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ي ل ال  ه ال ش ح يا عل نعمت  ال هلل يستحق الشك األب ال حم 

ف نو ل املع هللا نو  :"طالبي سبحان جل عاله قا تعالجعل ه العل 
ض  األ ه كمشكا فيها مصباح  صالسموا  املصباح في  صمثل نو

ك  صجاج جاج كأنها كوك د يوق من شج مبا ال يتون ال
بي ال غ قي   . "ش

ه لحظا يقف فيها امل ا عن التعبر  ملا يوج في د ا عاج   حاج
الكثر  ال أثقل كالهل لحظا دا  ه بالكثر   ا ألشخاص أم تشك
اح  بص ين اتجاه ألنه  يعت ف بفضل اآلخ الب أ ينطق بها اللسا 

ا سبيل  أنا ي  ف ل املع ح العل  كانوا األسا املتر ال بني علي د
 بلوغهما.

ا الحاج( أثاب فأتق ي ط ) بن  ل كل من األستا امل يل  م بالشك الج
اي  سني من ب كل من د مي  عك أستا مشهود  ت  هللا عل مساع

بي بتعليمه لي. ين أنا د  مسر تي العلمي ال
اح باسم عل الوقت  م بالشك املسبق للجن املناقش كل  كما أتق

 العمل خدمت للبحث العلمي. الذي خصصوه ملطالعة هذا
صفات  أ يهدينا  العظمىأسأل هللا بأسمائ الحسنى  أ يجازيه 

الدنيا  سبيل النجاح في الدين 

 

                                
  



 
نحمد اهلل تعالى الذي قدرنا على شرب جرعة ماء من هذا العلم الواسع, ف العلم إال  

 بالعمل وإن العلم كالشجر والعمل به كالثمار.
عزيزي   *جدي    *ف أهدي ثمرة جهدي إلى أكثر من أحب في هذ الدنيا  

ي وسبب نجاحي وسبب سعادتي في هذ الحياة.  وعائلتي كلها وقرة عي
ي أشكرها جدتي.إلى من صبرت عل ي وربت  يا وتحملت

انه وحبه أبي حبيبي. ي ثقته وح  إلى من وهب
ي وأرجوا أن يعوضها   ها السماح على كل شيء بدر م إلى أمي العزيزة أرجو م

 اهلل خيرا من ما مضى.
ية, ف اطمة, مكية, زبيعة, بن ذهيبة, عبد الحفيظ, صالح   ال أنسى عائلتي )حس

ة, ايمان, بشرى, خيرة, محمد, حليمة, أيمن, عبد  الدين, مراد, خضرة, مليك
 السالم, فتيحة, شعبان, اسحاق, بلق اسم, رضوان وإلى كل واحد باسمه.

نسيمة, سمية,  إلى صديق اتي اللواتي أمضيت معهن أجمل أوق اتي )كريمة, 
صورية, فوزية,  ية, نبية, حياة, م خيرة, صفية, فتيحة, شهيدة, ف اطيمة تموش

ور  اطهوارية, ف   .48مة تكوك, وصديق اتي في مسجد ال
ها يوسف الكتكوك شريكي عبد الكريم, نجمة,  أخواتي وصديق اتي سعاد واب

 وسام.
 أصدق ائي بلعربي عمراني, سمير, عبدو, لعربي.         

ي من الماضي والحاضر الذي عجز   إلى كل أساتذتي وأصدق ائي وكل من عرف
هم في وج هم لك  داني.ق لمي وورقتي على تدوي
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يل الت تعتبڇ القل        البح عن مصاد التم تعمل كل د العال عل تنمي اقتصادياڴها 

تجس  يع  ع من املشا ا الن ا تحق مثل ه سيڇها فإ يع  الش األساس  لقيام املشا الناب 

فها ال  ج ال نفسها تحق ج منه ف ه التنمي بالكامل  ا اله ضعت نص عينها , ه

ل عل املصاد  ل في  سل تعتم ال سائل التم ه التنمي ب تبا ه ا ال نظ االقتصادي 

ما  ا  ه املصاد من امتيا اخلي ملا له ها ال تنمي مصاد ياد  تعمل عل  جي كما تح  الخا

ا استم م  ادا تتص ب من ديم يل تعتبڇ اإلي ائ من أه مصاد التم  الجبائي أ الض

افها اإلسًڇاتيجي  ي في تحقي أه ائ م الج ادا الثابت الت تعتم عليها الحك من اإلي اخلي  ال

اني  ي محك يساه فاملطلع عل ق يب ج يع ض ل تعتم دائما عل البح عن تش يج أ ال

ادا   ه اإلي فع ه ه في في  يب ب الغ الض ب  الح من ظاه الته يعمل عل تشجيع املكلفي 

بالتالي  غام املكلفي عل دفع املستحقا الجبائي  خ ايجاد سبل ضغ تستعملها إل بمعن 

ي  ض سيل حتمي  قابي ك يعا الجبائي ال ل أق جل التش ل ا املفتق  تحصيل األم

ه الظاه بغي . للح من ه ل ادا الجبائي لل ياد في اإلي  ال

ي  ي ه املهم كما خصص مصلح خاص تسم امل ا الغ كلف اإلدا الجبائي به له

قاب  عي لل سخ لها اإلمكانيا املادي الف الئي  ائ ال ي الض ي الجبائي عل مست م

بعن  ج  قابي عل أحسن  ي لقيام املهم ال قاب الجبائي فإن ين تحتها ع البش ا ال

ل  تطبيقاڴها العملي ال نتط في  قاب الجبائي  ع ال ض ا امل علي قمنا باختيا ه أشكا 

. ا املتخ من اإلدا الجبائي ا جميع اإلج ه األشكا  اس ه  د

يحي باعتبا أ النظام  ائ نظام تص يالج يب بمعن يعتم أساسا عل تص حا املكلفي بالض

ب الغ  اقب قص محا ائ بامل دا الض م  يح باملقابل تق ي في التص يب ل الح املكل بالض

قابي الت تساع بشكل كبيڇ في كش  اآلليا ال سائل  د ال ا اإلطا تتع في ه يب  ب الض الته

نه تبن العمليا الت من ش ليسي  ا تسه اإلدا العمليا الت ا عل ه بنا ا مخالف النظام, 

ه  ل باعتبا أ ه ا ال ا الت تمكنها من الحفا عل أم ا يبي عل تطبي جميع اإلج الض

ها املحافظ عل ممتلكاڴها. ح د مستقل أ أنها ال تستطيع  ج د كيا ل   األخيڇ هي مج

 إشكالي البحث:

ل أ م   ئيس   ائمن هنا نط التسا ال قاب الجبائي في ضب الض  ؟ يمكن أ تساه ال
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:  األسئل الفرعي

ف منها؟-1 ما اله قاب الجبائي  ا نقص بال  ما

؟-2 قاب الجبائي  هل هنا مظاه لل

اجهها؟-3 با الت يمكن أ ت  ماهي الصع

 فرضيا البحث:

قاب الجبائي-1 .ال ليسي كتشاف العمليا الت ل    تسع 

2-. الخا ل للحفا عل الصالح العام  حتمي تطبيقها ال ي  سيل ض قاب الجبائي   ال

قاب الجبائي لها ع أشكا مختلف تتكامل فيما بينها.-3  ال

: أسباب  الدراس

ع  ختيا امل- . لالستفادض خاص في الحيا املهني  مستقبال 

-. قي املحاسب  م تالئم مع التخص الت

ائي - لت السل بط  ضها للنه  تع نا  ائ في بل ا ألهمي الض لنا تسلي الض أن نظ حا

. قاب الجبائي دعي املتمثل في ال سيل   عل 

:  أهمي الدراس

-. ادا العام قاب الجبائي في الحفا عل اإلي  ال ال تلعب ال

-. يب قاب في عملي تحصيل الض ڵها ال ف التغيڇا الت يمكن أ تح  مع

ف تطبيقي عملي.- ا املناسب له األد تطبي املناهج  اني  ا البح املي ج ف عل كيفي   التع

مكاني - ي لبح عملي أخ تبح في متغيڇا مختلف ق تك لها عالق في  فتح مجاال ع

يجاد حل لها.كش الثغ ل  محا يب  ني الت تساع عل التمل من الض  ا القان
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:  الدراسا السابق

"("2014-2013عمل الباح )- م لنيل شهاد ماجستيڇ جامع  الرقاب الجبائي ك تخ مق م

قاب  ا عمليا ال د الج ف عل اشكا املتع اس ال التع ه ال ف ه ائ ڴه نتائ الج الجبائي 

د ال اعطا نتائ سلبي  ي ي اد البش ق ال نتائ اهمها :نق تاهيل امل لق تط املًڇتب عنها. 

