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عرفان و شكر 
 

 

 أزيدنكم شكرتم لئن " القائل فهو ، العمل إلنجاز هذا وفقنا الذي وتعالى سبحانه هللا أشكر

 

 

 هللا يشكر لم الناس يشكر لم ومن " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولقول ."

 

 

 الالعج بوزيان " المشرف ذاألستا لىإ مواالحترا والتقدير الشكر عبارات بأسمى نتقدم

 

 

 بها علينا يبخل لم التي وتوجيهاته نصائحه وعلى العمل ذاه هلقبول "

 

 

 المذكرة طباعة في ساعدنا الذي وإلى المكتبة عمال ننسى أن دون

 

 

 ذهغاية ه إلى الدراسي مشوارنا بداية من تعليمنا على أشرفوا الذين ةاألساتذ كل إلى

 

 .المرحلة
 

 .فشلنا إذا باليأس نصاب وا.نجحنا إذا بالغرور نصاب تدعنا ال ... بيار
 

 

 .النجاح بداية الفشل هو بأن دائما ذكرنا بل
 

 

 العنف هو اول مضاهر ماالنتقا حب وأن. القوة مراتب أكبر التسامح هو أن علمنا ... يارب

 

 

 نا قوةل أترك لاألم من جردتنا إذا و…لاألم نعمة لنا أترك المال من جردتنا إذا ... يارب

 

 

 اإليمان نعمة لنا أترك الصحة نعمة من جردتنا وإذا…….. الفشل نتغلب على كي الصبر

 

 

 شجاعة يناأعط الناس إلينا أسأ وإذا .راالعتذا شجاعة أعطينا الناس إلى أسأنا إذا ... يارب

 

  العفو. 
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.. االهداء .. 

 

 

 االنام خير و بالحبي بهما ووصى "إحسانا اياه وبالوالدين إال تعبدوا أالا  ربك وقضى" :تعالى قال

 

 

 عليه و سلم هللا صلى هللا رسول محمد 

 

 

 وحريرا اسندسه  لكسا األرض إلى نزل ولو منيرا قمرا لكان السماء إلى رفع لو سالما اهديكم

 

 

 مزج ولو 

 

 

 سلسبيل فراتا عذبا الملح األجاج لجعل البحر بماء

 

 

 أطال الغالي يوالد معنى لها ليس الحياة فبدونه الدنيا في كما أمل وأغلى وأعز ىاألعل مثلي إلى

 

 عمره  في هللا 

 

 أبي ........................أبي ..................أبي

 

 

  هللا هاحفظ أمي الوجود في ماأملك وأعز أغلى إلى النجاح في وإرادة عزما زادتني التي إلى

 

 

 عمرها في وأطال

 

 أمي .....................أمي ....................أمي

 

 وعلى على العمل اإلشراف لقبوله "بوزيان عجال " المشرف األستاذ إلى بأسمى و اهدي

 

 

 بها علينا يبخل لم التي وتوجيهاته نصائحه

 

 

 يسألني التي الرحم صلة الى عمره تحياتي في هللا اطال اخي خاصة اخواتي و اخوتي جميع إلى

  

 

 كبيرا و صغيرا القيامة يوم ربيعليها 
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 الملخص

 

 

مع  هرةالظاالى  تطرقنا حيث ، الضربين الغش و الضريي التهرب تعالج هذه المذكرة اشكالية

 لرقابةا يضعن الدول فمعظم ، الخارجية المتغرات مع عالقتها الطرق و اساليب معالجتها  و

 ا الجبائية الرقابة ان منها،اال للحد اجهزتها و ادواتها ذلك باستخدام و للمكافحة ، كاسلوب الجبائية

 الضربين لوحدها. الغش و التهرب على القضاء تستطيع

 بن سيقالتن و ، غش و هرب حدوث قبل الوقائية طرق استخدام مثل اخرى بطرق انما االستعانة

 رالجزائ في جبائيةال الرقابة واقع تقيم االخر هي و ، االزمة المعلومات على للحصول االدارات

 فعالية مدى استنتاجوعلى  ، المقدمة النتائج حيث من و ةالمدروس تالملفا عدد تطور حيث من

 لزيادة الزمةا التحسينات اعطاء و منها، تعاني التي المشاكل بعض تقدم ،مع الجزائر في الرقابة

 . الجبائية الرقابة تفعيل

 

 : المفتاحية الكلمات
 

 . الجبائية الرقابة ، الجبائي لتحصيلا ، التهرب الضريبي

 

Résumé: 
 

Cette mémoire se traite le probleme de l'evasion et la fraude fiscale, où on 

a 

Analysé ce phénomènon avec des méthodes et des techniques de leur 

traitement et de 

leur relation avec les changements externes, où tous les pays déposent le 

contrôle fiscal 

comme une méthode de contrôle, en utilisant ses outils et ses matériels 

pour reduiser ce 

probleme. Toutefois, le controle fiscal ne peut pas d'eliminer de l'evasion 

et la fraude 

fiscale seul, mais doit être utilisé d'autres moyens comme d'utiliser les 

methodes de 

prévention avant qu'une évasion ou une fraude se produise. et la 

coordination entre les 

administrations pour obtenir des informations nécessaires, finalement le 

contrôle fiscal 

en Algérie s'estimé en termes d'évolution du nombre de fichiers étudiés et 

des résultats 

présentés, à la conclusion de l'efficacité de ce contrôle en Algérie avec de 

presenter     

quelque problèmes qui souffre le contrôle  
Mots clés : 
L'évasion fiscale, la collecte fiscale, contrôle fiscal. 
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 : مقدمة عامة

 

 

 و تتمثل أهم مالحظ أن هذه الركائز تكاد تكون موحدة,لكل اقتصاد ركائز يبنى عليها و ال إن   

ت المؤسسة التي تعد الحيز الذي يضم عمال و تجهيزات و مسيرين و قد عرف  ركيزة في 

 مرحلة و بعدة مراحل خاصة في الجزائر التي شهدت فيها أهم  المؤسسة منذ أمد بعيد, و مرت 

د, و ادي للبالانينات بهدف تحسين الوضع االقتصالثم  الهيكلة التي كانت في  إعادةالمتمثلة في 

 للسير قدما نحو اقتصاد موجه.سعيا 

ي فة بالغة أهمي و لما للمؤسسة من أهمية لكونها اللبنة األساسية فقد أوالها المشرع الجزائري   

مساعدة و ال نصه لمجموعة من القوانين التي تحدد طرق تسييرها, فنجده أعلن عن الوسائل المهمة

 فيها كل يقيد تسييرها بصفة مستقرة و واضحة و المتمثلة في الدفاتر و السجالت المحاسبية التيل

ارجي حيط خما دخل و خرج من المؤسسة و هذا هو المحيط الداخلي للمؤسسة, كما لهذه األخيرة م

  لضريبةالجبائية التي تعد همزة وصل بين التشريع الجبائي و المكلف با اإلدارةيتمثل في 

ة و هذا الضريبأننا نالحظ ذلك الدور المنعكس أي أنها تؤثر و تتأثر المؤسسة ب إذ) المؤسسة (, 

 يعكس فعاليته على المردودية المالية للخزينة العمومية.

دة جزائر بعامت القالجبائية فعالة  اإلدارةو سعيا للوصول لهذه الفعالية في المردودية و لتكون    

ريبي قت بين التكليف الضريبي لألشخاص الطبيعيين و التكليف الضفر إذجبائية,  إصالحات

رر بنص تق اإلداري اإلصالحالتشريعي و  اإلصالحلألشخاص المعنويين, و ليكون التكامل بين 

لضرائب و مراكز ا « D.G.E»  تعيين أو تأسيس مديرية المؤسسات الكبرى 2003قانون المالية 

« C.D.I »عمال لمؤسسات ذات رقم أعمال كبيرة و أخرى ذات رقم أ, حيث فرق المشرع بين ا

وال در أمأقل من سابقتها و هذا كله بهدف التخفيف من وطأة التهرب و الغش الضريبي الذي يه

 الجبائية. اإلدارةخزينة الدولة و تحسين العالقة بين المكلف و 

سسة ي المؤفأساسيتان  تانآليتعد من الجباية و المحاسبة  إذو نظرا لما للموضوع من أهمية    

, سعينا عامة بصفة خاصة و لما لهما و خاصة الجباية من أهمية في تمويل الخزينة العمومية بصفة

لوضع احسين ت إلىالنظر أو البحث فيما كانت هناك رابط قوي بين المحاسبة و الجباية يؤدي  إلى

  :المالي لخزينة الدولة لهذا حاولنا صياغة اشكاليتنا في 

ية الجبائ رةاإلدا هل المحاسبة آلية في تسيير الرقابة الجبائية؟ أي هل المحاسبة بوسائلها تساعد -

 للقيام بالرقابة الجبائية؟.

 .؟و ما الهدف منها الجبائيةماذا نقصد بالرقابة  -

 كيف تتم الرقابة الجبائية في المؤسسة؟. -

ا مدى مالغش و التهرب الضريبي أي ما مدى مساهمة الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة  -

 مساهمة فعالية الرقابة الجبائية في تحسين المردودية المالية؟.

 

 الفرضيات:  

يات تبار الفرضالرابطة الموجودة بين المحاسبة و الجباية نحاول اخ إلىسعينا منا للوصول       

  :التالية

 قابة.ي الردليس الجبائي أي يساعد فالتقييد أو التسجيل المحاسبي يقود لكشف التهرب و الت -

 دوديةالمر لتهرب الضريبي و تحسينالرقابة الجبائية وسيلة ضرورية لمحاربة ظاهرة الغش و ا -

 

  : دواعي اختيار الموضوع
 

  : من أبرز األسباب الداعية الختيار الموضوع هو إن     
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تسليط  اولنالب بطرق التوائية, حأنه نظرا ألهمية الضرائب في بالدنا و تعرضها للنهب و الس -

 الضوء على وسيلة ردعية المتمثلة في الرقابة الجبائية.

ية و الجبا حاسبةكما أن سبب اختيارنا للموضوع ذاتي لمحاولة معرفة ما العالقة الرابطة بين الم -

 كوننا طلبة في فرع محاسبة و جباية.

خدم تائية و لمعلومات يخص الرقابة الجبو لو جزء بسيط من ا إضافةهذا حاولنا  إلى باإلضافة -

 الصالح العام و الخاص.

 

 الوسائل المستخدمة :  

ولى على ة األبما أننا في موضوعنا نركز اهتمامنا على الرقابة الجبائية فسنعتمد بالدرج      

و  لمكلفعلقة باالسرد الجوانب القانونية المت إلى باإلضافةالتحليل الوصفي ألشكالها و أهدافها 

اسبة ي المحفالتحقيق نتائج  إحصائياتالجبائية, و عليه فالوسائل المستخدمة هي جداول  اإلدارة

نهجه ملسنوات فارطة, ميثاق المكلف الخاضع للضريبة, المخطط المحاسبي. و عموما فالبحث 

 األساسي وصفيا تارة و تحليليا تارة أخرى.

 

 حدود البحث :  

لذي عنوي و امراسة على كيفية تطبيق الرقابة الجبائية على شخص حاولنا تركيز اهتمامنا بالد   

 لحساباتديم اال يمارس نشاط بترولي حتى ال ندخل في متاهات الجباية البترولية, كما حاولنا تق

 التي تعطيها الرقابة أهمية في تنفيذها.

 

 خطوات البحث :  

  : مثل فيأربعة أجزاء تت إلىمحاولة منا لدراسة الفرضيات المقترحة حاولنا تقسيم البحث 

ا و جزء نضري يتمثل في ثالث فصول نقترحها بتقديم معلومات عامة حول الرقابة, أهدافه

ول ي فنحاالدولة و هو التهرب و الغش الضريبأشكالها, و نليه بأهم داء أصاب و يصيب أموال 

ية لجبائازة الرقابة بفصل يدرس أجهاقتراح حلول لمعالجته أو ردع مرتكبيه و كتكملة نربطها 

كلف ملاالجبائية و  اإلدارةمن المستعملة في كشف التهرب,  و ماهي الحقوق الممنوعة لكل 

عرضنا تل ما عليه ك إسقاطيبي أثناء عملية التحقيق الجبائي و نختمها بفصل تطبيقي حاولنا رالض

 النتائج الحقيقية للرقابة. بإظهارله نضريا 
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                                                                                       الرقابة الجبائية في المؤسسة :األولالفصل   

 

 

 :مقدمة الفصل

 

 

 نظمة العالمية لالنضمام للم المبذولةأدت فكرة العولمة و الجهود              

 

 ر الجزائالتي من شروطها تحرير التجارة لقيام و  » « O.M.C للتجارة

 

 خاصة في ميدان  اإلصالحاتلذلك بجملة من  كباقي الدول الساعية  

 

 شي المردودية, و هذا ناتج عن تف لجباية التي عرفت انخفاض كبير فيا

 

 االدولة للحد و لو نسبي الغش و التهرب الضريبي الذي تسعىظاهرتي 

 

  جبائيةال بروز فكرة الرقابة إلىمحاربته مما أدى من نتائجه الخطيرة و  

 

  كون ة النظام الجبائي القائم علىكوسيلة حتمية و ضرورية, نظرا لطبيع

 

 المكلف هو الذي يقدم تصريح بممتلكاته.

 

فيما رق و محاولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة الجبائية حاولنا التط      

  ييل

 

  :إلى

 

 ئية.مفهوم الرقابة الجبا -

 

 أشكال الرقابة الجبائية. -

 

 أهدافها. -
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                                                   الرقابة الجبائية في المؤسسة                                       :الفصل األول

 

 

 ماهية الرقابة الجبائية. :المبحث األول      

 

 لرقابة الجبائية.مفهوم ا :المطلب األول   

 

ية ن ناحملقد شاع مصطلح الرقابة في مختلف المجاالت اليومية و العملية فنجده مستعمال    

ل هعمل لكن ا بالومية و باطالع المسؤول على قيامنيالرقابة الدينية باضطالع هللا على أعمالنا ال

 ية؟.لجبائاهوم الرقابة هذا المفهوم أو المصطلح له نفس المعنى من ناحية الجباية فما هو مف

  :أو التحقيق الجبائي قدمت له عدة تعاريف منها الرقابة   

صدق  أكد منالتي منحها القانون حقوق و صالحيات تسمح لها الت اإلدارةأن الرقابة تعد وسيلة 

 ارةلإلد التصريحات لتقويم و تصحيح األخطاء المرتكبة باالطالع على كل المعلومات المقدمة

 ة.الجبائي

لمرسومة و اكان كل شيء يسير وفقا للخطة  إذامما  التحقق « :بأنها " فايول "و قد عرفها    

نع ا و مالتعليمات الصادرة, أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمه

 .»تكرارها 

ن مالتحقق  ة قصدائيالجب اإلدارةو خالصة فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها    

يسية صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدل

 التهرب من دفع الضريبة. إلىترمي التي 

   

 أهداف الرقابة الجبائية. :المطلب الثاني   

رض علعملية امصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذه  إليهما يشير  إلىلقد تعرضنا     

 أهداف الرقابة الجبائية, فما هي يا ترى؟. إلى؟ سنتعرض إليهترمي 

  :لكل عملية نقوم بها غرض و من بين األهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي إن   

 

  :الهدف المالي و االقتصادي -أ

غرض كاله بشعلى األموال العامة من الضياع بمختلف أالمحافظة  إلىتهدف الرقابة الجبائية    

لرفاهية ا إلىي مما يؤد لإلنفاقالخزينة العمومية بالتالي زيادة األموال المتاحة  إيراداتزيادة 

 االقتصادية للمجتمع.

 

    :اإلداريالهدف  -ب

ي ومات التالمعل الضريبية بزيادة فعاليتها من خالل لإلدارةتلعب الرقابة الجبائية دورا هاما    

  :الدور في النقاط التالية تقدمها و يمكن أن نجمل هذا

اذ تالي اتخو بال بأسبابها اإللمامفي المعرفة و  اإلدارةتحديد االنحرافات و كشف األخطاء يساعد  -

 القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك.

 كنسب التهرب الضريبي. اإلحصائيات بإعدادتساعد الرقابة  -

 ول لها.حل جادإيية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة كشف الثغرات القانون إمكانية -
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                                                   الرقابة الجبائية في المؤسسة                                       :الفصل األول

 

 

 أشكال الرقابة الجبائية. :المطلب الثالث   

 

  :الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في  تأخذ الرقابة   

 

  :الرقابة الشكلية -أ

لتي اخالت تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التد   

ن راقبيلها عالقة بتصحيح األخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و المالحظة من طرف الم

حات بل لتصرينوع ال يأخذ بعين االعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها االجبائيين, فهذا ال

 .وثائقتهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على ال

 

  :الرقابة على الوثائق -ب

ا ارنتهالرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمق   

تي لومات الالمع بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته اإلدارة, و كذا مجمل

 لف.يتم الحصول عليها من بعض اإلدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المك

ت لسنوااة مع فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط األرقام المقدمة في سنة التصريح مقارن

لب ط بإمكانهالسابقة للوصول الكتشاف األخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض 

 لمكلفتوضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض ا

ى للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول عل

اء و األمن أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير إذ تبريرات و توضيحات

 تصحيح األخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار

افية كغير  تاإلجراءاوجد المحقق أن هذه  إذاالملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن 

 الخارجية.ن الرقابة و هي الرقابة نوع آخر م إلىسيلجأ 

 

  :الرقابة في عين المكان -ج  

 ونلمكلفازاول تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخال مباشرا لألمكنة التي ي  

 ودفاتر التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للأنشطتهم بهدف 

شمل هذا ع و يا صرح به و ما هو موجود في الواقالوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين م

  :النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات

 التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات. -

ن, و و يخص األشخاص الطبيعيي »  « VASFEالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونية -

 هاتين النقطتين الحقا بتفصيل. إلىسنتطرق 
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                                                      الرقابة الجبائية في المؤسسة                                    :الفصل األول   

 

 

 .مهام المراجعة الجبائية :المبحث الثاني       

 

 ماهية المراجعة الجبائية. :المطلب األول   

 

بق من لجبائية هي الفحص المحاسبي المطالمراجعة ا « :بأن   "  M. colin"لقد عرفها    

 .»الجبائية و هي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية اإلدارةطرف 

« ATIC » تمثل في تأنها  « :الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة و االستشارة عرفتها ب

راجعة جد المنو بالتالي الجبائية للمؤسسة و طريقة توظيفها, رأي على مجموعة من الهياكل  إبداء

 .»بكل أنواعها موضوع المراجعة داخل المؤسسة

أي ر عطاءإلالجبائية و عليه نقول بأن المراجعة الجبائية هي عملية فحص انتقادي للوضعية    

ن خالل مهذا  عن الوضع الجبائي للمؤسسة و جعله أداة لتحسين التسيير الجبائي داخل المؤسسة, و

 الجبائية للمؤسسة. نالقوانيم مراقبة درجة احترا

 

 أهمية المراجعة الجبائية. :الفرع األول

 

بائي ن الجمن خالل تعريف المراجعة الجبائية تدفعنا لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق األم   

 للمؤسسة و تحسين للمؤسسة و تحسين التسيير الجبائي داخلها.

مالية ية الي الذي يعد ضروري و مؤشر للوضعإضافة إلى ذلك أنها تسمح بتقييم الخطر الجبائ   

 للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف للمؤسسة.

 ة.لمؤسسلكما أن المراجعة الجبائية تساعد على وضع خطوط عريضة لإلستراتيجية الجبائية    

 

 مهام المراجعة الجبائية. :المطلب الثاني   

 

  :يفتمثل تلف من حيث تطبيقها أو مجالها و تمهام المراجعة الجبائية تأخذ عدة أشكال تخ   

 

 

 مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب. :الفرع األول

 

ة لها لخاضعامن مهام المراجعة الجبائية أن تقوم بدراسة وضعية المؤسسة اتجاه الضرائب       

و أضرائب على نوع واحد من اللتسوية معامالتها مع المصالح الضريبية, و تكون هذه الرقابة 

ئدة ف العاأو تحديد نقاط الضع إعطاءعلى عدة أنواع من الضرائب بهدف تقييم وضعيتها من أجل 

تجاه اائها لمجال الجباية, و المؤسسة تحتاج لهذه الرقابة لضمان السير الحسن لنشاطها و أعب

 المصالح الجبائية.

