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 اإلهداء

 
 الرحيم الرحمن اهلل بسم : الشيطان الرجيم من باهلل أعوذ : تعالى قال

َلُمونَْ الِذينَْ َيسَتِوي هل قُ لْ } َلُمون لَْ وَالِذينَْ َيع   {َيع 
لى  إلى ىُذا عمًمي أىُدي       رب السماوات واألرض العمي القدير خالصا لو، وا 

 وخاتم األنبياء محمد ابن عبد اهلل صمى اهلل عميو وسمم.رسولو الكريم 

 حب العمم وروحي في نفسي غرس لى منإ عممي المتواضع أىُدي ٌكما      

" الزهرة"ووالدتي العزيزة رحمو اهلل " محمد" العزيز والديخالص إ بكل ورعاني
 ا.حفظيا اهلل وأطال اهلل في عمرى
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 المذكرة ويكفيني فخرا أنو تشرف بأن يقبل باإلشراف عمى مذكرتي.
وفقيم اهلل والى كل من وسعيم قمبي ولم  جميع زمالئي في الدراسة إلى      

  .يسعيم قممي

"إبراهيم الخليل"                                                    
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 ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :   

 ."من سلك طريق ا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريق ا إلى الجنة"                 
والثناء هلل عز وجل الذي وىبنا القوة والعزيمة وسيل عمينا سبل المثابرة والنجاح الشكر         

يميق بوجو كرمو وجاللتو عمى حجم المن والعطاء من صحة وعافية إلتمام ىذا فالحمد هلل حمدا 
 العمل المتواضع.

إن االعتراف بالجميل ما ىو إال جزء يسير من رده وألن الكممات كل ما نممكو إزاء من        
بالنصح واإلرشاد وضل ينا بخل عمالفاضل الذي لم ي غمرني بالجميل وأخص بالذكر األستاذ

 ."عجيلة محمد" الدكتور فمك منا أسمى معاني التقدير أستاذ  احفزني

الخالصة إلى كل من ساىم في دفع وتيرة ىذا العمل ومد يد العون  ناأتقدم بتشكرات       
وخصوصا أساتذة دفعة المحاسبة الذين لم يبخموا عمينا في تحصيمنا  ة طيبةوالمساندة ولو بكمم

 .إدارة القسمل وعما الستكمال المشوار الدراسي،

 .إلى كل من كان لو الفضل في إنجاز ىذا البحث ولو بدعاء أو كممة تشجيع       

لى كل من سره نجاح ناتقدم بالشكر إلى كل من تمنى أن يرى عممون        ناىذا شيئا ممموسا وا 
 والشكر هلل من قبل ومن بعد.

 الخليل إبراهيم – سفيان                                                          

  

 
 

 



صـــــــــــــــــــــــالملخ  

 

 الملخص:

نسعى من خالل هاته الدراسة اليت قمنا هبا اىل تعريف أمهية دور التحقيق احملاسيب جلبائي الذي يلعبه يف 
كشف   أخرىتصحيح األسس اخلاضعة للضريبة اليت من خالذلا يتم زيادة مداخيل اخلزينة العمومية ومن جهة 

 الالزمة .القانونية  اءاتاإلجر  إتباع إىلمجيع ادلكلفني بالضريبة  وإخضاعالغش الضرييب وردعه 

الضريبة  واألسسالضوء لبعض ادلفاهيم للتحقيق احملاسيب اجلبائي  إسقاطحيث انه متت الدراسة من خالل 
الضريبية من خالل دراسة حاالت بعض ملفات اخلاضعني  األسسومن مث ابراز دور هذا التحقيق يف تصحيح 

احلدود القانونية ومن مث استخالص مدى صحة التصرحيات من للضريبة و القيام بعملية التحقيق والرقابة ضمن 
 .عدمها وتصحيح ما جيب تصحيحه 

 .التصريح. اإلجراءاتاألسس .ادلعاينةا الضرائب. .الرقابة: التحقيق .  المفتاحية الكلمات

In this study, we seek to define the importance of the role of 
accounting and tax investigation in the correction of the taxable 
bases through which the revenues of the public treasury are 
increased and on the other hand to detect and deter tax fraud 
and subject all taxpayers to the necessary legal procedures. 

Where the study was done by shedding light on some concepts 
of the accounting and tax investigation and tax bases and then 
highlight the role of this investigation in the correction of tax 
bases by studying the cases of some files subject to tax and carry 
out the process of investigation and control within the legal 
limits and then to extract the validity of statements or not 
correct What to correct. 
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 TVA.......................................... 173( : جدول حساب الرسم على القيمة ادلضافة 0-0) رقم دولاجل 00

 TAP.......................................... 173( : جدول حساب الرسم على النشاط ادلهين 0-0) رقم دولاجل 00

 179 ......................( : جدول تصحيح األساس اخلاضع للضریبة على أرباح الشركات0-0) رقم دولاجل 00

 IBS......................................... 179( : جدول حساب الضریبة على أرباح الشركات 0-0) رقم دولاجل 00

 IRG............... 172( : جدول حساب الضریبة على الدخل اإلمجايل على الشركات 0-0) رقم دولاجل 01



 قائمة الجداول
 172 .........................................................( : جدول جتميع احلقوق للسنوات األربع0-0جدول رقم ) 00

 170 .........................................................( جدول استدراك الرسم على القيمة ادلضافة0-0) رقم دولاجل 00

 170 .............................................................( : جدول اسرتجاع الرسم على ادلشرتیات0-0) رقم دولاجل 00

 178 ......................................................( : جدول استدراك الرسم على النشاط ادلهين0-0)  رقمدوىاجل 00

 IBS ( : جدول التصحيح النهائي األساسي اخلاضع للضریبة على أرباح الشركة0-0) رقم دولاجل 00
 .........................................................للسنوات األربع IRGوالضریبة على الدخل اإلمجايل للشركاء 

178 

على األسس النهائية  IBS( : جدول حساب الضریبة على أرباح الشركات 0-0) رقم دولاجل 00
  ...............................................................................................................................................ادلعتمدة

178 

 IRG......................... 178( : جدول حساب الضریبة على الدخل اإلمجايل للشركاء 0-0) رقم دولاجل 00

 178 .............................................( : جدول جتميع احلقوق النهائي للسنوات األربعاء0-0) رقم دولاجل 48

 



 قائمة األشـــــــــــــــــــــــــــــــكال
 

 

 

 

 الصفحة العنوان الرقم
 80 .....................................................................................: أشكال الرقابة اجلبائية (1-1الشكل رقم ) 10

 08 .................................................اهليكل التنظيمي ملديرية األحباث واملراجعات: ( 2-1) الشكل رقم 10

 01 .....................................................: اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب( 0-0) الشكل رقم 10

 02 ...................................................ملديرية كربيات املؤسسات: اهليكل التنظيمي ( 0-0) الشكل رقم 10

 03 ........................................................................( : اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب0-0الشكل رقم ) 10
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 : توطـــــــــــــــــــــــــــــــئة

والذي ميثل ادلورد األساسي دليزانية الدولة اجلزائرية، بات  4102احلاد يف أسعار البًتول سنة  فاضخناالبعد 
للموارد ادلالية األخرى خارج احملروقات واليت من بينها ادلداخيل  االعتبارمن الضروري السلطات اجلزائرية إعادة 

 اجلبائية.

نة العمومية منح ادلشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية اخلزي امتيازاتومن أجل احلفاظ على 
أو التخفيف منو على  والتنظيمية الالزمة هبدف مراقبة واسًتجاع ادلال العام ومكافحة ظاىرة التهرب الضرييب

 األقل، وىذا دلا تسببو من أضرار على االقتصاد الوطين بشكل عام وعلى اخلزينة العمومية بشكل خاص.

ومن بني أىم تلك الوسائل اليت تعتمد اإلدارة اجلبائية يف مراقبة وتصحيح األسس الضريبة جند التحقيق 
والتجاوزات اليت ميكن أن يستعملها ادلكلف سواء بقصد أو بغري احملاسيب والذي من خاللو يتم كشف اإلغفاالت 

 قصد.
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 : إشكالية البحث

 : للعرض ادلوجز تتضح لنا معامل إشكالية البحث اليت ميكن صياغتها كالتايل استنادا

 ما أمهية ودور التحقيق احملاسيب كآلية لتصحيح األسس الضريبية ؟

 : ىذا ادلوضوع قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية وحىت نتمكن من اإلحاطة جبوانب

 ؟ ما ىي أشكال الرقابة اجلبائية يف اجلزائر 
 ؟ ما الطرق ادلتعمدة لتصحيح األسس الضريبية وفق التحقيق احملاسيب 
 ؟ ىل النتائج ادلتوصل إليها من خالل التحقيق احملاسيب تعكس فعالية ىذا األخري 

 : الفرضيات

 احملاسيب دور يف تفادي األخطاء احملاسبية ادلرتكبة واليت تكلف عواقب مالية وخيمة.إن التحقيق - -0
 الضرييب، واكتشاف أساليب جديدة للتهرب الضرييب. التهربالتحقيق احملاسيب مهم يف تدنية  -4
 من فعالية الرقابة اجلبائية. عساىم التحقيق احملاسيب يف الرف -3

 : أهمية البحث

الدور الذي تلعبو الضرائب يف االقتصاد الوطين إذ تكتسي أمهية بالغة فيما يتعلق يستمد البحث أمهية من 
بتمويل اخلزينة العمومية، ويتجلى ذلك يف حجم اإليرادات اجلبائية ادلوجهة لتحقيق الربامج ادلسطرة إىل جانب 

 .جهود الدولة يف احلفاظ على ىذه ادلوارد بتسخري إمكانيات وىياكل رقابية كفيلة بذلك

  : أهداف البحث

 : اذلدف من البحث ىو

 داخيل ادليزانية الدولة من من اجل  زيادة م إبراز الدور الفعال للتحقيق احملاسيب يف تصحيح الوعاء الضرييب
 ادلقبلني على دراسة ىاتو ادلواضيعلطلبة اجلامعيني واجهة و للمكلفني بالتحقيق 
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  الرقابة اجلبائية.التعرف على سري ادلهام على مستوى مصاحل 
 .إثراء ادلكتبة بدراسات حول اجلباية عموًما، والرقابة اجلبائية خصوصا 

 : الموضوع اختيارأسباب 

 : موضوع البحث أسباب موضوعية ىي الختيار

 سبة.اأمهية التحقيق احملاسيب على اجلباية وعلى احمل 
 خصوصا. ادلسامهة يف إثراء الدراسات اجلبائية عموما والتحقيق احملاسيب 
 .التطلع ألمهية التحقيق احملاسيب ودوره يف مكافحة التهرب الضرييب واحلفاظ على موارد اخلزينة العمومية 

 حدود الدراسة : 

 معاجلة البحث مرتبطة حبدود زمانية وحدود مكانية.

ية الضرائب مكانية حيث تنطلق من دراسة ملف من ادللفات اجلبائية اليت خضعت للتحقيق احملاسيب لدى مدير  -
 لوالية غرداية.

 من أجل اإلدلام جبوانب ادلوضوع. 4107إىل  4102زمانية حيث متت دراسة ادللف يف السنوات من  -

 صعوبات البحث : 

 ادلواجهة:ال خيلو أي عمل من صعوبات ومن أبرز الصعوبات 

 االعتماد على القوانني ودليل التحقيق.قلة ادلراجع والكتب اليت تتناول موضوع التحقيق احملاسيب مما دفعنا  -

 صعوبة احلصول على ادلعلومات واإلحصائيات حبجة السر ادلهين. -
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 د
 

 المنهج المتبع :

إن طبيعة ادلوضوع ادلدروس تقتضي إتباع رلموعة من ادلناىج العلمية حيث مت االعتماد على ادلنهج الوصفي 
وأشكاذلا، كما مت االعتماد على ادلنهج التحليلي عند التطرق عند التطرق خلصائص الرقابة اجلبائية وأمهيتها 

بإجراءات التحقيق احملاسيب باعتباره أحد أدوات الرقابة اجلبائية اليت ختضع لنصوص قانونية واستعمال منهج دراسة 
 حالة يف اجلانب ادليداين.

 تقسيمات البحث :

 سبقتهما مقدمة عامة.من أجل اإلدلام بادلوضوع مت تقسيم البحث إىل فصلني 

الفصل األول مت التطرق فيو لإلطار ادلفاىيمي والنظري دلتغريات الدراسة والدراسات السابقة، حيث قّسم 
بدوره إىل مبحثني، ادلبحث األول يتناول أساسيات التحقيق احملاسيب اجلبائي واألسس الضريبية، أّما ادلبحث الثاين 

 يتناول الدراسات السابقة.

ثاين وقد خّصص للدراسة ادليدانية واليت متحورت حول تصحيح األسس الضريبية وفق التحقيق الفصل ال
ومت  4107إىل  4102احملاسيب اجلبائي وكانت الدراسة يف ادلديرية الوالئية للضرائب بغرداية اشتملت أربع سنوات 

الثاين فقد تضمن منوذجني للتحقيق  تقسيمو إىل مبحثني تناول األول نبذة حول مديرية الضرائب زلل الدراسة أّما
 احملاسيب مث من خالذلا تصحيح األسس الضريبية.
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  : دــــــــــــــــــــــــتمهي
يعترب التحقيق احملاسيب اجلبائي أداة فعالة للرقابة اجلبائية من أجل الكشف عن األخطاء ادلرتكبة يف التصريح 
باألسس الضريبة للمكلفُت أيا كاف نشاطهم ذباريا أو صناعيا وخدماتيا، وأيا كاف شكلهم القانوين، وكذلك 

ا للقوانُت اجلبائية السارية ادلفعوؿ وفقا للقواعد احملاسبية وىذا حفاظا على مصاحل تصحيح ىذه التصرػلات وفق
 اخلزينة العمومية من جهة ولردع ادلكلفُت ادلتهربُت من دفع الضرائب وربسيسهم بقرب اإلدارة اجلبائية منهم.

 هم وتصحيحها يف ادلستقبل.جلبائي فرصة دلهنيُت احملاسبة من أجل تدارؾ أخطائاكما يعترب التحقيق احملاسيب 
ومن أجل التعرؼ أكثر على التحقيق احملاسيب واألسس الضريبية والعالقة بينهما قمنا بتقسيم الفصل إذل 

 : مبحثُت علا
  .أساسيات التحقيق احملاسيب اجلبائي واألسس الضريبية:  المبحث األول
 .الدراسات السابقة:  المبحث الثاني
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 : أساسيات التحقيق المحاسبي الجبائي واألسس الضريبية  ولالمبحث األ
للضريبة أو للرسم واليت يصرح هبا ادلكلف بالضريبة يف  إخضاعهاإف األسس الضريبية ىي القاعدة اليت يتم 

علها تصرػلاتو السنوية أو الشهرية وألجل مراقبة ىذه التصرػلات وضع ادلشروع اجلزائري آليات للرقابة اجلبائية من أ
 التحقيق احملاسيب اجلبائي وعليو كاف من الضروري التطرؽ للمفاىيم األساسية ذلاتُت ادلفهومُت:

 ق المحاسبي الجبائيي: التحق المطلب األول
 : مدخل الرقابة الجبائية  الفرع األول

خاص احملاسيب وأىدافو وأشكالو وكذلك األش اجلبائي من خالؿ ىذا الفرع سوؼ نتطرؽ دلفهـو التحقق
 واذليئات ادلخوؿ ذلا القياـ بو.

  تعريف الرقابة الجبائية وأهدافهاأوال : 
توجد العديد من التعريفات للتحقيق اجلبائي إال أنو ؽلكن حصرىا يف أهنا تلك  تعريف التحقيق الجبائي : -(1

قدمة من طرؼ ادلكلف اإلجراءات اليت تقـو هبا اإلدارة اجلبائية بغرض التأكد من صحة ومطابقة التصرػلات ادل
 .بالضريبة
ادلكلف بالضريبة بالنظاـ اجلبائي  التزاـىي السلطة ادلمنوحة لإلدارة اجلائية ألجل متابعة ومراقبة مدى :  1 تعريف

 1والضرييب واحملافظة على موارد اخلزينة العمومية وكذلك ربقيق العدالة االجتماعية بُت ادلكلفُت بالضريبة
حملتوى الكتابات احملاسبية دبا يتالءـ مع القانوف اجلبائي والتحقيق من ىذا احملتوى مع ىو تشخيص :  2 تعريف

 2اإلثباتات ادلقدمة
 : ؽلكن تقسيم أىداؼ الرقابة اجلبائية إذل ثالثة أىداؼ ىي : أهداف الرقابة الجبائية -(2
ة للمكلفُت للقوانُت واألنظمة وعليو وتتمثل يف مدى مطابقة ومسايرة سلتلف التصرفات ادلالي : أهداف قانونية -(أ

حرصنا على سالمة ىذه األخَتة ترتكز الرقابة اجلبائية على مبدأ ادلسؤولية واحملاسبة دلعاقبة ادلكلفُت بالضريبة عن أية 
 فات أو سلالفات ؽلارسوهنا للتهرب من دفع مستحقاهتم.ااضلر 
ادة فعالية اإلدارة اجلبائية من خالؿ ادلعلومات اليت تقدمها، للرقابة اجلبائية دور ىاـ يف زي : األهداف اإلدارية -(ب

 : حيث تشتمل النقاط التالية

                                                 
 .11 ص، 2009جلزائر، بدوف طبعة، مصطفى عوادي، الرقابة اجلبائية على ادلكلفُت بالضريبة يف النظاـ الضرييب اجلزائري، مطبعة مزوارف ا  1
ة العادلية واحلوكمة وذلي بوعالـ، مداخلة بعنواف: ضلو إطار مفتوح لتفعيل آليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار األزمة، ادللتقى العلمي الدورل حوؿ األزم  2

 .2009العادلية، جامعة سطيف، 
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ت ادلناسبة االقرار  ازباذربديد االضلرافات وكشف األخطاء يساعد اإلدارة يف ادلعرفة واإلدلاـ بأسباهبا وبالتارل  -
 دلواجهة ادلشاكل اليت تنجم عم ذلك.

 كنسب التهرب الضرييب.  اإلحصائياتداد تساعد الرقابة اجلبائية بإع -
 كشق الثغرات القانونية اليت تساعد على التملص من الضريبة والبحث عن احللوؿ ذلا. -
 : وتتمثل يف ىدفُت أساسيُت علا : األهداف االجتماعية -(ج
ع ادلكلفُت على ندـ مبدأ أساسي أال وىو وقوؼ صبي بإرساءربقيق العدالة اجلبائية بُت ادلكلفُت بالضريبة وىذا  -

 .ادلساواة أماـ الضريبة
 أداء وربمل واجباتو ذباه اجملتمعادلموؿ دبختلف صورىا مثل السرقة واإلعلاؿ أو تقصَته يف  اضلرافاتمنع وزلاربة  -
هتدؼ الرقابة اجلبائية إذل زلافظة على األمواؿ العامة من الضياع، دبختلف  : األهداف المالية واالقتصادية -(د

كالو بغرض زيادة إيرادات اخلزينة العمومية، وبالتارل زيادة األمواؿ ادلتاحة لإلنفاؽ شلا يؤدي إذل الرفاىية أش
 .1االقتصادية للمجتمع ككل

 : أشكال الرقابة الجبائيةنيا ثا
 : ؽلكن تلخيص أشكاؿ الرقابة اجلبائية يف الشكل التارل

 : أشكال الرقابة الجبائية (1-1الشكل رقم )
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 –غرداية-: من إعداد الطالبان استنادا إلى المعلومات مقدمة من المديرية الوالئية للضرائب  المصدر
                                                 

 .56ص  2013يل عملية الرقابة اجلبائية، رسالة نيل ادلاسًت، جامعة ادلسيلة، فصيلة اذلادي، إعادة ىندسة اإلدارة الضريبية لتفع 1

 الرقابة الجبائية

رقابة على مستوى 
 مفتشية الضرائب

رقابة على مستوى 
 مديرية الضرائب

الرقابة 
 الشكلية

الرقابة على 
 الوثائق

عمق في التحقيق الم
 مجمل الوضعية الجبائية 

vasfe 

التحقيق 
 المصوب

vp 

التحقيق 
 المحاسبي

vc 
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  الهياكل واألشخاص المخولة لهم عملية التحقيقثالثا : 
ترتكز مهاـ الرقابة اجلبائية على رلموعة من اذلياكل واألجهزة اإلدارية ادلخوؿ ذلا قانونيا للقياـ بأداء ىذه 
ادلهاـ على أكمل وجو وسبارسها بطريقة منظمة وفعالة، كما خوؿ ادلشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية عدة وسائل ىيكلية 
متخصصة يف رلاؿ الرقابة اجلبائية، منها من ؽلارسها حاليا ومن يدخل ضمن إعادة ىيكلة مصاحل اإلدارة اجلبائية 

 ادلركزية. اليت بواسطتها تنفذ الربامج ادلسطرة من اإلدارة
  األجهزة المختصة حاليا بالرقابة الجبائية: 
الصادر يف  98/228أنشئت ىذه ادلديرية ادلركزية دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم :  مديرية األبحاث والمراجعات -1

يات ، وادلتضمن التنظيم اإلداري ادلركزي لوزارة ادلالية، وقد جاءت ىذه ادلديرية لتدعم باقي ادلدير 13/07/1998
األخرى يف الرقابة اجلبائية على ادلستوى الوالئي، واليت ىي ربت غطائها، كما أف اختصاصها ؽلتد عرب الًتاب 
الوطٍت، وتنحصر مهامها يف ربديد اختيار ادلكلفُت بالضريبة الذين يقع عليهم التدقيق من خالؿ برنامج مسبق 

الضرائب ادلعنية بادللفات مث ادلديرية الوالئية الفرعية للرقابة االنتقاء ادللفات اجلبائية، وىذا باقًتاح من مفتشيات 
 اجلبائية لتصادؽ على الربنامج ادلقًتح أو تعديلو.
مهمة الرقابة اجلبائية بتوفر شرط مستوى رقم األعماؿ األربع  DRVكما تسند دلديرية األحباث وادلراجعات 

دج سنويا بالنسبة دلقدمي اخلدمات، ورقم أعماؿ  4.000.000السنوات األخَتة زلل التحقيق، على أف يتجاوز 
دج سنويا بالنسبة للمؤسسات األخرى، أما اذلدؼ الرئيسي ذلذا اجلهاز ىو سد منافذ التهرب  10.000.000

 : 1الضرييب واسًتجاع حقوؽ اخلزينة العمومية بوضع إسًتاتيجية عمل لذلك
 يستوجب األولوية يف بررلة ادللفات الضخمة. الكشف عن التيارات الكبَتة للتهرب الضرييب شلا  -
 جعل الرقابة أكثر شفافية حلماية امتيازات اخلزينة العامة من جهة وحقوؽ ادلكلفُت من جهة أخرى.  -
 إجراء سلسلة من العمليات التقييم أداء ادلصاحل اجلبائية هبدؼ رفع نوعية التدقيق إذل أفضل مستوی.  -
 كفاءة عالية يف عمليات التدقيق لتساىم من تقليص حجم ادلنازعات اجلبائية.االلتزاـ والعمل جبدية و  -

( 04يف حُت اذليكل التنظيمي دلديرية األحباث وادلراجعات التابعة للمديرية العامة للضرائب ػلتوي على أربع )
 : 2مديريات فرعية على ادلستوى ادلركزي وثالثة مصاحل خارجية على ادلستوى اجلهوي

 ف بالعمليات الواجب تدقيقها من أجل ذبميع واستغالؿ ومراقبة استعماؿ ادلعلومات ادلتوفرة. التعري -

                                                 
1
 Bulletin des services fiscaux , DGI, n° 19, Alger Print, 2000, Page 74 - 78. 

2
 Bulletin des services fiscaux, Op.cit, Page 69,70. 
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 الربرلة ادلضبوطة على ادلستوى الوطٍت لكل مراجعة أو حبث متعلق دبختلف التحقيقات اجلبائية.  -
 واحمللي. التوجيو والتعاوف مع وتقييم نشاطات مصاحل ادلراجعات ادلتواجدة على ادلستوى اجلهوي -

 : 1أما العمل ادليداين ذلذا اجلهاز ينحصر يف ادلصاحل اجلهوية التابعة ذلا وادلكلفة بعدة مهاـ منها
 تنفيذ برامج ادلراجعات مع مراقبة ومتابعة دورية لألنشطة اليت تضبط من ادلديرية ادلركزية،  -
  كامل الًتاب الوطٍت، تضمن تسيَت وتنظيم وسائل تدخل فرؽ التدقيق اجلبائي ادلختلفة عرب -
تنفذ كل عملية تدقيق يأمر بو وزير ادلالية أو ادلدير العاـ للضرائب أو كل السلطات ادلختصة باالتصاؿ مع سلتلف  -

 .اذليئات، كما تطبق حق االطالع على ادللفات اليت زبضع الختصاصها
 : الهيكل التنظيمي لمديرية األبحاث والمراجعات (2-1) الشكل رقم

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية للجمهوري المصدر
 .9، الجزائر، ص24/99/2996المؤرخة في  59العدد 

 
 
 

                                                 
اجلريدة الرمسية · وادلتعلق بتنظيم ادلصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحيتها،  18/06/2006مؤرخ يف  327-06من ادلرسـو التنفيذي رقم  10ادلادة   1

 .9، ص24/09/2006ادلؤرخة يف  59العدد 

 مديرية األبحاث والمراجعات 
DRV 

نيابة مديرية التحقيقات 
 والبحث عن المعلومة

نيابة مديرية اإلجراءات 
 الحبائية

نيابة مديرية الرقابة 
 الجبائية

 نيابة مديرية البرمجة

مصلحة األبحاث 
 راجعاتوالم

مصلحة األبحاث والمراجعات 
 SRV بالجزائر العاصمة

مصلحة األبحاث 
 والمراجعات بوهران

SRV 
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إضافة إذل مديرية األحباث وادلراجعات على ادلستوى ادلركزي، فإف  : المديرية الوالئية الفرعية للرقابة الجبائية -(2
ئب على ادلستوى احمللي ىي أيضا مكلفة بقياـ عملية الرقابة اجلبائية بتكفل مديرية فرعية مهتمة ادلديرية الوالئية للضرا

 هبذا اجملاؿ، إذ تعد اذليئة ادلختصة هبذه ادلهمة عرب إقليمها.
كما أهنا مكلفة بتطبيق برامج ادلراجعة ادلصادؽ عليها من مديرية األحباث وادلراجعات واليت تكوف يف إقليم 

دج  4.000.000ة بشرط أف يكوف ادلكلفُت اخلاضعُت للرقابة اجلبائية زلققُت رقم أعماؿ سنوي أقل من الوالي
 .1دج لباقي ادلؤسسات األخرى 10.000.000بالنسبة دلقدمي اخلدمات ورقم أعماؿ سنوي أقل من 

إعداد  - 2د:( مكاتب ومن أبرز ادلهاـ ادلسندة لو صل3أما اذليكل التنظيمي ذلذه اجلهاز يضم ثالث )
 ات دلختلف اإلدارات واذليئات اليت لديها معلومات عن تأسيس الوعاء الضرييب. بطاق

بررلة التدخالت عن طريق فرؽ البحث والتدقيق والفرؽ ادلختلطة )الضرائب، التجارة واجلمارؾ( قصد البحث  -
 علومات.عن ادلادة اخلاضعة للضريبة وصبع ادلعلومات اإلعداد البطاقيات ومقارنة ادل

 تقييم أنشطة ادلفتشيات وتقدمي اقًتاحات من شأهنا ربسن البحث عن ادلادة اخلاضعة للضريبة. -
 استقباؿ ادلعلومات احملصل عليها لتصنيفها وتوزيعها على مفتشيات الضرائب ادلعنية الستغالذلا.  -
 ذلا مع مراقبة استعماذلا. تقدمي كل االقًتاحات واآلراء الرامية إذل ربسُت حفظ ادلعلومات واستغال -
 بررلة القضايا اخلاضعة للمراجعة السنوية ومتابعة مستمرة إلصلاز الربنامج يف اآلجاؿ احملددة.  -
  .متابعة ومراقبة عمل فرؽ التدقيق والسهر على تنفيذ تدخالهتم وفقا للنصوص قانونية معموؿ هبا -
 ة عن عمليات ادلراجعة ومتابعتها باستمراراحلرص على ربصيل سلتلف الضرائب والرسـو الناذب -

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bulletin des services fiscaux, Op.cit, Page 72. 

ية والوالئية للضرائب وتنظيمها وصالحيتها، لوزارة ادلالية، ادلؤرخ من القرار ادلتعلق بتحديد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهو  55إذل  52ادلواد من  2
 .23ص، 25/10/1998الصادرة بتاريخ  79. اجلريدة الرمسية العدد 12/07/1998يف 
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 : الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب( 3-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  43: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  المصدر
 29، ص 22/96/2995المؤرخة في 

 وهبدؼ مواكبة التطورات احلديثة والتحكم بشكل فعاؿ يف تسيَت  : لجبائيةاألجهزة المختصة حديثا بالرقابة ا
ملفات ادلكلفُت بالضريبة قامت اإلدارة اجلبائية بالتكيف مع ادلعطيات اجلديدة ووضعت قواعد سَت متجانسة 

رحلة الثانية من ، وتبعا دلخطط عصرنة اإلدارة اجلبائية الذي يعترب ادل1وحديثة على ادلستوى التشريعي أو التنظيمي
اإلصالحات اجلبائية يف اجلزائر قامت ادلديرية العامة للضرائب بوضع رلموعة من النشاطات اليت هتدؼ إذل ربقيق 

: مديرية كربيات  وىي 2002ىذا الغرض وادلتمثلة يف إنشاء ىياكل إدارية تنظيمية جديدة ابتداء من سنة 
وتعزيزا لألجهزة الرقابية السابقة وتقليص  CPIرية للضرائب ، مراکز جواCDI، مراكز الضرائب DGEادلؤسسات 

الضغط عليها مت استحداث جهازين آخرين تدعيما ذلما دلكافحة التهرب الضرييب نسعى لتسليط الضوء على 
 اذليئتُت األوذل والثانية يف رلاؿ الرقابة اجلبائية. 

 02/303سات دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم أنشئت مديرية كربيات ادلؤس:  كبريات المؤسسات مديرية  -(1
وذلا صالحيات  26/12/2005ادلؤرخ يف  02/494وادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التنفيذي  28/09/2002ادلؤرخ يف 

                                                 
 .43عوادي مصطفي، مرجع سابق ، ص  1

 مديرية الوالئية للضرائب
DWI 

المديرية الفرعية 
للعمليات الجبائية

 
  

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

المديرية الفرعية 
 للرقابة الجبائية

المديرية الفرعية 
 للتحصيل

حث عن مكتب الب
 المعلومات الجبائية 

مكتب البطاقات والمقارنة 
 المعلومات

مكتب األبحاث 
 BRV والمراجعات

المديرية الفرعية 
 للوسائل
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على ادلستوى الوطٍت لكوهنا مكلفة بتسيَت كل ادلهاـ من ربديد الوعاء إذل التحصيل وحىت الرقابة اجلبائية وادلنازعات، 
 .1التنظيمي ذلذا اجلهاز احلديث موضح يف الشكل ادلوارلأما اذليكل 

أما ادلكلفُت بالضريبة واخلاضعُت ذلذه ادلديرية ىم سلتلف الشركات العاملة يف رلاؿ احملروقات والشركات 
، دج100.000.000دبختلف طبيعتها القانونية اليت يساوي أو يفوؽ رقم أعماذلا السنوي مائة مليوف دينار جزائري 

أىداؼ إنشاء ىذه ادلديرية ىو التحكم اجليد يف تسيَت ادللفات اجلبائية ادلهمة وادلمثلة يف حجم نشاطات ومن 
، مع متابعتها 2من اإليرادات اجلبائية %70ادلكلفُت بالضريبة من حيث احلصيلة الضريبية واليت تقارب نسبتها 

لتخفيف من حدة التهرب ل ضماف حصيلة أكرب واادلستمرة والدقيقة لكوهنا سبلك خَتة اإلطارات واألعواف من أج
أما ادلهاـ ادلسندة دلديرية كربيات ادلؤسسات يف رلاؿ اختصاصها على ادلستوى الوطٍت ومدى حجم ، الضرييب

 : ادللفات اجلبائية اليت حبوزهتا صلدىا عديدة نذكر منها بإغلاز
 دلتواجدين ربت سلطتها. مسك ومتابعة مستمرة ودقيقة لكل ملف جبائي خاص بادلكلفُت ا -
 البحث عن ادلعلومات اجلبائية من سلتلف ادلصادر جلمعها وتبويبها بغرض االستغالؿ األمثل.  -
 إعداد وإصلاز برامج التدخالت والرقابة اجلبائية لدى ادلكلفُت بالضريبية مع تقييم النتائج.  -
 ازعات اإلدارية منها والقضائية.التحقيق يف التظلمات والشكاوي ومعاجلتها ضمن متابعة ادلن -

 الهيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات : (4-1) رقمالشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .19، مرجع سابق ، ص  18/99/2996مؤرخ في  327-96المصدر : المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
1
 20، ص  22/06/2005درة بتاريخ الصا 43، اجلريدة الرمسية العدد 07/06/2005فيمن القرار الوزاري ادلشًتؾ ادلؤرخ  2ادلادة  

2
  La lettre de la DGI , direction générale des impôts, n°30, 2008, P 06. 

 مديرية كبريات المؤسسات

DGE 

المديرية الفرعية جباية 
 المحروقات

  

المديرية الفرعية تسيير 
 الملفات

 الرقابة الفرعية المديرية
 الجبائية

الفرعية  المديرية
 المنازعات

 المراجعات مكتب  األبحاث مكتب

المديرية الفرعية 
 للرسائل العامة
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والئية للضرائب كما ىي مصلحة تنفيذية على ادلستوى احمللي ومرتبطة مباشرة بادلديرية ال : مركز الضرائب -(2
يتكفل مركز الضرائب بتسيَت ادللفات اجلبائية دلختلف ادلكلفُت اخلاضعُت للنظاـ احلقيقي وال يتجاوز رقم أعماذلم 

باإلضافة إذل ادلهن احلرة وؼلتص ىذا ادلركز بكل ادلراحل من ربديد الوعاء إذل  دج100.000.000السنوي 
، ونظرا لقرب تواجد مراكز الضرائب للمكلفُت 1وادلنازعات يف حدود صالحيتوالتحصيل مع تكلفيو بالرقابة اجلبائية 

 : فلها عدة مهاـ على كل ادلستويات نذكر منها
 التسيَت والتكفل احلسن ادللفات ادلكلفُت ومراقبتها باستمرار للتخفيف من ظاىرة التهرب الضرييب.  -
  عملية التدقيق ادلعمق هبدؼ التطهَت. يف حالة وجود ذباوزات خطَتة ػلوؿ ادللف اجلبائي إذل -
 القياـ بالبحث عن ادلعلومات اجلبائية وادلادة اخلاضعة للضريبة جلمعها واستغالذلا بشكل أمثل.  -
 إعداد وإصلاز برامج التدخالت والرقابة اجلبائية لدى ادلكلفُت بالضريبة مع تقييم النتائج احملصلة.  -
 بائية والشكاوي اخلاصة بادلكلفُت بالضريبة واليت ربت سلطتها.التعجيل بتسوية النزاعات اجل -

كما يرجع التأخر يف توسيع وتنفيذ ذبربة مراكز الضرائب باستثناء ادلراكز النموذجية إذل تعطل إنشاءىا 
د بسبب ادلساحات غَت ادلتوفرة بشكل الئق وكذا تسخَت الوسائل ادلادية وادلالية الضخمة ذلذا الغرض علما أف عد

 مركز. 65مراكز الضرائب ادلربرلة عرب الًتاب الوطٍت بلغت 
 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب ( :5-1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 .22، مرجع سابق، ص 18/99/2996مؤرخ في  327-96المصدر : المرسوم التنفيذي رقم 
 

                                                 
1
 .10، مرجع سابق ، ص 18/09/2006مؤرخ يف  327-06من ادلرسـو التنفيذي رقم  20ادلادة   

 CDI  مركز الضرائة

مصلحة رئيسة تسيير 
 الملفات

مصلحة رئيسة الرقابة  مصلحة رئيسة التحصيل
 واألبحاث

مصلحة رئيسة 
 المنازعات الجبائية

مصلحة البحث عن 
 المادة الخاضعة

مصلحة 
 ماتالمعلو 

مصلحة 
 التدخالت

مصلحة الرقابة 
 الجبائية
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 رت إدارة الضرائب اإلمكانيات البشرية ألداء مهاـ الرقابة اجلبائية وف : األشخاص المكلفين بالرقابة الجبائية
الالزمة لتمارس مهامها على أكمل وجو واليت خوؿ ذلا القانوف معايَت انتقاء ادلوارد البشرية اليت سبتاز باخلربة والكفاءة 

 ادلهنية العالية، كما حدد ادلشرع اجلبائي مسؤولياهتم ذباه اإلدارة اجلبائية وذباه ادلكلفُت بالضريبة. 
إف الرقابة اجلبائية ىي من حق اإلدارة اجلبائية وحدىا اليت سبارس من  : ان المكلفين بالرقابة الجبائيةاألعو   -1

  1طرؼ موظفيها إجراء التدقيق يف زلاسبة ادلكلفُت بالضريبة وإجراء كل ادلراجعات الضرورية للوعاء ومراقبة الضريبة،
من طرؼ ادلديرية العامة للضرائب إلظهارىا عند القياـ كما غلب أف يكوف للعوف ادلدقق بطاقة انتداب تسلم لو 

بوظيفتو وىي تبُت صفة العوف ادلدقق كاذلوية، الرتبة وحىت الوظيفة ادلسندة إليو, كما ؽلكن أف تسحب ىذه البطاقة 
 : 3وادلوظفُت ادلكلفُت بذلك ىم ،2يف حالة التوقف عن العمل وترجع لو عند االستئناؼ

وىو ادلسؤوؿ ادلباشر عن إعداد برنامج ادلراجعات ادلمنوحة  : لف بالرقابة الجبائيةنائب المدير المك -أ(
للمصلحة، كما يراقب أعماؿ فرؽ التدقيق اجلبائي، ويستقبل يف بعض احلاالت ادلكلفُت اخلاضعُت للرقابة اجلبائية 

ويسهر على مدى تطبيق بصفتو شلثل اإلدارة، كما ػلرص على ضماف إجراء التدقيق وفقا لألسس القانونية، 
 الضمانات ادلمنوحة للمكلفُت يف إطار رلاالت التدقيق احملاسيب واجلبائي.

