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و عرفان شكر  
 
 

 ما زالت الكتابة ��جل بألفاظها خ�جات النفوس و نبضات القلوب

 أها ب :دلذلك �ان البد من كتابة هاتھ العبارات ال�ي نب

 بحمد هللا �عا�� و شكره شكرا جز�ال ع�� �عمتھ بأن ا�عم علينا �عمة العقل

 وزودنا بالعلم و وفقنا �� دراستنا و إتمام اعداد مذكرتنا فيارب لك ا�حمد

 كما ينب�� �جالل وجهك و عظيم سلطانك.

 كماالهرو��ي خطاب  و تقديري لالستاذ امتنا�يو أتقدم بالشكر ا�جز�ل و 

 أتقدم بجز�ل الشكر ا�� �ل عمال و موظفي مدير�ة الضرائب ع�� رأسهم

 كر  و االح��ام للسادة االفاضللش""كما أتقدم بجز�ل ا

 أعضاء �جنة املناقشة كما اشكر اساتذ�ي و �ل من ساعد�ي �� هذا

 العمل املتواضع من �عيد او قر�ب
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 مقدمة عامة:

و  القصوى ال�ي تحتلها اإليرادات الضر�بية �� تحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية لألهميةنظرا 

السياسية فقد خصصت لها إدارة متخصصة �� فرض الضر�بة و جباي��ا و شرعت القوان�ن الناظمة لهذه 

و كث��ا ما نجد ان دور  .و قدرات القائم�ن عل��ا أهواءتخضع للممارسات ال�خصية و حسب  العملية �ي ال

 إطار��ا امل�لفون ��  ي يصرحالضر�بية ال� اإلدارة الضر�بية يتمحور حول التأكد من مدى �حة االل��امات

الذا�ي ��دف مراقبة و حفظ اإليرادات الضر�بية لكشف و منع الغش و االحتيال و  أوالتقدير ال�خ��ي 

 .ال��رب الضر��ي ا�حتمل و كث��ا تتشدد �� فرض الغرامات و العقو�ات القانونية امل��تبة

 أوو ال��ك�� ع�� اكتشاف أسباب عدم امتثال  كشف مثل هذه ا�حاالت من جهة إ��يؤدي  التدقيق الضر��ي  

ال��ام امل�لف�ن من جهة أخرى ، فهو �عت�� مؤشر هام �� امل��انية يدل ع�� املنفعة ا�جبائية من فرض الضرائب 

 ا�جبائي هو عادة التقو�مات فيما يخص النواتج الصافية و تقييم مستو�ات التحصيل. التدقيق�سمح بإ بحيث

وسيلة م�افحة ضد املمارسات ا�جحفة �� حق عدالة و نجاعة النظام ا�جبائي ال سيما م��ا الغش و ال��رب 

 ا�جبائي.

��  من خالل هذه األداة �سهر املدير�ة العامة للضرائب ع�� تأدية مهم��ا و بلوغ األهداف االس��اتيجية املتمثلة 

:��جيع ا�حس ا�جبائي من خالل  إ��ا�جبائي ال�ي ترمي توسيع مجال تطبيق الرقابة ا�جبائية و اال��جام 

تاط�� النشاط االقتصادي ع�� وضع تنظيم يتطلب انضمام و اش��اك جميع  إ��مس�� بيداغو�� ��دف 

،تحس�ن سمعة اإلدارة ا�جبائية و ضمان ا�خدمات ا�جبائية.  و ��ذا ترتبط نجاعة التدقيق ا�جبائي األعوان

ة امل�لف�ن بالضر�بة و أهمية املعلومات، ال سيما املعلومات ا�خارجية ال�ي يجب ارتباط وثيق بدرجة معرف

ا�حصول عل��ا �ش�ل مستمر و هو ما من شأنھ ان �عزز �� نفس الوقت ال��مجة ا�جيدة للتحقيقات ا�حاسبية 

  و نوعية الرقابة ا�جبائية املعدة.

خز�نة العمومية فهو بمثابة تفتيش و تحري للوضعية فالتدقيق ا�جبائي هو أداة فعالة ل�حفاظ ع�� مصا�ح ا� 

 ا�جبائية ل�خص طبي�� او معنوي للتاكد من امتثالهم لالل��امات املفروضة عل��م .
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 :اإلش�الية

ا�حافظة ع�� ا�خز�نة من  إ��اإلجراءات ال�ي �س�� من وراءها اإلدارة ا�جبائية  أهم�عد التدقيق ا�جبائي احد 

 للتأكدالتخفيف من حدتھ ع�� األقل ، فالتدقيق ا�جبائي �عت�� وسيلة لإلدارة  أوخالل محار�ة ال��رب الضر��ي 

مبدأ أسا��ي لالقتطاعات و  بإرساءمن �حة و سالمة املعلومات املد�� ��ا �� تصر�حات امل�لف�ن و �سمح أيضا 

 .الضر�بة أمامع�� قدم املساواة املتمثل �� وقوف جميع املمول�ن 

:ما مدى فعالية التدقيق ا�جبائي �� املساهمة �� ا�حد من ال��رب و من هنا يمكن طرح اإلش�الية التالية

 الضر��ي ؟

  التالية:الفرعية  األسئلة  و يمكن طرح   

 كيف يمكن لإلدارة ا�جبائية مواجهة ال��رب الضر��ي من خالل التدقيق ا�جبائي؟ -

 فماذا �ع�ي بالتدقيق ا�جبائي ؟ -

 يجبائي �� ا�حد من ال��رب الضر��ما الدور الذي يلعبھ التدقيق ا� -

 و لإلجابة ع�� األسئلة السابقة تطرح الفرضيات التالية :

 فرضيات البحث:

 خالل يمكن مواجهة ال��رب من: 

حات ا�جبائية و فحص امللفات و املستندات املقدمة من طرف التأكد من صدق و �حة التصر� -

 .ضر�بة امل�لف�ن بال

 .التعرف ع�� قوان�ن اإلدارة ا�جبائية و النصوص و التشريعات القانونية    -
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 أهمية الدراسة :

من العقبات ال�ي  تنبع أهمية دراستنا �� �ون ال��رب الضر��ي �عت�� نوع من أنواع ا�جرائم ذات ثقل و �عت��

تواجهها الدولة �� رسمها و تنفيذها �ختلف سياسا��ا مما استد�� االمر ضرورة مجا��ة هذه االفة و اتخاذ �ل 

سبل العالج املتاحة و من هنا ت��ز أهمية التدقيق ا�جبائي باعتباره من الوسائل الهامة و الفعالة ل�حد و 

 التقليل من هذه الظاهرة.

 اهداف الدراسة:

 تبيان الدور الذي يلعبھ التدقيق ا�جبائي �� ا�جال االقتصادي ك�ل . -1

 محاولة معرفة مختلف طرق ال��رب الضر��ي ووسائل م�افحتھ. -2

 ابراز مدى فعالية التدقيق ا�جبائي �� ا�حد من ظاهرة ال��رب الضر��ي -3

 صعو�ات البحث:

 �� تناول املوضوع مشقة و صعو�ات و �� : أنمما ال شك فيھ 

 قلة املراجع و خصوصا باللغة العر�ية و عدم وجود كتب حول التدقيق ا�جبائي. -

 قلة الدراسات السابقة ال�ي تناولت املوضوع �ش�ل مباشر  -

 صعو�ة ا�حصول ع�� املعلومات ا�خاصة بالدراسة.  -

 أسباب اختيار املوضوع:

 الرغبة ال�خصية �� التعرف ع�� املوضوع ، كما انھ يخدم مجال التخصص -

 كيفية مساهمة التدقيق مل�افحة ال��رب الضر��ي. إ��محاولة الوصول  -

 قلة الدراسات �� هذا املوضوع. -

 الرغبة �� املساهمة بنشر الو�� الضر��ي. -
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 من�ج الدراسة:

الوصفي التحلي�� الذي يفيد �� االستنباطي أدائھ  لإلجابة ع�� اإلش�الية املطروحة تم االعتماد ع�� املن�ج 

 تخص البحث هذا �� ا�جانب النظر ع�� ا�حقائق و تجميع املعلومات النظر�ة ال�يالتعرف 

 األدوات املستخدمة  �� الدراسة:

قصد تحليلنا ا�جيد للبحث سواء �� جانبھ النظري أو امليدا�ي قمنا باستعمال �عض  األدوات املهمة  �� البحث 

 العل�ي و لعل ابرز هذه األدوات ما ي�� :

املكت�ي : يتمثل �� االطالع ع�� الكتب ، املقاالت و الوثائق الرسمية و �ل ما لھ صلة مباشرة او غ�� امل�ح  -

 مباشرة بموضوعنا من اجل �عز�ز فهم املوضوع و االستفادة من الدراسات السابقة.

 القوان�ن و التشريعات الضر�بية املتعلقة بالتدقيق ا�جبائي . -

 ت موظفي مدير�ة الضرائب محل الدراسة  .استغالل جميع املعلومات و خ��ا -

 لسابقة:ت اسادرالا

حالة ن، یبییرلضش الغرب والتهن امد لحالجبائیة في اقابة رلل اتفعیوب سلز، أیزلعد اعبل قتا 1-

 صتخصر، لتسییوم افي علر لماجستیدة اشهال نیت لباطمتن مة ضمدمقرة كذم، 2003-2008ن مر ئزالجا

لتالیة: ما ھي اإلشكالیة اسة درابث لباحم اقا 2008-2009.، یةدلمرس، ایحیى فاجامعة ، محاسبةومالیة 

 ؟یبيرلضرب التهن امد لحاھا في ور ودقابة رلل اتفعیل سب

 لیها في:ل إصولتي تالنتائج م اھت أتمثلو مع القيام بدراسة حالة بمص�حة الضرائب  بوالية املدية 

الرقابة ا�جبائية �� عبارة عن مجموعة من اإلجراءات ال�ي �عمل ع�� تطبيقها اإلدارة الضر�بية  إن -

 ت .عقو�ا إ��ام ��ا يؤدي �حماية امل�لف�ن ألن عدم االل�� 

 .ال��رب الضر��ي عائق يقف أمام التطبيق الفعال للسياسة املالية و االقتصادية للدولة �عت�� -

 یبي.رلضرب التهرة ااھظلفاعلیة في مكافحة ص ابنق زلجبائیة تتمیاقابة رلإن ا -
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 : الفصل األول �� اعتمدنا ) فصول رئيسية، حيث 03ع�� ضوء ما تم ذكره قسمنا دراستنا إ�� ثالت (

 .راحل و إجراءات التدقيق ا�جبائي، األنواع ، امل،األهمية لتدقيق ا�جبائي ،و�ضم املاهية األسس النظر�ة ل

 اإلطار�ع�ى بدراسة ال��رب الضر��ي و عالقتھ بالتدقيق ا�جبائي: تتمثل عناصره ��  الذيالفصل الثا�ي: أما 

 و املراحل ). األش�اللل��رب الضر��ي(املاهية، األسباب ، اآلثار ، أملفاهي�ي

الذي يتمثل �� دراسة ميدانية قمنا ��ا �� املدير�ة العامة للضرائب أين استعرضنا  والفصل الثالث :أما 

 مختلف إجراءات التدقيق ا�جبائي .

منھ و فتح أفاق   بحثنا بخاتمة عامة عن الدراسة تناولنا ف��ا نتائج الفرضيات و املعرفة املكتسبة اختتمناأخ��ا 

 .رحبة لدراسات مستقبلية
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 مهيد:ت

ا�حافظة ع�� حقوق  إ���عت�� التدقيق ا�جبائي أحد أهم اإلجراءات ال�ي �س�� من خاللها اإلدارة ا�جبائية 

ا�خز�نة وتكت��ي أهمية بالغة نظرا ألن النظام ا�جبائي نظام تصر��� أي أنھ يمنح ا�حر�ة النسبية للم�لف�ن 

بالضر�بة �� التصر�ح بمداخيلھ من تلقاء نفسھ لذا �عت�� الرقابة ع�� هذه التصر�حات املكتتبة الزمة ألن �� 

سواء ع�� حسن نية أو سوء نية ��دف  إعدادهااء املرتكبة أثناء �عض األحيان ت�ون غ�� �حيحة نظرا لألخط

   التملص من الضر�بة 

 ماهية و أهمية التدقيق. األول:املبحث 

 �عر�ف التدقيق:املطلب األول: 

�ستمع ، "التدقيق هو فحص   (Tohear)و ال�ي �ع�ي   Audir�لمة تدقيق مشتقة من اللغة الالتينية من �لمة 

للدفاتر و ال�جالت و املستندات لتمكن املدقق من التحقق بان امل��انية العمومية تمثل بصورة عادلة و 

  1  �حيحة املركز املا�� للمنشأة "

 التدقيق ع�� انھ علم لھ قواعده و اصولھ و فن لھ اساليبھ و اجراءاتھ ��تم بالفحص  الف�ي إ��و ينظر البعض 

ا�حايد �حسابات و �جالت الوحدة محل املراجعة بقصد ابداء الراي �� مدى �حة و عدالة األرقام الواردة 

 2بالقوائم املالية املنشورة لهذه الوحدة

كما �عرف ع�� انھ فحص منتظم و مستقل للبيانات و القوائم و  ال�جالت و العمليات و الفعالية املالية و الغ�� 

 الف�ي من خالل تقر�ره. الرأي إبداءو  تقييمها يقوم املدقق بجمع األدلة و القرائن و أنمنشأة و  أليمالية 

و التدقيق هو : فحص منتظم من قبل �خص ف�ي محايد للدفاتر و ال�جالت و املستندات و ا�حصول ع�� األدلة  

ملالية و كفاءة اإلدارة �� استغالل املوارد الف�ي ا�حايد عن مدى عدالة القوائم ا الرأي إلبداءو القرائن الالزمة 

 3املتاحة لها 

 

                                                            
1 spicer and pegler ,1989,p 11  

  الهواري،2000،ص1 2
 غسان،2013،ص19 3
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 �عر�ف التدقيق ا�جبائي:2

 حسب ا�جمعية التقنية لتنظيم م�اتب املراجعة و االستشارة  :1�عر�ف 

L'association technique d'harmonisation des cabinets d'audit et conseil:   

"�عت�� التدقيق ا�جبائي متغ��ا للتدقيق العم�� و عرفھ �التا��: التدقيق ا�جبائي هو إبداء رأي حول مجموعة 

ق داخل املؤسسة الهيا�ل ا�جبائية لوحدة ما و طر�قة توظيفها و�التا�� نجد ا�جباية ب�ل أنواعها موضوع التدقي

4 « 

  حسب مكتب ا�حاسبة األمر��ي : 2�عر�ف : 

"املراجعة ا�جبائية �� جمع و تقييم األدلة عن املعلومات املصرح ��ا بموجب البيان  الضر��ي املقدم من قبل 

 5." امل�لف إذا قام بتسديد مبلغ الضر�بة ال�حيح

  حسب ال��وفسور .م كول�ن:3�عر�ف :  

عبارة عن مراقبة اح��ام القوان�ن  "التدقيق ا�جبائي هو الفحص ا�حاس�ي املطبق من طرف اإلدارة ا�جبائية و هو

 6ا�جبائية. "

 4�عر�ف: 

�سمح بت�خيص  ما �غرض ت�و�ن رأي عام, ملؤسسة هو عملية التأكد من صدق و �حة التصر�حات ا�جبائية"

هذه الوضعية وهذا �جعلها قادرة ع�� تحقيق األمان ا�جبائي للمؤسسة و هذا من ا�جانب القانو�ي أما من جانب 

 7الفعالية ف�ي �ساهم �� تحس�ن التسي�� ا�جبائي لها. "

 

 

                                                            
4 M . Benhaj,2009.p7 

 48ص 2008 2007ا�خطيب،  5
6 M.coline.1985 p38 
7 B J.M.Valée,1986 p53 
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 أهمية التدقيق ا�جبائي:املطلب الثا�ي :

باكتشاف نقاط القوة و الضعف لدى املؤسسة  هو ا�حرك األسا��ي للت�خيص ا�جبائي للمؤسسة الذي �سمح

 ي��ا و يضمن اك�� أمن جبائي لها .حيث يتضمن حما

 �� النقاط التالية : أهميتھ و تتمثل

 تقييم النجاعة ا�جبائية للمؤسسة . -

 ضر�بية �حيحة و عادلة . إقراراتتقديم   -

 يجب أن يدفعھ. تقليل الثغرات الضر�بية ب�ن ما يدفعھ امل�لف بالضر�بة و ما -

 .تقليل ظاهرة ال��رب الضر��ي  -

تحقيق العدالة الضر�بية  عن طر�ق خلق املنافسة  العادلة و الشر�فة ب�ن الذين يدفعون نص��م من  -

 8.العبء الضر��ي و الذين ال يدفعون 

د ان تتسم بالدقة و �� �و��ا وسيلة ال غاية ��دف ا�� توف�� املعلومات حول امل�لف�ن و ال�ي الب اهمي��ا كما تكمن

 9الكمية املناسبة لعمل املدقق ا�جبائي.

 التدقيق ا�جبائي:و مراحل  أنواع املبحث الثا�ي:

 أنواع التدقيق ا�جبائي املطلب األول:

 التدقيق ا�جبائي الداخ��: 

يتم ع�� مستوى مفتشية الضرائب حيث يقوم مدير مفتشية بفحص و مراقبة التصر�حات امل�لف بالضر�بة  

 يتمثل التدقيق ا�جبائي الداخ�� �� :  مقر �شاطھ و إ��دون التنقل 

  التدقيق الشك��: 6-1-1

النوع من التدقيق سنو�ا و يقتصر ع�� ت�حيح األخطاء املادية الوا�حة و املكتشفة عند االطالع  يطبق  هذا

الوعاء  إلعدادع�� التصر�حات و ��تم بالتحقق من هو�ة امل�لف بالضر�بة و كذا عنوانھ  و عناصر ا�جرد 

التأكد من كيفية تقديم املعطيات و املعلومات  �ش�ل عمل تحض��ي للمراقبة ع�� الوثائق،أي إذالضر��ي 

                                                            
 17، ص 2011قحموش ،  8

 20،ص 2010صديقي و اخرون ،   9
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مقارنة ب�ن ما تتضمن من املعلومات و ال�ي تتوفر عليھ  إجراءتتضم��ا التصر�حات من الناحية الش�لية دون 

 10اإلدارة ا�جبائية .

 التدقيق ع�� الوثائق: -6-1-2

ملية الرقابة ت�ون ع�� هذه الوثائق �ش��ط هذا النوع من  التدقيق وجود الوثائق و ال�جالت ا�حاسبية ألن ع

حيث يتم مقارنة التصر�حات املقدمة مع �ل الوثائق و ال�جالت املرفقة معها و كذلك مقارن��ا مع الوثائق 

 هذا النوع من التدقيق : أهدافاملوجودة لدى مص�حة الضرائب و تتمثل 

 .ال�ي تتم ع�� مستوى املكتب األعمالفحص جميع  -

فحص دقيق و شامل �جميع التصر�حات املكنية و املقدمة من طرف  بإجراءقيام مص�حة التدقيق  -

 امل�لف�ن بالضر�بية من خالل مقارن��ا بالوثائق و املعلومات ال�ي تملكها اإلدارة عن الوضعية ا�حقيقية للم�لف.

