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بي           خُث ،التي ًىاحهها أي هظام حبائي و أهثرها خدة  الاكخطادًتأخد أهم اإلاشاول ٌعخبر التهسب الػٍس

بت و ًػُع عليها خلها  ع الدولت ،ًؤدي إغعاف وفسة خطُلت الدولت مً الػٍس هما ًؤدي إلى حعطُل مشاَز

ىت العامت و شعصعت الىظام  الاكخطادًتو  الاحخماعُت و بالخالي إهداز حاهب هبير مً اإلاىازد اإلاالُت للخٍص

 و جدهىزه طىاء في الداخل و الخازج. الاكخطادي

بي ،و هظسا ألهمُت اإلاىغىع و هثرة إبعاده  فمنهم مً إزحاعها إلى ،فلد اخخلفذ آلازاء في أطباب التهسب الػٍس

عاث الاكخطادًت  و ال ًمىً برلً فسع أي علىبت  باطخغاللهاالتي ًلىم بها اإلايلف وحىد سغساث في الدشَس

بُت و طىء الد ظُير فيها و الجصائس هغيرها مً البلدان شهدث علُه و منهم مً إزحاعها إلى غعف ؤلادازة الػٍس

فيان مً واحب الدولت ،هدُجت عدة أطباب طاهمذ في ذلً فيها هره الظاهسة اهدشازا و واطعا و هبيرا 

بي .  لخدلُم طُاطتها اإلاالُت و مداولت اللػاء أو الحد على ألاكل مً ظاهسة التهسب الػٍس

ٌعخبر الخدكُم اإلاداطبي لألغساع الجبائُت أخد أهم الىطائل السكابت الجبائُت خُث حعخبر هره ألاخيرة مً بين 

بي إذ هجدأن السك الىطائل ابت الجبائُت بمخخلف هُاولها التي حعخمد عليها الػسائب في ميافدت التهسب الػٍس

بت و التي ًخم مً  داث الجبائُت اإلاىخدبت مً طسف اإلايلفين بالػٍس آلُاتها حظعى حاهدة للخأهد مً الخطٍس

 وزائها هشف ول ؤلاغفاالث و الخجاوشاث التي ًمىً أن ٌظخعملها اإلايلف طىاء عً كطد أو دون كطد .

مً طسف أحهصة مخخطت في السكابت الجبائُت مً طسف أعىان الري ًمازض و علُه كد هجد الخدكُم اإلاداطبي 

بي و اإلاداطبي  مع مىدهم اإلاشسع لعدة ضالخُاث ،مدكلين ًخميزون بالىفاءة اإلاهىُت العالُت في اإلاجالين الػٍس

بت  بهدف جطهير اإلالفاث الجبائُت مً ول ،و باإلالابل عدة إلتزاماث التي حعخبر غماهاث ممىىخت للميلفين بالػٍس

بُت و على ؤلا  بت و التي حعىد على الحطُلت الػٍس غفاالث و الخجاوشاث اإلاظخعملت مً طسف اإلايلفين بالػٍس

ع الخىمىٍت اإلاخطط لها في الظُاطت ؤلاكخطادًت للدولت . ل اإلاشاَز  جمٍى

 

 طسح ؤلاشيالُت الخالُت: طبم ذهسه  ًمىًمً خالٌ ما   

 لحد من التهرب الضريي  ؟احابي  ي  االتدقيق املمساهمة ما مدى                                

 الخالُت : الفسعُت إزجأًىا إلى طسح ألاطئلتلإلخاطت بمخخلف حىاهب اإلاىغىع   

بي الجُد؟ -1  ما دوز مدكم الحظاباث لػمان الخدطُل الػٍس

بت في الجصائس با امخشاٌمدي  ما -2  ئلتزاماتهم الجبائُت ؟إلايلفين بالػٍس

و الحظاباث اإلاعخمدة في عملُت فدظ مداطبت اإلايلف ؟ و هُف حظاهم في دعم  ما هي الادواث -3

 السكابت الجبائُت ؟

 

 :الفرضيات 

بي . -1  عمل مدكم الحظاباث له فعالُت للخخفُف عً  ظاهسة  التهسب الػٍس

بت في الجصائس بأهمُت ؤلامخشاٌ لإللتزاماث الجبائُت . -2  هىان وعي لدي اإلايلفين بالػٍس

م إعادة جلدًس خظاب زكم  ؤلالتزام -3 باألدواث و عملُت فدظ مداطبت اإلايلف بشيل عام عً طٍس

بت في دعم السكابت الجبائُت .  الاعماٌ في جأطِع اللاعدة اإلايشئت للػٍس
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 أهداف الدرابة:

بي .   -     إبساش مدي  فعالُت الخدكُم اإلاداطبي في ميافدت التهسب الػٍس

بي و أطبابه .مداولت معسفت مخخلف طسق    -     التهسب الػٍس

 حظلُط الػىء على السكابت الجبائُت مً خالٌ الخطسق إلى ؤلاطاز اإلافاهُمي .    -  

 الدرابة :أهمية 

بي مً أبص العلباث التي جىاحهها  الدولت في زطمها و جىفُرها إلاخخلف طِخاطاتها مما        ظاهسة التهسب الػٍس

هره آلافت و للخخفُف عً هره الظاهسة ذاث ألابعاد الخطيرة جدخاج إلى آلُاث إطخدعى ألامس غسوزة مجابهت 

                 للحد عنها خُث هجد أن الخدكُم اإلاداطبي لألغساع الجبائُت الري ٌعخبر مً أبسش ملىماث السدعُت 

 و الىكائُت.

 

 حدود الدرابة :

 الحدود املكانية 

 بالخددًد باإلاطلحت السئِظُت للمساكبت .  لىالًت مظخعاهم  CDI الدزاطت بمسهص الػسائبجمذ خدود 

 الحدود الزمانية:

ت إلاىاد البىاء  حبائيكمىا بدزاطت مُداهُت إلالف  وذلً خالٌ الفترة )مً لدي مطلحت الػسائب  إلاؤطظت ججاٍز

 (.2112_13_24إلى  2112_11_22

 

 الدرابة : ةجيمنه

الىضٌى إلى أهداف البدث و إزباث أو هفي  صحت الفسغُاث  جم الاعخماد إلاعالجت ؤلاشيالُت اإلاطسوخت و بغُت 

 على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي في الدزاطت.

 

 :املوضوع يار تإخدوافع 

بت مما أدي إلحعىد أطباب إخخُاز البدث إلى هظسة و خظاطُت اإلا - ى إهدشاز ظاهسة جخمع الجصائسي للػٍس

بي و على الغدازة   الجبائُت البدث عً اطالُب حدًدة للحد مً هره آلافت . التهسب الػٍس

بي مً حهت  ألهمُتالخطلع  - الخدكُم اإلاداطبي و مدي كدزجه على دعم السكابت الجبائُت للحد مً التهسب الػٍس

ىت العمىمُت .  و مً حهت أخسي إطترحاع و لى الللُل مً خلىق الخٍص

 بت و إًطاٌ فىسة لهم على مدي خطىزة هره الظاهسة دفع الػٍس بأهمُتجىعُت اإلايلفين اإلاخملطين  -

طخخدمها أو لجأ إليها مً أحل لىىع مً الجسائم و آلالُاث التي إمعسفت جىظُم اإلاشسع الجصائسي لهرا ا -

 ميافدخه .

 صعوبات الدرابة :

 كلت الدزاطاث الظابلت التي جىاولذ اإلاىغىع بشيل مباشس . -

 مً طسف أعىان مسهص الػسائب .ضعىبت الحطٌى على اإلاعلىماث  -

 عدم هفاًت اإلاعلىماث و الباًاهاث الالشمت جىفسها إلحساءاث الدزاطت. -
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 :لدرابة هيكل ا

 البدث إلى زالر فطٌى عل الىدى الخالي : و جدلُم أهدافها جم جلظُم طعُا لإلحابت عً ؤلاشيالُت     

ت و الخطبُلُت خُث :خططىاه لألدبُاث الىظٍس كمىا بخلظُمه إلى زالر مباخث ،خُث جىاولىا  الفطل ألاٌو

بي ،بِىما جطسكىا في اإلابدث الشاوي ب اإلاخعللت بالدزاطت في اإلابدث ألاٌو إلى حل اإلافاهُم الغش و التهسب الػٍس

بي و طسق معالجتها ،أما اإلابدث الشالث فيان خٌى ألا  ت للخدكُم إلى أطباب و أزاز التهسب الػٍس دبُاث الىظٍس

 اإلاداطبي .

عبازة عً دوز الخدكُم  الفطل الشاوي : جم جلظُم هرا الفطل إلى زالر مباخث  خُث وان اإلابدث ألاٌو 

ت للسكابت الجبائُت ،و في ألاخير  اإلاداطبي في السكابت الجبائُت ،أما اإلابدث الشاوي فلد جىاٌو ألادبُاث الىظٍس

بي .  فيان خٌى مظاهمت مدكم الحظاباث في الحد مً التهسب الػٍس

و الري ٌعني بالدزاطت اإلاُداهُت ،فلد كمىا بخلظُمه إلى مبدشين ،جطسكىا في اإلابدث ألاٌو إلى  الفطل الشالث :

أما اإلابدث الشاوي فلد حاء مىطىما بدزاطت خالت مُداهُت ،لىالًت مظخغاهمإلاسهص الػسائب جلدًم عام خٌى 

ت  لت و ؤلاحساءاث اإلاخبعت زم إلاؤطظت ججاٍز   هخائج دزاطت الحاٌ و جدلُلها.جم فيها الطٍس

 

 الدرابات السابقة :

نصر رحال : بيابات مكافاحة الغش و التهرب الضريي  درابة مقارنة بين الجزائر ،ثونس و املغرب  -

زطالت ملدمت غمً مخطلباث هُل شهادة الدهخىزاه في علىم الدظُير ،جخطظ حظُير اإلاؤطظاث ،حامعت ،

،كام الباخث بمعالجت ؤلاشيالُت الخالُت :ما هى واكع ظاهسة الغش و التهسب  2114-2113، الحاج لخػس ،باجىت

بي في  طاث  الىاحعت و الىفُلت بميافدتها ؟.و جخلخظ أهم الىخائج دٌو اإلاغسب العسبي و ما هي الظُاالػٍس

 الباخث في آلاحي :

اإلاباشسة  و  السطىم على  ٌ الػسائب غير في الجصائس و اإلاغسب هىان ممازطت واطعت للغش و التهسب في مجا-

بي   بخطىص  الػسائب اإلاباشسة زكم ألا           عماٌ ،بِىما في جىوع هىان شبه إطخلساز للغش و التهسب الػٍس

 و عدم إهدشاز التهسب في مجاٌ السطىم على زكم ألاعماٌ .

بي في جىوع حُد،في خين أهه مىخهي في الجصائس و مظخىي الىعي  -  اإلاغسب .الػٍس

 غعف مؤهالث ؤلادازة الجبائُت في الدٌو الشالزت . -

(، 9001-9111بشرى عبد الغن  :فعالية الرقابة الجبائية و أثرها ي  مكافاحة التهرب الضريي  ي  الجزائر ) -

       مرهسة لىُل شهادة اإلااحظخير في العلىم ؤلاكخطادًت ،جخطظ هلىد مالُت و بىىن ،حامعت جلمظان ،

،خُث كامذ الباخشت بمعالجت ؤلاشيالُت الخالُت :ما مدي فعالُت السكابت الجبائُت في الىظام 2111-2111

بي ؟ و واهذ أهم الىخائج التي جىضلذ عليها والخالي  بي الجصائسي ؟ و ما هي أزازها في ميافدت التهسب الػٍس  الػٍس

بي بالسغم مً حعدد اإلاىاهج و طسق جلدًسه . -  ضعىبت كُاض التهسب الػٍس

ت و عدم الىفاءة في ظل العدد الهائل مً اإلالفاث  - حعاوي السكابت الجبائُت مً مشيلت هلظ ؤلامياهُاث البشٍس

 التي ًجب عليها مساكبتها.
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 ملدمت الفصل:

ىت الٗامت للضولت ،و في ملابل طلً    ل الخٍؼ بت اهم مهاصع اإلاضازُل التي حؿاهم في جمٍى حٗخبر الًٍغ

قتى الُغق و الىؾاةل  التي حؿاٖضه ٖلى الخملو أو  بها ،مما ًإصي به ئلى ئؾخٗماٌحٗخبر ٖبئا ٖلى اإلايلف 

بي ،لهظا مىذ اإلاكٕغ  الجباتي  بت ؾىاء ولُا أو ظؼةُا ،و هظا ما ٌؿمى بالتهغب الًٍغ التهغب مً صف٘ الًٍغ

 .الجؼاةغي بٌٗ ؤلانالخاث و اإلاهماث للخسفُف مً هظه آلافت و الخض منها 

و الخالٖباث و مً زم ئبضاء عأي فني   ٖلى ئهدكاف الازُاء هجض أن الخضكُم اإلاداؾبي مهم خُض ٌؿاٖضومىه 

 ٖملُت الخضكُم و الفدو طاث اإلاهلخت.مداًض ًٖ مضي نضق و ٖضالت اللىاةم اإلاالُت للمإؾؿت و ئًهاٌ 

ما ؾبم ؾىداٌو في هظا الفهل الخُغق لإلَاع الىٓغي للخضكُم اإلاداؾبي ،و التهغب و الغل  بىاءا ٖلى

بي  و كض   كؿمىا هظا الفهل ئلى زالر مباخض :الًٍغ

بي اإلابحث ألاول:  مفاهُم ٖامت خٌى الغل و التهغب الًٍغ

بي اإلابحث الثاوي:  أؾباب و أزاع التهغب الًٍغ

ت للخضكُم اإلاداؾبي اإلابحث الثالث:  ألاصبُاث الىٍٓغ
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 اإلابحث ألاول : مفاهيم عامت حىل الغش و التهرب الظريبي 

بي ًإصي ئلى َغح حؿاؤالث ٖضًضة جخٗلم بخدضًض مفهىم   ئن الخُغق لٓاهغة الغل و التهغب الًٍغ

ت التي جخضزل و جترابِ مٗها و ٖلُه  واضح لها و ؤلاخاَت بها و ٖغى جهيُفاتها و مسخلف اإلافاهُم اإلاىاٍػ

 ؾيخُغق في هظا اإلابدض ئلى اإلاُالب الخالُت:

 ي ماهيت الغش الظريباإلاؼلب ألاول : 

بي ، ئط مً الهٗب ئُٖاء حٍٗغف قامل   للض حٗضصث أعاء و حٗاٍعف الباخشحن في ْاهغة الغل الًٍغ

ت التي ًىٓغ منها ول باخض لظلً ؾىىعص بٌٗ الخٗاٍعف لهظه   ًدٓى باظمإ واؾ٘ هٓغا إلزخالف الؼاٍو

 الٓاهغة و هظلً جهيُفاتها.

 :الغش الظريبي  حعريف – 1

ف   بت  : Lucien Mehlحٍٗغ بي بأهه زغق لللاهىن الجباتي بهضف الخسلو مً الًٍغ               ٌٗغف الغل الًٍغ

ائها .  1و جسفٌُ ٖو

ف   بي ول الخغواث و الٗملُاث اللاهىهُت و اإلا :  Camille Rosierحٍٗغ      داؾيُت و ول ٌكمل الغل الًٍغ

 2و الخضابحر التي ًلجأ ئليها اإلايلف بهضف الخسلو مً صف٘ الًغاةب واإلاؿاهماث . ثالىؾاةل و الترجِبا

ف  ًمىً اللٌى بأن هىان غل ٖىضما جُبم الىؾاةل التي حؿمذ بالخسلو مً  :  Margairaz Andréحٍٗغ

بي بمٗىاه الٗام هى ول ٖمل جام كئم بت في خحن أن اإلاكغوٕ لم ٌؿمذ بظلً ، فالغل الًٍغ ٖلى ؾىء  الًٍغ

 3هُت ناخبه بهضف الخغلُِ و الخًلُل .

بت اإلاؿخدلت ٖلُه بإل :حٍٗغف ظام٘ أخمض  جبإ َغق و أؾالُب هى مداولت الصخو ٖضم صف٘ الًٍغ

 4و جدمل َاب٘ الغل و غحره .   مسالفت لللاهى

ف  - بي ه :   Delahaye Thomasحٍٗغ   مسالفت لللاهىن الجباتي . ي الغل الًٍغ

 

 

 

 

                                                             
1 -Lucien Meh.science et technique fiscale. Franc ,PUF, 1959, TOME 2, p:733.  
2 -Camille Rosier. la fraude fiscale. France,1998, p : 94. 
3- A. Margairaz. la fraude fiscal et ses succédanés, la nouvelle école de loussone, 2 éme Edition, 1977, p :125 

 .245م244،م 5975الٗغبُت ، ، اللاهغة، صاع اليكغ 2،الجؼء ألاٌو ،الُبٗت علىم اإلااليت،فً اإلااليت العامت_ظام٘ أخمض ، 4
5- Delahaye thomas .LE choix de la voix moins imposé , édition Bruylant ,1977,p :16. 
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ف  بت باؾخٗماٌ َغق جضلِؿُت في ئكغاع أؾاؽ  : الجاػةغي  الجباتي اللاهىن حٍٗغ ول مداولت للخسلو مً الًٍغ

 1الًغاةب و الغؾىم التي ًسً٘ لها اإلايلف أو جهفُتها ولُا أو ظؼةُا .

ف هالخٔ أنها جخفم خٌى الىلاٍ الخالُت :   و مً زالٌ هضه الخٗاٍع

 . دت لىهىم اللاهىن الجباتي بي هى اإلاسالفت الىاضخت و الهٍغ  الغل الًٍغ

  . بت بي بىؾاةل ماصًت أو مداؾيُت و غحرها مً أظل ٖضم صف٘ الًٍغ  ًخم الغل الًٍغ

  . بت  يهضف الغل ئلى الخسلو مً الًٍغ

بي ف الؿابلت في الخٍٗغف الخالي للغل الًٍغ  :لظلً ًمىً أن هىظؼ مسخلف الخٗاٍع

دت لللاهىن الجباتي باؾخٗماٌ وؾاةل ماصًت و مداؾيُت و غحرها مً أظل   "هي ول مسالفت واضخت و نٍغ

بت ؾىاءا بكيل ظؼتي أو بكيل هلي   . "الخسلو مً الًٍغ

 جصييفاث الغش الظريبي :  – 2

بي غحر اإلاكغوٕ ، و جىظض ٖضة جهيُفاث للغل الًغ   بي أخُاها بالتهغب الًٍغ ٍبي ٌٗبر ًٖ الغل الًٍغ

 هظهغ منها ماًلي : 

 الغل اليؿُِ و الغل اإلاٗلض  2-5

 :الغش البسيؽ  2-1-1

بت أكل و هضا مً زالٌ جلضًم   ًمشل هظا الىٕى مً الغل في ول مداولت مخٗمضة مً أظل صف٘ يٍغ

داث هاكهت ، جخًمً بُاهاث هاكهت أو زاَئت بؿىء هُت ، أو الخأزغ في جلضًمها أو ٖضم جلضًمها نهاةُا  جهٍغ

بت.اٌ مغجىب مً أظل الخسلو مً ، فهى ئطا : ول جهغف أو ئغف  2الًٍغ

 :الغش اإلاعلد  2-1-2

فه بأهه غل بؿُِ ملغون بمماعؾاث جضلِؿُت ، أي أن اإلايلف ٌؿخٗمل أؾالُب ماهغة   ًمىً حٍٗغ

بت ، و هظلً مسح ول آلازاع التي جإصي ئلى هكف مغالُاجه .  جمىىه   مً الخسلو مً الًٍغ

مت ، أي أن الغل اإلاٗلض ًخىفغ ٖلى الٗىانغ الخالُت : و ًخمح    ز هظا الىٕى مً الغل بأهه ًجم٘ ٖىانغ الجٍغ

 . ٕٖىهغ الىُت : أي أن اإلايلف ٖلى صعاًت بأن الفٗل غحر مكغو 

 . بت  الٗىهغ اإلااصي : و اإلاخمشل في جسفٌُ أؾاؽ الًٍغ

 : و ٌٗني لجىء اإلايلف ئلى مسح ول ألاصلت جغكبا ألي مغاكبت مدخملت . ٖىهغ الخضلِـ 

 

 

                                                             
1
 (.2007، )مدضر غلى غاًت كاهىن اإلاالُت الخىمُلي 5-303كاهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ،اإلااصة  – 

2 - Martinez Jean Claude.La fraude fiscal  ,Paris ,1984 ,P,91. 
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 الغش الىػني و الغش الدولي  -2-2

 :في هظا الىُاق ًهىف الغل هما ًلي      

 : _الغش الىػني )اإلاحلي(1_2_2

فه بأهه ول اؾخٗماٌ لُغق و مماعؾاث غل مً كبل اإلايلف مىه للخسلو بهفت غحر   ًمىً حٍٗغ

ىُت. ٗاث الجباةُت الَى ُت مً التزاماجه الجباةُت  الىاظمت ًٖ الدكَغ  قٖغ

فه بأهه ول غل ًخم صازل خضوص الضولت  ًيىن اإلايلف في مىاظهت ؾلُاث بلضه فهى ’ و ًمىً هظلً حٍٗغ

 وخُض.ًسً٘ للاهىن ظباتي 

 : _الغش الدولي 2_2_2

بت أو الًغاةب صازل البلض و جدىٍل اإلاضازُل ئلى بلض    ًخمل هظا الىٕى مً الغل في ٖضم صف٘ الًٍغ

ًخمحز بجاطبُت ظباةُت ئن صح الخٗبحر،و هظا بغُت الخللُل مً اإلابالغ اإلالخُٗت و هظا الىٕى مً الغل ًغظ٘ ئلى 

 1لضولُت و اليكاٍ الىبحر الظي غحر خغهت عؤؤؽ الامىاٌ.الخُىع الىبحر الظي ٖغفخه الخبضالث ا

  حعريف التهرب الظريبي  :اإلاؼلب الثاوي

بي او ما ٌٗغف ٖىض البٌٗ 5 ف التي جىاولذ مىيٕى التهغب الًٍغ _ ًمىً أن هجمل مسخلف الخٗاٍع

بي فُما ًلي   :بالخجىب الًٍغ

ف  بي هى مداولت  :  margairaze andré_حٍٗغ بت في خضوص اللاهىن "."التهغب الًٍغ  الخسلو مً الًٍغ

ف _  "التهغب الجباتي هى فً جفاصي الىكٕى زاعط مجاٌ اللاهىن ". :  Martinez Jean claudeحٍٗغ

ف _ يُت صون أن   :Delahaye Thoma  2حٍٗغ بي هى ان ٌؿعى اإلايلف ئلى الخسلو مً الًٍغ "التهغب الًٍغ

 و ئهما ٌٗمل ٖلى زلم ويُٗاث حؿمذ له بخدلُم طلً " ًسغق اللاهىن الجباتي

بت صون  :_ حٍٗغف ظام٘ أخمض بي   اعجياب"هى جسلو الفغص مً صف٘ الًٍغ ٘ الًٍغ مسالفت لىهىم الدكَغ

."3 

ف _ بت  : Gaudemet paul Marieحٍٗغ بي ان ًخسلو اإلايلف اللاهىوي مً صف٘ الًٍغ "ًلهض بالتهغب الًٍغ

بي اللاةم ." أخيامصون مسالفت  ٘ الًٍغ  4الدكَغ

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت ،ظاهرة التهرب الظريبي الدولي و آزارها على إكخصادًاث الدول الىاميت _ؾىػي ٖضلي هاقض ، 1  .25م : 5999،مهغ،ظامٗت ؤلاؾىىضٍع

2- Delahaye Thoms . op ,cit ,p,25. 
 .244ظام٘ أخمض ،مغظ٘ ؾابم.م .  - 3

4- Gaudemet Paul Marie .Précis de Finances Publiqeu .edition Montchestion .Tome2.Paris .1970.p.314 . 
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ف  ت الٗملُاث التي ًلىم بها اإلايلف مً  :Cartou Louis حٍٗغ بي ٖلى أهه " مجمٖى فاهه ٌٗغف التهغب الًٍغ

بت في  مخىاٌو الىٓام الجباتي الظي ًمىده أخؿً و اهثر و اخؿً ئمخُاػاث  أظل وي٘ ماصجه الخايٗت للًٍغ

 1ؾىاءفي صازل الضولت او زاعظها".

بت ٖلى الكغواث، خُض ًلىم بها اإلاٗني باألمغ بخلؿُم أمىاله ٖلى وعزخه عغم أهه ماػاٌ  و مً أمشلت طلً الًٍغ

بت ، ا الخداًل ًلىم به ٖلى ٖلى كُض الخُاة في قيل هباث ختى ال جسً٘ أمىاله للًٍغ فىجض أن هىان هٖى

لت كاهىهُت".  اإلايلف بٍُغ

بي ٌٗني ئمخىإ  م ئهياع و ئط وان التهغب الًٍغ بت اإلاؿخدلت ولها او بًٗها ًٖ ٍَغ اإلايلف ًٖ صف٘ الًٍغ

بي باهياع كضعجه ٖلى الضف٘  اء الًٍغ بت أو ئزفاء بٌٗ أو ول ٖىانغ الٖى خضور الىاكٗت التي أوكأث الًٍغ

بت  بت ختى ًخم ئؾلاٍ الًٍغ بي أو اإلاؿاع ألاكل فغيا للًٍغ  و هى ما ٌٗغف بالخجىب الًٍغ

بت ٖلُه بهىعة صخُدت و ٖضم  أي ئؾخغالٌ اإلايلف لبٌٗ الشغغاث اللاهىهُت بغُت ٖضم الخدلم الًٍغ

بي ال ًخًمً أًت مسالفت ٌٗاكب ٖليها اللاهىن ،خُض ٌؿخٗحن  ؤلالتزام بضفٗها و هظا الكيل مً التهغب الًٍغ

بت بأهل الخبرة و ؤلازخهام لإلؾخيباٍ َغق الخداًل لى زلل أو سغغة في طلً ئمؿدىضًً ’ اإلايلف مً الًٍغ

 2.كاهىهُت"

 :ػرق التهرب الظريبي  اإلاؼلب الثالث

بي بازخالف هٕى اليكاٍ الظي ًماعؾه ول ميلف ، و م٘ جُىع الخىىىلىظُا و  جخٗضص َغق التهغب الًٍغ

بي أهثر فأهثر ، فمً بحن  أبغػ هظه الُغق هظهغ ما ًلي :   ألاهٓمت ؤلاكخهاصًت ئزخلفذ َغق التهغب الًٍغ

 التهرب عً ػريم العملياث اإلاحاسبيت " الخالعب اإلاحاسبي " -1

داث   بت ملؼم بخلضًم جهٍغ ٗاث الجباةُت ٖلى مبضأ ؤلاكغاع ، أي أن اإلايلف بالًٍغ جلىم مٗٓم الدكَغ

داث اإلالضمت هي مسغظاث الىٓام اإلاداؾبي  خٌى أعباخه و مضازُله ، خُض أن البُاهاث الىاعصة في الخهٍغ

بدسجُل و جبىٍب ول اإلاٗلىماث الخانت بيكاٍ اإلايلف في قيل كىاةم مالُت ، و بظلً فان  الظي بضوعه ًلىم

م الخالٖب اإلاداؾبي و الظي كض  بت كض ًلىم باخضار حغُحراث في جلً اإلاٗلىماث و طلً ًٖ ٍَغ اإلايلف بالًٍغ

اصة الخيالُف أو بخسفٌُ ؤلاًغاصاث .  ًيىن ئما بٍؼ

 زيادة الخكاليف :  -  

داث  بي ٖلى جهٍغ بي ، و مً زالٌ طلً ًمىً ٌٗخمض الىٓام الًٍغ اء الًٍغ        اإلايلفحن في جدضًض الٖى

اصة الخيالُف ، غحر أن اإلاكٕغ الجباتي  بت و ًيىن طلً بٍؼ اء الًٍغ م الخللُو مً ٖو للميلف التهغب ًٖ ٍَغ

باء   .و الخيالُف ؾمذ للميلف بسهم ألٖا

 

                                                             
1- Cartou Louis ,Droit Fiscal international et européen . 2 édition , Precis Dalloz .Paris .1991.p.259. 

م ًىوـ أخمض ،خامض ٖبض اإلاجُض صواػ .مدمض أخمض ٖبض هللا ،  - 2  .557.م 5978 ،صاع الكباب الجامٗت ، اليت العامتمبادئ اإلاالبٍُغ
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 1مشل هظه الكغوٍ في :و لىً وفم قغوٍ مدضصة ، و جخ

باء مخٗللت بالؿحر الٗاصي ليكاٍ اإلاإؾؿت .   -  أن جيىن هظه ألٖا

باء مغفلت بمبرعاث و وزاةم عؾمُت .  -  أن جيىن هظه ألٖا

 أن حٗمل ٖلى جسفٌُ أنٌى اإلاإؾؿت .  -

 أن جيىن مغجبُت بضوعة ؤلاؾخغالٌ .  -

بت ال ًلتزم بهظه الكغوٍ و ٌٗمض  م ئصزاٌ هفلاث أزغي و ئن واهذ  غحر أن اإلايلف بالًٍغ ئلى مسالفتها ًٖ ٍَغ

   :    2وهمُت ، و مً بحن ألاؾالُب التي ًلجأ ئليها اإلايلف في طلً ما ًلي

جلُُض الىفلاث الصخهُت غحر اللابلت للخهم يمً مهاٍعف اإلاداؾبت الٗامت للمإؾؿت ، مشل   -

ؿت ، و هي في الىاك٘ حؿخٗمل حسجُل جيالُف ئنالح و نُاهت الؿُاعاث الصخهُت باؾم اإلاإؾ

ً للمإؾؿت .  ألغغاى شخهُت مً َغف ألافغاص اإلاؿحًر

 حسجُل جغمُماث اإلاباوي الخانت باإلاإؾؿت و هي في الىاك٘ مخٗللت بمؿاهً مؿحريها .  -

ُفت و هي في الىاك٘ مهاٍعف   - حسجُل مهاٍعف الؿفغ ئلى الخاعط ٖلى أنها جخٗلم بمهمت في ئَاع الْى

 ئيافُت ال جغجبِ بيكاٍ اإلاإؾؿت . 

اث في خؿاب اإلاإؾؿت و هي في الىاك٘ زانت بمؿحريها و مً أمشلتها قغاء ألازار   - حسجُل مكتًر

  اإلاجزلي 

 العمال الىهميين : -

بدكىُل ملفاث لٗماٌ وهمُحن ، أي بٗباعة أزغي ٖلى الىزاةم فلِ و ًلىم بدسجُل ئط ًلىم اإلايلف 

أظىعهم و مغجباتهم في مداؾيخه لخطخُم الخيالُف ، و هظه ألاظىع و اإلاغجباث اإلاسجلت في اإلاداؾبت حٗمل ٖلى 

بت. بت و الظي ًإصي بضوعه ئلى جسفٌُ الًٍغ  جسفٌُ الغبذ الخاي٘ للًٍغ

 بررة : الخكاليف الغيراإلا -

ًلجأ اإلايلف هىا ئلى حسجُل مسخلف الخيالُف الخانت بممخلياث مؿحري الكغهت و أٖمالهم الخانت 

التي ًخم زهمها مً الغبذ ؤلاظمالي .هاصعاط مهاٍعف ئنالح الؿُاعة الصخهُت أو جغمُم يمً الخيالُف 

ف هي غحر مبرعة ألنها ال جسو وكاٍ اإلاإؾؿت .  3مجٌز ... ئلخ ، فهظه اإلاهاٍع

 

 

                                                             
مظهغة ملضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر  فعاليت الركابت الجبائيت و آزارها في مكافحت التهرب الظريبي في الجسائر،_بكغي ٖبض الغني ، 1

 .59م.’ 2055_2050في الٗلىم ؤلاكخهاصًت ، ظامٗت جلمؿان ،الجؼاةغ 
بي صعاؾت ملاعهت بحن الجؼاةغ جىوـ و اإلاغغبهصر رحال ، - 2 .جسهو غوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاهأَ. ؾُاؾاث ميافدت الغل و التهغب الًٍغ

 .97م  -2054-2053حؿُحر اإلاإؾؿاث .ولُت الٗلىم ؤلاكخهاصًت و ٖلىم الدؿُحر .ظامٗت الدج لخًغ .باجىت .الجؼاةغ .
 .97ههغ عخاٌ ، هفـ اإلاغظ٘ . م  - 3
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 جلىيت ؤلاهخالن :  -

ًلهض باإلهخالن جضوي أو هلو كُمت ؤلاؾدشماعاث هدُجت لإلؾخٗماٌ و الخلاصم ، بٗباعة أزغي ًمشل 

اصة  جُا للمىظىصاث الشابخت ، و في الغالب ألاخُان ال ًلتزم اإلايلف بهظه الخلىُت مً أظل ٍػ اللُمت اإلافلىصة جضٍع

 الخيالُف .