باإلضافة إذل ذلك يقـو بصفة دورية جبمع رؤساء وفرؽ التدقيق للقياـ بدراسة األعماؿ ادلنجزة وادلربرلة، 
لى نقل تقارير ادلراجعات للمديرية لتقدمي ادلالحظات واالقًتاحات الالزمة هبدؼ ربسُت شروط العمل كما يعمل ع

 اجلهوية للضرائب التابعة ذلا إقليميا.
إف القانوف يستوجب أف يكوف لرئيس مكتب األحباث وادلراجعات  : رئيس مكتب األبحاث والمراجعات -ب(

 ( سنوات كمدقق جبائي، كما يكوف ربت سلطتو فرؽ للتدقيق06على األقل رتبة مفتش، وخربة ال تقل عن ستة )
لكونو مسؤوال عن النظاـ العاـ داخل فرؽ التدقيق ويسهر على حضور ومواظبة األعواف ادلدققُت يف أماكن عملهم، 
مع مسؤولية التكفل بالقضايا ادلربرلة والسهر على تنفيذىا، كما يتدخل أحيانا يف مناقشة نتائج التحقيق مع نائب 

 سن للجهود ادلبذولة من طرؼ األعواف ادلدققُت.ادلدير ادلكلف بالرقابة اجلبائية وتقييم السَت احل
حىت تسند مهمة التدقيق ألعواف اإلدارة اجلبائية غلب على األقل أف يكونوا حاملي رتبة  : األعوان المدققين -ج(

: "ال ؽلكن إجراء ادلراجعات يف احملاسبة إال من طرؼ أعواف اإلدارة  مفتش ضرائب وىذا التزاما بالتشريع اجلبائي

                                                 
 .91ص  ،2009ادلطبعة الرمسية، اجلزائر،  من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلمثلة لسنة, 04, الفقرة 190دلادة ا 1
 ادلتضمن القانوف األساسي للعماؿ التابعُت ألسالؾ اإلدارة ادلالية.  27/10/1990ادلؤرخ يف  334- 90من ادلرسـو التنفيذي رقم  05دلادة ا  2

 .44نوي صلاة، مرجع سابق، ص   3
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كما يسند إذل األعواف ادلدققُت مهاـ التدخل وأعماؿ ادلراجعة بكل ،  1بائية الذين ذلم رتبة مفتش على األقل"اجل
مراحلها مع اإلشارة إذل أنو غلب أف تنجز مهامهم يف مقرات ادلكلفُت، باستثناء حاالت خاصة مرخصة من طرؼ 

ع للقياـ بعملية التدقيق خارج مقره واليت تتم على ادلدير الوالئي ربت طلب ادلكلف بالضريبة مع ذكر السبب ادلقن
 مستوى مكاتب األعواف ادلدققُت.

عند شلارسة أعواف الضرائب مهامهم السيما تلك ادلتعلقة  : مسؤولية األعوان المكلفين بالرقابة الجبائية -2
قوؽ وواجبات األعواف إذل بالرقابة اجلبائية يتعُت عليهم احًتاـ قواعد أخالقيات ادلهنة، لذلك يرمي توازف بُت ح

كما وضع ادلشرع اجلبائي عدة التزامات مرتبطة بصفتو كممثل للدولة نذكر   ،2وقايتهم من النزاعات اليت تعًتضهم
 : 3أعلها

 .لكونو قد يكوف رئيسا أو مرؤوسا تأدية اخلدمة يف إطار احًتاـ العالقات السلمية -
  .خبدمة الدولة تأدية اليمُت أماـ احملكمة وواجب االلتزاـ -
  .شلارسة الوظيفة وحدىا فقط وبصفة فعلية ومستمرة -
  .تأدية اخلدمة بكل استقاللية وحياد اذباه ادلكلفُت بالضريبة -
 االلتزاـ بالنزاىة والسر ادلهٍت واحًتاـ النظاـ الداخلي لإلدارة. -

 الفرع الثاني : التحقيق المحاسبي والجبائي 
  جبائيلوا محاسبيالعريف التحقيق تأوال : 

عٍت التحقيق يف احملاسبة رلموعة العمليات الرامية إذل مراقبة التصرػلات اجلبائية ادلكتتبة من طرؼ ادلكلفُت ي
غلب أف يتم التحقيق يف الدفاتر والوثائق احملاسبية بعُت ادلكاف، ما عدا يف حالة طلب معاكس من طرؼ ، و بالضريبة

 .تقبلو ادلصلحة أو يف حالة قوة قاىرة يتم إقرارىا قانونا من طرؼ ادلصلحةادلكلف بالضريبة يوجهو كتابيا و 
مراقبة التصرػلات اجلبائية ادلكتتبة من طرؼ اخلاضعُت  إذلالتحقيق اجلبائي ىو رلموعة العمليات اليت هتدؼ 

لواردة يف ىذه البحث والتحري عن مدى صحة ومصداقية النتائج وادلعلومات ا إذلللضريبة، ففحص احملاسبة يسعى 
 .والقوانُت احملاسبية واجلبائية ادلعموؿ هبا التصرػلات وفقا للمعايَت

                                                 
 .12، ص 2009من قانوف ادلالية لسنة  37وادلتمم وفقا للمادة  من قانوف اإلجراءات اجلبائية ادلعدؿ 2الفقرة  20ادلادة   1
 .3، ص  2007دليل أخالقيات ادلهنة دلوظفي ادلديرية العامة للضرائب ، ادلديرية العامة للضرائب  2
 .13دليل أخالقيات ادلهنة دلوظفي ادلديرية العامة للضرائب، مرجع سابق ، ص   3
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يهدؼ التحقيق احملاسيب اذل مراقبة الوضعية اجلبائية للمؤسسة خالؿ السنوات احملقق فيها فحسب، بل 
اجلبائية  اإلدارةعوف التحقيق احملاسيب، يطلع  فأثناءؤسسات على واجباهتا اجلبائية، دليسمح كذلك باطالع ىذه ا

على حسابو حيث ؽلكنو أف يطلب  أحيانااليت وقع فيها، واليت قد ترتكب  األخطاءكلف بالضريبة على مصادر دلا
 .ويطلعو احملقق عن كيفية تقدمي الطعوف الالزمة األخطاءالحقا زبفيض الزيادات الناذبة عن ىذه 

 المحاسبي الجبائي  ضعين للتحقيقانتقاء المكلفين الخاثانيا : معايير 
مت عملية انتقاء ادللفات اليت ستخضع للتحقيق اجلبائي من خالؿ عملية االقًتاحات السنوية العادية دلختلف  

ادلصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية مديرية كربيات ادلؤسسات، ادلفتشيات، مراكز الضرائب وادلراكز اجلوارية للضرائب) 
والتدقيقات السيما ادلديرية الفرعية للربرلة كما  األحباثعلى رأسها مديرية ة بالرقابة و فكلبناءا على طلب اجلهات ادل

 لفات يف حاالت طارئة أو مستعجلة بناءا على ادلراقبة حسب الوثائق أو ظهور معلومات أوادلؽلكن اقًتاح بعض 
 ثابتة نذكر غَت شروط ومعايَتحيث تتم عملية االقًتاح ىذه وفقا ل معطيات طارئة زبص سنوات مهددة بالتقادـ،

 : منها
 .)اسبةاحملمسك  –إيداع التصرػلات )مدى احًتاـ ادلكلف لاللتزامات اجلبائية  -
 .احملققة األعماؿوادلداخيل ادلصرح هبا مقارنة مع أرقاـ  األرباحأعلية  -
 .الثروة اخلارجية للمستغل أو ادلسَت أو الشركاء مظاىر -
 .ادلتكرر التصريح بالعجز -
 .نتوج يف السوؽدلالنشاط ادلمارس وأعلية ا طبيعة -
 .دلكاف النشاط التجاري ادلستمر التغَت -
 .للتهرب الضرييب اليت توحي بوجود نية الشركة للمؤسسة أو األساسيةالتعديالت ادلتكررة يف القوانُت  -
 .1عدـ خضوع ادلؤسسة دلدة طويلة للتحقيق -
 .االقًتاح ادلتكرر للملف لعملية التحقيق -

 
 
 

                                                 
دار اذلدى عُت  –ل عملية الرقابة اجلائية على ضوء التشريع اجلبائي اجلزائري وادلقارف اخللاسيب والنزاع الضرييب من التحقيق احمل –عباس عبد الرزاؽ   1

 .58ص  2012اجلزائر سنة  –مليلة 
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  اإلطار القانوني لعملية التحقيق الجبائي والمحاسبيا : ثالث
منح ادلشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية صالحيات واسعة خبصوص مراقبة و تتبع التصرػلات اجلبائية اليت سبثل 
يف حد ذاهتا واجبات ادلكلف بالضريبة كما أعطى يف ادلقابل حقوؽ وضمانات ذلذا ادلكلف للصيانة وخلق جو 

 .األطراؼؼلص باحًتاـ كل مناسب 
  الجبائية : اإلدارةصالحيات وحقوق 

مهما كانت صفتهم  واألفراد واإلداراتاجلبائية بصالحيات واسعة تكاد تشمل كل ادلؤسسات  اإلدارةتتمتع 
وضعيتهم من خالؿ القوانُت والتشريعات اليت منحت ذلا من طرؼ ادلشرع اجلزائري هبدؼ ربقيق ادلصلحة العامة  وأ
واالطالع لدى صبيع اجلهات للحصوؿ على ادلعلومات  احلفاظ على مصاحل اخلزينة العمومية دبعاينة ادلخالفات،و 

، وشلارسة الرقابة على واإلتاواتسيس الضرائب والرسـو أمن شاهنا أف تتخذ كقاعدة لت أووالوثائق اليت تتخذ 
 .رورية السًتجاع احلقوؽ ادلغفلةالتحقيقات الالزمة والض بإجراءوالتصرػلات، والقياـ  األنشطة

 أورسم  أوحق  أواجلبائية التصرػلات وادلستندات ادلستعملة لفرض كل ضريبة  اإلدارةتراقب   : حق الرقابة -(1
 أو أجوراسبارس حق الرقابة على ادلؤسسات واذليئات اليت ليست ذلا صفة التاجر واليت تدفع  أف، كما ؽلكنها إتاوة
اءا على اجلبائية بن لإلدارةتقدـ  أفسسات واذليئات ادلعنية دلؤ يتعُت على ا هما كانت طبيعتهامرتبات م أو أتعابا

  .1ااسبية اليت تتوفر عليهاحمل طلبها، الدفاتر والوثائق
يطلب دراسة الوثائق أف يراقب ادلفتش التصرػلات ويطلب التوضيحات والتربيرات كتابيا، كما ؽلكن للمفتش 

 .2بالبيانات والعمليات وادلعطيات موضوع الرقابة احملاسبية ادلتعلقة
حق الرقابة مهما كاف السند حلفظ ادلعلومات. إذا كانت احملاسبة شلسوكة بواسطة أنظمة  اإلدارةسبارس 

ؽلكن أف تشمل ادلراقبة رلمل ادلعلومات وادلعطيات وادلعاجلات اليت تساىم بصفة مباشرة أو غَت مباشرة  اآلرل اإلعالـ
 .ين النتائج احملاسبية أو اجلبائيةيف تكو 

ملك ادلكلف بالضريبة، أو  اآلرل اإلعالـؽلكن أف تتم عملية التحقيق إما يف عُت ادلكاف باستعماؿ ذبهيزات  
على مستوى ادلصلحة، بناءا على طلب تصريح من ادلكلف بالضريبة، يف ىذه احلالة، غلب على ادلكلف بالضريبة 

                                                 
1
 .9ص  1 – 18ادلادة  2018اجلبائية لسنة  اإلجراءاتقانوف   

2
  .10ص  19ادلادة  2018اجلبائية لسنة  اإلجراءاتقانوف   
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اإلعالـ بواسطة  كل النسخ والدعائم اليت استعملت يف تأسيس احملاسبة ادلعدة  اإلدارةأف يضع ربت تصرؼ 
 .1اآلرل

الضرائب صالحيات واسعة يف البحث والتحري جلمع ادلعلومات والبيانات اليت تساعد  إلدارةا : حق االطالع -(2
واذليئات  اإلدارات : ةؽلكن أف تساعد على احلفاظ على ادلصاحل العامة باالطالع لدى كل اجلهات ادلعني أو

الدولة والواليات والبلديات وادلؤسسات اخلاصة  إلداراتا، األحواؿحاؿ من  بأيؽلكن  ال العمومية وادلؤسسات
كاف نوعها   أياوكذا ادلؤسسات اخلاضعة دلراقبة الدولة والواليات والبلديات وكذلك كل ادلؤسسات واذليئات، 

ادلالية الذين يطلبوف منها االطالع على  اإلدارة أعواف أماـربتج بالسر ادلهٍت  فأ، اإلداريةواخلاضعة دلراقبة السلطة 
 .2وثائق ادلصلحة اليت توجد يف حوزهتا

جداوؿ الضرائب وكل ادلوظفُت ادلكلفُت  أولديو سجالت احلالة ادلدنية  أودعتيتعُت على كل من 
ف أالتسجيل، و  أعواف إذلطالع من دوف نقلها يقدموىا عند كل طلب ا أفالسندات العمومية  وإيداع باألرشيف

ادلعلومات وادلستخرجات والنسخ الالزمة ذلم من اجل ضباية مصاحل اخلزينة وذلك دوف دفع  بأخذيسمحوا ذلم 
ادلركزية  اإلداراتكذلك على ادلوثقُت واحملضرين القضائيُت وكتاب الضبط وكتاب   األحكاـمصاريف. كما تطبق ىذه 

  .3ؼلص العقود ادلودعة لديهمواحمللية، فيما 
يلـز كل شخص يقـو بعمليات خاضعة للرسم على القيمة ادلضافة، بتقدمي كل ادلربرات   :التحقيق إجراءحق  -(3 

الضرائب ادلعنيُت  أعواف إذلوكاالهتا،  أوفروعها  أوسواء على مستوى مؤسستو الرئيسية  أعمالوالالزمة لتحديد رقم 
  .ألمربا

الضرائب طلب تسليم الفاتورات واحملاسبة ادلادية والدفاتر، وكذا كل دعامة والسجالت والوثائق ادلهنية  ألعوافؽلكن 
ادلادية  عن وضع فاتورة والشروع يف معاينة العناصر تسفر أفؽلكن  أو أسفرتتكوف ذلا صلة بعمليات  أفاليت ؽلكن 
 .للمؤسسة

يف حالة وجود  إالسنوات.  (4) بأربع اإلدارةتقادـ فيو عمل الذي ي األجلػلدد   : )حق االسترداد التقادم  -(4
قمع ادلخالفات ، الرقابة بأعماؿالقياـ  . أسيس الضرائب والرسـو وربصيلها: ت مناورات تدليسية وىذا بالنسبة دلايلي
 .4ادلتعلقة بالقوانُت ذات الطابع اجلبائي
                                                 

1
 .11ص  3 – 20ادلادة  2018اجلبائية لسنة  اإلجراءاتقانوف   

 .24ص  1فقرة  46ادلادة  2018اجلبائية لسنة  اإلجراءاتقانوف   2
3
 . 25ص  3و  1فقرة  48ادلادة  2018اجلبائية لسنة  اإلجراءاتقانوف   

4
 .17، ص 33، ادلادة 2018قانوف اإلجراءات اجلبائية لسنة   
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اثر ربقيق جبائي مهما كانت طبيعتو ؽلكن خطأ او نقص يف فرض الضريبة يتم اكتشافو  أو إغفاؿكل   
 .1ادلتقادمة اليت تلي سنة تبليغ اقًتاح الرفع يف الضريبة بالنسبة للسنة ادلالية  األوذلتسويتو قبل انقضاء السنة 

جل شلارسة حقها يف الرقابة وعندما توجد قرائن تدؿ على شلارسات تدليسية، ؽلكن أمن   :  حق المعاينة -(5 
ومؤىلُت  قل رتبة مفتشاألالذين ذلم على  لألعواف إقليمياترخص بأمر من رئيس احملكمة ادلختصة  أفبائية اجل لإلدارة

 أوادلعاينة يف كل احملالت قصد البحث واحلصوؿ وحجز كل ادلستندات والوثائق والدعائم  بإجراءاتقانونا، القياـ 
 .2ةاذل التملص من الوعاء و ادلراقبة و دفع الضريب تربر التصرفات اذلادفة أفالعناصر ادلادية اليت من شأهنا 
 مجريات التحقيق المحاسبي: مراحل و  الفرع الثالث

  إعداد وتنفيذ ومراقبة برامج التحقيقأوال : 
تقـو اإلدارة اجلبائية بإعداد برامج التحقيق اليت تتم على مستويُت زللي ومركزي وذلك حسب معايَت الختيار 

 3.دقة على الربامج يتم االنطالؽ يف تنفيذىا والسهر على مراقبتهاادللفات وبعد ادلصا
تعد مرحلة اقًتاح ادللفات الواجب التحقيق فيها قاعدة أساسية ألعداد التحقيق،  : اقتراح برامج التحقيق  -1

ناىا حيث تقـو مفتشية الضرائب بانتقاء أورل للملفات اخلاضعة للتحقيق وذلك باالعتماد على معايَت معينة ذكر 
سابقا، بعدىا يتم إرساؿ القائمة إذل ادلديرية الوالئية للضرائب للقياـ بانتقاء ثاين للملفات باالعتماد على معايَت 
خاصة، وبعدىا إرساذلا إذل ادلديرية اجلهوية للضرائب، تقـو ىذه األخَتة باختيار ادللفات الواجب البحث فيها 

 إذل بالضريبة، مث يتم ربويلها إذل مديرية البحث وادلراجعات، وبالضبط وذلك للحصوؿ على القائمة ادلؤقتة للمكلفُت
 ادلديرية الفرعية للربرلة، اليت تقـو بدراسة وربليل االقًتاحات معتمدة يف ذلك على معايَت معينة خاصة رقم األعماؿ.

 تقًتحها ادلديرية العامة كما يدخل يف برامج التحقيق ادللفات اليت تقًتحها الفرؽ ادلختلفة وكذا ادللفات اليت
 للضرائب اخلاصة ببعض ادلكلفُت خارج الربنامج إذا رأت ضرورة لذلك مع تقييم الوثائق التربيرية الالزمة.

قبل إرساؿ القائمة النهائية للمكلفُت بالضريبة ادلقًتحُت للتحقيق إذل ادلديرية العامة، على جانب ذلك و  إذل
الفرعية للرقابة اجلبائية التأكد من إقامة ادلكلفُت يف العناوين ادلتوفرة عند ادلصاحل رئيس مكتب التحقيقات بادلديرية 

ف ترسل إذل مديرية البحث وادلراجعات قبل أف القائمة ادلقًتحة غلب أة علما اجلبائية، وذلك لدى ادلفتشيات ادلعني
  نوفمرب. 20

                                                 
1
 .23، ص 39، ادلادة 2018ت اجلبائية لسنة قانوف اإلجراءا  
2

 .23، ص 40، ادلادة 2018قانوف اإلجراءات اجلبائية لسنة  
.3
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ُت زللي ومركزي ويف كل مستوى تقـو ىيئة يتم إعداد برامج التحقيق على مستوي : إعداد برامج التحقيق
 1 معينة بإعداد الربامج.

حات اتقـو إدارة الضرائب الوالئية بإعداد برامج التحقيق احمللية وىذا انطالقا من اقًت  : على المستوى المحلي -أ(
أساس معايَت رؤساء مفتشيات الضرائب الذين يقوموف باختيار ادللفات اليت ستخضع لعمليات التحقيق وذلك على 

 معينة.
كما زبضع لتوصيات ادلديرية العامة للضرائب وإمكانية التنفيذ وتدخل ضمن برامج التحقيق كذلك ادللفات 

وجود  جهوية كانت أـ مركزي وحىت بالغات ادلواطنُت، شريطة اليت يتم اقًتاحها من طرؼ سلتلف ادلصاحل الضريبية،
أعماذلم  رامج التحقيق الوالئي فقط ملفات ادلكلفُت الذين يقل رقمأدلة تثبت عمليات التهرب  كما تدخل ضمن ب

 لألربع سنوات األخَتة عن :
 .دج بالنسبة دلؤدي اخلدمات وادلهن احلرة40.000.000 -
 دج  بالنسبة للنشاطات األخرى.10.000.000 -

بر من طرؼ جلنة خاصة سبوعُت األوليُت من شهر أكتو أيتم إعداد الربامج الوالئية لعمليات التحقيق خالؿ 
أعضاء من بينهم مدير الضرائب الوالئي، ادلدير الفرعي للمراقبة اجلبائية وأيضا رؤساء مكاتب  05مكونة من 
 التحقيقات.

قبل إرساؿ القائمة النهائية للمكلفُت ادلقًتحُت للمديرية العامة، على رئيس مكتب التحقيقات بادلديرية 
أكد من إقامة ادلكلفُت ادلقًتحُت يف العناوين ادلتوفرة عند ادلصاحل اجلبائية لدى رؤساء الفرعية للمراقبة اجلبائية الت

 ادلفتشيات ادلعنية.
نوفمرب وىذا إلعطاء الرأي وإجراء  20علما اف برامج التحقيقات غلب اف ترسل إذل ادلديرية العامة قبل 

على تلك الربامج يشرع يف تنفيذىا، كما ال ؽلكن  لـز األمر، وبعد  ادلصادقة أفبعض التعديالت وتقدمي اقًتاحات 
 ديسمرب. 15إصدار الربامج التحقيق قبل استالـ قبوؿ ادلديرية العامة عليها و اليت غلب اف تتدخل قبل 

يف ىذا ادلستوى تتكفل مديرية البحوث والتحقيقات بإعداد برامج التحقيقات عن  : على المستوى المركزي -ب(
 والتحقيقات ادلعتمدة على نفس ادلعايَت اليت تعتمد عليها اذليئات احمللية ذلذا اخلصوص. طريق مصلحة البحوث

 يتم إعداد برامج التحقيق مركزي على أساس:
                                                 

1
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 .اقًتاحات زلققي التسيَت -
 اذباىات ادلديرية العامة يف إطار اإلسًتاتيجية اإلصبالية حملاربة التهرب الضرييب. -
 
 ديرية البحوث والتحقيقات وادلديرية العامة.معلومات زلصلة من طرؼ م -
 : كما تدخل يف برامج التحقيق ادلركزي ملفات ادلكلفُت الذين يساوي رقم أعماذلم ألربع سنوات األخَتة أو  -
 ادلهن احلرة.دج بالنسبة دلؤدي اخلدمات و  4.000.000فوؽ  -
 دج بالنسبة للنشاطات األخرى.10.000.000 -

صعوبة للتحقيق فيها وادللفات اليت ىي زلل نزاع بُت أصحاهبا واذليئات الضريبية زبضع وادللفات اليت تشكل 
الربرلة ادلعدة من طرؼ مصاحل البحوث والتحقيقات لنفس اآلجاؿ اليت زبضع ذلا الربامج احمللية وكذا اإلجراءات 

 ادلتعلقة بإرساؿ الربامج للمديرية ادلركزية.
بعد إسباـ إعداد التحقيق وادلصادقة عليها من طرؼ ادلديرية ادلركزية يتم  : قتنفيذ ومراقبة برامج التحقي -(3

 1 االنطالؽ يف تنفيذىا من طرؼ ىيئات زللية و مركزية كل واحدة حسب اختصاصها.
 : وفيما يلي نبُت تنفيذ برامج التحقيق على ادلستويُت )احمللي وادلركزي(

ادلفتشيات الضرائب ادلكلفة بتنفيذ برامج التحقيق ربت سلطة على ىذا ادلستوى  : على المستوى المحلي -أ(
رائب ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية تتم عملية التحقيق عن طريق تكوين فرؽ ربقيق على مستوى مفتشيات الض

 عمليات  ربقيق سنويا. 4 إذل 3قُت ورئيس فرقة وتسند لكل فرقة تتكوف كل فرقة من عونُت زلق
مكلفة بتنفيذ العمليات ادلسندة أليها باحًتاـ إجراءات التحقيق، حقوؽ ادلكلفُت ومسك  كل فرقة زلققة

بطاقة ادلكلف اليت يتم تسجيل فيها كل ادلعلومات اخلاصة بو وترسل ىذه البطاقة شهريا إذل ادلديرية اجلهوية 
 للضرائب.

رئيسيُت اجلامعُت لشروط الرتبة، أما ما فيما يتعلق برئيس فرؽ التحقيق ، فيتم إخباره من بُت ادلفتشُت الأ
ت ال تتوفر على الكفاءات الالزمة فيمكن اختيار رئيس الفرقة من بُت العماؿ احلاملُت لرتبة مفتش آبالنسبة للهي

 : سنوات على األقل بصفتو زلقق من ادلهاـ ادلسندة لرئيس الفرقة ما يلي 6وخربة 
 رقتوضماف النظاـ العاـ وتطبيق قواعد العمل وسط ف. 
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 السهر على حضور الفعلي لألعواف احملققُت يف أماكن العمل. 
  حضور أوؿ تدخل بعُت ادلكاف، منافسة نتائج التحقيق، إعداد التعديالت، تقدمي اقًتاحات وحضور كل

 األعماؿ ادلهمة كتجربة اإلنتاج وجرد احملزونات.
   ادلكلفُت خالؿ تنفيذ برامج التحقيق.ادلشاركة يف تركيز النتائج، التبليغ، ادلتوقعة وفحص مالحظات 

ف فرقة ربقيق ملزمة بإعداد تقرير عن عملية زلققة تشمل صبيع ادلعلومات اخلاصة بكل عملية ربقيق أكما 
 : ف ربتوي علىأ وتقـو كذلك بإعداد إحصائيات سداسية غلب، االقًتاحاتادلتخذة و التعديالت، القرارات 

 بةعدد عمليات التحقيق وملفات ادلراق. 
 .عدد األعواف احملققُت 
 .التعديالت اليت سبت على األسس الضريبية للمكلفُت 
 .جدوؿ ػلتوي على النتائج السنوية ومفصل لوضعية السداسي الثاين 

أوت  31جويلية ويف  31ف يتم إعدادىا وإرساذلا إذل ادلديرية اجلهوية للضرائب يف أىذه اإلحصائيات غلب 
جانفي إذل ادلديرية  31نسبة ذلا ىو متعلق بالسداسي األوؿ أما يف السداسي الثاين ترسل يف إذل ادلديرية ادلركزية، بال
 فيفري إذل ادلديرية ادلركزية كأقصى حد. 28اجلهوية للضرائب ويف 

قيق عن يف ىذا ادلستوى تقـو مديرية البحوث والتحقيقات بعملية تنفيذ برامج التح : على المستوى المركزي -ب(
، وىذا بعد احلصوؿ على قبوؿ الربامج من طرؼ ادلديرية ادلركزية لتنفيذ الربامج، يتم تشكيل احل التابعة ذلاطريق ادلص

 فرؽ ذلذا الغرض على مستوى ىذه ادلصاحل على رأس كل فرقة رئيس يتم اختياره من بُت ادلفتشُت ادلركزين.
فأهنا تركز على مصاحل البحث والتحقيقات ومن اجل قياـ ادلديرية باعتماذلا ادلوكلة ذلا وربقيق أىدافها 

 1 ادلوجودة على ادلستوى اجلهوي لنأخذ على عاتقها أىم ادلكلفُت.
ىذه ادلصاحل و اليت عددىا ثالثة وادلوجودة على مستوى كل من اجلزائر، وىراف وقسنطينة ومن اجل القياـ 

 البحث والتحقيقات على مستوى بعض بعملية مراقبة تغطي صبيع الًتاب الوطٍت، فقد مت إنشاء فرؽ دلصاحل
 الواليات.
يتم مراقبة تنفيذ الربامج على مستويُت، وتتم ادلتابعة من طرؼ ادلديريات بطريقة إحصائية أو حقيقية، أو و 

 بطريقتُت معا.
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ور يكوف مراقبة التنفيذ من قبل ادلديرية اجلهوية للضرائب بطريقة إحصائية وحقيقية إذ تد فعلى ادلستوى احمللي
ادلراقبة اإلحصائية حوؿ فحص التقارير وبطاقات ادلكلفُت ادلرسلة إليها من طرؼ التحقيق، وتبليغ اذليئات القائمة 
على عملية الفحص بكل ادلالحظات واالقًتاحات من اجل ربسُت اإلجراءات وذبنب ارتكاب نفس األخطاء 

 وتوحيد طرؽ التدخل والتقدمي على ادلستوى الوطٍت.
عند قياـ مصلحة البحث وادلراجعات بتنفيذ الربامج، يتم مراقبة تنفيذ الربامج، يتم  توى ادلركزيما على مسأ

 مراقبة تنفيذىا مراقبة حقيقية أو إحصائية إذ يتم على مستوى ىذه ادلديرية.
 .متابعة تنفيذ برامج التحقيق من طرؼ ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية، وتكوف ىذه ادلراقبة حقيقية 
  مراقبة إحصائية )عددية( على ىذا ادلستوى كذلك، واليت تقـو هبا ادلديرية الفرعية للربرلة ويتم بنفس الطريقة على

 .ادلستوى احمللي
 األعمال األولية للتحقيق في المحاسبةثانيا : 

سمح بأخذ يقـو أعواف اإلدارة اجلبائية قبل ادلشروع يف أعماؿ التحقيق ببعض اإلجراءات األولية، واليت ت
صورة كاملة وشاملة عن ادلكلف وذلك قبل الشروع يف اإلجراء األوؿ لعملهم وادلتمثل يف سحب ودراسة ملف 

 بغرض احلصوؿ على معلومات دقيقة متعلقة بنشاطو واستغاللو. ادلكلف بالضريبة،
ليها معتمدا يف كما يطلب العوف احملقق من ادلصلحة اجلبائية تزويده بادللف اجلبائي للمكلف لالطالع ع

ذلك على الصالحيات ادلمنوحة لو من قبل ادلشرع، كما ػلق للعوف للجوء إذل مصادر خارجية لالطالع على 
 1 تعامالت ادلكلف ومعرفة طبيعة نشاطو واستغاللو.

