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 اإلهداء
 

إىل من علمين النجاح ومتعته..... إىل من مل متنحه احلياة عمرا 
 طويال....... 

 رمحه اهلل تعاىل إىل روح لطاملا أردهتا جبانيب يف هذه اللحظة .... إىل أيب

إىل من تتسارع هلا عبارات احلب واالمتنان على ما قدمته يل ألكون  
 حفظها اهلل حاضرة يف هذا املكان .... إىل أمي

إىل عائليت الكرمية بأكملها إىل اخويت وأخوايت إىل كل رفيقات املشوار  
 اهداء من القلب ،اىل كل من ساهم يف إجناح هذا العمل

اللذان  شي العيدتاذ الغالمشرفة شرع مريم إلى االسالدكتورة إىل  
 لطاملا بذال مايف وسعهما الظهار هذا املشروع

أن الشكر موصول لكل من قرأ حرويف والمسته أيديهم  كما جيب   
وصفته اصدقاء...........  ونظرت إليه أعينهم كال بإمسه

أقرباء............. دكاترة............. أساتذة 
 .................مدراء إىل كل من أحبهم قليب ونسيهم قلمي

 

فاطنة



   

 

 

 اإلهداء
 

 ما بعد:لصالة عن احلبيب املصطفى وأهله و فيمدهلل وااحل

الذي وفقنا لتثمني هذه اخلطوة يف مسريتنا الدراسية مبذكرتنا هذه مثرة  احلمدهلل
 اجلهد والنجاح بفضله تعاىل.

 لدين الكرميني حفظهما اهلل وأدامهما نورا لدريبامهداة إىل الو 

 الباحثة. ابنتكم  

 لكل العائلة الكرمية اليت ساندتين وال تزال من إخوة وأخوات

 رعاهم اهلل  مريم والدكتور الغشي العيدالدكتورة المشرفة شرع. اىل 

 سني الذي مل يبخل علينا مبعلومة حفظه اهللاإىل األخ ي

 م 2022إىل كل قسم مالية واحملاسبة ومجيع دفعة 

 وإىل كل من أحبهم قليب ونسيهم قلمي. ، حيايت يفم أثر إىل كل من كان هل

مسعودة



     

 

 شكر وعرفان

 

ا قه لنا يف اجناز هذيكلمتنا هذه باحلمد والشكر تبارك وتعاىل على توف  نستهل
د القبول و النجاح . سواء من قريب أو جي من املوىل عز وجل أن نيالعمل، راج

 من بعيد وخنص بالذكر:
 .على إشرافها علينا ومساعدتنا يف إعداد هذه املذكرةالدكتورة شرع مريم  

مل يبخل علينا باإلرشادات والتوجيهات والنصائح والذي   غشي العيدالوالدكتور 
 .طوال فرتة إجناز املذكرة

ة  نعود إىل أعوام ياة اجلامعية يف احلري اآلن ال بد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخ
 بذل  ني ، باللرين قدموا لنا الكثيقضيناها يف رحاهبا مع أساتذتنا الكرام ، الذ

وقبل أن منضي  .الوطن ال الغد ، وبناء صرح قوي ل هذية يف بناء جري جهودا كب
اة ين محلوا أقدس رسالة يف احلير إىل الذيات الشكر واإلمتنان والتقدي أمسى  ميبتقد

 ...ن ... إىل كل من علمنا حرفاي... إىل الشموع اليت حترتق لتضيء لآلخر 
لبحث، وقدم لنا العون ا اكذل  نشكر كل من ساعدنا على إمتام هذ

شعروا بدورهم ، بذل  يوالتسهيالت، وزودنا باملعلومات الالزمة ، رمبا دون أن 
.فلهم من الشكر



 ملخص
 

 

 :الملخص

يف التخفيف من التهرب والغش الضرييب ، بطرح االشكالية التالية: اىل  هدفت الدراسة احلالية اىل التعرف على دور الرقابة اجلبائية
 أي مدى يساهم نظام الرقابة اجلبائي املعتمد يف حماربة ظاهريت التهرب والغش الضرييب يف مفتشية الضرائب بوالية غرداية ؟

وباستخدام باملقابلة كأداة جلمع البيانات ومن أجل اإلجابة على االشكالية املطروحة مت االعتماد على منهج الوصفي التحليلي 
وأسفرت النتائج من خالل حتليل احملتوى إىل أنه ال ميكن ملصاحل الرقابة اجلبائية اقتطاع مستحقاهتا اال بعد تغطية العجز لسنوات 

بضرورة اعادة اهليكلة السابقة، كما أن هلا احلق يف مراقبة والتعقيب على أربعة سنوات سابقة واسرتجاع مستحقاهتا، كما نوصي 
 حسب طبيعة كل نوع من انواع التحقيق ولل  بغرض امتام عملية التحقيق يف اآلجال احملددة.

 التحقيق، التهرب الضرييب، الرقابة ،الغش الضرييب   الكلمات المفتاحية:

Résume  

 La présente étude visait le rôle de l'administration fiscale dans l'évasion 

et la fraude fiscales, les éléments suivants : De l'évasion et de la fraude : 

Ses réponses, ses données, ses données, ses données, ses données, ses données, 

ses données, ses données, ses données, ses données précédentes et le 

recouvrement de ses droits.Nous recommandons également une restructuration 

en fonction de la nature du lieu 

Mots clés: Enquête, fraude fiscale, contrôle, fraude fiscale 
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 مقدمـــة



 مقدمــــــة
 

 أ 
 

 : مقدمة
مرت اجلزائر بعدة مراحل خاصة يف اطار بناء اقتصادها وخاصة فرتة الثمانينات اليت شهدت فيها أهم         

وحماولة االنتقال من االقتصاد  ،مرحلة و اليت متتلت  يف إعادة اهليكلة هبدف حتسني الوضع االقتصادي للبالد
 .املوجه اىل االقتصاد احلر

دار قوانني ومراسيم وتشريعات تتوافق والتوجه اجلديد وقد صاحب التغري يف النهج االقتصادي اص 
فنجده أعلن عن الوسائل املهمة و املساعدة  ،لالقتصاد الوطين و مؤسساته املالية والتجارية وأيضا االدارية 

لتسيريها بصفة مستقرة و واضحة و املتمثلة يف الدفاتر و السجالت احملاسبية اليت يقيد فيها كل العمليات اليت 
كما أن للمؤسسة تعامالت خارجية أبرزها التعامل مع اإلدراة اجلبائية اليت   ،إنتاج( ،ختزين ،شراء ،وم هبا )بيعتق

 سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني.،تعد مهزة وصل بني التشريع اجلبائي و املكلف بالضريبة 

ن سياسة واضحة من اجل ضمان أداء ونظرا للدور اهلام الذي تلعبه الضرائب يف االقتصاد كان البد م 
مجيع املكلفني بالضريبة ملستحقاهتم وضمان التصريح الضرييب الفعلي وسعيا للوصول هلذه الفعالية يف املردودية و 

حيث فرقت بني التكليف الضرييب لألشخاص  ،هلذه اإلدارة اجلبائية فقد قامت اجلزائر بعدة إصالحات جبائية
و كما سعت لتحقيق بني اإلصالح التشريعي و اإلصالح  ،رييب لألشخاص املعنوينيالطبيعيني و التكليف الض

اإلداري و وضع قوانني املراقبة والتخفيف من ظاهرة التهرب و الغش الضرييب الذي يكرب الدولة خسائر معربة من 
 .أموال خزينة الدولة

 : مشكلة الدراسة

و نظرا ملا للموضوع من أمهية إل تعد ظاهرة التهرب والغش الضرييب من املواضيع اليت باتت تعرف انتشارا         
متزايدا كان البد من القاء الضوء على األليات املعتمدة يف الرقابة اجلبائية حملاربة هذه الظاهرة يف غرداية )على 

 على النحو التايل:مستوى مفتشية الضرائب( ، وهلذا حاولنا صياغة مشكلتنا 

اىل أي مدى يساهم نظام الرقابة اجلبائي املعتمد يف حماربة ظاهريت التهرب والغش الضرييب يف مفتشية   -
 .الضرائب بوالية غرداية؟

 وانطالقا من هذه املشكلة ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 .اجلبائي؟ما مستوى اعتماد مفتشية الضرائب بوالية غرداية لنظام الرقابة  -
 .ما العراقيل اليت تواجه اعتماد نظام رقابة جبائي باملفتشية حمل الدراسة ؟ -
 .ما هي نتائج السلبية لظاهريت التهرب والغش الضرييب باملفتشية حمل الدراسة ؟ -



 مقدمــــــة
 

 ب 
 

 الفرضيات:  
  :سعينا منا للوصول اجابات على االسئلة املطروحة سنحاول اختبار الفرضيات التالية

يساهم نظام الرقابة اجلبائي املعتمد يف مفتشية الضرائب بغرداية  بشكل كبري يف التخفيف من  -1 الفرضية
 ظاهريت التهرب والغش الضرييب .

 تعتمد مفتشية الضرائب بوالية غرداية على نظام رقابة جبائي فعال . -2الفرضية      
هناك عدة صعوبات يف اكتشاف ظاهريت التهرب والغش الضرييب نظرا ألمهية الضرائب  -3الفرضية 
 وحتصيلها .

 أسباب اختيار الموضوع:  
  :إن من أبرز األسباب الداعية الختيار املوضوع هو

يف البلد . حاولنا   أنه نظرا ألمهية الضرائب وحتصيلها من أجل متويل و حتقيق جماالت التنمية اإلقتصادية -
 تسليط الضوء على الوسيلة الفعالة لتحقيق هذا واملتمثلة  يف الرقابة اجلبائية على هذه العملية .

كما أن سبب اختيارنا للموضوع لايت حملاولة معرفة مدى انتشار ظاهرة التهرب والغش الضرييب بوالية  -
 .غرداية

 .فة علمية ختص جمال الرقابة اجلبائية خيص الرقابة اجلبائيةباإلضافة إىل هذا حاولنا إضافة  املسامهة بإضا
 حدود البحث :  

 الحدود الموضوعية:
كما حاولنا تقدمي احلسابات   ،حاولنا تركيز اهتمامنا بالدراسة على كيفية تطبيق الرقابة اجلبائية على شخص معنوية

 .اليت تعطيها الرقابة أمهية يف تنفيذها

 الحدود المكانية:

 بوالية غرداية  1954متثلت احلدود املكانية يف تنفيد الدراسة مبفتشية الضرائب أول نوفمرب 

 الحدود الزمانية: 

 2020اىل غاية سنة  2017سنة  مت إختيار اجملال الزمين هلذه الدراسة يف الفرتة من
 :المنهج المستخدم 

سنعتمد بالدرجة األوىل على التحليل الوصفي مبا أننا يف موضوعنا نركز اهتمامنا على الرقابة اجلبائية ف 
و عليه فالوسائل  ،ألشكاهلا و أهدافها باإلضافة إىل سرد اجلوانب القانونية املتعلقة باملكلف و اإلدارة اجلبائية

املستخدمة هي اجلداول اإلحصائيات ونتائج التحقيق يف التصرحيات اجلبائية لسنوات الدراسة و عموما فالبحث 
 .ساسي وصفيا تارة و حتليليا تارة أخرىمنهجه األ



 مقدمــــــة
 

 ج 
 

يفيد يف التعرف على احلقائق وجتميع املعلومات  االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي النه وقد مت
النظرية اليت ختص اجلانب النظري واجلانب التطبيقي حيث مث االعتماد على أسلوب دراسة احلالة اليت يطلعنا على 
ة الواقع العلمي أللية الرقابة اجلبائية املعتمدة حملاربة ظاهريت الغش والتهرب الضرييب باإلضافة اىل اسلوب املقابل

 املباشرة مع مسؤول املصلحة  

 خطة الدراسة :

حبثنا اىل فصلني يم  من أجل تنفيد الدراسة واإلحاطة جبوانب اإلشكالية وحلها واختيار فرضياهتا مث تقس
 متثل :

الفصل االول يف اجلانب النظري من البحث  ومت تقسيمه اىل ثالثة مباحث االول خصصناه للمفاهيم االساسية 
رقابة اجلبائية أما املبحث الثاين فكان حول ظاهريت التهرب والغش الضرييب بصفة عامة  وفيما يتعلق املتعلقة بال

 باملبحث الثالث فقد خصصناه للدراسات السابقة العربية واالجنبية ومن مث التعقيب عليها 

مباحث األول قمنا فيه أما يف الفصل الثاين فهو عبارة عن اجلانب التطبيقي من الدراسة وكان عبارة عن ثالثة 
بتقدمي مؤسسة الدراسة أما الثاين فقد خصصناه لدراسة وعرض حلاالت  التهرب والغش الضرييب مبفتشية الضرائب 

 واالخري مت فيه دراسة وحتليل النتائج اليت مت التوصل اليها يف املبحث السابق. 

ويف االخري أهنينا البحث خبامتة عامة نلخص فيها نتائج إختبار الفرضيات وأهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف 
مجيع جوانب البحث مع تقدمي االقرتاحات وإعطاء إشارات ملوضوعات الحقة .



      

 

طار النظري الفصل األول: اإل
 لمتغيرات الدراسة
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 تمهيد:
إنَّ التهّرب الضرييب هو داء مجيع األنظمة اجلبائية يف العامل، وتشتد خطورته يف البلدان اليت متثل فيها اجلباية 

 أهم مورد للخزينة العامة للدولة.
لذل  يسعى القانون اجلبائي إىل إجياد الدواء هلذا الداء بتوظيف مجيع الوسائل املتاحة حملاربته، ومنها وسيلة 

 الرقابة اجلبائية.
إل تعترب هذه األخرية من أهم اإلجراءات الضرورية املتخذة ملكافحته، وتكتسي أمهية بالغة أكثر، نظرًا ألنَّ 

حيي أي أنه مينح احلرية النسبية للمكلف بالضريبة يف التصريح مبداخيله من تلقاء النظام اجلبائي اجلزائري نظام تصر 
نفسه، لذا تعترب الرقابة على هذه التصرحيات املكتتبة الزمة، ألهنا يف الكثري من األحيان تكون غري صحيحة 

 ملص من دفع الضريبة.وصادقة، نظرًا لألخطاء املرتكبة أثناء إعدادها سواء عن حسن نية أو سوء نية هبدف الت

 المبحث األول: مفاهيم أساسية حول الرقابة الجبائية
من خالل  ث سنحاول التطرق اىل أهم املفاهيم املتعلقة بالرقابة اجلبائية ولل حومن خالل هذا املب 

وأهم أهدافها أما املطلب الثاين فيدرس أسباب  ثالثة مطالب حيث يدرس املطلب االول تعريف الرقابة اجلبائية
الرقابة اجلبائية ولا سنتناول فيه مبادئها و أشكاهلا أما املطلب الثالث فسنخصصه لدراسة إجراءات وطرق تنفيذ 

 الرقابة اجلبائية 

 المطلب األول: تعريف الرقابة الجبائية وأهدافها

 ف الرقابة اجلبائية و الفرع الثاين أهداف الرقابة اجلبائية يف هذا املطلب سنتناول فرعني، الفرع األول تعري
 الفرع االول: تعريف الرقابة الجبائية

تعرف الرقابة اجلبائية بأهنا: "جمموع العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة اجلبائية قصد التحقق من مصداقية 
التدليسية اليت ترمي إىل التملص والتهرب من التصرحيات املكتبية من طرف املكلفني لغرض اكتشاف العمليات 

 1دفع الضريبة وتقوميها".
يف حني يعرفها البعض أيضا بأهنا: "التحقق من مشول الوعاء الضرييب للممول لكافة العناصر اخلاضعة 

الضريبة أو ن يللضريبة، ومن القيم املالية هلذه العناصر، والتأكد من حقيقة املركز املايل للممول سواء عند حتديد د
 2عند النظر يف إسقاطها".

قانون اإلجراءات اجلبائية: هو حق اإلدارة اجلبائية يف مراقبة التصرحيات واملستندات املستعملة لفرض   وعرفها    
  3كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة.
                                                           

 48، ص2011اجلزائر،  -، عني مليلة 1، دار املفيد للنشر والتوزيع، طالرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيقاسهام کردودي،   1
 222، ص 1999مصر،  -، الدار اجلامعية، اإلسكندرية النظم الضريبةد حامد عبد اجمليد دراز،   2
 .2017. ديسمرب. 18. يف املؤرخ 2017قانون اإلجراءات اجلبانية لسنة   من18املادة   3 



 الدراسة لمتغيرات النظري اإلطار                                                     األول الفصل
 

6 
 

لضرائب بالتحقق من أن وهي تتمثل يف: جمموع اإلجراءات والتقنيات املقررة من طرف املشرع واليت تسمح إلدارة ا
املكلفني احرتموا و أدوا كل التزاماهتم كما تسمح بتصحيح تل  األضرار النامجة عن األخطاء املرتكبة واليت أدت 

 1إىل ضياع حق اخلزينة العمومية.
 الفرع الثاني: أهداف الرقابة الجبائية: وتتمثل في 

 األهداف القانونية: -1
ومسايرة خمتلف التصرفات املالية للمكلفني مع القوانني واألنظمة، لذا وحرصا  يتمثل يف التأكد من مدى مطابقة

على سالمة هذه األخرية تركز الرقابة اجلبائية على مبدأ املسؤولية واحملاسبة ملعاقبة املكلفني بالضريبة على أية 
  2احنرافات أو خمالفات ميارسوها للتهرب من دفع مستحقاهتم اجلبائية.

 االقتصادية:األهداف  -2
هدف الرقابة اجلبائية إىل احملافظة على األموال العامة من الضياع مبختلف األشكال، بغرض زيادة إيرادات اخلزينة 

 3العمومية، وبالتايل زيادة األموال املتاحة لالتفاق مما يؤدي إىل الرفاهية االقتصادية للمجتمع ككل.
 األهداف اإلدارية: -3
اجلبائية دور هاما لإلدارة اجلبائية، ولل  من خالل املعلومات اليت تقدمها، واليت تساهم بشكل كبري تؤدي الرقابة  

 4يف زيادة الفعالية واألداء وميكن حتديدها يف النقاط التالية:
املناسبة  حتديد االحنرافات وكشف األخطاء مما يساعد اإلدارة يف املعرفة واإلملام بأسباهبا وبالتايل اختال القرارات -

 املواجهة املشاكل اليت تنجم عن لل ؛ 
 تساعد الرقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات كنسب التهرب؛  -
 لضرييب وحماولة إجياد حلول هلا. إمكانية كشف الثغرات القانونية اليت تساعد على التملص ا -
 5تتمثل يف هدفني رئيسني مها:األهداف االجتماعية:  -4
حتقيق العدالة اجلبائية بني املكلفني بالضريبة، وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات واملتمثل يف وقوف مجيع  - 

 املكلفني على قدم املساواة أمام الضريبة؛ 

                                                           
1 Haroune noureddine. Optimisation de l'Action de l'administration fiscale en matière de lutte 
contre la fraude fiscale. Mémoire de 3 eme cycle professionnel spécialisé en finance publique. 
IEDF 2004. Page 22. 

156، ص 2000األردن،  -، دار امليسرة للنشر، عمان المالية العامة والنظام المالي في اإلسالمحممود حسني الوادي، زكريا أمحد عزام،   2  
   ، رسالة ماجستري، فرع مالية ونقود، قسم علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية 2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نوي جناة،  3 

  36، ص 2004-2003والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،               
36نوي حناة، املرجع السابق ، ص   .4  

ة ماجستري، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، رسالالمعلومات المحاسبية والرقابة الجبائيةسهام کردودي،  5
  91، ص2009-2008اجلزائر،  -جامعة حممد خيضر بسكرة 
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منع حماولة احنرافات املمول مبختلف صورها مثل السرقة واإلمهال أو التقصري يف أداء وحتمل واجباته جتاه  -
 اجملتمع.

 لمطلب الثاني: أسباب الرقابة الجبائية مبادئها و أكشاالهاا

 الفرع األول: أسباب الرقابة الجبائية  
  1هناك سببني رئيسني للقيام بالرقابة اجلبائية يف اجلزائر مها:

 الرقابة الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية -1
لتصرحيي، ألن املكلف هو من حيدد بنفسه أسس فرض الضريبة تعد الرقابة اجلبائية وسيلة هامة ملتابعة النظام ا

ويصرح مبا لإلدارة اجلبائية، وعن طريق الرقابة اجلبائية يتم التأكد من صحة هذه التصرحيات املكتبة وضمان 
 مصداقيتها وصحتها، كما تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية. 

 ب الضريبيالرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهر  -2
. يلجأ بعض املكلفني بالضريبة إىل التخلص أو ختفيض العبء الضرييب بأساليب شرعية وغري شرعية، لذل  فإن 
عملية مكافحة هذه املمارسات التدليسية، من أولويات اإلدارة اجلبائية باعتبارها صاحبة السلطة، ولل  بطريق 

ضرورية ملكافحة ظاهرة التهرب الضرييب ووسيلة ضمان مصلحة  قانونية من بينها الرقابة اجلبائية حيث تعد وسيلة
 2اخلزينة العمومية.

 الفرع الثاني: مبادئ الرقابة الجبائية
إىل احملافظة على األموال العامة من الضياع مبختلف أشكاله، وخاصة التهرب الضرييب بغرض  هدف الرقابة اجلبائية

زيادة إيرادات اخلزينة العمومية وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة املنشودة، ولكي تؤدي الرقابة اجلبائية وظائفها ال 
 3بد من توفر املبادئ األساسية هلا، واملتمثلة يف: 

 ي محكمإقامة نظام ضريب  
يعترب النظام الضرييب من بني املقومات األساسية للرقابة اجلبائية حيث تنعكس نوعية السلطة التشريعية يف 
اجملتمع على التشريعات اليت متسها بصفة عامة ومن بينها النظام الضرييب، فبقدر ما يتوفر لديها من خريات 

كة الفنية يف أنظمتها الضريبية وبقدر ما يتأثر بالعوامل وكفاءات بقدر ما يستطيع اخلبري الضرييب أن يلمس احلب
االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولذل  فان وجود نظام ضرييب فعال ولل  بتبسيط صيغه التشريع الضرييب 

 وحتقيق العدالة الضريبية.
                                                           

، 1، مطبعة مزوار، ط2009الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري تحديث قانون المالية اعوادي مصطفى،   1
 11، ص2009ائر، اجلز 
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احملاسبة واملالية، ختصص حماسبة وتدقيق، قسم احملاسبة الرقابة الجبائية و دورها في التحصيل الضريبيساعد نبيلة،   2

 8، ص:2015-2014واملالية، البويرة، 
، رسالة ماجستري، 2002-1999الضريبي في الجزائر خالل الفترة فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب بشري عبد الغين،   3

 92، ص 2011-2010اجلزائر،  -ختصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان 
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 .ترقية وتطوير اإلدارة الجبائية: 2
رييب، ما مل يرفق بإدارة جبائية فعالة، ولل  بالرفع من كفاءة إن التشريع الضرييب ال يكفي حملاربة التهرب الض

املوظفني وتكوين إطارات متخصصني يف جمال الضرائب، ووضع برامج تكوينية تتماشى مع التجديدات يف النظام 
 1الضرييب.

 اشكال الرقابة الجبائية: الفرع الثالث:
 الرقابة العامة )الشاملة(: -1

رقابة سريعة سهلة التنفيذ وال يشرتط يف الشخص املكلف بذل  معارف يف احملاسبة أو وميكن تعريفها على أهنا 
اللجوء إىل مراحل الرقابة الثقيلة، هذه الرقابة ال تستلزم التدخل أو حتقيق خاص لكن يسمح بالتصحيح اآلين 

 2 رقابة عميقة. لألخطاء املكتشفة، كما يعترب وسيلة هامة تساعد يف اختيار امللفات اليت ستطبق عليها
 ميكن التمييز بني نوعني منها مها:

 الرقابة الشكلية  . أ
تعترب الرقابة الشكلية أول عملية رقابية ختضع هلا التصاريح املقدمة من طرف املكلف واليت تشمل خمتلف 
التدخالت اليت هتدف إىل تصحيح األخطاء املرتكبة أثناء تقدمي املكلفني للتصرحيات، أي التأكد من كيفية تقدمي 

لية دون إجراء أي مقارنة بني ما تتضمنه من املعطيات واملعلومات اليت حتملها التصرحيات من الناحية الشك
 3معلومات وتل  اليت تتوفر عليها اإلدارة اجلبائية، وميكن تلخيص أهداف عملية الرقابة الشكلية يف:

 التأكد من هوية وعنوان املكلف بالضريبة؛
 التأكد من عدم وجود أخطاء مادية على التصرحيات؛

 اكتشافها من خالل التصرحيات.حماولة حصر املعلومات املهمة اليت يتم 
 الرقابة على الوثائق  . ب

متثل الرقابة على الوثائق يف املرحلة املوالية للرقابة الشكلية وتتم هذه املرحلة على مستوى مصلحة التحقيق 
واليت تقوم بإجراء فحص شامل للتصرحيات الضريبية واملكتتبة من خالل مقارنتها مبختلف املعلومات والوثائق اليت 

. وبالتايل تطلب هذه الرقابة إحضار الوثائق والسجالت 4وزة اإلدارة اجلبائية انطالقا من ملفاهتم اخلاصةحب
احملاسبية واليت من خالهلا تقوم املصاحل املعنية بإجراء فحص انتقادي للتصرحيات والوثائق اعتمادا على املعلومات 

                                                           
 .09مرجع سبق لكره، ص  الرقابة الجبائية و دورها في التحصيل الضريبي،ساعد نبيلة،   1

2 Talbi abdelhak et Yacini hakim. Le contrôle fiscal outil de lutte contre la fraude fiscale. 
Mémoire Master en science de gestion. Université bejaia 2013. Page 7 

رات األداء: دراسة حالة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية تقييم فعالية الرقابة الجبائية في ظل مؤشبن عثمان عائشة، وهلي بوعالم،   3
 .148، ص 2017اجلزائر،  -، جامعة حممد بوضياف، املسيلة 17، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 20112015المسيلة للفترة 

رسالة ماجستري، ختصص: تنمية اقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، كلية  ،الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبيعيسی بوخلوخ،   4
 57، ص 2004-2003اجلزائر،  -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة 
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لوثائق املرفقة له وجمموع املعلومات اليت حبوزة هذه املصاحل املشكلة للملف اجلبائي؛ ومقارنة حمتويات التصاريح با
، وهدف إىل : معرفة الوضعية املالية 1واملتحصل عليها من خمتلف اهليئات واملؤسسات املتعاملة مع املكلف

 للمكلف كل سنة وبالتايل معرفة وضعيته اجلبائية. هذه الرقابة تتكون من جل األعمال املمارسة يف املكتب واليت
من خالهلا إدارة الضرائب تتطرق للتحليل االنتقادي للتصرحيات وهذا باالستعانة باملعلومات و الوثائق املتواجدة 
يف امللف اجلبائي ويف حالة اكتشاف إختالالت تقوم باستدراك اخلطأ. كما ميكن للمفتش احملقق أن يطلب من 

 2ات املصرح هبا كرقم األعمال و النتيجة.املكلف وثائق حماسبية للتمكن من التحقق من صحة املعلوم
 ثانيا: الرقابة المعمقة )الرقابة الخارجية(

تعترب الرقابة املعمقة استمرار للرقابة على الوثائق، وتتمثل هذه األخرية يف التدخالت املباشرة ألعوان 
لغرضها اكتشاف التهرب الضرييب ودراسة امللفات بدقة وبصفة  3اإلدارة اجلبائية بأماكن تواجد أنشطة املكلفني،

معمقة ومقارنتها مع العناصر اخلارجية للمكلفني، ولل  من خالل الفحص امليداين للدفاتر والوثائق احملاسبية مع 
 ومنيز ثالث أنواع من الرقابة املعمقة واليت تتمثل يف :  4التربيرات الالزمة،

 (.VCالتحقيق في المحاسبة )  .1
التحقيق يف احملاسبة هو جمموعة العمليات اليت تستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتبة من طرف 
 5املكلفني وفحص حماسبته، والتأكد من مدى تطابقها مع املعطيات املادية وغريها حىت يتسىن معرفة مصداقيتها.

ميكن ألعوان اإلدارة إجراءات حتقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة  من قانون اإلجراءات اجلبائية 20ووفقا للمادة 
 وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها.

هي جمموعة اإلجراءات اليت هتدف إىل التحقق من صحة التصرحيات اجلبائية للمكلف، واهلدف منها هو تقييم 
لشروط من حيث الشكل واملضمون املعمول هبما قانونا وهذا للتأكد املس  احملاسيب يف املؤسسات واحرتامها ل

 6من شرعية العمليات املسجلة.
 