 .ل�ل م�لف من سنة ا�� أخرى تحليل و مقارنة املعلومات عن طر�ق دراسة ترابطها و تطور الذمة املالية  -

طلب معلومات إضافية من امل�لف بالضر�بة او ت��يرات و توضيحات فيما يخص مبالغ ا�حسو�ة و  -

 .املتعلقة أساسا بالرسم ع�� القيمة املضافة

 .املعدالت الضر�بية ع�� �ل عملية التأكد من -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 18،ص 2007�خضر،   10
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 التدقيق ع�� الوثائق

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )01 - 01ش�ل رقم ال( 

 ).28،ص 2012-2011، ( ول�ي

 

 

 

 :التدقيق ا�خار�� 6-2

الجبائي التدقیق  

 ال یوجد تدلیس وجود تدلیس

 فرض في الكشوف
 النقائص المحددة

 وجود تدلیس
 لبس خطر

صعوبة تحدید 
 الضرر الجبائي
وجود شبھة أو 

 طلب في الكشوفات غش عام
 طلب تبریرات

اقتراح تدقیق 
 محاسبي

 ملف معنف تسویة مباشرة
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هو عبارة عن مهمة تمارس من طرف �خص مستقل عن املؤسسة بصفة متقطعة أو مستمرة حيث ت�ون مهمتھ 

 �� �عض األحيان عبارة عن تكملة ملهام التدقيق الداخ�� كما يمكن أن ت�ون ذات طا�ع �عاقدي

ا�جهة ال�ي تقوم �عملية التدقيق و ال�ي �� جهة خارجية محايدة و مستقلة  إ��و�نسب هذا النوع من التدقيق 

تماما عن املؤسسة هدفها جعل التسي�� ا�جبائي أك�� أداء  من أجل تحقيق الت�اليف ا�جبائية للمؤسسة و ذلك 

 ر�� ��:بمراجعة القوائم املالية مع ال��ك�� ع�� الناحية ا�جبائية و يتمثل دور التدقيق ا�جبائي ا�خا

 التأكد من أن الشركة غ�� معرضة �خاطر جبائية . -

 الضر��ي �� حده األد�ى . العبء التحقق من أن -

 تحديد ا�خيارات الضر�بية ال�ي أقدمت عل��ا  الشركة. -

 التدقيق ا�خار��

 

 

 

 

 

 

 املصداقية 

 

 )02  - 01( رقم لش�

 )من اعداد الطالب(

 

 و يتمثل دور التدقيق ا�خار�� �� :

نتیجة 
 المؤسسة

معلومات أخرى 
 جبائیة

 المسیرین تقریر المدقق

التدقیقمكتب   
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 التدقيق ا�حاس�ي : 6-2-1

 :  20املادة 

یمكن ألعوان اإلدارة ا�جبائیة إجراء تحقیق �� محاسبة امل�لف�ن بالضر�بة و إجراء �ل التحر�ات الضرور�ة -1

 .و مراقب��ا الضر�بة لتأسیس وعاء

إّن التحقیق �� ا�حاسبة ھو عبارة عن مجموعة العملیات الّرامیة إ�� مراقبة التصر�حات ا�جبائیة املتعلقة 

 .�سنوات مالیة مقفلة

یجب أن یتم التحقیق �� الدفاتر والوثائق ا�حاسبیة �ع�ن امل�ان، ماعدا �� حالة طلب معاكس من طرف امل�لف 

 .یتم إقرارها قانونا من طرف املص�حة قاهرةاملص�حة أو �� حالة قوة  تقبلھ  كتابیا و يوجههاالضر�بة 

 .ال یمكن إجراء التحقیقات �� ا�حاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة ا�جبائیة الذین لهم رتبة مفتش ع�� األقل –2

 .تمارس اإلدارة حق الرقابة مهما �ان السند املستعمل �حفظ املعلومات –3

حاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة اإلعالم اآل�� یمكن أن �شمل املراقبة مجمل املعلومات و املعطیات إذا �انت ا�

 . مباشرة أو غ�� مباشرة �� ت�و�ن النتائج ا�حاسبیة أو ا�جبائیة واملعا�جات ال�ي �ساھم بصفة

بذلك مسبقا، عن طر�ق إرسال  ال یمكن الشروع �� إجراء أي تحقیق �� ا�حاسبة دون إعالم امل�لف بالضر�بة  -4

مقابل إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات امل�لف بالضر�بة ا�حقق ��  أو �سلیم إشعار بالتحقیق

 . من تار�خ استالم ھذا اإلشعار ابتداء)أیام،  10محاسباتھ، ع�� أن �ستفید من أجل أد�ى للتحض��، مدتھ عشرة (

لقاب و أسماء و رتب ا�حقق�ن ، و كذا تار�خ وساعة أول تدخل و الف��ة ال�ي یتم یجب أن یب�ن اإلشعار بالتحقیق أ

و أن �ش��  ��االضرائب و الرسوم و األتاوى املعنیة و كذا الوثائق الواجب اإلطالع عل التحقیق ف��ا و ا�حقوق و

بمستشار من اختیاره أثناء إجراء  بالضر�بة �ستطیع أن �ستع�ن صراحة تحت طائلة بطالن اإلجراء ، أن امل�لف

 .عملیة الرقابة

 . �� حالة استبدال ا�حقق�ن، یجب إعالم امل�لف بالضر�بة بذلك

�� حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إ�� املعاینة املادیة للعناصر الطبیعیة لالستغالل أو التأكد من وجود الوثائق 

 .ا�حاسبة عند بدایة عملیات املراقبةاإلشعار بالتحقیق ��  ، �سلم��اا�حاسبیة وحال

 .ال یمكن البدء �� فحص الوثائق ا�حاسبیة من حیث املوضوع إال �عد مرور أجل التحض�� املذ�ور سابقا

ال یمكن، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أن �ستغرق مدة التحقیق �� ع�ن امل�ان فیما یخص الدفاتر والوثائق  -5

 : أشهر، فیما یخص )03ا�حاسبیة أك�� من ثالث (

دج، بالنسبة ل�ل سنة مالیة  1.000.000السنوي ال یتجاوز لها مؤسسات تأدیة ا�خدمات، إذا �ان رقم أعما -

 ا.ف��محقق 

دج، بالنسبة ل�ل سنة مالیة محقق  2. 000.000املؤسسات األخرى، إذا �ان رقم أعمالها السنوي ال یتجاوز  �ل -

 .ف��ا

السنوي ال یفوق ع��  لها)أشهر بالنسبة للمؤسسات املذ�ورة أعاله، إذا �ان رقم أعما 06(یمدد ھذا األجل إ�� ستة 

 .دج، بالنسبة ل�ل سنة مالیة محقق ف��ا 10.000.000و. دج 5. 000.000التوا�� 
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لها مع  یرسل اإلشعار بإعادة التقو�م للم�لف بالضر�بة �� رسالة مو��ى عل��ا مع إشعار باإلستالم أو �سلم – 6

 إشعار باإلستالم.

�� حالة القبول الصر�ح، یصبح أساس فرض الضر�بة ا�حدد ��ائیا، وال یمكن لإلدارة الرجوع فيھ إال �� حالة ما -  7

إذا �ان امل�لف بالضر�بة قد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات غ�� �املة أو خاطئة خالل التحقیق، 

 ا عن طر�ق الطعن الن�ا�� من طرف امل�لف بالضر�بةكما ال یمكن االع��اض عل��

التحقیق �� ا�حاسبة ا�خاصة بف��ة معّینة، بالنسبة لضر�بة أو  ت�يأدناه، عندما ین 96مع مراعاة أح�ام املادة  - 8

رسم أو مجموعة من الضرائب، و�استثناء ما إذا �ان امل�لف بالضر�بة قد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطى 

مات غ�� �املة أو خاطئة خالل التحقیق، ال یمكن لإلدارة أن �شرع �� مراقبة جدیدة لنفس التقییدات معلو 

من  20(املادة  ا�حسابیة، فوات�� أو مذكرات، بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، و بالنسبة لنفس الف��ة.

 )2019ق.م.

حضور�ا، كما ی�ون موضوع إعذار عليھ یع یثبت عدم تقدیم ا�حاسبة بمحضر ید�� امل�لف بالضر�بة للتوق- 9

یام. كما یذكر الرفض ا�حتمل أ) 8ید�� من خالل امل�لف بالضر�بة لتقدیم ا�حاسبة �� أجل ال یز�د عن ثمانیة (

 )2019(قانون اإلجراءات ا�جبائية  للتوقیع ع�� ا�حضر.

 التدقيق املصوب �� ا�حاسبة: 6-2-2

ألعوان اإلدارة ا�جبائیة إجراء تحقیق مصّوب �� ا�حاسبة امل�لف�ن بالضر�بة لنوع أو  یمكن -1: مكرر  20املادة  

عدة أنواع من الضرائب، لف��ة �املة أو �جزء م��ا غ�� متقادمة أو �جموعة عملیات أو معطیات محاسبیة ملدة تقل 

 عن سنة جبائیة.

ستندات أو االتفاقیات ال�ي تم إبرامها من طرف و�تم كذلك التحقیق عندما �شكك اإلدارة ا�جبائیة �� صدق امل

امل�لف�ن بالضر�بة وال�ي تخفي املضمون ا�حقیقي للعقد عن طر�ق بنود ��دف إ�� تجنب أو تخفیض األعباء 

 ا�جبائیة.

املطبقة ��   5و 4یخضع التحقیق املصوب �� ا�حاسبة لنفس القواعد، باستثناء النقاط املذ�ورة �� الفقرت�ن  - 2

 حقیق العام املذ�ور سابقا.الت

ال یمكن الشروع �� إجراء التحقيق املصوب �� ا�حاسبة دون إعالم امل�لف بالضر�بة بذلك مسّبقا، عن طر�ق   - 3

إرسال أو �سلیم إشعار  بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفق حقوق وال��امات امل�لف بالضر�بة ا�حقق �� 

) أیام، ابتداء من تار�خ استالم ھذا  10من أجل أد�ى للتحض��،  بمیثاق مدتھ عشرة ( محاسبتھ، ع�� أن ستفید

 اإلشعار.

ال یمكن، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أن �ستغرق مدة التحقیق �� ع�ن امل�ان، �� الدفاتر والوثائق، أك�� من - 4

محضر �ستد�� امل�لف بالضر�بة  ) یجب معاینة ��ایة عملیات التحقیق �� ع�ن امل�ان، عن طر�ق 02شهر�ن(

 ا�حقق معھ لتأش��ه. وتوضع إلشارة عند االقتضاء �� ا�حضر �� حالة رفض ھذا األخ�� التوقیع.

) یومــــــــــــــــــا، إلرســــــــــــــــــال مالحظاتــــــــــــــــــھ أو قبولــــــــــــــــــھ، ابتــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــن  30یملــــــــــــــــــك للم�لــــــــــــــــــف بالضــــــــــــــــــر�بة أجــــــــــــــــــل ثالثــــــــــــــــــ�ن (-5

 .)2019.مكرر من ق.م 20(املادة تار�خ �سلیم اإلشعار بإعادة التقو�م.
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إّن ممارســــــــــــــــــة التحقیــــــــــــــــــق املصــــــــــــــــــّوب ال تمنــــــــــــــــــع اإلدارة ا�جبائیــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن إم�انیــــــــــــــــــة إجــــــــــــــــــراء التحقیــــــــــــــــــق املعمــــــــــــــــــق - 6

�ــــــــــــــــ� ا�حاســــــــــــــــبة الحقــــــــــــــــا والرجــــــــــــــــوع إ�ــــــــــــــــ� الف�ــــــــــــــــ�ة ال�ــــــــــــــــي تمــــــــــــــــت ف��ــــــــــــــــا املراقبــــــــــــــــة، ولكــــــــــــــــن یجــــــــــــــــب أن تأخــــــــــــــــذ �عــــــــــــــــ�ن 

 االعتبار ا�حقوق املطالب ��ا نتیجة إلعادة التقییم املتمم عند التحقیق املصّوب.

 التدقيق ا�جمل للوضعية ا�جبائية للم�لف: 6-2-3

 :21ملادة حسب ا

يمكن ألعوان اإلدارة ا�جبائية أن �شرعوا �� التحقيق املعمق �� الوضعية ا�جبائية الشاملة  لأل�خاص -1

عندما ت�ون لد��م  الطبيعي�ن بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� سواء توفر لد��م موطن جبائي �� ا�جزائر أو

الضر�بة و �� هذا التحقيق يتأكد األعوان ا�حققون من اال��جام ا�حاصل ب�ن املداخيل  ��ذهال��امات متعلقة 

حسب املادة  ا�جبائياملصرح ��ا من جهة و الذمة أو ا�حالة املالية و العناصر امل�ونة لنمط املعيشة أعضاء املقر 

 و الرسوم املماثلة . من قانون الضرائب املباشرة 98و  6

و يمكن القيام ��ذا التحقيق عندما تظهر وضعية امللكية و عناصر نمط املعيشة ل�خص غ�� مح��ي جبائيا 

من طرف أعوان اإلدارة  إالوجود أ�شطة أو مداخيل متملصة من الضر�بة و ال يمكن القيام ��ذا التحقيق 

باالستالم  إشعارامل�لف بالضر�بة يذلك  إعالمل دون ا�جبائية ل�خص طبي�� فيما يتعلق بالضر�بة ع�� الدخ

ا�جبائية و منحھ أجال للتحض�� يقدر  وضعيتھمرفوقا بميثاق ا�حقوق و الواجبات امل�لف بالضر�بة ا�حقق �� و 

 يوم ابتدءا من تار�خ االستالم. 15ب 

طائلة البطالن االجراء أن  يجب أن يذكر االشعار بالتحقيق الف��ة  موضوع التدقيق و أن �ش�� صراحة  تحت

 11 امل�لف بالضر�بة لھ ا�حق �� أن �ستع�ن خالل عملية املراقبة بمستشار يختاره هو .

 مراحل التدقيق ا�جبائي :املطلب الثا�ي :

 التدقيق ا�حاس�ي: 7-1

 ا�جبائية املكتتبة من طرف امل�لف بالضر�بة و فحص التصر�حاتهو مجموعة العمليات الهدف م��ا مراقبة 

) و غ��ها ح�ى يتس�ى إثباتمحاسبتھ و التأكد من مدى تطابقها مع املعطيات املادية (كشف املعلومات محاضر 

معرفة مدى مصداقي��ا و يتم الفحص �� ع�ن امل�ان للدفاتر و الوثائق ا�حاسبية للمؤسسة و ضمان التسو�ات 

 و يمر هذا التدقيق بمراحل: الالزمة

 :��املرحلة األو 

 لتدقيق: التحض�� ل •

                                                            
 49.11 ديدان ص 
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تقوم اإلدارة املركز�ة باعداد برامج للتدقيق للم�لف�ن الذين تخضع محاسب��م لعمليات التدقيق ا�جبائي و ذلك 

 وفق قواعد جزائية و معاي�� انتقاء محددة و تنفيذها يتم من قبل املدير�ات ا�جهو�ة للضرائب

 و املصا�ح املركز�ة للمدير�ة العامة للضرائب.

و�قوم املدقق �� �ل عملية بمراقبة ا�حاسبة بفحص امللف ا�جبائي املفتوح باسم املؤسسة دراسة الوثائق 

التقنية املتعلقة بالنشاط امل�ي للم�لف ا�خاضع للتدقيق قبل البدء �� أعمال املراقبة كسب الر�ح و كيفية 

 بمعدل األر�اح يقوم ب : اآلالتتصنيع 

 ��انيات كشف مقارنة ب�ن امل إعداد -

 .كشف مقارنة حسابات النتائج إعداد -

 الكشف  املفصل للمصار�ف العامة  -

 قائمة مفصلة برقم األعمال ا�حقق. -

من  مستفيداملراقبة من طرف املصا�ح ا�جبائية ع�� م�لف بالضر�بة  إجراءثبت  إذامكرر  190حسب املادة 

االمتيازات ا�جبائية نقص �� التصر�ح برقم األعمال و النتائج و األجور املدفوعة فان الز�ادات الناتجة ت�ون محل 

اس��جاع ل�حقوق و الرسوم املوافقة طبقا لشروط القانون العام و هذا �غض النظر عن اإلعفاءات املمنوحة 

 ).2002لسنة مكرر من ق.م. 190ة (املاد.

