طالوه لع

ل.بصفللع كللحب ملة  ل ضعلااضاع بلوتتمل كللكعل ةع ألعاضاع ب
ل
ل
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 متهيد
لعاريقهريالعؤمتهللمالتؤةيلابللعايتلتفاض  لعااواللك لشد  لةعحاعالعمؤمت  لاااريعرنيلعجل     العاال

عههاال هه لةولعاغههشلف ولةعاملاههرياب لعاههيتلتفاضهه  لعااواههللعهه لعههاالةفههعلعاضههاي للعمخهه طالعجل    ههل،لولاهه لبتهه بل
س مللخ طالج    للولمؤمتللمعيملاضللتف قمله هلعمش يللعجل    لولعاا  الاباتصا   لعا  كللعلعاريقللع اة،ل

وعا يلك لل،   عجل تت  لملما للعاالعي  للل ترييللعهتم كلةص حل،لا علنالعمؤمت  ل  تؤةيلحلال وع لرش طقال
 .وعحلالكن  ل  لخ طالعجل   للعماتاالمتف ةألك لعمزع لعاضاي للعايتلمتنح  لعااواللوي علابليتممشدر لةال

لنهه و تكهه لسهه  للوههه عل،تغط ههللخمتاههفلعجلريعرههبلعخل صههللابجل  يههلفصههللمههنح و لعلههه علعاوممهه لمهه د،ل
للعم  ح لعات ا ل:

ل؛عجل  يلعم ح لعلو :لعمريك   لحري ل -
ل؛عم ح لعاث و:لك ه للعاتت  لعجل     -
  .عايتلتريعج   لعمؤمت  لعم ح لعاث ا :لعمخ طالعجل    ل -
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 املبحث األول: عموميات حول اجلباية
هههملكصهه ة لة يههللةحههال،لح هه لمتثههللعجل لتنم ههللوتطههرييالعانشهه طلعالقتصهه ةيتاملههبلعجل  يههللةو عله كهه لع

ااههاع ع لععاههىلجل  يههللعتههؤاالل،وكهه لج ههللةسههاى،لكهه لج ههللعا  هه لعااواههللعلتغط ههللرفا تهه عاتمرييههللعاههيتلتملتمههال
ل.بت بلحتملله هلعلس ألااملبءلعاضاييبلعالمتثم  يللاامؤمت  ولعاتمرييا لل

لات يل:عانحريلعلاامف ه ملعخل صللاباضاي للولا لعاىلمنح و لعله علعم ح لعاتطازل،ولجلللا 
ل؛كف ريالعاضاي للوةهاعف   -
ل؛ك  ة لعاضاي للوةرريعع  ل -
ل.ةرريعالعاضاع بلعمط اللعلعجلزع ا -

لاملطلب األول: مفهوم الضريبة وأهدافها

للرشهههطلللاتتههه  لع لعلي يهههللعلمه هههوههههل،يريكنههه لهههه عو ىلي يهههللعاضهههاع بلي رهههللكفاوضهههللكنههه لعااهههاميل
يه علعلههاعفلوللعاضهاي للف رياا علمنح و لعله علعمطابلعاتطازلمل.عالقتص ةيللوعالجتم ع للوعات  م للاااوال

 .عماجريألك لو عءلفاض  

 الفرع األول: مفهوم الضريبة
عفل لح ههههه لعلهههههها اللة ههههه لتنصهههههبليا ههههه لعلكملهههههىنلوعحهههههالكهههههلتملهههههاة لعاتملههههه  يفلعخل صهههههللاباضهههههاي ل

عاتههاط  لعامل كههللاتحا ههدلةهههاعفل"عمههتاط المهه  ةيلعهه لطايههدلل:فلعاضههاي للعاههىلة هه ح هه لتملهها لل،وعخلصهه  ص
كهه لههه علعاتملايههفلرههاىلةالعاضههاي لليههتملفاضهه  لعاههىل.ل1"ع كههللوتري يههعلع ئ هه لحتههبلعاط قههللعاضههاي  للاامههريعطنني

"وم اللاتري يهعلعلع ه ءلله ول.لعلشخ صلك لةجللحتا دلعلهاعفلعايتلتصبلعلساكللعاص حللعامل الاامايتمع
"ك ه اغلك ا هللكطاريبهللكه لق هللله لعاضاي لول.ل2"ومنري لط ا لااا تملعات ا ف لعامل كللبنيلعلفاعةلوتري يمل  لق ررير  ل

 م ه اغلعاهيتليهتملةفمل ه لاااواهللف.ل3"ةفاعةلعجملتمع،لكنصريصلعا   لك لق للعاتاطل،لبشه لل ه   لوبهاوالتملهريي 
لل.علش للضاع بله لي لق باللا ماج ا

                                                           
ل.124،لص2008،لةع لعاثا فل،لعم ا،لاملالية العامة والتشريع الضرياةع ةلمريةلعاا ت ،ل1
ل.20،لص2007،لةع لعحل كا،لعم ا،لاإلعفاءات من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة ع العا  مطلعا لج مملعجلح ش ،2

3BENAMARA Mansour, BOUZNAD Hocine, le droit fiscal des affaires en Algérie: élabore selon les normes 

IAS/IFRS, éditions houma, Alger, 2012, p22. 
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عاىلعم افنيلوفا لااا عتملبطاياهلل    هللوبه لل"عقتط الراايلجربيلتفاض لعااوال   للي ا للوتملاف
عله علعاتملايفلراىلةالعاضهاي للتفهاضلل.1"ولا لاتغط للعلع  ءلعامل كللوحتا دلةهاعفلعااواللعمختافلل،كا بل

فل  ه ل"فايضهللك ا هلليمه لتملها لللمت مهللعلحتمللوحتا هدلكصه حللعجملتمهع،علععاىلعلشخ صليللحتبلقا ت ل
ةلجربعل ىلعااواللةول حاىلعهل ئ  لعامل كللع ا هل،لبصهري أل    هل،لكته مهللكنه لعلعات ه ا فلوعلع ه ءليافمل  لعافال

ل،ج   يهههل هههه علعاتملايهههفلي هههنيلةالعاضهههاي للهههه لل.2"عامل كهههل،لةوالةاليملهههريةلعا ههه لرفهههعلسههه صلكا بهههللةفهههعلعاضهههاي ل
فريع ههالتملههريةلاهه لو منهه لعاف  ههاألمتههسلواباتهه يللكهه ليت هها لكهه لةفمل هه لمهه  ريالعاضههللااملاهه  ،لواللينت ههالكهه لةفمل هه ل

ل.لمج علةفاعةلعجملتمع
فلةيض لعاهىلة ه ل"ك اهغلراهايلتفاضه لعااواهللةول حهاىلعهل ئه  لع ا هللف  ه لجهربع،لويهتملحتصه ا  لكه لوتملا ل

عم اهههفلبشههه لل ههه   لوةوالكا بهههل،لولاههه لوفهههدلقههه رريالةولتشهههايعلحمهههاة،لوي هههريالعهلهههافلكههه لفهههاضلعاضهههاي لل
فا  لعااواهللعمختافهل،لوحتا هدلبمله لعلههاعفلعالقتصه ةيللوعالجتم ع هللعاهيتلتتهملىلعااواهللعمت مهللعلتغط للر

اللتتهملىلفاهطلله علعاتملايفلةش  ل ىلةالعاضاي لليهتملحتصه ا  لوفاه لمه ليتطا ه لعااه رريا،لوهه ل.3"ااريصري ل ا   
تهافللةصه حللكه لو عءلحتصه للهه هلعاضهاع ب،لو منه ليمه ليه العلباعيهللعلكهالاتحا دلعلهاعفلعالجتم ع هللل

"فايضهلل ازعك هللتاهريالعااواهللبتحايهاه لمبه لل ه ةيضه ل ،ليمه لتملهافلتحا دلعلههاعفلعالقتصه ةيللاااواهلاي ا ل
تتمتههعلبهه لكهه لمهه  ةأ،لوياتهههزالعممههري ل ةع  هه لكههملعرط اههللعا ههه لشههاوط  لةوالكا بههللحتا اهه للهههاعفلعجملتمهههعلل

 .4"تم ع للوعات  م لعالقتص ةيللوعالج
واهللجهربعلعاهىلتفاضه لعاالمي  لعااري ل العاضاي لله لعقتط الراهاي،لعات باللعمختافلك لس  لعاتمل  يفل

لوحتا ههدلكنهه فعللعامل كهه ل وههه عللجههللتغط ههللعانفاههل،علشههخ صلعاط  مل ههنيلوعمملنههريينيلوبصههفلل    ههللوةوالكا بههل
 وه لي ات يل:ل،عخلص  صلعامل كللااضاي لعمتخاعجللمي  لهن وك لل.ع كللعاىلعجملتمع

 عاضاي للت ريالبصري ألراايل؛ -
 ؛ للا كتن الععاضاي للتافعلجربعلباريألعاا رريالف لشخ صلا سلهلملحدلعخل   لعلةفمل  لةولعال -
 ا سلهلملعحلدلعلعماج ع  ؛ةالعم افنيلةيلل،  عاضاي للتافعلبش لل   -
عل لهه هلعمنه فا ه لو منهعةيلةالعاشهخصلعم اهفلاباضهاي للاللينت هالكنه فعلتملهريةلل،عاضاي للت ريالةوالكا بهل -

 ؛ت ريالبش للي لك  شالوعاىلعا ل
 .عاضاي للتافلاتحا دلكن فعلع كللعاىلعجملتمع -

                                                           
ل.47،لص2009،لةع لصف ء،لعم ا،ل1ط ،املالية العامةط  زلعحل ج،ل1
ل.10،لص2010،لعجلزع ا،لITCISةع لاملدخل إىل اجلباية والضرائب، حممالع  رلحما ي،ل2
ل.15ص،ل2017،لعاصفح  لعاز ق ء،لعجلزع ا،لحملولةجباية املؤسسة: دروس مع أسئلة ومتارين شمل  ولاطف ،ل3
ل.106،لص2008،لعااع لعجل كملل،لعإم نا يل،لاملالية العامة، مدخل قليلي معالرممل الع العاملزيزلعثم ا،ل4
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 الفرع الثاين: أهداف الضريبة
لطههري ع لعحل صههالةالعاتل العلل،علباعيههللعلكههاليهه العهلههافلكهه لعاضههاي للهههريلتغط ههللعانفاهه  لعامل كههللاااواههل

لي ييت:تريض ح  للوعايتلم تملل،هل ةهاعفلةساىللساال
 أهداف مالية .1

وعاههيتلتههافلاتغط ههللعانفاهه  لعامل كههللاااواههللوعاههيتلل،كهه لعلهههاعفلعاتاا ايههليملتههربلعهلههافلعمهه يللااضههاي لل
ك لةجللعاص حللعامل الهريلةم رلعاضاي للوع هاةللعإرف زتتتخاك  لاتت  لكاعفا  لعامل كل،لا علمي  لعااري لةال

 .1هل 
 أهداف اقتصادية .2

قصالحتا دلةهاعفلعات  مللعالقتص ةيللوعاتخص صلعلكثللاامهريع ةلعالقتصه ةيللوكمل جلهللتملتمالعااوالل
عمشهههه يللعالقتصهههه ةيللعاههههىلعاضههههاي للرت ايههههللأتا ههههه لعاههههىلعاريعقههههعلعالقتصهههه ةي،لح هههه لتتمثههههللةهههههاعفلعاضههههاي لل

عاضهاييبلوعاتخفه  للاإلعفه ءيللعلحتا دلعانمريلعالقتص ةيلولا لكه لسه  لعهاألآا ه  لكثهللعااايهريءلعالقتص ة
،لفمث لعلح اهلل2عا ط الولف اضاي للةةعألامل جلعاتضخملعاضاييب،ليم لة  لتافلاتحا دلعالمتااع لعالقتص ةيل

لعاناايللعازع اأ.عاتضخملتململلعااواللعاىل فعلعاضاع بلعمتتحاللوه عللجللمحبلعا تالل

 أهداف اجتماعية .3
ح  لعمتملمالليريم اللاإلص حلعالجتم ع لرت ايهللل،ثللعاضاي للةةعألاتحا دلعلهاعفلعالجتم ع لمت

ف ههههافلل ىل عهههه ةألتري يههههعلعاههههاسللعاههههريطينلوتاا ههههللعافههههريع زلبههههنيلعاط اهههه  ،لوقههههالل،عرتشهههه  لعلف هههه  لعالشههههاعي ل
لفنايالعااو لعايتلك لص حل  ل  ةألعهاةلعاته  التاايهدل،وعمتخاكللعاضاي للي ا لااتح ملعلعانمريلعات  

،ليمهه ليههتملعمههتخاعالعاضههاي للااحههالكهه لعمههت  نلعاتههاعلعاضهه  أل)عا حههري ،ل3عامل  ا ههل ىل فهه  لعاضههاي لللكههث 
ل.4عااس ا...(،لةولتململلعاىلتشاي علعالمت  نلا مل لعاتاع

ل
ل
 

                                                           
ل.93،لص2003،لةع لعحل كا،لعم ا،لاملالية العامة والتشريع املايل والضرياع ة لفا ملعاملا ،ل1
ل.44-41:ل،لصلص2016ةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا،ل ،2،لطفعالية النظام الضريا بني النظرية والتطبيقانصالكاعة،ل2
ل.178،لص2011ةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا،ل ،4ط املالية العامة،عا ل ياوة،ل3
ل.127،لص2013،لةع لعااضريعا،لعم ا،ل1ط ،املالية العامةاقتصادايت فتح لةمالل  لعريعة،ل4
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 أهداف سياسية .4
ولاهه لبفههاضلضههاع بلو مههريالمجاي ههللل،علجن  ههلعاضههاي للحلم يههللعالقتصهه ةلعاههريطينلكهه لعمن فتههلللتتهتململ

لعهه لكريقف هه لعات  مهه لعجتهه هلعاههاو لعلسههاى،ل للتملمههلليمهه لةالعااواههللتتههتط علةالتملههربعللل،عاههىلعاتههاعلعمتههتري ةأ
وتاهريالابامل هسلكهعلمهاعلعاهاو لل،عاىلفاضل مريالمجاي للكتنريعهللوع ا هللعاهىلمهاعلعاهاو لعمخ افهللهله لم  مه  

 .ل1م  م  لهل لعمريعفال
لح اهللحصهري لوعل، مه لمتلعاتريصهلل العاضهاي للهله لةههاعفلك ا هللوعقتصه ةيللوعجتم ع هللوم ل،مم لمه د

هله لكه للتصه ريعلاهيتعف ااواهللمهتململلكه لةجهلل حهاع لعاتهريع البهنيلخمتاهفلعلههاعفلتمل  ضلبنيله هلعلهاعفل
 .و عءلفاض  لااضاي ل

 طلب الثاين: مبادئ الضريبة وأنواعهاامل
لك  ة لةم م للبلحت م   يملتملاةلوتنريالعاضاع بلعايتلتاريالعااواللبفاض  ،ل اللةالمج عله هلعاضاع 

لفاضلعان  العاضاييب.م لولالكاعع ت لةان ءلين غ لعاىلعمشاعل

لضريبةالعامة للبادئ املالفرع األول: 

لضلعاضههاي ل،  لعنههالفههالوعااريععههالعاههيتلجيههبلةسهه ه لبملهنيلعالعت ههياصهالابم هه ة لعامل كههللااضههاي للعلمهسل
 وه لتتمثللعلعم  ة لعات ا ل:ل،ه هلعم  ة لةالني  لةو لك لم علويملالآ

 مبدأ العدالة .1
عاضاييبلك لطافلةفاعةلعجملتمعليللحتبلكاا ت ،لةيلحتا دلعاملاعاهللعلتري يهعللعاملبءحتملللياصالب 

ةاليته همليهللاهاىلعاتاا هاينيلعلع  ءلعامل كللبنيلعمريعطنني.لوقالتطري لكف ريالك اةلعاملاعاللح  لي اليشه  لاه ل
ةكه لل.كعلةسريهلمةيلةالت ريالكت مهت ملكتن م للل،ةفاعةلعجملتمعلعلحتمللرفا  لعااواللحتبلكاا تملعانت  ل

لعاملههبءىلآسههالعلمهه لعااههريعرنيلعاضههاي  ل،لواتحا ههدلعاعاههللةيههربلعلتري يههعلفدسهه  لف ههاألعاملاعاههللكنحههل،حههايث 
للعنالعاتن  ملعافينلااضاي للما باللععت   ع لياعه لعاضاي ع لعمريك لللءعاضاييبلبنيلعلفاعة،لةص مليؤس لي متثن 

ل.2ممل كاللعاضاي  لعمشاالضاو يللف اايدلاملما للعالست فلعلع
ل
 

                                                           
 .23ص ،2008ةع لهريكل،لعجلزع ا،ل ،2،لطالنظام اجلبائي اجلزائر  احلديثس ص ل ض ،ل1
ل.9،لص2007ةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا،ل ،2،لطجباية املؤسساتم البري ياأ،ل2
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 مبدأ اليقني .2
س ا هههللكههه لعاغمهههريضلةولولجيهههبلةالت هههريالعاضهههاي للعماهههزالبهههافمل  لكههه لطهههافلعم اهههفلحمهههاوةألووعضهههحلل

عالجت هه ةلعاشخصهه ،لحب ههه لي ههريالك ملههه ةلةفههعلعاضهههاي للوطاياههللعاههافعلوعم اهههغلعاريعجههبلةفملههه لوعضههح لوكملاريكههه ل
اام اف،لوعهلافلك للا لهريلم يللعم افلك لعاتملتف،لويتطابله علعم هاةلوضهعلتشهايمل  لق ررير هللتتم هزل

 .1عانتيبلوعاريضريحلعلعانصريصلعاتشايمل لابالمتااع ل
 املالءمة مبدأ .3

للعاضهاي للوتريق هللةفمل ه ،لوياضه لهه علعم هاةل الةمهاري لةفهعلعاضهاي لل يتملادلهه علعم هاةلب  ف هللحتصه
وتريق تهه لجيههبلةالي ههريانلك  مههنيلوكن مهه نيلاههاعفعلعاضههاي ل،لف هه علعلكههالخيفههفلعاملههبءلعانفتهه لاههاعفعلعاضههاي لل

 .كريعالحتا دلعااسل،لكثللةاليتملحتص للعاضاي للكعل2وجيملللعاضاي للكا رياللااي 
 قاعدة االقتصاد يف النفقة .4

ةيلةالي ههريالعافههازلبههنيلكهه ليافملهه لعم اههفلوبههنيلكهه ليههاسللعللياصههالهبهه لعالقتصهه ةلعلج  يههللعاضههاي ل،
 .3سزينللعااواللةقللفازلمم  

لمه لتريجهالقريععهاي،للالعاته علتزع لم  يللعمفملري لحللةالني  لاله هلعم  ة لعل بملللعايتلوضمل  لآتملتربل
لع لعحل صههاللعفاهه لااتغهه لول،لح هه لياصههالابماورههللةالت ههريالعاضههاي للتتغهه لوعإرت ج ههلعماورههللك ماههللتتمثههللعل

ل ا  .ت  ا فلحتصلمي  لوتاللع لللةيربلك  ت ريالعحلص اللعاضاي لةاف اصالهب للعإرت ج لعااسل،لةك ل

 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.92،لص2014ةع لعمن هت،لعم ا،ل ،1،لطاملالية العامة النظرية والتطبيقحممالسص ورل،ل1
ل.53،لص2010ةع لعمت أ،لعم ا،ل ،2،لطمبادئ املالية العامةحممريةلحتنيلعاريعةي،ل2
ل.81،لص2015،لةع لعجل كملللعجلاياأ،لعإم نا يل،لاملالية العامة يف التشريع اجلزائر ،لحمفريظلبام و3
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 الفرع الثاين: أنواع الضريبة
ملههنيلسهه لب لتؤلاه ا لنههالةالهنه نلعههاألكمله يلوج ه  لعان ههالعخل صهللبتصههن فلعاضههاع ب،ااهالتملههاة ل

صهنف  لعاهىلهن نلكه ليةم رلوع ءلعاضاي ل،لوللفنايالةالهن نلك ليصنف  لعاىل،عاضاي للتصن فعالعت   لعنال
لاضاي ل.عاضاييب،لةولكمل   لكملا لعلعاملبءااضاي ل،لةولعاىلةم رلكمل   للعمنش لعحلا ةم رل

لحصالةرريعالعاضاع بلعايتليافمل  لعم افلاباضاي للعلعاش للعمريعيل:ومي  ل
 ةرريعالعاضاع ب: (1-2)الشكل رقم 

ل
لعاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 

 أوال: التصنيف على أساس معيار الوعاء الضريا
 .عله علعممل   ليتملتصن فلعاضاع بل ىلعاضاي للعاريح األوعاضاع بلعمتملاةأ

 الضريبة الوحيدة .1
هن لتاريالعااواللبفاضلضاي للوعحاأل   ت للتملتمهالعا  ه لعلعحلصهري لعاهىلكه ليازك ه لكه لكهريع ةلك ا هل،ل

فاض  لعاىلعريع العل ضلابعت   ه لعمصا لعاريح الااثاوألعحلا ا ل،لةيلةالر ه العاضهاي للل18ح  لمتلعلعاااال
ويتم هزلهه علعان ه الل،تاهفلعمصه ة كه لخملعإيهاعةع ياريالعاهىلةمه رلفهاضلضهاي للوعحهاألعاهىلجممهرياللعاريح اأ

ةره لخيته  للبت رياللوبت طلل جاعءع لعاتحص للوعخنف ضلي ا لت  ا فلج  يت  ،ل اللةاله علعان  اليمل  لعا  
وهه عليهؤةيلااتفاقهللعلعممل كاهللعم ا هللبهنيلخمتاهفلل،رريالوعحالك لعاثاوألوعلرشهطللعاهيتليهتملفهاضلعا  ه لعاضهاي ل

أنواع 
الضرائب

معيار معدل 
الضريبة 

الضرائب 
النسبية

الضرائب 
التصاعدية

معيار العبء 
الضريبي

ضرائب مباشرة

ضرائب غير 
مباشرة

معيار الحدث
ةالمنشئ للضريب

الضرائب على 
رأس المال

الضرائب على
الدخل

الضرائب على 
االستهالك

معيار الوعاء 
الضريبي

الضريبة 
حيدةوال

ائب الضر
المتعددة
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ساوج لع لك اةلعاملاعاللعاضاي  ل،ليم لة  لتات زلعاىلجهزءلكه لعاثهاوألوهه عليته عاللوهريليملتربل،ط ا  لعجملتمع
 .1عاىلعات ا لك لةفعلعاضاي ل

 الضرائب املتعددة .2
ياصههالبن هه العاضههاع بلعمتملههاةأل سضهه العممههريانيللرههريعالخمتافههللكهه لعاضههاع ب،لوهنهه ليههتملفههاضلةرههريعال

تتملهههاةلو تاهههفلعلوع هههللعاضهههاي  ل،لوهههه عل عجهههعلاتملهههاةللكتملههاةألكههه لعاضهههاع بلعاهههيتلخيضهههعلهلههه لعم اهههف،لوكههه لمث
كص ة لعاثاوألوت ه ا فلحتا هدلعاهاسل،لويتم هزلهه علعانهريالكه لعاضهاع بلةره ليااهللكه لعات ها لعاضهاييبليمه لةره ل
يااههللكهه لعاملههبءلعاضههاييبلعاههىلعم افههني،ل اللةالعإفههاعطلعلتملههاةلعاضههاع بلكهه لشههدر لةاليههؤةيلاتملا ههالعان هه ال

 .2م لعانش طلعالقتص ةيلو  ةألرفا  لعاتحص للعاضاييبلوعاقال
 املنشئ للضريبة د اثنيا: التصنيف على أساس معيار احل

ياصالهبه لةالعالاتهزعالاباضهاي للينشهدلمبايهاةلتهريعفالعا هاوفلعاشخصه للوعمريضهريع للعاهيتلتهؤةيل ىلظ هري ل
 :اسللوعاضاع بلعاىلعالمت  نةرلعم  لوعاضاع بلعاىلعا،لوتناتمل ىلعاضاع بلعاىل ل3عالاتزعالاباضاي ل

 الضرائب على رأس املال .1
تملتههربلضههاع بلعاثههاوألةحههالعلةوع لعهل كههللعاههيتليملتمههالعا  هه لعان هه العاضههاييبلعلحتا ههدلةهههاعفلعجملتمههعل

وه علعانريالك لعاضاع بليتخ لك لااوألعافاةلوع ءلااضاي للوا سلةسللعافاة،لوياصالل،عالقتص ةيللوعالجتم ع ل
ةولممتا ه  لك ن هللويه لك ن هلللباةرلعم  لةولااوألعافهاةلههريلكه لميا ه لعم اهفلعلحل هلل كن هللكمل نهللكه لعاه  ع 

لأةولع ينلةولي لكرياهاكريااألااسللراايللمريعءلي رلل،شاطلةالت ريالق باللااتاايالعاناايل،ك ةيللةولكملنرييل
 .4ةيلع طالل،ااسللعاىلعإط ز

 الضرائب على الدخل .2
ياصههالاباههاسللكهه ل صههللعا هه لعافههاةلبصههفللةو يههللعاههىلحنههريلكتههتمالكهه لكصهها لكملههنيلقههاليتمثههللعل

ةولههههريلجممهههريالعمنههه فعلوعخلهههاك  لعاناايهههللعاا باهههللااتاهههايالل،كا  تههه لاريمههه  للعإرتههه جلةولعلعماههه لةولف  مههه لكملههه 
وتملتربلضاي للعااسللةهملعاضهاع بلل ه لتاععه لعاملاعاهلل،ل5اباناريةلعايتلتنتتلع ل ؤورلعلكريع لس  لفاألكمل نل

 عاضاي  للاام اف.
                                                           

ل.189-187:لعا ل ياوة،لكاجعلم دللياه،لصلص1
ل.19،20حممالبري ياأ،لكاجعلم دللياه،لصل2
ل.26شمل  ولاطف ،لكاجعلم دللياه،لص3
ل.105حممالسص ورل،لكاجعلم دللياه،لص4
ل.135،لص2011ةع ل ااعء،لعم ا،ل ،2،لطاملالية العامة والقانون املايل والضرياع ة لعافا ملعاملا ،ل5
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 الضرائب على االستهالك .3
كتنريعههل،لف هه لتفههاضلمبن مهه للتفههاضلههه هلعاضههاي للمبايههاةل رفهه زلعافههاةلااساهه ،لوههه لضههاي للكتملههاةألول

ل.1عمتملم  لعافاةلااسا لااحصري لعاىلعاتاعلوعخلاك  لعايتل ت جل ا   

 اثلثا: التصنيف على أساس معيار العبء الضريا
 حتبله علعممل   لتناتملعاضاع بل ى:

 ضرائب مباشرة .1
ههه لضههاع بليتحما هه لعممههري لك  شههاألوالليتههتط علراههللع ئ هه ل ىلشههخصلآسهها،لكثههللعاضههاع بلعاههىلل

عمات هه  لوعاضههاي للعاههىل يههاعةع لعم هه ليهه لعاتاي  يههللوعاضههاي للعاههىل يههاعةع لعاثههاوألعاملا  يههللوعاضههاي للعاههىلة ابحل
ت ا ف هللااممهري ،ليمه لةالحصه ات  لعتم ةه لعاىلكف ريالعماها ألعاابعلشخ صلعالعت   يل،لوتتم زله هلعاضاي لل

،لةكه ليمه لتتهمملبتحا هدلعاملاعاهلوتتم هزلبته رياللعاتحصه ل،للاثبتللرت   لاتريقعلا   لعاريع ءلعاه يلتفهاضلعا ه ،ل
تتمثهههللعلتملاهههالوطهههري لعإجهههاعءع لعخل صهههللحبصهههالو بهههطلوحتصههه للعلع ههه ءلفع هههري لهههه علعانهههريالكههه لعاضهههاع بل

 .2عاضاي  ل

 ضرائب غري مباشرة .2
  لراللع ئ  ل ىلشخصلآسا،لح  ليتملةفمل  لبش للي لك  شهالكه لق هللعاشهخصله لضاع بلمي

ااضههاي ل،لوكهه لةكثاههللعاضههاع بليهه لعم  شههاألعاضههاع بلللعاهه يليايههالةاليتههت ا لعلشهه  ءلةولعخلههاك  لعخل ضههمل
عمفاوضهههههللعاهههههىلعالمهههههت عةلوعاتصهههههن علوعا  هههههعلوعاناهههههللوةسهههههري لعاتهههههاعلعالمهههههت  ي ل،لو مهههههريالعاتتهههههاي للوعاهههههاه ل

،لوتتم هههزلح ههه لمهههت ريالعاضهههاي للضهههم لعات ههه ا فلعنهههالحتايهههالةمهههمل  لعمنتايههه  لوعخلهههاك  ل.3عاملاههه  ي... خل
اللتتطابل جاعءع لكملااألويتملحتص ا  لك  شاألعنالب علعاتاملللةولعمهت عةه ،ليمه لل   عاضاع بلي لعم  شاأل

ةالعم اهههفلالليشهههملالبمل ئ ههه لرتههه   لل ههه لتهههاسللضهههم لةمهههمل  لعاشهههاعء،ل اللة ههه لاللأتسههه لبملهههنيلعالعت ههه  لقههها أل
 .4ف  لتفاضلعاىليللك ليايبلعلعحلصري لعا  لوابات يللمي  لةال للمب اةلعاملاعالل،عم اف

 
 

                                                           
ل.138،لص2015،لعاا هاأكايزلعاا عم  لعاملاب ل،ل ،1،لطاملالية العامة: اإليرادات العامة عر  لحممريةلعم  أ،ل1
ل.14،لص2007،لعااع لعجل كمل ل،لعإم نا يل،لفلسفة احملاسبة عن الضريبة على الدخلكنيلعات الةمالاطف ،لة2

3Mohamed Abbas MAHERZI, introduction à la fiscalité, édition ITCIS, Alger, 2010, p35. 
ل.15كاجعلم بد،لصةكنيلعات الةمالاطف ،ل4
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 )سعر الضريبة( معيار معدل الضريبةرابعا: التصنيف على أساس 
ةيلةر للا لعم اغلعا يلتاتطمل لعاضهاي للكه لعمه  لل،ياصالب لرت للك اغلعاضاي لل ىلعاريع ءلعخل ضعلهل 

 :1عخل ضملللهل ،لوتتمثللةرريعالمملالعاضاي للعلعلكريع ةول

 الضرائب النسبية .1
بشهه للل بلتتغهه ةيلةالحصهه اللعاضههاعل،بغهه لعان ههالعهه لحايههملعاريعهه ءل هنهه لي اههىلمههملالعاضههاي للاثبت هه

 للتتنه ق لكهعل هلعاضهاي،لور حهظلةالهه علحهنيلي اهىلعمملها لاثبت هل،ك  شالكهعلحايهملعمه ةألعخل ضهملللااضهاع ب
 .ك اةلعاملاعاللعلفاضلعاضاع ب

 الضرائب التصاعدية .2
حايملعاريعه ءلعخل ضهعلااضهاي ل،لواباته يللفحصه اللتتم زله هلعاضاع بلاب ة ةلةممل  ه ل)عمملا (ليام لع تفعل

 :2 للةيربلك لعااسللعخل ضعلااضاي ل،لوه لأتس لش انيعاضاع بلعمافريعللمريفلتزةعةلبش
فههاضلعاضههاي للل ،لمثليههتمهنهه ليههتملتاتهه ملعاههاسري لاملههاألط اهه  لويههتملتات   هه لتصهه عا: اإلمجاليةةة التصةةاعدية -

 ةساى؛اليام لعرتاان لك لط الل ىلمبملا لكتزعي
اتههه ملح ههه ليهههتملتل عفههه ءلعحلهههالعلةىلعاضهههاو يلااممل شهههللعلمهههاري يتضهههم لهههه علالتصةةةاعدية ابلشةةةرائح:  -

 ىل. ىلةساللعااسلل ىلشاع ملمثلتفاضلعاضاي للبنتبلخمتافللتتزعياليام لعرتاان لك لشا ل

 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.143فتح لةمالل  لعريعة،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.26حممالبري ياأ،لكاجعلم دللياه،لص2



 الفصل الثاني:.....................................................................................المخاطر الجبائية والتسيير الجبائي
 

 
57 

 أنواع الضرائب املطبقة يف اجلزائراملطلب الثالث: 
ل:عاملايالك لعاضاع ب،لوعايتلتتمثللعلعاضاييبلعلعجلزع الك لعان  ايت ريال

 عاضاي للعجلزعف للعاريح اأ؛ -
 ؛عإمج يلعاضاي للعاىلعااسلل -
 عاامملعاىلعاا مللعمض فل؛ -
 عاامملعاىلعانش طلعم ين؛ -
 عاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  . -

 (IFU)الضريبة اجلزافية الوحيدة الفرع األول: 
لاجلزافية الوحيدةتعريف الضريبة أوال: 

متلأتم تهه  لاتحههللحمههللعاضههاي للعاههىلعاههاسللللعاريح ههاألعاههىلة هه لضههاي للوح ههاألفلعاضههاي للعجلزعف ههتملهها ل
عإمج يللوعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  ،لوتغط ل  ةألعاىلعاضاي للعاىلعااسللعإمج يللةولعاضاي للعاهىلة ابحل

ةيلةالعم اهههفلاباضهههاي للهنههه لاههه سلجمهههربلل.1عانشههه طلعم هههينعاشهههاي  لعاامهههملعاهههىلعاا مهههللعمضههه فللوعاامهههملعاهههىل
تههاعىلعاضههاي للعجلزعف ههللفاههطلي تفهه لبههافعلضههاي للمههنرييللوعحههاأللو منهه ل،  اباتصههايملبملههاألضههاع بلوعاا هه البههافمل

لعاريح اأ.
 اجلزافية الوحيدة ال تطبيق الضريبةاثنيا: جم
ل:2ضاي للعجلزعف للعاريح األيللك اخيضعلا

ول  لةولحاف هه لة لةولجتهه علشههخ صلعاط  مل ههريالوعمملنرييههريالوعاشههاي  لوعاتمل ور هه  لعاههيتلمتهه  رلرشهه ط لصههن ع  -
 ؛جةلل30.000.000الليتاي و للةعم هلمك نللي لجت  يل،لعا ي لي ريال قمل

لوزلعاريطينلااعمعاصنالعمةعمتتثماوالعا ي لمي  مريالةرشطللةولينايزوالكش  يع،لوعمؤهانيلا متف ةألك ل -
 .ا ط النيلعاىلعتشغ للعاش   لةولعاصناوزلعاريطينلااعملعاااضلعمصغالةولعاصناوزلعاريطينلااتدك

تاهري لكه لرفهسلعااه رريالمتلتغ  ل قملعلعم  ،لح  لةصه حللعمه ةألل2020وجتا لعإش  ألةر لس  لمنلل
صلوعاشاي  لعمار لللع لعاط بعلعم ينلعاهيتلمته  رلعف للعاريح اأ،لعلشخ زلةر لين غ لةالخيضعلان  العاضاي للعجل

رش ط لصن ع  لوجت   لوحاف  ،لوي علعاتمل ور   لعحلاف للوعاصن ع  لعاتاا ايللعايتلالليتاي و ل قملةعم هل لعاتهنرييل

                                                           
ل.74صك ا ،لل282عم ةأل،ل2018،لعجلزع ال،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1

2Direction des relations publiques et de la communication, Calendrier fiscal, Algérie, 2018, p8. 
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عههاعلتاهه لعاههيتلعستهه   لر هه الفههاضلعاضههاي للحتههبلعاههابمللةج،لكهه ل15.000.000عم ن ههللعاتههنرييللل ياعةعتهه ةول
لك لر  العاضاي للعجلزعف للعاريح اأ:لمتلعمتثن ءل.يم عحلا ا 

 ةرشطللعااق للعاملا  يللوتات ملعل عض ؛ -
 عةلعاتاعلوعا ض  علعمريج للإع ةألعا  علعاىلح هل ؛ لةرشطللعمت -
منصههريصلعاألح هه الل عهه ةألعا  ههعلعاههىلح هلهه ،لعمم  مههللحتههبلشههاوطلعا  ههعلابجلماههل،لط اهه ولةرشههطللشههاعءل -

 ك له علعاا رريا؛ل224عا   لعلعم ةأل
 علرشطللعمم  مللك لطافلعاريي ء؛ -
 ط  ل؛ح ا للعاعلرشطللعمم  مللك لطافلعامل  ةع لوعمؤمت  لعاصح للعخل صل،لوي علخم بالعات -
 ةرشطللعإطمل الوعافناقللعمصنفل؛ -
 وعا  تني؛ا هبلع  لك لععاا  مريالبملما   لت ايالو ع ةأل م اللعممل ةالعانف تل،لوص رمل لوجت  لعمصنريل -
لعلشغ  لعاملمريك للوعاايلوعا ن ء. -

 اإلعفاءات من الضريبة اجلزافية الوحيدةاثلثا: 
ل:1تملفىلك لعاضاي للعجلزعف للعاريح األيللك 

 ؛هب لوي علعمص حللعماحالل،عمؤمت  لعات بملللجلممل   لعلشخ صلعمملريقنيلعمملتماأ -
لعاشههاوطلعاهه يلي لعلةفههارشهه ط لحاف هه لفن هه ،لوعما ههاعحلاف ههريالعاتاا ههايريالويهه علعلشههخ صلعاهه ي لمي  مههريال -

 ؛حتاةهلبنريةهلع لطايدلعاتن  م
 ؛ك اغلعإياعةع لع االلك لق للعافازلعمتاح ل -
ف ةألا مهتلعمؤهاهلعلعمشه  يلةولعلرشطلتتتف العلرشطللعايتلمي  م  لعاش   للويلعمش  يعلعالمتثم  يللةول -

اصههناوزلصههغالةولعكهه لةعههملعاصههناوزلعاههريطينلاههاعملتشههغ للعاشهه   لةولعاصههناوزلعاههريطينلاههاعملعااههاضلعم
 لعبتهاعءلكه لات يهخلمهنريعل3األك ل عف ءلي كللك لعاضهاي للعجلزعف هللعاريح هاألمهل،عاريطينلااتدكنيلعاىلعا ط ال

 طدلعلعمنهلعلرشهطلالهه هل لعنهاك لتتريعجهك لات يخلعالمتغ لمنريع لعبتاعءل6ويتملمتاياه ل ىلعمتغ هل ،ل
تريظ هفلب العمتهتثماوالناك ليتملعايتلياعةلتاق ت  لحتاةلق  مت  لع لطايدلعاتن  م،لومتاةله هلعماألبتنتنيلع

 كتتخاكنيلعاىلعلقللماألي لحماوةأ.ل3

                                                           
ل.75ص،ل6ك ا لل282عم ةأل،لكاجعلم دللياه،لعجلزع ال،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
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ةعةلعحلاهههريزلمهههالمههه ةلوعوياتهههبلعاهههىلعهههاالعحهههاعالعالاتزعكههه  لعمات طهههللبملهههاةلعاريظههه  فلع ااهههللمهههحبلعالعت
ريعفههدللااضههاي للعمالعلةىوعاامههريالعاههيتليهه الكهه لعمفههاوضلتتههاياه ،ليهه لةالعمتههتثماي لي اههريالكههايننيلبههافعلعحلهه

ل شاألوعاامريالعمم اال.لك ا لك لق رريالعاضاع بلعم ل365ك لعم اغلعمنصريصلعا  لمبريجبلعم ةألل%50انت لل

 الضريبة اجلزافية الوحيدة ديدرابعا: ق
ل:1ولا لبتط  دلعمملاال لعات ا لل،حت  لعاضاي للعجلزعف للعاريح األك لس  ل قملعلعم  لع ادليتم

 ؛ابانت لللرشطللعإرت جلوب علعاتاعل5% -
 .ابانت للاألرشطللعلساى 12% -

 (IRG) اإلمجايلالضريبة على الدخل الفرع الثاين: 
 ف الضريبة على الدخل اإلمجايليتعر أوال: 

،ل2   لضاي للشه كاللومهنرييل،ليهتملتط  ا ه لعاهىلعاهاسللعإمجه يللعاصه علاألشهخ صلعاط  مل هنيلتملافل
ويتملعحلصري لعاىلص علعاهاسللعخل ضهعلااضهاي للبشه للةم مه لكه لسه  لجممهريالعاهاسري لعافئرييهلل)عمات ه  ل

ل.3(…وعلجري ،لعإياعةع لعاف ح ل،لع  اع ل ؤورلعلكريع لعمناريال
ل:4مي  لعااري لةالعاضاي للعاىلعااسللعإمج يللتتم زلابخلص  صلعات ا لل،عاتملايفك لس  له عل

ا فلعمنصهريصلاحلعات ه ط:ليتملفاض  لعاىلعااسللعإمج يللعاص علعا يليتحصللعا  لبملالضريبة إمجالية -
 ؛ق رريانلعا   

 اي ل؛اضسري لعايتل اا  لعم افلاب:لتافعليللمنللعاىلةم رلعل ابحلةولعااضريبة سنوية -
 ؛:لةيلتشملليللفئ  لعااسلضريبة أحادية -
ري ،لكهه لعاههاسل:ليههتملحتهه  لعاضههاي للكه لسهه  لتط  ههدلمههاملتصه عايلكاتههمل ىلشههاع مضةريبة تصةةاعدية -

 اهفلعه تدلعملعمااهىلعاهىعا يليتمملبتط  دلكملا لتص عايلي ا ،لبش للي ريالف  لعاملبءلعاضهاييبل
 ؛ةيثالةمه لليام ل عةلةسا لاباضاي ل

لاباضايب.لم تت للك لطافلعم افني:لتاريالعاىلةم رلعاتصا   لابااسري لعتصرحييةضريبة  -

                                                           
ل.60،لص2018،لعجلزع ا،لالدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1

2Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, p60. 
3François CHOUVEL, Finances publiques 2013, 16e édition, gualino, paris, France, 2013, p107. 

ل.97،لص2008ةع لهريكل،لعجلزع ا،لل،4طل،اقتصادايت اجلباية والضرائبحممالع  رلحما ي،ل4
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عاهيتليت هريالكن ه لعاهاسلللفئه  لكه لعمهاعس للنه نلمهلعاضهاع بلعم  شهاألعجلزع هايلعاهىلةالهيمه ليهنصلقه رريال
 :ل1عإمج يللوه عاص عل

 ؛ة ابحلك ن ل -
 ؛ع  اع لعمتتثماع لعاف ح ل -
 ؛ جي  لعما    لعم ن للوي لعم ن لعإياعةع لع االلك ل -
 ؛ع  اع ل ؤورلعلكريع لعمناريال -
 ؛عمات   لوعلجري لوعممل ش  لوعاايريالعاملمايل -
 .لفريع  لعاا مللعان جتللع لعاتن   لمبا بللع لعاملا  ع لعم ن للةولي لعم ن  -

 لضريبة على الدخل اإلمجايلل األشخا  اخلاضعوناثنيا: 
ل:ل2عاىلعااسللعإمج يللعاىلي فللكاعس ليتملتط  دلعاضاي لل

 ؛علشخ صلعا ي ليريجالكريط لت ا ف ملعلعجلزع ا -
 ؛علشخ صلعا ي ليريجالكريط لت ا ف ملس  جلعجلزع الوع  اعتملك لكصا لجزع اي -
علههه علعا اههالللخيضههملرياةعههريعالعااواههللعاهه ي لمي  مههريالوظهه  ف ملةولي افههريالمب هه العلباههالةجنههيبلوعاهه ي لال -

 ؛ص للعاىلجممريالةسا ماضاي للشخ
ري لفههاضل ههكههاعس لللعلشههخ صلكهه لجنتهه للجزع ايههللةولةجن  ههللعاهه ي ليتحصههاريالعلعجلزع ههالعاههىلة ابحلةو -

 ؛عاضاي للعا   ل ىلعجلزع المباتضىلعتف ق للج    للمتلعااه لكعلبااعالةساى
 ؛عاشاي ءلعلشاي  لعلشخ ص -
 ،    م  مللعمشايللم نللةعضشاي ءلعاشاي  لعمار للعم ن للعمش اللك لةجللعم -
ةاللتشه للل ،لشهايطلشاي ءلعاشهاي  لعمار هللعخل ضهملللاهنفسلعان ه العاه يل ضهعلاه لعاشهاي  لابمهملمجه ع -

اىلعمتؤوا للعلم م للعه هلعاشاي  لعلش للشايللةم ملةولشايللحماوةألعمتؤوا ل،لوةالتنصلقريعر ن  ل
 ؛ي لع اوةألااشاي ءلف م لخيصلةيريالعاشايل

 .ةعض ءلشاي  لعمت مهللعا ي لهلملكتؤوا للتض كن للوي لحماةألف    -

 
 

                                                           
ل.10،لص2عم ةأل،لكاجعلم دللياه،لعجلزع ال،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.10ص،ل7و 4 ،3عماجعلرفت ،لعمريعةل2
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 ت من الضريبة على الدخل اإلمجايلاإلعفاءااثلثا: 
ل:1يللك للعإمج يلعااسلللعاىلضاي لعايملفىلك ل

 ههه   ل سضههه العجلعحلهههالعلةىلاعإمجههه يللعاتهههنرييلعاصههه علةولياهههللعههه للعلشهههخ صلعاههه ي ليتههه ويلةسا هههم -
 ؛عا  لعلجاو لعاضاي للعاىلعااسللعالمج يلعمنصريصل

يتلنملعا اههاعالعاههمتههللعنههاك لعاتههفاعءلوعلعههريعالعااباريك مهه نيلوعاان صههللوعلعههريعالعاانصهها نيلكهه لجنتهه للةجن  هه -
 باريك م نيلوعاانصا نيلعجلزع ايني.ميثاري  لرفسلعالكت   ع لاألعريعالعاا

 لضريبة على الدخل اإلمجايلا قديدرابعا: 
 عات يل:ت مل لاااياو لعاتص عايللعإمج يلحتتبلعاضاي للعاىلعااسلل

 جدول حسا، الضريبة على الدخل اإلمجايل: (1-2)اجلدول رقم 

 رت للعاضاي ل قتطلعااسللعخل ضعلااضاي لل)ةج(

 %0 ةج120.000الليتاي و ل

 %20 360.000 ىلل120.001ك ل

 %30 1.440.000 ىلل360.001ك ل

ل%35 1.440.000لةيثالك 

 .26ص،ل104لعم ةأ،ل2018ق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعمم اال،لعجلزع ا،ل: املصدر                  

ره لاللمي ه لةالياهللة،ليه ل%40يته ويللعإمج ا هلك ل ف  لرتيبلك لعاضهاي لللوعلجري تتتف العمات   ل
ل،(ةجلش ا 1.500و 1.000)ةجلمنري لةيلبنيل 18.000لةجلمنري لةوليزيالع  12.000ه علعاتخف  لع ل

 لم،لويه علعاملمه اصهملعاه  تتهتف الكهاعس للعاملمه  لعمملهريقنيلحاي ه لةولعاا ه لةولعم فهريفنيلةولعل،فض لع للاه 
جلةلل1.000لحاوةلعلمج يلعإعمتا عاي لعات بملنيلاان  العامل الك ل ف  ل ض علعلك اغلعاضاي للعاىلعااسلل

ل،لك ليمل ة :ش ا 
 ؛ةج25.000ةجلةوليت وي لوةقللك ل20.000ابانت للااسللةيثالك لل80% -
 ؛ةج30.000ةجلةوليت وي لوةقللك ل25.000ابانت للااسللةيثالك لل60% -
 ؛ةج35.000ةجلةوليت وي لوةقللك ل30.000ابانت للااسللةيثالك لل30% -

                                                           
ل.5،لعم ةألكاجعلم دللياه،لعجلزع ال،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
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 ؛ةج40.000ةجلةوليت وي لوةقللك ل35.000ابانت للااسللةيثالك لل10% -
 .ولعات ريي عاىلعمات   لعمافريعللبملنريعالعاالااخربألةل%20يط دل ف  لقا هلل،لا لوفض لع 

ل:لعاتملاي  لمتسلعماعس للعات ا لةص حل،لح  ل2020وقالمتلتملايلله هلعم ةألمنلل
 ؛عإمج يللل عف ءليا لك لعاضاي للعاىلعااسعاىللحتصلةج،لل30.000عماعس للعايتلاللتتملاىلل -
   :ح ف  ل ض ع،للحتصللعاىةجلل35.000ةجلوتاللع لل30.000عماعس للعايتلتفريزلك اغل -

ل؛x(8/3)-(20.000/3)(لعاضاي للعاىلعااسللعالمج يل=لعاضاي للعاىلعااسللعالمج يلل)وفا لااتخف  لعلو 
حاي هه لةوللمملهريقنيعاملمه  لعةج،لعاهيتليتا ضه ه لل40.000ةجلوتاهللعه لل30.000عمهاعس للعاهيتلتفهريزلك اهغل -

 علك ل ف  ل ضتف التتل،امل اععاا  لةولعم فريفنيلةولعاصملعا  ملوي علعاملم  لعمتا عاي لعات بملنيلاان  ال
لح ه :ل لةعه ه،مشه  ل ا هع،لبشاطلةالالليهاعيملكهعلعاتخفه  لعاثه ولك اغلعاضاي للعاىلعااسللعإمج يلعل

-x(5/3)و ()وفاهههههه لااتخفهههههه  لعللعإمجهههههه يل=لعاضههههههاي للعاههههههىلعاههههههاسللعإمجهههههه يلعاضههههههاي للعاههههههىلعاههههههاسلل

ل.(12.500/3)

 (IBS) الضريبة على أرابح الشركات: الفرع الثالث

لف الضريبة على أرابح الشركاتيتعر أوال: 
  ههه لضهههاي للمهههنرييللتفهههاضلعاهههىلجممهههللعل ابحلوعمهههاعس للعاهههيتلحتاا ههه لعاشهههاي  لوي هههه لكههه لتملهههافل

ل.1عاشاي  ،لوتتمىلاباضاي للعاىلة ابحل136علشخ صلعمملنريينيلعمش  ل ا  ملعلعم ةأل
ل:2وتتمثللسص  صلعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لعلة  

 ل؛ا لعاتنتلعاىلعل ابحلع االلس  ل:لتفاضلكاألوعحاألس  لعاتنللعم ا لضريبة سنوية -
 لعالعت ه  لح اتهلسه لبملهنيأت:لف  لاللأتس لبملنيلعالعت   لعحل اللعاشخصه للااخ ضهعلهله ،لواللضريبة حقيقية -

 ل؛،لوه لتتملابم ةألعخل ضملللااضاي للوعمتمثاللعلعاابملعم ةي
 ؛:لف  لتفاضلعاىلجممللعل ابحلةوالمت  زلط  ملت  ضريبة عامة -
 ؛:لولا لبتط  دلكملا لاثبللعاىلعل ابحلعمتاياللك لعمؤمتلضريبة نسبية -
عات بملههلللعاضههاع بل:لعم اههفليملمههللعاههىلتاههاميلتصههايملمههنرييلجلم ههعلة ابحهه لاههاىلكفتشهه لضةةريبة تصةةرحيية -

 .ااماالعالجتم ع لاامؤمتللعاا  ت ل
                                                           

ل.32ص،ل135عم ةأل،لعماجعلعات بد،لرفسلالجزائر،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.144شمل  ولاطف ،لكاجعلم دللياه،لص2
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 بيق الضريبة على أرابح الشركاتال تطاثنيا: جم
ل:1عاشاي  لعاىعاضاي للعاىلة ابحلتفاضل

مار ههللععاشههاي  لعاشههاي  لك مهه ليهه الشهه ا  لوياضهه  لابمههتثن ء:لشههاي  لعلشههخ صلوشههاي  لعمتهه مهل،لول -
عاشاي  لوه عللاىلة ابحععايتلالتت ريالعاىلش للشايللابلم م،ل اللعلح اللعست   هملعخلضريالااضاي لل

تبلرللوعمملتماألحرياللعم ريلعجلم ع لااا ملعمناعالست   لالل جمل للف  لكاىلح  ألعاشايل،له ئ  لعاتريظ فل
ملللتمل ور   لعخل ضاي  لوعاعلش   لوعاشاوطلعمنصريصلعا   لعلعاتشايعلوعاتن  ملعجل  يلهبم لعاململ،لعاش

 ؛ااضاي للعجلزعف للعاريح اأ
 ؛عمؤمت  لوعهل ئ  لعاملمريك لللع لعاط بعلعاصن ع لوعاتاي  ي -
 ؛ بلعم  شاألوعاامريالعمم االك لق رريالعاضاعل12تاي  لعم يري ألعلعم ةألعاشاي  لعايتلتنايزلعاملما   لوعمن -
اضهاع بلكه لقه رريالعل138للعمه ةأعاشاي  لعاتمل ور للوعالحت ةع لعات بملللهل لابمتثن ءلعاشاي  لعمش  ل ا  ه لع -

 .عم  شاألوعاامريالعمم اال

 من الضريبة على أرابح الشركات اإلعفاءاتاثلثا: 
عحلهه ال لت ههريالعمؤمتههللس ضههملللااضههاي للعاههىلة ابحلعاشههاي  ل اللة هه لقههالت ههريالكملف ههللكهه لعلبمله ل

ل:2م ليا ريضح لف ه هلعاضاي للمريعءلبش للةع ملةولكؤقللوهريلك لمن

لاه:بش لل    للعإعف ءع يتملكنمله هل: اإلعفاءات الدائمة .1
سص صههه لكهههعللوعمنايهههزألعخل صهههللاباتهههدكنيصهههن ةيدلعاتمل ور ههه  لعاف ح هههللعل طههه  لعاملما ههه  لعا ن  هههللوتاههه ل -

 ؛شاي    
 ؛عاتمل ور   لعالمت  ي للعات بملللاامؤمت  لوعهل ئ  لعاملمريك ل -
 ؛عإياعةع لعمنايزألك لطافلعافازلوعهل ئ  لعايتلمت  رلرش ط لكتاح   -
 ؛ هلعمؤمت  لعات بملللجلممل   لعلشخ صلعمملريقنيلعمملتماألوي علعهل  يللعات بمللل -
ابمهتثن ءلعما ه  لعاناهللعاهربيللعاتهاعلوتاه لعاهيتلتتضهم لعخلهاك  لعمها ألااملماهللعاصهمل ل،لعما   لتصايا -

وعا حههايلوعجلههرييلوعما هه  ل عهه ةألعاتههدكنيلوعا نههرينلويهه علابانتهه للمتملهه كا لعهلهه تفلعاناهه  لوحهه كا لتههاعس صل
عللعإرته جال ق كللوعمتغ  لساك  لحترييللعاصري لعربلباوترييهري لعالرارهللوعمؤمته  لعان شهطللق هللوبمله

                                                           
ل.32ص،ل136،لعم ةألعجلزع ا،لكاجعلم دللياه،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.220-218:صلصل،2008ةع لع مايل،لعجلزع ا،لل،1طل،أقر التشريع اجلبائي على مردودية املؤسسة وهيكلها املايليريمفلك كش،لانصالةعةيلعاوا،ل2



 الفصل الثاني:.....................................................................................المخاطر الجبائية والتسيير الجبائي
 

 
64 

وميههنملههه علعااطهه العمنايمهه لف مهه لخيههصلعما هه  لتصههايالعمههريعةلعمنايم ههللعاههىلح هلهه لعخلهه الةولبملههالحترييا هه ،ل
 ؛1حتبلرت لل قملعلعم  لع ادلاباملماللعاصمل للعإعف ء

لكه لطهافلعمصه حللةلعمتهامعاتمل ور   لعاف ح للااتمهريي لوعاشهاعءلويه ا لعالحته ةع لعمتهتف األكه لعالعتمه  -
  لعمنايهزألمهتثن ءلعاملما هته ه ،لابتعمؤهاللاري ع ألعاف حل،لوعمت ألط اه لاألح ه العاا ررير هللوعاتن  م هللعاهيتل

 ؛كعلعمتتملمانيلي لعاشاي ء
اأ،لحتههبلرفههسلعمملتمههل عحت ةعتهه،لحترييههل،لحفههظلوب ههعلعمنتايهه  لعاف ح ههل،لويهه علإرتهه جعاشههاي  لعاتمل ور ههلل -

ا ه  لابمهتثن ءلعاململايتلتته ه وعمت ألط ا لاألح  العاا ررير للوعاتن  م للعم با ،للعاشاوطلعمنصريصلعا   
 عات ا ل:

 ؛عم  مل  لع االلعلحم  لعاتايز للعمنفصاللع لكؤمت ت لعاا  ت ل 
 ةوللرت الوعحل هريعا،غ يللعإعما   لعاتحرييللعايتل صلعمنتاي  لةولش  لعمنتاي  لابمتثن ءلتا لعمريج للات

 ؛عمتملم هل ليمريعةلةوا للعلعاف حللةولعاصن علعايتلمي  ل
 ريهل ضطا لاا ععاملما   لع االلكعلعمتتملمانيلي لعاشاي ءلوعايتل سصللهب لعاتمل ور   لةول. 

 هري لايلعم هينلااحريعالعجلزع هع ااهللكه لتمل ور ه  لعحل هري لوعحت ةعته لكهعلعاهاييط دلعاهىلعاملما ه  للعإعف ءه عل
تمل ور هه  للاههللكهه لطههافرييههل،لةولراههللعحل ههري ،لورفههسلعاشهه ءلابانتهه للااملما هه  لع ااشههاعء،لب ههع،لحتابانتهه لل

لكن .لعحل ري لكعلتمل ور   لةساىلااح ري لعل ط  لباعكتلكتطاألك لطافلعاايريعالةولباس ص

لكن :للمينمله علعاصنفلك لعإعف ءع لبصفللحماةأل كن  لوتتتف ااإلعفاءات املؤقتة:  .2
ع ،لابمتثن ءلوي ال لمنريلل10وطن نيلةولةج ربلوه علماألتتثماي لك لق للكلمت  لعات  ح للع االعمؤل -

 ؛ت  ح ااط العاعات  حللوعلمف  ،لوي علعاشاي  لعالقتص ةيللعمختاطللعايتلمت  رلرش ط لعلع
 هله لع اهدلاباملماهللملةعممنريع لحتهبل قهل3وي ال لعات  حللوعاتفالوي علعمؤمت  لعافناق للوه علماأل -

 ؛عاصمل ل
عل ابحلعمنايهههزألكههه لطهههافلعاشههه   لعمتهههتثماي لوعمتهههتف اي لكههه ل ع رهههللعاصهههناوزلعاهههريطينلاتهههاع ملتشهههغ لل -

وههه علمههاأللةولعاصههناوزلعاههريطينلاههاعملعااههاضلعمصههغالةولعاصههناوزلعاههريطينلااتههدكنيلعاههىلعا ط اههللعاشهه   
،لنه طدلعاهيتلجيهبلتاق ت ه مهنريع لعلعمل6منريع لعبتاعءلك لات يهخلعاشهاوالعلعالمهتغ  ،لوتافهعلعمهاأل ىل3

عم  لعاىلعلقللماألي لحماةأ،ليم لل3عناك ليتمل العمتتثماوالبتريظ فللنيتومتاةلفاألعإعف ءله هلبتن

                                                           
 .34ص،ل5عافااألل138،لعم ةألكاجعلم دللياه،لعجلزع ا،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
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علح اللتريعجالعانش طلعلكنطاللتتتف الك ل ع رهللعاصهناوزلعخله صلاتطهرييالكنه طدلعجلنهري لمتتهالكهاألةر ل
 ؛1منريع ل10عإعف ءل ىل

 .منريع ل5لع ل ةرلعم  لعمخ طاألوه علماأللعاشاي  لعل ابحلعايتلحتاا   -

 الضريبة على أرابح الشركات قديدرابعا: 
يههتملحتايههالعاههابملعخل ضههعلااضههاي للعاههىلة ابحلعاشههاي  لعاههىلةمهه رلعانت ايههللع  مهه  للعمملااههللوعاههيتلتاععهه ل

عانه تتلعه لعافهازلبهنيلعإيهاعةع لع ااهللةيلعاابملعخل ضعلااضهاي للههريلعاهابملعاصه عل،ل2عاضاي  للع اةأعااريععال
،لويط هههدلعمملههها لعاهههىلعاهههابملعجل ههه   ،لوعاههه يليتههه ويلعاهههابملكههه لعمؤمتهههللوعلع ههه ءلعان جتهههللعههه لمم  مهههللعانشههه ط

ع  مههيبلعمصههاحلبهه لكهه لطههافلعمؤمتههللكضهه ف ل ا هه لعات هه ا فلعمافريضههللكهه لعخلصههملكهه لطههافلعإةع ألعجل    ههلل
و ههاةلعاههابملعخل ضههعلااضههاي للبملههالسصههمليههللعات هه ا فلل.3خف ضهه  ل الوجهها و صههملكنهه لعإعفهه ءع لةولعات

ل:4عله هلعات  ا فلوتتمثل
،لةع ههه ءليفلك ا هههل:لوتشهههمللكصههه  يفلعمتهههتخاكني،لعمهههت  نلعمهههريعةلوعا ضههه  ع،لكصههه  لاملصةةةاريف العامةةةة -

 ؛ج    ل،لكنملعاتدكني،لك  ف  لعاغ ،لكص  يفلخمتافل
 ؛هتالكاتاإل -
 .املؤوانت -

لعاا رريالعجل    لخبصملعات  ا فلعات ا ل:ليم ليتمم
 ؛تف اجلا للكتةلل500ش    لواللتتاي و لق مت  لعمريحاأل عهلاع ،لعناك لت تت لط بمل ل -
لع للمته  لوعجلممل ه   هاألعمؤلعإع ان لوعاتربع  لوعمنملابمتثن ءلتا لعايتلمتلعمت ك  لرااعلةولع ن لاف  -

وقهالمتلتملهايللهه علل،اعةجلع نه لةولراه1.000.000 لاللتتاي و لق مت  لعاتنرييللك اهغلكعانش طلعإرت ولعنا
 ةج؛ل2.000.000ا ص ملل2020غلمنلل اعم

ةج،لل300.000مهلل تري ألق علع  ءلعايتلتتتريعلشاوطلعخلصملوعايتلمتلتتاياه لرااعلعنهاك ليفهريزلك اهغلعافه -
 كعلعحتت  ليللعاامريا؛

جل    ههلل،لكهه لعانت ايههللعلعمهه يلعلع  مهه للق ههللباعيههللمهها العان هه الع  مههيبل صههملعمصهه  يفلعلوا ههللعمتههايال -
 مخططلعالكتص صلعلصا ؛

                                                           
 .33ص،ل1عافااألل138م ةألع،لعات بدعجلزع ا،لرفسلعماجعل،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةلعمايايللعامل كللعاضاع ب،1

2JEAN-MARC Tirard, la fiscalité des sociétés dans l’UE, 8éme édition, groupe revue fiduciaire, Paris, France, 2010, 
p31. 