 

 لنسبة لتحقيق األهداف.مهام المراجعة الجبائية با :الفرع الثاني

 

خطر تخفيض ال يةإمكانو  تخفيف عبء التكلفة الجبائية إمكانيةالمراجعة الجبائية تبحث عن  إن     

 إعادة مكانيةإ إلى إضافةالجبائي, و هذا بمحاولة جعل النظام الجبائي متكيف مع أهداف المؤسسة, 

 تعديالت عليها. بإدخالالنظر في القوائم المالية 
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                                                     الرقابة الجبائية في المؤسسة                                    :لفصل األولا   

 

 

 : خالصة الفصل

 

 

 

 الجبائية  لإلدارةالتي خولت  اإلجراءاتتعد الرقابة الجبائية من أهم        

 

  ارةاإلد ا تعتبر أداة قانونية في يدالتأكد من صحة التصريحات المقدمة, كم

 

 عمل , و المراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية إلىتسعى من خاللها 

 

 مها.على اكتشاف كل األخطاء و المخالفات المسجلة بهدف تصحيحها و تقوي

 

 مل المشرعو لتحقيق األهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية, ع        

 

 صة فيأجهزة مخت إلىمهمة القيام بها  بإسنادنظيم سيرها و عملها على ت  

 

 الحقا. إليهاذلك سنتطرق  
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                                                     التهرب و الغش الضريبي.                                          : الفصل الثاني

 

 

 :مقدمة الفصل

 

 

 

 صريحه النظام الجبائي الجزائري هو نظام يمنح للمكلف حرية ت إن        

 

 نمو  ىإلبشكل غير مباشر بمداخيله من تلقاء نفسه, لكن هذه الحرية ساعدت 

 

  ىإلأو تزايد ظهور ظاهرة التهرب و الغش الضريبي الذي يعد داء يؤدي 

 

ن , لكاإليراداتمن أموال الخزينة العمومية و انخفاض تسرب حجم كبير 

 هذه 

 

 لطرق فكيف سيكون؟ ماهي ا لو جئنا لتقديم مفهوم أو تعريف لها الظاهرة 

 

؟ يهاإلوجه الدافعة للت المتبعة لهذه الظاهرة أي النتهاجها؟ و ماهي األسباب 

 و 

 

  في ليهإسنتطرق  أخيرا كيف يمكننا عالجها أو محاولة الحد منها؟ و هذا ما 

 

 .هذا الفصل
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                                                    التهرب و الغش الضريبي.                                          : الفصل الثاني

 

 

 تشخيص التهرب و الغش الضريبي. :المبحث األول       

 

 تهرب و الغش الضريبي و أسبابه.طبيعة ال :المطلب األول   

 

 ماهية ظاهرة التهرب و الغش الضريبي. :الفرع األول   

ي يبي, التالضر من أهم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية هي ظاهرة الغش و التهرب    

ومين هين المفبو لكن جوهريا يختلفان, ارتأينا في البداية بالفصل نفس المعنى ظاهريا  إلىتؤدي 

 من خالل تعريفها و معرفة ما يربطهما و ما يفرق بينهما من خصائص.

قة غير التخفيض أو االمتناع بطري«  :الغش على أنه  "   Andrée Barilari" فقد عرف     

 يحات,في التصر اإلداريةشرعية عن دفع الضرائب المستحقة و نماذجه متنوعة جدا كاألخطاء 

 . (1) »فقاتتضخيم الن اإليراداتتخفيض 

لتملص اية قصد وسائل احتيالية, تدليس إلىيلجأ المكلف  إذكما يعرف أنه التهرب غير المشروع    

 من دفع الضريبة المفروضة عليه كليا أو جزئيا.

 جاذبيةجال مفن تفادي الوقوع في  « :" بأنهJ.C Martinezأما التهرب الضريبي فقد عرفه "     

 .(2)»القانون الجبائي 

ا ون و هذأي أن المكلف هنا يستعين بحيل تمنعه من دفع بعض الضرائب دون المساس بالقان    

خمة ضمن خالل ثغرات القانون الجبائي, حيث نجد أن بعض الشركات لتهربها من دفع ضريبة 

 جاري.شركات فرعية مستقلة قانونا بترخيص من القانون الت إلىتقوم بتجزئة الشركة األم 

هدف بفاته وأخرى نجد أن شخص مالك ألموال يقوم بتقسيم ثروته على الورثة قبل  أو من جهة    

ركة عدم تعرضها أو تهريبها من الخضوع لضريبة الشركات التي تكون على عملية انتقال ت

 ورثته. إلى المتوفى

  :إذالغش لكن لكل مصطلح خصائص تميزه  وو في كلتا الحالتين نجد نوع من التهرب     

لى وبة عهرب يكون دون مخالفة القانون عكس الغش, و أنه ال يوقع على المكلف أية عقأن الت

ل ن السؤاتخفيض المردود الجبائي. لك إلىأنهما يتشابهان في كونهما تؤديان  إالغرار الغش 

 ماهي األسباب المؤدية أو الدافعة للتوجه للظاهرة؟. :المطروح 

 

 لغش الضريبي.أسباب التهرب و ا :الفرع الثاني     

 

لجوء سبب  ما ىفيا ترعرف السبب بطل العجب ",  إذا"  :غالبا ما استعملنا المثل القائل     

 المكلف النتهاج هذه الطريق؟

بية هم الضرياجباتهناك جملة من األسباب و العوامل التي تدفع بجل المكلفين لعدم االلتزام بو     

  :نجد من بينها

 

 

 

 

 
(1)- André Barilari, lescique fiscal, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992, p 92.                                            

(2)- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984, p13                                                                  
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                                                    الغش الضريبي.                                         التهرب و  : الفصل الثاني

 

 

 غياب الوعي الضريبي و الفائدة المرجوة من دفع الضريبة لدى المواطنين. -أ

 ي وضعية الالأ الوضعية السياسية و االقتصادية للبالد حيث بوجود حالة الالمباالة و الفوضى, -ب

 .استقرار تؤدي إلى انعدام وجود رقيب أو مسؤول مما يؤدي لظهور مثل هذه التالعبات

اهرة الغش و إذ بوجود نقائص في هذه األخيرة يكون حافزا لتفشي ظ :كفاءة اإلدارة الجبائية -ج

ألهم ا ين والتهرب الضريبي, كنقص عدد المستخدمين خاصة أعوان الرقابة مقارنة مع عدد المكلف

 هو نقص الخبرة و الكفاءة لدى هؤالء األعوان.

 

 .طرق و أثار التهرب الضريبي :المطلب الثاني   

 

وارد و ة الملقد تنوعت و تعددت الطرق المتبعة للتهرب فمنهم من يلجأ إلى التخفيض من قيم    

ل ستغالأ التضخيم النفقات و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية و هناك من يلج

ليات ريق عمطالقانون الجبائي لصالحه و هذا ما يسمى بالتهرب عن النقص أو اإلغفال الواقع في 

 مادية قانونية.

 

  :التهرب عن طريق عمليات محاسبية :الفرع األول   

 

ن متتعدد طرق التهرب و التي تمتد  « :"J.C Martinez" هذا النوع الذي قال فيه     

 لمبالغالتخفيض التافه 

تضخيم األعباء محاسبيا مرورا ب اإليراداتتسجيل   إهمال إلىالمبيعات, أو االستيراد دون تصريح 

 .(1) »القابلة للخصم

 رارإقأو  تقديم تقرير إلىأي أن التهرب عن طريق التحايل المحاسبي يكون بلجوء المكلف     

اح على للحقيقة كتوزيع األربدفاتر و سجالت و حسابات مصطنعة مخالفة  إلىضريبي استنادا 

 لنفقات.ايادة زو  اإليراداتشركاء وهميين, اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع بغرض تقليل 

 

  :اإليراداتتخفيض  -أ

بيع لى العيعد أكثر استعماال من خالل تخفيض المكلف لوعاء الضريبة و هذا من خالل اعتماده 

زء من ج خفاءإثر على قيام العملية و هذا ما يسمح بتخفيض أو دون فواتير الصكوك مما ال يترك أ

 رقم األعمال.

 

  :تضخيم النفقات -ب

لة ء القابتضخيم األعبا إلىالمشرع الجزائري  إياهيسعى المكلف من خالل الرخصة التي منحها 

سمية, رثائق للخصم من الربح الجبائي, كأن تتصل هذه األعباء بأعباء فعلية مرفقة بمبررات و و

ي ي تؤدالمتهربة تكون في درجة امتياز عن ثلث الت أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة

 التمويلية الهائلة. إلمكانياتهاواجباتها بأمانة و هذا 

 

 

 

(1)-Camilerosiercit$parJ.CMartinez.OpTC.P18.                                                               
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                                                    التهرب و الغش الضريبي.                                          : الفصل الثاني

 

 

 االجتماعية لظاهرة التهرب الضريبي كونها مصدر من مصادر وجود الظلم اآلثارمن  *

فع قيمة , فترة مستوى الخسارة الضريبية الناتجة بسبب التهرباالجتماعي بحيث عندما تدرك الدول

مل ي يستحزيادة األعباء الضريبية على المكلف الصغير أو األمين الذ إلىالضرائب مما يؤدي 

 الزيادة في األعباء الضريبية.

 

ة, قديالن اتاإلصداركالقروض الخارجية أو  إضافيةاعتماد السلطة العامة على مصادر تمويلية    

ة ة التنميعطل عمليارتفاع األسعار فتت إلىية خلق أزمة عدم التسديد و تؤدي الثان إلىفتقود األولى 

 االقتصادية, و تنخفض الدخول الحقيقية لغالبية األفراد.

 

 .التهرب الضريبي و ظاهرة غسل األموال :المطلب الثالث   

 

المصدر غير  إلخفاءالمالية المتداخلة  مجموع العمليات « :بأنها " هدى حامد قشوش "عرفتها    

 .(1) »في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع  إظهارهاالمشروع لألموال و 

  :تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في   

 

لبنوك سواء الشبهة عن مصدر األموال يتم توظيفها )األموال المشبوهة( في ا :مرحلة اإليداع -

 ارج البالد عن طريق فتح حسابات أو ودائع أو شراء أوراق مالية.داخل أو خ

 

و  تعماليتم إخفاء هذه األموار المودوعة من خالل تشكيلة متنوعة من ال :مرحلة التمويه -

 األدوات المالية المختلفة.

 

ق دمجها تؤمن الغطاء النهائي الشرعي لألموال غير المشروعة و هذا عن طري :مرحلة الدمج -

ذه مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته و بالتالي األرباح الناتجة عن ه في

 المشروعات أموال نظيفة و مشروعة.

  :نجد إن من بين مصادر األموال غير الشرعية و التي تكون هدفا لعملية غسيل األموال   

 األموال الناتجة عن تجارة المخدرات. -

 رشوة و الفساد اإلداري.األموال الناتجة عن أنشطة ال -

ى جني دي إلالدخول الناتجة عن التهرب الضريبي, حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أن تؤ -

ي فاحهم إلى إيداع أرب نأموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض األموال, إذ يتجه المتهربو

 المصارف لتكون بعيدة عن عيون الضرائب أي مصالحهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 07قشوش, جريمة غسيل األموال, ص  هدى حامد -(1) 
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 .التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية 

 

واتير فبوضع  قوم المكلف بممارسة عمليات وهميةي إذهذا النوع أكثر تنظيما عن النوع األول    

 الشراء دون شراء و بيع بكتابات متكاملة دون جلب االهتمام أو الشك فيها.

 

  :التهرب عن طريق العمليات المادية

مادة لي للالك اإلخفاءو يكون عند تغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية, فيكون    

كون رفي فيبمزاولة النشاط التجاري, الصناعي أو الح اإلخطارلة عدم الخاضعة لالقتطاع في حا

ن مجزء  ءكإخفاجزء من المادة التي تقع عليها الضريبة  بإخفاءمزاولة نشاط ما, لكن  بإقرار

 .الممتلكات أو المخزونات

 

  :التهرب عن طريق عمليات قانونية

  :مثل فيو تت لحقيقية و تعد أرقى تقنيةو تكون بخلق وضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية ا    

 دة من حقالستفاالبيع أو شراء وهمية يستطيع من خاللها المتهرب ا فواتير مزيفة لعمليات إعداد *

 الخصم حسم الرسوم للمشتريات وهمية.

من  تجعلها معفاةوضعية  إلىأو بتزيين حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا  *

  :لها تخضع القتطاع أقل و يظهر غالبا فيالضريبة أو تجع

 مبيعات معفية. إلىخاضعة  تصنيف مبيعات -

ة لضريباتوزيع الشركات لألرباح على المساهمين في شكل رواتب و أجور لينخفض بذلك معدل  -

 حينما يتعلق بالرواتب و األجور.

 

 .أثار التهرب الضريبي :الرابعالمطلب     

 

جميع  حدوث أثار على إلىعدم القيام بالواجبات الضريبية تؤدي  ظاهرة التملص أو إن    

  :األصعدة منها

من  عتبرةمللتهرب الضريبي أثار مالية تسبب خسارة في الخزينة العمومية بفقدانها لحصيلة  *

مستوى  ل علىاألمواالمداخيل المتوقعة تحقيقها من وراء الحصائل الضريبية و عندما تتناول هذه 

ل هور مشاكظ لىإ, هذا يؤدي قدية و التي تعرف بالكتلة النقدية الزائدة )التضخم النقدي(السوق الن

 في األوساط االجتماعية و ضعف القدرة الشرائية لدخول األفراد.

ا أي تمسه العمومية و الخاصة التي أصحابها يحتفظون على أموال هائلة دون أن ت* إن المؤسسا

 , يسمح ذلك من امتالك رؤوس أموال ضخمة سمحت لهماقتطاعات ضريبية من خالل تهربهم

فز هم محأبتنظيم نشاطاتهم على عكس المؤسسات العمومية أي أنها تؤدي ظاهرة التهرب من كبح 

 ادي و هو روح المنافسة.اقتص
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حة الغش و اإلجراءات الجبائية المتبعة من طرف اإلدارة الجبائية لمكاف :نيالمبحث الثا    

 التهرب الضريبي.

 

ي الذي لضريبإن من بين التخوفات التي تهدد السياسة الضريبية أو المالية هو شبح التهرب ا   

الدولة  ثا منفين نظرا للتطورات االقتصادية و التكنولوجية, و بحاستفحل انتهاجه من قبل المكل

حديد مر لتلمحاربة أو تقليص نسب هذه الظاهرة و لو جزئيا تسعى السلطات المختصة في أول األ

تي قد رق الو لو بشكل تقريبي حجم أو رقم معبر عن الظاهرة و مجالها حتى تحدد اآلليات و الط

غرض ذا الاالستمرار في ممارسة الغش و التهرب الضريبي, و له عن تكون مجدية للحد أو النهي

لة مستعمسنحاول عرض في هذا القسم الطرق المتبعة لقياس التهرب الضريبي و كذا الوسائل ال

 لعالج أو محاولة عالج هذا الداء.

 

 طرق قياس التهرب الضريبي. :المطلب األول    

 

يق رقم دق اءإعطأننا ال نعلم مرتكبيه لهذا فقياسه أو  التهرب الضريبي بطبيعته سري أي إن    

ن يطة ممعبر عنه يعد ضرب من الخيال لهذا نعرض بعض المناهج التي تمكننا من أخذ صورة بس

  :من أهم المناهج نجد إذحجمه المقرب 

 منهج االقتصاد السري. -

 منهج عدم االلتزام الضريبي. -

 

 :منهج االقتصاد السري -1
 

سلطات كافة المداخيل التي لم يتم الكشف عنها لل « :على أنه  " فيتو تانزي " يعرفه   

يل ن المداخ. و يعد وسيلة لتحديد و لو بتقريب حجم التهرب الضريبي لهذا فبما أ(1)»الضريبية

ت الحسابا إطارعدم دخولها ضمن  إلىغير معلن عنها لدى السلطات الضريبية, هذا يؤدي 

بحدوث  إذبي جد أن هناك عالقة بين االقتصاد السري و ظاهرة التهرب الضريالقومية, و من هنا ن

  .لظلصاد اأحدهما يؤدي لحدوث اآلخر بالضرورة. و لقياس االقتصادي السري أو الموازي أو اقت

 

   :القوى العاملة )سوق العمل( إحصاءاتمنهج  -أ
 

ية في ملة فعلرسميا كقوة عامسجلين يعتمد على الفرق المسجل أو المالحظ بين عدد السكان ال    

ى صحة . و يعتمد هذا المنهج على صحة أو مدإحصائياتالدولة و بين السكان المسجلين وفق 

 العامل في كل من القطاعين الرسمي و غير الرسمي. إنتاجيةالقروض الموضوعة حول 

 

 

 

 

 

 
 .2003 -1999دفعة  يل شهادة ماجستير,مذكرة لن , نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر" -(1)
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   :منهج المدخالت المادية )استهالك الكهرباء( -ب

   

دي قتصاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشاط االيعتمد االقتصاد السري على كون استهال  

كلي و اء الككل, تم طرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استهالك الكهرب

 .(1)إرجاع الفرق بينهما إلى نمو االقتصاد السري 

 

  :منهج عدم االلتزام الضريبي -2

 

دخل لى العالتي يأخذ كأساس لحساب الضريبة  يعتمد على منهج الضريبة القانونية المحتملة   

مثل ي بيجاالتي يفترض تحصيلها و مقارنتها بحجم الضريبة المحصلة فعال و الفارق بينها باإل

 قيمة التهرب الضريبي.

 

 :منهج نسبة الضريبة الثابتة /1

 

لسنة  ققةمحيعتمد على أن حجم التهرب يساوي إلى الفرق بين الضريبة المقدرة و الضريبة ال   

سبة روسة و نالمد معينة مع العلم أن الضريبة التقديرية تحدد من خالل جداء الناتج اإلجمالي للسنة

 ى.الضريبة الموافقة للسنة التمثيلية هي سنة يكون فيها التهرب الضريبي عند حد أدن

 

  :منهج اإلعفاءات الجبائية /2

 

ارنتها و مق ين أثناء فترة اإلعفاء الضريبيعلى أساس المعلومات الواردة في تصاريح المكلف   

 .بتلك المقدمة قبل فترة اإلعفاء و الفرق بين الفترتين يمثل مبلغ التهرب الضريبي

د جوانب ق راتهاإن المناهج المذكورة رغم نجاعتها في تقدير حجم التهرب إال أنها تهمل في تقدي *

تج ة و النالضريبم على أساس نسبة ثابتة بين اتكون مهمة, حيث نجد مثال منهج الضريبة الثابتة تقو

النسبي  لتغيراالمحلي, إال أن هذا ال يكون إال إذا اعتبرت مرونة الضريبة تساوي الواحد أي أن 

كل ير في هيدث تغللضريبة مساوي للتغير الحاصل إلجمالي الناتج المحلي أو أننا اعتبرنا أنه ال يح

 .(2)محلي معدالت الضرائب و مكونات الناتج ال

 را لوجودو نظ كما أن المنهج السابق لوحظ أنه يقيس حجم االلتزام أكثر مما يقيس حجم التهرب   

خرى, و أن جهة مأنها محدودة الفعالية  إالهذه النقائص أي رغم ايجابيتها في تقدير حجم التهرب, 

ظرا نهرب لحجم الت هذا ما يجعل هذه المناهج غير متكاملة مما يؤدي لعدم قياسها بصفة دقيقة

 لتنوع أساليب و طرق التهرب الضريبي.