                                                           
والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوقرة، ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية واقع النظام الضريبي الجزائري وسبل تفعيلهقاسي يوسف،   1

 .195، ص 2015اجلزائر،  -بومرداس 

2  Haroune Noureddine ،OP cit ,.page 24 
 22، ص 2011، اجلزائر، 1دار هومة، ط إجراءات الرقابة المحاسبية والجبائية،بن عمارة منصور،   3
، جملة ميالف للبحوث  2014 - 2010الجبائية في عملية التحصيل الضريبي خالل الفترة دور الرقابة لوقي سفيان، أبو جريو عبد الرؤوف،   4

 203، ص 2019اجلزائر، جوان  -، ميلة 1، العدد. 5والدراسات، اجمللد 
  (.8، ص 2017، ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة، اجلزائر، المديرية العامة للضرائبوزارة املالية،   5

، 2008/12/31، الصادرة يف74، اجلريدة الرمسية العدد 2009املتضمن قانون املالية لسنة  2008/12/30املؤرخ يف 21-08القانون رقم   6
 11، 10، ص ص 4الفقرة    20املادة 
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 (VPالتحقيق المصوب في المحاسبة )  .2
حيث يف إطار تقوية جهاز الرقابة الضريبية مت استحداث شكل جديد من الرقابة أكثر فعالية، واملتمثل يف 

، هذا الشكل من الرقابة يسمح ألعوان اإلدارة الضريبية 2010لسنة التحقيق املصوب ولل  ضمن قانون املالية 
بإجراء حتقيق مصوب يف حماسبة املكلفني بالضريبة النوع أو عدة أنواع من الضرائب لفرتة كاملة أو جزء منها 

اسبة متقادم، أو جمموعة عمليات أو معطيات حماسبية تقل عن سنة ضريبية، وبصفة عامة التحقيق املصوب يف احمل
هو إجراء رقايب مصوب، أقل مشوال، سريعا وأقل بعدا من التحقيق احملاسيب، هو كذل  مدخل لفحص الوثائق 
 20الثبوتية لفئة من الضرائب والرسوم وملدة حمددة ميكن أن تقل عن السنة احملاسبية وهذا ما جاءت به املادة 

تشك  اإلدارة اجلبائية يف صدق املستندات أو  ويتم التحقيق عندما 1مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية .
االتفاقيات اليت مت إبرامها من طرف املكلفني بالضريبة واليت ختفي املضمون احلقيقي للعقد عن طريق بنود هتدف 

 2إىل جتنب أو ختفيض األعباء اجلبائية.
 التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية: .3

مكرر من قانون الضرائب املباشرة  131واملتمم باملادة  1992لسنة  ومت إدخاله من خالل قانون املالية
 ويشمل هذا التحقيق هدفني رئيسيني مها:

  التحقق من صحة املداخيل املصرح هبا بالنسبة للضريبة على الدخل؛ 
 .مراقبة جتانس هذه املداخيل مع الذمة املالية ، الوضعية اجلبائية وعناصر الثراء من املسكن العائلي 

 (:VASFEالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية ). 4
يقصد بالتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية جمموعة العمليات اليت تستهدف الكشف عن کل  

فارق بني الدخل التحقيقي للمكلف بالضريبة والدخل املصرح به، أي بصفة عامة التأكد من تصرحيات الدخل 
قارية احملققة خارج اجلزائر فوائض القيمة الناجتة عن التنازل مبقابل عن العقارات املبنية وغري اإلمجايل )املداخيل الع

 3املبنية ... اخل(.

 المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ الرقابة الجبائية: 

مت حتديدها من طرف املشرع أي عبارة عن قواعد قانونية ميكن أي  إن إجراءات تنفيذ الرقابة اجلبائية
إخالل هبا أن يبطل عملية الرقابة اجلبائية لذا على املراقب اجلبائي احرتامها وتتبعها بدقة و تتمثل يف أربع 

 خطوات:
                                                           

ئب لوالية المسيلة خالل فعالية الرقابة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي: دراسة حالة مديرية الضرابلواضح اجلياليل، سعيدي حيي،   1
 37، ص 2014اجلزائر ،  -، املسيلة 12جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 2012-2007الفترة 

 مكرر 20، املادة 2017قانون االجراءات اجلبائية، سنة   2
 .19مرجع سبق لكره، ص  ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة، المديرية العامة للضرائب،وزارة املالية،   3
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 أ/ تحضير التحقيق في المحاسبة :
أيام قبل بدأ عملية  10ائه إشعار بالتحقيق وهذا بعد حتديد املكلف الذي سيتم إخضاعه للرقابة اجلبائية وإعط

، VASFEيوم يف حالة التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية  15الرقابة يف حالة التحقيق يف احملاسبة و 
 يقوم املراقب يف هذه املدة ببعض اإلجراءات التمهيدية اليت تسبق عملية الرقابة منها:

 :سحب ودراسة الملف الجبائي 
م املراجع بفحص الوثائق وخمتلف التصرحيات اليت يتضمنها امللف اجلبائي مع الرتكيز على مواعيد يقو 

االكتتاب واملقارنة فيما بني التصاريح ومدى ترابطها والوقوف على مدى نزاهة ومصداقية التصرحيات املكتبة من 
 1طرف املكلف و من مث التأكد من رقم األعمال املصرح به.

 ق التقنية المتعلقة بالنشاط المهنيدراسة الوثائ: 
ان الوثائق التقنية املهنية اليت ميكن للمراجع أن يطلع عليها قبل بداية أعمال التحقيق هي أساسية بل  

تساعده يف احلصول على معلومات تتعلق مبوضوع نشاط املكلف خاصة التعرف على مداخل اإلنتاج ، اآلالت 
ة يف التصنيع، نسب الضياع املقبولة، نسب املستعملة، التكنولوجيا املستعملة، العالقات بني خمتلف املواد الداخل

 2األرباح العادية.
 ب/ تحضير الوثائق المعتمدة في الرقابة الجبائية

إن األعمال األولية اليت يقوم هبا املراقب اجلبائي تسمح له مبعرفة العناصر املهمة اليت تتمحور حوهلا الرقابة 
يرادات املصرح هبا على اعتبار أن املراقب عند دراسته للملف وبالتايل الرتكيز عليها فمثال التدقيق ومتابعة اإل

اجلبائي الحظ وجود خسارة متكررة، خزينة دائنة باستمرار، غري أنه إلا مت اكتشاف أخطاء أثناء األعمال األولية 
سبة ال ميكن االعتماد عليها اإلصدار حكم مسبق عن قانونية احملاسبة، لكن جيب الفحص بدقة يف تفاصيل احملا

 3والسماع الشروحات املكلف. :
 ج/ اإلشعار بالرقابة الجبائية والتدخل بعين المكان:

قبل البدء يف عملية الرقابة تقوم اإلدارة بإرسال إشعار بالرقابة مرفق مبيثاق حقوق وواجبات املكلف احملقق 
كن نقلها إىل مكتبه إال بقبول كتايب يف حماسبته مث يقوم املراقب بفحص الوثائق احملاسبية يف مكان االستغالل وال مي

                                                           
امللتقى الوطين الرابع حول تأهيل  المراجعة الجبائية في تحديد الوعاء الضريبي الحقيقي للمكلف بالضريبة، اهمية بساس أمحد و رنان خمتار.  1

 .8، ص 2013مهنة التدقيق ملواجهة األزمات املالية واملشاكل احملاسبية املعاصرة للمؤسسات. جامعة األغواط 

2 DGI. Guide du vérificateur de comptabilité. Alger print. Alger. Edition 2003. Page 31 

 8مرجع سابق ، ص    3
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من طرف املكلف كما جيب إشعار املكلف أو احملاسب عند هناية الرقابة بعني املكان وكذا الضمانات املخولة له 
 1قانونا واملتمثلة يف اللجوء إىل املساعدة أو النزاع عندما ينتج عن الرقابة حقوق مطلوبة.

 تتمثل يف اإلجراءات التالية:  :د/ إجراءات إقفال التحقيق المحاسبي
 إن نتائج التحقيق جيب أن تبلغ إىل املكلف حىت يف حالة غياب التعديل وعدم التبليغ أو تبليغ النتائج :

 صحته يؤدي إىل عدم صحة إجراءات التحقيق. .  عدم
 :يوما واليت تبدأ من تاريخ االستالم الفعلي  40جيب أن ال تتجاوز فرتة الرد  رد المكلف على التبليغ

 لإلشعار.
  :مبجرد تقدمي املكلف ملالحظاته يف األجل احملدد يبدأ احملقق يف دراستها مث حترير التبليغ النهائي للنتائج

 التبليغ النهائي .
 :دوين األوعية الضريبية املصرح هبا و املتحصل عليها إقفال الرقابة اجلبائية متعلق بت إقفال الرقابة الجبائية

باإلضافة إىل إعداد تقرير التحقيق الذي به بلورة نتائج الرقابة وهو عبارة عن الوثيقة اليت من خالهلا خيتم هبا 
 2املراقب هنائيا عملية التحقيق.

 المبحث الثاني: عموميات  حول التهرب والغش الضريبي
 : سنحاول التطرق إليه فيما يلي وهذا ماش الضرييب وتتغري باستمرار  والغتتنوع مفاهيم  التهرب 

 المطلب األول:  مفهوم التهرب والغش الضريبي 

 الفرع االول: تعريف التهرب الضريبي
انه تل  املخالفات القانونية املتمثلة يف عدم االمتثال للتشريع الضرييب أو استغالل الثغرات  يعرف

 املوجودة يف القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضرييب جبميع الوسائل واألشكال سواء تعلق األمر
 3.بالعمليات احملاسبة أو احلركات املادية

 الفرع الثاني: الغش الضريبي
هو عدم دفع الضرائب أو التخلص منها عن طريق التزوير أو التدليس او إخالل بواجب الصدق  ريف االول:التع

 4يفرضها القانون اجلبائي كالتايل: أو املصارحة اليت
 .العمل على عدم االلتزام بدفع الضريبة ويكون لل  بعدم تصريح املكلف بنشاطه التجاري أي إخفائه 
 السلع دون املرور باملراكز احلدودية أي التهرب.  استرياد 

                                                           
 9مرجع سابق ، ص   1
8ابساس أمحد و رنان أمحد. مرجع سابق ، ص   2  
 209، ص 2005، 1زغدود على، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط   3
 134، ص 2005، دار احملمدية للنشر ، اجلزائر ،  فعالية النظام الضريبي الجزائريعتاب أمحد الناصر،   4
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 .1تقدمي تصرحيات خاطئة وغري صحيحة ولل  بإعداد سجالت وعقود ميزانية أو تسجيل عقود إجيار أو بيوع 
هو تصرف غري مشروع ميثل عدم احرتام للقانون ، و هو عدم احرتام إرادي ألنه انتهاك لروح  التعريف الثاني:
املشرع ، فالغش بذل  يفرتض خمالفة مباشرة ، و بإرادة املكلف ، للقواعد الصادرة من اإلدارة القانون و إرادة 

 2الضريبية عن طريق استخدام طرق غري مشروعة ، فاالنتهاك ال بد أن يكون إراديا وعمديا.
 الفرع الثالث: الفرق بين التهرب والغش الضريبي

حنو حتقيق العبء الضرييب إال أنه يسل  يف سبيل لل   التهرب الضرييب تكون فيه إدارة املكلف متجهة
سبال مشروعة، فاملكلف هنا ميارس حقا من حقوقه القانونية واالقتصادية ليحقق هدفا مشروعا بالنسبة له، 
وبالتايل فال يوقع عليه أي عقوبة أو جزاء، فالتهرب الضرييب هبذه الصورة يتوفر فيه العنصر املعنوي )سوء النية( 

 3العنصر املادي )احليل التدليسية(.دون 
أما الغش الضرييب فتجه فيه إدارة املكلف حنو حتقيق أو إسقاط العبء الضرييب ولكنه يسل  يف سبيل حتقيق  -

لل  طرق غري مشروعة تصل إىل حد التدليس واالحتيال، فالغش الضرييب ميثل حالة خاصة من حالة التهرب 
 4الضريب عن طريق انتهاك القانون.

 المطلب الثاني: اكشاال التهرب والغش الضريبي واليات ماافحتها وطرق قياسها

 ليات وطرق  تتعد أشكال التهرب والغش الضرييب وتتغري باستمرار وبتنوع اساليب التهرب والغش تتعدد 
 مكافحتها وهو ما سنحاول التطرق إليه فيما يلي:

  الفرع االول: اشكال وطرق التهرب والغش الضريبي
 اوال: أشكال التهرب الضريبي

 التجنب الضريبي: .1
يعترب التجنب الضرييب غش مشروع حيث يتخلص املكلف القانوين من دفع الضريبة دون خمالفة أحكام 

 5 طار ميكن التمييز بني ثالث حاالت هلذا التجنب:إلشريع الضرييب القائم، ويف هذا االت
ل بعض السلوكيات اليت يتخذها املكلف الولل  من خ هرب ضريبي ناتج عن تغير سلوك المكلف: .أ 

 :بغرض جتنب الضريبة و اليت تتمثل فيما يلي

                                                           
 .59، ص 2004، مذكرة املاجستري ، جامعة ، اجلزائر،  المراجعة الجبائيةد نادي سليم ،   1
، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان ، الطبعة  الناميةظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول سوزي عديل ناشاد ،   2

 .13، ص 2008األوىل ، 
 .15، ص2011-2010، طبعة الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائريعوادي مصطفي، رحال نصر،   3
شهادة املاسرت يف احلقوق، ختصص قانون جنائي،  جامعة ، مذكرة مكملة ملتطلبات جٌريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري  قرموش ليندة،  4

 .24،ص:  2014حممد ٌخيضر بسكرة،
 155-154،ص 1969"، دار اهلومة، البليدة، اجلزائر،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد، "  5
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 .االمتناع عن االستهالك أو إنتاج السلع اليت تفرض عليها ضريبة مرتفعة بقصد تفادي دفعها -
 .ترك النشاط اإلنتاجي الذي خيضع لضريبة مرتفعة واالنتقال إىل نشاط  خر خاضع لضريبة أقل -

 تهرب ضريبي ينظمه التشريع الضريبي:  .ب 
هذا التهرب كون أن الضريبة أداة هامة تستخدمها الدولة لتحقيق عدة أهداف )مالية، اقتصادية و  يستند

اجتماعية( لذل  ينظم املشرع هذا التهرب املشروع لتحقيق أهداف معينة، مثل إخضاع األرباح املعاد استثمارها 
 قصد تشجيع االستثمار. % 23%عوض  19بالنسبة للشركات إىل معدل خاص 

 ب ضريبي ناتج عن إهمال المشرع الضريبي:تهر  .ج 
إن التشريع اجلنائي ال خيلو من الثغرات نتيجة تعقد النظام اجلنائي وعدم اإلحكام والدقة يف صياغة قوانينه  

اليت يستغلها املكلف لصاحله، ومن أجل لل  قد يستعني املكلف بأهل اخلربة واالختصاص الكتشاف تل  
كلف جتنب الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية بالتوصل إىل إعطاء نشاطه صفة الثغرات، فمثال يستطيع امل

يتضح مما سبق أن  .غري جتارية من وجهة النظر القانونية رغم أن طبيعة نشاطه جتارية من الناحية االقتصادية
ئة للضريبة القانونية، لذل  التجنب الضرييب ال يعترب هتربا حقيقيا، ولل  نظرا لعدم التجسد املادي للواقعة املنش

 يسعى املكلف إىل استغالل هذه األساليب حىت يقلص العبء الضرييب.
التهرب عن طريق التحايل احملاسيب يكون بلجوء املكلف إىل تقرير  التهرب عن طريق العمليات المحاسبية: .2

أو إقرار ضرييب استناد إىل دفاتر وسجالت وحسابات مصطنعة، خمالفة للحقيقة كتوزيع األرباح على شركاء ومهيني 
فض األرباح أو اصطناع أو تغيري فواتري الشراء أو البيع ولل  بغرض تقليل اإليرادات وزيادة حجم النفقات مما خي

ة، ولل  بالتأكد من يقات من قبل املصاحل اجلبائيالتحقإلجراء ، مبا أن احملاسبة تعترب قاعدة 1ختضع للضرائب اليت
ة مطابقة مع ما يحماسب وديبحث عن وضع قية مع املستندات اليت تثبت لل ، فإن املكلف يود احملاسبيمطابقة الق

 ة يف شكلني مها:وتتمثل هذه الطريق قدمه من وثائق مضللةي
 التهرب بزيادة التكاليف: . أ

وهنا يسعى املكلف من خالل الرخصة اليت مينحها اليها املشرع اىل تضخيم األعباء القابلة للخصم من الربح 
نشاط املؤسسة  اجلبائي، كأن تتصل هذه األعباء بأعياد فعلية مرفقة مبربرات ووثائق رمسية موضوعة يف صاحل

  2املتهربة،
تحملها املكلف فعال ولل  الستغالل مؤسسته، يخبصم األعباء اليت  اجلزائريمسح املشرع  ف:يالتكالادة يبز  

ف ال تتعلق يشرط أن تكون مرتبطة مباشرة باالستغالل يف حدود القانون، فانتهزوا هذا احلق يف إدخال مصار 

                                                           
 .15بق ، ص اناصر مراد،مرجع س  1
 15مرجع سبق لكره، ص  بين النظرية والتطبيق، فعالية النظام الضريبيناصر مراد، مراد،   2
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بة على األرباح احملققة ين من الضر ض قدر اإلمكايف، ولل  لتخفيلتكال رها يبنشاط املؤسسة أو املبالغة يف تقد
 1وتتمثل هذه العمليات يف:

  تسجيل رواتب يف الكشوف احملاسبية ملستخدمني ومهيني أو ألشخاص حقيقيني مل يقوموا بأي نشاط أو
تضخيم مبالغ أشخاص موجودين فعال داخل املؤسسة ، لكنهم يؤدون أعمال ثانوية غري تل  اليت سجلت 

 هلا تل  األعباء ؛
  تسجيل نفقات ومصاريف عامة غري مربرة مثل اإلفراط يف تقدمي املكافئات أو شراء مستلزمات خاصة

  تسجل يف حساب املؤسسة.
 التهرب بتخفيض اإليرادات: . ب

 وهي من الطرق التقليدية اليت يعمدها املكلف من أجل تقليص الوعاء الضرييب من خالل التصريح بأرباح قليلة
 2احلقيقة مستخدما يف لل  عدة عمليات تتمثل يف:بكثري عما هي عليه يف 

  إخفاء جزء من رقم األعمال ؛ 
 بيع سلع نقدا دون فواتري ووصول البيع ؛ 
 .تسجيل قيمة املبيعات بأقل من قيمتها احلقيقية ولل  بعد اتفاق يربمه مع الزبون 

 التهرب عن طريق عمليات مادية وثانوية: .3
ارسة عمليات ومهية للحصول على حماسبة بفواتري مزورة، كما ميارس يعتمد هذا النوع من التهرب على مم

 املكلف عدة نشاطات دون إعالم اإلدارة اجلبائية ، ويعترب هذا النوع أكثر تنظيما من النوع األول ويشمل:
 التهرب عن طريق التحايل القانوني: . أ

تقنية، إل يتم التهرب عن طريق ثغرات يعترب التحايل القانوين األسلوب األكثر استعماال وتنظيما وأرقى 
القانون من خالل استغالل بعض النقائص املوجودة يف النظام اجلبائي أو التجاري لصاحل املكلف ، وبذل  ال 
يستطيع املشرع اجلبائي فرض أي عقوبة على مرتكبيها، حيث يستعني املتهرب اجلبائي بأهل اخلربة واالختصاص 

 3دين بذل  إىل نصوص قانونية.الستنباط طرق التحايل مستن
 التهرب عن طريق التحايل المادي:  . ب

يعترب التهرب الضرييب عن طريق العمليات املادية أقل خطورة من التهرب عن طريق العمليات القانونية 
ويتمثل هذا التحايل يف عدم التصريح القانوين للمواد واملنتجات واألرباح اليت تدخل يف احتساب االقتطاع 

يب، حبيث أن املكلف يقوم بتغيري واقعة مادية بطريقة غري قانونية، أي أن هذه الصورة من التحايل تتم عن الضري
                                                           

 46، ص 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جباية المؤسساتمحيد بوزيدة،    1
، 1، العدد 3، جملة دراسات جبائية، اجمللد التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة في الجزائربوشيخي عائشة، يوشيخي فاطمة، أسباب   2

 159، ص 2014اجلزائر،  -البليدة 

 45-44املرجع السابق، ص ص  فاطمة، يوشيخي عائشة، بوشيخي  3
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وجعلها بعيدة عن مراقبة إدارة الضرائب  طريق إخضاع املكلف بالضريبة للسلع واملنتوجات واملواد اخلاضعة للضريبة
 .1سواء كان اإلخفاء كليا أو جزئيا

  االخفاء الجزئي: ج.
يتجسد هذا اإلخفاء يف جزء من البضائع والسلع اليت من املفروض أن ختضع للضريبة ليعاد بيعها بعد 

 2لل  بطريقة غري شرعية، ومن بني هذه الصور اليت يتجسد فيه اإلخفاء اجلزئي.
  عدم احرتام املكلف ملقاييس اإلنتاج احملددة من طرف القانون ؛ 
 دف التخلص من الرسوم اجلمركية.هب توردةإخفاء املكلف جلزء من البضاعة املس 

 االخفاء الكلي:  د. 
ائيا، حبيث أن هذا النوع من هن يكون اإلخفاء كليا عندما يسعى املكلف بالضريبة إىل التخلص من دفعها

التحايل يؤدي إىل إنشاء اقتصاد خفي غري مصرح به وغري قانوين ولل  يف ظروف سرية عن طريق السوق 
يعرتض اإلدارة اجلبائية من  السوداء، ويرجع لل  إىل غياب الرقابة اجلبائية يف مواجهة هذا النوع من الغش نظرا ملا

 3تتم يف السوق السوداء.صعوبات يف إخضاع التبادالت اليت 
 آليات ووسائل مكافحة الغش و التهرب الضريبي الفرع الثاني:

 أوال: آليات التهرب والغش الضريبي
يوجد هناك أكثر من طريقة ملكافحة التهرب الضرييب ولل  بعد معرفة السبب للتهرب، وختتلف كل 

متنع من التهرب وتقضي عليه بل قد حتد من  طريقة من دولة اىل اخرى مع األخذ بعني االعتبار أن هذه الطرق
 4انتشاره ومن هذه الطرق:

االطالع على الوثائق وامللفات اليت حبوزة املكلف ولل  ضمن القانون، مما  جيوز ملوظفي الضرائب حق االطالع:
 جيعل املكلف يقدم معلومات صحيحة

تلجأ بعض التشريعات إىل الطلب من املكلف حلف اليمني بشأن صحة املعلومات  تقديم إقرار مؤيد باليمين:
يع الدول لذا فإن استخدامها اليت يقدمها للدوائر الضريبية، كما حيصل يف فرنسا، هذه الطريقة اليت تصلح يف مج

 د.حمدو 

                                                           
اجلزائر،  -، ورقلة 01، العدد 12، اجمللد العالقة بين التهرب الضريبي والفساد، دفاتر السياسة والقانونرميساء خباري، السعيد خويلدي،   1

 462، ص2020
، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية كلية العلوم  الجبائية كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضريبي دراسة حالة والية باتنةالرقابة عيسى بوخلوخ،  3

  14، ص 2004-2003االقتصادية و علوم التسيري، جامعة باتنة، 
، ختصص علوم جنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، مذكرة ماجستريجريمة التملص الضريبي وآلية مكافحتها في التشريع الجزائرحنيب نبوقي،  4

 .129، ص 2013اجلزائر،  -، باتنة 
 54-53محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص ص   4
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الدوائر املالية مبعلومات جتيز بعض القوانني يف بعض األحوال لكل شخص أن يديل إىل  التبليغ بواسطة الغير: 
 من شأهنا أن تساعد على اكتشاف التهرب الضرييب

جيب أن تفرض الضرائب بالسعر والعدد القابل للتطبيق وأن تتالءم وإمكانيات  عدم المبالغة في تعدد الضرائب:
يستطيع املواطنني فليس من املنطق أن نكثر من الضرائب يف الوقت مع الوضع االقتصادي السائد الذي ال 

املواطن حتمل أعبائه، ومن هذا تلجأ الكثري من الدول إىل إعادة صياغة قوانني الضريبة مبا يتالءم مع التغريات 
 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملالية

تلجأ بعض الدول إىل جباية الضريبة من منبعها ولل  كي تضمن توريدها للخزينة وتقليل  الجباية من المصدر:
االت التهرب كأن تقتطع الضريبة على دخل املوظف من رب العمل قبل توزيعه على العاملني أو اقتطاع احتم

ضريبة اإلنتاج من املصنع، قد يلجأ املشرع الضرييب إىل هذا األسلوب حيث يوجد موظفي الضريبة يف نفس 
 .مصانع اإلنتاج ملراقبته وفرض الضريبة عليه

 .الدفع واملتهربني توقيع عقوبات على املتأخرين عن
 ثانيا: وسائل مكافحة التهرب الضريبي

التهرب الضرييب ظاهرة سائدة يف كل الدول، وإن اختلفت حدهتا من دولة إىل أخرى تبعا الختالف نظمها 
املالية السائدة، ونصيبها من أسباب التهرب، وتقع تبعة التهرب على عاتق املشرع الضرييب واإلدارة الضريبية 

 1.واملكلفني
 وسائل وقائية  .1
أهم هذه الوسائل اليت تتعلق بالتشريع الضرييب، أن تعتمد الدولة سياسة اقتصادية ومالية واضحة تكون  من

أساسا لسياسة ضريبية مستوحاة من حاجات البالد وهذا ضروري وقبل كل شيء، ومتجاوبة مع متطلبات 
 منسجم ومرتابط خال من االقتصاد الوطين ضمن خطة إمنائية شاملة، مما يستوجب العمل على وضع نظام ضرييب
 التعقيد، حبيث ال يتضمن ثغرات ترتك جماال للتهرب وعدم املساواة يف دفع الضريبة.