إذ ؽلثل ادلصدر األوؿ بالنسبة للمحقق، وىذا الحتوائو على كل الوثائق : سحب ودراسة الملفات الضريبة  -(1
البيانات ادلتعلقة بادلكلف بالضريبة حيث يتضمن كل تصرػلاتو وكل االتصاالت وادلراسالت ادلوجهة إليو وذبدر و 

 اإلشارة إذل اف ادللف اجلبائي ؼلتلف يف بياناتو حسب طبيعة ادلكلف بالضريبة.
ية الوضع، بيعة النشاط اخلاضع للفحصط، احلالة الشخصية) : بالنسبة للشخص الطبيعي يضم -1-1

 .(منبع العائدات والتصرػلات، مقر السكن، العائلية
اسم ادلسَت ، عنواف مقرىا الرئيسي، رأمساذلا االجتماعي، طبيعية نشاطها) : بالنسبة للشركة يحتوي 1-2

 (.حصتو يف رأس ادلاؿو 
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القيمة  على العوف احملقق التأكد من نظامية التصرػلات السنوية باف يقـو بدراسة ادللف خبصوص الرسم على
ادلضافة، الرسم على النشاط غَت التجاري، الضرائب على الدخل اإلصبارل، الضرائب على أرباح الشركات و كذا 

 الوثائق الشخصية على االستغالؿ الفردي، الشركاء و رأس ماذلم يف الشركة.
الوثائق اجلبائية  من خالؿ ىذه ادلعلومات ؽلكن إعطاء حملة على أجواء  عملية التحقيق، فاحملقق إذل جانب

 يقـو بدراسة ميزانية ادلؤسسة ادلصرح هبا من طرؼ زلاسب الشركة.
وأثناء دراستو ذلذه التصرػلات فانو يتطرؽ إذل التصريح اخلاص بالرسم على األعماؿ، والتصريح اخلاص بالضرائب  -

 ادلباشرة.
 جراءات األولية.بعد سحب و فحص ادللفات ينتقل احملقق إذل اعتماؿ أخرى اليت سبثل يف اإل -

وىي ادلرحلة اليت ينتقل فيها احملقق من معاجلة ادلعلومات اجلبائية ادلتوفرة  : الوثائق التحضيرية إعداد -(2
لديو عن ادلكلف بالضريبة إذل فحص تصرػلاتو ادلتواجدة يف الدفاتر احملاسبية، ووثائق اإلثبات ادلقدمة من طرفو وىي 

هٍت قبل البدء يف أعماؿ ادلراقبة، كسب الربح وكيفية التصنيع للمنتوج واآلالت ادلستخدمة الوثائق ادلتعلقة بالنشاط ادل
 . 1سموح بو أثناء عملية االنتهاجم فيو، والتكنولوجيا ادلستخدمة ومعدؿ ضياع ادلادة األولية الكم

ية التغَتات  ومن خالؿ ىذه ادلرحلة يسمح إلدارة الضرائب شلثلة يف زلققها إذل التأكد من صحة وثبوت
احملاسبية وكذا مقارنة التصرػلات اجلبائية للمكلف بالضريبة وتقييداهتم احملاسبية قصد التأكد من مصداقية وصحة 

 التصرػلات.
 وعلى احملقق خالؿ  ىذه ادلرحلة إعداد و تقدمي رلموعة من الكشوفات والوثائق الثبوتية ومن بينها مايلي:

وربتوي ىذه الوثائق على رلمل الكتابات احملاسبية ادلتعلقة حبسابات ادليزانية :  كشف مقارنة بين الميزانيات-
واختفاء أو ظهور حسابات جديدة  الربع سنوات غَت متقادمة وذلك أهنا تسمح بتقدير تغَتات حسابات ادليزانية،

 .يف حساب ادلكلف بالضريبة، تزايد وتطوير اىتالكات حركة القروض اخلاصة بادلكلف بالضريبة
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 الحالة المقارنة للميزانيات  1-1: الجدول رقم

 السنوات              ن/31/12إلى  1+ن/31/12إلى  2+ن/31/12إلى  3+ن/31/12إلى 
 البيانات

 األصوؿ    
 االستثمارات-
 ادلخزونات-
 احلقوؽ-

 نتيجة الدورة ) خسارة(
 أصبارل االوصوؿ    
 الخصوم    

 األمواؿ اخلاصة-
 فالديو -

 نتيجة الدورة ) ربح(
 اخلصـو إصبارل    

 المصدر : المديرية العامة للضرائب.
ىذا الكشف عبارة عن رلموعة من جداوؿ حسابات النتائج لكل السنوات  كشف مقارنة حسابات النتائج :

و من اليت خضعت للرقابة و بناءا على ىذه الكشوفات يفحص احملقق حسابات النتائج للجداوؿ واليت تسمح ل
تقييم تطور رقم األعماؿ، القيمة ادلضافة والربح الصايف لكل سنة، كما يقارف اإلرباح اإلصبالية و الصافية للسنوات 

 اليت دل تتقادـ مع رقم أعماذلا، اكتشاؼ التغَتات غَت العادية لبعض بنود التكاليف و ادلصاريف 
ضرائب دوف االنتقاؿ إذل مقر ادلؤسسة ادلراد ال ةار إدادلالحظ من خالؿ ىذه العملية أهنا ذبري يف مقر 

الشخص الطبيعي زلل الرقابة وتقـو إدارة الضرائب إذف دبجموعة من األساليب اليت تستخدـ فحص  أومراقبتها 
ىناؾ عالقة ارتباط بُت أرصدة احلسابات حيث تتوقف  أفاحلسابات عن طريق ادلراجعة بادلقارنة ويًتكز على أساس 

احلسابات على قيمة أرصدة حسابات أخرى كالعالقة بُت ادلبيعات ومصاريف البيع وتكلفة  قيمة أرصدة بعض
 1 .ادلبيعات
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جل اإلحاطة واإلدلاـ أكثر وبصورة جيدة بكل اجلوانب أمن  :على المعلومات من مصادر خارجية  االطالع -(3

إذل إجراء بعض البحوث اخلارجية زلاال صبع اكرب مد احملقق تو ادلؤسسة ادلراقبة يعأاحمليطة بالوضعية احلقيقية للمكلف 
قدر من ادلعلومات اليت بوسعها تسهيل عملية التحقيق وذلك باستعماؿ حق االطالع على مستوى ادلؤسسات 

 العامة منها واخلاصة، نذكر منها :
التحقيق فيها، حيث قد يلجأ احملقق عند احلاجة إذل ادلمولُت جللب ادلعلومات اليت زبص الشركة قيد  : الممولين

 غليز لو القانوف ذلك وعلى ادلموؿ إفادتو بكل الكشوؼ واحلسابات اليت قدمها ذلذه الشركة
نفس الشيء فاف زبائن الشركة قد يقدموف للمحقق الكثَت من ادلعلومات كثمن بعض ادلواد مع الكميات :  الزبائن

 ادلشًتاة من ىذه الشركة.
ادلعلومات اليت يطلبها العوف احملقق واليت زبص كشوفات ادلؤسسة واألشخاص واليت  فإهنا ملزمة بتقدمي كل : البنوك

جل التقريب مع الكتابات احملاسبة للداللة على األخطاء أتبُت حركة احلسابات )األرصدة( البنكية للمكلف من 
 احملتملة.

 .كمديرية التجارة، مصاحل اجلمارؾ  تقدـ للمؤسسة احملقق يف زلاسبتها أعماال وخدمات اليت:  اإلدارات العمومية
  لشروع في التحقيق وإجراءات التقويمثالثا : ا

بعد االنتهاء من األعماؿ سبهيدية خاصة دراسة ادللف اجلبائية تبدأ عملية التحقيق احملاسيب بإرساؿ أوؿ وثيقة 
اف احملقق ؽلكن اف يقـو يف للمكلف بالضريبة وىي وثيقة اإلشعار بالتحقيق وذلك قبل التدخل يعُت ادلكاف، إال 

 . 1حاالت خاصة بإجراء مراقبة مفاجئة عند خطورة
ال ؽلكن الشروع يف إجراء أي ربقيق يف احملاسبة دوف إعالـ ادلكلف بالضريبة بذلك " : اإلشعار بالتحقيق -(1

كلف اجبات ادلتسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصوؿ مرفقا دبيثاؽ حقوؽ وو  أومسبقا، عن طريق إرساؿ 
أياـ ابتداء من تاريخ استالـ  10دين للتحضَت، مدتو عشر أيستفيد من اجل  أف، على بالضريبة احملقق يف زلاسباتو

 .شعارىذا اإل
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غلب اف يبُت اإلشعار بالتحقيق ألقاب وأمساء ورتب احملققُت وكذا تاريخ وساعة أوؿ تدخل والفًتة اليت يتم 
ف يشَت أاالتاوي ادلعنية وكذا الوثائق الواجب االطالع عليها وعلى و ائب والرسـو التحقيق فيها واحلقوؽ والضر 

ف يستعُت دبستشار من اختياره أثناء إجراء عملية أصراحة ربت طائلة بطالف اإلجراء اف ادلكلف بالضريبة يستطيع 
 .الرقابة يف حالة استبداؿ احملققُت غلب إعالـ ادلكلف بذلك

فاحملقق ملـز باإلعالـ ادلكلف ادلعٍت بالتحقيق عن بداية التحقيق والتدخل  :ق مستلم اإلشعار بالتحقي 1-1
يقـو احملقق بتسليم  أف أوادليداين قبل الشروع التحقيق ويكوف ذلك بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استالـ 

أ ادلكلف لعملية ف يتهيأاإلشعار شخصيا إذل ادلكلف نفسو مع إمضائو عال االستالـ والغاية من ىذا اإلشعار ىو 
ويرفق ىذا  من تاريخ استالـ اإلشعار أياـ 041التحقيق بتحضَت الوثائق احملاسبة الالزمة وىذا يف مدة زلددة بعشرة 

اإلشعار دبيثاؽ ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت للرقابة اجلبائية حىت يعرؼ ادلكلف حقوقو اليت يضمنها لو ادلشرع اجلبائي 
ثناء التحقيق احملاسيب ولقد حدد ادلشرع اجلبائي األشخاص ادلؤىلُت الستالـ ىذا اإلشعار وواجباتو ادللزمة هبا أ

 ف يكوف:أبالتحقيق ادلرسل إليو اإلشعار وادلعٍت بالتحقيق غلب 
 .ادلكلف بالضريبة نفسو إذا تعلق األمر بالشخص الطبيعي -
 ة.تعلق األمر بالشركة أو ادلؤسس إذاادلمثل القانوين  أوادلسَت  -

 : ويعترب اإلشعار غَت قانوين يف احلاالت اآلتية
 .إذا سلم الشخص غَت مؤىل قانونيا لينوب عن ادلكلف بالضريبة يف االستالـ -
رجوع اإلشعار إذل مصاحل الضرائب نتيجة خطأ يف العنواف أو إرسالو إذل العنواف القدمي مع علم اإلدارة بتغيَت  -

 .عنواف ادلكلف
 .ريبة إسالمو من قبل موزع الربيدرفض ادلكلف بالض -

 1 .تغيَت العنواف دوف اف يعلم إدارة الضرائب التابع ذلا بذلك -
 أوؿغلب اف ػلتوى اإلشعار بالتحقيق على ألقاب وأمساء ورتب وكذا تاريخ وساعة :  محتوى اإلشعار 1-2

ف أف اإلشعار بالتحقيق غلب أأي  يةتدخل والفًتة اليت يتم التحقيق فيها واحلقوؽ والضرائب والرسـو واالتاوي ادلعن
 : ػلتوي على العناصر التالية

 .ادلعلومات اخلاصة واحملققُت من أمساء وألقاب ورتب -
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 .تدخل )اليـو والساعة( أوؿتاريخ  -
 .السنوات ادلالية ادلعنية بالتحقيق -
حد ىذه أعار ويف حالة غياب تعُت الضرائب والرسـو اخلاضعة للتحقيق توقيع احملققوف وقائد الفرقة يف اإلش -

 .العناصر يعترب اإلشعار ربت طائلة البطالف
يف حالة حدوث مراقبة ترمي إذل ادلعاينة ادلادية للعناصر الطبيعية لالستغالؿ أو  : المراقبة الجبائية 1-3

دلراقبة ال ؽلكن التأكد من وجود الوثائق احملاسبية وحالتها يسلم اإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة عند بداية عمليات ا
تستخدـ ىذه ادلراقبة  جل التحضَت ادلذكور سابقاأبعد مرور  إالالبدء يف فحص الوثائق احملاسبة من حيث ادلوضوع 

حيث تبدأ مع استالـ إشعار بالتحقيق، إذ تسمح  عن ثبات استعماؿ ادلكلف بالضريبة لطرؽ احتياؿ وتدليسية،
 احملاسبية.للمحقق من التأكد من وجود سلتلف الوثائق 

تعد مرحلة التدخل بعُت ادلكاف نقطة بداية لتحقيق واليت بوهبا تبدأ دراسة  : التدخل بعين المكان -(2
الفعلية على  أيادللفات والفحص احملاسيب ذلا بنوعو، وىذا التنسيق بُت ادلراقبة على مستوى ادلكاتب وادلراقبة ادلادية 

مطابقة بُت التصرػلات وواقع ادلؤسسة كما تبدأ ىذه ادلرحلة باالتصاؿ مع مستوى ادلخازف وورشات اإلنتاج دلقارنة و 
 1 مسَتي ادلؤسسة زيارة األماكن وصبع بعض ادلعلومات.

يعترب االلتقاء األورل بُت احملققُت وادلكلف بالضريبة ذو أعلية   : االتصال األول مع المكلف بالضريبة 2-1
ف يكوف احلديث حوؿ ادلشاكل والعراقيل اليت تواجو وأبادؿ بُت الطرفُت باالحًتاـ ادلتف يتميز أبالغة حيث غلب 

ادلكلف من الناحية التسيَتية ووضعية ادلالية وادلادية ومن خالؿ ذلك يتأكد احملققوف من إمكانية توفر الظروؼ 
ـ ادلكلف منو إجراء للقياـ بعملية التحقيق احملاسيب يف عُت ادلكاف، أما يف حالة غياب الشروط ادلالئمة لذلك يقو 

التحقيق على مستوى ادلكاتب اإلدارة اجلبائية، وىذا بعد تقدمي ادلكلف بطلب موقع دلدير اإلدارة اجلبائية ويف احلالة 
 . يقـو احملققوف بالتوقيع على تعهد باستالمهم للوثائق احملاسبية وإرجاعها بعد عملية فحصها

قدير احلسن لوضعية ادلكلف بالضريبة من جهة، والقدرة الت : فحص المحاسبة وتحصيل المعلومات -2-2
على إجابة رلموع شروط تقرير التحقيق من جهة ثانية وغلب صبع بعض ادلعلومات تساىم بدرجة كبَتة يف عملية 

 : التحقيق يف الدفاتر والوثائق احملاسبة وادلتمثل يف
 الصرح : وفيو بُت النشاط الرئيسي وادلالحق دلطابقتها بتلك الموضوع. 
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 : عدد  –وااللتزاـ هبا لضماف السَت احلسن لعملية االستغالؿ وتتمثل يف  شروط االستغالل الواجب إتباعها
 .حساب أسعار التكلفة وأسعار البيع -توزيعهم اجلغرايف وطرؽ الدفع -ادلوردين والزبائن

 ادلؤسسة يف أعماذلا اإلنتاجية وىي رلموع اآلالت اإلنتاجية ادلستخدمة من طرؼ  : وسائل اإلنتاج المستخدمة
 .التكنولوجية ادلستعملة –اآلالت والتجهيزات  : وىي

صولة ميزانية أو مسجلة يف  : : سبثل رلموعة العقارات اليت ؽلارس فيها ادلكلف نشاطو وقد تكوف المحالت -
 .مؤجرة، ملك للمؤسسة وغَت مسجلة يف أصوؿ ادليزانية، ادلؤسسة

 -توزيعهم –شخاص ادلستخدمُت يف نشاط ادلؤسسة و غلب مرعاة ربديدي عددىم ىم رلموعة األ : العاملين -
 .مسَت عضو يف عملية االستغالؿ أو

 .: التأكد من صحة الضرائب خالؿ الفًتة غَت اخلاضعة للتقادـ التأكد من القيم ادلعفاة من الضرائب اإلخضاع -
وادلستندات احملاسبة للمؤسسة ويكوف عرب  كما يقـو احملقق بالرقابة احملاسبة من خالؿ فحص كل الدفاتر

 مرحلتُت:
  .: وتكوف بالفحص الشكلي ذلذه الوثائق من حيث مطابقتها للتنظيمات ادلنصوص عليها األولى -
  .: تتمثل يف فحص ىذه الوثائق من ناحية ادلضموف وىذا دبا ربويو من تسجيالت الثانيةو -

قق دبراقبة احلالة العامة للمحاسبة وذلك من خالؿ يقـو احمل : فحص المحاسبة من حيث الشكل -أ(
ف البيانات ادلسجلة فيها صحيحة من أالتأكد من الوجود الفعلي للوثائق احملاسبة واإلجبارية ووثائق اإلثبات الالزمة و 

ناحية دقة احلسابات مث يتحقق من تطابق وثائق اإلثبات مع ما ىو مسجل يف سجالت احملاسبة حىت تكوف 
 1 : سبة صحيحة من الناحية الشكلية غلب اف تتوفر على الشروط التاليةاحملا

 .ف تكوف كاملة ومنتظمةأ -
 .ف تكوف متسلسلة وصحيحةأ -
 .ف تكوف مقنعة ومربرةأ -

ف أبعد انتهاء احملقق من مراجعة احملاسبة من الناحية الشكلية ؽلكنو  : فحص المحاسبة من حيث الموضوع -(ب
بة غَت اف ىذا احلكم ليس إال أوليا وبالتارل ال بد لو من دراستها دراسة معمقة يضع حكما حوؿ صدؽ احملاس

الستخالص النتائج النهائية وال يتسٌت لو ذلك إال من خالؿ التحقيق يف حسابات ادليزانية وباألخص حسابات 
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صر مساىم يف ربديد االستغالؿ اليت يكثر فيها التالعب وزلاوالت الغش والتهرب اجلبائيُت نظرا لكوهنا أىم عن
 الربح اإلصبارل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وتتمثل ىذه ادلراقبة كل من :

 .مراقبة ادلعطيات والبيانات احملاسبية -
 .راقبة حسابات ادليزانيةم -
ادلنجز، وجب لتفادي حاالت ادلخاطر ادلتعلقة دبصداقية العمل  : التحقيق بعين المكان ونهايتها نتائج عملية -(3

سبتع احملققُت بامتياز مناقشات تناقضية وينصح طلب التربيرات والتوضيحات على بعض ادلعلومات الغامضة، ومن 
ادلستحسن طلب توضيحات كتابيا للغموض أو التغَتات العشوائية شلا يسمح لعوف احملقق الوقوؼ ضد التصرػلات 

التوضيح من طرؼ ادلكلف أو يكوف ملحقا إذل ملف التحقيق  الفعلية الغَت كاملة والكافية وسبضي نسخة من طلب
 مع انتظار اجلواب من ىذا اخلَت.

وبعد كل ىذه اإلجراءات، وبعد ادلراجعة احملاسبية للدفاتر شكال ومضمونا فيمكن احملقق من استخالص 
النتائج إذل ادلكلف بالضريبة  قبوؿ احملاسبة، ويف كلتا احلالتُت فاف احملقق ملـز بإرساؿ نسخة من ىذه أونتيجة رفض 

 1مبينا لو فيها التجاوزات الضريبة ادلكتشفة والطرؽ ادلعتمدة يف إعادة تأسيسها
 ف يكوف صريح أو نسيب.أقبوؿ احملاسبة من قبل أعواف التحقيق ؽلكن  : قبول المحاسبة -أ(

، ادلوجودة فيها ا لكثرة األخطاءيف بعض قد ؼللص ادلراقب اجلبائي إذل رفض احملاسبة نظر  : رفض المحاسبة -ب(
جل ضباية ادلكلف بالضريبة من التعميق وسبادي العوف احملقق يف اللجوء إذل التقدير التلقائي للضريبة من أوىذا من 

 : خلال رفضو للمحاسبة، ويكوف ىذا يف احلاالت التالية
ادلارل، و ربتوي احملاسبة على أية  مسك دفاتر غَت مطابقة ألحكاـ القانوف التجاري، ولشروط النظاـ احملاسيب -

 قيمة مقنعة بسبب انعداـ الوثائق الثبوتية.
 .و معلومات غَت صحيحة خطَتة ومتكررةأتتضمن احملاسبة أخطاء  -

ادلراقبة اليت أجريت على احملاسبة ال جدوى منها  أفعندما يبُت :  تشكيل رقم األعمال )القواعد الضريبية( -ج(
إعادة تأسيس رقم األعماؿ  إذلقنعة وغَت منتظمة وبالتارل تكوف غَت مقبولة فيلجأ احملقق الف ىذه األخَتة غَت م

 اخلاضع للضريبة وزبتلف طرؽ إعادة التأسيس حسب نوع ونشاط ادلؤسسة ومن بُت الطرؽ صلد:
 .إعادة تأسيس رقم األعماؿ انطالقا من العناصر الكمية -
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 .اإليرادات(ات )ؿ انطالؽ من ادلقبوضإعادة تأسيس رقم األعما -
 إعادة تأسيس رقم األعماؿ على أساس الفوترة. -
 .إعادة تأسيس رقم األعماؿ انطالقا من مصاريف اإلنتاج -
 .إعادة تأسيس رقم األعماؿ انطالقا من دراسة السعر -
يبة تعد ىذه ادلرحلة خالصة عمل العوف ادلدقق حبيث يقـو باإلبالغ ادلكلف بالضر  : إجراءات ما بعد التقويم -(4

ذا كاف رد ادلكلف رلدية يفيد إبنتائج التحقيق يف زلاسبتو وىذا عن طريق التبليغ األوذل السنوية الوضعية اجلبائية و 
عملية التحقيق فعليو يتم تصحيح سنوية الوضعية اجلبائية بالتبليغ النهائي، والذي على أساسو تصدر جداوؿ 

 1 ف دل يكن ىناؾ تقومي.أر رمسي للمكلف شخصيا حىت و بإشعا الضرائب الواجبة الدفع كما يتم إبالغ ذلك
 ف يكوف ىذا األشعار مفصال جيدا أو مصاغا بطريقة تسمح للمكلف أغلب  : التبليغ األولي بنتائج التحقيق

تالـ، إضافة إذل ذلك من بفهمو وتسجيل مالحظاتو ويتم تسليم اإلشعار للمكلف شخصيا مع وصل االس
بليغ األورل على الطرؽ اليت استعملت يف التقييم اليت أدت إذل تعديل األسس الضريبية ف ػلتوي ىذا التأالضروري 

تفاديا لعقوبة اإللغاء و  أي يقـو العوف احملقق من خاللو توضيح كل التعديالت والتقوؽلات ادلنجزة خالؿ فًتة التحقيق
 : ف يبُت يف اإلشعار بالتقومي ما يليأفانو غلب 

 .ف ادلرسل، عنواف، مكاتب التحقيق، رقم اذلاتف، أياـ و أوقات االستقباؿاسم وإمضاء ورتبة العو  -
، احلقوؽ، االتاوي، والوثائق اليت يطلع عليها، والفًتة زلل التبليغ -  .الضرائب، الرسـو
بعد إظهارىا ضروريا ألنو يثبت بصفة قطعية نقطة انطالؽ ادلهلة القانونية  إذتواريخ بداية العمليات بعُت ادلكاف   -

 .للتحقيق بعُت ادلكاف وادلشار إليو من قبل ادلنظومة اجلبائية
ويف صبيع احلاالت غلب اف يبُت التبليغ بالتقومي اف ادلكلف بالضريبة يستفيد من حق قانوين وادلتمثل يف اجل 

ستعانة يوما تبدأ من يـو استالـ اإلشعار من اجل اإلجابة واإلدالء برأيو ومالحظاتو، وكذا حقو يف اال 40مدتو 
الضرائب وسبكن أعلية التبليغ بتحديد بداية إدارة دبستشار من اختياره دلناقشة األسس والتعديالت اليت قامت هبا  

 يوما للمكلف بالضريبة لتقدمي الرد و اإلجابة. 40مهلة 
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 للقواعد  عندما يتم التبليغ بنتائج التحقيق، ػلق للمكلف بإيداع قبوؿ أو رفضو : رد وإجابة الخاضع للضريبة
واألسس ادلعدلة، وقد ؼلتلف موقف احملققُت حسب وقت اإلجابة يف اآلجاؿ أو خارج ألجاؿ أو عدـ استالمها 

 : إطالقا ذلذا فقد يكوف الرد كما يلي
إذا قاـ ادلكلف بالرد على العناصر اليت شعر هبا يف اآلجاؿ القانونية ادلمنوحة لو، فاف  : الرد خالل اآلجال -1

قُت رلربين على دراستها وفحصها مهما كانت التربيرات، كما غلوز للمكلف طرح تساؤالتو سواء تعلق األعواف احملق
 .األمر دبسائل العمل أو مسائل القانوف

ػلق ألعواف التحقيق رفض ادلالحظات اليت تصل إذل ادلصلحة بعد انقضاء ادلهلة احملددة :  الرد خارج اآلجال -2
ا انو مطلوب من احملققُت عدـ الرفض القطعي لألجوبة ادلتأخرة إذا انو عندما تكوف يوما كم 40 ػقانونا وادلتمثلة ب

األدلة ادلقدمة من طرؼ ادلكلف مقبولة كليا أو جزئيا ؽلكن آخذىا بعُت االعتبار عند ربديد قواعد وأسس الضريبة 
 .زعاتيف حالة النزاع، فانو اإلجابة تكوف الحقا عن طريق ادلصلحة ادلكلفة بادلنا ماأو 
غياب الرد من طرؼ ادلكلف ال ؽلكن اعتباره إال مقبوال الف اخلضعة ادلبلغ وبعد  هناية اآلجاؿ  : يابات الردغ -3

للتوضيح فعن غياب إجابة من طرؼ ادلكلف و احملددة قانونا يلـز احملققوف بإرساؿ اجلداوؿ اإلضافية وتبليغ النهائي
عديالت على مستوى ادلنازعات إذ ؽلكنو اف يقدـ ويرسل مالحظاتو قبل بالضريبة ال يعٍت إلغاء حقو يف الطعن يف الت

 .كما ػلتفظ حبق الطعن أماـ اذليئات القضائية ديسمرب من السنة الثانية اليت تلي سنة إرساؿ اجلداوؿ 31
ة بعد استالـ أجوبة ادلكلفُت بالضريب : التبليغ بالوضع النهائي لإلدارة الجبائية وإقفال عملية التحقيق

ومعرفة مالحظاهتم سواء كاف ذلك خالؿ ادلدة احملددة أو خارجها ىنا يأيت دور اإلدارة اجلبائية أو أعواف التحقيق يف 
القياـ بعملية التحرير والتبليغ النهائي والذي يكوف مكتوب ومفصل بشكل جيد، يقـو احملققوف بعد ذلك بإصدار 

وؽ وغرامات واقعة على عاتقو وبعد ذلك أعداد التقرير النهائي األرصدة اليت تبُت حالة ادلكلف بالضريبة من حق
 1 .والذي ؽلثل ادلرحلة األخَتة لعملية التحقيق

قبل معرفة القرار النهائي دلصلحة التحقيق، ومن اجل تدوين قواعد صحيحة، فانو : دراسة إجابة المكلف 
لتحقيق والتدقيق فيها للتأكد من صحتها، لذلك غلب على احملققُت دراسة العناصر احملصاة من إجابة ادلكلفُت وا

ليتم األخذ بعُت االعتبار العناصر ادلدونة النهائية، كما يستفيد ادلكلف من حق طلب التحاور مع احملققُت، وىذا 
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لغرض التوضيح واإلجابة على األسئلة، والنقاط اليت تبدو غامضة يف ملفات احملاسبة، كما ػلق لو طلب إعادة 
 1 ُت ادلكاف وإعادة النظر يف ادللفات تتطلب التحقيق.التدخل بع

يؤسس أو ػلدد الوضعية النهائية للمصلحة بالنظر إذل التناقضات ادلستخرجة من طرؼ أعواف  : التبليغ النهائي -1
يعرب ىذا التبليغ عن احلالة الفعلية للمكلف، كما غلب اف يكوف مفصال  أفغلب "التحقيق يف ختاـ عملية ادلراقبة 

شكل جيد ويقـو احملققوف يف التبليغ بإعادة النظر يف النقاط ادلتنازع فيها ادلرفوعة من طرؼ ادلكلف ودراسة ب
مالحظاتو واعًتاضاتو إذا كاف رد ادلكلف اغلايب أي قبوؿ التعديالت واألسس الضريبة اجلديدة ادلرسلة من قبل 

ئي حد ألعماؿ التحقيق وىو كما يعرؼ بإصدار األوردة احملققُت، تصبح التصرػلات هنائية وتضع ىذه اإلرساؿ النها
يقوموف حبساب احلقوؽ والغرامات اليت تكوف على عاتق ادلكلف، وتستعمل ذلذا الغرض  إذمن طرؼ احملققُت، 

 .عدد من الوثائق
، بعد إقفاؿ عملية التحقيق يستوجب على أعواف التحقيق إصدار بطاقة ادلتابعة:  إصدار األوردة )الجداول( -2

واليت يقـو من خالذلا العوف حبساب احلقوؽ والغرامات الواقعة على عاتق ادلكلف بالضريبة واليت ترسل إذل مفتشية 
 .الضرائب التابع ذلا ادلكلف، وتقـو ىذه األخَتة دبتابعة ادلكلف وإجراءات التحصيل وذلك بإرساؿ اإلخطارات

رية الضرائب اجلهوية التابع ذلا ادلكلف، واليت ربتوي يعد إرساؿ اإلخطارات من مهاـ مدي : إرسال اإلخطارات -3
على احلقوؽ والغرامات ادلتوجبة الدفع من طرؼ ادلكلف مع ربديد أجاؿ الدفع وكيفية الدفع، ويتم إعداد ثالثة 
نسخ واحدة ػلتفظ هبا يف ملف اجلبائي للمكلف، والثانية ترسل على ىذا األخَت، والثالثة ػلتفظ هبا قباضة 

 .ب التابع ذلا ادلكلف وذلك دلتابعة إجراء التحصيلالضرائ
ادلدونة النهائية تعرب عن ادلوقف النهائي لإلدارة اجلبائية ذباه األخطاء اليت أخطأىا  : كتابة التقرير النهائي -4

ف يبُت رلموع ادلعلوما أفاحملققوف خالؿ عملية ادلراقبة واليت يتم من خالذلا إقفاؿ عملية التحقيق، والذي غلب 
واألرقاـ اليت تسمح دبعرفة مدى احًتاـ ادلكلفُت بالضريبة ادلنصوص عليها و كذا تقييم نتائج التحقيق كما غلب اف 

 : يركز التقرير على ما يلي
 .سلم إذل ادلكلف مباشرة أواإلشعار بالتحقيق ادلرسل عن طريق الربيد  -
وكذا األسباب اليت منعت األعواف من مباشرة مهامهم ربديد الفًتة اإلضافية بالنسبة لبداية التحقيق بعُت ادلكاف  -

 .يف الوقت ادلناسب
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ية مزاإلة وادلواد ادلقرر كما غلب وبصفة طبيعة ادلخالفات ادلكتشفة وكذا العقوبات ادلطبقة مع النصوص القانوني
يرية اجلهوية للضرائب تلحق ادللفات اآلتية إذل نسخ تقرير التحقيق ادلوجهة إذل مديرية البحث وادلراجعات وادلد أف

 1 .ادلفتشية ادلختصة إقليميا
 .نسخة أو صورة عن اإلشعار بالتحقيق -
 .حالة مقارنات ادليزانية -
 .كشف احملاسبة -
 .نسخة من التبليغ بالتقومي -
 .نسخة من إجابة ادلكلف بالضريبة -
 .توضيحات حوؿ طبيعة الضرائب والعقوبات ادلطبقة -
 نسخة من اجلداوؿ أو الورد النهائي. -

 مرتكزات األسس الضريبية. المطلب الثاني :

 : مفاهيم حول األسس الضريبية الفرع األول
 : تعريف أساس الضريبة أوال

إف ادلقصود من األساس اخلاضع للضريبة ىو اختيار موضوع أو زلل الضريبة، حيث ؽلكن أف يكوف ىذا 
عمل يف التشريعات ادلالية ادلختلفة على تقسيم ادلوضوع ماال أو تصرفا أو نشاطا معينا أو حىت شخصا، وقد جرى ال

 :  الضرائب من حيث وعائها إذل
  .الضرائب على األشخاص والضرائب على األمواؿ 
  .نظاـ الضريبة ادلوحدة ونظاـ الضريبة ادلتعددة 
 .الضريبة ادلباشرة وغَت ادلباشرة 

 : الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال -1
 :  يليوؽلكن شرحها كما 

ىي تلك الضرائب اليت تتخذ من الوجود اآلدمي واإلنساين للفرد داخل  : الضريبة على األشخاص -1-1
الدولة زلال لفرض الضريبة وتعترب ىذه الضريبة من أقدـ الضرائب يف التاريخ، عرفتها معظم احلضارات اإلنسانية، 
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الذميُت يف البالد اخلاضعة للحكم حيث عرفها الروماف وادلسلموف حيث كانت تفرض على غَت ادلسلمُت )
اإلسالمي، وكانت تقتصر على الذكور البالغُت، كما عرفتها مصر حىت أواخر القرف التاسع عشر وكانت تسمى 

 .1بضريبة الفردة أو ضريبة الرؤوس لكوهنا تفرض على الشخص باعتباره رأسا 
ة، وقد انتشرت ضريبة الرؤوس ادلوحدة وضريبة الرؤوس تأخذ شكلُت أساسُت، ضريبة موحدة أو ضريبة متدرج

يف اجملتمعات القدؽلة البدائية لكوهنا تتماشى مع الظروؼ االجتماعية واالقتصادية لتلك اجملتمعات، حيث كاف 
األفراد متقاربُت من حيث الدخوؿ والثروات ومع تقدـ اجملتمع وظهور الفوارؽ االقتصادية واالجتماعية بُت األفراد 

الضريبة ادلوحدة ال ربقق العدالة ادلنشودة منها على اخلاضعُت ذلا، شلا أدى إذل ترؾ السعر  ودخوذلم، أصبحت
ادلوحد ادلتساوي بُت األفراد واستعماؿ سعر متغَت حبسب الطبقة اليت ينتمي إليها الفرد، ومثاؿ ذلك الضريبة اليت 

إذل اثنُت وعشرين فئة اجتماعية وفرضت ـ، فقد مت تقسيم اجملتمع الفرنسي 1695فرضتها فرنسا على األسر سنة 
الضريبة بسعر واحد على كل فئة من ىذه الفئات، كذلك الضريبة اليت فرضها بطرس األكرب قيصر روسيا، حيث مت 
تقسيم اجملتمع إذل أربعة أقساـ الفالحوف احلرفيوف، الطبقة الربجوازية والطبقات األخرى، حيث فرضت ضريبة خاصة 

 .2ات الثالثة األوذل مع إعفاء الطبقات األخرىبكل طبقة من الطبق
وبالرغم من بساطة ىذه الضريبة وسهولة ربصيلها فإهنا دل تعد تتماشى مع اجملتمعات احلديثة وفقدت بالتارل 

 .أعليتها وذلك لعدـ عدالتها وضآلة حصيلتها وعدـ مرونتها
ورىا يف احلياة االقتصادية واالجتماعية فإف وأماـ ىذه العيوب وزيادة نفقات الدولة واتساعها نتيجة لتطور د

الضرائب على األشخاص دل تعد مناسبة ومت التخلي عنها يف أغلب الدوؿ وأصبحت الضرائب يف العصر احلديث 
 .تتخذ من ادلاؿ وعاءا ذلا

نظرا للعيوب السابقة ذكرىا بشأف الضرائب على األشخاص، فقد ساد  : الضرائب على األموال -1-2
د ضلو اختيار األمواؿ كأساس لفرض الضريبة، إما أف تكوف األمواؿ رأس ماؿ أو دخال، وأيهما أكثر تعبَتا االعتقا

عن ادلقدرة التكليفية لألشخاص وحىت يتسٌت لنا اإلجابة عن ىذا التساؤؿ فإنو ينبغي علينا أف نعرؼ أوال دبفهومي 
 الدخل ورأس ادلاؿ من وجهة النظر الضريبية. 

الدخل ىو كل ما ػلصل عليو الفرد بصورة دورية على ضلو مستمر من مصدر معُت، قد يتمثل يف  : تعريف الدخل
ملكيتو لوسائل اإلنتاج أو يف عملو أو كليهما معا، ويأخذ الدخل صورة نقدية كقاعدة عامة يف اجملتمعات احلديثة، 

حصوؿ العامل على جزء من أجره  وإف كاف من اجلائز احلصوؿ على بعض أجزاء من الدخل يف صورة عينية، مثل
 .3من السلع اليت يقـو بإنتاجها أو استبقاء ادلنتجُت جلزء من إنتاجهم الستهالكهم الذايت كادلزارعُت 

                                                 
 .135، ص 2000الوجيز يف ادلالية العامة، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر   1
 1994مبادئ ادلالية العامة، منشورات اجلامعة ادلفتوحة،   2
 .136 : سوزي عدرل ناشد، مرجع سابق، ص  3
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والواقع أف مفهـو الدخل اخلاضع للضريبة ؼلتلف من دولة إذل أخرى ومن وقت إذل آخر لتفاعل عدة عوامل 
نها ما يرجع إذل اعتبارات اجتماعية أو مالية أو فنية. تعريف رأس ادلاؿ : منها ما يرجع إذل اعتبارات اقتصادية وم

ؽلكن تعريف رأس ادلاؿ بأنو "رلموع األمواؿ العقارية وادلنقولة اليت ؽلتلكها الشخص يف حلظة معينة سواء كانت 
اؿ من وجهة النظر ، أما رأس ادل1منتجة لدخل نقدي أو عيٍت أو خلدمات أـ غَت منتجة ألي دخل يف حلظة معينة"

االقتصادية يقتصر كما ىو معروؼ على األمواؿ ادلنتجة لسلع وخدمات، أما من الناحية الضريبية فالبد أف نفرؽ 
بُت الضريبة على رأس ادلاؿ والضريبة على الثروة، فالضريبة على رأس ادلاؿ وىي اليت تفرض على رأس ادلاؿ ادلنتج أي 

بينما يقصد بالضريبة على الثروة ، تلك اليت تفرض على كل ما ؽلتلكو الشخص من  ادلستخدـ يف العملية اإلنتاجية،
 .2األمواؿ العقارية أو ادلنقولة وبصرؼ النظر عن اعتبارات اإلنتاجية أو الدخل

وقد أخذت الضريبة على رأس ادلاؿ طريقها إذل التطبيق يف كثَت من دوؿ العادل وخباصة الدوؿ ادلتطورة منها 
 :  3وفرنسا يف السنوات األخَتة وىذا النوع من الضرائب يقدـ العديد من ادليزات منها بريطانيا 

 الضريبة على رأس ادلاؿ تصيب عناصر معطلة من الثروة )اجملوىرات األراضي السيارات الفخمة(. -
 ضريبة ربث أصحاب الثروات على استثمارىا والبحث عن موطن الكسب والربح.  -
 .فعها ذوي الدخل احملدود والقدرة ادلالية الضعيفةضريبة تعفي من د -

 :  بادلقابل وجهت إذل الضريبة على رأس ادلاؿ رلموعة من االنتقادات منها
 كوهنا تصيب رأس ادلاؿ، فهي تؤدي إذل إنقاص قدرتو اإلنتاجية.   -
 تضعف ادليل العاـ لالدخار لدى األفراد، ألف ىذا االدخار سوؼ تفرض عليو ضريبة.  -
 .قد تدفع أصحاب رؤوس األمواؿ إذل ترؾ البالد واستثمارىا يف بلداف أكثر أمانا -

يف الواقع إف الضريبة على رأس ادلاؿ ذاتو دل تطبق إال كوسيلة دلورد استثنائي سواء أثناء احلروب أو بعدىا أو 
 للحد بُت التفاوت الطبقي ويف األزمات االقتصادية. 