 

 

 

 

 

 
لدولي, ادوق النقد ية, صننمو االقتصاد الخفي, في سلسلة قضايا االقتصاد -فريديريك سنايدر و دومنيك انمي, االختباء وراء الظل -(1)

 .07, ص2002مارس, 

 303", ص  ضريبي و إشكالية التهربناصر مراد, " فعالية النظام ال -(2)
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 .المتبعة لمعالجة أو محاربة الغش و التهرب الضريبي اإلجراءات :المطلب الثاني   

 

خطيرة و ار الاآلث أمامة التهرب و الغش الضريبي و وقفنا لقد الحظنا من خالل دراستنا لظاهر   

معرفة مها لالنتائج السلبية التي تحدثها هذه الظاهرة كما حاولنا محاولة معرفة أو تقدير حج

لتي اقتراحات عض االلعالج هذا الداء الذي انتشر بكثرة نقدم ب مسبباتها نوعا ما, لهذا و محاولة منا

  :ليل من حجم الظاهرة, و تتمثل فينراها قد تساعد في التق

يقي من الحق تنمية الوعي األخالقي و ايقاض الحس الجبائي لدى األفراد بتقريبهم من المفهوم -

ن و هذا ع هكذا دفعهم للضريبة و أنها تعبير عن تضامن اجتماعي ألن المرافق العامة تنشأ منها, و

 ع المكلف بالمستجدات الضريبية.طريق اإلعالم أو الصحف أو المجالت الدورية الطال

 إدخال المرونة على قواعد القانون الضريبي حتى نتمكن من إحداث تجاوب بين ظروف -

 صادي.اقتصادية و طبيعة الضرائب الجديدة, و مدى تكيفها مع مستجدات وتيرة النمو االقت

 من خالل نظيمأو الت توفير إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من حيث التطبيق -

لف بين مخت نها والتحسين النوعي و الكمي لإلمكانيات المادية و البشرية, إضافة إلى خلق تعاون بي

 .ااإلدارات و الهيئات بالتنسيق فيما بينه

ة وسيل توجيه حصيلة الضرائب إلى األنشطة االقتصادية المفيدة للمجتمع و بجعل الضريبة -

 .لتحفيز النشاط االقتصادي

 

 .طرق الطعن الجبائي :المبحث الثالث      

 

 Recours Hiérarchique :* الطعن اإلداري

 

 يادة علىنه, زيعلم المفتش المحقق المكلف بالضريبة بظروف سير التحقيق و النتائج المترتبة ع -

 ضافيةمصلحة التحقيق كل التوضيحات اإل مسئولذلك يقدم كل من المحقق أو رئيس الفرقة أو 

 الزمة.ال

س و رئييمكن للمكلف أن يلجأ إلى المدير الوالئي للضرائب أو إلى رئيس مركز الضرائب أ -

مترتبة ئج المصلحة األبحاث و المراجعات للنظر في الصعوبات التي تنشأ خالل التحقيق أو النتا

 عن هذه األخيرة.

 والرتبة  وسم المحققين كاالتقدم للمكلف بالضريبة عند بداية التحقيق جميع المعلومات الخاصة ب -

 االدارة المستخدمة...الخ.

 

 .Recours Contentieux :* الطعن النزاعي

 

لى خضع عأيعتبر هذا النوع من الطعن ضمانا لصيانة حقوق المكلف إذا تبين للمكلف أنه قد  -

 يبة.أسس مفرطة, فعليه أن يرسل بشكوى إلى المدير الوالئي للضرائب, في موقع فرض الضر

وضع لتي يايتمتع المكلف بأجل ينقضي عادة في نهاية شهر ديسمبر من السنة التي تلي السنة  -

 فيها جدول التسوية قيد التحصيل.

ؤجل, و ع المزيادة على هذا يمكن للمكلف أن يلتمس وقف تحصيل الضريبة المتنازع فيها و الدف -

 مطلب.غالبا ما تشترط مصلحة التحصيل ضمانات لالستجابة لهذا ال
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ة و اإلدارية أيحق للمشتكين أن يلجئوا إلى لجان الطعن المتواجدة على مستوى الدائرة أو الوال -

 المركزية, يمكن له أيضا الطعن أمام الفرقة اإلدارية التابعة للمجلس القضائي.

إلى  للجوءااألساس أو العقوبات, و إذا سبق  ال يشكل الطعن ضمانا لوقف تسديد الضريبة, سواء

 .الفرقة اإلدارية, فانه ال يتسنى للمشتكي الرجوع إلى الطعن أمام اللجان المختصة

 .لشكوىيفصل المدير الوالئي في الشكاوي في أجل أربعة أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع ا -

الغرامات مة الحقوق و كانت الشكوى تتعلق بأعمال تتعدى فيها قي إذافي حالة ما  -

وجب ري التحقيق من قبل مصالح البحث و المراجعات, يستجأ إذادينار و أيضا 10.000.000

 المركزية. لإلدارةعلى المدير الوالئي الحصول على رأي مطابق 

 .آخرينفي هذه الحالة تمدد فترة البث في الشكوى لمدة شهرين  -

 

 .Recours Grercieux :* الطعن الوالئي

 

 يحق للمشتكين أن يلتمسوا عدم تسديد العقوبات المواكبون بها أو بعضا منها. -

صها في فح مدير الضرائب للوالية التي أخضع فيها المشتكي, و الذي يعتد إلىترسل الطلبات  -

لمشتكي فات االمشتكي المالية في التسديد, و الظروف الخاصة التي تدعم ملفه, و تصر بإمكانيات

 خالفات التي اقترفها سابقا.جانب الم إلى

ان رة أو كتعلق األمر بالضرائب المباش إذا إالال يمكن أن يراجع مبلغ الحقوق المستحقة,  -

 المشتكي عاجزا تماما عن تسديد ما عليه من ديون اتجاه الخزينة.
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: Les Voix de recours 

 

D : rection des impôts         Bureaux de réclamation ( service contentieux ). 

 

 

Conditions de reéabilité et réclamation 

 

 

Réponse dans un déllei de 4 mois. 

 

    Partielle                    

 
                     rejet               positive 

                  totale ( rare )    

          

  

partiel                           

 

Recours administratif                              

 

 

 Seuits  :        DaΪra    Wilaya   Central                        

     

  4 mois                                   

                

 

Recours chambre administrative ( Tribunal ). 

 

 

Conseil d’état                             
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 :خاتمة الفصل

 

 

 ةتعتبر ظاهرة التهرب الضريبي أحد أهم التحديات التي تواجهها السياس

 

الل الضريبية فحاولنا التقرب من هذه الظاهرة بالغوص في مفهومها, فمن خ

 ما

 

 ماة فيعرضناه اتضح لنا أن هذه الظاهرة تعود لعدة أسباب متداخلة و مترابط

 

 طرق و إلىالتملص الكلي أو الجزئي للمكلفين و هذا باللجوء  إلىتؤدي  بينها

 

 يجةالنتأساليب متنوعة و مختلفة و لكن الملموس هو أنه مهما كانت الوسيلة ف

 

 ات.ستويواحدة تتمثل في اآلثار السلبية التي تخلقها هذه الظاهرة على عدة م

 

 ة لهذه الظاهرةو لهذا السبب حاولت الدولة الحد من اآلثار السيئ

 

 ك, لكن هناك عوائق و حواجز وقفت دون الوصول لذلبتكميمها و معالجتها

 

النعدام وجود منهج متكامل يمكن االعتماد عليه لقياس حجم التهرب 

 الضريبي,

 

 ابالعالجية بتصحيح األسب اإلجراءاتو لكن هذا ال يمنع من اتخاذ بعض  

 

 جهاز ةويل مهام ذلك لألجهزة المختصبتحهذه الظاهرة أو ردعية  إلىالمؤدية 

 

 الرقابة الجبائية.
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 :مقدمة الفصل

 

 

 رة السلبية الناجمة عن ظاه لآلثارلقد اضطلعنا و لو بصفة سطحية    

 

  لقيامالتهرب الضريبي و وجدنا أن الحل األمثل لمحاولة الحد منها هو ا

 

 يث و حيرة, بعملية الرقابة الجبائية التي أوالها المشرع الجزائري أهمية كب

 

 هذه  تمثلتلميدانية و لتنظيمها شرع لها أدوات قانونية زيادة على األدوات ا

 

 ام ة للقيالتي يعتمد عليها أعوان الرقاب اإلجراءاتاألدوات القانونية في 

 

 بمهامهم الرقابية.

 

 حة و سنحاول تسليط الضوء في هذا الجزء على الحقوق الممنو         

 

  من جهة و األخرى الممنوحة للمكلف بالضريبة لكننا سندرس لإلدارة

 

 ق المعمق التحقيق المحاسبي و التحقي :تين للرقابة, و هماطريق ننميز بيو 

 

 في مجمل الوضعية الجبائية.

 

  حاسبةو هذا ما يسمح لنا من فهم أو االطالع على عملية فحص م         

 

 يين لطبيعلألشخاص ا اإلجماليةالمكلف قيد التحقيق و مراقبة الذمة المالية 

 

 ل و كذا تقديم و شرح الوسائ لياإلجماالخاضعين للضريبة على الدخل 

 

 المخول لها القيام بعملية الرقابة.
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 .القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية اإلطار :المبحث األول     

 

حيات, ق و صالالجبائية باستخدام وسائل قانونية في الحقيقة تتمثل في حقو لإلدارةسمح القانون 

ق ن طريتمارس من خاللها التحقق من صحة التصريحات و مدى مصداقيتها و قانونيتها و هذا ع

 .يد ديون الضريبة مع ضمان تحصيلهامراقبة العناصر الخاضعة للضريبة و بالتالي تحد

  

 .الجبائية لإلدارةحق االطالع و الرقابة  :المطلب األول   

 

 .حق االطالع :الفرع األول   

 

ذا الحق هاسطة الجبائية بو اإلدارةحق االطالع وسيلة قانونية منحها المشرع الجبائي ألعوان     

الذي هو  ملفات الخاصة بالمكلف بالضريبة,يمكن لهم االطالع على الوثائق و المستندات و ال

 دارةاإلن بصدد التحقيق, بحيث تعتبر هذه الوثائق المرجع الرئيسي و المساعد في تمكين أعوا

 لحق, كمااهذا  الجبائية القيام بمهمة التحقيق, و من جهة أخرى فالمشرع الجبائي بين مجال تطبيق

صد تأسيس الجبائية ق اإلدارةاالطالع ألعوان  يسمح حق « :الجبائية اإلجراءاتجاء في قانون 

 .(1) »وعاء الضريبة و مراقبتها بتصفح الوثائق و المعلومات 

 

  :حق االطالع لدى المؤسسات العمومية -أوال     

 

خاصة و ؤسسات الالدولة و الواليات و البلديات, و الم إداراتال يمكن بأي حال من األحوال  «    

ا يئات. أيو الهعة لمراقبة الدولة و الواليات و البلديات, و كذا المؤسسات أكذا المؤسسات الخاض

لية الما دارةاإلان , أن تحتج بالسر المهني أمام أعو اإلداريةكان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة 

 .(2)»الذين يطلبون منها االطالع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها 

ذه هعين على , و يتالجبائية حق االطالع التلقائي اتجاه الضمان االجتماعي ارةاإلدفمثال تمارس     

ين بيب تبطالجبائية سنويا, بكشف فردي عن كل طبيب أو مساعد  اإلدارةاألخيرة موافاة مصالح 

ما كألتعاب, هذه ال اإلجماليةفيه رقم تسجيل المؤمن لهم و الشهر الذي دفعت فيه األتعاب و المبالغ 

 ردة في أوراق العالج.هي وا

والية قبل مدير الضرائب بال إلىديسمبر من كل سنة  31و يجب أن تصل الكشوف المعدة قبل     

 .(3)أفريل من السنة الموالية 01

ة, كما الجزائي نية وأما بالنسبة للسلطة القضائية يجب عليها تقديم معلومات تتعلق بالدعاوي المد    

ى كل المالية عل اإلدارةعلى السلطات القضائية أن تطلع على  يجب « :نص عليها القانون 

ي فرتكب المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش م

 .(4)»المجال أو في أي مناورة كانت نتائجها الغش و التملص من الضريبة

 

 

 
 .25, المادة 22/12/2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 2002 المتضمن لقانون المالية :01/21القانون رقم  -(1)

  .86, المادة22/12/2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -(2)

 .86مادة, ال22/12/2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -(3)
  .87, المادة22/12/2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 2002المتضمن لقانون المالية  : 01/21القانون رقم  -(4)
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  :حق االطالع لدى المؤسسات الخاصة -ثانيا     

 

. و عة لهيمارس حق االطالع على المؤسسات الخاصة, و ذلك مهما كان نظام الضريبة الخاض    

 .(1)هذا ما يبينه قانون اإلجراءات الجبائية 

 

 .104المادة  : 01/21القانون رقم  -(1)

ند مسكها ع لواجباو النفقات  لإليراداتو الوثائق و المستندات  و لهذا يتعين تقديم كل الدفاتر    

ن التجاري يجبر القانو « :كل طلب من طرف أعوان التحقيق و هكذا كما نص به القانون التجاري 

 .(2)»سنوات  10كل المؤسسات أن تحتفظ بكل وثائقها لحق االطالع مدة 

 

  :حق االطالع لدى البنوك –ثالثا     
 

 ةفهذه األخير ماثلة,الجبائية حق االطالع لدى البنوك و جميع الهيئات المالية الم اإلدارةس تمار    

 للمكلف, لبنكيةالجبائية حول الكشوفات الحسابات ا اإلدارةملزمة بتقديم جميع المعلومات ألعوان 

 .(3)و النفقات و هذا في حد ما سطره القانون  اإليراداتحركة 

سب حهذا  وح المصرفية تقديم بعض الملفات التي تتعلق بالسر المصرفي فال يحق ألعوان المصال

 من طرف المديرية العامة للضرائب. 12/04/1992التعليمة المؤرخة في 

 

 .حق الرقابة :الفرع الثاني    

 

ات دق المعلومالجبائية هو حق الرقابة للتأكد من ص لإلدارةمن أهم الصالحيات الممنوحة  إن    

ن جميع المكلفين تتأكد أ «الجبائية بأن  لإلدارةمن التصريحات المكتبية, فالرقابة تسمح المقدمة ض

خالفة راء مقد سددوا ما عليهم, و هذا من أجل تصليح الضرر الذي قد يلحق بخزينة الدولة من ج

 (4) »أحكام القانون الجبائي

 دارةاإلان نجزة من طرف أعوفحق الرقابة هو عبارة عن مجموع العمليات الشكلية و المادية الم

ن و الجبائية و المتضمن صحة العمليات و المعلومات المقدمة من طرف األشخاص المعنويي

 .(5)الطبيعيين الخاضعين للضرائب من خالل مقارنتها بعناصر و معطيات خارجية 

  هي:تتم الرقابة عبر ثالث مراحل متتابعة و متكاملة     

 

  :الرقابة الشكلية –أوال 

 اثإحد ىإليقوم المكلف بالضريبة بفحص شكلي فقط للتصريحات المكتبية, و تهدف تدخالته     

حات و لتصريلتصحيحات مادية لألخطاء والنقائص المرتكبة في غالب األحيان عند كتابة المكلفين 

 ريبيء الضالتحقق من هوية و عنوان المكلف, و كذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد الوعا

(6). 

 

 

 
 .04, ص 1984ديوان المطبوعات الجامعية سنة  12المادة  :القانون التجاري -(1)

 .93, المادة 01/21القانون رقم  -(2)
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  :ما يمكن مالحظته من خالل هذا الشكل من الرقابة هو    

 الرقابة الشكلية للتصريحات هي أول عملية تنفذ. -1

 الرقابة الشكلية تكون سنوية. -2

 إلىف , ال تهدالشكل أو الكيفية الذي جاءت به هذه التصريحات إلىالجبائية تنظر  اإلدارة إن -3

 هذا األخير.التأكد من صحة 

 

   :)المكتبية ( الرقابة على الوثائق –ثانيا   
    

صلحة قوم مالمكتب حيث ت الرقابة على الوثائق تتمثل في مجموع األعمال التي تتم على مستوى 

 ا بمختلفبإجراء فحص نقدي و شامل للتصريحات الجبائية المكتبية من خالل مقارنته« التحقيق

لك ذكلف. و مالجبائية عن الوضعية الحقيقية لكل  اإلدارةهي بحوزة المعلومات و الوثائق التي 

 »لمعيشيرهم المسا ةالعناصر المكونانطالقا من ملفاتهم الخاصة المبينة لتطور ذممهم المالية و 

(1). 

 راسة مدىدلف و فالمحقق يقوم بالتحليل و التدقيق و المقارنة في التصريحات المقدمة من المك    

 ي بحوزةأخرى مستعينا في ذلك بالملف الجبائي للمكلف الذ إلىانسجامها من سنة ترابطها و 

ات العامة و و الهيئات و المؤسس اإليراداتالبنوك و  :الجبائية, و مصادر خارجية مثل اإلدارة

 إلى ة,إضافالخاصة و المتعلقة بالمعامالت أو الصفقات التي أبرمت مع المكلف و بعض الكشوفات

المحقق طلب معلومات و تبريرات أخرى من المكلف حول خصم معين أو  مكانفبإ كل هذا

 التحقيق في T.V.Aكالتأكد من صحة مبالغ الرسوم المخصومة توضيحات حول نقطة معينة 

م يرة قد ته األخكانت فعال تلك الخاصة بالعمليات المحققة أو أن هذ إذاالمعدالت المطبقة, و كما 

 .(2) إعفائها

  :لمعلوماتطلب ا -أ  

 ن المكلفملطلب ابموجب المهام و االمتيازات المخولة من قبل القانون الجبائي للمحقق, أمكنه     

لصفة الطلب ابمعلومات حول نقاط معيشته التي يشوبها الغموض و الشك.  و قد يتخذ هذا  بإمداده

 الطرفين.نوع من الحوار بين  إرساءيساهم في  اإلجراءالشفوية أو الكتابية و هذا 

ية لجبائا اإلدارةو في حالة عدم استجابة المكلف للطلب فانه ال يتعرض ألي عقوبة, بل تقوم 

 طلب كتابي أخر تطلب فيه توضيحات أخرى. بإرسال

  :طلب توضيحات و تبريرات -ب   

ى لرد علالمفتش أن اعندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على الطلب الشفوي أو عندما يرى   «

فان  أن جزء منها توضيحها,الطلب يعتبر رفضا على الرد على جميع المسائل المطلوبة هذا 

ل التي لمسائالمفتش ملزم بتحديد طلبا كتابيا, غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تبين بوضوح ا

 .(3) »يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرا بشأنها 

لمدة دون أي ايوما من أجل تقديم الرد, في حالة انقضاء  30أن يتعدى  يجب الطلب الو هذا      

 .(4) رد فان المفتش يحدد أساس فرض الضريبة و بالتالي تفرض على المكلف ضريبة تلقائية

 

 

 
 .57, ص 1998نهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في المالية, قليعة,  -(1)

Jean Pierre casimir, Contrôle fiscale et contentieux de l’impot, p 33. - (2)      
 59, مرجع سبق ذكره, المادة 01/21 :القانون رقم -(3)   
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 اول فيهاتي يزالرقابة الخارجية تتمثل في التدخالت المباشرة ألعوان المحققون لألمكنة ال     

 تإلقرارااالتأكد من صحة و نزاهة  إلىتهدف هذه التدخالت  إذالمكلفون بالضريبة نشاطاتهم, 

 الملحقة لوثائقالمحاسبية, و كذا جميع االمصرح بها من خالل الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق 

ر و و تبريراتها الالزمة في محاولة كشف احتماالت التهرب, و هذا بهدف مقارنة العناص

ز يتمي المعطيات المصرح بها مع تلك الموجودة على أرضية الواقع و هذا الشكل من التحقيق

  :بصورتين

 التحقيق المحاسبي. -

 لجبائية العامة.التحقيق في مجمل الوضعية ا -

 

 .التزامات المكلف بالضريبة :المطلب الثاني     

 

لرقابة لية اكما أشرنا سابقا أن المشرع الجبائي حدد حقوق و واجبات تمارس من خاللها عم     

ية م الجبائاجباتهالعقوبات, فيجب على المكلفين بالضريبة االحترام و االلتزام بوالجبائية لتفادي 

 ابع المحاسبي أو الجبائي.سواءا ذات الط

 

 .التزامات ذات طابع محاسبي )أو تجاري ( :الفرع األول    

 

 :حدد القانون التجاري هذه االلتزامات في العناصر التالية    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 »تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوم بيوم 

 دفتر اليومية. -

 دفتر الجرد. -

 دات المراسلة.حفظ الدفاتر المحاسبية و سن -

 

  :دفتر اليومية -أوال   

 

و معنوي له كل شخص طبيعي أ « :( 09أجبر القانون التجاري مسك دفتر اليومية في المادة )    

هذا  يحفظ صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية, يعد فيه يوما بيوم العمليات المقامة, شرط أن

 .(1) »هذه العمليات يوم بيوم تسمح بالتحقيق في  الدفتر. و كل المستندات التي

ص فدفتر اليومية دفتر موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة فيما يخ   

 من طرف رئيس مصلحة األشخاص الذين يقومون بأرباح غير تجارية فدفتر يوميتهم موقع

 الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم.