 وسائل جزائية  .2
وهي تتمثل يف فرض عقوبات قاسية على من يقرتفون الغش الضرييب، كأن تفرض عقوبات مالية کمضاعفة 

 عقوبة وقائية رادعة. الضريبة أو جزائية كاحلكم بالغرامة أو احلبس، حبيث تكون
 الفرع الثالث: طرق قياس التهرب الضريبي

تبدو عملية رصد و قياس التهرب الضرييب بشكل إحصائي دقيق أمر يف غاية الصعوبة إل مل نقل 
مستحيال من الناحية العملية، و على صعيد الدراسات و النظريات االقتصادية تكمن تل  الصعوبة يف أسباب 

ومن جهة أخرى فإنه ممكن متعددة، كالطبيعة اخلاصة للتهرب الضرييب باعتباره تصرفا يتم يف اخلفاء من جهة، 
احلدوث يف مجيع مراحل التسوية الضريبية، ا ابتداء من حصر اإلدارة الضريبية للمكلفني و أنشطتهم وانتهاء 

                                                           
 119، ص 2010، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع، اقتصاديات المالية العامةحممد طاقة، هدى العزاوي،   1
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بتحصيل الضريبة، و يضاف إىل لل  ضعف اإلحصاءات املالية املتاحة، سواء فيما تعلق باألنشطة االقتصادية و 
 1املختلفة. اإلنتاجية و توزيع الدخل يف القطاعات

 منهجية القياس باالعتماد على التشريع الضريبي:
تعتمد هذه الطريقة على خمتلف التصاريح و اإلقرارات الضريبية اليت تبني مدى التزام املكلف بدفع 
الضريبة، أي بناء على تقدير ما كان جيب أن حيصل من الضرائب، وما مت حتصيله فعليا، و لل  وفق أربعة 

منهج الضريبة القانونية  -منهج اإلعفاءات الضريبية اخلاصة؛  -منهج نسبة الضريبة الثابتة؛  - :مناهج أساسية
 .منهج الرقابة اجلبائية -احملتملة؛ 

 منهج نسبة الضريبة الثابتة: -أوال
يستند هذا املنهج إىل معياري الضريبة و الدخل الوطين اخلام، و لل  عن طريق حساب الضريبة 

األساس، هذه السنة اليت يكون فيها حجم التهرب الضرييب يف حده األدىن بالنسبة للدخل الوطين  التقديرية لسنة
 والذي حيسب كما يلي: 2اخلام للسنة قيد الدراسة، و الذي يعرف باملعدل العام لالقتطاعات اإلجبارية

 
المعدل العام لالقتطاعات اإلجبارية=)مجموع االقتطاعات اإلجبارية المحققة/ الدخل الوطني الخام( 

100× 
وبالتايل عند احلصول على النتائج يتم اختيار سنة األساس، أين يكون معدل االقتطاعات اإلجبارية ثابتا، و منه 

  :يتم حساب االقتطاعات اإلجبارية املقدرة كما يلي
 النسبة الثابتة xاالقتطاعات اإلجبارية المقدرة = الدخل الوطني الخام مجموع

 
  :وأخريا، يتم حساب حجم التهرب الضرييب كما يلي

 
 مجموع االقتطاعات اإلجبارية المحققة -حجم التهرب الضريبي = مجموع االقتطاعات اإلجبارية المقدرة 

 
لكن االنتقاد الذي يالحظ يف هذا املنهج، أنه يقيس حجم التهرب الضرييب اإلضايف و ليس حجم 
التهرب اإلمجايل، أي يقيس التطور و ليس احلجم، و بالتايل عدم الوصول إىل تقدير جيد حلجم التهرب الضرييب، 

عىن أن التغري احلاصل إلمجال فضال على أن فرضية ثبات السنة الضريبية إىل الدخل الوطين يف سنة األساس مب

                                                           
1 19- Philippe Barthelemy, Travail Au Noir Une Economie Souterraine Un Etat De La 
Recherche, Travail Et Emploi 1986, P30. 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم  2002-1991تحليل ظاهرة الغش الجبائي دراسة حالة الجزائر في الفترة خالصي رضا،   2
 117، ص 2008-2007ادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر االقتص
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أي املرونة الضريبية تساوي واحد، ال يعتمد  1الدخل الوطين اخلام يكون مساويا متاما للتغري النسيب يف الضريبة
يقدر حجم التهرب الضرييب  :منهج اإلعفاءات الضريبية اخلاصة -ثانيا .عليها باعتبارها ليست دائمة على الدوام

ق حساب الفرق بني ما مت التصريح به خالل مدة اإلعفاءات الضريبية اجلارية و ما هو حسب هذا املنهج عن طري
مصرح به قبل االستفادة من اإلعفاءات الضريبية، و على أساس تل  التصرحيات تتم عملية املقارنة و من مث ميكن 

، أي أن الفرق يعرب عن حجم التهرب الضرييب يف جزء من  2قياس حجم التهرب من خالل الفرق املستخرج
 ا، و الذي ميكن كتابته كما يليهب املداخيل غري املصرح

 
المداخيل  -حجم التهرب الضريبي = المداخيل المصرحة قبل االستفادة من اإلعفاءات الضريبية 

 المصرحة خالل االستفادة من اإلعفاءات الضريبية
 

املنهج على أنه يقوم على أساس استغالل املعلومات اليت تتضمنها التصرحيات الضريبية من خالل بالرغم من ميزة 
منح إعفاءات من بعض الغرامات و العقوبات اليت متنح للمكلف بغرض تشجيعه بالتصريح بدخله و أرقام أعماله 

 احلقيقي، لكن يعاب عليه أيضا مجلة من النقائص ميكن حصرها فيما يلي:
صوصية املقدمة من هذا املنهج، يفضل بعض املكلفني عدم اإلعالن عن دخلهم أو رقم أعماهلم احلقيقي رغم اخل

حىت يف ظل اإلعفاءات لشعورهم الدائم بأنه مبجرد تسجيل أنفسهم لدى اإلدارة الضريبية يكونون ملزمني بدفع 
 ضريبة منتظمة و هو ما يعتربونه عبئا ثقيال؛ 

هم يف انتظار تشريع يلكلفني إىل تأجيل التصريح ملداخالضريبية، يدفع بعض امل إن تكرر منهج اإلعفاءات
 3إعفاء جديد ألجل الحق، مما ينتج عنه نتائج ضعيفة بعدد املكلفني املصرحني مبداخيلهم.

)اجلهد اجلبائي( هي األساس  يف هذا املنهج تعترب قدرة األداء اجلبائية :منهج الضريبة القانونية المحتملة -ثالثا
اخلاضع للضريبة، و يقصد بقدرة األداء اجلبائية جمموع الثروات املتواجدة يف متناول شخص طبيعي أو معنوي 

 4للقانون العام للدولة. خاضع 
 وتقسم قدرة األداء اجلبائية إىل قسمني: قدرة أداء جبائية قانونية )نظرية( و قدرة أداء جبائية حقيقية:

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهربناصر مراد-  1

 . 303،ص 2002اجلزائر، 
 .42،مرجع سبق لكره ، صالتهرب و الغش الضريبيالرقابة الجبائية كأداة لمحاربة عيسى بوخلوخ،   2

3 Cecile BAZERT, La Fraude Fiscale, Modélisation du Face a Face EtatContribuable, 
Thèse pour le Doctorat en Sciences Economiques, Université Montpellier I, France,2001, p51 

 . 117خالصي رضا، مرجع سابق، ص   4
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تتمثل يف جمموع الضرائب اليت كان من املفرتض احلصول عليها إلا دفع   األداء الجبائية القانونية )النظرية(: قدرة
كل املكلفني ما عليهم من ضرائب، و تساوي جمموع قواعد التأسيس ملختلف أنواع الضرائب مضروبة يف متوسط 

  .لسنة معينة هتامعدال
هي جمموع إيرادات الضرائب اليت مت حتصيلها فعال من املكلفني من  ة(:قدرة األداء الجبائية الحقيقية)الفعلي

  :و منه يتم حساب الضرائب غري املدفوعة كما يلي .طرف اإلدارة الضريبية
 قدرة األداء الجبائية الحقيقية -الضريبة غير المدفوعة = قدرة األداء الجبائية النظرية 

 
تبىن هذه الطريقة على أساس عامل عدم االلتزام  - :فيما يلي لكن يبق هلذا املنهج عيوب ميكن إدراجها

الضرييب للمكلف دون التكلم عن العوامل األخرى املؤثرة على التهرب الضرييب، مثل: مدى فعالية النظام الضرييب 
يل غري افرتاض صحة التقدير الرمسي للدخل الوطين، دون األخذ بعني االعتبار املداخ -و كفاءة اجلهاز الضرييب؛ 

املدرجة يف هذا األخري الناجتة عن االقتصاد املوازي، مربرين مصدر اإلحصائيات الرمسية للثقة املتوفرة يف 
 استقصاءات األسر بالنسبة لكل شرحية موجودة يف الدولة.

يقدر حجم التهرب الضرييب حسب هذا املنهج عن طريق حساب الفرق بني  :منهج الرقابة الضريبية -رابعا 
املبالغ املستخرجة من خالل إجراء عملية املراجعة اجلبائية واملبالغ املصرح هبا من طرف املكلفني خالل السنة، أي 

 بأن: ميكن القول هذايتم قياس التهرب الضرييب من واقع حجم الدخل اخلاضع للضريبة غري املصرح به، و 
 قيمة المبالغ المصرح بها -التهرب الضريبي = قيمة المبالغ المستخرجة خالل المراجعة 

 المطلب الثالث: العالقة بين التهرب والغش الضريبي.

يعرف العديد من االقتصاديني الغش الضرييب والتهرب الضرييب باعتبار األول مرادف للتهرب الضرييب غري 
إليه مبفهومه القانوين بينما ينصرف الثاين إىل التهرب الضرييب املشروع أي التهرب املشروع أي التهرب منظرو 

هاك لروح منظور إليه مبفهومه االقتصادي ، فالغش هو إلا تصرف غري مشروع ميثل عدم احرتاما إرادي ألنه انت
ة عن اإلدارة الضريبية عن فالغش يفرتض خمالفة مباشرة وبإرادة املكلف للقواعد الصادر  ،القانون وإدارة املشروع

طريق استخدام غري مباشرة مشروعة فاالنتهاك البد أن يكون إراديا وعمديا. غري أن البعض يوسع نطاق الغش 
الضرييب فيصرفه إىل كل انتهاك مباشر للقانون إراديا كان هذا االنتهاك أم غري إرادي وينصرف هذا الغش إىل 

عن قصد للتخفيف من العبء الضرييب باستخدام طرق غري مشروعة أو التصرف الذي تتجه فيه إرادة املكلف 
احتيالية هبدف إخفاء دخله احلقيقي الذي ميثل وعاء الضريبة احلقيقي. ومقارنة سريعة يتبني كل من التهرب 
الضرييب على املستوى الدويل ، ويتضح أن التهرب الضرييب الدويل تكون فيه إرادة املكلف متجهة حنو ختفيف 

لعبء الضرييب ميل  من اجل حتقيق هذا اهلدف بسبل مشروعة ، فاملكلف هنا ميارس حقا من حقوقه القانونية ا
واالقتصادية ليحقق هدفا مشروعا بالنسبة له وبالتايل فال يوقع عليه أي عقوبة أو جزاء وبعبارة موجزة ينطوي 
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أما بالنسبة  1املعنوي دون العنصر املادي.التهرب الضرييب الدول على احد عناصر الغش الضرييب وهو العنصر 
للغش الضرييب فتتجه فيه إرادة املكلف حنو ختفيف أو إسقاط العبء الضرييب ولكنه يسل  يف حتقيق دل  طرق 
غري مشروعة تصل به إىل حد التدليس واالحتيال فاملكلف هنا سيء النية ومن مث يستوجب سلوكه مؤاخذته 

اديون يف حتديد املعيار الذي يتم على ضوءه متييز التهرب عن الغش الضرييب ، وميكن قانونيا ، وقد اختلف االقتص
رد قانونيا ، وقد اختلف االقتصاديون يف حتديد املعيار الذي يتم على ضوءه متييز التهرب عن الغش الضرييب ، 

 وميكن رد هذا االختالف إىل ثالثة اجتاهات رئيسية:
ب الضرييب فكرة اعم وامشل من فكرة الغش الضرييب فالتهرب الضرييب هو اجلنس : مفاده أن التهر االتجاه األول

أما الغش الضرييب هو النوع ، فالغش وفقا هلذه االجتاهات يعد حالة خاصة من حاالت التهرب الضرييب وهي 
 2حالة التهرب من الضريبية عن طريق انتهاك القانون.

ما هو إال الشكل للغش الضرييب ، فالغش وفقا هلذا االجتاه وعلى  : مفاده أن التهرب الضرييباالتجاه الثاني 
عكس االجتاه األول هو اجلنس بينما التهرب الضرييب الدويل هو النوع ، فأصحاب هذا االجتاه يرون أن هناك 
نوعني من الغش غش على الصعيد الداخلي وغش على الصعيد الدويل وهذا األخري هو الذي ميثل التهرب 

يب دويل ، التهرب الضرييب ي، وبذل  وفقا هلذا االجتاه ال يوجد هترب ضرييب داخلي وال يوجد غش ضر  الضرييب
وفقا هلذا االجتاه دائما ما حيتوي على عنصر دويل أما الغش فال يتعدى احلدود الوطنية للدول وخيضع للسيادة 

 الضريبية واإلدارة للدولة. 
غش الضرييب يقوم على أساس فكرة الشرعية فالتهرب يكون شرعيا أو مضمونه أن التهرب وال االتجاه الثالث:

قانونيا أما الغش فغري شرعي أو قانوين ، وبصورة أوضح فان املكلف يف التهرب الضرييب يتجنب اخلاضع للضريبة 
مبعىن  دون أن يقوم بأي سلوك أو تصرف ميثل انتهاكا للقانون ويأخذ هذا السلوك صورا خمتلفة فقد يكون امتناعا

أن املكلف ال يقوم بأي عمل أو تصرف جيعله خاضعا للضريبة ، فتصرفه ينطوي على سلوك سليب يتجنبه 
اخلضوع ألي ضريبة أو قد يتخذ صورة حرية اإلدارة حيث يكون للفرد احلق يف اختيار التصرف الذي ميثل 

مشروعا ، وقد يتخذ صورة التحايل  خضوعا اقل للضريبة ، ويعرتف القانون والقضاء هذا احلق للفرد كونه حقا
الشرعي حيث يلجأ إىل إتباع إجراءات شرعية لتحقيق عبء الضريبة أو إسقاطه كاالستفادة من ثغرات التشريع 
أو النقص الذي يعرتي نصوصه ، وهذا ما يسمى التهرب الضرييب الشرعي ، يف حني إلا استخدم املكلف حيال 

على سلوك غري مشروع وهذا ما يسمى التهرب الضرييب غري الشرعي وهذا تدليسية لتجنب الضريبة انطوى لل  
  3ما يعين الغش الضرييب.

                                                           
، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان ،  ظاهرة التهرب الضريبي الدولية واثاره علي اقتصاديات الدول الناميةسوزي عاديل ناشد ،   1

 .13، ص 2008
 .14ص ، مرجع السابق  ، ناشد عاديل سوزي  2
 .15نفس املرجع ، ص   3
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 الثالث: الدراسات السابقة المبحث

 المطلب االول: الدراسات المحلية

 

 (: جدول دراسات السابقة1-1جدول رقم )

 الهدف االشكالية المؤلف عنوان الدراسة
المنهج 
 المستخدم

 أهم النتائج واالقتراحات االدوات والعينة

فعالية الرقابة الضريبية في 
مكافحة التهرب الضريبي 

دراسة حالة مديرية 
الضرائب بوالية المسيلة 

-2008خالل الفترة )
2012) 

بلواضح اجليالين، 
 سعيدي حيي

ما مدى فاعلية أليات 
الرقابة الضريبية يف احلد من 

 التهرب الضرييب

حتديد مفهوم التهرب 
الضرييب، أنواعه، أسبابه، 

 أثاره

ابراز  ليات وهياكل الرقابة 
الضريبية هبدف حتسني 

  العموميةايرادات اخلزينة 

منهج حتليلي  
 وصفي 

 توصلت لدراسة إلى: دراسة احلالة
 ارتفاع حجم التهرب الضرييب  -
تعترب الرقابة من أهم وسائل  -

 املخصصة ملكافحة التهرب الضرييب 
 واقرتحت:

الرفع من قدرة التوظيف النوعي  -
 لالطارات اجلامعية املختصة

تعزيز وسائل احلماية القانونية  -
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 الضريبيةألعوان الرقابة 

محاولة تشخيص التهرب 
الضريبي بالمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 
(2006-2007) 

مدى ميكننا أن  إىل أي رحال نصر
نشخص ظاهرة التهرب 
الضرييب للمؤسسات 

الصغرية واملتوسطة يف والية 
 ؟ الوادي

حماولة تشخيص التهرب  
الضرييب يف اجلزائر على شرحية 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

بصفتها أهم عنصر يف 
 الرتكيبة اإلقتصادية

المنهج الوصفي  
والمنهج 
 التحليلي

 اإلستبيان 

برنامج احلزم 
 spssاالحصائية 

درجة معرفة أصحاب املؤسسات 
للقوانني والتشريعات الضريبية نسبيا 

 ضعيفة.

مسريي املؤسسات الصغرية  - 
واملتوسطة يستخدمون خمتلف الطرق 
القانونية أو غري القانونية لتفادي دفع 

 الضرائب 

دور المراجعة الجبائية في 
تحسين جودة 

التصريحات الجبائية 
دراسة حالة مديرية 

 –الضرائب بوالية بسكرة 
للفترة  -الجزائر

ما هو دور املراجعة اجلبائية  قحموش  مسية 
يف حتسني جودة التصرحيات 

 ؟اجلبائية

تشخيص ظاهرة املراجعة 
اجلبائية و تبيني دورها الفعال 
يف التصدي لكل أنواع الغش 

 والتهرب الضرييب؛
التحقق من مدى وجود  -

تأثري ملهنة املراجعة اجلبائية 
على جودة التصرحيات 

المنهج 
االستكشافي 

 واالختباري

 اإلستبيان

برنامج احلزم 
 spssاالحصائية 

مت التوصل إىل أن املراجعة اجلبائية هلا 
دور اجيايب يف حتسني جودة التصريح 
اجلبائي حيث أن برنامج املراجعة 

اجلبائية وخاصة الفعال وما يتوفر عليه 
املراجع اجلبائي من مؤهال ّ ت علمية 
 ائيةوعملية ودقة عمليات املراجعة اجلب
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 اجلبائية،  (2010-2009)

الرقابة الجبائية كأداة 
لمحاربة التهرب والغش 

دراسة حالة –الضريبي 
 -والية باتنة

2003/2004 

 ارساء  ليات ميكن كيف عيسى بوخلوخ
 حىت اجلبائية للرقابة فعالة
الفعال  الدور تلعب جتعلها
اإلصالحات  سياسة يف

 والضريبية االقتصادية

  ليات الرقابة اجلبائية  حتديد
من احلد من  اليت تساهم

خطورة اآلثار اليت ترتتب عن 
 الظاهرة  هده 

الذي تعيشه  استقراء للواقع 
اجلزائر من جانب التهرب 

 والغش الضرييب

المنهج الوصفي 
 التحليلي

داة ال ميكن أالرقابة اجلبائية كإن - دراسة حالة
 حتقيقها وجتسيدها على أرض الواقع
 إال من خالل معاجلة السلبيات

 والصعوبات والنقائص اليت حتيط هبذه
 األداة 

اإلجراءات واليت  جيب مراعاة بعض -
األداة  هنا أن تعطي هلذهامن ش
للتقليل من تفاقم ظاهريت .مصداقية

واحلد من أثارها  ش والتهربغال
 الوخيمة 
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 المطلب الثاني: الدراسات االجنبية 

 (: جدول الدراسات األجنبية2-1جدول رقم )

 الهدف االشكالية المؤلف عنوان الدراسة
المنهج 
 المستخدم

 أهم النتائج واالقتراحات االدوات والعينة

 

Factors influencing 

taxpayers to engage 

in tax evasion: 

evidence from 

Woldia City 

administration 

micro, small, and 

large enterprise 

taxpayers 

 

Erstu Tarko 

Kassa 

 

ما هي العوامل اليت تؤثر على 
 دافعي الضرائب؟

 

دراسة العوامل اليت تؤثر على 
دافعي الضرائب لالخنراط يف 

 التهرب الضرييب

التحقيق يف العوامل اليت تؤثر 
االخنراط  على دافعي الضرائب
 يف التهرب الضرييب

 املنهج الوصفي
 التحليلي والكمي

 املالحظة

 االستبيان

 spssبرنامج 

االلتزام األخالقي بشكل  يؤثر و  -
كبري على دافعي الضرائب 
 لالخنراط يف التهرب الضرييب ،

وااللتزام األخالقي واملعايري   -
الذاتية مل تكن لات داللة 

 إحصائية 
تأثري على دافعي الضرائب  ال -

 .لالخنراط يف التهرب الضرييب

Measuring, 

Explaining, and 

Controlling Tax 

Evasion Lessons 

from Theory, 

Experiments, and 

James Alm  كيف نقيس مدى
كيف ميكننا تفسري و  هترب؟

أمناط السلوك هذه؟ و كيف 
ميكننا استخدام هذه األفكار 

وشرح وضبط التهرب  قياس
الضرييب من دروس النظرية 

 والتجارب والدراسات امليدانية

ال يزال لدينا العديد من الثغرات   
يف فهمنا لكيفية قياس التهرب 
 الضرييب وشرحها والسيطرة عليها
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Field Studies  للسيطرة على التهرب؟ 
PREVENTION AND 

CONTROL OF TAX 

EVASION 

 

Joao Morais 

Canedo  كيف ميكن مراقبة ومنع
التهرب مبصلحة الضرائب 
واجلمارك  يف جمال شركات 
املراقبة واملراجعة يف قطاع 

 ؟ االتصاالت

 هتدف إىل تقدمي هنج العمليات
صلحة الضرائب واجلمارك  مب

يف جمال شركات املراقبة 
 واملراجعة يف قطاع االتصاالت

خماطر كبرية لالمتثال  هناك دراسة حالة تحليلي وصفي
الضرييب يف القطاع ، مع احتمال  

حدوث التهرب واحتمالية  كبري
 عالية حلدوث التهرب.
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 المطلب الثالث: التعقيب على الدراسات السابقة

 الفرع االول: مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة:

  االطالع على منهج تل  الدراسات واالستفادة منها يف بناء اإلطار النظري للبحث احلايل ومقارنة النتائج. .أ 
  االطالع على اجلانب التطبيقي لتل  الدراسات مما ساعد يف حتديد متغريات البحث احلايل والعينة املناسبة .ب 
التعرف على الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسات، وحتديد الوسائل األكثر مالئمة الختبار  .ج 

 فرضيات البحث احلايل.
الدراسات واهم االستنتاجات اليت توصلت إليها لينطلق منه التعرف على األهداف اليت سعت اليها تل   .د 

 البحث احلايل.

 الفرع الثاني: اوجه االختالف بين الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

هدفت أغلبية الدراسات السابقة إىل ابراز مفهوم الرقابة اجلبائية والغش والتهرب الضرييب وعالقتهما الهدف: 
 يف دراستنا تطرقنا إىل دراسة فاعلية تاثري الرقابة اجلبائية يف احلد من التهريب والغش الضرييب بصفة عامة  إال انه

يف مفتشية الضرائب بوالية حبصرها  : مشلت عينة الدراسات السابقة خمتلف املديريات اما يف دراستنا قمناالعينة
 غرداية

 .اعتمدت أغلبية الدراسات السابقة على متغري التهرب الضرييب أما يف دراستنا فقد تناولنا متغيرات الدراسة:

اال انره غلبية الدراسات السابقة اقتصرت على دراسة حالة يف املديريات الضررائب واالسرتبيان  أسلوب الدراسة: أ
 .يف دراستنا هذه ركزنا على أسلوب املقابلة ودراسة احلالة
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 الفصل: الصةخ
تعد الرقابرة اجلبائيرة مرن أهرم اإلجرراءات الريت خولرت لرإلدارة اجلبائيرة للتأكرد مرن صرحة التصررحيات املقدمرة 
وكذا التطبيرق امليرداين للقروانني والتشرريعات اجلبائيرة. إل تعتررب أداة قانونيرة يف يرد اإلدارة تسرعى مرن خالهلرا إىل مراقبرة 

والعمل علرى اكتشراف كرل األخطراء واملخالفرات املسرجلة، هبردف تصرحيحها املكلفني يف تأدية واجباهتم الضريبية، 
 وتقوميها.

ولتحقيررق األهررداف املرجرروة مررن هررذه العمليررة، فقررد عمررل املشرررع اجلبررائي علررى تنظرريم سررريها وعملهررا وللرر  
ات الرريت التحرردي أهررم تعترررب ظرراهرة التهررّرب الضرررييب كأحرردبإسررناد مهمررة القيررام هبررا إىل أجهررزة خمتصررة يف للرر  كمررا 

دنرا إىل حماولرة حتليرل وتشرخيص وكرذا اإلملرام مبختلرف اتواجهها الدولة يف تطبيقهرا لسياسرتها االقتصرادية، وهرذا مرا ق
 .جوانب هذه الظاهرة



     

 

 :الثاني الفصل

 دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية غرداية 
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 :  تمهيد

حلد من  حدى االليات اليت تلجأ هلا االدارة اجلبائيةإبعد التطرق يف الفصل األول إىل الرقابة اجلبائية ك
ظاهريت  الغش والتهرب الضرييب واألثار النامجة منها على االقتصاد الوطين باإلضافة  اىل التطرق اىل اهم املفاهيم  

 املرتبطة هبما.

وحماولة منا إلسقاط اجلانب النظري على الواقع امليداين قمنا بإجراء دراسة ميدانية على مستوى مفتشية 
نقف من خالهلا على الواقع الفعلي للرقابة اجلبائية اليت ختضع هلا ملفات املكلفني الضرائب أول نوفمرب بغرداية ل

بالضريبة الذين أودعوا التصرحيات اجلبائية اخلاصة مبؤسساهتم لدى مصاحل مفتشيات الضرائب او وجود حماولة 
 غش او هترب ضرييب  .

رية الضرائب لوالية غرداية وخمتلف بتقدمي ملدي استهللناهمباحث  ثىل ثالإكما مت تقسيم هذا الفصل 
مصاحلها و نشاطاهتا مث تطرقنا اىل مفتشية الضرائب كون العمل التطبيقي يقتضي منا دراسة امللفات على مستوى 

 .هذه املفتشية

ما املبحث الثاين مت تناول فيه مجيع االجراءات اليت متر هبا امللفات اخلاضعة لعملية الرقابة اجلبائية على أ  
 وى مفتشية الضرائبمست

 .ختبار صحة فرضيات الدراسة واستخالص النتائج وحتليلهااويف املبحث األخري تطرقنا اىل 
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 المبحث االول :  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة

 المطلب األول : تقديم مديرية الوالئية للضرائب بغرداية: 

تلعب مديرية الضرائب لوالية غرداية دورا حموريا يف النظام اجلبائي على مستوى الوالية ، حيث تعد أداة 
ات شخصية معنوية و لات مهام ووظائف سيادية متمثلة يف حتديد الوعاء لغري ممركزة تابعة للوزارة املالية كما اهنا 

 الضرييب و حساب الضريبة و حتصيلها و الرقابة على التصرحيات وفق القوانني اجلبائية السارية املفعول .

للمصلحة واملديرية الوالئية للضرائب بغرداية هي امتداد للمديرية اجلهوية للضرائب بورقلة واليت بدورها تتبع 
 اجلهوية لألحباث واملراجعات الواقع مقرها باجلزائر .

 الفرع األول  : لمحة عن المؤسسة

تأسست مديرية الضرائب لوالية غرداية مبوجب  )مجتمع الدراسة(: مديرية الضرائب لوالية غرداية أوال: نشأة 
ظيم صالحيات املصاحل اخلارجية واملتعلق بتن 23/02/1991والصادر بتاريخ   60 -91املرسوم التنفيذي رقم 

لإلدارة اجلبائية، حيث اهنا اشتملت على مديريتني  مركزيتني ومها مديرية الوسائل العامة وتضم مكتب الوسائل 
والرقابة اجلبائية و مديرية التحصيل وتضم تالث مكاتب ومها مكتب التحصيل اجلبائي ومكتب العمليات اجلبائية 

  ومكتب املنازعات .

اصبحت تضم تالث مديريات وهي مديرية الوسائل العامة ومديرية الرقابة اجلبائية والتحصيل  1996ويف سنة 
  والعمليات .