 إشعار إرسالامل�لف مسبقا عن طر�ق  إعالم�� التدقيق ا�جبائي للم�لف ال يمكن أن يتم قبل ال يتم البدء 

  اإلشعاربالتدقيق مع وصل االستالم و يمنح لھ أجل أد�ى للتحض�� عشرة أيام ابتداء من استالم 

 ).2010(وزارة املالية املدير�ة العامة للضرائب قوان�ن جبائية �شر مش��ك منشورات الساحل 

 

 :املرحلة الثانية 

�عد انقضاء األجل ا�حدد للتحض�� تدخل مباشرة �ع�ن امل�ان يذهب املدققون ملباشرة أعمالهم داخل املؤسسة 

ع�� طلب امل�لف ذلك لعدم  بناءا  إال م�ات��مقيد التدقيق ألنھ قانونا ال �سمح لهم بأخذ الدفاتر ا�حاسبية ا�� 

عمليات التدقيق داخل املؤسسة و ذلك من خالل تقديم طلب موقع و مقدم للقيام � الالزمةتوفر اإلم�انيات 
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ا�جبائية و �� هذه ا�حالة يقوم املدققون بالتوقيع ع�� �عهد باستالمهم الوثائق ا�حاسبية �� فحص  ملدير اإلدارة 

 �ل الدفاتر و املستندات ا�حاسبية و ي�ون ع�� طر�قت�ن:

 فحص ا�حاسبة من حيث الش�ل:  -

ح�ى ت�ون ا�حاسبة �حيحة يجب أن ت�ون �املة و منتظمة و م�جلة �� ال�جالت التجار�ة (�جل اليومية 

العامة �جل ا�جرد.......) و أن ت�ون مؤشرة و مصادق عل��ا و الوثائق الت��ير�ة خاصة فوات�� الشراء األصلية .ع�� 

 حيحة.املدقق التأكد من أن ا�حاسبة تحتوي ع�� مؤشرات متسلسلة و �

 فحص ا�حاسبة من حيث املضمون : -

التأكد من مصداقية املعلومات ا�حاسبية أي مراقبة املعطيات و البيانات ا�حاسبية ال�ي  إ��هذا الفحص ��دف 

ي�ون لها تأث�� ع�� ت�و�ن الر�ح ا�خام أو القيمة املضافة �ل من املش��يات و ا�خزونات و األشغال قيد التنفيذ و 

ية أخرى و قبل املباشرة �� عمليات املبيعات من ناحية و التدقيق �� ا�حسابات الرئيسية للم��انية من ناح

ا�جرد قبل  �عد ا�جرد و  التدقيق �� حسابات امل��انية ع�� املدقق التأكد من مطابقة حسابا��ا مع م��ان املراجعة

و أرصدة حسابات امل��انية املوجودة بدفاتر األستاذ و التأكد من أن النفقات م��رة بواسطة الفوات�� أو أي وثيقة 

 12قق يقوم ��ا عن طر�ق فحص أصول و خصوم امل��انية.أخرى و املد

 : املرحلة الثالثة 

 نتائج التدقيق:  -

التدخل �� ع�ن امل�ان و معاينة  وضعية امل�لف و �ل ما يتعلق بنشاط التدقيق ا�حاس�ي للدفاتر شكال و  إن

 بإرسال�لتا ا�حالت�ن فان املدقق ملزم  قبول ا�حاسبة و �� أومضمونا تمكن املدقق من استخالص نتيجة رفض 

امل�لف بالضر�بة مبينا لھ فيھ التجاوزات الضر�بية املكتشفة و الطرق املعتمدة ��  إ����خة من هذه النتائج 

 �� حالة: تأسيسهاإعادة 

 املعامالت بطر�قة عادية بإجراءيقوم املدقق  أش�القبول ا�حاسبة :ال يوجد  •

  : ال يمكن رفض ا�حاسبة نتيجة مراقبة تصر�ح جبائي 191ا�حاسبة : حسب م .رفض  •

                                                            
 45.12،ص 2002-2001ناصر ،
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 محاسبة إال �� ا�حاالت التالية: أو 

 من القانون التجاري  11 إ�� 9املواد من  ألح�امعندما ي�ون مسك الدفاتر ا�حسابية غ�� مطابق  -

 ت تطبيق ا�خطط الوط�ي للمحاسبة .و شروط و كيفيا 

 قيمة مقدمة �سبب ا�عدام الوثائق االثباتية . أيةعندما تحتوي ا�حاسبة ع��  -

 

معلومات غ�� �حيحة خط��ة و متكررة �� عمليات  أواغفاالت  أوعندما تتضمن ا�حاسبة أخطاء  -

إعادة تأسيس رقم  إ��أ املدقق و هنا ي�ج 1999من  ق.م.لسنة  18معدلة بموجب املادة  191املادة ا�حاسبة  

املدقق يقوم   أنا�خاضع للضر�بة وتختلف طرق إعادة تأسيس حسب نوع و �شاط املؤسسة حيث  األعمال

باختيار الطر�قة  ال�ي تتناسب مع املعلومات  املتحصل عل��ا حول املؤسسة و من ب�ن هذه الطرق ( إعادة تأسيس 

 األعمالتأسيس رقم  إعادةعن طر�ق اإليرادات. األعمال تأسيس رقم إعادةعن طر�ق ا�حساب املا��. األعمالرقم 

 ع�� أساس الفوترة)

  الرا�عةاملرحلة : 

 ��اية التدقيق : -

�عد هذه املرحلة خالصة عمل املدقق حيث يقوم املدقق بإبالغ امل�لف بالضر�بة بنتائج املراقبة ا�حاسبية و هذا 

 و ال��ائي و كخطوة أخ��ة يقوم بكتابة التقر�ر ال��ائي  األو��عن طر�ق اإلبالغ 

 الذي من خاللھ ��جل �ل املعلومات ا�خاصة �عمليات املراقبة ال�ي قام ��ا.

 التدقيق املعمق �� مجمل الوضعية ا�جبائية: 7-2

مراقبة �حة التصر�حات  إ��هو امتداد للتدقيق ا�حاس�ي و �عرف ع�� أنھ مجموعة العمليات ال�ي ��دف 

الدخول  إجما��ا�خاضعة للضر�بة ع�� الدخل و ت�ون بمقارنة الدخول املصرح ��ا مع  اإلجماليةاملداخيل 

للم�لف و العناصر امل�ونة لنمط معيشة أعضاء املقر ا�جبائي من  اإلجماليةا�حققة أثناء �شاطها الذمة املالية 

 جهة أخرى و ذلك من عدة مراحل :

 : 1مرحلة -
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يقوم املدقق باختيار مجموعة من امللفات املراد مراقب��ا حسب اإلم�انيات املتواجدة ع�� مستوى الوالية ثم 

 تقوم املفتشية بفحص امللف ا�جبائي ا�خاص بدخل املع�ى بالتدقيق و هذه الدراسة �سمح للمدقق�ن 

 إبالغب�ن املداخيل املصرح ��ا و العناصر املعيشية للم�لف ا�خاضع للتدقيق و �عدها  باستخراج مجمل الفرقات

رجية ال�ي لها عالقة بامل�لف و �عد فحص امللف ا�عض العناصر ا�خ إ��امل�لف بالضر�بة و قد ي�جأ املدقق 

ع�� مجمل املعطيات ا�جبائي و كذا املعلومات املتحصل عل��ا يقوم املدقق بوضع امل��انية األولية تحتوى 

 املتحصلة .

  :2ملرحلة ا -

 إال�عد املرحلة التحض��ية و ان��اء املدة ا�حددة يأ�ي عملية التحقيق املعمق ال�ي يتم �� مصا�ح اإلدارة الضر�بية 

مكتب مستشارة و التحاور مع امل�لف ثم توضيح وضعيتھ ا�جبائية   أو�� حالة طلب امل�لف ان تجري �� بيتھ 

ي�جأ  إذدقق بإعادة الت�و�ن األسس ا�خاضعة للضر�بة و ذلك من خالل مراقبة التدفقات املالية للم�لف يقوم امل

التدقيق �� الكشوفات البنكية مع املداخيل املصرح ��ا و النتائج املتحصل عل��ا �� م��ان ا�خز�نة الذي  إ��املدقق 

ا�جزا�� وطر�قة التقييم التلقائي و �� حالة جمع التقييم  إ���ش�ل وسيلة تقنية شاملة و كذلك ال�جوء أيضا 

 املدقق عدة نقاط حول ما صرح بھ امل�لف كضر�بة و ما حققھ من موارد و نفقات .

 : 3املرحلة  -

فرض  ألسسقبولھ  إمانتيجت�ن  إ��اإلبالغ بالنتائج : �عد ان��اء املدقق من عملية التدقيق و املقارنة قد يتوصل 

هو  علم أن ما إذاالضر�بة املصرح ��ا من قبل امل�لف  و من ثم عليھ اشعار هذا األخ�� �غياب التقو�م أو رفضها 

كمداخيل �� ليست حقيقية و غ�� مطابقة للوقائع فيقوم بإعادة ت�و�ن املداخيل ال�ي بحوزة هذا   مصرح بھ

امل�لف و كذا أسس االخضاع كما سبق الذكر تتغ�� حسب ا�حالة املقدمة �عد انقضاء أجل الرد هناك حالت�ن 

وم باعداد التقر�ر ال��ائي للتدقيق �ل��ما ي�ون املدقق ملزم باعالم امل�لف عن طر�ق اإلبالغ ال��ائي و أخ��ا يق

 13 املعمق �جمل الوضعية ا�جبائية.

 

 

                                                            
13 Ben  Mokhtar,2008-2009,p86 
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 مرحلة االطالع            التحض�� للتدقيق      

 

 

 فحص ا�حاسبة

 )03 – 01(ش�ل رقم 

 ).(من اعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعداد 
التقاریر و 
اإلبالغ 
 بالنتائج

مراقبة 
العملیات 
 الجبائیة

 

  

تقییم نظلم 
الرقابة 

الداخلي من 
جانبھ 

 

مرحلة 
 االطالع

المرحلة 
ھیدیةالتم  
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 إجراءات التدقيق ا�جبائي: -8

 اعداد مهمة التدقيق ا�جبائي: 8-1

 س�� مهمة التدقيق ا�جبائي

 

 

  

 

 

 ) 04 - 01(  ش�ل رقم :

 )(من اعداد الطالب

 رسالة املهمة: 8-1-1

املهمة  إطارمختلفة يجب ع�� األطراف تو�� ا�حذر لتحديدها من أجل تحديد  �عناصر� مهمة التدقيق �تتم

�انت املهمة دقيقة أم ال و�� �شمل مراجع�ن ا�جبائي�ن الذين يقومون  ما إذا�ش�ل وا�ح و �ش�� الرسالة 

الرقابة السنو�ة النتظام الضرائب و يجب أن يتفق الطرفان ع�� معاي�� الرقابة  إطاربمداخالت دور�ة �� 

 لذي يتم�� بالكفاءة و هذه الرسالة تحدد ماي��: فحص منتظم وا إجراءاذا �ان العميل يرغب ��  املستخدمة و ما

 االل��امات املتبادلة ب�ن الطرف�ن  . -

 املهمة . مبادءي -

 تحديد نطاق العمل الواجب القيام بھ. -

 الضرائب و الرسوم املعنية بالتدقيق . -

المرحلة 
 االولیة

ألخذ بالمعرفة ا
 العامة

تقییم الرقابة 
الداخلیة 
المتعلقة 
بالمسائل 

 

ت  
لیا

عم
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 مدة تنفيذ املهمة . -

 مبلغ �عو�ضات املهمة. -

 تحض�� املهمة: 8-1-2

�عض املشا�ل ا�حددة أو ا�خاطر ا�حتملة و  إ��الشركة �جذب االنتباه املدقق تبدأ مهمة التدقيق بمعرفة   

 ا�حصول ع�� االتجاه املستقب�� للعمل 

 برنامج العمل: إعدادتخطيط و  8-1-3

من أجل ز�ادة القيمة االثباتية للعناصر ال�ي تم جمعها أثناء أعمال التدقيق يقوم املدقق بتجميع املؤشرات ال�ي 

هذه املؤشرات و ال�ي قد هذه ا�خطوة للمدقق بتحديد تمكنھ من حماية تقييم الضر�بة ع�� الشركة و �سمح 

 ت�ون مفيدة لھ �� االتجاه املستقب�� لعملھ .

 ا�حاجة:-8-1-4

يتيح هذا ال��نامج وصف طبيعة و نطاق العمل الذي يتع�ن القيام يھ بطر�قة فعالة و سيوفر املدقق وقت 

 لتكريسھ ألهم اإلجراءات فيما يتعلق بالتدقيق الضر��ي يمكن ت�خيص فائدة هذا ال��نامج ع�� النحو التا��:

 املهمة للرقابة ع�� الضرائب ا�ختلفة. الضوابطتجنب �سيان  -

 ال يمكن أن ي�ون . اإلغفالتوزيع املهام ب�ن مختلف املتعاون�ن مع التأكد من أن خطر  تبسيط -

 ع�� تقديم البحث و أعمال التحقيق ألعضاء املهمة بأكملها . اإلشراف -

 اح��ام جدولها الزم�ي ومن ثم إعطاء صورة موثوقة لتوصيا��ا . -

 ا�حتوى: -8-1-5

العوامل األخرى املتعلقة بتار�خ  إ��يرا�� برنامج العمل هذا كتابة العديد من العوامل املذ�ورة أعاله باإلضافة 

 و موافقة البيانات املالية ع�� طبيعة املهمة و االل��امات الناتجة ع��ا  إعداد

 يصف جدول العمل و كذلك التوزيع اليومي للمراقبة ب�ن املساهم�ن 
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 الضوابطهذه البيانات بجب أن يحدد برنامج التدقيق مختلف  إ��التدقيق الضر��ي باإلضافة �� سياق مهمة 

فيما تتعلق ب: الرسم ع�� القيمة املضافة الضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� الضر�بة ع�� أر�اح  إجراءهاال�ي يتم 

 الشر�ات.

 أدوات من�جية التدقيق ا�جبائي: - 8-2

وضوعية سيتع�ن ع�� املدقق الضر��ي تطبيق من�جية صارمة تنطوي ع�� من أجل صياغة االستنتاجات امل

استخدام عدد مع�ن من األدوات �جمع املعلومات و تحليلها و بالتا�� تقليل مخاطر األخطاء �� هذا السياق �عمل 

الضر�بية الضر��ي كدعم لتنفيذ مهمة متناسقة و تدر�جية و فعالة و يمكن تصميم نماذج املراجعة  التدقيقن�ج 

 خطوات : 3يتم االحتفاظ ��ا عموما وفقا للبعثة ال�ي يتم تنفيذها و 

 إجراءات التدقيق ا�جبائي

 )05 -01(ش�ل رقم 

(khelassi ,2013,p353) 
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 اكتمال المهمة

 

 

 

معرفة و توجیه 

 المهمة

تطو�ر عملیة 

 التدقیق

 تنفیذ الظوا�ط

 (تنفیذ تقني)

البیئة القانونیة و  - 
 الماد�ة للشر�ة

 تحدید المخاطر  - 
معرفة الوثائق  - 

 المحاسبیة و اإلدار�ة
معرفة التزامات  - 

 الشر�ة

 استخدام الرقابة الداخلیة - 

دراسة الخصائص -
 الجبائیة للمؤسسة

 السوابق الجبائیة-

 التحلیل المالي للبیانات-

    

 

 

 التقر�ر   -

 متا�عة التوجیه -
نها�ة مهمة العمل و 

 الصیاغة
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لتحقيق الن�ج املو�ح أعاله سوف يتبع التدقيق الضر��ي عددا من األدوات ال�ي �سمح بإصدار رأي �شأن انتظام 

 املعلومات أو األ�شطة و امتثالها لإلجراءات الضر�بية املطلو�ة بموجب قوان�ن املالية.

م و األدوات الرئيسية و أدوات التدقيق ا�جبائي �� نفس األدوات املستخدمة �� عمليات التدقيق �ش�ل عا

 م�خصة أدناه:

 :استطالعات الرأي 

�ي و التصر�حات) ألسباب سنادرا ما يتحكم املدقق الضر��ي �� مجمل املعامالت الضر�بية (الت�جيل ا�حا

 التأخ�� قد ت�ون فعالة ألنھ ستتم عن طر�ق االستطالع أو االختيار تتم��  ب:

 أو عينة من مجموعة من العناصر الس�انية دراسة انتظام و توافق العناصر املتخذة   جزء أخذ 

 يجب أن تأخذ دراسة العينة �ع�ن االعتبار:

 .مبادءى االستطالع  -

 .حجم اختيار العينة نتائج املراقبة -

 :الرسوم البيانية 

 �� عبارة عن تقنيات لوصف اإلجراءات الضر�بية وتداول الوثائق الضر�بية.

 14املتبع ا�خطوات التالية: اإلجراءيتضمن 

 .تحديد املبادئ  -

 .�عر�ف الوسائل  -

 .مراقبة العمليات  -

 :االستبيان 

 املراحل التالية: تتضمنهو تقنية �ستخدم ع�� نطاق واسع (شائعة االستخدام) و 

 ضرائتحديد ا�خاطر الرئيسية املتعلقة ب�ل �شاط أو عمليات تتعلق بدفع ال -

                                                            
14354)-,2013,p351 khelassi(     
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 :خالصة الفصل 

�ستخلص من دراستنا للفصل األول أن التدقيق ا�جبائي من أهم اإلجراءات ال�ي خولـت لـإلدارة ا�جبائيـة للتأكـد مـن 

 إ�ــ��عت�ــ� أداة قانونيــة �ــ� يــد اإلدارة �ســ�� مــن خاللهــا  إذ�ــحة التصــر�حات املقدمــة كــذا تطبيــق القــوان�ن ا�جبائيــة 

 تنظيم و توجيھ امل�لف�ن بالضر�بة و اكتشاف األخطاء وا�خالفات ��دف ت�حيحها و تقو�مها .

و لتحقيق األهداف املرجوة فقد عمل املشرع ا�جزائري ع�� سـن جملـة مـن القـوان�ن ال�ـي �عـد معلمـا موحـدا �ـ� نفـس 

كما منح جملـة مـن الصـالحيات لألعـوان املـراقب�ن ألداء  .الوقت بالنسبة ل�ل من امل�لف بالضر�بة و اإلدارة ا�جبائية 

 امات كما منحھ عدة حقوق يتمتع ��ا .عملهم و �� نفس الوقت فرض ع�� امل�لف عدة ال�� 
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 تمهيد:

ال�ي تؤكد الدراسات و اإلحصاءات شيوعها �� جميع دول العالم  �عد ال��رب الضر��ي من الظواهر الضر�بية و املالية

أخر و �عت�� الضر�بة من أهم املوارد العامة للدولة ��م ا�جتمع  إ��أخرى و من زمن  إ��و لكن بنسب تختلف من دولة 

و �عرض كيان �� وجوه الصرف العام و أداء ا�خدمات العامة و ال��رب الضر��ي يمس بالضرر أ إنفاقهابرمتھ بقصد 

 جتمع و تطوره �� سائر ا�جاالت الدولة االقتصادي و �عوق تقدم ا�

 لل��رب الضر��ي أملفاهي�ي اإلطار املبحث األول:

 ال��رب الضر��ي  املطلب األول :ماهية

 :1�عر�ف 

يقصد بال��رب الضر��ي تلك ا�خالفات القانونية املتمثلة �� عدم االمتثال للتشريع الضر��ي أو الثغرات املوجودة �� 

القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضر��ي بجميع الوسائل و األش�ال سواء �علق األمر بالعمليات 

بلغ الواجب الدفع ل�خز�نة العمومية و ال�ي �ستعملھ الدولة ا�حاسبية أو ا�حر�ات املادية و ذلك ب�ل أو بجزء من امل

 15�� �غطية نفقا��ا و تحقيق أهدافها االقتصادية.

 :2�عر�ف

عب��ا ا��  ينفلهو ظاهرة يحاول من خاللها امل�لف القانو�ي للضر�بة �عدم دفع الضر�بة �ليا أو جزئيا دون أن 

 16�خص أخر.

 : 3�عر�ف 

 ال��رب الضر��ي هو مجمل األعمال ال�ي يقوم ��ا امل�لف  للتخلص من الضر�بة دون مخالفة  

 17 القانون 

 

                                                            
 .39ص   2010بوز�دة ،.  15
 230دو�دار، ص  16

 10, ص 2011, 2010عوادي , 17
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 ال��رب الضر��ي:و آثار أسباب املطلب الثا�ي :

 األسباب املتعلقة بامل�لف: 2-1

 يحفز ضعف املستوى ا�خلفي امل�لف�ن ع�� ال��رب من أداء واج��م الضر��ي لذلك فهو يتناسب عكسيا مع -

 الشعور الوط�ي �� مص�حة ا�جتمع و مع الشعور باملسؤولية �� تحمل األعباء العامة .

 .اعتقاد أن الضر�بة �� اقتطاع ما�� دون مقابل  -

 اعتقاد عدم شرعية الضر�بة من الناحية الدينية. -

 ا�حالة املالية السيئة للم�لف تجعلھ يميل نحو ال��رب لتعو�ض ماخسره.  -

ال��رب من دفع  إ���ستنتج أن ضعف الو�� الضر��ي هو السبب الرئي��ي الذي يدفع امل�لف  من خالل ماسبق

 الضر�بة.