ا ببا كافيشكل سيبائية, كما أن غياب هذا الدفتر قد فهذا الدفتر يقدم عند كل طلب من المصلحة الج

ن وكيهذا الدفتر  المحاسبة, فيجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقانون و األنظمة المعمول بها,  إللغاء

ائج نت ليإجمامبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ متتابعة يوما بعد يوم مع 

 مستند أوبمتها زز قيد كل عملية مهما كان نوعها و مهما كانت قيالعمليات شهريا على األقل, و يع

 اتباثية.بعدة مستندات 

 
  

 .04, ص1984( ديوان المطبوعات الجامعية, 09المادة ) : القانون التجاري -(1)
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   :دفتر الجرد -ثانيا   
 

 بإجراءنص يو الذي  : مسك دفتر الجرد بإلزاميةكدفتر اليومية يجبر كذلك القانون التجاري    

ميع جالجرد على جميع عناصر األصول و الخصوم السنوية بصفة مدققة, و الجرد يسمح برصد 

 ة (.خسار بات من أجل انجاز الميزانية الختامية و كذا معرفة وضعية المؤسسة ) ربح أوالحسا

  :يجبو حتى تحمل هذه الدفاتر ) دفتر اليومية و دفتر الجرد ( الصيغة القانونية    

 أن تكون مؤشرة من طرف قاضي المحكمة. -

 تخلوا من كل فراغ أو بياض. -

 ك الشطب.يمنع الكتابة في الهوامش, و كذل -

 

  :حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة -ثالثا   
  

لصور الة و طبقا للقانون التجاري فانه يجب االحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و سندات المراس   

 .(1)سنوات  10المطابقة للرسائل لمدة 

  : يهة الجبائية يجب أن تتوفر فيها ثالث قواعد أساسي اإلدارة إلىلذا كل محاسبة تقدم 

 صحة التصريح. -

 قانونية. -

 مصادقة ) مطابقة للكتابات (. -

 

 .التزامات ذات طابع جبائي  :الفرع الثاني   

 

 رةاإلدا)  ين الدولةبتنظيم العالقة  إلىمجمل االلتزامات الجبائية التي شرعتها القوانين تهدف  إن   

 الجبائية ( و األفراد ) المكلفين بالضريبة (.

 

  :التصريحاتيم تقد -أوال   

 

  : يلزم المشرع الجبائي المكلفين بمأل عدد من التصريحات المتمثلة في    

 

  : التصريح بالوجود /1

 

لثالثين اا في يلزم القانون الجبائي على المكلفين الخاضعين للضريبة و على الشركات أن يقدمو -

 يتضمن ي تقدمهمطابقا للنموذج الذمفتش الضرائب التابعين له, تصريحا  إلىيوم من بداية نشاطها 

 : مايلي 

ة ي الجنسيبة لذواالسم و اللقب, النشاط االجتماعي, العنوان في الجزائر أو خارج الجزائر بالنس -

 .(2) اإلحصائياألجنبية, طبيعة النشاط, رقم التعريف 

 

 

 
 .04, ص 1984, ديوان المطبوعات الجامعية : ( 12 -11 -10القانون التجاري, المواد )  -(1)

 138, ص 1992, الطبعة 183المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, -(2)
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يدة ) يبة جدالجبائية المعلومات عن ميالد ضر لإلدارةح له أهمية كبيرة ألنه يعطي هذا التصري

ساب حسلة و مكان مزاولة النشاط و بدايته حتى يتسنى لها مرا اإلدارةممول جديد (, حيث تعرف 

 الضرائب و تحصيلها.

 

 السنوي:التصريح  / 2

 

يح لة, وجب عليه اكتتاب تصرعلى كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماث    

ة أمثل بمداخيله و ذلك كل سنة, من خالل نموذج موضوع تحت تصرفه من المصالح الجبائية, و

  :على ذلك

أل و ملزمون بم « I B S »  األشخاص المعنويين أي الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات

   :سنة مالية, تحتوي على  أفريل من كل 01التصريحات قبل  إيداع

 قيمة األرباح الخاضعة لالقتطاع ) الوعاء الضريبي (. *

 الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة. اإلثباتوثائق  *

 « I R G » اإلجمالياألشخاص الطبيعيين أي المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل  *

 أفريل من كل سنة مالية. 01ملزمون أيضا بمأل تصريح قبل 

  :الجبائية, تتضمن التصاريح اإلدارةالتصريح مقدم من قبل  نموذج *

 األرباح و المداخيل المحصلة  خالل السنة المالية. إجمالي -   

ان سمح ألعوكما يجب أن يرفق بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات المكلف, هذا التصريح ي -   

د ه كوجوفي عدم ممارسة نشاط حثمن معرفة الوضعية الجبائية لكل مكلف بالضريبة و  اإلدارة

 ال تعفيه من هذا االلتزام. اإلدارةفترة فراغ بالنسبة له, فان 

 

  : » T V A « التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة  /3
 

 قابض إلىعلى كل خاضع للضريبة أن يقدم شهريا و قبل العشرين يوم األولى من كل شهر     

 لسابق, واخالل  , كشفا يبين فيه من جهة مبلغ العمليات المنجزةليمياإقالضرائب المختلفة المختص 

ي كون فيمن جهة أخرى تفصيل بالعمليات الخاصة بالرسم و تسديد الرسم على القيمة المضافة 

ان فؤقتا منفس الوقت مع دفع أو تقديم هذا الكشف, و في حالة التوقف على النشاط نهائيا أو 

لقى لذي يتامكتب المفتش  إلىيحا في العشر األيام التي تلي التوقف الشركة ملزمة بتقديم تصر

 .(1)التصريح 

 

  :التصريح بالتنازل أو توقف المؤسسة /4
 

لى روض عفي حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضريبة المف     

صريح تي خالل شهر اكتتاب الربح الحقيقي لنشاطها التجاري أو غير التجاري, وجب عليها ف

 .(2)ن نازليبذلك تعلم فيه عن تاريخ تنازلها أو توقفها, و كذا أسماء و ألقاب و عناوين المت

 

  
 .55, ص1991, الطبعة 57قانون الرسم على القيمة المضافة, المادة  -(1)

 .104, ص 1992, الطبعة 159قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة  -(2)
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  :اإلحصائيوضع رقم التعريف  -ثانيا    
 

أكثر  ءإجرا إلىلتدابير ترمي و ا اإلجراءاتبمجموعة من  2000نص قانون المالية لسنة     

  :انسجاما منها

تم  حيث «جبري بالنسبة للمكلفين بالضريبة  إجراءيعتبر  :اإلحصائيوضع رقم التعريف  -

عريف م التاستبدال العبارتان رقم التعريف الجبائي و رقم بطاقة التعريف الجبائي بعبارة رق

 .(1) » اإلحصائي

ا أو ا أو حرالمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريعلى كل األشخاص الطبيعيين و  «فيجب 

 .(2) »على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم اإلحصائيرقم التعريف  إلى, أن يشير تقليديا

يق تعل لىإأو التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي  اإلحصائيفي حالة عدم تقديم رقم التعريف      

(3). 

 سم على القيمة المضافة.من الر اإلعفاءتسليم مختلف شهادات  -

 تسليم المستخرجات من جدول الضرائب. -

 مكرر من ) ق ض م و ر م (. 219و  01-219التخفيضات المنصوص عليها في المادتين  -

 منح تأجيالت قانونية عن دفع الحقوق و الرسوم. -

 اكتتاب استحقاقات للدفع. -

 

 .الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة :المطلب الثالث    

 

تأدية يامها بالجبائية حين ق اإلدارةمنح المشرع الجبائي بالضريبة ضمانات تحميه من تعسف     

 حقها, و هذا لخلق جو من التفاهم و التراضي بين المكلف و المراقب الجبائي.

 

 .ضمانات متعلقة بسير التحقيق :الفرع األول    

 

بة و رام ضمانات المكلف بالضريعند سير التحقيق يستوجب على األعوان المحققين احت    

 التحقيق. إجراءاتبطالن  إلىبها يؤدي  اإلخالل

 

  :المسبق اإلعالم -أوال    
ق ن طريعال يمكن أن تجري عملية الرقابة دون أن يكون المكلف على دراية و علم مسبقا     

  .(4)بالوصول  إشعارمقابل  إشعارأو تسليم  إرسال

  :انة بوكيل أو بمستشارالحق في االستع -ثانيا    

مليات سير ع االستعانة بمستشار من اختياره, قصد متابعة بإمكانيةيعلم كل مكلف بالضريبة     

 حقيق عندات التالضرائب, و هذا مع بداية عملي إدارةالمراقبة و مناقشة االقتراحات التي تطرحها 

 .(5)بالتقويم  اإلشعار إرسال

 

 

 (.04مرجع سبق ذكره, المادة )  ن, 01/21القانون رقم  -(1)

 (.34ن, مرجع سبق ذكره, المادة ) 01/21القانون رقم  -(2)

 (.35ن, مرجع سبق ذكره, المادة ) 01/21القانون رقم  -(3)

 .3الفقرة  60,  و المادة 4الفقرة  60ن, مرجع سبق ذكره, المادة  /01/21القانون رقم  -(4)

 18, ص 2004ضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, ميثاق المكلفين بالضريبة الخا -(5)
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  :عدم تجديد التحقيق -ثالثا     

 

رائب أو ضانتهى التحقيق في المحاسبة المتعلق بفترة معينة خاص بضريبة أو مجموعة  إذا    

يسية أو ا تدلرسم أو مجموعة رسوم, و فيما عدا الحاالت التي أستعمل فيها المكلف بالضريبة طرق

د يحقيق جديام بتال تستطيع الق اإلدارةقدم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أثناء التحقيق, فان 

 في نفس الدفاتر, بخصوص نفس الضرائب و الرسوم المتعلقة بنفس المادة.

جدول  إصدار تم تحديد مبالغ التقويمات بصفة نهائية مع إذاو تعتبر المراجعة منتهية تماما  *

أقصاه  ي أجلالتسوية, مثال لو عبر المكلف صراحة عن قبوله نتائج التحقيق أو امتنع عن الرد ف

 .المكلف بوضعيته إبالغحالة انعدام التقويمات ينتهي التحقيق اثر  يوما (. في 40)

خر آي وقت فما مس التحقيق بعض العمليات دون األخرى, فان هذه األخيرة يمكن مراجعتها  إذا *

 شريطة احترام مدة التقادم المنصوص عليها قانونا.

 

  :تحديد مدة التحقيق بعين المكان -رابعا    

 

ات و لتصريحأن تتعدى مدة التحقيق بعين المكان في ا اإلجراءاتطائلة بطالن  ال يمكن تحت    

طبيعة  ونويا سالوثائق المحاسبية أجاال محددة, فهذه األخيرة محددة طبقا لرقم األعمال المحقق 

 نشاط المؤسسة.

مدة ن ره فاو في جميع الحاالت األخرى مدة التحقيق ال تتعدى السنة, و استثناء لما سبق ذك  

  :التحقيق المبينة أعاله ال تطبق في الحاالت اآلتية

تجابة دم اسعاستعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا أو تقديم معلومات خاطئة و غير كاملة, أو  -1

 المكلف لطلبات التوضيح و التبرير.

تاريخ  نمداءا فحص مالحظات و طلبات المكلف بعد انتهاء التحقيق, يتم تحديد مدة التحقيق ابت -2

 .(1)بالتحقيق  اإلشعارالتدخل األول للمراقبين الوارد على 

 

 .التقويم بإجراءاتضمانات متعلقة  :الفرع الثاني    

 

لمختلف  لكاملا ءاالستيفايستفيد المكلف بالضريبة بضمانات متعلقة بالتقويمات, و لكن بشرط     

ائية الجب ةاإلدار إجراءلمكلف أثناء االلتزامات, بحيث أن هذه الضمانات كفيلة بحماية حقوق ا

  :يفيما يلللتحقيق الجبائي, يمكن ذكرها 

 بالتقويم. اإلشعار -

 حق الرد. -

  :بالتقويم اإلشعار -أوال   

 ارإشع إرسالبهذا  التقويم, و إعادةالجبائية المكلف بالنتائج و ذلك حتى في غياب  اإلدارةتعلم     

سمح ستالم, و يشترط شرحه و تفصيله بصفة كافية تبالتقويم في رسالة مسجلة مع وصل اال

كما تسمح  للمكلف من تشكيل أسس الضريبة من جديد, مبينا فيه أسباب و طرق التقويم المتبعة,

 ف المكلفالمالحظات المقدمة من طر اإلدارةترسل بمالحظاته, مع الحق في أن  بإدالءللمكلف 

(2). 

 
 .20عين للرقابة,  وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, ص ميثاق المكلفين بالضريبة الخاض -(1)

 ن, مرجع سبق/01/21القانون رقم  -(2)

 . 6الفقرة  60ذكره, المادة  
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 :حق الرد -ثانيا    
 

على اقتراحات  يوما للرد 40الطعن في نتائج المراقبة بحيث يمنح القانون  إمكانيةيقصد به      

عن  لالزمةااالستفسارات  اإلدارةالجبائية, و خالل هذه المدة للمكلف حق في طلب من  اإلدارة

جل ذا األهبالتقويم, و يعتبر عدم الرد في حدود  راإلشعابعض األمور الغامضة التي يحتويها 

 .(1)عالمة على قبول ضمني 

حويل خير تأما في حالة وجود منازعة في هذا الشأن بين المحقق و المكلف, يجوز لهذا األ    

, المركزية أو على لجان الطعن المحلية, الوالئية :المتمثلة في اإلداريةالسلطات العليا  إلىقضيته 

عد تحصيل ب إالق الجبائية أن تتراجع أو ترفع هذا الح لإلدارةالسلطة القضائية, و ال يمكن مستوى 

 .(2)الدليل الكافي  إظهار إلى إضافةمبلغ الضريبة الجديدة, 

 

 .التحقيق المحاسبي في المؤسسة :المبحث الثالث         

 

 راتاإلقرا التأكد من صحة لىإالتي تهدف  اإلجراءاتتأخذ الرقابة الجبائية شكل جملة من     

 ن لتنفيذجبائييأو الوسائل يعتمد عليها األعوان ال اإلجراءاتالمصرح بها من قبل المكلفين, هذه 

 الرقابة و نميز بين وسيلتين هما التحقيق المحاسبي و التحقيق المعمق.

بائية ت الجالتحقيق في المحاسبة هو مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحا    

ت معطياالمكتتبة من طرف المكلف بالضريبة و فحص محاسبته و التأكد من مدى تطابقها مع ال

 .(3)المادية و غيرها حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها 

 

 .التحضير للتحقيق :المطلب األول    

 

ر لتي تباشان الهيئة خالل هذه المرحلة يتم اختيار الملفات المراد البحث و التحقيق فيها, و تعي     

ة عن مستوفي أعمال تمهيدية تسمح للعون المحقق بأخذ صورة إلى إضافةعملية التحقيق المحاسبي, 

 المكلف المعني بحملة المراقبة.

 

  :مج الرقابة المحاسبيةو تنفيذ برا بإعدادالهيئات المكلفة  -أوال   

 

ات مفتشي التحقيقات من قبل المديرية الوالئية للضرائب باقتراح من إعداديتم برمجة و     

 بواسطة اقليميإالضرائب, أما تنفيذه فهو من تكليف المديرية الفرعية للرقابة الجبائية المختصة 

 األعوان المحققين و حسب الحالة قيد التحقيق.

 

 

 

 

 

 
 .5الفقرة  61ن, مرجع سبق ذكره, المادة /01/21انون رقم الق -(1)

 .1الفقرة  329قانون الضرائب المباشرة, المادة  -(2)

 13, ص 2004رائب, ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للض -(3)
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  :طبيعة الملف -ثانيا    

 

 :الملف الجبائي يحتوي على بيانات تختلف حسب طبيعة المكلف بالضريبة إن    

 

  :المتبعة في اختيار ملفات الرقابة الجبائية سالمقايي -ثالثا    

 

  :هي ميكانيزمات نص عليها القانون مثل رمعاييتيار ملفات التحقيق وفق يتم اخ    

 .ناآلخر تيأهمية رقم األعمال المصرح به خالل السنتين  /1

 تكرار الخسارة و الربح الضعيف مقارنة مع النشاط المزاول. /2

 ضعف القيمة المضافة مقارنة بأهمية النشاط المزاول. /3

 قارنة بالهامش العادي المطبق في النشاط.م اإلجماليضعف الهامش  /4

 ( سنوات.04تغيرات جد مهمة في رقم األعمال و النتائج المصرح بها لمدة ) /5

 مالحظة المخالفات ذات الطابع االقتصادي أو محاولة اللجوء للغش الضريبي. /6

صدر رفة ممعالتحسن المعيشي السريع للمعني بالرقابة دون تطابق ذلك مع تصريحاته, و عدم  /7

 العائد.

 

  :سحب الملف و استمارات التحقيق -رابعا    

 

 :سحب الملف -1

مفتشية  ها منخول التشريع للعون المحقق أخذ ملف المكلفين المعنيين بالرقابة لالطالع علي    

د بالسر تعه اءإمضوثيقة األمر بمهمة التحقيق و  إظهارالضرائب التابع لها هذا الملف, طبعا بعد 

 الملف بعد انتهاء المدة المحددة. إعادةلمهني و ا

 

  :استمارات التحقيق -2

ي مارات التبعد االطالع على الملف يقوم العون المحقق بمأل مجموعة من الوثائق أو االست    

  :أكثر بجوانب المهنة الموكلة له, و تتمثل في لإللمامتساعده 

 

  :  )Relevie de comptabilité (لمحاسبةلأـ كشف 
( 04)تمأل هذه االستمارة وفق جدول حسابات النتائج الموجود ضمن التصريح السنوي ل    

 صافي لكلبح السنوات ما فيه محل المراقبة, و عليه يظهر تطور رقم األعمال و األعباء و كذا الر

 سنة.

