
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 
 االقتصادية والتجارية والتسييرالعلوم كلية 

 المالية والمحاسبةقسم 
 تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير تخصص:

 

 
 

 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر أكادمي
 

 

 
 

 

 

                                                                          :لبةاعداد  الطإ 
 بن عيسى فاطمة 

 لجنة المناقشة:
 رئيسا    د/ بن زيدان الحاج
 مشرف    أ/ بكريتي بومدين 
 مناقشا    أ/ بن علي عائشة

 
 

 
 4102\4102السنة الجامعية: 



 

 

 الفهرس

الصفحة                        المحتويات                                                                  
 اإلهداء

 كلمة شكر
 قائمة الجدول، األشكال و المالحق

 قائمة المختصرات
1....................................................................................المقدمة العامة  

 عموميات حول النظام الضريبيالفصل األول:
 7.....................................................................................مقدمة الفصل

 .8...............................................................ماهية النظام الضريبيالمبحث األول:
 8.............................................................النظام الضرييب و أىدافواملطلب األول:   
 01..........................................................ماىية الضريبة و خصائصهااملطلب الثاين:   
 01............................................................قواعد الضريبة و أىدافهااملطلب الثالث:   

 17...................................................أنواع الضرائب و الرسوم المماثلةالمبحث الثاني:
 01.......................................................الضرائب املباشرة و غري املباشرةاملطلب األول:   
 13.......................................................مزايا و عيوب الضرائب املباشرةاملطلب الثاين:   
 01..................................................مزايا و عيوب الضرائب غري املباشرةاملطلب الثالث:   

 24..........................................................التهرب و الغش الضريبيالمبحث الثالث:
 04..............................................طبيعة التهرب و الغش الضرييب و أسبابواملطلب األول:   
 00................................................................طرق التهرب الضرييباملطلب الثاين:   
 04................اإلجراءات املتبعة من طرف اإلدارة اجلبائية حملاربة الغش و التهرب الضرييباملطلب الثالث:   

 03.......................................................................................خامتة الفصل
  



 

 أجراءات التدقيق و التحقيق المحاسبيالفصل الثاني:

 11...............................................................................مقدمة الفصل الثاني
 14.............................................................ماهية المراجعة الجبائيةالمبحث األول:

 24..............................................................عالقة املراجعة باحملاسبةاملطلب األول:   
 21.......................................................تعريف و مهام املراجعة اجلبائيةاملطلب الثاين:   
 24..........................................................أنواع و أشكال املراجعاتالثالث: املطلب   

 17....................................................مفاهيم حول التحقيق المحاسبي:نيالمبحث الثا
 21.............................................................تعريف التحقيق احملاسيباملطلب األول:   
 41..................................................الضمانات املقدمة للمكلف بالضريبةاملطلب الثاين:   
 42............................................................جمريات التحقيق احملاسيباملطلب الثالث:   

 88.......................................تقييم المحاسبة و إقفال إجراءات المحاسبةالمبحث الثالث: 
 80..........................................................التقييم العام حملاسبة املكلفاملطلب األول:   
 84.............................................إجراءات التعديالت و العقوبات املفروضةاملطلب الثاين:   
 82.........................................إعادة تأسيس فرض الضريبة و التبليغ بالنتائجاملطلب الثالث:   

 91...............................................................................خاتمة الفصل الثاني
 -مستغانم –الفصل الثالث:الدراسة الميدانية بمركز الضرائب 

 99.....................................................................................مقدمة الفصل
 92................................................المبحث األول:تقديم مركز الضرائب لوالية مستغانم

 30.................................املطلب األول: التعريف مبركز الضرائب لوالية مستغامن و بدوره اجلبائي   
 34.......................................................املطلب الثاين:اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب   
 33.............................جمال اإلختصاص  ) االشخاص و الضرائب املعنيني (.....املطلب الثالث:   

 189...........................................................................       :المبحث الثاني
            011..........................االلتزامات الضريبية و دفع الضرائب و الرسوم............. املطلب األول:   
 014...........................: التدقيق اجلبائي للتصرحيات و التحقيق يف احملاسبة.........املطلب الثاين   



 

  189............................................نموذج عن اجراءات التدقيق الجبائي المبحث الثالث:
 013..............................الدراسة التمهيدية لوضعية الشركة.................... االول:املطلب    

 001............................املهام امليدانية.......................................... الثاين: املطلب 
 118...................................................................................خاتمة الفصل
 148...................................................................................الخاتمة العامة



 

 ق ائمة الجداول
 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 22 اجلدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلمجايل 10
 24 اجلدول التصاعدي السنوي للرسم على النشاط ادلهين 10
 24 جدول لتوزيع نشاط الرسم على النشاط ادلهين  10
 37 ادلفروضة على ادلدلسني جدول خيص الغرامات اجلبائية و العقوبات اجلنحية 10
 38 مراقبة فاتورات األشغال 10
 85 ) األويل( رقم األعمال ادلفوتر 10
 110 ) األويل(  حالة الرسم على النشاط ادلهين 10
 110 يبني الضرائب اخلاصة حبقوق التسجيل 10
 111 يبني الضرائب اخلاصة حبقوق الطابع 10
 113 0100و  0101تصرحيات الشهرية لسنيت  01
 113 0100و  0100تضرحيات الشهرية لسنيت  00
 114 جدول النتائج لألرباح ) األويل( 00
 114 الربح اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل )األويل( 00
 114 احلقوق اجلبائية ) األويل ( 00
 115 رقم األعمال ادلفوتر ) النهائي ( 00
 116 ادلهينحالة الرسم على النشاط  00
 116 جدول النتائج لألرباح ) النهائي( 00
 116 الربح اخلاضع للضريبة على الدخل االمجايل ) النهائي ( 00
 117 احلقوق اجلبائية ) النهائية ( 00
 

 



 
 
 

 ق ائمة المختصرات
 ختصاراال بالفرنسية التسمية التسمية بالعربية

 Impôt sur le Revenu Globale IRG ضريبة على الدخل اإلمجايل

 Taxe sur L'activité Professional TAP الرسم على النشاط املهين

 taxe sur l'activité industrielle et commerciale TAIC النشاط الصناعي و التجاري

 Taxe sur l'activité non commerciale TANC الرسم على النشاط غري التجاري

 Taxe foncière T.F الرسم العقاري

 Versement forfaitaire V.F الدفع اجلزايف

 Impôt sur Bénéfice sociétés IBS الضريبة على أرباح الشركات

 Taxe sur la Valeur Ajouté TVA الرسم على القيمة املضافة

 Vérification comptable VC التحقيق احملاسيب

 Centre les impôt  CDI مركز الضرائب

 
 



 

 قائمة املالحق:
 العنوان امللحق 

 0101التصرحيات اجلبائية لسنة  10رقم 
 0100التصرحيات اجلبائية لسنة   10رقم 
 0100التصرحيات اجلبائية لسنة  10رقم 
 0100التصرحيات اجلبائية لسنة  10رقم 
 امليزانية اجلبائية 10رقم 

 
 
 



 
 

 مت حبمد اهلل و شكره ىذا العمل و يطيب يل أن أىديو:
أرجوا من  افتخاربكل  امسوإىل من أمحل  انتظارإىل من كللو باهليبة و الوقار إىل من علمين العطاء بدون 
و ستبقى كلماتك جنوم أىتدي هبا اليوم  انتظاراهلل أن ميد يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول 

 و يف الغد إىل األبد والدي العزيز
إىل مالكي يف احلياة إىل معىن احلب و إىل معىن احلنان و التفاين إىل بسمة احلياة و سر الوجود إىل من  

 كان دعائها سر جناحي و حناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب أمي احلبيبة
 اهلل حفظهمانيا جدتاي، و جدي إىل بركيت يف ىذه الد

و أخص  أخي الكتكوت آدم، و كل األقارب و األحباء ابنإىل إخويت من كبًنىم إىل صغًنىم و 
 بالذكر عبد القادر

إىل األخوات اللوايت مل تلدىن أمي إىل من حتلو باإلخاء و متيزوا بالوفاء و العطاء إىل ينابيع الصدق 
قتهم يف دروب احلياة احللوة و احلزينة سرت إىل من كانوا معي على الصايف إىل من معهم سعدت، و برف

طريق النجاح و اخلًن، إىل من عرفت كيف أجدىم و علموين أن ال أضعيهم صديقايت: فاطمة، ىوارية، 
 مليكة، أمينة، وىيبة.

                        
    

 



 
 
 

إن كان ىناك من نشكره فهو اهلل عز و جل الذي أنعم علينا بنعمة العلم ووفقنا فيما وصلنا إليو و كان 
 نشكرهو فنحمد اهلل  الدءوبعونا لنا يف بلوغ مثرة العلم 

 مث جزيل الشكر ملن قدم يل يد العون بأسلوب و بآخر و أخص بالذكر:
الرتبص ملا منحين من جهد ووقت و توجيهات و إرشادات و دعم  ولمسؤ األستاذ الفاضل براشد 

بكرييت بومدين، إىل األساتذة أعضاء اللجنة املوقرة الذين وافقوا على إلجناز ىذا البحث، األستاذ املؤطر 
، كما  العلوم التجارية مكتبةظفي و عمال مركز الضرائب و عمال مناقشة ىذه املذكرة، و إىل كل مو 

ألساتذة يف كل مراحل الدراسة ، و إىل كل من ساىم من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا أشكر مجيع ا
 العمل و لو بالكلمة الطيبة.

و يف األخري نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن يكثر ذكره فينال فضلو و حيفظ أمره، و أن يغمر قلوبنا 
 مبحبتو و يرضى علينا
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 عامة:المقدمة ال

تعمل كل دول العامل على تنمية إقتصادياهتا و البحث عن مصادر التمويل اليت تعترب القلب النابض و الشرط      
األساسي لقيام ادلشاريع و سريىا، فإذا حتقق مثل ىذا النوع من ادلشاريع و جتسد بالكامل وجدت الدول نفسها 

التنمية اإلقتصادية، و نظرا إلرتباط ىذه التنمية  حتقق جزءا من ىدفها الذي وضعتو نصب عينها، ىذا اذلدف ىو
بوسائل التمويل تعتمد الدولة يف ذلك على ادلصادر اخلارجية، كما حترص و تعمل على زيادة و تنمية مصادرىا 

 الداخلية دلا ذلذه ادلصادر من إمتيازات و مبا تتصف بو من دديومة و إستمرار.

لضرائب من أىم مصادر التمويل الداخلية و من اإليرادات اليت تعتمد عليها و تعترب اإليرادات اجلبائية أو ا     
احلكومة اجلزائرية، بإعتبارىا من الوسائل اذلامة يف رلال السياسة اإلقتصادية و اإلجتماعية، إذ دتثل موردا خلزينة 

يع العادل للدخل، الدولة، كما أصبحت أداة لتحقيق رلموعة من األىداف كالتخصيص األمثل للموارد، التوز 
 .توجيو النشاط اإلقتصادي

إن النظام اجلبائي اجلزائري ىو نظام تصرحيي، حبيث أن ادلكلف بالضريبة حيدد أسس فرض الضريبة ضمن      
تصريح يقدمو دلصاحل الضرائب وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية ادلعمول هبا، حيث أن القانون اجلبائي يلزم 

ة على تقدمي تصرحياهتم للمصاحل اجلبائية يف اآلجال احملددة، و اليت تتضمن رقم األعمال، و ادلكلفني بالضريب
 .صد حتقيق عدالة جبائيةل احلق يف مراقبة ىذه التصرحيات قادلداخيل احملققة و لإلدارة اجلبائية كام

و سعيا للوصول ذلذه العدالة و لتكون اإلدارة اجلبائية فعالة قامت اجلزائر بعدة إصالحات جبائية، إذ فرقت      
بني التكليف الضرييب لألشخاص الطبيعيني و التكليف الضرييب لألشخاص ادلعنويني، و ليكون التكامل بني 

تعيني و تأسيس مديرية ادلؤسسات الكربى  3002ة اإلصالح التشريعي و اإلصالح اإلداري تقرر بنص قانون ادلالي
» DGE»  و مراكز الضرائب«CDI» كبرية و أخرى ذات رقم   حيث فرق ادلشرع بني ادلؤسسات ذات رقم أعمال

أقل من سابقتها و ىذا كلو هبدف التخفيف من وطأة التهرب و الغش الضرييب الذي يهدر أموال خزينة  أعمال
 .ني ادلكلف و اإلدارة اجلبائية الدولة و حتسني العالقة ب
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فالتهرب من دفع الضريبة يعد من أخطر اآلفات اليت تصيب الضريبة بصفة خاصة و اإلقتصاد بصفة عامة، لكونو 
خالل  نادلواد الضريبية اليت كان من ادلفروض أن تنفقها الدولة، فيما حيقق ادلنفعة العامة ميؤدي إىل إستنزاف 

 إستثمارىا يف ادلشاريع التنموية للبالد بدال من إنسياهبا يف القنوات اجملهولة.

ذلذا توجب على الدولة إختاذ طرق نظامية للتدقيق يف احلسابات بأشكالو ادلختلفة بغرض التحقق من صحة      
 .ادلعلومات ادلقدمة من طرف ادلؤسسة إلدارة الضرائب

 اإلشكالية:

 ديكن بلورة معامل اإلشكالية كما يلي:من خالل ما سبق 

هل للتدقيق في حسابات الضرائب و الرسوم المماثلة دور في ضبط الوعاء الضريبي و التخفيف من حدة 
 الغش و التهرب الضريبي؟

 ديكن تقسيم إشكالية البحث إىل األسئلة الفرعية، و اليت تتمثل فيما يلي:

 ما مفهوم الضرائب و الرسوم؟ 
  الضرائب ادلعمول هبا يف اجلزائر؟ماىي سلتلف 
 ما ىو ادلقصود بالتهرب الضرييب؟ 
  ما ىي الطرق و التقنيات ادلستعملة أثناء عملية التحقيق 
  ما مدى مسامهة التدقيق يف حسابات الضرائب و الرسوم ادلماثلة يف احلد من ظاىرة التهرب الضرييب أي

 مدى مسامهتو يف حتسني ادلردودية ادلالية؟

 ات:الفرضي

 بعد صياغة اإلشكالية و القراءات األولية ادلتعلقة بادلوضوع ديكن وضع الفرضيات التالية:

  فهو إقتطاع نقدي يكون مقابل خدمة.الضريبة ىي إقتطاع نقدي جربي تدفع دون مقابل أما الرسم 
 الضرائب ادلعتمدة يف اجلزائر متعددة. 
  القانونية اليت يقوم هبا ادلكلف بالضريبةالتهرب الضرييب ىو عبارة عن مجيع ادلخالفات. 
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 التحقيق احملاسيب يقود لكشف التهرب و التدليس اجلبائي أي يساعد يف ادلراجعة. 
  التدقيق يف حسابات الضرائب و الرسوم ادلماثلة وسيلة ضرورية حملاربة ظاىرة الغش و التهرب الضرييب و

 حتسني ادلردودية.

 :دواعي إختيار الموضوع

 إختيارنا للموضوع ىكذا، بل يعود لألسباب ادلوضوعية و الذاتية اآلتية:مل يكن 

 األسباب الموضوعية:

 احلاجة ادلاسة للتدقيق اجلبائي ، خاصة بعد اإلصالحات ادلنتهجة من قبل الدولة.  
 ة، حاونا تسليط الضوء على نظرا ألمهية الضرائب يف بالدنا و تعرضنا للنهب و السلب بطريقة إلتوائي

دفها األساسي السهر على دقة ادلعلومات اجلبائية ادلقدمة من طرف ادلؤسسات و ادلتمثلة يف وسيلة ى
  .و الرسوم ادلماثلةالتدقيق يف حسابات الضرائب 

 ادلوضوع يعترب قي صميم نظرية التنمية اإلقتصادية، إىل جانب ىذا زلاولة التعمق و التدقيق أكثر فيو.  

 :األسباب الذاتية

 سبب إختيارنا للموضوع ذايت حملاولة معرفة العالقة الرابطة بني احملاسبة و اجلباية كوننا طلبة فرع  كما أن
 .احملاسبة

 إرادة الباحث يف مواصلة البحث و العمل يف ىذا اجملال ادلتخصص. 
 ادليول الشخصي إىل إحرتاف مهنة التدقيق. 

 أهمية البحث:

خالل العنوان و اإلشكالية فبحثنا ىذا عبارة عن إبراز الدور الذي تلعبو إن أمهية ىذا البحث تتضح جليا من      
اإلدارة اجلبائية يف تفعيل التدقيق اجلبائي، بإعتبار أن ىذا األخري من أىم الوسائل إلعادة حتصيل ادلوارد اجلبائية و 

غش و التهرب الضرييب، فحاولنا اليت تعترب مورد ىام للدولة، فنظرا ألمهية الضرائب يف بالدنا إال أهنا معرضة لل
 دلكافحة ىذه التالعبات. تسليط الضوء على وسيلة ردعية ادلتمثلة يف التدقيق يف حسابات الضرائب و الرسوم
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 أهداف البحث:

 تتجلى األىداف ادلرجوة من ىذا البحث يف:

لوقوف على ادلتخذة لذلك لتوضيح األجهزة القائمة على تطبيق التدقيق اجلبائي، و أىم الوسائل و اإلجراءات (1
 مدى قدرهتا و فعاليتها.

 .( إبراز معوقات التدقيق اجلبائي و اليت تعمل على احلد من كفاءهتا بغية حتسينها 2

  التدقيق اجلبائي. وظيفةصعوبات اليت يواجهها مركز الضرائب يف تطبيق ال( إبراز 3

 صعوبات البحث:

كأي حبث و بإعتبارنا باحثني مبتدئني يف اجملال العلمي تلقينا بعض الصعوبات إلصلاز ىذا البحث ادلتواضع و 
 ادلتمثلة يف: 

 شلا دفع بنا للعمل بالقوانني و ادلراسيم.(قلة ادلراجع ادلتعلقة بالتدقيق اجلبائي و خاصة ادلراجع باللغة العربية،1

 .خاصة الدراسات فيما يتعلق بالغة العربيةقلة الدراسات يف ىذا ادليدان ( 2

صعوبة إجراء الدراسة ادليدانية ، وعدم توفر اإلحصاءات و ادلعطيات ادلتعلقة بنتائج التدقيق يف ادلصادر الرمسية ( 3
 .يف مركز الضرائب

 منهج و األدوات المستخدمة في البحث:

ادلطروحة و الفرضيات إرتأينا إىل ضرورة إنتهاج ادلنهج ىذا ادلوضوع و من أجل اإلجابة على األسئلة دلعاجلة      
تحليلي الوصفي يف اجلانب النظري من خالل تقدمي سلتلف ادلفاىيم حول النظام الضرييب ، و التدقيق و التحقيق ال

يف اجلبائي ، ومنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي، حيث إعتمدنا أثناء دراستنا على األدوات ادلكتبية ادلتمثلة 
 الكتب مبختلف اللغات ) العربية و األجنبية ( و كذا سلتلف القوانني و التشريعات الضريبية ادلتعلقة باجلباية.

 



5 
 

 خطة البحث: 

لقد قمنا بتقسيم ادلوضوع زلل البحث إىل ثالثة فصول، باإلضافة إىل مقدمة عامة وخادتة عامة، زلاولة منا      
طريقها إجياد أجوبة كافية لإلشكاليات ادلطروحة و إختبار مدى صحة لإلدلام بكل اجلوانب اليت ديكن عن 

 .الفرضيات اليت إنطلقت منها الدراسة

تطرقنا من خالل ادلقدمة العامة إىل نطاق الدراسة زلل البحث كتمهيد لطرح اإلشكالية الرئيسية للبحث، و اليت 
عامة رلموع الفرضيات اليت يقوم عليها البحث جاءت حتتها رلموعة من األسئلة الفرعية، كما ضمنا ادلقدمة ال

 إضافة إىل أسباب إختيار ادلوضوع، أمهية و أىداف البحث، ادلنهج ادلتبع.

و  " عموميات حول النظام الضريبي"أما فيما خيص فصول البحث فقد جاء الفصل األول حتت عنوان      
النظام الضرييب اجلزائري، يتناول ادلبحث األول الذي تضمن ثالث مباحث حاولنا من خالذلا اإلحاطة النظرية ب

ماىية النظام الضرييب، فيما إختص ادلبحث الثاين بأنواع الضرائب و الرسوم، و تطرقنا من خالل ادلبحث الثالث 
 إىل ظاىرة الغش و التهرب الضرييب.

و جاء تقسيمو على شكل  " التدقيق الجبائي و التحقيق المحاسبي "أما الفصل الثاين فقد قدم بعنوان      
ثالث مباحث، يعاجل ادلبحث األول ماىية ادلراجعة اجلبائية، بينما ادلبحث الثاين فتناولنا فيو مفاىيم حول التحقيق 

 احملاسيب، فيما إعتىن ادلبحث األخري بتقييم احملاسبة و إقفال إجراءات احملاسبة.

ثالث  متضمنا بدورهانية بمركز الضرائب مستغانم " " دراسة ميدالفصل الثالث خصصناه لدراسة احلالة      
خصصنا ادلبحث األول منها لتقدمي ادلركز زلل الدراسة و التعريف بو و بدوره، لننتقل من خالل ادلبحث مباحث 

سلتلف التصرحيات اجلبائية لدى مركز الضرائب، و ادلبحث الثالث خصصناه لدراسة منوذج عن التدقيق ادلوايل  إىل 
 اجلبائي

و كان ختام حبثنا خادتة ضمناىا أىم النتائج ادلتوصل إليها و اإلقرتاحات اليت إرتأيناىا مناسبة كملخص عام      
 للموضوع.
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 األولمقدمة الفصل 

لوضع الدولة و طبيعة اجملتمع, حيث عرفت الضريبة تطورات عديدة يف طبيعتها  مرآةيعترب النظام الضرييب   
السياسية  األىدافللمساعلة يف ربقيق  كأداةذىا الدولة  خعترب الضريبة متغَتا اقتصاديا تتعرب التاريخ, كما ت

, كما  إليهاادلالية و اليت قد تلجا  األدواتاالجتماعية. و ذلذا فالضريبة ذلا مفهوم و خصائص سبيزىا عن باقي و 
ربًتم ادلشروع عند قياسو, بسن قوانُت للضرائب و ىذا من اجل فعالية  أنتوجد رلموعة من ادلبادئ اليت غلب 

تلك ادلبادئ  أىمالتوفيق مصلحة الدولة و مصلحة ادلكلف, و من  إذلالنظام الضرييب, كما هتدف ىذه ادلبادئ 
 غاية ربصيلها . إذلالضريبة انطبلقا من ادلادة اخلاضعة للضريبة  أعباءالعدالة يف توزيع  مبدأصلد 

 التالية:ادلباحث  إذلمن خبلل ما تقدم سنتطرق   

 ماىية النظام الضرييب, :األولادلبحث   

 الضرائب و الرسوم, اعأنو  ادلبحث الثاشل:  

 و الغش الضرييب.ب التهر  ادلبحث الثالث:  
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 : ماهية النظام الضريبياألولالمبحث 

الدولة, و  إيرادات أىمخبلل مراحل طويلة و كانت زلور الدراسات ادلالية باعتبارىا  لقد وجدت الضرائب
يف ربقيق السياسة ادلالية للدولة, لذلك  أعلية, و ماذلا من فرادباألللتعبَت عن عبلقة الدولة  أساسيةتعد وسيلة 

, وخضعت كغَتىا من العناصر ادلالية دلختلف التيارات أىدافهاارتبط وجودىا بوجود الدولة, و تغَتت بتغَت 
و نفسية, ومن مث شكلت النظم الضريبية ادلطبقة يف  إداريةمن سياسية و اقتصادية واجتماعية و  األساسية

 نظرة مالية حبتة. إليهامعات احلديثة, و لقد تعددت مناىج الباحثُت يف الضريبة, فمنهم من نظر اجملت

 : ماهية النظام الضريبياألولالمطلب 

مفهوم النظام الضرييب يًتاوح  أنفالبعض يرى  األجنبيةتعدد تعريفات النظام الضرييب يف الكتابات العربية و 
بُت مفهوم واسع و مفهوم ضيق ووفقا للمفهوم الواسع فان النظام الضرييب ىو "رلموعة العناصر االديوجلية و 

كيان ضرييب معُت, ذلك الكيان الذي ؽلثل الواجهة احلسية للنظام و   إذلاالقتصادية والفنية واليت يؤدي تراكبها 
ادلفهوم الضيق فهو  أما 1رة يف رلتمع متقدم اقتصاديا عن صورتو يف رلتمع متخلف.الذي زبتلف مبلزلو بالضرو 

الربط  إذليعٍت: " رلموعة القواعد القانونية والفنية اليت سبكن من االستقطاع الضرييب يف مراحلو ادلتتالية من التشريع 
  2 و التحصيل."

تدبر و تنفذ عمليات التعبئة أو جباية  "ىو رلموعة التشريعات و السياسات و األجهزة اليت ربقق و
خاص  اإلقتطاعات ادلالية اليت يؤديها األشخاص الطبيعيُت و ادلعنويُت للدولة بصورة جربية و هنائية و بدون مقابل

 3و مباشر."

  

                                                           
, رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستار يف العلوم اإلقتصادية, الجزائري تقييم األداء و تحديات المرحلة المقبلةالنظام الضريبي أضبد رجراج,  -1

 5, ص2004جامعة اجلزائر, 
 3, ص1983, الدار اجلامعية, اإلسكندرية النظم الضريبيةد يونس البطريق, علي عباس عباد,  - 2
 6, معهد التخطيط القومي, مصر, صالعدالة اإلجتماعيةالسياسة الضريبية و أضبدعبد العزيزشرقاوي,  -3
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النظام الضرييب يتمثل يف ىيكل ضرييب ذي مبلمح و طريقة عمل زلددة ومبلئمة  أنكما يرى البعض 
الذي تعمل  اإلطاراجملتمع اليت تصوغها مثلو وظروفو ادلختلفة و اليت سبثل بدورىا  أىدافللنهوض بدوره يف ربقيق 

  1ىي: أركان أربعةفيو الضرائب و بالتارل فان النظام الضرييب وفقا ذلذا ادلفهوم يتكون من 

 زلددة تصوهنا ظروف اجملتمع. أىداف 
  ظروف اجملتمع الذي يعمل اليت يرغب اجملتمع يف ربقيقها و  األىدافدور زلدد للنظام الضرييب ربدده 

 داخلو.
  ينهض بو ىذا اذليكل . أنىيكل ضرييب يتوقف تركيبو على الدور الذي يتعُت 
  التفصيلية للتشريعات الضريبية. األحكامطريقة عمل زلددة ربكمها 

نسبية  أوزانفان اذليكل الضرييب يتمثل يف بناء مكون من عدة صور فنية للضريبة ذات  الرأيذلذا  ووفقا
 باألعلية أواحلصيلة الضريبية الكلية  إذلمتباعدة, و يتحدد الوزن النسيب لضريبة معينة بنسبة حصيلتها  أومتقاربة 

هتا . و التارل تتميز اذلياكل الضريبية عن بعضها البعض وفقا لتباين مكونااجملتمع  أىدافق النسبية لدورىا يف ربقي
 عند بعضها البعض. األوزانتقارب تلك  أو بالنسبية و مدى تبلع وأوزاهنا

 النظام الضرييب ىو: أنما سبق يرى البعض  إذل اإلضافةو 
السياسة  أىدافيف رلتمع معُت و زمن معُت زلدد لتحقيق  رلموعة الضرائب اليت يراد باختيارىا و تطبيقها

 ريبية اليت ارتضاىا ذلك اجملتمع.لضا
  

                                                           
 13ص-12ص 2011, الدار اجلامعية اإلسكندرية ,  النظام الضريبي و أهداف المجتمعد سعيد عبد العزيز عثمان,  - 1
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 المطلب الثاني: ماهية الضريبة وخصائصها
 : تعريف الضريبة و الرسماألولالفرع 
 :تعريف الضريبة -1

ادلكلفُت  ذبيبو من ن ادلال تفرضو الدولة ومبلغ م" أهناتعرف الضريبة على  أنغياب تعريف تشريعي ؽلكن  يف
 يف سبيل تدخل الدولة . أوقات العامة و دون مقابل يف سبيل تغطية النف بصورة جربية و هنائية

و ىي فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إذل الدولة أو إحدى اذليئات العامة احمللية, بصورة هنائية, مساعلة منو 
 1نفع خاص مقابل دفع الضريبة.يف التكاليف و األعباء العامة, دون أن يعود عليو 

ببل مقابل  بأدائهاهنائي ربدده الدولة مع االلتزام  إلزامي"اقتطاع نقدي  بأنونعرف الضرائب  أنكما ؽلكن 
و  إالىناك عقد يربط الدولة بادلكلف  أنادلصلحة العامة و من ىنا نستخلص  أىدافيام بتحقيق سبكننا من الق

 ىو:
 نظرية العقد االجتماعي:

كل واحد منهم يستفيد من مزايا تلك   أنيعيشون يف رلتمع و ليس يف عزلة و  األفرادىذه النظرية توضحان 
مقابل  أموالواحلياة اجلماعية, و من مث فان ىناك عقد ضمٍت بينهم يتنازل دبقتضاه كل فرد عن جزء من حريتو و 

 2 . يف ظل ضباية القانون األموالجزء من احلرية و  لآلخرينيؤمن  أن

 نظرية التضامن االجتماعي:
ادلواطنُت يسلمون بضرورة وجود دولة اليت تعمل على ربقيق  أن أساسيةتقوم ىذه النظرية على فكرة 

دبوجبو يلتزم كل واحد منهم حسب تضامن اجتماعي  األفرادبُت  أحاجاهتم و من مث نش إشباعمصاحلهم و 
الضريبة ادلفروضة عليو كي تتمكن الدولة من القيام بوظائفها ادلتعددة و توفَت اخلدمات  أداءاستطاعتو و قدرتو يف 

 إذل باإلضافةالعمومية لكافة ادلواطنُت ببل استثناء و بغض النظر عن مدى مساعلتهم يف ربمل النفقات العامة 

                                                           

 11, ص2000اجلديدة للنشر, , اإليرادات العامة, اإلسكندرية دار اجلامعة الوجيز في المالية العامة، النفقات العامةسوزي عدرل ناشد,  1-
 61, ص2003, دار النشر و التوزيع, سنة المالية العامةزلمد الصغَت بعلي و د يسري أبو العبل,   - 2
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و  إلزامهمذلك فان نظرية التضامن االجتماعي مرتبطة بفكرة السيادة اليت سبارسها الدولة على مواطنيها و من مث 
 1 عادية و مستمرة. إقامةيف الدولة  أجانبمواطنُت  االضريبة حىت و لو كانو  أداءعلى  إجبارىم

 :تعريف الرسم -2

ادلنتفع مقابل خدمة يطلبها و ػلصل عليها من الدولة بلغ من ادلال ربصل عليو الدولة من رسم بأنو ميعرف ال
فقد تكون اخلدمة على شكل عمل قام بو موظف الدولة إلصلاز معاملة جواز سفر دلواطن أو حصول ادلواطن على 

 2رخسة سواقة.

ؽلكن إستخبلص تعريف للرسم على أنو: فريضة مالية ذبيب من شخص معُت مقابل خدمة خاصة ذات طابع 
 يها لو الدولة أو نفع خاص يعود عليو.إداري تؤد

 الفرع الثاني: خصائص الضريبة و الرسم
 3تخبلص اخلصائص التالية:سمن التعاريف السابقة ؽلكن ايبة: خصائص الضر  -1

 الضريبة هي اقتطاع نقدي: 1-1
 الضريبة إلتزام يفرض أساسا يف صورة نقدية خبلفا دلا كان سائدا يف األنظمة اإلقتصادية البدائية.

 :اإلجباريةالضريبة  2 -1
احلاكم الذي كان  إدارة إذليف العهود القدؽلة ) العهد الروماشل( مستندة  إجباريةكانت الضريبة ذبٌت بصفة   

يف انفراد السلطات العامة  اإلجبارالعامة , و يبدو مفهوم  األعباءلتغطية ادلكلفُت  أراضييفرضها دون اعتبار 
يكون ذلك زلل اتفاق  أنيوضح النظام القانوشل الضرييب بتحديد وعائها و كيفية ربطها و طرق ربصيلها دون 

كافة   صبالقانون, تن إالخاصة بينها و بُت كل شلول على حدى فالضريبة ال تفرض و ال تعدل و ال تلغى 
سلطة واحدة بفرض الضرائب و  أوالدساتَت على ضرورة موافقة شلثلي الشعب على ذلك التحول دون ربكم فرد 

 حبقوق ادلمول. اإلحبللاجلربية يف استناد حقها دون  تتطلب فكرة التزام استخدام الدولة لطرق التنفيذ
 
 

                                                           
 60, مرجع سبق ذكره , ص المالية العامةزلمد الصغَت بعلي و د يسري أبو العبل,  - 1

 .100,ص 2009التوزيع,عمان ,دار الصفاء للنشر و المالية العامةطارق احلاج,-د2 -
 12,13,ص ص 2005األستاذ خبلصي رضا, النظام اجلبائي اجلزائري احلديث, اجلزء األول, دار ىومة,اجلزائر,  -3
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 الضريبة تفرض دون مقابل: 1-3
, لكن الفكر أمواذلمدفعو ادلكلفون للدولة كي يؤمنون بو على حياهتم و كانت الضريبة ىي قشط التامُت ي 

بغض النظر عن ادلنافع اليت تعود  األفرادتفرض على كل  أيالضريبة ىي تضامن اجتماعي  أنادلارل احلديث يرى 
عليهم من جراء قيام الدولة بدورىا يف النشاط االقتصادي و االجتماعي و ىكذا انتقت فكرة ادلقابل ادللموس يف 

 فريضة بدون مقابل. أصبحتفرض الضريبة و 
 الضريبة هي اقتطاع نهائي: 1-4
الدولة بصفة هنائية,  إذلمدة معينة بل يدخل  الدافع للضريبة ال ينتظر اسًتجاع ىذا ادلبلغ ادلارل يف أن

يف احلاالت  أالصاحبها  إذلمصلحة الضرائب بدون عودة  إذلالضريبة فتدفع  أماصاحبو  إذلفالقرض مثبل يعود 
 االستثنائية )الوفاة, توقف النشاط...اخل(.

 الضريبة تفرض من قبل الدولة: 1-5
 األعباءتفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا دلقدرتو ادلالية, فالضريبة ىي طريقة لتقييم  

 .وفقا دلقدرهتم األفرادالعامة بُت 

 :كاأليتنستنبط خصائص الرسم وىي   أنمن خبلل التعريف السابق ؽلكن  خصائص الرسم: -2
 يف مالية الدولة من  أاحلديث الذي طر ا العنصر بالتطور الرسم مبلغ من النقود و يقتصر ىذ

 قات العامة للطابع النقدي حيث ازباذ النف
  سم جدال يف أثار عنصر اجلرب يف الر ذل رجال قانون اجلرب, حيث إ وأالدولة  إذليدفع الرسم

 الفكر ادلارل
  عدة  األخَتةىذه  دخأو منفعة خاصة حيث تتالرسم يفرض مقابل انتفاع الفرد خبدمة معينة

  .صور

نقود يفرض جربا , ولكن الرسم لغ من الكبلعلا مبا  أنالفرق بُت الضرائب و الرسوم ىو انو يتفقا يف  أما
الضريبة  أماو تعود عليو بدفع خاص, ؼلتلف عن الضريبة يف انو يفرض مقابل خدمة خاصة تؤدي لدافع الرسم 

العامة, و يًتتب عن ىذا االختبلف قاعدة عامة يف ربديد  األعباءتفرض دون مقابل مساعلة يف الفرد يف تكاليف 
بالنسبة للرسم فان القاعدة العامة يف  أماالضريبة تكون ادلقدرة ادلالية للفرد حبيث يتناسب سعر الضريبة مع مقدرتو 

 ربديد سعر الرسم ىو القيمة اخلدمية اليت ػلصل عليها الفرد بصرف النظر عن مقدرتو ادلالية.
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 : قواعد الضريبة و اهدافهاالثالث  المطلب
    : قواعد الضريبةاالول الفرع

حد  إذل أعليتهاوىذه القواعد الزلت سارية  األمماالقتصادي ادم مسيث يف كتابو ثروة  إذلىي قواعد تعود  
 قواعد وسوف نتناول كل قاعدة على حدى فيما يلي: أربعةو ىي ترتكز غالبا على  اآلن

 قاعدة العدالة: -1
يقول  قدرة كل منهم حبيث إذلقات احلكومية بالنسبة النف لتأديةيشًتكوا  أنكل دولة غلب   أفراد أنىي    

 أيقات حكومتو حبسب مقدرهتم النسبية كل دولة يف نف  أفراديساىم  أنغلب  أنادم مسيث يف ىذا الصدد 
ادلقدرة  أساسيث فيقيمها على يف الفكر احلد أماحبسب نسبة الدخل الذي يتمتعون بو يف ظل ضباية الدولة, 

 1 التكليفية )الضريبة التصاعدية( .
 قاعدة الوضوح )اليقين(:  -2

ولقد إىتمت التشريعات الضريبية ادلعاصرة بقاعدة الوضوح و اليقُت, أي أن الضريبة تكون واضحة معلومة  
 2حق العلم, من حيث مقدارىا, و موعد دفعها و كيفية الدفع.