 األسباب املتعلقة بالنظام ا�جبائي:-2-2

 ثقل عبء الضر�بة: -

 إ��ال�جوء  إ���� حالة ز�ادة العبء الضر��ي عن توقعات امل�لف�ن و استعدادهم النف��ي لتحملھ يؤدي ��م ذلك 

 الضر��ي .ال��رب 

 عدم استقرار التشريع الضر��ي: -

عدم  إ��غموض النظام الضر��ي �سبب �عدد القوان�ن كما تؤدي  إ��تؤدي التغي��ات الدائمة �� التشريع الضر��ي 

 املضافةمثل �غي�� معدالت الرسم ع�� القيمة   ال��رب الضر��ي إ��ثقة امل�لف بالنظام الضر��ي و بالتا�� ز�ادة ميلھ 

 .  %9ا��  %7من 

 ضعف الرقابة الضر�بية: -

 عندما �شعر امل�لف بضعف الرقابة الضر�بية أو عدم وجودها فانھ يز�د ميلھ لل��رب .

 األسباب املتعلقة باإلدارة الضر�بية:-2-3

�عت�� اإلدارة الضر�بية األداة ال�ي من خاللها يتم تنفيذ النظام الضر��ي لذلك فان �انت هذه اإلدارة قو�ة و عندها 

كفاءة عالية �لما ساعدها ذلك �� ا�حد من ال��رب الضر��ي و التحكم فيھ و العكس �حيح  ف�لما فقدت هذه 
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ن السبب �� ضعف اإلم�انيات املادية و كذلك نقص �� األيدي اإلدارة كفاء��ا �لما زادت �سبة ال��رب الضر��ي و يكم

 الفنية.العاملة 

انتشار ظاهرة الرشوة ال�ي تتم �� وسط املوظف�ن بحيث يرجع السبب �� ذلك ا�� ضعف التحف��ات املادية و  إ��إضافة 

 18.نمن امل�لف� الرشاوى املعنو�ة للموظف�ن مما �سمح لهم بتقا��ي 

 املتعلقة بالظروف االقتصادية:األسباب -2-4

عندما ت�ون الظروف ال�ي يمر ��ا امل�لفون جيدة حيث تنتعش األسواق و تزداد الدخول عندهم ينخفض �سبيا 

حجم ال��رب الضر��ي مقارنة بظروف الر�ود االقتصادي و صعو�ة متطلبات املعيشة اليومية من قبل امل�لف�ن 

 عمال القانون للتخفيف من أعباءها كما تظهر هذه األسباب ع�� وضعيت�ن:ال��رب من الضرائب باست إ�� في�جئون 

 الوضعية االقتصادية للم�لف:

حيث ي�جأ امل�لف ا�� ال��رب من دفع الضر�بة �� ف��ات األزمات و ذلك للنقص الذي يحدث �� املداخيل و �� حالة 

 امل�لف بدفع �ل ماهو عليھ. يقومالرخاء 

 العامة:الوضعية االقتصادية 

ترتفع مداخيل األفراد �� ف��ات االنتعاش االقتصادي و ترتفع بذلك قدر��ا الشرائية فيتحمل بذلك املس��لك ال��ائي 

  .19الضرائب ال�ي يجمعها م��م امل�لف و �سددها ا�� ا�خز�نة العمومية مما يؤدي ا�� التقليل من ال��رب الضر��ي 

 أثار ال��رب الضر��ي:-3

 املالية: اآلثار -3-1

 با�خز�نة العامة للدولة بحيث يفوت ع�� الدولة جزءا هاما من املوارد املالية. اإلضرار

 العام ع�� الوجھ األمثل  باإلنفاقعدم قيام الدولة 

 . مواطن��ا�جز الدولة عن أداء واجبا��ا األساسية اتجاه 

النقدي و بالتا�� تتسبب �� مخاطر تمس االستقالل  وسائل تمو�لية أخرى �االق��اض و اإلصدار إ���جوء الدولة 

 املا�� للبلد.

                                                            
 .158.159ص ناصر 18
   97ص 2008,2009قتال، 19
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 االقتصادية: اآلثار -3-2

 االستثمار :  إ��بالنسبة  -

فان نقص إيرادات الدولة �سبب ال��رب الضر��ي ال �سمح بت�و�ن ادخار عام و بالتا�� ا�حد من مقدرة الدولة ع�� 

 القيام باملشاريع االستثمار�ة.

تنمية املشاريع  إطار: يجعل الدولة تقلص حجم اإلعفاءات املمنوحة �� االدخارانخفاض معدالت  -

 :االستثمار�ة و ي��تب ع�� ذلك 

 ر�ود اقتصادي متم�� بارتفاع معدالت الت�خم و البطالة  -

 بقواعد املنافسة حيث تصبح املؤسسات امل��ر�ة أفضل من تلك ال�ي تؤدي و اج��ا الضر��ي. اإلخالل -

املؤسسات بحيث �عمل ذلك ال��رب ا�� توجھ عناصر اإلنتاج ا�� األ�شطة ذات  بإنتاجيةكما يظهر ال��رب الضر��ي 

 اإلنتاجية الضعيفة.

�ساهم ظاهرة ال��رب الضر��ي �� توجيھ االقتصاد الوط�ي نحو إرساء اقتصاد غ�� رس�ي أو ما�عرف باالقتصاد 

 الس�� ا�حسن لالقتصاد الوط�ي. املوازي و الذي يحدث مشا�ل عديدة �عرقل

 األثار االجتماعية:-3-3

 روح التضامن ب�ن أفراد ا�جتمع. إضعاف -

عدم املساواة ب�ن امل�لف�ن �� تحميل عبء الضر�بة اذ يتحمل البعض الضر�بة ب�املها بينما يتخلص م��ا  -

 من ال��رب م��ا . االذين تمكنو 

 �جز الضر�بة عن تحقيق الت�افل االجتما�� ب�ن أفراد ا�جتمع . -

أخال�� من خالل البحث عن جميع الوسائل سواء املشروعة أو الغ��  إفسادتصبح الضر�بة عامل  -

 20مشروعة قصد التحايل و اإلفالت من الواجب الضر��ي.

 ا�� عدة أش�ال و ��: ينقسم ال��رب الضر��يال��رب الضر��ي:  ومراحل أش�الاملبحث الثا�ي :

 أش�ال ال��رب الضر��ي املطلب األول:

                                                            
 .426خال��ي ،ص 20



 التھرب الضریبي و عالقتھ بالتدقیق الجبائي                         الفصل الثاني                                                      

62 
 

 (التجنب الضر��ي) ال��رب املشروع: 

يقصد بھ تخلص امل�لف من أداء الضر�بة نتيجة استفادتھ من �عض الثغرات املوجودة �� التشريع الضر��ي و ال�ي 

�عض السلع  �إنتاجالقانونية .ينتج ع��ا التخلص من دفع الضر�بة دون أن ت�ون هناك مخالفة للنصوص 

بمواصفات مختلفة عن املنصوص ع��ا �� القانون أو ال��رب من ضر�بة الشر�ات عن طر�ق توزيع هذه األخ��ة �� 

اتھ تلك ش�ل هيئات للذين تر�طهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة األو�� ع�� قيد ا�حياة ح�ى ال تخضع �عد وف

  : حالت�نيمكن التمي�� ب�ن   .و21 األموال لضر�بة الشر�ات.

 ال��رب الضر��ي الناتج عن �غي�� سلوك امل�لف:-4-2

السلع ال�ي تفرض عل��ا الضر�بة بقصد تفادي دفعها أو ترك النشاط اإلنتا��  إنتاجو ذلك با�حد من االس��الك أو 

 �شاط أخر خاضع لضر�بة أقل. إ��الذي توجد فيھ ضر�بة مرتفعة و االنتقال 

 ال��رب الضر��ي الذي ينظمھ التشريع الضر��ي:-4-3

�عض األ�خاص  إخضاعالقصد منھ تحقيق �عض األهداف العامة للدولة و يتحقق ذلك حينما يقرر املشرع و 

 ر�بة أقل من تلك الضر�بة املقررةلضر�بة معينة مع وجود تنظيم أخر �سمح لبعض هؤالء امل�لف�ن بدفع ض

 الضر��ي):ال��رب الغ�� مشروع: (الغش 

هو ��رب مقصود من طرف امل�لف نتيجة مخالفتھ الصر�حة عمدا ألح�ام القانون الضر��ي قصدا منھ عدم دفع 

أو تقديم تصر�ح ناقص أو �اذب  بمداخليھالضرائب املستحقة عليھ و ذلك من خالل االمتناع عن تقديم التصر�ح 

 لف عدة تقنيات تتمثل ��:قيود و ��جيالت مز�فة من أجل ذلك �ستعمل امل� إعدادأو 

 عدم تقديم امل�لف القانو�ي التصر�ح الضر��ي ح�ى ال تفرض عليھ ضر�بة أو تقديم تصر�ح مخالف ل�حقيقة 

 السلع املستوردة من ا�خارج خفية , أي عدم التصر�ح ��ا لدى إدارة ا�جمارك  إدخال

 .�عت�� النظام ا�جزا�� كعالوة للغش و ال��رب الضر��ي 

ش ال يطاق خاصة �� أوقات األزمات بحيث يجعل إدارة األزمة صعبة للغاية و يضعف سيادة القانون و يصبح الغ

 ��دد سالمة األسواق املالية و يق��ي ع�� توازن ا�جهود املوجهة للفعالية االقتصادية و االجتماعية و االقتصادية.

 ر شرط�ن هما: تخفيف أساس الضر�بة و لتحقيقھ يتوف إ��و ��ذا ��دف هذا ال��رب 
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امل�لف  إخالليتمثل �� تخفيض أساس االقتطاع الضر��ي بصورة غ�� قانونية و هو عبارة عن  العنصر املادي: -أ)

 بواجباتھ الضر�بية ال�ي يمل��ا التشريع الضر��ي و من أش�الھ:

 الك�� أو ا�جزئي للعمليات ال�ي يتم تحقيقها أو املداخيل الناتجة ع��ا. اإلخفاء -

م مسك محاسبة منتظمة حسب التنظيم املعمول بھ (القانون التجاري , ا�خطط ا�حاس�ي) وذلك ��دف عرقلة عد -

 أي مراقبة جبائية محتملة. 

يقصد بھ أن يرتكب الفعل من طرف امل�لف بالضر�بة بنية سيئة و هذه ا�خالفة املتعمدة  العنصر املعنوي: -ب)

نية الغش صعبة ألن القانون الضر��ي يف��ض دائما حسن نية امل�لف�ن و عليھ يتوجب  إظهارت�ون عن و�� . غ�� أن 

و هناك حاالت ال تحتاج ف��ا إدارة  اإلثبات�عمد امل�لف �� ارت�اب ا�خالفة بجميع وسائل  إظهارع�� إدارة الضرائب 

قد ي�ون القانون الضر��ي قد ترق��ا كحالة األعمال التدليسية ال�ي  إلدانتھسوء نية امل�لف   إثبات إ��الضرائب 

 22.��ا أو ��جيل فوات�� شراء وهميةكعدم مسك ا�حاسبة أو مسكها مخالفا لألح�ام و القوان�ن املعمول 

 

 ال��رب الضر��ي الدو��:-4-5

أنھ يتمثل �� العمل ع�� التخلص من دفع الضر�بة �� بلدها  إذ�عت�� هذا النوع من ال��رب من أخطر أش�ال ال��رب 

عن طر�ق ال��رب الغ�� قانو�ي للمداخيل و األر�اح ال�ي من املفروض أن تخضع لضرائب البلد الذي حققت فيھ فعال 

 الضر��ي املالئم (املنخفض) و هذا النوع من ال��رب يأخذ األش�ال التالية: بضغطھا�� بلد أخر يتم�� 

 التالعب �� التصر�ح بأسعار الصفقات التجار�ة: -)1

أو تخفيض أسعار املبيعات عند التصدير �ستعمل  االست��ادو ي�ون ذلك عن طر�ق ت�خيم أسعار املش��يات عند 

هذا الش�ل من أش�ال ال��رب الضر��ي الدو�� عادة ب�ن الشر�ات ال�ي تملك فروعا �� ا�خارج حيث تقوم بتحو�ل 

هذا الش�ل شر�ات التجارة الدولية لتحو�ل مركز  إ�� فروعها املتواجدة �� دول رسومها أقل كما ي�جأ أر�احها التجاه

من  �سبة�سو�ة سعر منتجا��ا املصنعة �� البلد و بيعها �� البلد الثا�ي سعيا م��ا لتحقيق أق��ى   من أجل لضغطا

 ة.أر�اح �� البلد الذي ي�ون فيھ الع�ىء ا�حقيقي ا�جبائي أخف وطأ

 املبالغة �� تقييم الت�اليف (ت�خيم الت�اليف):  -)2
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املمنوحة للموظف�ن خارج البلد مع أ�خاص وهمي�ن أو بمع�ى أخر تمر�ر  بامل�افآت�س�� مس��ي الشركة للتالعب 

�خدمات مقدمة من طرف أ�خاص أو  م�افآتجزء مع�ن من أر�احها ا�حققة ع�� ش�ل أجور و رواتب و كذلك 

تفرض الت�اليف من قبل الشركة  إذمؤسسات وهمية و من ب�ن الطرق األك�� استعماال و انتشارا نجد ت�اليف املقر 

معينة أن تحددها بنفسها ع�� رقم األعمال  �سبةاألم املوجودة با�خارج ع�� فرع لها بالدولة املعينة من خالل تطبيق 

 .23مكن لهذه النسبة أن تقوم بامتصاص جزء كب�� أو ح�ى �ل األر�اح ا�خاضعة للضر�بة من هذا الفرع و ي

 االختالف و التشابھ ب�ن ال��رب الضر��ي و الغش الضر��ي : أوجھ-5

 أوجھ التشابھ:-5-1

 ع�� ا�خز�نة العمومية و ذلك بحرما��ا من مبالغ هامة  . تأث��اتللظاهرت�ن  -

 أويمارس �ل من الضر��ي و الغش الضر��ي من طرف امل�لف بالضر�بة سواء �ان امل�لف �خص  طبي��  -

 .�خص معنوي 

التخلص من دفع الواجب الضر��ي جزئيا او �ليا و بالتا�� االضرار باالقتصاد الوط�ي من خالل التحايل ع��  -

 .اإلدارة و التشريعات ا�جبائية
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 : ب�ن ال��رب و الغش الضر��ي  أوجھ االختالف                           

 الغش ال��رب

 مخالف للقانون ا�جبائي  إجراءال يوجد  -

استعمال  الثغرات و الفجوات املوجودة ��  -

 التشريع ا�جبائي 

 وجود الو�� ا�جبائي لدى امل�لف  -

 ا�حر�ة ا�جبائية  -

 االقتصاد �� الضر�بة  -

�� حاالت خطأ أو سهو �غرامات  إالال �عاقب  -

 ما�� ضعيف تأث��ذات 

 هو �سي�� جبائي و تحسيس جبائي -

 

عمل او سلو�ات القصد من ورا��ا  -

معارضة السلطة ا�جبائية أي رفض 

 الضر�بة 

  القانو�يال يكتسب الصفة الشرعية و  -

 تواجد عنصر القصد و النية -

 غياب الو�� و الثقافة ا�جبائية  -

 السرقة �� الضر�بة  -

 �عاقب بالرفع من العقو�ات  -

 هو اختالس جبائي  -

 )452(أبو حشيش،ص

 )01 -02(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل ال��رب من الضر�بة: املطلب الثا�ي:

 أي من املرحلت�ن التاليت�ن: أوي��رب األ�خاص عادة من الضر�بة �� كال 
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الضر��ي  إقرارهاالمتناع عن تقديم  إ��: �� هذه املرحلة ي�جأ امل�لف مرحلة تحديد وعاء الضر�بة ور�طها  -1

  تقدم عليھ الضر�بة بأقل مما يجب ان تؤخذ منھ، أن أواإلدارة الضر�بية سوف �غفل عنھ  أنتوهما منھ 

عندما يصرح امل�لف بالضر�بة ملزم بتقديم التصر�حات تتضمن اإلشارة ا�� األسس أو العناصر  :193حسب املادة 

ال�ي �عتمد لتحديد وعاء الضر�بة أو يب�ن دخال أو ر�حا ناقصا أو غ�� �حيح يزاد ع�� مبلغ ا�حقوق ال�ي تملص م��ا 

 أو أخل ��ا �سبة:

 دج أو �ساو�ھ  50000غ اذا �ان مبلغ ا�حقوق املتملص م��ا يقل عن مبل  10%

 دج أو �ساو�ھ  200000دج و�قل عن  50000ا�حقوق املتملص م��ا يفوق  مبلغاذا �ان    15%

 دج  200000اذا �ان مبلغ ا�حقوق املتملص م��ا يفوق  25%

�امل حقوق اذا �ان مقدار ا�حقوق املتملص م��ا  ع��  %100عند محاولة القيام بأعمال الغش تطبق ز�ادة قدرها 

 ) دج أو �عادلها .5000000أقل من خمسة مالي�ن دينار جزائري (

(املدير�ة العامة للضرائب قوان�ن .دج  5000000عندما تفوق ا�حقوق املتملص م��ا   %200 إ��ترفع هذه الز�ادة 

 ).2010 ،94جبائية ص 

بقصد من  اإلجراميصور من السلوك  إ��من ناحية أخرى فقد ي�جأ امل�لف �� مرحلة تحديد وعاء الضر�بة و ر�طها 

 بيانات غ�� �حيحة . أوإعطاء معلومات  أوال��رب من الضر�بة م��ا تقديم إقرار ضر��ي غ�� �حيح 

 تنع عن دفع الضر�بة املستحقةامل�لف الذي يم أن: فقد اعت�� املشرع  مرحلة تحصيل الضر�بة و �سديدها -2

 .24  القانون مخالفة مستقلة عن جر�مة ال��رب لضر��ي. ألح�امعليھ �� املواعيد ا�حددة �� القانون مخالف 

 

 

 

 املبحث الثالث :ار�ان ال��رب الضر��ي و وسائل م�افحتھ:

  ار�ان ال��رب الضر��ي:املطلب األول :

 الركن املادي: -8-1
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 االحتيالية.الطرق ستعمال ا -

 .التملص من الضر�بة -

 العالقة السببية ب�ن استعمال الضر�بة و التملص من أداء الضر�بة.  -

 الطرق االحتيالية: -8-1-1

بصفة عامة يتفق قانون الضرائب الغ�� مباشرة و الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة و قانون الرسم ع�� رقم 

 اآل�ي بيا��ا طرقا احتيالية : األعمالع�� اعتبار  األعمال

�جل عمدا عن ��جيل أو األمر بت�جيل حسابات غ�� �حيحة أو صور�ة �� ال�جل اليومي و��  اإلغفال -

من القانون التجاري أو الوثائق ال�ي تحل محلها عندما تتعلق  10و  9املنصوص عل��ما �� املادت�ن  ا�جرد

 حسابا��ا.األخطاء بالسنوات املالية ال�ي أقفلت 

 املفروضة.إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عل��ا أو الرسوم  -

ع�� تخفيف الضرائب و الرسوم  إماا�حصول  إ��تقديم وثائق مزورة أو غ�� �حيحة تدعيما لطلبات ترمي  -

لصا�ح �عض الفئات  االستفادة من املزايا ا�جبائية املقررة  اإلعفاء م��ا أو اس��جاعها أو إماأو تخفيضها أو 

 من امل�لف�ن بالضر�بة.