مديريات ممثله يف مديرية الوسائل العامة ومديرية الرقابة اجلبائية  05اصبحت تتكون من  2002ولكن يف سنة 
موظف منها  296ة ومديرية املنازعات ، تضم املديرية الوالئية ومديرية التحصيل اجلبائي ومديرية العمليات اجلبائي

 يشتغلون بصفة دائمة . 230

 ثانيا: توزيع الوظائف في المديرية 

 يف: اجلدول التايلتتوزع الوظائف يف املديرية كما هي موضحة يف 

 (: الجدول التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب1-2الجدول رقم ) 

 سلك الصيانة و االعالم االلي وظائف اخرى سلك المراقبين والمحللين سلك المفتشين
 مهندس دولة يف املخرب والصيانة متصرف مراقب ، حملل جبائي مفتش رئيسي 
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 .اعداد الطالبتين بناء على المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائبالمصدر : الشكل من 

 ويتوزع املوظفني الدائمني كالتايل:

 : الجدول  التنظيمي للموظفين الدائمين  للمديرية الوالئية للضرائب(2-2)الجدول رقم 

 مفتش 
 رئيسي

 

 مفتش مفتش مركزي مفتش قسم
 ضرائب

مراقب  
 ضرائب

عون  حملل جبائي
 معاينة

 وظائف اخرى
)سل  مشرتك  

 ،االعالم االيل(

 

16 28 30 34 32 01 45 44 

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب. المصدر : الشكل من اعداد الطلبة بناء على

 

 

 للضرائب: الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية (1-2)الشكل رقم 

 

 

 

 مهندس رئيسي يف املخرب والصيانة حماسب اداري حملل جبائي مفتش قسم
 مهندس رئيسي يف االعالم االيل كاتب مديرية  مفتش مركزي

 مهندس دولة يف االعالم االيل عون معاينة  رئيسي مفتش
 مهندس تطبيقي يف االعالم االيل عون حفظ البيانات  مفتش
 تقين سامي يف االعالم االيل سائق  -
 تقين يف االعالم االيل حاجب  -
 عون حجز رئيسي يف االعالم االيل حارس  
 عون حجز يف االعالم االيل   
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على الموقع الرسمي لوزارة المرجع :
 .20-17،مرجع سبق ذكره، ص  21/02/2009من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  87إلى  59المواد من 

 

 

 

 مكتب 
 لجان الطعن

مكتب البطاقيات 
 والمقارنات

 مكتب 
 عمليات الميزانية

 مكتب 
 عمليات الميزانية

مكتـب التنظـيم 
 والعالقـات العامة

مكتب الوسائل وتسير 
المطبوعات 
 واالرشيف 

مكتب المراجعات 
 الجبائية

مكتب المنازعات 
 القضائية

مكتب متابعة 
عمليات القيد 

 واشغاله

  مكتب التصفية

 مكتب التبليغ
 واالمر بالصرف

 مكتب 
 مراقبة التقييمات

 مكتب 
 االعالم االلي

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

المديرية الفرعية 
 للتحصيل

المديرية الفرعية 
 للعمليات الجبائية

مكتب المستخدمين  مكتب  االحتجاجات مكتب الجداول
 والتكوين

  DWI المـديريـة الـوالئيـة للضـرائب

المديرية الفرعية 
 للوسائل

الجبائية المديرية 
 الفرعية للمراقبة
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 ابعة للمديرية الوالئية للغردايةالفرع الثاني : المصالح الداخلية الت

 ( مديريات فرعية  وهي كالتايل: 05تتكون مديرية الضرائب لوالية غرداية من مخس )

 :وتضم  أوال: المديرية الفرعية للعمليات الجبائية

من مهامه املصادقة على اجلداول اليت متت تصفيتها من الضرائب والرسوم عن طريق  : مكتب الجداول  .1
إلعداد امليزانيات األولية مركز اإلعالم اآليل، إعداد نسخ ثانية من اإلنذارات وتسليمها، حتضري العناصر الضرورية 

 للجماعات احمللية وإبالغها
من مهامه مجع احلاالت اإلحصائية الدورية وإرساهلا إىل املديرية اجلهوية للضرائب  : مكتب اإلحصائيات .2

  . املختصة بتثبيتها
ردة من مهامه توزيع العمليات واملناشري واملذكرات الوا : التنظيم والتشطيب والعالقات العامة مكتب .3

لإلدارة املركزية واملديرية اجلهوية املتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اجلبائيني، متابعة ومراقبة تنفيذ برنامج عمل 
املفتشيات والوعاء فيما حيص الرقابة املعمقة للملفات اجلبائية واإلحصاء الدور ي للمكلفني بالضريبة وعمليات 

مه وتوجيهه، وإعطاء املكلفني بالضريبة املعلومات اخلاصة بالتشريع وتنظيم الرقابة الدورية، استقبال اجلمهور وإعال
  اجلبائيني

من مهامه، تقييم أعمال مفتشيات التسجيل والطابع، وتقدمي االقرتاحات اليت  : مكتب التسجيل والطابع .4
طابع على العموم وبكل من شأهنا حتسني مهام هذه املفتشيات، واإلشراف على عمليات املراقبة املتعلقة بضريبة ال

  اإلعالنات واقرتاح كل التدابري اليت من شأهنا أن تساهم يف اإلجراءات اخلاصة بالتسجيل والطابع.

 ثانيا: المديرية الفرعية للتحصيل:

ومن مهامه؛ متابعة الوضعية اجلبائية للمكلفني بالضريبة، وفحص وضعية اآلخرين  : مكتب مراقبة التحصيل .1
ع مستحقاهتم اجلبائية، واختال اإلجراءات الالزمة ضدهم والتدابري اإللزامية للتنمية السريعة ألقساط املتأخرين يف دف

 .الضريبة غري احملصلة، مراقبة حالة تصفية حماصيل اخلزينة والسجل اخلاص برتحيل املبالغ
اقبة امليزانيات ومن مهامه مر  : مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية والمحلية .2

األولية واإلضافية والرتاخيص املتضمنة فتح االعتماد املخصصة للبلديات واملؤسسات العمومية احمللية اليت تتكفل 
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بتسيريها ماليا قابضات الضرائب املوجودة يف الوالية ومراقبة تنفيذ العمليات املقررة يف ميزانيات تل  البلديات 
  . واملؤسسات العمومية

من مهامه؛ مراقبة عمليات التكفل مبستخلصات األحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق  : تصفيةمكتب ال .3
ها قبضات الضرائب وتقوم بتجميعها دج املتعلقة باإلحصائيات اليت تعهبالغرامات والعقوبات املالية، تلقي النتائ
 .ماديا وتضمن إرساهلا إىل اإلدارة املركزية

تتكفل هذه املديرية باملنازعرات برني إدارة الضررائب واملكلفرني بالضرريبة،  للمنازعات  : ثالثا: المديرية الفرعية
وألن القروانني اجلبائيرة كلهرا ترنص علرى أنره مرن برني حقروق املكلفني حق الطعن يف الضرائب املفروضة، وهذه 

دير الروالئي للفصرل فيهرا، وهذا ما يسمى بالطعن الطعون ال تقبل إال بعد تقردمي شركاية يف إطرار الرتظلم أمرام املر
واملكلف ليس له احلق بتقدمي الطعن أمام العدالرة إل مل يقدمره أمرام املردير الوالئي، وتتكرون هرذه املديريرة  . اإلداري

مر مرن ثرالث مكاترب وهري: مكترب النزاعات القضائية وجلان الطعن، مكتب الشكايات، مكتب التبليغات واأل
 .بالصرف

تتلخص مهامها األساسية يف التحقيق يف احملاسبة اجلبائية وضمان  رابعا: المديرية الفرعية للرقابة الجبائية :
 03حسن تبادل املعلومات لات الطابع اجلبائي والبحث عن املادة اخلاضعة للضريبة، وتتكون هذه املديرية من

 : مكاتب هي

ومن مهامه، برجمة التدخالت اليت ستجري على وجه اخلصوص  : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية .1
داخل اللجان والفرق املختصة، قصد البحث عن املادة اجلبائية والسهر على إجراء هذه التدخالت يف اآلجال 

  . احملددة وإرسال املعلومات احملصل عليها إىل املكتب املكلف مبصلحة مقارنة املعلومات
  ملصاحلومن مهامه تلقي املعلومات اليت يتحصل عليها املكتب و ا : المعلومات مكتب البطاقيات ومصادر .2

  .املكلفة بالبحث عن املادة اخلاضعة للضريبة وتصفيتها وتوزيعهرا بني مفتشيات الضرائب املعنية باستغالهلا
السرنوية،  ومن مهامه برجمة القضايا اخلاضرعة للمراجعرة : مكتب التدقيقات أو المراجعات الجبائية  .3

ومتابعرة إجنراز الرربامج يف اآلجرال احملرددة متابعرة ومراقبرة عمرل فررق املراجعرة، والسرهر علرى إجرراء هرذه الفررق 
والتردخالت علرى احرررتام التشرريع والتنظريم املعمرول برره، وكرذا حقروق املكلفرني بالضرريبة الرذين خضررعوا للمراجعرة، 

رى مصراحل اخلزينرة، السرهر علرى حتصريل الضررائب والرسروم الناجترة عرن عمليرات املراجعرة واإلرسرال واحملافظرة عل
 .املنرتظم لتقرارير املراجعة إىل اإلدارة املركزية
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 : وتتكون من:خامسا: المديرية الفرعية للوسائل

م املهين، تنظيم جلان ومن مهامه تسيري املستخدمني ومتابعة مساره : مكتب الموظفين والتكوين .1
املستخدمني واستدعائها لالجتماع وتويل أمانتها، املسامهة يف إعداد وإجناز برامج حتسني املستوى وحتديد معارف 

  .األعوان الذين يزاولون نشاطاهتم
يتكفل هذا املكتب بدفع الرواتب وأجور املستخدمني، وكذا تسديد نفقات  : مكتب عمليات الميزانية .2

 ( . ...اهلاتف، البنزيناإلدارة )
 يتكفل جبرد العتاد والوسائل)شراء كل الوسائل اليت حتتاجها إدارة الضرائب للوالية( :مكتب الوسائل .3
من مهامه ضمان توزيع وحتويل املطبوعات إىل غاية التكفل من طرف  : مكتب متابعة المطبوعات .4

والقابضات املعنية وتقدمي االقرتاحات اخلاصة بإلغاء أو تعديل حمتوى املطبوعات اجلبائية إىل املديرية  املفتشيات
 .اجلهوية للضرائب

 الفرع الثالث : المصالح الخارجية التابعة للمديرية الوالئية للغرداية

باضات  على مستوى الرتاب لقوتشرف مديرية الضرائب لوالية غرداية على مصاحل خارجية ممثلة يف املفتشيات و ا
 ، وهي موزعة كالتايل :الوالئي

مفتشيات ضرائب  7مفتشية منها  11تضم مديرية الضرائب لوالية غرداية على  اوال :مفتشيات الضرائب :
 موزعة على مستوى البلديات كالتايل : 

مفتشية الضرائب اول نوفمرب : تضم حي الثنية وحي مليكة العليا والسفلى وحي احلاج مسعود وبوهراوة       .1
 وحي نشو تابعة لبلدية غارداية.

 مفتشية الضرائب حممد مخيسيت : تضم وسط املدينة وجزء من حي مرماد التابع لبلدية غارداية  .2
العني وشعبة النيشان وحي بلمغنم التابعة لبلدية غرداية مفتشية الضرائب الواحة : تضم حي بن مسارة وحي  .3

 و بلدية الضاية.
 مفتشية الضرائب بنورة : تضم بلدية لعطف وبلدية بنورة.  .4
 مفتشية الضرائب بريان : تضم بلدية بريان  .5
 مفتشية الضرائب متليلي: تضم كل من بلدية  متليلي ،زلفانة ، سبب ،املنصورة . .6
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 رة : بلدية القرارة.مفتشية الضرائب القرا  .7

تغطي مخس وعاء  ومفتشية الضمان ومها مفتشيتان جهويتان -الث مفتشيات اخرى ممثلة مفتشية الضمانثو 
 ومفتشية التسجيل والطابع  ست إليزي ،متنرا األغواط، ،غارداية واليات :ورقلة،

 تايل: قبضات وهي موزعة كال 06وتضم مديرية الضرائب على ثانيا : قباضات الضرائب :

 قباضة الضرائب القرارة بلدية القرارة.   .1
 قباضة الضرائب بريان: تضم بلدية بريان  .2
 قباضة الضرائب غرداية أول نوفمرب: بلدية غرداية  .3
 قباضة الضرائب غرداية حممد مخيسيت. : بلدية غرداية  .4
 قباضة الضرائب بنورة: تضم بلدية العطف وبنورة  .5
 قباضة الضرائب متليلي: تضم كل من بلدية متليلي ،زلفانة ، سبب ،املنصورة .  .6

 : نشأة وتعريف مفتشية الضرائب أول نوفمبر بغرداية لثالفرع الثا

  أوال: نشأة وتعريف مفتشية الضرائب:

نشاط و هي إحدى اهلياكل اجلبائية يتمثل دورها يف حتديد الوعاء الضرييب اخلاضع للضريبة حسب طبيعة ال
 مراقبة امللفات جبائية للمموليني إضافة اىل املراقبة امليدانية للمحالت التجارية 

حيث كانت تسمى قبل هذا التاريخ مفتشية  1992مت إفتتاح مفتشية الضرائب اول نوفمرب بغرداية سنة 
داخل والية غرداية مت الفصل بني  الضرائب املباشرة و مفتشية التسجيل أما بعد انتعاش النشاط اإلقتصادي

، وهي تضم كل 2002املفتشيتني حيث مت فتح مفتشية الضرائب املباشرة وأطلق عليها تسمية أول نوفمرب سنة 
 احملزن وحي املليكة العليا والسفلى وكذا حي احلاج مسعود إضافة اىل حي بوهرواة و واد نشو.–من حي الثنية 

 أول نوفمبر مهام مفتشية الضرائب  ثانيا :

 مهام  مفتشية الضرائب أول نوفمبر:
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: حيتوي على ملفات أشخاص طبيعيني سواء املنتمني إىل نظام جبائي مكتب جباية األشخاص الطبيعيين .1
حقيقي أو اخلاضعني إىل النظام اجلزايف أو نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة حيث هدا املكتب يقوم مبراقبة تصرحيات 

 جداول الضريبة اخلاصة هبم كل على حدى.املكلفني وحترير 
: هذا األخري حيتوي على ملفات املؤسسات أو الشركات أو  مكتب جباية المؤسسات والمهن الحرة .2

الشركات الناشطة يف نطاق احلدود اإلقليمية للمفتشية منها شركات املسامهة والتضامن، شركات لات مسؤولية 
احملدودة، والشركات لات الشخص الوحيد تضاف إليهم التعاونيات حسب أنواعها، وكذل  حيتوي على ملفات 

احلرة مثل احملمني، احملاسبني، األطباء......إخل، ومن مهامه الرئيسية متابعة تصرحيات املكلفني وكدا أصحاب املهن 
 حترير جدول ضريبة خاصة هبم كل سنة.

هذا املكتب حترر فيه اجلداول الناجتة عن عقود الكراء املتواجدة يف احلدود  مكتب الجباية العقارية : .3
ارية أو عقود لات طابع سكين متعلقة بشخص طبيعي أو معنوي يضاف إىل اإلقليمية للمفتشية سواء عقود جت
 هده املهام الرسم على التطهري.

: هو مكتب خاص بالتدخالت امليدانية ملوظفي املفتشية، حيث يقوم موظفو مصلحة  مكتب التدخالت .4
احملاضر إىل التدخالت بتحرير حماضر التدخالت يف كل تدخل ميداين لكل شخص على حدى، وحتويل هده 

 مصاحل خمتصة ملعاينة حمتوياهتا من أجل التأكد من التصرحيات اليت يقدمها املكلفني.

  ضمان إستمرارية الدولة واجلماعات احمللية بشكل نسيب.

 ثالثا : الدور الجبائي لمديرية الضرائب لوالية غرداية  

تضمن املديرية الوالئيرة للضررائب ممارسرة السرلطة السرلمية ملراكرز الضررائب واملراكرز اجلواريرة للضررائب 
مستقبال )مفتشيات الضرائب حاليا(، وهبذه الصفة، تسهر على احرتام التنظيم والتشريع اجلبائي، ومتابعرة ومراقبرة 

 :1 املديرية الوالئية للضرائب على وجه اخلصوص ما يليوتتوىل  نشاط املصاحل وحتقيق األهداف احملددة هلا

  :تتوىل القيام باملهام التالية :في مجال الوعاء . أ
 تنظم مجع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات اجلبائية؛  .1

                                                           
  10ص   2006سبتمرب 18املؤرخ بالتاريخ :  327-06، املرسوم التنفيدي رقم :  17اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املادة   -  1
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تصدر اجلداول وقوائم املنتوجات وشرهادات اإللغراء أو التخفريض وتعاينهرا وتصرادق عليهرا وتقروم النترائج  .2
 وتعد احلصيلة الدورية؛ 

حتلل وتقوم دوريا عمل املصاحل اخلاضرعة الختصاصرها، وتعرد تلخيصرا عرن للر  وتقتررح أي إجرراء مرن  .3
 .شأنه أن حيسن عملها

  : يف جمال التحصيل تتوىل املديرية الوالئية للضرائب املهام التالية  :في مجال التحصيل  . ب
 تتكفل باجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب واألتاوى؛  .1
 تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم هبما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية لل ؛ .2
 حصيل؛تتابع تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء يف جمال منازعات الت .3
 .تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيري القابضني .4

  :يف هذا اجملال تتوىل القيام مبا يلي :في مجال الرقابةج. 

 تنظم مجع املعلومات اجلبائية واستغالهلا؛ .1
 ة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها؛تعد برامج التدخل لدى املكلفني بالضريب .2
    .القيم واألسعار وتألن بالزيادة إن اقتضى األمر لل تقوم بالرقابة املقررة فيما خيص  .3

  :ضمن هذا اجملال، تتوىل املهام التالية :في مجال المنازعاتد. 

 ترردرس العرررائض وتررنظم أشررغال جلرران الطعررن وتتررابع املنازعررات ومتسرر  امللفررات املرتبطررة هبررا بصررفة منتظمة؛ .1
 القضايا املرفوعة أمام القضاء يف جمال وعاء الضريبة.  تتابع تطور .2

  :يف ما يتعلق مبجال الوسائل، تتوىل املهام التالية :في مجال الوسائل. ـه

 تقدر احتياجات املديرية من الوسرائل البشررية واملاديرة والتقنيرة واملاليرة وتعرد التقرديرات امليزانيرة املطابقرة لذل ؛ .1
 املستخدمني واالعتمادات املخصصة هلذه املصاحل؛تضمن تسيري  .2
 توظف وتعني املستخدمني الذين مل تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ .3
 تنظم وتطبق أعمال التكوين وحتسني املستوى اليت تبادر هبا املديرية العامة للضرائب؛ .4
 تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الوالئية وتسريه وتضمن توزيعه وتعميمه؛  .5
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علرى مسر  ملفرات جررد األمرالك العقاريرة واملنقولرة كمرا تسرهر علرى صريانة هرذه األمرالك وحترافظ تسرهر  .6
 .عليها

 : ، تكلف املديرية الوالئية للضرائب مبا يلي :في مجال االستقبال واإلعالم ح. 

 ؛عالمهمإم استقبال املكلفني بالضريبة و تنظ .1
 .املكلفني بالضريبةتنشر املعلومات واآلراء لفائدة  .2

 :  الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب والقباضة بغرداية رابعالفرع 

 أوال: الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب أول نوفمبر (:2-2رقم) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 باالعتماد على الوثائق المقدمة من المفتشية. البتينالمصدر : من إعداد الط
 

 لمفتشية الضرائب أول نوفمبر: شرح الهيكل التنظيمي

 

 المفتشية

 رئيس المفتشية  
 ماتب اإلستقبال ماتب السارتارية

مصلحة 

الجباية 

 العقارية

مصلحة جباية 

 المؤسسات

مصلحة جباية 

األكشخاص 

 الطبيعيين

 مصلحة التدخالت

المراقبة الشالية والرقابة على اساس ماتب 

 الوثائق

 ماتب المنازغات
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حيتوي على ملفات أشخاص طبيعيني سواء املنتمني إىل نظام جبائي  مصلحة جباية األشخاص الطبيعيين: .1
حقيقي أو اخلاضعني إىل النظام اجلزايف أو نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة حيث هدا املكتب يقوم مبراقبة تصرحيات 

 املكلفني وحترير جداول الضريبة اخلاصة هبم كل على حدى.
: هذا األخري حيتوي على ملفات املؤسسات أو الشركات أو  باية المؤسسات والمهن الحرةمصلحة ج .2

شركات لات مسؤولية  الشركات الناشطة يف نطاق احلدود اإلقليمية للمفتشية منها شركات املسامهة والتضامن،
حيتوي على ملفات احملدودة، والشركات لات الشخص الوحيد تضاف إليهم التعاونيات حسب أنواعها، وكذل  

أصحاب املهن احلرة مثل احملمني، احملاسبني، األطباء......إخل، ومن مهامه الرئيسية متابعة تصرحيات املكلفني وكدا 
 حترير جدول ضريبة خاصة هبم كل سنة.

قليمية : هذا املكتب حترر فيه اجلداول الناجتة عن عقود الكراء املتواجدة يف احلدود اإل مصلحة الجباية العقارية .3
للمفتشية سواء عقود جتارية أو عقود لات طابع سكين متعلقة بشخص طبيعي أو معنوي يضاف إىل هده املهام 

 الرسم على التطهري.
: هو مكتب خاص بالتدخالت امليدانية ملوظفي املفتشية، حيث يقوم موظفو مصلحة  مصلحة التدخالت .4

 لكل شخص على حدى، وحتويل هده احملاضر إىل التدخالت بتحرير حماضر التدخالت يف كل تدخل ميداين
 مصاحل خمتصة ملعاينة حمتوياهتا من أجل التأكد من التصرحيات اليت يقدمها املكلفني.

 وهو مكلف باملهام التالية:للمنازعات:  مكتب   .5
 نزاعي أو دراسة االحتجاجات أو الطلبات اليت يقدمها املكلفون بالضريبة وتقدميها للجان املصاحلة والطعن ال

 اإلعفائي املختصة؛
  تلقي الطلبات اليت يتقدم هبا قابضو الضرائب الرامية إىل التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخالء املسؤولية

 أو إرجاء دفع أقساط ضريبية أو رسوم أو حقوق غري قابلة للتحصيل وعرضها على جلنة الطعن اإلعفائي؛
 ى اهليئات القضائية اجلزائية املختصة؛إعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاوى لد 
 .الدفاع أمام اهليئات القضائية املختصة على مصاحل اإلدارات اجلبائية عند االحتجاج على فرض ضريبة 
  مكتب المراقبة الشكلية والرقابة على اساس الوثائق: .6

 :مبا يلي واحملققني ويتكفل التحقيقات فرقة رئيس من تتكون فرق شكل يف ويعمل
 والتحقيق؛ املراقبة برنامج تنفيذ متابعة 
 التحقيق؛ برامج خمتلف يف بالضريبة املكلفني تسجيل 
 التقييمية الدورية والتقارير اإلحصائية الوضعيات إعداد. 
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 المطلب الثاني: أدوات وأساليب الدراسة

 باعتبارها املقابلة ،اعتمدنا على  حيث الدراسة، يف املستخدمة األدوات إىل سنطرق املبحث هذا خالل
 .اليها نسعى اليت األهداف لتحقيق وهذا يف معاجلة هذا املوضوع، فعالية من األدوات األكثر

املقابلة  هي حمادثة هادفة يقوم هبا شخص بسؤال جمموعة من االسئلة لشخص اخر هبدف مجع : مفهوم المقابلة
ي يستعمل فيها صريورة االتصال الشفوي جلمع وتعرف اهنا صريورة للبحث العلم معلومات حول موضوع معني 

 واملقابلة حسب تصميم األسئلة و اإلجابة عليها تصنف اىل : ( 1)املعلومات هلا عالقة هبدف من البحث
األسئلة حسب ما يراها املبحوث و بلغته و بطريقته اخلاصة و قد تكون طويلة أو  مقابلة ذات أسئلة مفتوحة: .أ 

 قصرية.
اإلجابة بنعم أو ال، صح أو خطأ، موافق أو غري موافق....اخل وبناءا عليه يكون  :ذات أسئلة مغلقة مقابلة .ب 

 تصنيف املعلومات و حتليلها سهال.
مما جيعل املبحوث  اإلجابة بنعم أو ال ،صح أو خطأ مث يكون مثال و ملالا؟ مقابلة ذات أسئلة مغلقة مفتوحة: .ج 

 بطريقة مفتوحة و هي عبارة عن مزيج من النوع األول و النوع الثاين. جييب
يوجد أسئلة لطرحها و إمنا يرتك موضوع األسئلة للشخص الذي جيري  ال المقابلة الحرة)غير المقننة(: .د 

 اصة.املقابلة فهو يسأل كما يراه مناسبا و حسب جمريات املقابلة و اجمليب تكون له احلرية يف اإلجابة بطريقة خ

 واملقابلة اليت قمنا هبت تعترب مقابلة مفتوحة

وقد مشلت املقابلة رئيس مفتشية الضرائب باملؤسسة املدروسة باإلضافة اىل بعض احملققني اجلبائيني 
 باملؤسسة  وكانت أسئلة املقابلة على النحو التايل:

 ب لوالة غرداية؟ماهي  ليات الرقابة اجلبائية املتبعة يف كل من مفتشية ومديرية الضرائ 
 ما هي اجراءات الرقابة الداخلية باملفتشية؟ 
 ما هي اجراءات الرقابة اخلارجية باملفتشية؟ 
 ما هي تقنيات اليت يستخدمها املراقب واحملقق اجلبائي يف املفتشية واملديرية؟ 
 ما هي مراحل الرقابة اخلارجية ؟ 
 وع من الرقابة؟ما هي املدة الزمنية اليت أقرها املشرع اجلبائي لكل ن 

                                                           

 
، ص  2004موريس اجلس ، منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية  ، ترمجة بوزيد صحراوي و  خرون ، د ط ، اجلزائر ،  دار القصبة ، 1

197.  
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 يف املبحث املوايل من خالل دراسة حالة والوثائق ده األسئلة من طرف رئيس املصلحة سيتم اإلجابة على ه
 املربرة لذل 

 المبحث الثاني:  الرقابة على مستوى المفتشية 
الداخلية من اجل دراسة عملية الرقابة على مستوى مفتشية  الضرائب بوالية غرداية  قمنا بدراسة الرقابة 

 يف املطلب األول والرقابة اخلارجية يف املطلب الثاين

 المطلب األول: الرقابة الداخلية

 ( الداخليةتتم عملية الرقابة على مستوى املفتشية بنوعيها : الرقابة الشكلية ، الرقابة على أساس الوثائق )الرقابة 
 الفرع األول: الرقابة الشكلية 

ى مجيع امللفات سواء املتعلقة  بنظام احلقيقي أو نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة تتم بصفة مستمرة وأنية عل 
 أو ما يتعلق بتصرحيات الشهرية أو السنوية 

 دراسة حالة تطبيقية: 

 يتبني ما يلي:  2020بعد اإلطالع على امليزانية السنوية لسنة 
 20454751 رقم األعمال المفوتر:
 17205000(:G50رقم األعمال مصرح به )

مبا أن احلدث املنشئ لطبيعة النشاط  البيع والشراء هو الفوترة فإنه رقم األعمال املصرح به  التسوية الجبائية:
(G50 مساويا لرقم األعمال املفوتر فالتسوية هي الفرق بينهم ) 

 (G50رقم األعمال املصرح به ) –التسوية اجلبائية= رقم األعمال املفوتر 

 كما يلي:  2020ومنه تتم التسوية اجلبائية لسنة
20454751-17205000= 3249751  

TAP 2%  3249751 x 2%=   64095  

 x 15%=      9614 64095  %15العقوبة:

  73709=9614 + 64095  المجموع

TVA 19%  3249751 x 19%   =608903  

 x 25% 608903=   152226 %25العقوبة

 761921= 152225 + 608903  المجموع
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  الفرع الثاني: الرقابة على اساس الوثائق
هي رقابة داخلية تتم على جمموعة من امللفات اجلبائية وفق برنامج حمدد مبدة سنوية على مدار اربع 

 سنوات وتتم عرب اتباع املراحل التالية:
شخاص الطبعيني واملعنويني واملقرتحني من طرف لألامج الرقابة على اساس الوثائق :يتم اعداد برن المرحلة االولى

املفتشية يرسل هذا الربنامج اىل مدير الضرائب للموافقة على اجراء رقابة على هذه امللفات وبعد املوافقة على هذا 
 ي.ءاهتا وفق ما حيدده املشرع اجلبائاالربنامج الذي يتناول الرقابة على اساس الوثائق للملفات املقرتحة تتم اجر 

 : تتم اجراءات رقابة على أساس الوثائق كما يلي: المرحلة الثانية
تتضمن هذه الوثيقة العناصر اليت تكون حمل ش  من طرف املفتش  (:C2إعداد وثيقة طلب معلومات ) - أ

املخول برقابة سواء كانت هذه العناصر ضمن جدول األصول أو اخلصوم أو جدول حسابات النتائج من أجل 
مت إختيار  2021ق الثبوتية اليت تعرب عن مدى صحة املبالغ املوجودة يف امليزانية من خالل برنامج سنة تقدمي الوثائ
 ( تربير العناصر التالية:Y( إلجراء رقابة على أساس الوثائق عليه حيث طلب من املكلف )Xامللف )

 : 2016سنة النشاط 

 2016لسنة  (: جدول حسابات النتائج3-2جدول رقم )

 مصاريف غير مبررة المصاريف
 24471650 رقم األعمال

 5595161 العجز
 8633780 وسائل مادية أخرى 

 29437243 ح/زبائن
 19221800 مصاريف الكراء
 156064 مصاريف التأمني

 633268 مصاريف املستخدمني
 605653 ضرائب ورسوم املسرتجعة

 1726756 اإلهتالكات 
 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب. الطلبة بناء علىالمصدر : جدول من اعداد 
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 :2017سنة النشاط 

   2017لسنة  (: جدول حسابات النتائج4-2جدول رقم )                                
 غير مبررة المصاريف

 6417832 رقم األعمال
 978847 الربح

 30546023 ح/الزبائن
 2900000 مصاريف الكراء

 600796 مصاريف املستحدمني
 193021 الضرائب والرسوم املسرتجعة 

 1726756 اإلهتالكات
 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر: جدول من اعداد الطلبة بناء على

 : 2018سنة النشاط 
 2018لسنة  النتائج(: جدول حسابات 5-2جدول رقم)

 المصاريف غير مبررة المصاريف
 2211886 رقم االعمال 

 4935517 عجز
 8633780 وسائل مادية
 25423914 ح/الزبائن

 15000000 مصاريف الكراء
 889619 مصاريف املستخدمني

 131519 الضرائب والرسوم املسرتجعة
 الضرائب من مصلحة االمانة العامة لمفتشيةالمعلومات المتحصل عليها  المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
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 2019سنة النشاط 
 2019لسنة  (: جدول حسابات النتائج6-2جدول رقم )

 مصاريف غير مبررة المصاريف
 / رقم االعمال

 431689 عجز
 8633780 وسائل مادية
 25423914 ح/الزبائن
 431689 اهتالكات

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب اعداد الطلبة بناء علىالمصدر : جدول من 

 ترسل هذه الوثائق اىل عنوان املكلف مصحوبة باملعلومات التالية:

 بالنسبة للمثال الذي أسقطنا عليه دراستنا 

 أوت أوالد بن عبد القادر والية شلف  20حي  العنوان:

 19760230003xxxx الرقم اإلحصائي:

 4701022xxxx رقم المادة:

 176023000378197xxxx0: الرقم الجبائي

يوم من تاريخ اإلستالم  لتقدمي الوثائق الثبوتية الالزمة ملصلحة  30حبيث متنح له فرتة زمنية مقدرة ب
 الضرائب واليت بدورها تقوم بإجراء الرقابة على هذه الوثائق املودعة .