 :المالئمة في الدفع قاعدة -3
يقصد هبذه القاعدة ضرورية تنظيم قواعد الضريبة بصورة تبلئم ظروف ادلكلفُت هبا و تسهيل دفعها خاصة    

فيما يتعلق دبوعد التحصيل و طريقتو و إجراءاتو أي غلب أن يكون موعد دفع الضريبة من ادلمول إذل اخلزينة 
   3يتبلئم مع موعد ربقق الوعاء اخلاضع للضريبة.

 :االقتصاد في النفقات قاعدة -4

ىي الفرق بُت ما ؼلرج من عند اإلدارة اجلبائية أي ما أنفقتو الدولة عند ربصيل الضريبة و ما يدخل إذل    
   4خزينة الدولة من كل ضريبة, غلب أن يكون أقل ما ؽلكن حبيث تتحقق الوفرة الضريبية,

الذي تسَته الطاقة البشرية مكونة هبدف التقليل من  اآلرل اإلعبلمويف الوقت احلاضر يتم استعمال  
 التكاليف و بالرغم

                                                           
 64, مرجع سبق ذكره, صالمالية العامةد زلمد الصغَت بعلي و د ييسري ابو العبل,  - 1

 28, ص2008, 01, دار حامد األردن, طالعلمية و العملية في المحاسبة الضريبيةنادية فريد طافش، األصول  -خالد شحادة اخلطيب 2-
 15, ص1999, رسالة ادلاجستَت جامعة اجلزائر, المواد الجبائية المستحقة للبلدياتسادلي رشيد,  -3
 88, ص2002الطبعة األوذل, منشأة ادلعارف, اإلسكندرية,  المالية العامة و السياسات المالية،عبد ادلنعم فوزي,  4
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من ىذا فان قاعدة االقتصاد ليس من السهل تطبيقها فهناك ضرائب يستدعى صبعها عددا كبَتا من  
 .قات مالية مرتفعةأعباء و نفالعاملُت عليها و ىذا يتطلب 

 بةالضري أهدافالفرع الثاني: 
ر الضريبة, و ضلاول يبتطو  األخَتةمعينة و تطورت ىذه  أىدافبة كوسيلة لتحقيق تستخدم الدولة الضري

 نظام ضرييب أيادلرجوة من  األىداف إذلالتطرق يف ىذا ادلطلب بعد قواعد الضريبة 

 مالية:  أهداف -1
يعترب اذلدف الرئيسي ألي ضريبة فتامُت إيرادات دائمة من مصادر داخلية خلزانة الدولة أحد غايات    

السلطات احلكومية و من ىنا نشأت قاعدة " وفرة حصيلة الضريبة " أي إتساع وعاء الضريبة حبيث يكون شامبل 
فقات اجلباية حىت يكون اإليراد الضرييب جلميع األشخاص الطبيعيُت و اإلعتبارين مع اإلقتصاد قدر اإلمكان يف ن

مرتفعا و ىذا ما نبلحظو يف البلدان ادلتطورة حيث ترتفع نسبة اإليرادات الضريبية إذل الناتج القومي اإلصبارل 
                             1وى التطور اإلقتصاد.فاألمر مرتبط يف الواقع دبست

 اقتصادية:  أهداف -2

ادلتعلقة القطاعات االقتصادية و منها  األىدافاالقتصادية اليت تركز الدول لتحقيقها, فمنها  األىدافتتنوع 
دم الضرائب لتحقيق ما خبعض الدول تست،...اخلقتصادياالستثمار اال أواالقتصادية  باألزماتادلرتبطة  األىداف
 إلغائها أوفمثبل قد تستخدم الضريبة لتحفيز االدخار و االستثمار من خبلل زبفيض الضرائب  أىدافذكر من 

ذونات اخلزينة و سندات التنمية, وقد أعلى عوائد  أولى صناديق االدخار ع أوعلى االستثمارات ادلالية ادلتنوعة 
الزراعة...اخل,  أوالسياحة ,  أوتستخدم الضرائب لتشجيع بعض القطاعات االقتصادية مثل قطاع الصناعة, 

يف ىذه القطاعات و على منتوجاهتا, شلا ػلفز االستثمار فيها  اإلنتاجوذلك بتخفيض الضرائب على مستلزمات 
االقتصادية خاصة  األزماتزبفض من  إنجانب ما ذكر ؽلكن للضريبة  إذلالتوسع يف االستثمارات القائمة  أو

 2االقتصادي و االزدىار االقتصادي. الركود

                                                           
 154,  مرجع سبق ذكره, صأسس المالية العامةخالد شحادة اخلطيب,  1
 51, 50, مرجع سبق ذكره, ص ص المالية العامةطارق احلاج,  2



 عموميات حول النظام الضريبي                  الفصل األول:
 

04 
 

تارل و ادلؤسسات و بال لؤلفرادفيما يتعلق بالركود االقتصادي فهو احلالة اليت تنخفض فيها القوة الشرائية 
تزيد من  أنينخفض االستهبلك شلا يتبعو مباشرة تكدس البضائع و السلع ادلنتجة فعلى الدولة و احلال كذلك 

 إلغائها أودة القوة الشرائية و زيادة االستهبلك و ادلبيعات و ذلك بتخفيض الضرائب لزيا لئلنفاقالدخل ادلعد 
 أجزائهاجانب زبفيض ضريبة الدخل يف  إذلمثل الطحُت و اخلبز و احلليب و السكر...اخل  األساسيةعلى السلع 

 الضريبية اليت ينص عليها القانون الضرييب. اإلعفاءاتو زيادة  األوذل

لق باالزدىار االقتصادي فهو احلالة اليت يزيد فيها الطلب على السلع و اخلدمات بسبب ارتفاع فيما يتع ماأ
و  لؤلفرادتقلل من الدخول ومن القوة الشرائية  أناليت من شاهنا  اإلجراءاتتتبع بعض  أنالدخول , فعلى الدولة 

 األوذل أجزائوبالتارل يقل الطلب على السلع و اخلدمات و ذلك من خبلل زيادة الضرائب على الدخل خاصة يف 
 .و بالتارل ادلقدرة على الشراء لئلنفاقالدعم احلكومي شلا يقلل من الدخل ادلعد  إلغاء أوو زبفيض 
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 االجتماعية: األهداف -3

ذات صيغة اجتماعية فيمكن استعمال  أىدافا لتحقيق اذلدف االجتماعي للضريبة يكون يف استعماذل 
تلف الفئات و يتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة فوارق االجتماعية ادلوجودة بُت سلالضريبة للتقليل من ال

 توزيع الدخل. إعادةالفقَتة, و ىذا ما مساه الباحثون االقتصاديون 
 األعباءفيض ية على ذوي الدخول ادلرتفعة, و زبالضريب األعباءو يتم ربقيق ىذا اذلدف عن طريق زيادة 

كلما ازدادت الدخول, و   الدخول ادلنخفضة, عن طريق فرض ضرائب تصاعدية فتزداد الضريبةالضريبية على ذوي 
 بالتارل 
 1اجملتمع و غلد من ظواىر اجتماعية غَت مرغوب هبا. أفرادقليل الفوارق يف الدخول الصافية بُت ت

فعالة يف ربقيق العدالة االجتماعية فهي رباول احلد لبعض من الفوارق االجتماعية من  أداةتعترب الضريبة 
وىي ضريبة مباشرة تطبق على دخل  اإلصبارلضريبة على الدخل  IRGخبلل فرض سلتلف الضرائب كضريبة 

 الفرد.
فع )دخل مقدرتو على الد أيلة ادلمول بعُت االعتبار عند فرضو الضريبة حا يأخذالنظام الضرييب اجلزائري 
سلتلفة عن  إعفاءاتال , وكذلك تقرير  أو, أوالدكان لو   أنمتزوج( و  أو أعزبادلكلف( وحالة االجتماعية )
, آلخرفيما ؼلص الضرائب غَت ادلباشرة فان التكليف الضرييب ؼلتلف من منتوج  أماطريق نسبة مقررة بالقانون, 

السلع اليت تزيد الدولة  أونسب منخفضة على السلع الضرورية و مرتفعة على السلع ذات االستعمال الضيق 
 التخفيض من استهبلكها.

 سياسية: أهداف -4

سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو اخلارجية ففي الداخل سبثل الضريبة أداة يف يد القوى اإلجتماعية 
الطبقات اإلجتماعية األخرى, أما يف اخلارج فهي سبثل أداة من أدوات السياسة  ادلسيطرة سياسيا يف مواجهة

اخلارجية مثل إستخدام الرسوم اجلمركية) كمنح اإلعفاءات و اإلمتيازات الضريبية( لتسهيل التجارة مع بعض 
 2الدول أو احلد منها ) رفع سعر الرسوم اجلمركية ( من أجل ربقيق أغراض سياسة.

 
                                                           

 16, ص2009نة, س1, دار ادلستقبل للنشر و التوزيع, عمان األردن, طالمحاسبة الضريبيةخليل الرفاعي,  - 1
 11, ص2000, مرجع سبق ذكره, الوجيز في المالية العامة، النفقات العامة، اإليرادات العامةسوزي عدرل ناشد, -2
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  الضرائب والرسوم أنواعالمبحث الثاني: 

الثروة, ويعتمد على اختيار  أوالدخل  ماإسبس  أهناللضريبة ؼلتار صور معينة, يف حُت  إخضاعوادلشرع يف 
شرة و باضرائب م إذلىذه الصور حىت يتحقق من تطبيق السياسة الضريبية, و تنقسم الضرائب بصفة عامة 

 ضرائب غَت مباشرة نذكرىا

 و غير المباشرة : الضرائب المباشرةاألولالمطلب 

 : الضرائب المباشرةاألولالفرع 

بل يتحملها كليا ادلكلف  آخرشخص  إذل" وىي اليت تفرض على ادلكلف و ال يستطيع نقل عبئها 
اقتطاع مباشر عامة, فهي تلك الضريبة اليت يتحمل عبئها يف النهاية من يقوم بتوزيعها للخزينة ال أيضاوىي 1نفسو"

ضريبة الدخل و  أمثلتهاادلال و تفرض على عناصر تتمتع نسبيا بالدوام و االستقرار ومن  رأس أو, من الدخل
 التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منو نوعُت علا: األرباحضريبة 

, األجورادلرتبات و  مثبل كالضرائب على  أخراليت تتناول نوعا معينا من الدخل دون  الضرائب النوعية:
التجارية و الصناعية...اخل تتميز ببساطة و سهولة التطبيق ولكن ال تتحقق العدالة يف توزيع  األرباحالضريبة على 
 عبئ الضريبة.

  الضريبة العامة: 

بصرف النظر عن تبيان  أنواعهاعلى الدخول حبيث تتناول صبيع عناصر الدخل ادلكلف على اختبلف 
سبس  أوالضرائب النوعية ىي ضرائب عينية  أومصادرىا و سبس الضريبة العامة, الشخص الذي لديو عدة دخول, 

ال تراعي ظروف ادلكلف فالضرائب العامة ىي ضرائب  أيادلكلف  أوبعُت االعتبار الشخص  األخذالوعاء دون 
 وأمن الدخول  األدسلاحلد  اإلعفاءبعُت االعتبار  تأخذتراعي اجلانب الشخصي للمكلف و  أيشخصية 

ادلكلفُت الذين تزيد دخوذلم على  اإلعفاءااللتزامات يتناسب و النفقات الضرورية للمعيشة حبيث ال يستفيد هبذا 
 أىمالذين يعوذلم ادلكلف, ومن  األفرادالعائلية يتناسب وعدد  األعباءيقابل  آخر إعفاءقدر معُت فضبل عن 

                                                           
, 1, دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة, األردن, طالضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور, د نائل حسن عدس, األستاذ علُت الشريف,  -د- 1

 17,ص2003سنة 
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معدل  أيكلما ارتفع الدخل كلما ارتفعت الضريبة   أيصاعدية تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التعناصر 
التمييز بُت  أليالدخول  أنواعاختيار  أيمن بُت عناصر التشخيص توجد مفاضلة  أيضاتصاعدي على الدخل و 

 أوو الضرائب العامة تتميز  ادلال , رأسالدخول و من بُت ىذه الدخول ىي دخل عن العمل و دخل ينتج عن 
العامة و  أيجبائية ذات كفاءة و درجة عالية من التنظيم و اغلب الدول تعتمد على الضريبتُت  إدارةتتطلب 

 النوعية و درجة االعتماد زبتلف وفق النظم ادلتواجدة يف الدول من نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي...اخل

لثروة اليت ؽلتلكها الفرد منتجة كانت ادلال و على ا رأسادلال: و تفرض ىذه الضريبة على  رأسالضرائب على 
منقولة يف حلظة زمنية معُت, وىذه  أوثابتة  أموالتفرض على كل ما ؽلكن ادلكلف من  بأهناغَت منتجة وتتميز  أو

 إالضريبة معدذلا منخفض ال ؽلس  ادلال ىي رأسغَت عادية, فالضريبة العادية على  أوالضريبة قد تكون عادية 
ادلال, فكان الضريبة العادية صورة   رأسربقيقو بواسطة استثمار  أوجزءا من الدخل و ىذا اجلزء ؽلكن تعويضو 

غَت منتج كاجملهورات و التحف و الصور الفنية  أوو ىي تفرض على ما كان منتجا  اإليرادمن صور الضريبة على 
الضريبة غَت العادية فان  إمامنتجة ,  أموال إذلاستغبلذلا و ربويلها  إذلاجملمدة  موالاألىذه  أصحابشلا قد يدفع 

 إذلادلال مع التكرار و ال تلجا الدولة  رأس إىبلك إذلو تدفع عن طريق اقتطاع جزء منو شلا يؤدي ادلال  رأسزللها 
 أوهبدف سبويل حرب  أواقتصادية  أزمةة من اجل مواجه أويف ظروف استثنائية كالوفاء بدين عام,  إالىذا النوع 

 1سياسية. أواجتماعية  أومالية  أىدافغَت ذلك من  إذلتوزيع الثروات,  إعادةبقصد 

 ي:لالضريبة على الدخل االجما-1

العام و  اإليرادبالضريبة على  أحياناتفرض على رلموع الدخل و تسمى  اإلصبارلالضريبة على الدخل  إن
, ففيما ؼلص النشاط ادلؤجر  اإلنتاجامتبلك وسيلة  أوحسب ادلفهوم الضرييب يعترب كدخل ناتج عن نشاط مؤجر 

فان الدخل يف  اإلنتاجبالنسبة المتبلك وسيلة  إمامرتبات بالنسبة للموظفُت  إن يكون ىذا الدخل أجور أوؽلكن 
 أصنافالضرائب ادلباشرة حسب  أنواعتًتتب  إنة و ؽلكن الصناعية و التجاري األرباحىذه احلالة يتمثل يف 
 أنواعكل   أن...اخل(, فمن ادلعروف رأمساليةجرية, الدخول العقارية, دخول فبلحية, دخول ادلداخيل )الدخول األ

الضرائب ادلفروضة على الدخول ىي نوع من الضرائب ادلباشرة و يستند القائلون هبذا النوع من الضرائب بان 
الشخصية و االجتماعية للمكلف و لذلك يتطلب معرفة الدخل  األوضاعاه احلديث للضرائب ىو مراعاة االذب

                                                           
 18, مرجع سبق ذكره, صالضرائب و محاسبتهاعبد الناصر نور,  -1



 عموميات حول النظام الضريبي                  الفصل األول:
 

08 
 

الشخصية و  أوضاعوادلالية تكوين فكرة واقعية وصحيحة عن  لئلدارةللمكلف دفعة واحدة, حبيث يتسٌت  اإلصبارل
يف ادلكلف  أن إذيقا عادال و صحيحا, للمعيشة تطب األدسلمن احلد  اإلعفاءمقدرتو ادلالية و بذلك ؽلكن تطبيق 

يتجاوز ىذا  آلخرو من فرع  اإلعفاءيصل على احد الفروع من  أنحالة تعدد الضرائب على فروع الدخل ؽلكن 
: تؤسس 1دل يطبق على رلموع دخلو للمكلف, "ادلادة إذاادلعدل التصاعدي ال يكون عادة  أنالنصاب كما 

, و تفرض ىذه الضريبة  اإلصبارلالطبيعيُت تسمى الضريبة على الدخل  األشخاصضريبة سنوية وحيدة على دخل 
لضرائب ادلباشرة من قانون ا 98 إذل 85ادلواد  ألحكاموفقا  للمكلف بالضريبة, احملدد اإلصبارلعلى الدخل الصايف 

 1ة."و الرسوم ادلماثل

 2التالية: لؤلصنافمن رلموع ادلداخيل الصافية  اإلصبارلو يتكون الدخل الصايف 

 رباح الصناعية, و التجارية, و احلرفية,األ 
 ادلهن غَت التجارية, أرباح 
 ,عائدات ادلستثمرات غَت الفبلحية 
 من قانون  42ادللكيات ادلبنية و غَت ادلبنية, كما تنص عليها ادلادة  إغلاراحملققة من  اإليرادات

 ة,و الرسوم ادلماثل الضرائب ادلباشرة
 ادلوال ادلنقولة, عائدات رؤوس 
  3و ادلعاشات و الريوع العمرية. األجورادلرتبات و 

  

                                                           
الضرائب احملصلة حلساب الدولة من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة , وزارة ادلالية, ادلديرية العامة للضرائب, قوانُت جبائية, ط   1المادة: - 1

 17, ص2013
 2015من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  2المادة: - 2
 2009من قانون ادلالية , قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة لسنة 2معدلة دبوجب ادلادة 2المادة: - 3
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 الخاضعون للضريبة: األشخاصأ  -1

 1موطن تكليفهم يف اجلزائر. الذين يوجد األشخاصؼلضع لضريبة الدخل, على كافة مداخيلهم  (1

 2:إذليف موجود يف اجلزائر بالنسبة لموطن التكا أنيعترب  (2

 لو, عندما يكون مستأجرين أومنتفعُت بو,  أوالذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكُت لو,  األشخاص -
باتفاقات متتالية لفًتة متواصلة مدهتا سنة  أوباتفاق وحيد,  أماقد اتفق عليو  األخَتةيف ىذه احلالة  اإلغلار

 .األقلواحده على 

 .األساسيةمركز مصاحلهم  أوالرئيسية  إقامتهمشخاص الذين ذلم يف اجلزائر مكان األ -

 ال. أم إجراءكانوا   أنالذين ؽلارسون نشاطا مهٍت باجلزائر سواء  األشخاص -

يكلفون دبهام يف  أوالدولة الذين ؽلارسون وظائفهم  أعوانطن تكليفهم يوجد يف اجلزائر, أن مو يعترب كذلك  (3
 و الذين ال ؼلضعون يف ىذا البلد لضريبة شخصية على رلموع دخلهم. أجنيببلد 

 من جنسية جزائرية  األشخاصال  أمكان موطن تكليفهم يف اجلزائر   أنؼلضع كذلك لضريبة الدخل سواء  (4

اجلزائر دبقتضى  إذلمداخيل ػلول فرض الضريبة عليها  أو أرباح, الذين يتحصلون يف اجلزائر على أجنبية أو
 3.أخرىفاقية جبائية مت عقدىا مع بلدان ات

و  أوالدهاص, و مداخيل لى كل مكلف بالضريبة حسب دخلو اخلع اإلصبارل تفرض الضريبة على الدخل (5
ف بالضريبة قرة السابقة يعترب يف كفالة ادلكلمعو و ادلعتربين يف كفالتو, ومن اجل تطبيق الفالذين  األشخاص

 4لفرض الضريبة على ادلكلف هبا : أساسايتوفر على مداخيل متميزة عن تلك ادلعتمدة  أالشريطة 

                                                           
 الفقرة األوذل , قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة 3المادة: - 1
 لةالفقرة الثانية من قانون الضرائب و الرسوم ادلماث 3المادة: - 2

 2015الضرائب احملصلة حلساب الدولة من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  4المادة: - 3
 2015الضرائب احملصلة حلساب الدولة من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  6المادة: -4
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يثبتون نسيبة عجز  أواثبتوا مزاولتهم للدراسة  إذاعاما  25عن  أوعاما  18قل عمرىم عن  إذا أوالده -
 هم يف بيتو.الذين يؤوي األوالدزلددة بنص تنظيمي, ووفقا لنفس الشروط, 

عندما يتقاضون دخبل من  أوالدهيطالب بفرض الضرائب متميزة على  أنؽلكن للمكلف بالضريبة  -
 من ثروة مستقلة عن ثروتو. أوعملهم اخلاص 

 من الدخل اخلاضع للضريبة  %10ق يف زبفيض نسبة ًتكة, ؽلنح احلفرض الضريبة مش إن -

بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة ذلم من الشركة تناسبيا مع  اإلصبارلؼلضع للضريبة على الدخل  (6
 1حقوقهم فها:

 ,أعضائهاشركاء الشركات ادلدنية ادلهنية ادلشكلة من اجل ادلمارسة ادلشًتكة دلهنة  -

تشكل  أالالشركات ادلدنية اخلاضعة لنفس النظام اليت زبضع لو الشركات باسم صباعي شريطة  أعضاء -
سؤولية دلعلى ا األساسيةتنص قوانينها  أنشركة زلدودة ادلسؤولية, و  أو أسهميف شكل شركات  ىذه الشركات

 .غَت احملدودة للشركاء فيما ؼلص ديون الشركة

 شركات ادلساعلة الذين ذلم ادلسؤولية تضامنية و غَت زلددة فيها. أعضاء -

 :اإلجماليالمعفيين من الضريبة على الدخل  األشخاصب -1

 2:اإلصبارليعفى من الضريبة على الدخل 

جلبائي ا لئلخضاع األدسليقل عن احلد  أوالذين يساوي دخلهم اجلمارل السنوي الصايف  األشخاص -
 دج120.000, اإلصبارلادلنصوص عليو يف جدول الضريبة على الدخل 

عندما سبنح البلدان  أجنبيةعوان القنصليون من جنسية عوان الدبلوماسيُت و القناصل و األالسفراء و األ -
 الدبلوماسيُت و القنصليُت اجلزائريُت. لؤلعواناليت ؽلثلوهنا نفس االمتيازات 

الصندوق الوطٍت لدعم  إعانةذو ادلشاريع ادلؤىلون لبلستفادة من الشباب  اليت يقوم هبا األنشطةتستفيد  -
كلي   إعفاءالصندوق الوطٍت للتامُت على البطالة من  أوالصندوق الوطٍت لدعم القرض ادلصغر  أوتشغيل الشباب 

                                                           
 2015الضرائب احملصلة حلساب الدولة من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  7المادة: - 1
 2015: الضرائب احملصلة حلساب الدولة من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة, 5المادة - 2
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, ربدد مدة  1اء من تاريخ الشروع يف االستغبلل.دسنوات ابت (3)دلدة ثبلث  اإلصبارلمن الضريبة على الدخل 
سبارس يف مناطق غلب  األنشطةكانت ىذه   إذااء من تاريخ الشروع يف االستغبلل دسنوات ابت (6)بست اإلعفاء

 (3)عندما يتعهد ادلستثمرون بتوظيف ثبلثة (2)دد قائمتها عن طريق التنظيم, وسبدد ىذه الفًتة بسنتُتترقيتها, رب
دة غَت زلددة, و يًتتب على عدم احًتام التعهدات ادلتصلة بعدد مناصب العمل ادلنشاة, دلا األقلعمال على 

 سحب االعتماد و ادلطالبة باحلقوق و الرسوم ادلستحقة التسديد.
سنوات احلرفيون التقليديون  (10)دة عشردلا اإلصبارلالكلي من الضريبة على الدخل  اإلعفاءيستفيد من  -

 2ط حريف فٍت.أولك ادلمارسون لنشاو كذلك 
 :اإلصبارلدائم, بالنسبة للضريبة على الدخل  إعفاءتستفيد من  -

 التابعة ذلا. ادلعوقُت ادلعتمدة و كذلك اذلياكل األشخاصادلؤسسات التابعة جلمعيات 
 احملققة من قبل الفرق ادلسرحية اإليراداتمبالغ 

 ققة من النشاطات ادلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلوجو لبلستهبلك على حالتو.ادلداخيل احمل

 ج حساب الضريبة:-1

 3:اآليتتبعا للجدول التصاعدي  اإلصبارلربسب الضريبة على الدخل 
 الضريبة على الدخل اإلصبارلدلعدل اجلدول التصاعدي  :11جدول رقم 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة)د.ج(
 %0 120.000اليتجاوز

 %20 360.000إذل  120.000من
 %30 1440.000إذل  360.000من 

 %35 1440.000أكثر من 

 : من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة 104المصدر: المادة

                                                           
من ق. م.  2و  2009من ق.م ت لسنة 2و  2009من ق. م. لسنة  4و  1997من قم لسنة 3: معدلة دبوجب ادلواد 13ادلادة  - 1

 2011من ق.م.ت لسنة4و 2011منق.ملسنة 2و 2010لسنة
 2و 2010من ق.م لسنة 2و2009من ق.م ت لسنة  2و 2009من ق.م لسنة 4و  1997من ق.م لسنة 3جب ادلواد : معدلة دبو 13ادلادة -2

 2011من ق.مت لسنة 4و 2011من ق.م لسنة 

 الفقرة األوذل, حساب الضرائب من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة 104ادلادة  - 3
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 :TAPالرسم على النشاط المهني (2 

الذي ربققو  األعمالعترب الرسم على النشاط ادلهٍت ضريبة من الضرائب اليت زبضع ذلا الشركات على رقم ي
 1. إقامتووحدة من وحداهتا يف كل بلدية تابعة دلقر  أي أوادلؤسسة 

كل من الرسم على   إدماج, و ذلك بعملية 1996دبوجب قانون ادلالية لسنة أنشئفالرسم على النشاط ادلهٍت 
 TANc( و الرسم على النشاط الغَت التجاري (TAICالنشاط الصناعي و التجاري 

 مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني: أ -2
 يطبق ىذا الرسم على:

 اإلصبارلالضريبة على الدخل  إذل أرباحوادلعنويُت الذين ؽلارسون نشاطا زبضع  أوالطبيعيُت,  األشخاص
 الشركات. أرباحالضريبة على  أوالتجارية و الصناعية  األرباحصنف 

 2و يستحق الرسم على النشاط ادلهٍت يصدد:
اليت ػلققها ادلكلفون بالضريبة الذين لديهم يف اجلزائر زلبل مهنيا دائما و ؽلارسون  اإلصبالية اإليرادات -

 األشخاصغَت التجارية, ما عدا مداخيل  األرباح, يف صنف اإلصبارلللضريبة على الدخل  أرباحونشاطا زبضع 
 الشركات اليت زبضع كذلك للرسم دبوجب ىذه ادلادة, أوادلعنويُت  األشخاصالطبيعيُت الناذبة عن استغبلل 

للضريبة على الدخل  أرباحوػلققو يف اجلزائر ادلكلفون بالضريبة الذين ؽلارسون نشاطا زبضع  أعمالرقم  -
مبلغ  األعمالو يقصد برقم  .الشركات أرباحالضريبة على  أوصناعية و التجارية ال األرباح, يف صنف اإلصبارل

. غَت أعبلهادلذكور  النشاط إطاراليت تدخل يف  غَتىا أواخلدمات  أواحملققة على صبيع عمليات البيع  اإليرادات
الرسم ادلذكور يف ىذه انو تستثٌت العمليات اليت تنجزىا وحدات من نفس ادلؤسسة فيما بينها, من رلال تطبيق 

 ادلادة.
من مبلغ مقبوضات السنة  األعمالالعمومية و البناء, يتكون رقم  األشغالبالنسبة لوحدات مؤسسات 

االستبلم ادلؤقت, باستثناء عند تاريخ  األكثر, على األشغالادلالية. غلب تسوية احلقوق ادلستحقة على رلموع 
 عات احمللية.الديون لدى االيدارات العمومية و اجلما

                                                           
  2015رائب ادلباشرة , , احلدث ادلنشئ , من قانون الض01فقرة 223االمادة - 1
 2015التسويات و العقوبات و التصرػلات, من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة, 217المادة - 2
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  بعمليات الًتقية العقارية. أيضااليت تقوم  األشغالالفقرة السابقة يف حالة مؤسسات  أحكامال تطبق 
 :فرض الرسم على النشاط المهني أسسب  (2

, اإلصباليةللمداخيل ادلهنية  اإلصبارللغ , يؤسس الرسم على ادلب221و  1-138 و 13ادلواد  أحكاممع مراعاة 
 1باخلاضعُت ذلذا الرسم احملقق خبلل السنة. األمربدون الرسم على القيمة ادلضافة عندما يتعلق  األعمالرقم  أو

 ج معدل الرسم على النشاط المهني:( 2

 2:يأيتػلدد معدل الرسم على النشاط ادلهٍت كما 

 الرسم على النشاط ادلهٍت  يبُت توزيع ناتج  :12جدول رقم 

الرسم على 
 النشاط المهني

الحصة 
 العائدة للوالية

الحصة العائدة 
 للبلدية

الصندوق 
المشترك للجماعات 

 المحلية

 المجموع

 %2 %0511     1.30%     %0559 ادلعدل العام
 2114لسنة  : من قانون الضرائب والرسوم المماثلة222، المادة قانون الماليةالمصدر: 

لنقل الناتج عن نشاط  األعمالفيما ؼلص رقم  %3ط ادلهٍت يرفع اذلغَت ان معدل الرسم على النشا
 3:يأيت. يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط ادلهٍت كما األنابيباحملروقات بواسطة 

) ؼلص رقم االعمال الناتج عن نشاط  جدول يبُت توزيع ناتج الرسم على النشاط ادلهٍت :13جدول رقم 
 نقل احملروقات (

الحصة العائدة 
 للوالية

العائدة الحصة 
 للبلدية

الصندوق المشترك 
 للجماعات المحلية

 المجموع

0588% 1596% 0516% 3% 

 2114لسنة   242، المادة قانون الماليةالمصدر: 

                                                           
 الفقرة األوذل, أسس فرض الضريبة ,من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة  219المادة : - 1
 ةاحلدث ادلنشئ, من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثل 222المادة : - 2
 2008من ق.م ت لسنة 8و 2001من ق.م ت لسنة6معدلة دبوجب ادلادتُت  222المادة: - 3
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 الخاضعون للضريبة و مكان فرضها: األشخاصد  (2 

 1:يأيتيؤسس الرسم كما 

باسم ادلؤسسة الرئيسية  أواخلاضعة للضريبة, حسب مكان شلارسة ادلهنة  اإليراداتمن  يدينباسم ادلستف -
 عند االقتضاء.

وحدة  أواحملقق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساهتا الفرعية  األعمالباسم كل ادلؤسسة على, رقم  -
 من وحداهتا يف كل بلدية من بلديات مكان وجودىا.

لى غرار رلموعات الشركات بادلساعلة باسم الشركة او يؤسس الرسم يف الشركات, مهما كان شكلها, ع
 اجملموعة.
 :T.Fالرسم العقاري  (3

من لقانون و ادلتض 1967جوان  02ادلؤرخ يف  83-67رقم  األمرالرسم العقاري بصورتو احلالية دبوجب  أسس
و ادلتضمن لقانون  1991ديسمرب  18ادلؤرخ يف  25-91من قانون  43و مت تعديلو دبوجب ادلادة  1967ادلالية لسنة
) العقارات( ادلبنية و غَت ادلبنية ادلوجودة يف  األمبلكضريبة مبنية سبس  بأنويعرف الرسم العقاري  1992ادلالية لسنة 

 2الًتاب الوطٍت.

  ري:االمبنية الخاضعة للرسم العق األمالك أ ( 3
 3ادلبنية التالية: األمبلكزبضع للرسم العقاري على 

 لتخزين ادلنتوجات, أوو ادلواد  األشخاص إليواءادلنشات ادلخصصة  -
ت اجلوية و ادلوانئ و زلطات السكك احلديدية و زلطات ت التجارية الكائنة يف زليط ادلطاراادلنشا -

 الطرقات, دبا فيها ملحقاهتا ادلتكونة من مستودعات و ورشات للصيانة,
اليت تشكل ملحقا مباشرا ذلا وال ؽلكن  األرضيةو القطع  أنواعهاالبنايات جبميع  أرضيات -

 االستغناء عنها,

                                                           
 2015احلدث ادلنشئ, من قانون الضرائب ادلباشرة  و الرسوم ادلماثلة,  223المادة  - 1
 145, مرجع سبق ذكره, صالتقنيات الجبائيةضبيد بوزيدة,  - 2
 2015بلديات دون سواىا من قانون الضرائب  ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة, , الضرائب احملصلة لفائدة ال 249المادة  - 3
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البضائع و  إيداع أماكنصناعي كالورشات و  أوغَت ادلزروعة و ادلستخدمة الستعمال ذباري  األراضي -
 دبقابل. أورلانا  آخرونيشغلها  أومن نفس النوع, سواء كان يشغلها ادلالك  األماكنغَتىا من 

 :اإلعفاءات ب (3
 الدائمة: اإلعفاءات

ذي منفعة  أوتكون سلصصة دلرفق عام  أنتعفى من الرسم العقاري ادلفروض على ادللكيات ادلبنية, بشرط  -
للمؤسسات  ال تدر دخبل, العقارات التابعة للدولة و الواليات و البلديات و كذلك تلك التابعة إنعامة و 

اليت سبارس نشاطا يف ميدان التعليم والبحث العلمي و احلماية الصحية و  اإلداريالعمومية ذات الطابع 
 1االجتماعية و يف ميدان الثقافة و الرياضة.

 2تعفى كذلك من الرسم العقاري على ادللكيات ادلبنية: -
 بنايات ادلخصصة للقيام بشعائر دينية,ال 
 العمومية التابعة للوقف و ادلتكونة من ملكيات مبنية, األمبلك 
  الرمسية لبعثاهتم الدبلوماسية و القنصلية ادلعتمدة  لئلقامةو ادلخصصة  األجنبيةالعقارات التابعة للدول

لدى احلكومة اجلزائرية, و كذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية ادلعتمدة باجلزائر و ذلك مع مراعاة قاعدة 
 ادلعاملة بادلثل,

 ر.ممثل احلظائر و ادلرابط و ادلطا ذبهيزات ادلستثمرات الفبلحية السيما 

 المؤقتة: اإلعفاءات   

 3ي ادلفروض على ادللكيات ادلبنية:تعفى من الرسم العقار  -
  أبطلاليت ىي على وشك االهنيار و اليت  أوغَت صحية  بأهناالعقارات ادلصرح  أجزاء أوالعقارات 

 زبصيصها.
  اآلتيُتالسكن الرئيسي دلالكيها, شريطة توفر الشرطُت  أوادللكيات ادلبنية اليت تشكل ادللكية الوحيدة: 

 دج800يتجاوز ادلبلغ السنوي للضريبة أال

                                                           
 2015من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  250المادة:  - 1
 2015من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  251المادة : - 2
 2015من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة,  252المادة : - 3
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 إنالوطٍت ادلضمون, غَت  األدسل األجريتجاوز الدخل الشهري للخاضعُت للضريبة ادلعنيُت, مرتيُت  أال
 دج100ادلعفيُت يدفعون مساعلة سنوية قدرىا  األشخاص
  جانفي من  أولسنوات ابتداء من  (7البنايات دلدة ) إضافاتالبناءات و  إعادةالبنايات اجلديدة, و
الشغل, تعترب البناءات  أومدة االصلاز  إثباتدل يتمكن ادلالك من  إذا, أشغاذلا أواليت تلي سنة اصلازىا السنة 

 ,األوذل( سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء 3ثبلثة ) أقصاهمنجزة يف اجل 
 االجتماعي التابع للقطاع العام ادلخصص للكراء. السكن 
  البنايات ادلستعملة يف النشاطات اليت ؽلارسها الشباب ذو ادلشاريع ادلؤىلون لبلستفادة  إضافةالبنايات و

الصندوق الوطٍت  أوالصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب , أوالصندوق الوطٍت لدعم القرض ادلصغر  إعانةمن 
ما  إذا( سنواّت, 6ستة) إعفاء( سنوات, ابتداء من تاريخ اصلازىا, تكون مدة 3بطالة, دلدة ثبلث)للتامُت على ال

 1. البنايات يف مناطق غلب ترقيتها إضافةىذه البنايات و  أقيمت
  :V.Fالدفع الجزافي (4

 2عبارة عن ضريبة مباشرة الذي يفرض على الكتلة األجرية.

 3ة:الجزافية الوحيداألشخاص الخاضعين للضريبة  -( أ4

ص الطبيعيون أو ادلعنويون و الشركاء و اؼلضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة األشخ 1مكرر  282 ادلادة
التعاونيات اليت سبارس نشاطا صناعيا أو ذباريا أو حرفيا أو مهنة غَت ذبارية الذين ال يتجاوز رقم أعماذلم ثبلثُت  

 د.ج(. 300.000.000مليون دينار)

ينجزون مشاريع, و ادلؤىلون  دلستثمرون الذين ؽلارسون أنشطة,أوكما زبضع للضريبة اجلزافية الوحيدة,ا–
 لئلستفادة من دعم الصندوق الوطٍت,لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطٍت للتأمُت عن البطالة.