. قاب  لعمليا ال

دور الرقاب الجبائي في تحسين جودة املعلوما ("2012-2011عمل الباح سليما عتيڇ)-

" ك تخ لنيل شهاد املاجسًڇ في عل  املحاسبي ، عالج باح م م التسييڇ جامع بسك

لق تط ال  ما املحاسبي  د املعل قاب الجبائي في تحسي ج : ماه د ال االشكالي التالي

الئي اكٌڇ نجاع من  ائ ال ي الض ي نتائ اهمها : التحقيقا الجبائي الت تت عل مست م

.التحقيقا الت تت عل مست مفتشي الض   ائ

 حدود البحث:

كيڈ ا لنا ت ال ال حا خ معن  قاب الجبائي عل  اس عل كيفي تطبي ال هتمامنا بال

ي الحسابا  الت تعطيها يما نشا  لنا تق خل في متاها الجبائي , كما حا لي حت ال ت بًڇ

. قاب أهمي  ال

 منهج البحث:

ل من خال  صفي  عي ت اتباع املنهج ال األسئل الف من أجل اإلجاب عل اإلشكا املط 

سائل العلمي  ال اسا  ال ع من خال اإلطالع عل الكت  ض األسس العام للم ع املفاهي 

ع. ض ا الصل بامل اجع   غيڇها من امل

 صعوبا البحث:

ض  ا امل با :من خال معالجتنا له اجهنا بع الصع  ع 

البح الجامعي-1 اجع   .قل امل

خ عن بعضها.-2 اسا السابق ن  د

اطي في -3 ق . داالبيڇ الي تحججا بالس املنه ائ بال   الض
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 خطوا البحث:

ل  لنا تقسي البح  ضيا املقًڇح حا اس الف ل منا ل . 3محا ا  أج

. الفصل يب ميا ح الض : عم  األ

االفصل قنا في ه ل مبحثي   تط ه  ا الفصل ينقس ب , ه يب ل مفاهي عام ح الض

. ائ ل الض خل  ل م لنا في املبح األ   تنا

ب منها. يم الته ج يب   أما املبح الثاني تحصيل الض

قاب الجبائي ميا ح ال  الفصل الثاني: عم

اف الت تصب قس  األه قاب  ل أشكا ال قنا في األ  ل مبحثي مبحثي تط ه  ا الفصل ب ه

اجهها. با الت ت الصع قاب الجبائي  ل مسا عملي ال قنا   ل تحقيقها, أما املبح الثاني فتط

. ائ ك الض قاب في الجباي في م دا ال  :  الفصل الثال

الت تمح ح مصلح من مصالح  خصصنا الفصل الثال اني  اس املي من البح لل

ائ دا الض ل مبحثي األ  الي مستغان حي قس  ائ ل ي الض ي هي م قاب الجبائي   ال

ضيح مهام مصالحها, نج أ  ل ت ضاف  بهيكلها التنظيم  ي  ي ه امل ي به لنا باأل التع تنا

قاب الجبائ اعها.ال أن يحا جبائي  ي تت عل تص ي ه امل  ي في ه

. أما فيما يخ املبح الثاني قاب الجبائي اس حال في ط ال اني د  فق خص للمثا املي
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ٚيبغ  الفصل األڣل : عمومياػ حول الض

 تمهيد

ٕٙ املاليغ للٖڣلغ ڣمٚع لڤضعها ڣطبيعغ املجتمٸ كما تعتبڇ متغيڇا تتخ٘ها       ٚيبغ من أهږ املڤا تعتبڇ الض
ٚيب  ٙ النظام الض ي تحقيڄ األهٖاف السياسيغ, االقتصإيغ, ڣاالجتماعيغ تهتږ اختيا ٕاع للمساهمغ  الٖڣلغ ك

ٚفغ الكاملغ االيٖڣلڤجيغ املجتمٸ ڣكافغ أڣضاعڢ االقتصإيغ ,  من خالڋ ڣالسياسيغ ڣك٘ا  االجتماعيغاملع
لګ تحقيقها ڣيڤاجڢ تحقيڄ ه٘ه األهٖاف  ٚيبيغ الت يسعګ  ٚب  إستفعالأهٖاف السياسغ الض ٚع) الته ظاه

ٙقابي الجبائي( ڣالت تشكل تهٖيٖا للمصالح االقتصإيغ, االجتماعيغ ڣاملاليغ للمجتمٸ   ٛ ٚ جها مما يتطلظ تڤف
ٚيحاػ املقٖمغ  ٚاقبغ ڣمتابعغ التص ٚف املكلفيڗ.كف يقڤم بم   من ط

لګ قسميڗ:  ڣعليڢ سيتږ تقسيږ ه٘ا الفصل 

ٚائظ. لګ الض  املبحن األڣڋ: مٖخل 

ٚب منها. املبحن الثاني: ٚيمغ الته ٚيبغ ڣج  تحصيل الض
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ٚائظ.  املبحن األڣل: مدخل إلګ الض

ي أڬ ٕڣلغ تجعل ه٘ه     ي السياسغ املاليغ ڣاالقتصإيغ  ٚائظ بخصائصها الهامغ  ڗ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ الض
ٚإاتها العامغ فله٘ا تقڤم الٖڣلغ بڤضٸ  ي اي لګ األخيڇع تعتمٖ عليها اعتمإا كليا  قڤاعٖ تسعګ من خاللها 

ٚع.  تحقيڄ األهٖاف املسط

ٚيبغ  املطلظ األڣل: نشأع الض

لګ ماهي عليڢ اليڤم ڣقٖ يشمل    ٜمن حت ڣصلـ  ٙ ال ٚڣ ػ مٸ م ٚيبغ من٘ أقٖم العصٙڤ ڣتطٙڤ ٚفـ الض ع
ٚضها ڣجبايتها  ه٘ا التطٙڤ نڤاحي عٖيٖع منها ما ٚيبغ ڣمنها ما هڤ متعلڄ بالجهغ الت يقڤم بف يخ٨ شكل الض
ٚيڄ سٖإها فقبل ٚ  ناهيڊ عن ط ٙ استخٖام العملغ كانـ الض يبغ تف٩ٚ من قبل شئ أڣ ظهٙڤ الٖڣلغ ڣانتشا

ٛعيمهږ من  لګ  ٚإ القبيلغ  ي خٖماػ أڣ منتجاػ يقٖمها أف ٛعيږ القبيلغ ڣكانـ تجيئ بشكل عين متمثال ٗلڊ 
 1أجل حمايغ ڣحسن سيڇ القبيلغ.