لخحن : و ًخم طلً باجبإ ئخضي الُ  1ٍغ

  جُبُم مٗضالث أو وؿب مغجفٗت غحر مؿمىح بها كاهىهُا بغغى جطخُم مسههاث ؤلاهخالن

بت .  الؿىىٍت و بالخالي جسفٌُ الغبذ الخاي٘ للًٍغ

 ٖلى أؾاؽ زمً قغاء أو الخهٌى ٖلُه مًافا ئلُه مبلغ الغؾم ٖلى اللُمت  جُبُم ؤلاهخالن

 اٍ الؿىىٍتكؿاإلاًافت اإلاؿترظ٘ ، لخطخُم اللُمت ألانلُت التي حٗخمض هأؾاؽ لخؿاب ألا

مً كُمت لإلهخالن ، في خحن وان ًجب زهم مبلغ الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت اللابل لإلؾترظإ 

 الكغاء أو ؾٗغ ؤلاهدؿاب .

 و ليي جيىن هظه ؤلاهخالواث كابلت للخهم البض أن جسً٘ لكغوٍ مُٗىت و هي والخالي :

 أن ًهىف ألانل اإلاهخلً يمً ٖىانغ ألانٌى الشابخت للمإؾؿت و التي جخلاصم م٘ مغوع الؼمً .  -

 أن ال جخٗض ؤلاهخالواث اإلاتراهمت كُمت ألانل اإلاهخلً . -

 2مسجلت في سجالث اإلاداؾبت أن جيىن هظه ألانٌى مدل ؤلاؾخغالٌ -

 ًجب ؤلاهدباه للخضوص اللهىي اإلامىىخت ظباةُا لبٌٗ ألانٌى اللابلت لإلهخالن . -

لت ؤلاهخالن اإلاالي الخُي . - لت ؤلاهخالن واضخت ، و ًفًل ظباةُا ٍَغ  ًجب ان جيىن ٍَغ

 : جخفيع ؤلاًراداث _   

لت مً أهثر الُغق التي ٌؿخٗملها  بت  حٗض هظه الٍُغ اإلايلف مً اظل التهغب مً صف٘ مبلغ الًٍغ

اإلاؿخدم،خُض ًلىم بدسجُل اإلابُٗاث بأكل مً كُمتها الخلُلُت ،فمشال اإلادامىن و الغُباء ال ًهغخىن 

م البُ٘ صون فىاجحر  بلُمت مضازلُلهم الخلُلُت هما ًمىً لخجاع اًًا جسفٌُ ئًغاصاتهم و ًيىن طلً ًٖ ٍَغ

 أوقُياث جشيذ خهٌى ٖملُت .

 التهرب عً ػريم الخالعب اإلاادي  -2

بت و ئبٗاصها   ب اإلااصي في أن ًلىم اإلايلف بازفاء الؿل٘ و اإلاىخجاث الخايٗت للًٍغ    ًخمشل الخاٖل

بت أو  ًإصي فلِ ئلى الخللُل مًزفاء ظؼةُا صاعة الجباةُت ،و كض ًيىن ؤلا ًٖ مغاكبت اٖىان ؤلا  ٖبء الًٍغ

بت .ولُا ًجٗل اإلايلف ًخملو مً مجمل   الًٍغ

                                                             
 .98هفـ اإلاغظ٘ .م،ههغ عخاٌ   - 1
 (.2052مً كاهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ) مٗضلت ئلى غاًت كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  574اإلااصة  - 2
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 1ؤلاخفاءالجسئي :  -

بت  في هظه الخالت ًدغم اإلايلف ٖلى ئٖالن كُمت اكل مً اللُمت الخلُلُت للماصة الخايٗت للًٍغ

  تهغبا مً صفٗها ظؼةُا هما هى الخاٌ في الًغاةب الجمغهُت.

 و مً نىع ؤلازفاء اإلااصي هظهغ:

 . خالت مماعؾت وكاَاث زفُت ئلى ظاهب اليكاٍ الغةِس ي 

 . ٘بت ًخًمً صزل أكل مً الىاك ذ الًٍغ  خالت جلضًم اإلايلف لخهٍغ

  ٖضم ئخترام اإلايلف إلالاًِـ ؤلاهخاط اإلادضصة مً َغف اللاهىن 

  ئزفاء اإلايلف لجؼء مً البًات٘ اإلاؿخىعصة بهضف الخسلو مً الغؾىم الجمغهُت،باإليافت ئلى

ذ بها ل اإلامخلياث اإلاىعوزت صون الخهٍغ  .جدٍى

 : ؤلاخفاء الكلي  -

لت ًلىم بازفاء وكاَه ولُا و طلً مً زالٌ ئوكاء وخضاث و فغوٕ ليكاَه الخجاعي أو  في هظه الٍُغ

لت ٖاصة في اإلاىاَم  ذ بها لإلصاعة الجباةُت اإلاسخهت ئكُلمُا ،و حؿخٗمل هظه الٍُغ الهىاعي صون الخهٍغ

فُت و اإلاٗؼولت ل للىنٌى لاإلااصًت ووؾاةل الى لو ؤلامياهاثو هي هاججت ًٖ يٗف الخضكُم الجباتي ،و ه الٍغ

بت  ، و هى ما ًضف هم ئلى مماعؾت أوكُتهم ؤلاكخهاصًت صون اللُام باظغاءاث فخذ اإلالف ٗئلى اإلايلفحن بالًٍغ

ذ لضي ؤلاصاعة الجباةُت .  الجباتي و الخهٍغ

 التهرب عً ػريم الخالعب اللاهىوي  -3

بي   لت مً أهثر َغق التهغب الًٍغ الٌ الشغغاث اإلاىظىصة في و جخمشل في ئؾخغ، اهدكاعاحٗخبر هظه الٍُغ

فان اإلاكٕغ الجباتي ال ًمىىه في هظه الخالت فغى ٖلىباث ٖلى  2و الىٓام الجباتي ،و بالخالي ن اللاهى 

خماص ٖلى  ً و زبراء كاهىهُحن مسخهحن إلاؿاٖضجه في الخداًل باإٖل اإلايلف،خُض ٌؿخٗحن هظا ألازحر بمؿدكاٍع

ٍُف ويُٗت اليكاٍ ؤلاؾدشماعي مً زالٌ ؤلاصٖاء بأهه وكاٍ في ئَاع الىوالت الىهىم اللاهىهُت ،مشل جؼ 

ِب ىُت لخضُٖم ؤلاؾدشماعاث لإلؾخفاصة مً الخىافؼ الًٍغ فاءاث ، زم اللُام بٗض طلً بالخىاٌػ غنها الَى ت و ؤلٖا

بت التي جترجب ٖليها  للتهغب الًٍغ

 باب و أزار التهرب الظريبي اإلابحث الثاوي : أس

بي في مٗالجت مسخلف ألاؾباب التي ؾاٖضث ٖلى ئهدكاعه ،و ًىمً ؤلاقاعة  جىمً مٗالجت التهغب الًٍغ

يُت فدؿب و ئهما هي هظلً مً  ئلى أن هظه ألاؾباب و مٗالجتها ال جل٘ فلِ ٖلى ٖاجم اإلاكٕغ أو ؤلاصاعة الًٍغ

بت بهفخه فغصا مً أفغاص اإلاجخم٘ .  مؿإولُت اإلايلف بالًٍغ

 

                                                             
 . 99غظ٘ .مههغ عخاٌ ، هفـ اإلا - 1
 .225.م  2000. صاع النهًت الٗغبُت . بحروث  اإلااليت العامت و السياست اإلااليتٖبض اإلاىٗم فىػي ،  -2
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 ول: أسباب التهرب الظريبي اإلاؼلب ألا 

 هىان  ظملت مً ألاؾباب التي جضف٘ بجل اإلايلفحن لٗضم ؤلالتزام بىاظباتهم و هجض مً بُنها :

 ألاسباب اإلاباشرة :   -1

 :ألسباب الدشريعيت- 1-1

بي ؾىا بي مً ئخخماالث التهغب الًٍغ ُٗت للىٓام الًٍغ ء في جلضًغ للض ػاصث في حٗلُض اللىاٖض الدكَغ

 ٘ ُٗت في الدكَغ فاءاث ،و هىا ًمىً خهغ أهم ألاؾباب الدكَغ بت او ؤلٖا الىٖاء أو في خؿاب كُمت الًٍغ

بي في الىلاٍ الخالُت    :الًٍغ

بي )ٖضم ويىح الهُاغت( ووظىص بٌٗ الشغغاث ما ًإصي ئلى  هًام ظباتي- ٘ الًٍغ مٗلض و هظا لخٗلض الدكَغ

 زلم مكاول ؤلاصاعة اإلاالُت و جؼاًض ئخخماٌ التهغب .

كخهاصًت لظلً ًجب جدب٘ أؾالُب الخىمُت و َبُٗت جُىع ألاوكُت ؤلاهٓام ظباتي غحر مغن أي أهه مغجبِ ب-

 كخهاصًت الٗامت.ٖمل مغهت جخالةم م٘ الٓغوف ؤلا

بت و جغن سغغاث ًمىً الدؿلل منها بؿهىلت .-  حٗضص الًغاةب مما ًإصي ئلى ئعها ق اإلايلف بالًٍغ

ٗاث هظا عاظ٘ ئلى الخغحراث الضاةمت التي جدضر في مجاٌ  الىٓام الجباتي مما ًهٗب - ٖضم ئؾخلغاع الدكَغ

 امــٖلى اإلايلفحن مً ظهت مؿاًغة التي جُغأ ٖلى الىٓ

بت ،جضف٘ بهم ئلى عفٌ ول و ال  لىاٖض اإلاٗمٌى بها ،و مً ظهت أزغي جإصي ئلى زلم خالت خؿاؾُت مً الًٍغ

بي . اصة مُلهم للتهغب الًٍغ  مكغوٕ ؤلانالح و بالخالي ٍػ

اصة ٖبئها ،ًإصي ئلى خضور يغِ ظباتي.- بت و ٍػ  ئن ئعجفإ وؿبت الًٍغ

بت فلض هجضهم غحر الاسباب ألاداريت - 1-2 : ُٖىب ؤلاصاعة هظا الٗامل ًخٗلم بالٗاملحن في الضواةغ الًٍغ

بي و كض ال ٌٗضلىن في جُبُم اللىاهحن  مإهلحن و غحر أهفاء و كض هجضهم ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في الخدهُل الًٍغ

يُت .  1الًٍغ

بي و جخجلى أهم ، و مً جضف٘ با إلايل  ئط أن الىلاةو اإلاىظىصة فيها هي التي ججض هفاءاتها ف  غلى التهغب الًٍغ

 هظه الىلاةو  في:

  يٗف الىؾاةل اإلااصًت و اإلاالُت ،الىلل ،الغواجب،الخىافؼ و التي ماػالذ ال حكب٘ عغبت الٗاملحن ومما

 2ًضفٗهم ئلى ؤلاهدغاف أو الخلهحر في ؤلايُإل بمؿإلُاتهم ٖلى أهمل  وظه.

  بت و  اإلالفاث اإلاٗغويت للضعاؾت. الٗضص الهاةل للميلفحن الخايٗحن للًٍغ

  بي و الظي ًيىن ظؼافُا بأهثر أو أكل مً اللُمت الفٗلُت مما ًإزغ مٗىىٍا اء الًٍغ نٗىبت جلضًغ الٖى

 ٖلى اإلايلف و كض ًضفٗه ئلى التهغب .

                                                             
1
 .84،م  5999صاع نفاء ،ٖمان ،إلااليت العامت ،َاعق الخاط ، - 

 .852. م 2000الضاع الجامُٗت، اللاهغة ، مبادئ إكخصادًاث اإلااليت العامت "، ُُٖت ٖبض الىاخض ، " - 2
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  يٗف ؤلامياهُاث اإلااصًت ،مً زالٌ هلو الىؾاةل اإلااصًت خُض أن ظمُ٘ اإلاإؾؿاث و اللُاٖاث

نالح َ٘ ٖمغاهُت حٗىـ الىاك٘ ئال أن اللُإ الجباتي لم ًخدهل ٖلى أي ئكض اؾفاصة مً مكاع 

 وىهه ًؼاٌو ٖمله في ميكأث مً فبل ؤلاؾخٗماع.

ف هي الغقىة ا - لتي جٓهغ اؾاؾا الجاهب الؿلي له مً هاخُت الىفاءة مً أزُغ الىؾاةل التي ًلجأ ئليها اإلاْى

 ي ٖضم وظىص وعي منهي.أ

 بت.ُيُؤلاظغاءاث الغوج  حٗلض و هثرة  ت حغغؽ عوح الىغاهُت ججاه الًٍغ

 -.ُت و يٗف الٗالكت بحن ؤلاصاعة و اإلايلف  هلو الخٖى

 : ألاسباب غير اإلاباشرة -2

بت فسيت :ىال ألاسباب -2-1 هىان الٗىامل الىفؿُت ٌكٗغ بها اإلايلف ججٗله ًتهغب مً صف٘ الًٍغ

بت أو قٗىعه بٗضم  خلاصه بٗضم ٖضالت الًٍغ  ؤلاهخماء .....ئلخ .اٖل

 1باإليافت ئلى :

  بت اصاة ئغخهاب الكٗىب و ئفلاعهم ،فالتهغب مً صفٗها في هظه الخالت خلاص الؿاةض بأن الًٍغ ؤلٖا

بت ،لخهبذ هظه  هى هٕى مً اهىإ اإلالاومت . و بالخالي وان هظا اإلافهىم خافؼا لخىامي الىغاهُت للًٍغ

 الىعاسي اليكغي .و هأنها ظؼء مً الخيىًٍ ألازحرة 

  بي الظي ًغاه البٌٗ مجغص امىاٌ ياتٗت بضون مغصوصًت ،فهي ؾىء فهم مهُلح ؤلاكخُإ الًٍغ

 زؿاعة شخهُت البض مً جسفًُها ولما ؾمدذ الفغنت بظلً .

 بت . ألنها حؿدىض ٖلى مىُللاث ٖلاة ُت الًٍغ خلاص الضًني خٌى ٖضم قٖغ ضًت بٗىـ الؼواة  التي ؤلٖا

 ؤلاؾالم .عوان أحٗخبر مً 

  خلاص أن التهغب بت ال ٌٗض جهغفا ال ؤلٖا أن تهغبهم هظا ال زالكُا و جبرعهم في طلً أمً صف٘ الًٍغ

زحرة شخها لضولت ال حٗض ؾغكت ماصامذ هظه ألا ٌكيل زؿاعة ألخض اؾدىاصا ئلى الفىغة ؾغكت ا

بت ؾاعق قٍغف الهه ال  ٌؿغق الضولت  مٗىىٍا و اإلاؿخمضة مً كٌى قاٌع المب "اإلاتهغب مً الًٍغ

 التي حٗخبر قِئا مجغصا".

 2-2  : كخهاصي صازل الضولت ٖاصة ما ًيىن ؾيبا  ئوٗضام ؤلاؾخلغاع الؿُاس ي ؤلاالاسباب السياسيت

بي ألهه ًىلض ؤلاخؿا ؽ لضي ألافغاص بٗضم كضعة الؿلُاث الٗامت ٖلى اللُام لكُٕى التهغب الًٍغ

 :بىُْفتها و بالخالي 

  يُت خُض جبحن الضعاؾاث أن التهغب ًغجف٘ ولما ؾاص ٖضم كضعتها ٖلى مُالبهم بأصاء التزاماتهم الًٍغ

 2اإلاجخم٘ مً السخِ الٗام ٖلى الًغاةب .

                                                             
1
ت ،رة الظريبيت ."، العالكت اللاهىهيت بين اإلامىل و ؤلادامحي مدمض مؿٗض ،"   -   .579،م  2002مىخبت ؤلاقٗإ ،ؤلاؾىىضٍع

 .253،   م 2005"، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاةغ ، " اإلااليت العامتٖلي ػغضوص ، - 2
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 . اصة الكيىة مً ٖضم غىفاق الخهُلت الًغاةب في اإلاىاف٘ الٗامت  ٍػ

 ُٖت التي جلىم بخأصًتها ٖضم  وظىص ٖضالت  في جىػَ٘ الضزل اللىمي  او جىػَ٘ الخضماث ؤلاظخما

ٖلى الخيىمت و اللُإ الٗام . زانت غظا قإ بُنهم أن خهُلت الًغاةب  ئهما جظهب لإلهفاف 

كلت مً نفىة اإلاجخم٘ الظًً ٌٗخبرون مً اهثر اإلاتهغبحن مً صف٘ الًغاةب ، و هظلً جظهب إلهفاق 

ت ال لؼوم لها.  ٖلى أغغاى مٓهٍغ

ئن ألاؾباب ؤلاكخهاصًت صوعا مهما في ٖملُت التهغب ،فيلما واهذ خالت اإلايلف ألاسباب ؤلاكخصادًت : - 2-3

بي هبحرا و الٗىـ  ؤلاكخهاصًت  مخضهىعة غلى ظاهب الخالت ؤلاكخهاصًت الٗامت .ولما وان التهغب الًٍغ

بت  ء واظبه أصاهاصًت للميلف ئوٗياؾا هبحرا في صخُدا ، خُض أن الىيُٗت ؤلاكخ اإلايلف طا وان ئججاه الًٍغ

بت ًيىن يٗفا و هظا هدُجت كضعجه ٖلى الدؿضًض اضة فًخمخ٘ بىيُٗت مالُت ظُ ن مُله للتهغب مً صف٘ الًٍغ

، أما في الخالت الٗىؿُت  اًً ًيىن اإلايلف  ًخمخ٘ بىيُٗت مالُت مخضهىعة فان مُىله للتهغب ًٖ الضف٘ ًيىن 

بي في الضٌو ا إلاخلضمت مىسفًت ملاعهت بالضٌو هٓغا إلعجفإ ٖىاةض أكىي ، و هظا بحن لىا أن وؿبت التهغب الًٍغ

 ألافغاص .

بي و ئهدكاعها  لى الخللباث التي ًخٗغى لها ؤلاكخهاص الىَني لهاٖئيافت  جازحر بالغ ٖلى ْاهغة التهغب الًٍغ

، مما بحن افغاص اإلاجخم٘ .ففي فتراث ؤلاػصهاع و الغواط ؤلاكخهاصي جؼصاص مضازُل ألافغاص و كضعاتهم الكغاةُت 

بي لؼباةىه .       ًللل مً صعظت خؿاؾُتهم إلعجفإ الاؾٗاع ، الش ئ الظي ًمىً للميلف مً جدمُل الٗبء الًٍغ

بي مما ًلمياهُت الخفٌ في زمً الؿلٗت ، و باو طلً ب ل مً خاالث التهغب لضي فالخالي ًلل الٗبء الًٍغ

ت جىسفٌ أًً جخُٗل اإلاىاعص ؤلاهخاظُ هىماف ؤلاكخهاصيالٗىـ صخُذ ففي خالت الغوىص و ؤلا اإلايلف و 

،و حٗؿغ في اللضعة الكغاةُت فخخٗغى الاث  ؤلاكخهاصًت ، فُيىن هىان ئهسفاى في اإلاضازُل وؿبت الخبض

بي و بالخالي ًلجإ اإلاىخجاث للىؿاص ،و ًخدمل الىخجىن الخؿاةغ ماصامىا ال ٌؿخُُٗىن ه ن ئلى  و لل الٗبء الًٍغ

 1ل و الخداًالث للخسلو مً زلل ؤلاكخُإ .ئؾخٗماٌ ظمُ٘ الُغق و الىؾاة

 ثاوي :آزار التهرب الظريبي اإلاؼلب ال

 آلازار اإلااليت للتهرب الظريبي : -1

ىت  الٗاًإصي التهغب الً بي غلى ؤلايغاع بالخٍؼ مت  للضولت ،بدُض ًفىث ٖلى الضولت ظؼءا هاما مً ٍغ

اإلاىاعص اإلاالُت .و ًترجب ٖلى طلً ٖضم كُام الضولت باإلهفاق الٗام ٖلى الىظه ألاهمل ، و بالخالي جهبذ الضولت 

ٖاظؼة ًٖ أصاء واظباتها ججاه مىاَىيها ، و في ْل عجؼ اإلاحزاهُت جًُغ الضولت ئلى اللجىء ئلى وؾاةل جمىٍلُت 

                ي واإلنضاع الىلضي و اللجىء ئلى ؤلاكتراى ، ئلى أن طلً ؤلاججاه كض ٌؿيب مساَغ جمـ ؤلاؾخلغاع اإلااليأزغ 

 2و ؤلاكخهاصي للبلض اإلاٗني.

                                                             
 .80مدمض محي مؿٗض ،  هفـ اإلاغظ٘ ،  م  - 1
 .562، م 2003،الجؼاةغ  ،صاع هىمت فعاليت الىظام الظريبي بين الىظريت و الخؼبيممغاص هانغ ، - 2
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 : آلازار ؤلاكخصادًت للتهرب الظريبي -2

بت جمشل ئخضي أصواث الؿُاؾت اإلاالُت، التي هي آصاث مً أصواث الؿُاؾت ؤلاكخ هاصًت بما أن الًٍغ

بي ًجٗلها ال جخفم م٘ ؤلاججاهاث ؤلاكخهاصًت للضولت ؾىاء باليؿبت لخاالث  للضولت ، فان التهغب الًٍغ

ؤلاهىماف أو الخطخم ، أو حصجُ٘ نىاٖت مُٗىت أو الخض منها أو حصجُ٘ ؤلاؾدشماع ألاظىبي أو الخض مىه، 

بت ، و جخمشل ؤلاوٗياؾاث ُبي ال ٌؿمذ بخدلُم ألاهضاف ؤلاكخهاصًت للبلض ٍغ ًلافالتهغب  باؾخسضام الًٍغ

 الؿلبُت ٖلى ؤلاكخهاص الىَني في ماًلي : 

بي ئلى الخض مً اللضعة الخىافؿُت للمإؾؿت التي : إعاكت اإلاىافست ؤلاكخصادًت - خُض ًإصي التهغب الًٍغ

ظا ٖلى ٖىـ جضف٘ الًغاةب بهفت مىخٓمت ، و التي تهضف ئلى الغف٘ مً أعباخها َبلا للىاٖض الؿىق ، و ه

ل و بظلً ًمىنها بُ٘ مىخجاتها باؾٗاع  اإلاإؾؿت التي جخسلو مً صف٘ الًغاةب للخهٌى ٖلى مىاعص الخمٍى

مىسفًت ملاعهت باألؾٗاع اإلاٗمٌى بها في الؿىق ، و هى ألامغ الظي ًضٖم مغهؼها الخىافس ي و ًلىي مياهتها في 

 .الؿىق 

ب إعاكت الخلدم ؤلاكخصادي : - كخهاصي خُض أن التهغب ي ٌؿاهم في ئبُاء ة جأزحر الىمى ؤلائن التهغب الًٍغ

م وي٘  اصة مضازُله ًٖ ٍَغ بي ًصبِ الجهىص التي حؿعى ئلى عف٘ ؤلاهخاظُت فاإلاؿدشمغ الظي ًُمذ ٍػ الًٍغ

ئظغاءاث جىُٓمُت لٗملُت ؤلاهخاط و ٖملُت الدؿُحر بهضف زفٌ الخيالُف فاهه ال ًترصص في مماعؾت التهغب 

بي مً   1أظل الىنٌى ئي مبخغاه.الًٍغ

 :  إعادة جىجيه اليشاغ ؤلاكخصادي -

بي ٌؿاهم في ئٖاصة جىظُه ألاوكُت ؤلاكخهاصًت ، خُض ًهبذ الكغل الكاغل  ئن التهغب الًٍغ

خباعاث الجباةُت و لِـ لإلٖخباعاث ؤلاكخهاصًت ،  للميلفحن هى جىظُه وكاَاتهم ؤلاكخهاصًت خؿب ؤلٖا

بي ، صون أن جخىظه ئلى  فاألوكُت ؤلاكخهاصًت جىظه ٖامت هدى اللُاٖاث ألاهثر خؿاؾُت للتهغب الًٍغ

اليكاَاث التي جسلم الثرواث ، مشاٌ ٖلى طلً ئَاعاث اإلاإؾؿاث ًخىظهىن ئلى الخسلي ًٖ نفت ألاظغاء ألن 

بت ألاظغ الظي ًخلايىهه  ؿخللت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ، و بالخالي فهم ًيكإون مإؾؿاث أزغي مزاي٘ للًٍغ

بي التي جخأحى لهم و  حؿخفُض مً ئمياهُت جيىًٍ ئخخُاَاث مٗفُت مً الًغاةب و ئهتهاػ فغم التهغب الًٍغ

ذ بأهفؿهم بالٗىانغ اإلادضصة لضزلهم الخام .  2الخهٍغ

  هدرة ألامىال :  -

بت ٌٗمل بيل  بي ًسلم هضعة لغؤوؽ ألامىاٌ ، ألن اإلايلف ٖىض ئزفاء ألاعباح ًٖ الًٍغ ئن التهغب الًٍغ

خظع ٖلى ئزفاء عؤوؽ ألامىاٌ التي ًىدؿبها ًٖ مغاكبت ؤلاصاعة الجباةُت ، و الٗمل ٖلى ٖضم ئهفاكها بغُت ٖضم 

م خفٔ امىاله زاعطؤلاهىكاف ، فاإلاخملو ٌٗمل ٖلى ؤلا الؿىق اإلاالي ، و بالخالي ؾخيىن هىان  هخىاػ ًٖ ٍَغ

ني هيل ، باإليافت ئلى أن الدؿضًض ًٖ ٍَغم الىلىص  هضعة في الؿُىلت الىلضًت ٖلى مؿخىي ؤلاكخهاص الَى

                                                             
 .90ههغ عخاٌ ،  هفـ اإلاغظ٘،م  - 1
 . 95ههغ عخاٌ ، هفـ اإلاغظ٘ ،م  - 2
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ت ، ألن اإلاباصالث البىىُت ؾهلت اإلاغاكبت مً كبل ؤلاصاعة  خباٍع الؿاةلت ًيىن صاةما مفًال ٖلى الىلىص ؤلٖا

إل لضي اإلاإؾؿاث البىىُت .الجباةُت باؾخٗماٌ الهالخ  1ُاث اللاهىهُت و زهىنا خم ؤلَا

بي ٖلى الىاخُخحن ؤلاكخهاصًت و اإلاالُت بل ًخٗضاهما ئلى  آلازار ؤلاجخماعيت :  -3 ال ًلخهغ أزغ التهغب الًٍغ

 الىىاحي ؤلاظخماُٖت بترابِ ال ًمىً فهله .

بت حٗخبر ؾالخا بُض ألاهٓمت ؤلاظخماُٖت و الؿُاؾُت في  جىظُه ؤلاكخهاص و اإلاجخم٘ باججاه صون آزغ ، فالًٍغ

هما أن اإلاٗغوف مً هضف الضولت في فغى الًغاةب هى جدلُم الٗضالت في جىػَ٘ الثرواث بحن أفغاص اإلاجخم٘ 

و عف٘ اإلاؿخىي اإلاِٗش ي للفئاث الفلحرة و جللُل الخفاوث بحن َبلاث اإلاجخم٘ . هظلً يهضف ئلى ئهلام اللىة 

م ؤلاهفاق الٗام و الخضماث اإلاسخلفت التي جماعؾها الكغاةُت للفئاث و ج لها ئلى الُبلاث الفلحرة ًٖ ٍَغ دٍى

بي ًًٗف مً كضعة الضولت في جدلُم أه  2ضافها ؤلاظخماُٖت . الضولت ، ئلى أن التهغب الًٍغ

بي في الىلاٍ الخالُت :   مً زالٌ ما ؾبم ًمىً خهغ آزاع التهغب الًٍغ

بي ئلى   - ىت الٗمىمُت .ًإصي التهغب الًٍغ  ؤلايغاع بالخٍؼ

بي ئلى هلو في مىاعص الضولت و ئلى ئيٗاف كضعته  -  .ا ٖلى اللُام بىاظباتها اإلاسخلفتًإصي التهغب الًٍغ

ض مً حجم اإلاضًىهُت .  - بي ًضف٘ بالضولت ئلى ؤلاكتراى الظي ًمىً أن ًٍؼ  اللجىء الىشُف للتهغب الًٍغ

 

 ػرق مكافحت التهرب الظريبي اإلاؼلب الثالث :

 _اإلاصالح اإلاسؤولت عً مكافحت التهرب الظريبي :5

بت مً زالٌ ظم٘ مٗلىماث  ول اإلاهاصع الخاعظُت والكغواث                ًخم الىكف ًٖ اإلااصة الخايٗت للًٍغ

            هىاٖه أى و اإلاإؾؿاث الٗمىمُت ويٗت الضولت ٖضة مهالح عكابُت جلىم بٗملُت هكف ميان التهغب بكت

  3.ٓاهغة ،و حؿلُِ الٗلىباث الهاعمت ٖلى مغجىبُه ألظل الخض مً هظه ال

ت للبدض و اإلاغاظٗاث ،و ًمىً أن  :مصلحت البحث و الخحليلاث - ت اإلاغهٍؼ هظه اإلاهلخت جابٗت ئلى اإلاضًٍغ

 مداؾبت أي ممٌى و في الىالًت  خُض تهخم بمغاكبتها للملفاث اإلاهمت ظضا . جدلم و جغاكب

ألاؾٗاعخُض جلىم  و مً أًٖاء ئصاعة الًغاةب ،و الجماعن ،و اإلاىافؿت جخيىن هظهالفركت اإلاخخلؼت : -

 اإلامٌى الخاب٘ لها. الفغكت بمغاكبت و هكف ول ٖملُاث اإلامىلحن و جؼوٍض اإلافدكُت باإلاٗلىماث اليافُتًٖ

اإلاإعر في  95_06أوكئذ هظه اإلافدكُت وفلا لألمغ اإلافدشيت الجهىيت إلاكافحت الغش و التهرب الظريبي : -

      ،وحٗمل ٖلى الخأهض مً ئمخالن الخجاع للسجل الخجاعي و هظا مغاكبت و مخابٗت فىاجحر الكغاء 5995_05_25

 و البُ٘ مً خُض الكيل و صخت الفاجىعة.

                                                             
1
 .95ههغ عخاٌ ،هفـ اإلاغظ٘ ،م   - 

 .585.م .  2050ههحرة ًدُاوي ، الًغاةب الىَىُت و الضولُت ،مُبٗت ألاوعاق الؼعكاء ،الجؼاةغ   2 -
 .50م  – 5994الجامٗت اإلافخىخت امت"،مبادئ اإلااليت العمىهىع مُالص ًىوـ ،" - 3
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جلىم هظه الفغكت بمؿً ول اإلاتهغبحن الظًً ال ًدملىن لفىاجحر الؿل٘ و هظا فرق الدرن الىػني للؼركاث : -

غ مدًغ لهم ًخم ئعؾاله ئلى مهلخت الًغاةب و هظا مهالح  الغكم الجباتي الخام بهم ،و طلً بخدٍغ

 اإلاىافؿت و ألاؾٗاع.

        ًلىم هظا اإلاىخب باإلاغاظٗت و اإلاغاكبت اإلاٗملت للىيُٗت الجباةُت للممىلحن مكخب اإلاراجعاث الجبائيت : -

 و طلً بالخدلُم في اإلاداؾبت و الخفخِل اإلاٗمم إلاجمل الىيُٗت الجباةُت .

ت الٗامت ب  930أوكأ هظا اإلاىخب وفلا للخٗلُمت : مكخب البحث عً اإلاعلىماث الجبائيت - ل 54للمضًٍغ أفٍغ

 لبدض و الخفخِل .، كهض ا 5994

جلىم هظه اإلافدكُت بمغاكبت و مغاظٗت ول خؿاباث اإلامىلحن اإلاكيىن فيهم بخضزل مفدشيت الظرائب : -

 .ٗت و جشيُتهايو ظم٘ اإلاٗلىماث ًٖ اإلااصة الخا مهلخت الخضزالث اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي ول مفدكُت

 مهالح وػاعة الخجاعة -

ت و اإلاىافؿت و ألاؾٗاع -  مضًٍغ

 اإلافدكُاث الجهىٍت -

 نالجماع  -

 وسائل مكافحت التهرب الظريبي :_2

بي ًغظ٘ لٗىامل ازالكُت و ؾُاؾُت و ئكخهاصًت و فىُت فُيبغي مٗالجت هظه  ئطا وان التهغب الًٍغ

بي و طلً ٖلى الىدى الخالي:  1الٗىامل ٖلى هدى ًىفل ميافدت التهغب الًٍغ

بي : خالقيجىميت الىعي ألا  - هى اخض أؾباب ئطا وان يٗف اإلاؿخىي ألازالقي لألفغاص ججاها ؤلالتزام الًٍغ

م جىمُت الىعي و ؤلاخؿاؽ لضي ألافغاص بأن صف٘ الًغاةب هى  التهغب فُيبغي أن ًخم مٗالجت طلً ًٖ ٍَغ

ن أفغاص اإلاجخم٘ ئلتزام أزالقي فبل أن ًيىن ئلتزاما كاهىهُا ،ألن فُه الخٗبحر الخلُلي ًٖ الخًامً ؤلاظخماعي بح

. 

مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى قُٕى :2طرورة جىافر الجساءاث الظريبيت اإلاىاسبت على التهرب الظريبي -

مت أو جىظض ٖلىباث و لىنها غحر عاصٖت لظلً  بي ٖضم وظىص الٗلىباث اليافُت ٖلى هظه الجٍغ التهغب الًٍغ

غ الٗلىباث اليافُت و الغاصٖت ٖلى التهغب ا بي .ًيبغي جلٍغ  لًٍغ

لت مدىمت بدُض ال جىظض مً الىاحيت الفىيت :  - يُت ٖلى الىدى ؾلُم بٍُغ ًيبغي نُاغت اللىاهحن الًٍغ

با وافُا  ب الٗىانغ اليافُت و اإلاضعبت جضٍع الشغغاث اللاهىهُت التي جفخذ الباب أمام التهغب هظلً ًجب جضٍع

بي ٖلى هدى ًىفل لها الىكىف ٖلى خضر ألاؾالُب و الىؾاةل الفىُت اإلا ؿخسضمت للٗمل في اإلاجاٌ الًٍغ

إل ٖلُه مً فُ إل ٖلى ما ًغصون ؤلَا في مهلخت الًغاةب مً ؤلَا بي هظلً ًيبغي جمىحن مْى الخم الًٍغ

ِبتٖلى الىظه الصخُذ.  الىزاةم و ألاوعاق التي حؿاٖض ٖلى عبِ الًٍغ

                                                             
1
ض ،" -   .55-50،م 2005-2000قهاصة ماظؿتر الركابت الجبائيت في الجسائر و دورها في اللظاء التهرب الظريبي "،ُٖاب فٍغ
2

ض، هفـ اإلاغظ٘ ، مٖ  -  .52ُاب فٍغ
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بي ٖلى هدى ٖاصٌ بدُض ال  مً الىاحيت السياسيت - :ًيبغي أن جدغم الخيىماث ٖلى جُبُم الىٓام الًٍغ

أة ٖلى بٌٗ الُبلاث و ؾهال و مِؿىعا ٖلى َبلاث أزغي.ًي  ىن قضًض الَى

يُت و طلً ختى ًخدلم  هظلً ًجب يمان ؤلاؾخلغاع الؿُاس ي و الٗمل ٖلى ٖضم هثرة الخٗضًالث الًٍغ

بي و هظلً للٗاملحن فُه.  ؤلاؾخلغاع في الىٓام الًٍغ

يُت ئلى ألاوظه لى ًيبغي أن حٗمل الخيىماث ظاهضة ٖ مً الىاحيت ؤلاكخصادًت:  - جىظُه الخهُلت الًٍغ

بت له فىاةضه اإلادؿىؾت ليل  اإلافُضة للمجخم٘ و ٖليها هظلً أن ٌكٗغ أفغاص اإلاجخم٘ بأن كُامهم بضف٘ الًٍغ

 منهم

 ظريت للخدكيم اإلاحاسبي ألادبياث الى اإلابحث الثالث:

خماص ٖلُه في ئجساط اللغاعاثًمخلً الخضكُم اإلاداؾبي ظاهب هٓغي وفحر ٌؿمذ بامياهُت الٗمل به و             ؤلٖا

 و مضي مُابلتها م٘ الباًاهاث في الىاك٘ .هض مً صخت الباًاهاث اإلاداؾيُت و الخأ

فه ،و أهىاٖه ،و مً زم الخُغق  ؾىداٌو مً زالٌ هظا اإلابدض جلضًم مفاهُم خٌى الخضكُم ،و جخمشل في حٍٗغ

 ئلى الخُغق ئلى أهضافه و أهمُخه .

 ألاول :مفهىم الخدكيم اإلاحاسبي اإلاؼلب 

و حٗني  Audirجيُت الو هي مكخلت مً اليلمت ال Audit:الخضكُم بمٗىاه الفٓي  الخدكيم اإلاحاسبي-1 

 "ٌؿخم٘" ألن الخؿاباث واهذ جخلى ٖلى اإلاضكم.

م واهى ٌسجلىن الٗملُاث الىلضً حن و الغومان و ؤلاغٍغ ش اللضًم ئلى أن كضماء اإلاهٍغ زم  تو ٌكحر الخاٍع

 هض مً صختها .أخًضفٗىنها لل

ًخم فيها كغاءة و واهذ  هظه الٗملُاث ٖلى الخؿاباث اإلاالُت و الخيىمُت خُض واهذ حٗلض ظلؿت زانت 

غه .الخؿاباث بهىث مغجف٘ ،و ب  1ٗض الجلؿت ًلضم اإلاضكم جلٍغ

           ة الخؿاباث الىال م الدج فغنت لٗغى هما أن الخلُفت ٖمغ بً الخُاب عض ي هللا ٖىه كض ظٗل مىاؾ

 2و جضكُلها .

ف الخضكُم اإلاداؾبي و هظا خؿب وظهاث الىٓغ اإلاسخلفت اما مً أهمها هجض :  حٗضصث حٗاٍع

  لجىت مفاهُم الخابٗت لجمُٗت اإلاداؾبحن ألامغهُحن"هى ٖملُت مىخٓمت للخهٌى ٖلى اللغاةً اإلاغجبُت

لت  بالٗىانغ الضالت ٖلى ألاخضار ؤلاكخهاصًت ُت لغغى الخأهض مً صعظت ،و جلُُمها بٍُغ مىيٖى

غاف اإلاٗىُت. ُت ،زم هخاةج طلً ئلى ألَا  3مؿاًغة هظه الٗىانغ للمٗاًغ اإلاىيٖى

 

                                                             
1
 .44.م 2005،الُبٗت الشاهُت ،صاع الهفاء ،ٖمان ، إلادخل إلى الخدكيم الحدًثأخمض خلمي ظمٗت ، - 

 .57.م 2006،الُبٗت الشاهُت ،صاع واةل لليكغ ،ٖمان ، مدخل إلى الخدكيم مً الىاحيت الىظريت و العلميتهاصي الخمُمي ، - 2
 .45أخمض خلمي ظمٗت ، هفـ اإلاغظ٘ .م  - 3
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هما ٖغف الخضكُم ٖلى أهه ألاصاة مً أصاة هٓام الغكابت الضازلُت ووؾُلت مً وؾاةل الخلُُم ئظغاءاث الغكابت 

 1الضازلُت .

غ خٌى و مىه وؿخيخج ب أن الخضكُم اإلاداؾبي هى فدو ئهخلاصي فني مداًض مً أظل ئبضاء الغأي  في قيل جلٍغ

حي أو غحر طلً ، و ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت ألي مإؾؿت بغٌ الىٓغ ًٖ هضفها ؾىاء  وان الهضف الخجاعي أو ٍع

 حجمها أو قيلها اللاهىوي زالٌ فترة ػمىُت مُٗىت.

 أهىاع الخدكيم اإلاحاسبي اإلاؼلب الثاوي :

ًمىً جبىٍب الخضكُم ئلى ٖضة أهىإ أؾاؾُت خؿب هٕى الٗمل الظي ًخم مً زالله ؾىاء وان هظا 

و ئظغاءاث مدضصة أو بخضكُم الٗمل مغجبِ بالدكغُل ؤلاصاعي أو بالخدلُم مً مضي ئلتزام الٗمُل بلىاٖض 

إ أزغي ًمىً الىٓغ مً ػواًا مسخلفت هظه ألاهىإ اللىاةم اإلاالُت ،هما ًمىً جبىٍب  الخضكُم ئلى ٖضة أهى 

 2:هما ًلي 

  مً خُض ؤلالتزام 

  مً خُض جىكُذ ٖمُلت الخضكُم 

 ) مً خُض مضي الفدو )حجم ؤلازخباعاث 

 مً خُض هُاق ٖمُلت الخضكُم 

 مً خُض اللاةم  بٗمُلت الخضكُم 

   اهىإ الخضكُم الازغي 

 _مً حيث ؤلالسام اللاهىوي :5

ٗاث الؿاةضة و غالبا ما ؤلالسامي :الخدكيم  - هى الخضكُم الظي جلؼم اإلاإؾؿت به وفلا لللىاهحن و الدكَغ

و مشاٌ طلً اللىاهحن اإلاىٓمت لٗمل اإلاإؾؿاث اإلاؿاهمت ،و مً أهم ما جىو ٖلُه  ٌؿمى بالخضكُم اللاهىوي ،

ها اإلاالُت الخخامُت ،و كض هظه اللىاهحن يغوعة حُٗحن مضكم خؿاباث ًخىلى جضكُم خؿاباث اإلاإؾؿت و كىاةم

             ظغي الٗغف أن ًلىم بمجلـ ئصاعة اإلاإؾؿت بترقُذ مضكم الخؿاباث و جهضع الجمُٗت الٗامت كغاع حُِٗىه 

 و جدضًض أحٗابه.

ًخم ئلؼامي كاهىوي أو الةدت  (:الخضكُم الخٗاكضي هى جضكُم ئزخُاعي الخدكيم غير ؤلالسامي )الخعاكدي - 

َغاف طاث اإلاهلخت ،ًجىػ في هظا الىٕى مً الخضكُم مغ ئٖخماصه ألصخاب اإلاإؾؿت أو ألا مُٗىت و ًغظ٘ أ

 3جدضًض مجاٌ الخضكُم بحن الجمُٗت الٗامت و مضكم الخؿاباث لخدلُم أهضاف مُٗىت .

 

 

 

                                                             
ا عابدت، - 1 . مظهغة ماظؿتر في الٗلىم اإلاالُت و اإلاداؾبت .ظامٗت  بيعاث في اإلاؤسساث ؤلاكخصادًتالخدكيم اإلاحاسبي على اإلاِٖس ى خفهُت ،بابا زٍى

غة .  .5.م 2055أهلي مدىض أولخاح ،البٍى
2
 .42،ألعصن ،  م 2055صاع  واةل لليكغ  ،الُبٗت ألاولى جدكيم الحساباث "،عػق أبىػٍض الصخىت ،" - 

 .58" ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،ظامٗت فغخاث ٖباؽ ؾُُف ،م ألرباح ال الركابت إدارة دور الخدكيم اإلاحاسبي في جفعيبىؾىت خمؼة ،"  - 3
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 مً حيث مدي الفحص )حجم ؤلاخخباراث (: _2

              ٌٗني الخضكُم الخفهُلي أن ًلىم اإلاضكم بفدو ظمُ٘ اللُىص و الضفاجغ الخفصيلي:الخدكيم  -

ب ،           و السجالث للخاهض مً أن ظمُ٘ الٗملُاث ملُضة باهخٓام و أنها ؾلُمت مً ألازُاء أو الغل أو الخاٖل

اث اإلاالُت التي كامذ بها اإلاإؾؿت و الخضكُم الخفهُلي ،ًمىً أن ًيىن جضكُم وامل ئطا جم فدو ول الٗملُ

،و ًمىً ان ًيىن جضكُم ظؼتي غظا جم ؤلاجفاق بخدضًض خضوص الخضكُم و الهضف مىه ،و مىظلً أن ًخم 

اث ،و لِـ ُٖىت منها و هي بظلً جضكُم ظؼتي جفهُلي  الخضكُم ول الٗملُاث الىلضًت مً ملبىياث و مضفٖى

.، 

ُٖىت جمشل اإلاجخم٘ ،و جدضًض حجم هظه الُٗىت ًغجبِ  ضكم بازخباعو فيها ًلىم اإلاخخباري :الخدكيم ؤلا  -

 ؾلىبحن هظًً :ه الُٗىت بأخض ألا بىظهت هٓغ اإلاضكم في مضي ؾالمت  هٓام الغكابت الضازلُت ،و ًخم ئزخُاع هظ

  ، و ما ٌٗغف بالُٗىاث الخىمُت .أالخلضًغ الصخص ي 

   الخلضًغ ؤلاخهاتي ،أو ما ٌٗغف بالُٗىاث ؤلاخهاةُت. 

ؾاؽ الؿاةض للٗمل اإلاُضاوي آلان خُض ال ًىاؾب الخضكُم الخفهُلي الٓغوف و ٌٗخبر الخضكُم ؤلازخباعي هى ألا 

 ئلى حٗاعيه م٘ ٖىامل الىكذ و الجهض و الخيلفت .يافت ئٖباء اصة ألا الخالُت ، ألهه ؾُإصي ئلى ٍػ

                 ً هاخُت و بحن الخضكُم الجؼتيو الجضًغ بالظهغ أهه ًجب الخفغكت بحن الخضكُم اليامل و الخفهُلي م

طا جم فدو ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاالُت أو كض ئفالخضكُم اليامل كض ًيىن جفهُلي زغي ،أو ؤلازخباعي مً هاخُت 

ئطا جم فدو ظؼء )ُٖىت( مً جلً الٗملُاث اإلاالُت ،و باإلالابل الخضكُم الجؼتي كض ًيىن  ًيىن ئزخباعي 

 جفهُلي  ئطا جم  فدو 

ا ئطا جم  ظمُ٘ اإلاٗلىماث التي ٌكملها طلً الجؼء مدل الخضكُم )الٗملُاث الىلضًت مشال(،و كض ًيىن ئزخُاٍع

 فدو ُٖىت مً مجمٕى مفغصاث طلً الجؼء.

 عمليت الخدكيم :_مً حيث جىكيذ 3

ن ًخم ئكفاٌ الضفاجغ و ئٖضاص أٗض نهاًت الفترة اإلاداؾيُت ،بٗض ًبضا اإلاضكم ٖمله بالخدكيم النهائي : -

في الٗمل صازل اإلاإؾؿت  الخؿاباث الخخامُت و جهىٍغ اإلاغهؼ اإلاالي ،و مً مؼاًاه يمان ٖضم خضور ئعجبان

الؿهى مً ظاهب اللاةمحن  ئلى زفٌ ئخخماالثهدُجت جغصص اإلاضكم أو مؿاٖضًه ٖلى اإلاإؾؿت ،هما أهه ًإصي 

 1.بٗملُت الخضكُم 

ٍت او :في الخضكُم اإلاؿخمغ ًخم فدو البُاهاث  بهفت مؿخمغة أو ٖلى فتراث صوع  الخدكيم اإلاسخمر  -

وال بأٌو زالٌ الفترة اإلاداؾيُت ،و هظا الىٕى مً الخضكُم ًىاؾب اإلاإؾؿت أغحر صوعٍت ،خُض ًخم الفدو 

ل وؿيُا لفدهها ، و ًمخاػ الخضكُم اإلاؿخمغ بأهه  الىبحرة طاث الٗملُاث الطخمت التي جدخاط ئلى وكذ ٍَى

 طلً ئلى فغم ئعجيابًىفغ الىكذ اليافي للمضكم مما ٌؿاٖضه ٖلى الخىؾُ٘ في ٖملُت الخضكُم ، فُلط ي 

ت ئهدكاف  ألازُاء ،و مً ُٖىب هظا الىٕى ما ًلي :       الغل   و التزوٍغ م٘ ؾٖغ

                                                             
1
 .27،م  2053ٖهام الضًً مدمض مخىلي ،"اإلاغاظٗت و جضكُم الخؿاباث "،ظامٗت الٗلىم و الخىىىلىظُا ،الُمً ،الُبٗت الشاهُت، - 
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مالهم . - فحن أٖل  ئعبان الٗمل في اإلاإؾؿت مدل جضكُم بُلب الضفاجغ زالٌ أصاء اإلاْى

في اإلاإؾؿت مما ًإزغ ٖلى الىفاءة. - ُض الٗالكاث ؤلاوؿاهُت  بحن مؿاٖضي اإلاضكم و مْى  جَى

 عمليت الخدكيم:_ مً حيث هؼاق 4

 لى وامل وامل و ظؼتي .ئمىً جلؿُم الخضكُم مً خُض هُاكه ً

و في هظا الىٕى مً الخضكُم ال جً٘ ؤلاصاعة أًت كُىص ٖلى هُاق ٖمل اإلاضكم ،و ًخم جىفُظ الخدكيم الكامل : -

ُىت و ؤلازخباع هظا ًخم ئظغاء جضكُم وامل جفهُلي ٌٗخمض ٖلى أؾلىب الُٗت الخضكُم في ئَاع غحر مدضص ،و ٖمل

 زانت ئطا واهذ اإلاكغوٖاث هبحرة الدجم .

هظه  خضكُم ظمُ٘ البُاهاث اإلاالُت للمإؾؿت ،ئبضاء عأي ًٖ ظمُ٘بالىٕى  و لىً بهفت ٖامت ًغجبِ هظا

البُاهاث و لِـ ظؼء منها ،و ًيىن اإلاضكم مؿإوال ًٖ جضكُم ظمُ٘ البُاهاث اإلاالُت ختى في خالت ئٖخماصه ٖلى 

 ئظغاء 

 الخضكُم اليامل ؤلازخباعي .

مً البُاهاث اإلاالُت و لِـ بخضكُم ظؼء مٗحن   ٖلى كُام اإلاضكم  هظا  الخضكُم :ًلخهغ الخدكيم الجسئي -

ظمُٗها ،و لظلً ًىدهغ هُاق الفدو و مؿإولُت اإلاضكم ٖلى هظا الجؼء فلِ ،و في مشل هظه الخاالث 

ٖلض هخابي للمضكم ًىضح فُه خضوص و هُاق الخضكُم و الهضف مىه، ومً ألامشلت ٖلى ًخٗحن وظىص ئجفاق أو 

هظا الىٕى مً الخضكُم هى جيلُف اإلاضكم بفدو الٗملُاث الىلضًت للمإؾؿت مً ملبىياث و مضفىٖاث 

  ن.ألي غغى مٗح

 مً حيث اللائم بعمليت الخدكيم :_5

بأهه "وكاٍ جلُُمي مؿخلل جلىم به ؤلاصاعة أو  ًمىً حٍٗغف الخضكُم الضازليالخدكيم الداخلي : -

ماٌ اإلاسخلفت في اإلاجاالث اإلاالُت و اإلاداؾيُت و الدكغُلُت ،و جلُُم أصاء  كؿم صازل اإلايكأة ،مهمخه فدو ألٖا

م  ت جإص ًٖ ٍَغ ؤلاصاعاث و ألاكؿام في هظه اإلايكأة ،و طلً هأؾاؽ  لخضمت الغضاعة الٗلُا،هما أهه عكابت ئصاٍع

 جلُُم فٗالُت الىؾاةل الغكابُت ألازغي كُاؽ و 

هى أصاة مً أصواث الغكابت الضازلُت ،فهي حؿاٖض ؤلاصاعة ٖلى مخابٗت و مغاكبت : الخدكيم الداخلي  -1 -

غ جلضم إلاجلـ ؤلاصاعة  غ أو جلاٍع أو لجان وافت ٖملُاث و اكؿام و مغاهؼ و أوكُت اإلاكغوٕ .و مسغظاتها جلٍغ

ف باإلاكغوٕ و ئؾخلالله ئؾخلالٌ جىُٓمي فلِ ،و ًخدلم هظا ؤلاؾخلالٌ  اإلاجلـ مباقغة ،و اللاةم بها مْى

 2 بدبُٗت ئصاعة الخضكُم الضازلي مباقغة.

                                                             
ت ،مهغ ، وظضي خامض حجاػي ،أنىٌ اإلاغاظٗت الضازلُت مضزل ٖملي- 1  .55،م 2050جُبُلي ، صاع الخٗلُم الجامعي ،ؤلاؾىىضٍع
 .46.م 2055ٖبض الفخاح ظمٗت ،الخضكُم الضازليي و الخيىمي ،صاع الهفاء لليكغ ،ٖمان ، - 2
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 الخضكُم الضازلي بأهه "وكاٍ مؿخلل ،جأهُض مىيىعي و ئؾدكاعي ( IIAٖغف مٗهض اإلاضكلحن الضازلُحن )  -

اصة كُمت اإلاىٓمت و جدؿحن ٖملُاتها و مؿاٖضتها ٖلى ئهجاػ أهضافها      بىاؾُت جيىًٍ مضزل مىٓممهمم لٍؼ

 . و مىٓبِ لخلُُم و جدؿحن فٗالُت ئصاعة اإلاساَغ و الغكابت و ٖملُاث الخدىم

هضف ئلى و مً زالٌ الخٗاٍعف الؿابلت ًخطح أن "الخضكُم الضازلي وكاٍ مؿخلل للخلُُم صازل اإلاإؾؿت ،ي

 جضكُم الٗملُاث اإلاالُت و اإلاداؾيُت و غحرها مً الٗملُاث هأؾاؽ لخضمت ؤلاصاعة لخضمت ؤلاصاعة

ت و الخانت بلُاؽ فٗالُت الغكابُت اإلاؿخسضمت.   باإليافت ئلى اللُام بالغكابت ؤلاصاٍع

 : أهىاع الخدكيم الداخلي  -

    :الضازلي ،جخمشل فُما ًليهىان الٗضًض مً ألاهىإ التي جىضعط جدذ ئَاع الخضكُم 

              يهضف ئلى الخدلم مً مضي ؤلالتزام باألهٓمت و اللىاهحن و اللىاهحن اإلاٗمٌى بها جدكيم ؤلالتزام : -

ت في اإلاإؾؿت ،و جل٘ ٖلى ٖاجم ئصاعة الخضكُم الضازلي ٖبء:  و ؤلاظغاءاث اإلاىيٖى

 . الخأهض مً جُبُم اللىاهحن و اللىاةذ و الخٗلُماث التي جهضعها اإلاإؾؿت 

 .ؤلاإلاام اليامل باللىاهحن و اللىاةذ و الخٗلُماث الٗامت 

 . ع كابت مضي ئلتزام ؤلاصاعاث اإلاسخلفت بخُبُم الىٓام الضازلي في ئصاعتهم 

 الخدكيم الدشغيلي :  -

لىٍم الكامل لٗملُاث اإلاكغوٕ لغغى ئٖالم ؤلاصاعة ٌٗغف الخضكُم الدكغُلي ٖلى أهه الفدو و الخ

ُت و اإلاخٗللت مباقغة باهضاف  ٖما ئطا واهذ الٗملُاث اإلاسخلفت كض هفظث َبلا للؿُاؾاث اإلاىيٖى

ت ،باإليافت ئل ى جلىٍم ئظغاءاث ؤلاصاعة،هما ٌكمل الخضكُم جلىٍم هفاءة ئؾخسضام اإلاىاص اإلااصًت و اليكٍغ

اصة  مسخلف الٗملُاث و ًجب أهه ًخًمً الخضكُم أًًا الخىنُاث الالػمت إلاٗالجت اإلاكاول ، و الُغق لٍؼ

 و الغبدُت .        الىفاءة 

 الخدكيم اإلاالي :  -

خماص ٖلى اإلاٗلىماث  اإلاالُت و هظلً اإلادافٓت ٖلى يهضف ئلى الخدلم مً صكت البُاهاث و مضي الٖا

.  ألانٌى

 جسً٘ وافت الٗملُاث اإلاالُت للخضكُم اإلاالي و اإلاؿدىضي و التي جلىم ٖلى :

 .الخأهض مً أن الهغف ًخمش ى م٘ ما حؿمذ به الىاةذ و اللىاٖض و الخٗلُماث الهاصعة اإلاٗمٌى بها 

    الهغف و في  الخأهض مً ؾالمت ئظغاءاث الهغف و الخشيُذ مً ئٖخماص الؿلُت اإلاسٌى لها ئٖخماص

 خضوص نالخُتها .

  اإلاغاظٗت اإلاؿدىضة لٗملُت الهغف و الخأهض مً ئؾخىماٌ  أنل مؿدىض الهغف الاؾاس ي والفىاجحر

 و ؤلاًهاالث ألانلُت .و اإلاسالها ث 

  الخأهض مً ٖضم ئخخماٌ جىغاع الهغف مً زالٌ الهغف باإلاؿدىض ألانلي ال ًىفي وظىص مغاظٗت

 ؿإولُت ؤلاصاعاث و ألاكؿام ججاه واظباث الخضكُم الضازلي .مالُت مخسههت كبل الهغف م
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 : أهميت الخدكيم الداخلي   -

جخٗضص أهمُت الخضكُم الضازلي ئلى وىهه وؾُلت ال غاًت ،و تهضف هظه الىؾُلت ئلى زضمت زضمت ٖضة 

اةف   و عؾم ؾُاؾاتها . حؿخسضم اللىاةم اإلاالُت اإلاضكلت و حٗمل ٖليها في ئجساط كغاعتهاْو

ئن ئصاعة اإلاإؾؿت حٗخمض ئٖخماصا ولُا ٖلى البُاهاث اإلاداؾيُت في وي٘ الخُِ،و مغاكبت ألاصاء و جلُُمه ،و 

 ً مً هىا جدغم أن جيىن جلً البُاهاث مضكلت مً كبل هُئت فىُت مداًضة ،و هظلً هجض َاةفت اإلاؿدشمٍغ

كغاع في جىظُه اإلاضزغاث و ؤلاؾدشماعاث اإلاىظهت التي جدلم  حٗخمض ٖلى اللىاةم اإلاالُت اإلاضكلت ٖىض ئجساط أي

 أهبر ٖاةض ممىً مً ئٖخباع ٖىهغ الخماًت .

ت و الهىاُٖت فخٗخمض ٖلى اللىاةم اإلاالُت اإلاضكلت مً كبل هُئت  فىُت مداًضة ٖىض فدهها  اما البىىن الخجاٍع

ماهُت  منها، هظللً هجض عظاٌ ؤلاكخهاص للمغاهؼ اإلاالُت للمإؾؿاث التي جخلضم بُلب كغوى و حؿهُالث ئةخ

 ٌٗخمضون ٖلى هظه اللىاةم  في جلضًغهم للضزل اللىمي و في الخسُُِ ؤلاكخهاصي .

 أن أهمُت الخضكُم جخمشل في ًلي:  2002للض بىِذ لجىت ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن ٖىض ئنضاع اإلاٗاًحر في 

  أماهت و هفاءة البُاهاث اإلاالُت و طلً ٌؿاٖض مضكلىا الخؿاباث اإلاؿخللىن ٖلى الخفاّ ٖلى

 أؽ اإلااٌ .هضٖم ظؼتي لللغوى و خاملي الاؾهم للخهٌى ٖلى ع 

  ٌٗمل اإلاضاعاء اإلاالُىن في ؤلاصاعاث اإلاالُت اإلاسخلفت في اإلاإؾؿاث و ٌؿاهمىن باؾخلالٌ مىاعص

 اإلاإؾؿاث بىفاءة و فٗالُت .

 بي .ٌؿاٖض زبراء الًغاةب في بىاء الشلت و الىفاة ٖىض ا  لخُبُم الٗاصٌ للىٓام الًٍغ

 .ٌؿاٖض في وي٘ اللغاعاث ألاولُت الؿلُمت 

  أما الهُئاث الخيىمُت و أظؼة الضولت اإلاسخلفت فخٗخمض ٖلى اللىاةم اإلاضكلت في اغغاى هشحرة منها

اهاث لبٌٗ هظلً حٗخمض الخسُُِ و الغكابت ، غ ؤلٖا و فغى الًغاةب ،و جدضًض ألاؾٗاع ،و جلٍغ

  ٖليها هلاباث الٗماٌ في مفاوياتها م٘ ؤلاصاعة بكأن ألاظىع و اإلاكاعهت في ألاعباح و ما قابه . 

 و وؿدىج مما ؾبم أن أهمُت الخضكُم جىمً في :

  ب .حؿاٖض ٖلى جدلُم اإلاإؾؿت ألصائها و عبدُتها و مى٘ الخؿاعة  الىاظمت ًٖ الغل و الخاٖل

 . خماص ٖليها غ ؾلُمت و ًمىً ؤلٖا  حؿاٖض في يمان وظىص جلاٍع

 . ئجساط كغاع ؾلُم و ججىب مساَغ غخساط اللغاع الغحر الؿلُمت و الىخاةج غحر اإلاغغىب فيها 

 : 1 أهداف الخدكيم الداخلي  -

 الخضكُم الضازلي هظهغ ماًلي:مً بحن اهضاف 

  م جلُُم هٓم فدو و جلُُم مضي مالةمت جُبُم الغكابت اإلاداؾيُت و اإلاالُت و الدكغُلُت ًٖ ٍَغ

 الغكابت اإلاسخلفت .

  الخدلم مً مضي ئلتزام الٗاملحن بالؿُاؾاث و الخُِ و ؤلاظغاءاث و اللىاهحن و ألاهٓمت طاث     

 الخأزحر الهام ٖلى أٖماٌ اإلاإؾؿت .
                                                             

 .52وظضي ظامض حجاػي ، هفـ اإلاغظ٘،م    1-
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  جدضًض مضي مالةمت ئظغاءاث اإلاداؾبت ًٖ الان.  ٌى و مضي هفاًت الخماًت و ألامان لخلً الانٌى

الخدلم مً مضي مهضاكُت و ؾالمت و ؾالمت اإلاٗلىماث و فدو الىؾاةل اإلاؿخسضمت في جدضًض و         

غ مشل هظه اإلاٗلىماث . ب و جلٍغ  كُاؽ و جبٍى

   غ ًٖ الاهدغافاث ًٖ اإلاٗاًحر جلُُم مضي هفاًت و اكخهاصًت  اؾخسضام مىاعص اإلاإؾؿت و الخلٍغ

 الٗملُت ئن وظضث و جدلُل و جىنُل طلً ئلى اإلاؿإولحن مً اظل ئجساط اللغاعاث الخصخُدُت .

 .الخىنُت بالخدؿِىاث الدكغُلُت 

             و هى الخضكُم الظي ًخم بىاؾُت َغف مً زاعط اإلاإؾؿت بغُت فدو البُاهاثالخدكيم الخارجي :_ 2

و السجالث اإلاداؾيُت و الىكىف ٖلى جلُُم هٓام الغكابت الضازلُت مً أظل ئبضاء عأي فني مداًض خٌى صخت 

ُائها مهضاكُت ختى و صكت اإلاٗلىماث اإلاداؾيُت الىاججت  ًٖ هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾيُت اإلاىلض لها،و طلً إٖل

غاف الخاع  ظُت الخانت )اإلاؿاهمىن ،اإلاؿخمغون جىاٌ اللبٌى و الغض ي لضي مؿخسضمي هظه ألازحرة مً ألَا

 :2 ،البىىن ....( بغُت الىكىف ٖلى ما ؾبم ًمىً جدضًض أهضاف الخضكُم الخاعجي في الىلاٍ الخالُت 

 . ول الٗملُاث جم حسجُلها بكيل وامل 

 : ول ٖملُت جم حسجُلهاال بض ان جيىن 

 خلُلُت 

  صخُدت الخلُُم 

 ها ش وكٖى  مسجلت في جاٍع

 صخُدت الخمغهؼ 

  :  و ًمىً أن ههىع مؿاع الخضكُم الخاعجي في الكيل ألاحي

 مسار الخدكيم الخارجي .( I -  1)لشكل ركما

 

 

 

 

  

 

 

 

 .30مؿٗىص نضًلي ،مغظ٘ ؾابم ،م  مدمض التهامي َىاهغ،،اإلاهضع : 

                                                             
 .30مدمض التهامي َىاهغ،، مؿٗىص نضًلي ،مغظ٘ ؾابم ،م   2

أطراف 

 خارجية

 المبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام

 المؤسسة القوائم المالية الختامية 

 التدقيق الخارجي 
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 اإلاؼلب الثالث :أهداف الخدكيم اإلاحاسبي و أهميتها 

 _ أهداف الخدكيم اإلاحاسبي :5

 1جخمشل أهضاف  الخضكُم اإلاداؾبي في أهضاف ٖامت و أزغي مُضاهُت هلخهها فُما ًلي:

 ألاهداف العامت : - أ

  مغجىب بأن ما ًلىم به زاي٘ للغكابت .جللُل فغم ئعجياب الازُاء و الغل لكٗىع 

 . ت اإلاىاؾبت  مؿاٖضة ؤلاصاعة ٖلى وي٘ الؿُاؾاث اإلاالةمت و ئجساط اللغاعث ؤلاصاٍع

 الخاهض مً صخت اإلاٗلىماث التي جخًمنها اللىاةم اإلاالُت و ئبضاء عأي فني مداًض ًٖ مضي نضكها       

غاف طاث اإلاهلخت التي حٗخمض  و ٖضالتها ئؾدىاصا ئلى أصلت و بغاهحن مالةمت و وافُت ،و بالخالي زضمت ألَا

ت.  اللىاةم اإلاالُت الخخامُت للمإؾؿت بغغى ئجساط اللغاعاث و عؾم الؿُاؾاث ؤلاؾدشماٍع

  و السجالث اإلاداؾيُت .ئهدكاف خاالث الغل و ألازُاء في الضفاجغ 

  ظُض و ئمضاص اإلاإؾؿت باإلاٗلىماث ٖىه و أوظه اللهىع فُه .الخأهض مً وظىص هٓام عكابت صازلُت 

 . خماًت ظمُ٘ أنٌى اإلاإؾؿت مً ؤلازخالؽ 

 و مإزغا أنبذ الخضكُم يهضف ئلى ما ًلي :

 . مغاكبت الخُِ و الؿُاؾاث و مخابٗت صعظت الخىفُظ و أؾباب ؤلاهدغافاث 

 .ت  جلُُم هخاةج أٖماٌ اإلاإؾؿت في يىء الخُِ اإلاىيٖى

  ت في الضفاجغ و السجالث اإلاداؾيُت ئن وظضث .ئهدكاف ألا  زُاء الجىهٍغ

 . غ اإلاالُت اإلاىصٖت مً َغف  ؤلاصاعة و ئُٖائها مهضاكُت أهبر  اإلاهاصكت ٖلى الىزاةم و الخلاٍع

 

 : و جخمشل ألاهضاف اإلاُضاهُت للخضكُم اإلاداؾبي في :ألاهداف اإلايداهيت 

: اإلاالُت الهضف الغةِس ي لللُام بٗملُت الخضكُم ، ٌٗخبر هضف ٖغى اللىاةمعرض اللىائم اإلااليت        

    و لخدلُم هظا الهضف فاهه ًجب ٖلى اإلاضكم الخؿاباث الخأهض مً ول ٖىانغ اللىاةم اإلاالُت كض جبىٍبها 

 و ؤلافهاح ٖنها َبلا للمباصب اإلاداؾيُت اإلاخٗاعف ٖليها و بكيل مالةم .