                                                           
 2011من ق.م.ت لسنة 6و 1997من ق.م لسنة  27و26) قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة, معدلة دبوجب ادلواد  252المادة  - 1

  113, مرجع سبق ذكره, صالنظام الضريبي الجزائري الحديثرضا خبلصي,  2 -
  .6,ص,  2014ديسمرب  31بتاريخ  78لعدد فانون المالية ايضمن  10-14,القانون رقم3-
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ة بصورة عدة مؤسسات أو ورشات دلمارسة نشاط ما.تعترب كل واحدة منها دبثابة مؤسسة مستغل
مغايرة,وتكون يف كل احلاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم األعمال الكلي احملقق بعنون رلموع 

 األنشطة ادلمارسة ال يتجاوز سقف ثبلثُت مليون دينار.

 ر اخلضوع للضريبة حسب النظام احلقيقي.ايف حالة ادلخالفة ؽلكن ادلكلف بالضريبة ادلعٍت إختي

 الضريبة الجزافية الوحيدة:معدل ( ب

 بالنسبة ألنشطة اإلنتاج و بيع السلع.  5%

 بالنسبة لؤلنشطة األخرى.  12%

 مكرر يّوزع ناتج الضريبة الوحيدة اجلزافية كما يأيت: 282ادلادة 

 %49ميزانية الدولة:  -

 %055غرف التجارة و الصناعة:  -

 %0501الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية:  -

 %0521غرف الصناعة التقليدية و ادلهن:  -

 %40525البلديات:  -

 %5الوالية:  -

 :IBSالشركات  أرباحالضريبة على  (5

و الضريبة على  األشخاصفصل الضريبة على دخل  دلبدأذبسيدا  تأسستالشركات  أرباحالضريبة على    
الشركات الصناعية و التجارية و احلرفية و كذلك ادلنجمية,  أرباحدخل الشركات و ىي ضريبة تستحق سنويا على 

عليها  اليت تعتمد اإليرادات أىمعموميا و ىي من  إيراداتدفع ىذه الضريبة لصاحل ادليزانية العامة للدولة و سبثل 
( من قانون ادلالية لسنة 38الشركات دبوجب ادلادة رقم) أرباحالضريبة على  تأسستام, الدولة لتمويل نفقاهتا الع
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ادلماثلة على ما يلي: " تؤسس  ضريبة و الرسوم ادلباشرة ( من قانون الضرائب 135حيث تنص ادلادة رقم) 1991
يف ادلادة  إليهمادلعنويُت ادلشار  األشخاصو ادلداخيل اليت ربققها الشركات و غَتىا من  األرباحسنوية على رلمل 

 1الشركات." أرباحعلى  لضريبة( و تسمى ىذه الضريبة با136)

 أ مجال تطبيق الضريبة: (5

 2الشركات: أرباحزبضع للضريبة على 

 الشركات مهما كان شكلها و غرضها, باستثناء: (1
اختارت ىذه الشركات اخلضوع  إذا إالو شركات ادلساعلة دبفهوم القانون التجاري,  األشخاصشركات  ( أ

ر بالتصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة أن يرفق طلب االختياالشركات. و يف ىذه احلالة, غلب  أرباحللضريبة على 
 . وال رجعة يف ىذا االختيار مدى حياة الشركة.151

, باستثناء الشركات اليت اختارت باألسهمالشركات ادلدنية اليت دل تتكون على شكل شركة   ( ب
يرفق طلب االختيار بالتصريح ادلنصوص عليو  إنالشركات. و يف ىذه احلالة , غلب  أرباحاخلضوع للضريبة على 

 , و ال رجعة يف ىذا االختيار مدى حياة الشركة.151يف ادلادة 
و الشروط  األشكالكونة و ادلعتمدة حسب ىيئات التوظيف اجلماعي للقيم ادلنقولة ادل ( ت

 العمل. ادلنصوص عليها يف التشريع و التنظيم اجلاري هبما
 الشركات و التعاونيات اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة. ( ث
 ادلؤسسات و اذليئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. (2

 كما زبضع ذلذه الضريبة:
 .12الشركات اليت تنجز العمليات و ادلنتجات ادلذكورة يف ادلادة  (1
 .138يف ادلادة  إليهاالشركات التعاونية و االربادات التابعة ذلا باستثناء الشركات ادلشار  (2

  

                                                           

: من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة135المادة   -
1
  

  2015, الضريبة على أرباح الشركات من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ,  136المادة:  - 2
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 الخاضعون للضريبة: األشخاص -ب (5

 إقامتهم أوادلعنوويُت بدال من مقر شركتهم  األشخاصالشركات باسم  أرباحتؤسس الضريبة على    
باجلزائر و ػلقق فيها مداخيل وفق الشروط الواردة يف  إقامةالرئيسية.و غلب على كل شخص معنوي ليست لو 

 باإلجراءاتئر, و مؤىبل قانونا الن يلتزم بالقيام اإلدارة اجلبائية شلثبل عنو يسكن باجلزايعُت لدى  إن, 137ادلادة 
يدفع ىذه الضريبة عوض  إنالشركات, و  أرباحون اخلاضعون للضريبة على األشخاص ادلعنوياليت ؼلضع ذلا 

الشركات و الغرامات ادلرتبطة هبا عند االقتضاء,  أرباحتعذر ذلك فان الضريبة على  إذاالشخص ادلعنوي ادلعٍت. و 
 باجلزائر. إقامةليست لو يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم الشخص ادلعنوي الذي 

 د( حساب الضريبة:  5

 1.%23الشركات ب  أرباحػلدد معدل الضريبة على  (1
 2:يأيتالشركات كما  أرباحربدد نسبة االقتطاعات من ادلصدر بالنسبة للضريبة على  (2
ادلتعلق هبذه العوائد اعتمادا ضريبيا  االقتطاعبالنسبة لعوائد الديون و الودائع و الكافبلت. و ؽلثل  ,10% -

 ؼلصم من فرض الضريبة النهائي,
حلاملها و يكتسي ىذا االقتطاع  أوبالنسبة للمداخيل الناذبة عن سندات الصناديق غَت االمسية % 40 -

 طابعا زلررا,
االقتطاع من  إذلعقد تسيَت الذي ؼلضع  إطاربالنسبة للمبالغ احملصلة من قبل ادلؤسسات يف  ,20% -

 طابعا زلررا,ادلصدر. يكتسي ىذا االقتطاع 
 بالنسبة: ,24% -

  إطاراليت ليست ذلا منشات مهنية دائمة يف اجلزائر يف  األجنبيةللمبالغ اليت تقبضها ادلؤسسات 
 اخلدمات, تأديةصفقات 
 .للمبالغ ادلدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدي او تستعمل يف اجلزائر 

                                                           

 5,مرجع سبق ذكرة ص قانون المالية 1-
  2015من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة , 150المادة : - 2



 عموميات حول النظام الضريبي                  الفصل األول:
 

20 
 

 ءاهتم, و دبوجب امتياز رخصة استغبلل برا إماقيمُت يف اخلارج, للحواصل ادلدفوعة للمخًتعُت ادل
 منح امتياز ذلك. أو, او صيغتو, أسلوبو أودبوجب التنازل عن عبلمة الصنع  إما
تفرض  األصليةكانت بلداهنا   إذا األجنبيةبالنسبة للمبالغ اليت تقبضها شركات النقل البحري  ,10% -

الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري. غَت انو دبجرد ما تطبق ىذه البلدان نسبة عليها قاعدة ادلعاملة 
 بادلثل.

 :اإلعفاءاتد(  5

دائمة و ربدد دبوجب قوانُت ادلالية, و  أوالشركات, بصفة مؤقتة,  أرباحمن الضريبة على  اإلعفاءاتتعفى    
 1:كاآليت اإلعفاءاتؽلكن قراءة بعض 

الصندوق الوطٍت لدعم  إعانةتستفيد النشاطات اليت ؽلارسها الشباب ذو ادلشاريع ادلؤىلون لبلستفادة من  (1
  إعفاءالصندوق الوطٍت للتامُت على البطالة من  أوالصندوق الوطٍت لدعم القرض ادلصغر,  أوتشغيل الشباب, 

ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغبلل. ترفع مدة سنوات  (3)الشركات دلدة ثبلث  أرباحكلي من الضريبة على 
كانت النشاطات شلارسة يف منطقة غلب ترقيتها, و ذلك ابتداء من تاريخ   إذاسنوات,  (6)ست  إذل اإلعفاء

عمال  (3( عندما يتعهد ادلستثمرون بتوظيف ثبلثة )2ىذه بسنتُت ) اإلعفاءو سبدد فًتة  الشروع يف االستغبلل.
دلدة غَت زلددة.و يًتتب على عدم احًتام التعهدات ادلتصلة بعدد مناصب العمل ادلنشاة, سحب  األقلعلى 

 االعتماد و ادلطالبة باحلقوق و الرسوم ادلستحقة التسديد.
 الشركات. أرباحتعفى التعاونيات االستهبلكية التابعة للمؤسسات و اذليئات العمومية من الضريبة على  (2

 الشركات: أرباحائم يف رلال الضريبة على د إعفاءكما تستفيد من 
 ادلعوقُت ادلعتمدة و كذا اذلياكل اليت تتبعها. األشخاصادلؤسسات التابعة جلمعيات  -
 ادلمارسة للنشاط ادلسرحي. األجهزةاحملققة من قبل الفرق و  اإليراداتمبلغ  -
 مع شركائها فقط.كية و التامُت و احملققة اون الفبلحي لفائدة العمليات البنصناديق التع -

                                                           
 2015, اإلعفاءات و األنظمة اخلاصة من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,  138المادة:  - 1
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كذا االربادات ادلستفيدة من االعتماد تسلمو ادلصاحل ادلؤىلة   التعاونيات الفبلحية للتموين و الشراء و -
القانونية و التنظيمية اليت تنظمها, باستثناء العمليات احملققة مع  لؤلحكامالتابعة لوزارة الفبلحة و ادلسَتة طبقا 

 ادلستعملُت غَت الشركاء,
, ربويل, حفظ و بيع ادلنتوجات الفبلحية و كذا ارباداهتا ادلعتمدة حسب نفس إلنتاجالشركات التعاونية  -

التنظيمية اليت تسَتىا, باستثناء العمليات  أوالقانونية  لؤلحكامو السَتة طبقا  أعبلهالشروط ادلنصوص عليها 
 التالية:
 الرئيسية, مبيعات زلققة يف زلبلت التجزئة ادلنفصلة عن مؤسستها ( أ

 اإلنسانلتغذية شبو ادلنتوجات باستثناء تلك ادلوجهة  أوعمليات التحويل اليت زبص ادلنتوجات   ( ب
 الصناعة, أويف الفبلحة  أوليةؽلكن استعماذلا كمواد  أوو احليوانات 

 اضطرت لقبوذلا. أوعمليات زلققة مع ادلستعملُت غَت الشركاء و اليت رخصت هبا التعاونيات   ( ت
 ل احملققة من النشاطات ادلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلوجو لبلستهبلك على حالتو.ادلداخي -
, أجانب أودلدة عشر سنوات, ادلؤسسات السياحية احملدثة من قبل مستثمرين وطنيُت  إعفاءتستفيد من  (3

 ي,و كذا شركات االقتصاد ادلختلط الناشطة يف القطاع السياح األسفارباستثناء الوكاالت السياحية و 
سفار سنوات ابتداء من تاريخ بداية شلارسة النشاط, وكاالت السياحة و األ (3)دلدة  اإلعفاءتستفيد من   (4

 احملقق بالعملة الصعبة. أعماذلاو كذا ادلؤسسات الفندقية حسب حصة رقم 
 لصعبة و ال سيما:إعفاء دائم, العمليات ادلدرة للعملة اتستفيد من   (5

 للتصدير,ادلوجهة عمليات البيع  -
 اخلدمات ادلوجهة للتصدير. تأدية -
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 الفرع الثاني: الضرائب غير المباشرة 

مثل الرسم على  اإلنفاقىي اقتطاعات تفرض على االستهبلك من بينها تلك ادلتعلقة بالضرائب على    
, و بالتارل يتم تسديدىا أو اخلدمات ادلؤداةعلى عناصر االستهبلك  األحيانالقيمة ادلضافة, فهي تقع يف معظم 

استعمال اخلدمات اخلاضعة للضريبة,  أو األشياءبطريقة غَت مباشرة, من طرف الشخص الذي يود استهبلك ىذه 
 1البيع, النقل, حقوق التسجيل, الطابع...اخل.مثل الضرائب على الواردات, 

الضرائب غَت ادلباشرة يطلق عليها بضرائب اإلنفاق حيث تقع بصورة عرضية,تتميز بغزارة حصيلتها و    
 و نذكر منها: ,2سهولة جبايتها

 رسم المرور:-1

 مجال التطبيق1-1

 ادلنتوجات ادلعنية:الكحول و اخلمور-

 3 ادلودع احملتكر.-األشخاص ادلعنيون:بالنسبة للكحول و اخلمور=ذبار اجلملة-

    األساس الخاضع للرسم 1-2 

 الكحول= الكمية الكحول ادلعرب عنها باذليكتولًت ادلوجهة لئلستهبلك.-

 اخلمور=الكمية ادلعرب عنها باحلجم)ىيكتولًت(ادلوجهة لئلستهبلك.-

  

                                                           
 62, ص2008, سنة1, دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع, اجلزائر, طاقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي,  - 1
 .48,ص 2009,منشورات الساحل,النظام الجبائي الجزائريوزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب, -2
  27,ص 2014, النظام الجبائي الجزائريج.ج.د.ش.وزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب, -3
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 رسم الضمان و التعيير: -2

 مجال التطبيق:2-1

         ادلنتوجات ادلعنية:مصوغات الذىب,الفضة و الببلتُت.-

 األساس الخاضع للرسم 2-2

 ية ادلباعة ادلعرب عنها بالوزن)ىيكتوغرام (ادلباعحق الضمان:الكم

ربسم مبالغ الرسم على القيمة ادلضافة ادلدفوعة عند شراء أو إقتناء الذىب أو الفضة من مبلغ  : مالحظة
 رسم الضمان.

 النسب المطبقة لرسم الضمان و التعيير 3  -2
 الضمانرسم  2-3-1

 دج/ىكتوغرام 4000مصوغات الذهب:
 دج/ىكتوغرام10.000مصوغات من البالتين:
 دج/ىكتوغرام 150الفضة مصوغات من الفضة:

 النسب المطبقة لرسم التعيير:
 التعيير بنجمة العيار:

 الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية:

قات اليت ينفقها الفرد من غَت مباشرة دبناسبة النف بصورة قد تكون الضريبة اليت يؤديها ادلكلف تستويف 
 أودخلو و تكون الضريبة يف ىذه احلالة سعرا من سعر البيع و تكون الضريبة الغَت مباشرة اليت تصل  أو رأمسالو

ىي اليت  أيضاسبس ادلال مطروح الضريبة بطريقة غَت مباشرة كالضرائب على ادلعامبلت و االستهبلك و تكون 
فيحمل عبئها يف النهاية مثل الضريبة على السلع الن  آخرخص يف البداية مث يعكسها على شخص يدفعها ش

تاجرىا يعكس عباىا على ادلكلف االقتصادي و ىو ادلستهلك  أوكان صانع السلع   إندافعها القانوشل سواء 
 الذي يتحملها يف النهاية حيث يدفع شبنها.
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 :TVAالرسم على القيمة المضافة  -أ 
 أحكامعن طريق  أنشئ 1991و ادلتعلق بقانون ادلالية لسنة  31/12/1990ادلؤرخ يف  90/39دبقتضى القانون 

 25-91.و دبوجب القانون رقم التأميناتمادة قانون الرسم على القيمة ادلضافة و الرسم على العمليات البنكية و 
خل حيز التطبيق بعد استكمال فصولو ادلرتبطة د 1992و ادلتعلق بقانون ادلالية لسنة  18/12/1991ادلؤرخ يف 

و  اإلصبارل اإلنتاجاخلاصة. و تعرف القيمة ادلضافة ىي الفرق بُت  األنظمةو  اإلعفاءاتبتحديد النسب و نظام 
, ضرائب, و الرسوم و مصاريف  أجورىذه السلع مع  إنتاجالوسيطية ىي العوامل اليت تدخل يف  االستهبلكيات
 1ت...اخل.مالية و اىتبلكا

 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة:1-أ
 2زبضع للرسم على القيمة ادلضافة:

العقارية و اخلدمات من غَت تلك اخلاضعة للرسوم اخلاصة, اليت تكتسي طابعا  األعمالعمليات البيع و  (1
 عرضية. أوحرفيا, و يتم اصلازىا يف اجلزائر بصفة اعتيادية  أوذباريا  أوصناعيا 

 كان:  إن أياو يطبق ىذا الرسم, 
 إزاءوضعيتهم  آواخلاضعة للضريبة  األعمالالذين يتدخلون يف اصلاز  لؤلشخاصالوضع القانوشل  -

 .األخرىصبيع الضرائب 
 .األشخاصطبيعة تدخل ىؤالء  أوشكل  -

 عمليات االستَتاد (2
 الخاضعين للرسم على القيمة المضافة: األشخاص 2 -أ

, يطبق ىذا الرسم مهما كانت احلالة القانونية األعمالمن قانون الرسم على رقم  األوذلدبقتضى ادلادة 
عرضية. و يقصد بالشخص  أوالذين حققوا عمليات خاضعة للرسم, سواء كان ذلك بصفة اعتيادية  لؤلشخاص

يق ىذا ادلكلف القانوشل, الشخص الذي ػلقق عمليات تقع يف رلال تطب أواخلاضع للرسم على القيمة ادلضافة 
وسيط يف صبع الرسم ادلدفوع من طرف ادلستهلك  أخرىيعترب وسيط اقتصادي من جهة, و من جهة  إذالرسم, 
 3النهائي.

                                                           
 123, مرجع سبق ذكره, صالنظام الجبائي الجزائري الحديثخبلصي رضا,  - 1
 2015للرسم على القيمة ادلضافة, من قانون الرسوم على رقم األعمال, المادة األولى: - 2
 126, مرجع سبق ذكره, صالنظام الجبائي الجزائري الحديثخبلصي رضا,   -3
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 معدالت الرسم على القيمة المضافة: 3-أ
يطبق ىذا ادلعدل على ادلنتوجات و  1.%17ػلصل الرسوم على القيمة ادلضافة دبعدل عادي نسبتو -

 ادلعدل ادلخفض. إذلالبضائع اخلدمات و العمليات اليت ال زبضع بصراحة 
سبثل السلع و اخلدمات منفعة خاصة على  2.%7ػلدد ادلعدل ادلخفض للرسم على القيمة ادلضافة ب -

 و البضائع األدوات, لاألمواجات, يطبق على ادلنتو  إذاالثقايف,  أوالصعيد االقتصادي و االجتماعي 
 الرسوم الجمركية: -ب 

الوسائل اليت استعملتها الدولة يف الرقابة على التجارة اخلارجية و ادلراد  أقدمالرسوم اجلمركية  أنشلا الشك فيو 
واردات كانت  أوبالتعريفة اجلمركية ىي جدول الرسوم و الضرائب اليت تفرضها الدولة على السلع صادرات 

اذلدف من فرض مثل ىذه التعريفات اجلمركية ليس جبائيا فقط, بل قد تستعمل يف ضباية االقتصاد الوطٍت من 
كانت الرسوم على   إنادلستوردة للحد منها, و  األجنبيةالرسوم يفرض على ادلنتجات  أنحبيث  األجنبيةادلنافسة 

, و تعترب السبلح احلكومي التقليدي يف ضباية الصناعات اإلطبلقالرسوم اجلمركية على  أنواع أىمالواردات ىي 
 نوعيُت: إذلالعامة و بصفة عامة تقسم الرسوم اجلمركية  لئليرادات أساسياتشكل مصدرا  أهناالوطنية كما 

 عام للدولة. إيرادمنها ما يفرض بقصد ربقيق  -
 .األجنبيةمنها ما يفرض رقابة ادلنتوج الوطٍت من ادلنافسة  -

الرسوم اجلمركية من  أعليةنبُت  أنىذا التقسيم يراد بو تبيان الطبيعة االقتصادية ذلذه الرسوم و ؽلكننا  إن
 الناحية التمويلية دليزانية الدولة.

 مكونات التعريفة الجمركية: 1-ب
الثمن ادلدفوع من طرف  أيعبارة عن حق الدولة و ىي  %60 إذل 0: نسبتها منالحقوق الجمركية -

 .اإلقليمادلستورد و ذلك حلق دخول البضاعة داخل 
 اجلمركية. اإلدارةو ىي عبارة عن حق  %4نسبتها جمركية: إتاوات -
بالنسبة للمواد الكمالية و ىو عبارة عن  %50 إذلو قد تصل  %20 إذل%  10نسبتو  الرسم التعويضي: -

 رسم يطبق على السلع ادلستوردة و ذلك لتغطية ما تتحملو من نفقات لتدعيم بعض السلع.
                                                           

 38و  1997من ق. م. لسنة 49و  1995من ق. م. لسنة  84و40من قانون الرسوم على رقم األعمال  معدلة دبوجب ادلواد  :21المادة - 1
 2001من ق. م. لسنة 21و  2000من ق. م. لسنة

 36و 34و  1997من ق. م. لسنة  51و  1996من ق. م. لسنة 76قانون الرسوم على رقم األعمال معدلة دبوجب ادلواد   :23المادة  - 2
 2009من ق. م. لسنة 17و  2001من ق. م. لسنة  21و  1999من ق. م. لسنة  36و  1998من ق. م. لسنة 69و 45و
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 استزادالتجميعية بدفع ىذا الرسم يف حالة  مبدأو ىذا حسب  %20 إذل %50نسبتهمن الرسم الجزافي: -
 عاديُت أشخاصا تكون عن طريق غالبو مواد استهبلكية ليست ذلا طابع ذباري و  أجهزة

الضرائب ادلدفوعة للدولة لقاء عملية لتسجيل العقود ادلختلفة و خصوصا العقود  ىي حقوق التسجيل:
الرمسية القضائية ادلتضمنة للقرارات النهائية للعقود اإلدارية و عقود نقل ادللكية و حق اإلنتفاع بادلنقوالت أو 

 1العقارات و التنازل عن حقوق اإلغلار و حقوق التأسيس.
 الضرائب اخلاصة حبقوق التسجيليبُت  (:04الجدول رقم )

 قمجال التطبي األساس الخاضع للرسم النسب
الثمن الوارد يف العقد أو - %5

 القيمة التجارية احلقيقية للملك
التحوالت لكامل ادللكية)بيع -

 عقار أو منقول(
الثمن ادلعرب عنو مع إضافة - %5

 صبيع األعباء
 التنازل عن أجزاء حق ادللكية

الثمن الكلي لئلغلار,مضاف - 2%نسبة مطبقة دلدة زلدودة 
 إليو األعباء

نقل اإلنتفاع لؤلموال العقارية 
 إغلارات دلدة زلددة

نسبة مطبقة دلدة غَت 
 5%زلدودة

مرة,  20الرأمسال ادلشكل من 
 قيمة الثمن و األعباء السنوية

 إغلارات دلدة غَت زلدودة

صافية العائدة لكل احلصص ال 5%  لكل حصة صافية عائد
 ذي حق

نقل ادللكية عن طريق 
 الوفاة)ادلواريث(

بُت األصول و األزواج و 
 3%الفروع 

 اذلبات قيمة ادلال ادلوىوب

مبلغ األصول الصافية ادلقسمة  %1.5
الديون و -)األصول اإلصبالية

 األعباء (

 القسمة

 مبادلة األمبلك العقارية قيمة أحد األمبلك ادلتبادلة %2.5
 عقود الشركة احلصص العادية القيمة الصافية للحصص %0.5

 2112ضبيد بوزيدة, تقنيات جبائية, ديوان ادلطبوعات اجلامعية, بن عكنون  اجلزائر, :المصدر
                                                           

  .171,مرجع سبق ذكره,ص التقنيات الجبائيةبوزيدة ضبيد, - 1
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يف الرسوم ادلفروضة على التداول و ادلعامبلت و ادلدفوعة يف شكل  تتمثل حقوق الطابعحقوق الطابع:
 الطوابع اجلبائية,أو الدمغة.

 الطابعالضرائب اخلاصة حبقوق يبُت (:05)الجدول رقم 
 تصنيف حقوق الطابع المعدالت

 
 دج 40
 دج 20
 دج 60

 الطابع احلجمي
 ورق عادي-
 نصف ورقة عادية-
 ورق سجل-

 
دج أو 100دج(من كل قسط من 1دينار)

دج دون أن يقل ادلبلغ 100جزء من القسط من 
 2500دج أو يفوق 5ادلستحق
 دج 20
 دج  20

 طابع ادلخالصات
 السندات دبختلف أنواعها-
 
 
 الوثائق اليت ىي دبثابة إيصال-
اإليصاالت اليت تثبت إيداعا نقديا لدى مؤسسة -

 أو شخص طبيعي
 إستخراج الوثائق 

 دج 6000
 دج 3000

 دج 500
 دج 100
 دج 500
 دج 100

 دج 5000
 دج 3000

 دج 15000
 دج 1000
 دج 3000

 جواز السفر
 جواز السفر اجلماعي

 رخصة الصيد
 كل بطاقة التعريف

 بطاقة التعريف ادلهنية للممثل-
 بطاقة التعريف ادلغاربية-

 رخصة ضبل السبلح
 بطاقة إقامة األجانب اليت تسلم دلدة سنتُت

 سنوات 10بطاقة إقامة األجانب اليت تسلم دلدة 
 نسخة شلاثلة لبطاقة إقامة األجانب دلدة سنتُت

 سنوات10نسخة شلاثلة لبطاقة إقامة األجانب دلدة 
 .30,ص 2014,ادلديرية العامة للضرائب,النظام اجلبائي اجلزائري لسنة وزارة ادلاليةلمصدر:ا
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 المباشرةالمطلب الثاني: مزايا و عيوب الضرائب 
 صلد يف الضرائب ادلباشرة عدة مزايا وعيوب نذكر منها: 

 : مزايا الضرائب المباشرةاألولالفرع 
 1مزايا الضرائب ادلباشرة ما يلي: أىم من
مقاومة  أكثرليست عرضة للتقلبات الشديدة و بالتارل ىي  أوعيتهااستقرار حصيلتها و انتظامها, الن  -

 فًتات االنكماش. أثناءالطلفاض مستوى النشاط االقتصادي 
 العدالة, ادلبلئمة يف الدفع, اليقُت. مبدأدلبادئ الضريبة مثل  أفضلتستجيب بشكل  -
الضرائب ادلباشرة ىيكلة التنظيم تتميز ببساطة فهي قليلة بادلقارنة مع  أنقات اجلبائية, حيث قلة النف -

قل فبل ربتاج ادلادة اجلبائية وموظفيها ا لئلدارةنفقات الضرائب الغَت مباشرة, الن عناصرىا واضحة و معروفة 
وظفُت عددين دلراقبة يبة للمراقبة و التفتيش و مكافحة التهرب, بينما الضرائب غَت ادلباشرة تتطلب ماخلاضعة للضر 

 حركة ادلواد ومنع هتريبها.
التهرب  إذلالضرائب ادلباشرة و نظر لوضوحها و سهولة حساهبا يلجا الفرد  أنبالنسبة للتهرب الضرييب صلد 

 التبلعب يف تصرػلها. أوعن دفعها 
التصرفات ادلالية للسلطات فراد من الشعور بواجبهم الضرييب, ومن مث ؽلكنهم مراقبة مدى سبلمة األ نؽلك -

 العمومية
 الفرع الثاني: سلبيات الضرائب المباشرة 
الضرائب ادلباشرة لديها حصيلة ثابتة, بالنسبة ذلم عيب و بالتارل يقولون بثبات حصيلتها نسبيا فهذا -

ادلال يف  رأسالرخاء و االنتعاش و ال يساعد على توفَت تراكم  أوقاتر بنمو االقتصاد يف ضي رأيهمالثبات يف 
الضريبية, و ؼلفف حدة ىذا االنتقاد يف نظرىا  األوعية, و يظهر ىذا جليا يف حالة قلة األزماتالكساد و  أوقات

 2.لتمويل النفقات العامة  كأساسشلا يساعد بالتارل على مضاعفة احلصيلة   الضريبية األوعيةيف حالة تنوع و تعدد 

                                                           
 37, ص2011, سنة 1, دار جرر للنشر و التوزيع, اجلزائر,طدراسات في علم الضرائبعبد اجمليد قدي,  - 1
 66, مرجع سبق ذكره, صاقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي,  - 2



 عموميات حول النظام الضريبي                  الفصل األول:
 

31 
 

تلتزم ادلمولُت بدفعها يف  إجبارية ألهناة النفسية و ادلالية و ذلك ادلمولُت و خاص ألحوالعدم مبلئمتها -
اليت ػلددىا ادلكلفون. و كذلك معرفة ادلكلفُت ذبعلهم  األوقاتيس يف الضريبية و ل األجهزةاليت ربددىا  األوقات

 1الضريبية. األجهزةتقدصل احتجاجات لدى  أومناقشة  أوال يستطيعون ربدي  أصعبيف موقف 
 أليعلى التهرب من دفعها فهي تقتطع جزءا من الدخل  األفرادالبعد عن الوفرة الن عدم مبلئمتها ػلمل  -

د من نفقات اجلباية بسبب ضرورة ادلال و قد يكون كبَت, يساعد على ذلك وضوح الضرائب ادلباشرة شلا يزي رأي
ادلمول ) ادلكلف( بثقل عبئها و لذلك لن ال يشعر اقيتها ومنع التهرب و على عكس الضرائب غَت ادلباشرة و م

 ػلاول التهرب منها.
قانونية تنظيمية طويلة وكثَتة و   إجراءاتتعارضها مع ضروريات التمويل, الضرائب ادلباشرة يتطلب فرضها  -

 ادلرسومة للدولة و خططها يف التمويل و النمو و سبب تلك السياسة ادلالية أىدافكذلك جبايتها, ىذا يتناىف و 
 قد الفرص من التحصيل يف وقتها. اإلجراءات

 إعفاءاتالشخصية و احملسوبية كتقرير  لؤلىواء أحياناتعارضها مع قواعد العدالة نظرا خلضوع فريضتها  -
الضرائب  أنالضريبية حيث  اإلدارةزلدودين و نظرا لتعارض ادلصاحل ادلتباينة للمولُت ادلكلفُت و  ألشخاصمعينة 

, نشاطاتو, و شلتلكاتو و حاجاتو الشخصية, أحوالومن ادلكلف,  اإلقرارتقدصل  إجراءاتادلباشرة عادة ما تتطلب 
 2زلل النزاع مع الضريبة . األفرادفيكون 

  ا وعيوب ضرائب غير المباشرةث : مزايالمطلب الثال
   :كر منهانذ ا والعيوب  يالعديد من ادلزا كما يف الضرائب الغَت ادلباشرة

  ا الضرائب الغير المباشرة:مزاي  األولالفرع 
أو بُت صغَت وكبَت اجملتمع ال فرق بُت غٍت وفقَت   أفرادم وفرت وغزارة احلصيلة فهي عامو يدفعها  معظ -

و االستهبلك والنقل  اإلنتاجكل   أشخاصمن قبل  ادلنشأت استمرار الوقائع وادلمارساب وحصيلتها مستمرة
 واخلدمات ... اخل 

فهي تزداد وقت الرخاء ,  باألحوال االقتصادية التأثر   أكثر مرونة من الضرائب ادلباشرة وسريعةوىي  -
 اإلنتاجدمات وتنقص وقت الكساد رل اطلفاض حجم اخل وادلعامبلت و اإلنتاج االستهبلك و نتيجة زيادة

                                                           
 المالية العامة والتشريع الضريبيعناية غازي,   - 1
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وتتصف  الدخول و إليوعبل حد معُت تصل  أالحيث ال تفرض  ب ادلباشرةك وىدا كلو عكس الضرائواالستهبل
 . بعدم االستقرار وقلت ادلرونة

ضعف  نتيجة بكل رضا ذه الضرائب فهو يتحمل عبئهاضعف عبئها حيث تتميز بسهولة دفع ادلمول ذل -
دون  مول يدفع الضريبةادليشًتيها ,ف يتعو اللزبتفي يف شبن الس أهناىا وتوفر عنصر االختيار لدا ادلكلف وذالك عبأ
إراداهتا يف زبفيض عبئها ادلكلف استخدام  أوال يستطيع ادلمول  ػلس هبا وذالك عكس الضريبة ادلباشرة أن

ال  عامبلت يف الضرائب الغَت ادلباشرةللم األقل بلك و الشراء وادلمارسةاالسته وذالك بانتقاص الوقائع كإنقاص
 1. اإلجبار إالتستند 
بساطة اذليكل التنظيمي للضرائب غَت ادلباشرة و عدم الضرورة لوجود  إذلقلة نفقات اجلباية و ىذا يرجع  -

شلا كما ىو احلال بالنسبة للضرائب ادلباشرة و كذلك ما يدفع للموظفُت   اإلقراراتاجلداول االمسية و الكشوف و 
 يقلل من نفقات اجلباية.

تستفيد من ىذا االنتعاش,   أنو ىو ما يضمن للخزينة العامة تعكس االنتعاش االقتصادي  أنيف  إمكانيتها -
من  األوذلطوال السنة و ىو ما يفيد يف سبويل اخلزينة و خاصة يف الشهور  أيكما تعطى حصيلتها بصفة مستمرة 

 السنة ادلالية.
اة ادلطلقة بُت القدرات التكليفية للممولُت فان العمومية ال يعٍت ادلساو  مبدأاتسامها بادلرونة و العدالة الن  -

 اإلنتاجمضاعفة العمل و  إذلالطبقة الفقَتة شلا يدفعهم  أفرادثقبل على  أكثرعبئ الضرائب غَت ادلباشرة يكون 
 أيضا اإلنتاجمضاعفة العمل و  إذلالطبقة الغنية  أفرادتعويضا على ادلقتطع منها, و كذلك فان ىذا العيب يدفع 

 زيادة حصيلة الضريبة إذلتناقص السعر للضريبة مع تزايد الدخل شلا يؤدي  بسبب
 الفرع الثاني: سلبيات الضرائب غير المباشرة

 إذلال تتناسب مع ادلقدرة التكليفية للممول بل نتيجة  إهناعيوب الضرائب غَت ادلباشرة  أىملعل من  -
حصيلة ىي  األكثرالضرائب غَت ادلباشرة  أنتناسب مع ىذه ادلقدرة تناسبا عكسيا, و ما يزيد من خطورة العيب 
فكرة العدالة تتعارض مع فكرة احلصيلة  إنتلك اليت تفرض على السلع الضرورية او الواسعة االستهبلك و 

ء ؼلصصون لبلستهبلك نسبة كبَتة االفقر  أن, ذلك األغنياءفالضرائب غَت ادلباشرة اشد عبئا على الفقراء منها على 
 ئب غَت ادلباشرة ضرائب غَت عادلة .األغنياء, لذلك تعترب الضرامن دخلهم من تلك اليت ؼلصصها 

و غلب عدم الثبات يف  لؤلموالاطلفاض حصيلتها خاصة يف وقت الكساد و اليت تتطلب الضرورة ادللحة  -
 فها و اطلفاضها.إذل ضعحصيلتها 

                                                           
  33, مرجع سبق ذكره, ص، دراسات في علم الضرائبعبد اجمليد قدي -1
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 المبحث الثالث: التهرب و الغش الضريبي 
مع توسع نطاق و أنواع الضرائب نتج عنو ظاىرة خطَتة مسيت التهرب الضرييب اليت أصبحت هتدد    

مستخدمُت بذلك طرق و اجلبائية  اإلدارةاقتصاديات الدول ادلتخلفة وىذا بتحايل ادلكلفُت بالضريبة على 
ة ألىداف سياستها االقتصادية و االجتماعية اليت تسعى دلعاجلة ىذه دون ربقيق الدول فهذا ػلول  ,أساليب

الظاىرة بتحديد كل طاقاهتا و إمكانياهتا ادلادية و البشرية و إدراك االسباب احلقيقية اليت أدت إذل انعكاسات 
 .سلبية على االقتصاد الوطٍت

 الضريبيو الغش : ماهية التهرب األولالمطلب 
ادلمول من الضريبة ادلفروضة عليو, وذلك عن  إفبلتالتهرب من الضريبة يعٍت  :الضريبيالتهرب :  أوال  

ادلمول  إخفاءطريق الغش وسلالفة القانون, و قد ػلدث التهرب وقت ربديد وعاء الضريبة و ذلك عن طريق 
قد يكون التهرب دبناسبة ربصيل الضريبة  أيضاغَت صحيح, و  إقراربتقدصل  أولبعض ادلادة اخلاضعة للضريبة, 

 1ثروتو. بإخفاءوذلك كما قام ادلمول 
التهرب الضرييب ادلشروع و  إذلالتخلص من االلتزام بدفع الضريبة , و ينقسم  بأنوكما يعرف التهرب الضرييب 

 التهرب الضرييب غَت ادلشروع.
التهرب  أماض الثغرات ادلوجودة يف القانون, التهرب الضرييب ادلشروع ىو التخلص من الضريبة باستغبلل بع

 2فهو ادلخالفة الصرػلة للقوانُت الضريبية. الضرييب غَت ادلشروع
 ثانيا:الغش الضريبي

وإرادية أو غَتىا من الوعاء  ىو عبارة عن عملية تدليسية تقوم على زبفيض أو زلاولة إخفاء بصفة علنية  
 ادلادة اخلاضعة للضريبة.عن طريق إخفاء ادلمول لبعض  الضرييب أو

ويأخذ  3" األمانةالتدليس وخيانة  أساسكما يعرفها شركس على انو "كافة التصرفات الىت تقوم على    
 الغش أشكال وألوان منها: 

 .أرقام ومبالغ غَت صحيحة ومربرة يف دفًت اليومية ويف دفًت اجلرد ادلنصوص عليهم قانونيا 
  الصحيحعدم التصريح برقم األعمال 

                                                           
 58, ص2006,سنة1, ديوان ادلطبوعات اجلامعية, اجلزائر, طالمالية العامةحسُت مصطفى حسُت,  - 1
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  التسجيل ربت عنوان غَت صحيح دلصاريف تتحملها ادلؤسسة قصد إخفاء األرباح واإليرادات اخلاضعة
 للضريبة.