ي العصٚ القٖيږ لظهٙڤ الٖڣلغ   ٚا علګ ف أما  ٚائظ كاڗ قاص ڗ ف٩ٚ الض ٝڣ  ف ٚيبغ علګ الٚ ٩ٚ الض
ٚڣٙ. لګ بع٬ باإلضافغ سڤم امل ٚكيغ ٙڣ ٚائظ الجم  2الض

ي العصٙڤ الڤسطى حين    ٜٛػڣ ڗ  تع ٙ النظام اإلقطاعي املتميڈ بقڤاه الظاملغ ف بالتعليږ  االلًڈامظهٙڤ بڤإ
ٚ بمثابغ  ي ٗلڊ العص ٚيبغ  ي قڤاػ الجي٤ حين كانـ الض ڣالخٖمغ العامغ, أما طائفغ النبال كانـ تعمل 

  3هبغ امللڤڅ.

   ٚ ٙفعـ الطبقغ ه٘ا التميڈ الطب ڣاستم ي انجلًڇا الت  ع الصناعيغ  ٚ حت قيام كل من الثٙڤ ي ٗلڊ العص قي 
ٛيغ جڤا ع  البٙڤ ي املجتمٸ , ڣالثٙڤ ٚئيسيغ  ٙع نتيجغ الستحڤاٗهما مٸ القڤع االقتصإيغ ال ٚكٜ الصٖا لګ م

ٚائح طبقاػ املجتمٸ ه ٚيغ ڣاملساڣاع بتجميٸ ش ٚنسيغ الت قامـ علګ الح لګ ظهٙڤ نظام الف ٘ه األمٙڤ إٔػ 
ٚع قانڤڗ السڤځ  ٙ املنافسغ الح ي ظل االقتصإ الحٚ, ال٘ڬ يتږ فيڢ تنظيږ النشا٭ االقتصإڬ مٸ اعتبا , ڣ

ي النشا٭ االقتصإڬ بل أصبح من ڣاجبها القيام بعملياػ الٖفاٵ  ه٘ا النظام أصبحـ الٖڣلغ ال تتٖخل 
ٚافڄ العامغ.....الخ. ڣحفٴ األمن  ڣتقٖيږ الخٖماػ األساسيغ ٗاػ قامغ امل ٚقاػ ڣ   النفٸ العام مثل شڄ الط

ٛمغ لتغطيغ تلڊ النفقاػ,    ڣليغ الجٖيٖع للٖڣلغ كاڗ البٖ لها الحصڤڋ علګ األمڤاڋ الال ي ظل ه٘ه املس ڣ
سهام   ٕٚ ٚيبغ مج ي خصږ ه٘ا فبعٖ أڗ كانـ الض ٙڬ من قبل أصبحـ تكتس  الطابٸ النڈاعي     ڣ االختيا

                                                           

ٚاٝ الشهڤاػ:    ٚائظ ڣمحاسبغ التكاليڀ محمٖ أبڤ ناصٚ, محفڤٱ املشاعلغ, ف ٚيغ ڣالتطبيڄالض ٕٙڗ, النظ . 2003.٥,03. املكتبغ الڤطنيغ, األ 1
  

ٚيڄ, ٙيغ, أصول املاليغ العامغ يڤن٠ أحمٖ البط ٙ ن٤, اإلسكنٖ .2004.٥,04. ٕڣڗ ٕا 2
  

, ٚع الغش الجبائي ٙضا خالص  ٚ للفًڇع تحليل ظاه ٜائ ٙاسغ حالغ الج اه مقٖمغ لكليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالت1993-2002, ٕ ٚڣحغ ٕكتٙڤ سييڇ ,أط
ٜائٚ, ٙيغ, جامعغ الج .2007.٥,05ڣالعلڤم التجا https://www.pnst.cerist.dz .3
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مينهږ مما قٖ ڣأصبح  ي مقابل ما تقٖمڢ الٖڣلغ لهږ من خٖماػ أڣ تسييڇ ت ٕيتها  خا٥ ت من ڣاجظ األ
 1يڤاجهڤنڢ من مخاطٚ.

ٚيٸ يڤاجڢ الشعظ.    ٚائظ يخضٸ التش   2ڣبعٖ تطٙڤ مفهڤم الٖڣلغ أصبح ف٩ٚ الض

 ٙ ٚائظ  اعتبا أڗ ٗلڊ يعٖ ڣعليڢ أصبح من حڄ الشخ٨ املڤافقغ املسبقغ من خالڋ نڤابهږ علګ ف٩ٚ الض
ي الٖڣڋ املتقٖمغ.  3 من املبإ األڣليغ 

ٚإ معينيڗ أڣ يتږ ٗلڊ ع   ٚف أيضا علګ أنها إٔا حالي ڣاجظ علګ أف ڣڗ ڣتع ٚيڄ الفڤع ڣبشكل نهائي ٕڣ ن ط
لڊ بهٖف تغطيغ األعبا العامغ.مق  4ابل ٗڣ

ٚڣلي   ٚفها صالح ال ٙڬ ٕفعغ للسلطاػ العامغ بٖڣڗ  ڣع جبا ٚإ بشكل  ٜم األف علګ أنها اقتطاٵ مبلغ مالي يل
ٚٙع من أجل تغطيغ أعبا الٖڣلغ.  5مقابل ڣفقا لقڤاعٖ مق

ٜ لفائٖع الجماعاػ هي اقتطاٵ نقٖڬ ٗڣ سلطغ, نهائي,  ڣأيضا:   ) الٖڣلغ ڣالجماعاػ اإلقليميغٕڣڗ مقابل, منج
 6قليميغ.لعمڤميغ اإلاملحليغ( أڣ لصالح الهيئاػ ا

ٙاتهږ التساهميغ ڣ   ٚيڄ السلطغ  ڣهي مساهمغ نقٖيغ تف٩ٚ علګ مكلفيڗ بها حسظ قٖ الت تقڤم عن ط
ٚف السلطغ العمڤميغ. ڣڗ مقابل محٖٕ نحڤ تحقيڄ األهٖاف املحٖٕع من ط  7بتحڤيل األمڤاڋ ڣبشكل نهائي ٕڣ

ٚيبغ ٚيڀ الض  خصائصها. ڣ  املطلظ الثاني:تع

ڗ كاڗ اختالفها تعٖٕػ   ٚيبغ ڣاختلفـ  ٚيفاػ الخاصغ بالض ٗ التع ٚيقغ التعبيڇ  أڗ  من حين املشكل ڣط
ٚيبغ. ي فلكها الض ٚع الت تٖٙڣ  ي مضمڤڗ ڣالفك  مجملها تڤجٖ 

ٚيبغ. (1 ٚيڀ الض   تع

لڊ لتميڈها عن  ٚيبغ أهميغ بالغغ ٗڣ ٚيڀ الض ٚإاػيكتس  تع ٚڥ الت تتشابڢ اإلي ي بع٬  األخ معها 
 الخصائ٨ اآلتي:

                                                           

ٚجٸ السابڄ,٥. ٚيڄ, نف٠ امل .45يڤن٠ أحمٖ البط 1
  

ڬ عٖلي ناشٖ ٙيغ,, الوجي في املاليغ العامغسٛڤ ٙ الجامعيغ الجٖيٖع, اإلسكنٖ .2000.٥,112. الٖا 2
  

ٙاسغ تحليليغ لقواعد ڣأسس محمٖ لعالڣڬ  ٜائٚ, د ٚائظ بالج ي العلڤم االقتصإيغ, الض اه,  ٚڣحغ لنيل الٖكتٙڤ  .2015.٥,04-2014. أط
https://bu.univ.ouagla.dz/master/pdf/BEN-YEZZA-RADIA