إف األخذ بنظاـ الضريبة ادلوحدة أو نظاـ الضريبة ادلتعددة :  ام الضريبة المتعددةنظام الضريبة الموحدة ونظ -2
من األمور اليت تتعلق بالنظاـ الضرييب يف الدولة، فالدولة تبحث دائما عن النظاـ الذي ػلقق ذلا أكرب قدر من 

إذل ذلك تثور ادلفاضلة عند إجراء اإليرادات ويف ذات الوقت تلتـز بالقواعد. العامة اليت ربكم الضريبة، واستنادا 
 .التنظيم الفٍت للضرائب بُت االعتماد على نظاـ الضريبة ادلوحدة أو األخذ بنظاـ يقـو على فرض عدة ضرائب

                                                 
 .98، ص 2005اجلباية والضرائب"، دار ىومة، اجلزائر،  اقتصاديات"زلمد عباس زلرزي،   1
 .129، ص 1992ادؿ أضبد حشيش، "أصوؿ الفن ادلارل لالقتصاد العاـ"، دار النهضة العربية، بَتوت، لبناف، ع  2
 .171، ص 2005خالد شحادة اخلطيب، أضبد زىَت شامية، "أسس ادلالية العامة"، دار وائل للنشر، عماف، األردف،   3
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قد عرؼ التطور ادلارل لنظاـ الضريبة من القدـ، خالؿ القرنُت السابع عشر  : الضريبة الوحيدة -2-1
بل ودافع عنها الكتاب االقتصاديوف يف ذلك الوقت، إذ كانت الدولة تفرض  والثامن عشر، نظاـ الضريبة ادلوحدة

 .ضريبة رئيسية واحدة للحصوؿ على ما ربتاج إليو من موارد مالية
الذي اقًتح  1707سنة  Vauban 1والتأصيل التارؼلي ينبع من فكرة الضريبة األساسية اليت نادى هبا فوباف

ذلك الوقت وإحالؿ ضريبة أساسية زللها أطلق عليها ضريبة العشور على  إلغاء الضرائب اليت كانت قائمة يف
 .األراضي والدخوؿ ادلنقولة

وقد أخذ "الطبيعيوف" بفكرة الضريبة ادلوحدة على األراضي الزراعية على أساس كوهنا ادلصدر الوحيد للثروات 
فمن غَت اجملدي أف تفرض الضريبة على دخوؿ وأف مالؾ األراضي ىي الفئة الوحيدة اليت تنتج إيرادا صافيا، ومن مث 

 .الطبقات األخرى، إذ أي ضريبة على ىذه الطبقات يعٍت أف ادلالؾ الزراعيُت ىم الذين يتحملوف عبئها يف النهاية
ويرجع ذلك إذل أف فرض الضريبة على دخوؿ الفئات األخرى كالتجار والصناع مثل سيؤدي إذل رفع أشباف 

ىذه الفئات ادلالؾ األراضي دبقدار الضريبة، أي أف الضريبة يف النهاية تقتطع من الناتج اخلدمات اليت تقدمها 
 .الصايف أي دخل ادلالؾ

وقد أخذ الكاتب األمريكي "ىنري جورج" بفكرة الضريبة ادلوحدة متخذا الريع العقاري وعاءا ذلا أي الزيادة 
دي والتطور العمراين وزيادة عدد السكاف كل ذلك يؤدي يف قيمة األراضي، واستند يف ذلك إذل أف التقدـ االقتصا

إذل ارتفاع قيمة األراضي، وأف مالؾ تلك األراضي ػلصلوف على الزيادة يف القيمة الناذبة عن أسباب اجتماعية أو 
، اقتصادية، ليس ذلم دخل يف ربقيقها شلا يؤدي إذل التفاوت بُت دخوؿ طبقات اجملتمع ودبرور الزمن يزيد التفاوت

شلا يستلـز تدخل الدولة بفرض ضريبة موحدة على الريع العقاري لتقليل حدة التفاوت بُت الدخوؿ من جهة 
 .وكمصدر لإليرادات من جهة أخرى

ويف الفكر ادلارل احلديث، نادى بعض أنصار الضريبة ادلوحدة باألخذ هبا على أساس معيار الدخل العاـ 
ر متعددة، لكونو أكثر ربقيقا لفكرة العدالة وادلقدرة التكليفية للمكلف، الذي ػلققو الفرد خالؿ السنة من مصاد

 .2باإلضافة إذل أنو نظاـ يتصف بالبساطة والوضوح وال يتطلب نفقات كثَتة يف اإلدارة والتحصيل
 :  وبالرغم من ىذه ادلزايا إال أف الضريبة الوحيدة تعرضت النتقادات شديدة أعلها

لية فقط أي ليس ذلا آثار يف االستهالؾ واالدخار واالستثمار واإلنتاج فمع الضريبة ال ربقق إال أىداؼ ما -
الوحيدة من الصعب التحدث عن الضريبة كأداة يف توجيو السياسة االقتصادية وتشجيع االستثمار وتنشيط بعض 

 القطاعات اإلنتاجية. 

                                                 
 .139 : سوزي عدرل ناشد، مرجع سابق، ص  1
 .140 : سوزي عدرل ناشد، نفس ادلرجع السابق، ص  2
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قع مصدر وحيد للثروة يف اجملتمع بل ىناؾ الضريبة الوحيدة ال تناسب االقتصاد العصري، فال يوجد يف الوا -
 مصادر سلتلفة زراعية، صناعية وذبارية وإذل غَت ذلك من ادلصادر. 

الضريبة الوحيدة غَت عادلة ألف ىذا النوع من الضرائب ال يأخذ بعُت االعتبار قدرة دافع الضريبة ألهنا تصيب  -
 .مادة واحدة ؽلكن استخدامها من قبل األغنياء والفقراء

وذلذه األسباب وأسباب أخرى، فالضريبة الوحيدة دل تطبق يف بلد ما وأغلب الدوؿ جلأت إذل نظاـ الضرائب 
 .1ادلتعددة اليت تفرض على عدد ال حصر لو من النشاطات االقتصادية يف اجملتمع

ائب ادلتعددة بالرغم من ادلزايا ادلقدمة للضريبة الوحيدة، فإف أنصار نظاـ الضر  : الضرائب المتعددة -2-2
الذي يفرض على أساس تعدد األوعية الضريبية، فتفرض ضريبة على دخل العمل وأخرى على الدخل الناتج من 

من  ملكية األراضي الزراعية وثالثة ناذبة على الدخل الناتج من ملكية رأس ادلاؿ ورابعة على الدخل الناتج
التعدد قد يكوف سعر الضريبة واحدا بالنسبة للضرائب  .. إذل غَت ذلك. ويف ىذااالستغالؿ الصناعي والتجاري.

، ويروف أف الضريبة ادلوحدة أصبحت ال تتوافق مع األوضاع 2ادلتعددة، كما قد ؼلتلف السعر من ضريبة إذل أخرى 
االقتصادية ادلعاصرة وتوسع األنشطة االقتصادية، فهذه األوضاع اجلديدة تتطلب التوسع يف فرض الضرائب وتنوعها 

كي تشمل كافة الثروات والدخوؿ واألنشطة اليت ؽلارسها األفراد، كما أف نظاـ الضريبة ادلتعددة يفرض الضرائب ل
 .دبعدالت معتدلة ال يشعر األفراد بعبئها ومن مث ال يفكروف يف التهرب منها

أف اإلفراط يف  وبالرغم من ذلك فنظاـ الضرائب ادلتعددة، وإف كاف أكثر سباشيا مع التطور االقتصادي، إال
 .3التعدد قد يؤدي إذل صعوبات ومشاكل عديدة بالنسبة للمكلفُت هبا وإدارة الضرائب على السواء 

ودل تنتهج النظم الضريبية يف الدوؿ ادلختلفة مسلكا واحدا يف ىذا النظاـ اإلطار وإف كانت الغلبة يف التطبيق 
 .ةادلارل لدى العديد من الدوؿ النظاـ الضرائب ادلتعدد

يعد تقسيم الضرائب إذل مباشرة وغَت مباشرة أىم تقسيمات :  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -3
الضرائب على اإلطالؽ، فهناؾ شبو إصباع بُت الكتاب االقتصاديُت على أف الضرائب ادلباشرة ىي ضرائب على 

 .اوؿ واإلنفاؽالدخل والثروة، بينما الضرائب غَت ادلباشرة ىي ضرائب على التد
وبالرغم من أعلية ىذا التقسيم إال أنو حىت اآلف ال يوجد معيار منضبط ودقيق وجامع للتمييز بُت ىذين 
النوعُت من الضرائب، وقد اقًتح علماء ادلالية يف ىذا الصدد عدة معايَت التفرقة بُت نوعي الضرائب زلل البحث 

                                                 
 .162:  خالد شحادة اخلطيب، أضبد زىَت شامية، مرجع سابق، ص  1
 .322 : ، ص2001االقتصاد السياسي"، اجلزء الرابع، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف،  مبادئزلمد دويدار،"  2
 .226 : ، ص2005 زلمد عباس زلرزي، "اقتصاديات ادلالية العامة"، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  3
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ائب ادلباشرة من جهة وأنواع الضرائب غَت ادلباشرة من جهة وفقا للخصائص والسمات ادلشًتكة بُت أنواع الضر 
 .1أخرى، وتتمثل يف ثالث معايَت رئيسية 

 :  معايير التفرقة -3-1
يقـو ىذا ادلعيار على أساس عالقة إدارة الضرائب بادلكلف بالضريبة من حيث التحصيل، :  المعيار القانوني -(أ

لضريبة وربصيلها بناءا على قوائم امسية أو جداوؿ تدوف فيها أمساء ادلكلفُت فإذا كانت اإلدارة الضريبية تقـو بفرض ا
هبا أي أف شخص ادلكلف بالضريبة ىو ادلوضوع الضرييب وكاف التحصيل يتم كل سنة فالضريبة ىنا مباشرة نظرا ألف 

الضريبة تفرض دوف أي  العالقة ىنا مباشرة بُت اإلدارة الضريبية وادلكلف بالضريبة دوف أي وسيط. أما إذا كانت
عالقة مباشرة بُت ادلكلف بالضريبة واإلدارة الضريبية بل يتم فرضها وربصيلها دبناسبة واقعة أو تصرؼ اقتصادي 
معُت، مثل الضرائب اجلمركية، دوف ما اعتبار للشخص ادلكلف بالضريبة لعدـ معرفة اإلدارة اجلبائية لو، فالضريبة 

 .2ىنا غَت مباشرة
 :  بساطة ىذا ادلعيار ووضوحو فإنو قد تعرض للنقد وأىم ىذه االنتقادات ادلوجهة إليو ىي وبالرغم من

إف االعتماد على ىذا ادلعيار يؤدي إذل نتائج غَت صحيحة فبعض الضرائب واليت تعترب كضرائب مباشرة ال ؽلكن  -
ألمواؿ ادلنقولة وبالتحديد أرباح إتباع طريقة القوائم االمسية يف ربصيلها، مثل ضرائب الدخل اإلصبارل صنف ا

األسهم والسندات حلاملها، إذ ال ؽلكن معرفة حاملي ىذه األوراؽ دائما وربرير كشوؼ بأمسائهم لذلك يف أغلب 
 األحياف يتم استعماؿ طريقة االقتطاع من ادلصدر. 

ية اليت يقرىا ادلشرع فالدولة ؽلكن إف تنظيم قوائم بأمساء ادلكلفُت ال يتعلق بطبيعة الضريبة بل باإلجراءات الضريب -
 .3أف ربصل على ضريبة معينة على أساس قائمة أو كشف أو العدوؿ عن ذلك

 بناءا على ىذه االنتقادات جرت زلاولة يف فرنسا لتطوير ىذا ادلعيار عندما اقًتح األستاذاف تروتابا
(Trotabas)  وكوتريو (Cotteret)  أو استحالة وضع قوائم امسية من قبل توسيعو استنادا إذل فكرة إمكانية

اإلدارة الضريبية فعندما ؽلكن تنظيم قوائم بأمساء ادلكلفُت فإف الضريبة تكوف مباشرة حىت وإف دل ربصل فعال عن 
 .4طريق اجلداوؿ أما إذا كاف من ادلستحيل تنظيم مثل تلك القوائم تصبح الضريبة غَت مباشرة 

ار ال يعد معيارا منضبطا وجامعا للتفرقة بُت الضرائب ادلباشرة وغَت ويًتتب على ما تقدـ أف ىذا ادلعي
 ادلباشرة. 

                                                 
 .141:  سوزي عدرل ناشد، مرجع سابق، ص  1
 .63 : زلمد عباس زلرزي، "اقتصاديات اجلباية والضرائب"، مرجع سابق، ص  2
 .126 : منصور ميالد يونس، مرجع سابق، ص  3
 .127 : ميالد يونس، نفس ادلرجع السابق، ص منصور  4
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وفقا ذلذا ادلعيار تعد ضريبة مباشرة إذا كاف ادلكلف هبا قانونا ىو الذي يتحمل عبئها :  المعيار االقتصادي -(ب
و عالقة اقتصادية بينما تعترب الضرييب بصورة هنائية وال ؽلكنو التخلص منها أو نقل عبئها إذل شخص آخر تربطو ب

الضريبة غَت مباشرة إذا كاف ادلكلف القانوين ؽلكنو أف ينقل عبئها إذل شخص آخر تربطو بو عالقة اقتصادية ويسمى 
 .ىذا األخَت بادلكلف الفعلي

ويستند ىذا ادلعيار إذل إمكانية نقل العبء الضرييب من عدمو من شخص ادلكلف القانوين إذل شخص آخر 
 . 1طو بو عالقة اقتصادية ترب

اخلاصة باألجور وادلرتبات، فهي ضريبة مباشرة ألف من  «I.R.G» ومن أمثلتها الضريبة على الدخل اإلصبارل
يتحمل عبئها ىو ذات الشخص ادلكلف هبا دبوجب القانوف عن طريق االقتطاع من ادلصدر، بينما الضرائب 

ع الضريبة مث ينقل عبئها إذل الشخص ادلستهلك برفع شبن السلعة أو اجلمركية ضرائب غَت مباشرة ألف ادلستورد يدف
  .2اخلدمة دبقدار الضريبة ومن مث ؼلتلف من يقـو بدفع الضريبة عن شخص من يتحمل عبئها النهائي

ومن االنتقادات ادلوجهة إذل ىذا ادلعيار أف ظاىرة العبء الضرييب زبضع للعديد من العوامل االقتصادية 
 .ية ادلتداولة اليت ال ؽلكن التأكد منها سلفا، فضال أف كل الضرائب قد ينتقل عبؤىا وقد ال ينتقلواالجتماع

فالضريبة على الدخل اإلصبارل اخلاصة باألرباح التجارية والصناعية وىي ضريبة مباشرة كما نعلم ال يستطيع 
تطيع أف ينقل عبئها إذل ادلستهلك يف ادلنتج أف ينقل عبئها إذل شخص آخر وبالرغم من ذلك فإف ىذا ادلنتج يس

 .أوقات الرخاء عن طريق رفع شبن السلعة دبقدار الضريبة
ذلذه االعتبارات ال ؽلكن االعتماد على معيار نقل العبء الضرييب للتفرقة بُت الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة 

 نظرا لعدـ انضباطو يف كثَت من احلاالت. 
يقصد هبذا ادلعيار مدى ثبات واستقرار ادلادة اخلاصة للضريبة فتكوف الضريبة :  رمعيار الثبات واالستقرا -(ج

مباشرة إذا كانت مادة الضريبة تتميز بالثبات واالستقرار الضريبة على الدخل واألمالؾ والثروة، أما إذا كانت مادهتا 
 .  3ع أي على التداوؿ واإلنفاؽظرفية ومتقطعة فإف الضريبة تكوف غَت مباشرة كاستَتاد أو استهالؾ بعض السل

ويعد ىذا ادلعيار أكثر ادلعايَت دقة يف التفرقة بُت الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وبالرغم من ذلك فإف 
الضريبة على الًتكات اليت تعد ضريبة مباشرة يف األصل فإهنا وفقا ذلذا ادلعيار تعد ضريبة غَت مباشرة، إذ أهنا تدفع 

 .ي وىو الوفاة وعلى واقعة عرضية ىي انتقاؿ ادللكية بادلَتاثدبناسبة حدث عرض
لقد حاوؿ االقتصاديوف البحث عن معايَت أخرى باإلضافة إذل ادلعايَت الثالثة السابقة الذكر ولكن على 
الرغم من تعدد ادلعايَت فإهنا كلها عرضة للنقد وال ؽلكن االعتماد على إحداىا فقط لضماف الوصوؿ إذل نتيجة 

                                                 
 .142:  سوزي عدرل ناشد، مرجع سابق، ص  1
 .65 : زلمد عباس زلرزي، " اقتصاديات اجلباية والضرائب"، مرجع سابق، ص  2
 .211:  ، ص2005زلمد عباس زلرزي، "اقتصاديات ادلالية العامة"، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   3
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لماء ادلالية العامة على استخداـ تعبَت الضرائب ادلباشرة للداللة على الضرائب يمة، وعلى أي حاؿ جرت عادة عسل
اليت تفرض على مناسبة حصوؿ ادلكلف على الدخل أو رأس ادلاؿ واستخداـ تعبَت الضرائب غَت ادلباشرة للداللة 

 االستهالؾ أو التداوؿ  على الضرائب اليت تفرض دبناسبة استخداـ الدخل أو رأس ادلاؿ كالضرائب اجلمركية وضرائب
تقـو أغلب األنظمة الضريبية على  : المفاضلة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -3-2

التأليف بُت الضرائب ادلباشرة والضرائب غَت ادلباشرة ولكن ترجيح االعتماد على نوع من ىذه الضرائب دوف النوع 
و كما يعتمد على ادلزايا اليت يوفرىا االعتماد على أي من ىذين اآلخر يعتمد على ظروؼ كل بلد ودرجة تنميت

 النوعُت فكل نوع مزاياه وعيوبو، وؽلكن القوؿ. إصباال أف ما يعتربه مزايا ألحد النوعُت يعترب عيوبا يف النوع اآلخر. 
 : 1 تتمتع الضرائب ادلباشرة بعدة مزايا أعلها:  مزايا وعيوب الضرائب المباشرة -(أ

ا تتميز بالثبات النسيب واالنتظاـ وادلقصود باالنتظاـ ىو كوف الضريبة دورية ومرتبطة دبواعيد زلددة أما الثبات أهن -
فلكوهنا ال تتعرض من حيث ادلبدأ للتقلبات االقتصادية إال يف حدود ضيقة، على عكس الضرائب غَت ادلباشرة اليت 

 ستهالؾ وسلتلف مظاىر النشاط االقتصادي.تتأثر بتلك التقلبات اليت تنعكس على اإلنتاج واال
أهنا أقرب إذل ربقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية يف توزيع األعباء العامة وذلك ألهنا تفرض على أساس مقدرة  -

ادلكلفُت على الدفع كما أف ادلشرع يراعي عند فرضها سلتلف االعتبارات الشخصية للمكلف كظروفو العائلية على 
 . 2بة غَت ادلباشرة ال تفرؽ بُت الفقَت أو الغٍت وبُت األعزب وادلتزوج عكس الضري

أهنا واضحة وملموسة، ومن مث فإف ادلكلف هبا يشعر بعبئها شلا يدفعو إذل شلارسة حقوقو السياسية وزلاسبة  -
ك يصعب على السلطات العامة عن أوجو إنفاقها، يف حُت زبتلط قيمة الضريبة غَت ادلباشرة بسعر السلعة ولذل

 .عامة الناس معرفتها
 :  ومع ىذه ادلزايا فإف الضرائب ادلباشرة تتعرض للنقد دلا تتصف بو من عيوب أعلها

ال تتمتع الضرائب ادلباشرة بادلرونة الكافية حيث ال تعكس الظروؼ االقتصادية السائدة، حيث يصعب زيادة  -
ال  -اشرة اليت تعد أكثر تأثرا باألحواؿ االقتصادية. حصيلتها أو خفضها بسهولة على عكس الضرائب غَت ادلب

تتصف الضرائب ادلباشرة بصفة العمومية، وكثَتا ما زبرج الدولة عن مبدأ العمومية بإعفاء بعض الفئات منها وىذا ما 
 . 3يؤدي إذل اطلفاض حصيلتها

، ولذلك يصعب االعتماد عليها تعقد وطوؿ إجراءات الربط والتحصيل شلا يًتتب عليو تأخر ربصل الكثَت منها -
 . 4وحدىا يف سبويل النفقات العامة 

                                                 
 .130 : ميالد يونس، مرجع سابق، ص منصور  1
 .131:  منصور ميالد يونس، مرجع سابق، ص  2
 .57 : ، ص1987زلمود إبراىيم الوارل "علم ادلالية العامة"، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  3
 .131:  منصور ميالد يونس، مرجع سابق، ص  4
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قد يؤدي إحساس ادلموؿ بتحملو عبئا ماليا يدفعو مرة واحدة يف وقت معُت من السنة إذل التهرب من دفع  -
 الضريبة. 

جزء منها  وجود عالقة مباشرة بُت ادلموؿ والسلطة القائمة على التحصيل يفتح رلاال للتهرب من دفعها أو -
 باالستعانة بشىت الطرؽ مثل احملاباة. 

 : تتصف الضرائب غَت ادلباشرة ببعض ادلزايا أعلها:  مزايا وعيوب الضرائب غير المباشرة -(ب
ال يشعر ادلموؿ بدفعها ألهنا تدخل ضمن شبن شراء السلعة فال يستطيع الفصل بُت قيمة الضريبة وشبن شراء  -

 . 1مومية فال يعفى منها أحد السلعة، وتتميز بطابع الع
تتميز حصيلة الضريبة غَت ادلباشرة بادلرونة الكبَتة حيث تتأثر بالظروؼ االقتصادية السائدة يف البلد ففي فًتات  -

 االنتعاش واالزدىار تزداد احلصيلة تلقائيا وتنخفض يف فًتات الكساد واالنكماش. 
ستمرا طواؿ السنة وىذا مفيدا جدا يف سبويل ادليزانية العامة خالفا تعترب الضريبة غَت ادلباشرة موردا مباشرا وم -

 .للضريبة ادلباشرة اليت ال ربصل إال مرة يف السنة ادلالية
 :  رغم ىذه ادلزايا فإهنا دل تسلم من النقد ومن أىم عيوهبا

ف، وما يزيد يف خطورهتا أف ما يعاب عليها أهنا ال ربقق العدالة الضريبية وال تراعي ادلقدرة التكليفية للمكل -
الضرائب غَت ادلباشرة األكثر حصيلة ىي اليت تفرض على السلع الضرورية، أي اليت تستوعب اجلزء األكرب من 

 الدخوؿ ادلنخفضة وىذا ما يتعارض مع فكرة العدالة. 
ة إجراءات تستلـز جبايتها عد -تعاين حصيلتها من االطلفاض الشديد يف فًتات االنكماش االقتصادي.  -

وشكليات ورقابة زلكمة من طرؼ اإلدارة اجلبائية لتفادي الغش وىذا ما يؤدي يف بعض األحياف إذل عرقلة حركة 
 .إنتاج السلع وتداوذلا

 : وشلا سبق ؽلكن تلخيص مزايا وعيوب كل من الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة يف ىذا اجلدوؿ
 

 .2مباشرة والضرائب غير المباشرة : مزايا ومساوئ الضرائب ال 2-1جدول رقم 
 المساوئ المزايا الضرائب
 سهلة التحصيل  - الضرائب ادلباشرة

 ثابتة ادلردودية نسبيا  -
 مرئية ومعروفة القيمة من طرؼ ادلكلف بالضريبة -
 سهلة ادلراقبة نسبيا -

 طوؿ مدة التحصيل  -
 مرونة اقتصادية ضعيفة -

                                                 
 .50 : ، ص2001طبوعات اجلامعية، اجلزائر، حسُت مصطفى حسُت، "ادلالية العامة"، ديواف ادل  1
 .71:  زلمد عباس زلرزي، "اقتصاديات اجلباية و الضرائب"، مرجع سابق، ص  2
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 بشكل سهل من طرؼ ادلكلف بالضريبة مدفوعة  - الضرائب غَت ادلباشرة
 جد منتجة  -
 مرونة اقتصادية قوية  -
 سريعة التحصيل -

 ثقيلة ادلراقبة  -
 غَت مستقرة ادلردودية  -
 ربصيل ناقص -

 )غش ضرييب(
 : طرق تقدير األسس الضريبية الفرع الثاني

ذه األساليب يف درجة الدقة يف تستخدـ عدة أساليب لتقدير ادلادة اخلاصة للضريبة ويتمثل الفرؽ بُت ى
التقدير اليت ػلصل عليها باستخداـ كل منها، وقد اعتمد علماء ادلالية على طريقتُت رئيسيتُت للوصوؿ إذل ادلادة 
اخلاضعة للضريبة وتشمل كل طريقة رلموعة من األساليب ذات اخلصائص ادلشًتكة وعلا التقدير بواسطة اإلدارة أو 

 .1اد التقدير بواسطة األفر 
دبوجب ىذه الطريقة تقـو اإلدارة الضريبية بنفسها بتقدير ادلادة اخلاضعة للضريبة،  : التقدير بواسطة اإلدارة -1

 : ومن أجل ذلك تستخدـ األساليب التالية
وفقا ذلذا األسلوب تقـو اإلدارة الضريبية بتقدير ادلادة اخلاضعة للضريبة  : طريقة المظاهر الخارجية -1-1

بية استنادا على بعض ادلظاىر اخلارجية مثل ما يدفعو الشخص كإغلار للسكن أو عدد السيارات اليت بطريقة تقري
ؽلتلكها وغَتىا من ادلظاىر األخرى، وقد كانت ىذه الطريقة مستخدمة يف التشريع الضرييب الفرنسي يف القرف 

خارجية معينة تتمثل يف عدد  ، حيث تفرض الضريبة على الدخل على أساس مظاىر1925التاسع عشر وحىت عاـ 
األبواب والنوافذ للمنزؿ ادلكلف بالضريبة، استنادا إذل أف منزؿ ادلكلف الغٍت أكثر أبوابا ونوافذا من منزؿ ادلكلف 
بالضريبة الفقَت، وسبتاز ىذه الطريقة بالبساطة والسهولة وقلة النفقات إال أهنا تعترب طريقة غَت واقعية وال تناسب 

حلديثة وادلتقدمة، ولذلك ال ؽلكن االعتماد عليها لتقدير وعاء الضريبة، فهناؾ بعض الدخوؿ اليت ال اجملتمعات ا
توجد هبا أي مظاىر خارجية تدؿ عليها مثل دخوؿ القيمة ادلنقولة أو أف تكوف ىذه ادلظاىر سلالفة للحقيقة، وما 

مكلف نظرا للثبات النسيب للمظاىر يعاب عليها كذلك أهنا ال تأخذ بعُت االعتبار الظروؼ الشخصية لل
 . 2اخلارجية

نظرا ذلذه العيوب ابتعدت معظم التشريعات الضريبية عن األخذ هبذا األسلوب وال يستعمل إال كوسيلة 
 .3ادلراقبة التهرب من الضريبة من قبل أصحاب الدخوؿ ادلرتفعة 

للضريبة بشكل إصبارل وتقرييب بناء على تبعا ذلذا األسلوب تقدر ادلادة اخلاضعة  : التقدير الجزافي -1-2
 عدد من القرائن، مثل القيمة اإلغلارية لتحديد دخل صاحب العقار وعدد العماؿ لتحديد دخل رب العمل.

                                                 
 .72 : ص ،1999طارؽ احلاج، "ادلالية العامة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماف، األردف،   1
 .146:  ص "اقتصاديات اجلباية والضرائب"، مرجع سابق، زلمد عباس زلرزي،  2
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ويستعمل ىذا األسلوب لتحديد ادلادة اخلاضعة للضريبة لصغار ادلكلفُت وخاصة ذبار التجزئة واحلرفيُت 
دفاتر احملاسبية، وقد ػلدد أساس الضريبة بصورة اتفاقية بُت اإلدارة الضريبية والذين ال يلزمهم القانوف دبسك ال

وادلكلف بالضريبة عن طريق ادلناقشة واالتفاؽ معو على أساس معُت إذا كاف الدخل ورقم األعماؿ ادلصرح قريبا من 
 .احلقيقة

الضريبية وإمكانية تطرؼ اإلدارة وما يعاب ىذه الطريقة اخلالفات ادلستمرة اليت ربدث بُت ادلكلف واإلدارة 
 .1يف تقدير ادلادة اخلاضعة للضريبة، ذلذا رباوؿ التشريعات الضريبية احلديثة االبتعاد عن ىذه الطريقة 

يقصد بالتقدير اإلداري ادلباشر ىو أف تلجأ اإلدارة الضريبية إذل تقدير  : التقدير اإلداري المباشر -1-3
ة امتناع ادلكلف عن تقدمي إقراره عن قصد أو إعلاؿ، وتتمتع اإلدارة الضريبية حبرية ادلادة اخلاضعة بنفسها يف حال

 .واسعة يف ذبميع القرائن واألدلة وادلعلومات للوصوؿ إذل ربديد ادلادة اخلاضعة
 وسبتاز ىذه الطريقة بالسهولة وفرة احلصيلة، لذا تطبق يف معظم التشريعات اجلبائية وتسمى يف التشريع اجلبائي

 .اجلزائري بالتغرمي التلقائي
 وما يعاب عليها بأف تكاليفها عالية وربتاج إذل عدد كثَت من ادلوظفُت ادلهرة. 

حسب ىذه الطريقة تعتمد اإلدارة الضريبية للوصوؿ إذل ادلادة اخلاضعة للضريبة إما  : التقدير بواسطة األفراد -2
 .على إقرار أو تصريح ادلكلف بنفسو أو إقرار الغَت

مضموف ىذه الطريقة ىو أف يقـو ادلكلف بنفسو بتقدمي تصريح يف األجل  : إقرار المكلف بنفسه -2-1
احملدد قانونا ويتضمن ىذا التصريح عناصر ثروة ادلكلف ودخلو ورقم أعمالو ومع ذلك ليس شرطا أف تعتمد اإلدارة 

تدخل عليو بعض التعديالت ومناقشة ادلموؿ اجلبائية على ما قدمو ادلكلف من معلومات بل ػلق ذلا أف ترفضو أو 
 يف ذلك.

وما ؽليز ىذا األسلوب ىو التعرؼ على الدخل احلقيقي للمموؿ خاصة إذا كانت صبيع الوثائق وادلستندات 
صحيحة، كما يقلل من تكاليف جباية الضرائب وما على اإلدارة اجلبائية ىو ادلراقبة والتأكد من صحة البيانات 

 .2ادلقدمة
يعاب على ىذه الطريقة ىو التعرؼ على طبيعة عمل ادلكلف والذي يعترب تدخال مباشرا يف وما 

خصوصيات عملو اليت ال يرغب أف يطلع عليها أحد، ومع ذلك تعترب ىذه الطريقة أفضل الطرؽ لتقدير ادلادة 
 .اخلاضعة للضريبة وقد تبنتها العديد من التشريعات الضريبية

ضى ىذه الطريقة يتم الوصوؿ إذل ادلادة اخلاضعة للضريبة لتقديرىا من قبل شخص دبقت:  إقرار الغير -2-2
، فصاحب العمل يسمح لو وضعو أف يقدـ 1آخر غَت ادلكلف يسمح لو وضعو دبعرفة مركز ادلكلف وحقيقة دخلو

                                                 
 .73 : طارؽ احلاج، نفس ادلرجع السابق، ص  1
 .150:  زلمد عباس زلرزي، "اقتصاديات اجلباية والضرائب"، مرجع سابق، ص  2
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بلة للخصم وكلما عن أجور العاملُت لديو وليس لو مصلحة يف إخفائها أو إنقاصها ألهنا تعترب كتكاليف قا ۔إقرارا 
ارتفعت ىده التكاليف كلما اطلفض الربح واطلفض مقدار الضريبة الواجبة الدفع، وكذلك ادلستأجر يسمح لو وضعو 

 .أف يبلغ عن قيمة اإلغلار الذي يدفعو للمالك...اخل
وؿ فقط، مثل وسبتاز ىذه الطريقة بدقتها النسبية واقًتاهبا من احلقيقة ومن عيوهبا أهنا ال سبس إال بعض الدخ

الدخوؿ الناذبة عن األجور وادلرتبات واإلغلارات على سبيل ادلثاؿ، ومع ذلك مازاؿ ىذا األسلوب يتبع يف كثَت من 
 .2دوؿ العادل 

 : الضرائب والرسوم المعمول بها في النظام الضريبي الجزائريث الثالالفرع 

تطورات يف االقتصاد الوطٍت، الشيء الذي  أدت التغَتات احلاصلة على مستوى االقتصاد الدورل إذل حدوث
استوجب تغيَت النظاـ الضرييب والقياـ بعدة إصالحات خاصة بعد توجو االقتصاد الوطٍت من اقتصاد سلطط مرکزي 

، واليت هتدؼ إذل الفعالية اليت تعترب مؤشر صلاح  1992إذل اقتصاد السوؽ، ولقد كاف أىم ىذه اإلصالحات سنة 
 كل نظاـ،

 ائج الرئيسية لتلك اإلصالحات توسع نطاؽ الضرائب والرسـو وتوسع أنواعها. ومن النت

ميز ادلشرع اجلزائري بُت الشخص ادلعنوي والشخص الطبيعي ضمن  : (IRG)الضريبة على الدخل اإلجمالي  -1
 رل. اإلصالح الضرييب، حيث ؼلضع األوؿ للضريبة على أرباح الشركات، والثاين للضريبة على الدخل اإلصبا

أسست الضريبة على الدخل اإلصبارل دبوجب  : تعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي وخصائصها -1-1
 .1991قانوف ادلالية لسنة 

 يقصد بالضريبة على الدخل اإلصبارل تلك الضريبة اليت تفرض على رلموع الدخل احملقق من مصادر  :ها تعريف
: "تؤسس  من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة كمايلي 1كما عرفها ادلشرع حسب ادلادة  ،3سلتلفة ومتعددة

ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيُت تسمى الضريبة على الدخل اإلصبارل وتفرض ىذه الضريبة على 
98إذل  85الدخل الصايف اإلصبارل للمكلف بالضريبة، احملدد وفقا ألحكاـ ادلواد من 

 ". ويتكوف الدخل الصايف4
 : 5من نفس القانوف من ادلداخيل الصافية لألصناؼ التالية 2اإلصبارل حسب ادلادة 

                                                                                                                                                           
 .76 : طارؽ احلاج، مرجع سابق، ص  1
 .76 : طارؽ احلاج، نفس ادلرجع السابق، ص  2
. 139 : ، جامعة البويرة، ص2012/ ديسمرب 13النظاـ الضرييب اجلزائري احلارل، رللة معارؼ، العدد  وسف قاشي، تشخيص وتقييمي  3 

 4 .01، ادلادة 2016قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة، 
.02نفس ادلرجع، ادلادة   5 
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 أرباح مهنية. 
 عائدات ادلستثمرات الفالحية. 
 اإليرادات احملققة من إغلار ادللكيات ادلبنية وغَت ادلبنية. 
 عائدات رؤوس األمواؿ ادلنقولة. 
 جور و ادلعاشات والريوع العمريةالرواتب واأل. 
 من التعريف السابق ؽلكن استخالص اخلصائص اليت تتميز هبا الضريبة على الدخل اإلصبارل  :ا هخصائص

 : 1وىي شلثلة يف مايلي
 حيث تفرض سنويا على رلموع ادلداخيل احملققة من سلتلف األصناؼ ضريبة سنوية :. 
 رائب النوعية اليت  أي أهنا ذبمع كل أصناؼ الدخل لتفرض عليو ضريبة واحدة، وعوضت الض : ضريبة وحيدة

 .كانت موجودة يف النظاـ السابق، كما أهنا تفرض على األشخاص الطبيعيُت فقط
 إذ أهنا تأخذ يف احلسباف الوضعية الشخصية للمكلف هبا وحجم دخلو : ضريبة شخصية. 
 خيل : أي أهنا تعتمد على التصرػلات اليت يقدمها ادلكلف عن رلموع ما ربصل عليو من مدا ضريبة تصريحية

 .السنة طواؿ
 ليت زبضع إذل االقتطاع من ادلصدرأي أهنا ربسب وفق جدوؿ تصاعدي باستثناء ادلداخيل ا : ضريبة تصاعدية. 