كون ىذه الظاىرة السلبية أخذت يف الزيادة واالنتشار والتوسع يقودنا تساؤل حول ماىية العوامل ادلشجعة 
 على مزيد من الغش الضرييب فنذكر من صبلة ىذه العوامل: 

 ة ووطأة الضرائب أي كلما ارتفع مقدار الضريبة كلما كان ذلك دافعا لئلفراد على الغش.شد 

 .ضعف الوعي الضرييب لدى األفراد يؤدي إذل امتناعهم على الوفاء بالضريبة 

  قصور اإلدارة اجلبائية دلراقبة ادلمولُت ادلتهربُت وعدم فرض العقوبات الكافية ؼللق لدى ادلمولُت شعور
 ر واستهانة من الضرائب وغَتىا من الدوافع واألسبابباالحتقا

 التهرب والغش الضريبي أسبابالفرع الثاني: 

 1متنوعة منها: أسبابللتهرب الضرييب 

  و الوالء االجتماعي,ضعف الروح اجلماعية 
 اقتصادية, أزماتالضريبة و خاصة يف ظل الظروف االقتصادية القاسية و عند وجود  بعبء اإلحساس 
  التهرب, إذلالضرييب شلا يؤثر يف نفسية الفرد ويدفعو  العبءالشعور بعدم العدالة يف توزيع 
  القدرة على دفع الضريبة, إضعاف إذلادلغاالة يف تعدد الضرائب شلا يؤدي 
 ادلالية  لئلدارةخلق مشاكل  إذلعض الثغرات شلا يؤدي عدم وضوح الصياغة يف التشريع الضرييب ووجود ب

 و تزايد احتمال التهرب,
  اقل من القيمة الفعلية شلا يؤثر معنويا  أو بأكثرصعوبة تقدير الوعاء الضرييب و الذي قد يكون جزافيا

 التهرب, إذلعلى ادلكلف و قد يدفعو 
 ى عدم ادلساواة يف التطبيق قد تكون الضريبة عادلة من الناحية القانونية و لكن صعوبة التطبيق تؤثر عل

 ضعف الثقة يف عدالة الضريبة. إذلتلك العدالة من حيث التقدير و التطبيق شلا يؤدي 
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  إذلمد ادلكلفُت تدل تستقر يف بعض الدول و بالتارل يع أنظمة أهناالضريبة حيث  بأنظمةحداثة العهد 
 زلاولة التهرب منها.

 التهرب الضريبي أثارالمطلب الثاني: طرق و 
 التهرب الضريبي: طرق األولالفرع 

 : التهرب عن طريق عمليات محاسبيةأوال

" تعدد طرق التهرب و اليت سبتد من التخفيض التافو دلبالغ ادلبيعات  j.c Martinerىذا النوع الذي قال فيو 
 1القابلة للخصم" األعباءزلاسبيا مرورا بتضخيم  اإليراداتتسجيل  إعلال إذلريح االستَتاد دون تص أو

إذل ضرييب استنادا  إقرار أوتقدصل تقرير  إذلاسيب يكون بلجوء ادلكلف التهرب عن طريق التحايل احملأن  أي
تغيَت فواتَت  أوعلى شركاء وعليُت, اصطناع  األرباحطنعة سلالفة للحقيقة كتوزيع دفاتر و سجبلت و حسابات مص

 و زيادة النفقات. اإليراداتبفرض تقليل  بيعال أوالشراء 
  : يراداتاإلتخفيض  - أ

استعماال من خبلل زبفيض ادلكلف لوعاء الضريبة و ىذا من خبلل اعتماده على البيع دون  أكثريعد   
 .األعمالجزء من رقم  إخفاء أوفواتَت الصكوك شلا ال يًتك اثر على قيام العملية و ىذا يسمح بتخفيض 

 تضخيم النفقات: - ب
القابلة للخصم من  األعباءتضخيم  إذلادلشرع اجلزائري  إياهيسعى ادلكلف من خبلل الرخصة اليت منحها   

تكون موضوعة يف صاحل  إنفعلية مرفقة دبربرات ووثائق رمسية,  بأعباء األعباءالربح اجلبائي, كان تتصل ىذه 
 نشاط ادلؤسسة ادلتهربة.

 ثانيا: التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية
دبمارسة عمليات وعلية بوضع فواتَت الشراء دون يقوم ادلكلف  إذ األولتنظيما من النوع  أكثرىذا النوع  

 الشك فيها. أوشراء و بيع بكتابات متكاملة , دون جلب االىتمام 
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 دية:اأ التهرب عن طريق العمليات الم
الكلي للمادة اخلاضعة لبلقتطاع  اإلخفاءو يكون عند تغيَت ادلكلف بطريقة غَت قانونية واقعة مادية, فيكون  

 بإخفاءمزاولة نشاط ما, لكن  بإقراراحلريف فيكون  أودبزاولة النشاط التجاري, الصناعي  األخطاريف حالة عدم 
 ادلخزونات أوجزء من ادلمتلكات  كإخفاءجزء من ادلادة اليت تقع عليها الضريبة  

 ب التهرب عن طريق عمليات قانونية:
 تقنية و تتمثل يف: أرقىقيقية و تعد قانونية تظهر سلالفة للوضعية احل و تكون خبلق وضعية 
 الشراء وعلية يستطيع من خبلذلا ادلتهرب االستفادة من حق اخلصم  أوع يفواتَت مزيفة لعمليات الب إعداد

 للمشًتيات وعلية.
 ذبعلها  أوعية ذبعلها معفاة من الضريبة وض إذل أساساوضعية قانونية خاضعة للضريبة  أوبتزيُت حالة  أو

 زبضع لبلقتطاع اقل و يظهر غالبا يف:
 مبيعات معفية. إذلتصنيف مبيعات خاضعىة  -
لينخفض بذلك معدل الضريبة  أجورعلى ادلساعلُت يف شكل رواتب و  لؤلرباحتوزيع الشركات  -

 .األجورحينما يتعلق بالرواتب و 

 بييالتهرب الضر  أثارالفرع الثاني: 

 منها: األصعدةعلى صبيع  أثارحدوث  إذلعدم القيام بالواجبات الضريبية يؤدي  أوظاىرة التملص  إن 

  مالية تسبب خسارة يف اخلزينة العمومية بفقداهنا حلصيلة معتربة من ادلداخيل ادلتوقعة  أثارالتهرب الضرييب
على مستوى السوق النقدية و اليت تعرف يف  األموالربقيقها من وراء احلصائل الضريبية و عندما تتناول ىذه 
االجتماعية و ضعف  األوساطظهور مشاكل يف  إذلالكتلة النقدية الزائدة ) التضخم النقدي(, ىذا يؤدي 

 .األفرادالقدرة الشرائية لدخول 
 اقتطاعات  أيىائلة دون سبسها  أموالػلتفظون على  أصحاهباادلؤسسات العمومية و اخلاصة اليت  إن

ضخمة مسحت ذلم بتنظيم نشاطاهتم على  أموالبية من خبلل هترهبم, يسمح ذلك من امتبلك رؤوس ضري
 زلفز اقتصادي و ىو روح ادلنافسة. أىمتؤدي ظاىرة التهرب من كبح  أهنا أيعكس ادلؤسسات العمومية 
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 الضريبيالجبائية لمكافحة الغش  ا اإلدارةالمتبعة من طرف الجبائية  اإلجراءاتالمطلب الثالث: 
 : طرق قياس التهرب الضريبياألولالفرع 

رقم دقيق معرب عنو يعد  إعطاء أوال نعلم مرتكبيو ذلذا فقياسو  أننا أيالتهرب الضرييب بطبيعتو سري  نإ  
ادلناىج  أىممن  إذضرب من اخليال ذلذا نعرض بعض ادلناىج اليت سبكننا من اخذ صورة بسيطة من جهة ادلقرب 

 صلد: منهج االقتصاد السري, منهج عدم االلتزام الضرييب
يعرفو "فيتو تانزي" على انو: كافة ادلداخيل اليت دل يتم الكشف عنها للسلطات  أ منهج االقتصاد السري:

دى الضريبية و يعد وسيلة لتحديد و لو بتقريب حجم التهرب الضرييب ذلذا فيما ان ادلداخيل غَت معلن عنها ل
ىناك عبلقة بُت  أناحلسابات القومية, و من ىنا صلد  إطارعدم دخوذلا ضمن  إذلالسلطات الضريبية, ىذا يؤدي 

 1بالضرورة. اآلخرحبدوث احدعلا يؤدي حلدوث  إذالسري وظاىرة التهرب الضرييب االقتصاد 
 القوى العاملة ) سوق العمل ( إحصاءاتمنهج 1-أ

ادلبلحظ بُت عدد السكان ادلسجلُت رمسيا كقوة عاملة فعلية يف الدولة و بُت  أويعتمد على الفرق ادلسجل 
مدى صحة القروض ادلوضوعة حول  أوو يعتمد ىذا ادلنهج على صحة  إحصائياتالسكان ادلسجلُت وفق 

 العامل يف كل من القطاعُت الرمسي و غَت الرمسي  إنتاجية
  الكهرباء (ة ) استهالك يخالت المالامنهج المد2-أ

مؤثر مادي للنشاط االقتصادي ككل, مث  أفضليعتمد االقتصاد السري على كون استهبلك الكهرباء ىو 
ظلو  إذلالفرق بينهما  إرجاعالناتج احمللي الرمسي من معدل ظلو استهبلك الكهرباء الكلي و  إصبارلطرح معدل ظلو 
 2.االقتصاد السري

 ب منهج عدم االلتزام الضريبي:
حلساب الضريبة على الدخل اليت يفًتض  كأساس يأخذيعتمد على منهج الضريبة القانونية احملتملة اليت  

 ؽلثل فينة التهرب الضرييب. باإلغلابربصيلها و مقارنتها حبجم الضريبة احملصلة فعبل و الفارق بينهما 
  

                                                           
 05,ص2002, يف سلسلة قضايا االقتصادية, صندوق النقد الدورل,االختباء وراء الظل، نمو االقتصاد الخفيفريديرك سنايد و دومينيك اظلي,  - 1
 07,صنفسومرجع  -2
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 منهج نسبة الضريبة الثابتة: 1-ب
 أنالفرق بُت الضريبة ادلقدرة و الضريبة احملققة لسنة معينة مع العلم  إذلحجم التهرب يساوي  أنيعتمد على 

للسنة ادلدروسة و نسبة الضريبة ادلوافقة للسنة التمثيلية ىي  اإلصبارلالضريبة التقديرية ربدد من خبلل جداء الناتج 
 .ادشلسنة يكون فيها التهرب الضرييب عند حد 

 الجبائية: اإلعفاءاتمنهج  2-ب

الضرييب و مقارنتها بتلك ادلقدمة قبل  اإلعفاءفًتة  أثناءادلعلومات الواردة يف تصاريح ادلكلفُت  أساسعلى  
يف تقدصل حجم  صلا عتهاادلناىج ادلذكورة رغم  إن. و الفرق بُت الفًتتُت ؽلثل مبلغ التهرب الضرييب اإلعفاءفًتة 

ون مهمة, حيث صلد مثبل منهج الضريبة الثابتة تقوم على هتمل يف تقديراهتا جوانب قد تك أهنا إالالتهرب الضرييب 
اعتربت مرونة الضريبة تساوي الواحد  إذا إالىذا ال يكون  أن إالنسبة ثابتة بُت الضريبة و الناتج احمللي,  أساس

تغَت بُت  اعتربنا انو ال ػلدث أننا أوالناتج احمللي  اإلصبارلالتغَت النسيب للضريبة يساوي للتغَت احلاصل  أن أي
 1ىيكل معدالت الضرائب و مكونات الناتج احمللي.

 محاربة الغش و التهرب الضريبي أوالمتبعة لمعالجة  اإلجراءاتالفرع الثاني: 
اخلطَتة و النتائج السلبية  اآلثار أماملقد الحظنا من خبلل دراستنا لظاىرة التهرب و الغش الضرييب ووفقا   

تقدير حجمها دلعرفة مسبباهتا نوعا ما, ذلذا و زلاولة منا  أواليت ربدثها ىذه الظاىرة كما حاولنا زلاولة معرفة 
احات اليت نراىا قد تساعد يف التقليل من حجم الظاىرة و ة نقدم بعض االقًت لعبلج ىذا الداء الذي انتشر بكثر 

 تتمثل يف:
بتقريبهم من ادلفهوم احلقيقي من دفعهم  األفراديقاض احلس اجلبائي لدى األخبلقي و اتنمية الوعي  -

 أو اإلعبلمتعبَت عن تضامن اجتماعي الن ادلرافق العامة تنشا منها, و ىكذا و ىذا عن طريق  إهناللضريبة و 
 اجملبلت الدورية الطبلع ادلكلف بادلستجدات الضريبية. أوالصحف 

ذبارب بُت ظروف اقتصادية و طبيعة  حداثاادلرونة على قواعد القانون الضرييب حىت نتمكن من  الإدخ -
 الضرائب اجلديدة, ومدى تكييفها مع مستجدات وتَتة النمو االقتصادي.
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التنظيم من خبلل التحسُت  أوواء من حيث التطبيق بدرجة عالية من الكفاءة سضريبية سبتاز  إدارةتوفَت  -
و اذليئات  اإلداراتخلق تعاون بينها وبُت سلتلف  إذل إضافةادلادية و البشرية  لئلمكانياتالنوعي و الكمي 

 بالتنسيق فيما بينها.
االقتصادية ادلفيدة للمجتمع و غلعل الضريبة وسيلة لتحفيز النشاط  األنشطة إذلتوجيو حصيلة الضرائب  -

 االقتصادي.
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 خاتمة الفصل األول:

حسب ما ذكر سابقا فان الضريبة ىي عبارة عن فريضة جربية نقدية دفعها يكون ببل مقابل مباشر و   
هنائي  زبضع دلبادئ و قواعد منها اليقُت و ادلبلئمة يف الدفع و االقتصاد يف النفقات , و الغرض من ىذه القواعد 

 الدولة و مصلحة ادلكلفُت مصلحة ىو التوفيق بُت
الدولة تستخدمها لتحقيق أىدافها و كذا ربافظ هبا  نأالضريبة ليست حيادية إذ  إنكما تستخلص أيضا 

 علي االستقرار االقتصادي مثل عبلج التضخم و االنكماش االقتصاديُت.
كل دولة زبتار مزغلا ضريبيا خاصا هبا إذ أن ىذه النظم ال تكون شرطا يف كل الدول ,   إنو لقد اتضح 

 ادلهم أن ربقق ما سطرت و خططت لتحقيقو .
جانب كوهنا سبويلية فهي أيضا وسيلة  إذلريبيا خاصا هبا حيث أن الضريبة و عليو فان لببلدنا نظاما ض

نظام اجلبائي اجلزائري نظام تصرػلي ؽلنح احلرية الكاملة ال أنحيث لتحقيق أىداف اجتماعية و اقتصادية, 
من تلقاء نفسو, ذلذا تعترب الرقابة البعدية على ىذه التصرػلات الزمة,  دبداخليوللمكلف بالضريبة يف التصريح 

صحيحة و خاطئة سواء عن حسن نية هبدف التملص من دفع الضريبة, و عليو سنحاول يف الهنا قد تكون غَت 
 التدقيق و التحقيق احملاسيب. إجراءاتالثاشل تبيان سلتلف الفصل 
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 مقدمة الفصل الثاني
على  األخريةتسهر ىذه  إذاجلبائية،  لإلدارةمستوى التحضر اجلبائي ىو ىدؼ اسًتاتيجي  ربسني إف 

ارتباط ادلراجعة باحملاسبة دليل على العالقة  إفشلارسة مهامها خصوصا يف رلاؿ ادلراجعات و التحقيقات احملاسبية. 
التحقيق عن طريق سلتلف ادلراجعات  بأدوات، فاحملقق يستعني األخراليت ذبمعهما، حيث يكمل الواحد منهما 

حيث يف ادلبحث التحقيق، و ىذا ما سنراه من خالؿ ىذا الفصل  إجراء أثناءاليت تتناسب مع احلاالت ادلصادفة 
، و إجراءاتويف ادلبحث الثاين القينا الضوء حوؿ التحقيق احملاسيب و  أماماىية ادلراجعة اجلبائية،  إذلتطرقنا  األوؿ
 التحقيق. إجراءات إقفاؿتقييم احملاسبة و  أخريا
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 : ماهية المراجعة الجبائيةاألولالمبحث 
 : عالقة المراجعة بالمحاسبةاألولالمطلب 

على مركزه ادلارل يف  تأثريخالؿ فًتة معينة و يكوف ذلا احملاسبة هتتم بتسجيل العمليات ادلالية اليت ربدث  
 خسارة. أوقوائم مالية اليت ربدد نتائج تلك العمليات يف شكل ربح  إعدادصورة نقدية، و تلخيص تلك النتائج و 

احملاسب بتسجيل العمليات احملاسبية يف دفًت اليومية معتمدا على ادلستندات ادلؤيدة لتلك  يبدأو ىكذا  
فيكوف بذلك قد قاـ بالتحليل و التبويب، مث  األستاذحساباهتا يف دفًت  إذلمث يقـو بًتحيل تلك القيود العمليات 

 التسويات اجلردية الالزمة. إجراءعملية ترصيد تلك احلسابات و  تأيت
ادلراجع يف عملو ادلتعلق بالتحقق من صحة تلك البيانات ادلصرح  فيبدأادلراجعة فهي تعترب عمل انتقادي  ماأ 

هبا دلصاحل الضرائب و تكمن مهمة ادلراجع يف ربديد مدى مالئمة القوائم ادلالية ادلصرح هبا يف عرض النتائج 
 عية ادلعموؿ هبا.ادلشروع و ما ىو مطابق للتحقيق طتقا للقوانني التشري أعماؿ
احملققوف عن  إليهاو التالعبات و االختالسات اليت يتوصل  األخطاءادلراجعة ىو اكتشاؼ  أىداؼمن بني  

ليس من الضرورة فحص كل قيود  إذالنظر فيها بصفة عامة  إعادةطريق البحث و التحقيق يف احملاسبة ال ينبغي 
دوف الوقوع يف ىذه  اإلجراءاتزلاولة وضع ضوابط و  أيضا أىدافهالسنوات ادلعينة بالتحقيق و من احملاسبة 
 1". األخطاء
الغش الذي يفقد احملاسبة  أو اخلطأالبحث عن  أومن الناحية اجلبائية  تأثرياكتشاؼ العيوب اليت ذلا  أماو 

ت مع سلتلف احلاال التأقلميكوف لو روح ادلبادرة و  إفشرعيتها اخلاصة. من اجل ذلك جيب على احملقق 
يستخلص النتائج  أساسهاجيمع مالحظات عامة و اليت على  إفادلفحوصة، جيب على احملقق يف مدة زمنية قصرية 

 التالية على اخلاضع للضريبة: األسئلةيوسع من خيالو و يطرح  إفو كذلك 
 ما ىو موضوع النشاط؟ 
  طريقة ديارس نشاطو؟ بأيكيف و 
  واتو؟ما ىي ثر 
 من ديسك زلاسبتو؟ 
  البيع بدوف فاتورة؟ أوالشراء  مكانياتإىل ىناؾ 

                                                           
 13، ص2001، إصدار األبحاث و المراجعات مديريةدليل ادلراجعة احملاسبية مديرية العامة للضرائب،  - 1



 إجراءات التدقيق و التحقيق المحاسبي                                       ثاني:   الفصل ال
 

15 
 

 مفهوم ومجال المراجعة المحاسبية:
 أوادلنسية  األرباح أو األعماؿ أرقاـبتبياف  إالادلراقبة اجلبائية ادلنحصرة يف ادلراقبة احملاسبية ال تسمح  إف 

 أمهيةرلاؿ عمليات ادلراقبة ليست جملموع ادلبيعات اخلاضعة للتحقيق احملاسيب و عليو فاف طبيعة و  إفالناقصة، 
 .رلموعة مقاييس مذكورة على سبيل احلصر  إذلالتحقيق زبضع  أشغاؿ

 )النظاـ اجلبائي ادلطبق )االقتطاع من ادلصدر، النظاـ العاـ 
  و ادلداخيل ادلهنية األعماؿحجم رقم 
  القانوين) شخص طبيعي، شخص معنوي، مؤسسة(الشكل 
 .التوجيهات اخلاصة ادلقدمة خالؿ بررلة عمليات التحقيق 

يكوف شامل على  أف أماالنقائص و العيوب ادلستخرجة من دراسة ادللف اجلبائي احملاسيب  أمهيةطبيعة و  إف
 أوو النتائج  األعماؿمباشر على رقم  أثريتباختيار بعض احلسابات اليت ذلا  أيانتقائي  أومجيع الدفاتر و الوثائق 

 1اخلاضعة لنظاـ االقتطاع من ادلصدر. األجنبيةخيص ببعض العمليات كشركات  أيخصوصي 

 المطلب الثاني:ماهية ومهام المراجعة الجبائية
 : ماهية المراجعة الجبائيةاألولالفرع 

: " ادلراجعة بأهنافمنهم من عرفها  األخصائينيتعددت مفاىيم ادلراجعة عند ادلنظرين و  تعريف المراجعة:
الرقابة الداخلية و البيانات احملاسبية ادلثبتة بالدفاتر و السجالت و  ألنظمةىي عملية فحص انتقادي منظم 

رأي فين زلايد عن مدى صحة و دقة ىذه البيانات، و  إبداءالقوائم ادلالية للمنشاة اليت تراجع حساباهتا بقصد 
، أعمالوادلشروع عن نتيجة  أعدىااحلسابات اخلتامية اليت  أوو عن مدى صحة القوائم ادلالية، ماد، درجة االعت

ادلقدمة دلراجع احلسابات و طبقا دلا  اإليضاحاتربح و خسارة، و عن مركزه ادلارل و ذلك بناءا على ادلعلومات و 
  2جاء بالدفاتر و السجالت.

الرقابة  أنظمة: تدقيق احلسابات ىو فحص بأنوسابات و يعرفو ومنهم من يطلق عليها مصطلح تدقيق احل
فين زلايد  برأيمنظما، بقصد اخلروج ا نتقاديإالداخلية و البيانات و احلسابات و الدفاتر اخلاصة بادلشروع، فحصا 

                                                           
 16. 15دليل ادلراجة احملاسبية، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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عن مدى صحة القوائم ادلالية، عن الوضع ادلارل لذلك ادلشروع يف هناية فًتة زمنية معلومة و مدى تطويرىا لنتائج 
 1خسارة عن تلك الفًتة" أويف ربح  أعمالو

 و يقصد بادلراجعة كذلك:
سبثل النقدية "فحص القوائم ادلالية و ىي قائمة الدخل، و قائمة ادلركز ادلارل، و قائمة التدفق النقدي اليت 

الرقابة الداخلية و السجالت و الدفاتر، و  ألنظمةالواردة و النقدية الصادرة يف هناية السنة ادلالية، عمل انتقادات 
 اإلثبات أدلةبنود قائمة الدخل و ادلركز ادلارل معروضة بطريقة عادلة و صادقة، و احلصوؿ على  أفالتحقق من 

 .2احملايد حوؿ سالمة و عدالة القوائم ادلالية" الرأيالكافية و ادلالئمة لتربير 
 :بأهناو تعرؼ كذلك   
 3العامة" "ادلراجعة عبارة عن وظيفة مستقلة داخل ادلؤسسة مهمتها التقييم الدوري لنشاطها حلساب ادلديرية  
طريق منهجية  أو: " مسعى أهنامنظمة العمل للمحاسبة و ادلراجعة الفرنسية تعرؼ ادلراجعة على  أفكما   

حكم معلل  إصدارالتقييم بغية  أومقدمة بشكل منسق من طرؼ مهين يستعمل رلموعة من تقنيات ادلعلومات، 
ادلتعلقة  اإلجراءاتفعالية النظاـ و  أوو مستقل، استنادا على معايري التقييم، و تقدير مصداقية 

 تارل:واستنادا على ىذه التعاريف ديكن صياغة التعريف ال4بالتنظيم"،
الرقابة الداخلية و البيانات و ادلستندات احلسابات و  ألنظمة" ادلراجعة ىي عملية فحص انتقادي منظم  

تدقيق احلسابات بغرض اخلروج برأي فين زلايد على مدى مصداقية القوائم  إذلالدفاتر اخلاصة بادلؤسسة، هتدؼ 
 ادلالية خالؿ فًتة زمنية زلددة"

اجلبائية و  اإلدارةادلراجعة اجلبائية ىي الفحص احملاسيب ادلطبق من طرؼ  »بأف  M. colinلقد عرفها " 
 «ىي عبارة عن مراقبة احًتاـ القوانني اجلبائية

 « «ATI:رأي على  إبداءأهنا تتمثل يف  »اجلمعية التقنية لتنظيم مكاتب ادلراجعة و االستشارة عرفتها ب
رلموعة من اذلياكل اجلبائية للمؤسسة و طريقة توظيفها، و بالتارل صلد ادلراجعة بكل أنواعها موضوع ادلراجعة 

 «داخل ادلؤسسة 
 ربقيق العمليتني التاليتني: إذلادلراجعة اجلبائية هتدؼ  

                                                           
 1، ص1999، دار للنشر االردف،سنة علم تدقيق الحسابات الناحية النظريةخالد أمني عبد اهلل،  - 1
 5، مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع، عماف، صمراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوسف زلمد جربوع،  - 2

3 Jean rapfgeau,l'audit opérationnelle ED PUF, paris,1984, p 
4 Lionnel.C et GerardV, audit et contrôle interne, Aspect finananciers, ope 
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 مع القانوف اجلبائي. يتالءـتشخيص زلتوى الكتابات احملاسبية دبا  
 1و التصرحيات ادلقدمة. اإلثباتاتذا احملتوى مع التحقق من ى 
رأي عن الوضع  إلعطاءو عليو نقوؿ بأف ادلراجعة اجلبائية ىي عملية فحص انتقادي للوضعية اجلبائية  

اجلبائي للمؤسسة و جعلو أداة لتحسني التسيري اجلبائي داخل ادلؤسسة، و ىذا من خالؿ مراقية درجة احًتاـ 
 القوانني اجلبائية للمؤسسة.

 أهمية المراجعة الجبائية: 
و ربسني من خالؿ تعريف ادلراجعة اجلبائية تدفعنا دلعرفة مدى مسامهتها يف ربقيق األمن اجلبائي للمؤسسة  

 التسيري اجلبائي داخلها.
اضافة اذل ذلك أهنا تسمح بتقييم اخلطر اجلبائي الذي يعد ضروري و مؤشر للوضعية ادلالية للمؤسسة و  

 2اكتشاؼ نقاط القوة و الضعف للمؤسسة.
 اجلبائية للمؤسسة. لإلسًتاتيجيةعد على وضع خطوط عريضة راجعة اجلبائية تساكما أف ادل 

 الثاني: مهام المراجعة الجبائيةالفرع 
 عدة أشكاؿ زبتلف من حيث تطبيقها أو رلاذلا و تتمثل يف: تأخذمهاـ ادلراجعة اجلبائية 

 مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب:
الهتا مع االضرائب اخلاضعة ذلا لتسوية معم من مهاـ ادلراجعة اجلبائية أف تقـو بدراسة وضعية ادلؤسسة اذباه

ادلصاحل الضريبية، و تكوف ىذه الرقابة على نوع واحد من الضرائب أو على عدة أنواع من الضرائب هبدؼ تقييم 
أو ربديد نقاط الضعف العائدة جملاؿ اجلباية، و ادلؤسسة ربتاج ذلذه الرقابة لضماف السري  إعطاءوضعيتها من أجل 

 طها و أعبائها اذباه ادلصاحل اجلبائية.احلسن لنشا
 ام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق األهداف:مه
زبفيض اخلطر اجلبائي، و  إمكانيةزبفيف عبء التكلفة اجلبائية و  إمكانيةادلراجعة اجلبائية تبحث عن  إف
النظر يف القوائم ادلالية  إعادة إمكانية إذل إضافةحاولة جعل النظاـ اجلبائي متكيف مع أىداؼ ادلؤسسة، ىذا دب

 تعديالت عليها. بإدخاؿ
  

                                                           
1 A.HAMINI,L'audit comptable et finance, ED.BERTI, Algérie,2001,p172 
2 M. colin, la vérification fiscale, Ed Economisa, paris, 1985, p38 
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 المطلب الثالث: أنواع و أشكال المراجعات
االعتماد على البيانات  إمكانيةزبتص ادلراجعة بالتحقق من البيانات احملاسبية و ربديد مدى الدقة فيها و   

الواردة بالتقرير أو القوائم ادلالية فأما " ادلراجع الذي يتوذل عملية ادلراجعة فهو زلاسب ذو خربة يقـو بفحص 
االعتماد عليها و الكشف عن األخطاء  إمكانيةبرأيو عن مدى  اإلدالءالبيانات احملاسبية حىت يتمكن من 

 1الواردة"
فتشيات ادلتمثلة يف الفحص النقدي للتصرحيات اجلبائية و الوثائق بصفة دورية من طرؼ ادلزيادة على مراقبة  

 للمراجعة أكثر عمق، و من أىم أشكاؿ ادلراجعات تتمثل يف : آخرينادللفات اجلبائية، يوجد كذلك شكالف 
 : المراجعة المحاسبية العادية

العادية ىي رلموعة من العمليات اليت هتدؼ اذل فحص و نقد ادلستندات احملاسبية  ادلراجعة احملاسبية  
للمؤسسة أو الشركة و مقارنتها ببعض ادلعطيات ادلادية هبدؼ مراقبة تصرحيات ادلودعة من طرؼ ادلكلف بالضريبة 

 2اقتضى األمر تقوديات ) تعديالت( دلدة ال ديسها التقادـ. إذاو ضماف 
ـ. أ ـ( كما ذبري من قبل ىيئات على عمليات ادلراقبة ذبري من قبل مصاحل األحباث و ادلراجعات ) فرقة  إف

و حجم رقم األعماؿ السنوي احملقق  اإلقليميمستوى الوالئي ) ـ. ؼ. ت. ج( االختالؼ يكمن يف اجملاؿ 
 للمؤسسة اخلاضعة للتحقيق.

 المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية العامة:
من  131تأسس يف قانوف ادلالية الذي قنن دبوجب ادلادة ىذا النوع من ادلراجعة جديد العهد و ديكن تطويره و

ادلباشرة و تعرؼ ) ت. ـ.ـ و. ج( بأنو رلموعة من العمليات زبتص بالبحث و التدقيق و ىذا قانوف الضرائب 
ادلكلف بالضريبة و ادلداخيل احلقيقية ادلوجودة هبدؼ الكشف عن الفروقات ما بني ادلداخيل ادلصرح هبا من طرؼ 

 3يف الواقع .
التحقق من صحة ادلداخيل ادلصرح هبا كشأف الضريبة على الدخل  إذلىذا النوع من ادلراجعة يهدؼ  

 98و  6ادلادة  إطاراالمجارل و مراقبة مدى مطابقتها مع الوضعية ادلالية للمكلف و كذا عناصر حياتو ادلعيشية يف 
 قانوف الضرائب ادلباشرة و الرسـو ادلماثلة.من 

                                                           
 5،ص1992، مؤسسة الشباب اجلامعية،مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العمليةأمحد نور،  - 1
 14دليل ادلراجعة احملاسبية، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 15 14مرجع سبق ذكره، ص ص - 3



 إجراءات التدقيق و التحقيق المحاسبي                                       ثاني:   الفصل ال
 

15 
 

واحد ىاتني الطريقتني يف بعض احلاالت خصوصا عندما تكوف ىناؾ  أفو ديكن استعماؿ ىذا النوع يف  
ركاء اذباه الضرائب شاستدالالت معتربة تثبت عن وجود غش على مستوى الوضعية الشخصية للمستغل أو ال

 ؤسسة أو الشركة.على ادلداخيل و كذا على مستوى ادل
 المراجعة الجبائية المصوبة: 

ىذا النوع من ادلراجعة خيص التحقق من نوع معني أو عدة أنواع من الضرائب لفًتة كاملة أو جلزء منها غري  
مكرر" قانوف  20متقادمة أو جملموعة عمليات معطيات زلاسبية دلدة تقل عن سنة جبائية، و ىذا وفق ادلادة 

وفق ىذا الصدد جيب على ادلكلف  2010ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  2009ديسمرب 31ادلؤرخ يف  09-9
بالضريبة تقدًن وثائق زلاسبية على غرار الفواتري و العقود ووصوؿ الطلبات أو التسليم ادلرتبطة باحلقوؽ و الضرائب 

ادلتعلقة بالتحقيق، حيث ال ديكن أف ينتج عن ىذا الفحص بأي حاؿ فحص معمق جململ  اإلتاواتو الرسـو و 
 1احملاسبة .

 ي: مدخل الى التحقيق المحاسبيالمبحث الثان
من مصداقية ىذه التصرحيات عن  التأكد إذلو هتدؼ ىذه الرقابة تتم الرقابة اجلبائية على التصرحيات اجلبائية 

 الضرائب من خالؿ قيامهم بعملية التحقيقات إدارةطريق أعواف 
 المطلب األول: تعريف التحقيق المحاسبي

سلتلف ادلفاىيم اليت تعرؼ بعملية التحقيق يف احملاسبة و كذلك صالحيات  إذليف ىذا ادلطلب سنتطرؽ 
 احملقق الذي يتوذل ىذه ادلهمة.

 ((vc: مفهوم التحقيق المحاسبي األولالفرع 
 نذكرىا: تعار يفللتحقيق احملاسيب عدة 

مراقبة التصرحيات اجلبائية ادلكتتبة من  إذليعين التحقيق يف احملاسبة رلموعة العمليات الرامية  -1
طرؼ ادلكلفني بالضريبة، حيث أف يتم التحقيق يف الدفاتر و الوثائق احملاسبية بعني ادلكاف، ما عدا يف حالة طلب 

قانونا من  إقرارىامعاكس من طرؼ ادلكلف بالضريبة، يوجو كتابيا و تقبلو ادلصلحة، أو يف حالة قوة قاىرة يتم 
 2ة.طرؼ ادلصلح

                                                           
 2015مكرر، الفقرة األوذل، التحقيقات اجلبائية يف التصرحيات من قانوف اإلجراءات اجلبائية، 20ادلادة:  - 1
 ، 2015ائية لسنة، التحقيقات اجلبائية يف التصرحيات، من قانوف اإلجراءات اجلب2، فقرة01-20ادلادة  - 2
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التحقيق بعني ادلكاف يف زلاسبة ادلؤسسة،  إذلالتحقيق احملاسيب ىو رلموعة العمليات اليت هتدؼ  -2
و مطابقة مؤشرات بعض ادلعطيات احملصلة من داخلها و خارجها، من أجل مراقبة صحة و مصداقية التصرحيات 

 1ادلسجلة"
ليس للتحقيق احملاسيب فرض ادلراقبة اجلبائية فحسب، بل ديكن كذلك ادلؤسسات من االطالع على واجباهتم 

اجلبائية ادلكلف بالضريبة على مصادر األخطاء اليت وقع فيها، و  اإلدارةاجلبائية، أثناء التحقيق احملاسيب يطلع عوف 
 2اليت قد ترتكب أحيانا على حسابو".

انياؿ ريشر التحقيق احملاسيب على أنو: " رلموع العمليات اليت ذلا غرض الفحص يف عني كما عرؼ الفقيو د 
ادلكاف حملاسبة مؤسسة ما، و مقارنة النتائج مع بعض ادلعطيات ادلادية هتدؼ مراقبة مدى سالمة و دقة 

تحقيق التعديالت الضرورية ل اإلجراءات إذلالتصرحيات ادلكتتبة، و عند اقتضاء احلاؿ فانو ديكن االلتجاء 
 3الالزمة."