: ُت و صخت الٗملُاث يغوعة كُام ًخُلب شرعيت و صحت العملياث اإلااليت هضف الخدلم مً قٖغ

اإلاضكم بالخدلُم مً أن ول الٗملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالضفاجغ زالٌ الفترة مدل الخضكُم حٗىـ ظمُ٘ 

ُحن أولهما  الخغحراث الخلُلُت في مىاعص و ئلتزاماث اإلاإؾؿت زالٌ هظه الفترة ،و الخدلم منها هضفحن فٖغ

لضازلُت اإلاٗمٌى به باليؿبت ليل ٖملُت مً الٗملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالضفاجغ،طلً جلُُم هٓام الغكابت ا

غ َبُٗت و جىكُذ و مضي ؤلازخباعاث  ألن صعاؾت جلُُم هٓام الغكابت الضازلُت ٌؿاٖض اإلاضكم ٖلى جلٍغ

 ألاؾاؾُت الىاظب

                                                             
 .55-50م  2052خمؼة ،مغظ٘ ؾابم ،ٖام  بىؾخت - 1
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  زغ فُخمشل في الخأهض مً أصائها باليؿبت ليل عنُض مً أعنضة الخؿاباث اإلاسخلفت ،أما الهضف الفغعي ألا

 وظىص جأًُض مؿدىضي مالةم للٗملُاث اإلاالُت الىاكٗت زالٌ الفترة مدل الخضكُم .

بالغغم مً ان الخُاػة كض جيىن صلُال ملبىال ٖلى اإلالىُت اإلاإؾؿت لألنٌى  لتزاماث (:اإلالكيت :)الحلىق و ؤلا -

زغي التي جإهض له ان  أنٌى  اإلاسجلت بالضفاجغ ألا ئال أن اإلاضكم ًجب أن ٌٗخمض ٖلى بٌٗ ؤلاظغاءاث 

نٌى و الٗلىص و ٖلىص إلاشاٌ ًفدو اإلاضكم نيىن ملىُت ألا اإلاداؾيُت جملىها اإلاإؾؿت فٗال ،فٗلى ؾيُل ا

اإلابُٗاث للخدلم مً ملىُت اإلاسؼون ،أما فُما ًخٗلم بااللتزاماث فُجب ٖلى اإلاضكم الخدلم مً نضق 

 . ؤلالتزاماث اإلاسجلت بالضفاجغ

ف كض جم جسهُهها بكيل مالةم إسخلالل الفترة اإلااليت: -  يهضف الخضكُم ئلى الخأهض مً ؤلاًغاصاث و اإلاهاٍع

لب مً اإلاضكم الخدلم مً أن ول الٗملُاث اإلاالُت التي خضزذ كبل نهاًت خُبحن الفتراث اإلاداؾيُت ،و هظا ً

الفترة اإلاداؾيُت كض سجلذ هجؼء مً وكاٍ هظه الفترة ،و باإلاشل ًجب أن ًخدلم مً أن الٗملُاث اإلاالُت 

لهضف لم جضعط نمً وكاٍ الفترة الخالُت مىي٘ الخضكُم،و ًخُلب جدلُم هظا االتي جسو الفترة الخالُت 

عكام اإلادؿلؿلت زالٌ الؿىت م٘ مُابلتها م٘ سجالث الفترة ،هما ًجب ٖلى وعة فدو اإلاؿدىضاث طاث ألا يغ 

                   اإلاضكم ئٖاصة خؿاب كُم مُٗىت واإلهخالن فًال ًٖ جدضًض وافت ؤلاًغاصاث و اإلاهغوفاث اإلالضمت

 و اإلاؿخدلت.

ش ئٖضاص  ىم اإلاإؾؿت مىظىصةهض مً ظمُ٘ أنٌى و زهأ:أي الخ الىجىد أو الحدور - بالفٗل ٖىض جاٍع

و أن الٗملُاث اإلاالُت اإلاسخلفت الٓاهغة في اللىاةم اإلاالُت الخخامُت كض خضزذ بالفٗل أزىاء  اإلاحزاهُت  الٗامت،

 فترة مدا الخضكُم.

داؾيُت وفلا ئلى جدلُم مً جلُُم اإلاإؾؿت لألخضار اإلا:يهضف الخضكُم اإلاداؾبي  الخلىيم و الخخصيص -

للُغق اإلاداؾيُت اإلاٗمٌى بها هُغق ئهخالن ؤلاؾدشماعاث أو جلُُم اإلاسؼوهاث ،زم جسهُو هظه الٗملُت في 

 الخؿاباث اإلاٗىُت و باوسجام م٘ اإلاباصب اإلاداؾيُت اإلالبىلت فبىال ٖاما .

الفني اإلاداًض بكأن ئطا ما واهذ أي غ :يهضف الخضكُم اإلاداؾبي في اإلالام ألاٌو ئبضاء ال فني اإلاحاًدي أبداء ر إ -

ت ًٖ اإلاغهؼ اإلاالي للمإؾؿت و هخاةج  اللىاةم اإلاالُت الخخامُت حٗبر بهضق و ٖضالت في ول البُاهاث الجىهٍغ

هض مً أهضف مً زالٌ كُام اإلاضكم بالخأٖمالها و جضفلاتها الىلضًت و الخغحر في خلىق اإلالىُت ،و ًخدلم هظا ال

ضاصها . مُابلت ئٖضاص و ٖغى اللى  اع  اإلادضص إٖل       اةم اإلاالُت للمإؾؿت م٘ ؤلَا

 _ أهميت الخدكيم اإلاحاسبي :2

ئن أهمُت الخضكُم جخمشل في وىهه وؾُلت جسضم ظهاث هشحرة  طاث مهلخت م٘ اإلاإؾؿت ؾىاء واهذ 

كغاعاث و عؾم زُِ  أَغافا صازلُت أو زاعظُت ،ئطا حٗخمض غلى خض هبحر ٖلى البُاهاث اإلاداؾيُت إلجساط

 1ضًً مً الخضكُم هجض:ُمؿخلبلُت بحن اإلاؿخف

                                                             
1
مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر ،ظامٗت الخدكيم اإلاحاسبي مً مىظىر اإلاعاًير الدوليت و مدي إمكاهيت جؼبيلها في الجسائر " ،مدمض أمحن ماػون ،" - 

 .50.م 2055.الجؼاةغ،ٖام 3الجؼاةغ 
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:حٗخمض ئصاعة اإلاإؾؿت ٖلى الخضكُم بكيل هبحر زانت في ٖملُت الخسُُِ اإلاؿخلبلي  إدارة اإلاؤسست -

    ؾُمىدها صعظت هبحرة مً الشلت لخدلُم أهضافها اإلاؿُغة مؿبلا،و بالخالي فان مهاصكت اإلاضكم ٖلى كىاةمها 

خماص  ض مً وؿبت ؤلٖا  . ٖليها،هما ٌٗخبر مفخاح الخىم ٖلى مؿخىي أصاء أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و ًٍؼ

ئن ْهىع قغواث اإلاؿاهمت طاث ؤلامخضاص ؤلاكلُمي و ئهفهاٌ ؤلاصاعة ًٖ اإلاالن ٖؼػ اإلاآلن و اإلاساهمىن : -

             ألامشل ألمىاٌ اإلاؿاهمحن و مى٘ خضور ئزخالؽ مً أهمُت الخضكُم ،فيان البض مً َغف ًًمً الدؿحر 

ً ظضص ًًمً لهم أهبر ٖاةض ممىً. غ مضكم الخؿاباث ٌؿاهم في ظلب مؿدشمٍغ  و جالٖباث ،هما ان جلٍغ

غ اإلاضكم بصخت و ؾالمت اللىاةم اإلاالُت ،و ًلىمىن الدائىين و اإلاىردًً : - بخدلُلها ٌٗخمض هإالء ٖلى جلٍغ

ؼ اإلاالي و اللضعة ٖلى الىفاء باإللتزام ،و هظا صعظت الؿُىلت لضي اإلاإؾؿت ،ما ًًمً لهم جدهُلهم إلاٗغفت اإلاغه

 لخلىكهم لضي اإلاإؾؿت.

ت الىخضة  ؤلاكخهاصًت السبائً : - دت باإلاٗلىماث ًىدهغ بمٗغفت ئؾخمغاٍع و زانت ٖىض ’ ئهخمام هظه الكٍغ

ٖليها همىعص عةِس ي و أؾاس ي للبًاٖت أو اإلاىاص مٗخمضًً  و ئطا واهىا’ئعجباَهم مٗها بمٗامالث َىٍلت ألاظل 

 ألاولُت.

ئٖخماص هلابت الٗاملحن ٖلى اللىاةم اإلاالُت مً أظل اإلافاويت م٘ ؤلاصاعة مً أظل وي٘ ؾُاؾت العاملين : -

 ٖامت لألظىع و جدلُم مؼاًا الٗماٌ.

جلجأ اإلاإؾؿاث ئلى ’بغغى جىؾُ٘ وكاَاتها أو لىاظهت ٖؿغ مالي  البىىن و مؤسساث ؤلاكراض ألاخري: -

اللغوى مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت غحر ان هظه ألازحرة ٖليها مٗغفت صعظت الخُغ و مٗغفتها للضعة اإلاإؾؿاث ٖلى 

غ مضكم الخؿاباث الظي ًإهض نىف اللىاةم اإلاالُت و جمشُلها للمغه’الؿضاص مؿخلبال  ؼ و حٗىص في طلً ئلى جلٍغ

 اإلاالي للمإؾؿت.

حٗخمض بٌٗ أظهؼة الضولت ٖلى البُاهاث التي جهضعها اإلاكغوٖاث في الٗضًض مً الهيئاث الحكىميت : -

و هظه ’منها مغاكبت اليكاٍ ؤلاكخهاصي او عؾم الؿُاؾاث ؤلاكخهاصًت للضولت أو فغى الًغاةب ’ ألاغغاى 

اإلاٗاًحر  نضاعت ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن ٖىض ئو كض بُيذ لجى’ظمُٗا حٗخمض ٖلى بُاهاث واكُٗت و ؾلُمت 

 جيىن في : أن اهمُت الخضكُم )اإلاهلخت الٗامت (2002ٖام 

 . ت الؿلُمت  ٌؿاٖض في عف٘ اللغاعاث ؤلاصاٍع

    .بي  ٌؿاٖض زبراء الًغةب في بىاء الشلت و الىفاءة ٖىض الخُبُم الٗاصٌ للىٓام الًٍغ

 ٌ1مىاعص اإلاإؾؿاث بىفاءة و فٗالُت.  ئؾخغال 

 

 

 

 

                                                             
 .24رزق أبو الشحنة ,مرجع سابق .ص  - 1
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 :الفصلخالصت 

بي هأخض أهم الخدضًاث التي جىاظهها الضولت في جُبُلها لؿُاؾتها  حٗخبر ْاهغة التهغب الًٍغ

بي مً الىاخُت ئؤلاكخهاصًت ،ومً زالٌ ما كضمىاه ئجطح لىا نٗىبت  ُٖاء حٍٗغف صكُم لٓاهغة التهغب الًٍغ

ت ، هما أن هظه الٓاهغة حٗىص لٗضة أؾباب مخضازلت و مغجبُت فُما بُنها ،هما لها ٖضة َغق و اؾالُب الىٍٓغ

ت و مخجضصة جخالةم و جدىاؾب ٖم الخُىعاث الهاةلت، وليي جلىم الضولت بالخض مً هظه آلافت ئٖخمضث  مخىٖى

 ؿت أو عصُٖت .ٖلى بٌٗ الُغق و اإلاىاهج اللُاؾُت ،و ئجساط ئظغاءاث ٖالظُت ؾىاء واهذ جدؿِ
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 ملدمت الفصل:

وطلَ  لخىظُم غملُت الغنابت الجباثُت، ومماعؾتها بٌكاءة  لهض وغؼ اإلاشغع الجؼاثغي ؤصواث ناهىهُت

والتي جخمثل في مجمىغت مً ؤلاحغاءاث والىؾاثل التي ٌػخمض غليها ألاغىان اإلاغانبىن في جىكُظ مهامهم   ،ؤيثر

 .الغنابُـــت

و في مجمل الىغػُت ي  خمُلًمٌىىا ا و هخين للغنابت وهما الخضنُو اإلاداؾبي والخضنُو اإلاػم  ز بين ؾٍغ

هت ألاولى تهخم بكدظ مداؾبت اإلا ٍلل نُض الخضنُو، ؤما الثاهُت قخسظ مغانبت الجباثُت، خُث ؤن  الؿٍغ

بت غلى الضزل ؤلاحمالي.  و مً هىا  جٌمً الظمت اإلاالُت ؤلاحمالُت لألشخاص الؿبُػُين الخاغػين للػٍغ

بي و  ًدبين طلَ مً زالُ جؿبهُه إلاهامه  ؤهمُت مهىت مداقظ الخؿاباث نطض الخض مً التهغب الػٍغ

ويال مً هاجين الىؾُلخين تهضف بلى الخإيض مً صخت وهؼاهت ؤلانغاعاث اإلاطغ ح ، و ؤلالتزام بها  اإلاكغوظت غلُه

 بها مً ؾغف اإلاٍلكين.

 و مً زالُ ما ؾبو نؿمىا هظا الكطل بلى زالر مباخث :

 ؛قػالُت الخضنُو اإلاداؾبي في الغنابت الجباثُت ول :املبدث لاأ-

أ؛ؤلاؾاع الىظغي للغنابت الجباثُت :املبدث الثاوي -

بي :املبدث الثالث- أ.مؿاهمت مضنو الخؿاباث في الخض مً التهغب الػٍغ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

أفػاليت التدكيم املداسبي في الركابت الجبائيت لاول:املبدث 

ػاث الجباثُت لإلصاعة خو مماعؾت الخدهُو اإلاداؾبي بهضف الخإيض مً مضي صخت  جسُى الدشَغ

داث اإلاهضمت مً ؾغف اإلاٍلكين  إحي هظا ؤلاحغاء للهػاء غلى ظاهغة التهغب الجباجي.الخطٍغ بت، ٍو  بالػٍغ

 

أمسار التدكيم املداسبي  املطلب لاول:

 البدث غً املػلىمت الجبائيت  

البدث غً اإلاػلىمت الجباثُت مػؿُاث ؤؾاؾُت هامت غً اإلاٍلل ٌؿخؿلها اإلادهو ؤزىاء نُامه بمهامه و  

 هي جىهؿم بلى نؿمين :

بيمػلىماث مخػلهت بالخإزير اإلاباشغ غلى الىغاء  -  و هي في الؿالب جخػلو بغنم ألاغماُ. ,الػٍغ

بي،و هي التي لِـ لها جإزير مباشغ غلى عنم ألاغماُ  مػلىماث مخػلهت بالخإزير -     الؿير اإلاباشغ غلى الىغاء الػٍغ

 و بهما حؿمذ بايدشاف مضا زُل ؾير مطغح بها.

 الجباثُت و الهُئاث اإلاػخمضة في البدث غنها. ماثمطاصع حمؼ اإلاػلى  -

 تجخمثل هظه اإلاطاصع في اإلامىلين ،الؼباثً،مطالر الجماعى ،اإلا  طلغف و البىىى ،اإلاضعاث الخجاٍع

 و اإلاطالر الازغي .

 : الهُاًل اإلاػخمضة في البدث غً اإلاػلىماث الجباثُت هي 

 

 ٌػخبر هظااإلاؿخىي ؤهم مؿخىي ًمًٌ الخطُى مىه غلى اإلاػلىماث : لهيئاث املتدخلت غلى املستىي املدليا

ت الكغغُت للغنابت الجباثُت .،ًل مً مكدشُاث الػغاثب الجباثُت   و اإلاضًٍغ

: ًٍىن وشاؽ هظه اإلاكدشُاث واؾؼ في مجاُ البدث غً اإلاػلىمت الجباثُت هدُجت مفتشياث الضرائب  -

 ىماث مً الغنابت الشٍلُت التي جهىم بها غلى الىزاثو .الخضزالث اإلاُضاهُت التي جهىم بجمؼ اإلاػل

ت الكغغُت للغنابت الجباثُت  ت الكغغُت للغنابت الجباثُت : ًٍىن البدث غً اإلاػلىمت الجباثُت في اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

ت  ت ، خُث ًخىاحض في هظه اإلاضًٍغ ؤيثر صنت وجىظُم هدُجت الخسطظ وؾبؼ اإلاهام التي جهىم بها هظه اإلاضًٍغ

خب ًخسطظ في غملُت البدث غً اإلاػلىمت الجباثُت باإلغاقت بلى مٌخب البؿاناث ًهىم مٌخب البدث مٌ

غً اإلاػلىمت الجباثُت بخجمُؼ اإلاػلىماث الجباثُت اإلاضوهت في اإلالكاث التي ًىهذ مً نبل اإلاٍلكين والهُئاث التي 

الظي ًهىم بخطيُكها وجغجُبها مً ؤحل جخىقغ لضيهم اإلاػلىماث الجباثُت ، زم بعؾالها بلى مٌخب البؿاناث 

اؾخؿاللها وبضوعه ًهىم بةعؾالها بلى اإلاكدشُاث والهؿاغاث الخاضت ؤو الاؾخكاصة منها في غملُت الخدهُو التي 

 جخم غلى مؿخىي مٌخب الخدهُهاث الجباثُت .

 

  غلى اإلاؿخىي  : جخٌكل بػملُت البدث غً اإلاػلىمت الجباثُتالهيئاث املتدخلت غلى املستىي الجهىي

 الجهىي للهُئاث الخالُت :
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اث ؤما صوعها قُخمثل في ججمُؼ اإلاػلىماث الخاضت بما  09وغضصها املدًرياث الجهىيت للضرائب : - مضًٍغ

ت  اث الىالثُت للػغاثب زم بعؾالها بلى اإلاضًٍغ ًخػلو بةخطاء الىغاء . الغنابت والخدطُل والتي هي غىض اإلاضًٍغ

ت قهي جهىم بضو   ع الىؾُـ .اإلاغيٍؼ

داث اإلاٍلكين  املركز الجهىي لإلغالم آلالي : - ًهىم هظا اإلاغيؼ بخٍىًٍ هظام بغالمي للػغاثب مً زالُ جطٍغ

اث الىالثُت للػغاثب وجهضًمها بلى  خم في هظا اإلاغيؼ خكظ اإلاػلىماث اإلاجمػت مً اإلاضًٍغ بت . ٍو بالػٍغ

وهى ٌػخبر بىَ اإلاػلىماث الجباثُت خُث ًدخىي  ث :مركز امليزاهيا -اإلاكدشُاث وقىم الخدهُو غىض ؾلبها .

خٍىن مً ؤعبؼ قغوع ًػم ًل قغع مجمىغت مً الىالًاث : بت ٍو  غلى اإلاػؿُاث اإلاهمت للػٍغ

ت الجهىٍت للجؼاثغ .  -  اإلاضًٍغ

ت الجهىٍت لهؿىؿُىت . -  اإلاضًٍغ

ت الجهىٍت للبلُضة . -  اإلاضًٍغ

ت الجهىٍت لىهغان . -  اإلاضًٍغ

  ت للبدث غً اإلاػلىمت الجباثُت في ًل  املتدخلت غلى املستىي املركزيأالهيئاث : جخىاحض هظه الهُئاث اإلاغيٍؼ

. مً 1995/  07/  27الطاصعة في  328مت عنم ـــــها للخػلُـــــمً نؿىؿُىت ، الجؼاثغ ، وهغان . وجم بوشائها ؾب

ضعحت ألاولى غلى حمؼ ـــــــــ. وهي تهخم بال 1999ؤ ؾىت ي لها بضـــلـــــمل الكػـــــــؾغف وػاعة اإلاالُت بال ؤن الػ

بت لخإزظ غلى غاجهها مغانبتهم .ــــــــــاإلاػلىم  اث الجباثُت غً ؤهم اإلاٍلكين بالػٍغ

اث الكغغُت الخالُت :  ت مً اإلاضًٍغ  وجخٍىن هظه الهُئاث اإلاغيٍؼ

ت الكغغُت للغنابت الجباثُت . -  اإلاضًٍغ

ت الكغغُت للب -  رمجت . اإلاضًٍغ

ت الكغغُت للمػاًير وؤلاحغاءاث . -  1اإلاضًٍغ

  : أاملهام الاوليت في التدكيم املداسبي

ت  ؤؾاؾُتحؿدبو غملُت الخضنُو اإلاداؾبي مهام  جهىم بها ؤلاصاعة الجباثُت ختى جىقغ الشغوؽ و غغوٍع

 زالُ الخؿىاث الخالُت:الالػمت للؿير الخؿً لهظه الػملُت و ًٍىن مً 

  اإلاىاؾبت للهُام ألاعغُت نو اإلاداؾبي بتهُئت ض: ًهىم اإلا كيم املداسبيدالتمهيدًت لػمليت التلاغمال

نُو الظي ًٍىن بؿلب مً مكدشُت الػغاثب ، ضبمهمخه ، قُجب غلُه ؤن ًدبؼ زؿىاث جدػير اإلالل للخ

ذ اإلاٍلل ، بهظا ألازير الظي جكدظ الظمت بُت التي جبين جطٍغ اإلاالُت له بمػغقت  وغلى مسخلل الىزاثو الػٍغ

نو بازخُاعها خؿب ضخؿاباجه البىٌُت ومسخلل ألامالى التي بدىػجه ، مً زالُ اإلالكاث التي ًهىم اإلا

 .مػاًير مػُىت ، زم ًهىم بضعاؾتها

 ت الكغغُت للغنابت الجباثُت ، بىغؼ بغهامج  اإلاكدشُاثجهىم  برهامج التدكيم الجبائي : إغداد واإلاضًٍغ

الؿىىي . وطلَ بانتراح اإلاٍلكين الىاحبت قيهم غملُت الغنابت الجباثُت ، زم جهىم بةعؾاُ الخضنُو الجباجي 

اصة غضص اإلالكاث اإلاهترخت ؤو بههاضها  ت للػغاثب ، للكطل ؾىاء بهبىله ؤو ٍػ ت اإلاغيٍؼ هظا البرهامج بلى اإلاضًٍغ

                                                        

-1- ecomedfot.Blogspot.com \2015\07\acciounting.Investigatigation-into-peth-of .Htm\,26- 02-2017. 
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ت باإلاطاصنت غلى البرهامج النهاجي للخضنُ ت اإلاغيٍؼ ت بػض طلَ جهىم اإلاضًٍغ و  الجباجي . وجهىم بةعؾاله بلى اإلاضًٍغ

 .الكغغُت للغنابت الجباثُت إلاباشغة الػمل به 

 

مػاًير إختيار ملفاث التدكيم : -  

 بن غملُت بزخُاع ملكاث الخضنُو الجباجي حػخمض غلى اؾـ و مػاًير مخمثلت قُما ًلي :

ؤهمُت عنم ألاغماُ اإلاطغح به زالُ الؿيخين ألازيرجين . -  

جٌغاع هخاثج الخؿاعة ؤو الغبذ الػػُل مهاعهت بؿبُػت اليشاؽ اإلاماعؽ وعنم ألاغماُ اإلاطغح به. -  

غػل الهُمت اإلاػاقت مهاعهت بإهمُت اليشاؽ وماهي غلُه اإلايشأث اإلامازلت .  -  

غػل الهامش ؤلاحمالي مهاعهت بالهامش الػاصي اإلاؿبو في اليشاؽ . -  

ؾىىاث ألازيرة . 04اُ وفي الىخاثج اإلاطغح بها في مضة حؿيراث حض مهمت في عنم ألاغم -  

مالخظت اؾخػماُ الؿغم الخضلِؿُت وايدشاف اإلاسالكاث طاث ؾابؼ انخطاصي . -  

بت . - اصة اإلاظهلت في اإلاؿخىي اإلاػِش ي للمٍلل بالػٍغ الٍؼ  

لتي لم ٌؿبو لها ؤن باإلغاقت بلى هظا قةن ؤلاصاعة الجباثُت جهىم بالخدهُو في مداؾبت اإلااؾؿاث اإلاهمت ا

 زػػذ للغنابت الجباثُت . يما ؤن الخدهُو الجباجي ًجب ؤن ٌشمل مسخلل اليشاؾاث .

بت لض ؤلاصاعة  : 1دراست امللفاث - ًهىم ؤغىان ؤلاصاعة الجباثُت بضعاؾت اإلالكاث الجباثُت اإلاٍىهت للمٍلل بالػٍغ

الجباثُت نبل البضء في ألاغماُ اإلاُضاهُت وجٍىن الؿاًت مً صعاؾت اإلالكاث البدث غً الػىاضغ التي حؿاهم في 

ض ــهــــــػــــــــاء جـــــــبمهمت الخدهُو وبمػ جىكُظ الخدهُو ٌسخب اإلادهو الجباجي هظه اإلالكاث بػض بظهاع وزُهت ألامغ 

أبإزظ اإلاٍلل يما هظ غلُه الهاهىن . وجخٍىن هظه اإلالكاث مً ملكاث حباثُت وملكاث شخطُت.

داجه الؿىىٍت لٍل ؤه امللف الجبائي : دخىي غلى مسخلل جطٍغ بت ٍو ىاع ــــــــوهى بحباعي غلى ًل مٍلل بالػٍغ

 الػغاثب الخاغؼ لها .

هىم اإلاٍلل مً  امللف الشخص ي : بت غلى الضزل ؤلاحمالي للمٍلل وهى يظلَ بحباعي ٍو وهى زاص بالػٍغ

سها الهاهىهُت اإلادضصة . داث الؿىىٍت وؤنها ؤوصغذ في جىاٍع  الخإيض بإن اإلالل ًدخىي غلى ًل الخطٍغ

داث قُخؿغم بلى :  زم ًيخهل بلى صعاؾت هظه الخطٍغ

الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت . : TVA -       

الغؾم غلى اليشاؽ اإلانهي .:  TAP -       

الغؾم غلى اليشاؽ ؾير اإلانهي . : TANC -                

ًاث . :  الػغاثب غلى ؤعباح الشغ I BS  -     

الػغاثب غلى الضزل ؤلاحمالي . :  TRG -       

                                                        
،  عؾالت ماحِؿتر في الػلىم الدؿُير ، حامػت مدمض زُػغ  بؿٌغة  مساهمت التدكيم املداسبي في دغم الركابت الجبائيتلُاؽ نالب طبُذ ،   -1
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الضقؼ الجؼافي .  : VF -       

بت الضزل ؤلاحمالي غلى ألاحىع . : غٍغ TRG/S -       

داث قةهه ًخؿغم بلى   - ًاث ، وبزىاء صعاؾت الخطٍغ صعاؾت ميزاهُت اإلااؾؿت اإلاطغح بها مً ؾغف مداؾبت الشغ

ذ الخاص بالػغاثب اإلاباشغة . ذ الخاص بالهُمت اإلاػاقت ، ويظا الخطٍغ  صعاؾت الخطٍغ

عنم ألاغماُ الخاص بالخطضًغ .  -  

ؤؾـ الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت .  -  

الدؿضًض ؤو الخهؿُـ . يُكُت  -  

  أيداهيت لػمليت التدكيم املداسبتغمال امللاأ

 إلاشػار بالتدكيم  -

ب ً ــــــــــت بظلَ مؿبها ، غـــــــال ًمًٌ الشغوع في بحغاء ؤي جضنُو في اإلاداؾبت صون بغالم اإلاٍلل بالػٍغ

و بعؾاُ ؤو حؿلُم بشػاع بالخضنُو مهابل بشػاع بالىضُى مغقها  و ــبمُثام خهىم وواحباث اإلاٍلل اإلاضنؾٍغ

ش اؾخالم ا ؤلاشػاع . 10 ُفي مداؾبخه غلى ؤن ٌؿخكُض مً ؤحا   1ؤًام ابخضاء مً جاٍع

، وـــــــقاإلاضنو ملؼم بةغالم اإلاٍلل اإلاػني بالخضنُو غً بضاًت الخضنُو والخضزل اإلاُضاوي نبل الشغوع في الخضنُ

ٍىن طلَ بىاؾؿت عؾالت مسجلت ؤو وضل لل ـــــاؾخالم ؤو ؤن ًهىم اإلاضنو بدؿلُم ؤلاشػاع شخطُا بلى اإلاٌ ٍو

بت مؼ بمػاثه غلى الاؾخالم والؿاًت مً هظا ؤلاشػاع هى ؤن ًتهُإ اإلاٍلل لػملُت الخضنُو بخد غ ــــــــــــــــــــــــػُــــبالػٍغ

بت الــــــــل بالــــاث اإلاٍلـــــــــــــــــــالىزاثو اإلاداؾبُت الالػمت يما ًغقو هظا ؤلاشػاع بمُثام خهىم وواحب و في ــــــــــــــــمضنـــػٍغ

اع ـــــــــمداؾبخه . ولهض خضص اإلاشغع الجباجي ألاشخاص اإلااهلين الؾخالم هظا ؤلاشػاع ويظلَ مدخىي هظا ؤلاشػ

 قباليؿبت للماهلين الؾخالم ؤلاشػاع بالخضنُو هم : 

بت هكؿه بطا حػ -  لو ألامغ بالصخظ الؿبُعي .اإلاٍلل بالػٍغ

 اإلاؿير ؤو اإلامثل الهاهىوي بطا حػلو ألامغ بالشغيت ؤو اإلااؾؿت . -

ػخبر ؤلاشػاع ناهىوي في الخاالث الخالُت :   َو

ض . - بت اؾخالم ؤلاشػاع مً نبل مىػع البًر  عقؼ اإلاٍلل بالػٍغ

 حؿُير غىىاهه صون ؤن ٌػلم بصاعة الػغاثب الخابؼ لها بظلَ . -

 ػخبر ؤلاشػاع بالخضنُو ؾير ناهىوي في الخاالث الخالُت :يما ٌ

بت في الاؾخالم  -  .بطا بلى ؾلم شخظ ؾير ماهل ناهىهُا لُىىب غً اإلاٍلل بالػٍغ

م ؤلاصاعة ــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــعحىع ؤلاشػاع بلى مطالر الػغاثب هدُجت زؿإ في الػىىان ؤو بعؾاله بلى الػىىان الهضًم مؼ غ -

بالخؿُير في غىىان اإلاٍلل .ؤما باليؿبت للمدخىي . قُجب ؤن ًخػمً ؤلاشػاع بالخضنُو في ؤلهاب 