 أو التقليل عن قصد �� التصر�ح عن رقم األعمال. اإلغفال -

 نتائج ال تتعلق �عمليات فعلية. إ��شارة استعمال فوات�� أو اإل  -

استعمال الطوا�ع املنفصلة أو طوا�ع مزورة أو سبق استعمالها من أجل دفع الضرائب و كذلك بيع أو  -

 طوا�ع املذ�ورة أو املنتجات ال�ي تحمل تلك الطوا�ع.محاولة بيع ال

القيام عن قصد بت�جيل مصار�ف تتحملها مؤسسة ما تحت عنوان غ�� �حيح قصد إخفاء األر�اح أو  -

 اإليرادات ا�خاضعة للضر�بة باسم املؤسسة نفسها أو الغ��.

 التملص من الضر�بة: -8-1-2-
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التملص من ال�ل أو البعض من وعاء الضر�بة أو من تصفي��ا أو من أداء  الضر�بة �لها أو �عضها ال  إماوذلك 

نتيجة معينة و هو التملص من الضر�بة فا�حاولة تكفي  إ���ش��ط القانون لقيام ا�جر�مة الضر�بية أن تؤدي 

 من قانون العقو�ات . 30لقيامها طبقا للمادة 

 ة ب�ن التملص من الضر�بة و الطرق االحتيالية:العالقة السببي -8-1-3-

 إذالقيام ا�جر�مة يجب أن يتم التملص من الضر�بة بناءا ع�� الطرق االحتيالية ال�ي استعملها ا�جا�ي و بالتا�� 

تخلص املمول من الضر�بة نتيجة �خطأ ارتكبتھ اإلدارة الضر�بية �� فرض الضر�بة أو �� تقر�ر اإلعفاء فان ا�جر�مة 

 نعدم.ت

لكن �� حالة خطأ اإلدارة كعدم االطالع ع�� الوثائق املزورة ال�ي أخفى ف��ا ا�جا�ي �عض املبالغ ال�ي �سري عل��ا 

 25ة السببية موجودة �� هذه ا�حالة.الضر�بة فان العالق

 طرق و وسائل م�افحة ال��رب الضر��ي:املطلب الثا�ي : 

مسؤولية ال��رب و تبعا��ا تقع ع�� املشرع املا�� و ع�� اإلدارة املالية كما تقع ع�� امل�لف نفسھ ومن أهم طرق  إن

 م�افحة ال��رب :

 حق االطالع:-9-1

�ع�ي أنھ يجوز ملوظفي إدارة الضرائب االطالع ع�� �جالت و دفاتر و ملفات امل�لف و وثائقھ ا�خاصة لتتمكن من 

 من مخالفات ��دف التخلص من الضر�بة. يحدثدقيق و اكتشاف ما قد  ر�ط الضر�بة �ش�ل

مدين امل�لف بدفع الضر�بة و يتم تحصيل الضر�بة �� املنبع ع�� الرواتب و فوائد السندات و األسهم  إ��حيث �عهد 

 قبل استالمھ من قبل امل�لف . اإليرادحيث يتم اقتطاعها من 

 باليم�ن:تقديم إقرار مشفوع -9-2

�ان اإلقرار غ�� �حيح تطبق أح�ام العقو�ات ا�خاصة باليم�ن ال�اذبة  فإذاحيث يلزم امل�لف بتقديم اإلقرار املؤ�د 

 القرار.عند توفر سوء النية �� 

 التبليغ بواسطة الغ��:-9-3
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 اإلقراراتو هذا جائز �� �عض الدول و �� �عض األحيان حيث يد�� �خص بمعلومات ت�ون ذات فائدة �� الرقابة ع�� 

 و التأكد من عدم �ح��ا .

 عدم �عدد الضرائب:-9-4

 تنمية الو�� و تبسيط اإلجراءات ا�خاصة بالتحصيل و التقدير و التطبيق  -

 توقيع اإلجراءات ع�� امل��رب من الضر�بة  -

التشريع الضر��ي و تحقيق مز�ج من الرقابة ع��  خلق الو�� الضر��ي ب�ن امل�لف�ن مع مراعاة تنظيم و تفس�� -

 26دخولها و خروجهاحركة رؤوس األموال عند 

 وسائل م�افحة ال��رب الضر��ي:-10 

 �شر الو�� الضر��ي:-10-1

و يتم ذلك بتعر�ف املواطن�ن بالضر�بة و طبيع��ا و مشروعية حق الدولة �� تقاض��ا و وجوه  انفاقها من خالل 

ا�ختلفة و ال يكتفي إذاعة �شرات تذك��ية بال�حف ليقوم بتقديم اقرار��م �� امليعاد و سداد  اإلعالمأجهزة 

يقوم فقط ع�� االعتبارات  الضر�بة �� الوقت ا�حدد وذلك ألن الشعور باملسؤولية اتجاه دفع الضر�بة أمر ال

 راد ا�جتمع بروح االنتماء السليم للوطن.املوضوعية و الفنية وحدها بل �ستند ا�� اكتمال الو�� الضر��ي و تمتع أف

الو�� الضر��ي هو أن يقتنع �ل م�لف بدفع الضر�بة امل��تبة عليھ و هذا األمر يتطلب أن تقوم السلطات ب��شيد 

العام بما يخدم الصا�ح العام ح�ى �شعر دافع الضر�بة أن املوارد العامة �عود عليھ �� ش�ل منافع و  اإلنفاق

ي�ون ال��رب موضوع تأييد الرأي العام و محل رضاءه  أو غ�� مباشرة , و الو�� الضر��ي يتطلب أن الخدمات مباشرة 

 تقليد �عضهم البعض �� ال��رب . إ��ألن مثل هذا األمر يدفع امل�لف�ن 

 مراجعة التشريعات الضر�بية:  -10-2

ا��جامھ مع الوضع االقتصادي فالتشريع الضر��ي ا�جيد مجموعة من الصفات من حيث حسن الصيغة و  التشريع

املا�� ا�جيد و املن�جم و امل��ابط عليھ أن ال يتضمن �غرات ت��ك مجاال لل��رب و عدم املساواة و هذا األمر يتطلب 

أيضا تحس�ن اإلجراءات اإلدار�ة من حيث اختصار إجراءات التحقيق و التحصيل مما �ساعد ع�� سرعة تحقيق 

ت��ك مجاال لل��رب من  بحيثفال تطول اإلجراءات و تتعقد  املالئمةو بالتا�� يتحقق عنصر  الضر�بة و جباي��ا

 الضر�بة.

 تحقيق العدالة الضر�بية : -10-3

 لتحقيق مبدأ العدالة الضر�بية البد من مجموعة من السبل و اإلجراءات م��ا:

 شمولية الضر�بة:-10-3-1

                                                            
 327ص  عبد الناصر، 26
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بحيث تصيب جميع الدخول ح�ى ال �شعر امل�لف الذي يدفع الضر�بة أن هناك من يحقق إيرادات و ال يدفع  

 الضر�بة.

 معدل الضر�بة:-10-3-2

 ارا سيئة �� نفسية دافع الضر�بة .يجب أن ي�ون معدل الضر�بة �� حدود املعقول ألن أي معدل مرتفع ي��ك أث

 اإلعفاءات الضر�بية:-10-3-3

ضر��ي يحتوي ع�� إعفاءات ف��ا محاباة لبعض الفئات ع�� حس��ا فئات أخرى , ال بد أن يدفع دافع  أي نظام

إعفاءات  إ��أن ت�ون مدروسة �ش�ل جيد و �ستفيد م��ا أ�خاص بحاجة  فاءاتاإلعالضر�بة لل��رب م��ا لذلك ع�� 

 ��رب ضر��ي من قبل داف�� الضر�بة . إ��أدى األمر  إالو 

  ذ بمبدأ �خصية الضر�بة:األخ-10-3-4

أي مراعاة ا�حالة االجتماعية للم�لف و ذلك لتحديد قدرتھ الت�ليفية ا�حقيقية �عد األخذ �� ا�حسبان ا�حد األد�ى 

 .بإعال��مالضروري لنفقات املعيشة و عدد أفراد األسرة و نمط حياة األفراد الذين يقوم 

��جيع امل�لف�ن ع�� مسك الدفاتر التجار�ة: �لما نظم امل�لفون �شاطهم �� دفاتر قانونية و عرفية ساعد الدوائر 

املالية ع�� تحديد أر�احهم ا�حقيقية �ش�ل �حيح ألن امل�لف هو أقدر الناس ع�� معرفة وضعھ املا�� و غياب 

لف�ن أحد العوامل �� ال��رب الضر��ي و الذي يحدد أن الدفاتر التجار�ة املمسوكة �ش�ل منتظم من قبل أغلب امل�

 نموذج�ن : بتنظيمامل�لف الذي ينظم الدفاتر يقوم 

 للم�لف . بإظهارهيرغب امل�لف  ع�� ما إال: مخصص للدوائر املالية حيث ال يحتوي 1نموذج 

 موظفوقد �ساعد أحيانا  : يحتوي ع�� العمليات املالية الفعلية للم�لف و يحتفظ ��ا التاجر لنفسھ و2نموذج

 الدوائر املالية �� تنظيم دفاتره �� كال النموذج�ن

لدى أغلب امل�لف�ن معامالت مختلفة تر�طهم بكث�� من الدوائر  إن: ال��ابط ب�ن ا�جهات ا�ختلفة �� الدولة-10-4

ا�حسابات ا�جار�ة و  بكث�� من الوزارات و املصارف و اإلدارات و الهيئات فيما يتعاملن مع املصارف عن طر�ق

 اإليداعات.القروض و 

ا�حديثة من حاسوب و أجهزة متطورة و  باآلالت: تدعيم ا�جهاز الضر��ي حس�ن ا�جهاز اإلداري الضر��يت-10-5

األسلوب العصري ا�حضاري �� تنظيم امل�اتب و استالم البيانات و  بإتباعو ذلك  �سرعة  ضرور�ة النجاز العمل

 إقامة نظام استعالمات عصري .

رفع كفاءة العامل�ن �� اإلدارة املالية ح�ى يمك��م من مواجهة ا�حاالت ا�جديدة و يمك��م من تنفيذ ا�خطط املرسومة 

 ا�خ��ة العلمية . إ��ة باإلضافة مع ضرورة مراعاة حسن االختيار من الناحيت�ن السلوكية و العلمي

حيث ال ي�ون مكتتبا بل يجب أن ي�ون التدر�ب عمليا بحيث يناط بالعامل�ن الفني�ن باالهتمام بالتدر�ب العم�� 

 القدامى تدر�ب العامل�ن ا�جدد.

طاملا أن ا�حاسب�ن باألصل هو وكيل عن امل�لف�ن األفراد و عن الهيئة ا�حاسبي�ن �� املسؤولية:  شراكإ-10-6

العامة للمساهم�ن �� الشر�ات املساهمة فهو �عمل لصا�ح مو�لھ , غ�� أن هذه الصفة يجب أن ال تجعلھ �غفل 

سؤولية فسيؤدي اش��ك ا�حاسب �� امل ما فإذاصا�ح ا�خز�نة العامة بل يجب أن ي�ون متعاونا مع اإلدارة الضر�بية , 

 امل�لف�ن املوقعة من ا�حاسب. إلقراراتاإلدارة الضر�بية  اطمئنان إ��
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 : إعادة النظر �� جزاءات امل��ر��ن و �شديدها-10-7

نية وضع ان ا�جزاء ا�خفيف الغ�� املتحف بالصرامة و الشدة . ال  يردع امل�لف عن ال��رب مع ضرورة مراعاة إم�ا

 27ا�خطيب، حوافز للم�لف�ن األمناء

 عالقة التدقيق ا�جبائي بال��رب الضر��ي :الرا�عاملبحث 

 قيق ا�حاس�ي �� الكشف عن ال��رب الضر��ي:ددور التاملطلب األول:

وضع املشرع ا�جزائري أدوات قانونية لتنظيم س�� عملية الرقابة ا�جبائية تتمثل �� مجموعة من اإلجراءات والوسـائل 

قيق داملراقبون �� مهامهم الرقابية. حيث �عتمد الرقابة ا�جبائية ع�� ثالث طرق أساسية هم: الت الـ�ي �عتمـد عل��ـا

للم�لف ا�خاضع للتحقيق، والتحقيق املصوب �� ا�حاسبة و��تم بمراقبة  ا�حاس�ي والذي يتعلق بالوضعية ا�حاسبية

ما للتحقيق�ن السابق�ن و�خضع لھ ي�عت�� تدع ضر�بة معينة، أما التحقيق املعمق �� مجمل الوضعية ا�جبائية الذي

 . األ�خاص الطبيعي�ن ا�خاضع�ن للرقابة

 :قيق ا�حاس�يداإلجراءات األولية لعملية الت -1

 قيق ا�حاس�ي:دالتحض�� لعملية الت -2-1

ق�ن إتباع إن عدم إل��ام ا�حقق�ن بإجراءات الرقابة ا�جبائية، يجعلها تحت طائلة البطالن ،لذلك �ستوجب ع�� ا�حق

 اإلجراءات ال�ي ينص عل��ا التشريع ا�جبائي.

 برمجة التدقيق ا�حاس�ي -2-2.

إن عملية برمجة امل�لف�ن الذين سيخضعون التدقيق ا�حاس�ي تخضع إ�� قواعد إجرائية و��� معاي�� انتقاء محددة 

 28للضرائب ملدير�ات ا�جهو�ةمن قبل اإلدارة املركز�ة، و�عداد هذه ال��امج ومتا�عة تنفيذها تتم من قبل ا

 : إجراءات إعداد برنامج التدقيق ا�حاس�ي  -2

إن إعداد قائمة امل�لف�ن الذين سي�ونون محل التدقيق تتم من طرف املدير�ة الوالئية للضرائب، حيث ي�لف رؤساء 

��اية �ل سنة بإرسال اق��احات إ�� املدير�ة الفرعية للرقابة ا�جبائية الوالئية، و�قوم املدير الوالئي  املفتشيات

معها، و�حدد القائمة ال��ائية باألخذ �ع�ن اإلعتبار معاي�� االنتقاء وتوجهات املصا�ح املركز�ة،  للضرائب املع�ي للتشاور 

 ومن ناحية أخرى اإلم�انيات املتوفر .

الت�جيل �� برنامج التحقيق ا�حاس�ي التحقيق املعمق، تقوم �عد ذلك اإلدارة  اق��احاتحص وتحليل مختلف و�عد ف

األبحاث واملراجعات) بتحديد ال��نامج ال��ائي السنوي الذي سينفذ من قبل املصا�ح امل�لفة بالرقابة،  املركز�ة (مدير�ة

التحقيق ��  أوجيل م�لف ما �� عملية التحقيق ا�حاس�ي تطلب �� أي �حظة �� كما يمكن لإلدارة املركز�ة أن

 للوضعية ال�خصية خارج ال��نامج، بناءا ع�� معطيات أو بيانات خاصة �� حوز��ا أو مرسلة إ�� املصا�ح املعنية.

 :التدقيق  التحض�� إلجراء 3

ا�جبائي للم�لف ا�خاضع للرقابة، يقوم ا�حقق بمنح اجل مل�لف ح�ى يحضر محاسبتھ، بينما يقوم هو بدراسة امللف 

 التقنية لنشاط امل�لف و�� : ودراسة الوثائق

                                                            
 222 ،221ص ،مرجع سابق  ا�خطيب 27
 12،ص �ساس  28
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 . دراسة امللف ا�جبائي للم�لف  –

 . دراسة الوثائق التقنية لنشاط امل�لف  – 

 : �حب وفحص امللفات ا�جبائية-4-1 

يقوم ا�حقق بفحص امللف ا�جبائي املفتوح باسم املؤسسة بخصوص الرسم ع�� رقم األعمال والرسم ع�� النشاط   –

 . واألر�اح الصناعية والتجار�ة أو أر�اح امل�ي غ�� التجار�ة امل�ي،

 �� الشر�ات. للمستغل أو الشر�اء أو املس��ين األساسي�ن IRG امللف ال�خ��ي  –
29 

 : دراسة الوثائق التقنية املتعلقة بالنشاط امل�ي 4-2

ع�� ا�حقق أن يقوم بدراسة الوثائق التقنية املتعلقة بالنشاط امل�ي للم�لف ا�خاضع للرقابة قبل البدء �� أعمال 

دمة، الر�ح املعيار�ة، وكيفية تصنيع املنتوج، واآلالت املستخدمة �� التصنيع التكنولوجيا املستخ املراقبة، كنسب

 . أثناء عملية اإلنتاج، معدل األر�اح العادية للنشاط معدل ضياع املادة األولية املسموح بھ

 : إعداد كشف حالة املقارنة للم��انيات-4-3

ا�خصوم) ا�خاصة بالسنوات األر�عة غ�� الساقطة بالتقادم فضال عن  -تظهر هذه الوثيقة م�خص امل��انيات (األصول 

ية، حيث �سمح هذه الوثيقة بدراسة التغ��ات ا�حاصلة �� أصول وخصوم املؤسسة، خاصة ا�خامسة ا�حال السنة

 . املؤونات، حركة القروض، وكذا إم�انية ظهور أو اختفاء حسابات �� محاسبة امل�لف فيما يتعلق باإلهتال�ات،

 : إعداد كشف ا�حاسبة-4-4

 الساقطة بالتقادم حيث �سمح هذا الفحصيتضمن هذا الكشف م�خص حسابات النتائج للسنوات غ�� 

 . بتقدير تطور رقم األعمال واألعباء وكذلك الر�ح الصا�� ل�ل سنة

 : مفصل عن املصار�ف العامة كشف-4-5

�سمح هذا الكشف بمتا�عة التطور السنوي لألعباء بحسب طبيع��ا والتأكد من أن �ل املصار�ف تم ا�حصول عل��ا، 

 ، وكذا التدقيق فيما يخص األعباء املبالغ ف��ا، وهل �� قابلة ل�خصم فعال.و�� متعلقة باملؤسسة فعال

 : االنطالق �� عمليات الرقابة ا�جبائية-5

يجب إعالم امل�لف ا�خاضع مسبقا قبل البدء �� عمليات الرقابة، ذلك عن طر�ق إرسال إشعار بإجراء الرقابة مع 

أيام ابتداء من تار�خ استالم اإلشعار، و�حتوي  10امل�لف، و�منح لھ أجل وصل استالم مرفقا بميثاق حقوق وواجبات 

 هذا األخ�� ع��:

 . االسم أو املقر االجتما�� للم�لف ا�خاضع للضر�بة مع العنوان ال�حيح  –

 30  .تار�خ وساعة البدء �� التدخل �ع�ن امل�ان – 

 

                                                            
29  .  "Guide de vérificateur de comptabilité, p 29 
 
30, "Guide de vérificateur de  comptabilité", op.cit, p:35. 
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 . إم�انية استعانة امل�لف بمستشار من اختياره  –