من خالؿ التعريف يتضح لنا أف التحقيق احملاسيب يكوف على سلتلف الوثائق احملاسبية ادلمسوكة من طرؼ  
التأكد من صحة ادلعلومات ادلدونة يف  إذلطبيعيني أو معنويني هتدؼ كانوا أشخاص   أفادلكلفني بالضريبة سواء 

ىذه الوثائق و أهنا مطابقة مع ادلعطيات ادلادية ادلتوفرة، مث تقدًن االقًتاحات و التعديالت الالزمة لتصحيح 
 األخطاء ادلكتشفة.

 الفرع الثاني: صفات و صالحيات المحقق
 أوال: صفات المحقق

مها الكفاءة و االستقاللية، و تتمثل الكفاءة  أساسنيتباره شخص فين زلًتؼ يشًتط يف احملقق عنصرين بإع 
يف مجلة من ادلعارؼ و اخلربات يف شىت ادليادين و اليت تزداد اتساعا مع مرور الزمن و حيصل عليها بعد تكوين 

 نظري و ميداين.
و نضج ادلراجع، و سبتعو بكامل حقوقو ادلدنية و عدـ تعرضو  أما االستقاللية فتتمثل يف النزاىة و االستقامة 

 لعقوبات سابقة من جهة، كما عليو باعتباره الضامن لشرعية و صدؽ احلسابات

                                                           

1  - Guide de vérificateur de comptabilité/DGI Alger, Edition 20,page 14 
 13، ص2003ميثاؽ ادلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة، ادلديرية العامة للضرائب، منشورات  - 2

3  - Danail Richer, les procédures fécales, presses universités de France 1990, p 25 
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ألعماؿ ادلراجعة ، مجع األدلة و القرائن كما يوجد معايري أخرى تتعلق بالعمل ادليداين مثال وضع خطة عمل 
 .اإلثباتاتو 

ذل عملية ادلراجعة ىو زلاسب ذو خربة يقـو بفحص البيانات احملاسبية حىت يتمكن من ادلراجع الذي يتو  إف
 االعتماد عليها و الكشف عن األخطاء الواردة. إمكانيةبرأيو عن مدى  اإلدالء

 المعايير المتعلقة بالشخص المراجع:
الكفاءة و االستقاللية. و شخص زلًتؼ و خارجي يشًتط يف ادلراجع توفر عنصريني أساسيني مها باعتباره  

مرور الزمن، حيصل عليها  تتمثل الكفاءة يف مجلة من ادلعارؼ و اخلربات يف شىت ادليادين و اليت تزداد اتساعا مع
ين نظري و ميداين و النجاح يف الشهادات من أعلى مستوى. أما االستقاللية فتتمثل يف النزاىّة، و بعد تكو 

عو بكامل احلرية ذباه ادلؤسسة ربت التحقيق حبيث ال يشاركهم أعماذلم و ال تربطو االستقامة و النضج، و كذا سبت
 1بالشركة عقد العمل و ال تربطو صلة قرابة أو أي شيء من ىذا القبيل.

 المعايير المتعلقة بالعمل الميداني:
الرأي صحيح حوؿ  إعطاءللقياـ دبهمتو على أحسن وجو و  إذغري كايف  توفر الكفاءة و االستقاللية إف 

إليها من أجل تقييم العمل حقيقة التصرحيات عليو مراعاة معايري أخرى متعلقة باألعماؿ و ىي مقاييس يستند 
قاـ دبا جيب يف ادلراجعة و التحقق يف التصرحيات ادلودعة من طرؼ  إذيقـو بو و بالتارل ربديد مسؤولياتو  الذي

 2ادلكلف بالضريبة.
دبكاف وضع معايري تنطبق على سلتلف ادلؤسسات و من ىذه ادلعايري نذكر أنو على غري أنو من الصعوبة  

 على النقاش ادلتعارض. إشراؼادلراجع ادليدانية و لكن ليس ذلم احلق يف 
 ثانيا: صالحيات المحقق

 من بينها:البد على احملقق التمتع ببعض الصالحيات  
الضريبية مراقبة كافة الضرائب و الرسـو اخلاصة  اإلدارةالسلطة القانونية:من صالحيات أعواف  -1

 بادلكلف.
 ىدؼ التحقيق: مهمة احملقق تتمثل يف البحث عن األخطاء و النقائص ادلؤثرة على اخلزينة. -2

                                                           
 38، ص2003، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، إصدار المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقزلمد بوتني،  - 1
 40 39نفس ادلرجع السابق، ص ص - 2
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التحقيق احملاسيب ال يعترب مراجعة عامة و ليس بالضرورة أف يتم التحقيق يف مجيع التسجيالت احملاسبية  
 قق فيها.ادلتعلقة بالدورات احمل

على احملقق التمتع بروح ادلبادرة و االنسجاـ مع احلاالت ادلختلفة للتحقيق، و عليو أف جيمع أكرب  
 اخلزينة. إيراداتالتسجيالت ادلهمة قيل انتهاء ادلدة حىت ال تتأخر 

 يقـو احملقق بتحضري بعض األسئلة ادلوجهة للمكلف بالضريبة منها مثال: 
  ببعض النشاطما ىو اذلدؼ من القياـ? 
 كيف ديتهن ىذا النشاط و ما ىي األسئلة ادلستعملة فيو? 
 كيف تقدر ىذه الثروة? 
 من ديسك لك احملاسبة? 
 البيع و الشراء بدوف فاتورة إمكانياتىي  ما? 

 المطلب الثاني: الضمانات المقدمة للمكلف بالضريبة
 1تتمثل ىذه الضمانات فيما يلي: 
  مستشاربالحق في اإلستعانة بوكيل أو (1
لكل مكلف بالضريبة احلق يف اإلستعانة دبستشار من إختياره، خالؿ القياـ بعمليات التحقيق من أوؿ   

تدخل إذل غاية هناية أشغاؿ التحقيق بعني ادلكاف، قبل التبليغ النهائي بإعادة التقوًن )إجتماع قبل التبليغ النهائي( 
عو التحكيم من أوؿ مسؤوؿ ادلصلحة اليت يتبع ذلا أعواف إذا طلب ادلكلف بالضريبة احملقق مو كذا أثناء احملادثة 

 التحقيق.
ديكنو بالتارل مناقشة إقًتاحات إعادة التقوديات، و كذا األسئلة ادلتعلقة بالوقائع و القانوف اليت أوضح عدـ   

ادلكاف توافقو مع مصلحة التحقيق أو مشاركة النقاش احلضوري و الشفوي اإلختتامي ألشغاؿ التحقيق يف عني 
 من ؽ.إ.ج ( 5 -02و  -4 -02)طبقا للمواد 

 عدم تجديد التحقيق المحاسبي (2
ادلتعلق بفًتة معينة خاص بضريبة أو رسم أو رلموعة من الضرائب أو  إذا إنتهى التحقيق يف احملاسبة  

، و فيما عدا اخلاالت اليت أستعمل فيها ادلكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو قدـ معلومات غري صحيحة أو  الرسـو
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لضرائب د يف نفس الدفاتر، خبصوص نفس اال تستطيع القياـ بتحقيق جديدارة غري كاملة أثناء التحقيق، فإف اإل
 من ؽ.إ.ج (. 8 -02و الرسـو ادلتعلقة بنفس ادلادة ) ادلادة 

تعترب ادلراجعة منتهية سباما إذا مت ربديد مبالغ التقوديات بصفة هنائية مع إصدار جدوؿ التسوية مثال لو عرب   
أجل أقصاه ع عن الرد يف ا من ؽ.إ.ج ( أو إمتن 7-02ادلكلف صراحة عن قبولو نتائج التحقيق ) طبقا للمادة 

 يوما. (42) أربعني
 بوضعيتو. يف حالة إنعداـ أعادة التقوديات ينتهي التحقيق إثر إبالغ ادلكلف  
إذا ما مس التحقيق بعض العمليات دوف األخرى، فإف ىذه األخرية ديكن مراجعتها يف وقت آخر، شريطة   

 إحًتاـ مدة التقادـ ادلنصوص عليها قانونا.

 تحديد مدة التحقيق بعين المكان: (3
 المحاسبةب في التحقيق المصو  3-1
الديكن ربت طائلة بطالف اإلجراء أف تستغرؽ مدة التحقيق ادلصوب للمحاسبة يف عني ادلكاف. يف الدفاتر   

 من ؽ.إ. ج ( . ىذه اآلجاؿ ىي: 4مكرر  02. و ىذا طبقا ألحكاـ ادلادة (0) أو الوثائق أكثر من شهرين
  أشهر فيما خيص: (3)ثالثة 

  د.ج لكل سنة مالية زلقق فيها. 102220222مؤسسات تأدية اخلدمات إذا كاف رقم أعماذلا ال يفوؽ 
  د.ج لكل سنة مالية زلقق فيها  002220222كل ادلؤسسات األخرى إذا كاف رقم أعماذلا يتجاوز 
  إذا كاف رقم أعماذلا السنوي ال  أشهر فيما خيص ادلؤسسات ادلذكورة أعاله على الًتتيب. (6)ستة

د. ج لكل سنة مالية زلقق  1202220222زلقق فيها بالنسبة لألوذل و د.ج لكل سنة مالية  502220222يتجاوز 
 فيها بالنسبة للثانية.

 أشهر. (9)جيب أف تتعدى مدة التحقيق يف عني ادلكاف يف مجيع احلاالت األخرى تسعة   
 مدة التحقيق ادلبينة أعاله ال تطبق يف احلاالت اآلتية:إستثناء دلا سبق ذكره فإف   
  إستعماؿ طرؽ تدليسية مثبتة قانونا أو تقدًن معلومات خاطئة و غري كاملة، أو عدـ إستجابة ادلكلف

 من ؽ.إ. ج(. 5 -02لطلبات التوضيح و التربير ) طبقا للمادة 
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للتحقيق يف احملاسبة أو التحقيق ادلصوب يف يتم ربديد مدة التحقيق يف عني ادلكاف سواء بالنسبة  
بني الوارد على اإلشعار بالتحقيق، إال يف حالة سبديد مقبوؿ احملاسبة إبتداء من تاريخ التدخل األوؿ للمراق

 قانونا ذلذه ادلدة من طرؼ مصلحة التحقيق.
بالضريبة احملقق معو،  و عليو فإف مدة التحقيق يف عني ادلكاف ادلبنية أعاله سبدد بأجل شلنوح للمكلف 

من ؽ.إ.ج، لإلجابة على طلبات التوضيح أو التربير يف حالة وجود شبهة  1مكرر  02دبوجب أحكاـ ادلادة 
مكرر من قانوف الضرائب ادلباشرة و الرسـو  141لعمليات التحويل غري ادلباشرة لألرباح دبفهـو أحكاـ ادلادة

 من ؽ.إ.ج (، 4 مكرر 02و  5 -02ادلماثلة ) طبقا للمواد 

 النقاش ) المناقشة ( الشفوي و الحضوري: (4
 أثناء أشغال التحقيق: 4-1
من ؽ.إ.ج يف عني ادلكاف  1-02أف يسري التحقيق يف الدفاتر و الوثائق دبوجب أحكاـ ادلادة ينبغي   

"قي زلل ادلؤسسة" إال يف حالة طلب معاكس من طرؼ ادلكلف بالضريبة، يوجهو كتابيا و تقبلو ادلصلحة، أو 
 يف حالة قوة قاىرة يتم إقرارىا قانونا من طرؼ ادلصلحة.

يبة يسمح التحقيق يف عني ادلكاف لعوف التحقيق، أف يستغل فرصة احلضور الدائم للمكلف بالضر   
 موضوع التحقيق أو شلثلو القانوين، هبدؼ بدء حوار و مناقشة و حضورية مستمرة خالؿ كل مدة التحقيق.

و بالتارل ديكنو طلب كل معلومة تكميلية أو وثيقة تربيرية ضرورية للتحقيق و ىذا حسب تقدـ أشغاؿ   
أجل كل معلومة إضافية بغية تفعيل التحقيق. ينبغي على احملقق كذلك مساع ادلكلف بالضريبة احملقق معو من 

 الشفوية و احلضورية معو.ادلناقشة 
ربت طائلة بطالف اإلجراء، جيب على العوف احملقق كذلك تقدًن تفسريات شفوية مفيدة للمكلف   

بالضريبة حوؿ مضموف التبليغ إذا طلب ىذا األخري ذلك و ىذا قبل إنقضاء أجل الرد ادلمنوح لو و الذي 
ف بالضريبة احملقق معو يوما من أجل تقدًن مالحظاتو أو قبولو. ديكنو كذلك بعد رد ادلكل (42)يقدر بأربعني

 من ؽ.إ. ج( 6-02مساعو إذا تبني أف مساعو رلد أو إذا طلب ىذا األخري تقسريات تكميلية ) طبقا للمادة 
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 في نهاية أشغال التحقيق: 4-2
نظرا ألمهية ىذا التاريخ من أجل إستبعاد كل الشكوؾ، يستدعي ادلكلف بالضريبة احملقق معو   

بإستدعاء مكتوب توضح فيو التاريخ و الساعة باحلضور إذل إجتماع إختتاـ أشغاؿ التحقيق.ديكن للمكلف 
 ( من ؽ.إ.ج 6-20معو أف يستعني دبستشار من إختياره ) طبقا للمادة بالضريبة الذي حقق 

 :الطعن القبل نزاعي " الحق قي طلب التحكيم" (5
يعد احلق يف طلب التحكيم ضمانا إضافيا شلنوحا للمكلف بالضريبة احملقق معو الذي ديكنو طلب   

اإلستفادة منو يف إطار اإلجابة على التبليغ األورل لنتائج التحقيق و ىذا من أجل مناقشة أي سؤاؿ متعلق 
 بالوقائع و القانوف.

و عليو فإنو ينبغي ربت طائلة بطالف إجراء التحقيق و إعادة التقوًن تبليغ ادلكلف بالضريبة يف إطار   
إشعار إعادة التقوًن بأنو لديو إمكانية الطلب قي رده التحكيم بالنسبة لألسئلة ادلتعلقة بالوقائع أو القانوف ، 

الية أو من رئيس مركز الضرائب أو من حسب احلالة، من مدير كربيات ادلؤسسات أو مدير الضرائب للو 
 من ؽ.إ.ج(. 6-02التدقيق و ادلراجعات ) طبقا للمادة رئيس مصاحل 

يؤدي التحكيم ادلطلوب إذل عقد إجتماع عمل على مستوى اإلدارة، و ىذا بعد دراسة رد ادلكلف   
سئلة اليت أوضح فيها عدـ توافقو بالضريبة احملقق معو، حبضور ىذا األخري أو شلثلو القانوين من أجل مناقشة األ

 مع مصلحة التحقيق.
يتم أخريا ربرير زلضر تؤشر فيو كل اآلراء ادلقدمة من سلتلف ادلتدخلني و كذا القرار النهائي ادلتخذ و   

 ربت رعاية مسؤوؿ سلتص.

 المحرر الجبائي: -6
يعترب احملرر اجلبائي  28/29/0210ادلؤرخ يف  334 -10من ادلرسـو التنفيذي رقم  0طبقا ألحكاـ ادلادة   

قرارا قطعيا إزبذتو اإلدارة اجلبائية اليت جلأ إليها ادلكلف بالضريبة حسن النية التابع إلختصاص مديرية كربيات 
 ادلؤسسات، يف إنتظار التعميم التدرجيي ذلذا اإلجراء.

ذي يريد معرفة األحكاـ إذ يشكل ىذا احملرر ردا واضحا و هنائيا على طلب اادلكلف بالضريبة ال  
 اجلبائية ادلطبق يف وضعية ما بالنظر إذل التشريع اجلبائي ادلعموؿ بو.
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و عليو ، إذا إزبذت اإلدارة اجلبائية قرارا قطعيا خبصوص وضعية متعلقة بواقعة ما من ناحية التشريع   
ق إذا كاف سبب الزيادة ادلتمم من اجلبائي ادلعموؿ بو، ال ديكنها أف ذبري أي زيادة يف اإلخضاع الضرييب الساب

 مكرر من ؽ.إ.ج (. 174طرؼ اإلدارة يعود إذل تباين يف تقدير ىذه الوضعية ) طبقا للمادة 
 و يطبق ىذا الضماف عندما:  
 .تبلغ اإلدارة دبوجب رسالة مكتوبة واضحة و تامة من طرؼ ادلكلف بالضريبة حسن النية 
  أشهر أو  (4)يف أجل أربعة تكوف اإلدارة قد إزبذت قرارا قطعيا فيما خيص وضعية بالرجوع لنص جبائي

 دل ترد يف ىذا األجل.
  يكوف إزباذ القرار سابقا لتاريخ إنتهاء أجل التصريح الذي يتوفر لدى ادلكلف بالضريبة أو يف غياب

 سباثل التصفية التلقائية بالضريبة.اإللتزاـ بالتصريح السابق لتاريخ ربصيل الضرائب اليت 
لى مبدأ احلماية القانونية و الذي يفًتض اإلبالغ الدقيق من طرؼ اإلدارة للقواعد جييب احملرر اجلبائي إذا ع

العامة أو اخلاصة اليت تكوف يف وقت ما اإلطار القانوين لإلدارة الذي سبارس فيو صالحياهتا. ومن مث، فإف احملرر 
 ح اإلدارة اجلبائية سلطة أو حق سلالفة القانوف و لكن جيعل تفسرياهتا قانونيا واجبة النفاذ.اجلبائي ال دين

 مالحظة:
إذا أثبت ادلكلف بالضريبة أنو إلتـز حبسن النية بتأويل نص جبائي كاف معًتؼ بو لدى اإلدارة ادلركزية، سواء 

 تقوًن وعاءه الضرييب.عن طريق إجراء ذو طابع عاـ أو يتعلق بو شخصيا، فإنو ال يعاد 

 :حالة الخاضعين للضريبة تحت النظام الخاص -7
زبضع ىذه الفئة من ادلكلفني بالضريبة اللتزامات زلاسبية سلفضة. فحص وثائقهم احملاسبية بغية التحقق من 
مدى صحة ادلعلومات أو الوثائق ادلقدمة و اليت أعتمدت لفرض الضريبة: يعد مراقبة يف احملاسبة. الضمانات ادلبنية 

يف عني ادلكاف، لدى ادلكلفني تتعدى إذل التدخالت آنفا ادلتعلقة باألشخاص ادلتابعني حسب النظاـ احلقيقي 
بالضرائب التابعني لنظاـ الضريبة اجلزافية الوحيدة ) الربح التجاري و الصناعي، الرسم على القيمة ادلضافة...إخل ( 

 و النظاـ ادلبسط.
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 المطلب الثالث:مجريات التحقيق المحاسبي
 كيفية التحضري دلراقبة احملاسبة و فحص احملاسبة من حيث الشكل و ادلضموف  إذليف ىذا ادلطلب سنتطرؽ  

 الفرع األول: التحضير لمراقبة المحاسبة
، لذلك يستوجب على احملققني الرقابة اجلبائية، جيعلها ربت طائلة البطالف  بإجراءاتعدـ التزاـ احملققني  إف 
 ي.اليت ينص عليها التشريع اجلبائ اإلجراءات إتباع

 برمجة مراقبة المحاسبة - أ
معايري انتقاء  إذلو  إجرائيةقواعد  إذلبررلة ادلكلفني سيخضعوف لعمليات مراقبة احملاسبة خيضع  إف 
ىذه الربامج و متابعة تنفيذىا تتم من قبل ادلديريات اجلهوية للضرائب  إعدادادلركزية، و  اإلدارةمن قبل  زلددة

 و ادلصاحل ادلركزية للمديرية العامة للضرائب
 برنامج مراقبة المحاسبة إعداد إجراءات 1-أ
قائمة ادلكلفني الذين سيكونوف زلل مراقبة تتم من قبل ادلديرية الوالئية للضرائب اليت ذلا عالقة  إعداد إف 

ادلديرية الفرعية للرقابة  إذلاقًتاحات  بإرساؿكل هناية سنة   ادلتفشياتمباشرة بادلكلفني، حيث يكلف رؤساء 
ور معها، و حيدد القائمة النهائية باألخذ بعني اجلبائية الوالئية، و يقـو ادلدير الوالئي للضرائب ادلعني بالتشا

 ادلتوفرة. اإلمكانياتاالعتبار معايري االنتقاء و توجهات ادلصاحل ادلركزية، و من ناحية أخرى 
و بعد فحص و ربليل سلتلف اقًتاحات التسجيل يف برنامج مراقبة احملاسبة أو ادلراقبة ادلعمقة، تقـو بعد  

بتحديد الربنامج النهائي السنوي الذي سينفذ من قبل ديرية األحباث و ادلراجعات ( ذلك االدارة ادلركزية ) م
ادلركزية أف تطلب يف أي حلظة تسجيل مكلف ما دبراقبة احملاسبة  لإلدارةبة، و كما ديكن اادلصاحل ادلكلفة بالرق

اصة يف حوزهتا أو مرسلة أو مراقبة معمقة للوضعية الشخصية خارج الربنامج، بناءا على معطيات أو بيانات خ
 1ادلصاحل ادلعينة. إذل

 معايير انتقاء المكلفين 2-أ
عملية انتقاء ادلكلفني الذين سيخضعوف لعملية الرقابة ال يتم وفق معايري زلددة لكن تتعلق عموما  إف 

برامج ادلراقبة، و  إعدادحباالت حباالت ظرفية، و على كل حاؿ توجد عدة معايري ديكن أف تتبع من أجل 
 2نقصد هبا:

                                                           
 48، ص2، ط2011، مكتبة بن عوس، السعيد الوادي، سنةالرقابة الجبائيةعوادي مصطفى و زين يونس،  - 1
 48مرجع نفسو، ص - 2
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  األنشطة اليت ديكن أف تنطوي على عمليات غش كبرية أو فرص غش مرتفعة ) ادلهن احلرة، مؤدي
 اخلدمات، نشاطات البيع باجلملة....اخل(،

 ،األنشطة احملتكرة و غري تنافسية مع السلع ادلستوردة 
  الوالية، أقاليمتقسيم جغرايف متوازف من أجل أف يسمح بتغطية 
 ،تقسيم عادؿ ديس رلمل األنشطة و ادلهن 
  ة مكتشفة عند الرقابة يف ادلكتب، و جبائية للمكلفني ربتوي على أخطاء و حاالت نسياف خطري ملفات

 مراقبة يف عني ادلكاف  بإجراء إاللكن دل تفهم بشكل مناسب 
 المراقبة إلجراءالتحضير  - ب

يقـو احملقق دبنح أجل للمكلف من أجل السماح لو بتحضري زلاسبتو، و يف ادلقابل يقـو يف مكتبو  
 1مراقبة احملاسبة و ىي: إلجراءببعض األعماؿ التمهيدية 

 ،دراسة ادللف اجلبائي للمكلف اخلاضع للضريبة 
 دراسة الوثائق التقنية لنشاط ادلكلف 

 سحب و فحص الملفات الجبائية 1-ب 
 يقـو احملقق يف كل عملية دبراقبة احملاسبة بفحص ما يلي: حيث  
  ادللف اجلبائي ادلفتوح باسم ادلؤسسة خبصوص الرسم على رقم األعماؿ و الرسم على النشاط ادلهين، و

 أرباح الصناعية و التجارية أو أرباح ادلهن غري التجارية 
  ادللف الشخصيIRG) )سيني يف الشركاتللمستغل أو الشركاء أو السريين األسا 

 الضرائب المباشرة 1-1-ب 
و يف حالة  التصرحيات، و فحص التصرحيات اجلبائية السنوية إيداعيف ادلقاـ األوؿ يقـو احملقق دبراقبة تواريخ   
أف يأخذىا بعني االعتبار و تواجو احملقق ثالث حاالت ىي:حيمتأخر للتصر  إيداع  ات ادلكتتبة عليو ّ

  احملددة قانونا و بطريقة منتظمة، اآلجاؿالتصرحيات مودعة يف 
  احملددة قانونا و بطريقة غري منتظمة، اآلجاؿالتصرحيات مودعة بعد 

                                                           
1 Guide du verification de comptabilité,Minstére des finances, Direction General des 
inpots,Direction des recherché et verification, edition Alger, print,2001,page,29 
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 التصرحيات دل تودع أصال 
و يقـو احملقق بالتأكد بناءا على كشوفات فرض الضريبة أف الضرائب و الرسـو اليت خيضع ذلا ادلكلف غري  

و اجلداوؿ و  اإلنذاراتمتقادمة، و ديكن لو التأكد من ذلك عن طريق الطلب من ادلكلف تقدًن نسخ من 
جيب عليو أيضا أف يفحص ادللف دمة قد سبت مراقبتها، و اقمجيع الضرائب و الرسـو غري ادلت التحقق من أف

الشخصي خبصوص الضريبة على الدخل دلكلف مستغل مؤسسة فردية أو الشركاء األساسيني يف الشركات و 
 مسريي الشركة ادلعينة.

 فحص ىذه ادللفات يف غاية األمهية حيث يسمح دبعرفة ما يلي: إف 
  من طرؼ ادلكلف، الصرح بو  الصنفيادلصرح بو مقارنة مع الدخل  اإلمجارلالدخل 
 ،عناصر منط ادلعيشة و مقارنتها مع الدخل ادلصرح بو 
 ،ادلمتلكات العقارية ادلكتسبة خالؿ الفًتة اخلاضعة للمراقبة 
 ،القيم ادلنقولة و مقارنتها مع فوائد القيم ادلنقولة ادلصرح هبا 
 و بناءا يجة احملاسبية، لنتفوائد ادلسددة و ادلخصوصة من االقروض ادلربمة بصفة شخصية و مقارنتها مع ال

ة يف ادللف الشخصي للمكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية، ديكن للمحقق أف يقدر درجة على ىذه ادلؤشرات ادللحوظ
 مصداقية التصرحيات ادلكتتبة.

 الرسوم على رقم األعمال  2-1-ب
شكل جدوؿ حيتوي على  كشوفات أرقاـ األعماؿ ادلتعلقة بالفًتة احملقق فيها، يفيقـو احملقق بتجميع   

ادلعلومات لكل سنة و ادلتعلقة بتغريات رقم األعماؿ، رقم األعماؿ ادلعفى، كذلك الرسم على القيمة ادلضافة 
ادلسًتجع و الرسم على القيمة ادلضافة ادلستحق .و على احملقق أف يتأكد من أف كل كشوفات أرقاـ األعماؿ 

رنتها مع تصرحيات أرقاـ األعماؿ ادلكتتبة خبصوص الضرائب و اف يقـو دبقادلكتتبة قد مت معاينتها فعال كما عليو أ
ألرقاـ األعماؿ  إعادةأف جيري الحظ احملقق فرؽ بني احلدث ادلنشئ للضريبة و التحصيالت اليت سبت، عليو  إذا

ادللف لكل سنة على حدى، و عليو أيضا أف جيري مقارنة كشوفات الربط و بطاقات ادلعلومات ادلوجودة يف 
  1اجلبائي للمكلف اخلاضع للرقابة مع معطيات احملاسبة اليت قدمها.

 
 

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité, op. cite, p:29-30 
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 / صنف مرتبات و أجور اإلجماليالضريبة على الدخل  3-1-ب
 1يعمل احملقق على فحص التصرحيات ادلودعة من قبل أرباب العمل و اليت تسمح دبا يلي: 
  اليت ليس ذلا احلق يف اخلصم و لكن مت خصمها من األساس اخلاضع للضريبة، ادلكافآتاكتشاؼ 
 ،القياـ بادلقارنات بني األجور ادلسددة و تلك ادلوجودة يف التصرحيات السنوية لألجور 
  أجور مرتبات (، و التأكد حوؿ تدقيق حساهبا على رلمل األجور اإلمجارلمراقبة الضريبة على الدخل (

 ادلسددة
 دراسة الوثائق التقنية المتعلقة بالنشاط المهني 2-ب
يقـو بدراسة الوثائق التقنية ادلتعلقة بالنشاط ادلهين للمكلف اخلاضع للرقابة قبل البدأ يف  إفعلى احملقق  

ادلستخدمة يف التصنيع، معدؿ ضياع ادلادة  اآلالتأعماؿ ادلراقبة، كنسب الربح ادلعيارية و كيفية تصنيع ادلنتوج، و 
 ، معدؿ األرباح العادية للنشاط.اإلنتاجاألولية ادلسموح بو أثناء عملية 

 كشف مقارنة بين الميزانيات  إعداد -3ب
ىذه الوثيقة ربتوي على رلمل الكتابات احملاسبية ادلتعلقة حبسابات ادليزانية ألربع سنوات غري متقادمة، و  

 ر ما يلي: تسمح بتقدي
 ،تغريات حسابات ادليزانية 
 ،ظهور أو اختفاء حسابات يف زلاسبة ادلكلف 
 ىتالكات،إلا تزايد 
 ىتالكات،تطور اإل 
 حركة القروض 

 و فيما خيص الشركات، يعاين تغريات احلسابات اجلارية الدائنة، و عليو أف يطلب تربير حركة ىذا احلساب
 كشف مقارنة حسابات النتائج  إعداد 4-ب
و ىي قائمة تتضمن جدوؿ حسابات النتائج لكل السنوات اخلاضعة، و اعتماد عليها جيري احملقق فحص  

 جلدوؿ حسابات النتائج حيث تسمح ب:
  و القيمة ادلضافة و الربح لكل سنة، اإلمجارلتقييم تطور رقم األعماؿ و التكاليف و نسبة اذلامش 
  و الصافية للسنوات مع أرقاـ األعماؿ تلك السنوات، اإلمجاليةمقارنة األرباح 
  اكتشاؼ أو كشف التغريات غري عادية لبعض بنود التكاليف و ادلصاريف 

                                                           
 50، مرجع سبق ذكره، صالرقابة الجبائيةمصطفى عوادي ،  - 1
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 الكشف المفصل للمصاريف العامة 5-ب
القوائم السابقة و تسمح دبتابعة التطور السنوي للتكاليف حبسب  إعدادىذا الكشف حيدد بنفس الشروط  

 طبيعتها و التدقيق يف تلك التكاليف ادلبالغ فيها
 قائمة مفصلة برقم األعمال المحقق 6-ب
ادلصرح بو، و رقم األعماؿ ادلعفى، و رقم  اإلمجارلىذه القائمة تتضمن لكل دورة زلاسبية رقم األعماؿ  

 ل ضريبةاألعماؿ اخلاضع لك
 االنطالق في عمليات الرقابة الجبائية -ج
 الرقابة الجبائية بإجراء إشعار إرسال 1-ج
ادلكلف مسبقا عن طريق  إعالـالبدأ يف عمليات الرقابة اجلبائية حملاسبة ادلكلف ال ديكن أف يتم قبل  إف 
الرقابة مع وصل استالـ، مرفقا دبيثاؽ حقوؽ و واجبات ادلكلف اخلاضع للرقابة، و دينح لو  إشعار بإجراء إرساؿ

أدىن للتحضري  ، ىذا األخري جيب أف حيتوي ربت طائلة بطالف اإلشعارمن استالـ ىذا  أياـ ابتداء (10 )أجل ّ
 على ما يلي: اإلجراءات
  العنواف الصحيح،اسم أو ادلقر االجتماعي للمكلف اخلاضع للضريبة مع 
 ،تاريخ و بدأ التدخل يف عني ادلكاف 
 استعانة ادلكلف دبستشار من اختياره، إمكانية 
 ،سلتلف الضرائب و الرسـو احملقق فيها 
  السنوات ادلعينة، و تعين هبا السنوات غري ادلتقادمة اليت تذكر حىت و لو وجود عجز منقوؿ، و بالنسبة

 عجز ديكن أف حيقق فيها كذلكللدورة ادلتقادمة اليت احتوت على 
الرقابة على العنواف كامال و ختم ادلصلحة اليت تباشره و جيب أف يكوف  بإجراء إشعارو جيب أف حيتوي  

 1شلضيا من قبل احملقق و رئيس رلموعة التحقيق بذكر أمسائهم و ألقاهبم و رتبهم.
  

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité, op cite, p:35 
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 الرقابة المفاجئة 2-ج
مراقبة مفاجئة دلعاينة العناصر ادلادية للمكلف، و حالة الوثائق  أتاح القانوف اجلبائي للمحقق أف جيري 

احملاسبية، دوف أف جيري فحص نقدي ذلذه األخرية، و تبقى ىذه الرقابة وسيلة استثنائية دلكافحة الغش الضرييب و 
 1حيرر احملقق زلضر هناية عمليات ادلراقبة ادلادية و دينح للمكلف أو مثلو.

 لمكانالتدخل في عين ا 3-ج
هنا تسمح دلة، " ىذه احملادثة يف غاية األمهية ألابكلف يسمح خبلق نوع من الثقة ادلتؿ لقاء مع ادلأو  إف

 2لعديد من ادلالحظات و االستنتاجات.ا إقامةو فكرة حوؿ ادلكلف  بإقامة
زلادثات مع مسريي ادلؤسسة اخلاضعة للرقابة أو ادلكلف اليت تتضمن  إجراءقاء األوؿ يتمثل يف لو ىذا ال 

ها، موضوعها بدقة، مكانتها يف السوؽ، شروط االستغالؿ ادلوضوعة، زيارة حوؿ التنظيم العاـ للمؤسسة ووسائل
 ،اإلنتاجاليت تسمح للمحقق جبمع ادلعطيات اليت تستعمل يف فحص احملاسبة ) متابعة ادلصانع و احملالت 

االستثمارات، تقنيات التصنيع.....اخل (، و خالؿ زيارة احملالت، على احملقق أف يضع رلموعة من التساؤالت 
 3دلعرفة:
 القانوين للمؤسسة، اإلطار 
  وجود زلاسبة مواد (،اإلنتاجكشوفات الربط الداخلية ) سجل ، 
  اإلنتاجاالستثمارات احلالية ووسائل، 
  ادليزانية، ىل ىي مؤجرة أو شللوكةاحملالت ادلسجلة يف أصوؿ? 
 ،الروابط ادلوجودة بني القطاعات الداخلية يف ادلؤسسة، و مع اذليئات األخرى أو الشركات 
 ادلستعملة يف ادلؤسسة اإلجراءاتاحملاسيب الوطين و  توضيحات متعلقة بتفصيل ادلخطط 

  

                                                           

 1Guide du vérificateur de comptabilité, op cite, p:36                        
2 Colin Philip, la vérification fiscale, édition économisa, paris,2000,P:40 
3 Guide du vérificateur de comptabilité, op cite, p:37 



 إجراءات التدقيق و التحقيق المحاسبي                                       ثاني:   الفصل ال
 

55 
 

 الفرع الثاني: فحص المحاسبة من حيث الشكل و المضمون
 المحاسبة من حيث الشكل أوال: فحص

قبل الشروع يف فحص احملاسبة من حيث الشكل، يقـو العوف احملقق دبراقبة احلالة العامة للسجالت احملاسبية  
 1تعتمد على بعض ادلؤشرات منها:. و يتأكد من أهنا شلسوكة يوميا و مدعمة بالوثائق التربيرية الضرورية

  اإلجباريةتاريخ توقيع القاضي على الدفاتر، 
 ) تاريخ شراء الدفاتر ادلمسوكة و ىيئتها ) حالتها 

 ن :و على احملقق أف يتأكد م 
 وجود محاسبة كاملة و منتظمة-1

ادلبنية يف القانوف  اإللزاميةلكي تكوف احملاسبة كاملة و منتظمة، جيب أف ربتوي على رلمل الدفاتر و الوثائق 
الذي ينص على  1975أفريل  29ادلؤرخ يف  35-75و سبسك حسب التنظيم رقم  10و  9التجاري يف ادلادتني 

 2ادلتضمن لشروط و كيفيات تطبيقو. 1975جواف  23ادلخطط الوطين و القرار ادلؤرخ يف 
 الدفاتر و الوثائق االجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري 1-1

و  9ادلنصوص عليها يف ادلواد  اإلجباريةحسب القانوف التجاري، جيب تسجيل تدفقات ادلؤسسة يف الدفاتر  
، باالعتماد على الوثائق التربيرية، نظرا ألىيتها خالؿ عملية التحقيّق، كما جيب أف ربفظ ىذه الوثائق و 10

 تتمثل يف:و 3،عند الطلب احملققيني  إظهارىاسنوات، و  10الدفاتر دلدة 
 الدفاتر االجبارية 1-1-1

يعد دفًت اليومية و دفًت اجلرد اجبارياف، وجيب على ادلؤسسة مسكها بتسلسل زمين دوف بياض أو شطب " 
كما جيب أف يرقمها و يصادؽ عليها من طرؼ قاضي احملكمة يف قسم . أو تغريات، أو تسجيل على اذلامش"

الدفاتر االجبارية و سبنحو تارخيا أكيدا و ثابتا." اذا كانت احملاسبة " الدفًت ادلمضي شرعا بني وجود التجاري. 
 4شلسوكة بأنظمة االعالـ االرل، وجب نقلها على الدفاتر احملاسبية.