 .148شمل  ولاطف ،لكاجعلم دللياه،لص3
ل.12،لص2018،لعجلزع ا،لالضرائبدليل اخلاضع للضريبة التابع ملراكز مايايللعامل كللااضاع ب،لع4
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اوةلمهههافلكههه لك اهههغلهههه علعاهههاسللعلحهههل%10 صهههملكههه لعاهههاسللةولعاهههابملعخل ضهههعلااضهههاي لل ىلي يهههلل -
 لعم اهغلتثم ةألعمهج،لعانفا  لعمصاوفللعل ط  لحب لعاتطري لةعسللعمؤمتللشهايطلل عه ةلل100.000.000

 ؛عماسصلخبصم لعل ط  له علعا ح 
 ههه ة ع لعاشههه   لوتاق هههللكلعاا ضههه لعمههه يللوعا ف اهههللوعااع يهههللعخل صهههللابلرشهههطلللاإلشههه   عم ههه اغلعمخصصهههلل -

 .جةلل30.000.000ك ل قملةعم  لعاتنللعم ا للوعلحالةقص هلل%10شايطلل ا  ت لعلحاوةل
ر للطيبلاامريعةلعاص اال ك  ر للسصملعانفا  لعمتملااللابااويتلعال2020يم لةض فلرفسلعاا رريالعلمنلل

 ك ل قملعلعم  لعاتنريي.ل%1وش  لعاص االر ل،لولا لعلحاوةل
لوا  لت رياله هلعلع  ءلق باللااخصملجيبلةالتتريفالف   لعاشاوطلعات ا ل:

 ؛ ظ   ه لع لطايدل ف  لعلصري لعاص ف للاامؤمتل -
 ؛ع  م للوت ريالكاعمللابارياث دلعاتربيايللةاليتمل ظ   ه لع -
 ؛ةع  ءلعاتنللعم ا للعايتلسصصللهل لضم ةالتا جل -
 .امؤمتلاةالت ريالخمصصللااف  األعم  شاألا متغ  لةولت ريالكات طللاباتت  لعامل ةيل -

ل:1و اةلكملا لعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  ليم ليا 
 ابانت لللرشطلل رت جلعاتاع؛ل19% -
،لابمهههتثن ءلعحلم كههه  ولابانتهه لللرشهههطللعا نهه ءلوعلشهههغ  لعاملمريك هههللوعاههاي،لويههه علعلرشهههطللعاتهه  ح للل23% -

 ؛وي ال لعلمف  
 .علساىشطللرألالابانت ل 26% -

الكه لعلرشهطللريالعاملايجيبلعاىلعلشخ صلعمملنريينيلعخل ضملنيلااضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لعا ي لمي  م
طلكن مهبل ليللرش كنفصاللهل هلعلرشطللتتمملبتحايالحصللعل ابحلعلعلرفسلعاريقللةاليااكريعلحم م ل

لليههؤةيل ىل للكنفصههامملها لعاضههاي للعاههىلة ابحلعاشههاي  لعاريعجههبلتط  اهه ،لوعلح اهللعههاالعحههاعالكتهه لحم مهه
ل.%26تط  دلكن اي لمملا ل

 
 

                                                           
1Direction des relations publiques et de la communication, guide fiscal du jeune promoteur d’investissements, 

Algérie, 2018, p23. 
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 (TVA) الرسم على القيمة املضافةعلى الضريبة فرع الرابع: ال
 الرسم على القيمة املضافةتعريف ضريبة أوال: 

هه لضههاي للعاههىلعمههت  نلعاتههاعلوعخلههاك  ،لك مهه ليهه الكصهها ه .لوضههاي للعاا مههللعمضهه فللههه لضههاي لل
 .1علعان  العاضاييبك  رلله كلللحتتلل،ي لك  شاأ

ل:2علعييتلعخلص  صلعات ا للااامملعاىلعاا مللعمض فللحتايامي  ل
ربلعمههاي ل لعاهه يليملتههبطاياههلليهه لك  شههاألكهه لطههافلعمتههت ا لعان هه  تههافعلااخزينههللضةةريبة غةةري مباشةةرة:  -

 ؛عخلاك  عاتاعلوللعحلا ا ،لا  لك لطافلعمؤمتللعايتله لعماي لعاشاع لعا يليضم ل رت جلوتري يع
 ؛  اعلوعخلاك صلعمتملم  لعماعس للةيلعمص  يفلةولعالمت  نلعان    لااتضريبة حقيقية:  -
 ؛منتريجم ةيللااعنريع للعاللبنت للق مللعمنتاي  لوا سلابالمتن ةل ىلحتصضريبة نسبية القيمة:  -
ا مهللعمضه فللمهملعاهىلعاعليللكاحاللتري يهعلفهإالعاالضريبة مؤسسة حسب آلية عمل املدفوعات اوزئة:  -

فهههللنتهههريجلفهههإالعات ا مل ههه لعمخيهههصلفاهههطلعاا مهههللعمضههه فللعممنريحهههللاامنتهههريج،لحب ههه لةالعل  يهههللعحلااهههللعاهههيتلعت
 ؛    للعإمج ا للتط بدلعاامملع تري لبريعمطللمملالعا  علاامتت ا عجل

 ؛    ابانت للاامايننيلعاشاع نيلرت ايللحتما لك لق للعمتت ا لعانضريبة حمايدة:  -
ملع صههللبههنيلعاامههلح هه لجيههبلعاههىلعمههاي لةاليههافعلااخزينههللعافهه  زضةةريبة تتوقةةف علةةى آليةةة اخلصةةوم:  -

 .وعاامملعمخصريا
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1CHRISTIAN Schoenauer, les fondamentaux de la fiscalité: Techniques et applications, 6éme édition, éditions 

ESKA, Paris, France, 2005,  p120. 
2Direction générale des impôts, Guide pratique de la TVA, Algérie, 2018, p8. 
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 جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة اثنيا: 
ل:1 ضعلااامملعاىلعاا مللعمض فل

 تتهه لط بملهه ل،لعاههيتلتعما هه  لعا  ههعلوعلعمهه  لعاملا  يههللوعخلههاك  لكهه ليهه لتاهه لعخل ضههملللااامههريالعخل صههل -
 ؛صن ع  لةولجت   لةولحاف  لويتمل ن  ه لعلعجلزع البصفللععت  ةيللةولعاض ل

 عالمت عة.عما   ل -
ل:2علوتتمثللعاملما   لعخل ضملللااامملعاىلعاا مللعمض فللوجرياب

 ؛عم  مل  لوعاتتا م  لعايتلياريالهب لعمنتايريا -
 ؛علشغ  لعاملا  يل -
زألتههتري ةألوعمنايههاي للوعمعم  ملهه  لوعاتتهها م  لعاههىلعحلهه  لعلصهها لكهه لعمنتريجهه  لةولعا ضهه  علعخل ضههملللااضهه -

  لق للعاتاي  لعمتتري ةي ؛جلماللكوفا لاشاوطلعا  علاب
   مل  لعايتلياريالهب لجت  لعجلمال.عم -
 لرفت م:لعاتتا م   -
 ؛املما   لتث  للعاا ملعمنارياللعايتلياريالهب لعخل ضملريالااامم 
 ح ج هه  لل صههللةو تملعخلعلكهه نليهه لتاهه لعمث تههللعاههيتلياههريالهبهه لعخل ضههملريالااامههمللرفتهه م،لاتا  ههللح جهه

 .كتتثماعتم
وعلشههغ  للعم  ملهه  لعإجيهه  لوةةعءلعخلههاك  لوةشههغ  لعخلههاك  لوعا حهه لومج ههعلعاملما هه  لكهه ليهه عما هه  ل -

 ؛عاملا  يل
للني ملولا لبصفلك نلابب علعاملا  ع لةولع   لعاتاي  يللعايتلمي  م  لعلشخ صلعا ي ليشاواله هلع -

 ؛ععت  ةيللةولعاض للقصال ع ةألب مل  
ضهللةولولعاه هبلةولعاف  تهنيلة ليه لعلةوع لعم ريرهلليا ه لةولجز  ه لكه لعاعمت جاألعلعلش  ءلعمتهتملماللكه -

لفههللعجلماي ههللويهه عكهه لعاتملايل71-02ول71-01كهه لةحايهه  لياميههللط  مل ههللةولعلشهه  ءلعما ههاألحتههللعاههاقمنيل
ل99-06لعاهههاقمنيلا هههاألحتهههلعلعجملمريعههه  لعملعاتحهههفلعافن هههللعلصههها للوعلةوع لعاملت اهههللوعلشههه  ءلعمشهههمريال

 ؛ك لعاتملايفللعجلماي لل99-07و
 االلعل ط  لمم  مللعم  لعحلاأ؛عاملما   لع  -
 ؛عحلف  لعافن للوعلامل  لوعاتتا   لمبختافلةرريعع   -

                                                           
ل.4ص،ل1،لعم ةأل2018،لعجلزع ال،قانون الرسوم على رقم األعمالعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.4،لص2عماجعلرفت ،لعم ةأ2
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 ؛عخلاك  لعمتملااللابهل تفلوعات ا سلعايتلتؤةي  ل ةع ألعاربيالوعمريعص   -
لتايز ههللابمههتثن ءجتهه  ألعالعمتملههاةألويهه ععما هه  لعا  ههعلعاههيتلتاههريالهبهه لعمتهه ح  لعا ههربىلورشهه ط  لعاتايهه  أل -

 ؛عاملما   لعايتلياريالهب لعم افريالاباضاي للعخل ضملريالاان  العجلزعع
ل.عاملما   لعايتلتنايزه لعا نرينلوشاي  لعاتدكني -

ملةالخيته  وعل  هدلعاامه  لتطري لاألشخ صلعاط  مل نيلةولعالعت   ينيلعا ي لياعلرش ط ملسه  جلجمهجيليم 
،لاياااتصهههلاك  :كهههن ملعخلضهههريالااامهههملعاهههىلعاا مهههللعمضههه فللعاهههىلةاليهههزوةوعلبتهههاعلةولسهههعاهههىلتصهههايملبنههه ءل

لإعف ء.ابؤمت  لتتمتعلبن  العمشا  ل،لماام افنيلاباامملعيساي ،لااشاي  لعا اوا ل

 الرسم على القيمة املضافةمن عفاءات اثلثا: اإل
ل:1لعالعت   ع لعات ا لعخل صللاباامملعاىلعاا مللعمض فلل ىلعإعف ءع تتتاي بل

 ليهللوعا حه لعن هاللوعاغ  لتتملاهدلعإعفه ءع لبنشه ط  لعاتنا هبلعه لع اوقه  لعاته  يف اوال االقتصاد :  -
 عن؛للمريانطالكؤمتن   لةولتنايزه لوعمتغ هل لومت  مل  لةولراا  لع لطايدلعلانب بلعايتلتات

للد...(،لعلةويهههب،لعاهههاق تتملاهههدلابمنتايههه  للع لعالمهههت  نلعاريعمهههعل)عخل هههز،لعحلا هههليف اوةةةال االجتمةةةاعي: -
 ؛ريبني للاامملطوي علعات   ع لعايتلت ريالكريجل،وعمط عملكملتااللعلممل  لعايتلاللي م  لعاابم

 ليهه عل طهه  لعحلالل لعمن مههلعم هه هاع لعاثا ف ههللةولعافن ههللويههللعحلفهه لعإعفهه ءع متههسليف اوةةال الثقةةايف:  -
اهههىلعانشهههالعاههريطينلععإرتهه جلولوليههللعمؤافههه  لوعلعمهه  لعمتملااهههللابإبههاعالللعاريطن ههللةولعااوا ههللااتملههه وا،لويهه ع

 عحل كللعااقم .
  لعاهه هبلعاههيتل ضههعلااامههملعاصههح لعاههىلعااحههريالوكصههنريعلعمنتايهه  لعإعفهه ءع يمهه ل ههصلههه هل

لضه فللعاملما ه  اا مهللعمعوتتتثىنلي ا لك لجم  لتط  دلعاامملعاهىل،لوعافضللوعا  تنيلعخل ضملللاامملعاضم ا
لةج.30.000.000ةولياللع ل قملةعم هلمليت ويلعايتلياريالهب لعلشخ صلعا ي ل

 
 
 
 
 

                                                           
ل.9،لص2018،لعجلزع ا،لالدليل التطبيقي للرسم على القيمة املضافةمايايللعامل كللااضاع ب،لع1
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 الرسم على القيمة املضافة قديدرابعا: 
عمنشهه لق ههللعاتطههازلاامملههاال لعاههيتليههتملحتايههالهبهه لعاامههملعاههىلعاا مههللعمضهه فللمهه تملعاتطههازلااحهها ل

ل:1ااامملعاىلعاا مللعمض فللوعا يليتمثللع
 ؛عاتتا ملعاا رريولةولعم ةيلاا ض عللعلح اللعم  مل   -
 ؛عاا  لعا ا لةولعجلز  لااثم لابانت للاألشغ  لعاملا  يل -
 ؛يلعاتتا ملابانت للااتتا م  لاا ع لك لعمناريال لعمصنريعللوك لعلشغ  لعاملا  ل -
 ؛عجلم  نلوعماي لاباامملهريلعمصاحلااى،لنلابانت للااريع ةع  ةس  لعا ض عللعنالعجلم  ل -
 ؛عخل ضملللااضاي للعمنتاي  ت للااص ة ع لك لتااميلعا ض عللااايم  نلابان -
 .ق  لعاثم لجز   لةوليا  لابانت للااخاك  لعمريك  -

ل:2ف تملحت هب لبتط  دلكملاانيلمه لةك لكملاال لعاامملعاىلعاا مللعمض فل
تههبلعمخطههطلوعاهه يليط ههدلعاههىلعمنتايهه  لوعخلههاك  لعاههيتلمتثههللف  ههاألس صههللحل%:9عمملهها لعمخفهه ل -

 ؛عالقتص ةيلوعالجتم ع لوعاثا ع
 .%9 لعمخف ل  لعاغ لس ضملللاامملايط دلعاىلعاملما   لوعخلاك  لوعمنتايل%:19عمملا لعامل ةيل -

ل:3عخلطريع لعات ا لل  لعاامملعاىلعاا مللعمض فللنت  ايتملحت
ل؛اممعمتتحدلعاىلعم  مل  لبضا لعمملا لعمن مبلباقملعلعم  لس  جلعاحت  لعااممل -
لازكن ل؛االلكعلعحاعالعمريعع العع لعمشا  لعمتخاعجلعاامملعاا بللااخصملمختاف -
 بهللااخصهملاامهملعااحت  لعاامملعاريعجبلتتاياهلك لس  لعافازلبنيلعاامملعمتتحدلعاىلعم  مله  لوع -

ل.عاىلعمشا  

 
 
 
 

                                                           
ل.10ص،ل14،لعم ةألكاجعلم دللياه،لقانون الرسوم على رقم األعمالعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1

2Direction générale des impôts, Guide pratique de la TVA, Algérie, Op.cit, p18  
ل.192شمل  ولاطف ،لكاجعلم دللياه،لص3
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 (TAP) الرسم على النشاط املهينالفرع اخلامس: 
 تعريف الرسم على النشاط املهينأوال: 

يملافلعاامملعاىلعانش طلعم ينل ر لعاضاي للعايتلتفاضلعاىل قملعلعم  لعا يلحتاا لعمؤمتللةولةيل
عاههىلعانشهه طلعم ههينلتملتههربلعمههري ةلعمهه يلللعاامههم،لوع  ههاع ل1وحههاألكهه لوحههاعت لعليههللباايههللاتبملههللماههال ق كت هه 

ل.2عاا  ت لااايم ع  لع ا ل
 جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين اثنيا:

عا ي لمي  مريال قملةعم  ل اا لعلعجلزع العم افريالاباضاي لللعاىلعانش طلعم ينلعاىعاامملليتملتط  د
عل ابحلعم ن هللةولااضهاي للعاهىلة ابحلعاشهاي  .للرش ط ل ضعلة ابح لااضاي للعاىلعاهاسللعإمجه يللعلصهنف

يههتملعمههتثن ءلكههاعس للعلشههخ صلعاط  مل ههنيلعان جتههللعهه لعمههتغ  لعلشههخ صلعمملنههريينيلةولعاشههاي  لعاههيتلليهه لةرهه 
 .3 ضعلي ا لااامملمبريجبله هلعم ةأ

 اخلالة ابلرسم على النشاط املهين اإلعفاءاتاثلثا: 
ل:4عمملتماليدم رلحلت  لعاامملعاىلعانش طلعم ينالليا جلضم ل قملعلعم  ل

لثهللرشه ط ملعاا  ته لع لعلتملاهدلعلكهالمب افهنيلاباضهاي لليتمل،جةلل80.000الليتايه و لل قملعلعم  لعا ي -
اههه يلالليتايههه و لععلعمههه  للةولعمهههريعةلعمهههدسريلألةولعمتهههتا  للعلعهههنيلعم ههه ا،لو قهههملعلشههه  ءب هههعلعاتهههاعلةول

هه هلعمهزع للمهتف ةألكه وا ،لعلكالمب افنيلآساي لاباضاي للياريكريالبتدةيللعخلاك  جل لعلتملادلةلل50.000
ل؛يتملنيلعاىلعلشخ صلعاط  مل نيلعالشتغ  لمبفاةهملةوالعالمتمل رللبشخصلآسا

عمتهههتف األكههه للااواهههللةوك اهههغلعما ههه  لعا  هههعلعمتملااهههللابمهههريعةللع لعالمهههت  نلعاريعمهههعلعماعمهههللكههه لق هههللع -
 ؛عاتملريي 

 ؛ياشاألااتصاةولعاتمتاألعمتملادلابمريعةلوعاتاعلعمريج للك  لعانالما   لعا  علةولك اغلع -
 ؛%10 لاباتايز لل كشلب مل هك اغلعما   لعا  علاباتايز للعمتملااللابمريعةلعإماعت اي للعايتلالليتاي و ل -
 ؛عم يللعإجي  عجلزءلعمتملادلبتتايالقاضلعل ط  لعاالقاضل -
ك ها لكه لل138لعمه ةألعكثامه لههريلحمهاةلل،عاشهاي  لعلعضه ءلعات بملهللاهنفسلعاتايمهععاملما   لعمنايزألبهنيل -

 ؛ق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعمم اال
                                                           

ل.169س ص ل ض ،لكاجعلم دللياه،لص1
2Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, p77. 

ل.55ص،ل217،لعم ةألكاجعلم دللياه عجلزع ا،، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل3
ل.57ص،ل220ل،لعم ةأعماجعلرفت 4
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 .صنفلوعلمف  طمل العمعم اغلع ادلاباملماللعاصمل للعلعانش ط  لعات  ح للوعافناق للوعحلمرييللوعإ -
ل:1ك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلعإعف ءيم ليتمل

اصناوزلعاهريطينل ل ع رللعكعلرشطللعمم  مللك لطافلعاش   لعمتتثمالعمتتف اللع ادلك  قملعلعم  لل -
زلعاهريطينلهلعاصهناولااعملتشهغ للعاشه   ،لوعمتهتف اي لكه لر ه الةعهمل حهاع لةرشهطلل رت ج هللعاه يليته ل

مهنريع لل3مهاأللوهه عا،لصهغااتدكنيلعاىلعا ط ال،لوعمتهتف اي لكه ل ع رهللعاصهناوزلعاهريطينلاهاعملعااهاضلعم
ل؛منريع ل لعلمتلعانش طلعلعمن طدلعايتلجيبلتاق ت  ل6ويتملمتايالعإعف ءل ىل

العم ا هههللو لقههه رريلكههه لات يهههخلصهههالءعلصهههري لوشهههاي  لحتصههه للعاهههايريالعبتهههاشهههاي  لكههه لبهههنيلعا نهههرينلاتتههه  لعل -
لعبتاعءلمنريع ل3 لكاألك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلس ل31/12/2012 ىلي يللل2009عات م ا لاتنلل

وزلعخله صل ع رللعاصهنالكنطاللتتتف الك عللعلرشطل لعلتريعجا له هلولك لات يخلباعيللمم  مللعانش ط،ل
 لعالمتغ  .عءلك لات يخلعاشاوالمنريع لعبتاعل10 ىللعإعف ءكن طدلعجلنري لمتتالكاألاتطرييال

 ينالرسم على النشاط امله قديدرابعا: 
عانشه طلعم هينلكه لعم اهغلعإمجه يللاامهاعس للعم ن هللعإمج ا هللةول قهملعلعمه  للليتملحت  لعاامملعاهى

كهه لةوالعاامههملعاههىلعاا مههللعمضهه فللعنههاك ليتملاههدلعلكههالمبههايننيلهبهه علعاامههملوع اههدلسهه  لعاتههنل،لكههعلكاععهه أل
ل:2عللعاتخف ض  لعممنريحللوعمتمثا

 من:  %30ختفيؤ  .1
 ك اغلعما   لعا  علابجلمال؛ -
كه لعحلاهريزليه لل%50ثالك لعايتليتش للمث لب مل  لك لةيلابمنتاي  عما   لعا  علاباتايز للعمتملاالللك اغ -

 ؛عم  شاأ
لللةولعلعمن مهيالعاريطينك اغلعاملما   لع االلك لطافلجت  لعاتايز للعا ي لهلملصفللعضريلعلج شلعاتحال -

 ؛عمار للجل  للعاتحايالعاريطينلوي علة عكللعاش اعء
 .ا  منتايللحمعا  علع االلك لطافلعمنتاينيلوعاتاي  لابجلماللعمتملااللابلةويللععما   ل -

 علعاتخفه  لهها اه لكه لي لةر ليتتف العم افنيلاباضاي للعخل ضملريالاان  العاضهاييبلحتهبلعاهابملعحل
لك لك  شاألعانش ط.فاطلعمط دلس  لعاتنتنيلعلوا تنيل

ل
                                                           

ل.51،لصكاجعلم دللياه،لعجلزع ا،لالدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.51-48صلص:ل،لعماجعلرفت 2
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 من: % 50ختفيؤ  .2
لكه لعحلاهريزل%50 لكه للةيثهالك اغلعما   لعا  علابجلماللعمتملااللابمنتاي  لعايتليتضم لمث لب مل  لاباتايزل -

 ؛ي لعم  شاأ
 فالشاطني:ز للعخل صللابلةويللوه علعنالتريلك اغلعما   لعا  علاباتاي -
 ؛15/01/1996  لعلعمؤلل31-96ط ا لاامامريالعاتنف  يل قمللعإماعت اي لةالت ريالكصنفللضم لعمريعةل 
 30ول10ةالياعوحله كشلعا  علاباتايز للبنيل%. 
لمن: % 75فيؤ خت .3
 .ك اغلعما   لعا  علاباتايز للاا نزي لعممت  لوعامل ةيلوعاغ   -

 رااع.لوجتا لعإش  أل ىلةاله هلعاتخف ض  لالليتملكنح  ل اللااقملعلعم  لي لع اد
عمنشه لااامهملعاههىلعانشه طلعم ههينلف تمثهللعلعاتتها ملعااهه رريولةولعمه ةيلاا ضهه علللةكه لابانته للااحهها 

ل.1ف م لخيصلعا  ع،لةك لابانت للاألشغ  لعاملا  يللوأتةيللعخلاك  لعاا  لعجلز  لةولعا ا لااثم 
باوالعالمتف ةألك لل%1،لوخيف له علعمملا ل ىل%2 اةلكملا لعاامملعاىلعانش طلعم ينللبهليم ل

ل%2،لةك لابانته للانشه ط  لعا نه ءلوعلشهغ  لعاملمريك هللوعاهايلحتهاةلرته للعاامهملبههلعإرت جاتخف ض  للرشطللع
خيههصل قههملعلعمهه  لعانهه تتلعهه لف مهه لل%3،لويههتمل فههعلعاامههملعاههىلعانشهه طلعم ههينل ىل%25كههعل فهه  لبنتهه لل

ل.2راللع اوق  لبريعمطللعلانب برش طل

 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.57ص،لك ا ل221،لعم ةألكاجعلم دللياه،ل،لعجلزع اقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.57صل،222أ ةعماجعلرفت ،لعم2
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 التسيري اجلبائياملبحث الثاين: ماهية 
 لعجل ه   لعاتته لفاهبهعالط الب للعمتهتاياع لعاا ررير هللوهه علياه لولل تتملىلعمؤمت  لاتحتنيلعما  ت

اريقهريالجل    للةوالععت  ا فلللعامؤمتللعلوضمل للتتمملهل لك لتار تت  لعجل    ليتملىلجلملللع،لف ا عافمل  لهل
التفصههه للبشهه للةيثهه  لعاتتهه  لعجل ههه لولجهههللكملافههلوكهه لهنهه لل.علعمخهه طالعاههيتلقهههالتههاةلكصهه حل  لوةههههاعف  

لمنتطازلعله علعم ح لااملن صالعات ا ل:
 ؛كف ريالعاتت  لعجل     -
 ؛ةهاعفلعاتت  لعجل     -
 .ةمسلوحاوةلعاتت  لعجل     -

 املطلب األول: مفهوم التسيري اجلبائي
عهاألكفهاةع لتشه لمصهطاملعاتته  لعجل ه   ،للاعمته وليملتربلعاتت  لعجل    لعاهملوفه ،لوااهالعمهتخاال

عإمههههههاعت اي للعاضههههههاي للل،(gestion fiscale)لعاتتهههههه  لعجل هههههه   ل:مبصههههههطاملح هههههه لةشهههههه  لاهههههه لعافاعر فرير ههههههريا
(stratégie fiscal)ل،لعاتحتهنيلعاضهاييب(optimisation fiscale) الفاهالةشه  وعلاه لريل،لةكه لعلناريم تهرير

 .1( planningtax)لمبصطام:لعاتخط طلعجل    

حم واهههلل فههه  لعاضهههاي لل"ل:عاهههىلةرههه فلح ههه لعهههاع لل،ااهههالتملهههاة لعاتملههه  يفلعخل صهههللاباتتههه  لعجل ههه   
وعالمتف ةألمم لتت ح لعااريعرنيلعاضاي  للوعااريعرنيللع لعاصهاللواريع ح ه لعاتنف  يهللوعاتملا مه  لعاتفته يللوعاتنف  يهلل

ةيلةالعاتتهههه  لعجل هههه   لي ههههافل ىل.ل2"عإةع ألعاضههههاي  لعاضههههاي  للوعا تههههبلعااو يههههللوعمنشههههري ع لعاههههيتلتصهههها ه ل
ةفمل هه لكهه للجيههب بلعاههيتلبتخفهه  لعاضههاعاههيتلمينح هه لعااهه رريالوعاههيتلتتهه هملعلعجل    ههلعالمههتف ةألكهه لعالكت هه  ع ل

ل.اباضاي للعم افلطاف
  ع لعالست همج هعل"كهاىلقها ألعمؤمتهللعاهىلعالمهتف ةألكه لكهزع للعاىلةر :لعاتت  لعجل    لفيملا ليم ل

لعاهىلعرتاه ءلةحته لعاطهازلك لس  لقها ألعمته علل،لولا عجل    ل،لوجتن بلعمؤمتللعات  ا فلعجل    للعإض ف ل
ه علعاتملايفليش ل ىلل.3"وعالست   ع لعجل    للوتريظ ف  لاف  األعمؤمتللعلظللعالاتزعالباريععالعاتشايعلعجل    

                                                           
1MAURICE Cozian, les grands principes de la fiscalité de l’entreprise, 4ème édition, LITEC droit, Paris, France, 

1999, p20. 
،لةطاوحهللةيتهري عهلدور التسيري ابلقيمة للضرائب يف اختاذ القرارات املالية للمؤسسة االقتصادية: دراسة حالةة عينةة مةن املؤسسةات يف قطةاع احملروقةات ص بالع  م ،2

ل.55صل،2016-2015بت اأ،لعجلزع ا،لج كملللي لكنشري أ،ل
ل15 -14عجلزع هها،ليهههريك للج كملههللمتههه ال،ل،صهههنعلعااههاع لعلعمؤمتهههللعالقتصهه ةيلحههري :ل،لعماتاهههىلعاههاويللفعاليةةة التسةةةيري اجلبةةةائي يف ترشةةيد لةةةناعة القةةرار وعزلعحلههريعر،ل3

ل.2009ةفايل
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عل ةع ألعلكري لعجل    للعلعست   لعاتريا فللعجل    للعايتلتااصلكه لةع    ه لن لعمؤمتلللعا يلتمل علكاىلقا ألعمت عل
لط مل لعلحاوةلك ليتمملب لعاا رريا.ولا لل،عجل    ل

 مل ه لةعفهعلعاضهاع بلاتاا هللك اهغل"جممريعهللكه لعإجهاعءع لوعات  مه  لعاهيتليتعلل:فليه ا ل ره يم ليملهاعل
وعااهاع ع لعاهيتلتتخه ه لعمؤمتهللااته طاألعاهىللعإجهاعءع ةيلههريل"مج هعلل،1"ةول عفه ؤهلكن ه لعاضاي للعمتتحال

هه علعاتملايهفليؤيهالعاهىلضهاو ألول.ل2"عاملبءلعاضاييبلو ف ض ل يربلقها لكه لعا فه ءألوةوالعاتملهاضلاامخه طا
مل اللعاالتملاي لعمؤمتللاامخ طالةان ءلحم واللعاتخف  لك لةع     لعجل    ل،ل للجيبلةاليتملعاتت  لبطاياللف

ل.وعل ط  لعاا رريا
يم لةر لميثلل"عما للعمتخاعالعاملما   لعاا ررير للكه لةجهللتاا هللعاملهبءلعاضهاييبلعاه يليتحماه لةعفهعل

فهإالعاتخطه طلعاضهاييبلههريل"حترييهللعاناايهللعاهيتلتتهافدلعه ةأل ىلل،Hoffmanةك لابانته للاههلل.3"عاضاع بلع ةأ
عمؤمت  ،لوك لعمتتحت لعاا  ال رشطللعاتخط طلعاضاييبل ىلعحلالعلةىلعا يللبريعمطلعاتاط  لعاضاي  لل

ل.4"تااللف  لعااسللعخل ضعلااضاي لل ىلعحلالعلةىلةوالعاتضح للابإياعةع لع  م  ل
نهههالةالهنههه نلل،وعلناريم تهههرير للوعلح اههللكههه لمتلعان هههال ىلعاتتههه  لعجل ههه   لكهه لعان ح هههللعافاعر فرير هههل

 :5 لااتت  لعجل    تصري ي
فه  لعات ه ا فلره لآا هللاتخفلعاتت  لعجل    لعاىلةاعلع لوعا يلك لس ا لل،فاعر فريوعاتصري لعلو :لتصري ل -

عمهتملم  لعحلهدللاتملتهفلععجل    للعل ط  لعهل كشلعا يليتمملبه لعااه رريالعجل ه   ،لعلحهاوةلك هاةلعهاالع
يالبتاهاميلعاتاه  للاهطلوي هتمفف  علعاتملايفلياتصالعاهىلعات ه ا فلعجل    هللل،وعاتصافلي لعامل ةيلعلعاتت  

لإةع ألعمؤمتللك لةجللتف ةيلعلسط  لعجل    للمم نللعاريقريا.
ا فلمبهه لف  هه ل ههللعات هه وعاهه يليههاىلةالعاتتهه  لعجل هه   لي ههتملبل،هههريلتصههري لةناريم تههريو:لولعاتصههري لعاثهه و -

اتنف ه يني،لعمهني،لعمها عءل)عمته لل للابإفص حلهله لعه لك اهغلعاضهاي عمملنلعات  ا فلعجل    للوعلطاعفلعمتمل قاأ
 عما عءلعم ا ني،ل ةع ألعاضاع ب،لعماعجملني... خل.

                                                           
1BARIYINA D Kiabel, CLETUS O Akenbor, Tax Planning and corporate governance in Nigerian banks, 

European journal of business and management, Vol 6, No 19, 2014, p237. 
2HANTATI Adlène, L’optimisation fiscale en matière d’impôt sur les sociétés : rôle de l’expert comptable, 

Mémoire élabore en vue de l’obtention du diplôme d’expertise comptable, Faculté des sciences économiques et de 

gestion de SFAT, Tunisienne, (2008-2009), p13. 
3HANTATI Adlène, Op.cit, p13. 
4SEYRAM Kawor & Holy Kwabla Kportorgbi, Effect of tax planning on firms mark et performance : Evidence 

from listed firms in Ghana, International journal of economics and finance, Vol 6, No 3, 2014, p163. 
،لجماههللاجلزائةةر–ن املؤسسةةات يف واليةةة بسةةكرة أقةةر التسةةيري اجلبةةائي علةةى األداء املةةايل يف املؤسسةةات االقتصةةادية دراسةةة لعينةةة مةةصه بالع  مهه ،لحممههريةلفههري يلشههملريت،ل5

ل.118،لص2013،ل12عا  ح ،لا
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مل ه لعاهيتلتت لجهاعءع عإ لهريلمي  لعااري لةالعاتت  لعجل   ل،هل ل يفلعايتلمتلعاتطاز ك لس  لمجاللعاتمل
لعإعفهه ءلحلصههري لعاههىعةولل،ةوالعاريقههريالعلعاغههشلعاضههاييبلتتحما هه اتخفهه  لكهه لعاضههاع بلعاههيتلبغ ههللععمؤمتههلل
ل،ليمهه لجيههب لعااهه رريابههوههه علياهه لعلحههاوةلكهه ليتههمملل،لكهه لسهه  لعالمههتف ةألكهه لعالكت هه  ع لعاضههاي  عاضههاييبل

تتهه  لعجل هه   لعا هه ا فلتةيلجيههبلةالاللتتايهه و لل،عنههالعاا هه البملما ههللعاتخطهه طلعاضههاييبلكاععهه ألج رههبلعات افههل
ل.إةع ألعاضاع بلةفمل  لعمفاوضعاضاي للعايتلك للت افل

 املطلب الثاين: أهداف التسيري اجلبائي
ل:1يتملىلعاتت  لعجل    لاتحا دلمجاللك لعلهاعفلوعاغ   لوعايتليتملتاخ ص  لعاىلعانحريلعات يل

 التحكم يف العبء اجلبائي .1
وهه علابعت   ه لجهزءلكه لمهملالعات افهللليلكنتهريجللعإرت جيت هملعاملبءلعاضاييبلعلعاافعلك لت  ا فل

ج هههللةفمل ههه لكههه لةجهههلل،لوأتكههه لسههه  لعاملمهههللعاهههىل فههه  لعاضهههاي لولاههه لل،كههه ليزيهههالكههه لةمه هههللعاهههتح ملف  ههه 
عاتح ملعلعاملبلعاضاييبلخيتافلك لكؤمتهلللسهاىليم لةاللل ع لك ا للتملز لوضمل للعخلزينل.ريلوفعالمتف ةألك ل

عمؤمتللاتحا ا  ،لف مؤمتللعايتلمتالمباحاللمنهريلمه  ريالههاف  لعلم مه للولا لحتبلعلهاعفلعايتلتتملى
 ع لك ا للتت ملهل ل ك  ر للتريم علعمهتثم  عت ،لب نمه لعمؤمتهللعاهيتلت هريالريلهريل ف  لعاضاي ل،لوابات يللتريف لوف

 ا هه لااتتههه  لعمتهه مهنيلوي ههه لكههه لسهه  لتط وللعلح اههللعحنههاع لف هه لتملمهههللعاههىلحتتههنيلصههري ت لةكههه العا نههرين
ل.2عجل    لااابم

 ققيق األمن اجلبائي .2
    هل،لللاااريععهالعجلللاامؤمتهعاتت  لعجل    ليات طلابحل  لعخل صلمباىلعحاعالكط باللعااهاع ع لعجل    ه

دل  وه علعنالتطلعم اف،لعايتلقالتؤةيل ىلعااق بللعجل    للعاىلصحللوكصاعق للعاتصا   لعمااكللك لطاف
 لهبههك ا ههللكرياههريزللاضلقههريع معهه    ههللعاههىلحتهه اب لعمؤمتههللوعاههيتلت  اههه لعااههريع ملعم ا ههل،لوكنهه لجيههبلعااريععههالعجل

لابحاعالعااريععالعجل    للك لةجللحتتنيلجريةألعمملاريك  لع  م  للوعم ا ل.
ل
 

                                                           
،لكهه ياألاجلزائةةر–أقةةر التسةةيري اجلبةةائي علةةى األداء املةةايل يف املؤسسةةات االقتصةةادية: دراسةةة قليليةةة قياسةةية لعينةةة مةةن املؤسسةةات يف واليةةة بسةةكرة صهه بالع  مهه ،ل1

ل.14-13،لصل2012-2011قال،لعجلزع ا،ل،لج كملللو لي لكنشري أك جتت ل
ج كملههللو قاههل،ل،ليهه لكنشههري أ،لكهه ياألك جتههت لدور املراجعةةة يف تدنئةةة املخةةاطر اجلبائيةةة: دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤسسةةات االقتصةةادية بواليةةة الةةواد م ههاعتريلصهه حل،ل2

ل.94،لص2013-2011عجلزع ا،ل
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 املؤسسة إسرتاتيجيةخدمة  .3
ولاه ل،لاامؤمتهللااحصري لعاىلةحت لوضمل للج    للك  مللجيبلعان ال ىلعلههاعفلعإمهاعت اي ل

حلاههري لطلبريضههعلةحتهه لع ههريالكههات نةكهه جلعمتغهه لعجل هه   لعلعااههاع لعاتتهه  ي،لواباتهه يللعافمل ا ههللعجل    ههللههه لكف
 عجل    للابان ال ىلعلهاعفلعإماعت اي للعامل كللاامؤمتل.

 ية اجلبائيةالفعال قيقق .4
فتهه ل.لم ا ههللوعاتن ع    ههل،لعافمل ا ههللعجل    ههللكات طههللمبههاىلمت هه لعمؤمتههللكهه لعحلصههري لعاههىلعالكت هه  ع لعجل

عالقتصه ةيلللالكت ه  ع عابحلصري لعاىل اا رريالعجل    ليملط لبمل لعحلايللاامؤمتللةوله كشلحايلليتمملهل لف
ا ررير ههل،ليمهه ل هه  ع لعاعخل هه  ،لواباتهه يللف ههريليتهه عالعاههىلعما ههللعاتحههاي لعجل هه   لبريعمههطللعخللتمل هه مكهه لةجههلل

لمهملعاههىلعاا مههلخلضههريالااالعالست هه  لبهنيلعاملايههالكهه لعا هاع للكثههللعالست ه  لبههنيلعل ك  ر ههليته عالعمؤمتههللعاهىل
عانت ايهههللةالولل    ههل.عجلعمضهه فللةولال،لوطههازلحتههه  لعالهههت نل حتههه لس هه  لاامؤمتهههللااريصههري ل ىلعافمل ا هههلل

المباعق هلل   ،لعاه يلياهريلعجهعلعجل هكاعق للعخل   لعجل    لتملتربلك لعريعكللعافمل ا ل،لهه هلعااق بهللتهؤةىلكه لطهافلعمال
عالحنهاعفللا ه رلة جهلعالست   ،ليمه لياهريالبلكاىلجتت العمؤمتللاامخططلعجل    لااح  لك لعلسط ءلومريء

ل  ل.يللعجل  ك لطافلسا للةعسللعمؤمتللكملن للحبللعمش للبنيلعافمل ا للع االلوعمتريقملل،لةو
 كنيلك لااللعمتملهلوعاافعلتلعامل كللاامؤمللعإماعت اي ي افلعاتت  لعجل    لاباا جللعلوىل ىلساكلل

اههيتلع ملعم ا ههللععق للعااههريلف اتتهه  لعجل هه   لعافملهه  ليزيههالكهه لااههللعمتملهه كانيلكمل هه لكهه لسهه  لجههريةألوكصههالكمل هه ،
علل،جل    ههل  ا ف هه لعتتتهه  للكاهها ت لعاههىتمل ههسللتاههريالعمؤمتهه  لنرتهه جلقههريع ملك ا ههلل،واتحا ههدللاهه ل. تملههاه

ريالا هف مؤمت  لعلجل    ل،علعاتزعك ت حاوةلك لينصلعا  لعاا رريالةوالةيلساللةولجت و ع لةولحم واللمتاصلك ل
اههللعاصههازلعل لحم ولولاهه لكهه لسهه ل،تاايههدل ىلعما هه  لعاتتهه  لعجل هه   لهبههافلعاههتح ملعلعات هه ا فلعجل    ههل

 ىلضه فللعم ا هل،لابإلعاغاعك  عاتصا   لعمااكللوي علعالاتزعالاباتصا   لعلعاريقللع اةلاتاينبلعاملارياب لول
لعممنريحههل،لاع ل ههضههللكهه لعاعممنريحههللهلهه ،لوحتهه و ليهه ا لعست هه  لعلفالمههتف ةألكهه لعالكت هه  ع لعاا ررير ههللهههافلع

لوه علط مل ليتمملاباتح ملعلعلع  ءلعجل    للويافعلك لفمل ا ت  لعجل    ل.
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 املطلب الثالث: أسس وحدود التسيري اجلبائي
ةكه للما هللعاتته  ،حتا هدلعلتتمثللةمسلعاتت  لعجل    لعلعم  ة لوعااريععالعايتلجيبلكاعع ت لك لةجل

 .يلما للعاتت  لمل  مللعاممابانت للحلاوةلعاتت  لفتتمثللعلعاا ريةلعايتليتملةس ه لبملنيلعالعت   لةان ءل

 الفرع األول: أسس التسيري اجلبائي
ل:1ةمسلوك  ة للعاتت  لعجل    لعلعحلايللعلعاتت  لوعاالعاتاسللعلعاتت  لتتمثل

 مبدأ احلرية يف التسيري  .1
لعلعمؤمتههللعاههتح ملعلتان هه  لعاتتهه  لل هه لتههاسللضههم لكتههؤوا  ت ،لفهه إةع ألعاضههاي  للعاههىلعمتهه عل 

رتاههه ةلجهههريةألعهههه علةوالعانت ايهههللعخل ضهههملللااضهههاي للوعااريععهههالع  مههه  للعمط اهههل،لولللتاهههريالبفحهههصلكهههاىلكصهههاعق 
 ةالعمؤمتللتط دلعاا رريالواللتململلعاىلخم افت .لابعت   عاتت  ل

لمبدأ عدم التدخل يف التسيري .2
لقه  يمه للل،ياصهالهبه لةالعإةع ألعاضهاي  للاللمي ن ه لعالعهاعضلعاهىلعلعمه  لعامل ةيهللعلتته  لعمؤمتهل

Cozian M.ةالعإةع ألعاضهاي  للجيهبلةالالللةي،ل2عإةع ألاللمت  رلك مللعااق بللعاىلعاتت  ةال 2014منللل
تتههههاسللعلعااههههاع ع لعاتتهههه  يللعخل صههههللابمؤمتههههللوعاههههيتلههههه لتاعههههه لكن مهههه للهلهههه ،لحههههملو الالتههههؤةيلاتخف ههههفل

 .عات  ا فلعجل    ل
ل:3عم  ة لعات ا لليم لمي  لعااري لةالعاتت  لعجل    ليتتنالعاى

مل  لعجل    ههلللعاتشههايععست هه  لعاطاياههللعاههيتلحتاههدلةقههللت افههللعهه لطايههدلعمههتغ  لراهه طلعاضههملفلعمتريعجههاأل .1
 ؛ح  ليملتربلعات ا لعله هلعحل اللضم لعاريعج   لعجل    للاامت 

 ضهاللاعالليه   ملاامفعمهتخعللعاتت  لعجل    لميثللعمتتريىلعلعاىلالمتملم  لعجل  يل،لف مت ي لهلهملعحلهد .2
 ؛ لمي  كفلللقللهبافلتاا للعات العوه ل،   للعمريضريعللحتللتصافلعمؤمتلبنيلعالست   ع لعجل 

 

                                                           
،لكاجهعلمه دلاجلزائةر–االقتصةادية: دراسةة قليليةة قياسةية لعينةة مةن املؤسسةات يف واليةة بسةكرة أقر التسيري اجلبائي على األداء املةايل يف املؤسسةات ص بالع  م ،ل1

 .15لياه،لص
2STEPHANE Buffa, CELINE Gainet, optimisation fiscale de la politique éthique des entreprises, Association 

pourle Développement de l'Enseignement et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, paris, 

2008, p4. Disponible sur le site : https://www.researchgate.net/publication/228450460, consulté le(31/03/2018; 

14:15). 
ل.2حلريعر،لكاجعلم دللياه،لص وعزلع3

https://www.researchgate.net/publication/228450460
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  هللكه لسه  لع ت هع لعمته يتتمالعاتت  لعجل    لفمل ا ت لعلتريظ فلم  مللعاتحف زلعاضاييبلااش القهاع ل .3
 عاىل:

ع لهلهه علنههاليههللقههالؤمتههل،لولجملعلعحلايههملعمهه يللعاهه يلتتحماهه لعمةمه ههللعاضههاي للعلح هه ألعمؤمتههللوعاههيتلتههال -
 ؛ك يللةاايتخ هلعمت لهريلح كللاتدا لج    ليتايتالةع م لعل

  لممهه لمي هه لانلعجل هه ت ههينلعاتشههايمل  لعجل    ههللبملهه لعإجههاعءع لعاههيتلتههريفالاامؤمتههللبملهه لعهلههريعكشلااتحهه -
 أ،عمتملاةعمت لك لعمف ضاللبنيلعالست   ع لعجل    لل

 الفرع الثاين: حدود التسيري اجلبائي
ا هللنهالعاا ه البملمعت ه  لعياصالحباوةلعاتت  لعجل ه   لعاا هريةلعاهيتلين غه لعاهىلعمؤمتهللةسه ه لبملهنيلعال

ل.عاتت  ،لوه لتاتملحلاوةلق ررير للوحاوةلك ا ل

 احلدود القانونيةأوال: 
وعاتملتهفلعلعااه رريالههريل العاالعحاعالعاتشايمل  لعجل    للةان ءلعما للتت  لعمؤمتلليملالتملتف لق ررير  ،ل

ح  ليانلعاا رريالكزياعلك لعاطازلااحصري لعاىلرفهسلعانت ايهل،لوعاتملتهفلعلل،عات عبلعلعيا   لعاا ررير ل
عمشاالعجلزع ايلعلعاا رريالعماولعلعم ةأللوقالرصل.1عمتملم  لعحلدلهريلتملتفلعلعمتخاعالعخل   ع لعاا ررير ل

 :2ةالعاتملتفلي ريالعلعحل ال لعات ا لل41
 ؛ لعلوقعلباصالعإضاع لاباغ  -
 ؛ لعلي الياك لااحصري لعاىلف  األقا اللابان ال ىلعاضا لعان ش لااغ  -
 ؛ لعلي العاغاضلكن لعحلصري لعاىلف  األي لكشاوعل -
ل
ل
ل

                                                           
كاجههعلمهه دل،لدور التسةةيري ابلقيمةةة للضةةرائب يف اختةةاذ القةةرارات املاليةةة للمؤسسةةة االقتصةةادية: دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤسسةةات يف قطةةاع احملروقةةاتصهه بالع  مهه ،ل1

ل.60لياه،لص
كاجهعلمه دل،لاجلزائةر–أقر التسيري اجلبائي على األداء املةايل يف املؤسسةات االقتصةادية: دراسةة قليليةة قياسةية لعينةة مةن املؤسسةات يف واليةة بسةكرة ص بالع  م ،ل2

ل.17لياه،لص
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ل:1يا لجيبلعاىلعمت لجتن   لر يالك وك لك  هالعاتملتفلعلعمتخاعالعاا رريالعاضاييبلوعايتل
عاههالنهه  ل ههللكثههلل :لوههه لةعمهه  لكصههممللخلههاعالعاتههاط  لعاضههاي  ل،لف هه لةعمهه  لس  ااألعمةةال الومهيةةة -

 ؛ جي  لباوالةفعلعإجي  
 رريالحب هه ل لعاهىلعااههةقها لا حت هه :لههه لةعمه  لواباههايملكه لكشههاوع ت  لاألعمةال ألغةةرار ضةةريبية حبتةة -

خفه  لكهه لن ه :لعاتي هريالعهلهافلعاريح هالاهاعفمل لعاضههاع بلههريلتاا ا ه ،لوهه علعهلهافلاايهه لةشه   لعهاألك
 .عاايريالعجل    ل،ل ض فللقاضلضاييبلةولعايزل ع الاللكرب لا 

ملم  لفلعلعمتتمللعاتعريالعاريقلوابات يللف حلاوةلعاا ررير للتريجبلعاىلعمؤمتللعحاعالعااريعرنيلعجل    للةوا
لحا  لعاا رريو.

 احلدود املاليةاثنيا: 
ابلسهه لبملههنيلل ههد(،لا هه عاملايههالكهه لقههاع ع لعاتتهه  لههه لصههح حللكهه لعان ح ههللعاا ررير ههلل)رفاهه  لكههرب ألبرياث

لاتت  علعامل ةيللعلاتصاف  لي عاىلعمؤمتللمي  لتصن ف  لضم لععاتا  للعالعت   لياث ه لعالقتص ةيللوعم ا لل
لإشهه  أل ىلةاع.لوجيههبل(ولاهه لابان ههالحلايم هه ل)ك  فههدألع ا ههللاامتهه ي (لةول ىلعههاالف  ههات ل)هههاع ليم ا ههل
افل ألعاضهاع بلتصهملتهربل ةعهن نلقا لي  لك لعا عت للعلعحل ملعاىلقاع لك ل ر لي لع ةي،لفاال صللوةالت

جيهبلعاهىللتهل،لاه ا  ا لابانته للاامؤمك لضم لعاتصهاف  ليه لعامل ةيهللعلعاتته  لعلحهنيلقهالاللي هرياليه
ل هلعاتصاف  لا  لتتاين   لعمؤمتل. ةع ألعاضاع بلحتاياله

 :2وك لعلكثاللعايتلتملتربلتصاف  لي لع ةيللعلعاتت  لر يال
 ؛عإماعفلعلعإرف زلوعهلاع لوعاتربع  ل... -
 حتم للعمؤمتلللع  ءلس صللشخص ل؛ -
 ؛كا  رللابلممل  لعحلا ا للعاتن   لع لعاملا  ع ل ممل  لكنخفضل -
 .ست  الي لكرب ألكثللعخنف ضلص علعلصري  -

اههيتلقههالت ههريالؤمتههللوعجيههبلعاههىلعمتهه لعجل هه   لةال ههاةلبشهه للةق ههدلعاملما هه  لعاههيتلتاههريالهبهه لعملوعا هه 
لل. لعمؤمتضم له هلعلفمل  ،لولا لحمليتملعاريقريفلعاىلة جللعمخ طالعايتلمي  لةالتتملاضلهل

                                                           
،لكاجههعلمهه دلسسةةات يف قطةةاع احملروقةةاتدور التسةةيري ابلقيمةةة للضةةرائب يف اختةةاذ القةةرارات املاليةةة للمؤسسةةة االقتصةةادية: دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤ صهه بالع  مهه ،ل1

ل.61،لصلياه
كاجهعلمه دلل،اجلزائةر–أقر التسيري اجلبائي على األداء املةايل يف املؤسسةات االقتصةادية: دراسةة قليليةة قياسةية لعينةة مةن املؤسسةات يف واليةة بسةكرة ص بالع  م ،ل2

ل.20صلياه،ل
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 اليت تواجهها املؤسساتاملبحث الثالث: املخاطر اجلبائية 
ا ليل،لاه  ع  ه لعمه ألعاهىلةةمج علعمؤمته  لر هاعلاتدا عته لعا  هلعهتم اةص حللعمخ طالعجل    للحمللااال

لجهللف هملكه لهنه لولولتتملىلجللعمؤمت  لااتح ملوعات طاألعاىله هلعمخ طالوجملا ه لعلةةىلعمتهتري  ،ل
لخ طالعجل    للم تملعاتطازلعله علعم ح لااملن صالعات ا ل:ط  ملللعم

 ؛تملايفلعمخ طالعجل    ل -
 ؛ةرريعالعمخ طالعجل    ل -
ل.كص ة لعمخ طالعجل    ل -

 املطلب األول: تعريف املخاطر اجلبائية
ف هريليترياهالفلعخلطالعجل    ل ر ل"سطاليتملادلبتارينلعمؤمتللجت هلعالاتزعك  لحنهريلعإةع ألعجل    هل،ليملا ل

ك لعاالتا العمؤمتللابالاتزعك  لعجل    للعايتل اةه لعاتشايعلعجل    ،لةولك لعاالعاف ملعجل الةولمهريءلتامجهلل
عه وألعاهىلتشهريي لل،رصريصلعاتشايعلعجل    لةولبغاضلعاغهشلةولعات ها لعجل ه   ،لعلكهالعاه يليهؤةيلابمؤمتهل

ه علعاتملايفليش ل ىل.ل1"ءل ض ف للتتمثللعلعاملارياب لوعاغاعك  نيملت  لةك العإةع ألعجل    ل،ل ىلت  اه للع  
بتهه بلمههريءلعاتتهه  لعاتصههاف  لعاههيتلقههالتاايههدلهلهه لعمؤمتههللوتملاضهه  لاامخهه طالرت ايههللخم افت هه لاااههريعرنيلعجل    ههلل

عانصههريصللمههريعءلرت ايههللتاصهه لكنهه لةولرت ايههللعههاالف ههمل،عحل صههللكهه لق ههللعاشههخصلعم اههفلابلكههري لعجل    ههل
لل.عاا ررير ل

ةيلةالعخلطهههالعجل ههه   لههههريلتاههه ل"عات ههه ا فلعإضههه ف للعاهههيتلتتحما ههه لعمؤمتهههللبتههه بلعهههاالعحاعك ههه ل
,and Omer Neuman ليهههاىيمههه للل.2"علعان ههه العاضههههاييبالوعاغمهههريضل هههاااريععهههالعاضهههاي  للةولبتههه بلعاتملا

Schmidt  للضهههاي  ةاليهههؤةيلعاملمهههللةولعانشههه طلعمختههه  ل ىلرت ايهههلللعحتمههه      هههللتشههه ل ىلعجلخههه طالعم"ةال
ل.ل3" تافلعم لهريلكتريقعلعلعا اعيل

                                                           
ل.37يريمفلك كش،لانصالةعةيلعاوا،لكاجعلم دللياه،لص1
،لك ياألك جتت ل2010-2009دور املراجعة اجلبائية يف قسني جودة التصرحيات اجلبائية: دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية بسكرة اجلزائر للفرتة قحمريحلني ل،ل2

ل.25ص،ل2012-2011عجلزع ا،للو قال،ج كمللل،لي لكنشري أ
3DAVID 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, USA, 2013, p2. 



 الفصل الثاني:.....................................................................................المخاطر الجبائية والتسيير الجبائي
 

 
82 

"عاالعاتديالك لي ف للتنف  لعااريعرنيلعجل    ل،لةولعاالعاتديالك لي ف هللتنف ه لعلر مهللااتخف هفللريهول
ةكري ه لعجل    هللعجل    هللرت ايهللل ىلعاالكاا ألعمؤمتللعل ةع أله علعاتملايفلتطاز.ل1"ك له هلعمخ طالعجل    ل

لل.  عاالكاا ت لعلتت  لعااريعرنيلعجل    للوف م
،لعمملههىنلعلو لهههريلعمملههىنلعا  مهه   لوعاهه يلةالعخلطههالعاضههاييبليشههمللكملن ههنيليمهه لةالهنهه نلكهه ليههاى

،لواباتههه يللعممنريحهههلابجل هههللابالكت ههه  ع لت طلوعمملهههىنلعاثههه وليهههالل،ريععهههالعاضهههاي  ليشههه لاملهههاالعالكتثههه  لعاطهههريع لااا
لل.2عمخ طالعجل    للجتمعلبنيلخم طالعاملاريبللوخم طالفااعالعافاصل

عمخه طالعجل    هللعاهىلة ه ل"ح اهللعهاالعاتديهالاامريعقهفلل2011لمهنل Rego & Wilsonيمه ليملهافل
لل.3"عاضاي  للوعايتلتاعم  لحا  دلضملفلعلعاالوجريةلعمتاعكللااماعجملل

وهنهه نلكهه ليههاىلةالعمخهه طالعاضههاي  للتت ههريالكهه لعنصههاي لمههه لعنصههالعقتصهه ةيلوعنصههالتن  مهه ،لومههه ل
عاهيتلتهؤةيلولل،حه ال لعهاالعمهللةعفمله لعاضهاع بلةولعاتهاط  لعاضهاي  لةوللعإجاعءع ينش الك لعاااع ع لةول
ل.4تريقمللك ىلرت  تلضاي  للي ل

ح هه لةالل،رريالعجل هه   ابااهه ع قههللل هلههللعجل    ههطال خههةالعملمي هه لعمههتنت جل،جممههريالههه هلعاتملهه  يفلكهه 
اةوةيهللاباته يللعاهىلكولل، ا ف ه عاالتط  دلعااريعرنيلعجل    للةولعاالف م  لةولعاتفت لعخل ط لهل لمه ؤاالعاهىلت 

ل .ؤةيلاتشريي لنيملللعمؤمتللمم ليااللك لفاصللعمتماع ه ر لمةيم للل،و حب للعمؤمتل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
1LEON JANSEN Van Rensburg, Tax risk management :A Framework for Implementation, Magister 

commercein Taxation, faculty of economic and management sciences, Pretoria, 2012, p1. 
2JEON-LUC Rossignol, Fiscalité et responsabilité globale de l'entreprise, Management & Avenir, N 33, 2010, 

p176. 
،لكاجههعلمهه دلراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤسسةةات يف قطةةاع احملروقةةاتدور التسةةيري ابلقيمةةة للضةةرائب يف اختةةاذ القةةرارات املاليةةة للمؤسسةةة االقتصةةادية: دصهه بالع  مهه ،ل3

ل.139لياه،لص
4STEYANIE S. Neuman and others, Risk and Return: Does Tax Risk Reduce Firms’ Effective Tax Rates?, 

American Taxatio Association Midyear Meeting: Research-In-Process, 2013, p8. Available on: 

https://pages.business.illinois.edu/accountancy/wp-content/uploads/sites/12/2014/10/Tax-2013-

ConsortiumNeuman.pdf, Accessed on (14:23, 03/04/2018). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216878##
https://pages.business.illinois.edu/accountancy/wp-content/uploads/sites/12/2014/10/Tax-2013-Consortium%20Neuman.pdf
https://pages.business.illinois.edu/accountancy/wp-content/uploads/sites/12/2014/10/Tax-2013-Consortium%20Neuman.pdf
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 املخاطر اجلبائيةاملطلب الثاين: أنواع 
نهريالعلو لتهملعاينالت هريال كه لخمه طالس صهللةولخمه طالع كهل،لح ه لعجل    هلهن نلك لياىلةالعمخ طال

 كههللمخهه طالعاملعلعلحههنيلتشههمللخمهه طالع  مهه للعم ا ههل،ل،عالاتههزعاشههغ ا ل،لخمهه طالخمهه طالتل، ىلخمهه طالعمملهه ك  
لانحريلعات يل:ع تملعاتطازلهل هلعلرريعالعاىلومل.خم طالع  فظ،لخم طالعإةع أ،لوخم طالعاتمملل

 الفرع األول: املخاطر اخلالة
ل:1تتمثللعمخ طالعخل صللع

 أوال: خماطر املعامالت
ي  لل العاشه رينلعاضهالعاىلترياليام لي رللعممل كاللةيثالتملا اعلوي ل وت ن للوي لع ةيل،ليام ل عة لقا ت 

 ل:كمل نللكثلت ريالةيثالعاضللمخ طالعممل ك  لعلظاوفوابات يللعمخ طالعاضاي  ل،لوعمؤمتلل
 ؛عإةع يللعمم  م  لكملافللعاا -
 .عاا ررير للوواث ا  لابممل كاللعمات طللعمخ طال ة عنلعاا -

ل ك  لعامل ةيههلاههدلابمملههههه هلعمملهه ك  لحمفريفههللابمخهه طاللالعإجههاعءع لعاههيتلتضههمل  لعمؤمتههللبشهه للعهه التتمل
 عاشاعء،لعا  ع،لتااميلعاتصا   ... خل.)عااوت ن ل(لكثل:ل

 خماطر تش يليةاثنيا: 
ملعاملما   ل  للعايتلحت يع ملعاضالللتتملادلابمخ طالعخل صللبتط  دلعااريعرنيلوعااريل عمخ طالعجل    للعاتشغ ا

رههلل لت ملهه ل لعلي تاههفلشههاتعا ريك ههللاامؤمتههل،لوههه هلعمملهه ك  لهلهه لكتههتري  لخمتافههللكهه لعمخهه طالعجل    ههل،لو 
مج علعلشخ صلخلاك  لول اللمج علععممل ك  .لوتشتمللعمخ طالعاتشغعاريظ فللعاضاي  للتاا لك لكت  له هل
ريظفني،لوان ،لعمههزلحم مهه للعمخههلوكهه لةكثاههلللاهه :لعاتمههريي ،لعاناههل،لجل    ههلعمههات طنيلةوليهه لعمههات طنيلاباريظ فههللع

ل.عخلزينللوعم ا ل،لعاتاي  أ،لعافريعت ،لعاتتا م،لعالمتثم  ،لع  م ل... خل
ل

 
                                                           

1-TALYA Segal, WARREN Maroun,Taxrisk-management analysi :coparisonbetween the united states of 

america, the unitedkingdom and southAfrica, Journal of Economic and Financial Sciences,vol7(2) July 2014, 

p377. 
-MOHAMED Ben Hadj Saad, L’audit fiscal dans les PME :proposition d’une demarche pour l’expert 

comtape, mémoire pour l’obtention du diplôme d’expert comptable, faculte des sciences economiques de gestion de 

SFAX, université de SFAX,Tunisie, (2008-2009), p18. 
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 اثلثا: خماطر االلتزام
ةوللعالحت ههه  تشههه لخمههه طالعالكتثههه  ل ىلخمههه طالمهههريءلتط  هههدلعااهههريعرنيلعاضهههاي  للمهههريعءليههه اللاههه لبتههه بل

،لح هه ليملههال صههاع لقههريعرنيلضههاي  للجايههاأل ىلج رههبلعاتملا ههالعمتزعيههالاألح هه العاضههاي  للكصهها عل   تهه  لعخلطههد
 .1مخ طالعالكتث  

 خماطر احملاسبة املاليةرابعا: 
ةوجهه لعيتشهه فلوللجل    ههل هه لتملتههربلةمهه رلعااق بههللعفع  مهه للههه لةةعألحلتهه  لوتاي ههبلعاريعهه ءلعاضههاييب،ل

 لعات ايهال م لله لكصهاتملتربلع لع  م للةيض لجتتالس   ع لتت  لعانت ايللعجل    للوابات يلولعجل    ل،للعااصري 
 عجل    لعلو .

 الفرع الثاين: املخاطر العامة
ل:2ي ات يللللوه تشمللعمخ طالعامل كلليللك لخم طالع  فظ،لخم طالعإةع أ،لخم طالعاتمملل،ل

 خماطر احملافظأوال: 
للزعاوعالاتعاتشغ للممل ك  لولععإمج يللاامخ طاألعنالتن و لخم طاللخم طاألع  فظلابمتتريىلعا ا تتملادل

خه طاأ،لوا ه ل لحهالعم،لفمث لقالت هريالعممله ك  لفاةيهللةةىلكهي ل،لوت ح لعلعاتف عللبنيله هلعمخ طا
ل.عنالةكتلعاةلك لعممل ك  لقالاللي ريالعمايزلعااعيم لكا ريال

لخماطر اإلدارةاثنيا: 
عمخه طاأللب،لوت مه هن نلعاةلقا للك لعمؤمت  لك لتاريالبريضعلم  ملل ني للإةع ألخم طالعاضهاع 

ل.اريقلعه هلعان ح للبت بلعرملاعالعم   ع لةولعمريع ةلةولعحلا ا للعلعااليف يلل ةع أل
 السمعة خماطراثلثا: 

س صهههللعلجمههه  لعاضهههاع ب،لح ههه لت هههرياللثهههالعلصهههري لق مهههللاهههاىلعمؤمتهههليعاتهههمملللعجل هههالهههه لكههه لة
،لواباتههه يللفهههإالعهههاالعالكتثههه  لاامم  مههه  ل3عاتهههمملللعجل هههاألرت ايهههللعكتثههه  لعمؤمتهههللاألر مهههللعاضهههاي  للعمط اهههل

 .عاضاي  للم ش للتاياعلمصاعق للوشاع للعمؤمتللوكن لعاىلنيملت  
لف م ليا :لةرريعالعمخ طالعجل    لتاخ صلمي  لمم لم د،ل

                                                           
1STEYANIE S. Neuman and others, Op.cit, p377. 

 .330،لص2008عاا هاأ،لل،مال ص ح،لجممريعللعان للعاملاب لتامجللع لةل،1،لطإدارة خماطر األعمال دليل عملي حلماية أعمالكواناثال وف ا:ل2
3Mohamed ben hadj saad, Op.cit, p20. 



 الفصل الثاني:.....................................................................................المخاطر الجبائية والتسيير الجبائي
 

 
85 

لةرريعالعمخ طالعجل    لل:(2-2)الشكل رقم 

ل
 عاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 

 ههريالرت ايههللمؤمتههللتعكهه لسهه  لعاشهه للةعهه ه،لمي هه لعااههري لةالعمخهه طالعجل    ههللعاههيتلقههالتتملههاضلهلهه ل
لي ف للعاتمل كلللعملافللعموابات يللي ريالااي  لراصلل،حاو لكمل ك  لجاياألالتتمل كللكمل  لعمؤمتللك لق ل

للك  ر هه  فلل ىل ،لابإضههكمل هه ،لةولرت ايههللعههاالف ههملعانصههريصلعاا ررير ههللعجلايههاألويهه علعههاالكملافههللي ف ههللتط  ا هه
سلعجل رههبلعاههيتلمتههليريالع  مهه للحتتههرييلعاههىلخمتاههفلعاملما هه   طالتتملاههدلمبح مهه للعمؤمتههللرت ايههلحصههري لخمهه

لكهههري لعجل    هههلتتههه  لعلاعهههاالتهههريفالعا فههه ءع لعمؤهاهههلللقهههالتتحمهههللعمؤمتهههللخمههه طالج    هههللرت ايهههللمههه يلل،عجل ههه   
ك  رت ه للمؤمتهللوعاهىععاهيتلقهالتتحما ه لعمؤمتهللمهتنمل سلمها  لعاهىلنيملهللوله هلعمخ طالةرريعاليلللل.... خل

خمتاههفلتتهه  لاههىلعقهها ت للعالمههتماع لعلعاتههريزلةالتث ههلليف ءتهه لعلاهه علعاههىلعمؤمتهه  لعاههيتلتايههالعاتن فتهه ل،
 .عايتلقالتتملاضلهل لمخ طالعجل    لعةرريعاله هل

 
 
 
 
 
 

يةأنواع املخاطر اجلبائ

املخاطر 
العامة

خماطر 
السمعة

خماطر 
اإلدارة

خماطر 
احملافظ

املخاطر 
اخلالة

خماطر احملاسبة 
املالية

خماطر 
االلتزام

خماطر 
تش يلية

خماطر 
املعامالت
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 املطلب الثالث: مصادر املخاطر اجلبائية
كصههه ة لولةعسا ههلللعلههه علعمطاههبلمههنتطازلمصههه ة لعمخهه طالعجل    ههللكهه لسههه  لتصههن ف  ل ىلكصهه ة 

لولا لعاىلعانحريلعات يل:ل،س  ج ل

 الفرع األول: املصادر الداخلية 
 طالوخمهلللابلشهخ صالعمات طهعااعسا للعلعمخ طالعمات طهللابإجهاعءع لوعمخه طتتمثللعمخ طالعجل    لل

لات نرياريج  .كات طللاب

 املخاطر املرتبطة ابإلجراءاتأوال: 
عجل    هههل،لفههه إجاعءع للوعإجهههاعءع جممريعهههللكههه لعلمههه ا بللععتمههه ةجيهههبلااريق يهههللكههه لعمخههه طالعجل    هههلل

اهه ا لجيههبلتههريف لؤةيلااافههعلكهه لعمخهه طالعجل    ههل،لعخل طئههللةولعاههيتلاللتاههيبلعالحت  جهه  لعجل    ههللاامؤمتههللتهه
علعمخ طالعمؤمتللتريقعلوك لةهملعإجاعءع لعايتلل.1ضاي  للكن م للتافلااحالك لعمخ طالعجل    لل جاعءع 
 يا :للر يالك علح اللعكتن ع  لعاا  الهب للعجل    ل

 إجراءات إعداد التصرحيات اجلبائية .1
كريعع هال  مه  لعاتصهها   ل ىلعإةع ألعهاالعحههاعالعاتهدس لولتتمثهللعمخه طالعمتملااهللاباتصهها   لعجل    هللعل

،ل2وياعكههه  لعاتهههدس عاضهههاي  ل،لوهههه عليملهههينلعهههاالتط  هههدلوعالكتثههه  لاألر مهههللعاضهههاي  للممههه لياتهههبلعا هههللعاهههرياب ل
 :3وابات يللتتمثللةهملوضمل   لعخلطالعله هلعحل اللع

للتاا   للسلبطايايالعلم لل ىلتاامتاريالعمص حللعجل   لوابات يلالتصرحيات:  إيداعاالمتناع أو التأخري يف  -
 ؛ لعم ا للعمنصريصلعا   لعلعاا ررياكعلتط  دلعاملارياب

 .ارياب م تملتملايللعلوع للعجل    للكعلتط  دلعاملعله هلعحل اللال ش يف التصريح:  -
لا :يت رياليم لل)عاملارياب (لعإض ف للفإاله هلعات  ا فل،وحتبلعان  العاضاييبلعجلزع اي

ل
 

                                                           
1MOHAMED Ben Hadj Saad, Op.cit, p25. 
2HASSANE Saley Abdoussalam, Audit de la gestion des risques fiscaux : CAS d’orange Niger, 

Mémoire de fin d’étude, diplôme d’études supérieures spécialisées en audit et contrôle de gestion, Institut 

supérieur de comptabilité, de banque et de finance, 2012-2013, p14. 
كاجههعلمهه دلليههاه،ل، 2010-2009 دور املراجعةةة اجلبائيةةة يف قسةةني جةةودة التصةةرحيات اجلبائيةةة: دراسةةة حالةةة مديريةةة الضةةرائب بواليةةة بسةةكرة اجلزائةةر للفةةرتةقحمههريحلني ههل،ل3

ل.26ص
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لةولعاتاا سلعاتصا   لعجل    لراصلةولعاتدس لةولعاالعارياب ل: (2-2)اجلدول رقم 

 عقوابت التدليس )ال ش( عقوابت نقص التصريح عقوابت عدم التصريح أو التأخري

للعههههاالعاتصههههايملاباريجههههريةلتههههؤةيلاههههافعلياعكههههللج    هههه
ل.ةج30.000لهبلتاا 

ينههههههههتتلعهههههههه لراههههههههصلعاتصهههههههها   ل
عاضههاع بلعاههرياب للإةع أعمااكههلل

لتض فلعاىلك اغلعحلاريزلوه :

 لعليههههههههههه العم اهههههههههههغلعاغههههههههههه لل10%
لكصهاحلعنه لالليتايه و لةوليته وي

ل.جةل50.000

 ،50.000]ل لعلي البنيل15%

ل.]ةج 200.000

 لعليههههههههههههه الةيهههههههههههههربلكههههههههههههه لل25%
ل.ةج200.000

عنهههالعاا ههه ال عمههه  لتاا تههه لل
تط ههههههههدل  ةألكريعفاههههههههللانتهههههههه لل

عمات  ههههللكهههه لطههههافللعإسفهههه ء
عم افلاباضهاي ل،لتريعفهدلهه هل
عانتهه للحصهههللعحلاههريزلعاهههيتلمتل

رهههههههههللابحلاهههههههههريزل لكا ل سف ؤههههههههه 
عمتتحاللبملنريعالرفسلعاتهنل،ل

مي ه لةالتاهلللوه هلعاز ةألال
وعلح اهههللعههههاالل،%50عههه ل

هلةفهههعلةيلحهههدلحتهههاةلعانتههه للبههه
،لوتط دله هلعانته للل100%

 لتتملاههدلعحلاههريزلكيهه ا لعنهها
عمهههههههههههتماصلكن ههههههههههه لابحلاهههههههههههريزل
عاريعجههههههبلمجمل هههههه لعهههههه لطايههههههدل

ل.عالقتط الك لعمصا 

يههههههؤةيلتاهههههههاميلعاتصهههههههايملعاتهههههههنرييلعمتهههههههدسالعخلههههههه صل
اباضههههههههاي للعاههههههههىلعاههههههههاسللةولعاضههههههههاي للعاههههههههىلة ابحل
عاشههههاي  ل ىلفههههاضلتااهههه   لااضههههاي للكههههعلكضهههه عفلل

و فههه لهههه هلل.%25عم اهههغلعمفهههاوضلعا ههه لبنتههه لل
 ال لعاشهعانت للعلح اللعاتدس لعا يلاللتتاي و لكات

أل،لةكههههه لعلح اهههههللعمههههها%10فت هههههريالعاهههههز ةألبنتههههه لل
تهههه للعوحلبههههنيلعاشهههه الوعاشهههه اي لت ههههريالعاههههز ةألبنتههههال
ل.20%

ل30لةكه لعلح اههللعههاالتاهاميلعاتصههايملعلةجههللقهها ه
الابالمهههت ل شهههمل  يهههريالكههه لات يهههخلت ا هههغلعم اهههفلكهههعل

ل%.35م تملتط  دل  ةألبنت لل

للعاهه ي ولابانتهه للاامتههتف اي لكهه لعإعفهه ءع لعجل    ههلل
ملي رههههللرتهههه  اي ملستهههه  ألوعاهههه ي لحتمههههللتصهههها  ت

ملةيلهبهع   أل"الش ء"،للفإالعاتدس لعلعاتصايمليؤل
لاافعلياعكل:

 اامتدسالكاألش ال،ةج2.500 -
عنهههههالجتهههههه و لكهههههاألعاتههههههدس لشهههههه الل،ةج5.000 -

 وت ريالةقللك لش اي 
ل.عناك ليتاي و لعاتدسالش اي ل،جةل10.000 -
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 عقوابت التدليس )ال ش( عقوابت نقص التصريح عقوابت عدم التصريح أو التأخري

لياتهههههبلعاهههههىلعم اهههههفلاباضهههههاي للعاههههه يلالياهههههاالع
لتصههههههها  لعارياث هههههههدل ا ههههههه  عيجههههههه  لع هههههههاةلةولعنهههههههال

ل153ول152وعمملاريكهههههه  لعمطاريبههههههللمبريجههههههبلعمههههههريعةل
للم ااههكه لقهه رريالعاضهاع بلعم  شههاألوعاامهريالعمل180و

لجلوهههه علعليهههلةلل1000ةفهههعلياعكهههللج    هههللقههها ه ل
وعللكاأليتايللف   ل يف  لعارياث دلةولعاالصحت  ،

خلعهههاالتاهههاميلعارياث هههدلعلكهههاألشههه الكههه لات يهههح اهههلل
للابالمههههت اليههههتملفههههاضلضههههاي لعإشههههمل  كههههعللعإرهههه ع 

ل.%25تاا   للوتض عفلعحلاريزل ىلي يلل

هله ليتم علعهااللعلح اللعاالتااميلعارياث دلعمطاريبللةو
وهه علسه  لل،جةل2.000.000تط  دلياعكللقها ه ل

شههمل  لكهه لات يههخلعات ا ههغلكههعل لةجههللقهها هلشهه العبتههاعء
يملابالمههههههت ا،لوعلح اههههههللالتاههههههملعمؤمتههههههللاباتصههههههال

يههههتمللااغاعكههههللعاتهههه باللف  إضهههه فلوتملاضههههللااماعق ههههلل
كههههه لعل ابحلل%25فهههههاضلياعكهههههلل ضههههه ف للتتههههه ويل

لع رياللبطاياللي لك  شا.