3
  

, ا ٜائٚ, ملاليغ العامغعيس  مصطفى حسن ٙيغ, ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ, ٕڣڗ طبعغ, الج .1998.٥,72.معهٖ العلڤم القانڤنيغ ڣاالٕا  4
  

ٛهيڇ الشاميغ حإع, الخطيظ أحمٖ,  ٙ ڣائل للطباعغ, عماڗ,, أسس املاليغ العامغخالٖ  .2005.٥,145. ٕا 5
  

ٚفغ اللبنانيغ, بيڇڣػ, قتصادياػ املاليغ العامغ ڣنظام السوځ أحمٖ حمٖڬ العناني, ا ٙ املع .1992.٥,261, ٕا 6
  

7
Cheristian Schoenauer: des fandamant taux de la fixalité. Techiques et application édution, ESKA, ban édition: paris, 2006p.10.  
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خا٥ جبڇا بغ٩ٚ  - ٕ املالي العام ال٘ڬ تقتطعڢ الٖڣلغ من األ ٚيبغ هي املٙڤ : الض عيس  مصطفى حسن
 1استخٖامڢ لتحقيڄ أهٖاف عامغ.

ٚضڢ السلطغ علګ - ٚيڀ حٖين علګ أنها استقطاٵ نقٖڬ تف ٚنس  جينڈ ڣال٘ڬ يعتبڇ أڣڋ تع ڣك٘لڊ عٚف الف
ٚيقغ نهائ ٚإ بط    2يغ ڣبال مقابل  بقصٖ تغطيغ األعبا العامغ.األف

ٚف  - ٚيبغ علګ أ djaston djeberكما يع , تحصيل عليها القڤع نها كل اقتطاٵ أڣ منفعغ أيا كاڗ شكلهاالض
ٚڥ بغيغ تحقيڄ  ي تحمل األعبا العامغ من جهغ ڣمن جهغ أخ ٚاڅ املڤاطنڤڗ ڣاملكلفيڗ  ش العمڤميغ بغيغ 

 3يغ ڣاالقتصإيغ ڣالتنمڤيغ.أهٖاف سياستها االجتماع

ٚيبغ (2  خصائص الض

ي:   ٚيبغ ڣاألساسيغ ڣالت تتمثل  ٚٙنا بها يمكن تحٖيٖ خصائ٨ الض ٙيڀ الت م  من التعا

  ٚيضغ ٚيبغ ف ٜاميغالض  :إل

ٚڣضغ عليهږ بل     خا٥ املف ٚإ أڣ األ لګ اختياٙ األف ٚ املساهمغ فيڢ  ٙيا يًڇڅ أم أڬ أنها ليسـ تبڇعا اختيا
ڗ ه٘ه  ٙها تعبيڇا عن سيإع الٖڣلغ ف ٙها عمال من السيإع الت تتمتٸ بها الٖڣلغ ڣباعتبا تٖفٸ جبڇا باعتبا

ٚإ  لإلنفاځاألخيڇع تستعمل بڤضٸ نظامها القانڤني ٕڣڗ أڗ يكڤڗ ٗلڊ محال  ٚإ فاألف أڣ التفاڣ٩ مٸ األف
ٚائظ  ٜمڤڗ بٖفٸ الض ٚإ عن إٔائها حڄ اللجڤ قبلڤا أڣ لږ يقبلڤا  سڤامل ي حالغ امتناٵ األف ڣيكڤڗ للٖڣلغ 

ٛ علګ أمڤاڋ املٖينيڗ. ٚيبغ ملا أنها تتمتٸ بامتيا ٙ الض  4لګ التنفي٘ الجبڇڬ للحصڤڋ علګ مقٖا

ٜاميغ: - أ ٚيضغ إل  ف

ي    ٙغبتڢ  ٚ عن استعٖإه أڣ  لګ الٖڣلغ بغ٬ النظ ٚيبغ بل هڤ مجبڇ علګ ٕفعها  ي ٕفٸ الض  ٙ ٕٚ خيا لي٠ للف
ٚيبغ ڣقٸ تحـ طائلغ العقاب, ڣحصلـ الٖڣلغ  ٚب أڣ االمتناٵ عن ٕفٸ الض ي الته ٗا سڤلـ لڢ نفسڢ  الٖفٸ ف

ٚځ التنفي٘ الجبڇيغ  ٜ علګ أمڤاڋ املكلڀ ڣاستخٖام ط ٚيبغ , كمعلګ حڄ بالحج ٛ ا لٖين الض علګ كافغ  االجتيا
ٚڅ  ع استخٖام ه٘ه السلطغ لڤ ت سا مكانيغ  ٚيبغ ڣ ٙكاڗ الض ٚكن من أ ع ه٘ا ال ٚا لخطٙڤ أمڤاڋ املمڤڋ ڣنظ

ال  ب ي يٖ السلطغ التنفي٘يغ, فقٖ تمـ كافغ ٕساتيڇ الٖڣلغ علګ أال تف٩ٚ  أڣ تعٖڋ أڣ تلغګ  ٚ كليغ  قانڤڗ األم
ٙ املمڤڋ.يڤافڄ عليڢ أغلبيغ جميٸ األ  ٙهنا الختيا ٚيبغ قٖ أصبح  نشا الض  مغ ڣال يعن ٗلڊ أڗ 

ٚيبغ    بيڗ ممثلي األمغ ككل ڣلي٠ مٸ كل ممڤڋ علګ حٖه, ڣما ينافسڢ ممثلي األمغ فاملڤافقغ علګ ف٩ٚ الض
ٚيب أصبحـ  ٗا ما صٖٙ القانڤڗ الض ٚيبغ ف ٚڣٵ الض ٚيبغ ڣلكن هڤ مش ي مجلسهږ النيابي لي٠ هڤ الض

                                                           

ٚڣلي, ٜائٚ, اقتصادياػ املاليغ العامغ صالح ال .1982.٥,14. ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ, ٕڣڗ طبعغ, الج 1
  

2
Piere Beltram, la fixalité en France. Hachette livre 6éme édition, 1998,p.12.  

ٚٛڬ,  .2005.٥,175. الطبعغ الثانيغ, ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ, العامغ اقتصادياػ املاليغمحمٖ عباٝ مح 3
  

ٕٙڗ, مبادئ املاليغ العامغمنصٙڤ ميالٕ يڤن٠,  اػ الجامعيغ املفتڤحغ, ٕڣڗ طبعغ, األ .1994.٥,105. منشٙڤ 4
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ٚيبغ  ٚڣ٭ الض ٙ ألحٖ حت انطبقـ عليڢ ش ٜاميغ ال خيا ل ٚيضغ  ي أڗ يٖفٸ أڣ ال يٖفٸ  اإلخضاٵف ٚيب  كما الض
ٚيبغ حت ڣلڤ كاڗ متمتعا بحقڢ االنتخابي ڣبالتالي لږ يمثل  ٕا الض ٜم املمڤڋ ب ٚيب يل أڗ صٖٙڣ القانڤڗ الض

ي املجل٠ النيابي ي  أصال  ٙضڤا  ٙ أڣ كاڗ من أعضا املجل٠ ال٘ين عا ال  صٖا ٚيبغ  ٚف الض القانڤڗ ڣلږ تع
ٚ منحغ أڣ هبغ أڣ مساعٖع  ي بإ األم ٚيبغ  ٚكن األساس  فلږ تكن الض ٙيغبه٘ا ال نما كانـ ڣال للحاكږ  اختيا ڣ