  E 31 « (ETAT comptabilité de Bilan)« بيان مقارنة الحسابات الخامة -ب
 

 بالنسبة للشركة بالنسبة للشخص الطبيعي     

 الحالة الشخصية -

 بيعة النشاط الخاضع للفحصط -

 الوضعية العائلية -

 مقر السكن -

 منبع العائدات و التصريحات -

 طبيعة نشاطها. -

 رأس مالها االجتماعي -

 عنوان مقرها الرئيسي -

 وحدتها) فروعها(. -

 اسم المسير و حقه في رأس المال -
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 .التحقيقات الخارجية المساعدة :الفرع الثاني    

 

على  تحقيق خارجي إجراء إلىلمعرفة جوانب المراقبة المحيطة بالمكلف, يعمد المحقق     

  مستوى:

 

  :الممولين /1

حقيق و يد التالممولين لجلب المعلومات الخاصة بالشركة ق إلىيجيز القانون للمحقق اللجوء     

 بكل الكشوف و الحسابات الخاصة بالمكلف المعني. إفادتهعلى الممول 

 

  :الزبائن /2

لكميات كثمن بعض المواد مع ا :معلوماتقد يقدمون زبائن الشركة للمحقق الكثير من ال    

 .الزبائن ىإلدمة من هذه الشركة, مما يساعد المحقق على تحديد سعر البيع و الكميات المقشتراة مال

 

  :المحافظات التجارية أو مديرية التجارة و المصالح األخرى /3

بية وف الحساالبريد و المواصالت لمعرفة الكش بإدارةأجاز المشرع للمحقق االتصال     

ا تستعمله د التيمديرية التجارة لتحديد ثمن البيع و الشراء للموا إلىللمؤسسة, كما يلجأ المحقق 

 الشركة.

 

  :مصالح الجمارك /4

 ق يكونو التصدير فجمع المعلومات من طرف المحق داالستيرافي حالة شركة تقوم بنشاط     

 الجمارك. إدارةباالتصال مع 

 

 .سير التحقيق :نيالمطلب الثا    

 

بة من ف بالضريبالتحقيق, لكي يستفيد المكل إشعارأو تسليم  إرسالتحقيق دون  إجراءال يمكن     

اره بمحض ( أيام, كما يستطيع المكلف بالضريبة أن يستعين بوكيل يخت10مدة للتحضير قدرها )

 .(1)عنه  اإلنابةأثناء عملية المراقبة لالستشارة به أو  إرادته

 

  :حظةمال

لضرائب التي ا, الفترة المعنية بالتحقيق, إليهاسم و عنوان المرسل  :بالتحقيق اإلشعاريحمل  *

 سوف تراقب.

أن  لىإ,   « Avis de passage »بالمرور إشعارافي حالة غياب المكلف فان المحقق يترك  *

 بالتحقيق مرفوقا بميثاق المكلفين. اإلشعاريكون المكلف بمقره ليستلم 

 رقابة مفاجئة للمعاينة المادية فقط. إجراءمكن للعون المحقق ي *

لية ها عمأخيرا يقوم المكلف بتحرير محضر للمعاينة و يسجل فيه المعلومات التي أسفرت عن *

 حضر.رفض يتم تبيان ذلك في الم إنالجرد المادي, كما يوقع المكلف على هذا المحضر, و 

 

 
 .14خاضعين للرقابة, مرجع سبق ذكره, ص ميثاق المكلفين بالضريبة ال -(1)
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 .الفحص المحاسبي :المطلب الثالث    

 

و  اتاإليراد, نسخ, البرقيات, مستندات ل الوثائق المحاسبيةيمكن للمحقق أن يطلب ك    

 , و عليه يمكن أن يكون الفحص بدراسة شكل أو مضمون المحاسبة.(1)المصاريف...الخ 

 

  :دراسة المحاسبة من حيث الشكل -أوال    

 

.(, .لجرد.انص القانون التجاري على ضرورة مسك وثائق ضرورية مثل ) دفتر اليومية, دفتر     

عليه  وثائق, وذه الفالمراقبة الشكلية تعتمد على المعاينة المادية التي تعتمد هي األخرى على ه إذن

سبة لكي تكون المحاسبة ترجمة صادقة لوضعية المؤسسة يجب أن تكون محاسبة منتظمة, محا

  :كونها إلى إضافةمقنعة, و محاسبة صادقة. 

 بتسجيل و رقابة العمليات المنجزة. المحاسبة مفصلة بشكل يسمحيجب أن تكون  *

 و تمسك الحسابات بالنقود الوطنية )دج(. ( PCN )احترام مبدأ المحاسبة  *

في  لخارجاالمتواجدة في  تلتزم المؤسسة بتسجيل مجموع القيم المتواجدة داخل الوطن و تلك *

 تلك العمليات المنجزة مع الخارج. إلىحسابات خاصة تضاف 

   تر بعناية و دون تحريف.يجب مسك الدفا *

 

 .دراسة المحاسبة من حيث المضمون -ثانيا    

 

لعامة و اانية يعمد العون المحقق على الدراسة المعمقة و الدقيقة للحسابات الرئيسية للميز    

 حسابات التسيير و النتائج.

 

  :فحص حسابات الميزانية العامة -1

  :بينعلى جان لبيان, و يشتمل هذا امالي للوحدة االقتصاديةتعتبر الميزانية كشف بياني للوضع ال    

 جانب ألصول المؤسسة و جانب لخصومها.

 

  :أصول الميزانية -أ

مل ع إنليه ة و عهي مجموع االستخدامات أو الممتلكات التي تعتبر ملكا دائما أو مؤقتا للمؤسس    

 النشاطات التي استعملت المحقق يكمن في التحقق من وجود جميع األصول, و أن مختلف

  :المؤسسة أموالها فيها تتمثل في 

 الحقوق. -3  المخزونات.                             -2االستثمارات.                    -1

 

  :االستثمارات -1 -أ
أو  تهالتي اشترمة, ااالستثمارات هي تلك الوسائل المادية و القيم غير المادية ذات المبالغ الضخ    

 .(2)أنشأتها المؤسسة ال من أجل بيعها بل الستخدامها في نشاطها لمدة طويلة 

 

 
 .15ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, مرجع سبق ذكره, ص  -(1)

طبوعات , ديوان الم1998, طبعة ( PCN )بوتين محمد, " المحاسبة العامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط  -(2)

 96امعية, ص الج
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  :(1)و على المحقق التأكد من    

ذه فحص بطاقات تقييم ه الوجود الفعلي و المادي لالستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق -

 االستثمارات.

راء ( شاب ) التأكد أن هذه االستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق فحص الوثائق االثباتية الكتس -

 العقارات. إنشاءأو 

 صحة و دقة العمليات الحسابية و القيم الحقيقية لالستثمارات. -

رف طة من ا مع المعدالت المحددمراقبة معدالت االهتالك و مدى قانونيتها, أي مدى تطابقه -

 القانون الجبائي.

 

  :المخزونات -2 -أ

طرف  المخزونات تعتبر حسابات الصنف الثالث و هي حاجات عينية مشتراة أو منجزة من    

  :, أهمهااإلنتاجالمؤسسة بغية بيعها أو استعمالها في 

 

  :( 30البضائع ) ح/ -

 ىفهي تباع عل تغير فيها, إحداثبيعها دون  إعادةأجل  تمثل المواد التي اشترتها المؤسسة من    

  :حالتها التي اشترتها بها

لمسجلة لمبالغ اهو التأكد من أن المبالغ المسجلة في الدفاتر المحاسبة تنطبق على ا :عمل المحقق

 في الفواتير.

 

  :( 31مواد و لوازم ) ح/ -

 إعادةض يس بغرمنتجات مختلفة و ل إلىها هي قيم المواد المشتراة من أجل استهالكها و تحويل    

 بيعها.

وع في ا هو موضهو التأكد من المبالغ المبينة في الدفاتر مقيدة بتكلفة الشراء, كم :عمل المحقق

 دفاتر الشراء.

 

  :( 37مخزون خارجي أو لدى الغير ) ح/ -

 عد.تمثل مخزونات المواد التي هي في األصل ملك للمؤسسة و لم تدخل مخازنها ب   

  :دور المحقق هو

 االتصال بالموردين لمراقبة صحة ما هو موجود في كشف الفواتير. *

ت لتسجيالكانت التسجيالت المحاسبية الموجودة في دفاتر الموردين تتطابق و ا إذافحص ما  *

 المحاسبة الموجودة في دفاتر المؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 
 ص, 1997ثة, الثال المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط -(1)

47. 
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  :( 38مشتريات البضائع ) ح/ -

 .(1)محاسبيا هي حساب وسيط و ال يظهر بالميزانية أي يرصد في األخير   

 .لطلباتا, وصل االستالم, وصل االستقبال, وصل رالفواتي من:و يتم تبرير المشتريات في كل 

تحليل  راءإج إلى إضافةهو المقارنة بين هذه الوثائق و ماهو مسجل في الدفاتر,  :دور المحقق

  :زون انطالقا من دفتر الجرد, مثلمعمق لتحركات المخ

 مقارنة المخزونات المحاسبية مع المخزونات الحقيقية ) عملية الجرد (. *

 دراسة البضائع و تسجيل كمية المشتريات. *

 دراسة حركة البضائع و تسجيل كل المصاريف الملحقة بقيمة البضائع. *

 

  :الحقوق -3 -أ
, ة بالغيرلمالياتسبتها المؤسسة نتيجة عالقتها التجارية و تمثيل الذمم مجموع الحقوق التي اك   

, شراء وفالمؤسسة عنصر ال يتجزأ من المحيط, فهي تعمل في وسط تتبادل فيه األموال و بيع 

 . (1)تقرض و تقترض 

عند  قوق فعليةالمصرح بها متطابقة مع الحقيقة و هي حهو أن التأكد من أن األرقام  :دور المحقق

  :و لم تسدد أو تقبض من طرف المؤسسة, مثالاآلخرين, 

 

   :( 47* الحقوق على الزبائن ) ح/  
 :يتأكد المحقق من    

 في حساب النواتج. إدماجهامبالغ المؤونات بدون هدف قد أعيد  -

انت ك إذا كانت عدم القدرة على الوفاء حقيقية و إذاالحقوق القابلة للتحصيل يجب التأكد  -

 ر مفرطة.المؤونة المخصصة غي

 ة (.لفردياترابط و تقارب رصيد الحساب العام للزبائن مع كشوف ميزانية الزبائن الخاصة )  -

 

  :( 47* حساب الصندوق ) ح/   

  إلى ودور المحقق هو مراقبة التدفق النقدي لهذا الحساب ) دخول و خروج األموال من    

اك جد هنو ال تو اإليراداتى مستوى الصندوق (, خاللها يتأكد من أنه لم يكن هناك تخفيض عل

 زيادة على مستوى النفقات.

لع من روج السخبواسطة عمليات البيع المسجلة ) تحليل بطاقات  اإليراداتعملية مراقبة و تتم    

, الصندوق حساب المخازن (, و مراقبة النفقات تكون بواسطة الوثائق االتباثية المكتوبة سابقا في

  :د منحيث يسمح ذلك بالتأك

 وجود الوثائق التبريرية للمعارف. -

 الشريك. بل أوأن األعباء متعلقة بنشاط استغالل المؤسسة و ليست متعلقة بأعباء شخصية للمستق -

 

 

 

 

 

 
 .105محمد بوتين, " مبادئ المحاسبة ", ص  -(1)

 .74شبايكي سعيدان, مرجع سبق ذكره, ص  -(2)
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   :( 486* حساب البنك و حساب الصكوك البريدية ) ح/   
لشركات, اف أو يفحص المحقق بعمق الحسابات البنكية و الحسابات البريدية المفتوحة باسم الكل   

 ن طرففهو يجري مقارنة الرصيد المستخرج من هذا الحساب لدى المؤسسة مع نظيره المعلن م

 البنك أو البريد.

 

   :( 475* أوراق القبض ) ح/
 التأكد من أن كل السندات محسوبة بصفة دقيقة. :دور المحقق

 

   :( 45* تسبيقات على الحساب ) ح/
ن أن مقولة, و الرسوم المستخرجة حيث يتأكد المحقق هي ضرائب على عائدات القيم المن   

كانت  ذاإتحقق العائدات على القيم المنقولة قد صرح بها, أما بالنسبة للرسوم المستخرجة فانه ي

 .(1)المبالغ المحسوبة مطابقة للمبالغ المستخرجة 

 

  :خصوم الميزانية -ب 
و أتصرف المؤسسة بصفة دائمة  هي مجموع مصادر األموال المستحضرة و الموضوعة تحت   

  :مؤقتة, تستخدم من أجل تمويل نشاط المؤسسة, يوجد صنفين هما

 األموال الخاصة. -1

 الديون. -2

 

  :األموال الخاصة -1-ب

 تعتبر األموال الخاصة وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة ( PCN )حسب    

 بصفة دائمة.

 

   :( 10رأس المال ) ح/ *
هذا الحساب مجموعة الحصص التي أحضرها الشركاء عند التأسيس حسب القانون  يشمل

 ( Capitale social ) :التأسيسي و هو مايسمى 

 

  :دور المحقق هو التأكد من

 الزيادات و التخفيضات الطارئة على رأس المال محققة بصفة قانونية. -

 جزة.المن ضريبة عقود العملياتتلك الزيادات قد خضعت لحقوق التسجيل مع تقديم المكلف بال -

 جود فائض القيمة الخاصة بالتنازل.حالة التنازل يجب التأكد من وجود أو عدم و -

  : ( 13* االحتياطات ) ح/ 

 إلىيسجل في هذا الحساب األرباح التي تركت تحت تصرف المؤسسة و التي لم تضف     

 .(2)األموال الجماعية

  :دور المحقق هو

 األرباح الخاضعة للرسم المخفض.الكشف عن صحة  -

 ضريبة.في الربح الخاضع لل إدماجهااالحتياطات و المؤونات التي أصبحت بدون هدف أعيد  -

 

 
 .76قادر سعيدة, مرجع سبق ذكره, ص  -(1)



45 

 

                                                                           الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي.                    اإلدارة : الفصل الثالث

 

  

   :( 18* نتائج قيد التخصيص ) ح/  
 

ق قحأما دور الم هذا الحساب يقدم نتائج النشاط السابق التي لم يتخذ أي قرار من أجل توزيعها,   

تسب ت تحافيكمن في مراقبة األرباح المشكلة في هذا الحساب, و التي توزع في آجال ثالث سنو

 .(1)من تاريخ غلق النشاط المحقق أو المدمج في األموال االجتماعية 

 

   :( 19* مؤونة الخسائر و األعباء ) ح/  
 حتملةر المهي مبالغ غايتها مواجهة ما قد يحدث من مخاطر مستقبلية و تشمل مؤونات الخسائ   

 دة سنواتواجب توزيعها على عمؤونات األعباء ال( و التي تحددها الشركة, و كذلك  190) ح/ 

 .( PCN )( حسب ما حدده  191مالية ) ح/

  : دور المحقق هو

زم بها تي ألالتأكد من أن وضع هذه المؤونات لألخطار المحتملة تم وفق القواعد و الشروط ال -

 المؤسسة و التي يجب اتباثها. ( CID )قانون الضرائب المباشرة 

 .ررة و التي تستغلها المؤسسة لتضخيم التكاليفالعمل على كشف المؤونات غير المب -

رباح اب األفي حس إدماجها إعادةالتأكد من أن مؤونات الخسائر و التكاليف بدون هدف أنه تم  -

 لتخضع فيما بعد للضريبة.

  

   :الديون -2-ب   
ن ممجمل التزامات المؤسسة الناجمة  »الديون «يتضمن الصنف الخامس  ( PCN )حسب     

 ها مع الغير.عالقت

يتكون  لحقيقة ولهو العمل على التأكد من هذه المبالغ المقيدة في هذا الحساب مطابقة :المحققدور 

  :مثلمن حسابات فرعية 

  :( 52* ديون االستثمارات ) ح/   

( 522( قروض االستثمار )521هي مجموعة من الديون تتمثل في القروض المصرفية )   

 ( يكون بواسطة522( و )521الحسابين ) صفيما يخن التحقيق (, حيث أ523قروض أخرى )

 مبلغه و ن فيهاالتصال بالهيئات المالية أو غير المالية التي منحت القرض ) كل قرض له عقد مبي

 مدته (.

 ( فان المحقق يتأكد من أن القروض الممنوحة للمؤسسة ليست وهمية.523أما )ح/

  :(530)ح/* ديون الموردين    

ق أن ارب هذا الحساب بحساب المشتريات و في حالة وجود رصيد غير عادي يمكن للمحقيق   

 كانت عملية الشراء حقيقية أو وهمية. إذايجري تحقيق عن الموردين يتأكد ما 

 :(54)ح/* مبالغ مالية محتفظ بها 

لى ع ائبتتكون هذه المبالغ من مجموع االقتطاعات لحساب الغير و يشمل هذا الحساب الضر   

جماعية  تاشتراكا(, 547(, رسوم مستحقة على المبيعات )ح/543الرواتب و األجور )ح/

 (.545)ح/

 

 

 
 77قادر سعيدة, مرجع سبق ذكره, ص  -(1) 
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  :(58)ح/* ديون مالية   

 

  :يشملو  ,المالييسجل في هذا الحساب ديون المؤسسة ذات الطابع    

 

   :(583أوراق الدفع )ح/ -

 حق.الاريخ هي وسيلة دفع, حيث يلتزم الزبون أمام البائع بدفع مبلغ الورقة التجارية في ت  

 مع كل حسابات الموردين و حسابات المشتريات. الحسابهو فحص هذا  : دور المحقق

 

   :(588تسبيقات مصرفية )ح/ -
 هي تسبيقات بنكية تكون بسحوبات مكشوفة تتم بين البنك و صاحب الحساب.   

 هو التأكد من صحة هذه التسبيقات بواسطة كشوفات البنك. : دور المحقق

   :فحص حسابات التسيير و النتائج -2

ن مزاولة و هذا ناتج ع,  ( produits )إيراداتو تقبض  ( Charges )ؤسسة نفقات تدفع الم   

 نشاطها العادي أو أنشطتها الثانوية في بعض األحيان.

 Charges )االستغالل   بنفقاتتسمى النفقات التي تنجم عن االستغالل العادي    

d’exploitation ) ية بالنفقات خارج االستغالل  , و تسمى النفقات الناتجة عن األنشطة الثانو( 

Charges hors exploitation )  بإيراداتالناتجة عن االستغالل العادي  لإليرادات, كذلك 

الناتجة عن االستغالل غير  اإليرادات, و تسمى  ( produit d’exploitation )االستغالل 

 .(1) ( produits hors exploitation )خارج االستغالل  بإيراداتالعادي 

التأكد  ولتحقق ا إلىأن يراقب و يتأكد من صحة حسابات الميزانية ثم ينتقل  اآلنو على المحقق    

موعة ي لمجمن صحة البيانات المسجلة في حساب التسيير و النتائج, ) التسجيل الصحيح و الفعل

 يراداتإعلى  األعباء أي المصاريف التي تقوم المؤسسة بتحملها ) دفعها (, و في المقابل تتحصل

 تكون نتيجة العمليات التي تقوم بها المؤسسة (.

 (:حسابات التكاليف ) النفقات  -أ

طبيعة  طلبهانعني بالنفقات مجموعة االستهالكات, األعباء, االهتالكات و المخصصات التي تت   

 نشاط المؤسسة بهدف انجاز مهامها.

  :بينهايقوم المحقق بفحص بعض الحسابات المهمة من    

  :( 60بضائع مستهلكة ) ح/ -1

ن ائن الذيالزب باالعتماد على وصل الخروج و معرفة الزبائن الذين تتعامل معهم المؤسسة ) عدد   

 اشتروا البضائع ( يكون دور المحقق هو فحص حقيقة الكمية المباعة.