ش وؾاغت ؤُو جضزل والكترة التي ًخم الخضنُو قيها والػغاثب والغؾىم التي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــوؤؾ اء اإلاضنهين ويظا جاٍع

ها الخضنُو وألاجاوي اإلاػُىت ويظا الىزاثو الىاحب الاؾالع غليها مؼ جىنُؼ اإلاضنهين وناثض الكغنت ـــُــــــــــــــــغي قــــــــــــــــــــــًج

 اع ، وفي خالت ؾُاب ؤي هظه الػىاضغ ٌػخبر ؤلاشػاع جدذ ؾاثلت البؿالن .ـــــفي ؤلاشػ

                                                        
 .11،ص  2017، 20ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت،اإلااصة  - 1
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نُو ًيخهل ضؤًام مً اؾخالم اإلاٍلل لإلشػاع بالخ 10بػض اههػاء اإلاضة الهاهىهُت  التدخل بػين املكان : -

نهىن بلى غين اإلاٍان إلاباشغة ؤغمالهم اإلاُضاهُت بال ؤهه ًمًٌ لهم يظلَ الخضزل اإلاكاجئ في خالت الشػىع ضاإلا

الشٍىي في الُىم  بإن اإلاٍلل ًمًٌ ؤن ًلجإ بلى ؾغم جضلِؿُت وفي الخالت الػاصًت ًٍىن الخضزل في مهغع 

نو مؼ مؿير اإلااؾؿت مما ٌؿمذ ضنُو في غين اإلاٍان بلهاء اإلاضوالؿاغت اإلابِىت في ؤلاشػاع خُث ؾِشغع الخ

هت الدؿُير،  باجطاله مؼ اإلاٍلل خُث في هظا اللهاء ًدباصُ قُه الخضًث قُما ًخػلو بىغػُت اإلااؾؿت ، ؾٍغ

 ، ألاهضاف التي جغمي بلى جسكُػها ...بلخ . مىنػها في الؿىم ، الػغانُل التي حػترع اإلااؾؿت

املػمم و التدكيم املداسبييالفدص  -  

ٌػخبر الكدظ اإلاداؾبي ؤو الخضنُو في اإلاداؾبت ؤهم مغخلت في مؿاع الخضنُو الجباجي  : الفدص املداسبي -

بت ضخُث ًيخهل قُه اإلا داجه نهىن مً مػالجت اإلاػلىماث الجباثُت اإلاخىقغة غً اإلاٍلل بالػٍغ بلى قدظ جطٍغ

اإلاىحىصة في الضقاجغ اإلاداؾبُت ووزاثو ؤلازباث التي نضمها . ٌؿمذ هظا الشٍل مً الخضنُو لإلصاعة الجباثُت 

داتهم الجباثُت وجهُضاتهم ا  الخضنُهاث  مً الخإيض مً صخت وزبىجُت إلاداؾبُت ؤو في بحغاء مهاعهت بين جطٍغ

خم الكدظ اإلاداؾبي مً زالُاإلاداؾبُت نطض الخإيض مً مطضانُت وصخت جط داتهم ٍو  :  ٍغ

نو بمغانبت الخالت الػامت للمداؾبت وطلَ مً زالُ الخإيض ض: ًهىم اإلافدص املداسبت مً خيث الشكل -

ت ووزاثو ؤلازباث الالػمت وؤن البُاهاث اإلاسجلت قيها صخُدت  .مً الىحىص الكػلي للىزاثو اإلاداؾبُت وؤلاحباٍع

نو مً مغاحػت اإلاداؾبت مً الىاخُت الشٍلُت ًيخهل ضبػض اهتهاء اإلا اإلاػمىن :قدظ اإلاداؾبت مً خُث  - 

ىهؿم هظا اإلاػمىن بلى ألانؿام الخالُت :  بلى مغاحػتها مً هاخُت اإلاػمىن ؤو اإلادخىي ٍو

 خؿاباث اإلايزاهُت . –خؿاباث الدؿُير والىخاثج .  -خؿاباث ألاشؿاُ . -

اث ، اإلاسؼوهاث ،  خساباث إلاستغالل: - حشمل خؿاباث الاؾخؿالُ وبطكت زاضت ًل خؿاباث اإلاشتًر

 .اإلابُػاث . والتي مً زاللها ًيخج الغبذ الػام بغاقت بلى ًل ألاغباء وؤلاًغاصاث الخاضت باالؾخؿالُ

بت في هظا اإلاجاُ هي جضخُم اخساباث التسيير و الىتائج :  - لىكهاث ؤو اإلاسالقاث التي ًهؼ قيها اإلاٍلل بالػٍغ

 . جسكُؼ في نُمت ؤلاًغاصاث

حػخبر اإلايزاهُت اإلاغآة الػايؿت للخالت اإلاالُت والانخطاصًت للماؾؿت بط حػبر غً  خساباث امليزاهيت : -

لٍاث التي بدىػة اإلاٍلل ؾىاء اإلاانخت منها ؤو الضاثمت يما جظهغ الضًىن اإلاترجبت غلى طمخه . ـــــــــممخــال  

بلى نؿمين ٌشمل ًل نؿم غىاضغ زاهُت خضصها اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني .وجىهؿم اإلايزاهُت   

: اباثــــــؿـــــً الخـت مــــــىغــــــــــجمـــً مـخٍىن مــــلل وجـــــٌــمــت للــــــوهي مجمىع الاؾخسضاماث واإلامخلٍاث الضاثم * ألاضُى :

 

الخهىم . -اإلاسؼوهاث .  -الاؾدثماعاث .  -  

ين الخالُين :: وجخٍىن مً الخؿاب* الخطىم   

الضًىن . – ألامىاُ الخاضت  -  

لتدكيم املداسبي املػمم :ا-  

دظ ـــــــــــــــــــــهو بكـــــــــــــــــــضت ًهىم اإلاـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــنُو اإلاداؾبي هاحػا ومً ؤحل ؤلاإلاام بجىاهب اإلاداؾضختى ًٍىن الخ

غ ـــُـــــُـؿـــــــاث الخــابــؿــخ ظـــدــهل بلى قــخــاث اإلايزاهُت والتي جخػمً حاهب ألاضُى وحاهب الخطىم . زم ًىــــــــــابــــــــخؿ
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أ 1ويظا الػىاضغ اإلاٍىهت للغبذ . اث الىخاثجـــــــابــــؿـــــوخ

ؤلاصاعة الجباثُت و طلَ مً زالله ًخم يشل الثؿغاث و ًدبين لىا مً زالُ الخضنُو اإلاداؾبي ؤهه له قػالُت في 

بـين بالـكـمٍلـسظها الـخـًٌ ؤن ًـمـي ًـالخ  لُل وؿبتـهــهضف جـغب بـــــــهــخـش ؤو الــــؿـال غ و ـــؼوٍــاث الخــــلُــــػمـام بــهُــت للـػٍغ

أؤلازػاع .

أ

أ

املداسبي إجراءاث ما بػد التدكيم : لثاوي ااملطلب   

  :أإجراءاث التلييم

 الخهُُم الػام إلااخؿبت اإلاٍلل :

ػُت و الخىظُمُت ) اإلاسؿـ اإلاداؾبي الى  الهاهىن  ،الهاهىن الخجاعي ، ؾني بابغخماص غلى الىطىص  الدشَغ

غلى الػىن اإلاضنو ان ٌػؿي جهُُم إلاداؾبت اإلاٍلل الخاغؼ للغنابت الجباثُت و الظي ًمًٌ ؤن ًٍىن ،الجباجي (

 اإلاداؾبت .نبُى او عقؼ 

  أ:كبىل املداسبت

ًاهذ مؿابهت ألخٍام اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني و حؿخ  غوؽ الشٍلُتـــــــــــــــــــــــــــــــىفي الشــــــــــــــــــــــــجٍىن اإلاداؾبت مهبىلت بطا 

و في هظه الخالت ًخم جصخُذ الىخاثج غً  لخىظت ال جغقؼ غنها ضكت ؤلانىاع اإلا لىهاثظ و اإلاىغىغُت و ان ا 

و اللجىء بلى ؤلاحغاءاث ؤلاغتراغُت .  ؾٍغ

  : رفض املداسبت 

ذ ضمً ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت غلى ؤهه ال ًمًٌ عقؼ اإلاداؾبت هدُجت ج 43جىظ اإلااصة  نُو في الخطٍغ

 الجباجي ؤو في اإلاداؾبت بال في الخاالث الخالُت:

 َمً الهاهىن الخجاعي و شغوؽ و يُكُاث  11بلى  9اإلاداؾبت ؾير مؿابو ألخٍام اإلاىاص مً غىضما ًٍىن مؿ

مً الهاهىن الخجاعي غلى بلؼام ًل شخظ  9جؿبُو اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني ، في هظا الطضص جىظ اإلااة 

جىظ  و ،1 ؾبُعي ؤو مػىىي له ضكت الخاحغ بمؿَ الُىمُت الػامت و حسجُل ًل الػملُاث اإلااؾؿت قُه

يظلَ غلى مؿَ سجل الجغص لػىاضغ ؤضُى اإلااؾؿت و ؾػضاص الىزاثو اإلاداؾبُت التي هظ غليها  10اإلااصة 

 اإلاخػلو بؿغم و يُكُاث جؿبُو اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني يما ًلي : 1975حىان  23اإلاهغع اإلااعر في 

 باجُت.هىػت بؿبب بوػضام الىزاثو ؤلازغىضما ال جدخىي إلاداؾبت غلى اي نُمت م -

غىضما جخػمً اإلاداؾبت ؤزؿاء ؤو بؾكاالث ؤو مػلىماث ؾير صخُدت زؿيرة و مخٌغعة في غملُاث اإلاداؾبت  -

. 

                                                        
 .48ص  2008ؿبػت الثاهُت ،صاع الهىمت ،الجؼاثغ ،الػُض الطالحي ،الىحيز في شغح ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت ،ال– 1

 
 .2007،مدضزت بلى ؾاًت ناهىن اإلاالُت االخٌمُلي 191ناهىن الػغاثب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت ،اإلااصة  - 1
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مً الهاهىن الخجاعي و شغوؽ  11بلى  09غىضما ًٍىن مؿَ الضقاجغ اإلاداؾبت ؾير مؿابو ألخٍام اإلاىاص مً  -

 و يُكُاث جؿبُو اإلاسؿـ الىؾني للمداؾبت .

 ما الاؾـ اإلاهترخت قخػخمض بضون ؤزظ بػين ؤلاغخباع عص اإلاٍلل .ؤه الخالت ال جؿبو ؤلاغتراضُت  و في هظ

 

 التػدًالث : ثإجراءا 

 أ : إلاجراءاث إلاغتراضيت

و لظلَ غلى ؤلاصاعة الجباثُت لتزاماث الجباثُت و اإلاداؾبُت و هي جخػلو باإلاٍلكين الظًً ًدترمىن ؤلا

ت بخترام بػؼ الهىاغض و ؤلالتزاماث مً  و في هظا ؤلاؾاع قةن هخاثج الػملُاث ؤحل الهُام بالخػضًالث الػغوٍع

و نض ججغي مداصزت بغتراغُت  بين ختى في خاُ غضم وحىص حػضًالث ،  الغنابُت الجباثُت ًجب ؤم جبلـ اإلاٍلل

و عؾالت مىص ى غليها مؼ بشػاالؿغقين خُى خُى الىخاثج اإلابل ع بؾخالم ؿت ،و الخبلُـ ًجب ؤن ًىحه غً ؾٍغ

 .ؤو حؿلُم للمٍلل شخطُا 

ًخمًٌ اإلاٍلل مً بعؾاُ نبىله ؤو جهضًم مالخظاجه ،و غىضما ث ًجب ان ًٍىن مكطال و مػضال ختى ُبد

و اإلاغاؾلت ؤًػا  مػللت و   مكطلت.ًغقؼ اإلاضنو هظه اإلاالخظاث ًجب غلُه ان ًبلؿه غً ؾٍغ

  خادًت الجاهب :أإلاجراءاث 

صاعة الجباثُت بطكت جلهاثُت باإلحغاءاث اخاصًت الجاهب غىضما ال ًلتزم اإلاٍلل بةلتزاماجه اإلاداؾبت و جهىم ؤلا  

الجباثُت ،ؤو ًغقؼ الغنابت الجباثُت ،و غليها ان جازظ في الخؿبان هظا اإلاىنل ،و هظا ؤلاحغاء ًدغم اإلاٍلل 

أ:1 يـــــــــــاإلاغجبؿت باإلحغاءاث ؤلاغتراغُت ،و ؤلاحغاءاث ؤخاصًت الجاهب التي جباشغها هي يما ماًلمً الخهىم 

 : التلىيم إلاللائي 

بت بضون اللجىء بلى  هظا الخو ًسُى لإلصاعة الجباثُت بخدضًض بشٍل ؤخاصًت الجاهب اؾـ قغع الػٍغ

 ؤلاحغاءاث ؤلاغتراغُت و هي حؿخػمل في خالت :

ذ ؤو ؤلابضاع اإلاخإزغ . -  غضم الخطٍغ

غ . -  عقؼ ؾلب الخىغُذ او الخبًر

 ؤلاغتراع غلى خو ؤلاؾالع. -

 : التلييم إلاللائي 

مً ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت غلى ؤهه بطا حؿير الهُام باإلاغانبت الجباثُت ًكػل اإلاٍلل  44هطذ اإلااصة 

بت او قػل الؿير ، ًخم قىعا جهضًغ ؤؾـ  بت .بالػٍغ الػٍغ 2 

 التبليغ التللائي: 

داث اإلاٍلل بؿبب جبرع الغقؼ الٌلي يبيرة  ؤزؿاء  و هى خو ؤلاصاعة بخصخُذ بشٍل اخاصي الجاهب جطٍغ

 للمداؾبت.

  : أجبليغ الىتائج
                                                        

 .2007،مدضزت بلى ؾاًت ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي 7-20ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت ،اإلااصة – 1
 جباثُت ،هكـ اإلاغحؼ .ناهىن ؤلاحغاءاث ال– 2



دور التدكيم املداسبي في مكافدت                                                                                    الفصل الثاوي

 التهرب الضريبي

 

38 
 

بت الخاغؼ للغنابت  بػض  بهتهاء غملُاث اإلاغانبت ،غلى ؤلاصاعة الجباثُت ؤن حػلم اإلاٍلل بالػٍغ

ًاف  و جبلُـ مىص ى غلُه مؼ وضل بؾخالم ،و ًجب ان ًٍىن مكطال بشٍل  و بالخػضًالث اإلاجغاة غً ؾٍغ

مً ؤحل بعؾاُ ًىم  30يغ قُه ؤن له الخو في ؤن ٌؿخػين بمؿدشاع مً بن بزخُاعه ،و له ؤحل و ًظ مػلال ،

و بػض الخبلُـ  ؿؼ قترة الخهاصم اإلادضصة ناهىها ،مىاقهخه و ضُاؾت مالخظاجه ،و وشير هىا ؤن الخبلُـ يهضف بلى ن

 خاالث ًمًٌ ان جىاحه اإلاٍلل : 3ًىحض 

او ؾير  عص اإلاٍلل ًغؾل في الاحاُ الهاهىهُت بةضضاع مالخظاث و التي مىغىغُت و مبرعة و بالخالي جهبل ، -

مػلال و مكطال بما قُه و ًجب ؤن ًٍىن لى اإلادهو ان ًطىؽ جبلُـ نهاجي ، لظلَ غاإلااؾؿت و بالخالي جغقؼ ،

 الٌكاًت .

الغص ًغؾل مخإزغا و غىضما جٍىن حجج اإلاٍلل مهبىلت مً ؤلاقػل ؤن جصدر ألاؾـ اإلابلؿت مً ؤحل بنامت  -

بت بغافي .  بشٍل مالثم حضُو قغع الػٍغ

 هظه الخالت جكهم يهبتُ غمني للمٍلل باألؾـ اإلابلؿت ؾابها مً نبل اإلادهو .ؾُاب الغص و في  -

ًىما، غلى  40بػضما ًبلـ الخهو هخاثج اإلاغانبت للمٍلل ،ؾىاء ؤحاهب ؤم ال غلى ما وعص في الخبلُـ في ؤحل  -

 (.  Les rôles Supplémentairesاإلادهو ؤن ًدغع جهغي غملُاث الخدهُو و ًهىم بةضضاعالجضاُو ؤلاغاقبت ) 

 أ: التبليغ النهائي

غ إلاسخلل اإلاطالر بمماعؾت مهامها في اغماُ الغنابت ،و ًدخىي غىاضغ جىكُظ غملُاث ٌ  ؿمذ هظا الخهٍغ

الخضنُو ، مً احل هضف الخىخُض ًىحض همىطج ٌؿخػمل مً نبل ًل اإلاطالر اإلاػىُت باإلاغانبت ،و جىصع 

غ اإلاغانبت في اإلالل الجباجي للمٍلل  ٍت الجهىٍت للػغاثب مً جغؾل وسخت ازغي بلى اإلاضًغ  ،وسخت مً جهٍغ

أ1. ؤحل الخدلُل و الخلخُظ 

 : أجدرير جلرير غملياث التدكيم

غ إلاٌ غماُ الغنابت ،و ًدخىي غىاضغ جىكُظ غملُاث سخلل اإلاطالر بمماعؾت مهامها في ؤؿمذ هظا الخهٍغ

ىصع وسخت الخضنُو ، مً احل هضف الخىخُض ًىحض همىطج ٌؿخػمل مً نبل ًل اإلاطالر اإلاػىُت باإلاغانبت و ج

غ اإلاغانبت في اإلالل الجباجي للمٍلل  ت الجهىٍت للػغاثب مً ؤحل ب، جغؾل وسخت ازغي مً جهٍغ لى اإلاضًٍغ

 الخدلُل و الخلخُظ .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 ، 19ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت،اإلااصة  – 1
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أإلاطار الىظري للركابت الجبائيت:ثاوياملبدث ال

لى خؿغم بالغنابت ،و مىه جم البها غً باقي ؤشٍاُ  جخميز  طاث و اإلاميزاثالخسطبػؼ للغنابت الجباثُت 

 هظه ألازيرة . هضافغمىمُاث خُى الغنابت الجباثُت بما قيها اإلاكهىم وؤ

 

أاملطلب الاول :مفهىم الركابت و الركابت الجبائيت

  : إيض ـــــــــــــــــــحػخبر الغنابت ؤخضي الىظاثل ألاؾاؾُت التي جهىم بها ؤحهؼة مخػضصة بؿُت الخ مفهوم الرقابة

ً جدهُو اليشاؽ اإلاالي في خضوص الؿُاؾت الػامت لها ، يما حػمل غلى الٌشل غً الؿلىيُاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ل اإلاهترخت ـــــــــــــــــُـــــــــــــــــــــالالؤزالن ت ومً ؤهم الخػاٍع ت والالناهىهُت مثل الغشىة والؿغنت في اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

كٌغ الانخطاصي " قاًُى " الظي غغقها غلى ؤنها : ) الغنابت جهىم غلى الخدهو مما بطا ـــــــــــــــــــــــٍل اإلاللغنابت حػغ 

ى ا للخؿت اإلاغؾىمت والخػلُماث الطاعمت والهىاغض اإلاهغعة ، ؤما مىغىغها قهــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوق  ًان ًل ش يء ٌؿير

 . ؤحل جهىٍمها ومىؼ جٌغاعها ( إ مًــــــــــــــــــــــــي الػػل ؤو الخؿجبُان هىاح

كها غلى ؤنها : ) الىؾُلت اإلاجضًت لهُاؽ ألاصاء مً ؤحل الخإيض مً ؤن ألاهضاف نض جدههذ  يما ًمًٌ حػٍغ

 وؤن الخؿـ نض وغػذ مىغؼ الخىكُظ بالؿغم الصخُدت يما ؤنها حؿخؿُؼ ؤن حؿبو ألاخضار قخػمل غلى

 .لُخم الخىكُظ وقها إلاهاًِـ مهغعة(الخىبُه مً الاهدغاقاث نبل ونىغها 

مما ؾبو وؿخسلظ ؤن الغنابت وؾُلت غالحُت تهضف بلى الخػغف غلى ههاؽ الػػل والخؿإ مً ؤحل الػمل 

.غلى جصخُدها ومػغقت مىاؾو الخلل والاهدغاف نبل ونىغها مً ؤحل جكاصيها 
1 

  : ي ـــت قـــــــــال ًسخلل مكهىم الغنابت في الىظام الجباجي غً مكهىم الغناب مفهىم الركابت الجبائيت

مًٌ حػٍغل ــــــــــــــــــــــــــــؿانــــــه ها الىاؾؼ قهي الىؾُلت ألايثر هجاغت للٌشل غً مىؾً الؿش والتهغب الجباجي ٍو

حي، بط ؤن اإلاٌ ت غلى ؤنها : ) الغنابت هي اإلاهابل اإلاىؿهيــــــالغنابت الجباثُ بت ــــــــــــــللىظام الجباجي الخطٍغ لل بالػٍغ

داث لإلصاعة الجباثُت . وما غــــــــــــــــــضًــــــــــــــخهـــــــــًهىم ب ظه ـــلى هــــــــم اإلاػلىماث اإلاخػلهت بيشاؽ مضازُله غلى شٍل جطٍغ

                                                        

.25،ص 1993،صاع النهػت الػغبُت ،الهاهغة ،املفاهيم الحدًثت للركابت مدمض ناؾم الهؼوٍني ،مهضي خؿين ػوٍل ،  - 1  
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و الغنابت التي ًمًٌ ؤن جخسظ غضة ؤشٍاُ اث صخت هظهــــــــــــغة بال بزبـــــــُــــــألاز داث غً ؾٍغ  .(الخطٍغ

ت لػمان اإلاؿ ل آزغ للغنابت الجباثُت يما ًلي الغنابت الجباثُت هي الىؾُلت الػغوٍع مًٌ بغؿاء حػٍغ اواة ــــــــــــــــــــــٍو

بت . وحشٍل كت  بين ألاقغاص في صقؼ للػٍغ شغؾا مً الشغوؽ ألاؾاؾُت والكػالت لخدهُو مىاقؿت شٍغ

 .اصلت بين اإلااؾؿاث (ـــــــــــــــوغ

مما ؾبو ًمًٌ بغؿاء حػٍغل شامل للغنابت الجباثُت يما ًلي : ) هي مجمىغت مً ؤلاحغاءاث التي جهىم بها 

داث واإلاػلىماث اإلاهضمت مً ؾغف اإلاٍلكين  ألاحهؼة اإلاٍلكت بالغنابت الجباثُت للخإيض مً صخت الخطٍغ

ل الخجاوػاث الجباثُت اإلاهضصة  بي، ًو بت . في بؾاع نىاهين مدضصة تهضف بلى الخهلُل مً التهغب الػٍغ بالػٍغ

 لالنخطاص الىؾني ( .

حي بهضف الخهلُل مً التهغب  ومً هىا وؿخيخج ؤن الغنابت الجباثُت هي مغانبت ؾير الىظام الجباجي الخطٍغ

بي ، ويظا ج ىت .الػٍغ بت واإلاداقظت غلى مىاعص الخٍؼ  دهُو الػضالت بين اإلاٍلكين بالػٍغ
2 

أاملطلب الثاوي :أسباب و أشكال الركابت الجبائيت

 أسباب الركابت الجبائيتأ

 هىاى ؾببين عثِؿُين لهُام الغنابت الجباثُت في الجؼاثغ  و التي ًمًٌ جلخُطها قُما ًلي :

  التصريداث الجبائيتالركابت الجبائيت كىسيلت ملتابػت: 

حي ،ألن اإلاٍلل هى مً ًدضص بىكؿه ؤؾـ  حػض الغنابت الجباثُت و ؾُلت هامت إلاخابػت الىظام الخطٍغ

داث  و الغنابت الجباثُت ًخم الخإيض مً صخت هظه الخطٍغ بت و ًطغح بها لإلصاعة الجباثُت،غً ؾٍغ قغع الػٍغ

بُت.اإلاٌخدبت و غمان مطضانُتها و صختها يما حؿمذ ؤًػا ب  خجؿُض مبضؤ الػضالت الػٍغ

 : أالركابت الجبائيت كىسيلت ملكافدت التهرب الضريبي

بي بشتى الؿغم  بت بلى التهغب ؤو جسكُؼ الػبئ الػٍغ هظغا لألؾباب مخػضصة ًلجإ بػؼ اإلاٍلكين بالػٍغ

ٌػبر مً ؤولىٍاث و الؿير الشغغُت ،لظلَ قةن غملُاث مٍاقدت هظه اإلاماعؾاث الخضلؿُت و ألاؾالُب الشغغُت 

و جهىُاث مسخلكت و مخػضصة  ؤلاصاعة الجباثُت و التي جملَ ؾلؿاث و ضالخُاث واؾػت جماعؾها ،و طلَ غً ؾٍغ

بي ألنها  غلى مسخلل ؤضىاف اإلاٍلكين مً بُنها الغنابت الجباثُت التي حػض ألاصاء الػغوعي إلاٍاقدت التهغب الػٍغ

ىت الػمىمُت  1. حشٍل غمان لخدهُو مطالر الخٍؼ

 أشكال الركابت الجبائيت: 

بي الجؼاثغي : لضًىا الشٍل الخالي ًبين لىا ؤشٍاُ الغنابت الجباث  ُت وقها للىظام الػٍغ

أ : اشكال الركابت الجبائيت في الجزائر . (II_ 1الشكل ركم )

 

                                                        
ت أساسياث التىظيم و إلادارة غبض الؿالم ؤبى ندل ، - 2 ضة ،ؤلاؾٌىضٍع  .235،ص 2002،،صاعالجامػُتالجٍغ

02 02،نفس المرجع ،ص ص  مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةلياس قالب ذبيح ، .  - 1 

   
 

 اشكال الرقابة الجبائية
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.02 02،مساهمت التدقيق المحاسبي في دعم الرقابت الجبائيت ،نفس المرجع ،ص صلياس قالب ذبيح  :املصدر  

ؤشٍاال و ؾغنا غضًضة ًخىحب اؾخػمالها في الىنذ اإلاىاؾب و خؿب  الػامت  جإزظ غملُت الغنابت 

بت و  داث اإلاهضمت مً اإلاٍلكين بالػٍغ ؤهمُتها ًىنها تهضف ؤؾاؾا بلى الخإيض مً صخت و مطضانُت الخطٍغ

 : ثل هظه ألاشٍاُ فيجخم

 _ الغنابت الشٍلُت.

 _ الغنابت غلى الىزاثو.

أالركابت الشكليت: -

داث اإلاهضمت مً ؾغف اإلاٍلكين قهي                حػخبر الغنابت الشٍلُت ؤُو غملُت عنابُت جسػؼ لها الخطٍغ

داث و اإلاالخظت مً ؾغف جسظ مجمل الخضزالث التي لها غالنت بخصخُذ ألازؿاء اإلااصًت الظاهغة في  الخطٍغ

بت و الػىاضغ اإلاخاخت في جدضًض  اإلاغانبين الجباثين، يما ؤن لها مهمت مغانبت هىٍت و غىىان اإلاٍلكين بالػٍغ

بي. بي و بالخالي  1الىغاء الػٍغ ؤي ًمًٌ الهُى بإنها عنابت جخم في مٌخب اإلاغانبت ؤو مطلخت جدضًض الىغاء الػٍغ

 اإلااصًت اإلاسجلت في السجالث، و يظا هىٍت اإلاٍلل.هضقها هى حػضًل ألازؿاء 

داث، قان هظا الىىع مً الغنابت ال   ا باغخباعها ؤُو غملُت مغانبت جسػؼ لها الخطٍغ وجخم هظه الغنابت ؾىٍى

هت التي جم بها  ذ الجباجي(، و لًٌ قهـ الؿٍغ ًىظ غلى الخإيض مً صخت ألاعنام اإلاطغح بها ) مػؿُاث الخطٍغ

 ظهاع هظه ألاعنام.ؤلاشاعة ؤو ب

 و مما ؾبو وؿخسلظ زاضِخين لهظه الغنابت: 

داث.        _ حػخبر ؤُو غملُت عنابُت للخطٍغ

داث صون الخإيض مً صخت هظه ألازيرة.        _ تهضف بلى مغانبت شٍل الخطٍغ

 الركابت غلى الىثائم -

                                                        

.39،مظيغة صيخىعاه ،حامػت مدمض زُػغ ،بؿٌغة ،ص التدكيم املداسبي في إطار الركابت الجبائيتنمُضة آؾُا،   -1  

الرقابة الجبائية الشاملة على 

 مستوى المفتشيات

الرقابة الجبائية المعمقة على 

 مستوى األجهزة

 الرقابة

 الشكلية  

 

 الرقابة 

 على الوثائق

مستوى 

 المفتشيات

التدقيق 

المصوب في 

 المحاسبة

 

التدقيق 

المعمق لمجمل 

 الوضعية 

التدقيق في 

محاسبة 

 المكلف

مستوى 

 المفتشيات
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ًاملت ؤي بػٌـ الغنابت غلى الىزاثو تهخم  الغنابت الشٍلُت قان الغنابت غلى الىزاثو ًجب ؤن جٍىن 

داث الجباثُت اإلاٌخدبت مً نبل اإلاٍلكين، بمهاعهتها مؼ  مسخلل اإلاػلىماث  بةحغاء قدظ ههضي و شامل للخطٍغ

 و الىزاثو اإلاخىقغة في اإلالل الجباجي للمٍلل الظي هى بدىػة ؤلاصاعة. 

ذ وصعاؾت مضي جغابـبالخالي قاإلاغانب الجباجي ًهىم بخدلُل و جضنُو جام، لٍل الىهاؽ اإلا و   خػمىت في الخطٍغ

ذ مهاعهت مؼ الؿىىاث الؿابهت، بهضف ايدشاف ألازؿاء اإلاغجٌبت.  و ججاوـ ألاعنام اإلاهضمت في ؾىت الخطٍغ

في خالت بهاء بػؼ الىهاؽ الؿامػت باليؿبت للمدهو ٌؿخؿُؼ ؤن ًؿلب بػؼ اإلاػلىماث ؤو الخىغُداث  و 

 2مً ؾغف اإلاٍلل.