ٚيبغ  ٙيخي ڣلكنها لږ تكن أبٖا ض ها التا ٙڣ ي أهميتها ٕڣ ٕٙ الٖڣلغ تباينـ  ٛالـ كل ه٘ه املسمياػ أنڤاعا من مڤا
تها.باملعن العلم ڣ  ٙ نش ا من أطڤا  1ال طٙڤ

ٚيبغ تدفع بدڣڗ مقابل مباشٚ: - ب  الض

ٚيبغ بٖڣڗ أڗ يحصل علګ نفٸ خا٥ من جانظ الٖڣلغ    ٕٚ يقڤم املكلڀ بٖفٸ الض ڗ كاڗ ه٘ا     أڗ الف ڣ
ي  ٕٚا  ٙه ف ٚافڄ العامغ املختلفغ باعتبا ڣلي٠ الجماعغ ينتفٸ من خٖماػ الت تقٖمها الٖڣلغ بڤاسطغ امل

ٙه  ٚائظ .باعتبا  ممڤال للض

ٕٚ الخٖماػ  يًڇتظ علګ ه٘ه الخاصيغ أنڢ ال لګ مٖع امتناٵ الف  ٚ ٙ يجٛڤ ڣال يمكن النظ ٚ مقٖا العامغ لتقٖي
ٚيبغ الت يتعيڗ عليڢ ٕفعها  ٚيبغ الض ٚ مبلغ الض ٕٚ علګ تحمل األعبا العامغ لتقٖي ٙع الف لګ مٖڥ قٖ  ٚ بل ينظ

ٙه عضڤا سياس  م ٕٚ باعتبا ي حين يتعيڗ علګ الف ٚإ  مثلهږ هڤ الٖڣلغ أڗ تساهږ بالتضامن مٸ غيڇه من األف
لګ غيڇه من  ٙتڢ بالنسبغ  ٚائظ للٖڣلغ ڣأڗ تكڤڗ املساهمغ حسظ قٖ ٚيڄ ٕفٸ الض تحمل األعبا العامغ عن ط

ٚإ.  2األف

ٚيبغ علګ    ٙڣا الض ٚع) العقٖ االجتماعي( ليبڇ لګ فك  ٚ ٚڗ الثامن عش ي الق ٜب  أساٝ استنٖ كثيڇ من علما الح
ي ٗلڊ م٘اهظ شت فمنهږ من صٙڤ ه٘ه العالقاػ  هبڤا  ٕٚ ڣالٖڣلغ ٗڣ ڣجٕڤ عالقغ تعاقٖيغ بيڗ الف
يٖ خٖماػ تږ بمڤجبڢ االتفاځ علګ أڗ تقڤم الٖڣلغ بتقٖيږ خٖماتها من ٕفاٵ  التعاقٖيغ علګ أنها عقٖ تٙڤ

ٚإ املجتم ي نظيڇ أڗ يقڤم أف ٚإ املجتمٸ  لګ أف ٚافڄ عامغ...الخ  ٚيبغ ثمنا له٘ه الخٖماػ ڣأمن ڣم ٸ بٖفٸ الض
لګ العٖيٖ من ٚيقها  ٚع ط ٚ  ڣلقٖ شقـ ه٘ه النظ ٚڗ الثامن عش ي الق فنجٖ مثال الٖساتيڇ األڣلګ ٕساتيڇ الٖڣڋ 

ٚيبغ هي مقابل املنافٸ الت تعٕڤ  massachisttsلڤاليغ  ٚيكيغ تتضمن علګ أڗ الض ٕٚ من حمايغ األم علګ الف
ميڗ ال٘ڬ  الٖڣلغ لحياتڢ نها قسٰ الت ٚيبغ ب ٚف الض ميڗ فع ع عقٖ ت ي صٙڤ ٚيغ, ڣمنهږ من صاغها  ڣأمڤاڋ ڣح

من بڢ علګ حياتڢ ڣأمڤالڢ.    يٖفعڢ املمڤڋ لكي ي

ٙيخي أڣ منطقي علګ ڣجٕڤ    ٚيبغ فلږ يقږ أڬ ٕليل تا ٚيڀ الض ڣال تخاڋ بالقاٙ هنا بحاجغ لتڤضيح ه٘ا التع
ساٝ التكييڀ ه٘ا العقٖ االجتماعي بيڗ الٖڣل ٗڗ غيڇ صحيح, ڣلږ أڗ ه٘ا العقٖ االجتماعي غ ڣالشخ٨, ف

لګ الٖڣلغ نظيڇ  ٚڬ ڣأمڤالهږ  ٛلڤا عن قسٰ من استقاللهږ الفط ٚإ يتنا ٙ األف ٙغبغ ڣاختيا ا علګ  قٖ تږ بنا

                                                           

ٛڬ  ٚس  السيٖ الحجا ٙ الجامعيغ,العام, مبادئ االقتصاد حامٖ عبٖ املجيٖ, امل ٙيغ, الٖا ٙع, جامعغ اإلسكنٖ .2009.٥,15.16. كليغ التجا 1
  

ٚبيغ, ٕڣڗ طبعغ, أصول الفن املالي لالقتصاد العامعإڋ أحمٖ حشي٤,  ٙ النهضغ  الع .1999.٥,119. ٕا 2
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 ٕٚ حظ منتقٖيمها لخٖماتها لكاڗ من حڄ كل ف  أڗ يشًڇڬ ما يشا من الخٖماػ مإام يٖفٸ املقابل ڣأڗ ي
ي ٗلڊ. ٙغظ  ٗا   العقٖ 

   ٙ ٚا ٚيبغ قسٰ فيقتض  قيام الٖڣلغ بٖفٸ تعڤي٬ للمكلڀ عن كافغ األض ٙ الض الت تلحڄ بشخ٨ أما اعتبا
ٚڅ الٖعڤڥ العمڤميغ ضٖ  ٗا كانـ تح ه فالٖڣلغ ڣ ٚقغ( ڣه٘ا ما ال يمكن تصٙڤ ٚب أڣ القتل( أڣ املاڋ)الس )الض

لګ أن ٚإٵ  ٜا ڣال ٙ فضال عن الجاني ڣقٖ تڤقٸ عليڢ الج ٚا ها ال تعڤ٩ للجن عليڢ كلما ما يع٩ٚ عليڢ من أض
ٚإ املجتمٸ ڣه٘ا مخالڀ  قامغ العٖالغ بيڗ أف ٚ نشا٭ الٖڣلغ علګ حفٴ األمن ڣ ٚأڬ يختص أڗ التسليږ به٘ا ال

ي النشا٭ االقتصإڬ. ٚٙنا عنٖ تحٖيٖ ٕٙڣ الٖڣلغ     1تماما ملا سبڄ أڗ ق

 

ع نهائيغ:  - ػ ٚيبغ تدفع بصٙو  الض

ٕٚ قيمتها لهږ أڣ تعڤيضهږ    ع نهائيغ بمعن أڗ الٖڣلغ ال تلًڈم ب لګ الٖڣلغ بصٙڤ ٚيبغ  ٚإ يٖفعڤڗ الض ڗ األف
ٕٚه  ٚيبغ من الغ٩ٚ العام الت تلًڈم الٖڣلغ ب لګ املكتتبيڗ فيڢ ملا تلًڈم بٖفٸ فڤائٖ ياها ڣب٘لڊ تختلڀ الض

 2مختلفغ.