   :( 61مواد و لوازم مستهلكة ) ح/ -2
 ازن ويراجع وصل الدخول و وصل الخروج من المخ يفحص المحقق فواتير شراء المواد, ثم   

 (. يحصي ما بقي محاسبيا و مقارنة بما يوجد داخل المخازن ) الجرد المادي و الحقيقي

 

 

 

 

 

 .160", ص  ةمحمد بوتين, " المحاسبة العامة للمؤسس -(1)
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  :( 63نفقات المستخدمين ) ح/ -3

 

راقبة ذا بمهيتأكد المحقق من أن كل المبالغ المدفوعة هي فعال ألشخاص عاملين بالمؤسسة و    

 .(دفوعة , عطل معالوات, إضافية الكشوفات الشهرية للعمال, مع مراقبة كل مكوناتها ) ساعات

 

  :( 65نفقات مالية ) ح/ -4

 

فة و لمختلنعني بالنفقات المالية كل األعباء الناتجة عن االقتراضات و عموالت البنوك ا   

ؤسسة رف المالمسددة من ط دالفوائالحسومات المدفوعة, حيث أن المحقق يعمل على التأكد من أن 

 ع هذهممقدمة لها من قبل المؤسسات المالية و هذا باالتصال هي ناجمة فعال من القروض ال

 .(1) األخيرة لموافاتها بكل الشروحات الالزمة

 

   :( 68مخصصات االهتالك و المؤونات ) ح/ -5
 

  :االهتالكات -أ-5 

ي ت التيعرف االهتالك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها االستمارا    

" أو  إلنتاجا آالتها مع الزمن ) و قد يكون التدهور عاديا ناتجا عن االستعمال " تتدهور قيمت

 بالميزانية " قيمتها " الصافية. إظهارهابالتقادم مع الزمن "السيارات ", بهدف 

ك على دورات حيث توزع تكلفة االستثمار القابل لالهتال :و هو كذلك طريقة لتوزيع التكاليف   

 .(2)مدة حياته 

بح حدد الرو عليه فالمشرع الجزائري أجاز خصم هذه األعباء من الربح الخاضع للضريبة, يت   

مت تي تو ال ,الصافي بعد خصم كل التكاليف و التي تتضمن على الخصوص االستهالكات المالية

صناعة اع الفعال في حدود تلك االستهالكات المقبولة عادة حسب االستعماالت في كل نوع من أنو

 . (3)لتجارة أو االستغالل أو ا

  :يتمثل دور المحقق في التأكد من :دور المحقق   

 التدهور يجب أن يكون فعليا على عاتق المؤسسة. -

 االهتالك يجب أن يحدد بسعر تكلفة االستثمار. -

 االهتالك يجب أن يتطابق مع التدهور الذي أصاب العصر المهتلك. -

 بة المؤسسة.االهتالك يجب أن يقيد في محاسبة المحاس -

  :أن هناك ثالث أنواع من االهتالكات لإلشارة    

 اهتالك خطي. *

 اهتالك تنازلي. *

 اهتالك تصاعدي. *

 

 

 

 

 .177ص  ,1997", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة,  ( PCN )شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب  -(1)
 .200محمد بوتين, مرجع سبق ذكره, ص  -(2)

 .23, الفقرة 141قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة  -(3)
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في  تصاديسسة دورا اقتصاديا و دورا ماليا, يتمثل الدور االقو يلعب االهتالك في المؤ    

ثمرة في المست تكوين األموال إعادةاستهالك متتالي لالستثمار, و يتمثل الدور المالي في عملية 

 ذلك تبقىلسنوية  , حيث يتم حجز مبالغاإلنتاجيةتجديدها في نهاية حياتها  إعادةاالستثمارات بهدف 

 .(1)يوم صرفها إلىتمويل ذاتي تحت تصرف المؤسسة ك

 

  :المؤونات -5-2

 

 .ع بعدهو اقتطاع من نتائج السنة المالية بغرض تغطية بعض التكاليف أو خسارة لم تق    

زئيا و جكليا أو  بإلغائهاكانت غير مبررة يقوم  فإذاهو التأكد من أن المؤونة مبررة,  :دور المحقق

 الربح الخاضع للضريبة. إلى إضافتها

 

  :اإليراداتحسابات  -ب

مل على تشت رةاألخيهذه  إيراداتتتعامل المؤسسة مع الغير بحكم نشاطها فتدفع نفقات و تقبض     

, مقابل دون تأتيةم إيرادات إلى إضافةللمنتجات و األعمال و الخدمات المقدمة للغير, مبالغ كمقابل 

  :نذكر اإليراداتن حسابات المؤسسة لذاتها و أسهم الحسابات...الخ, من بي إنتاجو 

 

   :( 71مباع ) ح/ إنتاج( و  70مبيعات بضاعة ) ح/ /1

غير عليها تأي  إدخال( مبيعات البضائع و المواد و اللوازم المباعة دون  70يسجل في ) ح/    

 مقيمة بسعر البيع.

 إخراج , مذكرةيعهو تتابع مراحل عملية البيع من مراقبة الوثائق و هي ) فاتورة الب :دور المحقق

 .(البضاعة المباعة أو المواد و اللوازم المباعة كبضاعة, التأكد من تسديد الزبون 

اخل د إنتاجهام تفيسجل فيه المنتجات التامة الصنع المباعة بسعر البيع و التي  :( 71أما ) ح/   

 .(2)المؤسسة باستهالك المواد و اللوازم الضرورية لذلك 

 

  :( 72/مخزن ) ح إنتاج /2

ا عبرا عنهنها, مالمخازن و الخارجة م إلىيسجل في هذا الحساب المنتجات التامة الصنع الداخلة    

 بتكلفة الصنع حسب مبدأ الجرد المستمر.

 لمؤسسة.يكمن في جرد ما هو داخل المخزن و مقارنته بما هو مصرح به من قبل ا :دور المحقق

 

  :( 74خدمات مقدمة ) ح/ /3

 ة عن خدمات تقدمها المؤسسة للغير مقابل قبض ثمن.هي عبار   

 ما.بينهمقارنة  إجراءيكمن في مراقبة فاتورة الخدمة و الثمن المقبوض و  :دور المحقق

 

 

 

 

 

 .201محمد بوتين, نفس المرجع, ص  -(1)

 .173محمد بوتين, مرجع سبق ذكره, ص  -(2)
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  :(1) حساب النتائج -ج
 

 يتم من خالل هذا الحساب معرفة القيمة المضافة و هامش الربح.   

 

   :( 81القيمة المضافة ) ح/ -أ   

  :ايليضافة كمو االستهالكات و تحسب نسبة القيمة الم اإلجمالي جاإلنتاحيث تمثل الفرق بين    

 

 100 ×القيمة المضافة 

 =  نسبة القيمة المضافة               

 + الخدمات ( اإلنتاجرقم األعمال ) 

 

  :هامش الربح -ب     

 

  :و يتم حسابه بالطريقة التالية    

 100 ×الربح الخام  

 = للمشتريات هامش الربح الخام -    

 ثمن تكلفة البضاعة المباعة 

 

 100 ×الربح الخام                                                 

 =  هامش الربح الخام للمبيعات -    

 المبيعات                                                      

 

 100 ×الربح الخام                                

 =  النسبة المئوية لنتائج االستغالل بالنسبة لرقم األعمال -    

 رقم األعمال 

 

 

 100 ×النتيجة الصافية للعملية  

 =  النسبة المئوية للربح الصافي بالنسبة لرقم األعمال -   

 رقم األعمال 

 

  :أما بخصوص الربح الخام فانه يختلف حسب طبيعة نشاط المؤسسة   

 

  :ابع تجاري* مؤسسة ذات ط

 المشتريات + تغيرات المخزون (.)  –= المبيعات  الربح الخام          

 

 

 
 .83قادر سعيدة, نوي نجاة, " الرقابة الجبائية ", بحث لنيل درجة ليسانس, ص  -(1)
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  :* مؤسسة ذات طابع صناعي     

ات ة + تغيراألولي مشتريات المواد)  –الربح الخام = ) المبيعات + المنتوجات المخزنة (           

 المخزون (.

 

  :* مؤسسة تأدية الخدمات    
 األعباء المباشرة. –مال الربح الخام = رقم األع          

 

 .نتائج الفحص المحاسبي :المطلب الثاني    

 

لدفاتر امراجعة الحسابات  إلى إضافةمعاينة وضعية المكلف و كل ما يتعلق بنشاطه,  إن    

لحالتين لتا االتجارية شكال و مضمونا, تمكننا من استخالص نتيجة رفض أو قبول المحاسبة و في ك

لضريبية اجاوزات المكلف بالضريبة, مبينا له فيها الت إلىسخة من هذه النتائج ن إرسالفعل المحقق 

 تأسيس و حساب الضريبة الواجبة. إعادةالمكتشفة و الطرق المعتمدة في 

 

 .قبول المحاسبة :الفرع األول    

 

  :تقبل المحاسبة على أساس أن     

 فيفة و غير خطيرة.أن تكون االهماالت المسجلة ط :* المحاسبة ذات مصداقية

 و الدفاتر اإلثباتأي مقنعة و مثبتة كونها مدعمة بكل الوثائق و مستندات  :* المحاسبة قاطعة

 ) فواتير, مذكرات...(. المساعدة 

ذلك ك, و ( PCN )أي ملتزمة بتطبيق قواعد المخطط الوطني المحاسبي  :* المحاسبة منتظمة

 .12و  9لتجاري, المادتين الدفاتر المحاسبة مطبقة بنصوص القانون ا

  :لكن هذا القبول يصنفه العون المحقق حسب درجة المعاينة, فيمكن أن يكون    

 

  :(قبول صريح ) قاطع  -أ   

لمحقق عون امصداقية, صريحة, قاطعة, و منتظمة و مثبتة, و صادقة, فالخطوة التي يأخذها ال   

أية  ءإجرامه بنتائج التحقيق و هذا دون فورا للمكلف بالضريبة و يعل إشعار بإرسالتكون 

 تقويمات.

 

 : قبول نسبي -ب   
اب الرتيايسجل العون المحقق في بعض المعاينات تجاوزات و انحرافات من قبل المكلف هذا    

  « Procédure Contradictoire  »التقويم الثنائي  إجراءاتيجعل المحقق يؤدي خطوة 

 إبداءو  لنقاشلداءا من اتصال المحقق الجبائي بالخاضع للضريبة, تتضح معالم هذا التقويم ابت   

 المالحظات حول هذا االرتياب المسجل.

هذا عن  تقويم والمكلف بهذا ال إبالغتأسيس رقم األعمال, و يجب عليه  بإعادةثم يقوم المحقق    

 يوما للرد على هذا التقويم.  40بالتقويم األولي, مع منحه مدة  إشعارطريق 
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  :رفض المحاسبة -ج

ية مالح لقد حدد المشرع الجبائي مختلف الحاالت التي يتم من خاللها رفض المحاسبة, و هذا

بة, للضري التقدير التلقائي إلىالمكلف بالضريبة من تعسف و تمادي العون المحقق في اللجوء 

  : (1)تتمثل هذه الحاالت في 

ن التجاري و من القانو 10و  9عندما يكون مسك الدفاتر المحاسبة غير مطابقة ألحكام المواد  -

 لشروط تطبيق المخطط الوطني المحاسبي.

 ي المحاسبة على أية وثائق اثباتية, غير مقنعة.عندما ال تحتو -

ة في عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو اغفاالت أو معلومات غير صحيحة, خطيرة و متكرر -

 العمليات الحسابية.

ار لى قرفي هذه الحالة فان كل حقوق المكلف بالضريبة تسقط منه و ال يحق له التعقيب ع   

و  ,« La Taxation D’office »  ةالضريبة التلقائيرض التحقيق, و يصبح خاضعا لنظام ف

 اكإشرالمنجزة من طرف المؤسسة, و هذا دون  لإليرادات إداريالتي هي عبارة عن تقييم 

لمكلف بنتائج ا بإبالغالمحقق  إلزامية, مع (2)مالحظاته  إبداءالمكلف بالضريبة في المناقشة و 

 يوما للرد. 40مفصل مع منحه تقويم أولي  إشعاع بإرسالالتحقيق و ذلك 

 

 .تشكيل رقم األعمال إعادة  :الفرع الثالث    

 

 ألعمالاتأسيس رقم  إعادة إلىعندما ترفض المحاسبة من  قبل المحقق, يلجأ هذا األخير     

 يقوم الخاضع للضريبة, و طرق هذا التأسيس تكون حسب نوع و نشاط المؤسسة حيث أن المحقق

طرق ذه الهتي تتناسب مع المعلومات المتحصل عليها حول المؤسسة, من بين باختيار الطريقة ال

 : نجد

 

  : » La Compte Matiére «تأسيس رقم األعمال عن طرق عناصر مادية  إعادة /1

د ما نجهذه الطريقة تعتبر من أبسط الطرق لدى هي المعتمدة من طرف أغلب المحققين, ك    

 قة, ما عدا المهن الحرة و الشركات العمومية.الطريأغلب النشاطات تخضع لهذه 

 

   : في حالة مؤسسات تجارية " شراء و بيع "  -أ

 

  االستهالك المشكلمخزون آخر مدة =  –مخزون أول مدة + المشتريات   *

 االستهالك المصرح به –= االستهالك المشكل  الفرق  *

 100 ×الفرق  

  =  نسبة الفرق  *

 االستهالك المصرح 

 

 نسبة الفرق ×= رقم األعمال المصرح به  *  رقم أعمال االخفاءات

 هبالمصرح  األعمالرقم  –= رقم األعمال االخفاءات  *  النتيجة ) التقويم النهائي (

 

 

 .29, ص 43, المادة 2002من قانون المالية  83قانون اإلجراءات الجبائية الموافقة للمادة  -(1)

 .29, ص 2002من قانون المالية  84إلجراءات الجبائية الموافقة للمادة من قانون ا 44المادة  -(2)
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  : إنتاجيةفي حالة مؤسسات  -ب  

 

 مخزون آخر مدة –= مخزون أول مدة + المشتريات  الستهالك المشكل* ا

 نسبة الضياع. –= االستهالك المشكل  * االستهالك الحقيقي ) الصافي (

 +لصنع ( امخزون أول مدة ) المنتجات تامة  –= االستهالك الحقيقي  *  الفرق ) االخفاءات (

 مخزون آخر مدة ) المنتجات تامة الصنع (.

 

 100 ×الفرق                             

 (1) =    اإلخفاء*  معامل 

 البيع المصرح به 

 

 

  :اإليراداتتأسيس رقم األعمال عن طريق  إعادة / 2

 

 Un Compte »استعمال الحساب المالي   إلىيلجأ المحقق الجبائي في هذه الطريقة    

Financier »  رف المؤسسة موضع التحقيق, و المحققة فعليا من ط اإليراداتالذي يوضح

 المصرح به مع رقم األعمال المعاد تأسيسه. األعمالتظهر الفروقات عند مقارنة رقم 

لمكلف من ا تتطلب هذه الطريقة الحيطة و الحذر لمراجعة الحساب المالي بطلب كل التفسيرات   

  :ةيقة التالييكون بالطر اإليراداتتأسيس رقم األعمال عن طريق  إعادة إن  بالضريبة.

 

 10ن في = الصندوق + حساب البنك ) الدائن ( + تسبيقات الزبو رقم األعمال المعاد تأسيسه

ن في جانفي + رصيد الزبو 01رصيد الزبون في  –ديسمبر  31تسبيقات الصندوق في  –جانفي 

    ديسمبر.  31

 

  :تأسيس رقم األعمال عن طريق الفوترة إعادة /3

 

تأكد من مح للات تعد الفواتير األساس في مجال الضرائب المباشرة,  هذا ما يسفي بعض المؤسس   

 التسديدات و الفواتير المصرح بها.

 

  :تأسيس رقم األعمال عن طريق المعدالت إعادة /4

 

عرفة قيقة لمتأسيس رقم األعمال هذا يجب معطيات محاسبية د إعادة إلىليصل المحقق الجبائي    

 يراداإلات و ذلك بمقارنة العناصر المكونة لسعر المنتجات المصنعة بالكمي الكميات المخفية,

يقي في الحق المحقق فعليا يكون بضرب كميات المواد التي تدخل في المنتوج, بناءا على المخزون

 سعر البيع للوحدة.

 

 

 
 Guide du Vérificateur de Comptabilité, OP CIT , page (122-123) 
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 (1) نهاية التحقيق :المطلب الثالث   

 

له يدخل ن عمم على ضوء كل العمليات التي قام بها المحقق الجبائي و النتيجة التي استخرجها   

مكلف ال غإبالفي المرحلة النهائية لتحقيقه,  و التي تعتبر كخالصة جهوده تحمل هذه المرحلة 

 بنتائج التحقيق و كتابة التقرير النهائي.

 

 .المكلف بنتائج التحقيق إبالغ :الفرع األول  

 

لم  نإة حتى و جبائيقبة الالجبائية بتبليغ المكلف الخاضع للتحقيق عن نتائج المرا اإلدارةتلتزم     

 :على مرحلتين اإلبالغيكن هناك تقويم, و يتم هذا 

 

  :األولي اإلبالغ - 1

ه و األولي مفصل جيدا و مصاغ بطريقة تسمح للمكلف من فهم اإلشعاريجب أن يكون هذا  -

 تسجيل مالحظاته.

 المكلف شخصيا مع وصل االستالم بذلك. إلى اإلشعاريجب أن يرسل هذا  -

ية, و الضريب تعديل األسس إلىعلى الطرق التي استعملت في التقييم و التي أدت  اإلبالغيحتوي  -

 األولي.  اإلبالغيوم ( لتلقي رد المكلف على  40قد حدد المشرع الجبائي مدة ) 

 الجبائية ملزمة على الرد لتوضيح و تفسير حسب طلب المكلف. اإلدارةو 

  

  :النهائي اإلبالغ -2

 األولي. اإلبالغالنهائي حسب حالة المكلف عند استالم  إلبالغايكون  

 

 :يوم المحددة 40أو يرد بعد الفترة القانونية بعد  اإلشعارالمكلف ال يرد على  -أ

 عالمإعن  في هذه الحالة فان األسس المعدلة تبقى على حالها, و المحققون ليسوا مسؤولين   

 قبل المكلف.المكلف ألنهم يعتبرونه قبول ضمني من 

 

  :في المدة المحددة قانونيا اإلبالغالمكلف يرد على  -ب

  :الجبائية الرد من قبل المكلف قد تظهر حالتين اإلدارةعند استالم    

لمعدلة, الرد يحمل مالحظات خاصة بنتائج التحقيق كاعتراضات عن األسس ا إما :01* الحالة 

ب لحالة يجاهذه  ن قبولها أو رفضها كليا أو جزئيا, فييقوم المحققون بدراسة هذا التعديل و يقررو

  النهائي ) بشكل مفصل (. اإلبالغالمكلف عن طريق  إعالم

صبح يصريحا و  عندما يكون الرد ايجابي للمكلف ) قبول التعديل (, فانه يعد قبوال :02* الحالة 

 عليه  عتراضا ال يمكن االيه كمالرجوع ف لإلدارةأساس فرض الضريبة المحدد نهائيا, و ال يمكن 

 

 

 

 

 
 .96قادر سعيدة, مرجع سبق ذكره, ص  -(1)
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  :تطبيق التعديالت وفق األـسس الجديدة للضريبة -ج

يث ححققين األوامر من طرف الم إصدارعملية تعتبر كنقطة نهاية ألعمال المحقق, أي هذه ال   

غرض ذا اليقومون بحساب الحقوق و الغرامات التي تكون على عبئ المكلف المعني, و تستعمل له

  :عدة وثائق منها

 

  :نجد منها :* المصفوفات

 مصفوفات خاصة بالضرائب المباشرة ذات الطابع السري. -

 صفوفات تخص الرسوم و الضرائب ذات الطابع غير السري.م -

 .اإلجماليمصفوفات تخص الدفع الجزافي و الضريبة على الدخل  -

  :تستعمل نماذج منها :اإلخطارات* 

 يخص الضرائب و الرسوم ذات الطابع السري. إخطار -

 يخص الضرائب و الرسوم ذات الطابع غير السري. إخطار -

 تحفظ في الملف الجبائي الخاص بالمكلف بالضريبة. كل هذه العناصر   

 

 .كتابة التقرير النهائي :الفرع الثالث   

 

حمل كل يملف  ينهي المحقق مهمته في التحقيق عن طريق كتابة التقرير النهائي الذي يتمثل في   

  :المعلومات و األرقام و المبالغ, و ذلك يكون بتدوين المالحظات التالية

 مرسال عن طريق البريد أو تم تسليمه للمكلف مباشرة. شعاراإل كان إذا -

 عنها. اإلعراضبالنسبة لبداية المراقبة أو  اإلضافيةتحديد المدة أو الفترة  -

قرة ة المطبيعة المخالفات المكتشفة و كذلك العقوبات المطبقة مع توضيح النصوص القانوني -

 لذلك.