بمىحب اإلاهام و الامخُاػاث اإلاسىلت مً نبل الهاهىن الجباجي للمدهو ًمٌىه ؤن ًؿلب مً  طلب املػلىماث: -

مًٌ ؤن جهضم يخابُا  داث اإلاهضمت ٍو نبل اإلاٍلل بمضاصه ببػؼ اإلاػلىماث خُى ههاؽ و ؤمىع اخخىتها الخطٍغ

   الصخُذ ألؾـ قغع ؤو شكهُا  قهظا ؤلاحغاء ٌؿاهم في بعؾاء هىع مً الخىاع بين الؿغقين مً احل الخثبُذ

 .3اإلاطغح بها

راث و التىضيداث:  - بت ؤلاحابت غلى الؿلب الشكىي ؤو إلاا ًٍىن  غىضما ًغقؼطلب التبًر اإلاٍلل بالػٍغ

الجىاب الظي جم جهضًمه غباعة غً عقؼ لإلحابت غً ًل ؤو حؼء مً الىهاؽ اإلاؿلىب جىغُدها، ًخػين غلى 

ابؼ ؤلالؼامُت ؤيثر، و ًجب ؤن ًبين هظا الؿلب الٌخابي ؤًػا بشٍل اإلادهو ؤن ٌػُض ؾلبا يخابُا ألهه ًػكي ؾ

غاث و الخىغُداث، الن اإلاٍلل مؿالب بخهضًم  ت للخطُى غلى الخبًر ذ الىهاؽ التي ًغاها اإلادهو غغوٍع ضٍغ

داث و بين ما  بُت خُى غضم الخىاؾو اإلاٌدشل بين ما هى مىحىص في الخطٍغ الشغوخاث لإلصاعة الػٍغ

بُت مً زالُ مماعؾت خهها في الاجطاُ، يما ًجب جهضًم الضلُل الٍافي غلى ؤن جدطلذ غلُه  ؤلاصاعة الػٍغ

بت ال  غاث مً ؾغف اإلاٍلل بالػٍغ ما هى مطغح به مً ؤعنام صخُدت و صنُهت، و ؾلب الخىغُداث والخبًر

 1ًىما لخهضًم الغص غليها.  30ًجب ؤن ًخػضي مضة 

ًاقُت  و  باليؿبت للمدهو، لظلَ ًلجا بلى الغنابت الخاعحُت، و مىه وؿخسلظ في نض جٍىن هظه ؤلاحغاءاث ؾير 

ألازير ؤن الهضف مً الغنابت غلى الىزاثو هى ايدشاف اإلاٍلكين ؾير ألامىاء و جصخُذ ألازؿاء اإلاغجٌبت في 

داث، يما حؿاغض ؤًػا في ازخُاع اإلالكاث التي حشٍل مىغىغا للغنابت اإلاػمهت.   2الخطٍغ

أغلى الىثائم شكل ًمثل الركابت : (II- 2لشكل ركم)ا

أ

أ

أ

أ

                                                        

.20ص 2012،صون الؿبػت ،صاع الهضي ،الجؼاثغ ، النزاع الضريبيالتدكيم املداسبي و غبض الغػام ،  ،    2-غباؽ 

ضة س ي ًىؾل،  هكـ اإلاغحؼ ، ص:  -3   .   67ؾلُم الػغبي، قٍغ

 

23،نفس الرجع ،ص   .   2 -نجاة نورى 

 الرقابة على الوثائق

 

 عدم وجود نقائص وجود نقائص
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أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

.02قابت الجبائيت ،نفس المرجع ،ص : لياس قالب ذبيح ،مساهمت التدقيق المحاسبي في دعم الراملصدر  

أ

أ الركابت في غين املكان: -

التي جخم صازل اإلاٍاجب قان الغنابت بػين اإلاٍان جخم زاعج مٍاجب ؤلاصاعة غلى زالف الغنابت غلى الىزاثو 

نهين لألمٌىت التي ًؼاُو قيها ضالجباثُت، ؤي هي عنابت زاعحُت و جخمثل في الخضزالث اإلاباشغة لألغىان اإلا

بت وشاؾاتهم، ؤي غباعة غً مػاًىت مُضاهُت للخإيض مً صخت و هؼاهت اإلاػلىماث ا إلاىحىصة في اإلاٍلكىن بالػٍغ

هت ؤيثر قػالت مً ؾيرها مً خُث الىخاثج  داث اإلاهضمت بلى ؤلاصاعة الجباثُت، خُث: " حػخبر هظه الؿٍغ الخطٍغ

و الهُام بمغانبت صنُهت لخهُهت اليشاؽ اإلاماعؽ مً ؾغف اإلااؾؿت، التي  التي ًمًٌ الىضُى لها غً ؾٍغ

           ى مسخلل وؾاثل ؤلاهخاج و ؾغم اؾخػمالها جٍىن مدل اإلاغانبت و الخضنُو، و طلَ بالكدظ والخػغف غل

 و ؤًػا صعحت جإهُل الػماُ اإلاؿخسضمين لهظه الىؾاثل ".

 نُو ًخػمً وؾُلخين هما:ضو بالخالي هظا الشٍل مً الخ

   VC تاإلاداؾبفي  نُو ض_ الخ       

   VASFE   1لجباثُتنُو اإلاػمو في مجمل الىغػُت اض_ الخ       

 :تفي  املداسب التدكيم  -

داث الجباثُت اإلاٌخدبت مً   ٌػني الخضنُو في اإلاداؾبت مجمىغت الػملُاث الغامُت بلى مغانبت الخطٍغ

جب ؤن ًخم الخدهُو في الضقاجغ و الىزاثو اإلاداؾبُت بػين اإلاٍان، و بالخالي ال ًمًٌ  بت، ٍو ؾغف اإلاٍلكين بالػٍغ

 2ؤلاصاعة الجباثُت الظًً لهم عجبت مغانب غلى ألانل.  بحغاء الخضنُو في اإلاداؾبت بال مً ؾغف ؤغىان

                                                        

م ، -1 غة ، دور الركابت في الحد مً التهرب الضريبيؾػبان  مٍغ  .53، ص 2015،مظيغة اإلااؾتر ،حامػت ؤيلي مدىض ؤولخاج ،البٍى
 .10،ص 20ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت ،اإلااصة  - 2

 تجاوزات و إغفاالت خطيرة -

صعوبة تحديد الضرر  -

 الجبائي

 إكتشاف تهرب الضريبي -

 نقائص مستخرجة -

 فوارق مكتشفة -

طلب معلومات و توضيحات 

 التسوية الجبائيةمن أجل  

 
إقتراح تقديم الملف الجبائي 

 على الرقابة الجبائية المعمقة

 

 يحفظ الملف في مكانه
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أالتدكيم املػمم في مجمل الىضػيت الجبائيت: -

ًهطض بالخضنُو اإلاػمو في مجمل الىغػُت الجباثُت الػملُاث التي حؿتهضف الٌشل غً ًل قاعم  

بت و الضزل اإلاطغح به، ؤي بطكت غامت الخإيض مً الخ داث غلى  بين الضزل الخهُهي للخاغؼ للػٍغ طٍغ

الضزل ؤلاحمالي، اإلاضازُل اإلادههت زاعج الجؼاثغ ويظالَ قىاثؼ الهُمت الىاججت غً الخىاُػ بمهابل غً 

 الػهاعاث اإلابيُت و ؾير اإلابيُت.

يما ٌػبر غىه غلى اهه مجمىغت الػملُاث التي جغمي بلى الخإيض مً الاوسجام الخاضل بين اإلاضازُل 

بت و ؤغػاء مؿٌىه مً و الظمت  اإلاطغح بها مً حهت، اإلاالُت و الػىاضغ اإلاٍىهت لىمـ مػِشت الخاغؼ للػٍغ

 غي.ــــــت ؤزـــــــحه

قُىكظ هظا الخضنُو في خالت ما لىخظ قاعم مدؿىؽ بين اإلاضازُل اإلاطغح بها مً ؾغف الخاغؼ مً حهت  

 3وغىاضغ همؿه اإلاػِش ي و الىكهاث اإلاسططت لطُاهت ؤماليه مً حهت ؤزغي. 

 

 

 

 

أأهداف الركابت الجبائيت املطلب الثالث :

 مً ما ؾبو ًمًٌ بؾخسالص بػؼ ألاهضاف التي حؿعى بلى جدهُهها و اإلاخمثلت في :

 و جخمثل في : الهدف اللاهىوي : 

الخدهو و البدث في مضي شغغُت و صخت مسخلل الػملُاث اإلاالُت اإلاسجلت في صقاجغ اإلاٍلكين و جؿابهها مؼ  -

ذ   به لإلصاعة الجباثُت .ما جم الخطٍغ

ؼ الجباجي . - بت وقها للدشَغ  الخإيض مً الخىكُظ و جدطُل الػٍغ

ػاث و حػمُمها غلى حمُؼ ألاشخاص اإلاٍلكين بها مً زالُ جإصًت و حباتهم  -    مغانبت جؿبُو الهىاهين و الدشَغ

 1و غمان الخهىم التي ٌؿخكضون منها.

 

  بُت و طلَ مً زالُ الخضماثللغنابت الجباثُت صوع  : الهدف إلاداريأ                   ا هاما باليؿبت لإلصاعة الػٍغ

 و اإلاػلىماث التي جهضمها و ًمًٌ جدضًضها في الىهاؽ الخالُت :

ػاث اإلاػمُى بها مما ٌؿاغض ؤلاصاعة  - حؿاغض الغنابت الجباثُت غلى الخىبُه غلى ؤوحه الىهظ و الخلل في الدشَغ

 ؤلاحغاءاث الخصخُدت.الجباثُت غلى بجساط 

  إلاام بإؾبابها و جهُُم آزاعه          جدضًض ؤلاهدغاقاث و يشل الازؿاء ٌؿاغض ؤلاصاعة الجباثُت في اإلاػغقت و ؤلا -

 و بالخالي بجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت إلاىاحهت اإلاشٌالث التي جىجم غً طلَ.

                                                        
 .14،ص 21ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت ،اإلااصة   - 3
،مظيغة ماحؿتر في الػلىم ؤلانخطاصًت ،حامػت  فػاليت الركابت الجبائيت و اثرها في مكافدت التهرب الضريبي في الجزائربىشغي غبض الؿني ،  - 1

 .89،ص 2011جلمؿان ،
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بي .حؿمذ غملُت الغنابت الجباثُت بةغضاص ؤلاخطاثُاث مثل وؿب  -  2التهغب الػٍغ

 تهضف الغنابت الجباثُت غلى اإلاداقظت  غلى ألامىاُ الػامت مً الخالغب: الهدف املالي و إلاكتصادي                

ىت الػامت     و الؿغنت ،ؤي خماًتها مً ًل غُاع بإي شٍل مً ؤشٍاُ، و هظا لػمان صزُى بًغاصاث ايبر للخٍؼ

اصة الغقاهُت ؤلانخطاصًت للمجخمؼ  اصة ألامىاُ اإلاخاخت لإلهكام الػام مما ًاصي بلى ٍػ بطا ؤن ،و بالخالي ٍػ

 3الاهضاف ؤلانخطاصًت للغنابت الجباثُت مىحىصة غمً الػالناث اإلاغيبت بين ؤلانخطاص و الجباًت .

  :و ًخمثل في : الهدف إلاجتماعي 

 بمسخلل ضىعها مثل الؿغنت و ؤلاهماُ .مىؼ و مداعبت و بهدغاقاث اإلامُى  -

بت و هظا بةعؾاء مبضؤ - ثل في ونىف ؤؾاس ي لإلنخؿاغاث و اإلاخم جدهُو الػضالت الجباثُت بين اإلاٍلكين بالػٍغ

بت.  حمُؼ اإلاٍلكين غلى نضم اإلاؿاواة ؤمام الػٍغ

 

 

 

 

 

أمساهمت مدكم الحساباث في الحد مً التهرب الضريبي  :ملبدث الثالثا

بت اخترام الالتزاماث  طاث الؿابؼ اإلاداؾبي والجباجي.لخكاصي   الػهىباث الجباثُت وحب  غلى اإلاٍلل بالػٍغ

  مػاًير التدكيم املداسبي و خلىق مدكم الحساباث و واجباجه  :املطلب لاولأ

ًهُم حػغف مػاًير الخضنُو  بانها " اإلاهاًِـ التي ٌؿخؿُؼ اإلاضنو في غىئها ؤن  : _ مػاًير التدكيم املداسبي

ًان نض نام بالىاحباث التي بلتزم بها يػػى ًىدؿب بلى مهىت  الػمل الظي نام به، ان ًخػغف غلى ما بطا 

 اإلاداؾبُت و الخضنُو ".

ٍي للماخؿبين الهاهىهُين" "بةغضاص غشغة مػاًير للخضنُو زم جهؿُمها بلى زالر   AICPA و نض نام اإلاػهض ألامٍغ

 1و هي :مجمىغاث 

 .)اإلاػاًير الػامت )الصخطُت 

 . اإلاػاًير الػمل اإلاُضاوي 

   .غ  مػاًير بغضاص الخهٍغ

احي إلاً ؾيزاولىن مهىت الخضنُو    و هي مجمىغت مً اإلاػاًير جخػلو بالخٍىًٍ الظ املػاًير الػامت )الشخصيت(: -

 ؤؾلو غليها البػؼ باإلاػاًير الصخطُت و حشمل زالر مػاًير:و منها 

 تمػاًير الخإهُل الػلمي و الٌكاءة اإلاهىُ -

 2مػاًير ؤلاؾخهالُ  -

                                                        
 .46،هكـ اإلاغحؼ ،ص مساهمت التدكيم املداسبي في دغم الركابت الجبائيت لُاؽ نالب طبُذ ،  - 2

3 - www.Centpourcent .dz IRI .AHLAMonTadA .NET \T578.Tepic ;26-02-2017 ;09 :40. 
 .25ص 1999صاع الىعام لليشغ ،غمان ،الؿبػت الاولى ،،دخدوح ،أساسياث التدكيم في ظل املػاًير الامريكيت و الدوليتخسبن خؿبن الهاض ي ،  -1
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 مػاًير الػىاًت اإلاهىُت -

ةحغاءاث غملُت : حػخبر مػاًير الػمل اإلاُضاوي بمثابت ؤلاعشاصاث الالػمت لهُام اإلاضنو ب مػاًير الػمل امليداوي -

 صلت و الهغاثً و جخمثل مػاًير و هي :مثل :حمؼ ألا الكدظ 

 3مػُاع ؤلاشغاف و الخسؿُـ  -

 جهُُم هظام الغنابت الضازلُت  -

 4يكاًت ألاصلت و نغاثً ؤلازباث  -

أ5مػيار إغداد التلارير : -

غ قُما ًلي :  و جخمثل مػاًير بغضاص الخهاٍع

  اإلاخػاعف غليهابغضاص الهىاثم اإلاالُت وقها للمباصت اإلاداؾبُت  -

 الثباث في جؿبُو اإلاباصت اإلاداؾبُت الخػاعف غليها -

 ؤلاقطاح الٍافي و اإلاىاؾب  -

 .ببضاء الغؤي الكني في الهىاثم اإلاالُت ًىخضة واخضة  -

 

أخلىق وواجباث مدافظ الحساباث :

أ1خلىق مدافظ الحساباث : -

ػاث خلهض   11صاء واحبه و هظا ما انغجه اإلااصة لُخمًٌ مً ؤهىنا إلاداقظ الخؿاباث مىدذ الهىاهين و الدشَغ

ًاألحي : 1999( لؿىت 2مً هظام مماعؾت مهىت مغانبت و جضنُو عنم )  و 

 و الػهىص الخاضت بها.مؿدىضاتها و ألاوعام و الىزاثو  غلى صقاجغ الجهت الخاغػت للخضنُو و سجالتها و ؾالع ؤلا  -

ا إلهجاػ ؾلب ؤ -  .مهمخه مً ؤي مىدؿبي الجهت الخاغػت للخضنُو ي بُان او بًػاح ًغاه غغوٍع

      بحغاء الجغص  في الىنذ اإلاىاؾب لخؼاثً الجهت الخاغػت للخضنُو و مساػنها و ما جدخىٍه مً ؤوعام مالُت -

 و مؿدىضاث ووزاثو و بػاجؼ و مػضاث و ؾيرها .  و ههضًت

 التزاماتها .الخدهو مً مىحىصاث الجهت الخاغػت للخضنُو و خهىنها و  -

اعة مطاوػها الخطُى غلى ما ًغاه مً مػلىماث قىُت جخػلو بيشاؽ الجهت الخاغػت للخ - ضنُو و مىخداتها و ٍػ

ػها ، و ؤلا و مٍاجبها  ؾدُػاح مً اإلاسخطين غً الىىاحي الكىُت التي ًدخاحها بهضع حػلو و مىانؼ غملها و مشاَع

 ألامغ بإصاء مهمخه.

غ اإلاهضم مً نبله غً خؿابتها خػىع بحخماغاث الهُئت الػامت  - لشغيت اإلاؿاهمت التي ًخم قيها مىانشت الخهٍغ

 ؤو اإلاهترح اإلاهضم مً مجلـ ؤلاصاعة بخػُين مداقظ الخؿاباث ازغ بضال غىه.

                                                                                                                                                                             
2
 .11،ص2004،مظيغة لىُل شهاصة اإلااحؿتر ،حامػت الجؼاثغ ،دور املراجػت في جفػيل الركابت داخل املؤسستؾىالي مدمض البشير ، - 

 .8،ص 2014،الؿبػت الاولى مطغ ،غام  الحساباث املػاصر ،الشركت املتددة للتىسيمجدكيم ؾؿان قالح اإلاؿاعهت ،  -3
 .43ؾؿان قالح اإلاؿاعهت ،هكـ اإلاغحؼ ،ص  -4
،حامػت قغخاث غباؽ ؾؿُل ،غام  صوع الخضنُو اإلاداؾبي في جكػُل الغنابت غلى بصاعة ألاعباح .مظيغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير بىؾىت خمؼة ، - 5

 .11-10،ص ص 2012
 .72-68ص ص 2002،صاع اإلاػغقت الجامػُت ،مطغ ، أصىل و كىاغد الراجػت و التدكيممدمض الؿُض ؾغاًا ، - 1
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  : ساباثجباث مدافظ الحوا -

 ٌػخمضها اإلاجلـ في جىظُم اإلاهىت .لتزام  بهىاغض الؿلىى اإلانهي و مػاًير ألاصاء  التي ؤلا  -

 باإلاػاًير الغنابُت الطاصعة غً مجلـ اإلاػاًير اإلاداؾبُت و الغنابُت في حمهىعٍت الػغام .ؤلالتزام    -

  جىظُم اإلاٌخب الظي ًماعؽ قُه غمله بما ًامً خكظ ؤوعام الػمل و الباًاهاث و اإلاؿدىضاث اإلااٍضة لهُامه  -

 مضة ال جهل غً زمـ ؾىىاث . بمغانبت و جضنُو الخؿاباث

جثبُذ ؤؾماء و جىانُؼ ألاشخاص الخابػين له الظًً نامىا بمغانبت و جضنُو الخؿاباث غلى ؤوعام غمل  -

 اإلاٌخب .

ًاملت   - غً وشاؾه و هدُجت مؿَ السجالث و اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت  بإغماُ اإلاٌخب التي حػؿي ضىعة 

 اغماله .

ًاثه ؤغضم الجمؼ بين ؤغماُ جىظُم الخؿاباث و مغانبت  - و جلَ الخؿاباث مً مداقظ الخؿاباث ؤو شغ

 مؿاغضه .

ض غلى  - ش قخذ اإلاٌخب ؤو حؿُير  30بزباع ألاماهت ؾغ اإلاجلـ بػىىاهه ؤو حؿُير قُه زالُ مضة ال جٍؼ ًىما مً جاٍع

 الػىىان .

 

 

 

أضت في خالت التهرب الضريبي طلب الثاوي :الػلىباث و الغراماث املفروأامل

 بن الهاهىن الجباجي ًىظ غلى هىغين مً الػهىباث غهىباث حؼاثُت و ازغي حباثُت :

  الػلىباث الجبائيت : 

ت هجض  ىنؼ مً جفي مسخلل الهىاهين الجباثُت هىغين مً الجؼاءاث حؼاءاث مالُت طاث ؾبُػت بصاٍع

 اإلادايم غض مغجٌبي و اإلاخابػين مً ؾغقها . و حؼاءاث حىاثُت جطضع مًؤلاصاعة الجباثُت طاتها 

اصاث و نض جٍىن ؾغاماث مالُت طاث ؾابؼ بصاعي جخمثل ؤؾاؾا في  الجؼاءاثو  الجباثُت نض جٍىن مجغص ٍػ

 الؿغاماث الجباثُت  اإلاىطىص غليها في الهىاهين الجباثُت اإلاسخلكت .

 اصاث غً قىاثض الخإزير و هي جضقؼ   : الزياداث بؿؼ الىظغ غً الجؼاءاث ألازغي التي الهضف جسخلل الٍؼ

ىت الػامت للضولت مً ح ؼ الػغع الظي ًطِب الخٍؼ بخه مً جؿبُهها حػٍى و غاء جإزغ اإلاٍلل غً اصاء غٍغ

اصاث جمثل وؿبت جسخلل اث مالُت ػقىاثض الخإزير لِؿذ لضيها ؾابؼ غهابي بل جإزظ ضىعة حػىٍ ،قالٍؼ

ة ناهىها إلاٍلل غىض غضم نُامه بدؿىٍت وغػُخه في آلاحاُ اإلادضصبةزخالف صعحت اإلاسالكت و جؿبو غلى ا

 يما ؤنها جكغع جلهاثُا و هي في خاالث مػُىت هبُنها قُما ًلي :،

ذ . -  1ؾُاب الخطٍغ

                                                        
 .2007ؾاًت ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي  ىلب،مدضزت 1-192ىم اإلامازلت،اإلااصة ناهىن الػغاثب اإلاباشغة و الغؾ -1
 ،هكـ اإلاغحؼ .322اإلااصة  - 2
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ذ. -  الخإزير  في جهضًم الخطٍغ

ذ . -  2غضم الخطٍغ

اصاث جكغع بيؿبت  ًان مهضاع الخهىم اإلاخملظ منها ؤنل   100و وشير بلى ؤن هظه الٍؼ ًامل الخهىم بطا  غلى 

ًان مهضاع الخهىم ًكىم ب 200( ؤو ما ٌػاصلها و جغقؼ بلى صج 5000000حؼاثغي ) صًىاع زمؿت مالًين مً  طا 

 هظا اإلابلـ .

 : أ الغراماث الجبائيت

هى هىع زاص مً الؿغاماث مىطىص غليها في الهىاهين الجباثُت و جهضع ؾالبا بيؿبت مػُىت مما لم 

بت  بُت هي ؾغامت بغاقُت ،ًاصي الػٍغ جلخو  ؤو بمبلـ مدضص بالىظغ بلى اإلاسالكت اإلاغجٌبت " الؿغامت الػٍغ

بت ألاضلُت ". أبالػٍغ

 ئب املباشرة :اباليسبت للاهىن الضرأ 

أالجباثُت في الخالث ألاجُت :جؿبو الؿغاماث 

ذ بالىحىص و جدضص بمبلـ  -  صج . 30000غضم جهضًم جطٍغ

بت الجؼاقُت  5000 بمبلـ غضم بمؿاى الضقاجغ اإلاغنمت و اإلاسجلت و جدضص - و الخهضًغ  صج باليؿبت للػٍغ

 ؤلاصاعي .

هظه  صج  و جدضص 30000و صج  10000غغنلت ؤغىان الػغاثب في الهُام بمهامهم و جتراوح الؿغامت ما بين  -

صج غىضما ًخإيض زالُ اإلاػاهُت ؤن اإلادل مؿلو ألؾباب تهضف بلى مىؼ اإلاطالر مً بحغاء  50000الؿغامت ب 

 الغنابت .

 : باليسبت للاهىن الضرائب غير املباشرة 

 هظا الهاهىن ًميز بين هىغين مً الؿغاماث الجباثُت :

صج باليؿبت لجمُؼ اإلاسالكاث باألخٍام الخاضت بالػغاثب  25000و صج  5000جتراوح ما بين  غرامت ثابتت : -

 ؾير اإلاباشغة  .

 صج .  25000حؿاوي مبلـ الخهىم اإلاخملظ منها غلى ؤن ال جهل غً  غرامت وسبيت : -

 -اما الاقػاُ اإلاسالكت للهاهىن و الخاغػت للؿغامت هظيغ مً بُنها : 

بههػاء ألاحل اإلادضص لخكظها ،و جتراوح اإلاؿبهت هظه الخالت ما بين عقؼ جهضًم الىزاثو ؤو بجالقها نبل  -

 صج . 10000صج و  1000

 صج . 500في ًل ػعاغت للخبـ ؾير مؿابهت للهاهىن جؿبو ؾغامت حباثُت ًٍىن خضها ألاصوى   -

امت جتراوح وزاثو ًدبين انها ؾير صخُدت جؿبو ؾغ  في ًل خالت مؿاهمت ويُل ؤغماُ ؤو زبير حباجي في بغضاص -

 صج . 3000صج و   1000بين 

 10000غغنلت ؤغىان اإلاغانبت الجباثُت بإي وؾُلت ؤزىاء جإصًت مهامهم ،و في هظه الخالت جتراوح الؿغامت بين  -

 صج .100000صج و 

 : باليسبت للاهىن التسجيل 
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ت ألعبػت ؤغػاف هظه  في هظه الخالت نُام  اإلاٍلل بالخملظ مً عؾىم الدسجُل جؿبو ؾغامت حباثُت مؿاٍو

 صج . 5000الغؾىم مً صون ؤن جهل غً 

 صج . 50000و  5000بِىما غىض غغنلت اإلاغانبت الجباثُت مً ؾغف اإلاٍلل جتراوح الؿغامت ما بين 

 : باليسبت للاهىن الطابؼ 

في خالت الخملظ مً الغؾىم الخاضت بالؿابؼ حؿاوي الؿغامت زمؿت مغاث هظه الغؾىم صون ان جهل غً 

 صج . 100000صج بلى  10000صج ،اما في خالت غغنلت اإلاغانبت الجباثُت جتراوح ما بين  2000

 : باليسبت للاهىن الرسىم غلى ركم لاغمال 

صج ،و في خالت  2500صج بلى  500ًل مسالكت الخٍام هظا الهاهىن جؿبو لؿغامت حباثُت جتراوح ما بين 

 صج. 5000صج بلى  1000جضلِؿُت جغقؼ الؿغامت مً بؾخػماُ ؾغم 

يظلَ غىض عقؼ جهضًم وزاثو او بجالقها نبل بههػاء آلاحاُ اإلادضصة لخكظها بؿغامت حباثُت جتراوح ما بين 

 صج. 100000صج و  1000

 

 

 

 

 

 

  أ1:  الػلىباث الجزائيت

جغحؼ الجؼاثُت باإلغاقت ؾلى الػهىباث الجباثُت،و يثيرا ما بن الهىاهين الجباثُت حشير بلى الػهىباث 

 418ماصة ـــــــــل الـــــبي مثــــــغب الػٍغــــــــهظه الهىاهين ؾلى هطىص ناهىن الػهىباث في جىنُؼ الػهاب غلى ؤقػاُ الته

 مىــــــــــه 

و التي ججػل مً جىظُم او مداولت جىظُم الغقؼ الجماعي ألصاء الػغاثب و الغؾىم مً نبُل الجغاثم اإلااؾت 

َ و اإلااصة  2-42الىؾني ،و اإلااصة بدؿً ؾير ؤلانخطاص  ل الشٍغ ل بخػٍغ و اإلاخػلهت  53الخاضت بخػٍغ

و وش ئ جىظ غلى ؤلايغاه البضوي مً الهاهىن  ؤلاحغاءاث الجؼاثُت التي  599بالظغوف اإلاسككت ،و اًػا اإلااصة 

ت و ؾغاماث ما لُت و بلى غهىباث الى ان الػهىباث الجؼاثُت جخكغؽ بلى غهىباث ؤضلُت غلى غهىباث ؾالبت للخٍغ

 جبػُت و ؾىف هدلل طلَ قبما ًلي :

 : أالػلىباث الاصليت

و اإلاالخظ في الهىاهين ٍدت و جخمثل في الخبـ و الؿغامت جىظ غليها الهىاهين الجباثُت بىطىص ضغ 

 الجباثُت انها بجكهذ حمُػها غلى ما ًلي :

 غهىبت الخبـ ؤو  ؾغامت ؤو بةخضي الػهىبخين قهـ . -

                                                        
1

 ،هكـ اإلاغحؼ .322اإلااصة   -
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مت مً حىدت بلى حىاًت و جسػؼ للماصة جدُى  - مً ناهىن الػهىباث التى جىظ غلى السجً إلاضة  418الجٍغ

بت ًخجاوػ  20بلى  10جتراوح ما بين  ىت الػامت هدُجت الخملظ مً الػٍغ ًان الػغع الالخو بالخٍؼ ؾىت بطا 

 اإلابلـ ؤلاحمالي غشغة مالًين صًىاع حؼاثغي.

 و اإلادضص بسمـ ؾىىاث .  الػىصمػاغكت الػهىباث في خالت  -

غضم جؿبُو الظغوف اإلاسككت قُما ًسظ الػهىبت الجباثُت و ؤبهذ غلى هظا اإلابضؤ قُما ًسظ الػهىبت  -

مً ناهىن الػهىباث متى جىاقغث  53الجؼاثُت ) الخبـ و الؿغامت( خُث ًمًٌ بقاصة اإلاتهم بإخٍام اإلااصة 

 الشغوؽ .

بي( .الجمؼ بين الؿغاماث الجؼاثُت و الؿغ  -  اماث الجباثُت ) في حىدت الؿش الػٍغ

ًاث في جىنُؼ الػهىباث اإلاالُت اإلادٍىم  -   جؿبُو مبضؤ الخػامً بين ألاشخاص قُما بُنهم و بين هاالء و الشغ

 بها غضهم في خالت بصاهتهم بىكـ اإلاسالكت .

  الػلىباث التكمبليت 

هطذ الهىاهين الجباثُت غلى قغع الػهىباث الخٌمُلُت غلى ؾغاع ناهىن الػهىباث ، هظه الػهىباث  -

 الخٌمُلُت قُما ًلي : 

 جدضًض ؤلانامت . -

 اإلاىؼ مً ؤلانامت . -

 الخغمان مً مباشغة بػؼ الخهىم. -

 اإلاطاصعة الجؼثُت لألمىاُ . -

 ؤلاغخباعي .خل الصخظ  -

 

 و طلَ غلى هكهت ااإلادٍىم غلُه ، و  ًٍىن هظا ؤلاحغاء بلؼامُا في خالت الػىص. وشغ الخٌم و حػلُهه -

بي. -  اإلاىؼ مً مماعؾت اليشاؽ الخجاعي للمٍلل الظي ضضع في خهه خٌم نهاجي بمماعؾت الؿش الػٍغ

ىا مػه و ٌػخبر   باإلغاقت بلى مىؼ مً مماعؾت اإلاهىت - باليؿبت بلى اإلاؿدشاع الجباجي ؤو  اإلاداؾب الظًً بشتًر

 مً جضابير ألامً الصخطُت التي هظ غليها ناهىن الػهىباث . هظا ؤلاحغاء 

 ؾلو اإلااؾؿت ؤو اإلادل مانخا . -

باشغة في ؾير اإلامطاصعة ألاشُاء مىغىع الؿش و وؾاثل التزوٍغ ، و نض بهكغص بهظا الخٌم ناهىن الػغاثب  -

و يظا ألاواوي ؾير اإلاطغح بها اإلاؿخػملت في غملُاث الطىؼ ؤو الخُاػة ػ يظلَ الػغباث ؤو  مىه  525اإلااصة 

 الىؾاثل ألازغي اإلاؿخػملت في ههل ألاشُاء اإلاذجىػة .

 اإلاىؼ مً الضزُى في الطكهاث الػمىمُت :  -

طكهاث الػمىمُت إلاضة غشغ ؾىىاث اعيت في الًمىؼ مً اإلاش " 1997مً ناهىن اإلاالُت  62خُث جىظ اإلااصة 

بي " .ًل شخظ خٌم غلُه بمهغع نػاجي نهاجي   ًثبذ جىعؾه في الؿش الػٍغ
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أالفصل: خالصت

مً احل مغانبت   ٌػخبر الخضنُو اإلاداؾبي لالؾغاع الجباثُت الىؾُلت اإلامىىخت لإلصاعة الجباثُت  

هت ًخم ؤلاغخماص غليها إليدشاف  بت يما حػض الغنابت بػين اإلاٍان اقػل ؾٍغ داث اإلاٍلكين بالػٍغ التهغب  جطٍغ

بي .  الػٍغ

 مً خُث الشٍل و مً خُث الىزاثو         ًخم غملُت الغنابت الػامت مً زالُ بحغاءاث قدظ اإلالكاث

ًاهذ ه ي غً ذ  ألازؿاء ًهىم اإلاضنو بالخسلىاى ؤزؿاء ؤو ال،قةطا بوػضمو مً زالُ طلَ ًهىم اإلاغانب بطا ما 

ًاهذ ؤ زؿاء حؿُمت ًهىم اإلاغانب بػغغها غلى الغنابت اإلاػمهت إلاجمل الىغػُت اإلالل الجباجي ،و بطا 

الجباثُت الشاملت،ؤو الخضنُو اإلاداؾبي ،خُث جخم غملُت الخضنُو اإلاداؾبي مً زالُ ؤلاحغاءاث قدظ 

و مً زالُ طلَ ًهىم اإلاغانب بةبضاء عاًه بالهبُى ؤو بالغقؼ ل مً خُث الشٍل و اإلاػمىن مداؾبت اإلاٍل
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بت  داث اإلاهضمت مً ؾغف اإلاٍلل بالػٍغ زىاء و جؿابهها مؼ ما جم الخطُى غلُه ؤخُى مضي صخت الخطٍغ

 الخضزل بػين اإلاٍان زم ًهىم بػض طلَ بدبلُـ اإلاٍلل بيخاثج الخضنُو.
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 :ملدمت الفصل

ختى هخمىً مً فهم مدخىي بدثىا الىظسي وان البد مً الخؿسق إلى الجاهب الخؿبُلي ،الري ٌعخبر 

غسوزي فهى ٌظاهم في الخعسف على اإلاُدان الري ًجسي فُه البدث ،و جيىن لىا أزع الىاكع و مً هرا 

 اإلاىؿلم حاءث دزاطدىا ؤلاطخؿالعُت إلاسهص الػسائب لىالًت مظخغاهم .