  104و 5و 4و 3حدد ادلشرع يف ادلواد  : مجاالت تطبيق الضريبة على الدخل ومعدالت فرضها -1-2
عنيوف منها، وكذلك معدالت فرضها  ادل كل من األشخاص اخلاضعوف للضريبة على الدخل اإلصبارل واألشخاص

 : كمايلي

 : مجاالت تطبيق الضريبة على الدخل

 2ؼلضع للضريبة على الدخل اإلصبارل : األشخاص الخاضعون للضريبة : 

 األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم يف اجلزائر. 

  األشخاص الذين ذلم عائدات من مصدر جزائري، حىت لو كانوا غَت مقيمُت باجلزائر. 

 ألشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية والذين يتحصلوف يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل.ا 
                                                 

.140:  يوسف قاشي، مرجع سابق، ص  1 
140:  يوسف قاشي، مرجع سابق، ص 
2 
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 يعفى من الضريبة على الدخل اإلصبارل. اإلعفاءات : 

  دج 120.000األشخاص الذين ال يتجاوز دخلهم الصايف اإلصبارل السنوي. 

 نسية أجنبية، عندما سبنح البلداف اليت ؽلثلوىاالسفراء واألعواف الدبلوماسيوف والقناصل واألعواف القنصليوف من ج 
 مزايا شلاثلة لألعواف الدبلوماسيُت والقنصليُت اجلزائريُت.

 من قانوف الضرائب ادلباشرة  104يتحدد معدؿ الضريبة على الدخل اإلصبارل حسب ادلادة  : معدالت فرضها
 : والرسـو ادلماثلة وفق اجلدوؿ التارل

 يبة الدخل اإلجمالي وفقا للمداخيل: نسب ضر  (3-1جدول رقم )

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة ) بالدينار(
 %0 120.000ال يتجاوز 

 20% 360.000إذل  120.001 من

 30% 1.440.000إذل  360.001من 

 35% 1.440.000أكثر من 

 
 39، ص 194، المادة 2916: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سنة  المصدر

 

يندرج وضع الضريبة على أرباح الشركات يف إطار وضع نظاـ ضرييب  : (IBSالشركات )الضريبة على أرباح  -2
 خاص بالشركات والذي أضحى ؼلتلف عن ادلعاملة الضريبية لألشخاص الطبيعيُت.

سنة مت إدراج الضريبة على أرباح الشركات  : تعريف الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها -2-1
 : ويف مايلي تعريفها ورلاؿ تطبيقها 1991

 1"ىي ضريبة سنوية تؤسس على رلمل األرباح وادلداخيل اليت ربقق من طرؼ األشخاص ادلعنويُت": ها تعريف  ،
" تؤسس ضريبة سنوية على رلمل ضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلةمن قانوف ال 135كما عرفها ادلشرع حسب ادلادة 

                                                 

.141:  مرجع سابق، صيوسف قاشي،   1 
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وتسمى ىذه  136اخيل اليت ربققها الشركات وغَتىا من األشخاص ادلعنويُت ادلشار إليهم يف ادلادة األرباح أو ادلد
 ".1الضريبة" الضريبة على أرباح الشركات

 نو ؼلضع للضريبة على أمن قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة على  136تنص ادلادة  :تطبيقها  مجال
 2: مايلي أرباح الشركات

 مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء : الشركات 

 شركات األشخاص وشركات ادلساعلة دبفهـو القانوف التجاري، إال إذا اختارت ىذه الشركات اخلضوع للضريبة 

 وال 151على أرباح الشركات ويف ىذه احلالة، غلب أف يرفق طلب االختيار بالتصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 .ياة الشركةرجعة يف ىذا االختيار مدى ح

 الشركات ادلدنية اليت دل تتكوف على شكل شركة باألسهم، باستثناء الشركات اليت اختارت اخلضوع للضريبة على 
يف  وال رجعة 151أرباح الشركات ويف ىذه احلالة، غلب أف يرفق طلب االختيار بالتصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة 

 .ىذا االختيار مدى حياة الشركة

 يف اجلماعي للقيم ادلنقولة ادلكونة وادلعتمدة حسب األشكاؿ والشروط ادلنصوص عليها يف التشريعىيئات التوظ 
 ؟  والتنظيم اجلاري هبما العمل

 ادلؤسسات واذليئات العمومية ذات الطابع الصناعي  .الشركات والتعاونيات اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة(
 .والتجاري

 : كما زبضع ذلذه الضريبة

 12شركات اليت تنجز العمليات وادلنتجات ادلذكورة يف ادلادة ال. 

  138الشركات التعاونية واالربادات التابعة ذلا باستثناء الشركات ادلشار إليها يف ادلادة. 

 150و 140حددت ادلادة  : األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات ومعدالت فرضها -2-2
دلماثلة األساس اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات وكذلك نسب فرضها  من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ا

 كالتارل :
                                                 

. 135قانوف الضرائب و ادلباشرة و الرسـو ادلمائلة، مرجع سابق، ادلادة   1 
.136نفس ادلرجع، ادلادة   2 
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 : فإف الربح اخلاضع للضريبة ىو الربح الصايف احملدد حسب  041حسب ادلادة  األساس الخاضع للضريبة
تنازالت طبيعتها واحملققة من طرؼ كل مؤسسة دبا يف ذلك على وجو اخلصوص ال نتيجة سلتلف العمليات أيا كانت

 .1عن أي عنصر من عناصر األصوؿ، أثناء االستغالؿ أو يف هنايتو

 أما الوعاء اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات يتمثل يف النتيجة اجلبائية وربسب كمايلي:

 

 وربسب الضريبة على أرباح الشركات بالعالقة التالية: 

 

 : الضريبة على أرباح الشركات حسب ادلادة حدد معدالت  معدالت فرض الضريبة على أرباح الشركات
 : 2كما يلي  6106من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة لسنة  051
 19%بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع ،. 
 23%بالنسبة ألنشطة البناء واألشغاؿ العمومية والري، وكذا األنشطة السياحية واحلمامات، باستثناء وكاالت ، 

 .األسفار
 26%لنسبة لألنشطة األخرى.، با 

غلب على األشخاص ادلعنويُت اخلاضعُت للضريبة على أرباح ادلؤسسات الذين ؽلارسوف العديد من األنشطة 
يف نفس الوقت، أف يقدموا زلاسبة منفصلة ذلذه األنشطة، تسمح بتحديد حصة األرباح عن كل نشاط مناسب 

وعدـ احًتاـ مسك زلاسبة منفصلة يؤدي إذل تطبيق منهجي دلعدؿ الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقو، 
 26%. دلعدؿ

 ربدد بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأيت نسبة االقتطاعات من المصدر : : 
 10% بالنسبة لعوائد الديوف والودائع والكافالت. 
 40%  بالنسبة للمداخيل الناذبة عن سندات الصناديق غَت االمسية أو حلاملها. 
 20%بالنسبة للمبالغ احملصلة من قبل ادلؤسسات يف إطار عقد تسيَت الذي ؼلضع إذل االقتطاع من ادلصدر. 
 %24  النسبة  : 

                                                 

. 135قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة، مرجع سابق، ادلادة  
1 
.01الفقرة  150نفس ادلرجع، ادلادة   2 

 األعباء القابلة للحسم + األعباء غير قابلة للحسم -النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية 

 الضريبة معدل X الجبائية النتيجة = تالشركا أرباح على الضريبة
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  للمبالغ اليت تقبضها ادلؤسسات األجنبية اليت ليست ذلا منشآت مهنية دائمة يف اجلزائر يف إطار صفقات تأدية
 .اخلدمات

 نوع تؤدي أو تستعمل يف اجلزائر للمبالغ ادلدفوعة مقابل خدمات من كل. 
 من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة على انو تعفي بصفة هنائية كل من: 138: تنص ادلادة  اإلعفاءات 
 التعاونيات االستهالكية التابعة للمؤسسات واذليئات العمومية.  
 ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلعوقُت ادلعتمدة. 
  احملققة من قبل الفرؽ واألجهزة ادلمارسة للنشاط ادلسرحي اداتاإلير مبلغ. 
 صناديق التعاوف الفالحي لفائدة العمليات البنكية والتأمُت واحملققة مع شركائها فقط. 
 التعاونيات الفالحية للتموين والشراء وكذا االربادات ادلستفيدة من اعتماد تسلمو مصاحل تابعة لوزارة الفالحة. 
 تعاونية إلنتاج، وربويل، وحفظ وبيع ادلنتوجات الفالحية وكذا ارباداهتا ادلعتمدة؛الشركات ال 
 تستفيد من إعفاء دائم، العمليات ادلدرة للعملة الصعبة وال سيما : 
 عمليات البيع ادلوجهة للتصدير. 
 1 .تأدية اخلدمات ادلوجهة للتصدير. 

 : وتعٍت بصفة مؤقتة كل من
 األنشطة اليت ؽلارسها الشبا( ب يف إطار االستفادة من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابANSEJ ،)

( CNAC(، أو الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة )ANGEMأو الوكالة الوطنية لتسيَت القرض ادلصغر )
 .سنوات 06إذل  03من
  سنوات(. 10ادلؤسسات السياحية احملدثة من قبل مستثمرين وطنيُت أو أجانب )دلدة 

على غرار الضريبة على الدخل اإلصبارل، والضريبة على أرباح الشركات تعترب كل من  : ضرائب ورسوم أخرى  -3
الضريبة اجلزافية الوحيدة الرسم على القيمة ادلضافة، والرسم على النشاط ادلهٍت من أىم الضرائب ادلعموؿ هبا يف 

 النظاـ الضرييب اجلزائري.

حلت الضريبة اجلزافية الوحيدة زلل ضريبة الدفع اجلزايف دبوجب  : (IFUالضريبة الجزافية الوحيدة ) -3-1
مكرر من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة واليت  282، حيث جاءت يف ادلادة 2007قانوف ادلالية لسنة 

                                                 

. 138اثلة، مرجع سابق، ادلادة قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلم 
1 
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الشركات،  نصت على انو "تؤسس ضريبة جزافية وحيدة ربل زلل الضريبة على الدخل اإلصبارل والضريبة على أرباح
وتغطي زيادة على الضريبة على الدخل اإلصبارل أو الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على القيمة ادلضافة والرسم 

 ".1على النشاط ادلهٍت

 مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة  : 
 اري، أو حريف، أو األشخاص الطبيعيوف أو ادلعنويوف، الشركات، والتعاونيات اليت سبارس نشاط صناعي، أو ذب

 .دج(30.000.000مهنة غَت ذبارية واليت ال يتجاوز رقم أعماذلم السنوي ثالثُت مليوف دينار ) 
 ادلستثمروف الذين ؽلارسوف ادلشاريع االستثمارية أو األنشطة ادلؤىلة لالستفادة من دعم "الصندوؽ الوطٍت لدعم 

 ".2غر" أو" الصندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالةتشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض ادلص
 غلب على ادلكلفُت اخلاضعُت للضريبة اجلزافية الوحيدة الذين  : طرق اإلخضاع الضريبة الجزافية الوحيدة

الشروع يف حساب الضريبة ادلستحقة وإعادة تسديدىا لإلدارة   (،G N°12اكتتبوا التصريح اخلاص برقم األعماؿ )
 : 3لدوريات التاليةاجلبائية حسب ا

 ( أشهر من ادلبلغ اإلصبارل للضريبة 03( كل ثالثة )4/1) تدفع الضريبة اجلزافية الوحيدة بالربع:  الدفع الفصلي
 ادلستحقة غلب أف يتم الدفع يف فًتة أقصاىا اليـو األخَت من الفصل ادلدين، عندما ينتهي الفصل يف يـو عطلة

 يـو إذل العطلة. قانونية، يتم تأجيل الدفع إذل أوؿ
 ؽلكن ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت لنظاـ الضريبة اجلزافية الوحيدة اختيار الدفع السنوي  : الدفع السنوي

 30ويف ىذه احلالة ؽلكنهم تسديد ادلبلغ اإلصبارل السنوي، ابتداء من األوؿ من شهر سبتمرب وإذل غاية  للضريبة،
 الشهر. من نفس

 الة ربقيق رقم أعماؿ يتجاوز ذلك ادلصرح بو، بعنواف السنة يف ح : لتصريح التكميلياnيتعُت على ادلكلفُت ، 
 قة هباودفع الضريبة ادلتعل n+1جانفي من السنة  30و 15بالضريبة ادلعنيُت اكتتاب تصريح تكميلي بُت 

 4ػلدد معدؿ الضريبة اجلزافية الوحيدة، كما يأيت : معدالت الضريبة الجزافية الوحيدة : 
 5نسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع بال%. 

                                                 

.مكرر 282قانوف الضرائب ادلباشرة و الرسـو ادلماثلة، مرجع سابق، ادلادة   1 
 2  7:  ص ،2016النظاـ الضرييب اجلزائري ، وزارة ادلالية: ادلديرية العامة للضرائب،  
 3 .8 : نفس الرجع، ص 
 . 4 مكرر 282بق، ادلادة ة، مرجع ساقانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثل 4
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  12بالنسبة لألنشطة األخرى%. 

يعد الرسم على النشاط ادلهٍت ضريبة مباشرة تستحق دوريا  : (TAPالمهني )الرسم على النشاط  -3-2
عيُت، وادلعنويُت الذين ؽلارسوف نشاط مهٍت يعلى رقم األعماؿ الذي يتحقق يف اجلزائر من طرؼ األشخاص الطب

 .1ةبصفة دائم

 من قانوف  607يستحق الرسم على النشاط ادلهٍت حسب ادلادة  : مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني
 : 2الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة على

  دج 000.00030.األشخاص ادلعنويوف الذين يفوؽ رقم أعماذلم السنوي. 
 لى الدخل اإلصبارل فئة األرباح ادلهنية والذين األشخاص الطبيعيوف ادلمارسوف لنشاط زبضع عائداهتم للضريبة ع

 دج.30.000.000يفوؽ رقم أعماذلم السنوي 
 األساس الخاضع للرسم على النشاط المهني  
 رقم األعماؿ بدوف الرسم على القيمة ادلضافة : بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة. 
 رقم األعماؿ دبا يف ذلك الرسم على القيمة ادلضافة. : بالنسبة لغير الخاضعين للرسم على القيمة المضافة 

 %75 ،%50، %30ػولتحديد األساس اخلاضع للضريبة، غلب األخذ يف احلسباف، التخفيضات ادلقدرة ب
 .3من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة 219ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 من  666عدؿ الرسم على النشاط ادلهٍت حسب ادلادة ػلدد م : معدل اإلخضاع للرسم على النشاط المهني
فيما يتعلق برقم األعماؿ الناتج  % 3ويرفع ىذا ادلعدؿ إذل نسبة  %6ػقانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة ب

بدوف االستفادة من التخفيضات  %0عن نشاط نقل احملروقات بواسطة األنابيب، ؼلفض معدؿ ىذا الرسم إذل 
مع  % 6واألشغاؿ العمومية والري، ربدد نسبة الرسم ب  شاطات اإلنتاج فيما ؼلص نشاطات البناءبالنسبة لن

 .4 % 65زبفيض بنسبة 

                                                 

. 147:  يوسف قاشي، مرجع سابق، ص  1 

9: النظاـ الضرييب اجلزائري، مرجع سابق، ص 
2 

. 9:  نفس ادلرجع، ص 3 

 4 .9 : نفس ادلرجع، ص
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جاءت ىذه الضريبة لتعوض الرسـو على رقم األعماؿ اليت   : (TVAالرسم على القيمة المضافة ) -3-3
لى اإلنتاج، والرسم الوحيد اإلصبارل على كانت موجودة يف النظاـ السابق، فقد حلت زلل الرسم الوحيد اإلصبارل ع

 . 1991تأدية اخلدمات، وىي تندرج ضمن الضرائب الغَت ادلباشرة، ولقد أسست دبوجب قانوف ادلالية لسنة 

 1يتميز الرسم على القيمة ادلضافة باخلصائص التالية :ها خصائص : 
 النهائي للسلع واخلدماتزبص استعماؿ ادلداخيل أي ادلصاريف أو االستهالؾ  : ضريبة حقيقية. 
 ال تدفع للخزينة من طرؼ ادلستهلك النهائي الذي يعترب ادلدين احلقيقي، ولكن تدفع من  : ضريبة غير مباشرة

 .طرؼ ادلؤسسة اليت ىي ادلدين الشرعي الذي يضمن إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات
 إذل النوعية ادلادية للمنتوج : ربصل بنسبة قيمة ادلنتجات وليس باالستناد ضريبة نسبية القيمة. 
 أي أف الرسم على القيمة ادلضافة ؼلص فقط القيمة  : ضريبة مؤسسة حسب آلية عمل الدفعات المجزئة

ادلضافة ادلمنوحة للمنتوج حبيث أف يف هناية احللقة اليت اتبعها ادلنتوج، فإف التكلفة اجلبائية اإلصبالية تطابق الرسم 
 .للمستهلك احملسوب بواسطة سعر البيع

 الرسم على القيمة ادلضافة زلايدة بالنسبة للمدينُت الشرعيُت دبا أنو متحمل من طرؼ  ضريبة محايدة :
 النهائي. ادلستهلك

 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 
 : العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبا 

 :2من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ على 2ادلادة  يكوف الرسم على القيمة ادلضافة مستحق وجوبا حسب

 العمليات ادلتعلقة بنشاط صناعي أو ذباري أو حريف ادلنجزة من طرؼ اخلاضعُت للرسم. 
 العمليات اليت تنجزىا البنوؾ وشركات التأمُت. 
 العمليات احملققة عند شلارسة نشاط حر.  
  شلاثلةادلبيعات اخلاصة بالكحوؿ أو اخلمور ومشروبات أخرى.  
 العمليات ادلتعلقة باألشغاؿ العقارية. 
 ادلبيعات حسب شروط البيع باجلملة. 

                                                 

 1 .8:  ، ص2015الدليل التطبيقي للرسم على القيمة ادلضافة، وزارة ادلالية: ادلديرية العامة للضرائب، 

.12: جلزائري، مرجع سابق، صالنظاـ الضرييب ا 2 
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 عمليات البيع اليت تقـو هبا ادلساحات الكربى ونشاطات التجارة ادلتعددة وكذا ذبارة التجزئة، باستثناء العمليات 
 .اليت يقـو هبا ادلكلفوف اخلاضعوف للضريبة اجلزافية الوحيدة

 ر، وأداء اخلدمات وأشغاؿ اخلدمات والبحث وصبيع العمليات من غَت ادلبيعات واألشغاؿ عمليات اإلغلا
 .العقارية

 .احلفالت الفنية واأللعاب والتسليات دبختلف أنواعها اليت ينظمها أي من األشخاص 
 العمليات الخاضعة للرسم على القمة المضافة اختياريا : 

من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ،  3ات االختيار يف ادلادة يشار إذل العمليات اخلاضعة للضريبة وكيفي
 : 1وتتمثل ىذه العمليات يف مايلي

 العمليات ادلوجهة للتصدير.  
  :العمليات احملققة لفائدة 

 الشركات البًتولية؛ 
 .ادلكلفُت بالرسم اآلخرين 

 .ادلؤسسات اليت تتمتع بنظاـ الشراء باإلعفاء 
 2لمضافةالخاضعون للرسم على القيمة ا : 
 ادلنتجوف. 
 البائعوف. 
 ادلستوردوف. 
 البائعوف بالتجزئة. 
 األساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة : 

يشمل رقم األعماؿ اخلاضع للرسم شبن البضائع أو األشغاؿ أو اخلدمات دبا يف ذلك كل ادلصاريف واحلقوؽ 
، باستثناء الرسم على القيمة ادلضافة ذاتو  .3والرسـو

  ض الرسم على القيمة المضافةمعدالت فر : 

                                                 

.10: الدليل التطبيقي للرسم على القيمة ادلضافة، مرجع سابق، ص 1 

.13النظاـ الضرييب اجلزائري، مرجع سابق، ص: 2 

. 13ص: نفس ادلرجع،  3 
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 (9)يطبق ىذا ادلعدؿ على ادلنتجات، وادلواد الغذائية الضرورية وذات االستعماؿ الواسع،  : %معدل مخفض
وادلنتجات الفالحية، منتجات احلرؼ التقليدية، ادلنتجات التعدينية، السلع التجهيزية، األشغاؿ والعمليات 

 .1من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ 23واخلدمات احملددة دبوجب ادلادة 
 ( %19 )يطبق على العمليات، واخلدمات وادلنتوجات الغَت خاضعة للمعدؿ ادلخفض  : معدل عادي

 .2من قانوف الرسـو على رقم األعماؿ 21ادلادة  حسب%7بػ

 المحاسبيفق التحقيق : طرق إعادة تشكيل األسس الضريبية و  الثالث المطلب
التحقيق ؽلكن بالدرجة األوذل يف تصحيح األخطاء واكتشاؼ ادلخالفات والنقائص  إف ىدؼ ادلراقبة أو

ادلتأنية أو ادلرتكبة يف إطار عملية شلارسة النشاط ومدى احًتاـ أو معرفة تطبيق القواعد واإلجراءات ادلنظمة ذلذه 
الغاية من التحقيق وجب البحث  العملية السيما منها التجارية واحملاسبية واجلبائية، وللوصوؿ إذل ىذا اذلدؼ أو

والتحري عن الطريقة أو الوسيلة ادلتبعة ادلناسبة وادلضمونة من خالؿ ادلعطيات وادلعلومات ادلتوفرة لدى عملية فحص 
 ومراقبة وربليل سلتلف الوثائق والدفاتر احملاسبية

 ل: طرق إعادة تشكيل أسس رقم اإلعما األول الفرع
عادة ما يلجأ احملققوف ذلذه الطريقة نظرا  : 3ال من خالل عناصر الكميةإعادة تأسيس رقم األعم  -1

لسهولتها، حيث زبضع أغلب األنشطة ذلذه الطريقة يف التحقيق غَت أنو ىناؾ بعض األنشطة ال زبضع ذلذه 
على  الطريقة إطالقا مثل )ادلهن احلرة، ومقاوالت األشغاؿ العمومية ...( كذلك من الصعب تطبيق ىذه الطريقة

 .ادلؤسسات الكربى وادلؤسسات اليت تنتج سلع متعددة ومتجددة
فطريقة حساب الكمية ؽلكن تطبيقها على كل األشياء وادلنتوجات كما ؽلكن تطبيقو فقط على بعض 

 .ادلنتوجات اليت سبثل نسبة جد معتربة من رقم لألعماؿ
 : (بيع وشراء)طريقة حساب الكمية لمؤسسة تجارية  -أ(

 ( سلزوف هناية السنة-)+( مشًتيات السنة ) اية السنةسلزوف بد
 ( االستهالؾ ادلصرح بو-= االستهالؾ احلقيقي )

 = الفارؽ يف الكمية ادلستهلكة

                                                 

. 165: رضبة نابيت، مرجع سابق، ص 1 

.23، ادلادة 2016قانوف الرسم على رقم األعماؿ،  2 
3
  Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger- Edition 2001 page 122 et 123. 



 والدراسات السابقة اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة                    : األولالفصل 
 

57 

 

 : ()المادة األولية األساسية  طريقة حساب الكمية لمؤسسة صناعية -ب(
 ( سلزوف هناية السنة للمادة األولية-سلزوف بداية السنة للمادة األولية )+( مشًتيات السنة للمادة األولية )

 معدؿ الفضالت )%( للمادة األولية (-) = االستهالؾ احلقيقي للمادة األولية
 = االستهالؾ الصايف للمادة األولية )+( سلزوف أوؿ السنة للمنتوج النهائي مقيم بادلادة األولية

 ( سلزوف هناية السنة للمنتوج النهائي مقيم بادلادة األولية-)
 = الفارؽ يف ادلادة األولية  

 : 1(طريقة إعادة تأسيس رقم األعمال من خالل اإلرادات المقبوضات( وإعداد الفواتير )الفوترة - 2
لتحديد اإلرادات احملققة من طرؼ ادلؤسسة اخلاضعة للتحقيق باإلمكاف إعداد احلساب  : من خالل اإلرادات -أ(

ن حلساب الصندوؽ إضافة أرصدة اجلانب الدائن )الكشف البنكي( ادلارل الذي يشمل إصبارل اجلانب ادلدي
للحساب البنكي للمؤسسة أخذا بعُت االعتبار حساب الزبائن وحساب التسبيقات للزبائن يف بداية السنة وهنايتها  

 :يلي كما
 : حساب الصندوؽ )رلموع مبالغ اجلانب ادلدين( 

 السنة( ( حساب البنك )رلموع ادلبالغ ادلقبوضة خالؿ +)
 = رلموع اإلرادات )ادلقبوضات( 

 01/01( رصيد تسبيقات الزبائن بتاريخ -)
 31/12رصيد تسبيقات الزبائن بتاريخ )+( 
 01/01رصيد الزبائن بتاريخ )+( 

 31/12رصيد الزبائن بتاريخ ( -)
 رقم األعماؿ احملصل احلقيقي ادلعًتؼ بو = 
 رقم األعماؿ احملصل ادلصرح بو ( -)

 ؽ يف رقم األعماؿ احملصل = الفار 
وطلب استفسارات وتربيرات إذ ؽلكن إف يكوف الفارؽ  أسبابوىذا الفارؽ يستدعى البحث والتحري عن  : مالحظة

 .اخل...يف بعض األحياف إرجاع شيكات، ربوالت داخلية

                                                 
1
   Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger-Edition 2001 page 124. 
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أساس الضريبة فيما ؼلص مؤسسات اإلشغاؿ العمومية تعترب الفوترة  : من خالل الفوترة إعداد الفواتير -ب(
على األرباح، وعلى ذلك فإعادة تشكيل رقم األعماؿ ادلفوتر يأخذ بعُت االعتبار رصيد الزبائن والتسبيقات إضافة 

 :يلي إذل رقم األعماؿ احملصل ورقم األعماؿ ادلفوتر ادلصرح بو كما
 : رقم األعماؿ احملصل ادلصرح بو

 31/12د تسبيقات الزبائن بتاريخ رصي( -) 01/01)+( رصيد تسبيقات الزبائن بتاريخ 
 31/12رصيد الزبائن بتاريخ )+(  01/01رصيد الزبائن بتاريخ ( -)

  رقم األعماؿ ادلفوتر ادلصرح بو( -) رقم األعماؿ ادلفوتر احلقيقي ادلعًتؼ بو= 
 = الفارؽ يف رقم األعماؿ ادلفوتر

كن للمحققُت إعادة تشكيل أو تأسيس رقم ؽل : 1 إعادة تأسيس رقم األعمال من خالل تكاليف اإلنتاج -(3
األعماؿ احملصل أو ادلفوتر من خالؿ بعض التكاليف اليت تدخل مباشرة يف عملية اإلنتاج. من خالؿ مقارنة 

 4األجور ادلدفوعة مع رقم األعماؿ ادلصرح بو أو مقارنة إنتاج ادلؤسسة مع استهالؾ الطاقة الكهربائية خالؿ فًتة 
التغَت يف وسائل اإلنتاج، كما ؽلكن األخذ بعُت االعتبار استهالؾ مادة البنزين او ادلازوت  سنوات مع مراعاة 

 .كأساس إلعادة تأسيس رقم األعماؿ اخلاص دبؤسسات النقل
يوجد لدى اغلب ادلؤسسات نسب ثابتة بُت بعض :  إعادة تأسيس رقم األعمال من خالل النسب -(4

تكلفة، نقارف ىذه النسب بالكمية وبالقيمة مع تلك الواردة يف ادلعطيات احملاسبية العناصر ادلكونة وادلتعلقة بسعر ال
 مع األخذ بعُت االعتبار ادلخزوف احلقيقي، الستخراج الكميات ادلغفلة أو ادلخفية وتقييمها من خالؿ العالقة التالية

: 
 .سعر بيع الوحدة× رقم األعماؿ ادلغفل = الكمية ادلغفلة   

الطريقة غَت مستعملة يف عمليات التجارة بالتجزئة، حيث من األفضل استخداـ طريقة نسب  أف ىذه اّل إ
االستغالؿ دلثل ىذا النوع من التجارة، واليت تتكوف من النسب احملددة انطالقا من ادلعطيات احملاسبية مع تلك 

 .ادلستخرجة من خالؿ وثائق اإلثبات
 :2 ة السعرإعادة تأسيس رقم األعمال من خالل دراس -(5

                                                 
1
  Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger-Edition 2001 page 125.  

2
  Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger-Edition 2001 page 126 et 127. 
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ىذه الطريقة ؽلكن القياـ هبا )عملها( انطالقا من ادلشًتيات أخذا بعُت االعتبار التغَت يف ادلخزوف مضافا إذل 
 : ذلك الربح اخلاـ كما يلي

 سلزوف هناية السنة ( -))+( مشًتيات السنة : سلزوف بداية السنة 
 الربح اخلاـ )+(  مشًتيات مباعة )بضائع مستهلكة(= 

  (TVA) الرسم على القيمة ادلضافة)+(  (TVA) األعماؿ خارج الرسم رقم= 
 رقم األعماؿ بكل الرسـو=   

ادلشًتيات ادلباعة تشمل كل ادلشًتيات سواء كانت مسجلة أو غَت مسجلة يف زلاسبة ادلؤسسة وادلكتشفة من 
 .خالؿ ادلراقبة أو كشوؼ التحريات احملصل عليها من سلتلف ادلوردين

مواد أولية غَت مسجلة يتم تقوؽلها على أساس ادلنتوجات ادلباعة باستخداـ التالية ة اكتشاؼ يف حال -
 التالية: العالقة

  × المنتوجات المغفلة = المواد األولية غير المسجلة

( 4ع )خالؿ األرب)تحديد رقم األعماؿ ادلغفل الواجب التسوية ؽلكن اعتماد نسبة الربح اخلاـ ادلرتفعة ل
 .سنوات اخلاصة بالتحقيق( كما ؽلكن اعتماد متوسط نسبة الربح اخلاـ ذلذه الفًتة

 .نسبة الربح الخام× رقم األعمال الواجب التسوية = المنتوجات المغفلة 
ؽلكن تأسيس إعادة تأسيس رقم األعماؿ من  : 1 إعادة تأسيس رقم األعمال من خالل مؤشرات أخرى  -(6

وادلؤشرات اليت قد ترد خالؿ فًتة التحقيق واليت قد يرى احملققوف اهنا مناسبة وناجعة، مثل:  خالؿ بعض ادلعطيات
 ..مشًتيات ادلشروبات الغازية وغَتىا ادلستهلكة يف ادلطاعم، سجل الشرطة اخلاص بالفنادؽ

رقم األعماؿ،   ويف األخَت ؽلكن للمحققُت اختيار العناصر ادلناسبة وادلقبولة اليت تسمح ذلم بإعادة تأسيس
كما ؽلكن اعتماد عدة مؤشرات يف ذات الوقت يتم اختيار ادلؤشر ادلناسب والفعاؿ قصد تأسيس الضرائب ربسبا 

 .ألي منازعات مستقبلية أو متوقعة
  : 2اختبار أو تجربة اإلنتاج وتحديد معدل الخسائر والنفايات  -(7

                                                 
1
  Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger-Edition 2001 page 128. 