ة على هذه الوثائق عن طريق اجراء مقارنة بني املبالغ الظاهرة يف امليزانية والوثائق املقدمة من تكون عملية الرقاب
 بة اليت أقراها املشرع اجلبائي .طرف املكلف ولل  من خالل اتباع إجراءات هذا النوع من الرقا

تربيرها والوثائق اليت قام : تتم من خالل املقارنة بني العناصر املطلوب (c4الرقابة على أساس الوثائق )  - ب
 .بإحضارها ولل  بتطبيق القوانني اليت تنص على لل  سواء تعلق باجلانب احملاسيب أو اجلانب اجلبائي

 2018-2017-2016عملية التسوية الجبائية للسنوات 
 من قانون اإلجراءات اجلبائية  19تكون هذه العملية وفق أحكام املادة 

 :2016سنة النشاط 
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 2016(:  جدول حسابات النتائج لسنة 7-2)  جدول رقم
 

 

 
اعداد الطلبة  المصدر : جدول من

المعلومات المتحصل عليها  بناء على
من مصلحة االمانة العامة لمفتشية 

 الضرائب

 الربح المعدل = الربح المصرح به + المصاريف الغير مبررة

 

إال أنه يالحظ بعد إجراء عملية رقابية على أساس الوثائق  2016املكلف حقق عجز يف سنة  : رغم أنمالحظة
 أن هذا العجز كان مبالغا فيه مما يستدعي ختفيضه .

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املتمثلة بتسديد احلد األدىن  365ضف إىل لل  أنه ملزم طبقا للمادة 
 ومنه:  . 2017للضريبة وفق ما أقره قانون املالية لسنة 

  1018143-=  3774004+232339+481508+(5595161-):  ربح المعدلال

 1018134كانت عجز  مببلغ    2016ونالحظ أن سنة 

 : 2017سنة النشاط 

 2017(: جدول حسابات النتائج  لسنة 8-2جدول رقم )

 المصاريف الغير مبررة المصاريف
  6417832 رقم األعمال 

 978847 الربح 
 30564023 ح/الزبائن

 3852608 ح/الزبائن خارج الرسم 
 600796 مصاريف املستخدمني

 83300 الضرائب والرسوم املسرتجعة 
 3516532 فارق مصاريف الكراء  

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 المصاريف الغير مبررة المصاريف
 24471650 رقم األعمال

 5595161 العجز
 29437234 ح/الزبائن

 3774004 ح/الزبائن خارج الرسم
 481508 مصاريف املستخدمني 

 232339 الضرائب والرسوم املسرتجعة
 89176 اإلهتالكات
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 9038083=3852608+3516532+83300+600796+978847الربح معدل: 

 505654حقوق الضريبة لدخل اإلمجايل) الربح املصرح به(: 

 3031329حقوق الضريبة لدخل اإلمجايل) الربح املعدل(: 

   2525675=  505654 - 3031329 الفرق:

  631419 : %25العقوبة  

 9431570=   631419+  2525675المجموع: 

 مالحظة: تحدد نسبة العقوبة 

  10الف دينار ب 50اىل  0من% 
  15الف دينار ب 200الف اىل  501من% 

  25د.ج ب  200000أكرب من% 

 ال تتم الضريبة على األرباح احملققة هلده السنة إال بعد تغطية العجز لسنة السابقة 

 : 2018سنة النشاط 

 2018 (: جدول حسابات النتائج  لسنة9-2جدول رقم )

 المصاريف الغير مبررة المصاريف
 25423914 رقم األعمال

 4935517 العجز
 25423914 ح/الزبائن

 21364633 ح/الزبائن خارج الرسم 
 664927 مصاريف املستخدمني 

 38675 الضرائب والرسوم املسرتجعة
 711886 الكراء 

 المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائبالمعلومات  المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
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 -315334- =711886+38675+3204695+4935517الربح  املعدل :
 315334املقدر بر:  2018ومنه نستنتج عجز لسنة    

 بالرد عن التسوية اجلبائية 31/01/2021( اىل عنوان املكلف بتاريخ c4يقة تسوية األولية )ثمت ارسال و 
  2016/2017/2018الصادرة يف حقه و الناجتة عن عملية الرقابة على أساس الوثائق بالسنوات 

  (c4)يوم من تاريخ اإلستالم ووثيقة التسوية األولية 30مينح للمكلف أجل  

 مالحظة:

 .قام املكلف بتربير مجيع العناصر اليت طلب منه إثباهتا كليا 2019بالنسبة لسنة 

 النهائية والجدول الضريبي:وثيقة التسوية ج. 

مللف املكلف والذي مل  2016/2017/2018يف إطار الرقابة اجلبائية على أساس الوثائق لسنوات  
يقدم أي وثائق تثبت صحة تربيراته عرب وثيقة التسوية األولية ،وجب إجراء التسوية اجلبائية لسنوات سابقة الذكر 

 من قانون اإلجراءات اجلبائية .19ولل  طبقا لألحكام املادة 

 : 2016سنة النشاط 

 2016(: جدول حسابات النتائج لسنة 10-2جدول رقم )

 مصاريف غير مبررة المصاريف
 24471650 رقم األعمال

 5595161 العجز
 29437234 ح/زبائن

 3774004 ح/الزبائن خارج الرسم
 481508 مصاريف مستخدمني

 232339 ضرائب والرسوم املسرتجعة
 89176 مصاريف الكراء

 .المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

  4/03/2021بعد استالم املكلف لوثيقة التسوية األولية قام بالرد عن التسوية الصادرة يف حقه بتاريخ
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 1018134-=3774004+89176+232339+481508+5595161-ربح املعدل: 

  1018134مقدر بر  2016عجز لسنة

 :2017سنة النشاط 

 2017(: جدول حسابات النتائج لسنة 11-2جدول رقم )

 المصاريف غير مبررة المصاريف
 6417832 رقم األعمال

 978847 الربح
 مت تربيره كليا ح/الزبائن

 600796 مصاريف املستخدمني
 83300 املسرتجعة ضرائب والرسوم
 3516536 مصارف الكراء

 .المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 الربح المصحح = الربح المصرح به + المصاريف غير مبررة

 5179479=3516536+83300+600796+978847: الربح المصحح

 الضريبة على الدخل اإلجمالي لربح المصرح به :حساب 

 x 30%+48000=233654 (360001-978847) حقوق الضريبة على الدخل اإلمجايل-

 x 35%+324000+48000=1680817.65 (1440000-5179479) ى الدخل اإلمجايل لربح املصحح بهضريبة عل-

 1447163.85=233653.8-1680817.65   : الفرق

 x 25%=361790.96 1447163.85 %25العقوبة 

 1808955=361790.96+1447163.85 المجموع

 :2018 سنة النشاط 



 غرداية لوالية الضرائب مديرية حالة دراسة                                       الثاني الفصل
 

51 

 

 2018(: جدول حسابات النتائج لسنة 12-2جدول رقم) 

 المصاريف غير مبررة المصاريف

 2211886 رقم األعمال

 4935517 عجز

 مت تربيرها كليا ح/زبائن

 664927 مصاريف املستخدمني

 38675 والرسوم املسرتجعةضرائب 

 711886 مصاريف الكراء

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
 4935517-+3540029-=711886+38675+664927الربح املصحح = 

 .دج10000ب املكلف ملزم بتسديد احلد األدىن لضريبة املقدر 
 يلي: يتضمن ما الجدول الضريبي: .3
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 :2020سنة النشاط
 مديرية الضرائب لوالية غرداية                                        المصفوفة الضريبية لشركة التضامن                                                       

 مفتشية الضرائب أول نوفمبر
 نشاط المؤسسة :أشغال الكهرباء ،بيع وتركيب وصيانة األجهزة الكهربائية 

 بلغنم والية غرداية   363: شارع بين جبليين ص ب العنوان
  ××/××/××××تاريخ:                                                                                        4701102xxxxرقم المادة: 

            00054708628xxxxرقم اإلحصائي:
 ( :جدول  المصفوفة الضريبية31-2جدول رقم )

طبيعة 
 الضريبة

سنة 
 اإلحضاع

القاعدة  القاعدة املعدلة
 املصرح هبا

مبلغ احلقوق  احلقوق احملصل عليها املعدل الفارق
 املتملص منها

  العقوبات

حقوق القاعدة 
 املصححة

حقوق 
القاعدة 
 املصرح هبا

معدل 
 العقوبة

جمموع احلقوق  املبلغ
 والعقوبات

2017 2017 5179479 978847 4191632 / 1680818 233654 1447164 25% 361791 1808955 

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

للجدول الضرييب يف السنوات اليت يتحقق فيها العجز وامنا متت الدراسة على السنوات اليت حتقق فيها ربحمن خالل الدراسة امليدانية نالحظ أنه مل نقم بالتطرق 
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  (الرقابة الخارجية )المطلب الثاني: دراسة حالة التهرب والغش ضريبي 

بعد دراسة حالة للتهرب والغش على مستوى الرقابة الداخلية نطرق اىل دراسة حالة من النوع الثاين 
 .الرقابة وهو الرقابة اخلارجية من

 الفرع األول:  التهرب الضريبي
 الرقابة  الجبائية  المحاسبية الخارجية:  أوال

 تبليغ أولي  
  :تتضمن وثيقة الرقابة اخلارجية على املعلومات التالية
 مفتشية الضرائب أول  نوفمرب             الرقم التعريفي االحصائي                            

00054701075xxx 
  470122xxxxرقم املادة=

 

 جباية المداخيل لألشخاص المعنويين

 ملف جبائي وحيد
 على الدخل االمجايل الضريبة

 SNC_A  ABD ESSELAMتعيني املكلف:
 النشاط :مقاولة البناء

 غرداية1العنوان :حي بوهراوة رقم 
 02/01/2013تاريخ بداية النشاط :

 2017/2018/2019/2020على السنوات :  الرقابة متت
 (:  جدول رقم األعمال والربح المصرح به14-2جدول رقم )

 2020 2019 2018 2017 التعيني 
 /2020/04 2019/04/29 2018/04/29 2017/04/27 تاريخ ايداع الميزانية

 3518757 32152554 21631532 44533148 رقم االعمال
 2218577- 3728412 2270739: 4309633 الربح المصرح به

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
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 بطاقة فنية للشركة:

 الشكل القانوين للشركة: شركة تضامن )شخص معنوي(

 للشركة  الفنية للبطاقة جدول (: 15-2جدول رقم ) 
 طبيعة النشاط البيان

 دج10000000 راسمال الشركة

 شريكني عدد الشركاء

 اشغال كهرباء.بيع وتركيب وصيانة االجهزة الكهربائية طبيعة نشاط الشركة

 سنة99 عمر الشركة

 بلغنم غرداية والية غرداية363شارع بني جبلني ص ب  المقر االجتماعي

 مستاجر نوع الملكية للمحل

حيث مت ادراج ملف 2021مت اخضاع امللف اجلبائي للرقابة اجلبائية احملاسبية وفق برنامج التحقيق اجلبائي لسنة 
 يلي: يتضمن ملف االقرتاح ما املكلف بناء على اقرتاح رئيس املفتشية

املديرية ،  رمز املفتشية،   يلي :طبيعة الرقابة ،سنة االقرتاح، املديرية التابعة هلا، رمز :تتضمن ما رقم العملية .1
 الرقم التسلسلي للمفتشية .

يلي :الشكل القانوين للمكلف ، طبيعة النشاط، اسم الشركة ،  : تتضمن ماالتعريف بالمكلف او الشركة .2
رمز نشاط الشركة ، االسم التجاري للشركة ، رقم اجلبائي االجباري ، عنوان الشركة او املكلف ، اخر عقد 

 ، عنوان املؤسسات الثانوية، امساك ميزانية موحدة ، رمز بريدي.  اجياري للشركة
:نظام االخضاع، طبيعة الربح، رقم االعمال، جمموع اصول اخلام،  العناصر التعريفية للمكلف او الشركة .3

 301تاريخ انشاء الشركة، طبيعة النشاط، نظام التصريح ، سنة مرجعية ، عدد العمال املصرح هبم وفق وثيقة 
كررة ، الوضعية اخلاصة ، الرقم اجلبائي ، التعديل القانوين االساسي ، تاريخ هناية عقد االجيار ، تاريخ اخر امل

 مودع من طرف املكلف. G50 تصريح جبائي
:اسم ولقب الشركة ، تاريخ ازدياد ومكان الشركة  : تتضمن مايليالمعلومات االلزامية لمجموع الشركاء .4

 ، وضعية العادية ، الرقم اجلبائي ، نسبة املسامهة يف راس املال ، العنوان ، الرمز الربيدي.
 :المعلومات المحاسبية للشركة عن طريق طبيعة النشاط .5
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 (: استمارة التحقيق16-2جدول رقم )

النتيجة اجلبائية ، معدل هامش اخلام، هامش اخلام، مبيعات البضاعة نشاط البيع والشراء
 العجز املرحل، االقطاعات، املخزون، املصرح هبا

، معدل الربح اخلام، الربح اخلام، كةبضاعة ولوازم املستهل، االنتاج املباع نشاط االنتاج 
 العجز املرحل، النتيجة اجلبائية املصرح هبا 

نسبة ، مصاريف املستخدمني ، /التحصيالت املهنيةرقم االعمال  اخلدمات واشغال البناء
 العجز املرحل ، النتيجة اجلبائية املصرح هبا، الزبائن، املصاريف 

 / االنظمة اجلبائية املفضلة 

 التعريف باملسريين املعلومات املتعلقة باملسريين 

 / الوضعية التصرحيية للمستخدمني 

 / الوضعية التصرحيية للشركة

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب جدول من اعداد الطلبة بناء على المصدر :
يتم اختيار املكلف ضمن برنامج الرقابة اخلارجية  على سبب مقنع يستند اليه رئيس املفتشية بناء على  

 حتقيق رقم االعمال جد مهم او عجز متكرر لعدة سنوات او تضخيم للمصاريف. 

لضرائب بعد االنتهاء من ملئ استمارات االقرتاح يتم امضاؤها من طرف رئيس املفتشية وترسل اىل السيد مدير ا
 والذي بدوره يقوم بتحويلها اىل نيابة مديرية الرقابة اجلبائية  مكتب التحقيقات اجلبائية .

ني ورئيس فرقة عقد اجتماع بني احملققني اجلبائييتم اختيار ملف املكلف ضمن الرقابة اجلبائية  اخلارجية بعد 
 لضرائب. التحقيق ورئيس مكتب ونائب املدير للرقابة اجلبائية وكذا مدير ا

 يلي: بعد املوافقة على ادراج ملف املكلف ضمن برنامج التحقيق تتم عملية الرقابة كما

يسلم اىل رئيس املفتشية  (Décharge)يتم حتويل  من املفتشية اىل املديرية عن طريق وصل تسليم  -
اء يف ورقة من طرف احملقق املكلف بعملية الرقابة حيث يقوم هذا االخري باستالم امللف بعد االمض

  .التسليم
 تتم عملية الرقابة اخلارجية )الرقابة اجلبائية احملاسبية (وفق ثالثة مراحل وهي: -

رسال االشعار لعملية التحقيق الذي يرسل اىل املكلف يف العنوان املدرج يف إهذه املرحلة ب أتبد :ولىالمرحلة األ
من قانون االجراءات اجلبائية لتحضري حماسبته املراد 04الفقرة 20ايام طبقا للمادة 10ملفه حيث مينح له اجل 

 مراقبته. 
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يث يف هذه الفرتة يقوم املكلف ايام اخرى حب08ويف حالة عدم االستجابة متدد له فرتة االلن بالتحقيق اىل 
 حضار الوثائق احملاسبية واجلبائية اليت هي حمل التحقيق. إب

من 44يف حالة االمتناع عن الرد االشعار بالتحقيق يتعرض املكلف لالخضاع التلقائي طبقا للمادة  مالحظة :
 قانون االجراءات اجلبائية. 

يام بالتحقيق اجلبائي ارسال االشعار بتحقيق اىل عنوان الشركة ولل  من اجل الق2021/01/15مث بتاريخ 
من قانون 159غري متقادمة جبائيا )املادة وهي سنوات 2017/2018/2019/2020لسنوات احملاسيب ل

 االجراءات اجلبائية ( 

  التحضير لعملية الرقابة: . أ

 (IRG/مكررة( 301يتم اإلطالع على امليزانية احملاسبية اجلبائية وكدا التصرحيات السنوية ) 
SALAIR( باإلضافة إىل اإلطالع على التصرحيات الشهرية )الرواتب واألجورG50 ) 

احملقق اجلبائي بعملية الرقابة على احلسابات البنكية والربيدية ولل  من خالل إرسال وثيقة طلب كما يقوم 
 املعلومات حول املكلف لتزويده باألرصدة للسنوات اليت هي حمل الدراسة .

 يتم ملئ اجلدول يتضمن رقم األعمال والربح اجلبائي املصرح هبما 

 G50(: جدول الربح الجبائي و رقم األعمال 17-2جدول رقم )

 2020 2019 2018 2017 التعيين
 3518757 8915531 32152554 21631532 رقم األعمال

 2218757- 666337 3728412 2270739 الربح الجبائي
 G50 27409757 39905227 13230363 8330805رقم األعمال

 (: تلخيصي لرقم االعمال18-2جدول رقم )

 رقم األعمال األشهر

 533389 جانفي

 10824780 فيفري

 5606578 مارس

 642480 أفريل

 150000 ماي
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 731177 جوان

 3895661- جويلية

 409896 أوت

 1768 سبتمرب

 15906194- أكتوبر

 2244186 نوفمرب

 1061245 ديسمرب

 2403644 رقم األعمال المعفى الغير مبرر

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب الطلبة بناء على المصدر : جدول من اعداد
 :2017سنة

 2017(: جدول حسابات النتائج لسنة 19-2جدول رقم )

 المبالغ البيان
 14914175 مشرتيات

 16219800 إنتاج خمزن

 2552116 بضاعة مستهلكة

 10916818 إستهالكات أخرى

 235178 واإلصالحمصاريف الصيانة 

 3562 مصاريف خدمات التامني

 127320 عموالت ومكافأت

 30110 مصاريف اإلشهار

 20330 مصاريف املهمات والتنقالت

 2050419 خدمات أخرى

 2723594 مصاريف املستخدمني

 524634 مصاريف ورسوم مدفوعة

 85504 مصاريف عملياتية

 456208 اهتالكات

 2270739 نتيجة الدورة

 365000 نتيجة عملياتية أحرى
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 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 الرسم على القيمة المضافة:

2646419:TVA/ HA  

 2016:25792965ح/ زبائن لسنة 

 17983609: 2017ح/ زبائن لسنة

 : G50 تسوية رقم أعمال مصرح به

 27409757رقم األعمال مصرح به:

 لتأكد من صحة رقم األعمال احملصل نقوم حبسابه وفق القاعدة التالية:

  2016+ حساب زبائن خارج الرسم لسنة2017 رقم أعمال محصل حقيقي = رقم األعمال مفوتر لسنة 
 2017حساب زبائن خارج الرسم لسنة  –

 21631532+22045669-15370605=28306596 

  G50:27409757 رقم األعمال املصرح به 

   G50رقم األعمال مصرح به –الفرق: رقم األعمال حمصل حقيقي 

28306596-27409757=896839                  

 :TAPو TVAهذا الفارق خيضع لتسوية على 

TAP معدل ×=الفارقTAP 

 المبلغ البيان
TAP 1.5% 896839 * 1.5% =13453 
 1345=%10*13453 (%10العقوبة :) 

 14798 المجموع
TVA 19% 896839*19%  =170399 
 25560=  %15 * 170399 (%15العقوبة )



 غرداية لوالية الضرائب مديرية حالة دراسة                                       الثاني الفصل

 

59 

 

 195959 المجموع

من   193 من قانون الضرائب مباشرة و رسوم مماثلة مادة  224متت تسوية الرسم على نشاط مهين وفق املادة 
  .نفس قانون

مكرر من قاون إجراءات   38من قانون الرسم على رقم األعمال واملادة   23متت تسوية وفق مادة  TVAأما 
 اجلبائية .

 2403644تسوية رقم األعمال املعفى الغري مربر 
 المبلغ البيان

TVA   2403644*19%   =456692 
 114173=  %25*  456692 (%25العقوبة)

 570865=  456692+    114173 اجملموع

 يلي : تبني ما  2017 من خالل تفحص مشرتيات لسنة 

 مسددة نقدا HT 135000مببلغ :  2017 لسنة  05فاتورة رقم  .1
مدرجة   HT180750( مببلغ Yللمورد )س( لصاحل الشري  )  2017 لسنة   07فاتورة رقم  .2

 كمصاريف كهرباء و الغاز 
  2016 مدرجة مرتني لسنة  HT218200للمورد )ص( مببلغ   2016 لسنة   97 فاتورة رقم  .3
   2017و

اما من خالل تفحص عنصر  2017كاسرتداد يف الربح اجلبائي لسنة   97 و07يدرج مبلغ الفاتورة رقم 
 االستهالكات االخرى تبني وجود مبالغ ليس هلا فاتورة مربرة لوصالت:

  دج متعلق باستهالك البنزين  85000مببلغ2017/03/16بتاريخ   29وصل رقم 
 دج باسم مسري الشركة120000مببلغ2017/07/20بتاريخ  19فاتورة رقم 
  دج غري متعلقة بنشاط املؤسسة 500000  مببلغ  33فاتورة رقم 
 دج قامت الشركة  16000حيث مبلغ االجيار الشهري 2017/03/01وجود عقد اجيار منتهي املدة بتاريخ

 بادراج مبلغ سنوي كله يف االعباء للشركة 
  دج بعدد  850ملصاريف اهلدايا واالشهار متت توزيع هدايا مبناسبة عيد العمال حيث مبلغ اهلديةبالنسبة

 دج100000هدية للعلم مبلغ مصاريف اهلدايا واالشهار يف جدول حسابات النتائج هو 100
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 دول جيف  تالقيمة املضافة بعد التثبي قامت شركة بالتنازل عن جزء من عتادها حيث كان الفائض من
 .دج املدرجة يف جدول حسابات النتائج 360000دج عوض 400000ابات االهتالكات هوحس

 تتم التسوية كااليت:

 2017لسنة  (: جدول اإلستردادات 20-2جدول رقم )

 المبالغ البيان
 85000 10000ألن مبلغ الوصل جيب أن ال يتعدى
 180750 بإسم شخصي للشري 
 218200 مدرجة مرتني

 120000 مسري الشركة بإسم
 500000 غري متعلقة بنشاط الشركة
 أشهر =10x16000 160000 عقد إجيار منتهي
 =500x100-850 35000 إسرتداد

 =400000-360000 40000 تعترب إسرتداد

 الضرائبالمعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية  المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 عجز السنوات السابقة المتتالية-التخفيضات –= الربح الجبائي + إستردادات  2017الربح مصحح 

2270739+85000+120000+180750+218200+500000+160000 

+35000+40000=3609689  

  1338950=2270739-3609689الفرق بني الربح املصحح والربح اجلبائي:

 حيث تتم التسوية كاأليت:   %50شركة التضامن هلا شريكان يتقامسان حصة رأمسال بالتساوي 

 x :1338950 x 0.5=669475شري  

  y :1338950 x 0.5=669475شري 

 : IRGحسب الضريبة على الدخل اإلمجايل 
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 المبلغ البيان
IRG (X) (669475-360000* )30% +48000 =140843 
 210126= %15*140843 %15العقوبة 

 161969= 21126+140843 اجملموع
IRG(Y)  161969سيد له نفس املبلغ 

من قانون الضرائب املباشرة  169و املادة  104وفق املادة  IRGمتت التسوية لضريبة على الدخل اإلمجايل 
 والرسوم املماثلة

 : 2018سنة
 2018لسنة  (: جدول حسابات النتائج21-2جدول رقم )

 

 مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائبالمعلومات المتحصل عليها من  المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
 4874824دج ورقم اعمال خاضع  35030453يضمن رقم اعمال معفى 

 2018من خالل الرقابة تبني ان رقم اعمال معفى غري مربر بواسطة شهادة اعفاء لسنة 

 المبالغ البيان
 783352 بضاعة مستهلكة
 14689489 استهالكات اخرى
 7567113 اشغال مناولة عامة

 829200 الكراء
 3528 مصاريف يف خدمات التامني
 516930 مصاريف الصيانة و االصالح
 83650 عموالت و مكافات
 80000 مصاريف االشهار

 7798 مصاريف مهمات و التنقالت
 968226 خدمات اخرى
 -25479396 استهالكات الدورة

 793694 الضرائب و رسوم مدفوعة
 563025 اهتالكات

 1757085 مصاريف مستخدمني
 1130 مصاريف اخرى عملياتية

 3558225 نتيجة الدورة
 39905277 رقم االعمال مصرح به



 غرداية لوالية الضرائب مديرية حالة دراسة                                       الثاني الفصل

 

62 

 

 تسوية الجبائية:

 المبلغ البيان
TVA19% 35030453*19%=6655786 

 1663947=%25*6655786 %25العقوبة
 8319733 اجملموع:
طالع على يوميات املشرتيات و جدول حركة املخزونات اتضح وجود فواتري غري مدرجة يف من خالل اال     

 جدول حركة املخزونات تتعلق مبشرتيات و لوازم بناء وهي كاآليت :

 %19دج خارج الرسم 220000مببلغ  17/2018فاتورة رقم  -
 %19دج خارج الرسم575000مببلغ   39/2018فاتورة رقم  -
 %19دج خارج الرسم 990000مببلغ 05/2018فاتورة رقم  -

 للعلم ان املكلف قام خبصم الرسم على القيمة  املضافة للفواتري سالفة الدكر 

جدول  بعد اجراء الرقابة على مصاريف االستهالكات االخرى تبني لنا عدم وجود فواتري تربر املبلغ املصرح به يف
 حسابات النتائج.

 من جمموع املصاريف سالفة الدكر %20دج و اليت متثل 2973897حيث بلغ  جمموع هده الفواتري  

بالنسبة لألشغال من الباطن )اشغال مناولة(طلب من املكلف التقدمي باتفاقية اليت متت بينه وبني الشركة املناولة 
دج اىل أن املكلف  7567113ح يف جدول حسابات النتائج من مبلغ الصفقة  وااليت مت التصري  %40مببلغ 

 مل يقم بإحضار أي إثبات قانوين.