بت الخاغعحن ،و الهدف  جخمدىز هره الدزاطت الخؿبُلُت في هُفُت مساكبت ملف ألخد اإلايلفحن بالػٍس

لللُام  لىشف عً الثغساث التي ًمىً للميلف الخاغع لعملُت الخدكُم أن ًخسرهاهي امً الدزاطت 

بي.بعملُاث التزوٍس و الغش و حظلُـ الػىء على ؤلاحساءاث السكابُت و الغساماث لسدع الت  هسب الػٍس

 3 مبدثحن جخمثل في و على غىء ذلً جم جلظُم هرا الفطل إلى

 ؛ جلدًم عام إلاسهص الػسائب لىالًت مظخغاهم: ألاول املبدث 

ت : وي املبدث الثا  . دزاطت خالت مُداهُت إلاؤطظت ججاٍز
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 املبدث ألاول : جلديم عام ملزكش الضزائب لىاليت مسخغاهم 

              كبل أن هخؿسق إلى اإلالف الجبائي للميلف و ما طُجسي علُه مً زالٌ ملساخل و إحساءاث الخدكُم

  ، ًلصمىا أوال إعؿاء عمىمُاث خٌى ميان الدزاطت . و اإلاساكبت

 :حعزيف مزكش الضزائب  ألاول املطلب ا

 حعزيف مزكش الضزائب : 1

ت الىالئُت للػسائب ،و لها عالكت مباشس   ة هي مطلحت جىفُرًت على مظخىي إلادلي مسجبؿت مباشسة باإلادًٍس

 ِظها.ــــــــــــــــــــــــلؿت زئـــــــــــــــــــــــــــاوش طــــــــــــــو بسمجت اإلاساكبت الجبائُت و ألاعماٌ الخىاشعُت التي جخجفُما ًخعلم بمسهصه ؤلاخطائُاث 

بت الخابعحن إلاجاٌ إزخطاضه و هبهرا الطدد ٌشيل مسهص الػسائب اإلادىز    م 3ــــــــــــــالجبائي الىخُد للميلفحن بالػٍس

 اإلاؤطظاث الخاغعت للىظام الجصافي . -

اث اإلاؤطظاث و التي ًفىق زكم أعمالها  - ت هبًر  .03333333اإلاؤطظاث الغحر الخاغعت إلاجاٌ إزخطاص مدًٍس

  الهيكل الخىظيمي ملزكش الضزائب : 2

   الهُيل الخىظُمي إلاسهص الػسائب  3  (III - 1الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3مسهص الػسائب والًت مظخغاهماملصدر 

 مصلحة اإلعالم اآللي  رئيس المركز مصلحة اإلستقبال و اإلعالم

المصلحة الرئيسية  القباضة المصلحة الرئيسة للتسيير 

 للمنازعات

المصلحة الرئيسية 

 للمراقبة و البحث

مصلحة البحث عن المادة  مصلحة المحاسبة جباية القطاع الصناعي 

 الخاضعة للضريبة 
 مصلحة الشكاوي

قطاع البناء          جباية

 و األشغال العمومية
 مصلحة المتابعات

 

مصلحة المنازعات  مصلحة البطاقيات

 القضائية

مصلحة التبليغات و األمر  مصلحة التدخالت جباية القطاع التجاري

 بالصرف القضائية

 جباية قطاع الخدمات

 جباية المهن الحرة 

 مصلحة المراقبة 
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 لىاليت مسخغاهم:اخخصاصاث و مكىهاث مزكش الضزائب  الثاوياملطلب ا

 : إخخصاصاث مزكش الضزائب 

 ًسخظ مسهص  الػسائب وفم اإلاطالح التي على مظخىاه و بالخالي فهى  ميلف ب 3 

بت إلاسهص الػسائب في مجاٌ الىعاء و اإلاساكبت الجبائُت و مخابعت  - الخىفل باإلالفاث الجبائُت للميلفحن بالػٍس

 ث الجبائُت و الدزاطاث ألاولُت لإلخخجاج .ؤلامخُاشا

اث  - اث هبًر بت الخاغعت إلادًٍس الخىفل بدظحر اإلالفاث الجبائُت الخاضعت للىظام الحلُلي لفسع الػٍس

 للمهً الحسة . باإلغافتاإلاؤطظاث 

بت  مظً و حظُحر اإلالف الجبائي للشسواث و غحرها مً ألاشخاص اإلاعىىٍحن بسطم اإلادازُل   - الخاغعت الػٍس

 على أزباح الشسواث .

 إضداز الجداٌو و كىائم الخدطُالث و شهاداث ؤلالغاء أو الخسفُؼ و معاًىتها و اإلاطادق عليها . -

 جىفُر العملُاث اإلاادًت للدفع و اللبؼ و إطخسساج الىلىد .  -

داث  -  البدث عً اإلاعلىماث الجبائُت و حمعها و إطخغاللها و مساكبت الخطٍس

بت و جلُُم هخائجها .إعداد  -  و إهجاش بسامج الخدزالث و اإلاساكبت لدي الخاغعحن للػٍس

 جدزض الشياوي و حعالجها . -

خلباٌ و إعالم اإلايلفحن جخابع اإلاىاشعاث ؤلادزاًت و اللػائُت ، حعىع كسوع السطىم ، جػمً مهمت إط  -

بت  .بالػٍس

 : مكىهاث مزكش الضزائب 

 زئِظُت و كباغت و مطلحخحن 3الػسائب مً زالر مطالح  ًخيىن مسهص 

o  : و جيلف بــــــــــ 3املصلحت الزئيست للدسيير 

بت الخابعحن -             و اإلاساكبت الجُائُت إلاسهص الػسائب  في مجاٌ الىعاء  الخىفل باإلالفاث الجبائُت للميلفحن بالػٍس

 لُت لإلخخجاحاث ،و مخابعت ؤلامخُاشاث الجبائُت و الدزاطت ألاو 

وهُال مفىغا للمدًس الىالئي ع اإلاافلت عليها اإلاطادكت على الجداٌو و طىداث ؤلاًساداث و جلدًمها لسئِ -

 للػسائب .

بت للمساكبت على أطاض اإلاظدىداث أو اإلااحعت اإلاداطبُت .إكتراح حسجُل على   -  اإلايلفحن بالػٍس

س  دوزٍت و ججمُع ؤلاخطائُاث و  - زسي مع ل و جىظُم ألاشغاٌ مع اإلاطالح ألا إعداد مسؿؿاث العم إعداد جلاٍز

 الحسص على إوسجامها .

 حعمل على حظُحر 3

 .اإلاطلحت اإلايلفت بجباًت اللؿاع الطىاعي  -

 اإلاطلحت اإلايلفت بجباًت كؿاع البىاء و ألاشغاٌ العمىمُت . -

 .كؿاع الخجازي  اإلاطلحت اإلايلفت بجباًت -

 .كؿاع الخدماث  اًتاإلاطلحت اإلايلفت بجب -

 اإلاهً الحسة . اإلاطلحت اإلايلفت بجباًت -
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o 3 و جيلف ـبـــــ 3 املصلحت الزئيسيت للمزاكبت و البدث 

نها و جىشَعها مً أحل إطخغاللها . -  إهجاش إحساءاث البدث عً اإلاعلىمت الجبائُت  و معالجتها و جسٍص

داث  إكتراح - عملُاث مساكبت و إهجاشها ،بعىىان اإلاساحعاث في عحن اإلايان و اإلاساكبت على أطاض اإلاظدىداث لخطٍس

 ٌ بت الخابعحن إلاسهص الػسائب ،مع إعداد حداو جلُُمه دوزي حعمل على حظُحر إخطائُت و خىاضل  اإلايلفحن بالػٍس

. 

بُت التي حعمل على شيل فسق و ج -  يلف بــــ ـ3مطلحت البدث عً اإلاادة الػٍس

بت للبدث عً اإلاعلىمت الجبائُت  إعداد بسهامج دوزي - بعىىان جىفُر خم ؤلاؾالع ،إكتراح حسجُل ميلفحن بالػٍس

 للمساكبت على أطاض اإلاظدىداث و في عحن اإلايان إهؿالكا مً اإلاعلىماث و ؤلاطخعالماث اإلاجمعت .

 و جيلف بـــ 3مطلحت البؿاكُاث و اإلالازهاث   -

بت و هرا مساكبتها و جدطُلها 3حشىُل  -  و حظُحر فهسض اإلاطادز اإلادلُت لإلعالم و ؤلاطخعالم الخاضت بىعاء الػٍس

نها و إطتردادها مً أحل إطخغاللها 3اث التي ججمعها اإلاطالح اإلاعىُت مسهصه اإلاعؿاً -  و جسٍص

بت . -  الخىفل بؿلباث اإلايلفحن بالػٍس

 مطلحت الخدزالث التي حعمل في شيل فسق ،و جىفل بـــ 3  -

ادة و  - هجاش في عحن اإلاساكبت عىد اإلاسوز و هرا إبسمجت و إهجاش الخدزالث بعىىان جىفُر الحم في الخدلُم و خم الٍص

بُت و مساكبتها و جدطُلها . ت لىعاء الػٍس  اإلايان ليل اإلاعاًىاث الػسوٍز

بت إلا -                        طاض اإلاظدىداث إهؿالكا مً اإلاعلىماثاحعت مداطبتهم او اإلاساكبت على أس إكتراح ميلفحن بالػٍس

 و ؤلاطخعالماث اإلاجمعت .

 مطلحت اإلاساكبت التي حعمل في شيل فسق ،و جىفل بـــ 3 -

 إهجاش بسامج اإلاساكبت على أطاض اإلاظدىداث و في عحن اإلايان . -

 بسامج اإلاساكبت مع جلُُم مسدودها .إعداد وغعُاث إخطائُاث دوزٍت جخعلم بىغعُت إهجاش  -

o  : و جيلف بـــــ 3املصلحت الزئيسيت للمىاسعاث 

اداث أو غساماث أو  - دزاطت ول ؾعً هصاعي أو إعفائي ًىحه إلاسهص الػسائب و هاجج عً فسع الػسائب أو ٍش

 1إطترحاع إكخؿاعاث السطم على اللُمت اإلاػافت .علىباث كسزها اإلاسهص ،و هرا ؾلباث 

 مخابعت اللػاًا الجزاعُت اإلالدمت إلى الهُئاث اللػائُت . -

 حعمل على حظُحر 3و جيلف بـــ 3  

 مطلحت ؤلاخخجاحاث ،و جيلف بـــ 3 -

اداث و علىباث اإلادخج دزاطت الؿعىن اإلاظبلت التي تهدف  - عليها أو إلى إلغاء أو جسفُؼ فسع غسائب أو ٍش

داث مىخدبت أو مدفىعاث جللائُت أو ملخؿعت اإلاطدز .إطترحاع   الػسائب و السطىم و الحلىق اإلادفىعت ازس جطٍس

 دزاطت ؾلباث جخعلم بئزحاع ؤلاكؿاعاث السطم على اللُمت اإلاػافت . -

                                                             
1
الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية لالدارة  >866سبتمبر  <7الموافق ل =7:8شعبان عام  ;8المؤرخ في  >6-=98المرسوم التنفيذي رقم  

 .86ص  86,العدد رقم  ?866مارس  ?8الجبائية و صالحيتها ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ,بتاريخ 
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على أعماٌ اإلاخابعت أو ؤلاحساءاث اإلاخعللت بها أو اإلاؿالبت  دزاطت الؿعىن اإلاظبلت التي تهدف إلى ؤلاخخجاج -

 باألشُاء اإلاحجىشة .

 معالجت مىاشاعاث الخدطُل . -

 مطلحت لجان الؿعً و اإلاىاشعاث اللػائُت .و جيلف بـــــ 3 -

 دزاطت الؿعىن الخابعت إلزخطاص لجان ؾعً الػسائب اإلاباشسة و السطم على اللُمت اإلاػافت و إلزخطاص -

ت للػسائب ،للؿعىن و الشياوي اإلالدمت  لجان الؿعً ؤلاعفائي ،اإلاخابعت باإلجطاٌ مع اإلاطلحت اإلاعىُت في اإلادًٍس

 للهُئاث اللػائُت .

 مطلحت الخبلُغ و ألامس بالدفع أو الخيلُف بــــ 3 -

بت و إلى اإلاطالح اجبلُغ اللسازاث اإلاخسرة بعىىان مسخلف الؿعىن  -  إلاعىُت .إلى اإلايلفحن بالػٍس

 ألامس  بطسف ؤلالغاءاث و الخسفُػاث اإلالسز مع إعداد الشهاداث اإلاخعللت بها . -

 1إعداد اإلاىخجاث ؤلاخطائُت الدوزٍت اإلاخعللت بمعالجت اإلاىاشعاث و جبلُغها اإلاطالح اإلاهىُت . -

o  :و جيلف بــــــ 3اللباضت 

 

بت بعىىان الدظدًداث الخللائُت التي ًخم أو الجداٌو العامت  الخىفل بالدظدًداث التي ًلىم بها - اإلايلفىن بالػٍس

 أو الفسدًت التي جطدز في خلهم و هرا مخابعت وغعُتهم في مجاٌ الخدطُل .

بت . - ع الظاز بحن اإلافعٌى و اإلاخعللت بالخدطُل الجبري للػٍس  جىفُر الخدابحر اإلاىطىص عليها في الدشَس

 ؿابلت للىاعد اإلاداطبت العامت و جلدًم خظاباث بالخدطُل الجبري إلى مجلع اإلاداطبت.مظً اإلاداطبت اإلا -

 حعمل على حظُحر "مطلحت اإلاخابعت و مطلحت اإلاداطبُت . -

o  : جدذ طلؿت اإلاسهص ،و جيلف بــــ 3مصلحت إلاسخلبال و إلاعالم 

بت و إعال  -  مهم .جىظُم إطخلباٌ اإلايلفحن بالػٍس

بت الخابعحن إلزخطاص مسهص  - وشس اإلاعلىماث خٌى خلىكهم و واحباتهم الجىائُت الخاضت باإلايلفحن بالػٍس

 الػسائب .

 مطلحت ؤلاعالم آلالي 3 و جيلف بـــــ 3 -

 اطخغالٌ الخؿبُلاث اإلاعلىماجُت و جأمُنها و هرا حظحر الخاهُالث و ززظ الدزٌى اإلاافلت لها3 -

 مً عىاد و لىاشم أزسي و هرا الخىفل بطُاهت الخجهحزاث . إخطاء خاحُاث اإلاطالح -

 ؤلاشساف على اإلاهام اإلاخطلت بالىظافت و امً اإلالساث . -

 

 

 

                                                             
7
 .87,مرجع سبق ذكره ص  =7:8شعبان عام  ;8خ في المؤر >6-=98المرسوم التنفيذي رقم  - 
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 ضزائب لىاليت مسخغاهم مديزيت  العامت لل: جلديم  املطلب الثالث

ت العامت للػسائب هي اعلى اإلاؿلب و هبحن مً زالٌ هرا هُئت حشسف على مجاٌ الػسائب  إن اإلادًٍس

اتها .       مفهىمها  و إزخطاضتها و مدًٍس

 :DGIحعزيف املديزيت العامت للضزائب 

ت التي جبحن مدازُل الدولت و جبحن إلتزاماث ؤلاهفاق العام باإلغافت إلى  داث الػسوٍز حعؿي الخطٍس

بُت هما حعمل على جأمحن دفع الىفلاث اإلادددة في اللىاهحن اإلاالُت خُث ًلطد بها أًػا  جدطُلها للمىازد الػٍس

 خاحاث الدولت التي حسجل إدازاتها والػسائب و مطسوفاتها والسواجب و ألاحىز .

 

 خخصاصاث املديزيت العامت للضزائب : إ 

هىفمبر  41اإلاىافم ٌ  1341ذي اللعدة عام  ماي 11اإلاؤزر في  30-063بملخض ى اإلاسطىم الخىفُري زكم 

ت العامت للػسائب ميلفت ب 3 4330طىت  ت في الىشازة اإلاالُت فئن اإلادًٍس  ًخػمً جىظُم ؤلاداٍز

ت إلعداد وعاء  - عُت و الخىظُمُت و هرا جىفُر الخدابحر الػسوٍز الظهس على دزاطت  اكتراح و إعداد الىطىص الدشَس

 ل الػسائب و الحلىق و السطىم الجبائُت و شبه الجبائُت .الػسائب و جطفُتها و جدطُ

 الظهس على جدػحر و مىاكشت ؤلاجفاكُاث الجبائُت الدولُت التي جدخىي على أخيام حبائُت و شبه حبائُت . -

بي .  - ت إلايافدت الغش و التهسب الػٍس  جىفُر الخدابحر الػسوٍز

ت و اللػا -  ئُت اإلاخعللت بالػسائب و الحلىق و السطىم أًا واهذ ؾبُعتها .الظهس على جىفل باإلاىاشاعاث ؤلاداٍز

الطُما مؤشساث هجاعت اإلاطالح ’ جىفحر أدواث جدلُل و مساكبت حظُحر و مسدودًت مطالح ؤلادازة الجبائُت  -

 الجبائُت .

بت . -  الظهس على جدظحن عالكاث اإلاطالح الجبائُت مع اإلايلفحن بالػٍس

  للضزائب :مكىهاث املديزيت العامت 

ت العامت للػسائب مً زماهُت ) اث زئِظُت 13جخيىن اإلادًٍس  ( مدًٍس

ع و الخىظُم الجبائُحن . - ت الدشَس  مدًٍس

ت اإلاىاشعاث . -  مدًٍس

ت العملُاث الجبائُت و الخدطُل . -  مدًٍس

ت الابدار و الخدكُلاث . -  مدًٍس

ت ؤلاعالم ألالي و الخىظُم . -  مدًٍس

ت العالكاث العمىمُت و ؤلاجطاٌ . -  مدًٍس

ت إدازة الىطائل و اإلاالُت . -   مدًٍس
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ت العامت للػسائب   III - 4الشيل زكم )                                          ( 3  الهُيل الخىظُمي للمدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسهص الػسائب والًت مظخغاهم املصدر: 

المديرية العامة للضرائب    DGI   

المديرية الجهوية للضرائب    DRI  

المدديرية الوالئية للضرائب   DIW  

 CPIمراكز جوارية
 مركز الضرائب CDI المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية

 المديرية الفرعية للمنازعات

 المديرية الفرعية للتحصيل

 المديرية الفرعية للوسائل

المديرية الفرعية للعمليات 

 الجبائية
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الهُيل الخىظُمي الجدًد ًلخض ي إوشاء مسهص غسائب واخد على مظخىي الىالًت ًلىم بدظُحر ملفاث اإلايلفحن 

بت الري ًخجاوش زكم أعمالهم   مالًحر طىدُم( . 0دج ) 0333333بالػٍس

 

 

ت  دزاطت خالت مُداهُت :الثاوي املبدث   في مؤطظت ججاٍز

بائي و هي السكابت في ما طُأحي طىدىاٌو دزاطت خالت مُداهُت ألشياٌ السكابت الجبائُت إلاساكبت ملف الج

 و الخدكُم في الىغعُت الجبائُت الشاملت .على الىزائم و الخدكُم اإلاداطبي 

  املطلب ألاول: الزكابت على الىثائم 

إلادكم بسكابت شيلُت و زكابت على الىزائم جخم هره السكابت السكابت لدي مفدشُت الػسائب ،خُث ًلىم ا

. 

o 3 ف بؿبُعت و هىع وشاؽ اإلايلف اإلاعني و اإلاعلىماث مخمثلت في  الخعٍس

 شخظ معىىي . xxxxاإلايلف اإلاعني مؤطظت  -

 ؾبُعت و هىع وشاؾه فُخمثل في أشغاٌ البىاء . -

ذ بسكم أعماٌ . -  الخطٍس

o  إلاحزاءاث املخخذة ملزاكبت ملف املكلف املعني: 

         بعد أن جمذ بسمجت اإلالف اإلاعني باإلاساكبت ،طىعسع في ألاحي مساخل عملُت السكابت الجبائُت على الىزائم 

 و هُف ًخم معالجتها 3

 مزخلت فدص امللفاث :  ▫

ت   - داث الجبائُت الشهٍس مً الشهس الري ًلي الشهس الري جم  G50 كُام اإلايلف اإلاعني بخلدًم الخطٍس

 الخدكُم في زكم الاعماٌ .

داث الخاضت باإلايلفحن إلافدشُت الػسائب إلاباشسة ألاعماٌ السكابت الجبائُت كُ - ام اللباغت بئزطاٌ ول الخطٍس

ت الػسائب بالىالًت .  لبرهامج مطادق علُه مً ؾسف مطالح مدًٍس

و هرا بخفدظ ملف هره اإلاؤطظت اإلاخمثلت في مؤطظت ذاث ًخم دزاطت واكع عملي للسكابت الجبائُت  -

 ( ،و وشاؾها ًخمثل في اليشاؽ الروىز أعاله .xالصخظ اإلاعىىي )

بت اإلاخػمً اإلاعلىماث الخاضت باإلايلف . -  إزطاٌ إشعاز بالخدكُم على الىزائم للميلف بالػٍس

 ئي 3لف الجباأوال على الىزائم في اإلا خُث ًلىم اإلادكم بسكابت شيلُت 

 أوال :يلىم املدكم بزكابت شكليت للملف الجبائي :

 حعخبر مسخلت جمهُدًت للسكابت خُث ًخأهد اإلادكم مً 3

بت  -  هىٍت و عىىان اإلايلف بالػٍس

ت و الظىىٍت . - داث الجبائُت الشٍس  ًىظس اإلادكم و ًساكب الازؿاء اإلاادًت اإلاىحىدة في الخطٍس

بت اإلافسوغت علُه و السطىم . -  الخدكُم في معدٌ الػٍس

 الخدكُم في الحظاباث اإلاثبت باإلاحزاهُت الجباًت الظىىٍت . -

داث الجبائُت و ملازهتها باإلاداغس اإلاعاًىت اإلادسزة بعحن اإلايان . -  مساكبت  الخطٍس
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داث الشهٍس - داث الجبائُت مع بعػها البعؼ )ملازهت الخطٍس  ت بىظحرتها الظىىٍت(.مساكبت الخطٍس

داجه  -   في نهاًت هره السفابت ٌعلم مفدش الػسائب اإلايلف اإلاعني باألزؿاء و ؤلاغفاالث اإلاىحىدة في جطٍس

 أي C2 3بىاطؿت 

س ألازؿاء  -  ؾلب جبًر

 ؾلب الخىغُذ . -

             الزكابت الشكليت ال جخطلب الىثائم أما الزكابت على الىثائم يطلب مً املكلف إخضار الىثائم ثاهيا :

 و السجالث الالسمت مثل :

 إخػاز الىشف البىيي إلاعسفت زكم ألاعماٌ . -

اث  . -  فىاجحر الشساء للخدكُم في ول اإلاشتًر

داث الجبائُت اإلالدمت .خُث جيىن زكابت شاملت و جخم على مظخىي و مدخىي و م  ػمىن الخطٍس

ساث ـــــــــــــــــــــــــــو مً زالٌ مساكبت اإلالف مساكبت عامت و حد أن اإلايلف اإلاعني واكع في بعؼ ؤلاغفاالث مً زالٌ اإلاؤش

 الخالُت 3

اث   _غُاب بعؼ الفىاجحر مشتًر

بُا  - بت و ذلً إلهدشاف اإلايلف أهه متهسب غٍس دز ـــــــــــــــــــــــــذلً بعد وضٌى فاجىزة شساء و كجملظ و إزفاء الػٍس

 دج . 0033333اإلابلغ بـــ 

 طلب املعلىماث : C2إرسال الخبليغ   ▫

بت على  في نهاًت  الظىت كام أعىان مفدشُت الػسائب بئزطاٌ إشعاز بالخبلُغ ؾلب معلىماث مً اإلايلف بالػٍس

 جلدًم فىاجحر الشساء .

 و بدون ذهس الخفاضُل الدكُلت الخاضت بعملُت السكابت .وزائله  لخدػحر ًىم  03للميلف مهلت  -

 هخائج الخدكيم :  ▫

 الاعمال :حشكيل ركم  -1

اث   هامش السبذ×زكم ألاعماٌ =اإلاشتًر

 دج 100333=%40×0033333زكم ألاعماٌ=

بت =  دج 3000333=0033333+100333إذا اإلابلغ الخاغع للػٍس

 الدسىيت الجبائيت : -2

 .%10بيظبت  TVAالسطم على اللُمت اإلاػافت خظاب  -

 دج. 033623=10%×3000333

بت على اليشاؽ اإلانهي  - بت على مجمىع اإلابُع TAPخظاب الػٍس           تـــــــــــــــــلـاث اإلادلــــــــــــــخُث جسػع الشسهت للػٍس

السطم على زكم ألاعماٌ فُما ًسظ الػسائب اإلاباشسة أنهم  مىلاهىن  40.41و خظب ما جىظ علُه اإلاادجان 

 .4 %زاغعىن على اليشاؽ اإلانهي بيظبت

 دج.10033=4%×3000333

  %40فُما ًسظ ألاوشؿت اإلادللت بيظبت  IBSجسػع الشسهت هرلً على أزباح الشسواث 

 دج.1320003= 40%×3000333
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بت على الدزل ؤلاحمالي  مدازُل -  .%13بيظبت  IRGالشسواء فئنهم زاغعىن للػٍس

 دج.0411403= 3000333-1320003

 دج.041140= 13%×0411403

 

 

 خساب الغزاماث املاليت : -3

م مباشسة خظب الظلم الخالي 3  إذا وان هىان فسق ًبحن ما هى مطسح به و ما وحده اإلادكم ،ًيىن هىان حغٍس

ه 03333اإلابلغ أكل مً -  .%13دج أو ٌظاٍو

ه 433333دج و 03333اإلابلغ ما بحن  -  .%10دج أو ٌظاٍو

 .%40دج 433333اإلابلغ أهثر مً  -

 

 خظاب الغساماث اإلاالُت: ( III - 1)حدول ركم 

  

 الغزامت املعدل الحلىق املخملص منها

 دج 110104.0 %40 دج747697خم الزسم الليمت املضافت  

 دج 10140 %10 دج 87577خم الزسم على اليشاط املنهي    

 دج400340 %40 دج1793757خم الضزيبت على أرباح الشزكاث  

 دج14301.40 %40 دج328125خم الضزيبت على الدخل إلاحمالي 

 303610  دج2257765املجمىع     
                                                                                   البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب.  مطلحتمً إعداد الؿالبت  بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف املصدر :

 دج.4033613مجمىع اإلابلغ الىاحب دفعه إلاطلحت الػسائب هى 3 و بالخالي

 دج.4033613( = 303610+ 4403360)

 

 الخبليغ بيخائج الخدكيم: -4

النهائُت جخػمً هخائج الخدكُم التي جىضل إليها أعىان اإلاخفشُت ،و   C4جم إزطاٌ الخبلُغ النهائي بىاطؿت  

بت و ذلً ٌعخبر كبٌى غمني للىخائج  03ذلً زالٌ اإلادة اللاهىهُت  ًىم لم ًخم ؤلاحابت مً ؾسف اإلايلف بالػٍس

بت على خالها .  خُث جبلى أطع الػٍس

كام العىن بدظلُم الخبلُغ النهائي الىزد الفسدي و اإلاخػمً الىخائج التي جىضل إليها ،و  الخبليغ النهائي: -5

 ذلً جبعا للخبلُغ الظابم 3

 طع التي وزدث.جم ؤلابلاء على هفع ألا  -

ت الىالئُت للػسائب . -  إزطاٌ وسخت عً هرا الىزد إلى اإلادًٍس

 إزطاٌ إشعاز للميلف لدفع اإلاظخدلاث في اللباغت . -
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 الضزائب لىاليت مسخغاهم املطلب الثاوي :الخدكيم املداسبي في مزكش 

دازة الجبائُت أن جلىم بالخدكُم في ًمىً لإل  ، مً كاهىن ؤلاحساءاث الجبائُت 43بىاءا على اإلاادة     

الرًً و كبل اللُام بهره العملُت ًػبـ بسهامج زاص بالػسائب للظىىاث الغحر مخلادمت مداطبت اإلايلفحن  

ت خُث ًخم غبـ البرهامج النهائي اإلاؿلىب جىفُره  طِخم الخدكُم في مداطبتهم و بعد مىافلت ؤلادازة اإلاسهٍص

 اإلاطالح اإلاسخطت )مسهص الػسائب( . مً ؾسف

 املزخلت الخدضيريت : -1

ت هي أٌو ألاشغاٌ التي ًلىم بها في  و التي جىدطس العىن اإلادكم كبل أن ًبدأ عمله  ؤلاحساءاث الخدػحًر

بت و التزوٍد باإلاعلىماث و الخىغُداث  اإلاعخبرة مً الحطٌى عل اإلاعلىماث الالشمت عً خالت اإلايلف بالػٍس

 ىم اإلادكم بــ3مسخلف اإلاطادز خُث ًل

س ؾلب السحب . -  سحب اإلالف الجبائي مً مفدشُت الػسائب اإلاظحرة للملف ملابل وضل إطخالم بعد جدٍس

خه مخمثلت في 3الخعسف على الهىٍت الجبائُت  - بت خُث اإلالف اإلاسحىب هٍى  للميلف بالػٍس

 )مؤطظت جمازض وشاؽ بُع مىاد بالجملت ،ذاث شخظ معىىي (.

 املزخلت الخمهيديت : -2

بت و اإلاعؿُاث الظابلت ،كام اإلادكم باإلحساءاث الخمهُدًت ؾالع على الهىٍت بعد ؤلا  - الجبائُت للميلف بالػٍس

 الخالُت3

بت . -  ًخم إزطاٌ إشعاز بالخدكُم في اإلاداطبت إلى اإلايلف بالػٍس

د مع إعالمه باإلادة التي ًمىدها له اللاهىن و هي - م البًر  أًام .  13ًخم إزطاٌ ؤلاشعاز عً ؾٍس

كُلاث اإلاداطبُت للخدزالث اإلافاحئت في ًمىً أن جيىن هىان زكابت مفاحأة إذ ًمىذ اللاهىن في إؾاز الخد -

 خُث ٌظلم ؤلاشعاز ًىم الخدكُم .، اإلاؤطظت

بعد ؤلاهتهاء اإلادة اللاهىهُت مً جبلُغ ؤلاشعاز بالخدكُم ًدىلل العىهان اإلادكلان إلى ملس اإلايلف و لهرا الازحر  -

م زطالت مىص ى عليها .  الحم في ؤلاؾالع على اإلاداطبت في عحن اإلايان أو ؤلادازة و هره ألازحرة جيىن عً ؾٍس

 بداًت الخدكُم الفعلي و ذلً إعؿاء إزخُاز اإلايلف دزاطت مداطبخه .  -

 املزخلت امليداهيت : -3

بت  بعد ؤلاهتهاء اإلادة اللاهىهُت مً جبلُغ ؤلاشعاز بالخدكُم ًدىلل العىهان اإلادكلان إلى ملس اإلايلف - بالػٍس

 طِخم ؤلاجفاق على ميان دزاطخه مداطبخه .