 . ف الضرائب والرسوم ا�حقق ف��امختل  –

 . السنوات املعنية، و�� السنوات غ�� املتقادمة ال�ي تذكر ح�ى ولو �� حالة وجود �جز منقول   –

و�جب أن يحتوي اإلشعار ع�� ختم املص�حة ال�ي تباشره، ومم��ي من طرف ا�حقق ورئيس مجموعة التحقيق بذكر 

 . ورت��م مبأسما��م وألقا

 : التدخل �� ع�ن امل�ان-5-1

 : فحص محاسبة امل�لف من حيث الش�ل -5-2

 : ح�ى ت�ون ا�حاسبة منتظمة من حيث الش�ل يجب أن تتوفر ع�� ع�� الشروط التالية

 : ا�حاسبة يجب أن تكون �املة ومنتظمة •

 .: ا�حاسبة يجب أن تكون متسلسلة و�حيحة •

 : ا�حاسبة يجب أن تكون مقنعة •

ا�حاسبة مقنعة إال إذا �انت مجمل الكتابات ا�حاسبية يمكن ت��يرها باملستندات والوثائق الثبوتية، حيث ت�ون  1

ي��ر الكتابات ا�حاسبية عن طر�ق تقديم وثائق اسمية حقيقية ووثائق ا�جرد للمواد واملنتجات  ع�� امل�لف أن

 . ش��يات عن طر�ق فوات�� مسلمة من قبل املوردا�حاسبة، حيث ت��ر امل املوجودة �� ا�خزن، وهذا شرط ل�حة

 فحص ا�حاسبة من حيث املضمون:-5-3

 ��دف هذا الفحص إ�� التأكد من مصداقية املعلومات ا�حاسبية، ومراقبة �ل ما هو موجود بالوثائق املقدمة

 . من طرف امل�لف ا�حقق معھ من أجل اكتشاف العمليات ال�ي تتضمن إغفاالت

اقب -5-3-1  : ة املعطيات والبيانات ا�حاسبيةمر

تتمثل �� مراقبة العون ا�حقق �ختلف عمليات املؤسسة وال�ي �ساهم أساسا �� ت�و�ن الر�ح ا�خام أو القيمة املضافة 

 : و��

  اقبة املش��ياتمر: 

 :تخفيض املش��يات 

 :اقبة ا�خزونات  مر

 اقبة أشغال قيد التنفيذ  : مر

 اقبة املبيعات  : مر

اقبة حسابات امل��انية وحسابات التسي��-5-3-2 .  :مر

تتمثل مراقبة حسابات امل��انية �� فحص أصولها وخصومها �� ح�ن أن مراقبة حسابات التسي�� تتضمن حسابات 

 . وحسابات اإليرادات، وكذا حسابات النتائج الت�اليف،

 اقبة حسابات امل��انية    : مر

  2التثبيتات (الصنف :( 

 3ونات واملنتوجات قيد التنفيذ(الصنف ز ا�خ ( 

  4حسابات الغ��(الصنف :( 
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 ):1حسابات رؤوس األموال( الصنف  -6

و�ع�ي بھ املبلغ الذي قدمھ املساهمون للشركة وقت التأسيس، إضافة إ�� ا�جزء الذي اكتسبتھ الشركة نتيجة 

أما ما يتعلق باالل��امات ف�ي �ل الديون ال�ي ع�� ف��ات سابقة، هذا ما يتعلق بحقوق املساهم�ن  ممارس��ا لنشاطها ��

 . القدرة الكسبية للشركة عاتق املؤسسة و�ستثمر �� ز�ادة

 ): 1حيث تت�خص أهم عمليات التحقيق �حسابات (الصنف-6-1

 تؤثر �� الضر�بة ع�� الدخل أل��االتحقق من حساب رأس املال وهذا بالتأكد من التعديالت املنجزة بطلب وثائق إثبات 

اإلجما��، أما �� حالة التنازل ع�� األسهم أو ا�حصص ع�� العون ا�حقق أن يضمن بأن فائض القيمة ا�حقق قد 

املستحقة، و�� حالة رأس املال ال�خ��ي يجب التأكد من وجود إثباتات عن �ل امل�حو�ات  فرضت عل��ا الضر�بة

 . لاملستغ ��ا واإلضافات ال�ي يقوم

التحقق من حسـاب االحتيـاطي و�عديالتـھ باالعتمـاد علـى محاضـر مـداوالت مجـالس اإلدارة وا�جمعيـة العامـة   –

 . مع محتوى نصوص القانون األسا��ي للشركة للمسـاهم�ن بـال��امن

ا�حسـاب ومـدى مطابقتـھ شـكال ـدف التنظـيم ا�حكـم لهـذا �� التحقـق مـن حسـاب األر�ـاح ا�خاضـعة ملعـدل مخفـض – 

 . للشروط املطلو�ة لهذه األر�اح و مضـمونا

التحقق من أن اإلعانـات املمنوحـة لالسـتثمار مـن طـرف الدولـة أو ا�جماعـات ا�حليـة، وال تنـدرج ضـمن نتيجـة   –  

ل دفعات لنتيجة الدورة عن طر�ق تار�خ دفعها، وع�� العون التأكد من أن اإلعانات ترحل �ش� الـدورة ا�جار�ـة ��

 . مع مراعاة االستثمارات ا�خاضعة لإلهتالك حساب اإليـرادات اإلسـتثنائية

 . التأكد من أن األر�اح ا�حجوزة لم يتم تخصيصها �عد، وقد اقتطعت م��ا الضرائب املستحقة  – 

 . لش�لية و املوضوعية�ستجيب للشروط ا ��افحص مؤونة األعباء وا�خسائر بواسطة التأكد من أ  –

أما فيما يخص القروض البنكية وقروض االستثمار ال توجد مش�لة ألنھ عموما تمنح من مؤسسات وهيئات مالية،   –

األخرى يجب أن تحلل �ش�ل معمق وعلـى ا�حقـق أن يطلـب كـل الوثـائق الضـرور�ة حـ�ى يتأكـد أن هـذه  أما القروض

يخص دفعات التسديد للقروض يجب التأكد من ا��ا لم تدمج ضمن ت�اليف القـروض ليسـت وهميـة، وفيما 

 31.املؤسسة)

 

اقبة حسابات التسي�� -7  : مر

 فإنھ ينتقل إ�� مراقبة والتأكد من‚ �عد ان��اء املراقب من التحقق والتأكد من �حة حسابات امل��انية 

 . �حة وسالمة البيانات امل�جلة �� حسابات التسي�� والنتائج

و�� املقابل تتحصل ع�� إيرادات ‚ وتمثل حسابات التسي�� (االستغالل) مجموع األعباء ال�ي تقوم املؤسسة بتحملها 

 . املؤسسة ��ا للعمليات ال�ي تقوم ت�ون نتيجة

اقبة الت�اليف (الصنف -7-1  ): 6مر

 السنة املالية مقابل املوادأو ستسددها املؤسسة خالل ��ا �عرف الت�اليف ع�� أ��ا املبالغ املالية ال�ي سدد

                                                            
 72،73ذبيح ،ص  31
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 واملنتجات وا�خدمات ال�ي اس��لك��ا �� عمليات اإلنتاج واالستغالل أو بدون مقابل مباشر، مثل �عض

 ."الضرائب والرسوم املسددة إ�� الدولة و��� ا�جماعات ا�حلية ومن األعباء ما �� غ�� نقدية

 . السادسة �� حسابات �سي�� تظهر بحساب النتيجةمثل اإلهتال�ات و املؤونات إن حسابات ا�جموعة  

 : إس��ال�ات السلع واملواد األولية 

ملراقبة هذا ا�حساب ع�� ا�حقق أن يقارن ب�ن املبالغ امل�جلة �� اليومية العامة مع تلك املذ�ورة �� الفوات�� من أجل 

اء باإلضافة إ�� مصار�ف الشراء مع تخفيض ، وال�ي يجب أن تتساوى مع سعر الشر ��ا�ح��ا والت�لفة امل�جلة  ضمان

من املوردين، حيث أن مصار�ف ال يجب أن تدرج �� حسابات الت�اليف بحسب طبيع��ا بل ��  ا�خصومات املمنوحة

 )81،ص 2011،  مرجع سابق  عطية . ( حسابات ا�خزونات

 : ا�خدمات واملصار�ف العامة-7-2

املؤسسة، ع�� ا�حقق مراقبة خصم هذه الت�اليف �� حدود السقف  هذه الت�اليف ترتبط أساسا بموضوع و �شاط

 . جبائيا باإلضافة إ�� حدو��ا فعليا ا�حدد

 : مصار�ف املستخدم�ن -7-3

فحص هذا ا�حساب يتمثل �� مراقبة تطابق مبلغ مصار�ف املستخدم�ن املوجودة �� دف�� األجور ومقارنتھ مع املبلغ 

ا�جبائية املتعلقة بالضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� (مرتبات أجور) كما ع�� ا�حقق التأكد بأن �� التصر�حات  املصرح بھ

 . بمستخدمي املؤسسة، وليست وهمية هذه األجور تتعلق

 : الضرائب والرسوم -7-4 

ل�خصم، ا غ�� قابلة يجب ع�� ا�حقق التأكد من أن عقو�ات التأخ�� والز�ادات ليست م�جلة �� هذا ا�حساب أل

  إ�� التأكد من أن الضرائب والرسوم قد سددت فعال باإلضافة

 : املصار�ف املالية -7-5 

 التحقق من أن الفوائد املسددة من طرف املؤسسة �� ناجمة فعال عن القروض املقدمة لها من قبل املؤسسات املالية

. 

 : اإلهتال�ات -7-6 

 32 "اإلستثمارات نتيجة االستخدام أو التآ�ل أو القدم�عرف اإلهتالك "هو االنخفاض �� قيمة 

 أما الشروط ال�ي وضعها املشرع ا�جزائري من أجل قبول اإلهتالك كعبء يطرح من الر�ح ا�خاضع للضر�بة 

 : فتتمثل ��

 . أن ي�ون العنصر املهتلك من األصول الثابتة للمؤسسة، و يتعرض لتناقص �� قيمتھ -

 . لإلهتالك مقيد محاسبياأن ي�ون العنصر القابل  -

يجب أن يحسب اإلهتالك ع�� أساس قاعدة اإلهتالك، و ال�ي تتمثل �� تمن شراء األصل، أو ت�لفة إنتاجھ، و  -

يحسب أساس اإلهتالك خارج الرسم ع�� القيمة املضافة بالنسبة للم�لف�ن ا�خاضع�ن لهذا الرسم أن ي�ون 

 . �ن غ�� خاضع�ن لهذا الرسماإلهتالك متضمنا ل�ل الرسوم إذا �ان امل�لف

                                                            
 13،ص 2011عطية ،  32
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فيما يخص الشرط األخ��، فإن هناك حالة إستثنائية، �� حالة السيارات السياحية، وال�ي حدد املشرع ا�جبائي 

  1 000.000دج :  قاعدة إهتالكها بـ

 :يجد اال شارة  ا�� أنھ توجد ثالثة طرق مقبولة جبائيا �� كما ي�� مالحظة:

  اإلهتالك ا�خطي

  اإلهتالك املتناقصطر�قة 

  طر�قة اإلهتالك التصاعدي

اقبة اإليرادات(الصنف  -8  ):7مر

النواتج �� املبالغ املالية ا�حصلة أو الـ�ي ستحصـل ،مقابـل املنتجـات وا�خـدمات الـ�ي قـدم��ا املؤسسـة إ�� الغـ�� أو 

 حسـابات تكـاليف اإلنتـاج  وعـة علـىا�جممثـل اإلعانـات املسـتلمة، كمـا �شـمل هـذه  بـدون مقابـل

)وهذه ا�حسابات األخ��ة ال تمثل مقبوضات  78حسـاب اسـ��جاع عـن خسـائر القيمة و املؤونات (حساب)  73و72(  

 33.نقدية

 : مبيعات السلع-8-1

 : بالنسبة لنشاطات الشراء و�عادة البيع ع�� ا�حقق أن يتأكد من تحقق املعادلة التالية 

  .34ا�خزون ال��ائي –الكمية املباعة = ا�خزون األو�� +املش��يات 

 : اإليرادات املالية -8-2 

نواتج األسهم و السندات و ا�خصومات ا�حصل عل��ا ، وفوائد سعر الصرف، وع�� ا�حقق أن يتأكد من ��ا  يقصد

 .وعاء الضر�بةلإليرادات املالية ا�خاضعة للضر�بة، إن ت�ون ضمن  الت�جيل ا�حاس�ي

 : اإليرادات األخرى  -8-3 

 . ع�� ا�حقق أن يأخذ �ع�ن اإلعتبار قد تنتج من مبيعات الفضالت و املهمالت واألغلفة املتداولة وعمليات أخرى 

 : اإليرادات االستثنائية-8-4

محـل التصـر�ح، و�ـتم  هذا ا�حساب يتطلب ترك��ا خاصا من جانب ا�حقق من أجـل الكشـف عـن األر�ـاح الـ�ي لم تكـن

 . عن طر�ق مراقبة معمقة للملف ا�جبائي الكشـف

 �� م�افحة ظاهرة ال��رب والغش الضر��ي: دور التدقيق ا�جبائي  -9

�عد إن��اء ا�حقق من عملية التحقيق املتعلقة بالفحص الشك�� والضم�ي لنشاط امل�لف يتمكن ا�حقق من 

و�� �لتا ا�حالت�ن فإن ا�حقق ملزم بإرسال ��خة من هذه النتائج إ�� رفض أو قبول ا�حاسبة،  استخالص نتيجة

 . الضر�بية املكتشفة، والطرق املعتمدة �� إعادة تأسيسها امل�لف بالضر�بة مبينا لھ ف��ا التجاوزات

 التقييم العام �حاسبة امل�لف : -9-1

حاس�ي، القانون التجاري، والقوان�ن ا�جبائية) �عطي باإلعتماد ع�� النصوص التشريعية والتنظيمية (النظام املا�� وا�

 . �حاسبة امل�لف ا�خاضع للرقابة ا�جبائيةا العون تقييمه

                                                            
 93،ص  2011، مرجع سابق  عطية   33

34 Guide de vérificateur de comptabilité, op.cit, p:91 
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 :قبول ا�حاسبة 

يقبل ا�حقق محاسبة امل�لف إذا �انت مطابقة ألح�ام القانون التجاري ومبادئ النظام املا�� ا�حاس�ي و�حيحة من 

 : ن من القبول املضمون، حيث يمكن تمي�� نوع� حيث

 : قبول صر�ح -

منظمة وتامة ومثبتة ودقيقة  ��اعند مطابقة ا�حاسبة املمسوكة للشروط السابقة الذكر يتم ا�حكم عل��ا بأ

 . املراقب بتبليغ امل�لف بنتائج التحقيق دون إجراء أي تقو�مات محاسبيا، و�ذلك يقوم

 :قبول �س�ي  -

ا غ�� ناتجة عن نية ��عندما ي�ون هناك ارتياب طفيف أو وجود لبعض اإلنحرافات البسيطة، وال�ي �ستنتج ا�حقق بأ

لل��رب من دفع الضر�بة، يتم اخضاع امل�لف إ�� إجراءات التقو�م الثنائي من خالل االتفاق ب�ن ا�حقق  وقصد

  لقانونيةبتقديم تصر�حاتھ �� آجالها ا وامل�لف مع مراعاة ال��ام

 :رفض ا�حاسبة 

نظرا �جسامة اآلثار ال�ي قد تنجم نتيجة رفض ا�حاسبة، لهذا قام املشرع بتقن�ن إجراءات املراجعة ا�جبائية من أجل 

من ق إ ج " ال يمكن رفض ا�حاسبة عقب التحقيق  43املادة  األخطاء ال�ي قد تنتج أثناء هاتھ املراجعة، و تنص تجنب

 :اإلدارة طا�عها غ�� املقنع وذلك عندما ف��ا، إال إذا أثبتت

من القانون التجاري  11إ��  9ي�ون مسك الدفاتر والسندات ا�حاسبية والوثائق الثبوتية غ�� مطابقة ألح�ام املواد 

؛ تتضمن ا�حاسبة أخطاء أو إغفاالت أو ��ا التشريعات والتنظيمات املعمول املا�� وغ��ها من  وللنظام ا�حاس�ي

 . معلومات غ�� �حيحة ومتكررة �� عمليات مرتبطة بالعمليات ا�حاسبية

 املطلب الثا�ي: دور التحقیق املعمق �� الكشف عن ال��رب الضر��ي

ل الكشف عن الفروقات ماب�ن املداخیل التحقیق املعمق هو مجموعة العملیات ا�خاصة بالبحث والتق��ي من أج

 املصرح ��ا، من طرف امل�لف وماب�ن املداخیل الفعلیة ا�حققة.

 :هذه العملیات ��دف إ�� تحقیق ما ی��

 .التحقق من �حة املداخیل املصرح ��ا -

 .مراقبة تجا�س هذه املداخیل مع �حة الذمة املالیة ووضعیة ا�خز�نة -

املتبعة لتنفیذ التحقیق املعمق �� الوضعیة  ا�جبائیة الشاملة ف�ي ال تختلف كث�� عن أما فیما یخص اإلجراءات  

 .اإلجراءات املتبعة �� التدقیق ع�� ا�حاسبة

 

 :أوال التحض�� لعملیة التدقیق ع�� ا�حاسبة

 :وتتم حسب خطوات عدة �التا��

 :وتتم وفق مرحلت�ن :ال��مجة 1-

 التصر�حات املكتتبة خالل السنة ا�جار�ة باإلضافة إ�� السنوات غ�� املتقادمةحیث یقوم ا�حقق بمراقبة 

 .بحسب أهمیة املداخیل املصرح ��ا

 تحض�� ال��امج:-2
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قبل ��ایة �ل سنة �عد رئیس مفتشیة الضرائب قائمة تمهیدیة بامل�لف�ن الذین من ا�حتمل أن یخضعوا للتدقیق 

�عد ذلك ترسل القائمة إ�� املدیر�ة الوالئیة للضرائب ا�ختصة إقلیمیا من أجل املعمق �عد دراسة �املة للملفات ، و 

دراس��ا حیث تقوم هذه األخ��ة بإعداد قائمة ��ائیة ترسلها إ�� رئیس مكتب املراقبة ا�جبائیة  لتنفیذها، وترسل ��خة 

 كز�ة من أجل املصادقة عل��ا.إ�� املدیر�ة ا�جهو�ة للضرائب لإلعالم، و�� بدورها ترسلها إ�� اإلدارة املر 

 معای�� اختیار األ�خاص ا�خاضع�ن للتدقیق املعمق:

 وجود  (IRG)األ�خاص الذین یب�ن التحقیق �� ملفا��م  ا�خاصة بالضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� (

 تناقضات ب�ن الدخل املصرح بھ واملصار�ف الهامة وا�جلیة ال�ي قاموا ��ا.