لګ تحقيڄ النفٸ العام.الض  ٚيبغ تهٖف 

ٚفـ    ٛمغ لتغطيع ٚ كڤسيلغ لتڤفيڇ األمڤاڋ الال ي بإ األم ٚيبغ  ٚاٍ حت  غالض النفقاػ العامغ ڣقٖ أصبح الش
ٚيبغ سڤڥ ه٘ا الهٖف املالي. ٚيظ ال يڤجٖ للض    3ڣقـ ق

ي  ٙأيهږ أنهږ ڣجٖڣا  ٙع تغطيغ النفقاػ العامغ التقليٖيغ حسظ  ي عبا فاالقتصإيڤڗ الكالسيكيڤڗ ڣجٖڣا 
ٚيبغ ڣسيلغ لتڤ  ثيڇ الض ٛمغ ڣالكافيغ لتغطيغ النفقاػ العامغ من ٕڣڗ أڗ يكڤڗ له٘ه الڤسيلغ ت فيڇ األمڤاڋ الال

 4االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ. األڣضاٵي 

ٚڥ   ال   لغ أخ ٙ مس نكا ٚتظ علګ ٗلڊ  لغ حيإ النقٕڤ ڣقٖ ت ٚ مس أڗ التحليل االقتصإڬ الحٖين للنقٕڤ أنك
لګ الحيإ أڣ عٖم  ع من الصٙڤ حت ڣلڤ لږ تكن تهٖف ل٘لڊ االلًڈام  ڬ صٙڤ ٚيبغ الت ال يمكنها ب ڣهي الض

ي البنياڗ االقتصإڬ ڣاالجتماعي القائږ. ثيڇ    5الت

ٚيبغ.املطلظ الثالن: ا  ألهداف ڣاملبادئ األساسيغ للض

                                                           

يٸ, طبعغ ٚ ڣالتٛڤ ٚع للنش ٙ امليس ٚائظ ڣمحاسبتها. ٕا ٚيڀ, الض , علياڗ الش ٚ نٙڤ .2002.٥,14عبٖ الناص 1
  

ٚع, كليغ الحقڤځ ڣالع ي الحقڤځ, جامعغ خيضٚ, بسك ٚع لنيل شهإع ماستيڇ  ٚڬ. م٘ك ٜائ ٚيٸ الج ي التش ٚيب  ٚب الض ٚيمغ الته ٚمٝڤ لينٖع, ج لڤم ق
.2014.٥,04-2013السياسيغ, السنغ الجامعيغ  www.alkanounia.com/

2
  

ٚجٸ السابڄ, ٥. ٜاٙ, نف٠ امل .121حامٖ عبٖ املجيٖ ن 3
  

ڬ عطڤڬ, امل اػ الحلب الحقڤقيغ, ٕڣڗ طبعغ, لبناڗ, فٛڤ .2003.٥,57اليغ العامغ. منشٙڤ 4
  

ڬ عطڤڬ,  ٚبي, ٕڣڗ طبعغ, لبناڗ, االقتصاد السياس ي النقود ڣالنظږ النقديغفٛڤ ٚ الع ٙ الفك .1989.٥,119. ٕا 5
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ٜ عليها . ٚتك س٠ ألجلها ڣمبإ ت ٚيبغ عٖع أهٖاف ت  ڗ للض

ٚيبغ  (1  أهداف الض
 الهدف املالي: .1

ٜينتها ڣبالتالي تسٖيٖ مختلڀ نفقاتها  الت تقٸ علګ    ٗ تستعملها الٖڣلغ لتمڤيل خ ٚيبغ  نڢ هٖف تقليٖڬ للض
ي  عالتقها حين ٚائظ  ٚتبغ الثانيغ بعٖ الجبايغ أڗ ألهميغ الض ي امل تي  ٚ ت ٜائ ي الج ٜينغ العمڤميغ  تمڤيل الخ

ٚيبغ. ٚغږ من اهتمام الٖڣلغ بالض ٙع بال  1البًڇڣليغ الت تحتل الصٖا

 الهدف االقتصادڬ: .2

ي مستڤياػ التڤظيڀ الكامل    ٚائظ أڗ تتحكږ بالطلظ الفعاڋ ال٘ڬ يتحكږ  ٚيڄ الض يمكن للٖڣلغ عن ط
ٚٙ الٖڣلغ  ٚڅ االقتصإ نحڤ فقٖ تق ٛيإع الطلظ الفعاڋ ڣيتح  التڤظيڀ الكامل أڣ قٖٛيإع نفقاتها ڣبالتالي 

ٛيإع ال ٚائظ ڣبالتالي  ٚڥ الٖڣلغ تخفي٬ الض ٜٕإ الطلظ الفعاڋ مما يحقڄ مستڤياػ ٖخل املتاٍ لإلنت فاځ ڣي
 2عاليغ من التڤظيڀ ڣتحقيڄ معجالػ نمڤ عاليغ.

 الهدف االجتماعي: .3

ع بيڗ مختلڀ    ٙځ االجتماعيغ املڤجٕڤ ي تقليل من الفڤا ٚيبغ  يمكن الهٖف االجتماعي بف٩ٚ اقتطاعاػ الض
ي طلباتها العٖالغ  ٚائظ الت تحمل  ٚځ ف٩ٚ الض لګ تحسيڗ ط طبقاػ املجتمٸ ڣله٘ا عمٖػ األنظمغ الجبائيغ 

 االجتماعيغ فمثال:

ٚاعي مصالح الٖخڤڋ املنخفضغ ڣ  ٚائح ت ٚيقغ النسبيغ ه٘ا يحقڄ العٖالغ االجتماعيغ التصاعٖيغ بالش أما الط
ٚتفعغ ڣه٘ا ما يحقڄ العٖالغ االجتماعيغ, فنجٖ أڗ األنظمغ الجبائيغ الحٖيثغ  ٚاعي مصالح الٖخڤڋ امل فه ت

ٚ بالٖخڤڋ لتكڤڗ أكٌڇ مالئمغ ڣأكٌڇ عٖالغ. ٗا تعلڄ األم ٚائح خاصغ  لګ تصاعٖيغ الش  3تلج 

 الهدف السياس ي: .4

ٙځ بيڗ الٖخڤڋ, ك٘لڊ يحٖٕ الحٖ األقپ  للٖخڤڋ    ٚيقغ تصاعٖيغ يقلل من الفڤا ٚائظ بط ڗ ف٩ٚ الض
ٚيبغ لحمايغ االقتصإ الڤطن من ڣب٘لڊ  لګ الٖڣلغ, كما تستعمل الض ٚإ  ٚاػ من أيٖڬ األف يحڤڋ املٖخ

ٕع, كم ٚكيغ علګ السلٸ املستٙڤ ٚسڤم الجم ٚائظ ڣال لڊ بف٩ٚ الض ا تستطيٸ الٖڣلغ أڗ املنافسغ األجنبيغ ٗڣ
ٚكيغ املتنڤعغ ڣالعاليغ علګ  ٚسڤم الجم ٗ تعمل علګ ف٩ٚ ال ٚڥ  تعبڇ عن مڤقفها السياس  اتجاه الٖڣڋ األخ

  الٖڣڋ املخالفغ لها سياسيا ڣتقڤم بالعك٠ مٸ الٖڣڋ املڤافقغ لها سياسيا.