 .2018لاتنلمريالعمم االلك لق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاالل322، 194، 193، 192عاىلعمريعةللبن ءلعاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 
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 إجراءات عدم مراقبة االختيارات اجلبائية .2
عالمهتف ةألكه لعالكت ه  ع لعم ا هللعاهيتلمتهنملكه لةجهلللتللابرتا ءلعست   لج    لكه لهبهافعنالق  العمؤم
،لعإعف ءع لعمريج للااش   لعمتتثما،لعالمتثم  لةعمعجل    للعل ط  للعإعف ءع كثل:للتاع ملقا ت لعاتمرييا ل

،لقههاليههؤةيلويتحههري لههه علعالست هه  لعجل هه   ل ىلكصهها لعاتخف ضهه  لعممنريحههللعهه ل عهه ةألعمههتثم  لعل ابح... خل
اامخهه طالعجل    ههللرت ايههللعههاالتههريفالشههاوطلعالمههتف ةألكنهه لةولتريقههفلعمؤمتههللعلكاحاههللكهه لعهه لحتا ههدلعاشههاوطل

 ه ،لوياتهبلعاهىللاه ل مها طلحهدلعمؤمتهللعلعالمهتف ةألكه لعالكت ه  لوحتما ه لااضهاي للاعلعاضاو يللااحصري 
 .1عاملارياب لعجل    لول

تتمثللعات  ا فلعايتليتملحتما  لعلح اللعالست ه  ع لعجل    هللعخل طئهللهبهافلعالمهتف ةألكه لعالكت ه  ع ل
مهحبلعلل،شهاوطلعحلصهري لعاهىلعالكت ه  (ل،لعهاالتط  هدا متثم  لعا يلعمهتف ةلكه لعالكت ه  ع ل)عاالعاتنف  
تصهه ملعحلاههريزلوعاامههريالوعلاتوىلعاهههيتلمتللواباتهه يلل.كهه لعالكت هه  ع لعجل    ههللعممنريحههللوجتايههالعم افههنيعالعتمهه ةل

وةوالعمت رلبملارياب لأتس لعاهافعلل، عف ؤهملكن  لكتتحاللعاىلعافري لبغ لعان الع ليللعلح  العمخ افل
كهه لعاتهه  يخللامههريالعمم ااههللوعاههيتلحتتههبلعبتههاعءكهه لقهه رريالعاضههاع بلعم  شههاألوعال402عمنصههريصلعا  هه لعلعمهه ةأل

 .2عا يلي اليتتريجبلف  لةفمل  

 املخاطر املرتبطة ابألشخا اثنيا: 
ءألوعههاالعاتملهه والوي هه  لعاههاوحلخمهه طالعإمههه  لوعاتاي هههللةولرت ايههللعههاالعا فهه تتمثههللههه هلعمخهه طالعل

عجلم ع ههل.لجيههبلةاليتصههافلعمههريظفنيلبطاياههللتملههز لعالكتثهه  لعاطههريع لاااهه رريالعجل هه   ،لوجيههبلةاليشههاحلهلههملةال
الضهههم العا فههه ءع لعجل    هههللوعمهههؤه  لوةعمخههه طالعجل    هههللوتتههه  ه لبطاياهههللفمل اهههللهههه لكههه لق مهههللعمؤمتهههل،ل

وا هه لجيههبلةيضهه لعاملمههللعاههىلتهها ي  ملل،بتريظ ههفلةشههخ صلكههؤهانيعاشخصهه للالليتطاههبلفاههطلق هه العمؤمتههلل
 .3وبش للكتتما

 املخاطر املرتبطة ابلتكنولوجيااثلثا: 
ف مه لههريلكملهاوفلل.4وعالرارهللةج هزألعا م  هريتالوعاهتح ملعلعاىلعاته طاأابااا أله لخم طالكات طلل

ف ا رياليتملعالعتم ةليا  لعاىلر ملعمملاريك  لعيا للعلكمل جلللخمتافللعاملما   لع  م  للمم لم نمل سللا لعاىل
لعمخاج  لعجل    ل.

                                                           
 .10 وعزلعحلريعر،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.51ص،لك ا ل194م ةألع،لكاجعلم دللياهعجلزع ا،لل،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةلعمايايللعامل كللااضاع ب،2

3MOHAMED Ben Hadj Saad, Op.cit, p26. 
4REDHA Khelassi, Précis d’audit fiscale de l’entreprise, BERTI Editions, Alger, 2013, p158. 
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 الفرع الثاين: املصادر اخلارجية
 للللع  مههلعانت ايههتشههمللعمصهه ة لعخل  ج ههلليههللكهه لعانصههريصلعاا ررير ههل،لوعاتنهه ق لعاهه يلقههال صههللبههني

لوعانت ايللعجل    ل،لعافا لعإةع ي.
 تعقد النصو  القانونيةأوال: 

 العان هه العاضههاييبلعجلزع ههايلهههريلةحههالةيثههالعلر مههللتملا ههاعلعلعاملهه ا،لوبتهه بلههه علعاتملا ههالفإرهه ليصههملبل
،لومي هه لق هه رلتملاههالعانصههريصلعاا ررير ههلل1عاههتح ملف هه لوعلت افتهه ،لممهه ليملطهه لجمهه اللاات هها لعاضههاييبلوعالحت هه  

 :2عجل    للك لس  لكمل   ي لمه 
الجيههلورت ايههللاهه ا ل،يهه ك وللوكملاههاقهه رريالوعمههعللهههريلعااهه رريالعجل هه   لكثةةرة إلةةدار النصةةو  القانونيةةة: -

 ؛ؤياكملافللوتفت لر  ك لعجل    لبش للكلي لق ة لعاىلصمل لعلوضمل للل عم افلرفت
لكهه لعههاألعااهه رريولعا اههنيعههااللينشههدعةةدم اليقةةني يف النصةةو  وعةةدم وجةةود ضةةماانت قانونيةةة للمكلةةف:  -

     ل.ظريعهالعايتلكن  لعاىلوج لعخلصريصلعاالعالمتااع لويمريضلعانصريصلعجل
 ايةبني احملاسبة واجلبالتناقؤ اثنيا: 

ااريصههري ل ىلعانت ايههللعجل    ههللعاههيتللعاهه يلتط ههدلعا هه لعااريععههالعجل    ههل العانت ايههللع  مهه  للتملههالعلمهه رل
بملهالةالتاهريالعمؤمتهللبتحايهالعانت ايهللع  مه  للتاهريالعإةع ألعجل    هللبتحايهالعانت ايهلل،لةيلمتثللعاريعه ءلعاضهاييب

عجل    للك لس  لعاا  البه مل لعاتملهاي  ل) ضه فللبمله لعلع ه ءليه لعاا باهللااخصهم،لو فه  لبمله لعانهريعتتل
وىليتملحتايالعانت ايللع  مه  للوه علوفا لااتشايعلعجل    لعمط د،لوابات يللعلعماحاللعلل،ي لعخل ضملللااضاي ل(

،لكهه لهنهه ل3يههتملحتايههالعانت ايههللعجل    ههللط اهه لاااريععههالعجل    ههلط اهه لاام هه ة لع  مهه  ل،لوكهه لمثلعلعماحاههللعاث ر ههلل
لشهههاوطلكمل نهههللا ههه لتهههتم  لكههه لسصهههملةيلت افهههللةولعجيهههبلةالتتهههتريلرهههاىلةالةيلعما هههللتاهههريالهبههه لعمؤمتهههلل

وهه علكه لقهاليهؤةيلابمؤمتهللااريقهريالعلخمه طالحتايهالعانت ايهللعجل    هللوكه لقهال ما ه لكه لل،كمل نل ف  لرريعتتل
 عارياب لج    ل.

 
 

                                                           
1YOUCEF  Debboub, le  nouveau  mécanisme économique en Algérie,  office des publications universitaires, 

Alger, 2000,  p109. 
2REDHA Khelassi, Op.cit, p145. 

ل.128يريمفلك كش،لانصالةعةيلعاوا،لكاجعلم دللياه،لص3
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 الفقه اإلدار اثلثا: 
 اتفته لفلواباته يلل،بت بلتملاالعانصريصلعاا ررير لليتملعااايريءلاافا لعإةع يلاتفت لعانصهريصلعاا ررير هل

عاريظ فهههللهههه لةيثهههاللةق اهههللووعضهههحللةوالتغ ههه لحمتههريعه،لوهههه ههههريلشهههاحلرهههصلقههه رريوليتهههريةهلعاغمههريضلبمل ههه  ع ل
،لوعلبملهه لعحلهه ال لمي هه لةاليتايهه و لعاتفتهه لعإةع يلةح هه انلعاههنصلعمفتههالممهه ليههؤةيل ىلعاريظهه  فلحت مهه ل

عاا ض لعجل ه   لههريلعاه يلمياه لصه ح للعاهتح مللوعاريعقعلةا،لتشريي لحمتريعهلوفاضل ؤيللخمتافللع ل ؤيللعمشاا
 .1وعقاعحلتفت لةيثالح  ةيللوةيثالةقللعاتفت لعإةع يلكعلعاتشايععلكط بالل

لس  لعاش للعمريعيل:مي  لتاخ صلكص ة لعمخ طالعجل    للك ل
 كص ة لعمخ طالعجل    ل: (3-2)الشكل رقم 

 
 عاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 

ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
1MOHAMED Ben Hadj Saad, op.cit, p23. 

كص ة لس  ج ل
تعقد النصو  

القانونية

التناقؤ بني 
ايةاحملاسبة واجلب

الفقه اإلدارا 

كص ة لةعسا لل

خماطر مرتبطة ابالجراءات 
اجلبائية املخاطر املرتبطة ابالشخا  لوجيااملخاطر املرتبطة ابلتكنو 
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ح مل ه لةالتهتميالللس  ج هلك لس  لعاش ل،لمي  لك ح للةالكص ة لعمخه طالعجل    هللقهالت هريال
،لا   وعات طاألعلم   ا  لوف ا علعا   لةالحت و لعاتدقاملعلعاتمل كللكمل  لك لس  لعاتمل لاتحالف   لعمؤمتل،

اها ألال لنهالعهاالك كه لعحلهلوه لتتمثللعلعانصريصلعاا ررير للعايتلتفاض  لعااواللعاىلعم افنيلوعايتلعليث 
 ال لعااايههريءلبملهه لعحلههلاههالعاههنصلعجلايههالةولتمل  ضهه لكههعلرههصلقههامي،لممهه ليههتملعرت ايههللتملل،عمؤمتههللعلتط  ا هه 

ي للةالي ههريالفلاباضهالعاههىلعم اهل ممه لين غهل،اتفته ه ،لو يهمللاهه لي اهىلهنه نليمههريضلعلي ف هللعاتمل كهللكمل هه 
 طالخمهلللااريقهريالعابمؤمتهلب ن لوبنيل ةع ألعاضاع بلتريعصللةع ملاتف ةيله علعانريالكه لعمشه يللعاهيتلقهالتهؤةي

لع  مهه للريجههريةلبههنييهه ا لكهه لبههنيلعمصهه ة لعاههيتلتملههاضلعمؤمتههللاامخهه طالعاتملهه  ضلعملل.ج    ههلليهه لكاصههريةأ
عاههيتلمينح هه للإعفهه ءع عال لقههاليتههتغللعم اههفل ففهه لبملهه لعحلههل،وعجل  يههللعلحتايههالعانت ايههللعخل ضههملللااضههاي ل

فلعانت ايهلل هتمل هالت  لبلعاهىلعمؤمتهللةااتتهايالضهاي للةقهل،لاه علجيهلتضهخ ملت  ا فه عاا رريالا لويململلعاهىل
لع  م  للاتريعفدلعانت ايللعجل    للحملاللت ريالعاضللاامت ءاللعجل    ل.

 هه لعلتا  ههالات نرياريجفن ههاعلا ههريالجههللعمؤمتهه  لعا ههريالتملتمههالعاههىلعل،ةكهه لابانتهه للاامخهه طالعااعسا ههل
ل،اي للع  مههيبطهه ءلعاتتههريكهه  لةولخمهه طالةسمههريعءلخمهه طالضهه  العمملال،عما  تهه لع  مهه  للف هه لكملاضههللاامخهه طا

رنيلعجل    ههللعااههريع ملعل ىلعههاالعاههتحلابإضهه فلاريج هه ،لريلعههاالتههريفالةشههخ صلكههؤهانيلعلعاتمل كههللكههعلعات نيهه علول
تتهه  لمل ا ههلل لاههناصلفرير ههل،لممهه ليههؤةيللاههرت ايههللعههاالعات ههريي لعجل ههالةولعههاالعالطهه العاههىلعمتههتاياع لعاا ر

لعلعمؤمتل.للعجل    عمخ طال
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 خاللة
علعما ههلللس صههلل،متههلعاتتهه  لعجل هه   لاهه لأتاهه لي هه لعاههىلعمؤلكهه لسهه  لههه علعافصههللمتلعاتريصههلل ال

لعمتغه ل ةسه  لللكه لسه  عمؤمتهل   اتحا دلعمهاعت ايليتملىيم لةر للل،وعات  ا فلعجل    للعلع  ءعاتح ملعل
لتنههتتلعهه لعههاا لريصههللعاههىلة ههمتلعاتمتلعاتطههازلاامخهه طالعجل    ههللوعاههيتللوقهها،لعجل هه   لعلعما ههللع هه للعااههاع ع 

   لعاتتهه  لعجل ههلعهه لمههريءلدتنشهه لقههال ههوحههملةل،تط  ههدلعااههريعرنيلعجل    ههللةولبتهه بلعههاالف ههملعاتشههايمل  لعجل    ههل
 .عمت علك لطافلعمؤمتل

ك لبنيلعلهاعفلعايتليتملىلهل للهعاتطازلاتت  لعمخ طالعجل    للابعت   للت تمفلعافصللعمريعيلعللةك 
ل لعااعسا  لعاتاق د ليت هم لةا لعاتملافلي فلمي   لحم وال لم تم ليم  لعجل    ، لعمخ طالعاتت   له ه لتت   ع

.عجل    ل
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 متهيد
  للاامل كهللعجل ه ي ه اه للأتاريجهريةلتملتربلعما للتت  لعمخ طالعجل    للعما للجاله كهللعلعمؤمتهللر هاعل

عاهىللجيه تعاه لعرمل ه رلليامه ليه اعلعمؤمتهللللعج هاح ه ليامه ليه العاريضهعلعجل ه   لل،هله عاىلعاريضهمل للعم ا هلل
ل.عاااع ع لعا ا للوعامل سلصح م

عااعسا لك لل  لعاتاق دعاتت  لعحلت لاامخ طالعجل    للفمل ةألك ليتملعااايريءل ىلساكضم الولجللل
ل دلعاههاعسا عاتههاقلةالولاهه لابعت هه  عمؤمتههل،للةعسههلةجههلليشههفلخمتاههفلعاناهه  صلعاههيتل تريي هه لعان هه العجل هه   ل

ل بههاع  لكهه لسهه لعا  هه ألعاتهه طالعاههىلليملمههلولل،ابمؤمتههلع  طههللعيتشهه فلعمخهه طالعجل    ههللعلل ه كههلعةو لياملههبل
علللح ح للعمن مه ءع لعاتصهويه علعاملمهللعاهىلوضهعلعإجهاعل،كاىلعاتزعالعمؤمتللابااريعرنيلوعاتشهايمل  لعجل    هل

ل.هبافلعاريصري ل ىلصري ألص ةقللاريضمل للعمؤمتلح اللوجريةلةيلسالل
  ههللعلعجل  لخهه طاعاتههاق دلعاههاعسا لعلتتهه  لعمليتهه هملي ههفلل بههاع لمههنح و ل،وكهه لسهه  لههه علعافصههل

لك لس  لعاتطازلاام  ح لعات ا ل:ولا لل،عمؤمتل
ل؛تت  لعمخ طالعجل    لل :عم ح لعلول -
ل؛ةرريعالعاتاق دلعجل    لعاث و:عم ح ل -
 .    لخ طالعجلةو لعاتاق دلعااعسا لعلعما للعاتت  لعجل    لوكمل جلللعمل:عم ح لعاث ا  -

ل
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 اجلبائية املبحث األول: تسيري املخاطر
ملاهاألوحمفريفهللعلب ئهللكلل ه لتملمهللوعلرشهطللعاهيتلتاهريالهبه لعمؤمتهل ال لعجمله العخلطالكريجريةلعليلل

ا   ه له لوبللعمهتماع لاهىل ك  ر هم لم  ريالهل لك لأتا لعا علاللمي ن  لةالتتاي هلله هلعمخ طالر اعلل،ابمخ طا
لعي لنيلوعمتهه عل ههللعا هه حثىلعهتمهه الكهه لقعاههيتلةصهه حللتااههومنريههه ،لوتملتههربلعمخهه طالعجل    ههللةحههالةهههملعمخهه طال

لاامؤمتللونيملت  .لوعم يللعاتاي  يلاتدا ه لعاتايبلعاىلعمايزعمؤمت  لر اعل
طههازل ىل  لعاتولاهه لكهه لسههل،ومههنح و لعلههه علعم حهه لتتهها طلعاضههريءلعاههىلتتهه  لعمخهه طالعجل    ههل

 ل.العجل     ت  ع  لك لةجللعاريق يللك لعمخ طملايف  لوكاعحا  ،لوي علعإجاعءع لعايتلمي  لت

 املطلب األول: تعريف تسيري املخاطر اجلبائية
عاتت  لعا يلي هافل ىلحتا هدلحهالةةىلكه لعاضهم الوعلكه ل"ل فلتت  لعمخ طالعجل    لل  يملاليتملت

لويلكملافهههللابااريععهههالعجل ههه   لاامؤمتهههل،لوهههه علكههه لسههه  ل مهههن ةلهههه هلعم مهههلل ىلخمتصهههنيلعلجمههه  لعجل  يهههل،ل
ةيلةالتته  لعمخه طالحتهبلهه علعاتملايهفلل،1"وعانصريصلعجل    للوتط  ا ت ،لكعلتريف لعاريم  للعم ةيللعمن مه ل

ل.لعاململلعاىلحتا دلعلك لعجل    لك لق للةشخ صلخمتصنيلابجل ربلعجل    لريه
كن مهللتهافل ىلحتايهالوتا ه ملوتصهن فلل" جهاعءع لمتثهلتته  لعمخه طالعجل    هللةالمي  لعااري ليم ل

كثا ه لكثهللف ه لاتصا   لعخل طئلل... خل،لعاا  الابوكمل جلللخم طالعاالعالرض  طلعاضاييبلكثللعاالعاتتاي ل،ل
ةكه لل.2" هللتتضهم لسطهريع لحمهاةألتهافل ىلحتتهنيلعما هللصهنعلعااهاع عمالتملتهربتت  لعمخ طالبشه للعه ا،ل

ت هاةلبف هملوحتايهالل،مخ طالعجل    للعما للكن مللتت علرفسلكاعحلل ةع ألعمخه طا ىلةالتت  لعفه علعاتملايفل
ل.عا  كللامل ج  لعإجاعءع عمخ طالوتنت  لبريضعل

ف ملةصللعمخ طالو صاع لةح  الحهري لي ف هللعاتمل كهللكمل ه ،للوابات يلليتضم لتت  لعمخ طالعجل    لل
عهه لطايههدلعمخهه طاأ،للعل ابحف هه لاللتههافلاباضههاو أل ىلتاا ههللخمهه طالعلعمهه  ،ل للمي هه لاامؤمتهه  لحتا ههدل

ل،واباتهه يللفههإالم  مههللتتهه  لعمخهه طالعاضههاي  للمههتحاةلعاا مههللعاههيتلمي هه لحتا ا هه لعهه لطايههدلحتمههللعمخههه طاأ
ل لا.ل3يتلمي  لتريف ه لعه لطايهدلتاا هللعمخه طاألوعمهريع ةلعا  كهللإةع أليهللكه لعافهاصلوعمخه طاأوعات  ا فلعا

                                                           
 .37يريمفلك كش،لانصالةعةيلعاوا،لكاجعلم دللياه،لص1

2Organisation de Coopération et de Développement Economiques, gestion du risque d'indiscipline fiscale:  gérer 

et  améliorer  la  discipline  fiscale, CPAF, 2004, p11.  Disponible  sur  le  site: 

https://www.oecd.org/fr/ctp/administration/34511821,  (consulté le 27/04/2018, 15 :10). 
3Mouna Guedrib ben Abderrahmane, Impact des mécanismes internes de gouvernance sur le risque fiscal: une 

étude menée dans contexte tunisien, Thèse en vue de l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion 

(Université de Franche-Comté) et en sciences comptables (Université de Tunis El Manar), 2013, p76. 

https://www.oecd.org/fr/ctp/administration/34511821
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تحايهههالكتهههتريىلعمخههه طالبليتملاههدوا ههه لفاهههط،لابحلهههالكههه لعمخههه طالعاضههاي  للالليتملاههدلتتهه  لعمخههه طالعجل    هههللف
ل.1عما رياللاامؤمتللوك له لعالمتاي بللعمطاريبللاامخ طالعاضاي  ل

تههه  لةالأيسههه لتتههه  لعمخههه طالعاضهههاي  للشههه انيلمهههه :لعاتتههه  لعاتهههايبلاامخههه طالعاضهههاي  ل،لوعاتومي ههه ل
عمؤمتههللعاههىلعاههاةللاع بلكههايافهه لعاشهه للعلو ليتهه عالكههاقدلعاضههف،لعالمههت  ق لةولعاا اهه لاامخهه طالعاضههاي  ل

  لعالمهههت  ق لالليهههريفال،لعلحهههنيلعاتتهههو هههالكن ههه لتنشهههدلاعاههىلعات ايهههالوتاا هههللعياث لعاتههها  للاامخههه طالعاهههيتلقههه
ف  للتملىلي ا ل ىلعالمتف ةألك لعافاصلعايتلتاعفا  لوابات يلبلليل،اامؤمتللفاطلعاريم  للاتاينبلعلسط  

 .2تململلعاىلعيتش فلعمخ طالوعالمتف ةألك لعافاص
عاهيتلهله للعاضهاي  لل لعمخه طاااهتخاصلكهلراىلةالتته  لعمخه طالعاضهاي  للاللتتهملىل،س  لك لم دك ل

 لسهه  لعافههاصلكههلو منهه لتههافليهه ا لا مههتف ةألكهه ل،أتاهه لمههايبلعاههىلعمؤمتههللفاههطلكثههلل فهه  لعات هه ا ف
مي  لةاللالعلساىلعايت للعمخ طيتملعاتمل كللكمل  لكثللبا ةع ت لبش للفمل  ،لوابات يللفتت  لعمخ طالعاضاي  لل

لتريعج   لعمؤمتل.

 املطلب الثاين: مراحل تسيري املخاطر اجلبائية
لمثلتا  م ه لوعاملمهللعاهىلكمل جلت ه لو ةع ته ل،علحتايهالخمه طالعلعمه  لتته  لعمخه طالعجل    هلتتمثللكاعحهلل

 :3وم تملعاتطازلهل لعاىلعانحريلعات يل

،لولا لهبافلجل    لعلعمخ طال عويللك لعاشايللجريعربلك لج ربليلللفحصليتم :املخاطر وتقييم قديد -
جهلللاه لكه لةولأتا هه لو،لمي ه لةالتريعج  ه لعمؤمتهللوق ه رلعحتمه  لحهاوا  للعايتلاحتايالعمخ طالع تم

 تات بلةواري  لعاتمل كللكمل  لوحتايالطاياللعاتمل كللكمل  ؛
العاههيتلكمل جلههللعمخهه طلم هه عملكهه لجتملههللكاعق ههللآا هه  لبريضههعلعإةع ألوجماههسلعإةع ألتاههريا :املخةةاطر معاجلةةة -

لتاا ههههلاعيا هههه لةولةولحتريللتاينههههبلعمخهههه طالعم تشههههفلحمههههاةأ،لي هههه العمههههاعت اي   لمت تشههههف  ،لكهههه لسهههه  لعتعل
عات افههللولكههاىلأتا ههه لوللعمخهه طاههه هللوقههريالعحتمهه  ولاهه لت ملهه لمهه لمتلعاتريصههلل ا هه لكهه لح هه لل...عخل،كن هه 

لقهلعجل    هلل لاعمخه طللكمل جلهعاهيتلتهافل ىللعإجهاعءع ةيلةر لعله هلعماحالليهتملوضهعللعايتلمتتحما  ،
 ت افللمم نل؛

                                                           
1Tax management in companies, p5, Available on : 

file:///C:/Users/DELL/Documents/Documents/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A9/tax 

management-in-companies-06.pdf, (Accessed on 05/27/2018, 18 :00 pm). 
2Oussama Salih, l’audit fiscal, Rapport de projet de fin d’études, Ecole Supérieure de Technologie de Berrechid, 

Université Hassan 1er, 2012, p15. 
3Rédha Khelassi, Op.cit, p225. 

 

file:///C:/Users/DELL/Documents/Documents/Ø¬Ø¨Ø§Ù�Ø©Ø©/tax%20management-in-companies-06.pdf
file:///C:/Users/DELL/Documents/Documents/Ø¬Ø¨Ø§Ù�Ø©Ø©/tax%20management-in-companies-06.pdf
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دلعههه لتنتههه لحب ههه لجيهههبلةالي هههريالعاهههىل ةرليهههللجممريعهههللكهههايالي هههريالكتهههؤو لضةةةمان متابعةةةة التنفيةةةذ: -
 ؛عل ةع ألعمخ طالوعإجاعءع وحتتنيلعالماعت اي   لوعاملما   ل

 ةيلاتفهلعاتريج   لل عم  ةلرشاولوضعللعاملا  لعإةع ألعاىلتسيري املخاطر اجلبائية: واسرتاتيجيةتبين سياسة  -
طلوضههعلعخلطههللتتهه لةمهه ا بلوحتههاةلاامؤمتههللعجل    ههللعمخهه طالعت ههللحتههاة،ليمهه لجيههبلعا  هه لةالمخهه طاع

 عجل    ل.
لاعحللتت  لعمخ طالعجل    ل:مومي  لتااميلعاش للعمريعيلل

 كاعحللتت  لعمخ طالعجل    ل: (1-3)الشكل رقم

 

 
Source : Organisation de Coopération et de Développement Economiques, gestion du risque 

d'indiscipline fiscale:  gérer et améliorer la discipline fiscale, CPAF, 2004, p11. Disponible sur le site: 

https://www.oecd.org/fr/ctp/administration/34511821,  (consulté le 27/04/2018, 15 :10). 

ل

تخطيط االستراتيجيات وتنفيذها

تحديد استراتيجيات العالج

ائي تحليل السلوكات المتعلقة بالنظام الجب
(األسباب، خيارات العمل)

تقييم المخاطر وتحديد درجة أولوياتها

تحديد المخاطر

 العملياتياإلطار 

تقييم النتائج من 

وجهة نظر النظام 

 الجبائي

 التسجيل  -

 التصريحات -

 الدفع -

 

مراقبة التنفيذ 

مقارنة بما 

 هو مخطط له

https://www.oecd.org/fr/ctp/administration/34511821
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لللههههه لعما ههههلعمخهههه طالعجل    ههههر حههههظلةالةو لسطههههريألعلعما ههههللتتهههه  لعاتهههه بد،للكهههه لسهههه  لعاشهههه ل
،لطه زلعاملمهلرتملوضهعلةيليهل،عاتحض لووضعلعإط  لعاملما ه يتلعاه يليهن ملمه لعاملمهللويتهمملمب  شهاألعم مهل

   للعمخ طالعجل لاريقريالعاعايتلقالتؤةيلابمؤمتلللتملافلعاىلعمت    يتملحتايالعمخ طالك لس  لعالوك لمث
عاهههىللأتا ههه لة عمهههللههه هلعمخهه طالوكههاىلعحتمههه  لوقريع هه لوكههاىلةيلكهه لهههريلكصهها لعخلطههها،لا ههتملبملههاللاهه 

تملوضهعلجممريعهلليهللاه ملهالعاريضمل للعجل    للاامؤمتللك لةجللتصن ف  لوتات    لحبتهبلعلوا هللعلعامله ج،لوب
ت اي   لضهههعلعمهههاعكههه لعالقاعحههه  لوعحلاهههري لعاهههيتلقهههالتن مهههبلعمشههه يللعاهههيتلتصههه ةفلعمؤمتهههللوعاملمهههللعاهههىلول

ت ه لت افلواللتفهريزلااتط  هدل لعمتخه ألكنطا هللوق باهلع لجيهبلةالت هريالعااهاع ل هخه طالعجل    هللحبعاتمل كللكهعلعم
لعهه جلمتفههدلعا  هه لععلجههاعءع عإك ليههتملع هه للعااههاع لعان هه   لأتيتلكاحاههللكت بملههللتنف هه لعمخهه طالع تماههل،لوبملهها

ةيلل،عا ملايهللاحاللعماعق للأتيتلكوك لمث،لملما لكعلعماعق للعمتتماألاا  رلن حلعالتخف فلكن  اعمخ طالعجل    للا
يههللتريصههللعلعان  اهه ،لوعالاتخطهه طلاهه لكههعلكهه لمتلتنف هه هلفملهه لوحتايههالعالحناعفهه  لعمهه ليهه الخمطههطكا  رههللكهه لمتلع

نهه نلةالةالهل،كن هه لةولعاههتخاصلعمخهه طالعجل    ههللوهههللمتلعاتاا ههللكن هه لعهه جلععمت ملههلللعإجههاعءع رت ايههلللمملافههل
لعاتصح ح للعا  كل.لوعإجاعءع عاململلعاىلوضعلعاتملاي  لوك لمثلل،ةيلتاص 

جيبلل،علعمؤمتللر  الفمل  لاتت  لعمخ طالعاضاي  للةر لا  لي ريا *KPMGوياىلك تبلعاتاق دل
ل:1عاملن صالعات ا لليتملحتاياةال

لواا فههللكريقههفلمل ههستلعجل    ههللعمخهه طالاتتهه  لم  مههللوضههعلسهه  لكهه  ة:الضةةريبي املخةةاطر تسةةيري بيئةةة -
 ؛ اعاتشغ لعمتتريىل ىلعالماعت اي لعمتتريىلك لعاضاي  ل،لعمخ طالعجت هلعمؤمتل

لعلاللةالفمل اهههللطاعمخههه لتتههه  لم  مهههللي رهههللل لعلكههه لاا ههه رلكا ههه رلمبث بهههللههههري بةةةائي:اجل اخلطةةةر أهةةةداف -
لكتههتريىلعاههىلفعلهههاعلههه هلوهههللعمؤمتههل،لةعسههللوتريج   هه لعمههريع ةلحتايههالسهه  لكهه لولاهه لعمؤمتههل،

 ؛تشغ ا لاعماعت اي لة
لعاهيتلجل    هلعلعمخه طالكه لتافلخمللرريعالعمؤمتللوعمتاي بللوع لة جللميثل: اجلبائية املخاطر وتقييم قديد -

لاهريع موعالاااهريعرنيلملهاي  تلعلةوليهريالبملهاليريكه لعلرشهطللكه لةولعاتاي  يهللعاملما للعلعاتغ  ع لك لتنشدلقا
لعن هه لعا شههفليههتمل وح مههلعمخهه طا،لههه هلاتحايههالشه كلل ههتلوضههعلعمؤمتههللعاههىلجيههبلواباتهه يللعاضهاي  ل،

 ؛عمخ طالهل هلع تماللعاضاي  للعياث لعلتن الةالهل لين غ 
 ؛ خل...عافحصلعم  ا،لبنيلعافصللكثل :اجلبائية املخاطر رقابة ضوابط تصميم -

                                                           
 Klynveld Peat Marwickح ههه لياكهههزلعمههملعاشهههايلل ىل،ااشههايللعاا  تههه نيلعضههه ءلعمؤمتههنيلمتثهههللةنيهه ءلع KPMGشههايللتهههاق دلتاههاالسهههاك  لك ن ههل،ل*

Goerdelerل،لولا لبملاك لعراجملليللك لشايل Klynveld Main GoerdelerلكعلشايPeat Marwick  ل.1987علع ال
كاجههعلمهه دلل،دور التسةةيري ابلقيمةةة للضةةرائب يف اختةةاذ القةةرارات املاليةةة للمؤسسةةة االقتصةةادية: دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤسسةةات يف قطةةاع احملروقةةات صهه بالع  مهه ،1

ل.148لياه،لص
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لمن مههبعلعاريقههللعل    ههلعجللعمخهه طالعهه لعمملاريكهه  لبتاههاميلولاهه  واالتصةةال: الضةةريبية املعلومةةات تسةةيري -
 ؛عجل    للعمخ طالتت  لم  ملل  اتعلعليتملةر لاضم العمصاحل،للصح  

طاعفلانت  تل ىلعلعللو يص  لآا للاااصالاتا  ملكاىلن حلضريعبطلعمخ طالعجل    ل رش ء الرلد واملراقبة: -
ل.عمملن ل،لاتا  ملفمل ا للةرشطللعماعق للعايتلمتلتصم م  لوتنف  ه 

 املطلب الثالث: اإلجراءات الوقائية من املخاطر اجلبائية 
وقريع ه لحهملتتاينهبلت مله  لكه لبملهاللال لنهالعمؤمته  لتتهملىلااريق يهللكه لعمخه طالق هل عليث لك لعحله

ل:1ك لبنيلعإجاعءع لعايتلمي  لةالتاايدلهل لعمؤمتللاتف ةيلعمخ طالعجل    للمي  لليالك ليا وللعمخ طا،

علكتملااههه لجل    هههللكتغههه لات افهههللع للتملتهههربلعدمةةةج اإلسةةةرتاتيجية اجلبائيةةةة يف اإلسةةةرتاتيجية املاليةةةة للمؤسسةةةة:  -
لعايللابمؤمتهللج هريضهعلعمه ام لي رللعات  ا فلعجل    للكنخفضلليام ليه العا،لف اباتت  لعم يللاامؤمتل

 وعامل سلصح م؛
يهالعاضهاع بلااتدل لكفتشه  العرت ه لالتشخيص السليم ملواقع اخلطر )فوائد التدقيق الضةريا الوقةائي(: -

او يهللكه لاعجملهللعا مفبش للصهح ملعه ةألكه لي هريالك اهفلاامؤمتهل،لاه علللك لتط  دلعمتطا   لعاضاي  
تههاعب ل لع هه للعاكههواباتهه يللتههتم  لعمؤمتههللل،بشهه للك  ههالالههه هلعمخهه طايههحايههؤةيلاتق ههللس هه لخمههتصل

 ؛لعا  ك
جل    هللبشه لللعلعمخه طال مهاعت اي للتته  تهؤو لعه لتنف ه ليملتمهالعافايهدلعجل ه   لعم تشكيل فريق جبةائي: -

لعلعإةع أليخطهريألةوىلل(Erasmus, 2009)لعا  ه ألياهاح،لح  لعلعاشاي  لي  لعاىلحايملعمؤمتل
ل ج هه  لوكتهه  يل،لمههايالعمههتتهه  لعمخهه طالعجل    ههللكؤاههفلكهه لعاعالمههت  ق للاامخهه طالعجل    ههللتشهه  للفايههدل

 هههلل ههه ةألعماألوظ ف هههل،لوكتتشههه  لكتهههتال،لحم مهههبلج ههه   لوفايهههدلقههه رريولكؤههههللااوممثهههللعههه ليهههللوحههها
 ههللعمههريع ةلعم المل للبتهه باباتتهه  لعجل هه   ،لا هه لعلعاريعقههعلههه هلعاملما ههللجههالصههلعاتخطهه طلعاضههاييبلوعاا هه ا

كهه لالعجل    ههلللعمخهه طس صههللعلعمؤمتهه  لعاصههغ ألوعمتريمههطل،لاهه علمي هه لةاليتههدافلفايههدلتتهه  لأع ههاوة
 عجل    ل؛ريعقبل  ملعاملللمايملللوتااا ألعاىلحتايالعمخ طالعجل    للبطاياهلملعا،لولرياريزلهبمك ن نيلك

اهههىلعيتشههه فلععمؤمتهههللتتههه عالك مهههللعاتهههاق دلعجل ههه   للجبةةةائي خةةةارجي:أو مةةةدقق اسةةةتخدام مستشةةةار  -
ملكههه لجتنهههبليللم تهههمواباتههه ل،عمخههه طالعجل    هههل،ليمههه لة ههه لتتههه عالعاهههىلعست ههه  لعان ههه العاضهههاييبلعلرتهههب

 .عمخ طالعجل    للعايتلقالتنشدلع لعما   لحماةألقالتاريالهب لعمؤمتل
                                                           

1-Jean-Luc Wuidard, Conseils pratiques pour la gestion des risques fiscaux de l’entreprise, 4 mai 2011, pp : 4–6, 

Disponible sur le site: http://www.acteo.be/files/uploads/2011/06/Wuidard-Jean-Luc-Droit-Rencontres-4-mai-2011-

version-fran%C3%A7aise-.pdf (consulté le  28/04/2018, 19 :10). 
-Mouna Guedrib Ben Abderrahmane, Op.cit, pp: 80-82. 

http://www.acteo.be/files/uploads/2011/06/Wuidard-Jean-Luc-Droit-Rencontres-4-mai-2011-version-fran%C3%A7aise-.pdf
http://www.acteo.be/files/uploads/2011/06/Wuidard-Jean-Luc-Droit-Rencontres-4-mai-2011-version-fran%C3%A7aise-.pdf
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ل:1عا  كللااريق يللك لعمخ طالعجل    للتتمثللعلعإجاعءع مي  لعااري لةال
 ؛ حاعالعااريععالعجل    للعمتملااللاباتصايملوعحاعالآج  لعاافع -
لاتتهه  لعجل هه   عاههاع ملالسا ههللج    ههللك افههللاباتحتههنيلو رشهه ءتمل ههنيلخمههتصليتههريىلك مههللعاتتهه  لعجل هه   ،ل -

 ؛علك اعالعجل  يللعمت حللعإك  ر   وعمتغ  ل
 ؛ لعااق بللعجل    للعااعسالنجاعءع وي علعاا  الل،ك مللعاتاق دلعجل     تطرييا -
ل.  لعجل    علعجمللي لعاىلعمتتاياع ق عاألب  ان لتتمملمبمل جلللعمملاريك  لو ط العمت علل رش ء -

ل:2 ل وك لكزع لعاريق يللك لعمخ طالعجل  يللوتت  لعمخ طالعجل  
 ي  للوعمخ طالعم ا لللع لعاصال؛عاتملاضلااملارياب لعاضالتاا لل -
 عت اي   لعاضاي  للوكريقفلعلعم  ؛  ةألف ملعالمال -
 ؛بن ءلع قللااللوشف ف للكعلعاتاط  لعاضاي  ل -
 ؛تاا للخم طالعماعجملللعاضاي  للوت  ا فلعالكتث   -
 عةلعااريع ملعم ا ل؛  ةألعا انيلعنال عا -
 ؛يؤاالعاىلنيملللعمؤمتللجتنبلعنصالعمف جدألعا ي -
 ؛تملزيزلحرييمللعاشاي   -
  ك  ر للعحلصري لعاىلقاع ع لكت ال. -

للهل ،لر اعلعم ا ل  اي  كؤمت  لتاريالباكتلعالماعت اي   لعجل    للضم لعالماعتلهن نةال ىلرش لول
ءلعم ا هللةولمريعل،ىلوضمل ت      للعاف  لعاىليانيلبتدا لعلكري لعجلل،اتزعيالعهتم الشاي  لعامل الابلكري لعجل    ل

مل كهههللكهههعليهههبلاباتفههه لةحهههاليالل،عاتن فتههه ل،لس صهههلل لعلكههه لة عة لةسهههري لعا ري صهههللةولتريمههه علحصهههت  لعاتهههريق ل
ىلتته  ليتهريللؤمتهلشاي  لهل لمريعبدلج    ل،لا علنالبمل لعمؤمت  لةصه حللتاهريالنرشه ءلقتهملسه صلابم

ريحللهله لجل    هللعمتهمعخل   ع لويا رلعل، العاىلعمتتاياع لعاا ررير للعجل    لململلعاىلعالطعلعجل    للويعلكري ل
كهه ليههتمللغ ا هه فل،ؤمتههلوعلح اههللعمههتح اللتمل ههنيلةشههخ صلكهه لةعسههللعمل.وعاههتح ملعلعمخهه طالعاههيتلقههالتريعج  هه 

كهللعلجهاله لءع عإجهاعملتهربلهه هلعلكهري لعجل    هل،لوتلكتخصصهنيلعبطابلساك  لك لكتتش  ي لسه  ج نيل
 .عاتح ملعلعمخ طالعجل    ل

                                                           
 .101م اعتريلص حل،لكاجعلم دللياه،لص1
كاجههعلمهه دلدور التسةةيري ابلقيمةةة للضةةرائب يف اختةةاذ القةةرارات املاليةةة للمؤسسةةة االقتصةةادية: دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن املؤسسةةات يف قطةةاع احملروقةةات، صهه بالع  مهه ،ل2

ل.149لياه،لص
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 املبحث الثاين: أنواع التدقيق اجلبائي 
اةألةانهه ءلاعءع لحمهه هه ال جههتعل،لجيههبلعا هه لععاا هه المب  كهه لعاههىلةيمههللوجهه لعاههاعسا لا هه ليتتههىنلاامههاقد

علعحلالكه لن لهمثلليليتوعا ل،افلعماجريلك لعما للعاتاق دتضم لحتا دلعهلف  هلعإجاعءع لعما للعاتاق د،ل
  للارياث هدلع  مهدليللكه لعيململلعماقدلعااعسا لعاىلتاق ل للجيبلةاعمخ طالعجل    للوتت  ه لبش للفمل  ،ل

ل،ليمه هلعاضهاع بملااهللهبه ويه علعاتصها   لعمتلوعالط العاىلخمتافلعاضهاع بلوعاامهريالعاهيتلتتحما ه لعمؤمتهل
 لكه ل،لوهه علياهؤمتهلهاعفلعمكللس   عت لعجل    للل  للعلعمؤمتللوكاىلك ء للعجل  يململلعاىلتاق دلعافمل ا

ل.ةجللضم الحتا دلعلك لعجل    لعلعمؤمتل

 : تدقيق الواثئق احملاسبيةاملطلب األول
ةاللجيهبل،اامؤمتهلعحلا ا هلللل هعجل   لل عاريضهمللعه لأوكملهربعللل كصهاعقللع لكملاريكه  لعاهىلعاريقهريفلل بغ
لن غ يل للعانت  ت،لوحت اب لوعخلصريالعلصري لحت اب لملن صاعاريضمل للعحلا ا للالل ت كعخللل  اعملاريع متمل سلعا

 :1عييتلمل سيلةالعنصاليلللعاى

  ؛ حم م لا   تتايلمتلقال   عاملماليلللاصالب لةايل:لالكما -
 ل؛يعم ةلااملن صالعافملا لعاريجريةلملينيل:دالوجو  -
 صريا؛عخللاملن صالابانت للوعاتزعك ت لعلصري لعن صاليلللعلعمؤمتللحدلمليني:لةيامللك -
 م؛ مالبش للم    تالمتلاباملن صالعمتملااللعل صاأليلللةيل:مييالتق -
ل  لبش للما م.حم م لا   تتايلمتل   عاملماليلللملينيل:احملاسا ليالتسج -

 حساابت امليزانية )قائمة املركز املايل( تدقيقالفرع األول: 
اامريجهههريةع لةولعالمهههتخاعك  لويملهههافلابلصهههري ،لوج رهههبلعم زعر هههللهههه لجهههاو للولجههه ر ني:لج رهههبل

اامريع ةليطادلعا  لابخلصريال  لتاريالعمؤمتللنعهاعةه لعلفهاألكمل نهللهبهافلحتايهاللكت ه لوح ات ه لعاصه ف ل،ل
.لوقههاليطاههدلعاههىلههه هلعاا  مههللعمههمل2ولاهه لكهه لسهه  ل ظ هه  لكهه لمتا هه لكهه لكريجههريةع لوكهه لعا  هه لكهه لةيههريا

ح ه لتاهريالعمؤمتهللنعهاعةلل،كصطاملقاميلةك لكصطاملق  مللعمايزلعم يللف ريلكتهتحا عم زعر للعامل كل،لوهريل
ل.3ه هلعاا  مللك لةجللب  العمايزلعم يللهل لعلات يخلكملني

                                                           
ل.148حممالعات  ك لطريعها،لكتملريةلصايا ،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.230ص،ل2013كريفم،لعجلزع ا،،ل2ط ني ع للعاابج ،لعقتص ةلوتت  لعمؤمتل:لةمه للعاتن  م،لةين ك   للعهل  يل،ل2
ل.ل30،لص2009ةع ل ااعء،لعم ا،لل،1طل،مبادئ احملاسبة املاليةكتملالحممريةلعاشاق وي،ل3
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 عحلت اب لجيبلعاا  البه:له هلوك لةجللعاتديالك لصازل
 تدقيق حساابت رؤوس األموالأوال: 

لاب لعات ا ل:ضملعحلت ضم لعمخططلع  ميبلعم يل،لوه لتلحت اب ل ؤورلعم  لمتثللعجملمريعللعلوى
ل؛ ةرلعم  لوعالحت  ط  لوك لمي اا   -
لعااح للك لجايا؛ -
ل؛رت ايللعااو أ -
ل؛عانريعتتلوعلع  ءلعمؤجاللس  جلةو ألعالمتغ   -
ل؛سصريالي لج  يل–كؤوان لاألع  ءل -
ل؛عاااوضلوعاايريالعمم اال -
ل؛عاايريالعمات طللابمت مه   -
ل. لعال ت  طلعخل صللابمؤمت  لوعاشاي  لابمت مهلحت اب -

جيههبلعاههىلعمههاقدلعاههاعسا لةالياههريالل،وكهه لةجههللعاتديههالكهه لصههحللعمملاريكهه  لعاههريع ةألعلههه هلعحلتهه اب 
ل:1اباملما   لعات ا ل

 عمه    ةر ع سهت فع وجهرية عهاا(لعلم مه  عااه رريا ع ليهاه مت كه  كهع يتريعفهد عمه    ةر ةا كه  عاتديا -
 ؛)علم م  عاا رريا ع ع اة عم   و ةر عم زعر ل علعمريضم

 هب ؛ عاريف ء مت قا عمؤمتني عاتزعك   ةا ك  عاتديا -
 عم    ةر ك  %10لثلمت عاا ررير ل عالحت  ط   رت ل ةا عم    ةر تغ   ح ال ع ي ا  عماقد يتديا -

لعجلايا؛
لعالتفه ز مت كه  عاهىلطه ااإل عامل كهل عجمله اس وقهاع ع  ااشهايل، علم مه  عااه رريا  ى ابااجهريا عمهاقد ياهريا -

لت ريين  ؛ عاريعجب ابالحت  ط   يتملاد ف م لعا  
 عالعت   ؛ بملني س  ة عجل    ل عحلص ال ةا عخلت  ا، اتغط ل عم    ةرلك  عاتخف   ح ال ع عاتديا -
لعنها عالعت ه   ملهنيب أيسه عا عااه عا مهه  عاملنصهاي  هه ي  لا وط  ملت ه  عإعه ان  كصها  كه  يهتملعاتديها -

 ل؛ااضاي ل عخل ضملل ااملن صا عجل     عاتحايا

                                                           
ل.73م اعتريلص حل،لكاجعلم دللياه،لص1
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لعايت عاتاي  ز  ع ان  طايد  ع عقتن ؤه  مت عايت عاتث  ت   ع  عاتن    ح ال ع عاتديا عاى عماقد يململ يم  -
ل مهس  بطه  يهتم ا يعاه  عإع رهل جهزء طهاح مت  ره  ،اامؤمته   عإقا م هل عجلم عه   ةو عااواهل متنح ه 
ل؛عاا مل انقص ةو ااضاي ل لعخل ضمل عاا مل ف    حتايا ةجل ك  عاتث  ت   هل ه عحلت ب ل عاا مللك  عاضاي ل

لعه  أتاه  اه  لا ته  عاتث   عه لتنه    عه لعانه تت عاا مهل بفه    يهرييللعهتم كه  ةا عمهاقد عاهى جيهب يمه  -
 عااو أ؛لرت ايل

لولاه  ، ا لكتهتا ةسطه   كه   ها  قها كه  مريعج هل ك ه اغ سصصهل قها عمؤمتهل ةا كه  عمهاقد يتحاهد -
كه لةجهللتملهايا  ،ل ةو أ يهللل يهل  ع عمهؤوان  هه ه ع عان ا ويمل ة  "،وعحل  عحل طل"لع  ميب عم اةلبتط  د
 عإاغ ء؛ ةو عاناص الةو از ةأاب مريعء

لعمؤورهل ف  ه  يريرهلللعاهيت عافهاأ ع وةره   ا ه  ، واث هد عاهى علع ه ء كهؤوان  ت هريي  عمتن ة ك  عاتحاد جيب -
 عمتريقع؛ ابخلطا عخل صل علةال عن صا تريفا لقا

 ؛حعل اب اتري يع عا  كل عاشاوط مج ع تريفا ك  اباتديا عماقد ياريا -
 ك لعاابملعاا بللااتري يع.ل1/10 عمري عل   عم  ف ك اغ ةا ك  عاتديا جيب -

 تدقيق حساابت التثبيتاتاثنيا: 
ألةولعمتهههتدجاألعاهههيتلكههه لتاعواهههللعمشهههاعألةولعمصهههنملللةولعمنشهههدعميههه لتتمثهههللعاتث  تههه  لعليهههللعلصهههري ل

عاىلعلقللا  ت ليدصل،لواه سلا ه  لق مت ه لسه  لكاعحهلل يمه  لمنهريلجلعلعمه  لا ري ه لمتثهللر ا لعمفاضل
و منهههه ليههههتملعالرتفهههه الهبهههه لل،ب مل هههه لح هههه لالليههههتمل زين هههه لةولعمههههتخاعك  لاغههههاضل عهههه ةأ،لةحههههالةهههههملعريعكههههلل مت كهههه 

ل.ل1وعمتخاعك  لافاع لعاياألك لعازك 
ل:2جيبلعاىلعماقدلعاتديالك ل عحلت ابلهوك لةجللتاق دله 

تريفالشاطنيلةم م نيلحمليتمل ة عجلت افهللهه علعانهريالكه لعاملن صهالعلصهنفلعاتث  ته  ،لوهه ي لعاشهاطنيل -
 :3مه 

 نفته  لةولمتلبعمؤمتهلللمهريعءلةرتايت ه ل،بش للكرياهريزلوبصهري ألصه ةقلت افت  لق باللااا  رلومي  لتاا ي  ل
 ؛عقتن ؤه 

 .ةاليتريقعلكن  لتافدلكن فعلعقتص ةيللكتتا ا ل 
                                                           

ل.433،لص2009ك ت للعما لف ا،لعاا ض،ل،ل1ط،لاحملاسبةنظرية ع العاام الب لعباعه ملعحلم ا،ل1
 .408تنيليريمفلعاا ض لوآساوا،لكاجعلم دللياه،لصحل-2
وحهللةيتهري عهل،لةطالاملراجعةات بسةكرةو لحة األحبةا  مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهر، الضريا، دراسة حالة  ديريةة الضةرائب مصةني ألبريع   ،لل- 

ل.177،لص2015-2014بت اأ،لعجلزع ا،ل أ،لي لكنشريل
ل.31،لص2018عاصفح  لعاز ق ء،لعجلزع ا،ل، SCFاحملاسبة املعمقة وفق النظام ع ويلخلضا،ل3
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 فاللف   ؛عايتلةرلف تملععت   ه لكص  يفلحتمللاااو ألعم ا لل،وعلح اللي   لةحاله ي لعاشاطني
 ع  م  للعاريعحاأ؛عاتديالك لةالكاألعمتملم  له هلعاتث  ت  لتتاي و لعااو أل -
لطرييهل  رته ج  عمها ع ول عا  هع، اغهاض واه س ا مهتخاعا عقتن ؤهه  مت عمامريمهل عاتث  ته   ةا كه  عاتديها -

 ؛كامرير ك ةي وجرية ولع لرت   
 عمؤمتل؛ ع  ن  ه  مت  لع عإرت ج بت افل ةو ،عالقتن ء بت افل ي ا ع  ميب تتاي ا  ةال -
 ةض فلل ىلق مللعلصل؛لةالرفا  لعاشح لوعااي بلي فللقا -
لع مبه  عحل ه  أ  ه ا فت مجهع ةمه ر عاهى مهايال ة ه  كه  عاتديها يهتم،لةعسا   عاتث  ت   ه ه  ن   ح ال ع -

 ؛ا متملم   ج هزع علصل جلملل عاضاو يل عانفا   لا 
 ص حلوعاص  رللالتانيل؛ةالكص  يفلعإ -
 الحتمللرفا  لعإض ف  لعااةني ا لل ىلكصاوف  لعاص  رللوعإص ح؛ل -
  لعمؤمتهللبصهفللعاتث  ته  لوعاهيتل هصلعمهتغلعيتته   عنها عمهافريا عمضه فل عاا مهل عاهى عاامهم مسصه -

 ك  شاأ؛
عاتديالك لعاالسصملعاامملعاىلعاا مللعمض فللعخل صلابات   ع لعات  ح للوعااب لراللعلشخ صلعايتل -

 ؛1تش للعلةعألعاا  ت للالمتغ  لعمؤمتللعخل ضملللااامملعاىلعاا مللعمض فللال
 متلعحتت  لعاضاع بلعمتتحاللعاىلعلصري لعاث بتل،لوةر لمتلتتاياه ؛ل -
 ااوا ل؛عممل ي لعمتلل نياللعاريةلعإجي  لمب لينتايملكعلعم  ة لع  م  للعما رياللعمريك لةول -
 صري لعماهريرللبش للما م؛عاتديالك لةر لمتلكمل جلللعل -
عاتديهههالكههه لعلعمههه  لعالفاعضههه للاألصهههري لعاث بتهههل،لوطهههازلعهت ي ههه لويههه علكملهههاال لعالههههت نلعمتهههتخاكل،ل -

 ؛2وات يخلباعيللعالهت ن،لوجممعلعالهت نلعلباعيللو  يللعافاألعم ا ل
،لعحلا ا  عاابم ان  ا س ضملل ه لكؤمت  لعاتن  يل عم يل عالهت ن عست    عايت عمؤمت   ةا ك  عاتديا -

 بنته  ت عاتصهايم تاامي ةان ء عا يلالل جملللف  لخبصريصلرفسلعاتث  ت  لعالست    هب ع يت ب  للعإةالء جيبول
 .3عمافال عم ا ل عاتنل

 
 

                                                           
ل.22ص،ل41،لعم ةألكاجعلم دللياه،لعجلزع ا،لقانون الرسوم على رقم األعمالعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
،لعاههاع لعجل كمل ههل،لاملراجعةةة اخلارجيةةة املفةةاهيم األساسةةية وآليةةات التطبيةةق وفقةةا للمعةةايري املتعةةارف عليهةةا واملعةةايري الدوليةةةحممهالنيهه لعاصهه  ا،لع ههالعاريههه  لرصههالعاه ،ل2

ل.255،لص2002عإم نا يل،ل
ل.45ص،لعافااألةل174،لعم ةألكاجعلم دللياه،لعجلزع ا،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل3
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 تدقيق حساابت املخزوناثلثا: 
وةيثاهه لأتاه علل،قصه ألعلجهلسالعافاألع  م  للةهملةوج لعالمتثم  لتربلعا ض عللعا  ق للعلعمخ  الآتمل

عاىلرت ايللعانش طلوعاىلعمايزلعم يل،ليمه لة ه لتملتهربلكه لةيثهالعا نهريةلبملهالعاناايهللجمه اللاات عهبلوعالسهت ر.ل
كهه لق ههللعمههاقانيلعنههالعاا هه الل س صههل عهتم كههعاملنصهها،ليمهه ليااههىلهبهه عللعي هه للل عمتههؤوانيليرياههريالعهتم كههلاهه علنهها

مههريعءليهه الل، للجيههبلعاههىلعمههاقدلعاههاعسا لعالهتمهه الملم ههعلةصههن فلعمخههزوان ل.1يلبتههاق دلعن صههالعمايههزلعمهه 
خمههههزوالل،خمههههزوالكههههريعةلةوا ههههل،لبضهههه عل،لكنتايهههه  لاتكههههللعاصههههنع،لرصههههفلكصههههنملل،لخمههههزوالعمؤمتههههللاههههاىلعاغهههه 

لعافض  ... خل.ل
 :2م ليا ف وتتمثللةم ا بلعاتحادلك لعمخزوان ل

 أسلو، اجلرد الفعلي .1
لمب ليا :لعاريجريةلعافملا لاامخزوا،لوهن لين غ لعاىلعماقدلعااعسا لعاا  اوي افلااتحادلك ل

 ؛عإةع ألطافل كعإط العاىليشريف  لعجلاةلعمملتماأل -
 ت   يللوكا  رت  لكعلقريع ملعجلاة؛عاا  البملما   لجاةلعس -
 ؛جلاةعلم لقريع مضعاتديالك لعاال ة عجلبنريةلومه للتضخ م لاامخزوان لةولعاال ظ   لةصري لاثبتلل -
 .عاتديالك ل ة عجليللعمخزوان لعلقريع ملعجلاة -
 أسلو، املراجعة املستندية .2

لولا لك لس  :ل،وي افلااتديالك لعما  للوصحللتاريميلعمخزوان 
 ؛ااف تاعكتايللعلعماعجملللعالست   يللا مل لكتتناع لعاشاعءلوعا  علوكا  رت  لكعلك لهريلكا الول -
لعلعهاالخم افت ه زوا،لويه مللتتمل لاثبتل،لر اعلاتملاةلطازلتتمل لعمخهعاتديالك لةالعمؤمتللتتتخاالم   -

 ؛األصري لوعااريععالع  م  ل
 صري لعاىلش  ةألعجلاةلك لعإةع أ؛عحل -
 .عحلصري لعاىلكص ةق  لك لعاريي ءلابا ض  علعمريجريةألحبري تم -
ل
 

                                                           
ل.234ع العاا عزلحممالعثم ا،لكاجعلم دللياه،لص1
ل.101،لص2013ج كملللعاملاريالوعات نرياريج  ،لصنمل ء،ل،ل2ج،ل2املراجعة وتدقيق احلساابتعص العااي لحممالكترييل،ل2
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 أسلو، الدقة احلسابية لبياانت املخزوانت .3
 هلهههههللت رييههههبلعحلتهههه ب للعمات طههههللب  هههه ان لعمخههههزوان لوكهههه لصههههحلوي ههههافل ىلعاتديههههالكهههه لصههههحللعاملما هههه  

لولا لي ليت:لل،عمخزوان 
 ؛عافحصلعالست   يلاااقللعحلت ب للا مل لعمخزوان  -
 ؛عست   لصحللت رييبلعمخزوان  -
ل.عاريع ةألعلعمايزلعم يللعم  اغكط باللعااص العإمج يللاامخزوان لكعل -

 تدقيق حساابت ال ريرابعا: 
حته اب لل،لجتم ع هحت اب لعاغ ليللك :لحت  لعمري ةي لوعاهزاب  ،لعمتهتخاكريالوعهل ئه  لعالتضمل

ته اب لعمهاينريا،لعحلولاهاع نريالعااوال،لعجلم ع  لعاملمريك ل،لعهل ئ  لعااوا ل،لحت اب لعجملمعلوعاشاي ء،لخمتاهفلع
لاغ . اب لععالرتا ا ل،لةع  ءلورريعتتلكا األماف لوكؤوان ،لحت اب لست  العاا مللع لحت

ل:1يتمثللةو لعماقدلهن لف م ليا لوخمتلف املدينون الزابئنابانت للحلت اب ل
ليهالكهاىليف يت هه ،لوحتانيءع لعااق بهللعااعسا هللعاههىلعمهاينعلعا اعيهللجيهبلعاهىلعمهاقدلفحههصلوتا ه مل جهاع -

هنهه لولاملمهه ء،لعحاللعاههىلكت هه لعلحتا ههدلعلهههاعفلوعاههيتلتتمثههللعلم يههللههه هلعحلاههريزلوعاههايريالعمتههتوك ء
 جيبلعاىلعماقدلعااعسا لعاتحادلك :

  كلل جاعءع لعااق بللعااعسا للعاىلعم  مل  لعيجال؛ءكاىليف يللوك 
 وجريةلر  الس صلنعاعةلةوعكالعا  ع؛ 
 ريعفاللعا  ؛كاىلفمل ا لل جاعءع لكنملعال تم الوعم 
 ؛ كلل جاعءع ل عاعةلفريعت لعا  عكاىلم 
 .كاىلم كلل جاعءع لعاتتاي للعاافايلاملما   لعا  ع 
 صههالعاملمههه ءلا  ههعلوعنععاههىلعمههاقدلكاعجملههللوتهههاق دلعلطههاعفلعااعسا ههللوعخل  ج ههلللع لعامل قهههللبملما هه  ل -

مخ  ا،ل تم ا،ل ةع ألعةع ألعإ لعم  مل  ،وعماينريا،لوك لبنيلةهملعلطاعفلعايتلمي  لااماقدلتاق ا  :ل ةع أل
  ةع ألعخلزينل،ل ةع ألعحلت اب ؛

ويه علعه لل، ءت للعاملمهعاىلعماقدلعاتحادلك لفصللوظ فهلل عهاعةلعافهريعت لعه لوظ فهللعالحتفه ظلبهافالةمه -
 كتؤوا للعالحتف ظلحبت اب لكاعق للعاملم ء؛

                                                           
ل.469-465:لحممالعات الماع ،لكاجعلم دللياه،لصلص1
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فههالةمههت للةليههللكهه لعت لعا  ههعلكههعلعمتههايللععاههىلعمههاقدلعاتحاههدلكهه لكط باههللعاملما هه  لعمتههاياللعلفههريل -
 عاملما   لوحت اب لعماعق ل؛

اههايريالس صههللعلوبصههفلل،جيههبلعاههىلعمههاقدلة عمههللوفحههصلوحتا ههللط  ملههللعاههايريالعمتههتحاللعاههىلعاملمهه ء -
 رينلف  هه لعاههيتليريالعمشهوكههاىلك ءكهللرتهه للعاههال،وحبهه لطههازلكمل جلت ه لوةمهه  هب ل،عمملاوكهللوعمشهه رينلف  ه 

 اشايل؛حتاةه لع
 عاىلعماقدلعاتحادلك لعماةوةع لوعمتمريح  لااملم ءلوةم   للا لوشاوط  ؛ -
لءلعلةفهههاجيهههبلعاتديهههالكههه لة صهههاألعاملمههه ءلوعاتحاهههدلكن ههه لعههه لطايهههدلفحهههصلة صهههاألحتههه اب لعاملمههه  -

 ء؛لعاملم علمت ل،لوي علعاتحادلك لةالجممرياليشفلة صاألعاملم ءليط بدل ص الحت  ل مج يل
للااشهايللحتهل ه اغلكاهاك تنتتلك لق  العاملم للبتاعةلكلوعايتل،عل صاألعاش لألااملم ءلفحصلعماقدلعاى -

 ةع ن .لمم لياتبلعاىللا لظ ري ل ص العحلت  لعاملم لعحلت  لحمليتملتتا م لعا ض عل،ل

ل:1جيبلعاىلعماقدلهن ل ت  الك ليا ل،وخمتلف الدائنون املوردينابانت للحلت اب ل
 عمريضريعل؛ل لعلر ملعااق بللعااعسا للابمؤمتللعخل صلبملما   لعاتتايالوة  لضمفحصلوتاق دلر  ال -
 د؛للجلم علعارياث ابإض فلةلكافاللكعلف تري ألعاشاعءعمتتناع لعمؤياألاتري يالعمريعلعاتديالك لةالمج ع -
 ريعة؛عاتديالك لةالمج علعارياث دلخمتريكللوكريقملللك لق للعجل للعايتلق كللبتري يالعم -
اهريع ةألعلعفريعهللوعم ه اغل اغلعماوعاتديالكه لعم هل،عإيص ال لعاريع ةألك لق للعجل للعايتلق كللاباتري يالتاق د -

 عافريعت لوعم  اغلعمث تللعاىل يص ال لعاافع؛
 عممنريحلك لق للعمري ة؛لحصري لعمؤمتللعاىلعخلصملعم تتبلعاتديالك  -
 ق ا ملاامؤمتل.كط باللحت اب لعمري ةي لكعلعا شريف  لعاريع ةألك ل -

ل:2جيبلعاىلعماقدلعااعسا لعاتديالك ل،ةت االجتماعيآ وامينياملستخدموابانت للحلت اب ل
 ؛ااخصم عاا بال علع  ء ضم  عممنريحل عاتت  ا    ةك ج -
   اب  خل صهلع عالجتمه ع  عاضهم العشهاعي   ااخصهم عاا باهل ةع    ه  ضهم  ةة جهل قها عمؤمتهل ةا -

 .عم ا للعاتنل ست ا ع تافع ا وعايتل،عاململ
ل
ل

                                                           
ل.167،لص2015ةع لعا اعيل،لعم ا،ل،ل1ط،لتدقيق احلساابت اإلجراءات العملية ه لع تى،ل1
بتهه اأ،ليهه لكنشهري أ،ل،لةطاوحهللةيتهري عهلابتنةةة-دور املراجعةةة اجلبائيةة يف ققيةةق األمةن اجلبةةائي ابملؤسسةة االقتصةادية دراسةةة حالةة شةةركة مطةاحن األوراس فتحهللةكه أ،ل2

ل.140،لص2018-2017عجلزع ا،ل
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لل:1جيبلعاىلعماقدل،اومع والشركاءوابانت للحلت اب ل
 ااشاي ء؛ عجل  يل ابحلت اب  عمتملاال عممل ك   ق ررير ل ك  عاتديا -
  ؛حت  لعااةرلعم   ضم  ةة جل قا عمت مه   يل ةا ك  عاتحاد -
 اتنرييل؛لع جاعءلتا   لبنيلعاتتاي   لعمات طللابحلت اب لعجل  يللااشاي ءلوعاتصا   ل -
  ؛ومه ل  ابحل تري يمل   هن ن ا س ر ة ك  عاتحاد -
  شايل؛عا عل ةرلك   ااشاي ء عجل  يل ابحلت اب  عخل صل عم  اغ ةكت ح ال ع عاتحاد -
 علكاين ؛حت اب لج  يللا سل ص ا–عاتحادلك لةالحت  لعاشاي ءل -
 ،لف ايهبطهاف ملكه لمافريعهلع عم ه اغ مبن مه ل ااشهاي ء عاشهايل تاهاك   عاهيت عمه    ةر عاهى اافريع ها ابانته ل -

 .عافريع ا ه هلسصم اشاوط كتثال  قا عاشايل ةا ك  عاتديا
ليم لجيبلعا  :

لعلعضه ء؛ عاشهاي   بهني علكه ن راهل تث هل عاهيت عاملاهريةتتهاي لل حاهريز كه  عإعفه ء مت ةره  كه  عاتحاهد -
 ؛2عاتايممل   ع  ةك ج   قصا عاشاي   حترييل تث ل عايت عاملاريةول

لعاملما ه  لعم هين عانشه ط عاهى ااامهم يا عهاألعمملتمها علعمه    قهم ضهم   ةسه   يهتم ا ةره  كه  عاتديها -
ك ها لكه لقه رريالعاضهاع بلل138عجملمريعللكثللك لحاةت لعم ةأل انفس عات بملل علعض ء عاشاي   بني عمنايزأ

 ؛3عم  شاألوعاامريالعمم اال
للعمم  مهلعلرشهطللي رهلللح  لععلحت  لعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لل%19عاتديالك لتط  دلكملا ل -

 هله علاتبمله  علعمه    قهم يه ا  لع كه  ح اهللع،لخمتافهل مملهاال  س ضهملل عاتايمهع ةعضه ء شهاي ء طهاف كه 
 .4عمتفريز،لوعلعحل اللعامل ت لليتمملبتريح العل ابحلت مل لاصنفل قملعلعم  لعمملا 

 
 
 
 
 

                                                           
ل.142،لصعات بدلرفسلعماجع،لابتنة–اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس  دور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمنفتحللةك أ،ل1
ل.61ص،ل4لك ا ل347،لعم ةأل2018،لعجلزع ا،لقانون التسجيلعمايايللعامل كللااضاع ب،ل2
ل.57ص،ل6-220،لعم ةألم دللياهكاجعل،لعجلزع ا،لقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةلعمايايللعامل كللااضاع ب،ل3
ل.34ص،لك ا ل138،لعم ةألعماحعلرفت 4
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 تدقيق احلساابت املاليةخامسا: 
ةوع لعم ا هللمي اا  ،لعلل ا للوك ارياللااتريظ ف،لعا نرينلوعمؤمت  لعمنتتمثللعحلت اب لعم ا للعلعاا ملعم
للصهري لعم ا هلعاا مللعه لوعالعتم ةع ،لعاتحريي  لعااعسا ل،لست  الععمشتال،لعاصناوز،لوي ال لعاتت  ا  ل

لعجل  يل.
ل:1ك لبنيلعم  العايتلجيبلعاىلعماقدلعاا  البه  لر يال،لفإر ابانت للاتاق دله هلعحلت اب لعم ا ل

 ؛ فلعا   عاتديالك لةالعإفص حلع لعحلت اب لعم ا للمتلحتبلعم  ة لع  م  للعمتمل  -
 كتث  لعاشايللاااريععالعايتلحت مل صاع لعاتناع ؛ضم الع -
 ؛عمصا  ك  ا قتط ا    سض ع مت حل كا   ةو عإني ل ي  عاتناع  ع  عمات ل عماعس ل ةا ك  عاتحاد -
 عان جتل  لخيصلعماعس لف م عاشاي   ة ابح عاى ااضاي ل ابانت ل عمصا  ك  عالقتط ع   رت ل ك  عاتحاد -

ل؛حل كا   ةو عإني ل ي  عاصناوز مناع  ع 
 كط باللعاناايللعا  هاألمبحضالعجلاةلكعلك زعالعماعجملل؛ -
 عاا  الابجلاةلعافملا لااناايللعمريجريةألعلعاصناوز؛ -
 كه يلليبتتهال حهاو   ى تهؤةي ومه هل حمف ه   وجهرية عهاا وضهم ا عاناايهل عاتحصه    كه  عاتحاهد -

 وعست م  ؛
 وجهرية املهاا ةفها  تث هل وا عحلته   يشهف ع ظ ها  بن  هل فريع ها ةو كصهاوف   ةي صهحل ك  عاتديا -

 م ا ل؛ع عاتنل رفس ع حم م    تتاي ا   صحل ك  لا  بملا يتديا ةا وعا   عن  ،  شمل  ع 
 م زعر ل؛علات يخلعاىلتتري  لحت اب لعا نرينلك لعا نرينلعايتلتتمل كللكمل  لعمؤمتلليم لعلعحلصري  -
 يشريف  لعحلت اب لعا ن  للوك ياألعاتترييل؛كاعق للعااص العاافايلعاريع ةلعلل -
  ص العمص ةقللعاريع ةلك لعا ن لو ص الك ياألعاتترييل؛لبنيلط بالعم -
جاهههل،لويههه علاعةع لكؤلعاتديهههالكههه لةالعا تههه اب لعا ههه هاألعلحتههه  لحتهههريي  لةعسا هههللاللتتملاهههدل ع ههه ءلو يههه -

 عاتديالك لةر لمتلتاص اهلعل  يللعااو أ.
 