                                                           
 112، ص2011، دار اذلدى، اجلزائر، الضريبيالتحقيق المحاسبي و النزاع عباس عبد الرزاؽ،  1
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجسًتيف العلـو االقتصادية، زبصص مالية، ظاهرة التهرب الضريبي و انعكساتها على االقتصاد الرسمي في الجزائرالبد لزرؽ،  - 2

 112،ص2011تيارت،
 213سبق ذكره، ص، مرجع التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبيعباس عبد الرزاؽ،  - 3
 14، ادلادة1976 -03 -23ادلؤرخ يف  14القرار الرمسي و كيفيات تطليق ادلخطط الوطين احملاسيب، رقم  - 4
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" اال أنو و على غرار ما مت ذكره فانو ليس للدفاتر االجبارية شكال زلددا بل تأخذ شكل سجل مغلق و 
 1ملصق وفق لتقنيات التغليف".

 ر اليوميةدفت-أ
ىو سجل كتابات للمعطيات احملاسبية، و قيود التدفقات ادلسجلة يف التسلسل زمين، حيث لكل قيد تاريخ، 

 مدين رلاميع كل حساب و كذا شرح العمليات. آخرحسب دائن أو 
 ويسمى أيضا باليومية العامة، يقيد فيو يوميا سلتلف عمليات ادلؤسسة أو على األقل شهريا.

 دفتر الجرد-ب
دقيقة  عمليات اجلرد اليت تتمثل يف إحصائيات من القانوف التجاري، يسجل يف دفًت اجلرد 10حسب ادلادة 

 2حسابات ادليزانية و حسابات النتائج. إليوسجل يرحل  إذفأصوؿ و خصـو ادلؤسسة، فهو لعناصر 
 الوثائق التبريرية 1-1-2

أو السجالت، الوثائق أو ادلستندات اليت ديارس عليها حق االطالع و ادلراقبة من طرؼ و يقصد هبا الدفاتر  
و الوثائق،  عملية مقيدة يف الدفاتر آخرسنوات انطالقا من تاريخ  10اجلبائية، و اليت جيب أف ربفظ دلدة  اإلدارة

، كما ىو احلاؿ خصما للفواتري و اليت جيب أف تشمل بصفة عامة اإلجباريةو ذلذه الوثائق بعض اخلصائص 
 : إذلالتاريخ، طبيعة العمليات و مقدارىا بالقيمة و الكمية. و تنقسم ىذه الوثائق 

 المحاسبة يجب أن تكون متسلسلة و صحيحة -2
، حبيث يتم و نقصد هبذا أف احملقق جيب أف يتأكد أف احملاسبة ربتوي على مؤشرات متسلسلة و صحيحة 

اجلانب ادلدين أو الدائن لليومية العامة و الذي جيب أف يكوف مساويا جملموع  فحص ميزاف ادلراجعة أو رلموع
اجلانب ادلدين أو اجلانب الدائن لدفًت األستاذ، ىذا التساوي يتم مالحظتو بناءا على ميزاف ادلراجعة قبل اجلرد و 

أف يتأكد من التجانس بني رلاميع ميزاف ادلراجعة و اليومية العامة من  ميزاف ادلراجعة بعد اجلرد، و على احملقق
جهة، و ذبانس ميزاف ادلراجعة مع دفًت األستاذ من جهة أخرى، و ىذا ما يعطي نوعا من ادلصداقية لعمليات نقل 

موازين ادلراجعة، على احملقق أف يستدعي احملاسب تساوي دفًت األستاذ، و يف حالة عدـ  إذلقيود اليومية العامة 

                                                           
 113، مرجع سبق ذكره، ص، التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبيعباس عبد الرزاؽ -1
 من قانوف التجاري 11ادلادة  - 2
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للبحث يف أصل االختالؿ، لكن عندما يتبني أهنا بشكل واضح شلارسات تدليسية، ديكن لو أف يرفض احملاسبة،  
 1كما أف فحص حساب الصندوؽ مطلوب حيث أف وجود رصيد دائن يعد سببا لعدـ دقة احملاسبة.

 المحاسبة يجب أن تكون مقنعة-3
كانت رلمل الكتابات احملاسبية ديكن تربيرىا بادلستندات و الوثائق الثبوتية،   إذا إالتكوف احملاسبة مقنعة   

حيث عل ادلكلف أف يربر الكتابات احملاسبية عن طريق تقدًن وثائق امسية حقيقية ووثائق اجلرد للمواد و ادلنتجات 
 تربر ادلشًتيات عن طريق فواتري مسلمة من قبل ادلورد، وادلوجودة يف ادلخزف، و ىذا شرط لصحة احملاسبة، حيث 

اليت جيب أف تكوف مدعومة بوثائق، وتربيرات كأصل الفاتورة، وصوالت الصندوؽ، وصوالت االستالـ، سجل 
 غري ذلك. إذلاألجر... 

رب كاملة و ذلك، فاف احملاسبة اليت ترفق جبرد البضائع ة السلع أو أشغاؿ جارية ال ديكن أف تعت إذل إضافة
و  اإلقناعمقنعة، ز كذلك ادلبيعات جيب أف تكوف مفوترة، و أي عيب يف ىذه الوثائق جيرد احملاسبة من صفة 

 2ديكن أف ترفض احملاسبة بسبب ذلك.

 ثانيا: فحص المحاسبة من حيث المضمون
ادلخزونات،و أشغاؿ قيد التأكد من مصداقية ادلعلومات احملاسبية، أي ادلشًتيات،  إذلىذا الفحص يهدؼ  

 3التنفيذ، و ادلبيعات من ناحية، و مراجعة احلسابات الرئيسية للميزانية و حسابات التسيري من ناحية أخرى.
 مراقبة المعطيات و البيانات المحاسبية-1

تًتكز مراقبة ادلعطيات و البيانات احملاسبية على العناصر اليت ذلا تأثري على تكوين الربح أو القيمة ادلضافة، و 
 4ادلبيعات.ىي ادلشًتيات و ادلخزونات و األشغاؿ قيد التنفيذ و 

 مراقبة المعطيات و البيانات المحاسبية-1
العناصر اليت ذلا تأثري على تكوين الربح اخلاـ أو القيمة تًتكز مراقبة ادلعطيات و ادلعلومات احملاسبية على  

 ادلضافة، و ىي ادلشًتيات و ادلخزونات و األشغاؿ قيد التنفيذ و ادلبيعات
  

                                                           
 55مرجع سبق ذكره، ص، الرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 1
 56، مرجع سبق ذكره، صالرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 2

3 Guide du vérificateur de comptabilité, op cite, p:56 
 64، مرجع سبق ذكره، صالرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 4
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 مراقبة المشتريات 1-1
 عدـ االنتظاـ من ادلمكن أف يظهر عند مراقبة حساب ادلشًتيات ديكن تصنيفو اذل صنفني مها: إف 

 تضخيم المشتريات 1-1-1
 زبفيض الربح اخلاـ و الربح الصايف، و ديكن أف يظهر ربت عدة أشكاؿ ىي: إذليهدؼ تضخيم ادلشًتيات  

 ،التسجيل ادلزدوج للفاتورة األصلية و الفاتورة النسخة حيث جيب كشف ىذه الفاتورة 
 ،تسجيل مشًتيات ومهية 
 شًتيات و يومية العمليات تسجيل نفس الفاتورة يف يوميتني مساعدتني سلتلفتني ) مثال يف يومية ادل

 .ادلختلفة (
  و ادلعدات، نفقات  اآلالتتسجيل يف اجلانب ادلدين حلساب مشًتيات االستثمارات ادلكتسبة، و

من قبل ادلكلف  شركاء، و يقـو دبمارسة عملية تضخيم ادلشًتيات عادةيانة الشخصية لصاحب ادلؤسسة أو لالص
) مقاورل األشغاؿ العمومية ػ و احملقق ديكن أف يكتشف ىذه النقائص رقم أعمالو مثال  إخفاءالذي ال يستطيع 

لبنكية، و خصوصا كشوفات الربط ، فواتري ادلشًتيات، وصوالت الطلب، الكشوفات اعن طريق الفحص الدقيق(
  للمورد.طاقات ادلعلومات اجملرات لدى ادلوردين، و نتائج ىذه الكشوفات جيب أف تقارف مع البطاقة الفردية و ب

 تخفيض المشتريات 1-1-2
، و ىذا النوع من الغش الضرييب ديكن لإلراداتشلاثل  إخفاءعملية زبفيض ادلشًتيات يًتافق غالبا مع  إف 

 أف يظهر ربت عدة أشكاؿ مثل:
 ،) نسياف التسجيل احملاسيب ) فواتري الشراء 
 ،مشًتيات سلفية ربت شكل مصاريف عامة و مسجلة يف حساب تكلفة اخر 
  ،خاطئة (، إضافاتأخطاء مادية عمدية ) نقل خاطئ للمجاميع 
 ،مشًتيات سبت ربت تعريف و ىوية خاطئني 
 ،مشًتيات دوف فواتري 
 .) مشًتيات سبت بالتجزئة ) خاصة من قبل ادلنتج 

و عن طريق الفحص الدقيق للفواتري ديكن أف يكتشف الغش يف ادلشًتيات ادلفوترة و لكن من الصعب  
اكتشاؼ اذا كانت ىذه السلع مشًتاة دوف فواتري عن طريق فحص احملاسبة فقط، لذلك على احملقق أف جيري 

طلب، و كما ديكن لو تقدًن زلاسبة مراقبة للسلع ادلوجودة يف ادلخزف يطلب فواتري الشراء ووصوالت االستالـ أو ال
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عندما يالحظ مشًتيات أو مبيعات بدوف فواتري عليو أف يتبع قق احملربليلية للمواد األولية و ادلنتوجات ادلباعة، و 
  1ذلك على سلتلف األصعدة ) ادلوردين و العمالء (.

 مراقبة الخزونات و األشغال قيد التنفيذ -أ2-
، ادللالعناصر للمخزوف ىي البضاعة، ادلواد و ال إف  نتجات و األشغاؿ قيد التنفيذ، و أغلفة غري واـز

مسًتجعة، قد تكوف موضوع تالعب ادلكلف، و على احملقق أف يراقبها بدقة، و يشكل دفًت اجلرد الوثيقة 
 04ن قبل ادلكلف خالؿ م اجملراتاألساسية على اجلرد ادلادي كشف ادلشًتيات السنوية و كشف ادلبيعات 

 2سنوات اخلاضعة للرقابة و ىذه الرقابة ديكن أف تظهر نوعني من خالؿ:
  زبفيض سعر مسعرة بقيم أقل من السعر احلقيقي لكنها الكميات احلقيقية للمخزوف و اجلرد يظهر(

 ادلخزوف(
  جزء من ادلخزونات ) زبفيض كمية ادلخزوف (. إالاجلرد ال يظهر 
و ال ديكن أف يالحظ احملقق أف الفًتة اخلاضعة للتحقيق قد شهدت خفضا لكميات و قيم ادلخزونات معا  

 (.الكميات)زبفيض يف القيم و 
و فيما يتعلق باألشغاؿ اجلارية على احملقق أف يفحص كشوفات الوضعيات، لكل التكاليف ادلباشرة، قد  

إذل ملة يف التالعب بقيم ادلخزونات فهي هتدؼ يف النهاية أدرجت يف احملاسبة، و مهما كانت الطرؽ ادلستع
 3يض الربح اخلاـ و الربح الصايف.التوصل إذل زبف

 مراقبة المبيعات 3-أ
 4أكثر التالعبات احملاسبية اليت ديكن أف ربدث على مستوى ادلبيعات ىي كما يلي: إف 
 ،بيع بدوف فواتري 
 ،زبفيض القيمة احلقيقية لبعض ادلبيعات 
  متأتية من صناعة التحويل و أنشطة قطاع البناء و بيع الفضالت و ادلهمالت، إيرادات إغفاؿنسياف أو 
 .عدـ تسجيل السلع اليت أخذىا التاجر أو ادلستغل حلاجتو اخلاصة 

الذي يبدو لو أكثر مالئمة لكل نوع من ادلؤسسات اخلاضعة للتحقيق حبسب  اإلجراءو على احملقق اختبار  
 نشاطها.

                                                           
 :65مصطفى عوادي، الرقابة اجلبائية، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 Guide de vérificateur de comptabilité, op, cit, p:62 
3 Colin Philippe, op, cit, p: 67 
4 Guide du vérificateur de comptabilité , op, cit, p:67 
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 مراقبة حسابات الميزانية و حسابات التسيير -2
 راقبة احلسابات الرئيسية للميزانية و جدوؿ حسابات النتائج كما يلي:يقـو احملقق دب 

 مراقبة حسابات الميزانية1-2 
قبل مباشرة عمليات التحقيق يف حسابات ادليزانية، على احملقق أف يتأكد من مطابقة حسابات ادليزانية مع  

يف سجل اجلرد و أرصدة حسابات ادليزانية ادلوجودة يف دفًت األستاذ، و ميزاف ادلراجعة بعد اجلرد و مع سجل 
و احملقق يقـو هبا عن طريق فحص اصوؿ و  التأكد من أف النفقات مربرة بواسطة الفواتري أو أي وثيقة أخرى

 خصـو ادليزانية.
 فحص أصول الميزانية 2-1-1

 حسابات التثبيتات 1-1-1-2-
حبسب النظاـ احملاسيب ادلارل اجلديد، تتشكل التثبيتات من رلمل التثبيتات ادلادية و العينية و كذا اليت تكوف  

و التثبيتات التالية، و اليت  األخرىادلسامهات و احلسابات الدائنة  إذل إضافةو اجلاري اصلازىا يف شكل امتياز 
 1تستعمل كوسيلة استغالؿ دائمة يف ادلؤسسة.

 نتوجات قيد التنفيذمحسابات المخزونات و ال -2-1-1-2
مراقبة ادلخزونات بفحص الكميات و القيم ادلسجلة يف سجل اجلرد و مقارنتو مع اجلرد احلقيقي عند  تتم 
 التحقيق يف عني ادلكاف. عملية

 فحص خصوم الميزانية -2-1-2
ـو ىي حساب خاص من طرؼ احملقق، و حسابات اخلصجيب أف توذل مراقبة حسابات اخلصـو اىتماـ  

 األمواؿ اخلاصة و حسابات الغري و احلسابات ادلالية.
 و تتكوف من:: حسابات األموال الخاصة 1-2-1-2-

  دياثلها،رأس ادلاؿ، االحتياطات و ما 
 ،الًتحيل من جديد 
 ،نتيجة السنة ادلالية 
 نتوجات و األعباء، اخلصـو غري جارية،ادل 
 قًتاضات و الديوف ادلماثلة.اإل 

احلسابات و من أجل ذلك عليو أف يطلب الوثائق  يركز على التعديالت اليت سبس ىذه ىنا على احملقق أف
 2اليت يراىا ضرورية.

                                                           
 28، ص:2008، اجلزء األوؿ، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، محاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوؼ،  - 1

2 Guide du vérificateur de comptabilité, op.cit. p:85 
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 حسابات الغير -2-2-1-2
 تشمل ما يلي:و  
 ،ادلوردين و احلسابات ادللحقة 
 ،الزبائن 
 ،ادلستخدموف و اذليئات االجتماعية 
 ،خيتلف الدائنني و ادلدنني 
 ،احلسابات االنتقالية 
 ،األعباء و ادلؤونات 
 ،خسائر القيمة 

 1على احملقق أف يتأكد من الوجود احلقيقي ذلذه الديوف و صحة مبالغها.
 الحسابات المالية -3-2-1-2

 2و تشتمل على ما يلي: 
 للتوظيفيم ادلنقولة الق، 
 ،البنوؾ و ادلؤسسات ادلالية 
 ،األدوات ادلالية ادلشتقة 
 ،الصندوؽ 
 عتمادات،وكاالت التسبيقات و اإل 
 ،التحويالت الداخلية 
 مة.خسائر القي 

وجودة على احملقق التأكد من ىذه احلسابات و ذلك باستغالؿ كشوفات الربط و بطاقات ادلعلومات ادل
 3دبلف ادلؤسسة.

  

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité op, cite, p:85 

 65، مرجع سبق ذكره، ص:محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير الدوليةشعيب شنوؼ،  - 2
3 Guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p:85 
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 مراقبة حسابات التسيير -2-2
بعد القياـ دبراقبة حسابات ادليزانية، على احملقق أف يراقب صحة الكتابات اليت تتضمنها حسابات التسيري و  

 :كاأليتالنتيجة و ىي  
 ،التكاليف 
 اإليرادات. 

 مراقبة التكاليف -1-2-2
تتحمل ادلؤسسة خالؿ نشاطها تكاليف و نفقات حبسب طبيعة و أمهية مستوى النشاط و رقم األعماؿ  

احملقق، و على احملقق أف يراقب التكاليف بصفة دقيقة من أجل الكشف عن النقائص و األخطاء حىت يتم أخذىا 
 1تأسيس الضريبة. إعادةبعني االعتبار عند 

 المشتريات المستهلكة 1-1-2-2-
دلراقبة ىذا احلساب على احملقق أف يقارف بني ادلبالغ ادلسجلة يف اليومية العامة مع تلك ادلذكورة يف الفواتري  

ادلصاريف  إذل باإلضافةمع سعر الشراء من أجل ضماف صحتها و التكلفة ادلسجلة هبا، و اليت جيب أف تتساوى 
مصاريف الشراء ال جيب أف تدرج يف حسابات  يض اخلصومات ادلمنوحة مع ادلوردين، حيث أفالشراء مع زبف

 التكاليف حبسب طبيعتها بل يف حسابات ادلخزونات.
 الخدمات الخارجية -2-1-2-2

من الضروري ذلذه التكاليف أف ترتبط دبوضوع ونشاط ادلؤسسة، و على احملقق خصم ىذه التكاليف يف  
حدوثها فعال، و الفواتري اليت ربتوي الرسم على القيمة ادلضافة جيب أف  إذل باإلضافةحدود السقف احملدد جبائيا. 

 تسجل يف احملاسبة خارج الرسم.
 أعباء المستخدمين -3-1-2-2

فحص ىذا احلساب يتمثل يف مراقبة تطابق مبلغ ادلصاريف ادلستخدمني ادلوجودة يف دفًت األجور و مقارنتو  
ذلك على  إذل باإلضافة، و اإلمجارلبالغ ادلصرح هبا يف التصرحيات اجلبائية ادلتعلقة بالضريبة على الدخل مع ادل

العوف احملقق أف يتأكد من أف ىذه األجور متعلقة دبستخدمني ادلؤسسة و ليست متعلقة دبستخدمني ادلؤسسة و 
 ليست متعلقة دبستخدمني ومهيني.

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p:90 
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 المدفوعات المماثلةالضرائب و الرسوم و  -4-1-2-2
أف يتأكد من أف الضرائب و الرسـو قد مت تسديدىا، و أف عقوبات التأخري و الزيادات ليست  على احملقق

 مسجلة يف ىذا احلساب ألهنا غري قابلة للخصم جبائيا.
 األعباء التشغيلية األخرى و الألعباء المالية -5-1-2-2

و فوائد احلسابات اجلارية و حيقق فيها اعتمادا على كشوفات عموما تتضمن ىذه األعباء الفوائد البنكية 
 الربط و بطاقات ادلعلومات اليت أرسلتها ادلؤسسات ادلالية.

 االهتالكات  -6-1-2-2
ىتالكات قد مت طرحها من الربح اخلاـ. من أجل األخذ بعني االعتبار اإلعلى احملقق أف يتأكد من أف 

 تناقص عناصر التثبيتات.
 اإليراداتمراقبة  -2-2-2

 1ىذه اجملموعة ربتوي على: 
 المبيعات 1-2-2-2-

 البيع يقـو احملقق بالتأكد من ربقق ادلعادلة التالية: إعادةبالنسبة لنشاطات الشراء و  
 ادلخزوف النهائي -= ادلخزوف األورل+ ادلشًتيات الكمية ادلباعة

 إذلعمليات التحقيق أما بالنسبة  إجراءالتأكد من انتظاـ ادلشًتيات و ادلخزونات عند  إذل باإلضافة
 ادلؤسسات الصناعية على احملقق التأكد من:

 ،انتظاـ تسجيل فواتري ادلبيعات يف اليومية العامة و اليوميات ادلساعدة 
 ،تربير كل انقطاع يف سلسلة فواتري ادلبيعات 
 أف التقدير صحيح. أف التسجيل احملاسيب منتظم 

 المخزن اإلنتاجتغيرات  2-2-2-2-
 ادلخزف و ىذا ما بني بداية الفًتة و هنايتها. اإلنتاجعلى احملقق من مدى صحة ادلعلومات ادلتعلقة بكمية  
 
 

                                                           
 72، مرجع سبق ذكره، ص:الرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 1
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 المثبت اإلنتاج -3-2-2-2
عناصر األصل ادلعنوي و عناصر األصل العيين  إنتاجيقـو احملقق باالطالع على تكلفة يف ىذا احلساب  

 ادلنشأة من طرؼ الكياف و مدى صحة التسجيالت ادلسبقة ذلا.
 االستغالل إعانات -4-2-2-2

االستغالؿ انطالقا من كشوفات الربط مسلمة دبوجبها و األصل  إعاناتعلى احملقق ىنا التأكد من مبلغ  
 الداعي ذلا.

 و المنتوجات التشغيلية األخرىالمنتوجات المالية 5-2-2-2- 
ادلتأتية عموما من عوائد األسهم و كذلك من عمليات التنازؿ عن  اإليراداتىنا على احملقق التأكد من  

و غريىا من اليت تنتج عن مبيعات الفضالت و ادلهمالت  اإليراداتاألصوؿ ادلالية و أرباح الصرؼ و كذا 
و التكاليف البد من تسليط الضوء على الضرائب ادلًتتبة على  اإليراداتالعمليات و بعد التأكد من كافة 

 ادلؤسسة و مدى صحة مبالغها. 
 المبحث الثالث: تقيم المحاسبة و إقفال إجراءات المحاسبة

بعد القياـ بكل إجراءات ادلراقبة ادلعمقة و الفحص الدقيق للمحاسبة ، على احملقق أف خيتتم إجراءات   
 1ادلراقبة و يعطي حكما على مصداقية احملاسبة حيث أهنا تنتهي عند احلاالت التالية:

 ،تأكد التصرحيات ادلودعة من طرؼ ادلكلف 
 ،معاينة و إكتشاؼ أخطاء و عدـ إنتظاـ ادلكلف 

كتابيا بنتائج عملية ادلراقبة، و التبليغ جيب أف ويف كلتا احلالتني تكوف اإلدارة اجلبائية ملزمة بتبليغ ادلكلف    
حيدد فيو طبيعة الوثائق احملاسبية ادلقدمة، و تقييم احملققني حملاسبة ادلكلف جيب أف يكوف مربرا و معلال من أجل 

 ا.السماح للمكلف بصياغة مالحظاتو أو القبوؿ هب
  

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité ,op ,cite ,p:17 
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 المطلب األول: التقييم العام لمحاسبة المكلف
باإلعتماد على النصوص التشريعية و التنظيمية و النظاـ احملاسيب ادلارل، القانوف التجاري، القانوف اجلبائي،   

و على احملقق أف يعطي تقييمو حملاسبة ادلكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية و الذي ديكن أف يكوف قبوؿ أو رفض 
 احملاسبة.
 قبول المحاسبة:-1
كانت مطابقة ألحكاـ النظاـ احملاسيب ادلارل و تستويف الشروط الشكلية و   تكوف احملاسبة مقبولة إذا  

الشروط ادلوضوعية و أف النقائص ادللحوظة ال ترفع عنها صفة اإلقناع، و يف ىذه احلالة يتم تصحيح النتائج عن 
 1طريق اإلجراءات اإلعًتاضية.

 رفض المحاسبة: -2
 2إال إذا أثبتت اإلدارة طابعها غري ادلقنع و ذلك عندما: عقب التحقيق فيها،ال ديكن رفض احملاسبة   

من  11إذل  9يكوف مسك الدفاتر و السندات احملاسبية و الوثائق الثبوتية غري مطابق ألحكاـ ادلواد من 
 القانوف التجاري و للنظاـ احملاسيب ادلارل و غريىا من التشريعات و التنظيمات ادلعموؿ هبا.

ء أو إغفاالت أو معلومات غري صحيحة و متكررة يف عمليات مرتبطة بالعمليات تتضمن احملاسبة أخطا
 3احملاسبية.

يف ىذه احلالة ال تطبق اإلجراءات اإلعًتاضية و أما األسس ادلقًتحة فتعتمد بدوف أحذ بعني اإلعتبار رد 
 ادلكلف.

  

                                                           
 91،مرجع سبق ذكره، ص:الرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 1
 22، ص:2015، نون اإلجراءات الجبائيةقا، قسم األجراءات اإلستثنائية من 43ادلادة  - 2
 2014لسنة  ق. م.من  29و 28،معدلة دبوجب ادلادتني قانون اإلجراءات الجبائية: قسم اإلجراءات اإلستثنائية من 43ادلادة  - 3
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 المطلب الثاني: إجراءات التعديالت و العقوبات المفروضة
 التعديالت:إجراءات  -1
إف إجراء التعديالت يعتمد على درجة إحًتاـ ادلكلف لإللتزامات اجلبائية و احملاسبية، و ىذه التعديالت   

 ديكن أف تكوف إعًتاضية أو أحادية اجلانب.
 اإلجراءات اإلعتراضية: 1-1

اإلدارة اجلبائية إحًتاـ و ىي تتعلق بادلكلفني الذين حيًتموف اإللتزامات اجلبائية و احملاسبية، لذلك على   
بعض القواعد و اإللتزامات من أجل القياـ بالتعديالت الضرورية، و يف ىذا اإلطار فإف نتائج عمليات الرقابة 
اجلبائية جيب أف تبلغ للمكلف، حىت يف حاؿ عدـ وجود تعديالت، و قد جيري زلادثة إعًتاضية بني الطرفني 

أف يوجو عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار إستالـ أو تسلم للمكلف حوؿ النتائج ادلبلغة، و التبليغ جيب 
شخصيا، بيحيث أف يكوف مفصال و معلال حىت يتمكن ادلكلف من إرساؿ قبولو أو تقدًن مالحظاتو، و عندما 

 يرفض احملقق ىذه ادلالحظات جيب عليو أف يبلغو عن طريق مراسلة أيضا معللة و مفصلة أيضا.
من قانوف اإلجراءات اجلبائية على ما يلي " يف حالة القبوؿ الصريح، يصبح أساس  7-02 و تنص ادلادة  

، إال يف حالة إذا كاف ادلكلف بالضريبة قد إستعمل ديكن لإلدارة الرجوع فيو فرض الضريبة رلددا هنائيا، و ال
ديكن اإلعًتاض عليو عن طريق مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غري كاملة أو خاطئة خالؿ التحقيق، كما ال 

 1الطعن من طرؼ ادلكلف.
 اإلجراءات األحادية الجانب: 1-2

تقـو اإلدارة اجلبائية بصفة تلقائية باإلجراءات األحادية اجلانب عندما ال يلتـز ادلكلف بإلتزاماتو احملاسبية و   
اجلبائية، أو برفض الراقبة اجلبائية و عليها أف تأخذ يف احلسباف ىذا ادلوقف، و ىذا اإلجراء حيـر ادلكلف من 

 اءات األحادية اجلانب اليت تباشرىا اإلدارة اجلبائية ىي كما يلي:احلقوؽ ادلرتبطة باإلجراءات اإلعًتاضية، و اإلجر 
 التقويم التلقائي: 1-2-1
  2إذا تعذر القياـ بادلراقبة اجلبائية بفعل ادلكلف بالضريبة أو فعل الغري، يتم فورا تقدًن أسس فرض الضريبة.  
 التبليغ التلقائي 1-2-3
و ىو حق اإلدارة بتصحيح بشكل أحادي اجلانب تصرحيات ادلكلف بسبب أخطاء كبرية تربر الرفض   

 الكلي للمحاسبة.

                                                           
 12، ص2015 قانون اإلجراءات الجبائية، التحقيق ادلصوب يف احملاسبة من  7-20ادلادة  -1
 28، نفس ادلرجع ص: قانون الجراءات الجبائية، إجراء فرض الضريبة تلقائيا،من  44ادلادة  - 2
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 العقوبات المفروضة: -2
عندما يكتشف احملقق شلارسات تدليسية، سلالفات، إغفاالت أو أخطاء جبائية، يطبق عقوبات إذباه   

 1ئية أو جزائية حبسب خطورة ادلخالفة.ادلكلف اخلاضع للرقابة، و ديكن أف عقوبات جبا
 العقوبات الجبائية: 2-1
 زبتلف العفوبات اجلبائية حبسب ادلخالفة اليت إرتكبها ادلكلف و ديكن تلخيصها فيما يلي:  
 العقوبات لغياب التصريح: 2-1-1
 2. %05فيما خيص الضرائب ادلباشرة تطبق زيادة  

 3د.ج. 320222و بالنسبة إذل عدـ التصريح بالوجود تطبق غرامة 
 عقوبات التأخير أو عدم التصريح: -2-1-2
سنوي للضريبة على الدخل اإلمجارل أو الضريبة على أرباح الشركات يضاعف إف عدـ إيداع التصريح ال  

 4بشكل تلقائي . %05مبلغ ادلفروض عليو بنسبة 
و إذا أودع التصريح السنوي خالؿ الشهرين ادلواليني من تاريخ إنقضاء اآلجاؿ احملددة قانونا زبفض الزيادة   

 إذل : 05%
 12% ،إذا كانت فًتة التأخر ال تتجاوز الشهر 
 02% .5عندما تتجاوز الشهر 

لذين يستفيدوف من إعفاء و اإليداع ادلتأخر للتصريح دبجمل عبارة " ال شيئ" و ادلكتتبة من قبل ادلكلفني ا  
 أو النتائج تكوف عجز تؤدي تطبيق غرامة تقدر ب:

 00522 ،د.ج عندما يكوف التأخري أقل من شهر 
 50222 ،د.ج عندما يكوف التأخري أكثر من شهر 
 120222  د.ج عندما يكوف التأخري أكثر من شهرين 

 
                                                           

 95مرجع سبق ذكره، ص: الرقابة الجبائية،مصطفى عوادي،  - 1
 2013المماثلة قانون الضرائب و الرسومالزيادات يف الضريبة و الغرامات اجلبائية،من  -1-192ادلادة  - 2
 2013قانون الضرائب و الرسوم المماثلةلغرامات اجلبائية من ا -1-194ادلادة  - 3
 2013قانون الضرائب و الرسوم المماثلةالزيادات يف الضريبة و الغرامات اجلبائية، من  -1-192ادلادة  - 4
 2013، وعاء الضريبة،من قانوف الضرائب و الرسـو ادلماثلة 322ادلادة  - 5
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 الزيادات بسبب نقص التصريح -2-1-3
من قانوف الضرائب و الرسـو ادلماثلة عندما يصرح مكلف بالضريبة ملـز  -1-193بناءا على نص ادلادة   

بتقدًن تصرحيات تتضمن اإلشارة إذل األسس أو العناصر اليت تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبني دخال أو رحبا 
 1ناقصا أو غري صحيح، يزاد على مبلغ احلقوؽ اليت سبلص منها أو أخل هبا نسبة:

 12%  د.ج أو يساويو، 520222إذا كاف مبلغ احلقوؽ ادلمتلص منها يقل عن مبلغ 
 15%  د.ج  0220222د.ج و يقل عن مبلغ  520222إذا كاف مبلغ احلقوؽ ادلتملص منها يقل عن مبلغ

 أو يساويو،
 05% د.ج. 0220222ادلتملص يفوؽ  إذا كاف مبلغ احلقوؽ 

من نفس القانوف على أف عند زلاولة القياـ بأعماؿ الغش، تطبق زيادة قدرىا  -0-193و تنص ادلادة   
د.ج( أو  522220222) على كامل احلقوؽ إذا كاف مقدار احلقوؽ ادلتملص منها أقل من مخسة ماليني  122%

 2يعادذلا.
 نار جزائري.عندما تفوؽ احلقوؽ ادلتلمص منها سنويا مخسة ماليني دي %022و ترفع ىذه الزيادة إذل   
 العقوبات الجزائية: 2-2
ديكن لإلدارة اجلبائية أف تباشر متابعات جزائية ضد ادلكلف الذي يقـو بعمليات الغش، و قد نصت على  

من قانوف الضرائب  323اليت ضاعفت العقوبات ادلنصوص عليها يف ادلادة  0223من قانوف ادلالية  08 ذلك ادلادة
 و الرسـو ادلماثلة .

ر وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم ملص بإستعماؿ طرؽ تدليسية يف إقرايعاقب كل من سبلص أو حاوؿ الت" 
 خاضع لو، 

  

                                                           
 2013، الزيادات بسبب نقص يف التصريح، من قانوف الضرائب و الرسـو ادلماثلة،1-193ادلادة  - 1
 2013الزيادات بسبب نقص يف التصريح ،من قانوف الضرائب و الرسـو ادلماثلة، 2-193ادلادة  - 2
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 جدوؿ يلخص الغرامات اجلبائية و العقوبات اجلنحية ادلفروضة على ادلدلسني :66الجدول رقم
 الحبس أو السجن المؤقت ) سنة ( الغرامة مبلغ الحقوق المتلمص منها

  د.ج 122222إذل  52222من  د.ج 122222ال يتجاوز 
د.ج و ال يتجاوز 122222أكثر من 

 د.ج  322222
 احلبس من سنة إذل مخس سنوات د.ج122222إذل  52222من 

د.ج ال يتجاوز 322222أكثر من 
 د.ج 1222222

 سنوات 12سنة إذل  0احلبس من  د.ج 322222د.ج إذل12222من 

د.ج ال يتجاوز 1222222أكثر من 
 د.ج3222222

 سنوات 12إذل  5السجن ادلؤقت من  د.ج1220222إذل 322222من 

 د.ج32220222إذل12220222من د.ج  3222222أكثر من 
 

 سنة 02إذل  12السجن ادلؤقت من 

 من قانوف الضرائب و الرسـو ادلماثلة  323ادلادة  المصدر:
وجب و نشري ىنا أف الشركاء مرتكيب اجلرائم و اجلنح تطبق عليهم نفس العقوبات ادلذكورة يف اجلدوؿ دب  
 1وبات اليت تنص على ما يلي:من قانوف العق -0 -40ادلادة 

" يطبق على شركاء مرتكيب ادلخالفات ادلشار إليها يف الفقرة السابقة و يعتربوف على اخلصوص كشركاء 
 األشخاص:
 يتدخلوف بصفة غري قانونية لإلذبار يف القيم ادلنقولة أو ربصيل قسائم يف اخلارج، الذين 
 .الذين قبضوا بإمسهم قسائم ديلكها الغري 

 المطلب الثالث: إعادة تأسيس فرض الضريبة و تبليغ النتائج
 الفرع األول: إعادة تأسيس فرض الضريبة

طريقة إعادة تأسيس فرض الضريبة تعتمد بشكل أساسي على طبيعة النشاط اخلاضع للرقابة، و درجة  
و اإللتزامات اجلبائية، و مدى اإلغفاالت و النقائص ادللحوظة، ىذا الشيئ جيري احملقق إحًتاـ النصوص التشريعية 

 2تعماال ىي:إعادة تأسيس فرض الضريبة، و طرؽ إعادة تأسيس فرض الضريبة األكثر إس
 
 

                                                           
 من قانوف العقوبات -2-42ادلادة  - 1

2 Guide du vérificateur de comptabilité,op,cit,p:32 
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 إعادة التأسيس بناءا على العناصر الكمية ) المواد ( -1
يلجأ احملقق ذلذه الطريقة لسهولتها، و أغلب النشاطات تطبق عليها ىذه الطريقة لكن بعض النشاطات ال   

ادلؤسسات و تطبق عليها كادلهن احلرة، و مقاورل األشغاؿ العمومية... اخل، و كما أهنا ال تطبق على كربيات 
 ادلؤسسات اليت سبتلك تشكيلة متنوعة للمنتجات و ادلواد و متجددة بصفة دائمة.