                                                           

ڬ, ٚبيغ, بيڇڣػ,املاليغ العامغ ڣالسياساػ املاليغ عبٖ املنعږ فٛڤ ٙ النهضغ الع .1972.٥,45. ٕا 1
  

ٚفاعي,  ٚيبيغخليل محمڤٕ ال يٸ, الكڤيـ,٥.املحاسبغ الض ٚ ڣالتٛڤ .30. مكتبغ الفاٍل للنش 2
  

ٚجٸ السابڄ,٥. ٚفاعي, نف٠ امل .30خليل محمٖ ال 3
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ٙقږ ٚقابغ أهداف: 1-1الشكل   ال

 

 

 

 

 

عٖإ الطالبغاملصدٙ                                     : من 

ٚيبغ (2  املبادئ األساسيغ للض

ٚيبغ معينغ أڗ يحًڇم جملغ من املبإ ڣاألس٠ الت عن قڤاعٖ ٗاػ فائٖع    ٚضڢ لض ٚٵ من ف يتعيڗ علګ املش
ٕم  ٚڥ ڣيعتبڇ  ٜينغ من جهغ أخ ٕٙ الخ لګ تحقيڄ املصلحغ املتكلفيغ مكن جهغ ڣتعظيږ مڤا ٜٕڣجغ الت تسعګ  م

ٚيبيغ ڣ سمين  ي أڣڋ من صاٹ مجمڤعغ من القڤاعٖ املتماسكغ من القڤاعٖ الض هي العٖالغ, اليقيڗ ڣاملالئمغ 
ي نفقاػ  ي ه٘ا املجاڋ.الٖفٸ ڣاالقتصإ  لګ اآلڗ كمبإ عامغ يتږ االسًڇشإ بها  ٜاڋ   1التحصيل ڣال ت

ي:   ڣتتمثل ه٘ه املبإ 

 مبدأ العدالغ: - أ

ٚإ املجتمٸ أڬ مساهم   ٚائظ بعٖالغ بيڗ أف ٵ األعبا املاليغ للض ي ڣيقصٖ بڢ ٗلڊ النظام ال٘ڬ يٛڤ ٚإ  غ األف
ٚ أڗ تكڤڗ مساهماتهږ متناسبغ مٸ  خ باستثنا أصحاب املٖاخيل  مٖاخلهږالنفقاػ العامغ ٕڣڗ تمييڈ ڣبمعن 

ٚع.  ٚائظ املباش  الضعيفغ كما هڤ الحاڋ بالنسبغ للض

ٚ أڣ  ٙتفٸ األج ٚيبغ علګ الٖخل تقڤم علګ أساٝ تصاعٖڬ ملبٖأ تجسيٖ العٖالغ بمعن أڗ كلما ا فمثال الض
ٚيبغ.الٖخ ٙتفعـ الض  2ل ا

ي حاالػ استثنائيغ  اػغيڇ أڗ ه٘ا املبٖأ ينعٖم  ٚاف فضال  كاإلعفا ٚيبيغ الت يستفيٖ منها بع٬ األط الض
ٚتبٰ  ٚيبغ. باملعٖالػعما تشيڇه التصاعٖيغ من قضايا ت  3ڣالحٖٕڣ الت تحسظ منها الض

ٚع الت غالبا ما  ٚيبغ غيڇ املباش ٚيبغ الحقيقيغ ال تتجاٛڣ كليا مٸ ه٘ا املبٖأ خاصغ فيما يتعلڄ بالض غيڇ أڗ الض
ٕم سمين ال٘ڬ ٕقڄ  نإڥيتحمل عبئها الفئاػ األقل ٕخال علګ خالف ما  ٚڣڗ االقتصإيڤڗ أمثاڋ  بڢ املفك

                                                           

ٚجٸ السابڄ, ٥. .311عإڋ أحمٖ حشي٤, نف٠ امل 1
  

ٚجٸ السابڄ,٥. .263أحمٖ حمٖڬ العناني, نف٠ امل 2
  

ٛڬ عنايغ, ا ٜكاعغا ٚيبغ ڣال ٙاسغ لض ٜائٚ, . ٕ ٙ الكتظ, الج اػ ٕا ٙنغ, منشٙڤ ..1991.٥,215مقا 3
  

  أهداف الضريبة
      

دف  ال
سي  السي

دف  ال
عي  االجتم

دف  ال
د  االقتص

دف  ال
لي  الم
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ي نفقاػ الحكڤمغ ڣكل حسظ  ٙعايا الٖڣلغ  ٙكغ  ٙتهږ التكلفيغ أڬ حسظ  مكاڗاإل علګ ڣجٕڤ مشا تبعا ملقٖ
ي حمايغ الٖڣلغ.   1ٕخل كل منهږ ڣال٘ڬ يتمتٸ بڢ 

ٜ مبٖأ العٖالغ علګ كيفيغ حساب ڣتحمل   ٚك ٚ املالي اا العظڣي , ڣمعا تطٙڤ الفك ٚيب ٚځ تحٖيٖ لض ختلفـ ط
ٚع أڣ غيڇ مبا ٚڣضغ مباش ٚيبغ املف ٚيبغ نسبيغ تختلڀ حسظ نڤٵ الض ٚعه٘ا العبئ من الض ڣك٘ا حسظ  ش

ٚيقغ تحٖيٖ العظ . ط ٚيب  الض

 مبدأ اليقيڗ) الوضوح(: - ب

ٚيبغ محٖٕع بٖقغ ڣبٖڣڗ غمڤ٩ ڣأڗ تكڤڗ يقينيغ ڣلي٠ عشڤائيغ ڣمحٖٕع بڤضٍڤ من    يعن أڗ تكڤڗ الض
ٚيقغ  حين أس٠ حسابها ڣاملناسبغ الت ف٩ٚ علګ أساسها مٸ تحٖيٖ الڤعا ڣميعإ الڤفا بها لګ ط أضافـ 

لهام املكلڀ باألحكام  ٙايغ بالًڈاماتڢ اتجاه الٖڣلغ ڣيتطلظ ٗلڊ  تحصيلهما أڬ أڗ يكڤنـ املكلڀ علګ ٕ
ٚيعاػ املتعلقغ بهما ڣعٖم  ٚيبغ ڣالتش ٚاٙ األحكام الض ستق ال بثباػ ڣ ٚيبغ ڣال يتحقڄ ٗلڊ  املتعلقغ بالض

ي أحٖاف التغيڇاػ عليها.  املخاالع 

ٚيعاػ اڣلتحقڄ مبٖأ   ٚيبيغ هي ڣاضحغ ڣعليڢاليقيڗ البٖ من أڗ تكڤڗ التش عامغ املكلفيڗ  هايفهم ملاليغ ڣ الض
ٚيبغ ٕڣڗ   2التباٝ.بالض

 مبدأ املالئمغ في الدفع: - ػ

كٌڇ األڣقاػ مالئمغ للمكلڀ ڣبالكيفيغ األكٌڇ تسييڇا لڢ, ڣيعتبڇ الڤقـ ال٘ڬ يحصل    ٚيبغ أڗ تجن ب علګ الض
ي فيڢ املكلڀ علګ ٕخلڢ  ٚتباػ ڣاألجٙڤ من املكلفيڗ  ٚيبغ امل ڗ تجن ض ٚيبغ ك أكٌڇ األڣقاػ مالئمغ لٖفٸ الض

ٙباٍ. ع املاليغ ڣعنٖ تحقيڄ األ ي نهايغ الٖٙڣ ٙيغ  ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ٚيبغ األ هږ, تجن ض  أڣقاػ استالم أجٙڤ

 مبدأ االقتصاد: - ث

ي نفقاػ الجبايغ بحين    ي سبيل املقصٕڤ باالقتصإ هنا أڬ االقتصإ  تكڤڗ النفقاػ الت تنفقها الٖڣلغ 
ٚإاتهما ڣنقل  ي ٚائظ الت تكٌڇ  ٚ يتطلظ ف٩ٚ الض ٚيبغ أقل مايمكن ڣه٘ا األم ٚإاػ الض الحصڤڋ علګ اإلي

 3نفقاػ تحصيلها.