 للتدقیق ا�جبائي �� ا�حاسبة، ولم ینتج ع��ا �سو�ات مقبولة �عكس ا�حقيقة.األ�خاص الذین خضعوا  -

 األ�خاص الذین لیس لد��م ملف جبائي غ�� أن مسار حیا��م یظهر مؤشرات ودالئل ت��ز مداخیل هامة مخفیة. -

 ثانیا: س�� عملیة التحقیق املعمق

 وتتم وفق املراحل التالیة :

 یوما مع ضرورة وجود مستشار قانو�ي 15تحدد املدة بـ إرسال اإلشعار بالتحقیق إذ  -

املقابلة مع امل�لف،حيث يجب أن یطرح ا�حقق �عض األسئلة ع�� امل�لف، وتتمثل هذه األسئلة ��:  ما �� هوایتھ،  -

 تار�خ املیالد، االسم الشائع بھ، ، الوضعیة االجتماعية  م�ان اإلقامة الرئی��ي، عدد السیارات... وغ��ها.

االبالغ بالنتائج حیث �عد أن ین�ي املدقق عملیة التحقیق املعمق �� الوضعیة ا�جبائیة الشاملة البد لھ ، ابالغ امل�لف  -

 ب�ل النتائج ال�ي توصل إل��ا من خالل عملية التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 
 خالصة الفصل : 

يخلق ال��رب الضر��ي أثارا سلبية ع�� املستوى املا�� و االقتصادي و االجتما�� حيث يؤدي ا�� االضرار با�خز�نة 

العمومية نتيجة حرما��ا من جزء هام من املوارد املالية و ي��تب عن ذلك اختالل التوازن املا�� للدولة و ال�جوء ا�� 

ل املنافسة االقتصادية و انتشار التفاوت ب�ن الطبقات االجتماعية اختال إ��الوسائل األخرى للتمو�ل كما يؤدي 

 إتباعحيث �س�� الدولة جاهدة مل�افحتھ بمختلف الطرق و األساليب و لبلوغ ذلك �ان من الضروري ع�� الدولة 

مع ماتم  رقابة جبائية فعالة من خالل نظامها الضر��ي املطبق بمختلف أدواتھ و ال�ي تمك��ا من التأكد من تطابق

 التصر�ح بھ و مع ما تم التوصل اليھ من نتائج وفقا للسياسة الضر�بية .
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م�لف�ن مل�افحة ظاهرة ال��رب الضر��ي للو التدقيق ا�جبائي ليس غاية بقدر ماهو وسيلة أسسها املشرع ا�جبائي 

 �ل أساليب ال��رب و االحتيال و استغالل  �ل الثغرات ا�جبائية القانونية . إتباعبالضر�بة ال يتوانون  �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  
 



   معسكر    الفصل الثالث                                                                         دراسة حالة سابقة بمدیریة الضرائب لوالیة 
 

1 
 

 تمهيد :

انب للتدقيق ا�جبائي و ال��رب �عد االن��اء من الشق النظري للبحث و الذي تناولنا فيھ التطرق ا�� مختلف ا�جو 

ر��ي و باعتبار التدقيق أداة مهمة �� معا�جة حاالت عدم االل��ام الضر��ي و �عز�ز االل��ام الطو�� من قبل الض

 امل�لف�ن بالضر�بة و بالتا�� الوصول ا�� تصر�حات جبائية أحسن و أصدق بمعلوما��ا .

 الضرائب لوالية معسكر �ان البد من ر�ط ا�جانب النظري با�جانب التطبيقي للقيام بدراسة ميدانية بمدير�ة

 و�سليط الضوء ل�ل متطلبات البحث

 �عر�ف مدير�ة الضرائب لوالية معسكر :

�عد مدير�ة الضرائب لوالية معسكر أك�� و أع�� هيئة جبائية متوفرة ع�� مستوى الوالية حيث تلعب دورا محور�ا �� 

ف��ا .النظام ا�جبائي ع�� مستوى الوالية و �عد الهيئة ا�جبائية العليا   

 هام مدير�ة الضرائب:م

 .ممارسة السلطة السلمية ملركز الضرائب و املراكز ا�جوار�ة للضرائب 

 . السهر ع�� اح��ام التنظيم و التشريع ا�جبائي 

 .متا�عة و مراقبة �شاط املصا�ح و تحقيق األهداف ا�حددة لها 

  التقديرات ا�جبائية . إلعدادتنظيم جميع العناصر االزمة 

  و سندات اإليرادات و تحصيل الضرائب و األتاوى . ا�جداول 

 .مراقبة التكفل و التصفية الذي يقوم ��ا �ل مكتب قباضة و متا�عة �سو�ة ذلك 

 . ضمان الرقابة القبلية و تصفية حسابات �سي�� القابض�ن 

 . تنظيم جميع املعلومات ا�جبائية و استغاللها 

 و متا�عة تنفيذها و تقو�م نتائجها. برامج التدخل لدى امل�لف�ن بالضر�بة إعداد 

 .وضع الرقابة املقررة فيما يخص القيم و األسعار و تأذن بالز�ادة اذا اقت��ى األمر ذلك 

 .دراسة العرائض و تنظيم أشغال �جان الطعن و متا�عة املنازعات و مسك امللفات املرتبطة ��ا بصفة منظمة 

 � مجال وعاء الضر�بة .متا�عة تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء � 
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 :الهي�ل التنظي�ي ملدير�ة الضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)لوالية معسكر (مدير�ة الضرائب  

 )06 -03(رقم ش�ل

:مركز الضرائب لوالية معسكر   

: مااملقصود بمركز الضرائب  

هو مركز موحد يجمع تحت اشراف رئيس املركز �ل مهام التسي�� و التحصيل و املراقبة و املنازعات ال�ي تتكفل ��ا 

الوحيد �ذا الصدد �ش�ل مركز الضرائب ا�جاور ا�جبائي حاليا املفتشيات و القباضات و مدير�ة الضرائب الوالئية �

 للم�لف�ن بالضر�بة التا�ع�ن �جال اختصاصھ وهم :

 .املؤسسات ا�خاضعة للنظام ا�حقيقي 

 .املؤسسات الغ�� ا�خاضعة للنظام ا�حقيقي 

 دج 30000000�ي يفوق رقم أعمالها مدير�ة ك��يات املؤسسات و ال 

 : ما�� مهامھ

 :اآلتيةينشط مركز الضرائب �� ا�جاالت 

 

 

 

الفرعیة المدیریة 

 للوسائل

المدیریة الفرعیة 
 للمنازعات

المدیریة الفرعیة 
 الرقابة الجبائیة

المدیریة الفرعیة 
 للعملیات الجبائیة

مركز الضرائب 
 لمعسكر

 مكتب المستخدمین

 مكتب الوسائل

 مكتب الموازنة

 مكتب الشكایات

 مكتب لجان الطعون

مكتب المنازعات 
 القضائیة

مكتب االمر 
 بالصرف و االبالغ

 مكتب التقویم

 مكتب التحقیق

مكتب المادة 
 الخاضعة للضریبة

مكتب كشوف 
 البیانات

 مكتب الكتابات

مكتب 
 االحصائیات

مكتب التنشیط و 
 المساعدة

مكتب التنظیم و 
 العالقات العامة

مركز الجواري 
 للضرائب معسكر

مركز الجواري 
 للضرائب سیق

مركز الجواري 
 للضرائب غریس

مركز الجواري 
للضرائب 
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 �� مجال الوعاء:

  يمسسك و �س�� امللفات ا�جبائية للشر�ات و غ��ها من األ�خاص املعني�ن �عنوان املداخيل ا�خاضعة

 للضر�بة ع�� أر�اح الشر�ات.

  مسك و �سي�� امللفات ا�جبائية للم�لف�ن بالضر�بة ل�خاضع�ن للنظام ا�حقيقي لالخضاع الضر��ي �عنوان

 األر�اح املهنية.

 �� مجال التحصيل:

 داول . سندات اإليرادات و تحصيل الضرائب و الرسوم و األتاوى التكفل با�ج. 

  التكفل بالعمليات املادية للدفع و التحصيل و تقدير األموال النقدية. 

 . ضبط الكتابات و ��جيل مركزة التسليم القيم 

 �� مجال الرقابة:

 .البحث و استغالل عن املعلومات ا�جبائية و مراقبة التصر�حات 

  تحقيق برامج التدخالت و املراقبة لدى ا�خاضع�ن للضر�بة و تقييم نتائجها.إعادة و 

 �� مجال املنازعات:

  دراسة و معا�جة الش�اوي 

 .متا�عة املنازعات اإلدار�ة و القضائية 

 .اس��داد قروض الرسوم ع�� القيمة املضافة 

 �� مجال االستقبال و االعالم:

 الضر�بة.ضمان مهمة استقبال و اعالم امل�لف�ن ب 

  التكفل باإلجراءات اإلدار�ة ا�خاصة بالوعاء السيما تلك املتعلقة با�شاء املؤسسات و �عديل قواني��ا

 األساسية.

 .تنظيم و �سي�� املواعيد 

 .شر املعلومات و املطبوعات لصا�ح امل�لف�ن بالضر�بة التا�ع�ن الختصاص مركز الضرائب� 
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 الهي�ل التنظي�ي ملركز الضرائب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )لوالية معسكر (مدير�ة الضرائب

 )07 -03(رقم ش�ل

 إجراءات التدقيق ا�جبائي:

 الرقابة الش�لية:  1-

�عت�� الرقابة الش�لية أول عملية رقابية تخضع لها التصر�حات املقدمة من طرف امل�لف و ال�ي �شمل 

مختلف التدخالت ال�ي ��دف ا�� ت�حيح األخطاء أثناء تقديم امل�لف�ن للتصر�حات و يتم هذا النوع من 

ا�عة مل�ان ممارسة النشاط الرقابة ا�جبائية عموما ع�� مستوى مفتشية الضرائب �� دائرة االختصاص و الت

 ا�خاضع للضر�بة و�عت�� كمرحلة تمهيدية كخطوة أو�� لبا�� أنواع املراقبة.

 الرقابة ع�� الوثائق:  2-

 accusé de�� حالة وجود لبس �� الوثائق تطلب منھ اإلدارة ا�جبائية ت��ير املعلومات املصرح ��ا مع وثيقة 

recption   يوم و يتم اإلجابة أو الرد �� نفس الوثيقة مع  30سنة املراقبة ف��ا ألجل مع توضيح مدة الرقابة و ال

 حاالت: 3االتيان بالوثائق املطالب ف��ا من قبل مص�حة الضرائب وهنا نجد 

 :ا�جابة ع�� الطلب خالل املدة ا�حددة تقوم  عندما اليتم �� حالة عدم اإلجابة ع�� الطلب �� املدة ا�حددة

 أيام للرد ع�� ع�� هذا االعذار. 8و لديھ   mison de mèreاإلدارة ا�جبائية بارسال اعذار 

  :من قانون اإلجراءات ا�جبائية  44تقوم اإلدارة بالفرض التلقائي للضر�بة حسب املادة �� حالة عدم اإلجابة

 هنا يحق للم�لف التقدم بالش�وى ملص�حة املنازاعات .لضمان حقوق امل�لف بالضر�بة و 

  :حالة اإلجابة ع�� هذا االشعار تقوم اإلدارة بدراسة هذه األجو�ة و الت��يرات و مقارن��ا مع �� حالة اإلجابة ��

 ماهو مصرح بھ: 

مصلحة االستقبال و 
 االعالم

 مصلحة االعالم اآللي رئیس المركز

المصلحة الرئیسیة 
 لتسییر الملفات

مصلحة جبایة القطاع 
 الصناعي

مصلحة جبایة قطاع 
البناء و االشغال 

 العمومیة
مصلحة جبایة قطاع 

 الخدمات

مصلحة جبایة قطاع 
 المھن الحرة

 القباضة

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة المتابعات

المصلحة الرئیسیة 
 للمراقبة و البحث

 مصلحة البطاقیات

مصلحة البحث عن المادة 
 الخاضعة للضریبة

 مصلحة التدخالت

 مصلحة المراقبة

المصلحة الرئیسیة 
 للمنازعات

 مصلحة الشكاوى

مصلحة المنازعات 
 القضائیة و لجان الطعن

مصلحة التبلیغات و االمر 
 بالصرف
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 ائج التقر�ر �ان �ل ما أ�ى بھ م��ر قانونيا تقوم اإلدارة باستدعاء امل�لف بالضر�بة و إبالغھ بنتاذا  -

�ان هناك أرقام غ�� م��ر أو وجود فوات�� غ�� مطابقة تقوم اإلدارة باستدعاء امل�لف و اعالمھ ب�ل اذا  -

املعلومات الناقصة أي وجود فارق غ�� م��ر و تقوم اإلدارة بفرض الضر�بة ع�� أساس الفارق و تقوم 

يل الفارق و تطبيق غرامة الوعاء و لديھ أجل مع االق��اح بالتعد   cn04بارسال االشعار األو�� مع وثيقة 

 يوم للرد ع�� هذا االشعار و هنا نجد حالت�ن :  30

  : عدم اإلجابةabssence de réponse   هنا تأخذ اإلدارة �ع�ن االعتبار عدم الرد ع�� االشعار �عت�� قبول ضم�ي

ون الضرائب و يصادق عليھ مدير مص�حة يأسسھ ع  roleللتعديالت و تقوم اإلدارة ا�جبائية بإخراج ورد فردي 

 .الضرائب و تقوم بارسالھ لقابض الضرائب للدفع �� أجل محدد مدتھ شهر بدون غرامة التحصيل 

  :الت��يرات تقوم اإلدارة بدرس اإلجابة و الوثائق و ارسال االشعار ال��ائي  �� حالة الرد و تقديم�� حالة اإلجابة

 يمكن اإلجابة مع القبول بالت�حيح.

  طرق التدقيق ا�جبائي املطبقة ع�� مستوى املدير�ة :

التحقيق �� ا�حاسبة , التحقيق املصوب , التحقيق املعمق ��  أنواع من التدقيق : 3�� اطار دورها ا�جبائي تمارس 

 الوضعية ا�جبائية 

  التحقيق �� ا�حاسبة :

مكرر الوثائق ت�ون مماثلة لتلك املنصوص  20و  20يجب ع�� أعوان اإلدارة ا�جبائية خالل املراجعة املقررة �� املادت�ن 

جراءات ا�جبائية يتع�ن ع�� املؤسسات ال�ي تمسك محاسبة موحدة مقرر من قانون اإل  169عل��ا بموجب أح�ام املادة 

أن تقدم ألعوان التحقيق ا�حسابات املوحدة عند �ل طلب يجب أن تب�ن الطلبات املكتو�ة صراحة النقاط ال�ي يراها 

 املفتش ضرور�ة

   مثال :

 �عدة عمليات من بي��ا : تقوم  2004أوت  2بدأت �شاطها  xمؤسسة أشغال البناء �� مختلف مراحلھ السيد 

  دج 8000كراء محل للقيام �عمليات : مبلغ شهري 

  دج 4000000عمليات شراء سلع و بضائع مبلغ : 

باإلضافة ا��   soutritanceلشركة أخرى لتمو�ل املشروع  7000000ومبلغ  N 17000000حقق رقم أعمال خالل سنة 

 دج  3500000: مرتبات و أجور العمال 

و ا�جـدول التـا�� يبـ�ن حركـة  دج 450000و تمتلك املؤسسة معـدات و أالت سـنو�ة حـوا��  دج 200000مصار�ف بنكية 

 ا�خزونات :  

 

 

 

 

 

 

 حركة ا�خزونات
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 مخزون ثا�ي مدة اس��ال�ات مش��يات خالل السنة مخزون اول مدة 

 1500000 3000000 4000000 150000 معدات و سلع

 بناءا ع�� معطيات مقدمة من مركز الضرائب) (من اعداد الطالب

 )02-03(جدول رقم 

 األعباء القابلة ل�حسم  –النتيجة ا�جبائية= النتيجة ا�حاسبية + االس��دادات 

17000000-1500000=4140000 

  لتحقيق املصوب �� ا�حاسبة : ا

 20و املقنن �� املادة  2009من قانون املالية لسنة  36التحقيق املصوب �� ا�حاسبة املؤسس بأح�ام املادة 

مكرر من قانون اإلجراءات ا�جبائية هو اجراء مراقبة مصو�ة أقل شمولية أك�� سرعة و ذو نطاق من نطاق التحقيق 

ال يقوم باعداد برنامج امللفات الرقابة ا�جبائية و ا�حاس�ي يخص جميع الضرائب عندما ي�ون هناك نوع من االغف

 يصادق عل��ا املدير الوالئي للضرائب قائمة امل�لف�ن املق��ح�ن للتحقيق املصوب مع بطاقة االق��اح مع االغفاالت 

 مباشرة اإلجراءات: 

 مراقبة امللفات و جمع املعلومات حول امل�لف مع ارسال االشعار بالتحقيق املصوب  

Avis de vérification  +Accusé de reception  +le charge de contribuable  

 +prise de contact  

�� مدة شهر�ن و هذا التدقيق يتم �� ع�ن امل�ان لقصر املدة ملراقبة املش��يات و فاتورة الشراء من حيث الش�ل و 

 طر�قة الدفع 

�� الفصل الرا�ع قامت بدفع  2300000رقم أعمال  eurl    2016: مؤسسة األدوات الصناعية مثال 

    TAP :330000مستحقات 

TVA SUR ACHAT    : 4000000: املصرح ��ا 

 ) 32000-ا�خسارة املصرح ��ا (

 تضمنت ماي�� : 2016قامت اإلدارة الضرائب بتحقيق مصوب �� 

 شاط امل�ي و نخص بالذكر كشف الز�ائن عدم تقديم ت��ير التخفيضات املصرح ��ا �� ما يخص الرسم ع�� الن

 من رقم األعمال .  %2تحسب   %30عملية البيع بتخفيض  TAPنتائج التحقيق : فيما يخص 
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 نتائج التحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 (من اعداد الطالبة بناءا ع�� معطيات مقدمة من مركز الضرائب)

 )03-03الش�ل رقم (

 

 : التدقيق املعمق �� الوضعية ا�جبائية

هو مجموعة من العمليات ال�ي �س��دف الكشف عن �ل فارق ب�ن الدخل ا�حقيقي و الدخل املصرح بھ أي بصفة 

عامة التأكد من التصر�حات ع�� الدخل العام (املداخيل ا�حققة خارج ا�جزائر . فوائض القيمة الناتجة عن 

 التنازل بمقابل عن العقارات املبنية و الغ�� املبنية ).

راء التدقيق املعمق �ش�ل فانو�ي دون التسليم املسبق الشعار التحقيق امل�حوب بميثاق دافع الضرائب اليمكن اج

الذي تم التحقق منھ و يجب أن يحدد هذا االشعار السنوات ا�خاضعة للتحقيق و يذكر صراحة تحت عقو�ة 

اء �شغيل الرقابة يجب ارسال هذه البطالن ا�خيار املمنوح لداف�� الضرائب للمساعدة عن مشتشار من اختياره أثن

املستندات أو �سليمها لدافع الضرائب مقابل االع��اف باستالمها و مع ذلك يجوز اعطاؤها لداف�� الضرائب �� 

 النقابة حيث يمارس �شاطھ لضمان سر�ة عملية التدقيق 

ئن بوالية معسكر يمارس ال�ا xxxxxام بالتدقيق املعمق لهذا التاجر مثال : قامت اإلدارة ا�جبائية بالقي

 �شاط تجاري �� القيم املنقولة  �شاط يمارس

 

 تحت شهادة الوجود رقم ...............