ة و مرفقأأن تكون ملحقة  إلزاميى يجب و بشكل و ليس هذا الملف فحسب بل هناك وثائق أخر   

 ات تحقيقبنسخ لتقرير التحقيق موجهة للمديرية الجهوية للضرائب, و كذا مديرية البحث و ال

« S R V». 
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 .التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية :لثالمبحث الثا       

 

اكل و الهي حتى تمارس عملية الرقابة الجبائية بطريقة منظمة و جيدة تعتمد على مجموعة من   

هذه  عوانألخول المشرع الجزائري  األجهزة المخول لها القيام بالرقابة و تعزيزا لذلك,  فقد

لها أو  لمخولاألجهزة مجموعة من الصالحيات والحقوق ألداء مهمتهم الرقابية و نقصد باألجهزة ا

 :لة فيلمتمثالمختصة بمهمة المراقبة, و التي بواسطتها تنفذ برامج التحقيق الجبائي هي تلك ا

 الئية.ة الوة للرقابة الجبائية للمديريمديرية األبحاث و المراجعات, و كذا المديرية الفرعي

 

 .»  D R V   «مديرية األبحاث و المراجعات :المطلب األول      

 

 98/228 بموجب المرسوم التنفيذي رقم D R V  »  « أنشأت مديرية البحث و المراجعات      

ى في خر, و قد جاءت هذه المديرية لتدعيم باقي المديريات األ1998جويلية  13الصادر في 

لنشاط  لفعليالرقابة الجبائية على المستوى الوالئي و التي هي تحت غطائها, و كان االنطالق ا

 .1998مديرية البحث و المراجعات في سبتمبر 

 

 .تنظيم مديرية األبحاث و المراجعات :الفرع األول   

  

اربة ة بمحو المتمثلمديرية األبحاث و المراجعات مكلفة بأعمال المخولة لمصالح الجباية     

  : (1)نهاأربع مديريات فرعية منبثقة م إلىالتهرب الضريبي, و لكي تقوم بذلك تسند المهام 

 نيابة مديرية البرمجة. -

 نيابة مديرية الرقابة الجبائية. -

 الجبائية. اإلجراءاتنيابة مديرية  -

 نيابة مديرية التحقيقات و البحث عن المعلومات الجبائية. -

  :ه المديريات بو تهتم هذ   

مات لمعلواالتعريف بالعمليات الدائمة الواجب تحقيقها من أجل تجميع و مراقبة استعمال    -

 الجبائية.

توى المس توجيه و تقييم نشاطات مصالح التحقيقات المحاسبية و الجبائية المتواجدة على   -

 الجهوي و المحلي.

 

 .»  D R V «جعاتمهام مديرية األبحاث و المرا :الفرع الثاني  

 

, يتم تحديد 15/09/1998, التعديل الجبائي للمديرية العامة للضرائب في 268طبقا لتعليمة رقم    

تقاء تم انيو اختيار الكلفين بالضريبة الذين يقع عليهم التحقيق من خالل برنامج مسبق, حيث 

تشيات رف مفراقبتها من طالملفات عن طريق وضع برنامج لذلك أين يتم اقتراح الملفات المراد م

ق , و يصادالئيةالضرائب أوال, ثم نيابة مديرية الرقابة الجبائية على مستوى مديرية الضرائب الو

 على البرنامج أو غيره من طرف مديرية البحث و المراجعة.

 

 

 1998يوليو  13ربيع األول الموافق ل  19المؤرخ في  98/228من المرسوم التنفيذي  01المادة  -(1)
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رط شر فيها مديرية األبحاث و المراجعات يجب أن يتوف إلىالمؤسسات التي تسند مهمة رقابتها  

وق أو يساوي رقم األعمال لألربع سنوات األخيرة التي هي محل التحقيق يف :كان إذا يتمثل فيما

سبة دج بالن 10.000.000دج بالنسبة لمقدمي الخدمات والنشاطات الحرة, و ب  4.000.000

 للمؤسسات األخرى.

فة كلفهي م البحث و التحقيق و اعتمادا على صالحيات مديرية البحث و المراجعة إطارو في     

  :ب

 الكشف عن التيارات الكبيرة للغش و التهرب الجبائي. -

 .طاراإلا جعل الرقابة أكثر شفافية باألخذ بعين االعتبار حقوق المكلفين بالضريبة في هذ -

فتشيات المداء أجانب المفتشية العامة للمصالح الجبائية لتقييم  إلىسلسلة من العمليات  إجراء -

 مردودية الجباية العامة. المحلية للضرائب و تحسين

لتهرب الغش و ا منافذالهدف الرئيسي لمديرية األبحاث و المراجعات هو الحد و سد  إن    

د مة فقالضريبي, و نظرا للحيل التي يستعملها بعض المكلفين للتالعب بحقوق الخزينة العا

  :(1)مثلة في للمراقبة و المت إستراتيجيةجب على مديرية البحث و المراجعات, وضع استو

 

 األولوية في برمجة الملفات ذات األهمية و المداخيل الكبيرة. -

 مستوى أحسن. إلىرفع نوعية التحقيق و االرتقاء به  -

 تحسين مردودية الرقابة الجبائية. -

لحسنة نية او هذا كله من أجل حماية الخزينة من جهة و كذا حقوق و ضمانات الممولين ذوي ال  

 .من جهة أخرى

 .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية :المطلب الثاني    

 

 الوسائل والهيكلي  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية تندرج فيها ثالث مصالح تمثل التنظيم إن    

صالح هذه الم وبائي الميدانية للرقابة الجبائية المختصة أساسا في تسطير و تنفيذ برامج التحقيق الج

  :(2) تتمثل في

 

  :هذا المكتب مكلف بمايلي :مكتب البحث عن المعلومات الجبائية -1

 

ل المحتم , المؤسسات و األشخاص الذين مناإلداراتبطاقة خاصة بالجماعات المحلية,  إعداد *

 أن تتوفر لديهم المعلومات التي تفيدهم في تأسيس وعاء الضريبة و تحصيلها.

ومات المعل مباشرة عن طريق فرق البحث و القيام بجمع تبالمكبرمجة التدخالت التي سيجريها  *

 بمصلحة مقارنة المعلومات. المكلف المكتب إلى إرسالهاو 

ة برمجة التدخالت على مستوى المحلي عن طريق الفرق المختلفة قصد البحث عن الماد *

 الجبائية.

شأنها  لتي مناات و اآلراء و تقديم االقتراح اإلطارفي هذا  المتفشياتتقييم أنشطة المكتب و   *

 تحسين البحث عن المادة الخاضعة للضريبة.

 

 

 
Bulletin des Services fiscaux n°19 , 2000, p (74-78) - (1) .  

 ياتها.ضرائب و صالحو الوالئية للمن القرار المتعلق بتحديد االختصاصات اإلقليمية للمديريات الجهوية  55إلى  52المواد  -(2)
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  :مكتب البطاقيات و مقارنة المعلومات - 2

 

  :يكلف مكتب البطاقيات و مقارنة المعلومات ب     

 و مساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقيتها.تسيير البطاقيات  *

خاضعة ادة الاستقبال المعلومات التي يتحصل عليها المكتب و المصالح المكلفة بالبحث عن الم* 

 للضريبة و تصنيفها و توزيعها على مفتشيات الضرائب المعنية الستغاللها.

عجيل ت إلى ألخرى, بكيفية تؤديتنظيم استغالل جداول الزبائن و سندات التسليم و الوثائق ا *

 توزيع المعلومات المتضمنة في السندات و الجداول.

 ا.ستعمالهاتحسين حفظ المعلومات و استغاللها و مراقبة  إلىتقديم اقتراحات و آراء رامية * 

 

  :مكتب المراقبة الجبائية -3

 

  :يقوم هذا المكتب ب     

جعة ل مراص الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا محتكوين و تسيير ملفات المؤسسات و األشخا *

 أو مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية.

 التنظيم وشريع متابعة و مراقبة عمل فرق المراجعة و التأكد من أنها تقوم بتدخالتها وفقا للت *

 زينة.المعمول بهما, و حقوق المكلفين الذين خضعوا للمراجعة و المحافظة على مصالح الخ

 يل الضرائب و الرسوم الناتجة عن عملية المراجعة.تحص *

  :ةو للقيام بهذه المهام السابقة الذكر, توكل مهمة القيام بها لألعوان التالي    

  :نائب المدير, رئيس فرقة التحقيق, و المحققين, حيث أن لكل عون مهام هي

 

  :نائب المدير -أ    

مان يقات الممنوحة للمصلحة كما يحرص على ضلبرنامج التحق اإلعدادهو المسؤول عن     

قوم ق, كما يلتحقيالتحقيق وفقا للقانون, و مدى تطبيق الضمانات المخولة للمكلفين في اطار ا إجراء

رير قل تقاأنه ين إلى إضافةبصفة دورية بجمع رؤساء و فرق التحقيق لدراسة األعمال المنجزة, 

 ئي.نها إبالغكل  إرسال( يوم بعد 30ثالثين )التحقيقات للمديرية الجهوية للضرائب في 

 

  :رئيس فرقة البحث و التحقيق -ب    
نوات ( س06يفرض القانون أن تكون لرئيس الفرقة رتبة مفتش و خبرة ال تقل عن ستة )    

 كمحقق, هو المسؤول على النظام العام داخل فرقته.

 

 :المحققين -ج   

و حضور  ارةإدالتحقيق تحت  إقفالبة النتائج و حسابها و و مراقمهمة التحقيق  إليهمتسند     

 رئيس فرقة التحقيقات.

  :و تتشكل فرقة التحقيق من محققين اثنين    

ديد و جال من تأسيس رقم األعم إعادةاألول مكلف بقسم الرسم على القيمة المضافة أي الرقابة و 

 ستغالل.اآلخر مكلف بقسم الضرائب المباشرة أساسا على أعباء اال
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 .مهام المديرية الفرعية للرقابة الجبائية :الفرع الثاني 

 

ن طرف يها محقيق المصادق علالمديرية الفرعية للرقابة الجبائية مكلفة بتطبيق برامج الت    

  :فهي مكلفة ب اإلطار, و في هذا D R V  » «مديرية األبحاث و المراجعات 

 دراسة و اقتراح التقنيات الجبائية التي تمكن من الرقابة. *

 ضريبة.مبنية على القياس و الصواب لتحصيل ال إجراءاتالتقييم للمادة الجبائية و وضع  *

هذا حلول و اقتراحات ناجعة ل إيجادالتهرب و الغش الضريبي و البحث و تحليل أسباب  *

 .اإلشكال

 شعب األنشطة االقتصادية.دراسات خاصة على مختلف مميزات  إجراء *

 تقييم نتائج التحقيقات. *

     

و المراجعات و  مديرية األبحاث :الجهازين السابقين  إلى باإلضافةأنه  إلى اإلشارةو يمكن      

 لضريبي والتهرب االفرعية للرقابة الجبائية, قد استحدث جهاز ثالث تدعيما لهما لمكافحة المديرية 

م , و هذا بموجب المرسوم التنفيذي رقDGE »  « المتمثل في مديرية كبريات المؤسسات

لح الذي يحدد تنظيم المصا 2002سبتمبر  28الموافق ل  1423رجب  21المؤرخ في  02/303

هذه  م تدخللجبائية و صالحيتها, و لكن المالحظ أنه حتى و قتنا الحالي لا لإلدارةالخارجية 

 المديرية الميدان العملي.
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 :خاتمة

 

 

 أن المشرع الجزائري سن جملة من القوانين إلىمن خالل هذا الفصل وصلنا  إن

 

 هاو جعل الجبائية بهدف تنظيم العالقة بينهما اإلدارةالتي تخص كل من المكلف بالضريبة و 

 

 فرض مقننة, لذا منح صالحيات لألعوان المراقبين تيسيرا ألداء مهامهم و في نفس الوقت

 

 ملعائية الجب اإلدارةدة التزامات, لكن و الموازاة و تفاديا لتعسف على المكلف بالضريبة ع

 

 قلتحقياالمشرع الجزائري على حماية المكلف بمنحه جملة من الضمانات سواء المتعلقة بسير 

 

 التقويم. بإجراءاتأو 

 

 حقيقو أثناء استعراضنا لتنفيذ عملية الرقابة من خالل عملية التحقيق المحاسبي و الت

 

 تحقيقجمل الوضعية الجبائية, اتضح أن األولى تكون بفحص محاسبة المكلف المعني بالفي م

 

 ليبالتا عدم التوافق مع ما هو مصرح به, و إلىشكال و مضمونا الكتشاف األخطاء التي تؤدي 

 

 ضريبة,تأسيس القاعدة الخاضعة لل إعادةالرفض الكلي أو الجزئي لمحاسبته و من تم ضرورة 

 

 لتحقيقاتدعيمها بطريقة  إلىطريقة محدودة أي تخص األشخاص المعنويين مما أدى لكن هذه ال

 

 تالمعمق في مجمل الوضعية الجبائية الخاصة باألشخاص الطبيعيين, و هذا بتوسيع صالحيا

 

 لماليةمته اكان تطور ذ إذاالمحققين و السماح لهم بمراقبة مجموع أمالك المكلف و منه مراقبة 

 

 .ه المعلنةمسايرة لدخول

 

 مورهأأن هذه الوسيلة تتميز بحساسية المكلفين منها حيث يعتبرها البعض تدخال في  إال

 

 الشخصية مما يصعب من أداء األعوان المحققين لمهمتهم الرقابية.
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 الجانب النضري   المبحث األول

 

 تعريف مديرية التجارة لوالية مستغانم

 

 ت الخاصةإلجراءاالهيئة الحكومية المكلفة بكافة المعامالت االقتصادية وا التجارة  مديريةتعتبر 

دف يث تهحتجارة داخليا أو على المستوى الخارجي وتختلف مهامها حسب هيئاتها اإلدارية. بال

في  لوطنيأساسا إلى دفع عملية النمو االقتصادي إلى األمام و السهر على إدماج االقتصاد ا

 .االقتصاد العالمي

 

 :مهام المديرية الوالئية للتجارة

 1424رمضان  10الموافق ل  05/11/2003رخ في المؤ 03/409استنادا لمرسوم التنفيذي رقم :

  تنظيم المديريات الوالئية للتجارة فان من ابرز مهامها مايلي و المحدد لقواعد

ل كاقتراح  وقننة * السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية و المهن الم

 .التدابير من اجل تكييفها

ن لنزيه بيايم و عد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السلالسهر على احترام القوا*

 .المتعاملين االقتصاديين

 .خدماتو ال المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع*

 .جيةتيمتابعة تطور األسعار عند إنتاج واستهالك السلع و الخدمات الضرورية أو اإلسترا*

رارات قطبيق تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة ت*

 .العدالة و التكفل بها عند االقتضاء

ات لصادرامتابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلى خاصة *

 .يةقتصادي باالتصال بالهياكل المعنخارج المحروقات القيام بتحقيقات ذات الطابع اال

 لعامة أوييس االمشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات و التحقيقات أعمال صياغة المقا*

السهر  ودمات الخاصة في مجال الجودة أو النظافة الصحية و األمن المطبقة على المنتوجات و الخ

 .على تطبيق سياسة الرقابة االقتصادية وقمع الغش

ي وحة فاقتراح جميع اإلجراءات الرامية إلى تحسين و ترقية جودة السلع و الخدمات المطر*

 .السوق وكذا حماية المستهلك

 المنشآت التجارية

 

انطلق النشاط التجاري بوالية مستغانم بعد االستقالل من قاعدة صغيرة نظــرا لعدد األسواق القليلة 

( 02( أسواق تجارية فقط، اثنان )03قتصرت على ثالث )التي ورثتها عن الفترة االستعمارية ا
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 .منها بمدينة مستغانم وواحـدة بدائـرة سيدي علي

 إن نقـص المنشآت التجارية و عدم نجاح أسواق الفالح واألروقة الجزائرية شجع على انتشار

جارية األسواق الفوضوية. بهدف معالجة هذه الظاهرة، قامت السلطات المحلية بانجاز هياكل ت

 .للتنمية  جديدة في إطار البرنامج البلدي و القطاعي

 

  :الهيكل التنظيمي

 

 مصلحة االدارة والوسائل

 مكتب المستخدمين والتكوين 

 مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل 

 مكتب اإلعالم اآللي والوثائق واألرشيف 

 :مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة

 ة الممارسات التجاريةمكتب مراقب 

 مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة 

 مكتب التحقيقات المتخصصة 

 :مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش

 مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات 

 مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية 

 مكتب ترقية الجودة والعالقات مع الحركة الجمعوية 

 :عالم االقتصاديمصلحة مالحظة السوق واال

 مكتب مالحظة السوق واالحصائيات 

 مكتب تنظيم السوق والمهن المقننة 

 مكتب ترقية التجارة الخارجية وأسواق المنفعة العمومية 

 مصلحة المنازعات والشؤون القانونية

 مكتب منازعات الممارسات التجارية 

 مكتب منازعات قمع الغش 

 مكتب الشؤون القانونية 
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 الجانب التطبيقي : لثانيالمبحث ا

 

 الوضعية الجبائية للمؤسسة
 

 

  من طرف المكلف بالضريبة التجارةحالة رفض للطعن الموجه لمديرية:  

 

  Sarl ) .) معنوية :الشخصية -    

 بيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات. :النشاط -    

الى غاية  12/07/2016 :) فترة المراقبة و التحقيق المحاسبي ممتدة من        

11/10/2016.) 

 

 السنوات المعينة أو الدورات المعنية بالتحقيق و المراقبة: 

  

  :فيما يخص الضرائب و الرسوم التالية 2015 /2014 /2013 / 2012

/  VFي / الدفع الجزاف TVA/ الرسم على القيمة المضافة  TAP) الرسم على النشاط المهني 

 (. D.Tحقوق الطوابع  / IRGsاألجور( )  اإلجماليالضريبة على الدخل 

 

 التحليل:  

لمكلف , يكون اعمليةبعد القيام بعملية الرقابة الجبائية و التحقيق المحاسبي, و ظهور نتائج هذه ال 

   :الحالتين إحدىبالضريبة أمام 

تي لاة الطعن قبول نتائج التحقيق, و دفع المبلغ المستحق, أو الرفض عن طريق قيامه بعملي -   

 يمكن أن تمتد عبر الدائرة أو الوالية و على المستوى المركزي.

تحديدا  وففي حالة رفض المكلف لنتائج المراقبة يقوم ببعث طلب لمديرية الضرائب  إذن -   

 الحالة , يبين فيه عدم رضاه عن هذه النتائج, كما هو موضح في هذه SDCFلمصلحة النزاعات 

المهتمة التي تنوي مصلحة ا األخير غير راضي بمختلف المبالغ ( حيث أن هذ -1-) ملحق رقم  

 Deux roles)الضرائب أن تقتطعها من مداخيله, حيث يبين أنه مفاجئ بوصوله وردين منفردين 

individuels ) يتضح فيهم:  

 

هذا  هامش صافي و %30من رأس األعمال المعاد تأسيسه و  إجماليهامش   %40 : 1الورد  -

 .مبدئيا

 هامش صافي عوض الورد األول. % 25و  إجماليهامش  %40 : 2الورد  -

 

و  ماليإجهامش  %20لكن المكلف يؤكد أن مؤسسته أو نشاطه ال يستطيع أن يحقق أكثر من  *  

ه ه كانت موافقة لتصريحاتمن هامش الربح الصافي, و يؤكد أن محاسبة مؤسست %6 إلى 5

هامش  هو أن ة و المشتريات المصرح بها, و المبرر الوحيدالمحصل لإليراداتالجبائية و موافقة 

زه كحد أقصى و ال يمكن تجاو %20 إلىالربح كان ضئيل و ضعيف, أي أن هذا األخير يصل 

 لمنافسيناسعار أنتيجة للمنافسة اليومية لألسعار, على هذا األساس ال يمكن تطبيق أسعار أكبر من 

 لشخصية.هذه ا إنهاء إلىأدى به األمر  إالو 

 إلىبه الحال  أدى إالدج ) مبلغ الدين الجبائي ( و  2600000دفع مبلغ  إمكانيتهكما يبين عدم  -

 وضع ميزانيته تحت التصرف  ) التصفية (.