2
  Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger- Edition 2001 page 117 et 122. 
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اخلسائر والنفايات تعترب عملية دقيقة تتطلب اىتماـ  إف عملية ربديد : تحديد معدل الخسائر والنفايات -أ(
خاص. حيث تتمثل يف الفرؽ الناتج بُت الكميات ادلستهلكة والكميات ادلشًتاة )التبخر، ادلعاجلة اخل.( بينما تعترب 

 .ادلواد الضائعة وادلدمرة أو التالفة ادلربرة تكاليف استثنائية وال تدخل يف سعر التكلفة
خلسائر والنفايات يتم اللجوء إذل استخداـ معامالت واردة يف دراسات مهنية ميدانية سابقة ولتحديد معدؿ ا

 .أو باستخداـ معدالت مطبقة على أنشطة شلاثلة زبص كل مراحل اإلنتاج والتسويق
التنازؿ عن الفضالت والنفايات دبقابل يعترب إيرادات استثنائية تدخل ضمن ادلبيعات وزبضع للرسم على 

 .ة ادلضافة، الف مشًتيات ادلواد األولية خضعت السًتجاع ىذا الرسمالقيم
إذا تعلق ىذا األمر بتلف او خسارة يف ادلنتوجات )مصنعة، نصف مصنعة( يتم االستفسار عن أسباب 

 .ودواعي ىذا التلف أو اخلسارة. ويف حالة العكس تعترب منتوجات مباعة بدوف فواتَت
اختبار اإلنتاج عملية يتم اللجوء إليها عند اعًتاض ادلكلف بالضريبة على النسب  : اختبار أو تجربة اإلنتاج -ب(

 .أو ادلعدالت ادلعتمدة إلعادة تأسيس أو تقييم اإلنتاج
ونظرا لكوف أف عملية اإلنتاج تعتمد على تقنيات الصنع لذا غلب قبل ازباذ أي قرار بإجراء ىذا االختبار 

الوثائق  الزمة لذلك دبعرفة ادلواد األساسية ادلكونة للمنتوج ونسبة كل مادة من خالؿالتزود بادلعلومات والتقنيات ال
التقنية واالقتصادية لدى ادلؤسسة أو استشارة ادلختصُت، كما ؽلكن الذىاب إذل ادلخابر ادلختصة قصد ربديد نسب 

 .سلتلف العناصر اليت تدخل يف تكوين ادلنتج زلل التجربة
 :  نتاج غلب مراعاة اآليتلدى إجراء أي ذبربة إ

 فحص الوثائق التقنية.  -
 ادلراقبة وادلالحظة ادلادية لعناصر اإلنتاج اليت تكوف يف حالة توقف تاـ.  -
 نوعية ادلواد األولية ادلستعملة.  -
 .اإلعالـ ادلسبق للخاضع بالضريبة الذي يشًتط حضوره بنفسو أو مستشاره -

أف ربرر على عقد إداري رمسي يسمى " زلضر معاينة " ؽلال أو ػلرر وفق  يف األخَت نتيجة ىذه العملية غلب
 .تشكيل رقم األعماؿ إلعادة كأساسشروط شكلية وموضوعية حيث يتم اعتماد ىذه النتيجة  

 طرق إعادة تشكيل أسس الضرائب على األرباح : الثاني الفرع
سُت وضعيتها ووضعية ادلشرفُت عليها إف ىدؼ كل مؤسسة اقتصادية ربقيق أقصى حد من األرباح قصد رب

أو الشركاء ودلا كانت ىذه األرباح ىي يف حد ذاهتا ىدفا لإلدارة العمومية لالستفادة منها لتمويل نفقاهتا من خالؿ 
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إخضاعها للضرائب، قد تسعى بعض ادلؤسسات وبكل الطرؽ إذل إخفاء جزء منها وعدـ إظهار األرباح احلقيقية 
ء من اإليرادات أو رقم األعماؿ أو إدراج تكاليف مبالغ فيها أي تضخيم التكاليف وإما وذلك إما بإخفاء جز 

بإظهار أو استخداـ احلالتُت معا وعليو فإف إعادة تشكيل أسس الضرائب على األرباح تتم عن طريق إعادة تشكيل 
تكتشفها عملية  أخرىطرؽ رقم األعماؿ أو بدراسة و فحص التكاليف وادلصاريف أو كالعلا، كما ؽلكن استخداـ 

 ضماف للحفاظ على مصاحل اخلزينة العمومية.  أكثررلدية و  أهناالتحقيق و اليت قد يرى احملقق 
يعترب رقم األعماؿ  : إعادة تشكيل أسس الضرائب على األرباح من خالل إعادة تشكيل رقم األعمال -(1

دلختلفة اخلاصة وادلرتبطة بالنشاط األساسي واليت احملقق لدى أي مؤسسة قمة اذلـر الذي زبصم منو التكاليف ا
تدخل كعنصر فعاؿ ومباشر يف تكوين رقم األعماؿ أو اإليرادات احملققة، التحديد النتائج اخلاضعة للضريبة على 

حسب الشكل القانوين  (IRG) صبارلو الضريبة على الدخل اإلأو/( IBSالشركات )الضريبة على ارباح ) األرباح
 (.للمؤسسة
يف ادلبحث السابق واذلادفة إذل  إليهاعادة تشكيل رقم األعماؿ حسب كل الطرؽ اليت مت التطرؽ إف إ

 أرباحينتج عنو  أويف عملية ربديد األرباح اخلاضعة للضريبة شلا يظهر  تأثرمغفلة  أعماؿ أرقاـ إظهار أواكتشاؼ 
 ادلًتتبة عن ذلك. الغرامات والعقوبات إضافةمغفلة خاضعة للضريبة تتم تسويتها مع 

ف عملية تفحص إ : إعادة تشكيل أسس الضرائب على األرباح من خالل فحص ودراسة التكاليف -(2
كل عناصر التكاليف ادلدرجة ومراقبة مدى   إذلودراسة التكاليف تتطلب نوع من ادلهارة والدقة حيث يتم التطرؽ 

القوانُت والتشريعات السارية ادلفعوؿ ويف  إطارخفيض يف ومدى قابليتها للت وموضعيتهاتناسقها مع النشاط ادلمارس 
ىتالؾ و التثبيتات ونظاـ اإلأواالستثمارات  اإلنتاجاحلدود ادلرخص هبا كما يتم التطرؽ إذل اىتالكات سلتلف عناصر 

 إذلمواد ولواـز مستهلكة حيث غالبا ما تلجأ بعض ادلؤسسات  أوادلطبق، وتفحص ادلشًتيات سواء كانت بضائع 
غَت مربرة قصد االستفادة من الرسم على القيمة ادلضافة السًتجاعو من جهة وزبفيض  أومشًتيات وعلية  إدراج

رقم األعماؿ  إظهارالتهرب يف  أوخاصة لدى ادلؤسسات اليت تستطيع التملص  أخرىاألرباح اخلاضعة من جهة 
 .العمومية اإلدارةالعمومية والبناء اليت تتعامل مع  األشغاؿمثل مؤسسات 

 وعمل هبا ادلصرح األرباح إذل مباشرة مبالغها بإضافة يتم ادلخالفات ىذه اكتشاؼ أو ظهوركذلك فاف 
 . الالزمة التسوية

أف يكوف لبعض العناصر  ؽلكن : أخرى عناصر خالل من األرباح على الضرائب أسس تشكيل إعادة -(3
مثل فوائض القيم الناذبة عن التنازؿ عن بعض التثبيتات األخرى تأثَت على األسس اخلاضعة للضرائب على الدخل 
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حيث تتم متابعتها يف حدود القوانُت ادلعموؿ هبا من خالؿ النسب ادلطبقة فيما ؼلص ادلدة اليت استعملت فيها من 
استثمار ىذه  بإعادةكما يتم متابعة االعفاءات اخلاصة بالتعهدات   %35وطويلة يف حدود  %70قصَتة يف حدود 

 .قيمال
 30%استثمار  إعادةدعم االستثمار واليت يتوجب  إطاركذلك فيما ؼلص االعفاءات ادلتحصل عليها يف 

 .( سنوات حيث يتم ادراجها ضمن األرباح يف حالة عدـ ربقيق ذلك4منها يف خالؿ أربع )
 المحاسبينتائج عملية التحقيق :  الثالث الفرع

ادلالحظات واكتشاؼ النقائص واالغفاالت والتجاوزات اليت ف هناية عملية التحقيق قد تفسر عن بعض إ
 إشعارتستدعي التسوية كما ؽلكن أف تثبت صحة ونزاىة احملاسبة وادلعطيات والوثائق الثبوتية ويف كل األحواؿ يتم 

 .ادلكلف اخلاضع للتحقيق مع حق الرد يف اآلجاؿ احملددة
 :اثبتت االدارة طابعها غَت ادلقنع وذلك عندما إذاال إال ؽلكن رفض احملاسبة عقب التحقيق فيها، 

من القانوف  11ذل إ 9ادلادة  ألحكاـيكوف مسك الدفاتر والسندات احملاسبية والوثائق الثبوتية غَت مطابق  -
 التجاري والنظاـ احملاسيب ادلارل وغَتىا من التشريعات والتنظيمات ادلعموؿ هبا. 

و معلومات غَت صحيحة ومتكررة يف عمليات مرتبطة بالعمليات أخطاء او اغفاالت أتتضمن احملاسبة  -
 .1احملاسبية

سس فرض الضريبة على ادلدين هبا، دوف ادلساس يتم التقييم التلقائي األ : حاالت فرض الضريبة تلقائيا -(1
 : بالعقوبات األخرى ادلنصوص عليها يف نصوص أخرى

 ينة، بسبب فعلو أو فعل الغَت؛ حق ادلعا أوالتحقيق  أوعندما تستحيل ادلراقبة  -1
من قانوف الرسـو  69و 66للسجل اخلاص ادلنصوص عليو يف ادلادتُت  أويف حالة عدـ مسكو حملاسبة قانونية  -2

 ادلصرح بو؛  األعماؿرقم  بإثبات، الذي يسمح األعماؿعلى رقم 
الرسـو على رقم األعماؿ  من قانوف 76ادلنصوص عليها يف ادلادة  األعماؿيف حالة عدـ اكتتابو کشوؼ رقم  -3

 ( على األقل من اعذار ادلصلحة لو؛ 01بعد شهر واحد )
 اإلعفاء من الضريبة؛  إصبارليف حالة عدـ التصريح، وعندما يتجاوز الدخل الصايف  -4
 احملقق؛  وأدل يرد على طلبات التوضيح والتربير اليت قدمها ادلفتش  إذا -5
 ؛ أياـ (08وث قوة قاىرة، بعد انقضاء اجل شبانية )عندما ال تقدـ احملاسبة، اال يف حالة حد -6

                                                 
 .23ص  43ادلادة  2018قانوف اإلجراءات اجلبائية لسنة   1
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اإلعفاء من الضريبة ودل يتم التصريح  إصبارلاجللية وادلداخيل العينية  لشخصيةيف حالة ما إذا ذباوزت النفقات ا -7
 هبا.

 أوال تتوفر على منشأة مهنية يف اجلزائر خاضعة إذل الضريبة على الدخل  أجنبيةعندما يتعلق األمر دبؤسسة  -8
فيو لتعيُت شلثل عنها يف  االشركات، زبلفت يف الرد على طلب مصلحة الضرائب اليت تدعوى أرباحالضريبة على 

 .1اجلزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .23ص 42ادلادة  2018قانوف اإلجراءات اجلبائية لسنة  24و 23ص  44ادلادة  2018وف اإلجراءات اجلبائية لسنة قان  1
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 المبحث الثاني : الدراسات السابقة 
ي ضلن بصدد ذابقة اليت ارتبطت دبوضع البحت الالدراسات الس أىم إذليف ىذا ادلبحث سوؼ نتطرؽ 

جل معرفة عالقة الدراسة أالتابعة( اليت ذلا صلة وثيقة بالدراسة احلالية، من  واليت تناولت ادلتغَتات )ادلستقلة،دراستو 
على  كًت من مصدر متنوع يساعد وبشكل كبَت الوقوؼأصبع ادلعلومات من  إفحيث  احلالية بالدراسة السابقة،

 لدراسات من حيث ادلوضوعات واألىداؼ التفاصيل اليت ذلا صلة بادلوضوع وسيتم ربليل ىذه ا أدؽ
 .إليهاالدراسة والنتائج ادلتوصل  أدواتوادلنهجية ادلتبعة  و 
  الوطنية: الدراسات  األولالمطلب 

 : الدراسات باللغة  العربية  األولالفرع 
( 2016-2006) اجلبائية حالة اجلزائر خالؿ الفًتة اإلدارةفعالية الرقابة اجلبائية يف ظل عصرنة :  قاسمي محمد -1

 .2017السنة 
 2 مقاؿ دبجلة التنمية وادلوارد البشرية جبامعة البليدة  : نوع الدراسة. 
 ؟2014-2006اجلبائية خالؿ الفًتة  اإلدارةعصرنة  ية يف ظلمدى فعالية الرقابة اجلبائ ما الدراسة : إشكالية 
  هبذه الدراسة ومت دعمها بدراسة ميدانية  ادلنهج التفسَتي لقياـ  إتباعمت  : الدراسة وأدواتمنهج الدراسة 

 اخلاصة بادلديرية.    اإلحصائياتومت صبع ادلعلومات من ادلقابالت مع موظفي ادلديرية العامة للضرائب واالطالع على 
 اجلبائية يف كوهنا حلقة الوصل بُت  اإلدارةي تلعبو ذالدور ال إبرازن ىذه الدراسة ىو اذلدؼ م الدراسة : أهداف
اجلبائية من اجل ضماف  اإلدارةوقائية وردعية يف يد  أداةزينة العامة وادلكلفُت وعلى فعالية الرقابة اجلبائية كوهنا اخل

الرقابة اجلبائية عدة  تأخذ و ُتاالقتصادي األعوافحقوؽ اخلزينة العمومية من جهة وتوفَت شروط ادلنافسة الشريفة بُت 
لك لكشف ادلخالفات والتجاوزات يف التصرػلات ذالرقابة ادلعمقة( و  ق،)رقابة شكلية، رقابة على الوثائ أشكاؿ

صياغة  إعادةالضريبية، يف  لإلصالحاتاجلبائية كجيل ثاين  اإلدارةاجلبائية ادلقدمة من طرؼ ادلكلفُت. ولعصرنة 
بالضريبة وباعتماد ادلكلفُت  أساسلك على ذاجلبائية و  اإلدارةتنظيم ىياكل  إعادةو  أوذلاجلبائية كمرحلة  األحكاـ

 طرؽ حديثة يف التسيَت.
 : اجلبائية يف مراقبة التصرػلات والتأكد من صحتها وذلك  لإلدارةادلشرع قد منح احلق  إف نتائج الدراسة 

يف ذبسيد ىذا الربنامج  لتأخرلك ذنو دل ػلقق النتائج ادلرجوة ويرجع سبب أ إالاجلبائية  اإلدارةيف ظل برنامج عصرنة 
اجلبائية على  اإلدارةدل يتم االنتهاء من بناء نظاـ ادلعلومات اجلبائية نتيجة الفتقار  اآلفالواقع وحلد على ارض 
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رت التعديالت يف ثك  إذل باإلضافةاحلكومية،  واإلداراتالضرائب  إدارةات الكفاءة ولضعف التنسيق بُت ذالعناصر 
ت الغش اجلبائي االلعقوبات ادلنصوص عليها قانونا حلصعوبة فهمها مع عدـ تطبيق ا إذل أدىاللوائح  القانونية 

 ادلكتشفة أثر سلبا على الرقابة اجلبائية.
 .2014مساعلة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب السنة اجلامعية  بوعكاز سميرة : -2
 رسالة دكتوراه يف العلـو التجارية زبصص زلاسبة جامعة بسكرة .  : نوع الدراسة 
 مدى تساىم فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب ؟ أي إذل:  الدراسة شكاليةإ 
  ادلنهج التفسَتي لقياـ هبذه الدراسة حيث مت ادلزج بُت ادلنهج  إتباعمت  الدراسة : وأدواتمنهج الدراسة

التحليلي  األسلوبمت استخداـ  يف اجلانب التطبيق فقد أما االستكشايف واالختباري يف  اجلانب النظري لدراسة،
 نتائج التفسَتية دلشكلة ادلدروسة. إذلاختبار فرضيات الدراسة والوصوؿ  ألجلمدعـو باستبياف ودلك 

 ي ىو ذيلعبو التدقيق اجلبائي اجليد ال يذالدور ال إبرازن ىذه الدراسة ىو كاف اذلدؼ م  الدراسة : أهداف
ُت عن طريق الوثائق التصرػلات اجلبائية ادلقدمة من طرؼ ادلكلف عبارة عن التأكد من مدى صدؽ وصحة وجودة 

 رة للمعلومات الظاىرة على ىذه التصاريح.رب الثبوتية ادل
اىرة التهرب الضرييب، رغم كل ظيتبعو النظاـ اجلبائي اجلزائري دلكافحة  إجراء أيضاويعد التدقيق اجلبائي 

و ولوائحو الغَت نات ادلوجودة يف التشريع اجلبائي بقوانيَت ئية نتيجة التغاجلبا اإلدارةالصعوبات والعراقيل اليت تواجها 
 ات َت اجل كشف كل التغأادلادية والبشرية ادلتوفرة لديها من  اإلمكانياتلك كل ذمضبوطة، مستغلة يف 

 ت ادلوجودة يف التصرػلات اجلبائية للمكلفُت.زاالتجاو و 
 : للحد من التهرب الضرييب واسًتجاع مستحقات اخلزينة  كأداةاؿ يعترب  يعترب التدقيق اجليد والفع نتائج الدراسة

الدعم الكبَت ،لتحقيق النتائج ادلرجوة منو  إذلانو دل ػلد من ىذه الظاىرة نظرا حلاجة ىذا القطاع  إالالعامة، 
 إذل باإلضافةة ات خرب ذات مؤىالت علمية جيدة ومدربة و ذ إطاراتلة يف ث،مستندا على كامل الوسائل ادلادية وادلم

ذلم حوؿ وضعياهتم اجلبائية  واالستفساريف تعامالهتا مع ادلكلفُت بتوفَت كامل ادلعلومات والتسهيالت  ةاتصافو بادلرون
 أوخر أي تأبات والغرامات اليت تنتج عن جبات اليت عليهم اذباه ادلصاحل اجلبائية التابعُت ذلا والعقو ا احلقوؽ الواذوك

اجلبائية  اإلدارةكذالك ربتاج    قوؽ اليت عليهم وكل دلك يصب يف زيادة الوعي لدى ادلكلفُت،هترب بااليفاء باحل
دلساعدة يف عملية التحقيقات بتسهيل واختصار  اآلرل اإلعالـ بأجهزةوسائل مادية كعصرنة ىذا القطاع بدعمو  إذل

نحهم ربفيزات ربفزىم لتقدمي تصاريح تشجيع ادلكلفُت دب إذل باإلضافةذلم وتوفَت نتائج يف اقل وقت،  األعماؿ
 ات جودة.ذصادقة و 
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  األجنبيةراسات باللغة  الفرع الثاني  : الد
  خروبي كمال "Le Control fiscal comme une outil de lutte contre la fraude" : 
 العمل، جامعة السانية   وإدارةاالقتصاد  للدكتورةكرة ماجستَت للعلـو التجارية ادلدرسة الوطنية ذ م : نوع الدراسة

 وىراف.
  واتساع ظاىرة التهرب الضرييب، ىل ؽلكن للدولة االعتماد على الرقابة  أعلية إذلبالنظر  الدراسة : إشكالية

 اجلبائية كوسيلة فعالة للحد من خطورة ىذه الظاىرة ؟
  راسة ومت دعمو بدراسة حالة.ادلنهج التحليلي الوصفي لقياـ هبذه الد إتباعمت  الدراسة : وأدواتمنهج الدراسة 
 تفاقمو والبحت يف  أدتالرئيسية اليت  األسباباىرة التهرب الضرييب والوقوؼ على ظربليل  الدراسة : أهداف

يف االقتصاد العادلي،  االندماجءات اكغَتىا من الدوؿ قامت بإجر   أفالتدابَت ادلتبعة من طرؼ الدولة اجلزائرية حيث 
جديدة، متمثلة يف انتهاج سياسة جبائية تسمح بإغلاد وسائل أكثر فعالية  إصالحاتة وقامت يف ىذه الفًتة بعد

 1991اجلزائر يف سنة  أقرهتااجلبائية اليت  اإلصالحاتمساره الصحيح ولعلى اغلب  إذلاالقتصاد الوطٍت  إلعادة
 أف أيالوعاء ادلتعلق بالضريبة  مسحت ذلا بتغيَت النظاـ اجلبائي الذي كاف سائدا قبل ىذه الفًتة والذي مسح بتغيَت

رلموعة من  بإصدارجديدة للحد من ظاىرة الغش الضرييب  وذلك  إجراءاتالدولة  عملت على استحداث 
ادلراسيم والقوانُت والتعليمات لعلها زبفف من حدة ىذه الظاىرة اليت تنخر االقتصاد الوطٍت و تقلل من مصادر 

 سبويل اخلزينة العمومية.
  يساعد على زيادة كفاءة الرقابة  اجلبائية واإلدارةتسهيل االتصاؿ بُت ادلكلفُت  أوتوطيد  أف اسة :نتائج الدر

 .الضريبية واإلدارةاجلبائية ادلنتهجة  اإلسًتاتيجيةاجلبائية يف زلاربة الغش الضرييب، مع احًتاـ التوازف بُت 
اجلبائية يف عملية  اإلدارةوظيفي ػلد من صالحية ف الرقابة اجلبائية يف النظاـ اجلبائي تعاين كونو ظلط غَت أو 

 .ادلعاينة سواء ادلعمقة أو ادليدانيةّ 
العليا ىي اليت تصدر  اإلدارةحيث  لإلبداعيسمح دبجاؿ  يف ادلصاحل اجلبائية احتكاري ال اإلداريف التدرج أو 
 وآلياتولذلك غلب استحداث طرؽ وعلى ادلصاحل ادلنطوية ربتها انتظار وصوؿ التعليمات وتطبيقها فقط،  األوامر

ولتسهيل الرقابة اجلبائية وجب إعطاء صالحيات  دارة الضريبيةاإلائيُت بتقدمي أفكارىم وآرائهم تسمح لألعواف اجلب
أوسع من خالؿ توفَت صبيع الوسائل حىت يتسٌت ذلا التصدي  واحلد من خطورة ظاىرة الغش الضرييب، معتمدين يف 

وبناء نظاـ  ادلعلومات بواسطة وسائل االتصاؿ ادلتاحة إيصاؿالتوعية سواء يف ادليداف أو دلك على القياـ حبملة 
يف  األخرى اإلداراتوتبادؿ ادلعلومات مع  ادلتهربُت جبائيا على ادلستوى الوطٍت األشخاصموحد حوؿ ملفات 
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تكوين وتدريب ينصب  ووضع برنامج الرقابة اجلبائية إجراءاتووضع قواعد متجانسة حوؿ  شبكة موحدة إطار
 .اجلبائية اإلدارة ألعوافحوؿ عملية التحقيق 

  األجنبيةالمطلب الثاني : الدراسات 
 : دراسات باللغة العربية  األولالفرع 

دور التدقيق الضرييب يف اكتشاؼ التهرب الضرييب دراسة ميدانية يف مديريات  سليمان الدالي ورواد داؤد : -1
 : 2015 ، سوريا،قيةذادلاؿ دبحافظة الال

 والدراسات العلمية سلسلة العلـو االقتصادية والقانونية السنة  ثمقاؿ دبجلة جامعة تشرين للبحو  : نوع الدراسة
2015. 

 دور عملية التدقيق الضرييب دبختلف  التدقيق الضرييب يف سوريا ؟ وما إجراءاتماىية شلارسة  الدراسة : إشكالية
 رب الضرييب  يف سورية؟.مراحلها يف اكتشاؼ ظاىرة الته

  منهج ربليل احملتوى  أواعتمد ىذا البحت على ادلنهج الوصفي التحليلي  الدراسة : وأدواتمنهج الدراسة
مت تناولو يف الدراسات السابقة ومت دعمو بدراسة تتمثل بتوزيع  لدراسة ىذه ظاىرة التهرب الضرييب استنادا على ما

 التدقيق الضرييب. إجراءاتادللزمة بتطبيق  ؼاألطراستبانة ومقابالت شخصية مع إ
 اعد العدالة وادلوضوعية عملية التدقيق ادلعتمدة على قو  أفين االتب إذلىدفت ىذه  الدراسة   الدراسة : أهداف

ر على االقتصاد الوطٍت  ثي يشكل موضوعا مهما كونو يؤ ذ ال، ذلا دور مهم يف اكتشاؼ التهرب الضرييبوالنزاىة
 مورد للخزينة العامة للدولة ومنها سورية. أىمتمثل فيها الضريبة  خطورتو يف البلداف ادل ، حيث تشتدككل

السورية يف التأكد من  اإلدارةاليت تتبعها  األساليبحد أويعد التدقيق الضرييب لوضعيات ادلالية دلكلفُت 
ئق وادلستندات والفواتَت ادلربرة ذلا  صحة البيانات وادلعلومات ادلوجودة على تصرػلات ادلكلفُت مع مقارنتها بالوثا

قارير عن نتائج الت وإصدارالتصحيحية  باإلجراءاتوربديدىا والقياـ  تاالضلرافاوالرباىُت وفحص  األدلةوصبع صبيع 
 الفحص وتبياف دورىا يف الكشف عن اي هترب ضرييب.

 : ق الضرييب يتم زبطيط ذلا من طرؼ ف عملية التدقيأئج ادلتوصل ذلا من ىذه الدراسة بنتاال نتائج الدراسة
ت بتالع أياجلبائية كشف  إلدارةالضريبية حيث تتم ىذه العملية قبل البدء بعملية التدقيق  ودلك ليتسٌت  اإلدارة

والقرائن  األدلةف تدعيم مصداقية التدقيق الضرييب من خالؿ صبع عدد كايف من أرب من طرؼ ادلكلفُت و هت وأ
ىذه  تأديةتزاؿ  تواجو صعوبات يف  لكشف واحلد من التهرب الضرييب ،ورغم ذالك  اليساعد مراقب الدخل يف ا
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 اإلضافةىذا القطاع وعدـ حصوذلم على التدريب ادلناسب،  إطاراتوجو نظرا لضعف وقلة خربة  أكملادلهمة على 
التدقيق. عدـ فرض  إجراءاتاليت ػلصلوف عليها من  األدلةقصور يف قياـ بعض مراقيب الدخل جبمع وتقييم  إذل

قوائم صحيحة  إعداداحملاسبُت على  إللزاـوذالك  لألخطاءعقوبات على معدي ومقدمي القوائم ادلالية ادلتضمنة 
 ذبنبا للعقوبات ادلفروضة.

مدى التزاـ الفاحص الضرييب الفلسطيٍت دبعايَت ادلراجعة الدولية وأثر دلك يف احلد من  رلى عبد الرزاق حسين : -1
 حاالت التهرب الضرييب : والكشف عن

 ماجستَت يف ادلنازعات الضريبية لكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية   أطروحة : نوع الدراسة
 .2010فلسطُت السنة 

 ما مدى التزاـ الفاحص الضرييب الفلسطيٍت دبعايَت ادلراجعة الدولية وأثر ذالك يف احلد من  الدراسة : إشكالية
 ؟ الت التهرب الضرييبوالكشف عن حا

  اعتمدت ىذا الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي لدراسة ظاىرة التهرب  الدراسة : أدواتمنهج الدراسة و
بالت اليت وادلقا الدراسة ومن خالؿ االستبانة الضرييب، حيث مت صبع ادلعلومات من الكتب وادلراجع اليت تناولت

 والعاملُت يف مكاتب احملاسبة وادلديرين ادلاليُت. ريبيُتالضمن الفاحصُت العالقة  أصحابجرت مع 

 األدلةصبع اكرب قدر من  إذل أساسيةص الضرييب بكونو عملية هتدؼ بدرجة حالف أعليةتربز  الدراسة : أهداف  
 لفُت.اليت تساعد يف التحقق من التزاـ ادلكلفُت بالضريبة من خالؿ ادلعلومات ادلصرح هبا يف  القوائم ادلالية ادلك

اره ومفهـو ضريبة آثوحجمو و  أسبابو وأشكالوواستهلت ىذه الدراسة بالتعريف دبفهـو التهرب الضرييب 
لك مدى التزاـ ذعليو وك ادلؤثرةغاياتو ومعايَته والعوامل و ماىية الفحص الضرييب  إذلالدخل ونظرية الدخل مت التطرؽ 

ادلتعارؼ عليها وأثره يف الكشف عن حاالت التهرب الضرييب  الفاحص الضرييب الفلسطيٍت دبعايَت ادلراجعة الدولية
العلمية والعملية لعمليات الفحص الضرييب من خالؿ ادلقارنة بُت  األصوؿوقد ساعلت ىذه الدراسة يف توضيح 
 معايَت التدقيق الدولية وقوانُت الضريبة.

  : اـ هبا يساىم يف دراسة وربليل، وتقييم لقوائم  ادلنشأة بداية دبعايَت العمل ادليداين وااللتز  اإلدلاـ أفنتائج الدراسة
اسبية وادلبادئ والسياسات احمل واألصوؿلك باالستناد على مواد القانوف الضرييب وفقا للقواعد ذزلل الفحص، و 
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الضرييب، ادلعد من طرؼ  اإلقرارجل التأكد من صحة البيانات ادلالية ادلقدمة يف أادلتعارؼ عليها مهنيا، من 
 دلكلف، وادلعتمد من قبل احملاسب.ا

ي يؤدي يف ذال األمريساىم يف دقة سلرجات عملية الفحص الضرييب،  ف االلتزاـ دبعايَت العمل ادليداين،أو 
 والكشف عن حاالت التهرب الضرييب. احلد من، إذلالنهاية 

عدد الدورات الكافية يف  إذل باإلضافةىيل العلمي اجليد واخلربة الطويلة يف رلاؿ الفحص الضرييب أف التأو 
روف على مدى التزاـ الفاحص الضرييب دبعايَت التدقيق ثنوعية التخصص يف الباكلوريوس يؤ رلاؿ الضرائب والتدقيق و 

 الفلسطينية. األراضيالدولية يف رلاؿ احلد من والكشف عن حاالت التهرب الضرييب يف 
 األجنبيةالفرع الثاني : الدراسات باللغة  

 Agumas Mebratu Alamirew  : INPACT OF TAX AUDIT ON IMPROVING 

TAX PAYERS COMPLIANCE : EMPERICAL EVIDENCE FROM ETHIPIAN 

REVENUE AUTHORITY AT FEDERAL LEVEL  

 ثمقاؿ باجمللة الدولية للبحو  : نوع الدراسة ( احملاسبةIJAR) ر دارواالقتصاد، جامعة حب األعماؿ، كلية ،
 .2015، السنة 12د يوبيا، العدأث

 يوبيا ؟إث أثر تدقيق حسابات الضرائب على ربسُت االمتثاؿ الضرييب يفا م الدراسة : إشكالية 
 : إذلاختبار فرضيات الدراسة والوصوؿ  ألجللك ذادلنهج التحليلي مدعـو باستبياف و   إتباعمت  منهج الدراسة 

 نتائج التفسَتية دلشكلة ادلدروسة.
 إدارةمدى مساعلة التدقيق الضرييب يف ربسُت  إبرازاذلدؼ من ىذه الدراسة ىو  كاف  الدراسة : أهداف 

الضرائب  إدارةلك عن طريق زيادة امتثاؿ دافعي الضرائب من دفع ضرائبهم، حيث انو غلب على ذالضرائب و 
ابلغ عن  ا كاف دافع الضرائب قدإذص ما سبل حكيمة ومتماسكة يف فح بإتباعتطبيق برنامج التدقيق الضرييب، 

لك مدى مساعلتو يف اكتشاؼ االختالفات ما بُت مت ذ، وكوبالتزاماتمسؤوليتو الضريبية بشكل صحيح واوىف 
 عليو من طرؼ دافع الضرائب وماىو مدوف يف الوثائق الثبوتية. اإلعالف

 : دورا  يلعب أفف التدقيق الضرييب ىو فحص مستقل حلسابات دافعي الضرائب دافع ؽلكن إ نتائج الدراسة
 أنشطةمباشرة من  إيراداتصبع  إذل باإلضافة ،على زيادة امتثاؿ دافعي الضرائب الضرائب أداةرئيسيا يف ربسُت 

ف تطبيق نظاـ العقوبات ادلناسبة ونشر أالتدقيق الضرييب، من خالؿ اكتشاؼ االختالالت يف التصرػلات الضريبية، و 
ف وجود برنامج منظم أ. كما يف كشف حاالت الغش والتهربخاصة يساىم  أوالتدقيق بصفة عامة  أنشطةنتائج 
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 أظلاطلك ذيقدـ دعما قيما يف صبع معلومات عن صحة النظاـ الضرييب دبا يف  أفئب، ؽلكن التدقيق حسابات الضر 
اذلم، واف ارتفاع عدد ادللفات ادلدقق فيها من مصلحة الضرائب لو دور يف ثسلوكات دافعي الضرائب وربسُت امت

 ف زيادة كفاءة ومؤىالت ادلوظفُت تلعب دور يف زيادة امتثاؿ ادلكلفُت.أ باإلضافةامتثاؿ دافعي الضرائب،  زيادة
 الدراسات السابقة ب المطلب الثالث : مقارنة الدراسة الحالية

 أوليةنظرة  أخذحبتو  إعدادتعد الدراسات السابقة مرجع يساعد الباحث يف صبع ادلعلومات اليت تساعده يف  
تشابو واختالؼ  أوجوانو ىناؾ  إالاجلانب النظري ذلذا البحت  إلثراءي ضلن بصدد دراستو ومصدر ذلموضوع الل

 ا نوجزىا لكم يف النقاط التالية :يف عده جوانب بُت ىذه الدراسات ودراستن
 والدراسة الحالية   الوطنية :  المقارنة مابين الدراسات  األولالفرع 

 ارنة الدراسة الحالية مع الدراسات المحلية: مق (4-1الجدول رقم )

 االختالف أوجه التشابه أوجه الدراسة
 قامسي زلمد 

 
تتوافق الدراسة احلالية مع الدراسة ادلقارنة من 
حيث اذلدؼ وىو كيفية احلد من ظاىرة 

التهرب والغش الضرييب وبتوقفها على فعالية  
  التحقيق اجلبائي احملاسيب أوالرقابة اجلبائية 

لك ادلنهجية ادلتبعة يف دراسة ادلشكلة ذوك
 لك من ناحية ادلتغَتات.ذالبحتية  وك

اىتمت الدراسة احلالية بدراسة ادلراحل اليت سبر هبا 
ادللفات اخلاضعة لعملية التحقيق احملاسيب وكيفية 
سريانو واذليئة ادلخولة بو واليات ادلوضوعة من 

الغش  اجلبائية للقضاء على ظاىرة اإلدارةطرؼ 
لى مستوى الضرييب مدعـو بدراسة ميدانية ع

ـ الدراسة ادلقارنة فاكتفت أمديرية الضرائب لوالية 
يف تدعيم الدراسة  يف اجلانب التطبيقي على  

متحصل عليها من ادلديرية العامة  إحصائيات
للضرائب على تطور نتائج التحقيق اجلبائي خالؿ 

 .2013 إذل 2006الفًتة مابُت 
الدراسة  ذهتوافقت من حيث اذلدؼ من ى مسَتة بوعكاز 

ىذه الدراسة  ومكاف  إجراءوادلنهج ادلتبع يف 
ي ادلديرية ادلديرية أادليدانية الدراسة  إجراء

لك من ناحية ذالوالئية للضرائب وك
 .ادلتغَتات

اىتمت الدراسة احلالية بدراسة عينة دللفات  
 أمامكلفُت خاضعُت لعملية التحقيق اجلبائي 
 أفرادالدراسة ادلقارنة فقد اعتمدت على عينة من 

مؤىلُت لقياـ بعملية التدقيق يف ادلديرية ومت دعم 
  .الدراسة ادليدانية باستبانة

لعدد  إحصائياتاعتمدت الدراسة ادلقارنة على توافقت من حيث اذلدؼ من ىدة الدراسة   خرويب كماؿ  
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من ظاىرة الغش الضرييب  وىو كيفية احلد 
ىذه الدراسة   إجراءوادلنهج ادلتبع يف 

على االعتماد على دراسة  ميدانية   باإلضافة
 لك من ناحية ادلتغَتات.ذوك

ادللفات اليت خضعت لعملية التحقيق خالؿ الفًتة 
وعلى العوائد ادلتحصل عليها  2011 إذل 2007

الدراسة  إجراءنتيجة فعالية التدقيق اجلبائي ومكاف 
سة احلالية اىتمت بدراسة ادلراحل الدرا أماادليدانية 

 أياليت ؽلر هبا ادللف اخلاضع لعملية التحقيق 
عملية التحقيق ومكاف  أتناءادلتبعة  اإلجراءات

ادلديرية الوالئية  أيالدراسة ادليدانية  إجراء
 .للضرائب

 الطالبين بناء على دراسة المقارنة إعدادالمصدر  من                                 
  

 والدراسة الحالية   األجنبيةسات الفرع الثاني :  المقارنة مابين الدرا
 

 األجنبية: مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات  (5-1الجدول رقم )
 االختالف أوجه التشابه أوجه الدراسة

سليماف الدارل 
 دوو ورواد دا

 
 

تشاهبت الدراسة من حيث اذلدؼ حيث  
ىو كيفية  كاف اذلدؼ من ىذه الدراسة

اكتشاؼ التهرب الضرييب واحلد منو 
والوسائل اليت وفرهتا الدولة دلعاجلتو وتشاهبت 

ادلنهج التحليلي  أيمن حيث  ادلنهج ادلتبع 
القياـ بدراسة  إذل باإلضافةالوصفي  

 ميدانية. 