 

                                                           
-144:لكاجهعلمهه دلليههاه،لصلص،لابتنةةة–دور املراجعةة اجلبائيةةة يف ققيةةق األمةةن اجلبةائي ابملؤسسةةة االقتصةةادية دراسةةة حالةةة شةركة مطةةاحن األوراس فتحهللةكهه أ،لل-1

ل.146
ل.199،لص2006ةع لوع ل،لعم ا،لعل ةا،ل،ل3ط،لالنظرية والعلميةمدخل إىل تدقيق من الناحية عص الرملم لقايط،ل- 
ل.172،لص2017ةع لعالبت   ،لعم ا،لعل ةا،ل،ل1ط،لألول تدقيق احلساابتمملالفؤعةلعا لح  بل،ل- 
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لالتسيريالفرع الثاين: تدقيق حساابت 
و لعانته  تلته اب لجهاحعاتديهالكه للعيشهاالعمهاقدلل،بملاك ليتملعالرت  ءلكه لتهاق دلحته اب لعم زعر هل

يمه لللولاه ل،عانريعتت(عاتديالك لصحللعاتتاي   لعايتلت  العلحت اب لعاتت  ل)علع  ءلوللولا لك لس  
ليا :

لتدقيق حساابت األعباءأوال: 
ل:1وهن لجيبلعاىلعماقدلعااعسا ل،علع  ءلعات  ا فلعايتلتتحما  لعمؤمتللس  لمم  مللرش ط  لمتثل

 ااريععالع  م  للعمتمل  فلعا   ؛عاتديالك لةاله هلعاا  مللقالةعا لحتبلع -
 ل؛عاتديالك لصحللوم كللر  العااق بللعااعسا للعاىليللبنالك لبنريةله هلعماحا -
هبهه لكهه لرفاهه  لل ليههات طوعاهه يلياضهه ل اليههتملحتم ههللعاههاو ألعم ا ههللمبههلك ههاةلعالمههتحا زلدعاتديههالكهه لتط  هه -

 ههللابافههاألعم اليتلتتملاههدوههه علحههملالليههتمل ة عجلبملهه لبنههريةلعانفاهه  لعاههل،واهه سلمبهه لمتلةفملهه لةولصههاف لفملهه 
 عاا ةكل؛

 اعةيللوعمص  يفلعااةني ا ل؛يبنيلعمص  يفلعإعاتديالك لعاالعخلاطل -
 ك لا   لطازلحتايالعااتطلعاتنرييلالهت نلعلصري لعاث بتل؛لعاتديا -
ت  لرت  لكعلحوكا  لكتت ا للعاتديالك لصحللحت  لكشا  لبض عللك  عللوي علحت  لكريعةلةوا لل -

 بض عللوحت  لكريعةلةوا ل؛
  ه لااحتهملج  لعاا باهللعاتديالك لعاال ة عجلعاامهملعاهىلعاا مهللعمضه فلليه لعاا بهللااخصهملضهم لعاامهريا -

 خل صللهب ؛ع،لوةر لمتلعاتصايملوتتايالخمتافلعاضاع بلوعاامريالس  لعااوع  لG50ضم لتصايمل
 عاتديالك لمج علعارياث دلعخل صللحبت  لساك  لكااكل؛ -
 ل؛قتط ع  لعا  ك  لابالوي علق  كل،عاتديالك لعحاعالعمؤمتللاااريعرنيلعخل صللمبت لةف تالعمتتخاكني -
 عايتليتتف الكن  لعمت والكرب ألوط  مل ل؛عااوعتبللةاعاتديالك ل -
 العاههىل  لعالطههسههوةالههه هلعاههايريال ههصلعمؤمتههللكهه لل، ههالعم ا ههللعمصههاحلهبهه ععاتديههالكهه لصههحللعافريل -

 عاملارية؛ل
 ف  ؛لريرليلعا يلعات  يخلعلكؤورللات ريي لعمت بلعخلطال ا   لواث دلتريفالك لعاتديالجيب -

                                                           
 .262،لص2014ك ت للعجملتمعلعاملات،لعم ا،ل،ل1ط،لتدقيق احلساابت يف ظل البيئة االلكرتونية واقتصاد املعرفةكصطفىليريمفلي ع،ل-1
 .229،لص2004،لةع لوع ل،لعم ا،ل2،لطعلم تدقيق احلساابت الناحية العمليةس االعكنيلع الهللا،ل- 
 .184 -183ني ألبريع   ،لكاجعلم دللياه،لص- 
ل
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 عمصه  يفلخ متضه  ى تهاف وال عمؤمتهل عمهتغ   و هص حا ا هل علع ه ء هه ه مج هع ةا كه  عاتحاهد -
 ؛عمت مهني اتضا للحعل اب   ةأ بغاض علع  ء تاا ص ابامل س ةو عل ابح، عاى عاضاي ل تاا ص اغاض

ل.هل  ماف  حتايا مت عايت ةو ااخصم ق بال عاغ  علع  ء  ة عج عاا ك  عاتحاد -
 تدقيق حساابت املنتوجات أو النواتج اثنيا:

 :1يا عاا  المب لعاىلعماقدل
 ا   ؛تمل  فلععاتديالك لةالمج علعم  مل  لعما األعلعحلت  لقالحتااللفمل لوفا لاألمسلعم -
خيصههه  لكههه للمههه  للمبههه عاتديهههالكههه لةالعمؤمتهههللتت هههعلق عهههاألعالمهههتحا زلعاهههيتلتتضهههم لعمهههتف ةأليهههللفهههاألحم  -

 مريعءلمتلحتص ا  لةالال؛ل، ياعةع 
 يلل  مله  لصهريلكفحصلعما   لعا  علااتحادلك لعاالوجريةلةيل يف ال لةولجته و ع لعه لطايهدلتتهاي لل -

 كعلعماةوةع لهبافلتضخ مل قملعلعم  لوي ا لعل ابحلعان مجللعن ؛
 وةع ؛اةرييض  لوعمو اب ن  لوك ليتملادلاباتمللعاشايلعاتحادلك لعاملاريةلوعماعم  لعايتلمتللبنيل -
 م  للهل ؛جلللع  ا للعافريعت لعمتملااللبملما   لعا  علكعلعممل لعاا  البتاق دلكتتنايلوحت ت -
  أ؛ يللعااول عمخزوالع لطايدلعجلاةلعم ةيلاملن صالخمزوالعمنتاي  لعللعإرت جعاتديالك ل -
 اة؛علعاريقللع للصح هب لفريعت لعا  علاازاب  لوساوجلعاتاعلعم  عللك لعمخزالاتتامل  م  عاتديالك ل -
 ريفاأ؛ايالعمتص غلعاتتلكعك لصحللحتص للعاايريالعمتاياللابااف تالكعلتريع يخلتتاياه للاعاتدي -
   ؛تحا قريعع العمعاتديالك لحتص للعافريع العم ا للوكملافللشاوط  لك لح  لعمملاال لعمط اللوك -
 تتدجا؛وشاوط لكعلفحصلوصريال لق  لعم  اغلعمتتامللك لعملعإجي  عالط العاىلعاال -
 ؛لللعاتا معاتديالك لصحللحتادلعإياعةلابمتتناع لعمؤياألا لكعلفحصلكمل جلت لع  م   -
 عالمتثن   ل؛لعإياعةع ل ة عجعاتديالك لعاال -
وجهريةلعسهت فلللوعلحه  ل،لوكا  رت ه لاباتهنريع لعاته باعاابمل ىلعم  مله  لل مج يلعافحصلعاتحا ا لانت لل -

 .جيبلعاتحايلع لةم   للا ل،مريعءلاباز ةألةولاباناص ال،ي  

 
 
 

                                                           
عجلزع هالابتنهل،لليه لكنشهري أ،ل،لكه ياألك جتهت مسامهة التةدقيق احملاسةا يف دعةم الرقابةة اجلبائيةة: دراسةة حالةة  ديريةة الضةرائب لواليةة أم لبةواقيا  رلق  للب م،لل-1

 .57،لص2010-2011
 .384ص،ل2009لةع لصف ء،لعم ا،،ل1ط،لاملدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديثةمالحام لمجملل،ل- 
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 تدقيق حساابت النتائجاثلثا: 
ه لع   ألع لق  مللتاخهصل يهاعةع لوكصهاوف  لعمؤمتهللسه  لفهاألولل،ا  مللعااسلوتملافلي ا لب

وت  اله هلعاا  مهللكملاريكه  لك مهللجهاعلل،وتتمىلةيض لق  مللعاملما   لةولق  مللرت ايللعلعم  ل، كن للكمل نل
ل.1اعةع لوعمصاوف  يكن  لعانت ايللعاص ف للعايتلمتثللعافازلبنيلعإولل،ع لعمشاوا

لوااالحاةلعان  الع  ميبلعم يللطاياتنيلإعاعةلق  مللعااسل:

 حسب الطبيعة جدول النتائج .1
نللللعاصهه ف للااتههانت ايههعلزتم  ههبههريلب هه الكاخههصلاألع هه ءلوعمنتريجه  لعمنايههزألسهه  لعاتههنللعم ا ههل،لويهرب ل

لخلت  أ.لوعمملاريك  لعاار  لعمااكللعلحت اب لعانت  تله :اباابملةولابعم ا لل
لإمجه يل،لعاا مهلعحلهله  هل:لعجمه ك علعاتته  لعاا  ته للعيتعايتلتتهمملبتحايهاللعلع  ءلحتبلط  ملت  :حتا لل -

 ؛عمض فل،لعاف   لعإمج يللا متغ  
 كنتاي  لعلرشطللعامل ةيل؛ -
 تريج  لعم ا للوعلع  ءلعم ا ل؛عمن -
 ؛ةع  ءلعمتتخاكني -
 ؛عاضاع بلوعاامريالوعاتتاياع لعمم اال -
 ؛وخلت  العاا مللعايتل صلعاتث  ت  لعامل ن لل  الهت يعخمصص  ل -
 اا مللعايتل صلعاتث  ت  لي لعمملنرييل؛وخلت  العل  الهت يعخمصص  ل -
 ؛رت ايللعلرشطللعامل ةيل -
  صالي لعامل ةيلل)كنتاي  لوةع  ء(؛عاملنل -
 ت ايللعاص ف للاافاألق للعاتري يع؛عانل -
 .2عانت ايللعاص ف للا للم ملك لعلم ملابانت لل ىلشاي  لعمت مهل -
ل
ل
ل

                                                           
ل.235،لص2008،لعاشايللعاملاب للعمتحاألااتترييدلوعاتري ياع ،لعاا هاأ،لمبادئ احملاسبةس االةكنيلع الهللا،لص يلل كض ا،ل1
،ل ههاةلقريععههالعاتا هه ملوع  مهه للوعا شههريفلعم ا ههللوعاضهه  لويهه علكاورههللعحلتهه اب لوقريععههالمهه ه ،لعجلايههاألعااني ههللااايم ري يههللعجلزع ايههل،ل2008لجرييا ههل 26قههاع لكههؤ  لعل2
ل.24،لص2009ك  رلل25،لعمؤ سللعل19ا
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 جدول النتائج حسب الوظيفة .2
حتا ا للاامؤمتللحب  لتاتبلعلع  ءلحتبلوظ  فلعمؤمتل،لوهه علكه لعاىلكا  بللياريالعجلاو لله ع

يتمملابحلصري لعاىلت  ا فلعإرت ج،لوةممل  لعات افللوعلع  ءلعايتلتاعلعاهىلعه تدلعاريظه  فلعاتاي  يهل،لعم ا هلل
بلوعإةع يههللةوال عههه ةألكمل جلههللعمملاريكههه  لعلم مهه ل،لوكههه لةجههلل عهههاعةلههه هلعاا  مهههللفإرهه ليتطاهههبل عهه ةألتات ههه

ل.1علع  ءلحتبلط  ملت  ل)حصصلعالهت ن،لكشا  لعا ض  ع...(ل ىلعلع  ءلحتبلعاريظ فل
ل:2تاق دلعحلت اب لعات ا للجيبلعاململلعاىل،ا  ليتملتاق دلحت اب لعانت  تول
 ؛عاا مللعمض فللا متغ   -
 ؛ا متغ  لعإمج يللعاف    -
 ؛عانت ايللعاملما  ت ل -
 ؛عانت ايللعم ا ل -
 ؛ألرشطللعامل ةيلاعانت ايللعاص ف لل -
 ؛مل ةيلعانت ايللي لعا -
 ؛عانت ايللعاص ف للعاتنرييل -
 .عانت ايللعاص ف للاامايمريعل -

ل،ءانهريعتتلوعلع ه حتايهالعلعاتديهالكه لي ف هلل،وجيبلي ا لعاىلعماقدلعااعسا لف م لخيصلعانت ايللع  مه  ل
لك :لاىلعاتدياعس صللف م لخيصل قملعلعم  ،لوعاململلل،عما   لعا ح لعا  كلل جاعءولا لك لس  ل

 مج يل؛عإهل كشلحت  لعلعوعايتلمي  لةالت ريالكتايالللعل  يللعاتنللعم ا لعل ابحلع االل -
لباهللااخصهملت هريا ه ءلعاا ةالعانت ايللعخل ضملللااضهاي للمتلحتايهاه لوفاه لاااه رريال)ةيلةالعما هللسصهملعلع -

 وه :ل،عمملمري لهب (لحتبلعاا رريالوعإجاعءع 
 يلااملمهللعامله ةلاته ابلةالتهات طتاسللضم لكصهاحللعمؤمتهللك  شهاألةوله لعايتلعلع  ءلعاا باللااخصمل

 ؛علعمؤمتل
 علع  ءلك  مللاملبءلحا ا لوكث للوكرب لبرياث دلي ف ل؛ 
 علع  ءلجيبلةالت ريالس صللباو ألعالمتغ  ؛ 

                                                           
،لل النظةام احملاسةا املةايل دراسةة تطبيقيةة علةى بعةؤ الشةركات املسةامهة يف واليةة سةطيفأقر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم املاليةة يف ظة عشايلةكهني،ل1

ل.103،لص2018-2017،لعجلزع ا،ل1ةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،لمط ف
يهه لل،لةطاوحههللةيتههري عه2017-2005دراسةةة حالةةة اجلزائةةر خةةالل الفةةرتة –أقةةر تطبيةةق النظةةام احملاسةةا املةةايل علةةى فعاليةةة نظةةام التةةدقيق اجلبةةائي بهه لعثمهه الع  شههل،ل-2

 160،لص2019-2018عمت ال،لعجلزع ا،للكنشري أ،
-Réda KHELASSI, Op.Cit, p477. 



........................................................................التدقيق الداخلي كآلية لتسيير المخاطر الجبائية لثالث:الفصل ا  

 

 
115 

 (منريع لعاىل 4تاح للعخلت  الكرب ل.)عليثا 
 هههريالكههه لضههه فللوتكتهههاياللسههه  جلعاامهههملعاهههىلعاا مهههللعمل،وعخل صهههللابمملهههاع ل،عإعههه ان لعمتحصهههللعا  ههه  -

 ك ريان لعانت ايللعخل ضملللااضاي ل؛
 عخلت  العالمتثن   للي لكريجريةألضم لعلع  ءلعاا باللااخصم؛ -
 عاتديالك لعمتف ةألعمؤمتللك لر  العإعف ءلعا يلمينح لق رريالعاضاع ب؛ -
اضههاييبلعاملايههزلعلجيههبلةالي ههللأتج ههلل،ح اههللوجههريةلسصههملحم مههيبلااختهه  العاتهه باللعاههىلعالحت  طهه  لع -

لما م .

 رسومالضرائب والالتصرحيات اجلبائية و املطلب الثاين: تدقيق خمتلف 
ملاريكهه  لكهه لصههحللعملعاتديههال،وعاامههريالعاضههاع بويهه علتههاق دللعاتصهها   لعجل    ههللتههاق دملما ههللراصههالب

لملما هللعاتهاق دبلقدلعااعسا ف للق  العما هن لا عاتطازلا علم تملل.طافلعمؤمتللمصاحللعاضاع بعمااكللك ل
  لوعاضههاي للابحلعاشههاية ل)ضههاي لللويهه علخمتاههفلعاضههاع بلعاههيتلتتحما هه لعمؤمتههلل،ا ههللكهه لعاتصهها   لعجل    ههل

لحريلعات يل:عاىلعانل ولال،(عاىلعانش طلعم ينلعاامملعاىلعاا مللعمض فللوعااممولل،عإمج يلعاىلعااسلل

 التصرحيات اجلبائيةالفرع األول: تدقيق 
لابمههتط عت  لعاههيتلمههلوعمن لعممل جلههللعا  هه ان لكهه لجممريعههللعهه ل هه  أ"عل: ةرههلعاههىلعجل هه   لعاتصههايملفيملهها ل

ل.1"ك  شاألي لةولك  شاألبطازلمريعء،لعاضاي للوع ءلعاىلعاتدا 
 بهللب ه المه لمبثل،لوهه اع بيااك  لعم افلاباضاي للمصاحللعاضهلق ررير للواث دله لعجل    لل اتصا   ف

اههىلععهه ءلعاهه يليههتملايههالعاريلوعاههيتلتملتمههالعا  هه لعإةع ألعاضههاي للعلحتل،قهه البهه لكهه لرشهه ط  لسهه  لعاتههنللعم ا ههل
لبتتاياه .ل حت  لخمتافلعاضاع بلعايتلي ريالعم افلكازكلم ةم 

 ه لعاههىليهله لأتاه لللعهاألخمه طالمي هه لةالي هرياعاتصها   لعجل    هللههه هللليهنايملعه لعهاالعرت ه الوةقهول
مجهللعه لعهاال    هللانعاريضمل للعم ا للاامؤمتللوكتتا ا  ،لولا لبت بلك لمهتتحما لكه لعاهرياب لوكته ءاللج

ليجه  عاتصهايملعلعلملهىنلعهااعاا  الاباتصا   لعجل    للعا  كللةولراصلحمتريىلعاتصا   لةولعاالعرت  ك  لمب
لت ا ل:تدي ايللعاعاا  الاباملما   لعالك لس  ع اةأ،لويرب لةو لعماقدلعااعسا لعله هلعحل الل

ل

                                                           
ل،لجماللعا حري لعالقتص ةيللوعم ا ل،لج كمللاملراجعة اجلبائية كآلية تساهم يف قسني جودة التصرحيات اجلبائية دراسة حالة إبدارة الضرائب لوالية بسكرةني للقحمريح،ل1

ل.299،لص2016،لةيتمربل6ةالعا ريعق ،لا
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 التأكد من قيام املؤسسة ابلتصريح ابلوجود .1
يريك ،لعبتهاعءلل30ياصالاباتصايملاباريجريةلق  العم افنيلاباضاي للعجلاةلابيتت  لعاتصايملاباريجريةلعلةجلل

لىلكفتشهه للعاضههاع بلمباههالفههاضلعاضههاي للابانتهه للاألرشههطللعمتملااههللاباضههاي للعاههىكهه لات يههخلباعيههللعانشهه طلاهها
ابإضهه فلل ىلعاههىلعمههاقدلعاههاسللعإمجهه يللوعاضههاي للعاههىلة ابحلعاشههاي  لةولعاضههاي للعجلزعف ههللعاريح ههاأ،لوجيههبل

عاههىلعمملاريكهه  لعحتههريعءلعاتصههايملل،لعاتديههالكهه ق هه العمؤمتههللاباتصههايملاباريجههريةلعلعيجهه  لع ههاةأعاتديههالكهه ل
ل:ل1عات ا ل

يهللعاهيتلعات بملهللاا االعمار للرتخللكط باللق رريانلاش  ةألعال ة ة،لكملاألق رريانلوكتتخاجللك لكص حللعحل ال -
 ريطين؛فريزلعااع لعالي لوااوعواالف   لعم افريالاباضاي لللوولعجلنت للعجلزع ايللةولعلجن  للابانت للاا 

نيلةولال شهخ صلط  مل ههاهدلعلكهه لعلتملل،ايه  يلوعاملنههريعالابجلزع هالوسه  جلعجلزع ههاعلنيه ءلوعلااه  لوعاملنههريعالعات -
 ؛علجن  لكملنريينيل ماريالعجلنت لل

شخ صلعلج ربلؤالءلعلتاع ملعاتصايملبنتخللكط باللاملاالةولعاريةلعاا عم  لةولعلشغ  لعايتليتريىله -
 ن  ه لابجلزع ا؛ 

ريةلعهه لكللاباريجههماههالعاا  تهه لجيههبلتاههاميلتصههايملشهه علح اههللوجههريةلوحههاألةولعههاألوحههاع ل ىلج رههبلع -
 عمؤمتلل ىلكفتش للعاضاع بلعم  شاألعمختصل.

لمؤمتل.وجيبلةاليش له علعاتصايملعاش كلل ىليللعمملاريك  لعم يري ألةع هلع لك ريان لع

 التأكد من قيام املؤسسة ابلتصريح الشهر  .2
ولاهه لق ههللل،ةأ لع ههاعاتصهها   لعاشهه ايللعلآج هلههلجيهبلعاههىلعمههاقدلعاتديههالكهه لق هه العمؤمتههللنيهاعا

يملتهربليايهاو للصهايملعاشه ايوعات،لااىلق  ضللعاضاع بلعايتليت علهله لكاهالعمؤمتهللعمريعا للك لعاش ال20عا ريال
يمهه ليملمههللعاههىلل،50Gوفههدلمنههريلجلل شههمل  لاباضههاي للوعاامههريالع صههاللراههاعلةولعهه لطايههدلعالقتطهه الكهه لعمصهها 

 تريىله علعانمريلجلوةر لكط بدلم لهريلكتايللعلحت اب لعمؤمتل.عاتديالك لصحللحم
 
 
 
 

                                                           
ل.48،لص183،لعجلزع ا،لكاجعلم دللياه،لعم ةألقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
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 التأكد من قيام املؤسسة ابلتصريح السنو  .3
ةفايههللكهه ليههللمههنلل 30جيههبلعاههىلعمههاقدلعاتديههالكهه لق هه العمؤمتههللابيتتهه  لعاتصههايملمبههاعس ا  لق ههلل

ةيلعم افههريالعخل ضههملريال،لكهه لطههافلعمصهه حللعاضههاي  للل،لكهه لسهه  لمنههريلجلكريضههريالحتههللتصههافلعمؤمتههلك ا هه
ح ه لل،4Gمبهاعس ا ملوفهدلعانمهريلجللعخل صهللااضاي للعاىلة ابحلعاشهاي  لكازكهريالابيتته  لو يهاعالتصها  تم

ل،عاههىلق مهللعل ابحلعخل ضههملللا قتطه ا،ل قههملعلعمه  لو قههملعاتتهاي للعلعاتههايللعاتايهه  يل تهرييلههه علعاتصهايم
 ىلكتههه لع  مهههه للط اههه لاااههههريعرنيلوعلر مهههللعمملمههههري لهبههه ،لحتايههههالعاهههابملعخل ضههههعلااضهههاي ل،ليشههههفللابإضههه فل

عخل صههههللاباامههههملعاههههىلعانشهههه طلعم ههههين،ليشههههفلكفصههههللااتتهههه  ا  لعمافريعههههللااضههههاي للعاههههىلة ابحلعمههههافريع  ل
ل.1عاشاي  

 ه ل هللعمؤمتهل،لحمهالكه لقتتملتربلعام للعاتاق دلعااعسا لعما للجاله كللماعق للعان  العاتصا  لعممل
ش فل اللوجريةلوعيتم للعلحوي علعاا  الاباملما   لعاتصح ح للعمن ل،يتملعاتديالك لصحللعاتصا   لعم تت ل

والةيلخمه طالةءلك  ك ه لن ه لكه لةةعمبه لمي علوكرياريق ت  لةسط ءلعلحمتريىلعاتصا   ،لولا لاضم الكصاعق ت  ل
لج    للحمتمال.

 تدقيق الضريبة على أرابح الشركات : الثاين الفرع
  لإةع ألعله هلعحل اللجيبلعاهىلعمهاقدلعاهاعسا لعاتديهالكه لعمملاريكه  لوعاتصها   لعاهيتلمه تملتاهامي

،لعاريعجهبلةفمله لمصهاحللعاضهاع بلعاهىلة ابحلعاشهاي  لعاضاع بلوعايتلعاىلةم م  لم تملحتايالك اهغلعاضهاي ل
 :2 للجيب

 ؛عاافع عاريعجب عاضاي ل ك اغ ك  عاتحاد -
 ؛ةق د ش لااضاي للب عخل ضملل عل ابح ايامتلحت قاعاتديالك لةر ل -
 ؛عمط ال عمملاال  ك  عاتحاد -
   م  ل؛ع وعانت ايللل   عجل للعانت ايبنيلللرمبا  ل،لولا لك لس  لعاا  العاضاي للحت  لوع ء لكدلعاتحا -
ك ا هلل مهنلليهل خل  يهلكه لات يه ةشه ا 4 يضهريا ع ااضهاي ل عخل ضهع عاهابم مب اهغ عاتصايم مت ر ة ك  عاتديا -

 (؛G1)منريلجل

                                                           
،لكاجههعلمهه دلليههاه،ل2010-2009دور املراجعةةة اجلبائيةةة يف قسةةني جةةودة التصةةرحيات اجلبائيةةة دراسةةة حالةةة مديريةةة الضةةرائب بواليةةة بسةةكرة اجلزائةةر قحمهريحلني ههل،ل1

ل.62ص
ل.155،لصدللياهكاجعلم  ،ابتنة–دور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس  فتحللةك أ،2
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ف فهايل ىلل20و صه العاتتهرييل،لح ه لي هريالعاتته  دلعلو لكه للةفمل ه  وك مل ة عاتت  ا   ك اغ ك  عاتديا -
ل20ةيتهريبال ىلل20جريعا،لةك لعاتت  دلعاث اه لف  هريالكه لل20ك يل ىلل20ك  ر،لعاتت  دلعاث ولك لل20

ةفايهههللكههه لعاتهههنللل30رهههريفمرب،لةكههه لابانتههه للااصههه العاتتهههرييلل)كت اهههىلعاتصهههف ل(لف  هههريالسههه  لةجهههللةقصههه هل
 .1عمريعا ل

 يتملحت  لعاتت  ا  لعاىلعانحريلعات يل:
دلعلو لعاتت  ي ريالل  ك ا ل،لحليسالمنللك لعاضاي للعمتملااللاباابملعماجمل ل%30يت ويلك اغليللتت  دل

للعهاالحتايهالعاهابملعجل ه   لعلح اه،ل(2-ةيل)الأعجل ه   لااتهنللعم ا هللعمافاهللكه لق هللعلسه لعاىلةم رلعاهابمل
ليهتملتملاياه لعنهالعاتته  دل،لمثكه  رل20ف فايل ىلل20ا ريالعاتت  دلعلو لجيبلةفمل لك للااتنللعم ا للعم ض ل

لةي:لعاث و،ل
ل؛x 30%كملا لعاضاي لل xل(2-تنلل)اا=لعاابملعجل    لالعاتت  دلعلو 

ل؛x 30%كملا لعاضاي لل x([ل2-عاابملعجل    لااتنلل)ال–(ل1-اابملعجل    لاتنلل)اعلx 2عاتت  دلعاث و=ل]
ل؛x 30%كملا لعاضاي لل xل(1-=لعاابملعجل    لاتنلل)العاتت  دلعاث ا 

لةك لابانت للااص العاتترييللف  ريالي ات يل:
لجممريالعاتت  ا  لعاث اللعمتاةأل–كملا لعاضاي لل x بملعاتنللال ص العاتترييل=ل

ضهاي للع تهريبللكه لعال%30ف تملحت  لعاتت  ا  لعاىلةمه رلل،ةك لعلح اللعاشاي  لحايثللعانشدأ
 ؛ك لعااةرلعم  لعالجتم ع لعمطاري ل%5ملبنت للك لعاابملعجل    لعما عل

ل ة لكه لعاتخف ضه  ،لوة ه لعمهتفعإعفه ءع لعلحا ه لكه لعمهتف ة لعمؤمتهللةالكه لعاتديهاىلعماقدلعا -
 لعمم نللعايتليتمملهب لعلق رريالعاضاع ب.

 
 
 

                                                           
ل.149شمل  ولاطف ،لكاجعلم دللياه،لص1
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 اإلمجايل: تدقيق الضريبة على الدخل الثالث الفرع
 ر ة ك  عاتدياااعسا لعماقدلع فملاى،لوعلجري  عمات    صنف عإمج يل عااسل عاى ف م لخيصلعاضاي ل

 عا    عمنصريص شاوطاالوفا  ومتل ،عاضاع ب  ةع أ طاف ك  عمريضريا معاتاعل ةم ر عاى عاضاي ل عحتت  لمت
تهاق دلعلعاتصها   لعمااكهللوعاامريالعمم اال،ليمه لجيهبلعا عم  شاأ عاضاع ب ق رريا ك  130  ى 128 عمريعةلع

لةر لمتل عاعةه لوفا لااتشايمل  لعمملمري لهب .لولل،G50 ىل ةع ألعاضاع بل
ل:1عاتديالك لةالوع ءلعاضاي لل ترييلعاىلعاملن صالعات ا ليم لجيبلعاىلعماقدل

عامل ن لللي علعالكت   ع ولتتف اي لعمافريعللااملعمات   لوعاتملرييض  لوعلتمل  لوعلجري لوعمنملوعاايريالعاملمايل -
  أ(؛ئللوعإانعممنريحللهلمل)عالكت   ع لعامل ن للعخل صللاباتغ يللوعمت  لوعلا تللوعاتاف

صللشهاي  لعلشهخ عاشهاي ءلعولشاي  للع لعمتهؤوا للع هاوةألاي لاعمافريعلل ىلعاشاي ءلوعمت علعماعس لل -
 وعاشاي  لعمار للعم ن للوةعض ءلشاي  لعمت مهل؛

  يف م؛اا ءلكص لعاشاي  عاتملرييض  لوعاتتاياع لوعاتخص ص  لعجلزعف للعمافريعللمايايل -
 ؛ق للعمتتخاكنيل  ةيللك لمتنملافاع لي لش ايل،لبصفللععت لةولي ه لعايت ع وع لعماةوةيللوعم  ف -
عا حهه لةوللا يسلةورشهه طلعاتههل، ضهه فلل ىلرشهه ط ملعاا  تهه ليههدجاعءل،عم هه اغلعمتههاةأللشههخ صلمي  مههريا -

 بعلف اي.اعلليلط بصفللكؤقتل،لوي ا لعم  ف  لعان جتللع لرش طلظعماعق للةوليدم ت ألكت عاي ل
ل:2،لل  لتملفىلك لعاضاي لعاتحادلك لعاالضملعاملن صالعات ا لل ىلعاريع ءلعاضاييبليم لجيبلعاىلعماقد

 ؛ ت   طدلعاريعجبلتاقعلعمنلعالكت   ع لعامل ن للعمتمثاللعلعاتغ يللوعمت  لعايتليتتف الكن  لعامل كاريا -
 لعهاشهاوطلع هاةألال لوفاه علجري لوعم  ف  لعلساىلعمافريعهللعل طه  لعاهربعكتلعااعك هلل ىلتشهغ للعاشه   -

 طايدلعاتن  م؛
 عاتملرييض  لعماصريةألمص  يفلعاتناللةولعم مل؛ -
 عاتملرييض  لع لعمن طدلعجلغاعف ل؛ -
للعامل  ا هللوكنحهل هالوعمهنمعلجهالعاريحكثهل:لعمنمللع لعاطه بعلعامله  ا لعاهيتليهنصلعا  ه لعاتشهايعلعالجتمه ع ل -

 علكريكل؛
 حاريق م؛ل وياعاتملرييض  لعمؤقتللوكنملعاايريالعاملمايللعمافريعللاضح  لحريعة لعاململلةول -
 عممل ش  لعمافريعللبصفلل ازعك للعاىل االح ملقض   ؛ -
 عاتتايم.لتملريي  -

                                                           
ل.18ص،ل69 -67تني،لعم ةكاجعلم دللياهعجلزع ا،لل،انون الضرائب املباشرة والرسوم املماقلةقعمايايللعامل كللااضاع ب،ل1
ل.18ص،ل68 ،لعم ةأعماجعلرفت 2



........................................................................التدقيق الداخلي كآلية لتسيير المخاطر الجبائية لثالث:الفصل ا  

 

 
120 

 : تدقيق الرسم على القيمة املضافةالرابع الفرع
ل:1عمض فللعاتديالك لعاملن صالعات ا ل للتاق دلعاامملعاىلعاا مللاجيبلعاىلعماقدلعلح اللق  ك لبملم

 التأكد من احلد  املنشئ للرسم .1
 عاملمريك هل ااخزينهل اين كه  ك افه عمؤمتهللتصه م مباتضه هلعا ي عم ةي ةو عاا رريو عحلا  ر   ملاعفح  لي

 رريالعاامهههريالعاهههىل قهههملكههه لقهههل14،لوقهههالمتلحتايهههالعحلههها لعمنشهه لااامهههملعلعمههه ةألعمضههه فللعاا مهههلىلعاهههملاباامهه
 ل.علعم  لعجلزع اي

لالتأكد من رقم األعمال اخلاضع للرسم .2
 :  ا لعات عاملن صا تضم  قا عمض فل عاا مل عاى عاامم وع ء ةا ك  عاتديا عماقد عاى

 ؛عمؤةعأ عخلاك   ةو علشغ   ةو عا ض  ع مث  -
 ؛اازبريا عمفريتاأ فعمص  ي مج ع -
لوحتهريالعممنريحل عاتخف ض  ول عجل    ل عاطريعبع وحاريز عمض فل عاا مل عاى عاامم ابمتثن ء وعاامريا عحلاريز -

 جيب عايت عاتغا ف  لاىع ابلك رل عمريةعل عم  اغ سصم ك  عاتديا جيب وي ا  كفريتاأ، ي رل  لع عاا  
 .عا   ع  ىل ع ةت 

 الةتأكد من املعدل املطبق يف حسا، الرسم على القيمة املضافة .3
 عمليات احلسمتدقيق  .4

اامههملع مهه لخيههصلفجيههبلعاههىلعمههاقدلعاتحاههدلكهه لي ف ههللكمل جلههللعاتنههزي  ،لعاتخف ضهه  ،لوعحلتههريك  ل
ريتاألفهههحههه  لعللعاهههىلعاا مهههللعمضههه فل،لح ههه لخيصهههملكههه لةمههه رلعافهههاضلعاضهههاييبلااامهههملعاهههىلعاا مهههللعمضههه فل

لعاتخف ض  لوعحلتريك  لعم ا للوعالرتا ص  لعممنريحللوحتريالعاا  .

 قانوان احملددة اآلجال يف وتسديده املضافة القيمة على ابلرسم ابلتصريح االلتزام .5
 عاشه اي عاتصهايم ميبتاها ولاه  عحلاريز ةفع اباتزعك   ق كل عمؤمتل ةا ك ليتديا ةا اىلعماقدع بجي

 وةا كن ، كملف  ةو ااامم س ضع ي ا مريعء ،علعم    قم يتضم  عاتصايم ه ع اةول عحل ال،لحتب عافصا  ةو
 لعمضه ف اا مهلع عاهى ااامهم سصهم كريضهريا ي رهل عاهيت عاشهاعء فهريعت  شهفب  عاتصهايم هه عل  فه ز كه  يتديها
 ل.ااخصم عاا بال عاامريالجممريا يتضم  وعا ي

                                                           
 .70-66ص:ل اعتريلص حل،لكاجعلم دللياه،لصلم-1
ل.157اه،لصكاجعلم دلليل،ابتنة–وراس املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األدور فتحللةك أ،ل- 
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 عا    عمنصريص حل ال ع  ى ابااجريا عمض فل عاا مل عاى عاضاي ل ك   عف ءع  وجرية  ك  ر ل ك  عاتحاد .6
 (؛13 ىلل8ق رريالعاامريالعاىل قملعلعم  ل)عمريعةلك ل ع

 .عمض فل عاا مل عاى ااامم ع  ميب عاتتاي ل ك  عاتحاد .7
 : تدقيق الرسم على النشاط املهيناخلامس الفرع

صهح ملوياععه للعمصهاحلبه ،جيبلعاىلعماقدلةاليململلعاىلعاتحادلك لةالعاامملعاهىلعانشه طلعم هينل
ل:1ولا لك لس  ل،عااريعرنيلعمطاريبل

 مللرس املنشئ احلد  من التحقق .1
ل،لةكهه لابانتهه ل  لعا  ههعي ههريالعحلهها لعمنشهه لعاتتهها ملعااهه رريولةولعمهه ةيلاا ضهه عللابانتهه للاملما ههلح هه 

 ؛ثم األشغ  لعاملا  يللوأتةيللعخلاك  لف حلا لعمنش لي ريالعاا  لعا ا لةولعجلز  لاا
 ءالوعا مراجعة .2

 ك اغ ةو عإمج يللعم  عل  قم ك  ك ريا عم ين عانش ط عاى عاامم وع ء ةا ك  اباتديا عماقد ح  لياريا
 ل؛عمض فلعاا ملل عاى عاامم عحتت   ةوا ع اال عإمج ا ل عم ن ل عإياعةع 

 التخفيضات مراجعة .3
ل219لعمه ةأ عا  ه  رصل عايت عحل ال  حتب عمؤمتل كن   تتتف ا ةا مي   عايتوياصالهب لعاتخف ض  ل

 ل.عمم اال وعاامريا عم  شاأ عاضاع ب ق رريا ك 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.157كاجعلم دللياه،لص،لابتنة–دور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس فتحللةك أ،ل1
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 واخليارات اجلبائية : تدقيق الفعالية اجلبائيةالثالثاملطلب 
لوع  ف هللعاتايه و ع كه لسه  لمهمل  لاليتشه فلعلسطه ءلولبملاك لي العاتهاق دلي هتملابجل رهبلع  مهيبل

ملل  م ليريج لويملرش طلتالو من ل،ةةعأل ق ب للعمؤمتل،لةص ملعا ريالعاتاق دلعااعسا لا سلفاطلعاىلعلصري لع
لريأ.ن  لك لباريغلعلهاعفلعماجلجللحتا دلعافمل ا للوعا ف ءألةعسللعمؤمتللمب لمي عل

 الفرع األول: تدقيق الفعالية اجلبائية
ةيلةال،لفلعافمل ا لل   ل"عااا ألعاىلحتا دلعلهاعفلك م لي رللعإك  ر   لعمتتخاكللعللا تملاعل

تههههافلفاههههطل ىلق هههه رلكههههاىلحتا ههههدلعلهههههاعفلبغهههه لعان ههههالعهههه لعإك  ر هههه  لعاههههيتلعمههههتخاكللعللعافمل ا ههههل
ل.1"حتا ا  

تتمثهههللعلعاتريف هههدلبهههنيلعاملاعاهههللعجل    هههللل فإ ههه،لBernard Salaniéوحتهههبلةكههه لابانتههه للاافمل ا هههللعجل    هههلل
 ك  ر للتصم ملر ه الضهاييبليشهمللعاتؤع لعا يليطاحل  لف Pierre Beltran وحتبل.وعافمل ا للعالقتص ةيل

ل.2عاضاي للعايتلتملريةل قصىلكاةوةيللو قللتضح للمم نل،ليم ليابط الكتداللعافمل ا للعجل    للبن ايللعمنفملل
،لعاههىلعاتن فتهه لوللاههىلعالكت هه  ع لعجل    ههللوعم ا ههليمهه لتملههينلعافمل ا ههللعجل    ههللمت ههنيلعمؤمتههللكهه لعحلصههري لع

ل:3عانحريلعات يل

سلعا حه لعه لتهربلكه لةمهمليعا حه لعه لعالكت ه  ع لالفعالية بواسطة احلصول على االمتيةازات اجلبائيةة:  -
ههه هلولنريحههللاامؤمتههل،ل  ههللعممعافمل ا ههللعجل    ههل،ل للةالههه هلعالكت هه  ع لتريجههالعلعاملايههالكهه لعخل هه  ع لعجل  

 عخل   ع لتتمملبتخف فلعاايريالعجل    ل.
هله لل لعلكثهلليتهمم  لعجل ه  الحب لعمؤمتهللعه لعخل ه متيازات املالية: الفعالية بواسطة احلصول على اال -

العاضهاي لل ه  ع لك ا هل،لل مل ه لعكتابحلصري لعاىلعالكت   ع لعم ا ل،للر لبط  ملللعحله  لعالكت ه  ع لعجل    هللتت
لةرهه ليريجههالى لعإشهه  أكههعللههه لع هه  ألعهه لت افههللهلهه لأتاهه لك  شههالعاههىلسزينههللعمؤمتههللوعاتههريع العمهه يللهلهه ،
لعخلاههللل صهه حلىلعمؤمتههعاملايههالكهه لعالكت هه  ع لعم ا ههللا تههللرت ايههللعالكت هه  ع لعجل    ههل،لاهه ا لجيههبلعاهه

 عجل    لك لةجللحتتنيلعاريضمل للعم ا للهل .

                                                           
ل.127،لص2013عجلزع ا،ل،لةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لاقتصاد وتسيري املؤسسةلع العاا عزلب لح  ب،1
ل.188ني ألبريع   ،لكاجعلم دللياه،لص2
كاجهعلمه دل،لاجلزائةر–أقر التسيري اجلبائي على األداء املةايل يف املؤسسةات االقتصةادية: دراسةة قليليةة قياسةية لعينةة مةن املؤسسةات يف واليةة بسةكرة ص بالع  م ،ل3

ل.14،15لياه،لص
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لعزع لتن فته للتف ةألكه لكهكه لةجهللعحلصهري لوعالمهالفعالية بواسطة احلصول على االمتيازات التنافسةية:  -
مهه ليتملاههدلامؤمتههللف عاههىلعمؤمتههللعاههتح ملعلعات هه ا فلعجل    ههللعاههىلعمتههتريىلعاههريظ ف لاعاتههريز،لجيههبل

 بمل قت  لكعلعاملم ءلوعاشاي ء.
ح هه ليههتملوا هه لتههتم  لعمؤمتهه  لكهه لحتا ههدلعافمل ا ههللعجل    ههللالبههالكهه لحتا ههدلعلكهه لعجل هه   لةعسا هه ،ل

يلةحب هه لاللي ههريالهنهه نللعاضههاع ب،جتهه هلج ههاألللق ررير ههللعلوضههمل للعنههاك لت ههريالعمؤمتههلههه هلعلسهه أدل ههحتا
ولعسه  لابالاتزعكه  لةيهالكه لعهاالوجهريةلخم افه  لدعاضهاع بلااتلأةع ل قهالتاهريالهبه للل ق بلليلعما ة ريفلك ل

جاعءع لوعايتلكه لب ن ه لعاملمهللعاهىلعإلف لك لعجل    ليتحادلك لس  لتط  دلعاملايالك ل،1لاامؤمتللعجل    
للوعمنشههري ع لوعانصههريصلعاتن  م ههلليهه ااريعرنيلعجل    هه،للخمتاههفلعمصه ة جتم هعلعمملاريكهه  للع لعاطهه بعلعجل هه   لكهه ل

لعاملبءعايتلتتمملبتخف  لللطاياامثلعمتملم هل لابل،ك لرصريص  لأعالمتف ةللة عمت  لوحتا ا  لوحم واليتمح  ل
ل ومي  لتااميلعاشه للعمهريعيللإجهاعءع لحتا هدلعلكه لعجل ه   ل.لك لعجل    لعلعمؤمتعجل    لوابات يللحتا دلعل

لل:علعمؤمتل
لعجاعءع لحتا دلعلك لعجل     :(2-3) الشكل رقم 

ل

ل

 
-وراس ة شركة مطاحن األراسة حالد صاديةدور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتفتحللةك أ،ل:لاملصدر
ل.165،لص2018-2017بت اأ،لعجلزع ا،لي لكنشري أ،ل،لةطاوحللةيتري عهلابتنة

                                                           
ل.76،لكاجعلم دللياه،لصابتنة– دور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراسفتحللةك أ،ل1

عمتملم هل 

النصوص 
التنظيمية

المنشورات 
الجبائية

القوانين 
الجبائية

 ة عمت  لوحتا ا  

 مجعلعمملاريك  لعجل    ل
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 ىلهبه لوعاريصهري للكن ه لعجل ه   ةجللضم الةك للللي ا التتخ ه لعمؤمتةجاعءع لعايتلجيبلك لبنيلعإول
ل:1م  لك ف  علم ل،عااعسا لعجل    لعاتاق دوةو لللتطرييالك م:لكتتريىلع  لك لعافمل ا للعجل    ل

 ل؛اامؤمتللتشخ صلعالاتزعك  لعجل     -
 ؛وتا  م  للاامؤمتللعجل    للحتايالعالماعت اي ل -
ل.عاتت  لعجل    للةعءلوفمل ا ةعاضاييبلك لس  لحتتنيلعاملبءل ف  لل -

ل:2ف م ليا لحتا دلعافمل ا للعجل    للعلعمؤمتلعايتلتت هملعلاعضلمجاللك لعانا طلومي  لعمتمل
صههري لاتحا ههدل  كههللااريلويههريفالعاتريج  هه  لعال، عءعلفههاعةلوعمههاوجههريةلهههافلحمههاةلوكتفههدلعا هه ليملافهه لمج ههعل -

 عهلاف؛
 لاههىلكمل هه  لكريضههريععلبنهه ءل،اههاع كاعيههزلعاتريج هه لعمههريع ةلولوللعجل هه   لعاملمههلللاههيطالعخلايطههللعاتن  م ههللولحتايههال -

 ط  ملللعاريظ فللعجل    للوكتطا  ت ؛ليتمثللع
 عمملنرييل؛ولحتف زع لوعريع الاا ءلعاململلعمنايزلكعلوجريةلتريع البنيلعم  ف  لعم ةيللكنمل -
 زعك م؛ لتريج  لط ق تم،لوعاتديالك لوضمل ت ملوكاىلعاتعان األعالجي ب للاألفاعةلوحت -
للوع ههه ل،ىلجتن  هه عاملمههللعاههتشههاي علعاتملهه والبههنيلعلفههاعةلوعمصههه حللعجل    ههل،لوكريعج ههللعانزععهه  لوعمشههه يللول -

 ؛اتحا دلةهاعفلعمؤمتلل قصىلفمل ا للوةقللت افللمم نللامل جلعاتايعع
جهههاعءع لتط  هههدلعإوعاتملهههافلعاهههىلرهههريعح لعااهههريألوعاضهههملف،لوحتا هههللعلمههه   لوللاإلنههه  ع عاا ههه رلعاهههاق دل -

 .عمن م ل
جيهبلةاليملمهللعمهاقدلعاهاعسا لعاهىلعاتديهالكه لل،حهملت هريالهنه نلفمل ا هللج    هلابإض فلل ىللا لول
ولاه لكه لسه  لتاي هزلعمهاقدلعاهىل   هل،ل تهمملبتحا هدلعافمل ا هللعجلوعإطه  لعاه يليوجريةلعماريك  لعلم مه لل

ل عالكت ه  ععمؤمتللف م ليتملادلابحلصري لعاهىليتملع ت  ب لك لق للقاللعا يلةولمريءلعاتت  لعلسط ءعيتش فل
 :3يا ليملتمالتاق دل ط  لعافمل ا للعجل    للبش للةم م لفحصلك ول،ل...عخلعاتن فت للوةللعجل    للةولعم ا 

ل

                                                           
،لو قال،لي لكنشري ألك ياألك جتت حماولة قليل التسيري اجلبائي وآاثره على املؤسسات حالة شركة األموال يف التشريع اجلبائي اجلزائر ، حممالع ة لع  ض،ل1

ل.7،لص2003-2002عجلزع ا،ل
مركةةب الفعاليةةة التنظيميةةة داخةةل املؤسسةةة الصةةناعية مةةن وجهةةة نظةةر املةةديرين واملشةةرفني دراسةةة ميدانيةةة ابملؤسسةةة الوطنيةةة إلنتةةاج العتةةاد الفالحةةي ،لبهه لرههريع لصهه حل2

ل.299،لص2005-2004،لعجلزع ا،لةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،لج كملللقتنط ل،لCMTCاحملركات واجلرارات بقسنطينة 
3L’approche de l’audit fiscal, p6. Disponible sur le site : 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vUJBjgsqiIAJ:https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/docu

ment/pdf/53971f3c179bb.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=dz, (consulté le 06/09/2019, 13:00). 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vUJBjgsqiIAJ:https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/53971f3c179bb.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=dz,%20(consulté%20le
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vUJBjgsqiIAJ:https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/53971f3c179bb.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=dz,%20(consulté%20le
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اتن ههؤل لوتملمههللعاههىلع للعااههاعح هه لتملتههربلاريحههللعاا هه ةألعجل    ههللةةعألتتهه عالعلع ههلوحةةة القيةةادة اجلبائيةةة:  .1
ت   هه لكه لطهافليهتملعسلعاهيتع لعمصهمملل،لف  لجممريعللك لعمؤشالابمخ طالعجل    للوعاململلعاىلكريعج ت  

اىلحتا هدلىلكملافهللكهتته عاهملعاهلا ويه ل،تتمملبتحايالعالجت ه  لعايتلمهتؤاالعاه  ملوعايتل،عمتؤواني
 .علهاعفلعمتطاأ

ليهتملحتايهاهلكه اي  ل،لولهريلكؤشالك يلليا سلقا ألعاشايللعاهىلحتتهنيليتات ه لعاضهلمعدل الضريبة الفعلي: .2
 س  لعامل قللعات ا ل:

للق للعاضاي ل.ل  م  لعانت ايللع جممريالعاضاع بلعمتتحاللوعمؤجاللعمملافلهب لك لق للعجل للعماقاللل
للعاتهاق د،لامؤمتللحمها ليتمملااماقدلابحل ملكت ا لعاىلجريةألعلةعءلعجل    لاملكملا لعاضاي للعاف

لمؤمتل.ععاضاييبلعافملا ليمل سلعلاالعجل    لااااع ع لعمتخ ألك لق لللعإسض الالكملا ل

 : تدقيق اخليارات اجلبائيةالفرع الثاين
عمتملااههللابخل هه  ع لعاههيتلتت مل هه لعمؤمتههللوعاههيتلكهه لشههد  لت ههايلللياصههالابخل هه  لعجل هه   لمج ههعلعإجههاعءع 

 ع لعمم نههللعليههللوقههللكهه لةو ألح  تهه ل عخل ههلعانت ايههللعجل    ههل،لح هه لر حههظلةالعمؤمتههللاههاي  لعاملايههالكهه 
عاا  الب للس   لج    لابان الل ك  ر لح  لتاريالعمؤمتللاباتحادلك لل،ابان الااحا لعجل    لعليللس   

مب ليتمملاامؤمتللك لعاريصري ل ىلعخل   لعا يليتمملاااي ربلعم يل،لعاتاي  ي،لعاتاين،لعمريع ةلعا شايل...عخل،ل
 .1مم ليت عالعاىلحتا دلعلك لوعلةعءلعجل    لعجل ال، ملعم  مبلوتاا للعات  ا فاامؤمتللبتمل 

ولاهه لكهه لل، لاههفلاباضهاي    ههللهه لس هه  ع لمينح ه لعااهه رريالاام عخل هه  ع لعجلواباته يللمي هه لعااهري لةال
سه  ل لكهلاه لريالي هولل،جللعالمتف ةألكن  لعلش للعكت   ع لتتمملا لك ل ف  لعاضاي للعاريعجهبلةف ه ة

ل.و ادلةهاعف  لحت لعاتت  لهل هلعخل   ع لمب لخياالكص حللعمؤمتل
ل
ل
ل
ل

                                                           
،لكاجهعلمه دلاجلزائةر–يف املؤسسةات االقتصةادية: دراسةة قليليةة قياسةية لعينةة مةن املؤسسةات يف واليةة بسةكرة  أقر التسيري اجلبائي على األداء املةايلص بالع  م ،ل1

ل.12لياه،لص
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ل:1يتتنالعاتاق دلعجل    ل ىلتصن فلعخل   ع لعجل    لل ى
 اسرتاتيجيةخيارات  .1

ليا :ل هلعخل   ع لك هح  لتشمللل،ك مللج    للةبمل ةللع لس   ع له لعإماعت اي للعجل    للعخل   ع 
 عا يلتايالعمؤمتللةال ضعل ا  ل)ر  الحا ا ،لجزعع(؛ست   لعان  ال  -
هللعممنريحههللهلهه  لعمههزع كههيههدالتههتملعلكنطاههللعاتنم ههللعإقا م ههللا مههتف ةأللل،ست هه  لك هه الأتمهه سلعمؤمتههل  -

 عمن طد؛
 ست   لر  العإسض العخل صلابجملممل  ؛  -
 ست   لعخلضريالاضاي للة ابحلعاشاي  لابانت للاشاي  لعلشخ ص؛  -
 ست   ع لعمات طللنعف ءع لعل ابحلعممل ةلعمتثم  ه ؛عإل -
 عخل   ع لعمتملااللنعف ءع لةج زألةعملوكاعفاللعالمتثم  ...عخل. -
 خيارات تكتيكية .2

ه لس   ع لج    هللكات طهللاباتته  لعاهاع ملاامؤمتهللوعاهيتلتتهمملبتهريف لعكت ه  ع لك ا هللاامؤمتهللعل 
 ا لعخل   ع :ةكثاللتلوك ل،عات ت   للتريفالعاملايالك لعمزع لاامؤمتللعمتتا للعااايب،لوه هلعخل   ع 

 ت ينلطاياللس صللف م لخيصلعاتمل كللكعلعاامملعاىلعاا مللعمض فل؛ -
 .ست   لطاياللعهت نلكمل نل  -

لعمؤمتهللتملمهل ةا م ااضه وهه ع ،عجل    هل وعحلاهري  عإشه    حهري  عقاعحه   تاامي عاى يململ هن  ف ماقد
لوهه ععمتخه أ،ل احاهري ا ع  لتغ ه عقهاعح اامهاقد فه م   جم هري ، سطها وبهاوا عجل    هل عافمل ا هل كه  ي ه للباها 

 ل.عامل كل عات  مل ةهاعف عالعت    بملني لس اب

ل

ل

ل

                                                           
 .176كاجعلم دللياه،لص،لابتنة–دور املراجعة اجلبائية يف ققيق األمن اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس فتحللةك أ،ل-1

-Mohamed ben hadj saad, Op.cit, p32. 
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وك لةجللتاق دلعخل   ع لعجل    ل،لجيبلعاىلعماقدلعاا  المباعق للكملماللاتا  ملكاةوةيللعالكت   ع لعجل    هلل
لتا ههه ملعما هههللسههه  عمهههاقدللويملمهههل.لرت  اي ههه  لويههه اعمات طهههللابخل ههه  ع ،ل للجيهههبلكاعق هههللأتم تههه  لوشهههاع ت  ل

 :1عاى عجل    ل ابخل   ع لعمات طل عجل    ل عالكت   ع 

   ل؛عجل   عالست   ع  رت ايل عمؤمتل عا    حتصال عايت عجل    ل عالكت   ع   حص ء -
 ج اأ؛ بطايال بتط  ا   ق كل عمؤمتلوةال عخل   ع  ه ه حا ال ك  عاتحاد -
 عالمهتف ةأ اشهاوط تتهتاي ب عمؤمتهل ههل كملافهل عاململلعاهىول ،عخل   ع  هل ه عاا رريو علصل ع  عا ح  -

ل؛عالكت   ع ه هللك 
 عامل كل؛ وم  م ت  اامؤمتل عامل كل عاريضمل ل عاى عالكت   ع  ه ه ةمه ل كاعق ل -
 .علعمؤمتللاضاي  لع عان ح ل ك  كاةوةيل ثايوعل ت افل علقل عخل   ع  عمتملم    لعلك لمت كاعق ل -

عمهاقدل عه تد عاهى اهعي لره ،لعاضهاييب عالرت ه ا تهاق د كه  اعتملا ه ةيثها عاضهاي  ل عا فه ءأ يملتهربلتهاق د
 عمم   ك  ي ا عايت  لعاتفض ا ابلر مل يتملاد ف م  وس صل ،عمؤمتل ق ل ك  ع ت  ل عايت عهلفريع  عيتش ف

 كمل   تتمل كل ةا فاوضعم ك  ي ا ةو اامؤمتل مي   عايت عاملما    عاى عاضريء تتا ط وي ع كن  ، تتتف الةا
 عمؤمتهل عمهتملاعة كهاى با ه ر تتهمم عاضهاي  ل عا فه ءأ فماعجملهل عاضهاي  ل، عان ح هل كه  كاةوةيهل ةيثا بطايال

 . ف    وعاتح م عاا رريا مينح   عايت عاضاي  ل وعمزع  عافاص المتغ  
لفضههللعاهه يلععخل هه  للف مههاقدلعاههاعسا ليملمههللهنهه لعاههىلتههاق دلعخل هه  ع لعجل    ههللق ههللتنف هه ه لويهها ر

عا ملهايللسلعاتهاق ده علعاتاق دلوق   لعاىلع هلح  ليملتربيتمملنعط ءلةقصىلوفالضاييبلمم  لاامؤمتل،ل
ال ،لامل جلعالست للعا  كلعاتصح ح للوع  للعاتاعب لعإجاعءع عا يلأييتلبملالك  شاألتنف  لعخل   ع لاريضعل

لعلعحلهدل هلهلعاضهاع بلةع أ لفهإالاثر هللج هللوك ل،ج للك له عكا  رللاباتاق دلعاا ا لل وه علعانريالي ريالك اف
لفت  ا لحتملل ىلمتلابمؤلليؤةيقاللمم لعماقدلتاسلليت دلتاسا مل،لوقاش ء لكملعمؤمتللوضمل للكاعق ل
ل.    لعجللعالكت   ع لك لعالمتف ةألشاوطلتريفالعاالةولعخل طئللعجل    للعخل   ع لرت ايل

 
 
 

                                                           
ل.84م اعتريلص حل،لكاجعلم دللياه،لص1
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ي ومعاجلةةة جلبةةائاملبحةةث الثالةةث: دور التةةدقيق الةةداخلي يف عمليةةة التسةةيري ا
  اجلبائيةاملخاطر 

لوعافمل ا ل عا ف ءأ ضم اا فمل ال عةو لعجل    ل،لح  لياملبل عمخ طا تت   ع ةو لك ملعااعسا  ااتاق د
،لوتاهاميلصهفللس صهلعمؤمت  ،لك لس  لعاململلعاىلتشخ صلعمخ طالبصهفللع كهل،لوعمخه طالعجل    هللبلع

علعجل    هللبريضهلملما ه  عالنيحتتهل ىلافي هلعاهاعسا لف اتهاق دل،عحلاري لعمم نللممل جلت ه ل قهللعمخه طالعمم نهل
لل.ت  عمؤم ععجل    لل عمخ طا تت   فمل ا ل علوعمت مهل ااتا  م وكن اي  كنض طل ت

 علههو لعاتطهازلعلا ،لمهنح وبملالك لمتلعاتملافلعاىلةرريعالعاتاق دلعجل ه   لعاهيتلياهريالهبه لعمهاقدلعاهاعس
املما للعلعاىلةمه لله هل باع لكلعاتاق دلعااعسا لي ا للاتت  لعمخ طالعجل    ل،لوي علكاىلةمه للعم ح لإباع 

 .العجل    لكت مهللعاتاق دلعااعسا لعلكمل جلللعمخ طوتن و لي ف للحتتنيلعاتت  لعجل    ،ل

  ئيةتسيري املخاطر اجلبا يفالتدقيق الداخلي  مهام: ب األولاملطل
لعمتههتريىلعالتملمههللةحههمليتتههىنلاامؤمتههللتتهه  لعمخهه طالعجل    ههللعاههيتلقههالتتملههاضلهلهه ،لجيههبلعا  هه ل

لمي  لةاولؤمتل،ل ا للااميتش فله هلعمخ طالوعاململلعاىلق  م  لوة جللأتا ه لعاىلعاريضمل للعمعللعاىعلو ل
 رهبلعجل ه   لاهريألعلعجلراه طلعاضهملفلوعالجهللحتايهالليخطريألةوا للليتملوضعلعمت   الك لق للعماقدلعااعسا 
دلعما هههللعاتهههاق لملعا هههاءلعوعاهههىلهههه علعلمههه رليهههتعمخههه طالعجل    هههل،لوعاهههيتلقهههالتهههؤةيلهبههه لعلعان  يهههللااريقهههريالعل

علةك لل.ح مص  لبش للاعءع لعا  كللامل جوضعلعإجلوعاىلةم رلك لمتلعاتريصللا لك لخم طاليتمل،عجل    
 طالتمل كههللكههعلعمخههمتههللعاههىلعايلحم واههللكملافههللكههاىلكاهها ألعمؤلةل،رلعافمل ا ههللعجل    ههل ههتملق هه فل، وثههعمتههتريىلعا

 .وعاتح ملف   لعجل    للتت عاه لعلتت  لعمخ طالس  ج للة  لحب جللمص ة ةاللعايتلعيتشفت  لعجل    ل

 الفرع األول: قياس اخلطر اجلبائي
القهةولةوالقصا،للريعءلباصامل،هب لوحم واللعاتماصلكن   العاالعحاعالعااريعرنيلعجل    للوعاالعالاتزعال

يتلمي ههه لةالخههه طالعاهههيملهههاضلعمؤمتهههللااملايهههالكههه لعمخههه طالعجل    هههل،لاههه علين غههه لعا  ههه لةالتملمهههللعاهههىلف هههملعم
   ههللريعرنيلعجل جههاعءلعههاالف ههملعااههمههريعءلي رههللل،ةيلجيههبلةالت حهه لعهه لةمهه   لوكصهه ة لعمخهه طال،تريعج  هه 

للقهاع ع لس طئه للع هل اهلةولحهملعلحل،عاتهدس لعلتاهاميلعاتصها   لعجل    هللجاعءلةول، ط وتط  ا  لبش للس
التململلعا   لةلغ  ين.ل خل،ليم ل..،لوعايتلقالتافعلك لق مللعات  ا فلعجل    لعممنريحل    للعجللبشدالعالكت   ع 

لاأشههلعسا لبا هه رياههريالعمههاقدلعاههال لل،حههاوا  لوة جههللأتا ههه لعحتمهه  كهه لح هه لعاههىلق هه رلههه هلعمخهه طال
ل.علاالعمتريقع xعحلاو للشاألعخلطالعجل    =ل حتم  عجل    للي ات يل:للعمخ طا
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تملههايلللكهه ل هه نمت علألتريصهه   لوحاههري لاههإلةع لعمههاقدلعاههاعسا للياههاال،عجل    ههلعمخهه طالشههاألق هه رللبملهها
كاععه ألج رهبللمخه طالكهععةولوضهعل جهاعءع لجايهاألممل جلهللهه هلعمت ملهللكه لق هللعمؤمتهلللعجل    للعإجاعءع 

  لااهتخاصلعاهيتلوضهملتلوعات  م  لعإجاعءع ين غ لةالت ريالعات  ا فلعايتلتتحما  لجاعءلعات افل،لح  لالل
لك لعمخ طالعجل    للتفريزلعامل  العمتريقعلكن  .

 الفرع الثاين: قياس الفعالية اجلبائية
ات يلل لوعانمري،لوابريل لك لعاتطؤمتلللهاعف  لويملاقا باريغلعمل ك  ر لي   لعاف عا للعجل    للقال الك ل

لبلةالاللي ههرياجيهه كههل،ل للهتملههالعما ههللعالهتمهه الابافمل ا ههللعجل    ههللويهه علعاافههعلكن هه لعلعمؤمتهه  لعما ههللجههال
 ال غ ل ع ةألعانري للا لينتطاأ،لوعلح اللحصعاضاع بلعايتليتملةفمل  لوعلهاعفلعم ا للعمهن نلتمل  ضلبنيل

 لوت  ا ف هههلعك تههه عاتزلكههه للاتتهههمملهلههه لاباافهههعلكههه لكهههاعس ا  لو فههه ل،علعات  مهههللعجل    هههللعاهههيتلتت مل ههه لعمؤمتهههل
 ههللوتتملههاضلالعجل   عجل    ههل،لوط ملهه للاهه لي ههريالعلحههاوةلكهه ليتههمملب هه لعااهه رريالو اللمههت ريالعاضههللاامخهه ط

ل.ف ر ل ىلحالعإيتلقالتؤةيلهبغاعك  لوعاملارياب لعااا
عمؤشهاع للعاهىلبمله لعالعتمه ةلاامهاقدلعاهاعسا مي ه لل،دلعافمل ا هللعجل    هل هوك لةجللكملافهللكهاىلحتا

لاهه لعاههىلوللاامؤمتههل،لعان هه العجل هه   لعاههاعسا علعيتشهه فلعاناهه  صلعاههيتلقههالتملههاىللعاههيتلتتهه عاولاا  مهه  ،ل
لعات يل:عانحريل

 ه لالست ه  لب نع ت لعاىلعالمتف ةألك لعالكت   ع لعممنريحل،لوي علكاىلقاق  رلكاىلكاا ألعمؤمتللعاىل -
 ؛ب ن معا   لعالست   لف م لج    للعلح اللوجريةلةيثالك لعكت   

 عممنريحللعلعااريعرنيلعجل    ل؛لعإعف ءع كاىلعمتف ةألعمؤمتللك ل -
م ه لعاا ررير هللوف لتهتاياع ع  لعاهىلعمكاىلعاتزعالعمؤمتللاباتشايمل  لوعااريعرنيلعجل    ل،لوي علكاىلعط  -

 ؛عاىلتط  ا  وعاململللهل 
 كاىلعاتزعالعمؤمتللاباتصايملعلعيج  لع اةأ؛ -
لعات ههريي لاتطههرييااتهها يبلولس صههللااتههمل  مهه للوعم ا ههل،لوكههاىلععتمهه ةلبههاعكتلعل،عاتده ههللعاملماهه لوعاههريظ ف  -

 قا عتملعاملما للعلعان ح للعجل    ل؛ل
 ؤمتل؛هب لعلواث دلعملعمصاحكاىلةقللوصحللعمملاريك  لوعا   ان لعم ا للعجل    لل -
ل.كاىلتملاض  لااملارياب لوعاغاعك  لعجل    ل -

ل
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ل  هلاعءعته لعجل  فمل ا هلل جلكهاىعحل هملعاهىلااماقدلعااعسا ،لق  رلعافمل ا للعجل    للويه علوابات يللمي  ل
لزعاعالاتهه جههللةملن صهها،لف هه لتملههالكؤشههاع لج ههاألااح ههملعاههىلكهه لسهه  لعاملمههللعاههىلة عمههللههه هلعاعمتخهه أل
عالي ه ليامه للنه نل اتهزله،لف امه ليه الكا  رلفمله  لاتحايهالوعيتشه فلعمخه طالعجل    هللا ي ولل،وجريةت لعجل    

ل  ه تريعجلعاهيت   هللضه  لعجل عاهىلةالهنه نلفمل ا هللج    هللعلتته  لعاالهه عليها لواباته يلل،ي الهن نلخم طالةقهل
 للعمؤمتل.