 دج 80000وحدة مببلغ  100دج أي 8000أما بالنسبة ملصاريف اإلشهار قامت الشركة بتوزيع هدايا مببلغ 

مببلغ   15/02/2017 .من خالل التدقيق يف جدول اإلهتالكات تبني وجود سيارة سياحية مكتسبة بتاريخ
 التسوية اجلبائية بعد عملية الرقابة: دج حيث مت إدراج إهتالكها يف مصاريف اإلهتالك 2000000

990000+575000+220000=1785000da 

TVA19%:19%  x 178500=339150DA 
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 x 339150=84787DA 25:%25العقوبة 

 أن املشرتيات غري مصرح هبا فإننا نقوم بتحويلها لرقم أعمال عن طريق املعامل )اهلامش اخلام( مبا

 دج x 1.2 =2142000 1.875000 رقم األعمال =

 التسوية الجبائية:

 المبلغ البيان
 TAP2 % 2142000 x 2%=42840 
 x 42840=4284 %10 %10العقوبة
  47124              اجملموع

TVA19%                                          2142000 x 19%=406980 
      x 25%=101745 406980 %25العقوبة

 508725 المجموع

 : تحديد الربح المدرج في النتيجة الجبائية

 %10اهلامش الصايف:

 اهلامش الصايف× الربح املدرج= رقم األعمال غري مصرح به 

              =10% x 2142000 =214200دج 

               (500-800)= 100 x  30000دج 

  1000000.والرسوم املماثلة فإن مبلغ السيارة السياحية ال يتعدى  م من قانون ضرائب. 169طبقا للمادة 

(2000000-1000000 )= 20%x 200000 دج تدرج يف الربح املصحح 

 عجز ثالثة سنوات متتالية . –لتخفيضات ا–الربح املصحح= الربح الصرح به + االسرتدادات 

 دج تدرج يف الربح اجلبائي.2937897بالنسبة ملصاريف االستهالكات اخرى مببلغ  -

 دج كذل  يدرج يف الربح اجلبائي لعدم تربيره .7967113بالنسبة لألشغال املناولة مببلغ  -
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 15077622=(200000+30000+7967113+2937897+214200)+3728412 = الربح املصحح

  الا علمت أن الشركة تتكون من شريكني يتقامسان رأس املال بتساوي 

 حصة كل شريك :

 دج1864206 3728412/2 =الربح املصرح به:

 دج7538811= 15077622/2الربح املصحح:

 الجدول التصاعدي:

 %10 120000إىل  0من 

 %20 360000إىل   120000من

 %30 1440000إىل  360000من

 %35 1440000أكثر من

 دج520472(=372000+)%35(*1440000-1864206الربح املصرح به :)

 دج2506583(= 372000+)*%35(1440000-7538811الربح املصحح:)

 الضريبة على الدخل  لربح املصرح به –الضريبة على الدخل لربح املصحح 

2506583-520472=1986111 
 1986111x25%  =496527: %25العقوبة 

 2482638اجملموع = 

 :2019سنة 

تبني وجود مبالغ مصرح هبا على اساس أهنا معفاة من الرسم على القيمة املضافة  G50من خالل إطالع على وثائق تصرحيات 
 وهي كأليت:
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 2019لسنة  (: جدول تلخيصي لرقم االعمال22-2جدول رقم )

 المبالغ األشهر
 870932 جانفي
 391589 فيفري
 0 مارس
 0 أفريل
 323000 ماي
 1706200 جوان
 1668022 جويلية
 6177600 أوت
 0 سبتمرب
 0 أكتوبر
 251401 نوفمرب
 0 ديسمرب
 11388744 اجملموع

 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على
يوجد شهادات إعفاء مصرح هبا لذا نقوم بإسرتجاع الرسم  وجدنا أنه ال G50بعد االطالع على تصرحيات  

 على القيمة املضافة.

 المبلغ البيان
TVA 19% 11388744*19%=2163861 

 540965= %25*2163861 %25العقوبة
 2704781 اجملموع

من خالل شهر أوت تبني أن املكلف قام بتصريح رقم األعمال  G50من خالل اطالع على تصريح   
دج حيث يوجد مبلغ منه مث األشغال خارج مقر ملف املكلف ومل يقم بتسديد رسم على النشاط 6177600

 املهين.

   3088800=3088800-6177600الفرق :

 المبلغ البيان
TAP2% 3088800 x 2%=61776               

 x 15%=9266 61776            %15العقوبة
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 71042 اجملموع
دج املكلف صرح 8915531من خالل رقم األعمال املصرح به يف اجلدول حسابات النتائج املقدر ب 

 يف عدد العمال ثالثة فقط وبعد إجراء الرقابة كان لزاما عليه تصريح خبمسة عمال.

 التسوية الجبائية:

18000 x 2x 12=432000DA 

 المبلغ البيان
IRG قاعدة =  x  3% 432000 x 3%=12960 

 x 10% 12960=  1296 %10العقوبة 

 دج14256 المجموع
 املشرتيات TVAمن خالل  TVA:969236 رسم على القيمة املضافة :

 5101242=%969236/19مشرتيات احلقيقية :

 من خالل مقارنة بينها وبني مشرتيات املصرح هبا يف حركة املخزون تبني وجود فرق :

5101242-3949130=1152112 
  x 1.2=1382534 1152112رقم األعمال غري مصرح به :

 المبلغ البيان
TAP 2% 1382534 x 2%=27650 
 x 15%=4147 27650 %15العقوبة 
 31797 اجملموع

TVA 19% 1382534 x 19%=262681  
 x 15 %= 39402 262681 %15العقوبة
  302083 اجملموع

 : تحديد الربح متهرب به

1382534 x 10% = 13853  يدرج يف الربح اجلبائي 

دج من 175000تضح عدم وجود فاتورتني مببلغ اراقبة على حساب استهالكات أخرى بعد إجراء عملية امل
  2018خالل رقابة على مصاريف الصيانة واإلصالح اتضح وجود فواتري مصاريف الصيانة واصالح متعلقة بسنة 
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 دج  HT 110000مببلغ  2018سنة  93قم ر فاتورة  -
 دج 77750مببلغ  2018سنة  38فاتورة رقم  -

بات قانوين يربر صحة هده التكلفة مبيلغ يقدر ثاريف أخرى عملياتية فلم جند أي إأما بالنسبة للمص
 .دج22896

 الجبائية :  التسوية

                                  110000+77750= 187750 

 المبلغ البيان
TVA 19% 187750 x 19%= 35672  
  x 10%= 3567 35672:  %10العقوبة 

 دج 39239 المجموع
 عجز يف سنوات السابقة –ختفيضات –الربح املصرح = الربح مصرح به+ اسرتدادات 

 دج  1051983دج و الربح املصحح : 666337الربح املصرح به:  

 الضريبة على الدخل اإلمجايل للربح املصرح به : 

666337/2= 333168  
x 20%= 42633 ( 333168 – 120000 =)IRG 

 لربح مصحح به: الضريبة على الدخل اإلمجايل 

 المبلغ البيان
IRG  (1051983 – 360000)x30%+48000= 255594  
  212961 =42633 -255594 الفرق
  x 25%=  53229 212961 %25العقوبة

 266145 اجملموع
 : ثانيا: تبليغ نهائي

 تتضمن وثيقة الرقابة اخلارجية على املعلومات التالية :
 مفتشية الضرائب أول نوفمرب                                   

  00054701075xxxx الرقم االحصائي: 
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 470122xxxxرقم املادة=

 جباية المداخيل لألشخاص المعنويين                                         
 ملف جبائي وحيد

 على الدخل االمجايل الضريبة
 SNC_A ABD ESSELAM:تعيين المكلف

 :مقاولة البناء النشاط

  غرداية1:حي بوهراوة رقم  العنوان
 02/01/2013: تاريخ بداية النشاط

 2017/2018/2019/2020على السنوات :  الرقابة متت
 G50جدول الربح الجبائي و رقم األعمال (: 23-2جدول رقم ) 

 السنوات                   
 البيان

2017 2018 2019 2020 

2020/04/2 2019/04/29 2018/04/29 2017/04/27 إيداع تاريخ
9 

 3518757 32152554 21631532 44533148 رقم األعمال
 -2218577 3728412 2270739 4309633 الربح مصرح به

 بطاقة فنية للشركة:

 الشكل القانوين للشركة: شركة تضامن )شخص معنوي(

 دج10000000رامسال الشركة :

 شريكنيعدد الشركاء :

 بيع وتركيب وصيانة االجهزة الكهربائية ، طبيعة نشاط الشركة :اشغال كهرباء

 سنة   99عمر الشركة :

 بلغنم غرداية والية غرداية 363املقر االجتماعي :شارع بني جبلني ص ب 

 نوع امللكية للمحل :مستاجر 

  2021احملاسبية وفق برنامج التحقيق اجلبائي لسنة  مت اخضاع امللف اجلبائي للرقابة اجلبائية

 يلي: يتضمن ملف االقرتاح ما
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رمز املديرية ، رمز املفتشية،  املديرية التابعة هلا، يلي :طبيعة الرقابة ،سنة االقرتاح، : تتضمن ما رقم العملية .1
 الرقم التسلسلي للمفتشية 

القانوين للمكلف ، طبيعة النشاط، اسم الشركة ، يلي :الشكل  تتضمن ما :التعريف بالمكلف او الشركة .2
املكلف ، اخر عقد  ورأجلبائي االجباري ، عنوان الشركة رمز نشاط الشركة ، االسم التجاري للشركة ، رقم ا

 اجياري للشركة ، عنوان املؤسسات الثانوية، امساك ميزانية موحدة ، رمز بريدي 
م االخضاع، طبيعة الربح، رقم االعمال، جمموع اصول اخلام، :نظا العناصر التعريفية للمكلف او الشركة .3

 301تاريخ انشاء الشركة، طبيعة النشاط، نظام التصريح ، سنة مرجعية ، عدد العمال املصرح هبم وفق وثيقة 
خر املكررة ، الوضعية اخلاصة ، الرقم اجلبائي ، التعديل القانوين االساسي ، تاريخ هناية عقد االجيار ، تاريخ ا

 مودع من طرف املكلف G50 تصريح جبائي
يلي :اسم ولقب الشركة ، تاريخ ازدياد ومكان الشركة ،  تتضمن ما :المعلومات االلزامية لمجموع الشركاء .4

 وضعية العادية ، الرقم اجلبائي ، نسبة املسامهة يف راس املال ، العنوان ، الرمز الربيدي
 يعة النشاط:المعلومات المحاسبية للشركة عن طريق طب .5

 نشاط البيع والشراء
  

، معدل هامش اخلام، هامش اخلام، مبيعات البضاعة
العجز ، االقطاعات، املخزون، النتيجة اجلبائية املصرح هبا

 املرحل

، الربح اخلام، بضاعة ولوازم املستهلكة، االنتاج املباع نشاط االنتاج 
العجز ، النتيجة اجلبائية املصرح هبا ، معدل الربح اخلام

 املرحل

 مصاريف املستخدمني ، رقم االعمال /التحصيالت املهنية اخلدمات واشغال البناء
، اجلبائية املصرح هبا، النتيجة، الزبائن، نسبة املصاريف 
 العجز املرحل 

 / االنظمة اجلبائية املفضلة 

 التعريف باملسريين املعلومات املتعلقة باملسريين 

 / الوضعية التصرحيية للمستخدمني 

 / الوضعية التصرحيية للشركة

يتم اختيار املكلف ضمن برنامج الرقابة اخلارجية  على سبب مقنع يستند اليه رئيس املفتشية بناء على  
 حتقيق رقم االعمال جد مهم او عجز متكرر لعدة سنوات او تضخيم للمصاريف.
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بعد االنتهاء من ملئ استمارات االقرتاح يتم امضاؤها من طرف رئيس املفتشية وترسل اىل السيد مدير   
 الضرائب والذي بدوره يقوم بتحويلها اىل نيابة مديرية الرقابة اجلبائية  مكتب التحقيقات اجلبائية.

ني ورئيس ني احملققني اجلبائيعقد اجتماع بيتم اختيار ملف املكلف ضمن الرقابة اجلبائية  اخلارجية بعد  
 فرقة التحقيق ورئيس مكتب ونائب املدير للرقابة اجلبائية وكذا مدير الضرائب 

 يلي: بعد املوافقة على ادراج ملف املكلف ضمن برنامج التحقيق تتم عملية الرقابة كما

ئيس املفتشية من طرف يسلم اىل ر  (Décharge)يتم حتويل  من املفتشية اىل املديرية عن طريق وصل تسليم 
 احملقق املكلف بعملية الرقابة حيث يقوم هذا االخري باستالم امللف بعد االمضاء يف ورقة التسليم 

 تتم عملية الرقابة اخلارجية )الرقابة اجلبائية احملاسبية (وفق ثالثة مراحل وهي:

رسال االشعار لعملية التحقيق الذي يرسل اىل املكلف يف العنوان املدرج يف إهذه املرحلة ب أتبد المرحلة االولى:
من قانون االجراءات اجلبائية لتحضري حماسبته املراد 04الفقرة 20ايام طبقا للمادة 10ملفه حيث مينح له اجل 

 مراقبته.

ذه الفرتة يقوم املكلف يث يف هايام اخرى حب08ويف حالة عدم االستجابة متدد له فرتة االلن بالتحقيق اىل 
 حضار الوثائق احملاسبية واجلبائية اليت هي حمل التحقيق إب

من 44خضاع التلقائي طبقا للمادة الشعار بالتحقيق يتعرض املكلف لإليف حالة االمتناع عن الرد ا مالحظة :
 قانون االجراءات اجلبائية 

يام بالتحقيق اجلبائي الشركة ولل  من اجل القارسال االشعار بتحقيق اىل عنوان  2021/01/15  مث بتاريخ 
من قانون 159وهي سنوات غري متقادمة جبائيا )املادة 2017/2018/2019/2020لسنوات احملاسيب ل

 االجراءات اجلبائية (  

مكررة( 301يتم اإلطالع على امليزانية احملاسبية اجلبائية وكدا التصرحيات السنوية )التحضير لعملية الرقابة:  . أ
/IRG) SALAIR( باإلضافة إىل اإلطالع على التصرحيات الشهرية )الرواتب واألجورG50 ) 

كما يقوم احملقق اجلبائي بعملية الرقابة على احلسابات البنكية والربيدية ولل  من خالل إرسال وثيقة طلب 
 املعلومات حول املكلف لتزويده باألرصدة للسنوات اليت هي حمل الدراسة .
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 دول يتضمن رقم األعمال والربح اجلبائي املصرح هبما:يتم ملئ اجل

 2020 2019 2018 2017 التعيين
 3518757 8915531 32152554 21631532 رقم األعمال

 2218757- 666337 3728412 2270739 الربح الجبائي
 G50 27409757 39905227 13230363 8330805رقم األعمال

 رقم األعمال معفى:

 تلخيصي لرقم االعمال(: 24-2جدول رقم )

 رقم األعمال األشهر
 533389 جانفي
 10824780 فيفري
 5606578 مارس
 642480 أفريل
 150000 ماي
 731177 جوان
 3895661- جويلية
 409896 أوت
 1768 سبتمرب
 15906194- أكتوبر
 2244186 نوفمرب
 1061245 ديسمرب

 2403644 رقم األعمال المعفى الغير مبرر
 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 :2017سنة

 2017لسنة  (: جدول حسابات النتائج 25-2جدول رقم )

 المبالغ البيان
 14914175 مشرتيات
 16219800 إنتاج خمزن

 2552116 بضاعة مستهلكة
 10916818 أخرى إستهالكات
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 235178 مصاريف الصيانة واإلصالح
 3562 مصاريف خدمات التامني
 127320 عموالت ومكافأت
 30110 مصاريف اإلشهار

 20330 مصاريف املهمات والتنقالت
 2050419 خدمات أخرى

 2723594 مصاريف املستخدمني
 524634 مصاريف ورسوم مدفوعة
 85504 مصاريف عملياتية
 456208 اهتالكات
 2270739 نتيجة الدورة

 365000 نتيجة عملياتية أحرى
 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 :TVAالرسم على القيمة المضافة 

2646419:TVA/ HA  

 2016:25792965ح/ زبائن لسنة 

 17983609: 2017لسنة ح/ زبائن

 : G50 تسوية رقم أعمال مصرح به

 26213070اخلاص برقم األعمال احملصل فان رقم أعمال املدرج يف اجلدول هو 13حسب امللحق رقم 

 27409757رقم األعمال مصرح به:

 لتأكد من صحة رقم األعمال احملصل نقوم حبسابه وفق القاعدة التالية:

  2016+ حساب زبائن خارج الرسم لسنة2017 األعمال مفوتر لسنة  رقم أعمال محصل حقيقي = رقم
 2017حساب زبائن خارج الرسم لسنة  –

 21631532+22045669-15370605=28306596 

  G50:27409757 رقم األعمال املصرح به 
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   G50رقم األعمال مصرح به –الفرق: رقم األعمال حمصل حقيقي 

28306596-27409757=896839                  

 :TAPو TVAهذا الفارق يخضع لتسوية على 

 المبالغ البيان
 TAP  1.5% 13453معدل 
 1345 %10العقوبة 
 14798 اجملموع
 TVA    19% 170399معدل 
 25560  %15العقوبة 

 195959 المجموع 
من   193 من قانون الضرائب مباشرة و رسوم مماثلة مادة  224متت تسوية الرسم على نشاط مهين وفق املادة 

مكرر من   38من قانون الرسم على رقم األعمال واملادة   23متت تسوية وفق مادة  TVAأما  نفس قانون 
 ون إجراءات اجلبائية .نقا

 2403644تسوية رقم األعمال املعفى الغري مربر 

 TVA = 2403644 x 19%   =456692 

 x 25%  =114173 456692( : %25العقوبة)

 570865=  456692+    114173اجملموع : 

 يلي : تبني ما  2017 من خالل تفحص مشرتيات لسنة 

 مسددة نقدا HT 135000مببلغ :  2017 لسنة  05فاتورة رقم  .1
مدرجة كمصاريف  HT180750( مببلغ Yللمورد )س( لصاحل الشري  )  2017 لسنة   07فاتورة رقم  .2

  .كهرباء و الغاز
والذي كان معفى حيث احضر شهادات 1500000مببلغ قدره   97 فاتورة رقم   مت تربير مبلغ من  .3

 .االعفاء اخلاصة هبذا املبلغ

 التسوية الجبائية تكون كاتي:
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 املبالغ البيان
 TVA 19% 59993معدل 

 8999 %15العقوبة 
 68992 اجملموع

 دج متعلق باستهالك البنزين  85000مببلغ2017/03/16بتاريخ   29وصل رقم 

 دج باسم مسري الشركة120000مببلغ2017/07/20بتاريخ  19فاتورة رقم

 دج غري متعلقة بنشاط املؤسسة 500000  مببلغ  33فاتورة رقم 

لشركة دج قامت ا 16000حيث مبلغ االجيار الشهري 2017/03/01وجود عقد اجيار منتهي املدة بتاريخ
  2017أحضر مسري الشركة عقد جديد يتضمن سنة ثيف االعباء للشركة مت تربيره حبيدراج مبلغ سنوي كله إب

دج بعدد  850بالنسبة ملصاريف اهلدايا واالشهار متت توزيع هدايا مبناسبة عيد العمال حيث مبلغ اهلدية
 دج100000هدية للعلم مبلغ مصاريف اهلدايا واالشهار يف جدول حسابات النتائج هو 100

دول حسابات جيف  تئض من القيمة املضافة بعد التثبيقامت شركة بالتنازل عن جزء من عتادها حيث كان الفا
 .دج املدرجة يف جدول حسابات النتائج 360000دج عوض 400000االهتالكات هو

 ي: تتم التسوية كاالت

 البيان المبالغ 
 10000ألن مبلغ الوصل جيب أن اليتعدى 85000

 بإسم شخصي للشري   180750
 مدرجة مرتني  218200
 بإسم مسري الشركة  120000
 غري متعلقة بنشاط الشركة 500000

10 x16000= 160000 عقد إجيار مربر أشهر 
850-500 x 100= 35000 إسرتداد 

 تعترب إسرتداد  40000 =360000-400000
 

 عجز السنوات السابقة المتتالية -التخفيضات –= الربح الجبائي + إستردادات  2017الربح مصحح 
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2270739+85000+120000+180750+218200+500000- 160000 

+35000+40000=3449689  

 3449689  1178950=2270739- :الفرق بين الربح المصحح والربح الجبائي

 حيث تتم التسوية كاأليت:   %50شركة التضامن هلا شريكان يتقامسان حصة رأمسال بالتساوي 

 x :x 0.5=589475  1178950شريك 

 y :x 0.5=589475   1178950شريك

 : IRGحسب الضريبة على الدخل اإلجمالي 

 المبالغ البيان
IRG   (X) 116843 
 17526 %15العقوبة 

 134369 اجملموع
  161969(: سيد له نفس املبلغ Y)IRG مالحظة:

من قانون الضرائب املباشرة  169و املادة  104وفق املادة  IRGمتت التسوية لضريبة على الدخل اإلمجايل 
 والرسوم املماثلة. 

  :2018سنة

 2018(: جدول حسابات النتائج لسنة 26-2جدول رقم )

 المبالغ البيان
 783352 بضاعة مستهلكة
 14689489 اخرىاستهالكات 

 7567113 اشغال مناولة عامة
 829200 الكراء

 3528 مصاريف يف خدمات التامني
 516930 مصاريف الصيانة و االصالح
 83650 عموالت و مكافات
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 المعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية الضرائب المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على

 دج .  4874824  ورقم اعمال خاضع  دج 18750000مسري الشركة أحضر شهادات إعفاء أصلية مببلغ 
 تسوية الجبائية:

 املبالغ البيان
 TVA 19% 3093286معدل 
 773322  %25العقوبة 
 3866608 اجملموع 

على يوميات املشرتيات و جدول حركة املخزونات اتضح وجود فواتري غري مدرجة يف جدول  من خالل اإلطالع
 حركة املخزونات تتعلق مبشرتيات و لوازم بناء وهي كاآليت :

 %19دج خارج الرسم 220000مببلغ  17/2018فاتورة رقم 

 %19دج خارج الرسم575000مببلغ   39/2018فاتورة رقم 

 ربيرها مت ت 05/2018فاتورة رقم 

 .ة  املضافة للفواتري سالفة الدكرللعلم ان املكلف قام خبصم الرسم على القيم

بعد اجراء الرقابة على مصاريف االستهالكات االخرى تبني لنا عدم وجود فواتري تربر املبلغ املصرح به يف جدول 
 حسابات النتائج.

 ن جمموع املصاريف سالفة الدكرم %20دج و اليت متثل 2973897حيث بلغ  جمموع هده الفواتري  

 80000 مصاريف االشهار
 7798 مصاريف مهمات و التنقالت

 968226 خدمات اخرى
 -25479396 استهالكات الدورة
 793694 مدفوعة الضرائب و رسوم
 563025 اهتالكات

 1757085 مصاريف مستخدمني
 1130 مصاريف اخرى عملياتية

 3558225 نتيجة الدورة

 39905277 رقم االعمال مصرح به
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بالنسبة لألشغال من الباطن )اشغال مناولة(طلب من املكلف التقدمي باتفاقية اليت متت بينه وبني الشركة املناولة 
دج اىل أن املكلف  7567113ليت مت التصريح يف جدول حسابات النتائج من مبلغ الصفقة  وا  %40مببلغ 

 قانوين.مل يقم بإحضار أي إثبات 

 دج 80000وحدة مببلغ  100دج أي 8000أما بالنسبة ملصاريف اإلشهار قامت الشركة بتوزيع هدايا مببلغ 

مببلغ   15/02/2017 .من خالل التدقيق يف جدول اإلهتالكات تبني وجود سيارة سياحية مكتسبة بتاريخ
 دج حيث مت إدراج إهتالكها يف مصاريف اإلهتالك 2000000

 ائية بعد عملية الرقابة:التسوية الجب

575000+220000=795000 

 المبالغ البيان
   TVA19% 151050 

 37763 %25العقوبة 
 188813 اجملموع

 مبا أن املشرتيات غري مصرح هبا فإننا نقوم بتحويلها لرقم أعمال عن طريق املعامل )اهلامش اخلام(

 دج x  1.2 =954000 795000 رقم األعمال =

 :الجبائيةالتسوية 

 املبالغ البيان
 TAP  2% 19080معدل 

 1908 %10العقوبة 
 20988 اجملموع

 TVA    19% 181260معدل 
 45315 %25العقوبة 

 226575 اجملموع
 %10حتديد الربح املدرج يف النتيجة اجلبائية : اهلامش الصايف: 

 اهلامش الصايف xالربح املدرج=رقم األعمال غري مصرح به 

              =10% x 954000 =95400دج 
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               (500-800)= 100 x 30000دج 

  1000000من قانون ضرائب.م.والرسوم املماثلة فإن مبلغ السيارة السياحية ال يتعدى  169طبقا للمادة 

(2000000-1000000 )= 20% x 200000 دج تدرج يف الربح املصحح 

 عجز ثالثة سنوات متتالية . –التخفيضات –+ االسرتدادات  الربح املصحح= الربح الصرح به

 دج تدرج يف الربح اجلبائي.2937897بالنسبة ملصاريف االستهالكات اخرى مببلغ  -

 دج كذل  يدرج يف الربح اجلبائي لعدم تربيره .7967113بالنسبة لألشغال املناولة مببلغ  -

 15817422=(200000+30000+7967113+2937897+954000)+3728412: الربح املصحح

 الا علمت أن الشركة تتكون من شريكني يتقامسان رأس املال بتساوي 

 حصة كل شري  :

 دج1864206 3728412/2 =الربح املصرح به:

 دج7908711= 15817422/2 الربح املصحح:

 الجدول التصاعدي:

 %10 120000إىل  0من 
 %20 360000إىل   120000من
 %30 1440000إىل  360000من

 %35 1440000أكثر من
 دجx (+372000=)520472 %35 (1440000-1864206الربح املصرح به :)

 دجx (+372000 =)2636049%35(1440000-7908711 الربح املصحح:)
 الضريبة على الدخل  لربح املصرح به –الضريبة على الدخل لربح املصحح 

2636049-520472=2115577 
 x 25%  =528494 2115577:     %25العقوبة 

     2644471اجملموع = 
 :2019سنة 
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تبني وجود مبالغ مصرح هبا على اساس أهنا معفاة من الرسم  G50من خالل إطالع على وثائق تصرحيات   
 على القيمة املضافة وهي كأليت:

 2019لسنة  (: جدول تلخيصي لرقم االعمال27-2جدول رقم )
 المبالغ األشهر
 870932 جانفي
 391589 فيفري
 0 مارس
 0 أفريل
 323000 ماي
 1706200 جوان
 1668022 جويلية
 6177600 أوت
 0 سبتمرب
 0 أكتوبر
 251401 نوفمرب
 0 ديسمرب
 11388744 اجملموع

 الضرائبالمعلومات المتحصل عليها من مصلحة االمانة العامة لمفتشية  المصدر : جدول من اعداد الطلبة بناء على 
يوجد شهادات إعفاء مصرح هبا لذا نقوم بإسرتجاع الرسم على  وجدنا أنه ال G50بعد االطالع على تصرحيات 

 القيمة املضافة.

 المبالغ البيان
 TVA19% 2163861   معدل 
 540965 %25العقوبة 
 2704781 اجملموع

من خالل شهر أوت تبني أن املكلف قام بتصريح رقم األعمال  G50من خالل اطالع على تصريح 
دج حيث يوجد مبلغ منه مث األشغال خارج مقر ملف املكلف ومل يقم بتسديد رسم على النشاط 6177600

 .املهين

   3088800=3088800-6177600الفرق :

 المبالغ البيان
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    TAP2% 61776    
 9266 %15العقوبة 
 71042 اجملموع
دج املكلف صرح يف عدد 8915531خالل رقم األعمال املصرح به يف اجلدول حسابات النتائج املقدر ب من

 العمال ثالثة فقط وبعد إجراء الرقابة كان لزاما عليه تصريح خبمسة عمال.