اىتمت الدراسة احلالية بدراسة عينة دللفات  
 أمامكلفُت خاضعُت لعملية التحقيق اجلبائي 
 أفرادالدراسة ادلقارنة فقد اعتمدت على عينة من 

وصبع ادلعلومات   ُت  بعملية التدقيقيمؤىلُت ادلعن
 األفرادموزعة على  استبانوكاف عن طريق 

القائمُت بعملية التدقيق والعاملُت يف مكاتب 
 .ُتيسبة  وادلدراء ادلالاحملا

رذل عبد الرزاؽ 
 حسُت 

Agumas  
Mebratu 

Alamirew 

اهبت الدراسة من حيث اذلدؼ وىو  تش
كيفية احلد من ظاىرة التهرب الضرييب 

ادلنهج  أييف ادلنهج  أيضاوتشاهبت 
  .التحليلي الوصفي

كاف صبع ادلعلومات يف الدراسة السابقة بناء على 
من مصاحل الضرائب  مأخوذة إحصائيات

يوبيا مع إثوادلوظفُت الدين يشتغلوف هبا يف 
لتحليل  اإلحصائيربليل   االعتماد على برنامج

ىذه البيانات اجملمعة  ويف دراسة ادلتغَت ادلتسقل. 
الدراسة احلالية اعتمدت على دراسات ملفات  أما

  جملموعة من ادلكلفُت اخلاضعُت لعملية التحقيق.
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 : خالصة الفصل

بغَت قصد  أوصد سواء بق األخطاءالعمل احملاسيب ال ؼللو من  أف األوؿنستخلص من خالؿ دراسة الفصل 
 إليهاتلجأ فعالة قانونية  أداةيعد التحقيق اجلبائي احملاسيب  اذلفُت ذلوىو ما يؤثر سلبا على التصرػلات اجلبائية للمك

اجلبائية يف مكافحة الغش الضرييب والتأكد من مدى مصداقية ادلعلومات ادلدونة على التصرػلات ادلكتتبة من  اإلدارة
بدوف قصد، وتصحيحها بغية  أووالتجاوزات سواء بنية  األخطاءـ على كشف كل طرؼ ادلكلفُت، حيث يقو 

ادلتهرب عن دفعها  األمواؿادلرجوة من عملية التحقيق ودلك حبماية حقوؽ الدولة باسًتداد  األىداؼ إذلالوصوؿ 
 من طرؼ ادلكلفُت لصاحل اخلزينة العمومية. 

 تعد معلما موحد يف نفس الوقت لكل من ادلكلف بالضريبة ولقد سن ادلشرع اجلزائري صبلة من القوانُت اليت
اجلبائية، هبدؼ تنظيم العالقة بينهما، لدا عمل على منح رلموعة من الصالحيات للمحقق وفرض عدة  واإلدارة

 التزامات على ادلكلف.
حسن أهم بعمل أداءوعملية تساعدىم يف  و مؤىالت علميةذمؤىلُت قانونيا و  أعوافيتوذل عملية التحقيق 

التحقيق وادلتمثلة يف  أدواتيكوف ملتـز بكامل  أفغلب على احملقق  إجراءاتووجو  وللشروع بالتحقيق والبدء يف 
تكوف مطابقة  أفااللتزاـ بدليل احملققُت يف احملاسبة والقوانُت اجلبائية وربيينها وادلبادئ والفروض احملاسبية على 

وبعدىا يتم فحص احملاسبة من حيث ادلضموف باالرتكاز على احلساب  ونية،للتعليمات ادلوجودة يف النصوص القان
 خدمي. أوصناعي أو ادلمارسة، نشاط ذباري  أشكالودبختلف  األعماؿيف رقم  ادلتمثل األساسي
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 :  دـــــــــــــــــتمهي

اسي لتحقيق احملألىم مفاىيم متغًنات الدراسة ادلتعلقة با ي تطرقنا فيوذد االنتهاء من اجلانب النظري والبع
بإجراء دراسة ميدانية على مستوى ادلديرية الوالئية للضرائب  من أجل منح روح ذلذه ادلفاىيم النظرية قمناو اجلبائي و 

ءات التحقيق بغرداية باعتبارىا اذليئة الضريبية العليا على مستوى الوالية لنقف من خالذلا على الواقع الفعلي إلجرا
ا بإخضاع والسعي إىل إظهار دوره يف تصحيح األسس الضريبية وىو زلور موضوع ادلذكرة قمن احملاسي اجلبائي

ملفات بعض ادلؤسسات من أجل إثبات مصداقيتها من عدمها من خالل إتباع الطرق القانونية اليت يتم سردىا يف 
كما مت ،  رجوة مع تقدمي التوصيات ادلناسبةفرضيات الدراسة واستخالص النتائج ادل الختباروذالك ىذا الفصل 

 : مبحثٌن إىلتقسيم ىذا الفصل 

 يتعلق بتقدمي مديرية الضرائب لوالية غرداية. المبحث األول :

 دراسة حالة دلؤسسات خضعت للتحقيق احملاسي.المبحث الثاني : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غرداية الفصل الثاني :                             دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية
 

75 
 

 ديرية الوالئية للضرائب بغرداية: تقديم م المبحث األول

تلعب مديرية الضرائب لوالية غرداية دورا زلوريا يف النظام اجلبائي على مستوى الوالية، حيث تعد أداة غًن 
ات شخصية معنوية وذات مهام ووظائف سيادية متمثلة يف حتديد الوعاء ذ إهناشلركزة تابعة للوزارة ادلالية كما 

 وفق القوانٌن اجلبائية السارية ادلفعول.الضريي وحساب الضريبة وحتصيلها والرقابة على التصرحيات 

وادلديرية الوالئية للضرائب بغرداية ىي امتداد للمديرية اجلهوية للضرائب بورقلة واليت بدورىا تتبع للمصلحة 
 .1اجلهوية لألحباث وادلراجعات الواقع مقرىا باجلزائر

 لمحة عن المؤسسة المطلب األول :

 لوالية غرداية )مجتمع الدراسة(: نشأة مديرية الضرائب  أوال

والصادر بتاريخ   60-91تأسست مديرية الضرائب لوالية غرداية مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 
اشتملت على مديريتٌن   إهناوادلتعلق بتنظيم صالحيات ادلصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية ، حيث  23/02/1991

الث مكاتب ثمركزيتٌن ومها مديرية الوسائل العامة وتضم مكتب الوسائل والرقابة اجلبائية ومديرية التحصيل وتضم 
 ومها مكتب التحصيل اجلبائي ومكتب العمليات اجلبائية ومكتب ادلنازعات.

مديرية الرقابة اجلبائية اصبحت تضم تالث مديريات وىي مديرية الوسائل العامة و  1996ويف سنة 
 والتحصيل والعمليات.

مديريات شلثلو يف مديرية الوسائل العامة ومديرية الرقابة  05اصبحت تتكون من  2002ولكن يف سنة 
موظف  296اجلبائية ومديرية التحصيل اجلبائي ومديرية العمليات اجلبائية ومديرية ادلنازعات تضم ادلديرية الوالئية 

 ون بصفة دائمة.يشتغل 230منها 

 

 

                                                           
 51ص،رسالة نيل ماسرت، جامعة غرداية ، طلبات تطبيق التدقيق التجاري للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية العيد غشي،الرواين احلاج ، مت  1
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 : توزيع الوظائف في المديرية  ثانيا

 : تتوزع الوظائف يف ادلديرية كما ىي موضحة يف اجلدول التايل يف
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطلبان بناء على المعلومات المتحصل عليها من إعدادالمصدر : الشكل من 
 مصلحة الموارد البشرية لمديرية الضرائب.

 

سلك المراقبين  سلك المفتشين
 والمحللين

 اآللي واإلعالمسلك الصيانة  أخرىوظائف 

مراقب، زللل  مفتش رئيسي 
 جبائي

 مهندس دولة يف ادلخرب والصيانة متصرف

 مهندس رئيسي يف ادلخرب والصيانة إداريزلاسب  زللل جبائي مفتش قسم

 اآليل اإلعالممهندس رئيسي يف  كاتب مديرية  مفتش مركزي

 اآليل اإلعالم  مهندس دولة يف  عون معاينة  مفتش رئيسي

 اآليل اإلعالممهندس تطبيقي يف  البياناتعون حفظ   مفتش

 اآليل اإلعالمتقين سامي يف  سائق  

 اآليل اإلعالمتقين يف  حاجب  

 اآليل اإلعالمعون حجز رئيسي يف  حارس  

 اآليل اإلعالمعون حجز يف    
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 : ويتوزع ادلوظفٌن الدائمٌن كالتايل

 : الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب(2-2)الجدول رقم 

 مفتش

 رئيسي

 

مفتش 
 قسم

مفتش 
 مركزي

 مفتش

 ضرائب

مراقب  
 ضرائب

محلل 
 جبائي

عون 
 معاينة

 أخرىوظائف 

 ،)سلك مشترك
 (اآللي اإلعالم

 

16 28 30 34 32 01 45 44 

 الطلبة بناء على المعلومة  إعدادالمصدر : الشكل من 
 المتحصل عليها من مصلحة الموارد البشرية لمديرية الضرائب.

 الثاني : المصالح الداخلية التابعة للمديرية الوالئية للغرداية المطلب

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

 1 : المديرية الفرعية للعمليات الجبائيةأوال 

من مهامو ادلصادقة على اجلداول اليت دتت تصفيتها من الضرائب والرسوم عن طريق مركز  : مكتب الجداول -(1
ادليزانيات األولية  اإلعالم اآليل، إعداد نسخ ثانية من اإلنذارات وتسليمها، حتضًن العناصر الضرورية إلعداد

 للجماعات احمللية وإبالغها

من مهامو مجع احلاالت اإلحصائية الدورية وإرساذلا إىل ادلديرية اجلهوية للضرائب  : مكتب اإلحصائيات -(2
   .ادلختصة بتثبيتها

من مهامو توزيع العمليات وادلناشًن وادلذكرات الواردة  : التنظيم والتشطيب والعالقات العامة مكتب -(3
لإلدارة ادلركزية وادلديرية اجلهوية ادلتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اجلبائيٌن، متابعة ومراقبة تنفيذ برنامج عمل 

ة وعمليات ادلفتشيات والوعاء فيما حيص الرقابة ادلعمقة للملفات اجلبائية واإلحصاء الدور ي للمكلفٌن بالضريب
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الرقابة الدورية، استقبال اجلمهور وإعالمو وتوجيهو، وإعطاء ادلكلفٌن بالضريبة ادلعلومات اخلاصة بالتشريع وتنظيم 
  .اجلبائيٌن

من مهامو، تقييم أعمال مفتشيات التسجيل والطابع، وتقدمي االقرتاحات اليت  : مكتب التسجيل والطابع -(4
ادلفتشيات، واإلشراف على عمليات ادلراقبة ادلتعلقة بضريبة الطابع على العموم وبكل من شأهنا حتسٌن مهام ىذه 

  اإلعالنات واقرتاح كل التدابًن اليت من شأهنا أن تساىم يف اإلجراءات اخلاصة بالتسجيل والطابع.

 1لمديرية الفرعية للتحصيل: ا ثانيا

اجلبائية للمكلفٌن بالضريبة، وفحص وضعية اآلخرين  ومن مهامو؛ متابعة الوضعية : مكتب مراقبة التحصيل -(1
ادلتأخرين يف دفع مستحقاهتم اجلبائية، واختاذ اإلجراءات الالزمة ضدىم والتدابًن اإللزامية للتنمية السريعة ألقساط 

 .الضريبة غًن احملصلة، مراقبة حالة تصفية زلاصيل اخلزينة والسجل اخلاص برتحيل ادلبالغ

ومن مهامو مراقبة ادليزانيات  : التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية والمحلية مكتب مراقبة -(2
األولية واإلضافية والرتاخيص ادلتضمنة فتح االعتماد ادلخصصة للبلديات وادلؤسسات العمومية احمللية اليت تتكفل 

ليات ادلقررة يف ميزانيات تلك البلديات بتسيًنىا ماليا قابضات الضرائب ادلوجودة يف الوالية ومراقبة تنفيذ العم
  . وادلؤسسات العمومية

من مهامو؛ مراقبة عمليات التكفل مبستخلصات األحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق  : مكتب التصفية -(3
ميعها ىا قبضات الضرائب وتقوم بتجدبالغرامات والعقوبات ادلالية، تلقي النتائج ادلتعلقة باإلحصائيات اليت تعه

 .ماديا وتضمن إرساذلا إىل اإلدارة ادلركزية

 المديرية الفرعية للمنازعات   ثالثا :

تتكفل ىذه ادلديرية بادلنازعـات بـٌن إدارة الضـرائب وادلكلفـٌن بالضـريبة، وألن القـوانٌن اجلبائيـة كلهـا تـنص 
ادلفروضة، وىذه الطعون ال تقبل إال بعد تقـدمي شـكاية علـى أنـو مـن بـٌن حقـوق ادلكلفٌن حق الطعن يف الضرائب 

وادلكلف ليس لو احلق بتقدمي  . يف إطـار الـتظلم أمـام ادلـدير الـوالئي للفصـل فيهـا، وىذا ما يسمى بالطعن اإلداري
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ـب وىـي: مكتـب الطعن أمام العدالـة إذ مل يقدمـو أمـام ادلـدير الوالئي، وتتكـون ىـذه ادلديريـة مـن ثـالث مكات
 .النزاعات القضائية وجلان الطعن، مكتب الشكايات، مكتب التبليغات واألمر بالصرف

 1: المديرية الفرعية للرقابة الجبائية  رابعا

تتلخص مهامها األساسية يف التحقيق يف احملاسبة اجلبائية وضمان حسن تبادل ادلعلومات ذات الطابع 
 : مكاتب ىي 03 عة للضريبة، وتتكون ىذه ادلديرية مناجلبائي والبحث عن ادلادة اخلاض

ومن مهامو، بررلة التدخالت اليت ستجري على وجو اخلصوص  : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية -(1
داخل اللجان والفرق ادلختصة، قصد البحث عن ادلادة اجلبائية والسهر على إجراء ىذه التدخالت يف اآلجال 

  .ادلعلومات احملصل عليها إىل ادلكتب ادلكلف مبصلحة مقارنة ادلعلوماتاحملددة وإرسال 

 ومن مهامو تلقي ادلعلومات اليت يتحصل عليها ادلكتب وادلصاحل : مكتب البطاقيات ومصادر المعلومات -(2
  غالذلاادلكلفة بالبحث عن ادلادة اخلاضعة للضريبة وتصفيتها وتوزيعهـا بٌن مفتشيات الضرائب ادلعنية باست 

ومن مهامو بررلة القضايا اخلاضـعة للمراجعـة السـنوية، ومتابعـة  : مكتب التدقيقات أو المراجعات الجبائية -(3
إصلـاز الـربامج يف اآلجـال احملـددة متابعـة ومراقبـة عمـل فـرق ادلراجعـة، والسـهر علـى إجـراء ىـذه الفـرق والتــدخالت 

لتنظـيم ادلعمـول بــو، وكـذا حقـوق ادلكلفـٌن بالضـريبة الـذين خضــعوا للمراجعـة، واحملافظـة علـى احــرتام التشـريع وا
علـى مصـاحل اخلزينـة، السـهر علـى حتصـيل الضـرائب والرسـوم الناجتـة عـن عمليـات ادلراجعـة واإلرسـال ادلنـتظم لتقـارير 

 ادلراجعة إىل اإلدارة ادلركزية

 الفرعية للوسائل : المديرية خامسا

ومن مهامو تسيًن ادلستخدمٌن ومتابعة مسارىم ادلهين، تنظيم جلان  : مكتب الموظفين والتكوين -(1
ادلستخدمٌن واستدعائها لالجتماع وتويل أمانتها، ادلسامهة يف إعداد وإصلاز برامج حتسٌن ادلستوى وحتديد معارف 

  .األعوان الذين يزاولون نشاطاهتم
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يتكفل ىذا ادلكتب بدفع الرواتب وأجور ادلستخدمٌن، وكذا تسديد نفقات  : يات الميزانيةمكتب عمل -(2
 .اإلدارة

 .يتكفل جبرد العتاد والوسائل)شراء كل الوسائل اليت حتتاجها إدارة الضرائب للوالية( : مكتب الوسائل -(3

إىل غاية التكفل من طرف من مهامو ضمان توزيع وحتويل ادلطبوعات  : مكتب متابعة المطبوعات -(4
ادلفتشيات والقابضات ادلعنية وتقدمي االقرتاحات اخلاصة بإلغاء أو تعديل زلتوى ادلطبوعات اجلبائية إىل ادلديرية 

 .اجلهوية للضرائب

 1الثالث : المصالح الخارجية التابعة للمديرية الوالئية للغرداية المطلب

مصاحل خارجية شلثلة يف ادلفتشيات والقباضات  على مستوى وتشرف مديرية الضرائب لوالية غرداية على 
 الرتاب الوالئي، وىي موزعة كالتايل :

 مفتشيات الضرائب  وال :أ

مفتشيات ضرائب موزعة على مستوى  8مفتشية منها  11تضم مديرية الضرائب لوالية غرداية على 
 البلديات كالتايل : 

تضم حي الثنية وحي مليكة العليا والسفلى وحي احلاج مسعود وبوىراوة       ول نوفمبر :أمفتشية الضرائب  -
 وحي نشو تابعة لبلدية غارداية.

 .تضم وسط ادلدينة وجزء من حي مرماد التابع لبلدية غارداية مفتشية الضرائب محمد خميستي : -
غنم التابعة لبلدية غرداية تضم حي بن مسارة وحي العٌن وشعبة النيشان وحي بلم مفتشية الضرائب الواحة : -

 وبلدية الضاية.
 تضم بلدية لعطف وبلدية بنورة. مفتشية الضرائب بنورة : -
 .تضم بلدية بريان مفتشية الضرائب بريان : -
 تضم كل من بلدية  متليلي ،زلفانة ، سبب ،ادلنصورة ،حاسي لفحل. : مفتشية الضرائب متليلي -
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 بلدية القرارة. مفتشية الضرائب القرارة : -
 .تضم بلدية ادلنيعة وبلدية حاسي القارة مفتشية الضرائب المنيعة : -

وعاء ومفتشية الضمان ومها مفتشيتان جهويتان تغطي  - رى شلثلة مفتشية الضمانأخالث مفتشيات ثو 
 .دتنراست ومفتشية التسجيل والطابع إليزي، األغواط، غاداية، ورقلة، مخس واليات :

 

 ثانيا : قباضات الضرائب 

 قبضات وىي موزعة كالتايل:  07وتضم مديرية الضرائب على

 بلدية القرارة.  : قباضة الضرائب القرارة -
 .تضم بلدية بريان : قباضة الضرائب بريان -
 .بلدية غرداية : قباضة الضرائب غرداية أول نوفمبر -
 .بلدية غرداية : قباضة الضرائب غرداية محمد خميستي -
 .تضم بلدية العطف وبنورة : قباضة الضرائب بنورة -
 حاسي لفحل. زلفانة، سبب ،ادلنصورة، تضم كل من بلدية متليلي،:  قباضة الضرائب متليلي -
 .تضم كل من بلدية ادلنيعة وبلدية حاسي القارة:  قباضة الضرائب المنيعة -

 

 

 

 

 : الدور الجبائي لمديرية الضرائب لوالية غرداية   لرابعالمطلب ا
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الوالئيـة للضـرائب شلارسـة السـلطة السـلمية دلراكـز الضـرائب وادلراكـز اجلواريـة للضـرائب تضمن ادلديرية 
مستقبال )مفتشيات الضرائب حاليا(، وهبذه الصفة، تسهر على احرتام التنظيم والتشريع اجلبائي، ومتابعـة ومراقبـة 

 :1الئية للضرائب على وجو اخلصوص ما يليوتتوىل ادلديرية الو   اف احملددة ذلادنشاط ادلصاحل وحتقيق األى

  : تتوىل القيام بادلهام التالية : مجال الوعاء في -(أ

 تنظم مجع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات اجلبائية؛ -

تصدر اجلداول وقوائم ادلنتوجات وشـهادات اإللغـاء أو التخفـيض وتعاينهـا وتصـادق عليهـا وتقـوم النتـائج وتعد   -
 احلصيلة الدورية؛ 

حتلل وتقوم دوريا عمل ادلصاحل اخلاضـعة الختصاصـها، وتعـد تلخيصـا عـن ذلـك وتقتـرح أي إجـراء مـن شأنو أن  -
 .حيسن عملها

  : يف رلال التحصيل تتوىل ادلديرية الوالئية للضرائب ادلهام التالية  :حصيلفي مجال الت -ب(

 تتكفل باجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب واألتاوى؛  - 

 تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم هبما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك؛ -

 منازعات التحصيل؛ تتابع تطور الدعاوى ادلرفوعة أمام القضاء يف رلال -

 .تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيًن القابضٌن -

  :يف ىذا اجملال تتوىل القيام مبا يلي : في مجال الرقابة -ج(

 تنظم مجع ادلعلومات اجلبائية واستغالذلا؛ -

 تعد برامج التدخل لدى ادلكلفٌن بالضريبة وتتابع تنفيذىا وتقوم نتائجها؛ -

    .ة ادلقررة فيما خيص القيم واألسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى األمر ذلكتقوم بالرقاب -

  :ضمن ىذا اجملال، تتوىل ادلهام التالية : في مجال المنازعات -(د
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 تــدرس العــرائض وتــنظم أشــغال جلــان الطعــن وتتــابع ادلنازعــات ودتســك ادللفــات ادلرتبطــة هبــا بصــفة منتظمة؛ -

 تتابع تطور القضايا ادلرفوعة أمام القضاء يف رلال وعاء الضريبة.  -

  :يف ما يتعلق مبجال الوسائل، تتوىل ادلهام التالية : في مجال الوسائل -(ه

 تقدر احتياجات ادلديرية من الوسـائل البشـرية وادلاديـة والتقنيـة وادلاليـة وتعـد التقـديرات ادليزانيـة ادلطابقـة لذلك؛ -

 تضمن تسيًن ادلستخدمٌن واالعتمادات ادلخصصة ذلذه ادلصاحل؛ -

 توظف وتعٌن ادلستخدمٌن الذين مل تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -

 تنظم وتطبق أعمال التكوين وحتسٌن ادلستوى اليت تبادر هبا ادلديرية العامة للضرائب؛ -

 تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الوالئية وتسًنه وتضمن توزيعو وتعميمو؛  -

 .تسـهر علـى مسـك ملفـات جـرد األمـالك العقاريـة وادلنقولـة كمـا تسـهر علـى صـيانة ىـذه األمـالك وحتـافظ عليها-

 : تكلف ادلديرية الوالئية للضرائب مبا يلي  :في مجال االستقبال واإلعالم -(ح

 ظم استقبال ادلكلفٌن بالضريبة واعالمهم؛تن -

 .تنشر ادلعلومات واآلراء لفائدة ادلكلفٌن بالضريبة -
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 المبحث الثاني : دراسة الحالة الميدانية لمؤسسات خضعت للتحقيق المحاسبي

 سنتطرق يف ىذا ادلبحث الثاين إىل دراسة حالة مؤسسة خضعت للتصحيح بطريقة احلساب ادلايل.

 األول : اإلجراءات األولية للتحقيقالمطلب 

بعد حصول احملققٌن على األمر بادلهمة وتكليفهم بالقضية، وبعد سحبهم للملف اجلبائي للمكلف من 
 .ادلفتشية

( أيام 10قام األعوان احملققون خالل ادلرحلة األوىل بإشعار ادلكلف بواسطة إشعار بالتحقيق ومنحو مدة )
من أجل حتضًن الدفاتر احملاسبة والوثائق اإلثباتية وكذا التصرحيات اجلبائية  األسعارمن تاريخ تسليم  ابتداء

 .31/12/2017إىل غاية  01/01/2014للسنوات غًن ادلتقادمة ادلمتدة من 

 وبعد انقضاء مدة مهلة اإلشعار بالتحقيق يتم حترير بطاقة بداية األعمال ومباشرة أعمال التحقيق ميدانيا.

 : تعريف بالمؤسسة محل التحقيق الفرع األول

 .SARLشركة ذات مسؤولية زلددة  الشكل القانوني : -
 إنتاج الدقيق ومشتقاتو. النشاط الممارس : -
 .13/06/2000 تاريخ بداية النشاط : -
 والية غرداية. وان :ـــــــــــــــــــالعن -
 مبىن إداري. +شاحنتٌن  +سيارة نفعية  +األصول ادلمتلكة إنتاج  -
 عمال. 07إىل  05من  العمال :عدد  -
  BDLوحساب لدى بنكBADR حسابٌن لدى بنك الربكة وحساب لدى بنك  الحسابات الجارية : -
 .BNAو
 الديوان اجلزائر للحبوب. OAÏCمؤسسة  الموردون : -
 ادلخابز على ادلستوى اجلهوي وبعض ادلوالٌن. ن :ـــــــــــــالزبائ -
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 الفرع الثاني : اإلشعار بالتحقيق

عن طريق إشعار  13/05/2018مت إشعار ادلؤسسة زلل التحقيق حسب اإلجراءات القانونية بتاريخ 
ر طبقا للنصوص ، ويتضمن ىذا اإلشعا2017و 2016، 2015، 2014بالتحقيق رقم "س" وىذا للسنوات 

 القانونية للضرائب ادلباشرة للرسوم ادلماثلة على ادلعلومات التالية :

 وعنواهنا. اسم ادلؤسسة ونشاطها -
 رقم اإلشعار وتاريخ إرسالو. -
 موعد التدخل ادليداين والتوقيت. -
 أنواع الضرائب والرسوم ادلعنية بالتحقيق. -
 وكذلك عبارة "جتدون رفقة ىذا اإلشعار ميثاق ادلكلفٌن بالضريبة اخلاضعٌن للرقابة. -
 وعبارة "بكم احلق يف اختيار مستشار جبائي". -
 إمضاء احملققٌن. -
 فرقة التحقيق.إمضاء رئيس  -

 الفرع الثالث : أنواع الضرائب والرسوم الخاضع لها المكلف

 خيضع ادلكلف لضرائب ورسوم سلتلفة حسب الشكل القانوين ونوع النشاط وىي :

 الرسم على القيمة ادلضافة TVA  من قانون الرسم على رقم األعمال. 02طبقا ألحكام ادلادة  17%مبعدل 
  الرسم على النشاط ادلهينTAP  من قانون الضرائب ادلباشرة  219و 217طبقا ألحكام ادلادة  02%بنسبة

 والرسوم ادلماثلة.
  الضريبة على أرباح الشركاتIBS كوهنا شركة إنتاجية.   19%بنسبة 
 بعد خصم الضريبة على أرباح الشركات  10%الضريبة على الدخل اإلمجايل على الشركاء بنسبة زلددة تقدر بـ

IBS. 
  على األجور حسب اجلدول.الضريبة 
 .حقوق الطابع اجلبائي 
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 المطلب الثاني : التحقيق المحاسبي والجبائي ونتائجه

من اإلشعار بالتحقيق  بعد مرور سلتلف اإلجراءات القانونية اليت تسبق عملية البدء يف التحقيق بدءا
ومراجعة ادللف اجلبائي خالل ادلهلة ادلمنوحة حيث بعد انقضائها يتم الشروع يف عملية التحقيق، ىذه األخًنة دتر 

 بعدة مراحل.

 الفرع األول : بداية التحقيق

ة وإنقضاء ادلدة القانوني 13/05/2018من طرف ادلكلف بتاريخ  بعد إرسال اإلشعار بالتحقيق واستالمو
للمحققٌن ورئيس فرقة التحقيق، ومن خالل ىذا  24/05/2018( أيام، كان التدخل ادليداين يوم 10وادلقدرة بـ )

التدخل دتت معاينة الوثائق احملاسبة احملضرة. كما دتت معاينة التجهيزات، واألصول. وكذلك ادلخزونات يتم بعدىا 
 إعداد بطاقة بداية األشغال.

 اسبةأوال : التحقيق في المح

 احملسابة ومضموهنا. ويتم ىذا من خالل التحقيق يف شكل

الدفاتر احملاسبة )دفرت اجلرد، الدفاتًن اليومية، دفرت األجور، مؤشرة من طرف  بعد معاينة حيث الشكل :من  -1
 رئيس زلكمة غرداية ومرقمة، مت قبول احملاسبة من حيث الشكل.

بعد التحقيق يف شكل احملاسبة واليت وجد أهنا مطابقة للقواعد القانونية،  التحقيق في مضمون المحاسبة : -2
احملققون ضلو جوىر عملية التحقيق وىو التحقيق يف ادلضمون واليت من خالذلا مت اكتشاف سلتلف األخطاء  اجتو

 اليت يقوم هبا ادلكلف بالضريبة إن وجدت. واالضلرافات

 واالضلرافات اليت يقوم هبا ادلكلف بالضريبة إن وجدت. ومن خالذلا يتم اكتشاف سلتلف األخطاء

ومن خالل التحقيق يف مضمون احملاسبة اتضح وجود بعض األخطاء والتدليسات شلا أدى باحملققٌن إىل 
 إجراء بعض التصحيحات على األسس الضريبية.
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 ثانيا : نهاية التحقيق في عين المكان وتبليغ النتائج األولية للتحقيق

زلضر هناية أعمال التحقيق بعٌن ادلكان شلضى من طرف احملققٌن  من عملية التحقيق مت حترير االنتهاءبعد 
وادلكلف اخلاضع لعملية التحقيق حيدد فيو تاريخ هناية التحقيق بعٌن ادلكان وتسلم نسخة منو للمكلف وفقا 

 اجلبائية. اإلجراءاتمن قانون  20ألحكام ادلادة 

 08/11/2018بعدىا قام احملققون بتبليغ النتائج األولية للتحقيق يف تبليغ أويل حتت رقم "س" مؤرخ يف 
( يوما ابتداءا 40دتت اإلشارة فيو إىل مالحظة "للمكلف احلق يف الرد على نتائج التبليغ األوىل يف أجل أقصاه )

 من تاريخ استالم التبليغ" مع ذكر عدد الصفحات.

 طرف احملققٌن ورئيس فرقة التحقيق مع ذكر إسم ولقب والرتبة. ومت إمضاء من

 النتائج األولية للتحقيق : -3

تبعا للتحقيق احملاسي واجلبائي الذي خضعت لو شركتكم ش.ذ.م.م "س" ادلتمثل نشاطها يف طحن القمح 
ل مجيع الدفاتر والذي مش 2017و 2016، 2015، 2014والكائن مقرا بوالية غرداية للسنوات غًن ادلتقادمة، 

 احملاسبة والوثائق اإلثباتية وكذلك التصرحيات اجلبائية تبٌن من خاللو األخطاء التالية :

I)-  2114السنة : 

اخلاص بشراء استثمارات يف سنة  ACT .SPAاستغالل كشف ادلعلومات الوارد إىل مصاحلنا من ادلورد  -1
دج ل يتم التصريح بو ضمن زلاسبة الشركة وعليو يتم  650.000.000وادلتمثلة يف رافعتٌن كبًنتٌن مببلغ  2014

اعتبار ىذا ادلبلغ تسديد دلشرتيات بواسطة مداخيل سلفاة سيتم إدماجها ضمن نتيجة الدورة وإخضاعها للضريبة 
  10%بنسبة  زلررة تقدر بـ IRGوكذلك الضريبة على الدخل اإلمجايل  19%بنسبة  IBSعلى أرباح الشركات 

 لك بعد خصم الضريبة على أرباح الشركات.وذ
دج رقم شراءه عن طريق االمتيازات ادلمنوحة من الوكالة  240.000.000جزء من ىذه االستثمارات مببلغ  -2

دج حسب  40.800.000من الرسم على القيمة ادلضافة ادلقدر بـ   باإلعفاء ANDIالوطنية لدعم االستثمار 
الصادرة عن مفشية الضرائب، يف حٌن ال  76370حتت رقم  17/10/2014ادلؤرخة يف  F20شهادة اإلعفاء 



 غرداية الفصل الثاني :                             دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية
 

88 
 

وجود ألي أثر هبذا االستثمار )رافعة مستقلة( يف الشركة وعليو سيتم إعادة اسرتجاع الرسم على القيمة ادلضافة 
 على ادلشرتيات الذي دتت اإلستفادة منو.

 الحساب المالي : -3

 من أجل حتديد رقم األعمال السنوي ادلعتمد أعطى النتائج التالية : 2014إعداد احلساب ادلايل لسنة 

 2114الحساب المالي لسنة  :  (1-3) لالجدو 

 2114 السنــــــــــــــــــــــــــــــــة

I)- : ادلقبوضات  
 ( 1بنك الربكة) دج 316.681.301 
 دج 44.563.000 (2كة )رب بنك ال 
  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR 56.623.000 دج 
  بنك التنمية احملليةBDL 2.221.750 دج 
 دج 20.075.181 الصندوق 

 دج 441.164.232 (1رلموع ادلقبوضات )
II)- : احلسومات  

 .التحويالت ادلالية / 

  اإلعاناتPéréquation  / 

 .مداخيل أخرى / 

 / (2رلموع احلسومات )

 دج 441.164.232 (2) –( 1صايف مقبوضات الزبائن )
  دج 25.841.862 .31/12/2014رصيد الزبائن يف 
  دج 7.375.169 .01/01/2014رصيد الزبائن يف 
  01/01/2014رصيد تسبيقات الزبائن يف. / 

  31/12/2014رصيف تسبيقات الزبائن يف. / 

 دج 459.630.925 رقم األعمال السنوي ادلعتمد بكامل الرسم
 دج 1.486.818 ادلضافة ادلستحقالرسم على القيمة 

 دج 458.144.107 رقم األعمال السنوي ادلعتمد خارج الرسم
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 تصحيح األساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني : -4

 ( : جدول تصحيح األساس الخاضع للرسم على رقم األعمال1-4الجدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــة  
 دج 458.144.107 رقم األعمال ادلعتمد
 دج 445.427.108 رقم األعمال ادلصرح

 دج 12.716.999 رقم األعمال غًن ادلصرح )الزيادات(

 المصدر : )ملف التحقيق(

الشركة حتقق رقم أعمال معفى من الرسم على القيمة ادلضافة يتمثل يف مبيعات دقيق االختيار طبقا  ومبا أن
 07%الرسم على رقم األعمال، وكذلك حتقق رقم أعمال خاضع للرسم ادلخفض  من قانون 09ألحكام ادلادة 

من قانون لرسم على رقم األعمال فيتم تقسيم رقم األعمال غًن  20يتمثل يف مبيعات النخالة طبقا ألحكام ادلادة 
 تناسبيا 07%ادلصرح إىل رقم أعمال غًن مصرح معفى ورقم أعمال غًن مصرح خاضع بنسبة الرسم ادلخفضة 

 حسب تصرحياتكم كالتايل :

عمال اإلمجايل من رقم األ 05%لدينا رقم األعمال اخلاضع بنسبة الرقم على القيمة ادلضافة ادلخفضة ديثل 
 حسب تصرحيات الشركة وعليو :

  x 5 12.716.999     =        رقم األعمال غًن ادلصرح  -
 دج 635.850 =                                                                       

       100                       07% اخلاضع للنسبة ادلخفضة       
 

  x 95 12.716.999     =             األعمال غًن ادلصرحرقم  -
 دج 12.081.149  =                                                                            

 100                                   ادلعفى            
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 ( : جدول توزيع رقم األعمال2-4الجدول رقم )

 رقم األعمال  السنة
 غير المصرح 

 اإلجمالي

رقم األعمال غير المصرح 
 (95%المعفى )

رقم األعمال غير المصرح 
الخاضع بنسبة رمس مخفضة 

(05) 
 دج 635.850 دج 12.081.149 دج 12.716.999 2014

 المصدر : )ملف التحقيق(

 TAPوالرسم على النشاط ادلهين  07%بنسبة  TVAوعليو سيتم استدراك الرسم على القيمة ادلضافة 
 على رقم األعمال غًن ادلصرح. 02%بنسبة 

 مالحظات :

فإن الفرق ادلستخرج من احلساب ادلايل يفسر جزء من ادلداخيل ادلخفاة ادلنشار إليها  2014بالنسبة لسنة  -
 أعاله.