 الفرع الثالث: التحكم يف املخاطر اجلبائية
ف ههمللاههىعل لعاملمههلعاههتح ملعلعمخهه طالعجل    ههللياتضهه لعاف ههملعجل ههالهلهه هلعمخهه طا،لولاهه لكهه لسهه 

خه طا،لةههملكصه ة لعململتهربلةحهاعاتشايعلعجل    ،لف م لةشاانلم با لفإالعاتملا العمريجهريةلعلعاتشهايعلعجل ه   لي
لمي هه لحتا ههدل يل،لوالتهه  ل ىلعااشهه العجل هه   لكهه لسهه  لحتا ههدلعااشهه العلتتهه  ه لعمههاهه ا لتتههملىلعمؤم

 تاش الج    لةوالعاتح ملعلعمخ طالعجل    ل.
وعاتهههاق دلعاهههاعسا ليتههه عالعمؤمتهههللعاهههىلةالت هههريالكارهههللعلوضهههعلم  مههه ت لعجل    هههللعااعسا هههل،لويههه عل

ويهه عللةع مههل،لكهه لسهه  لعمت بملههللعااو يههللوعمنت مههللجل  يت هه عا حهه لعهه لعمنهه طدلوعلرشههطللعاههيتلتتطاههبليا ههلل
وعاملمههللعاههىلوضههعل جههاعءع لتتهه  لتههافل ىلحتا ههدلهههافنيلعاههىللكههاىلمهه كللعالست هه  ع لعجل    ههل،ة عمههلل

ل:1علقللومه 
لتاا للعمخ طالورط زلأتا ه ؛ -
ل  ةألعمتتريىلعمملاعلوعااا ألعاىلعاتن ؤلابمخ طا. -

لسهه ألتتطاههبل،لوههه هلعطالعجل    ههلليههتملكهه لسهه  لحتا ههللعاريضههمل للعجل    ههللاامؤمتههلفهه اتح ملعلعمخهه 
عاهىلللاه لابالعتمه ةولمؤمتهل،لحتا للاطاياللتمل كللعمؤمتللكعلعجل  يللوكاىلأتا لعامل كللعجل    لعلقهاع ع لع

 عاريم  للعات ا ل:
لعالحاعالعات الا اتزعك  لعجل    ل؛ -
 اريععالعجل    ل.يف ءألعمؤمتللعاىلتريظ فلعا -

علك لعاتشهخ صليملتربلجزءا يلع    لعجلتشخ صلابالوعاا  ال،اريضمل للعجل    للاامؤمتلعلوهب هلعاطايالليتملحتايا
 .ويت عالعمؤمتللعلع  للقاع ع للعامل الاامؤمتل

                                                           
عليهريعط،لعجلزع ها،لج كملهلل،لكه ياألك جتهت ليه لكنشهري أ،لتسيري املخطر اجلبائي يف املؤسسة حالة شركة األموال يف إطار التشريع اجلبةائي اجلزائةر حف يلع العااه ة ،ل1

ل.55-53:،لصلص2003-2004
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 بائياملطلب الثاين: أمهية التدقيق الداخلي يف قسني التسيري اجل

لعضملك لس  :ول ت لبش للةمه للاباغللعلعما للعاتت  لعجل    ،لوترب لةمهيملتربلعاتاق دلعااعسا للول
 عاتشخ صلعاتا ملمريعقعلعخلطا؛ -
 عاريق يللك لعمخ طالعجل    ل؛ -
 عاثاللابااريع ملعم ا ل؛ -
  ةك جلعامل كللعاضاييبلعلع  للعاااع ع . -

 الفرع األول: التشخيص السليم ملواقع اخلطر 
صلعما هللعاتشهخ لااايهريءل ىععإجاعءع لعاريق   للك لعمخ طالعجل    هللك لبنيلل ااالم دلعإش  أل ىلةر

بشهه للللاي  تطا هه  لعاضههاتديههالكهه لتط  ههدلعمااا هه الابالعرت هه  لكفتشهه لعاضههاع بلةح هه لعاتهها ملمريعقههعلعخلطهها،ل
اقدلتمه ةلعاهىلعمها علةصه حللعمؤمته  لتهاىلةره لكه لعاضهاو يلعالعامؤمتل،لابانت للال ي ريالك افصح مل

لاضهه  لاامتهه ءالللق ههللتملعاههاعسا لكهه لةجههللحتتههنيلعاتتهه  لعجل هه   لهلهه لومت  ن هه لكهه لع هه للعإجههاعءع لعا  كهه
لعجل    ل.
ولاه لكه لسه  ل صهالعاتاق دلعاهاعسا لاه لةو لهه الهنه لعلعما هلل ةع ألعمخه طالعجل    هللوحتايهاه ،لول

تن  ه لعإةع ألعن ه لعلعاريقهللعمن مهب،لواباته يلل عطه ءللعاىوعاململلعمخ طالعجل    للع  طللابمؤمتللوةهاعف  ،ل
،لح هه لياههريالعمههاقدلعاههاعسا لبتا هه ملعمخهه طالعجل    ههللكهه لح هه لفاصههللةيههربلا مههتاي بللبفمل ا ههللحنههريلعمخهه طا

،لوعقهههاعحلةةوع ليهههللعلعاملههه جريلعحتمههه  لحهههاوا  لوةااهههه لكههه لةجهههللتات   ههه لوحتايهههالعمخههه طالعجل    هههلللع لعلوا
ةو لليتضهمهنه لكه لولل.(...)ق هري لعخلطها،لجتنهبلعخلطها،لةولعاتخف هفلكنه ك  مهللااتمل كهللكهعلعمخه طاللوكن هت

لحهملةووعاململلعاىلعاتخف فلكن  لمخ طالعجل    للعاتشخ صلعاتا ملااعاتاق دلعااعسا لعلكاىلكت مهت لعل
مه كللوفمل ا هللمه و أللحري للعاتخاصلكن  ،لح  ليململلعاتاق دلعااعسا لعاىلتزويالعإةع ألبتدي اع لكملاريا

يتشههه فلعمخههه طالعجل    هههللعلي ف هههللاهههللعللفمل عالوعإ شههه ةع  هههاع للعاكههه لماهههللجلتهههريف هللكهههع ةع ألعمخههه طالعجل    هههلل
ل.1وطاياللعاتمل كللكمل  

 
 

                                                           
 .85كاجعلم دللياه،لصرري لعااي لكز و،ل1
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 : الوقاية من املخاطر اجلبائيةالثاينالفرع 
ف ه لتمله شلعللقتصه ةيل،تصنفلعمخ طالعجل    للك لبنيلةهملخم طالعلعم  لعايتلتريعج لعمؤمت  لعال

إضههه فلل ىلابل،متهههتماعح اهههللعهههاالعا اهههنيلكههه لعان ح هههللعجل    هههللبتههه بلسضهههريع  لاتن ههه ملكملاهههالومت هههزهلاباتطهههري ل
ل ك  ر للسضريع  لااق بللج    للوك لينتتلعن  لك لتتري  لوعارياب .

فا  رلعخلطالعجل    ليتمملاامؤمتللاباتملافلعاىلعاملريعقبلعان جتللع لعما للعااق بللعجل    ل،لوب ا ل
ابإض فلل ىلةالتا  ملعخلطالعجل    لوتامجت لك لعان ح للعم ا لليش للةةعألكملاريك  له كللااتته  لعمه يللعمتريقهعل

ل، ىلجممريعهللكه لعإجهاعءع لعمتملااهللبملما  ته لابمؤمتل،لواتحايالمثلتاا للعمخه طالعجل    هللقهالتاايهدلعمؤمتهل
ل.1ةولعمتملااللاباتن  ملعخل صلهب 

 اإلجراءات املتعلقة ابلعمليات .1
يمه لة ه للل  هل، طالعجل  عمتملااللبملما ه  لعمؤمتهللتصهنفلعل طه  لتته  لوقه   لكه لعمخهلعإجاعءع  ال

ءليتملك ل ،له علعإجاععمؤمت لتتمملمباعق للعرت  العما  ت لمب ليتم شىلوعلح  العجل    للعايتل ضعلهل له ه
عاهىلل لةاليهتملتط  اهل لعمم ه س  لق  العماقدلعاهاعسا لبملما هللعاتهاق دلكه لعان ح هللعجل    هل،لوهه علعاتهاق دلكه

   لعلح اههللاق دلعجل ههوعحههاألكهه لكمل ك تهه لعاههىلمهه  للعمثهه  لعاتههنطههرييلعاههىلي فههللعما هه  لعمؤمتههل،لةولقههالي
لعالراك ج.

 لهبهمي ه لعاا ه اللعجل    هللااتديهالكه لصهحللعمملاريكه   اله هلعاملما للوعايتلياايدل ا  ه لعمهاقدلعاهاعسا ل
لعاتطهازلعاهيتلمه دولك لحنيليسالةولبش للةو ي،لوه ل صليللةولجزءلك لعاضاع بلعايتلتافمل  لعمؤمتلل

للعاهههىلة ابحلدلعاضهههاي هلههه ل)تهههاق دلعاامهههملعاهههىلعاا مهههللعمضههه فل،لتهههاق دلعاضهههاي للعاهههىلعاهههاسللعإمجههه يل،لتهههاق 
 عاشاي  ،لتاق دلعاامملعاىلعانش طلعم ين...(.

 املتعلقة ابلتنظيم تاإلجراءا .2
 للحهريل ه للتهاعب طايهدلعلعه ل العإجاعءع لعمتملااللاباتن  ملتافل ىلحتا هدلعلكه لعجل ه   لابمؤمتهل

ثه  لم سلعاهىلمه  للععءع لتهنمل،لوك لعان ح للعاتط  ا لله هلعإجهالل جاعءع لوةم ا بلعممل جلللعجل    للابمؤمت
بللعااضهه  لتههتريىلصههملريلكههللبههنيلك هه  ع لعاشههخصلعم اههفلابمتهه  للعجل    ههل،لوكحههري لعااق بههللعاههىلة جههللعم ء

لو ك  ر للعاريصري ل ىلعمملاريك  لعجل    للعا  كل.

                                                           
،لجماههللعاملاههريالعالقتصهه ةيللوعاتتهه  لدور املراجعةةة اجلبائيةةة يف قسةةني أداء التسةةيري اجلبةةائي ابملؤسسةةة االقتصةةادية دراسةةة حالةةة شةةركة مطةةاحن األوراس ابتنةةةفتحههللةكهه أ،ل1

ل.195،لص2017،ل17وعاملاريالعاتاي  يل،لا
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 : الثقة ابلقوائم املالية الثالث الفرع
متثههللعااههريع ملعم ا ههللعماجههعلعلم مهه لعاهه يليملتمههالعا هه لعمتههتخاكنيلإمتهه العما ههللعاتحا ههللوعاتشههخ صل

وعاىلةم رلرت  تله علعاتحا للتتخ لعاااع ع لعاتمرييا للعاهىلعمهاىلعاطرييهللل،اتا  ملااريضمل للعم ا للاامؤمتلعول
عإفصههه حلوعاتمث هههللعاملههه ة لهلهه هلعااهههريع ملمههه ملز لكههه لعام هههللتا ههه ملعلةعءلعمههه يللفهههإالة جهههللل،وكههه لمثل.ةولعااصهه 

اامؤمت  ،لوعاىله علعلم رلالبالااماقدلعنالةةعءلك  ك لعاتحادلك لبمله لعمملاريكه  لعاريعجهبلعإفصه حل
يهه علولل،ت  اههه لعاههيتلعاريحههاألةعمهه  لرت ايههلصههحللوكصههاعق لل لكههلاتحاههديههدالياههريالاب،لل1عن هه لعلعااههريع ملعم ا ههل

لتهاف عاضاي  ل عا   ان  ،لفتاق دعاضاع ب ق رريا ةح  ا كع ف    وعمصاوف   عإياعةع  بنرية عتف ز ك  عاتديا
  لعلف مه  عاهزك  كه  فهاأ سه   مه ااالعجل ه    عاتهاق د وتاايها عاضهاع ب، إةع أ  هبه كرياهريز كملاريك   تريف   ى

 صه حل  ةم مه  تشه ل عاتصها   لهه ه فه ا مث وكه  جريهايهل، ةسطه ء عاهى حتتهريي ال عاضهاي  ل عا  ه ان  ي رل
لل.2عاضاع ب وةفع اتحايا

 اختاذ القرارات  يف العامل الضريا: إدماج الرابع الفرع
 الععتمهه ةلعمؤمتههللعاههىلعمههاقدلعاههاعسا لعلعما ههللتتهه  لعاملما هه  لعجل    ههلليهها لعاههىلكههاىل ة عي هه ل

علع هه للعااههاع ع ،لف اتشههايعلعجل هه   لميتهه  لب ث فتهه لوتطههري هلعمتههتما،لاهه علاللجيههبللعامل كههللعاضههاييبلمه ههلل ةكهه جل
عاىلعمؤمتللةالتاتصالةههاعف  لحهري لعاريفه ءلاباتزعك ته لعجل    هللوعا اه ءلعلكهدك لكه لعاغاعكه  لوعاملاهرياب ،لبهلل

ل:3نيل   ت نيلمه ولا لات  ل، ةك جلعامل كللعجل    لبش للك  شالعل ةع ت لتململلعاىجيبلعا   لةال
التتههتف الكن هه لةيتلمي هه لةالعاتشههايعلعجل هه   ل تههرييلعاههىلجممريعههللكهه لعإعفهه ءع لوعالكت هه  ع لعجل    ههللعاهه -

 ح  لتتمملبتحا دلوفري ع لك ا للالليتت  الهب ؛ل،عمؤمتل
ا لوعايتله لي ل، ش  أل ا  ابانت للاااريعرنيلعجل    للعايتلحتترييلعاىلس   ع لكتملاةأليم لم دلعإلوي ا  -

  لعمؤمتللك لحتا دلوفري ع لك ا ل.مت عل
 
 

                                                           
،لجماههللاملعلومةةة املاليةةة بةةني النظريةةة والتطبيةةق: دراسةةة اسةةتبيانية لواقةةع التةةدقيق يف اجلزائةةر ابلنسةةبة ل طةةراف املعنيةةةأمهيةةة التةةدقيق يف دعةةم مصةةداقية  وهههايلجا اههل،ل1

ل.41،لص2017،ل2،لا3عالقتص ةلوعم ا ل،لعجملاا
،لكاجهعلمه دل2010-2009سةكرة اجلزائةر للفةرتة دور املراجعةة اجلبائيةة يف قسةني جةودة التصةرحيات اجلبائيةة: دراسةة حالةة مديريةة الضةرائب بواليةة بقحمريحلني ل،ل2

ل.87، 84لياه،لصل
ل.195،لصكاجعلم دللياهل،دور املراجعة اجلبائية يف قسني أداء التسيري اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس ابتنةفتحللةك أ،ل3
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عاالعاف هملعاهاق دلل ينايالعن لوعايتلعاتشايمل  لوعاتن  م  لعجل    لللعايتلحتصللعور اعلااتغ ع لعمتتماأل
انصهههريصلعااههه رريالعجل ههه   لمههه  ريالاههه لةاهههالمهههايبلعاهههىلفمل ا هههللعاتتههه  لعجل ههه   لابمؤمتهههل،لهههه علعلكهههالعمهههتاعىل

ل:1وتطابلعهتم العماقدلعااعسا لابخلاك  لعجل    للك لس  لعاا  البه
عكهه  لعجل    ههللالعالاتزلوتتمثههللعلحتايههل،سهاك  لج    ههللا تههللضههاو يللالمههت م  لعما ههللعاتهاق دلعجل هه   ل -

عالمتفته  ع للاهىلخمتاهفويه علعاهاةلع)خمتافلعاتصا   لوعمملاريك  لعاريعجبلتاامي  لااتاط  لعجل    ل(،ل
 عاضاي  ل؛

الحت  طهه  ،لعللتههاق دلخمتاههفلعخلههاك  لعجل    ههللعاههيتلتشهه للجههزءعلةم مهه  لعلعما ههللعاتههاق دلعجل هه   لكثهه -
ألح ه ألللسه  لفهالحايملعاضاع بلعمافريعلحت  اي للعاىلة ابحلعاشاي  (،لعااي لعاضاييبل)عاضلحت  

 دل  ههالةمه ههللعاتههاقوتلمهه  ل.عمؤمتههل،لههه هلعاملما ههللتتطاههبلكملافههللشهه كاللابااههريعرنيلعاضههاي  للوعم هه ة لع  
 ي لعلعاش للعات يل:عااعسا لك لعان ح للعجل    للابانت للاامت عل

 عاتاق دلعااعسا لك لعان ح للعجل    لةمه لل: (3-3) الشكل رقم

،لجماهللعاملاهريالابتنةةدور املراجعة اجلبائيةة يف قسةني أداء التسةيري اجلبةائي ابملؤسسةة االقتصةادية دراسةة حالةة شةركة مطةاحن األوراس ،لفتحللةك أ املصدر:
ل.173ص،ل2017،ل17عالقتص ةيللوعاتت  لوعاملاريالعاتاي  يل،لا

لاعفلعلسهاىكه لعلطهل همويهوعإةع ألعجل    هللوعمته مهنيلي لر حهظلعهتمه اليهللكه لعمته علةعه ه،لك لعاشه لل
مل هههسلعاريضهههمل للت   لوعاهههيتلختاهههفلعا  ههه ان للع لعاطههه بعلعجل هههم ضهههف ءلعمصهههاعق لللعاباتهههاق دلمههه لاههه لكههه لةمه هههلل

كههه لع ههه لللاتهههم حلهلهههمعههههريلي لعاهههىلهههه هلعا  ههه ان لعماقاهههللععتمههه ةلعمتههه علوللعجل    هههللاامؤمتهههل،لومههه بلعهتمههه ا
ل.بش للصح ملوما ملعاااع ع لعإماعت اي للابمؤمتل

                                                           
 .195،لصكاجعلم دللياهل،اجلبائي ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مطاحن األوراس ابتنةدور املراجعة اجلبائية يف قسني أداء التسيري فتحللةك أ،ل1

 

 املؤسسة اإلدارة الجبائية الوضعية الجبائية

 املساهمون 

 املسيرون

 األخرى  األطراف التدقيق

 املصداقية

 الرقابة
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لجلبائيةمسامهة التدقيق الداخلي يف معاجلة املخاطر ااملطلب الثالث: 

إر ليململلعاىلفل،عماقدليتملعيتش ف  لك لق لبملالعما للعاتاق دلورت ايللبمل لعلسط ءلوعمش يللعايتل
 هه لةالطالعاههيتلميعاههىلتاههاميلعقاعحهه  لوتريصهه   لاضههم العحلههالكهه لعمخهه لكهه لسهه  لعاملمههلل،لولاهه كمل جلت هه 

قدللي تشهف  لعمهاعايت    للعمخ طالعجللبمل ل  ف للكمل جللوم تملعاتطازلاتتملاضلهل لك لجاعءله هلعمخ اف  ،ل
لي ييت:لةان ءلةةع  لم  ك لل

 الفرع األول: معاجلة املخاطر اجلبائية املتعلقة ابلتصرحيات
عإش  أل ا  ،لمي  لةالتريعج لعمؤمتهللعهاألخمه طالكات طهللاباتصها   لعجل    هل،لوهه لتتمثهللليم لم د

،لي لةر لمي  ل1علعارياب لعاالعاتصايملةولعارياب لعاتدس ،لعارياب لراصلعاتصايملوي علعارياب لعاتاا س
اق دلعاا ا ههللح هه لعالعتمهه ةلعاههىلعمههاقدلعاههاعسا لاتايههبلههه هلعمخهه طا،لولاهه لكهه لسهه  لعاا هه البملما ههللعاتهه

لللتتممله هلعاملما للاامؤمتللك :
 ةج؛ 30.000جتنبلةفعلياعكللعاالعاا  الاباتصايملاباريجريةلوعماا ألبهل -
 لوعماهها ألبهههلحلعاشههاي بلةفههعلياعكههللعاتههدس لعلعاتصههايملاباضههاي للعاههىلعاههاسللةولعاضههاي للعاههىلة ابجتنهه -

 عاتدس ؛و تافله هلعانت للحتبلكاألك لك اغلعاضاي ل،لل25%
 ؛ دلةولعاالصحت  وه علعليللكاأليتايللف   ل يف  لعارياثل،ةجل1.000جتنبلةفعلياعكللج    للقا ه ل -
  لةجهللقها هلسهوهه عللل،عاهىلعمؤمتهدلياعكهلل دلعمطاريبللةولعاالعيتم هل لمتط علح اللعاالتااميلعارياث -

ل، هلوتملاضهللااماعقلاتصهايماهملعمؤمتهللابعلح اهللالتش العبتاعءلك لات يخلعات ا غلكعل شمل  لابالمت ا،لول
أ،ل العلاللبطاياللي لك  شالك لعل ابحلع ريلل%25ف  إض فللااغاعكللعات بالليتملفاضلياعكلل ض ف للتت ويل

  لنهبلةفهعلعاغاعكهاته يللجتةالق  العماقدلبملما للعاتاق دلمتم عن لك لعيتش فله هلعانا  صلعمريجهريةأ،لواب
 عمتملااللهب علعا نا؛

يهللك اهغلللضه ف للعه نبلعاريقريالعلعارياب لس صللبهناصلعاتصها   ،لوعاهيتلينايهالعن ه لتتهايالك ه اغل جت -
 كغفللحتبلك لحاةهلق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعمم اال؛

عمات  ههللكهه للنتهه للعإسفهه ءادل  ةألكريعفاههلل ههتط وعاههيتلمهه تملل،تاا تهه لعالعلعمهه  لجتنههبلعمؤمتههللعاريقههريالع -
 .اباضاي لطافلعم افل
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 امليزانيةالفرع الثاين: معاجلة املخاطر اجلبائية حلساابت 
يتلتتهمملكه لاناه طلعاهتتطابلعما للفحصلوتاق دلحت اب لعم زعر للضاو ألعهتم العماقدلملماللك لع

   للج ملاضللمخ طالك مؤمتللفكملافللكاىلعاتزعالعمؤمتللابجل ربلعجل    لةان ءلتتاي ا  لااملما   لع  م  ل،ل
نيلعممل جلهللمريجهريةلبهععاياألقالت ريالرت ايللتاص لك لق ا  لةولرت ايللةسط ءلي لكاصهريةألبته بلعالسهت فل

مثليملمههللعاههىللريةأ،لوكهه عجل    ههللوع  مهه  للااملما هه  ،لوهنهه لعمههاقدليملمههللعاههىلعيتشهه فلةوجهه لعااصههري لعمريجهه
 ةيل  ع ه لاتفه لعتعل غ لعا  عايتلينلعإجاعءع  لوك لهل،تريض ملعمش يللعايتلقالتؤةيلهب لرت ايلله هلعمخ اف  

له علعانريالك لعمخ طا.
اللااخصم،ل لعاا بيصملخمصص  لعمخ طالوعمصاوف  لفمث لعليث لك لعحل ال لتاريالعمؤمت  لخب

 لمههتتحمللعاههريابلةولة هه لعلههه هلعحل اههللياههريالعمههاقدلبطاههبل عهه ةألةكههتلعم اههغلعمخصههريالعلعاا عههاألعاضههاي  ل
لتحا زعمههآجهه  للج    هللعلح اههللعيتشهه فلكصههاحللعاضههاع بلبهه ا ،ليه ا لعلبملهه لعحلهه ال لالليههتملعحههاعا

لنعالههت لا مهلملاكهعلعاتحايهالعاريعضهل،عههت نلجهاو لقهاضلا هللوضعؤيالعاىلضاو ألفنايالعماقدليلعاايريا
تهاي  لاي ا  لعلعاةيلم ريلةولسطدلعنالحتايالعلقت طلوتتلحملالل ا لعمتحا ق لآج  لوي علوعاف  اأ

ألعاربعءلق ملل رياتلةالجيباشايلل)عع ةألعإةك جلعلنلعخل صللباعءع لعالساعالق مللتاايالعلعم  اغلع  م  ل.ل
لعاا مللتاي و يلعا يلعجلزءلةكتلع ةأ،لا ا لن لعماقدلياريالن( رش    لعللم مهلعايتعاملن صاللا ملالت ويلك

ل. نتها لعامل ةال
ل ةك جزع األل)  ا فلعايم لةالهن نلخم طالتتملادلابلصري لعاث بتللولا لك لس  لحتم ا  لب مل لعاتلل

ت نلوعاهه يلالليا باههه ل،لواباتهه يللمهه تملعاافههعلكهه لق مههللعالههه)عاتث  ههللاتاي  ههزكصهه  يفلعاصهه  رللوعإصهه ح  ل
لعاه يلعم اهغل كهلعاتحاهدلهن لياريالعماقدلكه لعاتديهالكه لعافهريعت لعاهيتلتث هللق مهللعلصهللويه عل،كصاوفلفملا 

تمليههايل،ليهه ا لقههالوكاههاع لعالهههت نلعمتههلعاملههبءلك اههغلبههنيلعافههازوكهه لمثليملمههللعاههىل عهه ةألل،يملههبءلليملتههرب
لعاضههاع بلعاتنهه   لعهه لبملهه لههه هلعلصههري لوالليههتملحتهه  لفهه   لعاا مههللبشهه للصههح ملةولالليههتملحتهه  

لعجل    ههلللعانت ايههلعلي لااضهاللعخل ضههملللعاا مههللفه   لك اههغل عهه ةأعخل صهللهبهه ل يههملعهاال عهه ةألعمههتثم  ه ،لف ايهبل
للمنريع .ل3ل  لس  ةولجيبلعاتديالك لق  العمؤمتللنع ةألعمتثم  لعاف لعاتخف ض  لتط  دلبملا

عمخهزوان لبطهازلةسهاىليه للتا ه مي ا لهن نلخم طالعلطاياللتا  ملعمخهزوان لفاهالتاهريالعمؤمتهللب
،لوعاا هههه النجههههاعءلعما هههه  لعالمههههاةعةلجيههههبلحتهههه  لعاملههههبءلعاضههههاييبوهنهههه لل،تاهههه لعاههههيتليههههنصلعا  هههه لعااهههه رريا

لمه بلةوالعمخهزوان لاتهاهري لكؤورهللتش  لوعاتخف ض  لعا  كللحتبلطاياللعاتا  ملعمفاوضل،ليم لقاليتمل
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ز...لعخل(لكهه لةجههللعاافههعلكهه لق مههللعمصهه  يف،لف مههاقدليتديههالكهه لوجههريةلعاتههريللسطههالعم  ملهه  ،لضههملف)لوج هه 
لعاتربياع لعا  كللهل هلعمؤورل،لوعلح اللعاالتريفاه لياريالبطابلالماج ع  .

لك اههغا  لياههريالعمههاقدلبطاههبلتتههاي للورفههسلعاشهه ءليههتملكههعلعاههايريالعمملاوكههلل لعلا ههللعمههتح اللحتصهه 
ل.لقههالجيههالعمههاقدلةانهه ءلااضههاي لعخل ضههملللعانت ايههللعوعمههاج العمؤورههللو عهه ةألةجم هه للعخلتهه  ا،علحتهه  للعاههاي 

لعمشهها  لك اههغلعهه ةأ،لف اههريالعمههاقدلنعاريعقههعلكههعلتتطهه بدلال لري ةيعما ههللعاتههاق دلحتهه اب لكتههتحاللعاههافعلمهه
ف اههرياللعاصههمل للاباملماهللعاههايريالع تفه الح اههللعللكؤورهل رشهه ءلعههاا،ليمه لقههالي تشهفلعاههاو ألهه هل ع هه ءلعمتملااهل

لعحلتهه اب لعاههىلعاف  ههاألكملهها دلط  ههبتشهه  للكؤورههللستهه  المههملالعاصههاف،ليمهه لةرهه لعلبملهه لعحلهه ال ليههتملت
للعان جت اف  اأعلعلعافازأل ع ةةعاىلك لعممل ي لعمملمري لهب ،لف اريالبطابلتط  دلعمملا لعافملا لوللااشاي ءلعجل  يل
ل.ل1عمط د ملا عافازلعلعم ع 

ع ج ه لكه لل ملمهللعاهىتملتربله هلبمل لعمش يللعاهيتلقهالتصه ةفلعمهاقدلةانه ءلق  كه لمب مهللعاتهاق دلف
مخ طالريعيللتاخ صلاااو لعم،لوعجلوعجل    لوفدلك لتاتض  لعاتشايمل  لع  م  لللس  لتااميلعاتريص   لعا  كل

لمخ طا:عاتاا لللملعيتش ف  لعلحت اب لعم زعر للوعالجاعءع لعايتلقالياايدلهل لعماقدعايتلقاليت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Rédha KHELASSI, précis d’audit fiscal de l’entreprise, Berti éditions, Alger, 2013, pp :435-458.  
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 كمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لعم زعر ل: (1-3)اجلدول رقم 

 املخاطر معاجلة  املخاطر اجلبائية 

 ا،لعلح الل ف  ل ةرلعم  لك لس  لعكتص صلعخلت 
عخلتههه  العاتملرييضههه للكههه لعاملايهههزلهنههه نلسطهههالكههه لسصهههمل

ل.عماحل

 جيب عجل    ل، لعانت ايل ى ع  م  ل عانت ايل ك  الرتا  اب ف م ليتملاد
 عخلت  العت   عال بملني أتس  ال(لعماحل عاملايز وكصا لط  مللك ل تحادعا

 .(عممتصل
 ىللعمتتحريلأ عاشايل ج،لقالتتملاضراك لعاللح العل

 :لعمخ طا ك  رريعني
 عانت ايل؛ ع عالراك ج قتط ةكت عاا خم طا  -
لمن مبع عاريقل علعالاتزعا عافشللعلتاامي خم طا -

  ابحص علعل  ع ةأ عاا ةو عمؤوان ،  ع ةأ عنا
ل.عممتصل عمؤمت   ك  ا ل ع اال

 ك  متتحالع عاضاي للاتحتني ج     مبتتش   تتتملني ةا عمؤمتل عاى
لل.عاملما ل  ههعل عا  كل عجل    ل عمخ طالجتنب ةساى ج لك لول ج ل،

  ملقكعلحتاياللعاااض، عهت ن جاو  قاض ا ل وضعك لعاضاو يلل.عاصافلومملا عاايريا عمتحا ز آج   عاالعحاعا
ل.عمتحا ق  آج   وي ع وعاف  اأ عالهت ن

سصههههههملخمصصهههههه  لعمخهههههه طالوعمصههههههاوف  ليهههههه لعاا باههههههلل
علويهه لااخصههم،لوعاههيتلكهه لعاضههاو يلعاتحاههدلكهه لط  ملت هه 

 .تريفالشاوطلعخلصم

ل. لاضاي عاألعله هلعحل اللجيبل ع ةألةكتلعم اغلعمخصريالعلعاا ع

لشاوطعالس  جعلصري لي لعمامريملللتاهري لكؤورلءل رش 
  متا هعالسطها،لوجهريةلعهااال)عااه رريللعلعا  ه لعمنصهريص
ل.)ااتاهري  عخل ط 

ل.ااضاي ل عخل ضملل عانت ايل  ى رلولعمؤل  ع ةأ

نعه ةأل عخل صهل بهاعءع لعالسهاعا ق مهل تاهايالع عم  اغهل
لتهه ويلكعاههربعءأللق مهللت ههريالةالجيهبعإةكه جلعلعاشههايلل)

ل(. رش    ع م مهللعايتلعاملن صالا ملا

لل.ا هت نلعامل ةاللعاا ملليتاي و لعا يلعجلزءةكتلل ع ةأ

لج ةكههه لحتم ههللعلصهههري لعاث بتهههللبهه مل لعات ههه ا فلعازع هههاأل)
لل(.عاتث  لاتاي  زكص  يفلعاص  رللوعإص ح  ل

 عاملهبء ك اهغ بهني عافهاز) عه ةألليملهبءلليملتهرب عاه ي عم اهغ كه  عاتحاهد
ل(.عالهت نلعمتايل وكااع 

لت ه  ع للعلسطهالهنه نعلصهري لعاث بتهلللع لعاتن   لح ال
لعخل ضهههههعلعاتنههههه   لكههههه لعاا مهههههللفههههه   لحتههههه  لعدلعخلطههههه
ل رريا،عااهلطايهدلعه لعمنت األعاتخف ض  لتط  د(للااضاي 

ل.)ابالمتثم   عالاتزعالكع عإعف ءع  ةو

 تط  د بملا    لعجل  عانت ايللع ااضاي ل عخل ضملل عاا مل ف    ك اغ  ع ةأ
ل.عاتخف ض  

ل. ع ةألعالهت نلعما بللهل ل.عاتث  ت   ح   أ عنا تربيايل واث د وجرية عاا

ل  ه يهنصلعالتا  ملعمخزوان لبطازلةساىلي لتاه لعاهيت
ل.عاا رريا

عةلجيههههههبلحتهههههه  لعاملههههههبءلعاضههههههاييب،لوعاا هههههه النجههههههاعءلعما هههههه  لعالمههههههاة
ل.وعاتخف ض  لعا  كل
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 املخاطر معاجلة  املخاطر اجلبائية 

 وج  لم ب ةوا عمخزوان  اتاهري  كؤورل تش  ل
 .ز...لعخل(عاتريل سطا عم  مل  ، ضملف)

لعنالحت  لعانت ايللعجل    ل.لعمؤورلل ةك جل ع ةأ

 عماج ا ااوععلعم زعر لل عمملاوكل عاايريا عإبا ءلعاى
ل.هب  عخل صل عمؤوان 

ةول مؤورلععماج الوجيبللعخلت  ا، علحت   عااي  ك اغجيبلتتاي للل
ل.لااضاي  عخل ضملل عانت ايل ع ع ةألةجم  ل

 ملعا ي لتتاي و لكهاألقاضهلعمريظفني قاوض  سض ا عاا
ل.ااف  اأ عاتنل

ل  هاأعاف ك اهغكاته لتتايه و لعاتهنلللقهاض ا هل حتتهب ةا عمؤمتهل عاهى
ل.ضاي لاا عخل ضملللعانت ايل ع و ةك ج   منل، ع  تزيا عايت ااماأ

لاللعاههههههيت لولري ةيحتهههههه اب لكتههههههتحاللعاههههههافعلاامههههههلوجههههههرية
ل.عاريعقعلكع تتط بد

ل.عااو أله ه  ع  ء عمتملاال عمشا   ك اغ  ع ةأ

ل.عاصاف مملا ست  ا كؤورل  رش ءل.عاصمل للاباملمال عاايريا ع تف ا ح ال ع كؤورل  رش ء عاا
ل ءااشهايلعجل  يهل عحلته اب  عاهى عاف  هاأ كملها  تط  هد

ل.ةعاىلك لعممل ي لعمملمري لهب 
ل. دعمط ملا علعملعافاز ع للعان جت اف  اأعلع عافاز  ع ةأ

االالل ههلعم اههغلعاهه يعاتحاههدلكهه لشههاوطلسصههملعافريع ههالعمافريعههللو عهه ةألل.عاالعحاعالشاوطلسصملكص  يفلعافريع ا
ل.عاشاوطلعات  اأ

   :بن ءلعاىلعاط ا لك ل عاعةللاملصدر:

458-435Rédha KHELASSI, précis d’audit fiscal de l’entreprise, Berti éditions, Alger, 2013, pp :  
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 الفرع الثالث: معاجلة املخاطر اجلبائية حلساابت جدول النتائج
عاتايه و ع لعلسطه ءلوللعماقدلعااعسا لبتاق دلجاو لحت اب لعانت  تلوعيتشه ف لمختاهفق  العلح الل

فهعلعمؤمتهللكه لةلقهالجتنهبلفإر لياهريالبتاهاميلعقاعحه  لوتريصه   ل،عايتلقالتؤاالعاىلعاريضمل للعم ا للاامؤمتل
ل.ي رللمتاعلف   عاغاعك  لوحتمللعاملارياب لرت ايللعمخ اف  لعايتلل

 شريفلعتبلعلعايداليتملتتاي للةجري لو ول،للتتاي   للتمل  لاللوجريةلهل لف لبمل لعحل ال لناف
ولاملهبءلعمتهايللةعبتربيهاللع  م  للمتتخاكنيلاللوجريةلهلهم،لوهنه لجيهبلعاهىلعمهاقدلعلهه هلعحل اهللةاليط اهب

يملجت و ل  لل ل ايللعجل  ايالعانتي ا لقالتاريالعمؤمتللخبصملعهلاع لعلحتلل. ع ةت ل ىلعانت ايللعخل ضملللااضاي ل
العاهىلعمهاقدلةلهنه لجيهبولل،وه علم ؤةيلهب لمخ افللعاشاطلعا يليتمملخبصملك اغلعهلاع ل،عحلالعمتمريحلب 

ل.ا بللااخصمعايط ابل اليتمل  ج العجلزءلي ل
   لل يملةال ايللعجل ي ا لعلبمل لعحل ال ليتملسصملك اغلعاغاعك  لعايتلتفاضلعاىلعاشايللك لعانت

 لا لتط  دلكملاالاليتملي قنعلك للا لا ا لنالعماقدليط ابلنع ةأل ةك ج  لاانت ايللعجل    ل،لعاا رريالمي
تديهالاقدلياهريالابااه علعمهلنعإههت للعلحت  ل عهت نلي لعايتلجيبلتط  ا  لةوليتملتغ  لق مللعلصللعحلا ا

لك لتط  دلعمملا لعحلا ا لوةالق مللعلصللاليتملتغ  ه .ل
جههزءلكهه ل قههملعلعمهه  لوالليههتملل سفهه ءففهه لعا ثهه لكهه لعحلهه ال ليههتملل،عاشهه ءليههتملكههعلعإيههاعةع رفههسل

عاتصايملب ،لفف له هلعحل اللعماقدليطابل ع ةألةكهتل قهملعلعمه  ليه لعمصهاحلبه لوتتهايالعاضهاع بلعخل صهلل
اضاي للعاهىلة ابحلال ضمللعخلعاشاي  للك لعمتدت للعمت مهللمناع ل ياعةع لةكتب ،ليم ليتملعلبمل لعحل ال ل

ل،لهنهه لنههالعمههاقدليطاههبلكهه لعمؤمتههللةالاللتاههريالبتضههم ن  لعلحتهه  لعاضههاي للعاضههاي  لعاا عههاألعلعاشههاي  
عاىلة بملعاشاي  ،لي ا لقاليتملعاالعاتصايملابإع ان لوعاتربع  لعلحتايالعانت ايللعجل    هللاه ا لعمهاقدل

ل.1اتف ةيلعاريقريالعلعمش يللعجل    لليتديالك لتضم ن  لعلحت  له هلعانت ايل
 او لعمريعيل:علعجللاعةع مي  لتاخ صلي ف للكمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لعلع  ءلوعإيل،مم لم د

 
 
 

 
                                                           

1KHELASSI, précis d’audit fiscal de l’entreprise, Berti éditions, Alger, 2013, pp:  476,469. 
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 كمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لجاو لعانت  ت: (2-3)دول رقم اجل

 طريقة عالج املخاطر املخاطر اجلبائية 

ل.اضاي لا عخل ضملللعانت ايللعلتمل ة ةا جيب يضم ا عمااكل عم  اغل.علع  ء ع يضم اللعمااكل عم  اغ حتم ل
ايللع ةت ل ىلعانت ،لو اللجيبل عمافريعل علتمل   ترب  ةا عمؤمتل عاى جيب .لفملا  ةع  ء تا بل ال ةتمل   وجرية

ل.عخل ضملللااضاي ل
ل. ع ةألعم اغلعا يليتاي و لعجلزءلعمتمريحلب جيبلل.عاالتط  دلشاوطلعحلصري لعاىلسصملعهلاع 

،لاه علاه ررياعا خم افهل بته بوعاضهاع بل اامؤمتهللعقتطه العاغاعكه  لمي ه  الل.المتغ  اب وعاامريا عاضاع ب بمل   بط
ل.اي لااض عخل ضملل عانت ايللععما بللهل ل عم اغجيبل ع ةألةكتل

لسههههه  جلعمؤمتهههههلعمااكهههههللكههههه لق هههههلللعإعههههه ان لسصهههههم
ل.عمملمري لهب  عاشاوط

ل.خصميللهب  عمصاح عاغ  عإع ان   ع ةأ

ل.ااضاي ل عخل ضملل عانت ايل ع  ع ةت جيبلل.ي لكفريتا علعم    قم ك  جزء وجرية
  ك انفت  لعمؤمتل ك  ع اال علعم   تتاي ل عاا

ل.عإياعةع 
ل.عإرت ج ت افلعا يليا بلل علعم   ك اغ  ع ةأ

صهري لعحللمهنل رت ايهل كتهتريى عاهى عالمهتغ    عه ان تفاضلضهاع بلعاهىلل.عمااكل وعإع ان  عاتربع    ةك ج عاا
 .ااضاي للعخل ضملل عانت ايل ع ألةجم   ع ة جيب ا ععا   ،ل
 إاغه ء ك ا هل مهنل عليهللكن ه  جهزء يتهاجع ةا جيهب عالمهتثم    عه ان 

ل.عم تت ل األك ن هت ي  عال خمصص  
  لعاشهايلكه  عمتدت هل عمته مهل مهناع   يهاعةع  ةكهت

لعاا عههاأ ع اضههاي للعاههىلة ابحلعاشههاي  ا عخل ضههملل
ل.لعاضاي  

للعاهىلة ابحلااضهاي لعخل ضهملللعمؤمتهل كه  عمتدت هل عمته مهل  يهاعةع  سصهم
ل. عاشاي  

 :بن ءلعاىلعاط ا لك ل عاعةللاملصدر:

 .476,469Rédha KHELASSI, précis d’audit fiscal de l’entreprise, Berti éditions, Alger, 2013, pp : ل
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 خاللة
لاه لولطالعجل    هل،لخه  هللعمويه علكريعجيملتربلعاتاق دلعااعسا للولةمه هللاباغهللعلعما هللعاتته  لعجل ه   ل

مريعءلع لل،ايالخ اف  لعمتوعمعيتش فلعلسط ءلململلعاىلتلعايتآا للك لآا   لتت  لعمخ طالعجل    لللا رير 
لكثههللعاهه يلجل هه   لعععاتديههالكهه لكههاىلصههحللعااههاع ع لعجل    ههللوةرهه لمتلعست هه  لعا ههايللقصههالةولةوالقصهها،لول

ليمل  لعجل    هههلللاباتشهههاليضهههم لحتا هههدلةيهههربلقههها لمم ههه لكههه لعافمل ا هههللعجل    هههل،لويههه علكملافهههللكهههاىلعاتهههزعالعمؤمتههه
ل    .لك لعجلملك لحتا دلوتريف لعع لعاا ررير للمب ليتموكاا ت لعاىلف م  لوكريعي ت  لاامتتايا
تاهههفلخمول    هههلليملمهههللعمهههاقدلعاهههاعسا لعاهههىلتهههاق دلعاتصههها   لعجلل،وكههه لةجهههللحتا هههدلكههه لمههه دلليهههاه

ل،عجل    هللءالللاامته ضلعمؤمته ه لةاليملهاعل ه لعمؤمتهللبغ هللعيتشه فلةيلساهللميعاضاع بلوعاامريالعاهيتلتتحما
ل،لوتاهامي    هلخل ه  ع لعجلك لس  لعاململلعاىلتاق دلعافمل ا هللعجل    هللوعلعالست ال عا ح لع لةم   لي علول

رلكه لمتلةمه  علعاهىلوههل،علسط ءلوعات ريلعمات بلك لق للعمؤمتللاتصح ملتافعايتلعانص  ملوعاتريص   ل
تههللوعاافههعلكهه لؤمعسههللعمةكهه لةجههللحتتههنيلعاملمههللعجل هه   للطافهه عاتريصههلل ا هه لةانهه ءلعما ههللعاتههاق دلعمنايههزألكهه ل

 .اامؤمتلل لعاتت  لعجل    يااللك لعمخ طالو تعلجريةألعخلاك  لعجل    للمب ل
وعلهههه علعافصهههللبشههه لللومهههنح و لعلعافصهههللعمهههريعيللتط  هههدلكههه لمتلعاتريصهههلل ا ههه لعلعجل رهههبلعان هههاي

عاتاق دلعااعسا لعلتت لعنيلعا   ألهبافل باع لةو لنينللبشايللعإلك لس  لعاا  البا عمللك اعر لل،س ص
لعمخ طالعجل    ل.
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 متهيد
ق دللتتملادلاباتهاريعربلعايتبملالعالرت  ءلك لعجل ربلعان ايلاا ح ،لوعا يلمتلعاتطازلف  ل ىلخمتافلعجل

لجههلل ا هه  لكهه لمتوكهه لةل. عاههاعساعاههاعسا لوعمخهه طالعجل    ههللويهه علي ف ههللتتهه  لههه هلعمخهه طالبريعمههطللعاتههاق دل
تريىلعااطهه الت هه لعاههىلكتههر ههاعللمه لعا  هه أعإنينههللعههنيلمتلعست هه  لشههايللل،عاتريصههلل ا هه لعلعافصههري لعاتهه بال

لكهاى بهاع لعاهىللمتلعاملمهللح ه لات ريالحمللعاا عمللعاتط  ا هل،ه لعا   لعاىلعالقتص ةلعاريطينل لعاصن ع لوأتا
لعاشايل.له هلعمخ طالعجل    للعلةمه للعاتاق دلعااعسا لعلتت  

لمتلتات مله علعافصللي ات يل:ل،واتحا دللا ل
ل؛عا   أعنيللنينلعإعم ح لعلو :لعاتملايفلبشايلل -
ل؛ هلجل    لعللعم ح لعاث و:لعاضلعااريع ملعم ا للااشايللوتا  ملر  العااق بللعااعسا  -
 .عاتت  لعجل    ااعسا لعلحتا دلعكت مهللعاتاق دللعم ح لعاث ا : -

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 الكبرية عنياإلمسنت املبحث األول: التعريف بشركة 
ا هاءلعل،لوق هللعنهلنيعإةحهالةههملعاشهاي  لعان شهطللعلجمه  لصهن علللعا   أعإنينللعنيلشايللتملال

عفلعاههيتلتتههملىلعلعلهههاويهه ل،عما ههللعاتههاق دلمهه تملعاتملايههفلهبهه هلعاشههايللكهه لانح ههللرشههدت لوه  ا هه لعاتن  مهه 
لاتحا   ،لوك له لك  رللوةمه للعاتاق دلعااعسا لااي  .

 وهيكلها التنظيمي مسنتاإلاملطلب األول: نشأة شركة 
تمل بههاع لهه ع،لومهه لي يهلليريكنهه لعههاألتطهري ع له كههللكنه لرشههدت ل ىلعا  ه أعإنينهللعههنيلعافهللشههايلل

ليا :لةهملكاعحلله علعاتطري لك لس  لك 

 الكبريةاإلمسنت عني الفرع األول: نشأة شركة 
شههايللكتهه مهل،لوههه لاتبملههللاامايمههعلعاصههن ع لمؤمتهه  لبرياليههللمههط فلعا  هه ألعإنينههللعههنيلتملتههربلشههايلل

ةج.لوقهالمتلل2 000 000 200كه ل ةني هله لعاه يلياها لبههلل%100تاه لميل يوعاه *GICAابجلزع الللنينللعإ
 ته  ،لوي رهللعالرط قهللعلعاملما هللعإرت ج هللمهنللهل50عاهىلكته حللتاها لبههلل1974بن ءله علعمصهنعلعلعه ال

وبملههالعالفتتهه حلعاهه يلقهه البهه لعاهها  سلعاتهه بدلهههريع يل،ل**SNMCكهه لطههافلعاشههايللعاريطن ههلللمههريعةلعا نهه ءلل1978
م ههللت  مههللعاتنا.لوعل طهه  ل رشهه ءلو عهه ةألعهل  اههلل***SCAEKني هه ل ىل  لحتههريعلل1978رههريفمربلل3بريكههاي لعل

كتهتاالل ىلا اهللجمممله  ل،ل1982مهنللمريعةلعا نه ءللعاشايللعاريطن لمتلل ع ةأله  اللل،عالقتص ةيللوعالجتم ع ل
لولا لعاىلعانحريلعات يل:لوشايل،لج رييل

 كشتا ت لشاز؛اإلنينللولعجملمعلعاصن ع لوعاتاي  يل -
 كشتا ت ليا ؛اإلنينللولعجملمعلعاصن ع لوعاتاي  يل -
 كشتا ت لومط؛اإلنينللولعجملمعلعاصن ع لوعاتاي  يل -
 اباشاف.نينللعإلشايل -

ح ه لل،اريطن هلعلنينهلعه لابقه لوحهاع لصهن عللعإلعا  ه أعإنينللعنيلشايللل،لعرفصال1998وعلمنلل
 .SCAEKاتاي  يلحتللعالمملعلنينلعا   ألعايتلتاريالبتصن علوب علعإعإنينللعنيلك  ةلشايللمتل

                                                           
*Groupe Industriel des Ciments d’Algérie 
**Société Nationale des Matériaux de Constructions 
***Sociéte des Ciments de Ain El Kébira 
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لع SAS POLYSIUSيمهه لمتل رشههه ءلعخلههطلعاثههه ولمبريجهههبلعالتف ق ههللعاهههيتلمتلتريق مل ههه لكههعلشهههايللفارتههه لل
ل2017لمههنللل،لةكهه لات يههخلباعيههللعإرتهه جلف  رهه23/01/2014وةسههري لعاملاههالح ههزلعاتنف هه لعلل21/08/2013

لط .كا ريالل2 بهلبط قلل رت ج للتاا 
ليم ليا :للعا   أعنيلعإنينللومي  لتااميلكاخصلةولبط قللفن للاشايلل

 عا   أ؛عإنينللعنيلعاتتم ل:لشايلل -
 مط فلعجلزع ا؛-عمريقع:لباايللةوالةلعاوعالةع األعنيلعا   أل -
 مط ف؛–عإةع ألعامل كل:لح لبريرش ةأ،لش  الع  شللعم  ل -
 ةج؛ل2 200 000 000.00عااةرلعم  لعالجتم ع :ل -
 م م؛ل22ل000 000عاةلعلم م:ل -
 ا يليملتربلممثللاااوال؛وعل%100عجلزع ايلللنينلعإعمت هملعاا  ت :لعجملمعلعاصن ع لوعاتاي  يلمؤمت  ل -
 ؛نينلعإعانش طلعاا  ت :ل رت جلوتترييدل -
 عااط العا يلتنتم ل ا  :لكريعةلعا ن ء؛ -
 منري ؛لنينلعإط لك ل 3 000 000عاط قللعإرت ج ل:ل -
 عمت  كال:عاش  ةع :لعحلصري لعاىلش  ةألعإةع أل -
 9001عحلصري لعاىلش  ةألعجلريةأل ISO* ؛2008رتخلل 
 عحلصري لعاىلش  ةألم يللعا  ئللISO 14001 ؛2004للرتخ 
 18001عحلصري لعاىلش  ةألعاصحللوعات كللعم ن ل OHSAS**2007رتخللل. 
 عان  العا يل ضعل ا  :لر  العاابملعحلا ا ؛ -
 عاضاع بلعايتل ضعلهل : -
 ؛%1عاامملعاىلعانش طلعم ين:لمبملا ل 
 ؛%19عاامملعاىلعاا مللعمض فل:ل 
 عاضاي للعاىلعااسللعإمج يل؛ 
 .  عاضاي للعاىلة ابحلعاشاي 

لعا   ألعلعجلاو لعمريعيل:عإنينللعنيلومي  لتاخ صلعاتطري لعات  خي لاشايلل
 

                                                           
*International Organization for Standardization 
**Occupational Health and Safety Assessment Series 
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 _مط فألعا   لعإنينللعنيلعاتطري لعات  خي لاشايلل :(1-4)اجلدول رقم 

 التطورات السنة

ل.نينلعإلكصنعلبن ءلةعم  لءوبال كض ءلعالتف ق ل 1974

لعااسري لعلعاملما للعإرت ج للعلباعيللم تمرب. 1978

ل.ERCEشازللنينلعإشايلل،لو رش ءلSNMC ع ةأله  الل 1982

1998 
تاهريالبتصهن علل   ألعايتعاعإنينللعنيلعاريطن للوك  ةلشايلللنينلعإ رفص  لعاشايللع لابق لوحاع لصن علل

 .SCAEKحتللعالمملعاتاي  يللنينلعإوب عل

ل.نينلعإلو لكاألق كللعاشايللبتاي و لعاط قللعإرت ج للعماا ألبهلكا ريالط لك ل 2000

ل.2000عخل صللمبمل ي لعجلريةألرتخلللISO 9001عحلصري لعاىلش  ةأل 2002

لةو و.ل4 750 000اا ن ءلااي بلكصف ألي ت لل يثالك للAAF كض ءلعتف ق للكعلشايلل 2003

لييل.ععافارت للك لةجللتزويالو ش  لعإرت جلبن  العاتشغ لللICER كض ءلعاالكعلعاشايلل 2005

2006 
 ملعلاالوعاههتحعلشهه الكهه يلمتلتاي ههبلكصههف ألي تهه للعاههىلكتههتريىلعافههاالكهه لةجههللكمل جلههلليهه  لتتههخنيلعافهه

ل.وطن  ل عا   ألةو لك لعمتخااله هلعات نرياريج عإنينللعنيلعر مل  لعاغ   ،لوتملتربلشايلل

2008 
 ؛2004علش الجريعالعخل صللحبم يللعا  ئللرتخلل ISO 14001عحلصري لعاىلش  ةأل -
لاث ر ل.عحتاللعمات للع م،لح  لعاىلعجل  زألعاريطن للاا  ئللوعايتلمتنح  لو ع ألعا  ئللوت ئللعإقالعحلصري  -

2009 

 تاي بلكصف ألعاىلكتتريىلو شللتربيالعا ان ا؛ -
 ةج؛ل788 036 560مب اغلقا ه:للCETIMتريق علعاملاالعهلنام لوعالمتش  يلكعل -
ل.ةشغ  لعحلفالوفا لاافالعاشاوطلعخل صللمبشاوالبن ءلعخلطلعاث ولاإلرت جلءبا -

2010 

،لوحترييههللعلمهه مل2009رههريفمربلل26عللنينههلاإلعما ههلل عهه ةأله  اههللاثر ههللبملههال رشهه ءلعجملمههعلعاصههن ع ل -
ل؛2010ك  رلل30لععت   علك لGICA رش ءلجممعلوللERCEتصف للعمؤمتللعاريطن للمريعةلعا ن ءللو مت ا

ل.2008رتخلللISO 14001عحلصري لعاىلش  ةأل -

2011 

  ان ا؛ط لك لعا 1 022 040 عا   أللو لكاألعلات خي  لعت لعإنينللعنيلجت و لشايلل -
ل؛2004للرتهههخ ISO 14001؛ل2008لرتهههخللISO 9001)لحلصهههري لعاهههىلشههه  ةألعإةع ألعمت  كاهههلع -

OHSAS 18001ل(.2007لرتخلل
ل.2013ةو لل21عل POLYSIUS SASاثولكعلعاشايللعافارت للل رت جتريق علعاالبن ءلسطل 2013
 ؛2014ج رف ل23عللPOLYSIUS SASAباءلتنف  لعاملاالعمربالكعلعاشايللعافارت لل - 2014
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 .%35 لبنت للةأل ةني هلعا   ألتاا لعااسري لاا ري صللع لطايدل  عإنينللعنيلعجلممل للعامل كللاشايلل -

2015 
لعماهها لعاليتتهه  لأفههاللسهه  لعاههىلةالتههتملعاملما ههلل،٪35لبنتهه للعاشههايلل ةنيهه  لاههز ةأ AGEXلقههاع لععتمهه ة
ل.2016لعل جاعؤه

2016 

 عل  يللةيتمرب؛% 93.5باغلكملا لعاتااالعلكشاوالعخلطلعإرت ج لعاث ول -
 عجل س؛لاعجلو عاعةوعايتلرش ط  لعاا  ت لهريلعمتخل،عا   أعإنينللعنيلةكتلوحاألمج اللعلشايلل -
متلتتهها م لاشههايلللعا ههاويلنينههللعإطهه لكهه لل300لو لكههاألعاههىلعمتههتريىلعاههريطينلق كههللعاشههايللنرتهه جل -

 عانفطلعلش الرريفمرب؛
عفلعمتريقملهههللح ههه لالحتاهههدلهههه هلعاملما هههللعلههههال،2016جهههريعالل13عما هههللعاهههاسري لاا ري صهههللعرت هههللعل -

لوفشاللعاشايللعلعااسري لاا ري صل.

2017 

 ج رف لي رللهن نل   ألخلطلعإرت جلعاث ولك لق للو يالعاصن عللوعمن جم؛ل5 -
 ط لعلعا ريالعلو ؛ل2130ك  رلوعحلصري لعاىلةو ليان البهلل01عا اعيللعافملا للخلطلعإرت جلعاث ولعل -
   تلعاتشغ ا للااشايل؛ةفايللمم لنيملبتملزيزلعانتل01ك لسطلعإرت جلعاث ولعللنينلعإت جل ط زل ر -
 فهه  لل،وعخلههطلعاثهه لكهه لق ههللعاريي اههللعاريطن ههللاتطههرييالعالمههتثم  لمبريجههبج    ههللعحلصههري لعاههىلعكت هه  ع ل -

 ؛عاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لك ل%72بنت لل
ل.2017لع الك لعااعبعلعاابعلس  لعاث ولااخطلعاصن ع لعإرت جلعست   ع لك لعالرت  ء -

2018 
نينههللعإ ل،لوعاههيتلتملههالع كههللكط باههللعجلههريةألمنتايهه2018ةو لل05عللTEDJعحلصههري لعاههىلشهه  ةأل -

CPJولCRS.ل

ل.اباشايللعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق لل ةع ألعمريع ةلعا شايللبن ءعاط ا للك ل عاعةلاملصدر: 
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 مسنت اإلالفرع الثاين: اميكل التنظيمي لشركة 
متلك ح هللةالل،(01دل قهملكه لسه  لعهل  هللعاتن  مه لعماهاالانه لكه لق هلل ةع ألعمهريع ةلعا شهايلل)عماحه

 تت ريالك :لعا   أعإنينللعنيلشايلل
 الرئيس املدير العام .1

لك :،لوك لك  ق ررير  لوكار  هريلكايالع الوعضريلعلجماسلعإةع ألوهريلعمتؤو لعلو لعلعاشايلل
 وضعلعالماعت اي   لويشفلرا طلعااريألوعاضملفلعلعاشايل؛ -
 كتؤو لع لعاتن  ملعإةع يلماالعاشايل؛ -
 تااميلعلك رللاااينللعاصفا  ؛ -
 تااميلةك رللجماسل ةع ألعاشايل؛ -
 تن  ملوتنت دلعاضريعبطلعمتملااللابمريع ةلعامل كل. -
 مديرية التجارة والتسويق .2

لوتاهاميل ته ك  مللوتملزيهزليل،ااشهالوعاتتهرييا لللعاتاي  يهللعات  مللتط  دلضم العاىكايايللعاتاي  ألوعاتترييدللتململ
ل:عات ا للعمص حللك لعرط ق لااملم ء،لعجل األعخلاك  

 ؛وتت  لعاملم ءلعاربجمللكصاحل -
 عافريتاأ؛لكصاحل -
 كصاحللعالمتم الااملم ء؛ -
 كصاحلل ةع ألش  للعم  مل  . -
 املوارد البشريةمديرية  .3

ىلاحصههري لعاههاتشههافلعاههىلتتهه  لعاشههؤوالعالجتم ع ههللاامتههتخاكنيلكهه لسهه  لعاتهه العاههىلت ههريي لعاملمهه  ل
ل  ليمه لتابط هه وعم  فههلعمه  لكهؤهانيلولويليفهه ءأ،ليمه لتاهريالبتن هه ملعاملطهللوعاغ ه اب ،ل عههاعةلبط قهللعلجهري 

لع ق  لكعلمج علعإةع ع لعلساى.

 مديرية املالية وامليزانية .4
 ههللااشههايلل زعر ههللعاملمريكعههاعةلعمتملمههللعاههىلتا هه ملرشهه طلعاشههايللوتتهه  لعمههريع ةلعم ا ههللعااعسا ههللهلهه ،ليمهه لتاههريالن

لووضعلعات  م  لعم ا للوع  م  ل،لوتململلعاىلكاعق للتنف  ه .
ل
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 مديرية التموين .5
ااوا ههل،لع ا ههللةولعل هه لمههريعءف لههه لعمايايههللعاههيتلتههابطلعمؤمتههللاباملهه العخلهه  ج لكهه لسهه  لعلمههريعزلعاههيتلتتمل كههل

لح  لتململلعاى:ل،وه لتتملبتمريي لعاشايللب للك لحتت جل ا  
اضهم اللحت لكهري ةةتريف لةحت لعاتاعلك لح  لعانريع للوعا م للوعاتريق للوعاتملا،لوي ا لعا ح لع ل -

 عات لعجل الاململلعاشايل؛
لعاململلعاىل ةع ألعمخزوال عاىليف ءأ. -
 القانونية واملنازعاتمديرية الشؤون  .6

،لوتاههاميل ك توسههال تههوكنتاي لمههللعالتصهه  لعلعاشههايللاتملزيههزلصههري ت كهه لك هه الههه هلعمايايههللوضههعلوتنف هه لم  
ليل.ع ألعاشالعللضالعاشايل،لوي عل ةعمت عاألعلعاتمل كللكعلةيلقض للق ررير للوعااع ويلعمافريل

 مديرية التدقيق ومراقبة التسيري .7
لوكاعق للعاتت  لعاى:تململلكايايللعاتاق دل

 وحتايالعاتااياع لعمتتا ا للاإلرت ج؛لسط ءة لعل تاق دلعحلت اب لوكملافللكص -
 شطل؛كتؤواللع لمجعلخمتافلعهل  يلللع لعاصاللعلجمتمعلعمملاريك  لوي علتطرييالعلر -
 تطرييالوأتط لعانش ط  لوحتض ه لوكت بملللاريحللعإعاعةع ؛ -
 حتلل شاعفلعإةع أ.ل ا لعمل عاعةلتا  يالحتا للعاريضمل    -
 مديرية اإلنتاج .8

واللع لم لة  لعمتؤليإرت ج،للتتريىل ةع ألسط لعل،لوه كتؤواللع لحترييللعمريعةلعلوا لل ىلكنتاي  لاتكللعاصنع
 ىلتريقهههفلل لقهههاليهههؤةيوةيلعطهههللعلةيلةع هههاألكههه لةوع اههههلعاتنتههه دلوعإشهههاعفلعاهههىلعلرشهههطللعافن هههللوعاتان هههل،

لعمؤمتلل يما  .

 مديرية الصيانة .9
بصههفللس صههلللعاتههحدل وآالههه لعمتههؤواللعهه لعاصهه  رللعااو يههللوعاريق   ههللةولعالضههطاع يللاافههاالوآال لعاطحهه ل

ء،لابكصههاحللعا  ههاللوعاري شهه  لبصههفللع كههل،لوتشههمللعمايايههللعههاألةقتهه الكن هه :لكصههاحللعاا عمهه  لعمن اي ههل،
لكصاحللعاصن عللعم   ر   ل.ولكصاحللعلمتمل،ل

ل
ل
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 التطويرمديرية   .10
 علللعإرته ج،لويه لكاةوةيهكهتململلعاىلكت بمللليللعاتطري ع لعخل صللابيال لوعاريم  للعات نرياريج لللجهللعاافهعل

لوضعلسططلكتطري ألوعاململلعاىلتنف  ه .

 مديرية األمن والتنمية املستدامة  .11
لك لك  اله هلعمايايللر يا:

  قاعحلعات  م  لوعخلططلااتاعلوعاملم  لعلعاشايل؛ -
  دلوعاتح ملعلعحلاي  لوعااق بل؛عاتنت -
 .ا   لعاا ررير لا لاامتطولا لوفل،نينلعإكاعق للوتنف  لم  م  لعإةع ألوجريةألعمريعةلعلوا للإرت جل -

 وأهدافهامسنت اإلاملطلب الثاين: طبيعة نشاط شركة 
 ا هه لعاههىلاتحاتههملىلمههنتطازلعلههه علعمطاههبلاألرشههطللعاههيتلتاههريالهبهه لعاشههايل،لويهه علعلهههاعفلعاههيتلت

لعانحريلعات يل:

 الفرع األول: طبيعة نشاط الشركة
لعاشايللع:لتمثللعانش ط،ل للينينلعإعا   ألعل رت جلوتترييدلعنيلنينللعإيتمثللعانش طلعلم م لاشايلل

 األنشطة اإلنتاجية .1
لوه :لنينلعإ تللةرريعالك لبملنيلعا   ألنرت جللنينلعإتاريالشايلل

 عاتصابلحتللعم ءل)حتبلعاطاب(؛ نينللمايعل -
 آاب لعا او ل)حتبلعاطاب(؛ل نينل -
 ؛NA422/2000حتبلعممل   لل(CPJ-CEM 32.5)لكتملاةلعالمتخاعك  لاربري ت  نينلل -
 ؛NA422/2000حتبلعممل   لل(CEM-CPJ 42.5)كتملاةلعالمتخاعك  للاربري ت  نينلل -
 .NA443/999حتبلعممل    CRS 400لعما والاا ربيللنينلعإ -

للولا لعاىلعانحريلعات يل:ل،متالعاملما للعإرت ج للمباعحل
ل
ل
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 وإعداد املواد اخلام استخراجمرحلة  -
متفايهاع ،لمثلاصهخري لابع ليتملحتط مل يتملعمتخاعجلعحلايالعجل يلوعااكللك لس  لكمل جلللك   ر   ل،لحب

كم،لل25-1لعوحلبنييتملراا  لك لس  لش حن  لتفايغل ىلو ش  لت ت ،لةي ليتملمحا  لجلملللحايم  ليال
لمثليتملراللعمريعةلعممل جلللاامصنعلبريعمطللم تنيلانقاتنيل ىلعمخ  ا.

 مرحلة قضري الفرينة -
كه لعحلايهالل%4ضه فللالوطحه لعحلايهالعجله يلوعااكهللكهعل ا  ليتمل عاعةه لجيبلكهزجليهللكه لعمهريعةلعخله 

لريلص   يت.حنهريع   للعخل ا،لمثلطحن  لااحصري لعاىلكتحريزليملافلبهلعاملاي نل،لويتملراللعجلزيئ  لعااق ال

 مرحلة الطهي -
 يلافهاالعاهاوع لعاه ه لعلعمثلحاقل،بملالعاتخزي لعلعاص   يتليتمل  م  لعاملاي نهللعهربلبهاجلةيه ليهتملتتهخ ن  

بملالعاتديالول لعاىلعا ان ا،لوه  عليتملعحلصريلل،ة جللكئرييل،لمثليتمل  م ا ل ىلعمربةل1450ت اغلة جللحاع ت ل
لك لجريةت ليتمل زين لعلص   يت.

 مسنت اإلطحن الكلنكر وختزين  -
وعاهه يلل،نينههلإعصههري لعاههىليههتملطحهه لعا ان ههالبملههال ضهه فللعجلهه سلوبملهه لعمههريعةلعلسههاى،لوه هه عليههتملعحل

لياملل ىلعاص   يتلاتخزين .
لوعله هلعماحال،لفإر لمي  لعحلصري لعاىلةرريعالعإنينللعات ا ل:

 بري ت رالعصطن ع ؛ل نينليتملعحلصري لعاىلل،عنالكزجلعا ان الكعلعجل س -
  ف  ؛يتملعحلصري لعاىلبري ت رالابإضل،علساىعنالكزجلعا ان الكعلعجل سلوعإض ف  ل -
 يل.عما والاا ربللنينلعإ تملعحلصري لعاىلفل،عا ان العخل صلكعلعجل سعنالكزجلةك ل -
 مرحلة الشحن -

ياههغلةولا مل ههدلعللل50ا ههتملتري يمل هه لعلةي هه رلحبايههمللنينههلعإحتههبلرريعهه لعلصههريعكعلنينههللعإيههتمل ههزي ل
لص   يتلعاش حن  لويتملو   .