 1مثال إلعادة تأسيس حساب ادلواد دلؤسسة شراء و إعادة بيع لسنة واحدة ديثل كما يلي:
 سلزوف أوؿ مدة       
 ادلشًتيات ) +(     
 سلزوف آخر مدة (-)     
 اإلستهالكات ادلعاد تأسيسها  (-)     
 اإلستهالكات ادلصرح هبا (-)     
 الفرؽ ) اخلسائر أو اإلغفاالت ( (-)     

ديالت اليت ستجري و إف نسبة اإلغفاالت ربسب بناءا على رقم األعماؿ ادلصرح بو من أجل ربديد التع
 100 ×نسبة اإلغفاؿ= ) مبلغ اإلغفاالت ( / ) اإلستهالكات ادلصرح هبا (  يلي: تكوف كما

 2بالنسبة إلعادة تأسيس حساب مواد ادلؤسسة إنتاج خالؿ سنة واحدة فيكوف كما يلي:
 ادلخزوف األورل للمواد األولية 
 مشًتيات ادلادة األولية )+( 
 ادلخزوف التهائي للمواد األولية (-) 
 اخلاـ للمواد األوليةاإلستهالكات )=( 
 الضياع ) نسبة مؤوية (  (-)

 اإلستهالكات الصافية للمواد الولية )=(
 ادلخزوف األورل للمنتجات التامة زلولة إذل مواد أولية (-)

 ادلخزوف النهائي للمنتجات التامة زلولة إذل مواد أولية)+(
 اإلستهالكات ادلؤسسة للمواد األولية)=(

 ح هبااإلستهالكات ادلصر (-)
 )=(الفرؽ أو اإلغفاؿ

                                                           
 85، مرجع سبق ذكره، ص.الرقابة الجبائيةمصطفى عوادي،  - 1
 86نفس ادلرجع ، ص - 2
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 إعادة تأسيس رقم األعمال بناءا على اإلرادات و الفوترة -2
 بناءا على اإلرادات 2-1
من أجل ربديد اإليرادات اليت قامت هبا ادلؤسسة اخلاضعة للرقابة فعليا، يتطلب األمر فتح حساب مارل و   

الذي حيتوي على رلمل الطرؼ ادلدين حلساب الصندوؽ و كذلك األرصدة الدائنة حلساب البنكي للمؤسسة أو 
 صدة يف بداية و هناية السنة.و أر  تسبيقات العمالء ادلستغل ) مؤسسة فردية ( باألخذ بعني اإلعتبار

 1ىذا احلساب يكوف كما يلي:  
 الصندوؽ ) رلموع الطرؼ ادلدين (        

 )+( احلساب البنكي ) اجلانب ادلدين للحساب احملاسيب أو اجلانب الدائن للحساب البنكي (
 )=( رلموع )ربصيالت الدورة(

 ديسمرب 31)+( تسبيقات العمالء يف 
 ديسمرب 31( تسبيقات العمالء يف -)
 جانفي 21( رصيد ح/ عمالء يف -)

 ديسمرب 31)+( رصيد ح/ عمالء يف 
 )=( رقم األعماؿ ادلؤسس

حيث أف رقم األعماؿ ادلؤسس يقارف مع رقم األعماؿ ادلصرح بو من أجل الكشف عن إغفاالت أو 
 التخفيضات زلتملة

 بناءا على الفوترة 2-2
أساس فرض الضريبة خصوصا الضرائب ادلباشرة، و إعادة تأسيس األسس ادلفوترة التسمح وترة تشكل الف  

فقط دبراجعة أرصدة و تسبيقات العمالء، و كذلك التحصيالت و الفوترة ادلصرح هبا، و إعادة تأسيس رقم 
 2األعماؿ ادلفوتر دلؤسسة أشغاؿ عمومية يقدـ كما يلي:

 
 
 
 

                                                           
 86مصطفى عوادي، الرقابة اجلبائية، مرجع سبق ذكره، ص: - 1
 87مرجع سبق ذكره، ص:مصطفى عوادي، الرقابة اجلبائية،  -2
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 )+( التحصيالت ادلصرح هبا
 21/21( رصيد ح/ العمالء يف -)

 21/21)+( تسبيقات العمالء يف 
 31/10)+( رصيد ح/ عمالء يف 

 31/10( تسبيقات العمالء يف -)
 ( رقم األعماؿ ادلفوتر)=
 ( الفوترة ادلصرح هبا-)

 )=( الفرؽ
 

 و ىذا الفرؽ ديثل التحصيالت غري ادلصرح هبا اخلاضعة للرسم على القيمة ادلضافة
 إعادة تأسيس رقم األعمال بناءا على تكاليف اإلنتاج  -3
ديكن للمحقق أف يقـو بناءا على بعض التكاليف بإعادة تأسيس اإليرادات رقم األعماؿ احملقق، و من بني   

ىذه التكاليف األجور ادلدفوعة للعماؿ، حيث تعترب وسيلة فعالة لتحديد رقم األعماؿ احملقق، و يتم ذلك عن 
نة األجور ادلدفوعة برقم األعماؿ ادلصرح بو، و من ناحية أخرى بني إنتاج ادلؤسسة مع إستهالكات طريق مقار 

طاقة الكهربائية للسنوات األربع اخلاضعة للرقابة، حيث من ادلفروض أف جيد احملقق أسس العالقة لكل سنة ما ال
ن أيضا أف يشكل وسيلة إلعادة تأسيس عدا يف حالة تغري معدات اإلنتاج، كما أف إستهالكات احملروقات،ػ ديك

  1اإليرادات أو رقم األعماؿ، و ىذا اإلجراء صاحل باألخص بالنسبة دلؤسسات نقل السلع و ادلسافرين.
 إعادة تأسيس رقم األعمال بواسطة النسب -4
ىذه الطرقة تتمثل يف مقارنة العالقات اليت توجد بني بعض العناصر ادلكونة لسعر التكلفة بالكمية و القيمة   

مع ادلعطيات ادلستخرجة من احملاسبة، و يكفي لتحديد رقم األعماؿ احملقق بضرب كميات ادلواد األولية ) باألخذ 
يف ىذا ىذه الطريقة ليست مستعملة يف ذبارة التجزئة،  يف احلسباف ادلخزوف احلقيقي ( يف سعر البيع الوحدوي، و

اإلستغالؿ و اليت تتمثل يف مقارنة النسب احملددة بواسطة ادلعطيات من التجارة نستعمل طريقة نسب النوع 
 2احملاسبية مع تلك ادلستخرجة من الوثائق التربيرية.

 

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité, op, cit, p:125 
2 Ipid, p:126 
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 دراسة السعرإعادة تأسيس رقم األعمال بواسطة  -5
من قبل ادلكلف، ىذا ادلعامل  السعر هتدؼ إذل ضماف صحة معامل اذلامش اإلمجارل ادلصرح بوإف دراسة   

 حيدد بالعالقة التالية:
 ادلعامل = سعر البيع ادلتوسط ادلرجح للوحدة/ سعر الشراء ادلتوسط ادلرجح للوحدة 

 حيث: سعر البيع ادلتوسط ادلرجح للوحدة = رقم األعماؿ/ الكمية ادلباعة
شراء ادلتوسط ادلرجح للوحدة = ) سلزوف أورل+ مشًتيات الفًتة ( بالقيمة/ ) سلزوف أورل + مشًتيات سعر ال

 الفًتة( بالكمية.
ىذا ادلعامل يدؿ على وجود خلل عندما يكوف أكرب من ادلعدؿ ادلصرح بو، لكن عندما يكوف الفرؽ كبريا و 

يؤدي ىذا إذل رفض احملاسبة من حيث الشكل و  متكررا خالؿ أربع سنوات اخلاضعة للمراقبة الذي ديكن أف
 تطبيق معامل متوسط أكرب هبدؼ تأسيس رقم األعماؿ

 إعادة تأسيس رقم األعمال بواسطة مؤشرات أخرى -6
ديتلك احملقق عدة مؤشرات أخرى ة اليت من ادلمكن أف يعتمدىا من أجل إعادة تكوين اإليرادات أو رقم   

 ىنا: األعماؿ احملقق ديكن أف نذكر
  مشًتيات ادلشروبات الغازية و الكحولية من أجل إعادة تأسيس اإليرادات احملققة من قبل أصحاب
 ادلطاعم.
 .سجل أمساء مرتادي الفنادؽ 

مع العلم أف كل إجراء يهدؼ إذل إعادة تأسيس رقم األعماؿ يتضمن بادلوازاة رفض احملاسبة من حيث 
 ادلضموف.

 الفرع الثاني: تبليغ النتائج
بعد إنتهاء عمليات ادلراقبة، على اإلدارة اجلبائية أف تعلم ادلكلف بالضريبة اخلاضع للرقابة بالتعديالت اجملراة  

 1عن طريق تبليغ موصى عليو مع وصل إستالـ.
 2الرد، على مالحظات ادلكلف بالضريبة.يتعني على اإلدارة  كما 

                                                           
 2015 قانون اإلجراءات الجبائية،الفقرة األوذل ،إجراءات إعادة التقييم من  42ادلادة  - 1
 ق.ممن  14و 2007لسنة  ق.ممن 40،معدلة دبوجب ادلادتني قانون اإلجراءات الجبائية: الفقرة الثانية ،إجراءات إعادة التقييم من 42ادلادة - 2

 2013لسنة 
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أف لو احلق يف أف يستعني دبستشار من و جيب أف يكوف مفصال بشكل كاؼ و معلال، و يذكر فيو  
يـو من أجل إرساؿ موافقتو و صياغة مالحظاتو، كما على اإلدارة الرد، على مالحظات  32إختياره، و لو أجل 

 1ادلكلف بالضريبة، و نشري ىنا أف التبليغ يهدؼ إذل قطع فًتة التقادـ احملددة قانونا،
 و بعد التبليغ توجد ثالث حاالت ديكن أف تواجو ادلكلف:  
  اآلجاؿ القانونية بإصدار مالحظات و اليت ديكن أف تكوف موضوعية و مربرة و رد ادلكلف يرسل يف

بالتارل تقبل، أو غري مؤسسة و بالتارل ترفض، لذلك على احملقق أف يصوغ تبليغا هنائيا و جيب أف يكوف معال و 
 الكفاية. مفصال دبا فيو

  مقبولة من األفضل أف تصحح األسس ادلبلغة من أجل الرد يرسل متأخرا و عندما تكوف حجج ادلكلف
 إقامة بشكل مالئم جدوؿ فرض الضريبة إضايف.

 .غياب الرد و يف ىذه احلاؿ تفهم كقبوؿ ضمين للمكلف باألسس ادلبلغة مسبقا من قبل احملقق 
 42للمكلف، سواء أجاب ىذا األخري أـ ال على ما ورد يف التبليغ يف أجل  بعدما يبلغ احملقق نتائج ادلراقبة  

 يوما، على احملقق أف حيرر تقرير عمليات التحقيق و يقـو بإصدار اجلداوؿ اإلضافية.
 التبليغ النهائي-1
، و التعديالت اجملراة جيب أف تكوف مربرة  42إف التبليغ النهائي للتعديالت يكوف بعد إنقضاء أجل    يـو

 التبليغ النهائي، و حبيث جيب أف تكوف يف أجل معقوؿ.بشكل كايف و معللة، و ال يوجد تاريخ زلدد من أجل 
 تحرير تقرير عمليات التحقيق -2
يسمح ىذا التقرير دلختلف ادلصاحل دبمارسة مهامها يف أعماؿ الرقابة، و حيتوي عناصر تنفيذ عمليات   

التحقيق، و من أجل ىدؼ التوحيد يوجد منوذج يستعمل من قبل كل ادلصاحل ادلعينة بادلراقبة، و تودع نسخة من 
 ادلديرية اجلهوية للضرائب من أجل التحليل تقرير ادلراقبة يف ادللف اجلبائي للمكلف، بينما ترسل نسخة أخرى إذل

 و التلخيص.
 إصدار الجداول اإلضافية -3
 ىذه اجلداوؿ اإلضافية سبثل هناية عمليات الرقابة اجلبائية، حيث يتم ربديد احلقوؽ و العقوبات ادلستدركة. 

   

                                                           
 2015 قانون اإلجراءات الجبائيةلى رقم األعماؿ من ،الرسـو ع 112ادلادة  - 1
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 الخاتمة 
إف من خالؿ ىذا الفصل وصلنا إذل أف ادلشرع اجلزائري سن مجلة من القوانني اليت زبص كل من ادلكلف   

اجلبائية هبدؼ تنظيم العالقة بينهما و جعلها مقننة، لذا منح صالحيات لألعواف ادلراقبني  اإلدارةبالضريبة وكذا 
وتفاديا عدة التزامات، و لكن و بادلوازاة  مهامهم و يف نفس الوقت فرض على ادلكلف بالضريبة ألداءتيسريا 

اجلبائية عمل ادلشرع اجلزائري على محاية ادلكلف دبنحو مجلة من ضمانات سواء ادلتعلقة بسري  اإلدارةلتعسف 
 التحقيق و بإجراءات التقوًن.

تكوف بفحص زلاسبة  أهناو أثناء استعراضنا لتنفيذ عملية التدقيق اجلبائي و التحقيق احملاسيب، اتضح   
عدـ التوافق مع ما ىو مصرح بو، و  إذلكال و مضمونا الكتشاؼ األخطاء اليت تؤدي ش ادلكلف ادلعين بالتحقيق

 بالتارل الرفض الكلي أو اجلزئي حملاسبتو و من مث ضرورة إعادة تأسيس القاعدة اخلاضعة للضريبة 
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 :مقدمة الفصل
يتميز النظام الضرييب بقواعد أساسية من حيث كونو يعتمد على دراسة الضرائب اظتصرح هبا، و يف إطار    

و رقم أعماعتم الذي حيققونو، لذلك من اظتفروض أن يكون ذو  مدا خيلهمىذا اظتكلفون بالضريبة يصرحون عن 
قد ديتنع اظتكلف على دفع ما عليو من الضرائب إذ راحة، لكن الصرحياهتم طابع أن تكتسي تصنية حسنة و 

ة ت اظتراقباظتشكل اظتطروح مشكل إمهال اظتواد اظتتوفرة إذل حد التهرب الضرييب قد أخذ منعرجا خطًن، حيث جاء
كوسيلة من وسائل مكافحة ىذه الظاىرة. و تكملة مبا جاءت بو   بصحة خاصة  التدقيق اصتبائي اصتبائية و

ة حيث قمنا بدراسة تطبيقية لربط و تعميق اظتفاىيم اطتاصة باظتوضوع، و كان ذلك على مستوى الدراسة النظري
 إذل: مبحثٌن من الدراسة ومت تقسيم ىذا الفصل، مركز الضرائب بوالية مستغازل 

 تقدمي مركز الضرائب لوالية مستغازل المبحث األول:
 : التصرحيات اصتبائية لدى مركز الضرائبالمبحث الثاني

 منوذج عن إجراءات التدقيق اصتبائي  :الثالث المبحث
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 تقديم مركز الضرائب لوالية مستغانم :المبحث األول
 و بدوره الجبائي ركز الضرائب: تعريف مالمطلب األول 

 : تعريف مركز الضرائبالفرع األول
مركز الضرائب ىو مركز تسيًن موحد، جيمع حتت إشراف رئيس اظتركز، كل مهام التسيًن و التحصيل و   

و مديرية الضرائب الوالئية، هبذا الصدد يشكل  القبضاتاظتراقبة و اظتنازعات اليت تتكفل هبا حاليا اظتفتشيات و 
 1و ىم : اختصاصوجملال الوحيد للمكلفٌن بالضريبة التابعٌن  مركز الضرائب احملور اصتبائي

 اظتؤسسات اطتاضعة للنظام الضرييب. -
 اظتهن اضترة. -
 مديرية كربيات اظتؤسسات. اختصاصاظتؤسسات غًن اطتاضعة جملال  -

 : الدور الجبائي لمركز الضرائب لوالية مستغانمالفرع الثاني
 2كالتارل:وم هبا و ىي  يربز دوره اصتبائي أساسا من خالل اظتهام اليت يق   
 الضريبي: في مجال الوعاء -1

ٌن بعنوان اظتداخيل اطتاضعة للضريبة يعناصتبائية للشركات و غًنىا من األشخاص اظت ديسك و يسًن اظتلفات
 على أرباح الشركات.

مسك و تسيًن اظتلفات اصتبائية للمكلفٌن بالضريبة اطتاضعٌن للنظام اضتقيقي لإلخضاع الضرييب بعنوان 
 الصناعية و التجارية و األرباح الغًن التجارية.األرباح 

 إصدار و معاينة و اظتصادقة على اصتداول و قوائم التحصيالت و شهادات اإللغاء أو التخفيض.
 في مجال التحصيل: -2

 .األتاوىالتكفل باصتداول و سندات اإليرادات و حتصيل الضرائب و الرسوم و  -
 و التحصيل و تقدير األموال النقدية.التكفل بالعمليات اظتادية للدفع  -
 ضبط الكتابات و اضتسابات و مركز تسليم القيم. -

  

                                                           
 1الضرائب، ص وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب، مطويات مركز الضرائب، تنظيم و مهام مركز   - 1

 1،2نفس اظترجع أعاله، ص،ص  -  2
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 في مجال الرقابة:-3
 و مراقبة التصرحيات. استغالعتااظتعلومات اصتبائية و رتعها و  البحث عن -
 إعداد و إؾتاز برامج التدخالت و اظتراقبة لدى اطتاضعٌن للضريبة و تقييم نتائجها. -

 في مجال المنازعات: _4
 دراسة و معاصتة الشكاوي. -
 متابعة اظتنازعات اإلدارية و القضائية. -
 تسديد قروض الرسم على القيمة اظتضافة. -

 و اإلعالم: االستقبالفي مجال  -5
 و إعالم اظتكلفٌن بالضريبة. استقبالضمان مهمة  -
 تلك اظتتعلقة بإنشاء اظتؤسسات و تعديل قوانينها األساسية.سيما بالوعاء الالتكفل باإلجراءات اإلدارية اطتاصة  -
 تنظيم و تسيًن اظتواعيد. -
 مركز الضرائب. الختصاصنشر اظتعلومات و اظتطبوعات لصاحل اظتكلفٌن بالضريبة التابعٌن  -
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 : الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب لوالية مستغانمالمطلب الثاني
 الهيكل التنظيمي: الفرع األول

 1الشكل التارل يوضح ذلك:
 ي لمركز الضرائب" لوالية مستغانمالهيكل التنظيم :(01)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من اعتماد الطالبة باالعتماد على مطويات اظتديرية العامة للضرائب، مركز الضرائب تنظيم و مهام  المصدر:
 مركز الضرائب 

  

                                                           
 4، وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب، مركز الضرائب، مطويات تنظيم و مهام مركز الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص -1

 مصلحة اإلعالم اآلرل و الوسائل رئيس اظتركز مصلحة االستقبال واإلعالم

 اظتصلحة الرئيسية للتسيًن

 مصلحة جباية القطاع الصناعي

مصلحة جباية قطاع البناء و 
 األشغال العمومية

 مصلحة جباية القطاع التجاري

 مصلحة جباية قطاع اطتدمات

 القباضة

مصلحة 
 الصندوق

 مصلحة اظتراقبة

مصلحة 
 اظتراقبة

مصلحة 
مصلحة التبليغات  احملاسبات

 فو األمر بالصر 

مصلحة صتان 
الطعن و اظتنازعات 
 القضائية

اظتصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

 مصلحة الشكاوي

 مصلحة التدخالت

مصلحة البحث عن 
 اظتادة اطتاضعة للضريبة

مصلحة بطاقيات 
 و كشف اظتعلومات

الرئيسية اظتصلحة 
 اليحث للمراقبة و

 مصلحة جباية قطاع اظتهن اضترة
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  الفرع الثاني: تنظيم مركز الضرائب لوالية مستغانم
 يسير مركز الضرائب رئيس مركز, وهو يتشكل من:(1

 (03)رئيسية  ثالث مصالح -

 اظتلفاتأ( اظتصلحة الرئيسية لتسيًن 
 ب( اظتصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث

 ج( اظتصلحة الرئيسية للمنازعات
 (02)مصلحتين  -

 و اإلعالم االستقبالأ( مصلحة 
 ب( مصلحة اإلعالم اآلرل و الوسائل

 (04)القباضة  -

 العوائق التي بإمكانها أن تظهر خالل العالقة: -(2
،ديكن أن تشكل العالقة بٌن ىذا اصتمهور و بٌن اظتصاحل عوائق كبًنة سواء بالنسبة االستقبالخالل 

 .االستقباللألشخاص الذين يعانون صعوبات أو بالنسبة لعون 
 بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الصعوبات:/ 2-1

 يواجو الشخص الذي يعاين صعوبات ما يلي:
 على الذات. االعتمادنقص يف  -
 يف الدخول.صعوبات  -
الكتايب يزيد من حدة الصعوبات العادية لفهم الّلغة الشفهي و  االتصالسرد الطلب )صعوبات و  صعوبة يف فهم -

 اإلدارية(.
 اطتوف من السخرية. -
 يف بعض األحيان اصتهل بالقانون. -
 .االىتمامالشعور بقلة  -
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 ما يلي: االستقباليواجهون عون  :االستقبالبالنسبة لعون /2-2
 األشخاص اآلخرين. انتظارالشخص دون إطالة مدة  الستقبالصعوبة ختصيص الوقت الضروري ضغط الوقت: -
 عدم التكيف مع األماكن )صعوبة إمكانية الوصول،السرية( -
الشعور بنقص الكفاءة لتلبية الطلب )لغة اإلشارات، الرترتة لألشخاص األجانب( و الذي ديكن أن يصل إذل  -

 الشعور بأن وضعية الشخص قد تتعداه.
 اطتوف من الطرف اآلخر،السيما السلوك العدواين لبعض اظتكلفٌن بالضريبة. -

 فعال لألشخاص الذين يعانون صعوبات: استقبال -3
جهون صعوبات، يتعٌن اظتكلفٌن بالضريبة الذين يوا استقبالاطتدمة، و بغية حتسٌن  يف إطار مرجعية نوعية

اظتكلفٌن بالضريبة الذين يواجهون صعوبات، ىذا من خالل  استقبالعلى مصاضتنا تبين مسعى فعال من أجل 
 دمج أنشطة ػتددة تتمثل فيما يلي:

 :االستقبالتعزيز كفاءة عون /3-1
 أن يكون قادرا على: ستقبالاالتعٌن على عون ي

 معرفتو حول اإلحساس باألشخاص اظتعاقٌن.التقرب من اظتعاق و ذلك بتنمية  -
، يكون العون حتت الضغط الذي يتوجب عليو أن يكون قادرا االستقبالتسيًن اإلجهاد الذايت، ففي وضعية  -

، التنفس ...( و كذا االسرتخاءوضعيات ػتددة ) التنقل،حركات  اختاذعلى التحكم يف ىذا اإلجهاد من خالل 
 التحكم يف وتًنة العالقة.

 اإلصغاء بعناية، ديكن للعون إعادة النظر يف موقفو و بالتارل يتحكم يف اضتوار. -
 تكييف األسلوب التقين اظتستعمل و الذي يعترب العنصر األكثر حتكما يف العالقة. -
 جعل اضتوار الشفهي جدي من خالل التحكم يف الصوت و وتًنة الكالم و األسلوب و نربة الصوت. -
ت العصبية بتطوير حسو بالتعاطف، و ىذا مع جتنب الوقوع يف العقبات الشخصية و الشعور مواجهة الفرتا -

 اظتفرط. االنفعالبالذنب و 
 /إنشاء تنظيم مناسب لهذه الفئة من الجمهور:3-2

بكيفية من شأهنا الدخول و إمكانية الوصول إذل مصاضتنا عتذا  منظمة االستقبالأن تكون مصاحل  جيب
 الصنف من اصتمهور، مثل:

 ، اعتاتف، اظتراسالت الربيدية.االنرتنتعن بعد:  لالستقبالإعطاء األولية  -
 الشخصي من خالل جتهيز ؽترات مهيأة للدخول، مصاعد و كراسي متحركة. االستقبالهتنئة أماكن  -
 عتؤالء األشخاص. االنتظارر ذوي أولوية يف طوابًن توفًن نظام عبو  -
 تكييف الطاوالت و الشبابيك بعلو يناسب الكراسي اظتتحرك. -
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 ) األشخاص و الضرائب المعنيين (  االختصاصالمطلب الثالث:مجال 
 منهم األشخاص التابعين لمراكز الضرائب -1

 1مراكز الضرائب: اختصاصجملال  يتبع
 اطتاضعة للنظام الضرييب اضتقيقي أو النظام اظتبسط، و اظتمارسٌن للعمليات التالية:اظتؤسسات الفردية  1-1
 .عمليات البيع باصتملة 
 .العمليات اليت يقوم هبا الوكالء اظتعتمدين 
 .موزعو ػتطات الوقود 
  اظتكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات البيع ظتؤسسات مستفيدة من اإلعفاء اظتنصوص عليو يف

 من الرسم. باإليفاءالتنظيم اظتتعلق باحملروقات و اظتؤسسات اليت تستفيد من نظام الشراء 
 .جتار األمالك و ما شاهبهم و كذا منظموا العروض و األلعاب و التسليات مبختلف أنواعها 
 الشركات غًن تابعة ظتديرية كربيات اظتؤسسات. 1-2
 أعضاء اظتهن اضترة. 1-3
 ؟ما هي الضرائب و الرسوم المسيرة من طرف مراكز الضرائب -2
 2تتمثل مهام مراكز الضرائب يف تسيًن الوعاء الضرييب و حتصيل و مراقبة الضرائب و الرسوم التالية: 
  الصناعية و التجارية/ اظتستحقة على اظتؤسسات الفردية الضريبة على الدخل اإلرتارل/ فئة األرباح

 اطتاضعة للنظام الضرييب اضتقيقي أو النظام اظتبسط
 .الضريبة على الدخل اإلرتارل/ فئة األرباح غًن التجارية/ اظتستحقة على أعضاء اظتهن اضترة 
  شركات  أوالعام األرباح الشركات اظتستحقة على شركات األموال اطتاضعة للقانون الضريبة على

اطتضوع  اختارتاألشخاص، أو شركات اظتسامهة باظتعىن الذي جاء يف القانون التجاري و الشركات اظتدنية اليت 
 للضريبة على أرباح الشركات.

 .الرسم على القيمة اظتضافة 
  االستهالكالرسم الداخلي على. 
 .رسم اظترور على الكحول 

                                                           
 7، ص 2009وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب،دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب منشور   - 1
  7،8نفس اظترجع أعاله، ص،ص  -2
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 .الرسم على النشاط اظتهين 
 من اظتصدر اظتستحقة على األجور و اظترتبات و اظتكافآت. االقتطاعات 
 من اظتصدر اظتستحقة على توزيع أرباح األسهم على الشركاء. االقتطاعات 
 .حقوق الطابع 
 ما هي الضرائب و الرسوم التي تخضعون لها؟ -3
المهن ظام المبسط أو أصحاب إذا كانت مؤسسة فردية خاضعة للنظام الضريبي الحقيقي أو الن 3-1

 1:ـالحرة فأنتم تخضعون ل
  فئة األرباح غًن أو الضريبة على الدخل اإلرتارل عند حتقيق دخل يتعلق بفئة األرباح التجارية و الصناعية

 التجارية.
 .الرسم على النشاط اظتهين 
 .الرسم على القيمة اظتضافة 
 إذا كانت شركة غير تابعة لمديرية كبريات المؤسسات. 3-2

 2:خضوع الضريبة بالطبيعة القانونية للشركةيرتبط نظام 
بالنسبة لشركات األموال ) الشركات ذات اظتسؤولية احملدودة، الشركات ذات األسهم، شركات التوصية أ( 

 ذات أسهم... ( :
 .خضع األرباح احملققة إذل الضريبة على أرباح الشركات 
  النشاط اظتهين و الرسم على القيمة اظتضافة.خيضع رقم األعمال احملقق يف اصتزائر اذل الرسم على 
  خيضع مداخيل اظتسًنين صاحيب أغلبية اضتصص يف الشركات ذات اظتسؤولية احملدودة إذل الضريبة على

 الدخل اإلرتارل فئة األرباح غًن التجارية، حسب نظام التصريح اظتراقب.
 ، شركات التوصية البسيطة (:بالنسبة لشركات األشخاص ) شركات التضامن، شركات اظتسامهةب( 
  للضريبة على الدخل اإلرتارل بصدد اظتداخيل اظتوزعة تناسبا مع حصصهم لشركات اخيضع شركاء ىذه

 وفقا للنظام الضرييب اضتقيقي (. إجباريا، ) تقييم األرباح االجتماعية
 القيمة اظتضافة.شاط اظتهين و الرسم على احملقق يف اصتزائر للرسم على الن خيضع رقم األعمال 

                                                           
 10وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب ، دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب، نفس اظترجع السابق، ص - 1
 10نفس اظترجع أعاله، ص  - 2



 -مستغانم-دراسة ميدانية بمركز الضرائب                                        الفصل الثالث:
 

101 
 

غًن أن، ختضع اظتداخيل احملققة من طرف اظتكلفٌن بالضريبة التابعٌن لكل من النظام اظتبسط و نظام :مالحظة
يف اظتؤسسة  االقتضاءالتصريح اظتراقب، للضريبة على الدخل اإلرتارل قي مكان ؽتارسة النشاط أو اظتهنة أو عند 

 الرئيسية.
الشركاء قي شركات األشخاص و شركات اظتسامهة مبفهوم القانون  ا خيلظتديطبق نفس األمر بالنسبة و 

 التجاري و أعضاء الشركات اظتدنية اطتاضعة للنظامٌن اظتذكورين أعاله.

 يوفر لكم مركز الضرائب االستقبالمن خالل مصلحة  -4
 دخول أكثر لمصالحنا 4-1

 1:االستقبالمن أجل تبسيط الدخول إذل مركز الضرائب، ختصص مصلحة 
 و من( 11:30إذل الساعة )  (09:00)باظتداومة: كل يوم من الساعة  استقبال   

 .(16:00إذل الساعة)  (13:30و من الساعة)  (13:30)    الساعة
 مبعلومات و اضترص على إفادهتم  باالىتمامالشخصي: و يسهر عليو أعوان مؤىلون يقومون  االستقبال

بشكل مبسط و مفهوم، توفًن معلومات عن وضعية شكوى نزاعية قيد الدراسة، تنظيم اظتواعيد مع رئيس اظتركز و 
ظتصاحل القباضة و مكاتب اظتواعيد و اظتفتشيات أو رؤساء اظتصاحل الرئيسية و التوجيو ظتصاحل الرئيسية و التوجيو 

 .االقتضاءمديريات الضرائب الوالئية عند 
 العامة عرب اعتاتف ) كيفية التصريح،  االستعالماتبالرد على  االستقبالاعتاتفي: يتكفل أعوان  ستقبالاال

 نسبة الرسم على القيمة اظتضافة، أنظمة فرض الضريبة، اضتقوق و الضمانات اظتمنوحة لكم...( 
  مطويات و نشرات لتعميم النظام اصتبائي. استقبالالوثائق اصتبائية: تسلم على مستوى كل مصلحة 
  اخل. جداول اضتواصل 50مطبوعات و ؼتتلف التصرحيات: تسلم تصرحيات سلسلة ج 
  اقرتاحاتكمدفرت الشكاوي: يوضع ىذا الدفرت حتت تصرفكم لتدوين آرائكم و. 

  

                                                           
 5، ص2009الضرائب، اصتزائر، وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب، مركزالضرائب ، مطويات تنظيم ومهام مركز   - 1
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 عصري و منظم: استقبال 4-2
 1ؾتد: االستقبالعند 
 على التوجيو إذل مكاتب مركز الضرائب أو اظتصاحل اظتختصة و  االستقبالالعام: يسهر عون  االستقبال

 تسليم وثائق جبائية ) استمارات و مطبوعات ( 
 مكاتب إعالم و إجراءات بغية الرد بصفة واضحة على  التصرفمتخصص: توضع حتت  استقبال
اظتسائل اصتبائية علومات أوفر فيما خيص مب زم وقت أطول و ىذا من أجل التزويداليت تستل االستعالمية الطلبات

اصتبائي لدى مركز الضرائب و حول اإلجراءات اظتتعلقة  اظتلفمعلومات حول إجراءات فتح  اظتطروحة و منح
اظتتعلقة باإلعفاء، الشراء و إعادة تسديد الضريبة على   طلباتالبالتنازل و توقيف النشاط إضافة إذل التكفل ب

 .القيمة اظتضافة 
 تنظيم المواعيد: 4-3
لتسهيل تنظيم اظتواعيد مع إطارات مصاحل مركز الضرائب يتم وضع من جهة ؼتطط متضمن قائمة    

و ىذا بصفة  االستقبالطوال فرتة ػتددة و من جهة أخرى األيام و مواقيت  باالستقبالاظتستخدمٌن اظتكلفٌن 
 للمواعيد. استخدامومن أجل  االستقبالدورية يتم إرسالو عن طريق اظتعلوماتية ظتصلحة 

و الذي يكون تابعا للمصلحة  باستقبالكمعالماتكم مسبقا هبوية اإلطار اظتكلف و يسمح ىذا التنظيم ا
 2اظتسًنة ظتكلفكم اصتبائي.

 :الملتقيات اإلعالمية 4-4
اىم فعليا،  اظتهنية اليت تس االحتاداتمبادرة من رئيس اظتركز، يتم تنظيم ملتقيات دورية مع اصتمعيات و 

 ائية.اظتكلفٌن بالضريبة و اإلدارة اصتبكوساطة لتحسٌن اضتوار بٌن 
 3كما تنظم أيضا أبواب مفتوحة بغرض تقريب اظتكلفٌن من مركزىم للضرائب .

  

                                                           
  6،7نفس اظترجع أعاله،ص ص  - 1
 6وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب،  دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركزالضرائب، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 7نفس اظترجع أعاله،ص - 3
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 التصريحات الجبائية لدى مركز الضرائبالمبحث الثاني:
 الضريبية و دفع الضرائب و الرسوم االلتزامات: المطلب األول

 فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات. 1
 التصريح:

أفريل  30قبل  (04يتعٌن على اظتؤسسات التابعة ظتراكز الضرائب أن يكتتبوا تصريح سنوي سلسلة ج رقم)   
التصريح لدى مركز الضرائب. حيل ىذا التصريح ػتل جدول إشعار بالدفع.  إيداعجيب على األكثر من كل سنة، 

 1يرفق التصريح السنوي باظتستندات اصتبائية و الوثائق اإلجبارية.
 التصريحي التصحيحي:

تصريح تصحيحي على  اكتتابديكن للمؤسسات ذات اجمللس الذي جيب أن يبت بشأن اضتسابات،    
األجل القانوين، اظتنصوص عليو يف القانون التجاري،  انقضاءيوم اليت تلي  (21) األكثر خالل واحد و عشرين

ىذا اجمللس. جيب أن ترفق، حتت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس األجل، وثائق يف شكلها  النعقاد
 2القانوين اليت تؤسس التصحيح ال سيما ػتضر اجمللس و تقرير ػتافظ اضتسابات.

 الدفع:
كانت شركتكم ختضع للضريبة على أرباح الشركات، دفع بصفة تلقائية إذل   إذاجيب عليكم يف حالة ما  

من الضريبة اظتتعلقة بالربح احملقق يف  %30على اضتساب يعادل كل منهاتسبيقات  (3)قابض مركز الضرائب ثالث
 بالربح احملقق ألخر فرتة لفرض الضريبة.آخر سنة مالية ؼتتتمة، أو بالربح احملقق يف آخر سنة مالية ؼتتتمة، أو 

يسوي مبلغ ىذه التسبيقة على أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فرتة فرض الضريبة عند دفع التسبيق  
 الالحق.

 تسدد ىذه التسبيقات عن طريق تصريح حسب اآلجال التالية:
  مارس 15فيفري إذل  15التسبيقة األوذل: من 
  جوان 15ماي إذل  15التسبيقة الثانية: من 
  نوفمرب 15أكتوبر إذل  15التسبيقة الثالثة: من 
  أفريل. 30متبقى التصفية: على األكثر يوم تسليم التصريح السنوي أي 

من الضريبة احملسوبة على اضتاصل % 30فيما خيص اظتؤسسات، حديثة اإلنشاء، تساوي كل تسبيقة
 اظتسخر. االجتماعيمن رأشتال  %5اظتقدرب

                                                           
 23نفس اظترجع أعاله، ص  - 1
 24، 23دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص ص وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب،  - 2
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 الجداول بصدد الضريبة على أرباح الشركات:إلغاء 
دل تعد الشركات التابعة ظتراكز الضرائب غتربة على دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق اصتداول. 
حبيث من اآلن فصاعدا تقوم بنفسها بالتصفية و التصريح و الدفع التلقائي لألقساط الوقتية الثالث عن طريق 

 سديد رصيد التصفية.التصريح الشهري و كذا ت

 . فيما يتعلق بالضريبة على الدخل اإلجمالي2
 التصريحات:

قبل أول أفريل من السنة اظتوالية اليت مت من  (01التصريح اإلرتارل باظتداخيل صنف ج رقم ) اكتتابيتم    
 خالعتا حتقيق اظتداخيل.