 الرقم ا�جبائي .........................

 الرقم االحصائي .......................

 يخضع للضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� و الضر�بة ا�جزافية الوحيدة.

  %19الرسم ع�� القيمة املظافة : 

 2017السنة املعنية بالتدقيق : 

 

 

 رقم األعمال ا�خاضع للرسم ع�� النشاط امل�ي  23000000

 %30رقم األعمال ا�خفض ب  6900000

 الغرامة الوعاء املبلغ الك��  )5%( 27000

 املبلغ الك�� للتحصيل  158700
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 العقو�ات املفروضة ع�� امل�لف�ن بالضر�بة التا�ع�ن امدير�ة الضرائب لوالية معسكر: ا�جدول التا�� يب�ن ا�حقوق و

 ا�حقوق و العقو�ات املفروضة للم�لف�ن لوالية معسكر

 (مليار/دج)العقو�ات  (مليار/دج)ا�حقوق  عدد امل�لف�ن السنوات

2010 4135 83794773.00 5825270996.00 

2011 49000 80.05805200 7771.602.67700 

2012 5233 7591354700 10.140258134.00 

2013 5900 104.339840.00 903192746200 

2014 13542 106.402930.00 9690.095328.00 

2015 15900 123.372.022.00 10.677.341.351.00 

2016 21869 209.459.395.00 11.534.797.964.00 

2017 24000 147.395.966.00 11.519.938.734.00 

2018 39427 120.792.719.00 11.951.824.261.00 

 بناءا ع�� معطيات مقدمة من مركز الضرائب) الطالب إعداد(من 

 )04-03(جدول رقم 

وصــــــــــلت ا�ــــــــــ�  2012العقو�ــــــــــات �ــــــــــ� تزايــــــــــد مقارنــــــــــة مــــــــــع ا�حقــــــــــوق خاصــــــــــة �ــــــــــ� ســــــــــنة مــــــــــن خــــــــــالل ا�جــــــــــدول نالحــــــــــظ أن 

) مليــــــار دج حيــــــث يت�ــــــح أن اإلدارة تمــــــارس حــــــق الرقابــــــة ا�جبائيــــــة ع�ــــــ� الوثــــــائق و املســــــتندات 10.140.258.134.00(

قـــا ا�خاصـــة بـــامل�لف�ن بالضـــر�بة ف�ـــي ��ـــدف للتحقيـــق مـــن �ـــحة األداء و تقو�مـــھ �ـــ� حالـــة اعوجاجـــھ ف�ـــي �ســـتخدمھ وف

من التملص من الضـر�بة و �حة التصر�حات املقدمة من طرف امل�لف�ن و منعهم  إثباتللقوان�ن ا�حددة و �عمل ع�� 

 .فرض عقو�ات ل�حد من ظاهرة ال��رب الضر��ي 

انخفضت مقارنة بالسنوات الفارطة بمع�ـى أن اإلدارة الضـر�بية لـم تفـرض إجـراءات رقابيـة مشـددة  2014و  2013و �� 

 .أو بمع�ى أخر حسن �سي�� من طرف اإلدارة 

و �� السنوات األخ��ة نالحظ أن العقو�ات مرتفعة مقارنة مع ا�حقوق �ع�ي أن هناك ��ـرب ضـر��ي راجـع ا�ـ� عـدة أسـباب 

 ت�ون : يمكن أن
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ظف�ن أو اعتقـــاد ال�ـــخص أنـــھ يـــدفع للدولـــة أك�ـــ� ممـــا يأخـــذ م��ـــا دون أن نن�ـــىى و ناتجـــة عـــن ســـوء املعاملـــة مـــن طـــرف املـــ

 ضعف ثقافة املواطن .........ا�خ 

فهنـاك العديـد مـن العوامـل يجـب ع�ـ� اإلدارة االلتفاتـة ال��ـا و معا�ج��ـا �غـرض رفـع التحصـيل الضـر��ي و محاولـة تقليـل 

 ط العقو�ات ع�� امل��ر��ن و محاولة تفعيل دور الرقابة ا�جبائية .يت مع امل�لف�ن و �سلاملنازعا

 التحصيل الضر��ي للضر�بة ع�� الدخل اإلجما�� :

 

 IRG السنة

2010 125.235.900.00 

2011 126.532.540.00 

2012 131.540.235.00 

2013 134.950.030.00 

2014 137.750.200.00 

2015 138.850.225.00 

2016 136.225.630.00 

2017 140.200.125.00 

2018 151.002.521.00 

 

 بناءا ع�� معطيات مقدمة من مركز الضرائب) الطالب إعداد(من 

 )05-03(جدول رقم 

 

نالحظ أن قيمة التحصـيل للضـر�بة ع�ـ� الـدخل اإلجمـا�� تـزداد و هـذا يمكـن �سـبب االمتيـازات و اإلعفـاءات ال�ـي منح��ـا 

انخفضــت مقارنــة )  مليــار دج 136.225.630.00(  2016الدولــة مــن أجــل ال��ــوض بالتنميــة االقتصــادية  حيــث بلغــت �ــ� 

 ا�جزائري .بالسنوات السابقة و هذا راجع ا�� �عقيد التشريع 
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 :ضر��ي للضر�بة ع�� أر�اح الشر�اتالتحصيل ال

 IBS السنوات

2010 15.203.990.230.00 

2011 17.835.746.150.00 

2012 20.938.943.189.00 

2013 23.545.250.025.00 

2014 25.959.351.017.00 

2015 28.265.153.920.00 

2016 26.531.157.830.00 

2017 31.329.835.230.00 

2018 37.831.620.330.00 

 

 بناءا ع�� معطيات مقدمة من مركز الضرائب) الطالب إعداد(من 

 )06-03(جدول رقم 

راجـع يـتم عـن طر�ـق التصـر�حات ال�ـي  اإليـرادهـذا  ز�ـادة�ـ� تحصيل الضر��ي للضر�بة ع�ـ� أر�ـاح الشـر�ات نالحظ أن ال

وهـــذا  2018و بلغـــت حـــدها األق�ـــىى �ـــ�  2010أن قيمـــة الضـــر�بة بلغـــت حـــدها األد�ـــى لســـنة  يقـــدمها امل�لفـــ�ن و نالحـــظ

 .لت�جيع االستثمار منح القروض من قبل الدولة إ��راجع 
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 خالصة الفصل:

 تلعب اإلدارة ا�جبائية دورا أساسيا �� ا�حياة االقتصادية و �عد طرفا ال يمكن تجاهلھ و غض النظر عنھ

دورا اســــ��اتيجيا �ــــ� هــــذا ا�جــــال حيــــث �ســــهر ع�ــــ� ضــــمان اح�ــــ�ام و تطبيــــق �ــــ� هــــذا االطــــار تلعــــب مفتشــــية الضــــرائب 

برنـــامج التشـــريع ا�جبـــائي مـــن خـــالل نظـــام مت�امـــل مـــن اإلجـــراءات و الهيئـــات ا�جبائيـــة باعتبارهـــا املقـــر األول �ـــ� اعـــداد 

 او معنوي.تقوم بت�و�ن امللف ا�جبائي ل�ل �خص طبي��  ئية ل�ل سنة،حيثالرقابة ا�جبا

�ــ� اطــار الرغبــة �ــ� تحــديث هــذه املنظومــة و إضــفاء الوضــوح و النجاعــة حيــث �ســ�� اإلدارة بــال��وض بالنظــام ا�جبــائي 

م �شـــديدها لتجنـــب ظـــاهرة ال��ـــرب الضـــر��ي كمـــا الحظنـــا انـــھ �ـــ� الســـنوات األخ�ـــ�ة تقـــو عل��ـــا و تحـــديث آليـــات الرقابـــة و 

كفــرض غرامــات اإلدارة بــاجراء قــانون صــارم لضــمان املســاواة ا�جبائيــة و �ســليط العقو�ــات و القيــام بــإجراءات ردعيــة 

ع�ـــ� امل��ـــر��ن و تحســـ�ن مســـتوى التحصـــيل الضـــر��ي ، �ســـتعمل ســـلطا��ا التشـــريعية و القانونيـــة و تضـــع �ـــل الوســـائل 

رقابـــة دون ارســـال اشـــعار بـــالتحقيق و وصـــل اســـتالم لـــالذن ال�ـــي بحوز��ـــا ح�ـــ� التطبيـــق حيـــث ال يمكـــن اجـــراء عمليـــة ال

 بالتحقيق و منح أجل التحض�� و حق الرد.
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 ا�خاتمة: 

انھ ملن الصعو�ة م�افحة ال��رب الضر��ي نظرا للتقنيات و ا�حيل ال�ي يصعب حصرها و املستعملة �� ذلك من طرف 

امل�لف�ن للتخلص من عبء الضر�بة املفروضة عل��م بموجب القانون الرتباط الظاهرة بتطو�ر األ�شطة االقتصادية 

� محاولة تخفيض أسس الضر�بة أو التخلص م��ا ��ائيا دون ح�ى أصبح امل�لف �عمل بجهد أك�� مما أتيح لھ من قوة ع�

أي مراعاة أو اك��اث ملا قد ينجم ع��ا من أثار وخيمة و�اعتباره ظاهرة عاملية قد وضعت ا�جزائر منذ مدة طو�لة اطارا 

نة ألنھ �عت�� من قانونيا �حار���ا يتعلق األمر بتقليص حجمها عن طر�ق إجراءات التدقيق ا�جبائي �حماية مصا�ح ا�خز�

�� تحديد الوعاء ع�� نحو عل�ي منظم يحافظ ع�� أهم وسائل اإلدارة الضر�بية للتأكد من حقيقة اإليرادات الضر�بية 

حقوق امل�لف�ن و الدولة جنبا �� جنب باالظافة ا�� ز�ادة االل��ام بأح�ام التشريع الضر��ي و االمتثال لھ و تتج�� أهمي��ا 

 .ماجاء بدفاتر امل�لف�ن و يتحقق من جوان��ا لضمان سالم��ا من حاالت ال��رب الضر��ي  بالتأكد من من �حة

 من خالل ما سبق يمكننا اختبار فرضيات الدراسة:

 يمكن مواجهة ال��رب من خالل:

التصر�حات ا�جبائية و فحص امللفات و املستندات املقدمة من طرف امل�لف�ن  التأكد من صدق و �حة •

بالضر�بة ال�ي �سمح من جهة بت�و�ن صورة وا�حة عن الضرائب املفروضة ع�� امل�لف�ن و كذا القيام 

 أخطاء.بالت�حيحات ع�� الدخل ا�خاضع للضر�بة �� حال وجود انحرافات او 

بائية و النصوص و التشريعات القانونية حيث يظهر من جانب امل�لف�ن التعرف ع�� قوان�ن اإلدارة ا�ج •

التصر�ح بالضرائب بدون  مشا�ل و بدون الوقوع �� فخ ال��رب الضر��ي و بالتا�� �� بالضر�بة فذلك �ساعدهم 

 العقو�ات و الت�حيحات ا�جبائية .

                                                                  �عد اختبار الفرضيات يمكننا استخالص النتائج التالية:           

 التدقيق ا�جبائي �سمح بتقييم النجاعة ا�جبائية  -

أدلــة االثبــات األخــرى و  بــالرغم مــن وجــود عالقــة ارتباطيــة بــ�ن عمليــة التــدقيق �ــ� الــدفاتر ا�حاســبية و جمــع -

 بجمع و تقييم األدلة.ب�ن مدى إم�انية كشف ال��رب الضر��ي اال أن هناك قصورا �� قيام املراقب�ن 

ان تــــدعيم مصــــداقية التــــدقيق مــــن خــــالل جمــــع عــــدد �ــــاف مــــن األدلــــة و القــــرائن �ســــاعد �ــــ� كشــــف ال��ــــرب  -

 الضر��ي .

 

 

 

 

 

 التوصيات :
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ضــرورة مســاعدة امل�لــف ع�ــ� أن ت�ــون البيانــات ال�ــي يقــدمها متوافقــة مــع املبــادئ ا�حاســبية املتعــارف عل��ــا  -

ألن ذلـك �عطـي مؤشـرا إيجابيـا عـن مصـداقية البيـان الضـر��ي املقـدم مـن امل�لـف و ضـرورة تنظـيم الــدفاتر و 

و اجــــراء عمليــــة التــــدقيق ال�ــــجالت و ا�حســــابات بصــــورة �ســــاعد املــــدقق �ــــ� اســــتخراج النتــــائج ال�ــــحيحة 

 �ش�ل أفضل و أك�� دقة .

الضـــر�بية و امل�لـــف و أجهـــزة االســـتعالم الضـــر��ي و خلـــق الثقـــة املقفـــودة إزالـــة ا�حـــاجز النف�ـــىي بـــ�ن اإلدارة  -

رض بيــ��م اذ �عتقــدوا قســم كب�ــ� مــن امل�لفــ�ن أ��ــم لــو صــدقوا �ــ� بيانــا��م املقدمــة فــان ذلــك لــن يــؤدي ا�ــ� فــ

ا�ــــ� التالعــــب �ــــ� بيانــــا��م مــــن خــــالل تخفــــيض ايــــرادا��م أو ز�ــــادة  علــــ��م لــــذلك �عمــــدون لضــــر�بة ال�ــــحيحة ا

 انفاقهم  

يجــــب إعــــادة تأهيــــل �ــــوادر التــــدقيق و وضــــع أليــــة للتــــدقيق ا�جبــــائي تحكمهــــا مجموعــــة مــــن املعــــاي�� تضــــمن  -

الضـــــر�بية العدالـــــة و املوضـــــوعية و الن�اهـــــة �ـــــ� الت�ليـــــف كمـــــا تضـــــمن حكمـــــا مهنيـــــا مم�ـــــ�ا يحـــــدد االل��امـــــات 

 الفعلية ال�ي يجب ع�� امل�لف�ن تأدي��ا بما يكفل عدم ضياع حقوق ا�خز�نة .

يجــب تأهيــل اإلدارة ال�ــي �ســهر ع�ــ� تطبيــق هــذه اإلجــراءات و اح��امهــا مــن خــالل االهتمــام بالعنصــر البشــري  -

ا ترقيــــــة نظــــــام ف��ــــــا و ال ســــــيما فيمــــــا يتعلــــــق بتســــــي�� املســــــار امل�ــــــي للمســــــتخدم�ن طبقــــــا ملعيــــــار الكفــــــاءة وكــــــذ

 التحف��ات املهنية .

 ضروروة االل��ام امل�ي من طرف موظفي إدارة الضرائب و خلو معامال��م مع امل�لف�ن من الفساد. -
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 املراجع:قائمة 

 باللغة العر�ية:

 ،ا�حاسبة الضر�بية ، جامعة الشارقة ،اثراء للنشر و التوزيع،األردن.خليل عواد ،بدون سنةأبو حشيش    -1

 بوعات ا�جامعية ، ا�جزائر .التقنيات ا�جبائية ، ديوان املط ،2007بوز�دة حميد ، -2

 .3ا�جامعية ،طبعة ملطبوعات جباية املؤسسات ، ديوان ا،  2010  حميد بوز�دة،  -3

 خالد �حادة ا�خطيب و أحمد زه�� شامية ، أسس املالية العامة ، وائل للنشر و التوزيع ،عمان رام هللا .  -4

 ، شضرات النظر�ة ا�جبائية، دار هوما.2005رضا خال��ي، -5

 مزوار، الوادي ، ا�جزائر . املراجعة الداخلية ، مطبعة، 2010صديقي مسعود ، أحمد نقاز ،   -6

 �حاس�ي ، دار النشر جيط�� ، ا�حاسبة العامة وفق النظام ا2009،الرحمن عطية عبد   -7

، الغش و ال��رب الضر��ي �� النظام الضر��ي ا�جزائري ،مطبعة 2011-2010،عوادي مصطفى ، رحال نصار  -08

 و التوزيع ، ا�جزائر .�خري للنشر 

 محاسب��ا ، دار املس��ة للنشر و التوزيع و الطباعة ،، الضرائب و ،بدون سنةعبد الناصر نور و أخرون -09

 مدخل ا�� تدقيق ا�حسابات املعاصر ، املطارنة ، قسم ا�حاسبة جامعة أل بيت الطبعة، 2013غسان فالح ،  -10

 األو�� ، ناشرون و موزعون .

 ظر�ة و التطبيق ، ا�جزائر .الرقابة ا�جبائية ب�ن الن، 2011مصطفى عوادي ،  -11
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  : امل�خص

حاولنا من خالل هذه الدراسة التطرق إ�� اإلطار النظري لل��رب الضر��ي :أنواعھ أثاره, أسبابھ و األساليب املتبعة مل�افحتھ 

 ومختلف أش�الھ.  املتمثلة �� التدقيق 

و لتدعيم دراستنا قمنا بدراسة حاالت واقعية خضعت �ختلف أنواع التدقيق (التدقيق ا�حاس�ي,التدقيق املصوب, التدقيق 

 املعمق �� الوضعية ا�جبائية )

طلوب �� م�افحة هذه ونظرا ل�جهود املبذولة من طرف الدولة عموما واإلدارة ا�جبائية �ش�ل خاص إال إ��ا لم تر�� ا�� املستوى امل

 الظاهرة و التخلص م��ا و ذلك يرجع إ�� عدة أسباب أهمها :

 ضعف التنسيق ب�ن اإلدارات و املصا�ح العمومية  -

 غياب الو�� ا�جبائي لدى معظم امل�لف�ن. -

من األسباب ال�ي يمكن ان �عرقل س��ورة التدقيق ا�جبائي لذلك يجب العمل ع�� تطو�ر آليات التدقيق ا�جبائي من  و غ��ها 

 اجل ا�حد من ظاهرة ال��رب و القضاء عل��ا.

:ال�لمات املفتاحية   

 التدقيق ا�جبائي، التدقيق ا�حاس�ي،ال��رب الضر��ي.

Abstract : 

Through this study, we tried to address the theoretical framework of tax evasion: its types, effects, causes, and the 

methods used to combat it represented in auditing and its various forms،And to support our study, we have 

studied real cases that were subjected to various types of audit (accounting audit, corrected audit, in-depth audit 

of the tax situation). 

In view of the efforts made by the state in general and the fiscal administration in particular, they did not rise to 

the required level in combating and eliminating this phenomenon, due to several reasons, the most important of 

which are: 

Poor coordination between departments and public services 

The absence of tax awareness among most taxpayers. 

 And other reasons that could impede the process of fiscal audit, so work must be done to develop mechanisms 

for fiscal audit in order to reduce and eliminate the phenomenon of evasion. 

Key Words : tax audit,accounting audit, tax evasion 



  
  

  
 

 

 

 

 