 مراقبة جودة املنتوج والبيئة -
لعا  ه أعإنينهللعهنيلك لق هللشهايلل CRS 400لنينلعإول CPJ CEM II/A 42,5لنينلعإ التصن عل

ح ه لتهتملكاعق هللعجلهريةألعلل،ماعق للص  كللوكتتماألااايريةأ،لوي علتاريالابست   لعالكتث  لااممله ي لعحل ا هلخيضعل
لمج علكاعحللعإرت جلك لعمتخاعجلعمريعةلعخل ال ىلي يللعاتتا م.
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 األنشطة التجارية .2
لع:لنينلعإيتمثللعانش طلعاتاي  يلاشايلل

 ؛ااشايلعات فللبتحا دلعإجاعءع لعإةع يللعا  كللعل ط  لعانش طلعاتاي  يل -
 كت بملللعما   لعاتخزي ؛ -
 تت ا لعان    .نتريجلاامعمريج للااملم ءلوفا لااملاريةلعمربكل،لوعاململلعاىل يص  لعمتت  لعمنتريج  ل -

 الكبريةعني  مسنتاإلالفرع الثاين: أهداف شركة 
لاتحا ا  ،لك لبنيلتا لعلهاعفلر يالك يا :لنينلعإهن نلعاألةهاعفلتتملىلشايلل

 حتا دلعل ابح؛ -
 عإمتف ةألك لعات رياللعاناايل؛ -
 عاز ةألعلعإرت جلوتا  للعحت  ج  لعازاب  ؛ -
 تملزيزلعاصحللوعاريق يللوم كللعمتتخاكنيلك لس  لحتتنيلظاوفلعاململ؛ -
 ك لعاتاري لوم يللع  ط؛عاريق يلل -
  ةأللعملاههيتلتتهه هعتنم ههلليفهه ءع لوقهها ع لعاملهه كانيلعهه لطايههدلعات ههريي لوعاتهها يبلوي ههه لكهه لعاريمهه  لل -

 جريةألعاململ؛
 عاتاا صلك لعمت  نلعاط قل؛ل -
 عخل  ج؛لك لمتتري ةعلنينلعإافعلعلممل  لعجلماي للعاىلبعااوالللق كلعاتخف  لك لعالمت عة،لح  ل -
 ك لظ هاألعا ط ال؛لعاتاا ل -
 ااسللةفضل.األي العف ام لي رللعاط قللعإرت ج للي  ألوعل ابحلكاتفملللوكتتمل،حتتنيلةسللعافاة -
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 لكبريةاعني  مسنتاإلاملطلب الثالث: مكانة التدقيق الداخلي يف شركة 
ظ فهههللعاتهههاق دل،لح ههه لحتتهههللول2001ااهههالي رهههللةو لباعيهههللانشههه طلعاتهههاق دلعاهههاعسا لعلعاشهههايللمهههنلل

لاعق ههللعاتتهه  تههاق دلوكعاههاعسا لك  رههلله كههللعاههىلكتههتريىلعاشههايل،لوتتههتنالك مههللعاتههاق دلعاههاعسا لمايايههللعا
بريرشه ةألل  لحه الع  شهللعمهعا  ه ألعاريعقملهللبشه  لعإنينهللعهنيلعمتريعجاألعاىلكتهتريىلعمايايهللعامل كهللمؤمتهلل

لنينهللإعتريىلكصهنعلك  ك ملعاهىلكتهتريىلعمايايهللعامل كهللوعاهىلكتهالمط ف،لح  لمي  رلعماقاريالعااعسا ريل
لبملنيلعا   أ.لعمتريعجال

المبتهتريىل،ليتمتمله انهني:ل  ه سلعااتهملوكته عاهاق دلعااعسا لاامؤمتللك لكهريظفنيل تتش لله ئللعات
 لمه ريين تتهاق د،ليمه لمتلوعا مه للع يللك لعاتملا ملوعات ريي لعلجمه  لع  مه للوعاتهاق دلوسهربألطريياهللعلجمه  لع 

 دلماعق هللوعاتهاقفارته لااك لس  لعاا  الاباملايالك لعاابص  لوعات ريينه  لةمه ه ليه الحتهلل شهاعفلعممل هالعا
ةوالةيلضهغريطللع  ه لم  ك ه ،لوتتمتعله ئللعاتاق دلعااعسا لااشايللابالمتا ا للعات كللعلةةIFACIعااعسا ل

لس  ج ل.ةولتاسللك لق للةطاعفلةعسا للةول
كه لجه ء للتريعفهدلكهعوقالعملل   سلعااتملعاىل عاعةلك ث زلم نهللعاتهاق دلعاهاعسا لسه صلاباشهايللي

الكريعفاهللايايهللوهه علبملهامله الاامب لعااهريعرنيلوعااريععهالعم ن هللعااوا هل،لوقهالمتهللعمصه ةقللعا ه لكه لطهافلعمهايالع
لمه  :اىلعاألعن صاله كللةةعض ءلجماسلعإةع أ.لو ترييلك ث زلعاتاق دلعخل صلاباشايللع

 ؛عاشايلتملايفلعاتاق دلعااعسا لووضمل ت لعل -
 عالمتا ا ل،لعمتؤوا للوعاتاطل؛ -
 طازلتاسللعاتاق دلعااعسا ؛ -
 عما للوكاعحللك مللعاتاق دلعااعسا . -
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 الية لقوائم املاوعرر  اجلبائي للشركة ةاملبحث الثاين: تقييم نظام الرقابة الداخلي
لجل    لةعسا  ع لعلك لعاا  الاباتاق دلعااعسا لعا يلي افلمملافللكاىلعهتم العاشايللبتريفك لةجلل

اضل تريىلعلوك لمثلتااميل،   لهل وجتن   لاامخ طالعجل    للعمم نل،لم تملةواللتا  ملر  العااق بللعااعسا لعجل 
 الكللوصحللعان ءالكاىلك تت هملعلحتايلوعايتل،  قريع م  لعم ا للوة عمللكاىلصحللعمملاريك  لعمتضمنللف 

ل.نينلعإعجل    لعلشايلل

 اجلبائي ةاملطلب األول: تقييم نظام الرقابة الداخلي
تخهه ه لشههايللت ههللعاههيتلكهه لةجههللتا هه ملعان هه العجل هه   لاامؤمتههللوكملافههللكههاىلفمل ا ههللعإجههاعءع لعجل   

لتملههافلعاههىلر هه افل ىلعاعهل ةفههللاتحتههنيلعاتتهه  لعجل هه   ،لمتل عههاعةلجممريعههللكهه لعلمههئاللعاههيتلتههالنينههلعإ
  ه ان لعم ا هللصهاعق للعلعا ف للوعمعااق بللعااعسا للااشايللك لعان ح للعجل    لل)ك لانح للعافصللعلعم  ا،لعاشهف

لعايتلتفصملعن  ...عخل(.
ح هه ليههللل،"الملههم"لةول"بهههل"رلا  هه عإج بههللع تههرييلعمههت   العااق بههللعااعسا ههللعاههىلةمههئاللكغااههللت ههريال

 ىلل لهه هلعلمهئالمتلتريج هلضهملف،لوقهاللطه ج بهللبههل"ال"لتملتهربلرا،لويهللان ه اقهريألعلعللط ج بللبه"رملم"لمتثللرا
ل يل:وقالي رلل ج بت لعاىلعانحريلعاتل،عمايالعم يلل)ع لطايدلعما بال(

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 عا   أعإنينللعنيلعجل    لاشايللللتا  ملر  العااق بللعااعسا : (2-4)اجلدول رقم 

لاألسئلةلرقم
لاجلوا،

لاملالحظات
لاللنعم

1 

لهللهن نلقتملس صليترييللك مللعاتت  لعجل    ؟

 X لل؟علح اللعإج بللب :لك لهريلعمتؤو لع لعجل  يللعلعمؤمت
عجل  يهههللعاهههىلكايايهههلل

لجممهههههههههههههههعلكتهههههههههههههههتريى
GICA 

2 
 مههللكولل،تتههاياه ك مههللهههللهنهه نلفصههلليهه علبههنيلك مههللحتهه  لعاضههاي للول

  Xلعاتتاي للع  ميبلهل ؟
ل

3 
دي ههههالهههههلليههههتملكاعق ههههللعاتصهههها   لعجل    ههههللكهههه لطههههافلةشههههخ صلكههههؤهانيلات

  Xلهريلكتايللحم م   ؟لكط بات  لكعلك 
ل

ل  Xلاي  ل؟م  لعاضابااريعرنيلوعااريع ملوعاتملا هللهن نلكاعق للماىلعالاتزعال 4

ل  Xلهللهن نل ط الكتتمالعاىلعمتتاياع لعاا ررير للعجل    ل؟ 5

6 
  لكهه لسههل عممنريحههللكهه لطههافلعمشههاالعجل هه  لهههلليههتملعمههتغ  لعالكت هه  ع 

  Xلة عمللعخل   ع لعاضاي  للعممنريحل؟
ل

7 
ع هاة،لللعاريقهلمصهاحللعاضهاع بلعهلليهتمل عهاعةلعارياث هدلعاضهاي  للوتاهامي  ل

  Xلوهلليتملتتاياه لعلعيج  لع اةأ؟
ل

8 
  تل لعانتهههههههههلليههههتمل جههههاعءلكط باههههللبههههنيلعلع هههه ءلعاضههههاي  للعمتههههاياللعلحتهههه 

  Xلوعلع  ءلعمصاحلهب لج     ؟
ل

9 
لل للعجل    هعان حلهلليتملعاتديالك لحت اب لعلع  ءلوعانريعتتلعمتمريحلهب لك 

  Xلعانت ايللعجل    ل؟علحتايال
ل

ل  Xلجال؟عاضاي للعمؤللهلليتملعالعاعفلوعإفص حلع لعلصري لوعخلصريا 10

ل  Xلل؟هلليتملعالحتف ظلابارياث دلعايتلتؤيالصازلعاملما   لعجل     11

ل.عاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر

ل
ل
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عاههيتلتههافلولمههت   ا،لعاههىلةمههئاللعاللنينههلعإكهه لسهه  لعإجهه اب لعمااكههللكهه لطههافلعمههايالعمهه يللاشههايلل
 رههللي ءلمههؤع لوعحههالل"لابمههتثناتا هه ملر هه العااق بههللعااعسا ههللكهه لعان ح ههللعجل    ههل،لفاههالي رههللعإجهه اب لبهههل"رملههم

،لةكهه لعا هه ق لملفلوعحههاأضههعإج بههللعا هه لبهههل"ال"،لوههه عليهها لعاههىلةالعان هه العجل هه   لااشههايلل تههرييلعاههىلراطههلل
لجل    ل.يملينلم كللوقريألر  العااق بللعااعسا للك لعان ح للعف  لتملتربلرا طلقريأ،لوه عل

لومي  لتاخ صلرا طلعااريألعلعان  العجل    لااشايللعلعييت:
تهاي للعاتك مهللولتتهاياه لك مهللوجريةلفصللي علك لانح للعلشخ صلعم افنيلمب مللحت  لعاضاي للول -

سلعاهاع األهه عل لق هلل  ه كهويهتملعمصه ةقللعا  ه لع  ميبلهل ،لح  لةالحت هب ليتملك لق لل   سلعمصاحلل
لألويصهه ةزلعا  هه سلعاههاع الابانته للااتصهها   لعاشهه ايل،لةكهه لعاتصهها   لعاتههنرييللف ههتمل عههاعةه لكهه لق ههلل  هه 

 ل؛،لةك لعاتتاي للع  ميبلف ت فللب لقتملع  م للعامل كللاباشايعمايالعم يل
 ؛ م   هريلكتايللحمل ككط بات  لكعلك لاتديالاكؤهانيللك لطافلةشخ صلعجل    لليتملكاعق للعاتصا    -
 ؛يتملكاعق للكاىلعالاتزعالابااريعرنيلوعااريع ملوعاتملا م  لعاضاي  ل -
 ؛عاىلعمتتاياع لعاا ررير للعجل    للهن نل ط الكتتما -
االعمشهريحللك لطهافل لعممنعالكت   علي  للعممنريحللهبافلعالمتف ةألك تاريالعاشايللبا عمللعخل   ع لعاضال -

 ؛عجل    
 ةأ؛عيج  لع التاياه لعتيتملوليتمل عاعةلعارياث دلعاضاي  للوتاامي  لمصاحللعاضاع بلعلعاريقللع اة،ل -
 ؛ لج     مصاحلهبيتمل جاعءلكط باللبنيلعلع  ءلعاضاي  للعمتاياللعلحت  لعانت  تلوعلع  ءلع -
 ؛ ايللعجل    لحتايالعانتلك لعان ح للعجل    للعتمريحلهب لعمعلع  ءلوعانريعتتلليتملعاتديالك لحت اب  -
 ؛لعاضاي للعمؤجالليتملعالعاعفلوعإفص حلع لعلصري لوعخلصريا -
 .يتملعالحتف ظلابارياث دلعايتلتؤيالصازلعاملما   لعجل    ل -

  ،لوعلتته  لعجل ه يتريىلك مهللعااباشايللعاالوجريةلقتملس صللفتتمثللةم م لعل،ةك لرا طلعاضملف
ريىلعجملمهههعلعاهههىلكتهههتلريةلةيلتتههه ؤال لةولكشههه يللج    هههلليهههتملعااجهههريال ىلكايايهههللعجل  يهههللعمريجهههريةأح اهههللوجههه

GICAءلقتهملين غه ل رشه لإره ف،لاع عته عجل    لوحتتهنيلقللوك لةجلل  ةألفمل ا للر  العااق بللعااعسا ل،.لوابات يل
ل.ااشايللتت  لعجل    اس صلي تملاب
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 ميزانيات الشركة للسنوات حمل الدراسة تقدمياملطلب الثاين: 
،ل2016ل لعات ا هههل:سههه  لعاتهههنريعلعهههنيلعا  ههه ألنينهههلعإشهههايلللهههه علعمطاهههبلمههه تملتاهههاميلك زعر ههه  لع

لولا لك لس  لعاتطازل تري  لعلصري لوعخلصريالعايتلااي  .،ل2018و،ل2017

 الفرع األول: ألول امليزانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل:2018و ،2017، 2016يريضملعجلاو لعمريعيللةصري لعم زعر للاشايللعإنينللعنيلعا   ألااتنريع :ل
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 (2018-2016)عا   ألاافاألعنيلنينللعإةصري لعم زعر للع  م  للاشايلل: (3-4)اجلدول رقم 
 )دج( اإلمجايلاملبلغ  األلول

2016 2017 2018 

    ألول غري جارية

 0 0 0 فارا االقتناء

 811 490 29 811 490 29 511 102 26 تثبيتات معنوية 

 985 841 817 56 629 487 671 54 528 451 620 15 تثبيتات عينية

 537 436 637 168 715 946 45 850 181لة عض ل

 684 932 419 4 037 088 051 4 017 314 575 3لك  و

 664 472 860 51 646 683 451 50 330 287 999 11لتث  ت  لع ن للةساى

 0 0 0لتث  ت  لممنريحلعكت   ه 

  109 779 181 266 991 984 36 050 202 553  جنازهاإتثبيتات جار  

 695 144 556 8 1 189 244 533 162 019 019 تثبيتات مالية 

 0  0  0لمناع لكريضريعللكريضعلكمل ةال

 0 0 0لكت مه  لةساىلوحت اب لةع نللكاحاللهب 

 5 330 000 000 0 0لمناع لةساىلكث تل

 3 226 144 695 1 189 244 533 162 019 019لقاوضلوةصري لك ا للةساىلي لج  يل

 201 296 146 128 968 704 113 015 506 ضرائب مؤجلة على األلل

 818 552 714 65 661 183 286 56 117 791 971 51 جمموع األلول غري اجلارية

    ألول جارية

 190 179 804 3 246 058 416 3 665 948 806 2 خمزوانت ومنتجات قيد التنفيذ

 737 996 520 1 441 175 386 485 690 299 حساابت دائنة واستخدامات مماقلة

 796 002 719 427 841 165 704 425 88لعازاب  

 230 063 531 169 503 774 139 124 813لعماينريالعيساوا

 571 930 410 50 669 720 72 139 968لعاضاع بلوك لش هب  

 0 160 520 0لعلصري لعلساىلعجل  يل

 2 031 377 077 5 020 706 014 5 458 208 067 املوجودات وما يشاهبها

 0 1 000 000 000 4 400 000 000لساىعلل يلعلكريع لعمريظفللوعلصري لعم ا للعجل 

 2 031 377 077 4 020 706 014 1 058 208 067لعخلزينل

 004 553 356 7 701 939 822 8 218 847 564 8 جمموع األلول اجلارية

 822 105 071 73 362 123 109 65  335 638 536 60 اوموع العام ل لول

ل(2عماحدل قملةر ا)عا   ألافاألعاا عمل،لعنيللنينلعإك زعر   لشايلللاملصدر:
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لالعات ا ل: لعاملن ص،لر حظلةالةصري لعمؤمتللتت ريالكعماعجملللك لس  لعم زعر   لعخلت ك للوكريع ي 
 أوال: ألول غري جارية

لعلعاملن صالعات ا ل:علصري لي لعجل  يللتتمثلل

 :لتثبيتات معنوية .1

ل،عكتش للةم م لعاربل،لوتشمللببت افللعالقتن ءل)عات افللعات  خي ل(يتملعالعاعفلابمريجريةع لي لعمامريملل
اعكتلعإعهه البههمههنريع لكهه لات يههخلةسريهلهه لعلعخلاكههل،لوتضههملحتهه  لل5 ي هه لسط هه لعاههىلكههاىلهتح هه ليههتملع

 ل لعاتهههههههنريع لعاهههههههث سههههههه لةج  811 490 29، 811 490 29، 511 102 26ل:عييللمب اهههههههغل مجههههههه يللقههههههها ه
لمتفاهاللعاهاعسا ،لقدووفا لاربانكتلعاتاق دلعا يلمتلوضمل لك لق هللعمهال.عاىلعاتريعيل (2018، 2017، 2016)

ابإضهه فللل، لعاشههاعءفحههصلههه هلعلصههري لوعاتديههالكهه لوجريةههه لويهه علعاتديههالكهه لتههريفالعافههريعت لعخل صههللبملما هه 
لمملها لعمط هد،وعالههت نلكاألعالهت نلوك اغلعطاياللعالهت نلعمملتماأ،لك لح  للاتاق دلحت اب لعالهت ن

ل:ي ات يلللس  لعافاألحمللعاا عمللعالهت ي  لت  اول
 لبههههههلاهههههاعلفل2017،لةكههههه لعلةج 511 562 24يههههه ا:للل2016عللعإههههههت نلهةةةةةتالك التثبيتةةةةةات املعنويةةةةةة:إ

ل.جةلل836 456 25يت ويللعإهت ني الك اغللل2018،لعلحنيلمنللةج 536 012 25
 تثبيتات عينية: .2

  م ههه لاعيم،لويهههتملتاههههت نلعمهههكطهههاوحلكن ههه لعاللعقتن   ههه ت  هههالعلصهههري لعاث بتهههللعمامريمهههللعلعم زعر هههللبت افهههلل
 تت للق هللعممتثن ءلتا ل شاأ،لابلل ا   لك ابات افللعات  خي ل،لمملالعاشاعءلةولت افللعالرت جلوعمصاوف  لعمنتريب

اهىلةمه رلعملحته  لقتهطلعالههت نلويهتل،1996ول1992علعه الوعاهيتلسضهملللإعه ةألعاتا ه ملل1996ع ال
لعااتطلعاث بللع لطايدلتط  دلعمملاال لعات ا ل:

ل؛15%،ل10%،ل5%عم  و:ل -
ل؛7%تاي    لتان ل:ل -
ل؛20%كملاع لعانال:ل -
ل؛33.33%ةج زألعا م  ريتا:ل -
ل؛10%ةاث لوكملاع لك تب:ل -
ل.%20،ل10%،ل5%عااي    لوعاتاي  زع :ل -

علصهههللعاث بهههللوعهت يههه لبشههه للكنفصهههل،لويت هههريالحتههه  لعاتث  تههه  لعامل نهههللالليهههتملعالعهههاعفلمب هههريان ل
 عحلت اب لعات ا ل:لااشايللك 
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للوحدة: دجا                          جاو لتفص ا لااتث  ت  لعامل نل: (4-4)اجلدول رقم                             
 2018 2017 2016 البيان

 637 436 537 946 715 168 181 850 45لة عض ل

 684 932 419 4 037 088 051 4 017 314 575 3لك  و

 664 472 860 51 646 683 451 50 330 287 999 11لتث  ت  لع ن للةساى

 985 841 817 56 629 487 671 54 528 451 620 15 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 

ل2018و 2017لعلمنيتلةالهن نلتريمعلي  لعلعاتث  ت  لعامل ن لمي  لك ح للةع ه،للعجلاو لك لس  
بهاةللعاه يلالرته جلعاثه وعإرشه ءلسهطللااتريممل  لعا   ألعايتلق كللهب لعاشايلل،لوه عل عجع2016كا  رللبتنلل

 لفحههصلعما هه اقدلبق هه العمههعاتث  تهه  لكهه لسهه  لله،لوقههالمتلتنف هه لك مههللعاتههاق دلهلهه 2017عاملمههللمههنلللع
ما لليم لق البملصل،للاا مللعللمتلعاتحادلك لط  ملللعمص  يفلعات بملللح  ،لع  ميبلتتاي ا  ولعاشاعءلوعافريعت ل
اههاو ع لاللسهه  لعح هه لمههايل،بملما ههللتههاق دلعالهت يهه  لق  كهه ابإضهه فلل ىل،لهلهه هلعلصههري لعجلههاةلعمهه ةي

لي ات يل:للهت ي  عالعاث  ل
حريلعاته يل:لعاىلعانل2018 ،2017، 2016ي رللعم  اغلعخل صللابالهت نلمنللللإهتالك التثبيتات العينية:

 .جةلل535 510 302 17، 898 148 923 13، 500 071 155 11

 :ه علعحلت  ليللك لعحلت بنيلعات ا نيشمللي:ل(23ها )حة/اجناز جار  تثبيتات  .3
 (؛232عالن  )حه تث  ت  لع ن للق ال -

 (.238تت  ا  لوةقت طلكافريعللعاىلطا   لعاتث  ت  )حه ل -

 وعجلاو لعمريعيلليريضملتفص لله علعحلت  :
 الوحدة: دج                عجل  يل ن  هلجاو لتفص ا لااتث  ت  : (5-4)اجلدول رقم                             

 2018 2017 2016 البيان

 962 539 63 569 368 198 298 950 890 35لعإن  لتث  ت  لع ن للق ا

تت  ا  لوةقت طلكافريعللعاىلطا   ل
 219 239 46 415 623 68 255 252 159لعاتث  ت  

 181 779 109 984 991 266 553 202 050 36لاوموع

 بن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للاباشايللعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

وظ ري هه لعلعااهريع ملعم ا هللوةفهالعجلهاة،للبملما للعاتديهالكه لعاتتهاي للع  مهيبلعاصهح ملهله ،لوقالق العماقدل
  الوعاتديالك لعارياث دلعاث ريت ل.يم لعمللعاىلعالطعل
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 :تثبيتات مالية .4
 :وه لتشملحا ز،ليخلعالمتللبا مت  لعالني ل،لويتملعالحتف ظلهب لحملات لتيتملتتاي للعلصري لعم ا للعاث ب

للوحدة: دجا               جاو لتفص ا لااتث  ت  لعم ا ل: (6-4)اجلدول رقم                             
 2018 2017 2016 البيان

 000 000 330 5 0 0لةصري لك ا للكث تل

 000 420 8 000 870 12 000 640 7ل عاااوضلوعحلاريزلعمات طللبملاال جي 

 695 724 217 533 374 176 019 379 154لعمافريعلعاريةع علوعا ف ال ل

 000 000 000 3 00 000 000 1 0لحاريزلةساىلكث تل

 695 144 556 8 533 244 189 1 019 019 162لاوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

، 019 019 162بهههههلل2018و 2017، 2016لعاتههههنريع لعاههههث  وعلصههههري لعم ا ههههللسهههه  للعااههههاوضلتاهههها 

زلعمات طهللوهه لمتثهللجممهرياليهللكه لعااهاوضلوعحلاهريلل؛عاىلعاتريعيللجةلل695 144 226 3، 533 244 189 1
ك اههههغلل2018للمههههنللحتهههه  لعاريةع ههههعلوعا فهههه ال لعمافريعههههل،ليمهههه لمتثههههللعاتههههناع لعلسههههاىلعمث تههههبملاههههال جيهههه  لول

ل.2017ول2016ةج،لومتثلل ص اعلكملاوك لمنيتل 000 000 330 5
عارياث هدلل لس  لوجريةعاتتاي للع  ميبلعاصح ملااملما   ،لكلك لعاتدياعاىلعااعسا لوقالعمللعماقدل

عاصههح ملل لعاتتههاي لعاتديههالكههول،لتههاق دلوفحههصلعمصههاوف  لوعافريع ههالعا ن  ههلعاههيتلتث ههللعاملما هه  لعمتههايال،ل
لاافريع الوعل ابح.

 املؤجلة على األلول:الضرائب  .5
  هالهه عليل زعر ه  كه لسه  لعموله لضاع بلع لعل ابحلق باللااتحصه للسه  لمهنريع لك ا هللكتهتا ا ل،

، 506 015 113مب هههههههههههه اغل مج ا ههههههههههههللقهههههههههههها  لبههههههههههههه:لل2018و 2017 ، 2016لعحلتهههههههههههه  لسهههههههههههه  لعاتههههههههههههنريع 

الوعاملطههههللكههههنملعاتا عهههه،لوههههه هلعاضههههاع بلعلةيا  هههه لمتثههههللعاههههىلعاتههههريعيللةجل201 296 146، 128 968 704
 .عاتديالك لصحت  متل،لوقالكافريعللعلجا
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 اثنيا: ألول جارية
  خمزوانت ومنتجات قيد التنفيذ: .1

 هه  لوقطههعلعاغلكههاعةع وعإخلهه اليههتملتا هه ملعمههريعةلعل يههتملتا هه ملعمخههزوالبت افههللعاشههاعءلةولت افههللعالرتهه ج،ليمهه
اعءلعمصه  يفل افهللعاشهتبت افللعاشاعء،لويتملعمتخاعالطاياللكتريمطلعات افللعماجحللبملاليلل ةسه  ،لتشهملل

يمه للل،رته جفهللعافملا هللاإلطللابات اةان ءلعاشاعءلومملالعاشاعء،لويتملتا  ملعمخزوان لعان    هللوعاريمه عايتلتتحما  ل
  .GICAعللةلعااع ملوفا لااخ   لعا يلع  ت لجممريليتملكاعق للعمخزوالابمتخاعالطاياللعجلال

 ه اغل مج ا هلللمب 2018و 2017، 2016 لعاتهنريع :لسه لنتايه  لق هالعاتنف ه عمخهزوان لولعمقها  لوقال
 :يم ليا وتفص لله علعحلت  لل ،ةج 3 804 179 190 ،3 416 058 246، 2 806 948 665ي ييت:ل

 وحدة: دجال                   وعمنتاي  لق العاتنف  لجاو لتفص ا لاامخزوان : (7-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 858 274 214 112 693 194 493 569 419لكريعةلةوا للواريع ا

 585 940 834 2 105 574 507 2 122 099 097 2لمتريين  لةساى

 848 724 611 932 006 621 496 269 254لخمزوالعمنتاي  

 899 238 143 097 784 92 554 010 36لخمزوالااىلعاغ 

 190 179 804 3 246 058 416 3 665 948 806 2 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

فههههللن،لوةيايضههههملحتهههه  لمتريينهههه  لةسههههاىليههههللكهههه :لكههههريعةلق باههههللا مههههت  ن،لاههههريع الق باههههللا مههههت  
ع،لكههللعاصههناتلعمنتايهه  يضههملحتهه  لخمههزوالعمنتايهه  ليههللكهه لحتهه  لعمنتايهه  لعاريمهه طللولكتههت ا ل.ليمهه ل

 ومي  لتاخ صله ي لعحلت بنيلعلعجلاو لعمريعيل:
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 ة: دجالوحد           متريين  لةساىلوخمزوالعمنتاي  لجاو لتفص ا لااحت بني: (8-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 585 940 834 2 105 574 507 2 122 099 097 2 متوينات أخرى

 646 599 352 348 437 310 299 128 338لكريعةلق باللا مت  ن

 015 061 450 2 537 888 147 2 689 765 734 1لاريع الق باللا مت  ن

 924 279 32 220 248 49 134 205 24لةيافللكتت ا ل

 848 724 611 932 006 621 496 269 254 خمزون املنتجات

 481 536 274 453 303 289 113 961 194لكنتاي  لوم طل

 367 188 337 479 703 331 383 308 59لكنتاي  لكصنملللاتكللعاصنع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

صلخبتههه  العخلههه ل392ةكهه لابانتههه للحلتههه  لستهه  العاا مهههللعههه لعمخههزوان ،لفاهههالظ ههها لعلعحلتهه  ل
ات ا ههههههل:لععاههههههىلعاتههههههريعيللعم هههههه اغلل2018ول2017،ل2016سهههههه  لعاتههههههنريع للعاا مههههههللعهههههه لعاتمريينهههههه  لعلسههههههاى

 ج.ةلل403 886 134و 274 831 129،لل630 165 51
ا هه  ل نهه  لاملمعكهه لسهه  لة عمهللل ،عحلته ابليههالكه لبنههريةلههه هوقهالعمههللعمههاقدلعاهاعسا لعاههىلعاتد

 لعجلهههاةلالبملما ههه وعاا ههه ل)م  مهههللتا ههه ملعمخهههزوان (،لحتههه  لعات افهههللعاهههاسري لوعخلهههاوجلاامخهههزوان ،لة عمهههل
،لوصههللعءفههريعت لعاشههاللالعاشههاعء،تههاق دلعارياث ههدلعاث ريت ههلل)ةوعكههلعمط باههللعلعما هه  لعالمههت ا،لعاتديههالكهه عاههاع م،ل

 لاللكملافللةم   أ،لوحم ولعإط العاىليشريف  لعجلاةلعمملتماألك لطافلعإةعل.ل خل(،عالمت ا،لوصللعاافع..
لان .ت  لعمخزولحلرللتاق دلعمؤوان لعم ريعلا  البعاوي عل،لعافاوق  لبنيلعجلاةلعم ةيلوع  ميب

 : حساابت الزابئن .2

ا هلقههمب اهغل مجه يلللم زعر هلععلعجلهاو لعمهريعيللتفصه للحلته اب لعاهزاب  لوعحلته اب لعماحاهل،لوعاه يلظ هالعل
 :2018و ،2017، 2016س  لل،ةج 796 002 719، 427 841 165، 704 425 88
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 لوحدة: دجا      جاو لتفص ا لحلت اب لعازاب  لوعحلت اب لعماحال: (9-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 978 792 718 609 631 165 886 215 88لعازاب  

 818 209 818 209 818 209لعازاب  لعمش رينلف  م

 796 002 719 427 841 165 704 425 88 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

اال اتهزعالعحتمه  لعهلخمه طاوعايتلق كللعمؤمتهللبتشه  ا  لمريعج هللل  الحت  لعازاب  لكؤوان يم ليَل
لةج.ل332 179بهلمباغلياا لس  لعاتنريع لعاث   اب ن  لاباتاعةل

ل ي عاههزاب  لعاههل لق  مههلكهه،لعاتديههاللسا ههتا هه ملر هه العااق بههللعااعلسهه  لق ههللعمههاقدلولاهه لمتلعاتههاق دلكهه 
للعاهيتلعمهاألعازكن هلاتديالك عاتديالك لصحللعاتتاي   لع  م  ل،لتتمل كللكمل ملعاشايل،لعاتديالك لعافريعت ،لع

تهه  السكههؤوان للووعقمل ههليههتملف  هه لحتصهه للكتههتحا  لعاشههايل،لوكههاىل ك  ر ههللحتصهه للةيري هه ،لوكههاىليف يههلل
ل .عاا مللعايتلق كللعمؤمتللبتش  ا  لمريعج للعاايريالعايتلقالاللتتم  لك لحتص ا 

اتحصه للعحصلعما   لعاىلفحصلعما   لعا  ع،لوي علفمتلعااي زلعله علعحلت  للاملدينون اآلخرون: .3
لم ه اغلعات ا هلابل حته  لعمهاينريالعيسهاوالي  هالكهاينل2018و 2017، 2016لعاتهنريع لسه  ولل،وعاتترييل

 ةج.ل531 063 230،ل774 503 169، 813 124 139:لعاىلعاتريعيل
، 720 669 50،ل968 139 72:ل قهها هللاغل مج ا ه مب ههل كهايني  ههالهه علعحلتهه  لالضةرائب ومةةا شةاهبها:  .4

ل ل: صلعاضاع بلعات العاىلعاتريعيل،ل2018ول2017، 2016،لس  لعاتنريع لةجل410 930 571
 جد الوحدة:                    جاو لتفص ا لحلت  لعاضاع بلوك لش هب  : (10-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 025 680 390 753 865 -لعاىلعانت  تضاع بلل-عااوالل

 060 922 174 642 475 43 968 139 72ل مريالعاىل قملعلعم  ل-عااوالل

 325 328 6 325 328 6 -للل اا بلوعاامريالعلساىلوعاتتاياع لعممعاضاع

 410 930 571 720 669 50 968 139 72 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

لمتهههتناع عاهههىلحتا هههللهههه هلعحلتههه اب ،لكههه لسههه  لعاملمهههللعاهههىلفحهههصلعلعاهههاعسا لوقهههالعمهههللعمهههاقد
ل .لتتاياهمتع  م  للوعجل    للااتديالك لصحللعاتصا   لعجل    للوي علصحللعم  اغلعايتل
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لريع ي لعماعجملهلكه العاهىلفاهالمتلعإطهل،عاتف صه للعخل صهللابخلزينهلك لةجللكملافهلل: املوجودات وما شاهبها .5
لوي رللعحلت اب لعم ا للحتترييلعاىلعحلت اب لعات ا ل:للااتنريع لعاث  ،

 حدة: دجالو                            جاو لتفص ا لااحت اب لعم ا ل: (11-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

لاوزعاصنول)عاتناع ،لقت  ملعخلزينللق ملكنارياللااتريظ فل
 - 000 000 000 1 000 000 400 4لقص ألعلجل(

 434 561 914 162 303 976 074 239 169لق ملااتحص ل

 058 326 642 250 267 894 2 735 304 722لبنرينلحت اب لج  يل

 343  216 351 032 463 39 000 950 99لفريع الكنت األااافع

 514 28 213 14 336 5لعاصناوز

 728 244 123 357 658 110 922 708 66لوي ال لعاتت  ا  لوعالعتم ةع 

 077 377 031 2 014 706 020 5 067 208 458 5 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

ريت هل،لعارياث هدلعاث ليالك لصهحلعاتدتا  ملر  العااق بللعااعسا ل،للق  العماقدلبملما للمتلعاتاق دلك لس  
 ه الابجلهاةلمه لمتلعاايلل،عاصهناوزحته اب لفحهصلوللتحالتهوعاتديالك لتتاي للفريع العاا ملعمنارياللااتريظ هفلعم

لفريع الةول  كصاوفلةيلصحللوي علك لصحللعاملما   لعا ن  ل،لعاتديال،عافملا لااناايللعمريجريةألعلعاصناوز
ل.وعاا  الابما  بللعا ن  للعحلت  ليشفللعلظ ا لبن  ل
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 الفرع الثاين: خصوم امليزانية
ل:ريعيلاو لعمح  لعجليريض   ألابانت للااتنريع لحمللعاا عمللعاعنيللنينلعإسصريالعم زعر للاشايلل

ل(2018-2016)عا   ألاافاألعنيلنينللعإسصريالعم زعر للع  م  للاشايلل: (12-4)اجلدول رقم 

 )دج( املبالغ اخلصوم

2016 2017 2018 

    أموال خالة

 2 200 000 000 2 200 000 000 2 200 000 000ل ( ةرلعم  لعاص ة ل) ةني  لعالمتغ 

 0 0 0ل ةرلك  لكتتمل الب 

 25 001 478 070 20 433 832 637 17 835 942 485لع وع لوعحت  ط  لكاجمل

 0 0 0لع ةألعاتا  م ف  زل

 0 0 0لف  زلتا  ملعممل ةال

 8 528 622 304 7 412 127 576 3 014 963 619لرت ايللص ف لل)حصللعجملمريعل(

 100 746 758 (143 907 342)  (467 498 15) لةكريع لس صللةساىل)تاح للك لجايا(

   لحصللعاشايللعلا

   0لحاريزلعلقا ل

 35 830 847 133 29 703 053 070 23 035 407 637 1اوموع 

    خصوم غري جارية

 13 550 928 583 13 549 860 284 13 548 807 596لعاااوضلوعاايريالعم ا ل

 36 734 704 9 834 760 20 128 987لعاضاع بلعمؤجال

 0 0 0لةيريالةساىلي لج  يل

 770 093 642 848 894 328 543 316 964لكؤوان لوكنتاي  لاثبتللكت ا 

 14 357 756 929 14 408 589 373 547 253 112 14 2جمموع اخلصوم غري اجلارية 

    خصوم جارية 

 2 888 452 321 4 673 229 457 5 460 711 106لعمري ةوالوعحلت اب لعماحالل

 880 807 040 325 260 195 75 657 643لضاع ب

 1 650 209 293 1 919 722 085 6 538 241 540لةيريالةساى

 - 1 097 142 83 387 889لسزينللسصريال

 5 419 468 654 6 919 308 879 12 157 998 178 3 جمموع اخلصوم اجلارية

 55 608 072 716 51 030 951 322 49 305 362659  جمموع اخلصوم

ل(3عماحدل قملةر اعا   ألافاألعاا عمل،ل)عنيللنينلعإك زعر   لشايلللاملصدر:
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لك لعاملن صالعات ا ل:للنينعإتت ريالسصريالشايلل
زعر هههلل وت  هههالعلعملكههه  لعاشهههايللكههه لةمههه ملع ةيهههل،يت هههريال ةرل رأس املةةةال الصةةةادر )رأس مةةةال الشةةةركة(: .1

لهلق متهههههه لبههههههلح هههههه لقهههههها  ل ، ةرلعمهههههه  لعاصهههههه ة لاثبتههههههسهههههه  لعاتههههههنريع لعاههههههث  ليهههههه البا مت هههههه لعالني ههههههل،لول
 ج؛ةلل000 000 200 2

عاىل 2018و  2017، 2016لعاتنريع لعاث  س  لنينللعإي رللعالحت  ط  لعلشايللاالحتياطات:  .2
 ؛ةج 070 478 001 25ةجل،ل 637 832 433 20،لجةلل485 942 835 17  عاتريعيل:

ه لعلتزعيال،لول لعاث  كتتماألس  لعاتنريعل    ألة ابحعاعنيللنينلعإحااللشايللالنتيجة الصافية:  .3
 ، 2017 ،2016ح هه لي رههللعل ابحلعلل،بملههالعرطهه زلعاملمههللعلعخلههطلعاثهه ول2017س صههللعلل،كتههتما

 ؛ةج 304 622 528 8،  ةج 576 127 412 7، ةج 619 963 014 3عاىلعاتريعيل:للللل2018
ا  لبهههه:لقهههمب ههه اغلل2017، 2016يههه الهههه علعحلتههه  ل صههه الكهههاي لسههه  لعاتهههنتني:لالرتحيةةةل مةةةن جديةةةد:  .4

 ةج؛ 758 746 100ةع  لمب اغ:لل2018ةج،لةك لعلل143 907 342، 467 498 15
 تتمثلله هلعاااوضلع:القرور والديون املالية:  .5
، 284 860 549 13، 712 829 545 13عقاعضلااىلكؤمت  لعاااض:لح  لي رللعم  اغلتت ويلل -

 عاىلعاتريعيل؛ل2018، 2017، 2016ةجلس  لعاتنريع لل583 928 550 13
 .2016جلس  لمنللةل884 977 2 لوةع علويف ال لكا ريضل:لي رللتت ويل -
يضهمل   حلتتا ا ل،كه لضاع بلع لعل ابحلق باللااافعلس  لمنريع لك ا لل الضرائب املؤجلة خصوم: .6

 مه :ولل،ؤجاللعحلت بنيلعات ا نيعمضاع بلعاحت  ل
اللحمهللريع لعاث ح  لظ الس  لعاتنل،هريلحت  لي ريال ص اهلةع  الضرائب املؤجلة على اخلصوم:  -

 ؛ةج 920 397 34،ل976 497 7، 500 990 18عاىلعاتريعيل:لل2018، 2017، 2016عاا عملل
لل2018ول2017ةج،لوعل487 138 1مب اهههغلل يههه الهههه علعحلتههه  لةع نهههلل2016عل  يهههلل مؤونةةةة للضةةةرائب: -

 ةج.ل 784 336 2بنفسلعم اغلوعا يلياا لبهلل ي الةع ن
 ،لوعاتحادل هلعاملما  عارياث دلعاث ريت للعايتلتث للصحللهلخمتافلفحصاتاق دلك لس  لابلق العماقد

لك لصحللعاتتاي للع  ميبلهل .
ل
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مب اههغلل2018و 2017، 2016سهه  لعاتههنريع لل يهه الههه علعحلتهه  لةع نههمةةؤوانت ومنتجةةات اثبتةةة مسةةبقا:  .7
 هه  ألعوههه علعحلتهه  للعاتههريعيل.عاههىللةج 642 093 770، 328 894 848، 964 316 543 مجهه يللقهها ه:ل

ل:و لعات يلع ل ع ان لعاتاي  زلوكؤوان لاألع  ءلسصريالي لج  يللوعايتلمتلتفص ا  لعلعجلا
 حدة: دجالو                  جاو لتفص ا لحلت  لكؤوان لوكنتاي  لاثبتللكت ا : (13-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

  092 162 377 204 662 246ل ع ان لعاتاي  ز

 662 026 601 015 566 678 159 135 394للكؤورللااممل ش  لوعالاتزعك  لعمم اا

 052 445 155 427 925 90 093 722 50لكؤورللجتايالعاتث  ت  

 836 459 13 509 198 79 050 213 98لعمؤوان لعلساىلاألع  ء

 642 093 770 328 894 848 964 316 543 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

للحتهه هب لت هه لوي ف ههفحههصلةمهه   لت ههريي لههه هلعمههؤوان لوعالطهه العاههىلعارياث ههدلعاههيتلتث بقهه العمههاقدل
 وهلليتملتملايا  لحبتبلعحل جل.ل،وتتاي ا  

، 457 229 673 4، 106 711 460 5ظ ههههالههههه علعحلتهههه  لةع هههه لبهههههلاملةةةةوردون واحلسةةةةاابت امللحقةةةةة:  .8

 يضمله علعحلت  لك يا :اىلعاتريعيل،لولعل2018، 2017، 2016ةجلس  لل321 452 888 2
 : دجالوحدة              عماحاللوعحلت اب لعمري ةواجاو لتفص ا لحلت  ل: (14-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 025 873 806 772 470 508 981 681 696لكري ةولعمخزوالوعخلاك  

 589 907 945 1 168 296 939 3 112 536 707 4لكري ةولعاتث  ت  

 707 671 135 517 462 225 013 493 56لفريعت لق العالمت ال-كري ةوا

 321 452 888 2 457 229 673 4 106 711 460 5 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةلاملصدر:

مهههري ةي ،لاهههللعست ههه  لعة عمهههللطايتا ههه ملر ههه العااق بهههللعااعسا هههل،لكههه لسههه  لكههه لق هههللعمهههاقدلمتلعاتهههاق دل
تتايالاألعازكن للاة عمللعمولعالط العاىلعا شريف  لوعافريعت ،لعاتديالك لعاتتاي للع  ميبلاملما   لعاشاعء،ل

 عمتتحا  .
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 ،195 260 325 ،643 657 75ي  ههههههههههالههههههههههه علعحلتهههههههههه  ل صهههههههههه الةع هههههههههه لمب اههههههههههغلقهههههههههها ه:لالضةةةةةةةةةةرائب:  .9
       .ةج040 807 880

لمهههنلل الةع هه لعكههه لسهه  لعم زعر ههللي  هههالحتهه  لعاههايريالعلسهههاىلعاريعج ههللعاتتههايال صهههديةةون أخةةرى:  .10
ل،ل085 722 919 1،ل540 241 538 6ل:عاههههههههههههىلعاتههههههههههههريعيللابم هههههههههههه اغلعات ا ههههههههههههل 2018و،ل2017،ل2016

 .جةل 293 209 650 1

ةج،ل889 387 83للتاا لبهل2016ح  لي رللمنللل،تتمثللعلعمت مه  لعا ن  للعجل  يلخزينة خصوم:  .11
 ةج. 142 097 1ي رللتت وي:للل2017وعل

 مههيبل للع تتههايويهه علصههحللعال،سهه  لفحههصلوجههريةلعارياث ههدلعاث ريت ههلق ههللعمههاقدلكهه لمتلعاتههاق دلكهه ل
ل. عحلت ابلااملما   لعخل صللهب ه

اتحا هدلعلعأ،لفاهالمتلعا  ه لعهنيلنينهللعإوك لس  لعما باهللعاهيتلةجايهللكهعلعمهاقدلعاهاعسا لاشهايلل
ل:ةالللل ىريصعلتوقالمتلعابمل لعانا طلعمتملااللابم زعر لللجللعاتديالك لصحللك لهريلوع ةلهب ،ل

  ةرلك  لعاشايلليتريعفدلكعلك لهريلك يري لعلعاا رريالعلم م ؛ -
 ؛عامل الساعجمللااشايللوقاع ع لعلم م لعاا رريا ط  لعايتلمتلت ريين  لتتط بدلكعلعالحت  -
لعن صهالتهريفا لقهالعمؤورهلل ه ف ليريرهلللعايتلعافاألعلوةر ل ا   ،لواث دلعاىل  ت ريينلعمتنالعلع  ءلكؤوان  -

 عمتريقع؛لابخلطالعخل صللعلةال
حته  للضهم لةة جهللقهالعمته مه  ليهلق ررير هل،ليمه لةالللااشهاي ءلعجل  يهللابحلته اب لعمتملااهللعممل ك   -

 ؛عااةرلعم  
 ؛ومه لل ابحللتري يمل  لهن نلا س -
 عمريجريةع لعامل ن للمتثللةصري لوا تللكص  يف؛ -
 عاتث  ت  لمتلعقتن ؤه لا متخاعالوا سلاغاضلعا  علوة  لكريجريةألفمل ؛ -
 ص حلوعاص  رللالتانيل؛كص  يفلعإ -
 اا رريا؛الوفا اه ل ت  لوطازلعالهت نلعمت ملللوكملاال لعالهت نلمتلحتايعاملمالعالفاعض لااتث  -
  زعر ل؛حت اب لعمخزوان لصح حللوا تللهن نلحت اب لومه للةولحت اب لي لظ هاألعلعم -
ل مهه  لالعلعاههاف تالع هههريلكا هه لوعا  ههعلومتلكا  رت هه لكههعلكههلعجملههللعالست   يههللمتههتناع لعاشههاعءعمههاقدلقهه الابمال -

 ؛وه لصح حللوالليريجالةيلةسط ءلف   
 م يل.هن نلكط باللبنيلعااص العإمج يللاامخزوان لكعلعم  اغلعاريع ةألعلعمايزلع -
 عمخزوان ليتملتتاي ا  لعاىلةم رلعات افللعاريمط للعماحايل؛ -
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 ،ل جلت ههي ف ههللكملولوبصههفللس صههللعاههايريالعمشهه رينلف  هه لل،هنهه نلفحههصلاط  ملههللعاههايريالعمتههتحاللااملمهه ء -
ل ه ك  لعاهريع ةألف للعمملاريل،لوقالمتل ا   لصحوكاىلك ءكللرت للعاايريالعمش رينلف   لعايتلحتاةه لعاشايل

كه لةالل علعاتحاهدعاتحادلكن  لع لطايدلفحصلة صاألحت اب لعاملم ءلعلةفالعلمهت ل،لويهك لس  ل
 جممرياليشفلة صاألعاملم ءليط بدل ص الحت  ل مج يللعاملم ء؛

كهعلفهريعت للعمريع ةلكافاللما للتري ياطاياللعست   لعمري ةي ،لوةالمج علعمتتناع لعمتملااللامللبتا  متارياللعاشايل -
 عاشاعء؛

 عاشايللمتتثللاااريععالعايتلحت مل صاع لعاتناع ؛ -
عجلههاةللط باههللبههنيكتتههايبلكهه يللوعست مهه  ،ليمهه لةالهنهه نلابانتهه للااتحصهه   لعاناايههللاهه سلهنهه نلةيل -

 ع  ميب؛عم ةيلوعجلاةل
 ؛صح حللوكث تللعحلت  ليشفللعل  اعايتلتلعا ن  للفريع اوعالصاوف  عم -
تهه اب لعا ن  ههللبههنيلعحللوةالهنهه نلتطهه بدل،عاا هه الاباتتههري  لعا ن  ههللوعاتديههالكهه لصههحللحتهه ابت لعا ن  ههل -

لعمتاياللااىلعمؤمتللكعلك لهريلكتايللااىلعا نرينلعايتلتتمل كللكمل  .
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 جداول حساابت النتائج عرر: الثالثاملطلب 
 :عحلت اب لعات ا ل   ألعايتضم لجاو لحت اب لشايللعإنينللعنيل

 الوحدة: دج        (2018 – 2016)لعا   ألاافاأعنيلنينللعإجاو لحت اب لعانت  تلاشايلل: (15-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان
 19 361 062 743 677 108 517 17 134 008 816 8ل قملعلعم  

 (084 282 9)  236 528 360  233 817 12لعصن عاتلتغ لخمزوالعمنتاي  لعمصنملللوق ا

 - -  702 634 319ل رت جلكث ل

 014 622 3 8 426 812 455 015 4ل ع ان لعالمتغ  

 673 402 355 19  17 886 063 726 524 475 152 9 إنتاج السنة املالية  1

 768 265 636 3 907 822 814 3 885 821 165 2لكشا  لكتت ا ل

 476 821 990 272 355 902 919 480 741لعخلاك  لعخل  ج للوعخلاك  لعلساى

 245 087 627 4 179 178 717 4 803 302 907 2 استهالك السنة املالية 2

 427 315 728 14 546 885 168 13 721 172 245 6 (2-1القيمة املضافة لالست الل ) 3

 938 005 623 1 152 076 371 1 119 642 358 1لةع  ءلعمتتخاكني

 343 204 241 217 304 280 543 522 137لضاع بلو مريالوعمافريع  لعمم اال

 146 105 864 12 177 505 517 11 059 008 749 4 الفائؤ اإلمجايل لالست الل 4

 244 959 75 182 186 100 830 212 95لرريعتتلعالمتغ  لعلساى

 (576 703 6)  (164 127 8)  (548 185 17) لةع  ءلعالمتغ  لعلساى

خمصص  لعالهت نلوعمؤوان لوست  ال
لعاا مل

 (1 070 965 867)  (3 114 457 098) (3 584 261 372) 

 690 264 14 829 623 1 504 678لعماج الست  العاا مللوعمؤوان 

 131 364 363 9 926 730 496 8 978 747 756 3 نتيجة االست الل 5

 988 738 424 594 449 81 992 204 132لرريعتتلك ا ل

 (988 607 483)  (594 456 369)  (601 13) لةع  ءلك ا ل

 (000 869 58)  (000 007 288)  391 191 132 نتيجة مالية 6

 131 495 304 9 925 723 208 8 369 939 888 3 (6+5نتيجة عادية قبل الضريبة ) 7

 (326 300 491)  (072 042 424)  (232 554 738) لضاع بلكتتحاللعاىلعانت ايللعامل ةيل

  499 427 45   722 445 27  (517 421 5) لضاع بلكؤجاللعاىلعانت ايللعامل ةيل

 (000 000 330)  (000 000 400)  (000 000 130)لكش  يللعاملم  لعلعل ابح

 304 622 528 8 576 127 412 7 619 963 014 3 النتيجة الصافية 8

ل(4عماحدل قملةر ا)لعا   ألافاألعاا عملعنيللنينلعإاشايلللجاو لحت اب لعانت  ت املصدر:
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اهىلإطه الععيت ريالجهاو لحته اب لعانته  تلكه لحته اب لعلع ه ءلوحته اب لعانته  ت،لوكه لسه  ل
ل ى:للعاتريصلمتل،لفاانينلعإجاو لحت اب لعانت  تلوعحلت اب لعمريجريةألعلك زعالعماعجملللاشايلل

 الفرع األول: حساابت األعباء
لعات ا ل:   ألعلعاملن صالعاعنيللنينلعإتتمثللةع  ءلشايلل

 :مشرتايت مستهلكة .1
ل اغلعات ا هههل صهه الكهههاي لابم ههل(2018، 2017، 2016)لعاهههث  ظ ههالهههه علعحلتهه  لعل  يهههللعاتههنريع ل

ن صالويتضم له علعحلت  لعامل .ةج 768 265 636 3، 907 822 814 3، 885 821 165 2عاىلعاتريعيل:ل
لعات ا ل:

 لوحدة: دجا                       كشا  لكتت ا لجاو لتفص ا لحلت  ل: (16-4)اجلدول رقم          

 2018 2017 2016 البيان

 232 209 229 485 125 336 1لكشا  لبض عللك  عل

 548 137 722 114 797 380 1 822  043 753لكريعةلةوا للكتت ا ل

 917 278 541 1 350 547 121 1 336 088 738لمتريين  لةساىلكتت ا ل

 345 408 371 1 285 829 310 1  539 887 671لاع ري يعمخزرللك لعمريعةلوعاتعمشا  لي ل

 726 231 1 929 163 1 063 466 1لكص  يفلعاشاعءلعات بملل

 768 265 636 3 907 822 814 3 885 821 165 2 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

فحهصلبلاقه  ه ،ليمه لفحصلطاياللحت  لت افللعا ض عللعمتهت ا للوي ف هللتا  موللتاق دعماقدلبق ال
اا هه الابجلههاةل مهه  للوع،لفحههصلعاتههاي  لع ف    لااشههاوطلعاشهه ا ل وكههاىلعمههتلعافههريعت لعاههيتلتث ههللعاملما هه  

ل600لنيكهههعلعحلتههه بل31ول30لني،لكا  رهههللعحلتههه بعمهه ةيلوعاا ههه الاباتديهههالكههه لعمشههها  لوعمخهههزوان لوعم  ملههه  
لوعاتديالك لتاص العحلت  لعاريم ط.ل601و

ل
ل
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 :اخلدمات اخلارجية واخلدمات األخرى .2
ل،لومب اهههههههههغ2016ابانتههههههههه للاتهههههههههنلللجةل919 480 741هلبهههههههههاصههههههههه الكهههههههههاي لي  هههههههههالهههههههههه علعحلتههههههههه  لب

لح  لضمله ع، جةلل476 821 990لي ا 2018لوعلمنلل،2017لابانت للاتنللةج272 355 902
 ل:عحلت  

 ريعيل:عجلاو لعمللع  ءلوفدلك ليريضح ويشمللحت  لعخلاك  لعخل  ج للعخلدمات اخلارجية: ا    1.2.
 لوحدة: دجا                             جاو لتفص ا لحلت  لعخلاك  لعخل  ج ل: (17-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 669 099 336 334 749 286 726 709 216لكن واللع كل

 392 000 11 844 478 196 399 707 177لعإجي  ع ل

 162 525 208 981 855 93 132 343 92لعاص  رل،لعاتصا ح  لوعااع يل

 314 940 59 048 605 44 557 301 44لةقت طلعاتدك ن  

 691 644 64 617 887 25 700 743 18لعاا عم  لوعلحب  

 722 72 369 135 456 293لعاتريا دلوكص  يفلكتنريعل

 950 282 680 193 712 647 970 098 550 اوموع

 اباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:
 يضمله علعحلت  لعلع  ءلعات ا ل:اخلدمات اخلارجية األخرى:  .2.2

 لوحدة: دجا                        جاو لتفص ا لحلت  لعخلاك  لعخل  ج لللعلساى: (18-4)اجلدول رقم 
 2018 2017 2016 البيان

 000 367 200 300 808 173 140 633 109لعامل كاريالعخل  ج نيلع لعمؤمتل

 385 111 22 426 108 7 968 280 7لةجري لعاريمط ءلوعلتمل  

 070 431 44 733 490 28 300 981 37لعإش   ،لعانشالوعامل ق  لعامل كل

 644 739 18  499 839 17 860 579 7لوعاناللعجلم ع لاامتتخاكنيراللعاتاعل

 418 454 12 847 184 11 404 000 16لعاتنا  ،لعم م  لوعالمتا   

 079 810 4 931 428 4 505 185 4لكص  يفلعاربيالوعالتص ال 

 070 517 7 633 684 11 252 649 8لعخلاك  لعمصاف للوك لش هب  

 860 107 710 97  520 71لكتنريعلعشاعي  لوكص  يفل

 526 538 310 079 643 254 949 381 191 اوموع

 بن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للاباشايللعاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 
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ههليلالعاشههال لةعحهاعالك ههاةلعمههتا  لعاههاو ع ،لوعاملمههللعاهىلعاتديههالكههلبا عمههللكههاىقه العمههاقدل للالحتمع
ءلعمتهاياللعلللعلع ه صهحط  ملهللولعلع  ءلعاىلمنللوعحاألوة  لق كللبتري يمل  لعاىلعاألمنريع ،لعاتديهالكه ل

ةني ا هللعمصه  يفلعااللخلاهطلبهنيللوعهاالعكص  يفلعاص  ر،لعاتديالك له ي لعحلت بنيلوة  لكرب ألابارياث دلعاث ريت ل
حلههال لالتتايهه و لعوة ههل  ههلااخصههملكهه لعان ح ههللعجل  لوعمصهه  يفلعإياعةيههل،لعاتديههالكهه لصههحللعمصههاوف  لعاا باههل

 .عمتمريحلب لوعاتديالك لعاا  الاباتصح ح  لعا  كللعنالحتايالعانت ايللعجل    ل
 :أعباء املستخدمني .3

 ع هل،ل لعالجتميشملله علعحلت  ليهللكه لحته  لةجهري لعمتهتخاكني،لعالشهاعي  لعمافريعهللاا  ئه 
لوقالي رللحت اب لكاينللابم  اغلعات ا ل:وعلع  ءلعالجتم ع للعلساى،ل

 لوحدة: دجا                                     جاو لتفص ا للع  ءلعمتتخاكنيللل: (19-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 036 228 215 1 676 217 065 1 230 269 052 1لةجري لعمتتخاكني

 972 167 292 989 014 255 662 255 255للعالجتم ع عالشاعي  لعمافريعللاا  ئ  ل

 930 609 115 487 843 50 227 117 51لعلع  ءلعالجتم ع للعلساى

 938 005 623 1 152 076 371 1 119 642 358 1 اوموع

 اباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

مه لي مهيبلهله ،للااتديهالكه لصهحللعاتتهاي للع ع نللك لحت  لةجهري لعمتهتخاكنيلعاتاق دلبفحصلمتل
فحههصل،لاطاهبلعااهه رريلعممنريحههللااملمهه  لوةالعلجهري لمتلحتهه هب ليمهه ليتفحهصليشههريف  لعااوعتههبلوعم  فه  للمت

ل. لعالجتم ع ل عايتلمتلةفمل  لاا  ل وخمتافلعالشاعي لعإمج يلعاضاي للعاىلعااسلل
 :املدفوعات املماقلةالضرائب والرسوم و  .4

ل،ريالعلساىع بلوعاامعاضاع بلوعاامريالي لعمتاجملللع ل قملعلعم  ،لوي علعاضالله علعحلت  لضمي
 وف م ليا لتفص للا للحت  :

، 2016 يهههللمهههنللااهههاليههه الهههه علعحلتههه  لعل الضةةةرائب والرسةةةوم غةةةري املسةةةرتجعة عةةةن رقةةةم األعمةةةال:  -

 ؛ةج 587 975 55، 190 684 149، 811 704 89 ص الكاي لابم  اغلعات ا ل:لل2018، 2017
  يهللمهنللل لةيضه لعااهاليه الهه علعحلته الضرائب والرسوم األخةرى )خةارج الضةرائب علةى النتةائج(:  -

، 028 620 130، 732 817 47 صهههههههههههههههههههههه الكههههههههههههههههههههههاي لابم هههههههههههههههههههههه اغلعات ا ههههههههههههههههههههههل:لل2018، 2017، 2016

 ةج.756 228 185
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لعحلتههه  لع للتتهههايللل،عهههاالتتههاي للعاضهههاي للعاهههىلة ابحلعاشههاي  لضهههم لهههه علعحلتهه  عاتديههالكههه لمتل
عمهه  ليههالكهه ل قههملعلعاتدول،لعاتديههالكهه لتههريفالمج ههعلعارياث ههدلعاههيتلتث ههللصههحللعاملما هه  ،ل695عخلهه صلهبهه لحههه ل

لعمصاحلب .

ليا :لعل  يللعاتنللي اله علعحلت  ليم لاألعباء العملياتية األخرى: .5
 لوحدة: دجا                                       جاو لتفص ا لاألع  ءلعاملما  ت للعلساى: (20-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

اريزلك ت للوعحلمملاريلكتلععلاتوىلعمات للع لعالكت   ع ،لعاربعءع ،لعااسص،لباع
  744 462 579 582 1 440 322 10لوعاا ملعمم اال

 33 0 341 212لساوجلةصري لكث تللي لك ا لراصلعلعاا مللع ل

 000 555 000 600 000 450لةتمل  لعحلضري 

 197 572 5 942 745 5  339 342 5لع  عهل   لوعاتربلل،عإع ان لعممنريحلل،عاغاعك  ،لعاملارياب 

 602 113 643 198 102 786لعلع  ءلعالمتثن   للااتت  لعجل  ي

 0 0 326 72لةع  ءلةساىلااتت  لعجل  ي

 576 703 6 164 127 8 548 185 17 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

لالعارياث هدلعاهيتالكه لتهريفاتديالكه لصهحللعاملما ه  لكه لعان ح هللع  مه  ل،لوعاتديهمتلعاتاق دلك لس  لع
 اباتت  لعامل ةيلااشايل.تث للوترب له هلعاملما   لوة  لكات طلل

 األعباء املالية .6
ل2017 لعلمهنيتلةج،لةكهل601 13علست  العاصهافلمب اهغلقها هلل2016تتمثللعلع  ءلعم ا للعلمنلل

ت  العاصهافلوابانت للخللةج،ل321 602 482و 982 432 369لفاالمتثاللع:لةع  ءلعافريع المب  اغل2018و
لةجلعاىلعاتريعيل.ل667 005 1ول612 23فاا  لبهل

مافريعهللععافريع هاللعاتحاهدلكه لةمهمل  لعاصهاف،لوعاتحاهدليه ا لكه لةقهللسه  لكه لاتهاق دابلق العماقد
ل.تحما  لعاشايلتاوضلعايتلتتن مبلكعلعاايريالوعااحمتريبللابمملاال لعمفاوضل،لولعايتلمتلعاتصايملهب لوة  ل

ل
ل
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تهنللوههريلل  يهللعاععحلت  لي ريال ص الكهاي له علخمصصات االهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة:  .7
 يشمللعحلت اب لعات ا ل:

 لوحدة: دجا               وعمؤوان لوست  العاا ملل  جاو لتفص ا لمخصص  لعالهت ي: (21-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

ري للصخمصص  لعالهت ي  لوعمؤوان لوست  العاا مللع
 869 024 382 3 194 305 767 2 008 328 810لي لعجل  يل

خمصص  لعالهت ي  لوعمؤوان لوست  العاا ملل
 626 519 64 334 203 40 959 774 14لعممتا   لعمريضريعللكريضعلعالكت   

ري للصخمصص  لعالهت ي  لوعمؤوان لوست  العاا مللع
 877 716 137 569 948 306 062 297 243لعجل  يل

صالاملن وعمؤوان لوست  العاا مللعخمصص  لعالهت ي  ل
 0 0 838 565 2لعم ا ل

 372 261 584 3 097 457 114 3 867 965 070 1 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

مط هههدلعوعمملههها للطاياهههللعالههههت نلعاههيتلمتلتط  ا ههه لعلحتههه  لعالههههت نكههه لسههه  لفحهههصللمتلعاتههاق د
خهه طالمب هه لتتملاههدلكههاىلجايههللعمههؤوان لعاههيتلمتلتشهه  ا  لوةلفحههصلمتوعالطهه العاههىلجههاو لعالهههت ن،ليمهه ل

 حمتماللعاريقريا.

 يشملله علعحلت  لعاملن صالعات ا ل:الضرائب عن النتائج وما مياقلها:  .8
 لوحدة: دجا                                جاو لتفص ا لحلت  لعاضاع بلوك لمي اا  : (22-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 (442 327 72)  (198 953 15) 517 421 5لعاضاي للعمؤجاللعلصري 

 943 899 26  (524 492 11)  0لعاضاي للعمؤجاللعخلصريا

  326 300 491 072 042 424 232 554 738لعاضاع بلعاىلة ابحلعاشاي  

 000 000 330  000 000 400 000 000 130لعاضاع بلعلساىلعاىلعانت  ت

 827 872 775 350 596 796 749 975 873 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:
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عاث ريت هل،للللعارياث هدتديهالكه لصهحاعحلته اب ،ليمه لقه الابصهحللعاتتهاي للع  مهيبلهله هلبفحصللق العماقد
لل ابحلعايتلمتلةفمل  .صحللعاضاي للعاىلعلعاتديالك ابإض فلل ىل

 لسههه  لوكهههلاهههث  عللعاههه يلقههه البههه لعلعاتهههنريع لبملهههالعما باهههللعاهههيتلةجايهههللكهههعلعمهههاقدلوكههه لسههه  لعاملمههه
تفظليمهه لة ه لحتههلل،المهتغ  عفاههالمتلعاتديهالكهه لصهحللعلع هه ءلعمتهاياللوة هه لكات طهللبههاو ألل،عمملاريكه  لعمااكهل

ل:ب للعارياث دلعايتلتث للعاملما   لعايتلحصاللس  له هلعاتنريع ،لح  لمتلعاتديالك 
ةول لا سلمب لمتلةفملرفا  لوللللعااو ألعم ا للمب ليات طلهب لك وعا يلياض ل الحتملتط  دلك اةلعالمتحا ز -

 صاف لفمل ؛
 اعةيللوعمص  يفلعااةني ا ل؛يعاالعخلاطلبنيلعمص  يفلعإ -
 حتايالعااتطلعاتنرييلالهت نلعلصري لعاث بتل؛للايا   لطال -
 عاال ة عجلةيلةع  ءلي لق باللااخصملضم لةع  ءلعااو أ؛ -
 طهللةيلة ه لكاتل،  ه فتهاي ا  لتعلع  ءلعمصاحلهب لحا ا للوكث تللوكرب ألابارياث دلوهه ل هصلعاهاو ألعاهيتلمتل -

   ؛باو ألعالمتغ
 اي  ؛عاىلة ابحلعاشلعاضاي للعاا  البتملايللعانت ايللع  م  للااريصري ل ىلعانت ايللعجل    للك لةجللحتايا -
لاي ا  لعح ههه لمتلتتهههل،عهههاالحهههاو لساهههطلعلعحلتههه اب لةانههه ءلتتهههاي للعاضهههاي للعاهههىلة ابحلعاشهههاي   -

 ؛عحلت  لعخل صلهب 
  والكرب ألوط  مل ل؛الكن  لعمتعلعااوعتبلعايتليتتف  -
ريةلوعارياث ههدلعاههىلعاملاههلكهه لسهه  لعالطهه العاشههايلصههحللعافريع ههالعم ا ههللعمصههاحلهبهه لوةالههه هلعاههايريال ههصل -

 عا  كل؛
 ث للعخلطالعمت بلات ريي لعمؤورل؛تريفالواث دلت -
 لهب لع  ءلوعحتف ظ ت اب لعلحتريفالمج علعارياث دلوعمتتناع لعايتلترب لعاملما   لعايتلق كللهب لعاشايللعل -

 إك  ر للعااجريالهل لعنالعحت  ج  .
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 الفرع الثاين: حساابت النواتج
لعا   ألعلعحلت اب لعات ا ل:عإنينللعنيلتتمثللرريعتتلشايلل

 مبيعات البضائع واملنتجات املصنعة واخلدمات املقدمة واملنتجات امللحقة .1
وههريليشهمللل،لعمخهزاويه علعمنتايه  لعاهيتلعلعاه يلحااته لعاشهايليتمثلله علعحلت  لعل قهملعلعمه  ل

لعاملن صالعات ا ل:
 لوحدة: دجا             جاو لتفص ا لم  مل  لعا ض عللوعمنتاي  لعمصنملللوعخلاك  لعمااكل: (23-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

ك  مل  ل
لبض عل

 770 382 4 300 088 15 990 371 2لك  مل  لبض عل

 787 861 776 18 186 716 196 17 713 487 813 8لك  مل  لعمنتاي  لاتكللعاصنع

 093 615 579 761 155 305 0لك  مل  لعمنتاي  لعاريم طل

 093 203 431 148 431 148لساك  لةساىلكااكل

 (084 282 9)   236 528 360 233 817 12لعإرت جلعمخزالةولعمنتاصلك لعمخزوا

 0 0 702 634 319ل رت جلكث ل

 659 780 351 19 914 636 877 17 069 460 148 9 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

ةالال،للتههايللحم مهه    لعلي رههللكط باههللكههعلكهه لهههريلككهه لابالطهه العاههىلعافههريعت لوعاتديههاللعمههاقدلقهه ا
عا ض  علةاللكاةوةع ل  لكعلحت  لك  مل  لبض عل،لعاتديالك لوجريةتك لحت اب لعازاب  لوكا بالة عمللع نل

غهه لعلحتهه  لتلكهه لهههريلكتههايل لعاتديههالكههوهههللهنهه نلفههريعت لمتل اغ ؤههه لوكهه لهههريلمهه بلعإاغهه ء،ليهه ا لال،ل
عاهههىللعإطههه اول،لطههه العاهههىلبط قههه  لعجلهههاةلاملما ههه  لةسهههري لوسهههاوجلعمنتايههه  لكههه لعمخهههزاعمخهههزوا،لكهههعلعال

 عارياث دلعايتلتث للعات  ا فلعمات طللنن  لعمنتريجلعمث ل.

 إعاانت االست الل .2
ةج،لب نمهه لل 455 015 4بهههلل2016سهه  لمههنلللنينههلعإ  ل عهه ان لعالمههتغ  لعلسههاىلعلشههايللقههاعل

ل.ةجل014 622 3  رللفل2018علمنللةك لةج،ل 812 426 8تاا لبهلل2017ي رللعلمنلل
متلل،ليمهه لا  هه لعاشههايابالطهه العاههىلعارياث ههدلعاههيتلتث ههللصههحللعإع رههللعاههيتلحتصههاللعلعمههاقدقهه الوقههال

 .عانت  تلحت اب عالط العاىلعاتاي  لع  م  للااتديالك لصحللعم  اغلعايتلت  العلجاو ل



.......................................دور التدقيق الداخلي في تسيير المخاطر الجبائية في شركة اإلسمنت عين الكبيرة الرابع: الفصل  

  

 
180 

لم ليا :يعاا عمللللظ اله علعحلت  لعل  يللعاتنريع لعاث اللحملالنواتج العملياتية األخرى:  .3
 لوحدة: دجا                         جاو لتفص ا لحلت  لعانريعتتلعاملما  ت للعلساى: (24-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

  000 100 000 638 000 860 1لف   لعلعاا مللع لساوجلةصري لكث تللي لك ا ل

 285 42 285 42 285 42لو أةقت طل ع ان لعالمتثم  لع ريالل ىلرت ايللعاا

 935 265 52 027 627 84 399 015 82لعانريعتتلعالمتثن   للع لعما   لعاتت  ل

 024 551 23 870 878 14 146 295 11لعانريعتتلعلساىلااتت  لعجل  ي

 244 959 75 182 186 100 830 212 95 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

لق ايم ل،لل هاملما   لةععايتلتث للعلحصلعارياث دلوعاتاي  لع  م  لفك لس  للاتاق دابلق العماقد
ايللوةرهه لع رههللعمتههةقتهه طل عهه ان لعالمههتثم  لع رياههلل ىلرت ايههللعاههاو ألااتديههالكهه لقتههطلعإفحههصلحتهه  لب

  ع ان لعاتاي  ز.ل131حمتري لك لس  لك لمتلتتاي ا لعلعحلت  ل

 ا ل:املن صالعات عا   ألعلععنيللنينلعإتتمثللعانريعتتلعم ا للعلشايللالنواتج املالية:  .4
 حدة: دجالو                             جاو لتفص ا لحلت  لعانريعتتلعم ا ل: (25-4)اجلدول رقم 

 2018 2017 2016 البيان

 271 870 191 219 278 1 0لع  اع لعلصري لعم ا ل

 255 812 232 567 170 80 000 000 132لعحلاريز لعماينرياع  اع ل

 0 0 992 204لة ابحلعاصاف

 462 56 808 0لرريعتتلك ا للةساى

 988 738 424 594 449 81 992 204 132 اوموع

 اباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

ق هه  لحهصلعالتف فيمه لقه الب،للكه لمتلتتههاي ا لحم مه   لااتديهالكه لصهحللعحلتهه اب لبفحهصلقه العمهاقد
فحههصلحتهه  لول... خل،لعمتملااههللابااههاوضلوكملههاال لعاف  ههاأ،لعاتديههالكهه لفهه  زل عهه ةألعاتا هه م،لةمههمل  لعاصههاف

 رريعتتلك ا للةساى.
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ته  العاا مهللس  لكه لحتهلقا  لعم  اغلعايتلمتلعماج ع  اإلسرتجاعات من خسائر القيمة واملؤوانت:  .5
 به:ل2018و 2017، 2016لس  لعاتنريع لعاث  لوعمؤوان 

 ةج؛ل202 228 14، 072 587 1، 205 584قا  لبه:للعإماج ع   ابلنسبة ل لول ال ري اجلارية: -
 ةج.ل487 36 ،757 36، 299 94به:للعإماج ع  قا  للابلنسبة ل لول اجلارية: -

 لفحهصلعاتهاي ولهلعحلته اب ،ل مهاج العم ه اغلعمتهاياللعلهه حللاتديهالكه لصهعلعمللعمهاقدلعاهى
 ع  م  للااتديالك لصحللك لمتلتتاي ا .