الغًن جتارية  األرباحج و  11الصناعية و التجارية ج رقم  باألرباحالتصرحيات اطتاصة  إيداعيتم اكتتاب و    
 لدى قابض مركز الضرائب و ذلك قبل أول أفريل من السنة اظتوالية اليت مت من خالعتا حتقيق اظتداخيل. 13رقم 

 1ترفق ىذه التصاريح باظتستندات اصتبائية و الوثائق اإلجبارية.   
 الدفع:

 نظام التسبيقات على الحساب: -ب
( 1.500) كنتم من غًن األجراء و مقيدين يف جدول السنة السابقة مببلغ يفوق ألف و ستسمائة دينار   إذا 

ماي إذل  15مارس، ومن  15فرباير إذل  15( خالل الفرتة من 02يتم أداء الضريبة على الدخل بدفع تسبيقتٌن )
 ساب الضريبة.و اظتداخيل اليت يبين عليها حح أجويلية من السنة اليت تلي السنة اليت حققت أثناءىا األربا  15

اظتفروضة على اظتكلف بالضريبة عن طريق اصتداول من اضتصص الضريبية  %30يساوي مبلغ كل تسبيق   
 اليت وجبت عليو الضريبة. اظتتعلقة بالسنة األخًنة

 2التصفية يف اليوم األول لشهر الثالث الذي يلي حتصيل اصتدول. متبقيجيب أداء   
 من المصدر: االقتطاع -ج

من اظتصدر حسب  اقتطاعختضع الرواتب اليت تصرف لألجراء للضربة على الدخل اإلرتارل عن طريق إجراء 
 من قانون الضرائب اظتباشرة. 104اصتدول التصاعدي اظتنصوص عليو يف اظتادة 

                                                           
 24وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 25نفس اظترجع أعاله، ص  - 2
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 فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة .3
 النظام العام: 3-1
 الدفع الشهريالتصريح و  -أ
ص معنوي تابع اذا كنتم شخص طبيعي ديارس نشاطو ضمن فئة األرباح الصناعية و التجارية، أو الشخ  

( ودفع الرسم على القيمة اظتضافة خالل 50جيب عليكم تسليم تصريح سلسلة) ج رقم ظتراكز الضرائب.
  1.اإلقامةأو  اظتقر اختصاصوركز الضرائب الذي يوجد يف دائرة يوما من كل شهر، لدى م (20العشرون)
 التصريح و الدفع الفصلي -ب
إذا كنتم خاضعٌن للضريبة حسب النظام اظتبسط أو التابعٌن لنظام التصريح اظتراقب و تتحصلون على أرباح  

تصرحياتكم و التسديد الفصلي للرسم على القيمة اظتضافة اظتستحق يف  اكتتابغًن جتارية. فانو يتعٌن عليكم 
 2يوم األوذل من الشهر الذي يلي الفصل اظتدين. (20)العشرين
 . فيما يتعلق الرسم على النشاط المهني:4
  النظام العام -4-1 

 3يتم دفع الرسم على النشاط اظتهين يف توقيت شهري و فصلي.
 الشهري:التصريح و الدفع  -أ

شخص طبيعي ديارس نشاطو ضمن فئة األرباح الصناعية و التجارية أو شخص معنوي تابع ظتراكز إن 
تصريح شهري و دفع الرسم على النشاط اظتهين لدى ػتصل مركز الضرائب خالل  باكتتابالضرائب، ملزمون 

 أو اإليرادات. يوم من الشهر اظتوارل للشهر الذي مت خاللو حتقيق رقم األعمال (20)العشرين
 التصريح و الدفع الفصلي: -ب

تحصلون على أرباح بسط أو لنظام التصريح اظتراقب و ين لنظام فرض الضريبة حسب النظام اظتإن اطتاضعو 
يوما األوذل من  (20التصريح خالل العشرين) اكتتابملزمون بتسديد الرسم على النشاط اظتهين و فهم غًن جتارية 

 اظتهنية اطتام. تاإليرادا أوعمال الشهر الذي يلي الفصل اظتدين الذي حتقق خاللو رقم األ
 

                                                           

 26وزارة اظتالية، اظتديرية العامة للضرائب دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص   1-
 26نفس اظترجع أعاله، ص  - 2

 28نفس اظترجع أعاله، ص   3-
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 . فيما يتعلق بالضريبة على الدخل اإلجمالي/ مرتبات و أجور:5
 التصريح السنوي:

 29سلسةج رقم يتعٌن على اظتؤسسات اليت تدفع أجورا، مرتبات أو أتعاب بتقدمي التصريح السنوي باألجور
 تسلمو اإلدارة اصتبائية و ذلك قبل أول أفريل من كل سنة.

 التصريح و الدفع الشهري:
شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل اإلرتارل و ديارسو نشاطو ضمن فئة األرباح الصناعية و إن 

تصريح شهري و دفع  باكتتابملزم فهو التجارية أو شخص معنوي خاضع للضريبة على أرباح الشركات، 
يوما  (20العمرية خالل العشرين) الريوعو اظتعاشات و  األجورمن اظتصدر اليت ختضع عتا اظترتبات  و  االقتطاعات

 1األوذل من الشهر التارل، لدى قابض مركز الضرائب اظتختص إقليميا.
 التصريح و الدفع الفصلي:

تحصلون سط أو النظام التصريح اظتراقب و ياظتبن لنظام فرض الضريبة حسب النظام األشخاص  اطتاضعو 
من اظتصدر اليت ختضع عتا اظترتبات و  االقتطاعاتتصريح فصلي و تسديد  باكتتابعلى أرباح غًن جتارية، ملزمون 

يوما من كل ثالثي فصلي بالنسبة للثالثي اظتنصرم لدى  (20األجور و اظتعاشات و الريوع العمرية خالل العشرين)
 2قابض مركز الضرائب اظتختص إقليميا.

 المطلب الثاني: التدقيق الجبائي للتصريحات و التحقيق في المحاسبة
تتم الرقابة اصتبائية إال من خالل إجراء قانوين صارم يتوفر مبقتضاه كل مكلف بالضريبة، مقابل ال ديكن أن 

 اصتبائية، على ضمانات ىامة حتفظ لو حقوقو. واجباتو
 3تتكفل مراكز الضرائب بتنفيذ ؼتتلف أشكال الرقابة اظتبينة أدناه: -

 التحقيق يف اظتستندات 
 التحقيق يف احملاسبة 
 .التحقيق اظتصوب 

 
                                                           

 اظتديرية العامة للضرائب، دليل اطتاضع للضريبة التابع ظتركز الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص    1 -
 29ظترجع أعاله، صنفس ا - 2
 30نفس اظترجع أعاله ،ص - 3
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 . التحقيق في المستندات:1
الوثائق اليت يتضمنها اظتلف  استغاللتتمثل ىذه الرقابة يف فحص دقيق للتصرحيات اصتبائية من خالل   

اصتبائي للمكلف بالضريبة) معاينات، معلومات ػتصل عليها( و حتليل البيانات الواردة يف التصرحيات اصتبائية 
 اظتكتتبة.
سبية اليت من ت، إذل طلب تقدمي الوثائق احملاديكن أن يدفع باظتسًن يف بعض اضتاالغًن أن ىذا التحقيق   

 ػتددة.شأهنا تربير عمليات 
 كيفية إجراء التحقيق في المستندات  -أ
أيضا طلب قق اظتفتش يف التصرحيات. تقدم طلبات التوضيح و التربيرات كتابيا. كما ديكن للمفتش حي  

 احملاسبية اظتتعلقة بالبيانات أو العمليات و اظتعطيات موضوع التحقيق أو اظتراقبة.فحص الوثائق 
للمعنيٌن عندما يتبٌن لو أن شتاعهم ضروري أو عندما يطلب تقدمي توضيحات  االستماعكما ديكنو    
 شفوية.
عندما يرفض اظتكلف بالضريبة الرد على طلب شفوي أو عندما يعترب الرد على ىذا الطلب رفضا باصتواب   

 على كل أو جزء من النقاط الواجب توضيحها.
 يتعٌن على اظتفتش جتديد طلبو كتابيا.

اظتفتش بضرورة اضتصول  أساسهاجيب أن تبٌن الطلبات اظتكتوبة، بكيفية صرحية، النقاط اليت حيكم على   
( يوما من أجل تقدمي 30و منح اظتكلف بالضريبة أجل جيب أن ال يقل عن ثالثٌن) اتير وضيحات أو ترب على ت
 جوابو

 تصحيح التصريحات: -ب
ديكن للمفتش أن يصحح التصرحيات لكن عليو قبل ذلك، حتت طائلة بطالن إجراءات اإلخضاع الضرييب،  

لو بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقومي، أن يرسل إذل اظتكلف بالضريبة التصحيح اظتقرر القيام بو على أن يبٌن 
ذا أسس اإلخضاع الضرييب و حساب األسباب اليت دعت إذل ذلك و مواد قانون الضرائب اظتطابقة لذلك. و ك

الضرائب اظترتتبة، و يقوم يف نفس الوقت، بدعوة اظتكلف بالضريبة اظتعين إذل اإلعالن عن موافقتو أو تقدمي 
 يوما. و يعد عدم الرد يف ىذا األجل مبثابة قبول ضمين. (30)مالحظتو يف اجل ثالثٌن 

يسلم مع  أوباالستالم  إشهاررسالة موصى عليها مع  التقومي للمكلف بالضريبة يف بإعادةيرسل اإلشهار  
 باالستالم. إشهار
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انقضاء أجل الرد، أسس اإلخضاع الضرييب و اليت سيتم تبليغها أيضا للمكلف و جيدد اظتفتش، بعد  
 بعد إعداد جدول التسوية. االعرتاضبالضريبة مع مراعاة مع حق اظتعين 

بناء على طلب من اظتفتش، ػتاسبة قانونية من حيث الشكل من غًن أنو، عندما يقدم اظتكلف بالضريبة، 
مثلما ىو منصوص  التناقضيشأهنا تربير النتيجة اظتصرح هبا، فإن ىذه النتيجة ال ديكن تصحيحها إال وفق اإلجراء 

 عليو أعاله.
 التحقيق في المحاسبة: .2
مع بعض اظتعطيات  ظتؤسسة أو شركة مع مقارنتهاو يتعلق األمر بتحقيق يف عٌن اظتكان يف الوثائق احملاسبية  

ختالالت الداخلية و اطتارجية ات اظتكتتبة من أجل البحث عن االالقانونية أو اظتادية، و ىذا قصد مراقبة التصرحي
 يف اجملال اصتبائي. انعكاساهتا استنباطو 

يرتتب عنو فحص منظم و منهجي و ديس ىذا الشكل من اظتراقبة بصفة عامة غتموع الفرتة غًن اظتتقادمة و  
 للضرائب و الرسوم اليت خيضع عتا اظتكلف بالضريبة.

 التحقيق المصوب: .3
ىو حتقيق يسمح لألعوان احملققيٌن بفحص ػتاسبة خاصة بضريبة أو عدة ضرائب و دتس كل أو جزء من  

 عن سنة جبائية.الفرتة غًن اظتتقادمة أو غتموعة عمليات أو معطيات ػتاسبية تتعلق بفرتة تقل 
و بوثائق تربيرية بسيطة مثل الفواتًن و العقود  إالال ديكن خالل ىذا التحقيق مطالبة اظتكلفٌن بالضريبة  

 سندات الطلب أو التسليم.
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 التدقيق الجبائيإجراءات  عن : نموذجالمبحث الثالث 
و بعد التشاور  ألشتائهماظتكلفٌن اطتاضعٌن للتحقيق من طرف مركز الضرائب مت اقرتاح قائمة  انتقاءبعد    

" و ىذا اظتكلف ىو الذي سنتابع غتريات عتم.و اليت تضمنت اسم اظتكلف "ب.جالقائمة النهائية  معا حددت
 التحقيق احملاسيب ظتؤسستو.

 الدراسة التمهيدية لوضعية الشركة المطلب األول:
 تعريف بالمؤسسة قيد التحقيق -1

 مؤسسة أشغال عمومية
 الشكل القانوين: مؤسسة فردية

 العنوان: حي عبان رمضان مستغازل
 2013-2012-2011-2010لسنوات  لتحقيق اصتبائي و احملاسيبخضعت ل

 حسب طبيعة نشاط اظتؤسسة فهي تابعة لنظام اضتقيقي و ختضع للضرائب التالية:
 الضرائب المباشرة: -أ

على غتموع األرباح احملققة : ( ( IRG/BICصنف االرباح التجارية و الصناعية اإلرتارل الدخل على الضريبة
على رقم األعمال  %2= معدل TAP الرسم على النشاط اظتهين. و من ق . ض . م 104و  11 طبقا ألحكام اظتادة

 من ق. ض. م. 222، 217احملقق طبقا ألحكام اظتادة 
IRG/ SALAIRE) 75اقتطاع من مرتبات و أجور العمال، طبقا ألحكام اظتادة  = (  الضريبة على االجور 

 من ق.ض.م
 الرسم على رقم األعمال: -ب

TVA: 7مبعدل رسم على رقم األعمال  انونمن ق 02على غتموع رقم األعمال احملقق طبقا ألحكام اظتادة%، 
  %17و

 إشعار بالتقييم -2
أيام إبتداءا من تاريخ  10قام العون احملقق يف اظترحلة األوذل من التحقيق بإشعار اظتكلف مع منحو مهلة 

استالمو اإلشعار من أجل حتضًن ؼتتلف الدفاتر و الوثائق احملاسبية اظتتمثلة يف ) اظتيزانية، دفاتر اصترد، الوثائق 
من قانون التجاري اصتزائري و اظتتعلقة  10إذل  1للمواد من التربيرية، سجل األجور، كشف احملاسبة(، و ىذا طبقا 

 التحقيق غًن اظتتقادمة. حيث يتضمن ىذا اإلشعار ما يلي:بالسنوات 
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وفقا للتحقيق اصتبائي و احملاسيب ظتؤسستكم اظتختصة يف نشاط األشغال العمومية الكائنة مقرىا حبي عبان 
لسنوات  اطتاص 2014-04-20بتاريخ  كز الضرائب مستغازل... مبر ق اإلشعار بالتحقيق رقم...رمضان مستغازل وف

، و يف إطار الضمانات اليت توفرىا إدارة الضرائب ديكنكم اإلستعانة مبستشار معٌن 2010،2011،2012،2013
 قانون اإلجراءات اصتبائية،كما ديكنكم طلب حتكيم 20/4من طرفكم ظترافقتكم طيلة مدة اظتراقبة طبقا لنص اظتادة 

 2012قانون اظتالية  31/6مدير الضرائب للوالية يف ردكم على التقييم اظتقرتح. طبقا لنص اظتادة

 المهام الميدانية المطلب الثاني:
 دراسة الوثائق التقنية الخاصة بالمؤسسة (1
أيام يقوم احملققان بسحب اظتلف اصتبائي باسم "مؤسسة أشغال عمومية"  (10)خالل ىذه اظتهلة    

 لإلطالع عليو و دراستو على النحو التارل:
 . (G50) دراسة التصريحات الشهرية 

 2011، 2010 يبين تصريحات شهرية لسنتي 07جدول رقم:

2010 2011 

 (G50تصرحيات شهرية ) (G50)تصرحيات شهرية
CA/TAP =59.227.780 

CA/TVA =59.227.780 
CA/TAP=57.110.160 

CA/TVA=68.908.470  
 02، رقم 01ملحق رقم  اظتصدر:

 2013، 2012 يبين تصريحات شهرية لسنتي 08جدول رقم:
2012 2013 

 تصرحيات شهرية ((G50تصرحيات شهرية 
CA/TAP =15202.900 

CA/TVA =15202.900 
CA/TAP =14241.200 

CA/TVA =14.241.200 
 04، رقم 03ملحق رقم  اظتصدر:

أيام من تاريخ وصول اإلشعار انتقل احملققان إذل مؤسسة اظتعين " ب.ج" على أساس لقاء  10بعد مرور    
تعارف حيث قاما باإلطالع على الوثائق الرشتية كالسجل التجاري، التعريفة اصتمركية، طبيعة النشاط كما ألقيا 

 ملة معها و غًنىا من ... اخلنظرة على معدات اإلستغالل اطتاصة باظتؤسسة، عدد اظتستخدمٌن، اظتؤسسات اظتتعا
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 فحص المحاسبة من حيث الشكل:
 .2013الى2010:منالذي يشمل التحقيق يف السنوات و  20/11/2014لقد مت ارسال اإلشعار بالتحقيق بتاريخ    

 ف و احملدد يف اإلشعار أي بتاريخوقد مت التدخل بعٌن اظتكان بعد استنفاذ األجل القانوين اظتمنوح للمكل  
 .رئيس مصلحة اظتراقبة حيث دتت مباشرة عملية التحقيق من قبل احملقق و حتت إشراف

و لقد قام احملقق بدراسة ػتاسبة اظتكلف من الناحية الشكلية حيث مت االطالع على ؼتتلف السجالت و  
ألجور، و  رد، سجل ادفرت اصتسيما منها ) سجل اليومية العامة، ال ومن طرفالدفاتر احملاسبية القانونية اظتملوكة 

رى اظتساعدة(، حيث لوحظ مطابقتها ظتختلف القواعد القانونية كعدم التشطيب، كذلك ؼتتلف السجالت األخ
 عدم وجود بياض، كاملة و منتظمة و مقنعة، و مؤشرة عليها و مقيدة بكيفية تسمح لنا مبراجعة قيودىا.

اظتكلف من الناحية الشكلية و اليت كانت مطابقة  و بالتارل فانو دل يتم تسجيل أية مالحظة على ػتاسبة  
 من القانون التجاري. 12إذل  9للقواعد القانونية الواردة يف اظتواد من 

 :فحص المحاسبة من حيث المضمون
ة للقواعد القانونية، حيث اسبة، و اليت غالبا ما تكون مطابقبعد انتهاء احملقق من التحقيق يف شكل احمل 

 اظتكلفٌن بالضريبة إظهار الوجو اضتسن حملاسبتهم قصد تغليط احملقق.حياول رتيع 
احملقق إذل جوىرة عملية التحقيق و ىو التحقيق يف مضمون احملاسبة حيث من خالعتا يتم اكتشاف  اجتو  

 ؼتتلف األخطاء و التالعبات اليت يقوم هبا اظتكلفون بالضريبة إن وجدت.
الدفاتر احملاسبية و  قام بفحص كل من الكشوفات احملاسبية، و كذا البيانات وو عليو فقد باشر احملقق عملو و  

 من وجود ثغرات و نقائص تتمثل يف: مكنحيث التصرحيات اصتبائية و كذا رتيع الوثائق اظتتعلقة باحملاسبة 
 Retenues deمبالغ الضمان  اقتطاعبينت عدم التسجيل يف احملاسبة  2013مراقبة فتورات األشغال لسنة  (1

Garanties  كما يلي:  411وعدم قيدىا يف اضتساب 
 تورات األشغال يبٌن مراقبة فا 09اصتدول رقم:

 اظتبلغ التاريخ الفاتورة
 مع كل الرسوم391.660180 24-05-2013 01رقم 

 نع كل الرسوم105.620120 23-07-2013 02رقم 

 مع كل الرسوم144.643167 24-08-2013 03رقم 

 مع كل الرسوم 202.807180 24-11-2013 04رقم 

 مع كل الرسوم722.179120  اجملموع
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مبلغ اظتشرتيات مع كل الرسوم ) مبلغ اظتشرتيات +  30ًن قانونية يف القيد التسجيل يف احملاسبة بطريقة غ (2
 .445على القيمة اظتضافة (، إذ جيب أن يدرج مبلغ الرسم على القيمة اظتضافة يف القيد اطتاص بو الرسم 

اظتسجلة يعترب مبلغ الرسم على القيمة اظتضافة عبئا يدخل يف حتديد الربح بينما ىو غًن  يف ىذه اضتالة حيث
  ذلك ألنو رسم مسرتجع.

 2011جيب دغتو يف النتيجة احملاسبية لسنة  1078.255700اظتشرتياتالرسم على القيمة اظتضافة على  :2011السنة 
 2012جيب دغتها يف النتيجة احملاسبية لسنة  1250.137100لى القيمة اظتضافة على اظتشرتياتالرسم ع:2012السنة

أي ان اظتبلغ اظتسجل يتضمن ذتن الشراء + الرسم  TTCتسجيل يف احملاسبة شراء معدات مع كل الرسوم (3
  445ىو قي القيد اطتاص و على القيمة اظتضافة، حيث انو جيب ان يقيد مبلغ الرسم على القيمة اظتضافة 

 2013-10-4بتاريخ  20115فاتورة رقم 
 4710.000120اظتبلغ خارج الرسم 

 800700120الرسم على القيمة اظتضافة 
 TTCمع كل الرسوم  5510.700120اجملموع= 

بطريقة غًن  4.710.2018دج عوض مبلغ  5.510.700120ىتالك على مبلغ و يف ىذه اضتالة قد طبق اال
 ىتالك كما يلي:ونية و عليو فيكون تصحيح عملية االقان

5510.700120×15% ×3÷12=206.651100 

4710.700120×15%×3÷12=176.651100 

206.651- 176.651  =29999100 

 جيب دغتو يف النتيجة احملاسبية 29999.80 اظتبلغىذا 
 ، إذن جيب إدراج اظتبالغ التالية يف النتائج احملاسبيةقيد يف النتيجة اصتبائية الغرامات بطريقة غًن قانونية  (4
 23.561180مبلغ: 2010السنة 
  12387108مبلغ  :2012السنة

خضع للرسم على القيمة اظتضافة و على الرسم على  288.293180مبلغ مارل قدره  2011يف سنة  (5
فوترة( و عليو جيب دمج ىذا اظتبلغ يف النتيجة اصتبائية لسنة  411النشاط اظتهين و لكن دل يتم قيده يف حساب )

2011 
من خالل فحص اظتلف اصتبائي، تبٌن أن إدارة اظتصلحة اظتكلفة قد أغفلت إخضاع للضريبة على الدخل  (6

  2011بالنسبة ل  8.920.012180للربح اظتصرح بو من طرف اطتاضع و اظتقدر ب: اإلرتارل 
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 تحديد رقم األعمال المفوتر
 يبٌن رقم األعمال اظتفوتر 10جدول رقم:

2013 2012 2011 2010  
14.241.

227 

15.202.9

00 

68.620.17

7 

 رقم األعمال اظتصرح بو  59.227.822
722117

9 
 رقم األعمال غًن اظتصرح  / 288.293 /

14.969.

406 

15.202.9

00 

68.908.47

0 

 رقم األعمال اطتاضع 59.227.822
 E ncaisse:تحديد رقم األعمال المقبوض

 59.227.822: 2010سنة 
 68.908.470: 2011سنة
 15.202.900: 2012سنة
 14.241.200: 2013سنة

 حالة الرسم على القيمة المضافة:
 59.227.822 :2010السنة 
 68.908.470: 2011السنة 
 15.202.900: 2012السنة 
 14.241.200: 2013السنة 

 حالة الرسم على النشاط المهني:
 يبين حالة الرسم على النشاط المهني  11جدول رقم:

2013 2012 2011 2010  
14.24

1.200 

15.20

2.900 

68.908.

470 

59.22

7.822 
 اطتاضع بعد التحقيقرقم األعمال 

14.24

1.200 

15.20

2.900 

57.110.

160 

59.22

7.822 
 رقم األعمال قبل التحقيق

/ / 11.799.

310 

 الفرق  /
 النسبة الرسم  2% 2% 2% 2%
/ / 235.98

6 

 اضتقوق  /
 الغرامة / 58.996 / /
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 األرباح مت حتديدىا بتصحيح جدول النتائج كما يلي:حالة األرباح: 
 يبٌن جدول النتائج لألرباح 12:جدول رقم

2013 2012 2011 2010  
1.859.90

4 

2.029.38

3 

 الربح اظتصرح بو 6.061.441 8.920.012
 اإلدماج / 288.293 / 722.179

/ 1.290.13

7 

مبلغ الرسم على القيمة  / 1.078.255
 اظتضافة 

 اإلىالك / / / 29.999
 الغرامات 23.561 / 12.387 /
 التخفيضات  / -235.986 / /

2.612.08

2 

3.331.90

7 

10.050.57

4 

 الربح بعد التحقيق 6.085.002
 خاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي:تحديد الربح ال

 يبين الربح الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي  13م:جدول رق
2013 2012 2011 2010  

2.612.08

2 

3.331.90

7 

10.050.57

4 

 أساس الضريبة بعد 6.085.002
 التحقيق

1.859.90

4 

1.623.50

7 

أساس الضريبة قبل  4.849.153 /
 التحقيق

752.178 1.708.40

0 

10.050.57

4 

 الفرق 1.235.849
 الحقوق الجبائية:

 يبين الحقوق الجبائية 14جدول رقم:
2013 2012 2011 2010  

 الحقوق 432.546 3.385.700 597.940 263.262
 الغرامات 108.136 846.425 149.485 65.815

 المجموع 540.682 4.232.125 747.425 329.077
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 :REPONSE DU CONTRIBUABLE حق الرد على االشعار باعادة التقييم
بالرد على االشعار باعادة التقييم و ىذا يف اآلجال احملددة قانونا أي قبل  2015-01-10قام اظتكلف بتاريخ 

( اربعون يوما ابتداءا من تاريخ استالم االشعار بالتقييم ، و اشار اظتكلف يف رده فقط على عدم 40انقضاء )
باعتباره  2011لسنة  IRG/BICعلى اضتقوق فيما خيص الضريبة على الدخل االرتارل  %25قانونية تطبيق غرامة 

دارة لعدم جدولتها و حتصيلها يف اآلجال احملددة و ال يتحمل مسؤولية إغفال اإل 8920.012قد صرح مببلغ 
 للضريبة اظتصرح هبا. كما ان اطتاضع طلب اجراء التحكيم من قبل مديرة الضرائب للوالية 

 : Réponse de l' administrationرد االدارة على المالحظات المكلف 
فقد مت انصاف اظتكلف فيما خيص  2015مارس  10بعد دراسة مالحظات اظتكلف واجراء التحكيم بتاريخ 

على اضتقوق اظتدرجة يف التقييم االورل و اكن تطبق فقط  %25الضريبة على الدخل االرتارل بعدم تطبيق غرامة 
النسبة القانونية يف حدود الفرق ما بٌن الضريبة اظتستحقة بعد التقييم و الضريبة اظتصرح هبا واليت دل يتم حتصيلها و 

 كالتارل:   notification définitiveيكون االشعار بالتقييم النهائي  جدولتها وبالتارل
 تحديد رقم األعمال المفوتر

 يبٌن رقم األعمال اظتفوتر 15جدول رقم:
2013 2012 2011 2010  

 رقم األعمال اظتصرح بو  59.227.822 68.620.177 15.202.900 14.241.227
 رقم األعمال غًن اظتصرح  / 288.293 / 7221179

 رقم األعمال اطتاضع 59.227.822 68.908.470 15.202.900 14.969.406
 Encaisséتحديد رقم األعمال المقبوض

 59.227.822: 2010سنة 
 68.908.470: 2011سنة
 15.202.900: 2012سنة
 14.241.200: 2013سنة

 حالة الرسم على القيمة المضافة:
 59.227.822: 2010السنة 
 68.908.470: 2011السنة 
 15.202.900: 2012السنة 
 14.241.200: 2013السنة 
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 حالة الرسم على النشاط المهني:
 يبين حالة الرسم على النشاط المهني  16جدول رقم:

2013 2012 2011 2010  
 رقم األعمال اطتاضع بعد التحقيق 59.227.822 68.908.470 15.202.900 14.241.200
 رقم األعمال قبل التحقيق 59.227.822 57.110.160 15.202.900 14.241.200

 الفرق  / 11.799.310 / /
 النسبة الرسم  2% 2% 2% 2%

 اضتقوق  / 235.986 / /
 الغرامة / 58.996 / /

 األرباح مت حتديدىا بتصحيح جدول النتائج كما يلي:حالة األرباح: 
 يبٌن النتائج لألرباح 17جدول رقم:

2013 2012 2011 2010  
 الربح اظتصرح بو 6.061.441 8.920.012 2.029.383 1.859.904
 اإلدماج / 288.293 / 722.179

 مبلغ الرسم على القيمة اظتضافة  / 1.078.255 1.290.137 /
 اإلىالك / / / 29.999

 الغرامات 23.561 / 12.387 /
 التخفيضات  / -235.986 / /

 الربح بعد التحقيق 6.085.002 10.050.574 3.331.907 2.612.082
 خاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي:تحديد الربح ال

 يبين الربح الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي  18جدول رقم:
2013 2012 2011 2010  

 التحقيقأساس الضريبة بعد  6085002 10.050.574 3.331.907 2.612.082
 أساس الضريبة قبل التحقيق 4849153 7.136.000 1.623.507 1.859.904
 الفرق 1.235.849 3.144784 1.708.400 752.178
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 الحقوق الجبائية:
 يبين الحقوق الجبائية 19جدول رقم:

2013 2012 2011 2010  
 الحقوق 432.546 3.385.700 597.940 263.262
 الغرامات 108.136 255.024 149.485 65.815

 المجموع 540.682 3640.724 747.425 329.077
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 خاتمة الفصل:
 رأينامن خالل دراستنا التطبيقية يف مركز الضرائب عن التدقيق اصتبائي و ؼتتلف مراحل التحقيق احملاسيب    

أن عملية التدقيق يف حسابات الضرائب أىم طريقة الكتشاف طرق التهرب الضرييب اليت يقوم هبا اظتكلف. وىذا 
 احملاسبة من حيث الشكل و اظتضمون.من خالل اعتماده على تقنيات 

احملاسيب، و لتحقيق بالتدقيق يف حسابات الضرائب و الرسوم، و ا اصتبائية االىتمام اإلدارةىذا ما يلزم    
اسيب مع تعريفهم مبختلف القواعد القانونية الواجب عليهم جيب عليها تكوين ػتققٌن خاصة يف اصتانب احمل

تطبيقها و العمل هبا لتجنب الوقوع يف األخطاء قد يستفيد منها اظتكلف، و حتقيق اظتردودية اظتالية و زتاية 
 اظتصلحة العامة.
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 :العامة الخاتمة
إن ادلراقبة اجلبائية ىي من إحدى مهمات اإلدارة اجلبائية و ىي وليدة اإلصالحات اجلبائية اليت هتدف إىل      

 .خلق أرضية بسيطة و غري معقدة، تقود إىل نظام ضرييب شامل و موحد، و يوضح ىذا النظام
طريقة الدفع و التحصيل لكل مساىم سواء كان معنوي أو طبيعي، كما مست أيضا أنواع اإلنتاج      

والتصرحيات اجلبائية و التغطية ادلالية، ىذا بالنسبة إىل الضريبة على الدخل اإلمجايل، أما على مستوى الضريبة 
  .على أرباح الشركات مت خلق نظام جبائي منفصل للشركات و ادلؤسسات

إن تطبيق ىذا النظام و إن كان يسمح بإخضاع ضرييب عادل لكل نوع من أنواع الدخول إال أنو ال يسمح      
الكلية للمكلف و بالتايل دون التشخيص الكامل للضريبة و يرتك فراغ واسع باإلحاطة الكاملة باحلالة ادلالية 

اجلبائية يف اجلزائر و ضعف الدولة يف إقناع ادلواطن للتحايل و التهرب الضرييب، و الناجتة أيضا عن غياب الثقافة 
اجلزائري بأن حقو يأخذه من تأدية لواجبو و ىذا ألن الدولة ال جتعل ادلكلف حيس حبقو و يلمس التغري الذي 
حيدثو يف حياتو، بقدر ما حيس بثقل واجبو و أثره السيئ يف تغري حياتو، و كذلك نشاطات سوداء مستفحلة يف 

تصاد ادلوازي حيث اجلزء الكبري من ادلعامالت اإلقتصادية تتم يف الظل بعيدا عن الضرائب و التهاون يف إطار اإلق
تطبيق القوانني من طرف اإلدارة اجلبائية اجلزائرية، و غياب الرقابة و على ىذا األساس فإن أداة التدقيق احملاسيب 

ا ما رأيناه من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا يف مركز ىي تدعيم للرقابة اجلبائية دللئ الثغرات اجلبائية و ىذ
إىل ادلعارف النظرية اليت إستقيناىا من الكتب و ادلراجع الضرائب مبستغاًل مبكتب التحقيقات احملاسبية إضافة 

يب و الرفع من ادلتخصصة يف ميدان التدقيق احملاسيب، حيث أن للتدقيق احملاسيب أمهية كبرية يف توسيع الوعاء الضري
 .اجلبائية إضافة إىل زلاربة الغش و التهرب الضرييب  ادلر دودية

الطرق احلديثة إلعادة تقدير أساس الضريبة للشركات و ادلؤسسات الشخصية و من أجل التحقيق  فاستعمال     
ادلشكوك فيها و مقارنتها مع التصرحيات ادلقدمة سنويا إىل مفتشية الضرائب ليتم  مدا خيلهميف أرقام أعماذلم و 

بالضريبة و كشف نيتهم يف الغش إظهار األخطاء و ادلخالفات ادلقصودة و غري ادلقصودة من طرف ادلكلفني 
 .والتحايل شلا ينجر عن ذلك عقوبات خاصة و ىذا حسب طبيعة ادلخالفة 

يل من حدة الغش و التهرب الضرييب شلا يستلزم التوسيع للوعاء الضرييب و شلا ينتج عنو الرفع و هبذا يتم التقل     
اجلبائية ، حيث نالحظ أن التحقيق احملاسيب كان لو الفضل يف حتقيق حتصيالت و موارد مالية معتربة  ادلر دوديةيف 

الضريبة ن الشفافية و العدالة يف قواعد فرض نوع م خلزينة الدولة، و ىذا ما يسعى إليو التدقيق احملاسيب إلعطاء
لكل نوع من أنواع الدخول سواء األشخاص ادلعنويني أو الطبيعيني و ىذا ال يعين أن تعترب عبئا ضريبيا على 
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ادلكلفني بالضريبة و إهنا وسيلة ناجحة يف تقدير و حتسني مردودية ادلؤسسة يف حد ذاهتا و اإلستعانة من أخطائها 
 توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات و اإلقرتاحات سنستعرضها فيما يلي: و عليو فقد

 أوال: النتائج 
 بعد معاجلتنا و حتليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع توصلت إىل النتائج التالية:

( إن الصعوبات اليت يعاين منها النظام اجلبائي اجلزائري ميكن إرجاعها بالدرجة األوىل إىل ضعف التشريعات 1
والقوانني اجلبائية، و طبيعة النظام اجلبائي الذي مينح للمكلف حرية تصرحيو مبداخيلو من تلقاء نفسو، شلا أدى إىل 
تسرب حجم كبري من أموال اخلزينة العمومية و إخنفاض اإليرادات و الوفرة الضربية، فهي ظاىرة حقيقية ناجتة عن 

حيث يشكل التهرب الضرييب أحد أىم التحديات اليت تقف عوامل و أسباب من أمهها التهرب و الغش الضرييب 
 .أمام التطبيق الفعال للسياسة ادلالية و اإلقتصادية، نظرا آلثاره السلبية ادلتعددة

إن ادلعايري ادلوضوعية من قبل اإلدارة اجلبائية حملاربة ظاىرة الغش الضرييب تبقى غري كافية نظرا لعدة أسباب ( 2
 منها:

 .ود للموارد البشرية ادلؤىلة و الوسائل ادلادية ادلوضوعة حتت رىن أعوان اإلدارة اجلبائيةالعدد احملد -
  .العدد الكبري للمكلفني و التعقد الكبري دللفاهتم يعد عمال صعبا على احملققني -
 .إنعدام الثقافة الضريبية لدى ادلكلف تصعب من مهام اإلدارة اجلبائية -
 ن بعض ادلناطق يدفع ادلكلفني بالتهاون يف اإلدالء بتصرحياهتم اجلبائية.بعد اإلدارة الضريبية ع -
( إن التنسيق التام بني اإلدارة اجلبائية و سلتلف اإلدارات و ادلؤسسات األخرى يلعب دورا فعاال يف تبادل 3

 ييب،ادلعلومات من حيث مجعها و إستغالذلا، و ىذا من شأنو تعزيز إسرتاتيجيات مكافحة التهرب الضر 
( إن صلاح عملية التدقيق اجلبائي تعتمد أساسا على مدى كفاءة و خربة ادلراقبني يف كل من ادليدان اجلبائي 4

واحملاسيب و مدى وعيهم مبسؤوليتهم و مهامهم مبختلف اجلوانب سواء القانونية منها أو التنظيمية لعملية التدقيق 
 اجلبائي.
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 ثانيا: التوصيات
 السابقة ميكن تقدمي بعض االقرتاحات و التوصيات التالية:من خالل النتائج 

 ( تكثيف البحث اجليد للمعلومات اجلبائية،1
الرتكيز على تغري الذىنيات، من خالل النشر الواسع للثقافة اجلبائية، بإستغالل كل اإلمكانيات ادلتاحة، للرفع ( 2

 .نصاف اجلبائيمن الوعي اجلبائي، مع ضمان ذلك من خالل حتقيق العدل و اإل
 .( اإلدارة اجلبائية مدعوة للتكيف مع مجيع التحديات و زلاولة التنبؤ حبلول مستقبلية3
اإلستفادة من التجربة ادلهنية يف التحقيق احملاسيب لتسهيل العملية و تفادي الطرق ادلعقدة طويلة األجل، ( 4

 .ألجل حتسني نوعية التدقيق احملاسيب
لدى اإلدارة اجلبائية ( إختاذ رلموعة من التدابري ادليدانية تعطي أمهية للمحاسبة ، و إدراج إجراءات جبائية 5

 .للضرائب و ذلك من أجل التكيف مع النظام احملاسيب ادلايل اجلديد
داخلها و ذلك  ( إضافة إىل ىذا على اإلدارة اجلبائية اإلىتمام الواسع بادلورد البشري الذي يعد القلب النابض6

من خالل تبين سياسة البحث و التطوير فيما يتعلق بتأىيل كفاءات األعوان و قدراهتم التحاورية لتسهيل مهامهم 
 .العملية

( التعاون بني اإلدارة و اجلامعة ألنو من شأن اجلامعيني و ادلرتبصني أن يسامهوا بشكل كبري إثراء البحث العلمي 7
طواء و اإلنعزال على احمليط اخلارجي و إعتبار ادلرتبصني على أهنم دخالء على و عدم إستخدام سياسة اإلن

 اإلدارة. 
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