                                                                                     دراسة حالة.                                                                  
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ف النقاط , و بعد تحديدها لمختلSDCF, مصلحة النزاعات و الشكاوي التجارةأما رد مديرية  *

 لضرائب وختلف االمتعلق بالتحقيق, م اإلشعارالخاصة بعملية المراقبة و التحقيق ) التاريخ, رقم 

 الرسوم,... (.

ديد صة بتحالنظر في بعض النقاط الخا إعادةفقد كان لها الشرف بتبليغ المكلف أنها تنوي    

 ائب.الضريبية لبعض الرسوم الضر األوعية

ييمها, ا و تقتبليغ مصلحة الضرائب بمدى قبوله و مالحظاته حول عرضه بإمكانهكما تعلمه أنه    

ال  , كما يمكنه أن يتلقى شروحات شفهية على أناإلشعاريوم من وصول  40في أجل أقصاه 

    (. -2-يتعدى نفس األجل )ملحق رقم 

 

 ( -3 -) ملحق رقم  :نتائج التحقيق و المراقبة. 

   

ت السيارا طع غيارقبعد القيام بالمراقبة الجبائية و المحاسبية لنشاط المؤسسة الخاصة ببيع  -   

  :بالتجزئة, يبين الفحص المحاسبي مختلف المالحظات واألخطاء المدونة كاآلتي

ألربع ليات البيع لللصندوق الموضح لمختلف عم   (Brilland) غياب الدفتر المساعد  *    

 بالتحقيق. نيةدورات المع

 تسجيل األعباء المرحلة لدفتر الجرد. إعادةشطب و   *    

 شطب في اليومية العامة.  *    

 عدم احترام الترتيب الزمني لفواتير األربع دورات المعنية.  *    

سبة دج, و كذلك بالن 221092, 35خاص بشهر نوفمبر بمبلغ 2012صندوق دائن لسنة   *    

 دج. 182797, 99جوان بمبلغشهر   2014لدورة 

 .2013غياب فواتير البيع لسنة   *    

 نفس األرقام لفواتير البيع. إعادة  *    

 ت األربع.غياب التواريخ, رقم و عنوان الزبائن على العديد من فواتير البيع للدورا  *    

 يحوي تفاصيل جرد  2015جويلية  15دفتر الجرد مصادق و مختوم  في   *    

 2014سنة      

ب فعليا و المحسو 4. 337502المخزون في الميزانية مسجل ب  2012دورة  :دفتر الجرد  *    

 دج. 27558دج, أي أن الفرق بقيمة  4365254من طرف مصلحة الضرائب 

متوقف بها في و القيمة ال 4069403, قيمة المخزون في الميزانية 2013دورة  :دفتر الجرد  *    

 .5307556الدفتر 

وب فعليا في الميزانية و المحس 2814772المخزون مسجل بمبلغ  2014دورة :دفتر الجرد  *    

 .2814772و القيمة المتوقف بها  663792الفرق يقدر ب  إذن, 3289905

سوب فعليا في الميزانية و المح 3.599.502مخزون مسجل بقيمة  2015دورة  :دفتر الجرد  *    

 .309597قدر ب الفرق ي إذن, 3289905
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  :اإلجراء المتخذ عقب عملية التحقيق المحاسبي 

 

 من 191مادة أعاله, فان محاسبة هذه المؤسسة مرفوضة كلية, تبعا للنظرا لألخطاء المبينة  -

ميا ق ض م و ر. م,  و على هذا األساس التصريحات المقدمة من طرف المكلف ستصحح رس 

صرح و المطبق على االستهالكات الم %40بتطبيق معدل على الهامش اإلجمالي المقدر ب 

 بها.

  :  )Matiére Compte (اعادة تأسيس رقم األعمال –أ 

  :* أرقام األعمال للدورات المحاسبية األربع سيعاد تأسيسها كاآلتي

2015 

 

 البيان 2012 2013 2014

5.480.751 

 

 بضاعة مستهلكة 2.061.356 5.259.732 4.407.200

1,40 

 

 المعامل 1,40 1,40 1,40

رقم أعمال معاد  2.885.898 7.363.625 6.170.080 7.673.151

 تأسيسه

6.576.901 

 

5.509.000 

 

رقم أعمال  2.473.628 6.311.678

 مصرح به

االرتفاع في رقم  412.270 1.051.947 661080 1.096.150

 األعمال

 .( -1-) الورد رقم  :االخضاع الضريبي-ب  

لدورات لاالرتفاع المسجل في رقم األعمال  إن   » : TPA « الرسم على النشاط المهني / 1 

)  %2سيخضع ل  2014أما السداسي الثاني من  /2014السداسي األول من سنة و  2012/2013

 .2015لدورة  % 2ق. م. ت (, و نفس النسبة أي 

 

20

15 

2014     2013 201

2 

 البيان

 

1096

150 

        80 %           

20%    

 

      528864 132216 

 

 

 

1051947 

 

 

412270 

 

االرتفاع في 

 رقم األعمال

ادة ر. م ) زي  

) 

2 

%  

المعدل  2,55    2,55     2,55       % 2       

 الضريبي

  

21

92

3 

      10577     3371    26825   

10513 

 حقوق بسيطة
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   : » T V A «الرسم على القيمة المضافة / 2   

  

ان للرسم سيخضع 2015و  2014الزيادة أو االرتفاع المسجل في رقم األعمال للدورتين  إن   

 :كاآلتي % 17على القيمة المضافة بنسبة 

 

 البيان 2014 2015

لزيادة في رقم االرتفاع أو ا 661.080 1.096150

 األعمال 

 المعدل %  17 %  17

 حقوق بسيطة 112384 186345

 

 

  : » I B S«ج/ الضريبة على أرباح الشركات   
 

م األعمال من الهامش لرق % 30على رقم األعمال المعاد تأسيسه و بنسبة  % 30تطبق بنسبة    

 (. -1-المعاد تأسيسه ) الورد 

 

 

 يانالب 2012 2013 2014 2015

ر. ع المعاد  2885898 7363625 6170080 7613051

 .تأسيسه

 .الربح المقتطع 865769 2209087 1851024 2.283.915

 .الربح المصرح 143936 284008 362079 325478

الزيادة في  721833 1925079 1488945 1958437

 .األرباح

 I B »معدل  % 30 % 30 % 30 % 30

S» 

الحقوق  216550 577524 446683 587531

 .سيطة1الب
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   :  »I R G«اإلجماليالضريبة على الدخل     

 I B »اع األرباح ) زيادة ( ستقسم على الشركاء حسب الحصص بعد اقتطاع ضريبة ارتف إن  

S» كاآلتي: 

 الشرح 2012 2013 2014 2015

 

1958437 

 

 

1488945 

 

1925079 

 

721833 

الزيادة في 

األرباح أو 

 .االرتفاع

 I B »حقوق  216550 577524 446683 587,531

S». . 

مداخيل صافية  505283 1347555 1042262 1370906

 .للتوزيع

 

 ( -2-الضريبي ) الورد رقم  اإلخضاع :  

 

لصافي من اتأخذ مصلحة الضرائب ظاهرة المنافسة كمبرر لتجعل من النسبة على الهامش   -     

  :للدورات األربع % 25 إلى % 30

 ) نفس الجدول السابق (. :تأسيس رقم األعمال إعادة -1    

   :اإلخضاع -2    

  نفس الجدول السابق. : TAP  -أ        

 نفس الجدول السابق. : TVA -ب   

فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات ستكون نسبة الهامش الصافي  : B S  I-ج 

  : من رقم األعمال المعاد تأسيسه كاآلتي % 25المقتطع 

 

 البيان 2012 2013 2014 2015

عمال رقم األ 2885898 7363625 6170080 7613051

 المعاد تأسيسه

الهامش أو نسبة  % 25 % 25 % 25 % 25

 .الهامش الصافي

 .أرباح مقتطعة 721474 1840906 1542520 1903262

أرباح مصرح  143936 284008 362079 325478

 .بها

زيادة أو ارتفاع  577538 1556898 1180441 1577784

 .في األرباح

  معدل ال % 30 % 30 % 30 % 30

  « IBS ». 

الحقوق  173261 467069 354132 473352

 .المستحقة
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 :  »R G I« اإلجماليالضريبة على الدخل  - 3

 

تطاع الزيادة أو االرتفاع في األرباح ستوزع على الشركاء حسب حصصهم و هذا بعد اق    

 الضريبة على أرباح الشركات.

 

 البيان 2012 2013 2014 2015

الزيادة أو ارتفاع في  577538 1556898 1180441 1577784

 األرباح.

 ."I B Sضريبة ال " 173261 467069 354132 473.352

 مداخيل صافية للتوزيع. 404277 1089829 826309 1104432

 

  ( -3-تقرير مديرية الضرائب ) ملحق رقم:  

 

 جماليةاإلبح سابقا و خاصة لهوامش الر إليهابعد الدراسة و الفحص لمختلف النقاط المشار   -

 على التوالي. % 20و  % 30و الصافية, تقرر تحديد نسبتي هاتين األخيرتين ب 

  :هذا األساس الوضعية الجبائية للمكلف ستكون كاآلتي  ىعل و

 

  :تأسيس رقم األعمال  إعادة -أ

 

 البيان 2012 2013 2014 2015

 .بضائع مستهلكة 2061356 5259732 4407200 5480751

 .المعامل 1,30 1,30 1,30 1,30

ر.ع معاد  2679762 6837651 5729360 7124976

 .تأسيسه

ر. ع المصرح  2473628 6311678 5509000 6576901

 .به

ارتفاع أو الزيادة  206134 525973 220360 548075

 في رقم األعمال.

 

 الضريبي اإلخضاع:  

  :( TAPالرسم على النشاط المهني ) / 1

 البيان 2012 2013 2014 2015

الزيادة أو  206134 525973 220360 548075

 .االرتفاع

 .المعدل % 2,55 % 2,55 % 2,55 % 2,55

 .الحقوق 5256 13412 4407 10961
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 :(  TVAالرسم على القيمة المضافة )  /2

 

 

 البيان  2014 2015

 .الزيادة 220360 548075

 .المعدل % 17 % 17

 .الحقوق 37461 93172

 

  :(  B S I الضريبة على أرباح الشركات ) /3

 

 البيان 2012 2013 2014 2015

ر. ع المعاد  2769762 6837651 5729360 7124976

 .تأسيسه

 .هامش صافي % 20 % 20 % 20 % 20

 .أرباح مقتطعة 553952 1367530 1145872 1424995

أرباح مصرح  143936 284008 362079 325478

 .بها

زيادة في  41016 1.083522 783793 1099517

 األرباح.

 I B"معدل  % 30 % 30 % 30 % 30

S". 

 الحقوق. 123004 325056 235056 329855

 

 :( I R G)  اإلجماليالضريبة على الدخل  /4          

 

 البيان 2012 2013 2014 2015

الزيادة في  410016 1083522 783793 1099517

 .األرباح

 I Bضريبة " 123004 325138 235138 329855

S." 

 مداخيل للتوزيع. 287012 758466 548655 769662
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                                                                                     دراسة حالة.                                                                  

 

 

 :الخالصة

 

 طعن المكلف بالضريبة لمختلف االقتطاعات الضريبية, إن

 

 و باألخص على الهوامش المطبقة عليه قوبل بالرفض من طرف

 

 كة(,الجبائية لألسباب المذكورة سابقا ) رفض المحاسبة الممسو اإلدارة

 

 من رقم إجماليهامش  % 30 إلىو على هذا األساس فقد أخضع 

 

 هامش صافي. % 20األعمال المعاد تأسيسه و 

 

 الجبائية اإلدارةيتبين لنا من خالل دراسة هذه الحالة فعالية  إذن

 

 في كشف الثغرات التي يمكن أن يتخذها المكلف للقيام بعمليات

 

 الضريبي. و من تم إلخضاعاالتزوير و الغش بهدف تقليل نسبة 

 

 المردودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



71 

 

 الخاتمة

 

 

 

 ضريبي تمتهرب الللحد من ال أداةهذه الدراسة و المتمثل في الرقابة الجبائية  إلىتطرقنا من خالل 

 لضريبةا حول مفاهيم عامة إلىالتعرف  ،تم ألنضريحصر هده الدراسة من جانبين التطبيقي و 

 تظمةمن و جبرية بصفة المؤسسات و األفرادو ثروات  مداخل من نقدي نقدي اعاقتط طريق عن

 لى انتهاجإالمكلفين  ببعض يؤدي هذا و الضريبة فرض إلزامية لىا و ، العام النفع بهدف تحقيق

 الغش و التهرب يعرف دفعها هو ما للتهرب من المشروعة غير و المشروعة أساليب بعض

 من خالل اجبائية ةاراإلد يد يف القانونية ةاألداتشكل  الي اجبائية الرقابة التعرف الى تم ، يالضريب

 تلمخالفاا و ءاألخطا تلك اكتشاف على والعمل ، بالضريبة امكلفن طرف من ةتلك المقدم مراقبة

 باقيو المعمق التحقيق و التحقيق المحاسبي وسيلة إستعمال تم حيث وتقومها تصحيحها بهدف

 معاملتهم. وكيفية المتهربن كتشافالبائية اج الرقابة وسائل

 تواجهها ليا الصعوبات لالخ من الواقع ارض يمكن تجسيدها  على اجبائية ال الرقابة فان ومنهنا

 .التهرب الضريبي ظاهرةو انما هي تسهر على تقليل من  نيمكلفلا طرف من

 

 

  نتائج اختبار الفرضيات
 

 

 

، و دارةاجبائية مجموعة من االجراءات تضبط تدخل اال الفرضية األولى صحيحة : إَن للرقابة

  يؤدي عدم االلتزام بها الى بطالن الرقابة الجبائية.تحمي  المكلفن بالضريبة و 

 

تهرب و شف الالفرضية الثانية صحيحة :ان التقييد أو التسجيل المحاسبي الجيد للمحاسب يقود لك

  ئية للحد من التهرب الضريبييساعد في الرقابة الجبا.التدليس الجبائي أي 

 

 ق الفعاللتطبيالفرضية الثالثة صحيحة: يشكل التهّرب الضريي أحد اهم التحدّيات الي تقف أمام ا

  اقتصادية  نظًرا آلثار السلبية المتعدّدة.للسياسة المالية و 
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 قائمة المراجع

 

 باللغة العربية: 

 

 :الكتب  

  

 عامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط" المحاسبة ال بوتين محم(PCN)ديوان ,    

 .1998المطبوعات الجامعية, طبعة       

 

 شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات  

 .1997الجامعية, الطبعة الثالثة,        

 ." هدى  حامد قشوش, " جريمة غسيل األموال 

 

 لة ي سلسنمو االقتصاد الخفي, ف -يريك سنايدر و دومنيك انمي, االختباء وراء الظلفريد

 .2002قضايا االقتصادية, صندوق النقد الدولي, مارس, 

 

 ." ناصر مراد, " فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب 

 

 قليعة,  لية,انهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في الم

1998. 

 

 

 :المذكرات 
 

 1999فعة ير, دنوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر ", مذكرة لنيل شهادة الماجست-

2003. 

 

 

 :المراسيم و القوانين 

 

  المادة  – 43ة , الماد2002من قانون المالية  83قانون اإلجراءات الجبائية الموافقة للمادة

 .84الموافقة للمادة  44

  ي ف, الصادر بالجريدة الرسمية 2002المتضمن لقانون المالية  :01/21القانون رقم

 (.61-93-60-35-34-104-87-59- 86-04-25, المواد )22/12/2002

 

  (ديوان المطبوعات الجامعية, سنة  12-11-10-09القانون التجاري المادة )1984. 

 

 199( , الطبعة 183-329-159) ادةقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, الم 

 199, الطبعة 57المضافة, المادة قانون الرسم على القيمة 

  المادة 1998يوليو  13ربيع األول الموافق ل  19المؤرخ في  98/228المرسوم التنفيذي ,

01. 
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 رائب و للض الجهوية و الوالئية تالقرار المتعلق بتحديد االختصاصات اإلقليمية للمديريا

 .55إلى  52ها, المواد صالحيات

 

 رائب, للض ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة

2004. 

 

 

 باللغة الفرنسية: 

 

 

 - Jean Pierre casimir, « contrôle fiscale et contentieux de 

l’impôt », édition la villeguerin, 

4emeédition,octobre1990,paris. 

 

       -  Colin Philippe, « La vérification Fiscale », édition economica, paris, 19 

          

 

  -   André Barilari, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992. 

 

  - J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984. 

 

 - Camilerosier cit par J.C Martinez. Op cit. 

 

.- Guide du Vérificateur de Comptabilité, op cit. 

 

.- Bulletin des Services fiscaux n°19,2000. 
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 المالحق                    
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 الخاتمة

 

 

 

تم  الضريبي لتهربجبائية أداة للحد من امن خالل تطرقنا إلى هذه الدراسة و المتمثل في الرقابة ال

 لضريبةا حول التعرف إلى مفاهيم عامة ،تمحصر هده الدراسة من جانبين التطبيقي و ألنضري 

 تظمةمن و جبرية بصفة المؤسسات و ثروات األفراد ومداخل  من نقدي نقدي اقتطاع طريق عن

 لى انتهاجإالمكلفين  ببعض يؤدي ا وهذ الضريبة فرض إلزامية الى و ، العام النفع بهدف تحقيق

 الغش و التهرب يعرف دفعها هو ما للتهرب من المشروعة غير و المشروعة أساليب بعض

 اجبائية من خالل ةاراإلد يد في القانونية ةتشكل األدا الي اجبائية الرقابة التعرف الى تم ، يالضريب

 تلمخالفاا و ءاألخطا تلك اكتشاف على والعمل ، بالضريبة امكلفن طرف من ةتلك المقدم مراقبة

 باقيو المعمق التحقيق و التحقيق المحاسبي وسيلة إستعمال تم حيث وتقومها تصحيحها بهدف

 معاملتهم. وكيفية المتهربن اجبائية الكتشاف الرقابة وسائل

 جههاتوا ليا الصعوبات خالل من الواقع ارض يمكن تجسيدها  على اجبائية ال الرقابة فان ومنهنا

 المكلفين و انما هي تسهر على تقليل من ظاهرة التهرب الضريبي. طرف من

 

 

 

 

 

 

A travers nous avons eu affaire à cette étude et de l'outil de contrôle fiscal 

pour lutter contre l'évasion fiscale a été limitée à cette étude thématique 

des deux côtés et appliqué fiscale, il a été identifié aux concepts généraux 

sur la taxe par l'argent en espèces déduits des entrées et la richesse des 

individus et des institutions algébriques et régulièrement afin de la 

réalisation de l'intérêt public et à l'imposition obligatoire de la taxe et cela 

conduit à certains contribuables de poursuivre certaines méthodes 

légitimes et illégales pour échapper à payer est ce qu'on appelle l'évasion 

et la fraude fiscale, a été identifié à fiscale à la censure constitue 

l'instrument juridique aux mains de la gestion fiscale par le suivi de ceux 

fournis par pal fiscale Méfiance, et le travail sur la découverte de ces 

erreurs et irrégularités afin de les corriger et fiscale où l'utilisation d'une 

enquête comptable et enquête approfondie et d'autres moyens de contrôle 

fiscale pour découvrir fiscale et comment les traiter. 

Le contrôle fiscale van fiscale ne peut se refléter sur le terrain par les 

difficultés rencontrées par les contribuables, mais il est partie et assure de 

réduire le phénomène de l'évasion fiscale. 
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