 :التسوية الجبائية

18000 x 2 x 12=432000DA     و=IRG  3قاعدة% x   

 املبالغ البيان
 IRG   3% 12960معدل 
 1296  %10العقوبة 
 دج14256 اجملموع
 املشرتيات TVAمن خالل  TVA:969236 رسم على القيمة املضافة :

 5101242=%969236/19مشرتيات احلقيقية :

 من خالل مقارنة بينها وبني مشرتيات املصرح هبا يف حركة املخزون تبني وجود فرق :        

5101242-3949130=1152112 

  x1.2=1382534 1152112ال غري مصرح به :رقم األعم

 المبالغ البيان
 TAP2%= 27650   معدل 

 4147 %15العقوبة 
 31797 اجملموع

 T VA19% 262681 معدل
 39402 %15العقوبة

 302083 اجملموع
 يدرج يف الربح اجلبائي  x 10% = 13853 1382534حتديد الربح متهرب به: 

دج من 175000تضح عدم وجود فاتورتني مببلغ اراقبة على حساب استهالكات أخرى بعد إجراء عملية امل
  2018خالل رقابة على مصاريف الصيانة واإلصالح اتضح وجود فواتري مصاريف الصيانة واصالح متعلقة بسنة 
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 دج  HT 110000مببلغ  2018سنة  93قم ر فاتورة -

 دج 77750مببلغ  2018سنة  38فاتورة رقم -

 دج  175000ملكلف بإحضار فاتورتني لإلستهالك مببلغ قام ا

 دج 22896بات قانوين يربر صحة هده التكلفة مبيلغ يقدر ثاريف أخرى عملياتية فلم جند أي إأما بالنسبة للمص

 187750 =77750+110000التسوية: 

 المبالغ البيان
TVA19% 35672 

 3567 %10العقوبة 
 39239 اجملموع

 عجز في سنوات السابقة –تخفيضات –الربح المصرح = الربح مصرح به+ استردادات 

110000+77750+22896= 210646 

210646+666337=876983   

 دج   876983دج و الربح املصحح : 666337الربح املصرح به:  

 الضريبة على الدخل اإلمجايل للربح املصرح به : 

666337/2= 333168  

x 20%= 42633 ( 333168 – 120000 =)IRG 

 الضريبة على الدخل اإلمجايل لربح مصحح به: 

 المبلغ البيان
IRG  (876983– 360000)x30%+48000= 203095  
  160462 =42633 - 203095 %25العقوبة
  x 25%=  40115 160462 الفرق 
 200577 اجملموع
 : 2020سنة 
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 .املبلغ املعفى مت تربيره كليا 

 التحقيق المصوب في الرقابة الخارجية : الثاني الفرع

 تـبليـغ أولـيأوال: 

اليت خضعت له مؤسستكم" مؤسسة التسيري   للمحاسبة  (ponctuelleتبًعا للتحقيق املصوب )     
فيال غرداية  15"اخلدمات الفندقية" و الكائن مقرها بفندق مزاب حبي  نشاطها يف  السياحي بغرداية " و املتمثل

مبدينة غرداية وفندق مرحبا مبدينة  -فندق مزاب -فنادق "فندق اجلنوب 03والية غرداية واليت تضم ثالثة 
، و الذي  31/12/2020إىل غاية  01/01/2019االغواط " ، للسنتني غري املتقادمتني و املمتدتني من 

 miseمت خالل هذه العملية حترير   قدمشل الدفاتر احملاسبية و الوثائق اإلثباتية و كذل  التصرحيات اجلبائية و 

en demeure  ومل يتم الرد   13/07/2021واملستلمة بتاريخ  12/07/2021بتاريخ  39حتت رقم
 يف اآلجال القانونية. 

 وعليه كانت نتائج التحقيق كما يلي:  

 :2019سنة 

، و  10/12/2005يف ( املؤرخ 05-468فواتري شراء سيتم إلغاؤها طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي )
 سرتجاع الرسم و إدراج باقي املبلغ يف نتيجة الدورة: نات هاته الفواتري ،و عليه سيتم اهذا لنقص بيا

. مببلغ إمجايل HADJ SAID Nمع املتعامل  2019لسنة  18-15-09-08-07فواتري حتت أرقام  -
 دج  40.523دج ورسم على املشرتيات: 213.280خارج الرسم:

مببلغ إمجايل خارج الرسم:   G TAHERمع املتعامل  2019لسنة  112-63-07فواتري حتت أرقام  -
 دج 3.144دج ،  مبلغ الرسم: 16.550

مببلغ إمجايل خارج الرسم:  G TAHERمع املتعامل  2019لسنة  104-100-99فواتري حتت أرقام  -
 دج 5.909دج ،  مبلغ الرسم: 31.100

دج ،   277.940مببلغ خارج الرسم:   L. CHIKHEمع املتعامل  2019لسنة   12فاتورة حتت رقم  -
 دج 38.247مبلغ الرسم:
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 .Lمع املتعامل  2019لسنة  11- 10-09-08-07-06-05حتت أرقام  فواتري -

ABDELMALEK   :دج  154.049دج ،  مبلغ الرسم: 810.785مببلغ إمجايل خارج الرسم 

دج   مبلغ 45.260مببلغ خارج الرسم:   E. BELLIمع املتعامل 2019لسنة  16فاتورة حتت رقم  -
 دج 8.979الرسم:

دج    11.428مببلغ خارج الرسم:  L. TECHNOLOGIEمع املتعامل 2019لسنة  43فاتورة حتت رقم  -
 دج 2.171مبلغ الرسم:

 126.000مببلغ خارج الرسم:   .BENKHELIFA Yمع املتعامل  2019لسنة   09فاتورة حتت رقم  -
 دج 23.940دج ،  مبلغ الرسم:

 هذا الجدول يوضح سبب رفض الفواتير 

 (: جدول فواتبر مرفوضة28-2جدول رقم )

 سبب الرفض                                  رقم الفاتورة اسم المتعامل
نقص 

معلومات 
 الزبون

غياب 
 الفاتورة

معلومات 
 املورد

تناقض 
بيانات 
 الفاتورة

 سنوات
 متقادمة

H.SAID N. 07-08-09-15-18 ×     
G TAHER 07-63-112  ×    
G TAHER 99-100-104      

L. CHIKHE   12 ×  ×   
LAIOURETTE 05-06-07-08-09-

10 -11 
×  × ×  

E. BELLI   16 ×     
L. 

TECHNOLOGIE 
43  ×    

Y 

.BENKHELIFA   
09      

 الضرائب لمفتشية العامة االمانة مصلحة من عليها المتحصل المعلومات على بناء الطلبة اعداد من جدول:  المصدر
 18750000مسري الشركة أحضر شهادات إعفاء أصلية مببلغ 
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املتعلقة بتهيئة فندق ال  E. ABDI MED WASSIMاخلاصة باملتعامل  25وضعية األشغال رقم 
 فيها ترحيل خاطئ ملبلغ األشغال املرتاكمة كما يلي:  مرحبا مبدينة األغواط  مت

 دج بكامل الرسوم 352.983.855مبلغ األشغال املرتاكمة الواجب ترحيله    

  دج بكامل الرسوم 327.903.855مبلغ األشغال املرتاكمة املرحل           

 مدج  بكامل الرسو  25.080.000الفرق:                                    

 يعترب هدا املبلغ هو قيد مضاعف لألعباء والرسم وعليه سيتم اسرتجاع الرسم املقدر :

 دج يف نتيجة الدورة 21.075.630دج وإدراج مبلغ : 4.004.369

يف جدول حتديد النتائج بالنسبة ملخصصات االهتالكات واملؤونات مت مالحظة وجود فرق بني املبالغ املسجلة 
(TCRمن جهة واملبالغ )  ( من جهة اخرى كما يلي: 08و اجلدول رقم  05املسجلة يف اجلدولني )اجلدول رقم 

 ( خمصصات اإلهتالكات يف جدول حتديد النتائجTCR  : )130.687.189 دج 
   دج( 101.097.567:       )        0خمصصات االهتالكات يف اجلدول رقم 
  دج ( 2.740.048:       )         08خمصصات املؤونات يف اجلدول رقم 

                 دج  26.849.574:                                الفرق 
 عدم تقدمي  تربير بالوثائق الثبوتية  ملخصصات املؤونات املسجلة يف احلسابات:

 /دج 11.866.328خمصصات مؤونات املخزون     مببلغ:  6853ح 
 /دج 13.674.176مببلغ :     : خمصصات مؤونات العمالء  6854ح 
 /خمصصات مؤونات الديون املتعلق باملتعامل  6855حR .FOOD : دج 4.388.003مببلغ 
 /خمصصات مؤونات الديون املتعلق باملتعامل  6855حBEKHOUCHE :  دج 31.470.003مببلغ 

----------------------- 
 دج 61.398.510: المجموع                                               

 ادراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.سيتم 

 بيتات العينية كما يلي:مت تسجيل ختفيض يف مبلغ التث 

 دج 1.344.816.149مببلغ خام  :    31/12/2018التثبيتات العينية املسجلة بتاريخ  

 دج 3.438.066( :  06)اجلدول رقم  2019خالل سنة  + يضاف هلا التثبيتات العينية املقتناة
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 دج 29.020.923(  :   07يطرح منها التثبيتات العينية املتنازل عنها )اجلدول رقم  -

 دج  1.319.233.292                                         31/12/2019التثبيتات العينية يف 
 دج  1.259.437.886             31/12/2019خ التثبيتات العينية املسجلة يف األصول بتاري 
  دج                                                                                     59.795.506الفرق 

 يعترب هذا املبلغ ختفيض لعنصر من عناصر األصول غري مربر وعليه سيتم إدراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.

( املسجل يف اجلدول  autres déductionsدج حسومات اخرى ) 2.740.019ر املبلغ عدم تربي -
 ادراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.)جدول حتديد النتيجة اجلبائية ( وعليه سيتم  09رقم 

 :2020سنة 
ا و هذ  10/12/2005( املؤرخ يف 05-468فواتري شراء سيتم إلغاؤها طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي ) -

 لنقص بيانات هاته الفواتري ،و عليه سيتم إسرتجاع الرسم و إدراج باقي املبلغ يف نتيجة الدورة
دج ،   مبلغ  47.500مببلغ خارج الرسم:   K .AICHAمع املتعامل 2020لسنة  45فاتورة حتت رقم  -

 دج  9.025الرسم:

دج   مبلغ  867.217خارج الرسم:  مببلغ  SOTRAVITمع املتعامل 2020لسنة  38فاتورة حتت رقم  -
 دج  164.771الرسم:

مببلغ إمجايل خارج  .HADJ SAID. Nمع املتعامل   2020لسنة  17فاتورة حتت رقم  -
 دج 73.283دج ورسم على املشرتيات: 385.700الرسم:

مببلغ   P. ZAHOUANIمع املتعامل  2020لسنة   10-08-07-06-05-01فواتري حتت أرقام   -
 دج  98.908دج ،  مبلغ الرسم:  520.568خارج الرسم:  إمجايل

دج ،    20.000مببلغ إمجايل خارج الرسم:   P. NADJEMمع املتعامل  2020لسنة   04فاتورة رقم   -
 دج  3.800مبلغ الرسم:

مببلغ إمجايل خارج   B. INFORMATIQUEمع املتعامل  2020لسنة  02-01حتت أرقام  فواتري -
 دج 30.392 دج ،  مبلغ الرسم:  159.960الرسم: 

  40.910مببلغ امجايل خارج الرسم:   SUDOPمع املتعامل  2020لسنة   25-24فواتري حتت أرقام   -
 دج 7.772 دج ،  مبلغ الرسم:
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دج ،  مبلغ  417.141مببلغ خارج الرسم:   .LARBI. Bمع املتعامل  2020لسنة  01فاتورة حتت رقم  -
 دج  62.802الرسم:

دج ،  مبلغ  77.600مببلغ خارج الرسم:   i. hadj saidمع املتعامل  2020لسنة  01فاتورة حتت رقم  -
 دج  14.744الرسم:

مببلغ إمجايل خارج   ABDELMALEKمع املتعامل  2020لسنة  09-07-05-04حتت أرقام  فواتري -
 دج  345.113دج ،  مبلغ الرسم: 1.816.383الرسم: 

 EURLمع املتعامل 2020لسنة   28-17-16-15-12-11-10-06-05-04فواتري حتت ارقام  -

BELLI   :دج 760.322دج   مبلغ الرسم: 4.131.125مببلغ خارج الرسم 

دج ،  مبلغ  196.000مببلغ خارج الرسم:  .eurl. lمع املتعامل  2020لسنة  07فاتورة حتت رقم  -
 دج  37.240الرسم:

دج    228.000مببلغ خارج الرسم:   G TAHERاملتعلقة باملتعامل  2020لسنة  93فاتورة حتت رقم   -
 دج 43.320مبلغ الرسم:

مببلغ امجايل  LAGHOUAT املتعلقة باملتعامل 2020لسنة  1074-1032فواتري حتت رقم  -
 دج  140.478دج ومبلغ الرسم : 739.358:

دج   مبلغ  322.000مببلغ خارج الرسم:   CETICاملتعلقة باملتعامل  2020لسنة  171فاتورة حتت رقم  -
 دج 61.180الرسم:

مببلغ إمجايل خارج  B. Samirاخلاصة باملتعامل  2020لسنة  06-05-04-03وضعيات األشغال  -
 دج)معلومات املتعامل خاطئة ( 13.487.271دج ومببلغ الرسم: 70.985.644الرسم:

املتعلقة  415-413-412-410-409-408-357-314-313-312الفواتري حتت أرقام  -
وال ميكن  2018دج ختص سنة  396.286واليت يبلغ إمجايل الرسم على املشرتيات:   s.vitalباملتعامل 

 من قانون الرسم على رقم األعمال   30للمؤسسة اسرتداد الرسم وهذا طبقا ألحكام املادة 

دج ختص سنة  756.302على املشرتيات: و اليت يبلغ الرسم   C D Eللمتعامل 2102فاتورة حتت رقم  -
 .من قانون الرسم على رقم األعمال 30وال ميكن للمؤسسة اسرتداد الرسم وهذا طبقا ألحكام املادة  2017
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 هذا الجدول يوضح سبب رفض الفواتير:

 سبب الرفض                    رقم الفاتورة اسم المتعامل

نقص 
معلومات 

 الزبون

غياب 
 الفاتورة

معلومات 
 المورد

تناقض بيانات 
 الفاتورة

سنوات 
 متقادمة

K. AICHA   45 ×     
SOTRAVIT 38 ×     

HADJ SAID. N. 17 ×     

ZAHOUANI P. 01-05-06-07-
08-10   

×     

P. NADJEM 04 ×     
B. INFORMATIQUE   01-02 ×     

SUDOP 24-25 ×     
LARBI. B.  01 ×  ×   

i. hadj said 01 ×     
ABDELMALEK   04-05-07-09 ×  × ×  

EURL BELLI   04-05-06-10-
11-12-15-16-
17-28   

×     

Eurl. l. 07 ×     
G TAHER 93 ×     

LAGHOUAT 1032-1074      
CETIC 171      

B. Samir ETP 03-04-05-06 ×  ×   
 s.vital 312-313-314-

357-408-409-
410-412-413-
415   

    × 

C D E   2102     × 
 عدم  تربير بالوثائق الثبوتية  ملخصصات املؤونات املسجلة يف احلسابات التالية :  

 دج 1.162.703خمصصات مؤونات املخزون  :  6853ح/                 
 دج 1.201.236الديون     :   خمصصات مؤونات  6855ح/                 

                 --------------------- 
 دج 2.363.939المجموع                                        :                   



 غرداية لوالية الضرائب مديرية حالة دراسة                                       الثاني الفصل

 

88 

 

 إدراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.وعليه   سيتم 

( املسجل يف اجلدول autres déductionsدج حسومات اخرى ) 23.551.459عدم  تربير املبلغ   
 إدراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.سيتم  وعليه   )جدول حتديد النتيجة اجلبائية( 09رقم 

 Mومما سبق ستصبح وضعيتكم اجلبائية اجلديدة كما يلي

 تحديد الحقوق : .1

 (: جدول تحديد الحقوق 29-2جدول رقم )
 2020 2019 السررنة 
 دج 16.493.009 دج  4.281.331 الرسم على املشرتيات  إسرتجاع
 دج 4.123.252 دج 1.070.332 العقوبرررات 

 الضرائب لمفتشية العامة االمانة مصلحة من عليها المتحصل المعلومات على بناء الطلبة اعداد من جدول:  المصدر
 جدول تصحيح النتائج : .2

   (: جدول تصحيح النتائج30-2جدول رقم )

 2020 2019 السنة         

 دج  13.758.031 دج( 161.656.203) النتائج املصرحة

 دج 106.870.504 دج 146.542.008 أعباء يعاد إدماجها

 دج 120.628.535 دج ( 15.114.195) نتيجة الدورة

 دج( 55.225.634) دج( 40.111.439) ترحيل العجز

 دج 65.402.901 دج( 55.225.634) النتيجة اجلبائية

 دج IBS / 15.042.667ضريبة على االرباح 

 دج 3.760.666 / العقوبات

 الضرائب لمفتشية العامة االمانة مصلحة من عليها المتحصل المعلومات على بناء الطلبة اعداد من جدول:  المصدر
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 جدول تلخيص الحقوق و العقوبات : .3

 العقوباتجدول تلخيص الحقوق و (: 31-2جدول رقم )

 دج  35.817.007 الحقوق 

 دج 8.954.252 العقوبات 

 دج 44.771.259 المجموع 

 لعور عبد احلكيم      م م . -المحقــق:

 تـبـلـيـــغ نهائي ثانيا:

  واملتضمن نتائج التحقيق املصوب 29/07/2021تبًعا للتبليغ األويل املسلم لكم بتاريخ         
(ponctuelle)  نشاطها   و املتمثلاليت خضعت له مؤسستكم" مؤسسة التسيري السياحي بغرداية "   للمحاسبة

 03فيال غرداية والية غرداية واليت تضم ثالثة  15يف"اخلدمات الفندقية" و الكائن مقرها بفندق مزاب حبي 
 غري املتقادمتني و مبدينة غرداية وفندق ال مرحبا مبدينة االغواط " ، للسنتني -فندق مزاب -فنادق "فندق اجلنوب

، و الذي مشل الدفاتر احملاسبية و الوثائق االثباتية و  31/12/2020إىل غاية  01/01/2019املمتدتني من 
بتاريخ  39حتت رقم  mise en demeureمت خالل هذه العملية حترير  كذل  التصرحيات اجلبائية وقد

 د يف اآلجال القانونية.  ومل يتم الر   13/07/2021واملستلمة بتاريخ  12/07/2021

الذي تطلبون فيه إعادة النظر يف نتائج  28/08/2021ومن خالل ردكم املستلم يف اآلجال القانونية بتاريخ  
 التحقيق.   

على كافية النقاط املذكورة يف نتائج التحقيق  تربيرات واضحة وقانونية احيث كان الرد بالرفض كونكم مل تقدمو 
 أخذها بعني االعتبار. األويل واليت ميكننا

 و عليه فإن النتائج املبلغة لكم يف التبليغ األويل تبقى دون تغيري وهي كما يلي: 

 :2019سنة 

، و  10/12/2005( املؤرخ يف 05-468فواتري شراء سيتم إلغاؤها طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي )
 الرسم و إدراج باقي املبلغ يف نتيجة الدورة:  هذا لنقص بيانات هاته الفواتري ،و عليه سيتم إسرتجاع
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مببلغ إمجايل  .HADJ SAID Nمع املتعامل  2019لسنة  18-15-09-08-07فواتري حتت أرقام  -
 دج  40.523دج ورسم على املشرتيات: 213.280خارج الرسم:

الرسم:  مببلغ إمجايل خارج  G TAHERمع املتعامل  2019لسنة  112-63-07فواتري حتت أرقام  -
 دج 3.144دج ،  مبلغ الرسم: 16.550

مببلغ إمجايل خارج الرسم:   G TAHERمع املتعامل  2019لسنة  104-100-99فواتري حتت أرقام  -
 دج 5.909دج ،  مبلغ الرسم: 31.100

دج ،  مبلغ  277.940مببلغ خارج الرسم:   .LARBI Bمع املتعامل  2019لسنة   12فاتورة حتت رقم  -
 دج 38.247الرسم:

  ABDELMALEKمع املتعامل  2019لسنة  11- 10-09-08-07-06-05فواتري حتت أرقام   -
 دج  154.049دج ،  مبلغ الرسم: 810.785مببلغ إمجايل خارج الرسم: 

دج   مبلغ 45.260مببلغ خارج الرسم:   E. BELLIمع املتعامل 2019لسنة  16فاتورة حتت رقم  -
 دج 8.979الرسم:

دج ،   مبلغ  11.428مببلغ خارج الرسم:  .LEADER. Tمع املتعامل 2019لسنة  43حتت رقم  فاتورة -
 دج 2.171الرسم:

دج ،   126.000مببلغ خارج الرسم:   B. YOUCEFمع املتعامل  2019لسنة   09فاتورة حتت رقم  -
 دج 23.940مبلغ الرسم:

 هذا الجدول يوضح سبب رفض الفواتير 

 ول توضيح سبب رفض الفواتير(: جد32-2جدول رقم )

 سبب الرفض                                  رقم الفاتورة اسم المتعامل
نقص 

معلومات 
 الزبون

غياب 
 الفاتورة

معلومات 
 المورد

تناقض 
بيانات 
 الفاتورة

سنوات 
 متقادمة

HADJ SAID .N. 07-08-09-15-18 ×     
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G TAHER 07-63-112  ×    

G TAHER 99-100-104      
LARBI B.   12 ×  ×   

LAIOURETTE 05-06-07-08-
09-10 -11 

×  × ×  

E. BELLI   16 ×     
LEADER. T. 43  ×    
B. YOUCEF   09      

 

املتعلقة بتهيئة فندق ال مرحبا مبدينة . A..WASSIM .. اخلاصة باملتعامل 25وضعية األشغال رقم 
 فيها ترحيل خاطئ ملبلغ االشغال املرتاكمة كما يلي:  االغواط  مت

 دج بكامل الرسوم 352.983.855مبلغ االشغال املرتاكمة الواجب ترحيله    

  دج بكامل الرسوم 327.903.855مبلغ االشغال املرتاكمة املرحل           

 مدج  بكامل الرسو  25.080.000الفرق:                                    

 يعترب هدا املبلغ هو قيد مضاعف لألعباء والرسم وعليه سيتم اسرتجاع الرسم املقدر :

 دج يف نتيجة الدورة 21.075.630دج وإدراج مبلغ : 4.004.369

يف جدول حتديد بالنسبة ملخصصات االهتالكات واملؤونات مت مالحظة وجود فرق بني املبالغ املسجلة 
( من جهة اخرى   08و اجلدول رقم  05املسجلة يف اجلدولني )اجلدول رقم  ( من جهة واملبالغTCRالنتائج )
 كما يلي:

 ( خمصصات اإلهتالكات يف جدول حتديد النتائجTCR          :    )130.687.189 دج 

   دج( 101.097.567:      )       05خمصصات االهتالكات يف اجلدول رقم 
  دج ( 2.740.048:     )              08خمصصات املؤونات يف اجلدول رقم 
                   دج  26.849.574:                                  الفرق 
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 عدم تقدمي  تربير بالوثائق الثبوتية  ملخصصات املؤونات املسجلة يف احلسابات:

 /دج 11.866.328خمصصات مؤونات املخزون                    مببلغ:     6853ح 
 /دج 13.674.176:  خمصصات مؤونات العمالء                      مببلغ :  6854ح 
 /خمصصات مؤونات الديون املتعلق باملتعامل  6855حRADJA FOOD  : دج 4.388.003مببلغ 
 /خمصصات مؤونات الديون املتعلق باملتعامل  6855حBEKHOUCHE :  31.470.003مببلغ  
                     دج 61.398.510:                     اجملموع 

 ادراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.سيتم 

 مت تسجيل ختفيض يف مبلغ التثبيتات العينية كما يلي: 

  دج 1.344.816.149مببلغ خام   :    31/12/2018التثبيتات العينية املسجلة بتاريخ 
  + دج 3.438.066(   :  06اجلدول رقم ) 2019يضاف هلا التثبيتات العينية املقتناة خالل سنة 
 -  دج 29.020.923(   :   07يطرح منها التثبيتات العينية املتنازل عنها )اجلدول رقم 
  دج  1.319.233.292              31/12/2019التثبيتات  العينية يف 
  دج  1.259.437.886             31/12/2019التثبيتات العينية املسجلة يف األصول بتاريخ 
                                               دج   59.795.506الفرق 

 يعترب هذا املبلغ ختفيض لعنصر من عناصر األصول غري مربر وعليه سيتم إدراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.

( املسجل يف اجلدول  autres déductionsدج حسومات اخرى ) 2.740.019عدم تربير املبلغ 
 ادراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.)جدول حتديد النتيجة اجلبائية ( وعليه سيتم  09رقم 

 :2020سنة 

و   10/12/2005( املؤرخ يف 05-468فواتري شراء سيتم إلغاؤها طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي )
 و إدراج باقي املبلغ يف نتيجة الدورة هذا لنقص بيانات هاته الفواتري ،و عليه سيتم إسرتجاع الرسم

دج ،   مبلغ  47.500مببلغ خارج الرسم:   K. AICHAمع املتعامل. 2020لسنة  45فاتورة حتت رقم  -
 دج  9.025الرسم:
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دج   مبلغ  867.217مببلغ خارج الرسم:   SOTRAVITمع املتعامل 2020لسنة  38فاتورة حتت رقم  -
 دج  164.771الرسم:

. مببلغ إمجايل خارج .HADJ SAID .Nمع املتعامل   2020لسنة  17حتت رقم فاتورة  -
 دج 73.283دج ورسم على املشرتيات: 385.700الرسم:

مببلغ   ZAHOUANIمع املتعامل  2020لسنة   10-08-07-06-05-01فواتري حتت أرقام   -
 دج  98.908دج ،  مبلغ الرسم:  520.568إمجايل خارج الرسم: 

دج ،    20.000مببلغ إمجايل خارج الرسم:   P. NADJEMمع املتعامل  2020لسنة   04رقم فاتورة   -
 دج  3.800مبلغ الرسم:

مببلغ إمجايل خارج   B. INFORMATIQUEمع املتعامل  2020لسنة  02-01حتت أرقام  فواتري -
 دج 30.392 دج ،  مبلغ الرسم:  159.960الرسم: 

  40.910مببلغ امجايل خارج الرسم:   SUDOPمع املتعامل  2020لسنة   25-24فواتري حتت أرقام   -
 دج 7.772 دج ،  مبلغ الرسم:

دج ،  مبلغ  417.141مببلغ خارج الرسم:  LARBI. Bمع املتعامل.  2020لسنة  01فاتورة حتت رقم  -
 دج  62.802الرسم:

دج ،  مبلغ  77.600لغ خارج الرسم: مبب  i. hadj saidمع املتعامل  2020لسنة  01فاتورة حتت رقم  -
 دج  14.744الرسم:

مببلغ إمجايل خارج   ABDELMALEKمع املتعامل  2020لسنة  09-07-05-04حتت أرقام  فواتري -
 دج  345.113دج ،  مبلغ الرسم: 1.816.383الرسم: 

 .Eمع املتعامل 2020لسنة   28-17-16-15-12-11-10-06-05-04فواتري حتت ارقام  -

BELLI   :دج 760.322دج   مبلغ الرسم: 4.131.125مببلغ خارج الرسم 

دج ،  مبلغ  196.000مببلغ خارج الرسم:  logicodمع املتعامل  2020لسنة  07فاتورة حتت رقم  -
 دج  37.240الرسم:

دج    228.000مببلغ خارج الرسم:   G TAHERاملتعلقة باملتعامل  2020لسنة  93فاتورة حتت رقم   -
 دج 43.320غ الرسم:مبل
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مببلغ امجايل  LAGHOUAT املتعلقة باملتعامل 2020لسنة  1074-1032فواتري حتت رقم  -
 دج  140.478دج ومبلغ الرسم : 739.358:

دج   مبلغ  322.000مببلغ خارج الرسم:   CETICاملتعلقة باملتعامل  2020لسنة  171فاتورة حتت رقم  -
 دج 61.180الرسم:

مببلغ إمجايل خارج  B. Samirاخلاصة باملتعامل  2020لسنة  06-05-04-03ال وضعيات األشغ -
 دج)معلومات املتعامل خاطئة ( 13.487.271دج ومببلغ الرسم: 70.985.644الرسم:

املتعلقة  415-413-412-410-409-408-357-314-313-312الفواتري حتت أرقام  -
وال ميكن  2018دج ختص سنة  396.286يبلغ إمجايل الرسم على املشرتيات:  واليت  s.vitalباملتعامل 

 من قانون الرسم على رقم األعمال   30للمؤسسة اسرتداد الرسم وهذا طبقا ألحكام املادة 

دج ختص سنة  756.302واليت يبلغ الرسم على املشرتيات:   C D Eللمتعامل 2102فاتورة حتت رقم  -
 من قانون الرسم على رقم األعمال   30سة اسرتداد الرسم وهذا طبقا ألحكام املادة وال ميكن للمؤس 2017

 هذا الجدول يوضح سبب رفض الفواتير 

 سبب الرفض رقم الفاتورة اسم المتعامل
نقص 

معلومات 
 الزبون

غياب 
 الفاتورة

معلومات 
 المورد

تناقض 
بيانات 
 الفاتورة

سنوات 
 متقادمة

K. AICHA 45 ×     
SOTRAVIT 38 ×     

HADJ SAID .N. 17 ×     
ZAHOUANI P. 01-05-06-

07-08-10 
×     

P. NADJEM 04 ×     
B. INFORMATIQUE 01-02 ×     

SUDOP 24-25 ×     
LARBI. B 01 ×  ×   

i. hadj said 01 ×     
LAIOURETTE 04-05-07-09 ×  × ×  
EURL BELLI 04-05-06-×     
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10-11-12-
15-16-17-28 