 2-220رقم األعمال احملقق من بيع الدقيق للتخبيز ال يدخل كقاعدة للرسم على النشاط ادلهين طبقا للمادة  -
  2014من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة واستنادا دلا سبق ذكره تصبح وضعيتكم اجلبائية لسنة 

 :كالتايل
 

 المستدرك( : حساب الرسم على القيمة المضافة 3-4جدول )

 4102 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 635.850 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TVA %07نسبة الرقم 

 دج 44.509 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 4.451 10%عقوبة الوعاء 

 دج 489961 المجموع المستدرك
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 المستدرك ( : حساب الرسم على النشاط المهني4-4جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 635.850 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TAP %02نسبة الرسم 

 دج 12.717 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 1.272 (10%عقوبة الوعاء )

 دج 139989 المجموع المستدرك
 المصدر : )ملف التحقيق(

 

 المشتريات( : حساب الرسم المسترجع على 5-4جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 40.800.000 قيمة الرسم ادلسرتجع على ادلشرتيات

 دج 10.200.000 (25%عقوبة الوعاء )
 دج 5191119111 المجموع المسترجع

 المصدر : )ملف التحقيق(
 

 ( : جدول تصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات1-5جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 26.054.349 النتيجة ادلصرحة )خسارة(

 دج 650.000.000 + مداخيل ادلخفاة
 دج TAP 12.717احلجم التلقائي للرسم  -

 دج 623.932.934 النتيجة ادلصححة
 دج 62399329934 الربح غير المصرح

 المصدر : )ملف التحقيق(
 



 غرداية الفصل الثاني :                             دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية
 

92 
 

 : 2114لسنة  IBSتصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات  -5

وكذلك الضريبة  19%بنسبة  IBSللضريبة على أرباح الشركات  ىذا الربح غًن ادلصرح سيتم إخضاعو
  وذلك بعد خصم الضريبة على أرباح  الشركات 10%على الدخل اإلمجايل على الشركاء بنسبة زلررة تقدر بـ

 كالتايل :

 ( حساب الضريبة على أرباح الشركات2-5جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 623.932.934 األساس ادلعتمد

 IBS %19نسبة الضريبة 

 دج 118.547.256 احلقوق البسيطة
 دج 29.636.814 25%عقوبة الوعاء 

 دج 14891849171 المجمــــــــــــــــــــــــــوع
 المصدر : )ملف التحقيق(

 

 ( حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي على الشركاء3-5جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة

 دج505.385.678 األساس ادلعتمد
 10% نسبة الضريبة

 دج 50.538.568 احلقوق البسيطة
 دج 12.634.642 25%اء عقوبة الوع

 دج  6391739211 المجمــــــــــــــــــــــــــوع
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 2115( : جدول إعداد الحساب الحالي لسنة 1-6الجدول )

 

 المصدر : )ملف التحقيق(

 

 

 

 2114 السنــــــــــــــــــــــــــــــــة

I)- : ادلقبوضات  
 ( 1بنك الربكة) دج 403.235.323 
 دج  36.039.723 (2كة )رب بنك ال 
  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR 85.365.000 دج 
  بنك التنمية احملليةBDL 120.000 دج 
  البنك الوطين اجلزائريBNA 11.007.000 دج 
 دج 6.312.314 الصندوق 

 دج  542.139.560 (1رلموع ادلقبوضات )
II)- : احلسومات  

 .دج 80.101.200 التحويالت ادلالية 

  اإلعاناتPéréquation  7.083.634 دج 

 .دج 237.331 مداخيل أخرى 

 دج 87.422.165 (2رلموع احلسومات )

 دج 454.717.365 (2) –( 1صايف مقبوضات الزبائن )
 دج 33.692.981 .31/12/2015 رصيد الزبائن يف+ 
 دج 25.841.863 01/01/2015رصيد الزبائن يف  -
 / .01/01/2015رصيد تسبيقات الزبائن يف + 

 دج 8.270.244 .31/12/2015رصيف تسبيقات الزبائن يف  -

 دج 454.298.269 رقم األعمال السنوي ادلعتمد بكامل الرسم
 دج 3.084.711 الرسم على القيمة ادلضافة ادلستحق

 دج 451.213.558 رقم األعمال السنوي ادلعتمد خارج الرسم
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 : 2115لسنة  TAP المهني والرسم على النشاط TVAتصحيح األساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة  -4

 جدول تصحيح األساس الخاضع للرسم على رقم األعمال( : 2-6جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 451.213.558 رقم األعمال ادلعتمد
 دج 446.449.650 رقم األعمال ادلصرح

 دج 4.713.908 رقم العمال غًن ادلصرح )الزيادات(
 المصدر : )ملف التحقيق(

من  09طبقا ألحكام ادلادة  لالختيارونظرا لكون الشركة حتقق رقم أعمال معفى يتمثل يف ادلبيعات الدقيق 
 0.7%زلفظة تقدر بـ  TVA قانون الرسم على رقم األعمال وحتقق كذلك رقم أعمال خاضع لنسبة الرسم 

من قانون الرسم على رقم األعمال، سيتم تقسيم رقم  20يف مبيعات النخالة وذلك طبقا ألحكام ادلادة  يتمثل
سلفضة  TVAاألعمال غًن ادلصرح إىل رقم أعمال غًن مصرح معين ورقم أعمال غًن مصرح خاضع للرسم 

 تناسبيا مع تصرحياتكم كالتايل :

 من رقم األعمال اإلمجايل. 9.87%ادلخفضة ديثل  TVAرقم األعمال ادلصرح اخلاضع لنسبة الرسم  -
 ادلصرح ادلعين من الرسم ديثل من رقم األعمال اإلمجايل. رقم األعمال -

 و :ــــــــــــــــــــــــــــــــوعلي

  x 9.87 4.713.908    =              رقم األعمال غًن ادلصرح اخلاضع لنسبة 

 دج 465.263=                                                             0.7%ادلخفضة   TVAالرسم    

                                                                             100 

                                         TVA      =4.713.908  x   90.13رقم األعمال غًن ادلصرح ادلعفي من الرسم 

 دج 4.248.645=                                                                                             
                                                                             100      
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 رقم األعمال( : جدول تقسيم 3-6جدول )

 رقم األعمال  السنة
 اإلجمالي غير المصرح

 رقم األعمال غير المصرح
 90.13%المعفى 

 رقم األعمال غير المصرح
 9.87%الخاضع للنسبة المخفضة 

 دج 465.263 دج 4.248.645 دج 4.713.908 2015
 المصدر : )ملف التحقيق(

 TAPوالرسم على النشاط ادلهين  0.7%بنسبة  TVAسيتم استدراك الرسم على القيمة ادلضافة  وعليو
 على رقم األعمال غًن ادلصرح اخلاضع. 02%بنسبة 

 ( : جدول حساب الرسم على القيمة المضافة المستدرك2-6الجدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 465.263 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TAP %07نسبة الرسم 

 دج 32.568 البسيطةمبلغ احلقوق 
 دج 3.257 (10%عقوبة الوعاء )

 دج 35.825 المجموع المستدرك
 المصدر : )ملف التحقيق(

 ( : جدول حساب الرسم على النشاط المهني المستدرك5-6جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 465.263 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TAP %02نسبة الرسم 

 دج 9.305 احلقوق البسيطة مبلغ
 دج 930 (10%عقوبة الوعاء )

 دج 119235 المجموع المستدرك
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 تصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلجمالي للشركاء : -4

 ( : جدول تصحيح األساسي الخاضع للضريبة على أرباح الشركات6-6جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 10.803.613 النتيجة ادلصرحة )ربح(

 دج 4.713.908 الزيــــــــــــــــــــــــــــادات
 دج 413.747 أعباء يعاد إدماجها

 دج TAP 9.305اخلصم التلقائي للرسم على النشاط ادلهين 
 دج 15.921.963 النتيجة ادلصححة

 دج 5.118.350 ادلصرحالربح غًن 
 المصدر : )ملف التحقيق(

وكذلك الضريبة   19%بنسبة  IBSىذا الربح غًن ادلصرح سيتم إخضاعو للضريبة على أرباح الشركات 
وذلك بعد خصم الضريبة على أرباح الشركات   10%على الدخل اإلمجايل على الشركاء ونسبة زلددة تقدر بـ

 كالتايل :

 IBS( : جدول حساب الضريبة على أرباح الشركاء 7-6جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 5.118.350 األساس ادلعتمد
 19% نسبة الضريبة

 دج 972.486 احلقوق البسيطة
 دج 243.121 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 192159617 المجموع 
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 IRG( : جدول حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي على الشركاء 8-6جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 4.145.864 األساس ادلعتمد
 10% نسبة الضريبة

 دج 414.586 احلقوق البسيطة 
 دج 103.646 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 5189232 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(

III)-  2116سنة : 

 أعطى النتائج التالية : 2016إعداد احلساب ادلايل لسنة  -1

 2116( : جدول الحساب المالي لسنة 1-7جدول )

 2116 السنــــــــــــــــــــــــــــــــة

I)- : ادلقبوضات  
 ( 1بنك الربكة) دج 426.484.487 
 ( 2بنك الربكة) دج  37.961.354 
  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR 69.545.000 دج 
  بنك التنمية احملليةBDL 5.954 دج 
  البنك الوطين اجلزائريBNA / 
 دج 13.912.000 الصندوق 

 دج  547.908.805 (1رلموع ادلقبوضات )
II)- : احلسومات  

 .دج 66.210.000 التحويالت ادلالية 

  اإلعاناتPéréquation  19.034.858 دج 

 .مداخيل أخرى / 

 دج 85.244.858 (2رلموع احلسومات )

 دج 462.663.947 (2) –( 1صايف مقبوضات الزبائن )
 دج 39.618.842 .31/12/2016 + رصيد الزبائن يف
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 المصدر : )ملف التحقيق(

 : TAPوالرسم على النشاط المهني   TVAللرسم على القيمة المضافةتصحيح األساس الخاضع  -2

 ( : جدول تصحيح األساسي الخاضع للرسم على رقم األعمال2-7جدول )

 2116 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 5.118.350 رقم األعمال ادلعتمدة
 19% رقم األعمال ادلصرح

 دج 972.486 رقم األعمال غًن ادلصرح )الزيادات(
 المصدر : )ملف التحقيق(

 .7%وكما يف السنوات السابقة فإن الشركة حتقق رقمي أعمال معفى ورقم أعمال خاضع لنسبة رقم زلفظة 

 لدينـــــــــــــــــــــا :

 من رقم األعمال اإلمجايل.  14.78%ادلخفضة مبثل TVAرقم األعمال ادلصرح اخلاضع لنسبة الرسم  -
 من رقم األعمال اإلمجايل.  85.22%ديثل  TVA ادلصرح ادلعفي من الرسمرقم األعمال  -

 

 

 

 

 دج 33.692.981 01/01/2016رصيد الزبائن يف  -
 دج 8.270.244 .01/01/2016+ رصيد تسبيقات الزبائن يف 

 دج 1.676.090 .31/12/2016رصيف تسبيقات الزبائن يف  -

 دج 475.1836.962 رقم األعمال السنوي ادلعتمد بكامل الرسم
 دج 4.784.505 الرسم على القيمة ادلضافة ادلستحق

 دج 470.399.457 رقم األعمال السنوي ادلعتمد خارج الرسم
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 وعليــــــــــــــــــو :

 x 14.78 8.005.910=    رقم األعمال غًن ادلصرح اخلاضع لنسبة               

 دج 1.183.273=                                                           0.7%ادلخفضة   TVAالرسم    

                                                                             100 

 TVA      =8.005.910  x   85.22رقم األعمال غًن ادلصرح ادلعفي من الرسم 

 دج 6.822.637   =                                                                                            
                                                                             100      

 ( : جدول تقسيم رقم األعمال غير المصرح3-7جدول )

 رقم األعمال  السنة
  غير المصرح

 رقم األعمال غير المصرح
 85.22%المعفى 

 رقم األعمال غير المصرح
 14.78%الخاضع للنسبة المخفضة 

 دج 1.183.273 دج 6.822.637 دج 8.005.910 2016
 المصدر : )ملف التحقيق(

وعليو سيتم استدراك الرسم على القيمة ادلضافة بنسبة والرسم على النشاط ادلهين بنسبة على رقم العمال 
 غًن ادلصرح كالتايل :

 TVA( : جدول حساب الرسم على القيمة المضافة 4-7جدول )

 2116 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 1.183.273 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TVA % 07نسبة الرسم 

 دج 82.829 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 12.424 (15%عقوبة الوعاء )

 دج 989253 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 TAP( : جدول حساب الرسم على النشاط المهني 5-7جدول )

 2116 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 1.183.273 ادلعتمد اخلاضع األساس

 TAP % 02رسم نسبة ال

 دج 23.665 احلقوق البسيطة مبلغ
 دج 2.366 (10%عقوبة الوعاء )

 دج 269131 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(

 : على الشركاء IRGتصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلجمالي  -3

 ( : جدول تصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات6-7جدول )

 2115 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 31.414.536 النتيجة ادلصححة )ربح(

 دج 8.005.910 الزيــــــــــــــــــــــــــــــادات

 دج TAP 23.665اخلصم التلقائي للرسم 
 دج 39.396.781 النتيجة ادلصححة
 دج 7.982.245   الربح غًن ادلصرح

 المصدر : )ملف التحقيق(

الضريبة وكذلك  19%بنسبة  IBSىذا الربح غًن ادلصرح سيتم إخضاعو للضريبة على أرباح الشركات 
  خصم الضريبة على أرباح الشركات وذلك بو 10%على الدخل اإلمجايل على الشركاء بنسبة زلددة تقدر بـ

 كالتايل :
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 IBS( : جدول حساب الضريبة على أرباح الشركات 7-7)جدول 

 2116 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 7.982.245 األساس ادلعتمد
 19 % نسبة الضريبة

 دج 1.516.626 احلقوق البسيطة
 دج 379.156 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 198959782 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(

 IRG( : جدول حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي على الشركاء 8-7جدول )

 2116 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 6.465.619 األساس اخلاضع ادلعتمد

 10 % نسبة الضريبة

 دج 646.562 احلقوق البسيطة
 دج 161.640 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 808.202 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(
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IV)-  2117سنة : 

 أعطى النتائج التالية : 2016إعداد احلساب ادلايل لسنة  -1

 2117( : جدول الحساب المالي لسنة 1-8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : )ملف التحقيق(

 

 2117 السنــــــــــــــــــــــــــــــــة

I)- : ادلقبوضات  
 ( 1بنك الربكة) دج 417.906.284 
 ( 2بنك الربكة) دج  41.281.900 
  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR 58.175.000 دج 
  بنك التنمية احملليةBDL / 
  البنك الوطين اجلزائريBNA 10.000 دج 
 دج 10.187.459 الصندوق 

 دج 527.560.643 (1رلموع ادلقبوضات )
II)- : احلسومات  

 .دج 66.010.000 التحويالت ادلالية 

  اإلعاناتPéréquation  11.659.007 دج 

 .دج 1.584.955 مداخيل أخرى 

 دج 79.243.962 (2رلموع احلسومات )

 دج 448.316.681 (2) –( 1صايف مقبوضات الزبائن )
 دج 32.198.446 .31/12/2017 + رصيد الزبائن يف

 دج 39.618.842 01/01/2017رصيد الزبائن يف  -
 دج 1.676.090 .01/01/2017+ رصيد تسبيقات الزبائن يف 

 دج3.892.730 .31/12/2017رصيف تسبيقات الزبائن يف  -

 دج 438.679.625 رقم األعمال السنوي ادلعتمد بكامل الرسم
 دج 4.175.515 ادلستحقالرسم على القيمة ادلضافة 

 دج 434.504.130 رقم األعمال السنوي ادلعتمد خارج الرسم



 غرداية الفصل الثاني :                             دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية
 

103 
 

  : TAP تصحيح األساس اخلاضع للرسم على القيمة ادلضافة والرسم على النشاط ادلهين -2

 تصحيح األساس الخاضع للرسم على رقم األعمال  جدول:  (2-8) جدول

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 434.504.130 رقم األعمال ادلعتمدة
 دج 428.075.670 رقم األعمال ادلصرح

 دج 6.428.460 رقم األعمال غًن ادلصرح )الزيادات(
 المصدر : )ملف التحقيق(

 .9%فإن الشركة حتقق رقمي أعمال معفي ورقم أعمال خاضع لنسبة رسم سلفظة  وكما يف السنوات السابقة

 لدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا :

 من رقم األعمال اإلمجايل.  14.10%ادلخفظة ديثل TVAرقم األعمال ادلصرح لنسبة الرسم  -
 عمال اإلمجايل.من رقم األ  85.20%ديثل  TVAلرسمارقم األعمال ادلصرح ادلعفي من  -

 وعليــــــــــــــــــــــــــــــو :

 x 14.10 6.428.460=    رقم األعمال غًن ادلصرح اخلاضع لنسبة               

 دج 906.413=                                                           0.7%ادلخفضة   TVAالرسم    

                                                                             100 

 TVA      =6.428.460  x   85.90رقم األعمال غًن ادلصرح ادلعفي من الرسم 

 دج 5.522.047   =                                                                                            
                                                                             100      
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 ( جدول تقسيم رقم األعمال غير المصرح3-8جدول )

 رقم األعمال  السنة
  غير المصرح

 رقم األعمال غير المصرح
 85.91%المعفى 

 رقم األعمال غير المصرح
 14.10%الخاضع للنسبة المخفضة 

 دج 906.413 دج 5.522.047 دج 6.428.460 2017
 المصدر : )ملف التحقيق(

  TAP والرسم على النشاط ادلهين  09%بنسبة TVAوعليو سيتم استدراك الرسم على القيمة ادلضافة 
 على رقم األعمال غًن ادلصرح كالتايل :  02%بنسبة

 TVA( : جدول حساب الرسم على القيمة المضافة 4-8جدول )

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 906.419 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TVA % 09نسبة الرسم 

 دج 81.576 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 12.236 (15%عقوبة الوعاء )

 دج 939812 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(

 TAP( : جدول حساب الرسم على النشاط المهني 5-8جدول )

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 906.413 األساس اخلاضع ادلعتمد

 TAP % 02نسبة الضريبة 

 دج 18.128 احلقوق البسيطةمبلغ 
 دج 1.813 (10%عقوبة الوعاء )

 دج 199941 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(
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على IRG  والضريبة على الدخل اإلمجايل IBSتصحيح األساس اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات  -3
 .الشركاء

 ( : جدول تصحيح األساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات6-8جدول )

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 8.651.946 النتيجة ادلصرحة )ربح(

 دج 6.428.460 الزيـــــــــــــــــــــــــــــــادات

 دج TAP 18.128اخلصم التلقائي للرسم 
 دج 15.062.278 النتيجة ادلصححة
 دج 6.410.332   الربح غًن ادلصحح

 المصدر : )ملف التحقيق(

وكذلك الضريبة  19%بنسبة  IBSلربح غًن ادلصرح يستمر إخضاعو للضريبة على أرباح الشركات اىذا 
وذلك بعد خصم الضريبة على أرباح الشركات   15%على الدخل اإلمجايل على الشركاء بنسبة زلددة تقدر بـ

 كالتايل :

 IBS( : جدول حساب الضريبة على أرباح الشركات 7-8جدول )

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 6.410.332 األساس ادلعتمد
 19 % نسبة الضريبة 

 دج 1.217.963 احلقوق البسيطة
 دج 304.490 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 195229453 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 IRG( : جدول حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي على الشركات 8-8جدول )

 2117 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 5.192.369 األساس ادلعتمد
 15 % نسبة الضريبة 

 دج 778.855 احلقوق البسيطة
 دج 194.713 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 9739568 المجموع  
 المصدر : )ملف التحقيق(

 تجميع الحقوق للسنوات األربع ( :9-8رقم ) جدول

 دج 215.738.199 رلموع احلقوق البسيطة
 دج 53.896.971 رلموع عقوبة الوعاء

 دج 26996359171 المجموع العام
 المصدر : )ملف التحقيق(

 الفرع الثاني : رد المكلف الخاضع للتحقيق

للمكلف إمكانية الطعن يف نتائج التحقي وطلب التحكيم من ادلدير الوالئي للضرائب يف أجل ال يتجاوز 
( يوما إبتداءا من تاريخ استالم التبليغ األويل للتصحيحات، وقد احتج ىذا األخًن وطلب إعادة النظر يف 40)

اخلاص بشراء استثمارات غًن  2014النتائج، كما قام بتقدمي توضيحات حول كشف ادلعلومات ادلستغل يف سنة 
 .SPA  ACTدج من ادلورد  650.000.000مصرح هبا مببلغ 

كما ورد دلصاحل نيابة مديرية الرقبة اجلبائية لوالية غرداية كشف معلومات تصحيحي من مديرية كربيات 
دج من ادلبلغ اإلمجايل دلشرتيات  410.000.000، نيابة مديرية الرقابة والبطاقية يلغي مبلغ DGEادلؤسسات 

 .2014بنسبة  ACTادلكلف، يف كشف الزبائن للمورد 
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 هائية في ملف التحقيق بعد جلسة التحكيم :التعديالت الن -4

مبقر  26/08/2018وعقد جلسة التحكيم بتاريخ  21/08/2018بعد دراسة جواب ادلكلف ادلؤرخ يف 
 ادلديرية للضرائب بغرداية حتت إشراف ادلدير الوالئي للضرائب تقرر مايلي :

حتت رقم  DGEاألخذ بعٌن االعتبار كشف ادلعلومات التصحيحي الوارد من مديرية كربيات ادلؤسسة 
دج   410.000.000بإدماج مبلغ  2014يح ادلعتمد يف سنة صحوإلغاء الت 14/08/2018 ادلؤرخ يف 207

 كالتايل :  كمداخيل سلفاة، وعليو تصبح وضعيتكم اجلبائية اجلديدة

 : 2117و 2116-2115-2114استدراك الرسم على القيمة المضافة للسنوات  -2-1

 ( جدول استدراك الرسم على القيمة المضافة1-9جدول )

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 دج 906.413 دج 1.183.273 دج 465.263 دج 635.850 األساس اخلاضع ادلعتمد
 TVA %07 %07 %07 %09نسبة الرسم 

 دج 81.576 دج 82.829 دج 32.568 دج 44.709 البسيطةمبلغ احلقوق 
 دج 12.236 دج 12.424 دج 3.257 دج 4.451 عقوبة الوعاء

 دج 939812 دج 959253 دج 359825 دج 489961 المجموع
 المصدر : )ملف التحقيق(

 : 2114استرجاع الرسم على القمة المضافة على المشتريات لسنة  -2-2

 استرجاع الرسم على المشتريات( : جدول 2-9جدول )

 2114 السنـــــــــــــــــــــــــــــــة
 دج 40.800.000 قيمة الرسم على ادلشرتيات ادلسرتجع

 دج 10.200.000 (25%عقوبة الوعاء )

 دج 5191119111 المجموع المسترجع
 المصدر : )ملف التحقيق(
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 : 2117و 2116-2115-2114استدراك الرسم على النشاط المهني للسنوات  -2-3

 ( : جدول استدراك الرسم على النشاط المهني3-9جدول )

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 دج 906.413 دج 1.183.273 دج 465.263 دج 635.850 األساس اخلاضع ادلعتمد
 TAP %02 %02 %02 %02نسبة الرسم 

 دج 18.128 دج 23.665 دج 9.305 دج 12.717 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 1.813 دج 2.366 دج 930 دج 1.272 عقوبة الوعاء

 دج 199941 دج 269131 دج 119235 دج 139989 المجموع
 المصدر : )ملف التحقيق(

والضريبة  IBS ( : جدول التصحيح النهائي األساسي الخاضع للضريبة على أرباح الشركة4-9جدول )
 للسنوات األربع IRGعلى الدخل اإلجمالي للشركاء 

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 دج 8.652.946 دج 31.414.536 دج 10.803.613 دج 26.054.349 النتيجة ادلصرحة
 دج 6.428.460 دج 8.005.910 دج 4.713.908 / الزيــــــــــــــــــــــــــــــــادات
 / / / دج 240.000.000 مداخيل سلفاة

 / / دج 413.747 / أعباء يعاد إدماجها
 دج 18.128 دج 23.665 دج 9.305 دج TAP 12.717اخلصم التلقائي لرسم 

 دج 15.062.278 دج 39.396.781 دج 15.921.963 دج 213.932.934 النتيجة ادلصححة
 دج 6.410.332 دج 7.982.245 دج 5.118.350 دج 213.932.934 النتيجة غًن ادلصرحة

 المصدر : )ملف التحقيق(
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 على األسس النهائية المعتمدة : IBS( : جدول حساب الضريبة على أرباح الشركات 5-9جدول )

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 دج 641.032 دج 7.982.245 دج 5.118.350 دج 213.932.934 األساس ادلعتمد النهائي
 19% 19% 19% 19% نسبة الضريبة على أرباح الشركات

 دج 217.963 دج 1.516.626 دج 972.486 دج 40.647.257 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 304.490 دج 379.156 دج 243.121 دج 10.161.814 عقوبة الوعاء

 دج 195229453 دج 198959782 دج 192159617 دج 5198199171 المجموع
 المصدر : )ملف التحقيق(

 IRG( : جدول حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي للشركاء 6-9جدول )

 2117 2116 2115 2114 السنوات

 دج 5.192.369 دج 6.465.619 دج4.145.864 دج 173.285.677 األساس ادلعتمد النهائي
 15% 10% 10% 10% نسبة الضريبة على الدخل اإلمجايل

 دج 778.855 دج646.562 دج 414.586 دج 17.328.567 مبلغ احلقوق البسيطة
 دج 194.713 دج 161.640 دج 103.646 دج 4.332.142 عقوبة الوعاء

 دج 973.568 دج 808.202 دج 518.232 دج 21.660.709 المجموع
 المصدر : )ملف التحقيق(

 ( : جدول تجميع الحقوق النهائي للسنوات األربعاء7-9جدول )

 دج 104.628.199 رلموع احلقوق البسيطة
 دج 26.119.471 رلموع عقوبة الوعاء  

 دج 13197479671 المجموع العام

 المصدر : )ملف التحقيق(

 

 



 غرداية الفصل الثاني :                             دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية
 

110 
 

 إجراءات اختتام عملية التحقيق : -4

إشعار بدفع  بإعداد، وذلذا يقوم احملقق عند تسلم ادلكلف التبليغ النهائي يثبت حق اخلزينة اجتاىو
بدفع ادلستحقات واليت  اإلشعارمث يرجع ادللف اجلبائي إىل مفتشية مع تقدمي نسخة من ادلستحقات والغرامات 

 بدورىا تبعث إىل قباضة الضرائب من أجل التحصيل.

إىل ادلديرية  ( وديثل نسخة منو06ينهي احملقق عملو بإعداد تقرير من رلريات التحقيق يف احملاسبة )ملحق 
 اجلهوية للضرائب مرفقا بـ :

 نسخة من اإلشعار بالتحقيق. -
 تائج.بيان مقارنة اجلزائية وجدول حسابات الن -
 نسخة من التبليغ األويل بالتصحيحات. -
 نسخة من إجابة ادلكلف. -
 نسخة من التبليغ النهائي. -
 نسخة من زلضر هناية األشغال بعٌن ادلكان. -
 نسخة من جدول التعديالت. -

وبعد طل ما سبق من اإلجراءات مت أرشفة ملف التحقيق احملاسي يف ادلصلحة ادلختصة لدى ادلديرية 
 ة اجلبائية وىكذا تنتهي عملية التحقيق.الفرعية للرقاب
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 خالصة الفصل :

من خالل النتائج ادلتحصل عليها من الدراسة التطبيقية، ونظرا لرقم األعمال ادلعتمد كمخرجات لعملية 
 التحقيق احملاسي واجلبائي وكذلك لطبيعة نشاط الشركة زلل الدراسة، نستطيع القول.

كانت األسس ادلصححة ضخمة خاصة فيما خيص الربح السنوي إذ انتقل من   2014بالنسبة لسنة 
دج وىذا مل يكن أوال االستغالل اجليد  213.932.934دج إىل ربح يقدر بـ  26.054.349خسارة تقدر بـ 

 للمعلومات الواردة إىل ادلصلحة واألحباث اليت قامت هبا.

حقيق نتائج مقبولة من خالل تطبيق طريقة احلساب أما بالنسبة للسنوات الثالث األخرى فقط أعطى الت
ادلايل، حيث مت اكتشاف فروقات يف أرقام األعمال تفسر وجود مقبوضات غًن مصرح هبا وغالبا ما تكون 
مقبوضات نقدية تصعب مراقبتها، شلا استدعى باحملققٌن إىل القيام بتعديل يف األسس اخلاضعة دلختلف الضرائب 

واسرتجاع موارد  الضريبيٌنربة الغش والتهرب النا الدور ادلهم للتحقيق احملاسي واجلبائي يف زلوالرسوم، وىذا يبٌن 
 اخلزينة ادلستنزفة.
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من خالل ىذا البحث ويف إطار دراستنا دلوضوع دور التحقيق احملاسيب اجلبائي يف تصحيح األسس 
الضريبية، تطرقنا لإلطار النظري للرقابة اجلبائية يف ظل القوانني والتشريعات اجلزائرية، ومت الرتكيز خاصة على 

التطرق إىل سلتلف جوانب التحقيق من إطار ، حيث مت لتصحيح االسس الضريبيةالتحقيق احملاسيب اجلبائي كآلية 
 قانوين إىل مراحلو ورلرياتو.

ويف نفس السياق مث التطرق إىل مرتكزات األسس الضريبة يف ظل النظام الضرييب اجلزائري وعالقتها 
يف األخري بالتحقيق احملاسيب اجلبائي كذلك قمنا بدراسة مقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات الوطنية واألجنبية و 

قمنا بدراسة تطبيقية كجزء مكمل للدراسة النظرية تتمثل يف نتائج التحقيق احملاسيب اجلبائي الذي خضعت لو 
 إحدى شركات طحن احلبوب والذي طبق فيو طريقة احلساب ادلايل.

ت وبعد ىذه الدراسة خنلص إىل أن التحقيق احملاسيب اجلبائي يعترب أسلوب وقائي وعقايب يف نفس الوق
حيث تسعى اإلدارة اجلبائية من خاللو إىل احلد أو على األقل التحقيق من ظاىرة التهرب الضرييب اليت تستهلك 
حقوق اخلزينة العمومية، وتعرقل دتويل نشاطاهتا التنموية، ويعترب التحقيق احملاسيب اجلبائي وسيلة تستخدم يف تنقيح 

ونية منتظمة، يهدف كشف كل االغفاالت والتجاوزات ادلستعملة وتطهري ادللفات اجلبائية اليت دتسك زلاسبة قان
سواء بقصد أو بدون قصد من طرف ادلكلفني بالضريبة لتقودنا إىل معرفة مدى مصداقية التصرحيات هبدف 

 تصحيحها وإعادة تقوميها واحلفاظ على حقوق اخلزينة العمومية.

يف اجملالس احملاسيب والضرييب وإن حيرتم كل كما جيب اإلشارة إىل ضرورة توفر الكفاءة لدى احملقق 
وادلراحل ادلنصوص عليها قانونيا وىذا لتفادي األخطاء اليت يرتصد ذلا ادلكلف ألجل إجهاض عملية  اإلجراءات

 التحقيق أو جعلها قابلة للبطالن.

 اختيار الفرضيات :

األوىل واليت نصت على أن التحقيق  بعد التعرض دلختلف متغريات الدراسة ودراسة احلالة مث إثبات الفرضية
 احملاسيب دور يف تفادي األخطاء احملاسبية ادلرتكبة واليت ختتلف عواقب مالية وخيمة.

ينتج عنها ليس فقط تصحيح لألسس الضريبية وغنما   من خالل دراسة احلالة تنب لنا أن عملية التحقيق
 مصلحة ادلكلف تدنية أسسو ادلصرحة ودفوكذلك عقوبات مفروضة حسب قيمة التصحيح وبالتايل ليس من 

من ادلكلفني بالضريبة وكذلك نشاطات اقتصادية سلتلفة جيعل  ةغرامات أكرب كما أن التعامل مع أصناف سلتلف
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وبالتايل فإن الفرضية الثانية صحيحة  تهرب الضرييباحملقق يف كل مرة يكتشف أسلوب جديد يف التدليس وال
 ومثبتة.

نالحظ من خالل طرق إعادة تشكيل األسس الضريبية عن طريق التحقيق احملاسيب اجلبائي أن ىذا األخري 
يقوم بتدقيق معمق يف ادلخرجات احملاسبية للمكلفني اخلاضعني للتحقيق على عكس الطرق األخرى )التحقيق 

ليتها مقارنة بالتحقيق احملاسيب اجلبائي ادلصوب والتحقيق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية( اليت تعترب سطحية وتقل فعا
 جلبائي يساىم يف الرفع من فعالية الرقابة اجلبائية.اوبالتايل تتحقق الفرضية الثالثة اليت تقوم بأن التحقيق احملاسيب 

 وقد توصلنا من خالل دراستنا ىذه إىل اخلروج من النتائج واإلقرتاحات :

 نتائج البحث :

 ادلتوصل إليها من خالل ىذه الدراسة يف النقاط التالية :ميكن صياغة أىم النتائج 

التصحيحات ادلتوصل إليها من خالل التحقيق احملاسيب اجلبائي تتسم بالدقة وادلصداقية كوهنا تنطلق من  -
 تصرحيات ادلكلف ذاتو، وليست جزائية.

األخرى مهما يف كشف الغش والتهرب تبادل ادلعلومات استغالذلا بني اإلدارة اجلبائية واإلدارات وادلؤسسات  -
 الضرييب.

إلغفال والتهرب الضرييب، وىو ما ينجر عنو نشوء أو  اكتشافللتحقيق احملاسيب اجلبائي دور أساسي يف  -
 ل إضافية للخزينة العمومية.يتعديل يف األسس اخلاضعة للضريبة وبالتايل حتقيق مداخ

مكلف اخلاضع للتحقيق يف حالة وقوع خطأ يف التصحيحات يعطي التحقيق احملاسيب اجلبائي كل الضمانات لل -
 أو خلل يف ادلعلومات الواردة إىل ادلصلحة.

تعترب اخلربة ادلهنية والكفاءة وحتسني ادلستوى لألعوان احملققني عوامل مهمة إلجناح عملية التحقيق باإلضافة  -
 للوعي مبختلف اإلجراءات القانونية لعملية التحقيق احملاسيب.
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 االقتراحات :

 اعتمادا على النتائج ادلتوصل إليها ميكننا اقرتاح مايلي :

 واألسباب اليت أدت اجلبائي ادلقرتح لعملية التحقيق احملاسيب اجلبائي ببطاقة حيدد فيها ادلؤشرات  إرفاق ادللف
  بررلتو.إىل
  أجل توفري اجلهد والوقت للعون ضرورة إدخال التقنيات احلديثة كربامج اإلعالم اآليل يف عملية التحقيق من

 احملقق.
  ضرورة التنسيق بني التشريع اجلبائي والقائمني على تنفيذ تلك القوانني، لكون ادليدان على دراية بكل النقائص

 والثغرات ادلوجودة يف النصوص القانونية واليت ميكن أن يستغلها ادلكلفون للتهرب من الضريبة.
 ة بعد ص يف كل التعديالت وادلستجدات سواء يف الضرائب أو احملاسبة، خارسكلة وتكوين األعوان احملققني

 اجلديد. تطبيق اجلزائر لنظام احملاسيب ادلايل

 آفاق البحث :

بعد تناول ىذه الدراسة دلوضوع دور التحقيق احملاسيب اجلبائي يف تصحيح األسس الضريبية إال أننا نرى بأن عملية 
 :التحقيق تتم بطريقة كالسيكية وعليو ميكن أن تعاجل يف اآلفاق ادلمنوحة مثال 

 ما مدى تأثري تكنولوجيات اإلعالم احلديثة على التحقيق احملاسيب اجلبائي ؟ -
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