متهاياللعلاملن صهالععمتلعاتديهاليه ا لكه لصهحللل،وك لس  لعما باللعايتلةجايللكعلعمهاقدلعاهاعسا 
يتل ههللعاملما هه  لعاههعاههيتلتثليمهه لة هه لحتههتفظلب ههللعارياث ههدلل،حتهه اب لعانههريعتت،لوة هه لكات طههللبههاو ألعالمههتغ  

ل:وقالمتلعاتريصلل ىحصاللس  له هلعاتنريع ،ل
لمهريعءلمتل،يهاعةع  ص  لك لةالعمؤمتللتت علق عاألعالمتحا زلعايتلتتضم لعمتف ةأليللفاألحم م  للمب لخي -

 حتص ا  لةالال؛
 قهمللافلتضهخ ممهاةوةع لهبهك  مله  لصهري يللكهعلععاالوجريةلةيل يف ال لةولجت و ع لع لطايدلتتهاي لل -

 وي ا لعل ابحلعان مجللعن  ؛لعلعم  
 ا ق  ؛حتص للعافريع العم ا للوكملافللشاوط  لك لح  لعمملاال لعمط اللوكريعع العمتح -
 تث للصحللعماج العمؤورل؛عايتلرياث دلعاتريفال -
 ف   ؛لتتاي ا  لصلعااو ألعايتلمتوه ل ل، لحا ا للوكث تللوكرب ألابارياث دعانريعتتلعمصاحلهب -
 عاال ة عجل ياعةع لعمتثن   ل؛ -
 لهبه لنريعتتلوعحتف ظ ت اب لعاحتريفالمج علعارياث دلوعمتتناع لعايتلترب لعاملما   لعايتلق كللهب لعاشايللعل -

 إك  ر للعااجريالهل لعنالعحت  ج  .
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 ةالكبري  نيعشركة اإلمسنت ب للضرائبلداخلي االتدقيق  املبحث الثالث:
   لوعحلههالكهه ل  لعجل ههكهه لةجههللكملافههللكههاىلكتهه مهللعاتههاق دلعاههاعسا لعلحتا ههدلوعاافههعلكهه لفمل ا ههللعاتتهه

 ،2016اللاباتنريع ل ألوعمتملا  عاعنيلنينللعإك لشايلللعمخ طالعجل    ل،لمتلطابلعارياث دلعا  كللعلة عمتن 
مهللاامملعاهىلعاا م ين،لوعا تملكاعق ت  لوعاا  البملما للعاتاق دلعاىليللك لعاامملعاىلعانش طلعل2018 ،2017

 اي  . ابحلعاشةعمض فل،لوعاامملعاىل قملعلعم  ،لوعاضاي للعاىلعااسللعإمج يل،لوعاضاي للعاىل

 القيمةةةى الرسةةم علةةو  (TAP)تةةدقيق الرسةةم علةةى النشةةاط املهةةين املطلةةب األول: 
 (TVA) املضافة

مضه فل،لكه لعاا مهللعلعله علعمطابلعاىلتاق دليللك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلوعاامملعاىمنململل
وههههللل، لةالالوههههللتريجهههالةيلةسطههه ءلعلهههه هلعحلتههه ابل،ةجهههللكملافهههللي ف هههللمههه لعاملمهههللعلهههه هلعحلتههه اب 

ل.اةعاتصا   لتتملعلعاريقللع 

 TAPتدقيق الرسم على النشاط املهين  الفرع األول:
عا  ه أللعنيلنينلعإلفإالشايلل،ك ا لك لق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعمم االل222حتبلعم ةأل

 ف ضهه  ،ليمهه لة هه للةوالعالمههتف ةألكهه ل%1ور ههاعلاط  ملههللرشهه ط  ل)رشهه طلعإرتهه ج(ليههتملتط  ههدلعا  هه لكملهها ل
 بملهللوالعلسهاىلعاتبهنيلعافهالولتتتف الك ل عف ءلك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلف م لخيصلعاملام   لعمنايزألب ن ه ل

 لااامهمللعحلها لعمنشه .لويملتهربوي علعاملام   لعاهيتلتهتملعل طه  لعاريي اهللعاريطن هللاتطهرييالعالمهتثم ل،انفسلعجملمع
ولاا ضهه عل،لوعااهه  لك هها لكهه لرفههسلعااهه رريالعاتتهها ملعمهه ةيلوعااهه رريلل221ل ههينلحتههبلعمهه ةأعاههىلعانشهه طلعم

 عا ا لوعجلز  لااثم لعلح اللعلشغ  لعاملا  يللوأتةيللعخلاك  .
العاههىلعإطهه لمتل،وكهه لةجههللعاتديههالكهه لصههحللعاامههملعاههىلعانشهه طلعم ههينلعمتههاةلمصههاحللعاضههاع ب

مله  لتهتملالكه لةالعم  لعاتديهمتل مهيلل بات ه لكهعلكه لههريلوع ةلعلك هزعالعماعجملهل،،لوكطعجل    هللعاشه ايللعاتصا   
لك لس  لعافريعت لعا  كللعايتلتث للصحللعاملما   .

ااتهههنريع ل 50Gضهههمنت  لعخل صهههللاباتصهههايملهبههه علعاامهههملوعاهههيتلتلي رهههللعم ههه اغلعا ههه هاألعلعارياث هههدللااههها
لحمللعاا عمللعاىلعانحريلعات يل:عاث  ل

ل
ل
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 2016سنة لالرسم على النشاط املهين تدقيق أوال: 
و لعمهريعيلل،لوعلعجلها مهملعاهىلعانشه طلعم هينلةجل813 704 89لك اهغلعاشايللماة ل2016علمنلل

 :عليللش الك لةش العاتنللتفص لليريضملي ف للحت  له علعاامم

 لوحدة: دجالللل.للل2016تنللعمصاحلهب لاعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايلل: (26-4)اجلدول رقم 

لالشهر
 رقم األعمال اإلمجايل

 G50املصرح به يف 

 رقم األعمال يف

 ميزان املراجعة
 رقم األعمال اخلاضع

الرسم على 
 النشاط املهين

 228 655 7 780 522 765 290 577 782 264 536 782 جانفي

 911 572 7 056 291 757 464 339 772 464 339 772 فيفر 

 492 381 6 188 149 638 288 699 653 288 699 653 مارس

 528 993 4 837 352 499 774 931 508 448 351 499 أفريل

 295 984 8 486 429 898 536 147 913 536 147 913 ما 

 594 264 8 447 459 826 858 607 829 858 607 829 جوان

 673 284 8 332 467 828 484 201 832 484 201 832 جويلية

 842 851 7 235 184 785 235 904 785 235 904 785 أوت

 485 617 5 452 748 561 836 499 564 836 499 564 سبتمرب

 559 625 8 928 555 862 695  382 873 695 382 873 أكتوبر

 332 666 7 213 633 766 032 510 778 058 551 778 نوفمرب

 874 806 7 412 687 780 636 201 795 962 781 804 ديسمرب

 813 704 89 366 481 970 8 128 003 090 9 128 003 090 9 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

ل
ل
ل
ل
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عاتصها   لعجملهللكالولعمااكللكه لطهافلشهايللعإنينهللل2016عخل صللبتنللعارياث دللعاىبملالعإط ال
لك ليا :لمتلك ح لل،وك زعالعماعجملللوجاو لحت اب لعانت  ت

االا،لوةالهن نلعهنيلعافاولب قملعلعم  لعمملفىلك لعاامملعاىلعانش طلعم ينليتمثللعلعلعم  لعايتلمتلل .1
  ت،لح ه لةالاب لعانتهتط بدلبنيل قملعلعم  لعإمج يللعاتهنرييلعمتهايللعلك هزعالعماعجملهللوجهاو لحته 

و لحته اب لي العلجهاةج،لعلحنيلل 128 003 090 9ياا لبهلل2016عمتايللعلك زعالعماعجملللمنلل
،ل  لةم  ببملالعا ح لعولج،لةلل994 994 273لةجلةيلهن نلفازلمبااع ل134 008 816 8عانت  تلي اغل

عإنينههللل هه ا فلراههلتع هه  ألعهه لةكههريع ليههتملحترييا هه ل ىلعجملمههعل ههصللريهههلههه علعافههازمتلعاتريصههلل ىلةال
 هه ليههتملاشههم  ،لحاههريال  لعجلنههري لعاههيتلتاههريالعااواههللبتههاع م  لااحفهه ظلعاههىلرفههسلمههملالعإنينههللعلع

لوضمل  لعلعاصناوزلعااعسا لعخل صلمبايمعلصن عللعالنينل.
علواث ههدللحم مهه   لع بلكههعلكهه لهههريلكتههايلوجههريةلتطهه بدلعلعم اههغلعإمجهه يللعاتههنرييلعمتههاةلمصههاحللعاضههال .2

 ؛ةج( 813 704 89عاامملعاىلعانش طلعم ينلتضم لك اغلل642عمؤمتلل)ح 
ل،لح ه لحااهللشهايللوك زعالعماعجمل 50Gوجريةلتط بدلعل قملعلعم  لعإمج يللعاتنرييلعمصاحلب لعل .3

 ؛ةج 128 003 090 9 مج يللقا هلعإنينلل قملةعم  ل
علشهه الل جملههللسهه اععلعمهه  لعاشهه ايلعمصههاحلبهه لكههعلكهه لهههريلكريجههريةلعلك ههزعالعملوجههريةلعسههت فلعل قههم .4

 عات ا ل:لج رف ،لةفايل،لرريفمربلوةيتمرب:
لعلك هزعالعماعجملهلللعمتضهم لكه لعم اهغةج،لوهريلةقهلل 264 536 782علش الج رف لي العم اغلعمصاحلب ل -

شايلل اللة  ل.له علعم اغلع   ألع لساك  لةساىلتااك  لعاةج 026 41لبفازلقا ه ةج 290 577 782
ريلكنصهريصلعا ه لعلههحتبلك لعخل صلبش الج رف ،للر ل G50الحتصعا لبملا،لا علاليتملعاتصايملب لعل

لا اه لةولعجلز ه ع للعااه  لعاضاع بلعم  شاألوعاامهريالعمم ااهلليمه لمه دلليهاهل)عحلها لعمنشه لااضهايق رريال
 أتةيللساك  (.علح الل

ب نمهه ل قههمللةج، 448 351 499 قهملعلعمهه  لعمصههاحلبهه ليهه العلشه الةفايههللي رههللعاتصهها   ليمهه لياهه :ل -
ةج.لهه علل326 580 9ةج،لةيلعافهازلب ن مه لقها لبههل 774 931 508علعم  لعلك زعالعماعجملهلليته ويل

عالسههت فلانتههتلعهه لعههاالعاتصههايملبفههريعت لااملما هه  لعاههيتلمتههللكههعلعاشههاي  لعات بملههللوعافههاوا،لف هه علعم اههغل
كملفىلك لعاامملعاىلعانش طلعم ين.لواباايملك لةر لا سلا لأتا لك لعان ح للعم ا ل،ل اللةر لجيهبلعاتصهايمل

 لههريلكصهاحلبه ،لوقهالقه العمهاقدلبنصهملقتهملك لةجهللعاتريعفهدلبهنيلكه لههريلكتهايللحم مه   لوكه  50Gب لعل
،لوهههريلمهه بلعالسههت فلG50ع  مهه للنظ هه  ه،لاهه ا لمتلعلشهه الةيتههمربل ة عجهه لعلعاتصههايملعاشهه ايل
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ةجلةيربلك لعمتايللعلك زعال 962 781 804عحل صللعله علعاش ا،لح  لمتل جي ةلةالعم اغلعمصاحلب ل
ل.ةج 326 580 9مب اغلقا هللةج636 201 795عماعجمللل

اهههريع ةلعلك هههزعالععم اهههغلةجلةيهههربلكههه ل 778 551 058 ب نمههه لعلشههه الرهههريفمرب،لفاهههاليههه العم اهههغلعمصهههاحلبههه  -
  لعلسهاىلعاهيتل،لوه علعافازلميثللعما للحتص للعخلهاكةج 026 41مبااع للجةلل032 510 778عماعجمللل

صهايملعاشه ايل لعلعاتاهىلعاتصهايملبهمتلتااي  لك لق للعاشايللعلش الج رف ،لواباته يللةصه حللكازكهللع
G50 .عخل صلبش الرريفمرب 
 2017سنة لالرسم على النشاط املهين تدقيق اثنيا: 

اغلعاشهه ايلل،لوعم هه ةجل194 684 149مههاة لعاامههملعاههىلعانشهه طلعم ههينلكهه لكاههاع هلل،2017علمههنلل
لعايتلق كللعاشايللبتتاياه له :

 لوحدة: دجا  .  2017تنللعمصاحلهب لاعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايلل: (27-4)اجلدول رقم 

لالشهر
 رقم األعمال اإلمجايل

 G50املصرح به يف 

 رقم األعمال يف

 ميزان املراجعة
 رقم األعمال اخلاضع

الرسم على النشاط 
 املهين

 761 470 5 069 076 547 838 558 554 812 517 554 جانفي

 621 094 6 137 462 609 905 352 615 905 352 615 فيفر 

 408 242 9 846 240 924 348 683 010 1 348 683 010 1 مارس

 996 365 11 559 599 136 1 146 647 243 1 146 647 243 1 أفريل

 211 815 17 144 521 781 1 119 093 884 1 119 093 884 1 ما 

 761 811 16 182 176 681 1 249 779 739 1 249 779 739 1 جوان

 550 825 15 050 555 582 1 878 512 624 1 878 512 624 1 جويلية

 365 075 17 514 536 707 1 733 112 762 1 733 112 762 1 أوت

 217 572 17 772 221 757 1 423 395 817 1 423 395 817 1 سبتمرب

 181 760 22 148 018 276 2 928 858 350 2 928 858 350 2 أكتوبر

 196 044 5 673 419 504 287 307 822 1 287 307 822 1 نوفمرب

 927 605 4 762 592 460 716 967 651 1 893 981 651 1 ديسمرب

 194 684 149 856 419 968 14 570 269 077 18 721 242 077 18 اوموع

لشايل م للابابن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع لعاط ا لك ل عاعةل املصدر:
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عجملهللعاتصها   لكالولعمااكللكه لطهافلشهايللعإنينهللل2017عخل صللبتنلللعارياث دلعاىبملالعإط ال
لك ليا :لمتلك ح لل،وك زعالعماعجملللوجاو لحت اب لعانت  ت

لةالهنه نيمه لا،للنيلعافهاولبه قملعلعم  لعمملفىلك لعاامملعاىلعانش طلعم ينليتمثهللعلعلعمه  لعاهيتلمتهلل .1
انت  ت،لح  لعحت اب للعاالتط بدلبنيل قملعلعم  لعإمج يللعاتنرييلعمتايللعلك زعالعماعجملللوجاو 

يههه العلللةج،لعلحهههني 570 269 077 18يههه العمتهههايللعلك هههزعالعماعجملهههلليتههه ويللل2017علمهههنللل ةرههه
هه علل.ةج 893 160 560ةج،لةيلهن نلفازلمباهاع لل677 108 517 17جاو لحت اب لعانت  تلي اغل

النهري لعاهيتلتاهريلال  لعجلعافازلهريلع   ألع لةكريع ليتملحترييا  ل ىلعجملمهعل هصلت ه ا فلراهللعإنينهللاهريل
اهاعسا لاصهناوزلعملوضهمل  لعلععااواللبتاع م  لااحف ظلعاىلرفسلمملالعإنينهللعلعاشهم  ،لح ه ليهت

لعخل صلمبايمعلصن عللعالنينل.
للحم م   لعل لهريلكتايكوجريةلتط بدلعلعم اغلعإمج يللعاتنرييلعمتاةلمصاحللعاضاع بلكعللمتلك ح ل .2

 ةج(.ل194 684 149عاامملعاىلعانش طلعم ينلتضم لك اغلل642واث دلعمؤمتلل)ح 
وك هزعالعماعجملهل،ل 50Gعمصهاحلبه لعللعاتهنرييلمجه يلعلعمه  لعإعسهت فلعلعاهاقمليم لمتلك ح للوجهريةل .3

لالعماعجملهههللههههريوعم اهههغلعاهههريع ةلعللك هههزعلةج 721 242 077 18لح ههه ليههه ال قهههملعلعمههه  لعمصهههاحلبههه لههههري
متللوياجههعلمهه بلعالسههت فل ىلشهه الجهه رف لعاهه يلةج، 849 26لبفههازلقهها هلةج 570 269 077 18

لتهههههه وييك ههههههزعالعماعجملههههههلليهههههه اللعلحههههههنيلعمتههههههايللعلةج، 812 517 554لمب اههههههغلقهههههها ف هههههه لعاتصههههههايمل
ههه علعم اههغللج،لولةل  026 41ةيلةالعم اههغلعمصههاحلبهه ليهه الةقههللعم اههغلع  مههيبلمباههاع ل،ةج 838 558 554

 ليههتملاتهه يللاههوابل،سههاك  لكااكههللكهه لطههافلشههايللعإنينههللوعاههيتلالحتصههللبملههاليمهه لمهه دلعااههري لميثههل
واباته يللل،ةجل177 14ع لجزءلك له علعم اغلمباالعمت امتللةيتمربش ا،لوعلش اله علعاعاتصايملب لعل

وهههريلل،شهه ارفههسلعالعل عاتصههايملعنههلوعاهه يلمتهنهه لجيههبلةفههعلعاامههملعاههىلعانشهه طلعم ههينلعاههىلههه علعم اههغل
ا هلايللبفهه  زلقههح هه ليهه العم اههغلعمصههاحلبهه لةيههربلكهه لعمتههلةيتههمرب،لمهه بلعالسههت فلعحل صههللعلشهه ا

ص ا لةجلاليتملحتل849 26وابق لعم اغلةيللةج(،ل177 14= 716 967 651 1 – 893 981 651 1)
 بملا،لوابات يللا ليتملعاتصايملب ل اللعلح اللعاا  .ل
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 2018سنة لالرسم على النشاط املهين تدقيق اثلثا: 
اغلعاشهه ايللوعم هه ،لةجل586 975 55 مههملعاههىلعانشهه طلعم ههينلكاههاع هلعاشههايللمههاة لل2018علمهنلل

لعايتلق كللعاشايللبتتاياه لمصاحللعاضاع بلي رللي ات يل:
 لوحدة: دجا     2018 تنلاعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب ل: (28-4)اجلدول رقم 

 الشهر
 رقم األعمال اإلمجايل

 G50املصرح به يف 

 رقم األعمال يف

 ميزان املراجعة
 رقم األعمال اخلاضع

الرسم على النشاط 
 املهين

 552 302 5 175 255 530 149 147 906 1 149 147 906 1 جانفي

 565 783 3 557 356 378 595 442 363 1 595 442 363 1 فيفر 

 656 437 4 609 765 443 361 370 560 1 177 877 584 1 مارس

 319 873 4 969 331 487 318 471 740 1 318 471 740 1 أفريل

 586 833 4 645 358 483 875 280 726 1 875 280 726 1 ما 

 434 222 3 450 243 322 466 869 150 1 466 869 150 1 جوان

 643 886 4 323 664 488 727 229 745 1 727 229 745 1 جويلية

 380 977 3 977 737 397 774 492 420 1 774 492 420 1 أوت

 938 762 4 845 293 476 448 049 701 1 448 049 701 1 سبتمرب

 533 102 5 374 253 510 479 333 822 1 479 333 822 1 أكتوبر

 055 963 4 569 305 496 889 348 772 1 889 519 772 1 نوفمرب

 925 829 5 580 992 582 354 116 082 2 354 116 082 2 ديسمرب

 586 975 55 073 559 597 5 435 152 991 19 251 830 015 20 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:
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عجملهللعاتصها   لكالولعمااكللكه لطهافلشهايللعإنينهللل2018عخل صللبتنلللعارياث دلعاىبملالعإط ال
لك ليا :لمتلك ح لل،وك زعالعماعجملللوجاو لحت اب لعانت  ت

ا،لوهنه نلعههاالنيلعافهاولبه قهملعلعمه  لعمملفهىلكه لعاامهملعاهىلعانشه طلعم هينليتمثهللعلعلعمه  لعاهيتلمتهلل .1
ح ه ليه الل  ت،لاب لعانتتط بدلبنيل قملعلعم  لعإمج يللعاتنرييلعمتايللعلك زعالعماعجملللوجاو لحت 

عانتهه  تللحتهه اب لج،لعلحههنيليهه العلجههاو ةلل435 152 991 19عمتههايللعلك ههزعالعماعجملههلليتهه ويل
ألعههه لهههه علعافهههازلههههريلع ههه  لةج.ل 692 089 630ةج،لةيلهنههه نلفهههازلمباهههاع لل743 062 361 19ي اهههغل

اههللبتههاع م  لاههريالعااولتةكههريع ليههتملحترييا هه ل ىلعجملمههعل ههصلت هه ا فلراههللعإنينههللاههريال  لعجلنههري لعاههيتل
مههعل صلمبايعسا لعخلههااحفهه ظلعاههىلرفههسلمههملالعإنينههللعلعاشههم  ،لح هه ليههتملوضههمل  لعلعاصههناوزلعاهها

لصن عللعالنينل.
  لعلتهههايللحم مههه مصهههاحللعاضهههاع بلكهههعلكههه لههههريلكلعمصهههاحلبههه وجهههريةلتطههه بدلعلعم اهههغلعإمجههه يللعاتهههنرييل .2

 ؛ةج 586 975 55لقا هلك اغلوعا يل ترييلعاىل(عاامملعاىلعانش طلعم ينل642 حه)
 مهه   لعلك ههزعالةيههربلكهه لعمتههايللحمةج،ل 251 830 015 20 قههملعلعمهه  لعإمجهه يللعاتههنرييلعمصههاحلبهه ل .3

  رلةج،لوياجهههعلمههه بلعالسهههت فل ىلشههه الكهههل816 677 24با مهههللجلةلل435 152 991 19عماعجملهههلل
 ياجعل ى:لي ش الةالم بلعست فل قملعلعم  لعله ي لعاح  لل،رريفمربول

زعال هههكعللعلحهههنيلعاهههريع ةةج،ل 177 877 584 1علشههه الكههه  رليههه ال قهههملعلعمههه  لعمصهههاحلبههه ليتههه ويل -
ههههريلول،لعلشههه الكههه  رةجلل816 506 24ةيلهنههه نلفهههازلقههها هللةج،ل361 370 560 1عماعجملهههلليتههه ويل

ل لوف فهاي،لوا ه جه رفلي الشثللعاملما   لعمملف للك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلعايتلمتللبنيلعافاوالعلمي
عاهيتلولل،خل صهللابجملمهعت ه  ع لعبملاك لس  ع  لعاشايللعلش الك  رلبنيلعا اه ءلعلعجملمهعلوعالمهتف ةألكه لعالك

عاريطن هلللل ط  لعاريي الممنريحلعةولعالمتف ةألك لعالكت   لعل،ك لب ن  لعإعف ءلعاىلعاامملعاىلعانش طلعم ين
ليلجه رف لوف فهاي هينلاشه الوابات يللق كللبهافعلعاامهملعاهىلعانشه طلعمل،اتطرييالعالمتثم  ،لعست   لعاث و

 ؛ةج 816 506 24وعماا لبهل
ا حهه لعهه لمهه بلعبملههال،لولجةلل000 171ةيههربلكهه لع  مههيبلبهههللبهه لحفاههاليهه العمصههاعلل،ةكهه لعلشهه الرههريفمرب -

 ع   ألع لف تري ألب علكتاجملل.عالست فلكعلعماقدلمتلكملافللة  ل
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 TVA الثاين: تدقيق الرسم على القيمة املضافة الفرع 

مههه لبهههنيل  لعاهههيتلتهههتملف ك ههها لقههه رريالعاضهههاع بلعم  شهههاألوعاامهههريالعمم ااهههل،لفهههإالعاملما هههل138لوفاههه لاامههه ةأ
نههللعههنيلايللعإنيشههتملفههىلكهه لعاامههملعاههىلعاا مههللعمضهه فل،لوهههريلكهه لينط ههدلعاههىللعلجممههعلعاشههاي  لعلعضهه ء

متل G50 لعاشه ايللعاتصها  لبملهالكاعق هلولل.علسهاىلعاشهايللعلالوابقه لعافهاواةان ءلق  ك  لاملما   لكهعل  ألعا 
لتتاي للعم  اغلعمتاةألعخل صللاباامملعاىلعاا مللعمض فلليم ليا :

ل2016لسنة  TVA أوال: تدقيق الرسم على القيمة املضافة
فملللك لكاا عهل،لوةةج 128 003 090 9صاحللشايللعإنينللعنيلي  ألباقملةعم  ل مج يللقا هل

لمض فللعا يوف م ليا لجاو لتفص ا لااامملعاىلعاا مللع،ل2016س  لمنلل TVAةجل 326 905 917
 ش اع:ل12ةفملت لعاشايللمصاحللعاضاع بلس  ل
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 لوحدة: دجا    2016اتنلللعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب عاامملعاىل: (29-4)اجلدول رقم 

 الشهر
رقم األعمال 
 اإلمجايل

رقم األعمال 
 اخلاضع

TVA  على
 املبيعات

TVA  على
 ملدفوعةا TVA املشرتايت

 977 221 106 896 916 23 873 138 130 780 522 765 264 536 782 جانفي

 341 550 104 139 189 24 480 739 128 060 291 757 464 339 772 فيفر 

 221 694 60 142 791 47 363 485 108 190 149 638 288 699 653 مارس

 649 205 45 334 684 39 983 889 84 840 352 499 774 931 508 أفريل

 784 715 103 228 017 49 012 733 152 480 429 898 536 147 913 ما 

 568 025 83 537 472 57 105 498 140 440 459 826 858 607 829 جوان

 975 145 91 471 693 49 446 839 140 330 467 828 484 201 832 جويلية

 519 734 101 800 746 31 319 133481 230 785184 235 904 785 أوت

 781 959 27 654 608 66 435 568 94 910 284 556 836 499 564 سبتمرب

 902 343 95 744 232 50 646 576 145 210 333 856 695 382 873 أكتوبر

 733 590 83 824 974 45 557 565 129 340 150 762 058 551 778 نوفمرب

 876 716 14 761 379 103 637 096 118 100 686 694 636 201 795 ديسمرب

 326 905 917 530 707 589 856 612 507 1 910 310 868 8 128 003 090 9 اوموع

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:
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يتلمتلتهاق ا  لمتلك ح هلل،لوعا2016اتنلللك لس  لعمملريك  لعمتريفاألعلك زعالعماعجملللوةفالعلمت ل
لك ليا :

 ؛عالعماعجمللوعمتاياللعلك زل G50عمافريعللس  لعاتنل،لعمصاحلهب لعللTVAوجريةلتط بدلبنيل .1
لاعجملل؛وعاريع ةألعلك زعالعملG50عمصاحلهب لعللعاا باللااتحص ل TVAوجريةلتط بدلبنيل .2
ب،لوكهه لهههريلللعاضههاع وجههريةلعست فهه  لبههنيلعاامههملعاههىلعاا مههللعمضهه فللعمتههاجملللعمصههاحلهبهه لاههاىلكصههاح .3

 كتايللحم م   لس  لعلش العات ا ل:ل
اضهاع بلةيهربلىلكصاحللعش الك  ر:لي العاامملعاىلعاا مللعمض فللعاا بللا ماج الوعمصاحلب لااعل -

 هزعالعماعجملهلللعلحنيلعمتايللعلكلةج 142 791 47مم لهريلكتايللعلةف تالعمؤمتل،لح  لصاحللبهل
قههاليهه الههه علولل.ةجل379 332ةج،لةيلهنهه نل  ةألعلعم اههغلعمتههاجعلمباههاع ل 810 411 47ليهه الي اههغ

عاتاي  للك  رلعلعالست فلبت بلتتاي للف تري ألشاعءلكاتني،لوعنالك ح لللا لمتل اغ ؤه لعلش ا
  عا.فايللوجريلةع  م  ل،لوا  لي القالمتلعاتصايملهب ،لا ا لمتل ف  للا لعم اغلعلش ايل

 اغلللعم هه للي رههلعمههاج ع ،عاههىلعمشهها  لمب اههغلةقههللممهه ليهه الجيههبل TVAةفايههل:لمتلعمههاج الشهه العل -
ي رهههههلل G50ل:لعللعاريعج هههههللعالمهههههاج العاهههههىلعمشههههها  لعاهههههىلعانحهههههريلعاتههههه يلعمتهههههاياللعخل صهههههللاباضهههههاي 

 ةج.ل238 617ةجلةيلعافازلباغل 951 922 39ةج،لةك لعلك زعالعماعجملللي رللل334 684 39
 لعمصههههاحلبههههلح هههه ليهههه العم اههههغلةج 715 140ضههههللكهههه لعم اههههغلعمتههههاجعللكهههه لقهههها هلف لعلشهههه الجههههريعا:لسَل -

 ل.ةجل252 613 57ل،لةك لعمتايللعلك زعالعماعجملللف ريةج 537 472 57
لوعلحتهه  لTVA شهه الةيتههمرب:لوجههريةلعسههت فلعل قههملعلعمهه  لعاهه يلمتلعاتصههايملبهه لعلحتهه  عل -

ل لعلحته  بةقللك لعمصاحللTVA ح  لي العمصاحلب لعلحت  ل،TAPل عاامملعاىلعانش طلعم ين
TAP  فايهللعمملف ههللةةج،لومهه بلعالسهت فلانتههتلعه لعاملما ههللعحل صهاللعلشهه الل326 580 9 همب اهغلقها ل

ليتمرب.ةعلش اللك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلوعايتلاليتملعاتصايملهب لعلةفايللومتلتاع ي  
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ل2017لسنة  TVAاثنيا: تدقيق الرسم على القيمة املضافة 
 مههللق،لوةفملههلل مههملعاههىلجةلل398 638 468 18بههاقملةعمهه  لقهها هللعاشههايللصههاحلل2017علمههنلل
 يلاا مهللعمضه فللعاه،لوعجلاو لعمريعيلليااالتفص  لحري لعاامملعاىلعةج 459 969 410 2كض فللك لكااع هل

لحتمات لعاشايل:
 لوحدة: دجا   2017اتنلللعاامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب : (30-4)اجلدول رقم 

رقم األعمال  الشهر
 اإلمجايل

على  TVA رقم األعمال اخلاضع
 املبيعات

TVA  على
 املشرتايت

TVA املدفوعة 

 877 638 76 807 775 26 684 414 103 812 287 544 812  517 554 جانفي

 182 670 126 613 807 62 795 477 189 557 251 997 582 748 006 1 فيفر 

 420 643 119 640 642 54 060 286 174 050 295 917 348 683 010 1 مارس

 294 214 166 944 763 47 238 978 213 250 201 126 1 146 647 243 1 أفريل

 634 030 238 483 255 98 117 286 336 935 926 769 1 119 093 884 1 ما 

 612 666 245 221 785 72 451833 318 284 062 676 1 249 779 739 1 جوان

 747 401 202 593 300 97 340 702 299 741 380 577 1 878 512 624 1 جويلية

 923 817 224 009 510 96 932 327 321 644 199 691 1 733 112 762 1 أوت

 705 263 245 646 557 83 351 821 328  694 638 730 1 423 395 817 1 سبتمرب

 164 316 310 433 300 121 597 616 431 300 666 271 2 928 858 350 2 أكتوبر

 965 287 267 360 306 71 325 594 338 397 075 782 1 287 307 822 1 نوفمرب

 936 017 188 824 828 122  760 846 310 584 035 636 1 893 981 651 1 ديسمرب

 459 969 410 2 573 834 955 032 804 366 3 248 021 720 17 398 638 468 18 اوموع

 اباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةل املصدر:

للتاق ا  لمتلك ح للك ليا :،لوعايتلمت2017ك لس  لعمملريك  لعمتريفاألعلك زعالعماعجملللوةفالعلمت للاتنلل
عاهههههههىلعمشههههههها  لعاريعجهههههههبلعمهههههههاج ع  لعمصهههههههاحلهبههههههه للTVAوجهههههههريةلعسهههههههت فلبهههههههنيلل:علشههههههه الكههههههه  ر .1

لللللللللعاههههههههههههىلعمشهههههههههههها  لعاريعجههههههههههههبلعمههههههههههههاج ع  لعاههههههههههههريع ةألعلك ههههههههههههزعالعماعجملههههههههههههللTVAولةج54 642 640
لةج،لواباتههه يلل230 37ح ههه لي رهههللعمصهههاحلهبههه لةيهههربلكههه لعمتهههاياللحم مههه   لبا مهههلللةج، 54 605 410
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وعج للعاهافعلةقهللكه لعاهيتللTVA ،ل لالمتلتتايالةيربلمم لجيبلعماج علTVAعاشايللق كللابماج ال
 ةج.ل 230 37جيبلةفمل  لمبااع ل

  لعههه لعمشهههاللTVAوعنهههالعا حههه لعههه لمههه بلعالسهههت ف،لمتلك ح هههللةالع  مهههبلقههه البتتهههاي لل
العافههه تري أل اللةج،لعلآسهههالعاتهههنللاليهههتملعمهههت  219 000)شهههاعءلكملهههاع لك تهههبلمب اهههغلل2016عخل صهههللبتهههنلل

،لةجx 17% = 230 37لةج 000 219 =عاههىلعمشهها  لTVAةيلل،(2017سهه  لشهه الكهه  رلكهه لمههنلل
علرفسلل هلعاملما لهمتلح فلل رك لا  لعلش اوله علعم اغلوعماج ع ،للوعمؤمتللق كللاباتصايملكتضمن 

ح هلل كبملالولل.ح  (اللوتصح مينعلعااجريالااملما   لع  م  للعات بلعاا الك لس  لتصف هل)عاا رريالع  ميب
 مه  لفه تري ألقه العمهري ةلنل%،17لبااللك ل%19وعايتلةص حللتط دلكملا للTVAلعخلطدلعحل صللعلحت  

لاج ع  عاهىلعمشها  لعاريعجهبلعمه TVAفدصه حللل%.19مبملها للTVAجاياألعلش الك يلعاهيتلت  هال
لوقالمتلعاتصايملعن  لعلش الك ي.ل،ةجلx  19% = 41 610 219 000ل=
حلهبهههه لعاههههىلعمشهههها  لعاريعجههههبلعمههههاج ع  لعمصههههاللTVAيريجههههالعسههههت فليهههه ا لبههههنيلل:علشهههه الكهههه ي .2

للللللللعاههههههههههههىلعمشهههههههههههها  لعاريعجههههههههههههبلعمههههههههههههاج ع  لعاههههههههههههريع ةألعلك ههههههههههههزعالعماعجملههههههههههههللTVAو ةج 483 255 98
ةج،لوم بلهه علل380 43ةيلمتلعاتصايملمباغلةقللمم لهريلكتايللحم م   لمب اغلقا هل ،ةج 98 298 863

لةج،ل37 230 ألبهههلعالسههت فلهههريل عهه ةأل  جهه العم اههغلعخلهه صلابالمههاج العحل صههللعلشهه الكهه  رلعماهها
ريعصههف  لق كههللعاههىلكشهها  لكههريعةليهه لكط باههللاام TVAةج،ل 6 150لابإضهه فلل ىل  جهه الك اههغلقهها ه

ل صهللهنه .وههريلمه بلعالسهت فلعحللةج(ل43 380 = 6 150 + 37 230)ةيللن ج ع  لاامري ة،عاشايلل
 ومي  لتريض مللا لك لس  له علعجلاو :

 الفرا ميزان املراجعة G50 الشهر

 37230 54605410 54642640 مارس

 (43380) 98298863 98255483 ما 

 (6150) 152904273 152898123 اوموع

 
قههملعلعمهه  ل لوجههريةلفههازلعل 50Gكهه لسهه  لتههاق دلعاتصهها   لعخل صههللبهههللمتلك ح ههلعلشهه الف فههاي:ل .3

 لعلحتهه  ل،لح هه ليهه ال قههملعلعمهه  لعإمجهه يللعمصههاحلبههTAPو TVAعإمجهه يللعمصههاحلبهه لعلحتهه  ل
  لعاامهملحتهعللجةلل582 748 006 1هلب نم لقا لبهل،ةج 905 352 615عاامملعاىلعانشطلعم ينلهريل

عمؤمتهللهبه للوههريلخيهصلةشهغ  لق كهلل،ةج  677 395 391عاىلعاا مللعمض فل،لةيلةالهن نلفازلبا مل
لاامملعاىلعانش طلعم ين.الوهريلي لس ضعلاص حل  
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ل2018لسنة  TVAاثلثا: تدقيق الرسم على القيمة املضافة 
ا مهللاع،لوةفملهلل مهملعاهىلةج 520 947 106 20صاحللعاشايللباقملةعمه  لقها هلل2018علمنلل

 يلعاا مللعمض فللعاهل،لوعجلاو لعمريعيلليااالتفص  لحري لعاامملعاىةج 984 056 745 2ض فللك لكااع هلعم
 حتمات لعاشايل:
 لوحدة: دجا      2018اتنلللعاامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب : (31-4)اجلدول رقم 

 رقم األعمال اخلاضع األعمال اإلمجايلرقم  الشهر
TVA  على

 املبيعات
TVA   على

 املدفوعة  TVA املشرتايت

 293 429 296 507 179 62 800 608 358 738 414 887 1 149 147 906 1 جانفي

 156 113 183 045 520 71 201 633 254 747 174 340 1 595 442 363 1 فيفر 

 578 496 240 381 678 52 959 174 293 105 026 543 1 177 877 584 1 مارس

 396 226 272 817 196 53 213 423 325 755 753 712 1 318 471 740 1 أفريل

 753 965 244 201 187 77 954 152 322 866 541 695 1 875 280 726 1 ما 

 195 457 137 104 797 79 299 254 217 683 443 143 1 466 869 150 1 جوان

 421 786 254 368 920 73 789 706 328 735 035 730 1 727 229 745 1 جويلية

 055 038 167 269 426 102 324 464 269 285 233 418 1 774 492 420 1 أوت

 341 199 261 643 603 77 984 802 338 605 173 783 1 131 365 786 1 سبتمرب

 902 790 241 911  307 105 813 098 347 860 835 826 1 065 135 828 1 أكتوبر

 604 391 242 546 850 93 150 242 336 529 695 769 1 889 519 772 1 نوفمرب

 290 162 203 817 439 192 107 602 395 354 116 082 2 354 116 082 2 ديسمرب

 984 056 745 2 609 107 042 1 593 164 787 3 264 445 932 19 520 947 106 20 اوموع

لاباشايللعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للبن ءلعاط ا لك ل عاعةللاملصدر:
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يتلمتلتهاق ا  لمتلك ح هلل،لوعا2018ك لس  لعمملريك  لعمتريفاألعلك زعالعماعجملللوةفالعلمت للاتنلل
لك ليا :

 قمللالهن نلتط بدلبنياعجملل،لح  لةي رللكط باللم لهريلوع ةلعلك زعالعملل2018يللعاتصا   لعلمنلل .1
احلعمصهلوعمتاجعللع صلفلعاىلعاا مللعمض ل،لوي علتط بدلبنيلعاامموعمتايللحم م   لعلعم  لعمصاحلب 

ل،لةيلةالهن ن:حم م   لب لوعمتايل
 ؛ماعجمللوعمتاياللعلك زعالعلG50عمصاحلهب لعل،لولعمافريعللس  لعاتنللTVAتط بدلبنيل -
لاعجملل؛علك زعالعملوعاريع ةلG50عللعمصاحلب لعاامملع صللعاىلعم  مل  تط بدلبنيل -
  م   .حملوك لهريلكتايللااىلكصاحللعاضاع ب،لعمصاحلب لامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاجعتط بدلبنيلعا -
سه  للTAPك لهريلكصاحلب لعلحت  لول TVA قملعلعم  لعمصاحلب لعلحت  للبنيوجريةلعست فل .2

لكههه لنينهههلعإشهه ايلمههه تمربلوةيتههريبا،لح ههه ليهه المههه بلعالسهههت فلصههاو لعااهههاع لعخلهه صلخبهههاوجلشههايلل
لعافههاوالكهه لشهه البههنيلبا ههلواباتهه يللجيههبل عهه ةألةفههعلعاامههملعاههىلعاا مههللعمضهه فللعاهه يليهه الب ن هه لولل،عجملمههع

ضه فللةيهربلاا مهللعمعج رف ل ىلش الةو ،لوا ا لنالةال قملعلعم  لعمصاحلب لعلحت  لعاامملعاىل
با مههلللتههريباوةيلم ههينلسهه  لشهه ايلمهه تمرباحلبهه لعلحتهه  لعاامههملعاههىلعانشهه طلعكهه ل قههملعلعمهه  لعاصهه

ل.عاىلعاتريعيللةج( 586 801 5، 683 315 85)
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يبة على أرابح والضر  (IRG) املطلب الثاين: تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل
 (IBS) الشركات

 (IRG) الفرع األول: تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل
،لقههه رريولك اهههف  هههه لابعت لبهههافعلرهههريعنيلكههه لعاضهههاي للعاهههىلعاهههاسللعإمجههه يللعهههنيلعا  ههه أنينهههللعإتاهههريالشهههايلل

ليتمث الع:ول
 لق ههللمريضههريالكهه لعاههىلةمهه رلجههاو لعاشههاع ملع هبعاضههاي للعاههىلعاههاسللعإمجهه يللصههنفلةجههري :لويههتملحتهه .1

 كصاحللعاضاع ب؛
، 2017 ،2016 ابانتههه للااتهههنريع  %10حتتهههبلعاهههىلةمههه رلرتههه لللعالقتط عههه  لعلسهههاىلكههه لعمصههها : .2

ل.2018 ابانت للاتنل% 15 وةساىلعاىلةم ر 2018و
للو لعات ا هععهاعةلعجلها متلل،عا  ه أعإنينهللعهنيلك لسه  لعاتصها   لوعارياث هدلعمااكهللكه لق هللشهايلل

ل.(2018-2016)عافاألاباضاي للعاىلعااسللعإمج يللعايتلمتلتتاياه لس  لللعخل ص

ل2016لسنة  (IRG)أوال: تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل 
،لةج 554 953 191مههاة لعاشههايللضههاي للمههنرييللعاههىلعاههاسللعإمجهه يللمب اههغلل2016ابانتهه للاتههنلل

عاهىللي للعاهيتلتفهاض علعاضالويل،ي وه لتضمليللك لعاضاي للعمفاوضللعاىلعماعس للعايتلتافعلااشاي ءلوعمت عل
لةجري لعمتتخاكني.

ل
ل
 
 
 
 
ل
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للوحدة: دجا         2016نللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب لاتلعإمج يلعاضاي للعاىلعااسلل: (32-4)اجلدول رقم 

للاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعاط ا لل عاعة:لك لملصدرا

شه اعلل12 لملم  لسه بملالعالط العاىلعارياث دلع  م  للعمااكللك لطافلعاشايللويشريف  لبمل لعا
للعلك ههزعال هه اغلعمتههايا،لوكا  رت هه لكههعلعاتصهها   لعمااكههل،لمتلعاتديههالكهه لوجههريةلتطهه بدلعلعم2016كهه لمههنلل

يللاتحمهللةيلاباشهالعماعجملللوعمصاحلهبه لاهاىلكصهاحللعاضهاع بلوعهاالوجهريةلةيلعست فه  لةولةسطه ءلقهاليهؤل
ل.  لعاا رريالعجل    اوةالهن نلعاتزعالمب لينصلعياعك  لج    ل،ل

 
 
 
 
 

 مجايلاإل
االقتطاعات األخرى 

 الضريبة على األجور من املصدر
 الدخل اخلاضع 

 %10ملعدل 

 الدخل اخلاضع

 جلدول الشرائح
 الشهر

 جانفي 953 309 25 072 251 157 392 937 5 107 725 15 499 662 21
 فيفر  929 932 24 002 457 90 878 920 4 700 045 9 578 966 13
 مارس 263 809 24 439 666 41 821 612 4 644 166 4 465 779 8

 أفريل 520 310 24 095 157 93 272 814 5 710 315 9 982 129 15
 ما  133 231 25 439 672 253 915 695 4 244 367 25 159 063 30
 جوان 563 040 26 593 324 44 300 220 11 459 432 4 759 652 15
 جويلية 616 120 43 336 655 39 458 271 10 534 965 3 992 236 14
 أوت 519 047 58 036 696 9 496 171 15 604 969 100 141 16
 سبتمرب 178 913 31 453 775 53 217 325 6 545 377 5 762 702 11
 أكتوبر 722 266 32 - 221 707 5 - 221 707 5

 نوفمرب 247 874 57 988 516 5 834 136 13 699 551 533 688 13
 ديسمرب 038 173 116 176 882 113 286 834 13 218 388 11 504 222 25

 اوموع 681 029 490 629 054 903 090 648 101 464 305 90 554 953 191
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ل2017لسنة  (IRG)اثنيا: تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل 
،لوههه لةج 374 131 180لتاهها لبهههلفاههالي رههللعاضههاي للعاههىلعاههاسللعإمجهه يلل،2017ابانتهه للاتههنلل

 :يم ليا علش الللكري عللعاى
  الوحدة: دج       2017 لاتنللعاضاي للعاىلعااسللعالمج يللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب: (33-4)اجلدول رقم 

 إمجايل
االقتطاعات 

 األخرى من املصدر

الضريبة على 
 األجور

 الدخل اخلاضع

 %10ملعدل 

 الدخل اخلاضع

 جلدول الشرائح
 الشهر

 جانفي 069 171 32 249 242 169 532 874 5 224 924 16 756 798 22
 فيفر  917 229 29 418 739 136 040 771 4 942 673 13 982 444 18
 مارس 826 534 29 820 209 76 233 883 4 982 620 7 215 504 12
 أفريل 810 222 32 492 520 9 632 741 5 049 952 681 693 6

 ما  009 622 30 494 554 219 258 271 5 449 21955 707 226 27
 جوان 636 369 32 950 989 47 271 896 5 995 798 4 266 695 10
 جويلية 371 438 41 371 597 47 397 649 8 737 759 4 134 409 13
 أوت 784 119 45 500 427 013 931 9 750 42 763 973 9

 سبتمرب 869 453 80 - 032 224 13 - 032 224 13
 أكتوبر 246 242 36 - 219 028 7 - 219 028 7

 نوفمرب 146 388 32 612 569 97  316 782 5 961 756 9 277 539 15
 ديسمرب 393 872 31 167 797 169 624 613 5 716 979 16 340 593 22

 اوموع 076 665 453 073 648 974 567 666 82 807 464 97 374 131 180
لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعاط ا ل:لك لععاعةلاملصدر

 مه  للعمااكهللوعارياث هدلع ل2017شه اعلكه لمهنللل12بملالعالط العاىليشريف  لبمل لعاملم  لسه  ل
عالمتههاياللعلك ههزلم هه اغلعكهه لطههافلعاشههايل،لوكا  رت هه لكههعلعاتصهها   لعمااكههل،لمتلعاتديههالكهه لوجههريةلتطهه بدلعلع

يللاتحمهللةيلاباشهالعماعجملللوعمصاحلهبه لاهاىلكصهاحللعاضهاع بلوعهاالوجهريةلةيلعست فه  لةولةسطه ءلقهاليهؤل
لعجل    .لعاا رريالكنصريصلعا  لعالعمؤمتللتململلعاىلةم رلك لهريلياعك  لج    ل،ليم لمتلعاتديالك لة
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ل2018لسنة  (IRG)اثلثا: تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل 
 ل:2018 لمنللعاىلعااسللعإمج يللعمتاةألك لطافلعاشايللس ضاي للعجلاو لعمريعيلليريضمل

 الوحدة: دج      2018 لاتنللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهبلعإمج يلعاضاي للعاىلعااسلل: (34-4)اجلدول رقم 

 إمجايل
االقتطاعات 

 األخرى من املصدر

الضريبة على 
 األجور

 الدخل اخلاضع

 %10ملعدل 

 الدخل اخلاضع 

 جلدول الشرائح
 الشهر

 جانفي 071 239 31 426 893 9 645 448 5 343 989 988 437 6

 فيفر  608 030 29 (15%) 500 97 064 794 4 625 14 689 808 4

 مارس 767 721 29 438 539 43 293 966 4 943 353 4 236 320 9

5 100 830 
62 222 

12 375 
5 026 233 

622 223 (10%) 

82 500 (15%) 
 أفريل 655 909 29

53 482 398 
48 439 976 

250 875 
4 791 547 

484 399 765 

1 672 500 (15%)  
 ما  518 731 28

 جوان 518 731 28 037 591 287 245 258 6 103 759 28 348 017 35

 جويلية 192 739 43 (15%) 500 97 327 544 9 625 14 952 558 9

 أوت 503 643 48 - 150 225 11 - 150 225 11

 سبتمرب 767 652 45 067 240 37 859 194 10 006 724 3 865 918 13

 أكتوبر 764 106 38 000 764 991 754 7 400 76 391 831 7

13 118 385 
6 484 196 

16 875 
6 617 314 

64 841 961  

112 500 (15%) 
 نوفمرب 482 734 34

22 923 778 
16 374 780 

14625 
6 534 373 

163 747 800  

97 500 (15%) 
 ديسمرب 516 309 34

 اوموع 361 550 422 717 799 094 1 041 156 83 969 587 109 010 744 192

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعا  حثل:لك لععاعةلاملصدر
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اي للعاههىلةجههري لعاضههعمافريعههللتضههمليههللكهه للعإمجهه يلفههإالعاضههاي للعاههىلعاههاسللل،2018ابانتهه للاتههنلل
اشهههاي ءلالتهههافعلعاهههيتلعاضهههاي للعاهههىلعمهههاعس للوعمهههنمعمتهههتخاكنيلعاهههيتلحتتهههبلعاهههىلةمههه رلجهههاو لعاشهههاع م،لول

ل.%10ول%15 للعانتوعايتلتافعلعاىلةم رل،لوعمت ي 
شريف  لبمل لالعاىليوبملالعالط العاىلعارياث دلع  م  للعمااكللك لطافلعاشايل،لح  لمتلعإط 

 لوجههريةلتطهه بدلعلمتلعاتديههالكههل،وكا  رت هه لكههعلعاتصهها   لعمااكههل،ل2018كهه لمههنللشهه اعلل12عاملمهه  لسهه  ل
ال  لةولةسطه ءلقهيلعست فهعم  اغلعمتاياللعلك زعالعماعجملللوعمصاحلهب لااىلكصاحللعاضاع بلوعاالوجهريةلة

فهاوضلكه لكه لههريلكلمتلعاتديهالكه لةالعمؤمتهللتملمهللعاهىلةمه رليؤةيلاباشايللاتحمللياعكه  لج    هل،ليمه 
  ههدليههتملتطلا  عاههىلجههاو لعاشههاع ملويههلعالعتمهه ةح هه ليههتملل،ضههاي للعاههاسللحتهه  ق ههللعااهه رريالعلي ف ههلل
ل.ك لق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعمم االل104عانتبلع اةألعلعم ةأل

 (IBS) الثاين: تدقيق الضريبة على أرابح الشركات الفرع
ايهههللع  مههه  للللعانت وهههه لمتثهههل،يهههتملحتايهههالعاضهههاي للعاهههىلة ابحلعاشهههاي  لعاهههىلةمههه رلعانت ايهههللعجل    هههلل

ريالف ههه لحتهههبلعااههه ر ةألت   عمملااهههللوفاههه لاااههه رريالعجل ههه   ،لواباتههه يللجيهههبلهنههه لعااجهههريالاانت ايهههللع  مههه  للو عههه
 .عجل    

 2018ول2017ول2016لنريع عاتس  لنينللعإابااجريالاارياث دلع  م  للنالةالعانت ايللع  م  للاشايلل

 سلوهنه لجيهبل عه ةألأتمهلةج، 131 495 304 9 ،925 723 208 8ل،369 939 888 3ل:عاتهريعيله لعاهىل
 لف ءع .سصملعإعولعات  ا فلي لعاا باللااخصمللرريالعجل    لك لس  ل ع ةأل ةك جعانت ايللحتبلعاا 
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 غري القابلة للخصم    التكاليفأوال: 
  :ف م ليالنينلعإتتمثللعات  ا فلي لعاا باللااخصملحتبلعاا رريالعجل    لعلشايلل

 لوحدة: دجا                                        ا باللااخصمعاعات  ا فلي ل: (35-4) اجلدول رقم
 2018 2017 2016 اإلسرتجاعات

 539 101 3 692 897 590 514 1لع ر للي لق باللااخصمعإعهلاع ل

 900 233 500 703 500 97  مريالي لق باللا قتط ا

 810 206 2 283 955 1 993 994 1لعمت مه  لوعاتربع  لي لعاا باللااخصم

 000 700 000 700 000 100 1لعاضاع بلوعاامريالي لق باللا قتط ا

 - 264 660 7 -لكؤوان لي لق باللااخصم

 700 449 2 333 785 2 342 845 2لعهت ي  لي لق باللااخصم

 000 550 807 1949 832 485 3لعاملارياب لوعاغاعك  

 023 889 266 144 671 174 094 569 332لعماج ع  لةساى

 972 130 276 023 323 191 351 607 343 اإلسرتجاعاتجمموع 

 اباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعاط ا لك ل عاعةلاملصدر: 

   املخصومة التكاليفاثنيا: 
لتتمثللعمص  يفلعاا باللااخصملع:لل

 لوحدة: دجا                عاا باللااخصملللللللللللللللللعات  ا ف: (36-4) اجلدول رقم                       

 2018 2017 2016 التخفيضات

 000 65 700 414 000 209 1لف   لق مللعاتن   لع لعلصري لعاث بتل

 566 592 345  617 916 428 679 216 360لسصريك  لةساى

 566 657 345 317 331 429 679 425 361 جمموع اخلصومات

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر
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 (IBSاثلثا: حسا، الضريبة على أرابح الشركات )
صهههحلللاتديهههالكههه عمتلل،(،لوك هههزعالعماعجملهههلعاتهههاي  لع  مههه  لل)جهههاو لحتههه اب لعانتههه  تبملهههالتهههاق دل

ات يللل،لوابللعاا عمااتنللحملوةالعلع  ءلوعانريعتتلعايتلمتلتتاي ا  لوسصم  لكات طللباو ألعالمتغ  عحلت اب ل
ل:عمريعيللاااياو ل وفا للعايتلعاىلةم م  ليتملحت  لعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لت ريال عانت ايللعجل  

 لوحدة: دجا                  2018و 2017ل،2016اتنريع لجاو لحت  لعانت ايللعجل    للا: (37-4) اجلدول رقم

 2018 2017 2016 البيان

 131 495 304 9 925 723 208 8 369 939 888 3لعانت ايللع  م  ل

 972 130 276 023 323 191 351 607 343لعإماج ع  +ل

 566 657 345 317 331 429 679 425 361لعخلصريك  -

 537 968 234 9 631 715 970 7 041 121 871 3 النتيجة اجلبائية

لاباشايللبن ءلعاىلعمملاريك  لعمااكللك لق للقتملع  م للعاط ا ل:لك ل عاعةلاملصدر

لانحريلعات يل:لع ريالعاىلتعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لعايتلين غ لعاىلعاشايللةفمل  لس  لعاتنريع لعاث الل

 ؛ةج x 19%  =735 512 998 041 121 871 3  : 2016 يف

 ؛ةج x 19%  =1 514 435 970 631 715 970 7 : 2017 يف

 ؛ةج x 19 %  =1 754 644 022 537 968 234 9 :2018 يف

لنريع اتهههعلابحلامهههاة لضهههاي للعاهههىللنينهههلعإفهههإالشهههايللل،جهههاو لحتههه اب لعانتههه  تا ههه لحتهههبل
لابم  اغلعات ا ل:لعاث  

لةج؛ 232 554 738 :2016 يف

لةج؛ل072 042 424 :2017 يف

 .ةج 326 300 491 :2018 يف
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للعاه يجملمعلههريلىلةالعياجعل ل،ةج 234 041 3وعماا لبهلل2016ابانت للا ست فلعحل صللعلمنلل
 هلههههفهههاالكههه للمثلياهههريالبتحايهههالرصههه بليهههلل،ياهههريالحبتههه  لعاضهههاي للعاهههىلة ابحلعاشهههاي  لا هههللعافهههاواليههه ا

للعاهىلعكت ه  ع لنينهعإ عجعل ىلحصهري لشهايللف ريل ،2018و 2017عحل صللس  لمنيتللعافازلةك  .عاضاي ل
 اهللحففه لل جلاثو(،  لسهطل رتهعلق  العاشايللابمهتثم  ع لتريمهمل لل) نهلعجل    للعالكت   ع لتتمثلله هج    ل:ل

 ع ،ل لهه هلعالكت ه كهمهتف ةألتط  دلعالتف زلعا يلب ن  لوبنيلعاريي اللعاريطن للاتطرييالعالمتثم  لمهتتم  لكه لعال
فهه ءع لكهه ل علتتمثههللعولل،كت هه  ع لتتحصههللعا  هه لةانهه ءلكاحاههللعالنهه   وتتمثههللههه هلعالكت هه  ع لعلكههاحاتني:ل

 التتتففالمتغ  للكاحاللععحلاريزلعجلماي ل... خل،لةك لعولضاع بلعاتتاي ل،لضاي للعاامملعاىلعاامللعمض فل،ل
ل.%72 للة ابحلعاشاي  لبنتلعاىلضاي لعاك ل عف ءلك لعاامملعاىلعانش طلعم ينلو ف  لعل

كهه لعاضههاي للل%28فاههطللةفملههلمت نههللكهه لعحلصههري لعاههىلههه علعاتخفهه  لولل،ورت ايههللعاتزعك هه لابالتفهه ز
ل:يم ليا لل2018ول2017س  لمنيتللعاىلة ابحلعاشاي  

IBS 2017 :1 514 435 970 x 28 %  =424 042 072 ل ؛ةج
IBS 2018: 1 754 644 022  x 28 %   =491 300 326 ةج. 

يهتملحترييا هه للهلعاضهاي لهه لعلجهاو لحته اب لعانته  تلسهه  لعاتهنريع لحمهللعاا عمهل.لوهه لعم ه اغلعمتريصهللهله ل
مم ااهل،لةيلعوعاامهرياللنصلعا ه لقه رريالعاضهاع بلعم  شهاأيهاامايريعللوه لعايتلتتريىلعما هللتتهاياه لحتهبلكه ل

ل.عات بملللةالعاشايللعلاله لعمتؤواللع لةفعلعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لعخل صللاباشاي  
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  : تدقيق الفعالية اجلبائية واخليارات اجلبائيةالثالثاملطلب 
يتلتضهم لالكت ه  ع لعاهعكه لعحلصهري لعاهىللعاشهايلمت هنيلههريلحتا دلعافمل ا للعجل    هللولعهلافلك لة عملل

ىليملمهللعاهلنيلعا  ه أعهنينهللعإنالعماقدلعاهاعسا لاشهايلللمم نل،لا ا لت افلحتا دلةقصىلكاةوةيللو قلل
حلصهري لاب مه ليتملاهدلفل،قصهاليه مهريعءلعه لقصهالةوللقهاليهتملع ت  به ،لعاتت  لعاه يعيتش فلعلسط ءلةولمريءل

ا ه ملكاةوةيهللتكه لسه  لللتهاق دلعخل ه  ع لعجل    هعمهاقدلعاهاعسا لعاهىلليملمهلح ه لل،عجل    هلل عاىلعالكت ه  ع
ل.عمتريقعلكن  لعانت  تلا وي اعق للأتم ت  لوشاع ت  لمبليارياعالكت   ع لعجل    للعمات طللابخل   ع ،ل لل

اا ررير هللعتهتاياع لالعلعاشايللبش للكتتمالباو ع لكتتماألا ط العاىليللعمريليم لياريالعماقا
مل لمي ه لةاليهت هل،لففه لحه العلعمخه طالعجل   عاشهايللحملاللتاعلعخل صللابجمل  لعجل    لوعاململلعاىلف م  ل

حتتهنيلتمليهطه ء،ليمه لواباته يللمهتاعلعلعلسل،عاضهاع بف ملرصلق رريولعاىلس فلك لهريلكف هريالاهاىل ةع أل
جل    هللعا هدلعافمل ا هلل ملكه لحتكاا تملعاىلعاتح ملعلعان  العجل    لهبافلعالمتف ةألك ليللعمهزع لعاهيتلمت هن

 وجتنبلعاريقريالعلعمخ طالعجل    ل.
للدلاهاي ملكملافهلوعاتهاق لع  مه لل الح نه لةالقتهملك لس  لعاا عمللعايتلقمن لهب لعلشايللعإنينل،ول

للتفه ةيلةيلياعكهاللوهه علمتهي  أل كري لعاتته  لعجل ه   ،لح ه ليهتملعاتصهايملعلعاريقهللع هاةلااملما ه  لعاهيتل
ل،لويه ععاا عمهلل  لحمهلع لعاهثمم نللع لعاتهدس ،ل للنهالةالعاشهايللالتتحمهللةيلياعكهللج    هللسه  لعاتهنريل

ل.   لااشايللخم طالك لشد  لعاتدا لعاىلفمل ا ت  لعجل لعاالوجريةلةيل يف ال لقالتت ب
ضريلعلجممهعلععت   ه ل:لعكت   لس صلابي لج    نييم لمتلك ح للةالعاشايللي رللتتتف الك لعكت   ل

 ط  للمم اال،لوعكت   لعك ا لك لق رريالعاضاع بلعم  شاألوعاامريالعل138عاشاي  لحتبلك لرصللعا  لعم ةأل
العالكت ه  ي لاملهاال ك  ر هللبنيلةحلعالست   عاىلل2018ن للاتطرييالعالمتثم  .لوبملالك لةجرب لمنللعاريي اللعاريط

متحصهللعالكت ه  ع لعلمهتف ةألكه عخلاوجلكه لعجملمهعلوعاللوقا  عجلمعلبنيلعالكت   ع ،لمتلعاا  البا عمللعخل   ي ل
ل    ل.ن ح للعجلةيثالكاةوةيللك لعال عا   لعل ط  لعاريي اللعاريطن للاتطرييالعالمتثم  لابعت   ه
 ل ،لولاه لكه لسه  لعجل ه   كهري لعاتته لعي ه للل هتم كهعوابات يللنالةالشايللعإنينللاملهنيلي ه ألتهرييلل

مهه لة هه ل لعااهه رريا،ليهلهه لمينحهه لة عمههت  لااخ هه  ع لعجل    ههللعممنريحههللهلهه ،لوعاههيتلمي هه لةالتتههتف الكن هه لعل طهه  لكهه
 لر ههاعل،لوههه علط ملهه هه   تته  لعجلعاافههعلكهه لفمل ا ههللعاكهه لةجهلللاتزعكهه  لعجل    هللعاههيتلعا  هه عاللتاهريالاباا هه الب  كههل

اهريع لوي علعلت  لعجل    ،مريءلعاتلالجت هلعامل الحنريلتاش العاتت  لعجل    لو ة عنلعمخ طالعايتلقالتنايالك لو عء
دل هه   لعلحتا ههمل كههللعجل ههلل ة عجلعاعا  هه لعاهه يليتحاههىلبهه لعاملهه كاريالعلشههايللعإنينههللف ههمليؤكنههريالمبههاىلةمه

 عاتت  لعافمل  لعلعاشايل.
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لخاللة

ا  هه أ،لوبملههالعنههللعههنيلعإنيكهه لسهه  لعمملاريكهه  لعمااكههللانهه لكهه لق ههللقتههملع  مهه للوعم ا ههللعلشههايلل
ااعسا ههلل هه العااق بههللعرلتا هه ملمتلعاتملههافلعاههىلعاريضهمل للعجل    ههللااشههايل،لح هه لعلباعيههللعلكهالمتل،طع عنه لعا  هه ع

ع لوعاتزعكهه  لمههللكريجههريةا عقمنهه لبعجل هه   لهلهه لو ةينهه لعههاالوجههريةلقتههملسهه صليتههريىلك مههللعاتتهه  لعجل هه   ،لمثل
لختاهفلعاضهاع بمللتهاق دلالبملما هعاا ه عاشايللك لس  لحتا للعم زعر للوجاو لحت اب لعانت  ت،لبملاللا لمتل

ل.عايتلتتحما  لعمؤمتل
قهههللع هههاةلملعلعاريل،لح ههه ليهههتملعاتصهههايعلعاشهههايللوقهههالمتلعاتريصهههلل الهنههه نلحت هههملابجل رهههبلعجل ههه   ل

 لاهيتلقهالتهؤةيلهبهلسطه ءلععلن ه لكه لجتنهبلعاريقهريالعوهه علعاشه ءلك علل،عجل    لعاتشايعوعاتصايملمب لياتض لب ل
ما هه لنفهه لعههاالحتيسهه  لعاتههنريع لعاههث  لحمههللعاا عمههل،ليهه لةالههه علالللعكهه  لج    ههليالولعاههرياب لاتحمههلل

ل،  ع لعجل    لة عمللعخل ةالعماقانيلااي ملكاا ألعاىلحتا للولمتلك ح لليم للل.اغاعك  لس  لمنريع لم بال
لعلعاشهايل   هللافمل ا للعجل عاافعلك لعلعلم هملبش للي  عا يلعجل    للابجل رب   لعالولا لرت ايللعهتم ك م

 وتف ةيلعمخ طالعجل    ل.
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طاانههه لكههه لح ههه لعر  ،لعلعاافهههعلكههه لفمل ا هههللعاتتههه  لعجل ههه ة عمهههللةو لعاتهههاق دلعاهههاعسا للحبثنههه  مهههت افل
ملفلإضه فلل ىلضهابل،عاشاي  لالعاتشايعلعجل    لووجريةلعان األعاتا  للعجت هلعاضاع بلك لق لتملا لةال ش  ا لل

علكهاللايهاأ،مخ طالعلقاليؤةيلهب عاشاي  ،للبمل عاتح ملعلعجل ربلعجل    لوتشخ صلعاريضمل للعجل    للعل
لاههاعسا اتههاق دلععلح هه ليملتههربل،عاهه يل ههتملعاههىلعاشههاي  لعا حهه لعهه لةةعألكتهه عاألااههتح ملعلههه هلعمخهه طا

ل جلت  .لكملم للوللوتا  م  لةحالعلةوع لعلم م للعايتلتملتمالعا   لعاشاي  لعلعاتملافلعاىلخم طاه 

وي ههفلل،    ههلخهه طالعجلللكهه لعاتههاق دلعاههاعسا ،لعاتتهه  لعجل هه   لوعم ىليههلعا حهه وقههالتطاقنهه لعلههه عل
ترييلعاىل ر ايللزءج،لعاىلجزءي عشتمللعا ح ليت هملعاتاق دلعااعسا لعلتت  لعمخ طالعجل    ل،لح  ل

عافصههللازللحههنيلتطههعو ةع ألعمخهه طا،للااتههاق دلعاههاعسا لعافصههللعلو لكن هه لكههاسللعهه التنهه و لا اههللفصههري 
تتههه  لي ا هههللاللاق دلعاهههاعسا تنههه و لعاتهههلفاهههاعافصهههللعاث اههه لةكههه لل،  عجل ههه عاتتههه  لوللعجل    هههللعمخههه طا ىللعاثههه و

لاههىلكتههتريىلشههايليتلمتهللعتنهه و لعاا عمهللعم اعر ههللعاههلتط  اه ل تههرييلعاههىلفصهللوعحههالجههزء،لولعمخه طالعجل    ههل
ل.بتط فلعإنينللعنيلعا   أ

 بحثنتائج ال

بصههفللللقتصهه ةيمتهه  لعالسهه  لة عمههتن لاههاو لعاتههاق دلعاههاعسا لعلتتهه  لعمخهه طالعجل    ههللعلعمؤللكهه 
لم  ل ىلرته  تتات لمتل تعانت لك لفاطلمتلعاتريصللجملمريعلل،   ألبصفللس صلعاعنيللعإنينلوعلشايللل،ع كل

ل،لوه لي ييت: صلعجل ربلعان ايلورت  تل صلعجل ربلعاتط  ا 

 اجلانب النظر  ختصنتائج 

ل،ه صهملريبللتته  ل  هللولنيلعجل  عا اوفلرت ايللتملاهالعااهريعرليملتربلتت  لعمخ طالعجل    للحا اللحتم للفاضت   -
طابلعالهتم التيكا،لمم لف م  لعل  يللعلوي علعاالتط  ا  لك لق للبمل لعمؤمت  لوعا يلقاليؤةيلن

 ري ع لعم ا ل؛ا دلعاريفوي ف للعالمتف ةألك لعالكت   ع لعاا ررير للك لةجللحتل،عاضاي  لبنشالعاثا فلل
ل،لمخهه طالوعااق بهه ةع ألعلتطههري لعاتههاق دلعاههاعسا لوتريمههمل لا صهه ملةةعألأتي ايههللوعمتشهه  يللعلعمؤمتههلللجههل -

للعلعأله كههشهه اللةةلك هه لعمؤمتههللكهه لتط  ههدلعاتههاق دلعاههاعسا لعلجمهه  ل ةع ألعمخهه طالعجل    ههل،لح هه 
 عما للعاتت  لعجل    لوعاافعلك لفمل ا ت ؛

ضهعلعلمهسلعاهيتل هملعلوليملهالعاتهاق دلعاهاعسا ل ي هزألةم مه للانايه حلعاتته  لعجل ه   لعلعاشهاي  ،ل لليته -
 ؛ياريالعا   لعان  العجل    لعا فء

يليضم لعاتح ملفمل  لعا يتمملعاتاق دلعااعسا لبا  رلكاىليف ءألعمؤمتللعلحتا دلعاتت  لعجل    لعا -
 ؛عجل    للك لعاريقريالعلعمخ طالوعاريق يللوعحلاعلعلع  ءلعجل    لل
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لعات هه ا فلاههتح ملعيملمهللعاتههاق دلعاهاعسا لعاههىلكته عاألعاشههاي  لعلحتا هدلعلكهه لعجل ه   لكهه لسه  لع -
 عجل    ؛ست   لالالك لةالعمت ي لقالةحتنريعلعوعاتدي

،لوعست ه  لاتشهايعلعجل ه   عمينح  لليت هملعاتاق دلعااعسا لعلتاش العاااع ع لعمتملااللابخل   ع لعجل    للعايت -
لع هه ءلةول  ةأ ا فلوعلمههريعءلكهه لانح ههلل فهه  لعات ههل،عخل هه  لعلفضههللاامؤمتههللعاهه يليملههريةلعا  هه لابمنهه فع

 عل ابح؛
عجل    لللملاريك  لعم ا ل رللعمم لياوجريةلع قللبنيلعمملاريك  لعمفصملعن  لوبنيلفمل ا للعاتت  لعجل    ،لف  -

 عمفصملعن  للع لكصاعق لليام ل عة لفمل ا للعاتت  لعجل    ؛
  ل ه  ا للوتته  لجللهن نلفملبنيلفمل ا للعاتت  لعجل    لوعمخ طالعجل    ل،لف ام لي رلع ت لوجريةلع قلل -

 حم ملعلعمؤمتلليام لقاللعمخ طالعجل    ل؛
  لعالقتصهه ةيللاههىلعمؤمتههيملتههربلةحههالعمتطا هه  لعاضههاو يللعاههيتلفاضههت  لعا ههاوفلعلعجل    ههلتتهه  لعمخهه طال -

ريالجل هه   لهلهه لمههت جل رههبلعرت ايههللأتا ههه لعاههىلعاريضههعلعمهه يللهلهه لويهه علنيملت هه ،لف مؤمتهه  لعاههيتلاللتههتملاب
 وهريلك لم ؤاالعاىلق مت  لعاتريق للو ك  ر لل وعهل ؛ل،    لعاضللاامت ءاللعجل

عمتههه دلل لعا شهههفعاتهههاق دلعاهههاعسا لاههه لةو لعمهههت  ق لعلعاهههتح ملعلعمخههه طالعجل    هههل،لولاههه لكههه لسههه  -
للوعاهيتلااع ع لعمريضريعا عمللعاباانا  صلعايتلقالتملايلر  العااق بللعااعسا للعجل    لاامؤمتللوي علعاا  ال

 لنبلةوج لعااصريلتمملك لجتوعاململلعاىلتااميلتريص   لوقاع ع لتل،مل ه لعلتت  لعلكري لعجل    لم تملعت 
ما هه  لعاههيتلمتلتاههفلعامل،ليمهه لةالاهه لةو لبملههايلويتمثههللعلتههاق دلخمعلعخلطههطلعمريضههريعللعاههيتلمتلعيتشهه ف  

ل ا هللعاهتح ملكه فعلكه لفملاليؤةيلاعمريضريعللوعاململلعاىلتصريي   لمب لعن  ه لوحتايالعالحناعف  لع لعخلطلل
 عمخ طالعجل    للعلعمؤمتل؛

اه لشه طلعاشهايل،لولراقللمه لعاتاق دلعااعسا ليتملىلاتن   لعإةع ألع لخمتافلعمخ طالعجل    للعايتلقالتمل -
اافهههعلكههه لعاباتههه يللولكهه لسههه  لق ههه رلعخلطههالعجل ههه   لوعحتمههه  لوقريعههه لوة جههللأتاههه هلعاهههىلةههههاعفلعاشههايل،ل

 عالمتاي بللعلعات طاألعاىلعمخ طالوعاريق يللكن  ؛ل ك  ر ل
،ل لطهافلعاشهايلمااكهللكهعاتصها   لعيملالعاتاق دلعااعسا للولةمه للاباغللعلعما للعاتديهالكه لكصهاعق لل -

ملمهههللعاتهههاق دلي  ،ليمههه لمل  لعاهههيتليفاضههه  لعااههه رريالعجل ههه ويههه علكهههاىلعحاعك ههه لوتط  ا ههه لاااهههريعرنيلوعاتشهههاي
 اثاللعلعااريع ملعم ا للعمنشري أ؛عااعسا لعاىل  ةألع

عااهها ألعاهههىللي رهههللاهه للتتريقههفلفمل ا ههللعاتتهه  لعجل ههه   لعاههىلكههاىلفمل ا ههللويفههه ءألعمههاقدلعاههاعسا ،لف امهه  -
للك لجل    للعمت ملات  مللععاتح ملعلةةوع لعاتاق د،ليام لي الق ة علعاىلعيتش فلعانا  صلعمريجريةألعلع

 .اافعلك لفمل ا ت  طافلعاشايللوعاململلعاىلتصح ح  لا
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 اجلانب التطبيقيختص نتائج 

لعاىلعارياث دل ط اااصللعنيلعا   أ،لح  لي رللان لعافلعإنينلة عمتن لعم اعر للعلشايللك لس  ل
انته  تلعصهللجملمريعهللكه لعاتريلمتللاحم و ألعاملايالكه لكهريظف لعاشهايل،لفاهي علوعاتصا   لعجل    للوعااريع ملعم ا للول

 :عييتراخص  لعل

  هللخه طالعجل  لعمعاهتح ملعل  ه ألععاعهنيللعإنينهلعجل    لعافمله  لعلشهايلللليت هملر  العااق بللعااعسا  -
ل، عمهاقدلعاهاعساللمتهللكهعفم لس  لعاا عمللعايتلقمن لهب لوك لس  لعما ب  لعاهيتل،عايتلقالتتملاضلهل 

عااعسا هلللملر ه العااق بهلريالبتا ه فإر لق للةالي  شالك مت لعمتملااللبا عمللعاريضعلعجل    لعلعاشهايل،لفإره لياه
 لبتاهاميلاهيتهممل لممهلعمهتخاعجلراه طلعااهريألوراه طلعاضهملف،لكه لسه  ل،عجل    لااح ملعاىلكاىلفمل ا ت 

 ؛جل    لاباشايلاتت  لعععلك لفمل ا للعاافعاتريص   لعا  كللممل جلللعالست ال ،لعلكالعا يليت هملعل
منيلوتضههههل،ا ههههه حتههههبلةمه ت هههه لوأتوتصههههن ف  لعجل    ههههلللعيتشهههه فلعمخهههه طاليملمههههللعمههههاقدلعاههههاعسا لعاههههى -

 عاتريص   لعلتااياهلوكت بملللكاىلتنف  ه ؛
 لاباشههايل،لقفنه لعا  ههوليملتههربلكه لراهه طلعاضهملفلعاههيتللي ههتملابلكهري لعجل    ههلاباشهايلللعهاالوجههريةلقتهملسهه ص -

     ل؛املما   لعجلكايايللع  م للوعم ا لله لعمصاحللعمتؤواللع لعالهتم البتت  لعةالح  ل
 علابلكهري ليهريةل مه اللوجهفاهالمتهن لعاىلعاايملك لعهاالوجهريةلقتهملسه صلي هتملابلكهري لعجل    هللاباشهايل،ل -

عاهىلخمتاهفلليلقمنه لبه اباشايل،لوقالت نيلان للا لك لس  لعافحهصلعاه  م للعجل    للك لطافلقتملع 
هل  هل،لوقهاةسطه ءلف مه لخيهصلعاضهاع بلوعاتصها   لعجل  لنح  لالنهالهنه ل،عاضاع بلاباشايل لاللاه يفتع

تاياع لب هههللعمتهههلعاهههيتليتهههتف اوالكن ههه لبشههه للكتهههتمالويههه ا لعهتمههه الفايهههدلعاملمهههل ريين هههللاهههاو ع لعاتاب
 ؛عجل    للوعاململلعاىلف م  لوتط  ا  عاا ررير لل

لاعاىلتط  دلعااريعرنيلعجل    للوعالاتزعالهب لعإنينلتململلشايلل - ل لعما ه  لعافحهصنه لكه لسه ،لح  لت نيع
جملا ه للاصهح حل،لوههريلكه عاباطاياهللعماها ألوللاه  عععلكريللعجل    للاا  الاباتصا   ابلعالاتزعالعايتلقمن لهب ،

 ؛تتملاضلهل ايتلقالعملارياب لعاغاعك  لولعالعمخ طالعجل    للعمتمثاللعلىتف ةت
ت ايههللج    ههللرلسهه  لعاتههنريع لعاههث  لحمههللعاا عمههللليلياعكهه  لوعاههرياب لعإنينههلعههاالحتمههللشههايلل -

 عك  لج    ل؛رياب لويالع سلعاتنريع لعات باللوعايتلحتماللف   لعال،عالهتم العا   لابجل ربلعجل    
كتهههتمالل كههه لبشهه لهنهه نلعهتمهه الي ههه لكهه لطهههافلعمههاقدلعاههاعسا لابلكهههري لعجل    ههل،لولاههه لكهه لسهه  لق  -

لكه لعالكت ه  ع لالمهتف ةأعبملما   لتاق دلج    ل،لوعط ع لعاهاع ملعاهىلعمتهتاياع لعاا ررير هللوعاملمهللعاهىل
 عممنريحل؛عاضاي  لل
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ل  ل،لوتململلعاىع لعجل  احصري لعاىلعالكت   ل لاا ح لع لعاملن صالعايتلقالتؤةيلهبتاريالشايللعإنينللاب -
 يل هه   لعلكثههللعاههخ هه  لعجللجههللعاتريصههللاال،ة عمههللعخل هه  ع لعمختافههللعاههيتلبههنيليههاي  لوتاهه  الف مهه لب ن هه 

لؤاايهوهه علبهاو هللفللع كل،يت هملعلعاتح ملعلت  ا ف  لعجل    للبصفللس صللوعلعات  ا فلعإمج ا للبص
 اشايل؛عاىلعات  مللعم ا للا

اه  لعجل    هللاشه العانفج    هللكثاهىلتته هملعلتل مهاعت اي ليم ليتملىلعماقدلعااعسا لعاىلضم الحتا دل -
 ،لكههعلوجههري لالعجل هه  عا ههفءلاااهه رريللوعالمههتغ  لةوالعاريقههريالعلعمخهه طالعجل    ههللكهه لسهه  لعالمههتخاعا

لسهاىعم ا هللعلع ع ل هللوعااهال للجيهبلةالي هريالهنه نلتهاعبطلبهنيلعااهاع ع لعجل   ل،كاعع ألعهلافلعامل الااشايل
 وةالاللتنمل سلاباتابلعا   ؛ل،عمتخ أ

  لاه لالعجل رهبلعجل ه مي  ه ل وهه عليها لعاهىلاا فت ه لو ل،اهاي  لعهتمه الي ه لابلكهري لعجل    هللعإنينهلشايلل -
 ؛ةو لي  لعلتملزيزلعم  رللعالقتص ةيللااشايل

جل    للةع ألعمخ طالع شاي  لعلآا للك لآا   ل ةع ألعمخ طالعلعالابعت   ه ك  ر للتط  دلعاتاق دلعااعسا ل -
 عايتلمي  لةالتريعج   لةان ءلكزعواللرش ط  .