Logicod 07 ×     
G TAHER 93 ×     

LAGHOUAT 1032-1074      
CETIC 171      
B. Samir ETP 03-04-05-06 ×  ×   

s. vital 312-313-
314-357-
408-409-
410-412-

413-415 

    × 

C D E 2102     × 
 

 املؤونات املسجلة يف احلسابات التالية :عدم  تربير بالوثائق الثبوتية  ملخصصات 

 دج 1.162.703خمصصات مؤونات املخزون  :  6853ح/ 

 دج 1.201.236خمصصات مؤونات الديون     :    6855ح/

 --------------------- 

 دج 2.363.939اجملموع                                        :    

 نتيجة الدورة.ادراج هذا املبلغ يف وعليه   سيتم  

( املسجل يف اجلدول رقم autres déductionsدج حسومات اخرى ) 23.551.459عدم  تربير املبلغ 
 ادراج هذا املبلغ يف نتيجة الدورة.وعليه   سيتم   )جدول   حتديد النتيجة اجلبائية( 09

 :ومما سبق ستصبح وضعيتكم اجلبائية اجلديدة كما يلي
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 جدول تحديد الحقوق :.1

 2019/2020لسنوات  (: جدول تحديد الحقوق33-2جدول رقم )

 2020 2019 السررنة 
 دج 16.493.009 دج  4.281.331 إسرتجاع الرسم على املشرتيات 

 دج 4.123.252 دج 1.70.332 العقوبرررات 
 جدول تصحيح النتائج :.2

 2019/2020(: تصحيح النتائج لسنوات 34-2جدول رقم)

 2020 2019 السنة         
 دج   13.758.031 دج( 161.656.203) املصرحة  النتائج

 دج 106.870.504 دج 146.542.008 أعباء يعاد إدماجها
 دج 120.628.535 دج ( 15.114.195) نتيجة الدورة
 دج( 55.225.634) دج( 40.111.439) ترحيل العجز
 دج 65.402.901 دج( 55.225.634) النتيجة اجلبائية

 دج IBS / 15.042.667ضريبة على االرباح 
 دج  3.760.666 / العقوبات

 

 جدول تلخيص الحقوق و العقوبات : .1

 (: جدول تلخيص الحقوق و العقوبات35-2جدول رقم)                          

 

 
 

 لعور عبد احلكيم      م م . -   المحقــق:

 : التحقيق في الوضعية الشاملة المعمقة الفرع الثالث

 أوال: تـبـلـيـــغ أولي

 دج  35.817.007 احلقوق 
 دج 8.954.252 العقوبات 
 دج 44.771.259 اجملموع 
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املولود بتاريخ مهدي ××× تبعا للتحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لشخصكم السيد :
XX:/XX/1983إىل  01/01/2015ة من ، الساكن حبي شعبة النيشان غرداية، للسنوات غري املتقادم
بن فطوم حسين الموثق  واستنادا إىل ملخص عقد اعرتاف بالدين احملرر لدى األستال: ؛ 31/12/2018

" بن. ×××××املربم بينكم و بني السيد  16/04/2014املؤرخ يف  59تحت رقم:  الكائن بالشراقة
 دج  50.000.000، حيث مت من خالله اإلقرار بأنكم أقرضتم الشخص املذكور أعاله مبلغ محمد"

، 28حتت رقم   C4كما جتدر اإلشارة إىل انه قد مت إبالغكم من طرف مفتشية الضرائب) الواحات( بوثيقة 
ه بتاريخ ، خبصوص االعرتاف بدين املشار إليه أعاله و الذي قمتم بالرد علي13/05/2018املؤرخة يوم 

ن أخذها بعني االعتبار و من حيث مل تقوموا من خالله بتقدمي أي تربيرات أو إثباتات ميك 26/02/2019
 ستكمال عملية التحقيق يف وضعيتكم اجلبائية فقد مت حتويل ملفكم إىل املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية .أجل ا

( BEA  ،EL BARAKA CPA ،BNA ،SGلبنكية)وبعد مجع املعلومات الواردة من خمتلف املؤسسات ا   
غرداية و كذل  من خمتلف املصاحل واإلدارات العمومية و اإلطالع على وضعية املمتلكات املصرح هبا من 
طرفكم، و اليت مل تثبت و جود أي ممتلكات أو حيازات أو حسابات بنكية أو نشاطات ما عدا السجل 

يع مواد البناء و كذا نشاط بائع متنقل لأللبسة و اليت مت اخلاص بنشاط ب 4331586أ 12التجاري رقم:
، دون تسجيل 2018نوفمرب  27و قد مت شطبها بتاريخ  2015و  2014إخضاعها إىل النظام اجلزايف بني 

 .  2018إىل  2016أي رقم أعمال مصرح بني 

 أخرى خمفاة؛ونظرا إىل أن مداخيلكم املصرحة ال تغطي املبلغ القرض هذا يفسر وجود مداخيل 

من قانون اإلجراءات اجلبائية فإن األسس الضريبية املقرتحة تبقى مؤسسة و هي كما  "40المادة و بناءا على " 
 يلي:     

 2014 السنوات 

 دج 50.000.000 الوعاء

 دج 17.368.000 الضريبة على الدخل اإلمجايل

 دج 4.342.000 عقوبة الوعاء

 دج 21.710.000 اجملموع

 .بدون مالحظة . 2018و  2017، 2015،2016السنوات : 

 المحققـــون:

 .                                            هدي مــوســى : م ق.و بجغـاب إبراهيم الخليل: م ق                                          
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 ثانيا: تـبـلـيـــغ نهائي 

تكملة لعملية التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لشخصكم السيد : مهدي املولود بتاريخ 
XX/XX/1983 001غرداية، و تبعا للتبليغ األويل رقم  -الساكن حبي شعبة النيشان VASFE  املؤرخ يف
للرد، فإن النتائج املبلغة و املسلم لكم يف نفس التاريخ ، و نظرا الستيفاء اآلجال القانونية  05/11/2019:

 إليكم تبقى دون تغيري وهي كالتايل:

تحت  بن فطوم حسين الموثق الكائن بالشراقة استنادا إىل ملخص عقد اعرتاف بالدين احملرر لدى األستال:   
، حيث مت من خالله " بن .محمد"املربم بينكم و بني السيد األزهري  16/04/2014املؤرخ يف  59رقم: 
 دج  50.000.000بأنكم أقرضتم الشخص املذكور أعاله مبلغ  اإلقرار

، 28حتت رقم   C4كما جتدر اإلشارة إىل انه قد مت إبالغكم من طرف مفتشية الضرائب) الواحات( بوثيقة 
، خبصوص االعرتاف بدين املشار إليه أعاله و الذي قمتم بالرد عليه بتاريخ 13/05/2018املؤرخة يوم 

 تقوموا من خالله بتقدمي أي تربيرات أو إثباتات ميكن أخذها بعني االعتبار و من حيث مل 26/02/2019
 أجل إستكمال عملية التحقيق يف وضعيتكم اجلبائية فقد مت حتويل ملفكم إىل املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية .

، CPA ،BNAة BEA  ،EL BARAKAاملعلومات الواردة من خمتلف املؤسسات البنكية) عوبعد مج   
SG غرداية و كذل  من خمتلف املصاحل واإلدارات العمومية و اإلطالع على وضعية املمتلكات املصرح هبا من )

طرفكم، و اليت مل تثبت و جود أي ممتلكات أو حيازات أو حسابات بنكية أو نشاطات ما عدا السجل 
ط بائع متنقل لأللبسة و اليت مت اخلاص بنشاط بيع مواد البناء و كذا نشا 4331586أ 12التجاري رقم:

، دون تسجيل 2018نوفمرب  27و قد مت شطبها بتاريخ  2015و  2014إخضاعها إىل النظام اجلزايف بني 
 .  2018إىل  2016أي رقم أعمال مصرح بني 

 املصرحة ال تغطي املبلغ القرض هذا يفسر وجود مداخيل أخرى خمفاة؛ مونظرا إىل أن مدا خيلك

من قانون اإلجراءات اجلبائية فإن األسس الضريبية املقرتحة تبقى مؤسسة و هي كما  "40المادة على " و بناءا 
 يلي:     

 2014 السنوات 
 دج 50.000.000 الوعاء

 دج 17.368.000 الضريبة على الدخل اإلمجايل
 دج 4.342.000 عقوبة الوعاء

 دج 21.710.000 اجملموع
 .بدون مالحظة . 2018و  2017، 2015،2016السنوات : 
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 المحققـــون:                                         
 جغـاب إبراهيم الخليل:                         م ق .                                          

 بهدي مــوســى :                          م ق.                                           

 المبحث الثالث:   تحليل النتائج  وإحصائيات الرقابة الجبائية 

 المطلب االول: عرض النتائج

 يتم يف اجلدول االدىن تلخيص نتائج حاالت الدراسة يف اجلدول املبينة ادناه
 (: جدول تلخيص النتائج36-2جدول رقم )

TOTAL PENALI
TI 

IFU IBS IRG TVA TAP الضرائب 
 الحاالت

 01احلالة 64095 608903 / / / 618517 1291515
 02احلالة  / / 225675 / / 631419 887094
 03احلالة  / / 1447164 / / 361791 1808955
 04احلالة  / / / 15042667 / 8954252 23996919
 05احلالة  / / 17368000 / / 4342000 21710000
 06احلالة  72036 684342 588108 / / 1286922 2631408
 اجملموع 136131 1293245 19628947 15042667 / 16194901 52294891

 مصدر: معلومات طلبة 

 ومنه يتم حساب نسبة التهرب و الغش الضرييب: 

 

 (: جدول نسب التهرب والغش الضريبي37-2جدول رقم )
 نسبة الغش  نسبة التهرب  إجمالي الحقوق  الفرق  الحاالت
01 152225 388693 39% / 
02 223645 1447164 15% / 
03 3311046 7414302 45% / 
04 32239914 35817007 90% / 
05 / / / 100% 

 المصحح والمعدل / الدحل اإلجمالي للحقوق المصرح بها  IRGنسبة التهرب= الفرق بين 
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06 / / / 100% 
 مصدر:  معلومات من طرف الطلبة 

 ومن خالل جدول نبين الرسم البياني: 

 الدراسةالغش الضريبي لسنوات  التهرب و اني لنسبيلتمثيل البا(: 3-2الشكل )

 
 حمل السنوات خالل جدا مرتفعة كانت الضرييب الغش نسبة أنه لنا يتضح البياين الرسم خالل من
أما التهرب الضرييب فان اكرب علية هترب كانت يف احلالة  6و 5يف احلالة  املئة يف املئة نسبة كانت فهي التحقيق

ة باملئ 45و 39دج مث تليها احلالة الثالثة و األوىل بنسب متقاربة بني   32239914باملئة ومببلغ  90بنسبة  4
 دج 152225باملئة ومببلغ قدره حوايل  15أما اقل نسبة هترب فكانت  يف احلالة االوىل بنسبة 

  تحليل -(2  

 لنا يتضح هذه حاالتنا لدراسة احملاسيب اجلبائي التحقيق عملية من عليها احملصل النتائج خالل من ان
 برقم تصرح مل أشغال يف استغلتها و ،بعمليات هترب تتفاوت نسبتها من شركة اىل أخرى  قامتات الشرك

 رقم من اخلصم الواجبة التكاليف يف التكاليف تضخيم بغية لل  و ، خالل سنوات الدراس منها احملقق االعمال
 دفع عدم مث ومن اجلبائي الربح لتخفيض(  املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون من 169 املادة األعمال
أما بالنسبة للغش فإن حاالت املدروسة فقد   مسرتجعة غري ضريبة الشركات أرباح على الضريبة كوهنا اكرب ضريبة

 قامت بعملية غش بنسبة  كاملة.
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 المطلب الثاني: إحصائيات الرقابة الجبائية 

 2017/2018/2019/2020مت إحصاء  عملية الرقابة اجلبائية على مستوى املفتشية للسنوات األربعة  
 كما يلي: 

 : 2017إحصائيات الرقابة الجبائية لسنة 
 2017(: إحصائيات الرقابة الجبائية لسنة 38-2جدول رقم)

مجموع  تاريخ
المكلفيين 
الخاضعيين 

لنظام 
 الحقيقي

عدد 
الملفات 
المبرمجة 

 للرقابة 

عدد 
الملفات 
 المراقبة 

معدل 
إنجاز 
برنامج 
 الرقابة 

 العقوبة  مبلغ الحقوق التي تمت مراقبتها 

01 
 نوفمرب 

280 20 20 100% 0 IRG 1622922 TVA 3141376 
0 TIMBRE 175251 TAP 
0 AUTRES 2178912 IBS 
0 - 8362723 IRG 

15481254          TOTAL 

 مصدر:  معلومات مقدمة من طرف مصالح المفتشية

 :2018 لسنة الجبائية الرقابة إحصائيات

 2018(: إحصائيات الرقابة الجبائية لسنة 39-2جدول رقم)

مجموع المكلفيين  تاريخ
الخاضعيين لنظام 

 الحقيقي

عدد الملفات 
المبرمجة 

 للرقابة 

عدد 
الملفات 
 المراقبة 

معدل إنجاز 
 برنامج الرقابة 

 العقوبة  مبلغ الحقوق التي تمت مراقبتها 

01 
 نوفمرب 

280 20 20 100% 0 IRG 9859536 TVA 7911293 

0 TIMBRE 617186 TAP 

278834 AUTRES 6188070 IBS 

0 - 15282240 IRG 

40137159  TO
TAL 

 مصدر:  معلومات مقدمة من طرف مصالح المفتشية 
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 :2019 لسنة الجبائية الرقابة إحصائيات

 2019(: إحصائيات الرقابة الجبائية لسنة 40-2جدول رقم)

مجموع  تاريخ
المكلفيين 
الخاضعيين 

لنظام 
 الحقيقي

عدد 
الملفات 
المبرمجة 

 للرقابة 

عدد 
الملفات 
 المراقبة 

معدل إنجاز 
برنامج 
 الرقابة 

 العقوبة  مبلغ الحقوق التي تمت مراقبتها 

 IRG 9859536 TVA 7911293 0 %100 20 20 280 نوفمبر  01
0 TIMBRE 0 TAP 
0 AUTRES 6188070 IBS 
0 - 15282240 IRG 

39241139 TOTAL 

 مصدر:  معلومات مقدمة من طرف مصالح المفتشية 

 :2020 لسنة الجبائية الرقابة إحصائيات

 2020(: إحصائيات الرقابة الجبائية لسنة  41-2جدول رقم)

 

 مصدر:  معلومات مقدمة من طرف مصالح المفتشية 

 

 

مجموع  تاريخ
المكلفيين 
الخاضعيين 

 لنظام الحقيقي

عدد 
الملفات 
المبرمجة 

 للرقابة 

عدد 
الملفات 
 المراقبة 

معدل إنجاز 
برنامج 
 الرقابة 

 العقوبة  مبلغ الحقوق التي تمت مراقبتها 

01 
 نوفمبر 

280 20 20 100% 229830 IRG 609180 TVA 92392 
0 TIMBRE 133670 TAP 
0 AUTRES 2877220 IBS 
0 - 3447830 IRG 

7390122 TOT
AL 
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 ل:خالصة الفص

التهرب و  يف اكتشاف اساليب   رقابة اجلبائيةابراز دور ال لة يف ثماملتمن خالل دراستنا للحالة التطبيقية توصلنا 

اجلبائية اليت حرص ، ولل  من خالل التسوية ةمن هذه الظاهر  التخفيفالضرييب واالجراءات املستخدمة يف الغش 

حصل عليها ميكن ومن خالل النتائج املت طبيعة احلالة املدروسة ظاهرة حسب لكل  على وضعها  املشرع اجلبائي

املكلف اىل العمل على تضخيم التكاليف ، ويكون لل  عن طريق  أكلما زاد رقم االعمال يلجأنه   ان نستخلص

 .زيادة املشرتيات

 

 

 

 

 

 



      

 

 الخاتمة



 الخاتمة
 

105 

 

 خاتمة:
 التهرب و ظاهرة حماربة واكتشاف يات الفعالة  اليت  يرتكز عليها النظام اجلبائي  يف األلاحد   ةاجلبائي تعد الرقابة 

  ملساعدهتا على القيام  ضمان احملافظة على استمرارية تدفق املوارد املالية العامة للخزينة العموميةلالغش الضرييب 
 اليت من شاهنا دفع عجلة النمو االقتصادي .مبهامها 

وضوع هذه املذكرة يف فصلني حيث حاولنا من خالهلا اسقاط اجلانب النظري على اجلانب لقد مت استعراض م
حاالت حسب طبيعة موضوع املذكرة، ولل  بغية الوصول اىل االجابة على  ستة التطبيقي بالتطرق اىل  

 االشكالية الرئيسية اليت  مت طرحها.
  :كما يليما مت التوصل   من خالل  من الفرضياتوهذا ما مت التأكد 

: يساهم نظام الرقابة اجلبائي املعتمد يف مفتشية الضرائب بغرداية  بشكل كبري يف التخفيف من: الفرضية األولى
 ظاهريت التهرب والغش الضرييب .

مفتشية الضرائب بوالية غرداية على نظام رقابة جبائي  على الرغم من وجود بعض النقائص فن الفرضية الثانية
 . وهو املعتمد وطنيا فعال

لتطور وسائل الغش هناك عدة صعوبات يف اكتشاف ظاهريت التهرب والغش الضرييب نظرا  الفرضية الثالثة:
 . والتهرب الضرييب

 وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة اىل ما يلي:
  ووعي ضرييب من ما مل يكن هناك نظام رقايب فعال  الضرييب الغشالتهرب و  يتظاهر  منمن الصعب احلد 

 .بالضريبة ملكلفنيا
 والتقنيات املهارات بني تكامل بوجود إال منه املرجوة االهداف حتقيق اجلبائي احملاسيب للتحقيق ميكن ال 

 .التحقيق عملية اثناء احملقق يستخدمها اليت واالساليب
 مرونة يف القوانني يساهم يف زيادة التهرب  ان حجم الضرائب والتغريات خاصة ي االسعار اليت ال يواكبها

 والغش الضرييب
 مما يقلل من جودة التحقيقققني الضغط الكبري الذي يعين منه احمل 

 : االقتراحات و التوصيات

 :التالية االقرتاحات تقدمي  ميكننا اليها املتوصل النتائج على اعتمادا
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 القيام هلم يتسىن حىت احملققني على الضغط ابعاد بغية ولل  التحقيق حمل للملفات سقف حتديد ضرورة 
 .وشفافية دقة وبكل هدوء يف بعملهم

 بغرض امتام عملية التحقيق يف  ولل  التحقيق انواع من نوع كل طبيعة حسباعادة اهليكلة  ضرورة
 اآلجال احملددة.

 املصاحل واملراكز الضريبيةخمتلف  بني معلوماتية شبكة انشاء مواكبة التطورات التكنولوجية وانشاء ضرورة 
 بالضريبة  املكلفني على املعلومات مجيع على احلصول لتسهيل ولل  ،ات(املديري -قباضات -)مفتشيات

 .وبدقة ممكن وقت اسرع يف التحقيق حمل
 خالية  جبائية مردودية على احلصول بغية ولل  للمحققني التكنولوجية الوسائل توفري على العمل ضرورة 

 .القضائية اجلهات أمام اجلبائي الدين اسقاط شاهنا من واليت والتالعبات االخطاء من
 املتابعة و التسيري مؤشرات على االعتماد خالل من املنتظم و الدوري بالتقييم للقيام جلنة انشاء ضرورة 

 .اجلبائي االداء قياس بغية

 :آفاق الدراسة

املوضوع النظرية وامليدانية قدر االمكان، ومن أجل مواصلة من خالل هذه الدراسة االملام جبوانب حاولنا 
 بعض املواضيع كأفاق للدراسة وأمهها: البحث نقرتح

 ملكلفني بالضريبةا من أجل مراعاة حاجات  اعادة تقييم لنظام الرقابة الضريبية -
 دراسة وتطبيق التكنولوجيا الذكية يف جمال الضريبة والتحقيق الضرييب  -
 كفاءة وجودة التحقيق الضرييب ومدى فعاليته  تقييمم -

 
 
 



      

 

 المراجعقائمة 



 المراجع
 

108 

 

 المصادر  و المراجع

 أوال المراجع باللغة العربية
 الكتب
 -، عني مليلة 1، دار املفيد للنشر والتوزيع، طبين النظرية والتطبيق الرقابة الجبائيةاسهام کردودي،  .1

 ، 2011اجلزائر، 
الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري تحديث قانون اعوادي مصطفى،  .2

 ، 2009، اجلزائر، 1، مطبعة مزوار، ط2009المالية 
المراجعة الجبائية في تحديد الوعاء الضريبي الحقيقي للمكلف  اهمية بساس أمحد و رنان خمتار. .3

امللتقى الوطين الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق ملواجهة األزمات املالية واملشاكل احملاسبية املعاصرة  بالضريبة،
 ، 2013للمؤسسات. جامعة األغواط 

 2011، اجلزائر، 1دار هومة، ط والجبائية، إجراءات الرقابة المحاسبيةبن عمارة منصور،  .4
 1999مصر،  -امعية، اإلسكندرية ، الدار اجلالنظم الضريبةحامد عبد اجمليد دراز،  .5
 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جباية المؤسساتيد بوزيدة، مح .6
 2005، 1زغدود على، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط .7
، منشورات  هرة التهرب الضريبي الدولية واثاره علي اقتصاديات الدول الناميةظاسوزي عاديل ناشد ،  .8

 ، 2008احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان ، 

،  ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول الناميةسوزي عديل ناشاد ،  .9
 2008منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت، لبنان ، الطبعة األوىل ، 

 2005، دار احملمدية للنشر ، اجلزائر ،  فعالية النظام الضريبي الجزائريعتاب أمحد الناصر،  .10

، طبعة الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائريعوادي مصطفي، رحال نصر،  .11
2010-2011 ، 

في عملية التحصيل الضريبي خالل  دور الرقابة الجبائيةلوقي سفيان، أبو جريو عبد الرؤوف،  .12
اجلزائر، جوان  -، ميلة 1، العدد. 5، جملة ميالف للبحوث  والدراسات، اجمللد 2014 - 2010الفترة 
2019 

، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع، اقتصاديات المالية العامةحممد طاقة، هدى العزاوي،  .13
2010 ، 



 المراجع
 

109 

 

  1969"، دار اهلومة، البليدة، اجلزائر،ضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية النظام الناصر مراد، " .14

موريس اجلس ، منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية  ، ترمجة بوزيد صحراوي و  خرون ، د  .15

 . 2004ط ، اجلزائر ،  دار القصبة ، 

 ، 2004، مذكرة املاجستري ، جامعة ، اجلزائر،  المراجعة الجبائيةنادي سليم ،  .16

يسرة ، دار املالمالية العامة والنظام المالي في اإلسالمحممود حسني الوادي، زكريا أمحد عزام،  .17
  2000األردن،  -للنشر، عمان 

 المذكرات ورسائل التخرج
فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر خالل بشري عبد الغين،  .18

، رسالة ماجستري، ختصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2002-1999الفترة 
 2011-2010اجلزائر،  -وعلوم التسيري ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان 

،  2002-1991تحليل ظاهرة الغش الجبائي دراسة حالة الجزائر في الفترة خالصي رضا،  .19
-2007ة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلي

2008 ، 
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احملاسبة الرقابة الجبائية و دورها في التحصيل الضريبينبيلة، ساعد  .20

 ،2015-2014واملالية، ختصص حماسبة وتدقيق، قسم احملاسبة واملالية، البويرة، 
، رسالة ماجستري، قسم علوم التسيري، كلية اسبية والرقابة الجبائيةالمعلومات المحسهام کردودي،  .21

 ،2009-2008اجلزائر،  -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة 
،  الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضريبي دراسة حالة والية باتنةعيسى بوخلوخ،  .22

-2003 العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة باتنة، رسالة ماجستري يف
2004 ، 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم واقع النظام الضريبي الجزائري وسبل تفعيلهقاسي يوسف،  .23
 2015اجلزائر،  -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوقرة، بومرداس 

، مذكرة مكملة ملتطلبات شهادة جٌريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري  قرموش ليندة، .24
  2014املاسرت يف احلقوق، ختصص قانون جنائي،  جامعة حممد ٌخيضر بسكرة،

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية ، فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهربناصر مراد .25
  2002لتسيري، جامعة اجلزائر، العلوم االقتصادية وعلوم ا



 المراجع
 

110 

 

، مذكرة ماجستري، جريمة التملص الضريبي وآلية مكافحتها في التشريع الجزائرحنيب نبوقي،  .26
 2013اجلزائر،  -ختصص علوم جنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، باتنة 

ع مالية ونقود، ، رسالة ماجستري، فر 2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نوي جناة،  .27
-2003قسم علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

2004 

 :المجالت والدوريات العلمية
فعالية الرقابة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي: دراسة حالة بلواضح اجلياليل، سعيدي حيي،  .28

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 2012-2007مسيلة خالل الفترة مديرية الضرائب لوالية ال
 ، 2014اجلزائر ،  -، املسيلة 12العدد 

المراجعة الجبائية في تحديد الوعاء الضريبي الحقيقي للمكلف  اهمية بساس أمحد و رنان خمتار. .29
رة امللتقى الوطين الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق ملواجهة األزمات املالية واملشاكل احملاسبية املعاص بالضريبة،

 2013للمؤسسات. جامعة األغواط 
تقييم فعالية الرقابة الجبائية في ظل مؤشرات األداء: دراسة بن عثمان عائشة، وهلي بوعالم،  .30

، جملة العلوم االقتصادية 20112015ية المسيلة للفترة حالة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوال
 .،2017اجلزائر،  -، جامعة حممد بوضياف، املسيلة 17وعلوم التسيري، العدد 

، التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة في الجزائربوشيخي عائشة، يوشيخي فاطمة، أسباب  .31
 2014اجلزائر،  -، البليدة 1، العدد 3جملة دراسات جبائية، اجمللد 

، العالقة بين التهرب الضريبي والفساد، دفاتر السياسة والقانونرميساء خباري، السعيد خويلدي،  .32
 ، 2020اجلزائر،  -، ورقلة 01، العدد 12اجمللد 

 ،2017، ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة، اجلزائر، المديرية العامة للضرائبوزارة املالية،  .33
 :والمراسيم القوانين 

 .2017. ديسمرب. 18. يف املؤرخ 2017قانون اإلجراءات اجلبانية لسنة   من18املادة  .34
 ، 2017قانون االجراءات اجلبائية، سنة  من مكرر 20املادة  .35
، اجلريدة الرمسية 2009املتضمن قانون املالية لسنة  2008/12/30املؤرخ يف 21-08رقم  القانون .36

 ، 4الفقرة    20، املادة 2008/12/31، الصادرة يف74العدد 

 المراجع االجنبية



 المراجع
 

111 

 

37. Philippe Barthelemy, Travail Au Noir Une Economie 
Souterraine Un Etat De La Recherche, Travail Et Emploi 1986,. 

38. Cecile BAZERT, La Fraude Fiscale, Modélisation du Face 
a Face EtatContribuable, Thèse pour le Doctorat en Sciences 
Economiques, Université Montpellier I, France,2001,  

39. DGI. Guide du vérificateur de comptabilité. Alger print. Alger. 
Edition 2003.  

40. Haroune noureddine. Optimisation de l'Action de 
l'administration fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale. 
Mémoire de 3 eme cycle professionnel spécialisé en finance 
publique. IEDF 2004.  

41. Haroune Noureddine ،OP cit ,.  
42. Talbi abdelhak et Yacini hakim. Le contrôle fiscal outil de lutte 

contre la fraude fiscale. Mémoire Master en science de gestion. 
Université bejaia 2013.  



      

 

 المالحق



 المالحق
  

113 

 

 اإلقتطاع الضريبي اإلجمالي جدول : 01الملحق رقم

 : 

 وثيقة التسوية األولية  4c: 02 رقم الملحق

 



 المالحق
  

114 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
  

115 

 

 وثيقة طلب المعلومات  C3: 04 رقم الملحق

 

 

 

 



 المالحق
  

116 

 

 : طلب 05الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
  

117 

 

 : التسوية الجبائية لرقم أعمال 06الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
  

118 

 

 جدول حسابات النتائج :  07المحلق رقم

 

 



 المالحق
  

119 

 

 : التسوية الجبائية 08الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
  

120 

 

 G50: 09 رقم الملحق
 

 
 
 