ي الفدظ و الخدكُم في و حمع اإلاعلىماث إلاباشسة مهامه ، فباإلحساءاث الخمهُدًت بعد كُام العىن اإلادكم  -

 اإلالف الجبائي و الدفاجس و الىزائم اإلاداطبُت .
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 جلدًم اإلايلف للمدكم الىزائم اإلاداطبُت . -

 و بعد فدظ الىشىفاث و حمُع البُاهاث الالشمت  .  -

 ؤلازخالالث .كبٌى اإلاداطبت في الشيل اإلاػمىن مع بعؼ  -

 

 

 هخائج الخدكيم: -4

 جدديد ألاسس الخاضعت : 

 جلىيم ركم ألاعمال :  -1

اث اإلاؿبلت عليها هامش زبذ  اث زم  %43إن جلىٍم أزكام ألاعماٌ جم بئدماج فىازق اإلاشتًر بئعخبازها مشتًر

 الخدلِع بها هما هى مىضح في الجدٌو الخالي 3

 لىٍم زكم ألاعماٌ( ج III)-4 : حدول ركم                                        

 

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 14300613 31131613 64064206 04016403 مشترياث مصزخت 

 14000033 30103643 01311633 01142020 مشترياث ملىمت

 143113 4400223 3411006 616300 فارق في املشترياث 

مً % 27معدل هامش الخام 

1.27 % 

1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 

 133106 4000024 0100601 140036 فارق ركم ألاعمال 

 10100211 03260601 63130233 11464003 ركم ألاعمال املصزح به 

 10213303 00620460 60411001 14316116 ركم ألاعمال امللىم 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . مً إعداد الؿالبت املصدر :

 جلىيم الىضعيت الجبائيت فيما يخص الزسم على املشترياث : -2

اث:  (  III  - 3 حدول ركم )                       الىغعُت الجبائُت للسطم على اإلاشتًر

  

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 4133333 0104310 13320660 14163463 رسىم ملىمت 

 4133333 0400130 13320660 14202603 رسىم مسترحعت 

 ال شيئ  133616 ال شيئ 20003 رسىم مدمجت 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . مً إعداد الؿالبتاملصدر :

السطىم اإلالىمت مً ؾسف اإلاطلحت او ؤلادازة هي هفظها السطىم اإلاظترحعت مً ؾسف  4312و  4310طىت   -

 اإلايلف خُث واهذ ملبىلت " الش ئء" ٌعني صحت اللىاهحن اإلاطسح بها.
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       هىان زطىم طِخم إدماحها ما بحن اإلابلغ ؤلاحمالي اإلالىم و اإلاظترحع  4311و  4316أما فُما ًسظ طىت  -

 ذلً بىاءا على زفؼ الفىاجحر مً خُث الشيل 3 و 

 . واألزؿاء اإلاادًت 

 . اإلاعلىماث الخاضت بالخخم الفاجىزة أي ال جدىاطب للفاجىزة 

 . فىاجحر و همُت غحر ملدمت 

 

 : TVAسىيت الزسم على الليمت املضافت ح -3

 حظىٍت السطم على اللُمت اإلاػافت(: III  - 74حدول ركم )  

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 10213303 00620460 60411001 14316116 ركم أعمال ملىم 

 10100211 03260601 63130233 11464003 ركم أعمال مصزح

 133106 4000024 0100601 140036 الفارق 

 TVA 133306 100333 363013 43030خلىق 
 مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب .بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مً إعداد الؿالبت املصدر :

 

 : TAPحسىيت الزسم على اليشاط املنهي  -74

هي هفظها التي ًخم إزػاعها للسطم على  TAPزكم أعماٌ التي ًخم إزػاعها للسطم اليشاؽ اإلانهي  إن -

 .TVAاللُمت اإلاػافت 

 

 اليشاؽ اإلانهي حظىٍت السطم على (:  III  - 75حدول ركم )                            

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 10213303 00620460 60411001 14316116 ركم أعمال ملىم 

 10100211 03260601 63130233 11464003 ركم أعمال مصزح

 133106 4000024 0100601 140036 الفارق 

خلىق الزسم على اليشاط 

 TAPاملنهي 

16303 134000 03601 4114 

 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . مً إعداد الؿالبت املصدر :
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 جدديد أسس الدخل الخاضع : -

 

 خساب كاعدة الدخل الخاضع للضزيبت : -1

اث اإلاهمشت %43عىد جلىٍم الدزل الخاغع بئغافت  كام اإلادكم هما هى مىضح في الجدٌو  فىازق اإلاشتًر

 الخالي 3

 

بت (: III -76حدول ركم )                                جلىٍم الدزل الخاغع للػٍس

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 301331 1601012 0332433 4031033 دخل مصزح به 

مً كاهىن ركم %27إدماج 

 ألاعمال الجديد 

163032 1340003 036011 41140 

خسم الزسم على اليشاط 

  TAPاملنهي 

16303 134000 03601 4114 

 306236 4130066 0203341 4120310 مجمىع إلادماحاث 

 240230 0020310 0340460 0630000 دخل امللىم 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت  مً إعداد املصدر:

 

 ضزيبيت على أرباح الشزكاث : -1-1

بت -  على أزباح الشسواث ) بئعخباز الصخظ اإلاعىىي (،و الجدٌو الخلي ًىضح الىغعُت الجبائُت  خظاب الػٍس

بت في هرا اإلاجاٌ 3  للميلف بالػٍس

 

بت على ( :   III   ) -77 حدول ركم  أزباح الشسواثالىغعُت الجبائُت للميلف لػٍس

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 306236 4130066 0203341 4120410 فارق خاضع للضزيبت 

 IBS 40% 40% 40% 40%معدل الزبذ 

 IBS  043400.00 220030.00 320366.11 143330.26 خم الضزيبت 
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 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت مً إعداد املصدر:

 

 

 

 

 ضزيبت على الدخل إلاحمالي :  1-2

 العالكت الخالُت جىضح هُفُت إًجاد الدزل الطافي الخاغع 3 

بت  –) فازق الخاغع  بت على الدزل ؤلاحمالي. IBS  × )13%خم الػٍس  = الػٍس

 الجدٌو الخالي ًىضح الىغعُت الجبائُت اإلايلف 3  -

 

 IRGللمكلف لضزيبت  ( : الىضعيت الجبائيت III   -78  حدول ركم )

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 306236 4130066 0203341 4120310 الفارق الخاضع 

 IBS  043400.00 220030.40 020366.11 143330.26خسم ضزيبت 

 004233.33 16003622.14 4213010.00 4104061.40 دخل الخاضع 

 IRG  13% 13% 13% 13%معدل الضزيبت 

الضزيبت على الدخل 

 IRGإلاحمالي 

410406.140 421301.000 160362.614 00423.333 

 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت مً إعداد املصدر:

 خساب حبايت ألاحىر  1-3

ذ  داث اإلاخعللت بىخلت ألاحىز منها جطٍس و علُه جم جددًد هخلت ألاحىز و علُه فئن  031بعد فسش الخطٍس

بت فُما ًسظ حباًت ألاحىز على الىدى الخالي 3   الىغعُت الجبائُت للميلف بالػٍس

 

 ( الىضعيت الجبائيت للمكلف بالضزيبت حبايت ألاحىر. III -79  حدول ركم )

 

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

 626103 614303 446013 000033 أحىر ملىمت

 626103 614303 446013 000033 أحىر مصزخت

 ال شيئ ال شيئ ال شيئ ال شيئ الفارق 

 ال شيئ ال شيئ ال شيئ ال شيئخم الضزيبت على 
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 دخل ألاحزاء
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت مً إعداد املصدر:

3 الفىازق التي جم غبؿها مً ؾسف اإلادكلحن خُث أن حمُع الحلىق طِخم إجباعها بغساماث جأزحر  مالخظت -

عاث اإلاعمٌى بها .   وفلا لللىاهحن و الدشَس

 خساب الغزاماث املطلب الثالث :

م مباشسة خظب الظلم اإلاروىز  إذا وان هىان فسق ًبحن ما هى مطسح به و ما وحده اإلادكم، ًيىن هىان حغٍس

 أعاله .

 ( : غزامت الزسم على املشترياث . III -17حدول ركم )

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

خلىق الزسم على 

 املشترياث 

 ال شيئ  133616 ال شيئ  20003

 - %10 - %10 املعدل 

 - 10034.2 - 13030.0 الغزامت 

 - 143011.2 - 132600.0 الحم الىاحب دفعه 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب .الؿالبت مً إعداداملصدر:

 

 

 ( : غزامت الزسم على الليمت املضافت . III  -11حدول ركم )

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

خلىق الزسم على 

 الليمت املضافت 

133306 100333 363013 43030 

 %13 %40 %40 %10 املعدل 

 4303.0 116100.0 411003 41330.3 الغزامت 

 46200.0 013110.0 1321003 161331.3 الحم الىاحب دفعه 
 على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . بىاءا الؿالبت  مً إعداداملصدر:

 ( : غزامت الزسم على اليشاط املنهي.  III -12حدول ركم )                                         

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

خلىق الزسم على 

 اليشاط املنهي 

16303.24 134000.34 03601 4114 

 %13 %10 %10 %13 املعدل 
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 411.4 1433.60 10314.200 1630.324 الغزامت 

 0103.4 64101.60 111160.200 111444.314 الحم الىاحب دفعه 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت مً إعداداملصدر:

 

  أرباح الشزكاث .غزامت الزسم على  ( : III - 13  حدول ركم )     

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

خلىق الزسم على 

 أرباح الشزكاث 

043400.00 220030.40 320366.11 143330.26 

 %10 %40 %40 %40 املعدل 

 11633.123 140466.030 431006.0140 111360.3000 الغزامت 

 134636.103 616004.040 1431111.0640 230010.1100 الحم الىاحب دفعه 
 بىاءا على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . الؿالبت مً إعداداملصدر:

  الدخل إلاحمالي .غزامت الزسم على  ( :  III -14حدول ركم ) 

 2719 2718 2717 2716 السىىاث 

خلىق الزسم على 

 الدخل إلاحمالي

140406.140 421301.000 160362.214 00423.333 

 %13 %10 %40 %40 املعدل 

 0042.3333 43063.3200 03014.12000 03012.30140 الغزامت 

 01140.3333 112103.3020 004063.36100 401020.10640 الحم الىاحب دفعه 
 على اإلاعلىماث اإلالدمت مً ؾسف مطلحت البدث و اإلاساكبت بمسهص الػسائب . بىاءا الؿالبت  مً إعداداملصدر:

 الخبليغ بيخائج الخدكيم:  75

على العىن اإلادكم جبلُغ اإلايلف بالىخائج للظىىاث اإلادكم فيها و ذلً مً زالٌ جلىم بسطالت                  

ه الحم بئخػاز مظدشاز عمل هما ل مىص ى عليها بدُث ًخم جبلُغه مً زالٌ ؤلاشعاز بالحم بخددًد حلظت

ساث اإلاخعللت  33و هرلً ًخم جبلُغه باإلادة اللاهىهُت للسد التي ال جخجاوش  مً إزخُازه ًىما ًظهس فيها حمُع الخبًر

 بالىلاؽ اإلادخج عليها .

 الخبليغ النهائي:  76

بت على الخلىٍم ألاولي و واهذ مىافلخه على الىخائج التي جم الخىضل لها مً ؾسف  بعد زد اإلايلف بالػٍس

، كام العىن بدظلُم الخبلُغ النهائي و اإلاخػمً أهم اإلاالخظاث و الىخائج بعد فدظ عمُم و ذلً جبعا اإلادكم

 للخبلُغ ؤلابخدائي خُث 3 

 جم ؤلابلاء على هفع ألاطع التي وزدث في الخبلُغ ؤلابخدائي . -
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 إزطاٌ الىخائج إلى كباغت الػسائب للخدطُل. -

لت ٌعخمد عليها اإلاساكب الجبائي إلى أن هىان بعؼ الحاالث ًلض ي فيها هرا ٌعخبر ال - خدكُم اإلاداطبي أهم ؾٍس

بي و في هره الحالت ًلجأ اإلاساكب إلى إزػاع اإلايلف إلى  الىىع إلى هخائج زغم بسوش مظاهس التهسب و الغش الػٍس

بي .    جدكُم إهثر حعملا إلهدشاف التهسب و الغش الػٍس

 

 : الفصل خالصت

جلعب ؤلادازة الجبائُت دوزا أطاطُا في الحُاة ؤلاكخطادًت و حعد ؾسفا باث ال ًمىً ججاهله و غؼ           

ججاه دائىيها لهم إلتزاماث حبائُت ججاه إدازة كخطادًت هما لها إلتزاماث مالُت إالىظس عىه ،فيل مؤطظت إ

    راججُا في هرا اإلاجاٌ ،خُث علُه غمان إخترامز إطتؾاز هجد أن مسهص الػسائب له دو ائب و في هرا ؤلا الػس 

ع الجبائي مً زالٌ هظام مخيامل مً ؤلاحساءاث و الهُئاث الجبائُت باإلغافت إلى ؾسق السكابت  و جؿبُم الدشَس

 الجبائُت اإلاخبعت على مظخىي مسهص الػسائب .

 

 

 



 خاثمة
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بي خض ي       ب و ،هبير مً طسف الدولت  باهخمامالتهسب الػٍس فالتهسب في بالدها عهس في وكذ ٌعخبر  باللٍس

الظاخت  شهدنهاالتي  الاغطساباثالتي ًسجع أطاطا إلى  اهدشازهاو  الطخلسازهاذلً لخىفير بيُت مالبمت 

 كخطادًت في بالدها .الا

الخدكُم اإلاداطبي و دوزه في دعم السكابت الجبابُت للىشف و الحد عً و لهرا جىاولذ  الدزاطت مىغىع 

بي  دا و  أهمُتوىن السكابت الجبابُت جىدس ي ،التهسب الػٍس بي الجصابسي جطٍس بالغت هغسا ليىن الىغام الػٍس

بت  لت الشسعُت و هي ما ٌعسف بالته،طبُعخه جسجبط بالىُفُت التي ًخم الخخلظ مً دفع الػٍس سب طىاء بالطٍس

لخين لها خلفُت مً  بي و هال الطٍس بي او غير الشسعُت و اإلاخمثلت في الغش الػٍس اإلاؤدًت إليها و  ألاطبابالػٍس

و  الاجخماعُت،الظلبُت الهامت التي جخلفها على جمُع اإلاظخىٍاث اإلاالُت آلازاز خطىزة هره ألاخيرة جىمً في 

 . الاكخطادًت

و اطالُب  ءاثامً خالٌ إجس ،اإلاىاغُع التي جخعلم باإلًساداث العامت للدولت  أهمو لهرا ٌعد هرا اإلاىغىع مً 

و على هرا الاطاض فلد خاولىا في هرا  ،دازة الجبابُت للحفاظ على هرا اإلاىزد اإلاظخعملت مً طسف ؤلا 

العباث مً اإلاىغىع إبساش الدوز الري ًلعبه الخدكُم اإلاداطبي في السكابت الجبابُت مً إهدشاف ألاخطاء و الخ

جاهب اإلايلفين في الىكذ اإلاىاطب ،بئعخباز الخدكُم اإلاداطبي الاداة خازجُت حعمل على فدظ و الخأهد مً 

بت و كدزجه على معسفت الثغساث و الخلل الري  داث اإلالدمت مً طسف اإلايلفين بالػٍس مدي مطداكُت الخطٍس

بت .ًمع مطداكُت و فعالُت اإلاعلىماث اإلاطسح بها مً كبل اإلايلفي  ن بالػٍس

أن الخدكُم اإلاداطبي لألغساع الجبابُت مً أهم الاطالُب الداعمت للسكابت جبين و مً خالٌ هره الدزاطت 

بي .  الجبابُت في الىشف و الحد عً التهسب الػٍس

 :جاءث الخاجمت العامت لهره الدزاطت و التي كظمىاها إلى زالر أجصاء زبِظُت و هي  ألاخير و في 

 الفرضيات : إختبار 

مظاهمت مدكم الحظاباث في جدلُم الفعالُت جم إزباث صحت الفسغُت عً مدي   :بالنسبة للفرضية ألاولى

ذ الجباةي ،و باإلالابل  الجبابُت،فاإللتزام بمخطلباث مهىت الخدكُم اإلاعخمدة له جازير على جىدة بُاهاث الخطٍس

بُت و غعف جأهُل اللىاعد ال بُت ًؤزسان بشيل طلبي على دزجت ؤلالتزام غعف مىعفي ؤلادازة الػٍس ػٍس

داتهم الجبابُت بمطداكُاإلايلفين و جلدًم   ت.خجطٍس

بت في الجصابس بأهمُت ؤلامخثاٌ وعي جم هفي صحت الفسغُت  : اما الفرضية الثانية لدي اإلايلفين بالػٍس

بي و عدم كدزة الظلطاث على ميافدخه ،فئن وظبت  لإللتزاماث الجبابُت ، هغسا لخعدد طسق التهسب الػٍس

بي اللاهىوي،و ًسجع الظبب في ذلً  بي في جصاًدالطُما التهسب الػٍس لى عدم إكىاع اإلايلفين بأن عالتهسب الػٍس

بت واجب و اهه ٌظاهم في  لت غير مباشسةخدار مىافع لهم و للمجخمع بأهمله و لىً بطإإكخطاع مبلغ الػٍس  ٍس

 واإلطخفادة مً اإلاسفم العامت و غيرها.

كد جم إزباث صحتها إذ أن ؤلالتزام باألدواث و عملُت فدظ مداطبت اإلايلف بشيل  ما الفرضية الثالثة :أ

بت ٌظاهم في دعم السكابت  م إعادة جلدًس خظاب زكم الاعماٌ في جأطِع اللاعدة اإلايشئت للػٍس عام عً طٍس
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و ذلً مً خالٌ إلتزام العىن اإلادكم باالدواث الخدكُم و اإلاخمثلت في الدلُل و اإلاخابعت  اإلاظخمسة  الجبابُت

 لللىاهين و اإلابادا اإلاداطبُت ٌظاهم بشيل فعاٌ في دعم  السكابت الجبابُت .

 

 جم  الخىضل إلى الىخابج الخالُت: نتائج الدراسة :-

 

 النتائج النظرية:

اإلاداطبي عملُت فدظ و جلُُم إلاجمىعت مً اإلاعلىماث اإلاخعللت بعملُاث اإلاؤطظت اإلاداطبُت ًمثل الخدكُم  -

 و اإلاالُت .

الحسص على جطبُم خم ؤلاطالع و اإلاعاًىت لدظاعد ألاعىان اإلادكُم على هشف ألاخطاء و الخجاوشاث التي  -

بت عً كطد أو دون كطد.  إزجىبها اإلايلف بالػٍس

داث بطسق كاهىهُت جمثلذ في السكابت الشيلُت و السكابت على الىزابم جخم عملُت السكابت ال - جبابُت على الخطٍس

إغافت إلى جدكُم في اإلاداطبت ،و الخدكُم اإلاعمم في مجمل الىغعُت الجبابُت الهدف منها الخللُل مً التهسب 

بي.  الػٍس

 

 

 النتائج التطبيقية: -

جىدة اإلاعلىماث اإلادلى بها و جلُُم العىاضس اإلاالُت التي ًدىشها  جؤدي السكابت الجبابُت دوزا فعاال في جلُُم -

 اإلايلف .

ًجب على العىن اإلادكم ؤلاطالع على الهىٍت الجبابُت للميلف كبل الخىع في عملُت الخدكُم اإلاداطبي  -

الشيل إلامازض و بهدف زطم الخطط اإلاخبعت و جددًد مخخلف الػسابب و السطىم اإلاىاطبت لطبُعت اليشاط ا

 اللاهىوي للميلف .

إجباع ول اإلاساخل و الخطىاث الالشمت وفلا لدلُل اإلادكم في اإلاداطبت بشيل مىخغم جفادًا لىكىع أي خطأ أو   -

 ججاوش لعدم إفشاٌ مهمت اإلايلف بها .

 التوصيات :-

 التي جخمثل في:خىضل إليها ًمىً طسح مجمىعت مً الاكتراخاث والخىضُاث بعد الخطسق للىخابج اإلا          

مظخىي ألاعىان اإلادكُلً مً خالٌ بسمجت دوزاث جيىًٍ على ول اإلاظخجداث اإلاخعللت باللىاهبن جدظين  -

 الػسابب و اإلاداطبت .

 إعداد بسامج معلىماجُت لسبذ الىكذ في عملُت الخدكُم .-

بُت وطط اإلاجخمع الجصابسي ،و جىعُت بأهمُت اإلاىزد الجباةي -  . وشس الثلافت الػٍس

 جدظين الىغعُت ؤلاجخماعُت للمىعفين مً أجل ججىبهم ؤلاغساءاث الخازجُت . -

 عطسهت ؤلادازة الجبابُت بتزوٍدها بظبىت معلىماجُت بين ول مظخخدمين خاضت في مجاٌ السكابت الجبابُت . -

الث العاإلاُت باإطخفادة مً ؤلاججاهاث - الحدًثت لخطىٍس  غسوزة جىُُف الىغام الجباةي الجصابسي مع الخدٍى

 أطالُب السكابت الجبابُت .
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دت ألن ضُاغت اللىاهين جددد هجاح أو فشل وظب الخدطُل  - عاث واضحت و ضٍس ضُاغت اللىاهين و الدشَس

بي .  الػٍس

بُت في الىاكع. -  ججظُد العدالت الػٍس

في خُاتهم بعد إلتزاماتهم غسوزة حعمُم و جىغُذ آزاز اإلاىافع ؤلاجخماعُت التي ًفترع أن ًلخمظها اإلايلفين  -

 بدظدًد الػسابب و السطىم اإلاترجبت عليهم .

ىت مً  بي مً جهت ،و حجم ؤلاًساداث مً جهت التي جدسم الخٍص العمل على جلُُم حجم عاهسة التهسب الػٍس

جهت اخسي ،فهره الخلدًساث ججعلعا أهثر إدزاوا لحجم الخطس الري ًلم باإلًساداث العامت للدولت و مً زم 

 أخر الامىز أهثر جدًت ممىىت خاضت في عل العىإلات و آلاطالُب الىخهجت للتهسب .

 لبدىر مظخلبلُت جخمثل في:مىاغُع وإلزساء مىغىع البدث  ًمىً طسح   أفاق الدراسة : -

بي مً مىاغُع الظاعت ،و ًبلى  اإلاىغىع الخدكُم اإلاداطبي لالغساع الجبابُت - للحد مً التهسب الػٍس

 مفخىخا إلاىاغُع بدث مظخلبلُت ن

 الخلُُم الخدكُم اإلاداطبي مع ألاطالُب السكابت الجبابُت ألاخسي . -

 دوز الخدكُم اإلاداطبي في جلُُم الىغعُت اإلاالُت للمؤطظاث . -

 ي اإلاداطبت في الدزاطت اإلاُداهُت .دزاطت فعالُت السكابت الجبابُت على الخدكُم اإلاطىب ف  -

 



 املصادر و املراجع :

  الكتب :

.44.ص 5002،الطبعت الثاهيت ،داز الطفاء ،عمان ، ملدخل إلى التدقيق الحديثأحمد حلمي جمعت ،-  

،داز الشباب  مبادئ املاليت العامتالبطسيم ًووع أحمد ،حامد عبد املجيد دواش .محمد أحمد عبد هللا ،  - 

  .:9;8الجامعت ، 

 :5000هيت ،داز الهومت ،الجصائس ،،الطبعت الثا الوجيز في شرح قاهون إلاجراءاث الجبائيتالعيد الطالحي ،–

9;;8، اللاهسة، داز اليشس العسبيت ، 5،الجصء ألاول ،الطبعت علوم املاليت،فن املاليت العامتأحمد ،جامع   -  

 

داز الوزاق لليشس و الدوليت، أساسياث التدقيق في ظل املعايير الامريكيتحظبن اللاض ي ،حظبن دحدوح ، -

 ;;;8،عمان ،الطبعت الاولى ،

 

 ،ألزدن ،  5082داز  وائل لليشس  ،الطبعت ألاولى جدقيق الحساباث "،زشق أبوشيد الشخىت ،" -

 

،مطس،جامعت ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على إقتصادياث الدول الناميت _طوشي عدلي هاشد ،  

  ;;;8إلاطكىدزيت ،

 

ص ص 5005،داز املعسفت الجامعيت ،مطس ، أصول و قواعد الراجعت و التدقيقمحمد الظيد طساًا ،   –

8:-95.  

 . 5000. داز النهضت العسبيت . بيروث  املاليت العامت و السياست املاليتعبد املىعم فوشي ، -

 

 . 5000الداز الجامعيت، اللاهسة ، مبادئ إقتصادياث املاليت العامت "، عطيت عبد الواحد ، " -

 

،5005معيتالجسيدة ،إلاطكىدزيت ،،دازالجاأساسياث التنظيم و إلادارة عبد الظالم أبو كحف ، -  

 ،   5002"، دًوان املطبوعاث الجامعيت ،الجصائس ، " املاليت العامتعلي شغدود ، -

 

 .5088لليشس ،عمان ، ز الطفاء،دا التدقيق الداخليي و الحكوميعبد الفخاح جمعت ، -
 

5085دون الطبعت ،داز الهدى ،الجصائس ،التدقيق املحاسبي و النزاع الضريبي ،عبد السشاق ،  ،   -عباض 

 

جامعت العلوم و الخكىولوجيا ،اليمً ،الطبعت املراجعت و جدقيق الحساباث "،عطام الدًً محمد مخولي ،" -

، 5082الثاهيت،  

 

الشسكت املخحدة للخوطيم ،الطبعت الاولى مطس ،عام الحساباث املعاصر ، جدقيقغظان فالح املطازهت ،  –  



5084،  

 

،داز النهضت العسبيت ،اللاهسة املفاهيم الحديثت للرقابت محمد كاطم اللصويني ،مهدي حظين شويف ،  -

،8;;2 ،  

  – 4;;8الجامعت املفخوحت مبادئ املاليت العامت"،مىطوز ميالد ًووع ،" -

 

  .885، ص 5002،داز هومت ،الجصائس  فعاليت النظام الضريبي بين النظريت و التطبيق،مساد هاضس  -

 

.مكخبت إلاشعاع ،إلاطكىدزيت العالقت القاهوهيت بين املمول و إلادارة الضريبيت ."، محي محمد مظعد ،"   -  

 

داز الخعليم الجامعي ،إلاطكىدزيت أصول املراجعت الداخليت مدخل عملي جطبيقي ، وجدي حامد حجاشي ، -  

 ،5080،مطس ،

 

،الطبعت الثاهيت ،داز وائل لليشس ،عمان  مدخل إلى التدقيق من الناحيت النظريت و العلميتهادي الخميمي ،-  

،5008. 

 

  5080هطيرة ًحياوي ، الضسائب الوطىيت و الدوليت ،مطبعت ألاوزاق الصزكاء ،الجصائس    -

 

 ، ;;;8داز ضفاء ،عمان ،يت العامت ،ملالطازق الخاج ، -

 املراجع بالغت ألاجنبيت:

A. A. Margairaz. la fraude fiscal et ses succédanés, la nouvelle école de loussone, 2 éme 

Edition,  

B. Cartou Louis ,Droit Fiscal international et européen . 2 édition , Precis Dalloz .Paris 

.1991.p.259. 

C. Camille Rosier. la fraude fiscale. France,1998, p : 94. 

D. Delahaye thomas .LE choix de la voix moins imposé , édition Bruylant ,1977,p :16. 

 

E. Gaudemet Paul Marie .Précis de Finances Publiqeu .edition Montchestion .Tome2.Paris 

.1970.p.314 . 

F. Lucien Meh.science et technique fiscale. Franc ,PUF, 1959, TOME 2, p:733.  

 

-Martinez Jean Claude.La fraude fiscal  ,Paris ,1984 ,P,91           



 

 الرسائل الجامعيت :

 

كميدة آطيا،الخدكيم املحاطبي في إطاز السكابت الجبائيت،مركسة دكخوزاه ،جامعت محمد ديضس ،بظكسة ،ص     

2;. -  

أطسوحت . طياطاث مكافحت الغش و التهسب الضسيبي دزاطت ملازهت بين الجصائس جووع و املغسبهصر رحال ، -  

 ملدمت لىيل شهادة الدكخوزاه .جذطظ حظيير املؤطظاث .كليت العلوم إلاكخطادًت و علوم الدظيير .جامعت 

 .9;ص  -5084-5082الدج لخضس .باجىت .الجصائس .

-5000شهادة ماجظتر الجبائيت في الجزائر و دورها في القضاء التهرب الضريبي "،الرقابت عطاب فسيد ،" -  

 .88-80،ص 5008

،مركسة لىيل شهادة املاجظتر ،جامعت دور املراجعت في جفعيل الرقابت داخل املؤسستغوالي محمد البشير ، –  

.88،ص5004الجصائس ،  

في مكافحت التهسب الضسيبي في الجصائس ،مركسة ماجظتر  بوشسى عبد الغني ،فعاليت السكابت الجبائيت و اثسها  

.;:،ص 5088في العلوم إلاكخطادًت ،جامعت جلمظان ،  

.مركسة لىيل شهادة املاجظخير  دور التدقيق املحاسبي في جفعيل الرقابت على إدارة ألارباحبوطىت حمصة ،–  

.88-80،ص ص 5085،جامعت فسحاث عباض ططيف ،عام   

. مركسة  التدقيق املحاسبي على املبيعاث في املؤسساث إلاقتصاديت،بابا دويا زابحت، عيس ى حفطيت -  

 .2.ص 5082ماجظتر في العلوم املاليت و املحاطبت .جامعت أكلي محىد أولخاح ،البويسة .

ر " ،مركسة لىيل شهادة املاجظخيألرباح ادور التدقيق املحاسبي في جفعيل الرقابت إدارة بوطىت حمصة ،"  -  

 .:8،جامعت فسحاث عباض ططيف ،ص 

،  زطالت ماجظتر في العلوم  مساهمت التدقيق املحاسبي في دعم الرقابت الجبائيتلياض كالب ذبيح ،   -  

  82الدظيير ، جامعت محمد ديضس  بظكسة ،ص .
 

أولخاج ي ،مركسة املاطتر ،جامعت أكلي محىد دور الرقابت في الحد من التهرب الضريبغضبان  مسيم ، -

.22، ص 5082،البويسة ،  

التدقيق املحاسبي من منظور املعايير الدوليت و مدى إمكاهيت جطبيقها في الجزائر " محمد أمين ماشون ،" -  

 .80.ص 5088.الجصائس،عام 2مركسة لىيل شهادة املاطتر ،جامعت الجصائس ،

 

 املواد القاهوهيت:

 

، )محدث غلى غاًت كاهون املاليت الخكميلي 8-202املماثلت ،املادة مً كاهون الضسائب املباشسة و السطوم –

(5009لظىت  



مً كاهون الضسائب املباشسة و السطوم املماثلت ) معدلت إلى غاًت كاهون املاليت الخكميلي لظىت  894املادة  -

5009 

.88،ص  5089، 50كاهون إلاجساءاث الجبائيت،املادة  –  

.5009،محدثت إلى غاًت كاهون املاليت االخكميلي 8;8السطوم املماثلت ،املادة كاهون الضسائب املباشسة و –  

.5009،محدثت إلى غاًت كاهون املاليت الخكميلي 9-50كاهون إلاجساءاث الجبائيت ،املادة –  

  ;8كاهون إلاجساءاث الجبائيت،املادة  – 

  .84،ص   5005بازحي لليشس ،الجصائس ، ،املدًسيت العامت للضسائب ،;2كاهون إلاجساءاث الجبائيت،املادة  

.80،ص 50كاهون إلاجساءاث الجبائيت ،املادة –  

.84،ص 58كاهون إلاجساءاث الجبائيت ،املادة  –  

.(5009)محدثت إلى غاًت كاهون املاليت الخكميلي  8-2;8كاهون الضسائب املباشسة و السطوم املماثلت ،املادة  –  

. 2-4;8سطوم املماثلت، املادة كاهون الضسائب املباشسة و ال -  

. 5-5;8كاهون الضسائب املباشسة و السطوم املماثلت،املادة      

. 204كاهون الضسائب املباشسة و السطوم املماثلت،املادة  -  

.252كاهون الضسائب املباشسة و السطوم املماثلت ، املادة   -  

 .254كاهون الضسائب الغير  املباشسة ، املادة  -

.5-850الدسجيل ،املادة  كاهون  –  

 .85كاهون إلاجساءاث الجبائيت، املادة –

 . 22كاهون الطابع ،املادة  –

 .884كاهون السطم على زكم ألاعمال ،املادة  –

.5:;8-05-82،املؤزخ في 04-5:،زكم 22كاهون العلوباث املعدل و املخمم باللاهون ، املادة  –  

.;0كاهون العلوباث ،املادة  –  

.5002طىت  2:،الجسيدة السطميت ،عدد 50املاليت ،املادة كاهون   
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هدفت هذه الدراضة إلى التعزف على دور التدكيم املداضبي في الحد مً التهزب الضزيبي مع إضتعزاض 

و مً ثم التطزق إلى دور التدكيم املداضبي في  مفهىمه و كذا اهدافه و اهىاعه و عالكته بالزكابة الجبائية

في الكشف و الحد مً التهزب الضزيبي خيث كمىا بدراضة ميداهية في مزكش الضزائب بىالًة مطتغاهم 

 مصلحة املزاكبة و كد ثم إضتخدام املىهج الىصفي التدليلي في إجزاء هذه الدراضة .

كل املزاخل و الخطىات الالسمة وفلا لدليل التدكيم في  إثباع و ثم التىصل إلى مجمىعة مً الىتائج أهمها 

املداضبة بشكل مىتظم ثفادًا لىكىع أي خطأ أو ثجاوس لعدم إفشال مهمة املكلف بها ًجب على العىن 

املدكم إلاطالع على الهىية الجبائية للمكلف كبل الخىض في عملية التدكيم املداضبي بهدف رضم الخطط 

 الضزائب و الزضىم املىاضبة لطبيعة اليشاط املمارص و الشكل اللاهىوي للمكلف. املتبعة و ثددًد مختلف

كما ثم طزح مجمىعة مً إلاكتراخات ثتمثل في  وشز الثلافة الضزيبية وضط املجتمع الجشائزي ,و ثىعية 

 بأهمية املىرد الجبائي إعداد بزامج معلىماثية لزبذ الىكت في عملية التدكيم.

 التدكيم املداضبي _ املدكم _ املكلف .  _التهزب الضزيبي  ة :الكلمات املفتاحي

 

 

 

 

,ملف جبائي.املدكم التهزب الضزيبي , التدكيم املداضبي , الكلمات املفتاحية:   

 

  

 

.  

Les mots –clé :  L’évasion fiscale, l audit comptable, auditeur ,les contribuables. 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