 إختبار الفرضيات

ل:نحريلعات يلعاىلعا لعا حمتلعست   لفاض   لل،ك لس  لعانت  تلعان ايللوعاتط  ا للعمتريصلل ا   

مل  لاتفههه ةيلنيلوعاتشهههاياااهههريعرلعاشهههايليملمهههللعاتهههاق دلعاهههاعسا لعاهههىلضهههم العحهههاعال: األوىلالفرضةةةية الفرعيةةةة 
 .عمخ طالعجل    ل

اعللالهنهه نلر ههل، هه   يملمهللعاتههاق دلعاههاعسا لعاههىلعاافههعلكهه لفمل ا ههللعمؤمتهه  لعلتريظ ههفلعاتشههايعلعجل
مههاقدلعما،لح هه لياههريال لعمتههتع قههللبههنيلعافمل ا ههللعجل    ههللوعا فهه ءألعلعاتمل كههللكههعلعاتشههايعلعاهه يليتم ههزلاباتغهه

اههه رريالاتاينهههبلاتضههه  لعاعاهههاعسا لبتاهههاميلعاتريج  ههه  لوعانصههه  ملعا  كهههللاااي ههه  لعمملن هههللكههه لةجهههللعاملمهههللمبههه لي
لعحاعالعااريعرنيلوعاتشايمل  .عمخ طالعجل    للحمتماللعاريقريالعلح اللعاال

ملهاالتط  هدلعااهريعرنيلعجل    هل،لففهإالةيلخم افهللاااهريعرنيلمهتت مل  لعاهرياب لوياعكه  ،لل،ويم لهريلكملاوف
مههريعءلعههاالعاا هه الاباتصهها   لةولعاا هه البتصهها   لي لبههللةولعاملمههللعاههىلخم افههللرههصلقهه رريولةولعاا هه البتدج ههلل

مههايب،لاهه علنههالعمههاقدلعاههاعسا لياههملعاههىلضههاو ألعالاتههزعالابااههريعرني،للياهه لمهه  ريالاهه لةاههالل،عمتطا هه  لعاا ررير ههل
ف حاعالعااريعرنيلوعاتشايمل  ليا لعاىلعاتت  لعجل ه   لعجل ها،لوكه ةعالهنه نلتته  لوحت هملج هالف ه عليها لعاهىل

علشهههايلللمهههللعم اعر هههلععماههها ألعاهههىلعاتههه طاألعاهههىلعمخههه طالعجل    هههل،لوهههه علكههه لمتلك ح تههه لةانههه ءلق  كنههه لاباا ل
عإنينللعنيلعا   أ،لح  لةالعماقدلعااعسا لا لة عيللوعمهملللمبايه  لعااهريعرنيلوياهريالبهاو ع لت ريين هللو ضهال
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هه لكهه لل،عماتا هه  لعاههيتلكهه لشههد  لةالتتهه عاهلعلتريمهه علكملافتهه لعلعجملهه  لعااهه رريولوعاملمههللعاههىلتط  ا هه  مبهه لمي  ع
ل.علوى،لوهريلك ليث للصحللعافاض للعافاع للخ طالعجل    لتف ةيلعمولاااريعرنيلوعاتشايمل  للعاشايلعحاعال

ل.عملحمللعاا للاشايلابلجل    عيت هملعاتاق دلعااعسا لعلعاافعلك لفمل ا للعاتت  ل:الثانية الفرعية لفرضيةا

ريعقههعلعخلطههالاتهها ملمةالعاتههاق دلعاههاعسا ليتههمملاباتشههخ صلعلمتلعاتريصههللكهه لسهه  لعاا عمههللعم اعر ههل
 بهللعمهللر ه العااقملمهللعاهىلة لعجل ه   لوعا لليململلعماقدلعااعسا لةواللعاىلتتط لك مهللعاتهاق دللكن ،وعاريق يلل

  شههاألعما ههلللي ف ههللكاتخطهه طلععمثلي  شههالايههالراهه طلعاضههملفلوعااههريألف هه ،لوكهه لعااعسا ههللعجل هه   لااشههايللوحت
عمههاقدللريا،لح هه لياههسا ههلر هه العااق بههللعااعلتا هه مكهه لمتلعاتريصههلل ا هه لكهه لعاههىلةمهه رلولاهه ل،لتههاق دلعجل هه   عا

اا ه الع    هللةانه ءلعجللجهاعءع ابإاتديالك لصحللعاملما   لع  م  للعايتلمتلتتاي ا  لوكهاىلعالاتهزعالابعااعسا ل
ل.لعاش ايللوعاتنرييل،لوهلليتملعاا  الاباتملاي  لعا  كللعجل    للاباتصا   

ىلف همليململلعا،لوي علعجل    للااتغ  ع لعايتلتطاةلعاىلعااريعرنيلعإةع ألبتن   عماقدلعااعسا ليم لياريال
اشهايل،لكه لق هللعل  لهه عيتليهتملوة عمهللكهاىلن عهللعخل ه  ع لعجل    هللعاهل،عااريعرنيلعجل    هللإ عاهللعاغمهريضلكن ه 

كه لمثلول،ل بللاه و لعليه العلكهاليه ا لي حه لعه لمهةالال،للوهللتملاضللعاشايللاملارياب لج    هللكه لق هل
جل    لعحتتنيلعاريضعللعلتت هملعايتلعإ ش ةع ويااالهلملليتمل ع العجل   لعمملن للابانت  تلعايتلمتلعاتريصللهل 

ل،اباشايلجل    لعا للعاتت  ل فعلفمل علحتتنيلوللبغاضلعمت مهلعماقدلب ليلله علعاململلياريالط مل للولل،علعاشايل
 عاث ر ل.وهريلك ليث للصحللعافاض للعافاع لل

 ملعاهتحيته هملعللممه لم ا هلعيململلعاتاق دلعااعسا لعاىلضهم الكصهاعق للعمملاريكه  ل: الثالثة الفرعية لفرضيةا
 .عمخ طالعجل    للع

لانه لةره للعإنينهلك لس  لعاا عمللعم اعر للعايتلقمن لهب لعاىلكتتريىلشهايللل تريجهالعهنيلعا  ه أ،لت هنيع
عم ا للعمصاحلهب لوعمخ طالعجل    ل،لح  ليام لي رهللعمملاريكه  لعم ا هللعمصهاحلهبه لع قللوط األبنيلعمملاريك  ل

ل،يامهه لي رههللعمملاريكهه  لعجل    ههللحا ا ههللولع لكصههاعق لولع لكصههاعق لللألعهه لعاريضههعلعحلا اهه لاامؤمتههللكملههربعل
علضهم الهه هلعمصهاعق للليت هملبش للي ه ل اتاق دلعااعسا لفل.عمخ طالعجل    للوابات يللم نمل سللا لعاى

وعنهالق ه العمهاقدلهبه علل،عخلت ك لعم ا للرياث دلعالوصحللت   لصحكلعاتحادياريالبفحصلعمملاريك  لعم ا للوليرير ل
،للعافحصلفإر لعلرفهسلعاريقهلليتديهالكه لتهريفالوتط  هدلعااهريعرنيلعجل    هللعنهالعاا ه البتتهاي للعاملما ه  لعجل    هل

كملاريكهه  لل صههاع يتديههالكهه لعاا هه الاباتملههاي  لعاههيتليتطا  هه لعااهه رريالعنههالحتايههالعانت ايههللعجل    ههللهبههافليمهه ل
عمملاريكه  لعم ا هللليملمهللعاهىل ظ ه  لةاعماقدلعااعسا للتااياك ا للس ا للك لعلسط ء،لوابات يللمي  لعااري لةال
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تملهاضلعاشهايللاامخه طالعجل    هل،لوهه علكه ليث هللك لشد  لةاللةسط ءلعاىلحتترييلاللعاضاي  للعا   ان لمب لف   
 .لعاث اثلعافاع لللصحللعافاض ل

 .ابلشركة يةر اجلبائتسيري املخاط يساهم التدقيق الداخلي يف الرفع من فعالية: لفرضية الرئيسيةا

ك ليللللع  لا لةو لفملا لةالعاتاق دلعااعسلمي  لعااري فإر ل،لعافاع لك لس  ل ا  تن لاصحللعافاض   ل
 هالةو لح ه لي     هل،لعمخه طالعجلولعمملاريكه  لعم ا هللوعاتته  لعجل ه   لكصهاعق للعااريعرنيلعجل    للولتط  دليتملادلب

اعق لل لوي علكاىلكص لعجل   اتح ملعلعمخ طالعجل    للك لس  لعاافعلك لفمل ا للعاتت علععاتاق دلعااعسا ل
ؤةيلههه علعاملمههللمهه ل،لويههلررياوعاههيتلبههاو ه لتههزةعةلكهه لسهه  لكههاىلعالاتههزعالاباتشههايمل  لوعااهه ل،عمملاريكهه  لعم ا ههل
لل.ل ف  لعمخ طالعجل    اباضاو أل ىل

علاملمهللعاهىلعاافهامؤمتهللوعاعماقدلعااعسا لبتا  ملر ه العااق بهللعااعسا هللعجل ه   لياريالل،  ليتمللا وا
جلهههههللصههههه   لممل وراههههه طلعاضهههههملفلوتاهههههاميلعالقاعحههههه  لوعاتريلكهههه لفمل ا تههههه لكههههه لسههههه  لعمهههههتخاعج لاناههههه طلعااههههريأل

يخليللك لح  لات ل للعااو لعالست ال لعايتلتملاي ،ليم لياريالبملما   لعاتديالك لكاىلصحللعاتصا   لعجل   
ريةألوصهههحللديهههالكههه لجهههويههه علق مهههللعاضهههاع بلعمافريعهههل...عخل،لوهههه علياههه لهبهههافلعاتلعاضهههاييبلعاتصهههايملوعاريعههه ء
انصه  مل   هللوتاهاميلعخ طالعجل عم ا ل.ليم لةالعاتاق دلعااعسا ليت عالعإةع ألعلتشخ صلعموكصاعق للعااريع مل

لمخ طا.لعا  لعل ةع ألةع ألعاملوعإ ش ةع لااريق يللكن  لعل ط  لك  ك لعامل ةيللةولعل ط  لتااميلعمت عاألاإل

ل لفمل ا ههللتتهه  عاافههعلكههلمي هه لعااههري لةالعاتههاق دلعاههاعسا ليتهه هملعل،عمهه يري ألةعهه هلوكهه لسهه  لعانتهه  ت
 .عمخ طالعجل    للعايتلتريعج   لعمؤمتل،لوهريلك ليث للصحللعافاض للعاا  ت ل

 اإلقرتاحات

للتاهاميلمجاهلننه  مي،لصهلل ا  ه وعانته  تلعاهيتلمتلعاتريل ر   لعان ايلوعاتط  اه لملتن وان لاامريضريالك لس  ل
عاتاق دللةو  للتفمل عل  ةألويل،علعمخ طالعجل    لعمؤمت  للحت مضاو يللك لةجلللعايتلراعه ل عالقاعح ك ل

لراخص  لعلعييت:يتلوعا،لعللا لعااعسا 

 ؛وعاململلهب اتت  للف م  للو جاعءع لتط  ا  لت ت طلعااريعرنيلعجل    ل -
صه حلاشهف ف للوعإفالهتم الابعولل،عاتاي   لعااوا للعلجم  لتت  لعمخ طالعجل    للك لمتف ةأعاللعاململلعاى -

 ف م ليتملادلهب هلعمملاريك  ؛
يهههالعمخههه طالح ههه لحتالتفمل هههللةو ل ةع ألعمخههه طالعجل    هههللعلعمؤمتههه  للجهههللف هههملعلكهههري لعجل    هههللكههه  -

 ريعج ت  ؛عا  كللملعإماعجت   وق  م  لوة جللأتا ه لوعاململلعاىلوضعل



 تمةالخا..............................................................................................................................

 
213 

تههتمالكهه لسهه  لت ههريي لعما  ف ههللابلكههري لعجل    ههللكههعل سضهه ع ملااتمل ههنيلكههاقانيلكههؤهانيلاههاي ملعمملافههللع -
 ؛علعجمل  لعاضاييبل للمريعي للعمتتاياع  ريينتعااو ع لعا

ء،لتح ملعلعلع ه قها ألعاهلعلحتتنياباايملك لةالمم  مللعاتت  لعجل    لعلعمؤمت  لعالقتص ةيلليت همل -
يللعاههريع لاههاىرشههاللين غهه لفإرهه لاهه ا وليتاين هه لواللي ههتملبهه ،للهنهه نلكهه  اللةال   لسههكهه للمؤمتهه  عكتهه ع

ااشهايلللاريضهمل للعم ا هلعحتتهنيللععمؤمتاع لعايتلتهرب لكهاىلةمه هللعالهتمه الابامل كهللعجل ه   لعاا  الابلحب  لول
 ع  للعاااع ع ؛وعل

عاتملههه والف مههه لولللعاتريعصهههللعإةع ألعجل    هههللاتتههه  للعما هههولضهههاي للعخل ضهههملللااحتتهههنيلعامل قهههللبهههنيلعمؤمتههه  ل -
 ؛ب ن م

لةرهه لاللةرنهه لرههاى ،لا  هه أععههنيللعإنينههلاباههايملكهه لتههريفالعمملافههللاههاىلع  مهه نيلابجل رههبلعجل هه   لعلشههايلل -
والعحل جهللة لعاا ررير للكريعي للعمتتاياعلعليت همي تملابجل ربلعجل    للاباشايللقتملس صلوجريةين غ ل

ؤههللوكتخصهصللشهخصلكيم ليململله علعاهىلتهريف  ،GICAلعجملمعلعاىلكتتريىاااجريالمايايللعجل  يلل
 .شايلافعلعاىلعجل    للعايتلتملريةلابانعلعما للعاتت  لعجل    ليت عاهملعلوضعلعات  م  لع

 آفاا البحث
عضهه عليا عمهه  لعمريلبملهه للتاههاميلنهه مي نل،وعاتههاق دلعاههاعسا للمه ههللعجل  يههلعل  يههللههه هلعاا عمههللور ههاعل

ل:عييتهل لع قللمبريضريالحبثن ،لراخص  لعللكتتا ا ل
 ةو لعاتاق دلعااعسا لعلعاافعلك لفمل ا للتت  لعاضاع بلعمؤجال؛ -
 ؛عخل صمل الولعالعنيااط علبنيعاتاق دلعااعسا لعلتت  لعمخ طالعجل    للكت مهلللة عمللكا  رللماى -
 اام افنيلاباضاي ل؛لعلحتتنيلعالاتزعالعاضاييبلعجل    ةو لعاتاق دل -
ل لعجل ه   لعلعاتته اتحتهنيلليهاعضلضهاي  للجم ال لعات  كللبهنيلعاتهاق دلعاهاعسا لوعاتهاق دلعخله  ج  -

 عمؤمتل.

لعجلزع ههالعلعاملامهه لتههاع ملعا حهه لعلومهه مهن لعمريضههريالكمل جلههللعلوفعانهه لقههال ههريارلةاأنكههلللعلسهه ،لع
لعجلزع ايههللعاط اههبلوعجل كملههللكنهه لا تههتف اعلجمهه  لعاتههاق دلعاههاعسا لوعاتتهه  لعجل هه   للب حهه لعالقتصهه ةيللوعم ت ههل

يلعمؤمتهههههههههههههههه  لعالقتصهههههههههههههههه ةيلللعاتههههههههههههههههاق دلعاههههههههههههههههاعسا لم نههههههههههههههههللوعمم  مههههههههههههههههني .ع كههههههههههههههههللبصههههههههههههههههفلوكتهههههههههههههههه ع
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ار ، اخلةةا ، اإلدومي، االجتاهةةات املعالةةرة يف التةةدقيق والتأكيةةد، الةةداخلي، احلكةةةمههالحامهه لمجملههل،ل .1
 .2009،لةع لصف ء،لعم ا،ل1،لطالبيئي، املنشآت الص رية

 .2009،ل،لةع لصف ء،لعم ا1،لطاملدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديثةمالحام لمجملل،ل .2
 .2006ا،ل،لةع لعحل كا،لعم إدارة اخلطر والتأمنيةم كللعزك لم ا،لشا يلرري يلكريمى،ل .3
فم،لعجلزع ههها،ل،لكهههريل2،لطكةةةلاملؤسسةةةة: أمهيةةةة التنظةةةيم، ديناميكيةةةة اميا اقتصةةةاد وتسةةةيري  ني ع هههللعاابجههه ،ل .4

2013. 
 .2008،لةع لعاثا فل،لعم ا،لاملالية العامة والتشريع الضرياةع ةلمريةلعاا ت ،ل .5
 .2007 نا يل،لمل ل،لعإم،لعااع لعجل كفلسفة احملاسبة عن الضريبة على الدخلةكنيلعات الةمالاطف ،ل .6
مهعلعاملهات،لك ت هللعجملتل،1،لطالتةدقيق القةائم علةى خمةاطر األعمةال حداقةة وتطةويرل ي ه  لر مه ل بهاعه م، .7

 .2009عم ا،ل
 .2015 يل،ل،لعإم نا،لةع لعجل كملللعجلاياأاملالية العامة يف التشريع اجلزائر بام ولحمفريظ،ل .8
 لةمهههال صههه ح،ل،لتامجهههللعههه1،لطإدارة خمةةةاطر األعمةةةال دليةةةل عملةةةي حلمايةةةة أعمالةةةكجهههرياناثال وف ههها:ل .9

 .2008جممريعللعان للعاملاب لل،عاا هاأ،ل
 .2014،لكنشري ع لج كملللةكشد،لمري  ،ل1جلألول املراجعة،حتنيليريمفلعاا ض لوآساوا،ل .10
 .2007،لةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا،ل2،لطجباية املؤسساتم البري ياأ،ل .11
 هاأ،لاتري ياع ،لعااهاتترييدلوعا،لعاشايللعاملاب للعمتحاألبةمبادئ احملاسس االةكنيلع الهللا،لص يلل كض ا،ل .12

2008. 
 .2004م ا،لع،لةع لوع ل،ل2،لطعلم تدقيق احلساابت الناحية العمليةس االعكنيلع الهللا،ل .13
 .2008،لةع لهريكل،لعجلزع ا،ل2،لطالنظام اجلبائي اجلزائر  احلديثس ص ل ض ،ل .14
،للدوليةةيق الةداخلي اري التةدق النظرية والتطبيق وفقا ملعايالتدقيق الداخلي بني سافلع الهللالعاري ةع ، .15

 .2006كؤمتللعاري عز،لعم ا،ل
،لكؤمتهلل1،لطIIAرة عةن دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادسافلع الهللالعاهري ةع ،ل .16

 .2014عاري عز،لعم ا،ل

 أوال: املصادر واملراجع ابلل ة العربية
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 هههل،لبههه و ،ل  فلعاملاب،لعحتههه ةلعمصهههدليةةةل التةةةدقيق الةةةداخلي وفةةةق املعةةةايري الدوليةةةةةعووةليريمهههفلصههه م،ل .17
2010. 

 .2015عاملاب ل،لعاا هاأ،لل،لكايزلعاا عم  1،لطاملالية العامة: اإليرادات العامة عر  لحممريةلعم  أ،ل .18
،لةع لوع هل،ل1ط،للدوليةةتدقيق احلساابت: مةدخل معالةر وفقةا ملعةايري التةدقيق ا  زلةبريل يالعاشحنل،ل .19

 .2015عم ا،ل
 ت هللك،لات املهنيةر  واملمارسمتقدمة يف املراجعة، املراجعة البيئية، التأليل النظدراسات عاغري ،ل ش ل .20

 .2014،ل1عاريف ءلعاا ررير ل،لعإم نا يل،لط
 .2015،لةع لعا اعيل،لعم ا،ل1،لطتدقيق احلساابت اإلجراءات العملية ه لع تى،ل .21
 .2017 ،لعل ةا،،لةع لعالبت   ،لعم ا1،لطألول تدقيق احلساابتمملالفؤعةلعا لح  بل،ل .22
 .2008نا يل،لملل،لعإم ،لعااع لعجل كاملالية العامة، مدخل قليلي معالرممل الع العاملزيزلعثم ا،ل .23
 .2017ع ا،ل ق ء،لعجلزل،لعاصفح  لعازلحملولةجباية املؤسسة: دروس مع أسئلة ومتارين شمل  ولاطف ،ل .24
،ليةةمصةارف التجار ملةايل لليف األداء اإسرتاتيجية إدارة املخاطر املصةرفية وأقرهةا ص ةزل عشالعاشماي،ل .25

 .2013ةع لعا   و ي،لعم ا،ل
 .2010،لكط ملللكزوع ،لعجلزع ا،ل1،لطاملراجعة الداخليةصايا لكتملرية،لةمالرا  ،ل .26
 .2009،لةع لصف ء،لعم ا،ل1،لطاملالية العامةط  زلعحل ج،ل .27
،لل،لعإمهه نا يلعجل كمل ههلاههاع ،لعإدارة املخةةاطر: أفةةراد، إدارات، شةةركات، بنةةوكطهه  زلع ههالعاملهه  لمهه ةه،ل .28

2007. 
 .2011اعء،لعم ا،ل،لةع ل ا2،لطاملالية العامة والقانون املايل والضرياع ة لعافا ملعاملا ،ل .29
 .2003عم ا،لل،لةع لعحل كا،املالية العامة والتشريع املايل والضرياع ة لفا ملعاملا ،ل .30
كها،لعمه ا،لع لعحل ،لةاإلعفاءات من ضةريبة الةدخل، دراسةة مقارنةة ع العا  مطلعا لج مملعجلح شه ، .31

2007. 
 .2009 ض،ل،لك ت للعما لف ا،لعاال1،لطنظرية احملاسبةع العاام الب لعباعه ملعحلم ا،ل .32
 .2013عجلزع ا،لل،لةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،"اقتصاد وتسيري املؤسسة"ع العاا عزلب لح  ب،ل .33
 .2011لج ل،لب و ،ل،لعااع لعانمريل1،لطألول التدقيق والرقابة الداخليةع العاا عزلحممالعثم ا،ل .34
 .2018،ل،لانااE-kutub Ltd،ل1،لطالتحوط وإدارة اخلطر )مدخل مايل(ع العا اميلقناو ،ل .35
ت نرياريج ههه ،لصهههنمل ء،ل،لج كملهههللعاملاهههريالوعا2،لج2املراجعةةةة وتةةةدقيق احلسةةةاابتعصههه العاهههاي لحممهههالكتهههرييل،ل .36

2013. 
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 ههل،لعمهه ا،لعل ةا،ل،لةع لوع3،لطمةةدخل إىل تةةدقيق مةةن الناحيةةة النظريةةة والعلميةةةعصهه الرملمهه لقههايط،ل .37
2006. 

 .2018لعاصفح  لعاز ق ء،لعجلزع ا،، SCFاحملاسبة املعمقة وفق النظام ع ويلخلضا،ل .38
 .2011ةيريعالعمط ريع  لعجل كمل ل،لعجلزع ا،ل ،4طلاملالية العامة،عا ل ياوة،ل .39
 .2013،لةع لعااضريعا،لعم ا،ل1،لطت املالية العامةاقتصادايفتح لةمالل  لعريعة،ل .40
يل،لكملهههل،لعإمههه نا لع لعجل ة،لاالجتاهةةةات احلديثةةةة يف الرقابةةةة واملراجعةةةة الداخليةةةةلفتحههه ل  زلعاتهههريعف ي، .41

2002. 
 هههههالعافتههههه حل،لحممهههههالع،لتامجهههههللعطههههه لهللالوع ةلسا هههههلأساسةةةةةيات إدارة املخةةةةةاطر املاليةةةةةة يههههه  ي لة.هري شههههها، .42

 .2008ل،لعاا هاأ،لعاملشم وي،لك ت للعحلاي
مل هل،لط ريعه  لعجل ك،لةع لعمدراسةات يف املراجعةة اخلارجيةة للقةوائم املاليةةيم  لسا فللةبهريل يهالوآسهاوا،ل .43

 .2008عإم نا يل،ل
 والقواعةةةد، املعةةةايري ألةةةول وقواعةةةد املراجعةةةة والتةةةدقيق الشةةةامل: اإلطةةةار النظةةةر حممهههالعاتههه المهههاع ،ل .44

 .2007،لعم تبلعجل كمل لعحلاي ،لعإم نا يل،لمشاكل التطبيق العملي
عالعمط ريعهه  لعجل كمل هههل،ل،لةيهههريل3،لطاملراجعةةةة ومراقبةةةة احلسةةاابت مةةةن النظريةةة إىل التطبيةةةقحممههالبههريتني،ل .45

 .2008 عجلزع ا،
 .2014،لةع لعمن هت،لعم ا،ل1،لطاملالية العامة النظرية والتطبيقحممالسص ورل،ل .46
قةا ت التطبيةق وفسةية وآليةااملراجعة اخلارجية املفةاهيم األساحممالني لعاص  ا،لع العاريه  لرصالعا ،ل .47

 .2002،ل،لعااع لعجل كمل ل،لعإم نا يلللمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية
  .2008،لةع لهريكل،لعجلزع ا،ل4،لطاقتصادايت اجلباية والضرائبحممالع  رلحما ي،ل .48
 .2010،لعجلزع ا،لITCISةع لاملدخل إىل اجلباية والضرائب، حممالع  رلحما ي،ل .49
 .2010،لةع لعمت أ،لعم ا،ل2،لطمبادئ املالية العامةحممريةلحتنيلعاريعةي،ل .50
 .ل2009،لةع ل ااعء،لعم ا،ل1،لطمبادئ احملاسبة املاليةكتملالحممريةلعاشاق وي،ل .51
،لك ت للعجملتمعل1،لطرفةيئة االلكرتونية واقتصاد املعتدقيق احلساابت يف ظل البكصطفىليريمفلي ع،ل .52

 .2014عاملات،لعم ا،ل
 ريعهه  لعجل كمل ههل،لعجلزع هها،ل،لةيههريعالعمط2،لطفعاليةةة النظةةام الضةةريا بةةني النظريةةة والتطبيةةقانصههالكههاعة،ل  .53

2016. 
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،ل1،لطايلكلهةا املةأقر التشريع اجلبةائي علةى مردوديةة املؤسسةة وهييريمفلك كش،لانصالةعةيلعاوا،ل .54
 .2008ةع لع مايل،لعجلزع ا،ل

 
 ملتقيات /،

ؤمتههللعااههاع لعلعملاويللصههنع،لعماتاههىلعاههفعاليةةة التسةةيري اجلبةةائي يف ترشةةيد لةةناعة القةةرار وعزلعحلههريعر،ل .55
 .2009لةفايلل14/15عالقتص ةيل،لج كملللمت ال،لعجلزع ا،ليريك ل

احلالةةلة  القتصةةاديةاالتةةدقيق الةةداخلي وعالقتةةه بضةةبط اجلةةودة يف املؤسسةةات العموميةةة حممههالفهه ز،ل .56
 اأ،لمهههه  ل1995ةو لل20،لكاعساههههللقههههاكلل ىلكاتاههههىلج كملههههلل9001علةةةةى شةةةةهادة اجلةةةةودة االيةةةةزو 

 .2012عجلزع ا،ل
 جمالت /جة

ة حةدات احلكوميةة يف الو منوذج مقرتح لتقومي إدارة خماطر الرقابة الداخليس االص  حلعا لوآساوا،ل .57
ل.2018،لA،لج2جماللج كملللج   الة ب للعاملام ل،لا، COSOعلى وفق إطار 

 ضةةةوء دليةةةل ليليةةةة يفقدور التةةةدقيق الةةةداخلي يف احلةةةد مةةةن الفسةةةاد املةةةايل، دراسةةةة  عفهههالع هههالعانهههريعر،ل .58
 .2017،لك  رل47،لا24،لجماللع  مب،لعجملاال240التدقيق الداخلي رقم 

تبيانية يةق: دراسةة اسةيةة والتطبأمهية التدقيق يف دعم مصةداقية املعلومةة املاليةة بةني النظر  وهايلجا ال،ل .59
 .2017،ل2،لا3اا ا ل،لعجمل،لجماللعالقتص ةلوعملواقع التدقيق يف اجلزائر ابلنسبة ل طراف املعنية

ارة اسةة حالةة إبدبائيةة در بائيةة كآليةة تسةاهم يف قسةني جةودة التصةرحيات اجلاملراجعة اجلني للقحمريح،ل .60
 .2016تمربل،لةي6 ،لا،لجماللعا حري لعالقتص ةيللوعم ا ل،لج كملللةالعا ريعقالضرائب لوالية بسكرة

 ت االقتصةةاديةاملؤسسةةا أقةةر التسةةيري اجلبةةائي علةةى األداء املةةايل يفصهه بالع  مهه ،لحممههريةلفههري يلشههملريت،ل .61
 .2013،ل12،لجماللعا  ح ،لااجلزائر–لعينة من املؤسسات يف والية بسكرة  دراسة

حالةةة  تصةةادية دراسةةةؤسسةةة االقدور املراجعةةة اجلبائيةةة يف قسةةني أداء التسةةيري اجلبةةائي ابملفتحههللةكهه أ،ل .62
 .2017،ل17  يل،لا،لجماللعاملاريالعالقتص ةيللوعاتت  لوعاملاريالعاتايشركة مطاحن األوراس ابتنة

 الرسائل اجلامعية /د

لةةة دراسةةة حا–ائي قيق اجلبةةأقةةر تطبيةةق النظةةام احملاسةةا املةةايل علةةى فعاليةةة نظةةام التةةدبهه لعثمهه الع  شههل،ل .63
 .2019-2018 ا،ل،لةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،لعمت ال،لعجلزع2017-2005اجلزائر خالل الفرتة 
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 أ،لري عهليه لكنشهريلطاوحهللةيته،لةاجلزائةراإللالح املةايل وتسةيري املخةاطر املصةرفية، حالةة هبن رلعامل  ر،ل .64
 .2013-2012ج كملللعجلزع ا،ل

ي تشةةريع اجلبةةائإطةةار ال تسةةيري املخطةةر اجلبةةائي يف املؤسسةةة حالةةة شةةركة األمةةوال يفحفه يلع ههالعااهه ة ،ل .65
 .2004-2003،لك ياألك جتت لي لكنشري أ،لعليريعط،لعجلزع ا،لاجلزائر 

دية سسةات االقتصةامةن املؤ  خةاطر اجلبائيةة: دراسةة حالةة عينةةدور املراجعة يف تدنئةة املم اعتريلص حل،ل .66
 .2013-2011،لك ياألك جتت لي لكنشري أ،لج كملللو قال،لعجلزع ا،لبوالية الواد 

سسةات اخلي يف املؤ تدقيق الدواقع استخدام نظام املعلومات احملاسا واملايل وأقره يف الحن حلح   ل،ل .67
،ل3 كملهللعجلزع هانشهري أ،لج،لةطاوحهللةيتهري عهليه لكروقةات سةكيكدةاالقتصادية دراسة ميدانية بقطةب احمل

 .2017-2016عجلزع ا،ل
 اسةةا املةةايللنظةةام احملأقةةر تطبيةةق حوكمةةة الشةةركات علةةى جةةودة القةةوائم املاليةةة يف ظةةل ا عشههايلةكههني،ل .68

ري أ،ليهههه لكنشههههل،لةطاوحههههللةيتههههري عهدراسةةةةة تطبيقيةةةةة علةةةةى بعةةةةؤ الشةةةةركات املسةةةةامهة يف واليةةةةة سةةةةطيف
 .2018-2017عجلزع ا،ل،ل1مط ف

حوكمةةةة  د متطلبةةةاتمسةةةامهة التةةةدقيق الةةةداخلي يف إدارة املخةةةاطر وانعكاسةةةه علةةةى جتسةةةيمههه يملرهههريع ،ل .69
شهري أ،لج كملهلل عهليه لكنةطاوحللةيتهريل، -دراسة استقصائية وموعة من الشركات–الشركات يف اجلزائر 

 .2016-2015،ل1مط ف
الةةة  ديريةةة ، دراسةةة حيف احلةةد مةةن التهةةر، الضةةريامسةةامهة فعاليةةة التةةدقيق اجلبةةائي نيهه ألبريع هه  ،ل .70

-2014، زع ها اأ،لعجل،لةطاوحللةيتهري عهليه لكنشهري أ،لبتهالضرائب مصلحة األحبا  واملراجعات بسكرة

2015. 
ياسةية سةة قليليةة قادية: دراأقر التسيري اجلبائي على األداء املايل يف املؤسسةات االقتصةص بالع  م ،ل .71

،لعجلزع هها،ل كملههللو قاههلج،لكهه ياألك جتههت ليهه لكنشههري أ،لاجلزائةةر–واليةةة بسةةكرة لعينةةة مةةن املؤسسةةات يف 
2011-2012. 

اسةة قتصةادية: در مؤسسةة االدور التسيري ابلقيمةة للضةرائب يف اختةاذ القةرارات املاليةة لل ص بالع  مه ، .72
-2015 ،زع ههاتهه اأ،لعجل،لةطاوحههللةيتهري عهليهه لكنشهري أ،لبحالةة عينةةة مةن املؤسسةةات يف قطةةاع احملروقةات

2016. 
سةة املشةرفني دراديرين و الفعالية التنظيمية داخةل املؤسسةة الصةناعية مةن وجهةة نظةر املةص حللب لرريع ،ل .73

،لCMTCطينة رات بقسةةنميدانيةةة ابملؤسسةةة الوطنيةةة إلنتةةاج العتةةاد الفالحةةي مركةةب احملركةةات واجلةةرا
 .2005-2004ةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،للج كملللقتنط ل،لعجلزع ا،ل
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ة املخةةةاطر ات وإدار دور وأمهيةةةة وظيفةةةة املراجعةةةة الداخليةةةة يف تعزيةةةز حوكمةةةة الشةةةركصههه حل لبهههريع ا،ل .74
عجلزع ههها،للأ،لج كملهههل،لةطاوحهههللةيتهههري عهليههه لكنشهههري لوانعكاسةةةات ذلةةةك علةةةى اسةةةتمرارية املنظمةةةة وقيمتهةةةا

2017-2018. 
ارة املخةةاطر وإد ركاتدور وأمهيةةة وظيفةةة املراجعةةة الداخليةةة يف تعزيةةز حوكمةةة الشةةصهه حل لبههريع ا،ل .75

،ل3ملهللعجلزع هاري أ،لج ك،لةطاوحهللةيتهري عهليه لكنشهوانعكاسات ذلةك علةى اسةتمرارية املنظمةة وقيمتهةا
ل.2017-2018

القتصةةادية: املؤسسةةة ابدور نظةةم املعلومةةات احملاسةةبية يف قسةةني التةةدقيق الةةداخلي عاههريالحممههالمههني،ل .76
يتههري عهليهه لكنشههري أ،ل،لةطاوحههللةلOPGIدراسةةة حالةةة ديةةوان الرتقيةةة والتسةةيري العقةةار  لواليةةة بسةةكرة 

 .2016-2015ج كملللبت اأ،لعجلزع ا،ل
كة راسةةة حالةةة شةةر قتصةةادية دابملؤسسةةة االدور املراجعةةة اجلبائيةةة يف ققيةةق األمةةن اجلبةةائي فتحههللةكهه أ،ل .77

 .2018-2017،لةطاوحللةيتري عهلي لكنشري أ،لبت اأ،لعجلزع ا،لابتنة-مطاحن األوراس 
مديريةةةةة  راسةةةةة حالةةةةةددور املراجعةةةةة اجلبائيةةةةة يف قسةةةةني جةةةةودة التصةةةةرحيات اجلبائيةةةةة: قحمههههريحلني ههههل،ل .78

،لج كملهههللو قاهههل،ل ليههه لكنشهههري أ،لكههه ياألك جتهههت2010-2009الضةةةرائب بواليةةةة بسةةةكرة اجلزائةةةر للفةةةرتة 
 .2012-2011عجلزع ا،ل

ئب ديريةةة الضةةراة حالةةة  مسةةامهة التةةدقيق احملاسةةا يف دعةةم الرقابةةة اجلبائيةةة: دراسةةا هه رلقهه  للبهه م،ل .79
  .2011-2010،لك ياألك جتت لي لكنشري أ،لابتنل،لعجلزع اللوالية أم لبواقي

ألمةةوال يف الةةة شةةركة حماولةةة قليةةل التسةةيري اجلبةةائي وآاثره علةةى املؤسسةةات حاحممههالعهه ة لع هه ض،ل .80
 .2003-2002ك ياألك جتت ،لو قال،لعجلزع ا،لالتشريع اجلبائي اجلزائر ، 

عؤ مؤسسةات يدانيةة لةبدور التةدقيق االجتمةاعي يف بنةاء اسةرتاتيجية املؤسسةة، دراسةة مكاعةلمه  ن،ل .81
 .2011-2010،لعجلزع ا،ل1كنشري أ،لج كملللمط ف،لةطاوحللةيتري عهلي لوالية سطيف

علةى  راسةة ميدانيةةتصةادية دتقيةيم فعاليةة وظيفةة التةدقيق الةداخلي يف املؤسسةة االقرري لعااي لكز و،لل .82
-2012عجلزع ها،للللعن بهل،،لةطاوحللةيتري عهليه لكنشهري أ،لج كملهعينة من املؤسسات االقتصادية العمومية

2013. 
وفةةةق إطةةةار  املخةةةاطر مةةةدى فعاليةةةة دور التةةةدقيق الةةةداخلي يف تقةةةومي إدارةه ههه لكهههاوعال بهههاعه ملا ههه ،ل .83

COSO : ،ري أ،لليهه لكنشههكهه ياألك جتههت دراسةةة تطبيقيةةة علةةى القطاعةةات احلكوميةةة يف قطةةاع غةةزة
 .2016ج كمللليزأ،لفاتطني،ل
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 قوانني /ه

للوعاضهه  لويهه علكاورههل،ل ههاةلقريععههالعاتا هه ملوع  مهه للوعا شههريفلعم ا ههل2008جرييا ههللل26قههاع لكههؤ  لعل .84
 .2009ك  رلل25لع،لعمؤ سلل19عحلت اب لوقريععالم ه ،لعجلاياألعااني للااايم ري يللعجلزع ايل،لا

 .2018زع ا،ل،لعجلالدليل التطبيقي للرسم على القيمة املضافةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .85
 .2018ل،لعجلزع ا،الدليل التطبيقي للمكلف ابلضريبةعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .86
 .2018زع ا،ل،لعجلدليل اخلاضع للضريبة التابع ملراكز الضرائبعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .87
 .2018،لعجلزع ا،لقانون التسجيلعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .88
 .2018،لعجلزع ا،لقانون الرسوم على رقم األعمالعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .89
 ل .2018ع ا،ل،لعجلزلباشرة والرسوم املماقلةقانون الضرائب املعمايايللعامل كللااضاع ب،ل .90
 مواقع الكرتونية /و

 قع:كت حلعاىلعمريل،لإدارة املخاطر يف مؤسسات القطاع الثالثةمي لحت لطريابم ،ل .91
https://docplayer.ae/116257260%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%

AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8

%A7%D8%B7%D8%B1.html. 
 COSO وفةةق إطةةار دور التةةدقيق اخلةةارجي يف تقةةومي إدارة املخةةاطر علةةىعاهه لع ههالعحلتههنيل عجهه ،ل .92

 ،لكاعساللكت حللعاىلعمريقع:حبث تطبيقي يف مصرف ب داد شركة مسامهة خالة

http://qu.edu.iq/repository/wpcontent/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8

AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf% 

ا هاأ،لكصا،ل،ليا للعاتاي  أ،لج كملللعامقدمة يف مبادئ وبرامج املراجعة  ةلممل العازكالوآساوا،عم .93
لل:ة .لكت حلعاىلعمريقع

0B6YxdhVTV7usOENuV3FXcG1kU3c/view/d/file/com.google.drive://https 
 ،لتامجهللفايهداملعايري الدولية للممارسات املهنيةة للتةدقيق الةداخلي )املعةايري(كمل العماقانيلعااعسا ني،ل .94

.لكته حل2017ا نه النشهاعفلعلمهت للانجه لف ه ض،ل ع عاهاعسا ني عمهاقاني مجمل هل جماهسلح ه ا كه  عمهل
 Standards-https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF- :عاههىلعمريقههع

Arabic.pdf-2017.لل
.لكته حلراجعني الةداخلينياملة: استخدام عمةل 610معيار املراجعة عهل ئللعاتملريةيللاامح م نيلعاا ررير ني،ل .95

 . pdf.aspx› Socpa › www.socpa.org.sa.610ل:عاىلعمريقع
ل
 

https://docplayer.ae/116257260%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.html
https://docplayer.ae/116257260%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.html
https://docplayer.ae/116257260%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1.html
http://qu.edu.iq/repository/wpcontent/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wpcontent/uploads/2016/11/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B12.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6YxdhVTV7usOENuV3FXcG1kU3c/view
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
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 الرقم عاملنريعا عاصفحل

 (1-1) كاخصلكمل ي لعاصف   17

 (2-1) كاخصلكمل ي لعلةعء 18

لة جللةولشاألعمخ طاتا  مل 28 (1-3) 

 (1-2) جاو لحت  لعاضاي للعاىلعااسللعإمج يل 61

 (2-2) عارياب لعاالةولعاتدس لةولراصلعاتصا   لعجل    للةولعاتاا س 87

 (1-3) كمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لعم زعر لل 138

 (2-3) كمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لجاو لعانت  ت 141

 (1-4) عاتطري لعات  خي لاشايللعإنينللعنيلعا   أل_مط ف 147

لأ   لعجل    لاشايللعإنينللعنيلعاللتا  ملر  العااق بللعااعسا لل 156 (4-2) 

ل(2018-2016)ةصري لعم زعر للع  م  للاشايللعإنينللعنيلعا   ألاافاأل 159 (4-3) 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللجاو لتفص ا لااتث  ت  لعامل نللللللللللللللللللللللللللللللل 161 (4-4) 

لعجل  يل ن  ه لجاو لتفص ا لااتث  ت   161 (4-5) 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجاو لتفص ا لااتث  ت  لعم ا لللللللللللللللللللللللللللللل 162 (4-6) 

لجاو لتفص ا لاامخزوان لوعمنتاي  لق العاتنف   163 (4-7) 

لجاو لتفص ا لااحت بنيلمتريين  لةساىلوخمزوالعمنتاي   164 (4-8) 

لوعحلت اب لعماحالجاو لتفص ا لحلت اب لعازاب  ل 165 (4-9) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعاضاع بلوك لش هب   165 (4-10) 

لجاو لتفص ا لااحت اب لعم ا ل 166 (4-11) 

ل(2018-2016)سصريالعم زعر للع  م  للاشايللعإنينللعنيلعا   ألاافاأل 167 (4-12) 

لجاو لتفص ا لحلت  لكؤوان لوكنتاي  لاثبتللكت ا  169 (4-13) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعمري ةوالوعحلت اب لعماحال 169 (4-14) 

ل(2018 – 2016)جاو لحت اب لعانت  تلاشايللعإنينللعنيلعا   ألاافاأل 172 (4-15) 

لجاو لتفص ا لحلت  لكشا  لكتت ا ل 173 (4-16) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعخلاك  لعخل  ج لللل 174 (4-17) 

دإول هرس إلج 
 ف 

 



 رسالفها.............................................................................................................................
 

 
244 

لجاو لتفص ا لحلت  لعخلاك  لعخل  ج لللعلساىلللل 174 (4-18) 

لجاو لتفص ا للع  ءلعمتتخاكني 175 (4-19) 

لجاو لتفص ا لاألع  ءلعاملما  ت للعلساى 176 (4-20) 

لجاو لتفص ا لمخصص  لعالهت ي  لوعمؤوان لوست  العاا مل 177 (4-21) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعاضاع بلوك لمي اا   177 (4-22) 

لللااكلجاو لتفص ا لم  مل  لعا ض عللوعمنتاي  لعمصنملللوعخلاك  لعم 179 (4-23) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعانريعتتلعاملما  ت للعلساى 180 (4-24) 

لجاو لتفص ا لحلت  لعانريعتتلعم ا ل 180 (4-25) 

ل2016لل لاتنحلهبعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصال 183 (4-26) 

ل2017لل لاتنحلهبعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصال 185 (4-27) 

للل2018لل لاتنحلهبعاامملعاىلعانش طلعم ينلعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصال 187 (4-28) 

ل2016نلل لاتاحلهبعاامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمص 190 (4-29) 

للل2017نلل لاتاحلهبعاامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمص 192 (4-30) 

لللللللللل2018نلل لاتاحلهبعاامملعاىلعاا مللعمض فللعمتاةلحتبلعاتصا   لعاش ايللعمص 194 (4-31) 

ل2016نلل لاتعاضاي للعاىلعااسللعالمج يللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب 197 (4-32) 

ل2017نلل لاتعاضاي للعاىلعااسللعالمج يللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب 198 (4-33) 

ل2018نلل لاتعاضاي للعاىلعااسللعالمج يللحتبلعاتصا   لعاش ايللعمصاحلهب 199 (4-34) 

لعات  ا فلي لعاا باللااخصملل 201 (4-35) 

لعاا باللااخصمللللعات  ا ف 201 (4-36) 

ل2018ول2016،2017جاو لحت  لعانت ايللعجل    للااتنريع ل 202 (4-37) 
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كال هرس إلأ ش 
 ف 

 

هرس إلملاحق  
 ف 

 

 

 

 الرقم  العنوان الصفحة

لكث  لع لكصفريفللعمخ طا 29 (1-1) 

 (2-1) سطريع لعما لل ةع ألعمخ طا 31

لعمخ طالإةع ألCOSO ك ملب 34 (1-3) 

 (4-1) 2017اتنلل  COSO2ك  ة ل ةع ألعمخ طالحتبلحتاي ل 40

 (1-2) ةرريعالعاضاع بل 53

 (2-2) ةرريعالعمخ طالعجل    ل 85

 (3-2) كص ة لعمخ طالعجل    ل   91

 (1-3) كاعحللتت  لعمخ طالعجل    ل 98

لعجل    عجاعءع لحتا دلعلك ل 123 (3-2) 

 (3-3) ةمه للعاتاق دلعااعسا لك لعان ح للعجل    ل 134

 الرقم  العنوان الصفحة
 (1-4) عنيلعا   ألعهل  للعاتن  م لاشايللعإنينل 227

 (2-4) 2018-2016للشايللعإنينللعنيلعا   ألافاألعاا عملةصري  229

 (3-4) 8201-2016لشايللعإنينللعنيلعا   ألافاألعاا عمللسصريا 233

 (4-4) 218-1620ل عملجاو لحت اب لعانت  تلاشايللعإنينللعنيلعا   ألافاألعاا 237
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صرإت   ي  مج 
إل
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  االختصار الداللة
The Institute of Internal Auditors IIA 

International Professional Pratices Framework IPPF 

Institut Français de l'audit et du Contrôle Internes IFACI 

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy CIPFA 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission 
COSO 

Institute of Management Accountants IMA 

Financial Executives International FEI 

Impôt Forfaitaire Unique IFU 

Impôt sur le Revenu Global IRG 

Impôt sur les Bénéfices des Sociétés IBS 

Taxe sure la Valeur Ajoutée TVA 

Taxe sure l’Activité Profe TAP 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler KPMG 

Groupe Industriel des Ciments d’Algérie GICA 

Société Nationale des Matériaux de Constructions SNMC 

Sociéte des Ciments de Ain El Kébira SCAEK 

International Organization for Standardization ISO 

Occupational Health and Safety Assessment Series OHSAS 
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ات   ون  جي 
إلم
هرس 

 ف 

 البيان العنوان الصفحة
 املقدمة  ط-أ
 الفصل األول مدخل عام للتدقيق الداخلي وإدارة املخاطر 1-45

 متهيد  2
 املبحث األول مدخل عام للتدقيق الداخلي 3-21

 املطلب األول رشدألوتطري لعاتاق دلعااعسا  3
 املطلب الثاين تملايفلعاتاق دلعااعسا لوةمه ت  7
 تملايفلعاتاق دلعااعسا :لعافاالعلو  7

 
لةمه للعاتاق دلعااعسا :لعافاالعاث و 9
لةهاعفلعاتاق دلعااعسا لوةرريعع  10  املطلب الثالث
لةهاعفلعاتاق دلعااعسا :لعافاالعلو  10

ل
لةرريعالعاتاق دلعااعسا :لعافاالعاث و 12
لكمل ي لعاتاق دلعااعسا  16  الرابعاملطلب 
لكمل ي لعاصف  ل)ماتاللعلاف(:لعلو عافاال 16

لكمل ي لعلةعءل)ماتاللعلافني(:لعافاالعاث و 17 
لكمل ي لعاتنف  :لعافاالعاث ا  19

 الثايناملبحث  مدخل إلدارة املخاطر  22-31
لكف ريالعمخ طالوكص ة ه  22  املطلب األول
لكف ريالعمخ طا:لعافاالعلو  22

 
لعمخ طالكص ة :لعافاالعاث و 23
لكف ريال ةع ألعمخ طالوةهاعف   25  املطلب الثاين
لكف ريال ةع ألعمخ طا:لعافاالعلو  25

 
لةهاعفل ةع ألعمخ طا:لعافاالعاث و 26
لسطريع لعما لل ةع ألعمخ طا 27  املطلب الثالث
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 الثالثاملبحث  COSO2وفق اإلطار املرجعي إدارة املخاطر  32-44
لCOSO 2وفدلعإط  لعماجمل لكف ريالوةهاعفل ةع ألعمخ طال 33  املطلب األول
لك ريان ل ةع ألعمخ طا 34  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لحتا دلعلهاعفل 35

لعافاالعاث و:لعن صال ةع ألعمخ طال 36 

لعافاالعاث ا :لعمتتري  لعاتن  م ل 39

لفمل الك  ة لوكتؤوا للحتا دل ةع ألخم طال 40  املطلب الثالث

40 
اتهههههنلللCOSO2لعافهههههاالعلو :لك ههههه ة ل ةع ألعمخههههه طالحتهههههبلحتهههههاي 

ل2017  
لعافاالعاث و:لكتؤوا للحتا دل ةع ألخم طالفمل ال 43

ل 45  خاللة
 الثاينالفصل  املخاطر اجلبائية والتسيري اجلبائي 46-93

 متهيد  47
 املبحث األول حول اجلباية عموميات 48-73

لكف ريالعاضاي للوةهاعف   48  املطلب األول
لعافاالعلو :لكف ريالعاضاي ل 48

 
لعافاالعاث و:لةهاعفلعاضاي لل 50
لك  ة لعاضاي للوةرريعع   51  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لعم  ة لعامل كللااضاي ل 51

 
لعافاالعاث و:لةرريعالعاضاي ل 53
لةرريعالعاضاع بلعمط اللعلعجلزع ا 57  املطلب الثالث
ل(IFU)عافاالعلو :لعاضاي للعجلزعف للعاريح األ 57

ل (IRG) عافاالعاث و:لعاضاي للعاىلعااسللعإمج يل 59 
 (IBS):لعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  لعافاالعاث ا  62

ل(TVA)عافاالعااعبع:لعاضاي للعاىلعاامملعاىلعاا مللعمض فلل 67
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ل(TAP)عافاالعخل كس:لعاامملعاىلعانش طلعم ينل 71  
لاملبحث الثاين ماهية التسيري اجلبائي 74-80

لكف ريالعاتت  لعجل     74  املطلب األول
لةهاعفلعاتت  لعجل     76  املطلب الثاين
لةمسلوحاوةلعاتت  لعجل     78  املطلب الثالث
لعافاالعلو :لةمسلعاتت  لعجل     78

 
لعافاالعاث و:لحاوةلعاتت  لعجل     79

 املبحث الثالث اليت تواجهها املؤسساتاملخاطر اجلبائية  81-92
لتملايفلعمخ طالعجل    ل 81  املطلب األول
لةرريعالعمخ طالعجل    ل 83  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لعمخ طالعخل صل 83  
لعافاالعاث و:لعمخ طالعامل كل 84  
لعمخ طالعجل    لكص ة ل 86  املطلب الثالث
لعافاالعلو :لعمص ة لعااعسا لل 86

 
لعافاالعاث و:لعمص ة لعخل  ج ل 90
 خاللة  93

 الفصل الثالث التدقيق الداخلي كآلية لتسيري املخاطر اجلبائية 94-142
ل 95  متهيد

لتسيري املخاطر اجلبائية 96-101  املبحث األول
لعمخ طالعجل    لتملايفلتت  ل 96  املطلب األول
لكاعحللتت  لعمخ طالعجل    ل 97  املطلب الثاين
لعإجاعءع لعاريق   للك لعمخ طالعجل    لل 100  املطلب الثالث

 املبحث الثاين أنواع التدقيق اجلبائي 102-127
لتاق دلعارياث دلع  م  ل 102  املطلب األول
ل يل(حت اب لعم زعر لل)ق  مللعمايزلعملتاق دعافاالعلو :ل 102

 
لعافاالعاث و:لتاق دلحت اب لعاتت   111
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لتاق دلخمتافلعاتصا   لعجل    للوعاضاع بلوعاامريا 115  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لتاق دلعاتصا   لعجل    ل 115

 
لعافاالعاث و:لتاق دلعاضاي للعاىلة ابحلعاشاي  ل 117
لعاث ا :لتاق دلعاضاي للعاىلعااسللعإمج يللعافاا 119
لعافاالعااعبع:لتاق دلعاامملعاىلعاا مللعمض فل 120
لعافاالعخل كس:لتاق دلعاامملعاىلعانش طلعم ين 121
لوعخل   ع لعجل    للتاق دلعافمل ا للعجل    ل 122  الثالثاملطلب 
لعافاالعلو :لتاق دلعافمل ا للعجل    ل 122

ل
ل:لتاق دلعخل   ع لعجل    لعافاالعاث و 125

128-141 
ملخةاطر ااجلةة دور التدقيق الةداخلي يف عمليةة التسةيري اجلبةائي ومع

 املبحث الثالث اجلبائية

لك  العاتاق دلعااعسا لعلتت  لعمخ طالعجل    ل 128  املطلب األول
لعافاالعلو :لق  رلعخلطالعجل     128

لق  رلعافمل ا للعجل    لعافاالعاث و:ل 129 
لعافاالعاث ا :لعاتح ملعلعمخ طالعجل    ل 130
لةمه للعاتاق دلعااعسا لعلحتتنيلعاتت  لعجل    ل 131  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لعاتشخ صلعاتا ملمريعقعلعخلطال 131

لعافاالعاث و:لعاريق يللك لعمخ طالعجل    ل 132 
لعافاالعاث ا :لعاثاللابااريع ملعم ا لل 133
لعافاالعااعبع:ل ةك جلعامل كللعاضاييبلعلع  للعاااع ع ل 133
لكت مهللعاتاق دلعااعسا لعلكمل جلللعمخ طالعجل    ل 135  املطلب الثالث
ل  ا عافاالعلو :لكمل جلللعمخ طالعجل    للعمتملااللاباتص 135

للعم زعر عافاالعاث و:لكمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب ل 136ل
لنت  تعافاالعاث ا :لكمل جلللعمخ طالعجل    للحلت اب لجاو لعا 140

 خاللة  142
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143-205 
 ة  شةةةةركيفدور التةةةةدقيق الةةةةداخلي يف تسةةةةيري املخةةةةاطر اجلبائيةةةةة 

 الفصل الرابع اإلمسنت عني الكبرية

 متهيد  144
 املبحث األول الكبرية عنيالتعريف بشركة اإلمسنت  145-154

لرشدألشايللعإنينللوه  ا  لعاتن  م  145  املطلب األول
لعافاالعلو :لرشدألشايللعإنينللعنيلعا   أ 145

ل
لعافاالعاث و:لعهل  للعاتن  م لاشايللعإنينلل 149
لط  ملللرش طلشايللعإنينللوةهاعف   151  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لط  ملللرش طلعاشايل 151

ل
لعافاالعاث و:لةهاعفلشايللعإنينللعنيلعا   أ 153
لك  رللعاتاق دلعااعسا لعلشايللعإنينللعنيلعا   أ 154  املطلب الثالث

 املبحث الثاين ة م املاليلقوائاتقييم نظام الرقابة الداخلية اجلبائي للشركة وعرر  155-181
لعااق بللعااعسا للعجل    لتا  ملر  ا 155  املطلب األول
لتااميلك زعر   لعاشايللااتنريع لحمللعاا عمل 158  املطلب الثاين
لعافاالعلو :لةصري لعم زعر ل 158

ل
لعافاالعاث و:لسصريالعم زعر ل 167
لعاضلجاعو لحت اب لعانت  ت 172  الثالثاملطلب 
لعافاالعلو :لحت اب لعلع  ء 173  
لعافاالعاث و:لحت اب لعانريعتت 179

لةشركة اإلمسنت عني الكبري ب للضرائبلداخلي االتدقيق  182-204  املبحث الثالث

182 
لمضههه فلعلعاا مهههلعاامهههملعاهههىلولل(TAP)تهههاق دلعاامهههملعاهههىلعانشههه طلعم هههينل

(TVA) 
 املطلب األول

ل(TAP)عافاالعلو :لتاق دلعاامملعاىلعانش طلعم ينل 182  
ل(TVA )لتاق دلعاامملعاىلعاا مللعمض فلعافاالعاث و:لل 196

196 
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 ملخص
عمؤمتهه  للجل    ههللععاتهاق دلعاههاعسا لعلتتهه  لعمخهه طالعلةو لعاتملههافلعاههىلعاا عمههلل ىههافللههه هل

ات ههه ا فلاهههتح ملعلععبا عمهههللعجلريعرهههبلعجل    هههللهبهههافللؤمتههه  كهههعلع ة ةلعهتمههه العمح ههه لةرههه لعالقتصههه ةيل،ل
اعسا لاتهاق دلعاه الابةلعالهتمه عبت بلمريءلعاتت  لعجل ه   ،للعاىلعمخ طالعايتلقالتتملاضلهل لعجل    للوعات طاأ
يهدةعألللعا ه ل  ؤمتهعمليللععتمه ةعل طه  لعالجت هه  لعحلايثهللهله هلعم نهل،لواباته ل ةع ألعمخ طاعلتا  ملوحتتنيل
،لفاهههالمتلشهه اللعا حهه كواتحا هههدلةهههاعفلعاا عمههللوعإج بههللعاهههىلل.تتههه  لعمخهه طالعجل    ههلااافههعلكهه لفمل ا ههلل

ل ل.ريالحمللعاا عمللعم اعربتط فلات عست   لشايللعإنينللعنيلعا   أل
  لعجل ه   ل ا هللعاتتهفمللكه لافهععايت هملبش للي ه لكه للق دلعااعسا وقالتريصاللعاا عملل ىلةالعاتا

عه لخمتاهفلافلعلعاتملهلعإةع ألشايللعإنينللوعاهتح ملعلعمخه طالعجل    هللهبه ،لح ه ليملمهللعاهىلكته عاأعل
افهعل،لوابات يللعاهاعفلعاشايلعاىلةل وة جللأتا هل عحتم  لوقريع لك لح  لتا  م  ول،لع تمالعمخ طالعجل    لل

القاعحهه  لكهه لمجاههللكهه لعل.لوقههالمتلتاههاميعمخهه طالوعاريق يههللكن هه ههه هلكهه ل ك  ر ههللعالمههتاي بللعلعاتهه طاألعاههىل
ل.ةو لعاتاق دلعااعسا لعللا لو باع ةجللحت ملعمؤمت  لعلعمخ طالعجل    لل

     ل.طالعجلتت  لعمخ لتاق دلةعسا ،ل ةع ألعمخ طا،لتت  لج    ،لخم طالج    ل، الكلمات املفتاحية:
Abstract 

This study aimed to identify the role of internal audit in the management of 

tax risks in economic enterprises, where by increasing the interest of enterprises to 

study the tax aspects in order to control the tax costs and control the risks that may 

be exposed due to tax mismanagement, the interest in internal audit has increased 

in assessing and improving risk management in the context of recent trends in the 

profession, and thus enterprises have adopted it as a tool to increase the 

effectiveness of the tax risk management. In order to achieve the objectives of the 

study and answer the research problematic, the cement company Ain El Kebira 

was selected for the field study. 

The study concluded that the internal audit contributes greatly to raising the 

effectiveness of tax management in the cement company Ain El Kebira and 

controlling the tax risks in it, where it works to help the management to identify 

the various possible tax risks, and evaluate them in terms of the probability of 

occurrence and the degree of impact on the company's objectives, so increasing the 

possibility of response to controlling and preventing these risks. A number of 

proposals have been made for enterprises to control tax risks and highlight the role 

of internal audit. 

Keywords: Internal audit, risk management, tax management, fiscal risks, tax risks 

management .  