ٙقږ ٚيبغبا: م2-1الشكل   دئ الض

 

                                                           

ٜائٚ,  .1995.٥,44حسيڗ مصطفى حسيڗ, ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ, الطبعغ الثانيغ, عكنڤڗ, الج 1
  

ٚجٸ السابڄ, ٥. .315عإڋ أحمٖ حشي٤, نف٠ امل 2
  

 https://bu.univ.ourgla.dz/master/pdf/hamededi-bilal.pdf. ٙ خيڇع,  ٚطا ٚها علګ االقتصاد الوطني.مك ٚيبغ ڣأث ٚه لنيل  اصالحاػ الض ٚع تخ م٘ك
.12, 2012.٥-2011شهإع ماستيڇ, مستغانږ,  3

  

دئ الضريبية  المب
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عٖإ الطالبغاملصدٙ  : من 

 

 

 

 

 

 

ٚب منها :املبحن الثاني ٚيمغ الته ٚيبغ ڣج  تحصيل الض

ٚائظ  املطلظ األڣل: أنواع الض

ٗ نجٖ من صنفها من حين نقل عبئها, من حين املإع    ٚائظ  ي تصنيڀ الض اختلفـ ڣجهاػ النظٚ 
ع لها ... ٚع الخاضعغ لها ڣك٘لڊ من حين الڤاقعغ منش ٚائظ املباش الخ.ڣعليڢ سنتناڣڋ أنڤاعها ڣهي الض

ٚع. ٚائظ غيڇ املباش  1ڣالض

ٚع (1 ٚائظ املباش  الض

ٙأٝ املاڋ, ڣيحملها املكلڀ    ٚائظ الت تف٩ٚ علګ قيمغ ما يحققڢ املكلڀ أڣ يمتلكڢ من عناصٚ  ڣهي الض
لګ قسميڗ: لګ غيڇه ڣتنقسږ  ٚيبغ   نفسڢ ڣال يستطيٸ نقل عبئ ه٘ه الض

ٚيبغ علګ - أ  الدخل: الض

ي الڤقـ تعتبڇ    ٚيبغ الٖخل  ٚڣنغ لتمڤيل النفقاػ العامغ ڣتقسږ أهميغ الض من أهږ األٕڣاػ املاليغ ڣأكٌڇها م
ٚائظ  الحٖيثغ ٙع ڣالصناعغ ڣظهٙڤ أنڤاٵ جٖيٖع من ٕخڤڋ الٌڇڣع املنقڤلغ لږ تكٖ تتناڣلها الض ٙ التجا ستشا ب

ٚڣضتا قٖيماكانـ الت   مف

                                                           

ٚجٸ السابڄ, ٥.  ٙ خيڇع, نف٠ امل ٚطا .10مك 1
  

د  مبدأ االقتص
ين مبدأ المالئم  مبدأ الي

 مبدأ العدال
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ٚكاػ - ب ٚيبغ علګ الش  الض

ٚائظ الت تف٩ٚ علګ    ع هي الض ٛمنيغ معينغ هي الڤفاع أڬ أڗ الڤاقعغ املنش ٕٚ لحظغ  ما يجمٸ  ما يملكڢ الف
ٚكغ أڣ علګ  ما أڗ تف٩ٚ علګ مجمڤعغ الش ٚائظ أنڤاٵ متعٖٕع فهخي  ٚيبيغ هي الڤفاع ڣتتخ٬ ه٘ه الض الض

ٙف.  1نصيظ كل ڣا

ٙأٝ املال - ػ ٚيبغ علګ   ض

ٚأٝ املاڋ من الناحيغ ال   ٙيغ املنقڤلغ املإيغ ڣاملعنڤيغ الت ييقصٖ ب ٚيبيغ مجمڤٵ ألمڤاڋ العقا ٕٚ ض ملكها الف
ع مبلغ أڣ خٖماػ أڣ كانـ ي لحظغ معينغ سڤا  ي صٙڤ عاطلغ عن اإلنتاه كانـ منتجغ لٖخل نقٖڬ أڣ عين 

ٙأٝ املاڋ ڣلي٠ علګ املحقڄ منڢ. ٚيبغ هنا تف٩ٚ علګ   ٗڗ فالض

ٚع (2 ٚائظ غي املباش  الض

ڗ ه٘ه  االستغناالحٖيثغ ال تستطيٸ  كثيڇا من الٖڣڋ ڗ    ٚع ڣخاصغ  ٚائظ غيڇ املباش عن ف٩ٚ الض
ٚع أڣ الل٘ين  ٚائظ املباش يٸ بع٬ العبئ املالي علګ املكلفيڗ ال٘ين أعفيـ ٕخڤلهږ من الض ٚائظ تسمح بتٛڤ الض

ٚائظ يمكن نقل عب ٚائظ لسبظ ما, ڣه٘ا النڤٵ من الض ٚ مثل لږ يتحملڤا شيئا من ه٘ه الض خ خ٨  لګ  ئها  
ٙڅ الت ستكڤڗ ضمن  ٚيبغ الجما ٙباٍ املطلڤبغ ڣمن ثږ فٖافٸ ه٘ه ض ٙ ڣنسبغ األ التكاليڀ عنٖ تحٖيٖ األسعا

لګ املستهلڊ. تفضل الكثيڇ من االٕڣڋ ف٩ٚ ه٘ا ٚائظ التاجٚ يستطيٸ نقل عبئها  ٚائظ  الض النڤٵ من الض
ٚع حصيلتها ڣقلغ تكاليڀ جلسهڤلغ ف ٚيبغ  بايتهاٚضها ڣڣف ٚائظ هي كل ض ڣمن األمثلغ علګ ه٘ا النڤٵ من الض

خ٨ يٖفعها الشخ٨ ڣيستط لګ  ٚيبغ  ٚ ڣييٸ نقل عبئ هٖه الض ٚع خ تميڈ ه٘ا النڤٵ بسهڤلغ الجبايغ ڣڣف
 2الحصيلغ.

ٚائظ علګ التداڣل  - أ  ڣاإلنفاځ:الض

ٚيبغ تف٩ٚ علګ انفاځ     ٚيقغ  ڗ الض الٖخل للحصڤڋ علګ السلٸ ڣالخٖماػ ڣله٘ه فه تسبظ البخل بط
ٚائظ علګ  ٚع فالض ٚائظ غيڇ املباش ٚع ڣتعٖ بالتالي من قبل الض ٙ  نفاځغيڇ مباش الٖخل علګ أمڤاڋ االستثما

ي ثالثغ أنڤاٵڣع  .لګ ٗلڊ فه تتمثل 

ٚيبغ علګ االستهالڅ - ب  :الض

ي مناسباػ مختلفغ    نفاقڢ كنا بصٖٕ تف٩ٚ  ٚيبغ علګ الٖخل عنٖ  ٚضـ الض ٚاحل ٗ ما ف ي امل تقٸ 
ٚ الجملغ ڣمن ه٘ا  لګ التاج نفاځ السلعغ من املنتٌ  ي  ٚاحل تتمثل  لګ املستهلڊ ڣهي م املختلفغ من املنتٌ 

                                                           

ٚجٸ السابڄ, ٥.  ٚيڀ, نف٠ امل , العلياڗ الش ٚ نٙڤ .17عبٖ الناص 1
  

ٙها علګ التنمبن سنڤس  ليلګ, جٖيٖ مسعڤٕع,  ثا ٚائظ ڣ ٜ الجامعي, يغ االقتصاديغالض ٚك ٚه لنيل شهإع ماستيڇ, علڤم االقتصإيغ, امل ٚع تخ . م٘ك
ٚع,  /https://www.pnst.certist.dz .2011.٥,10-2010البڤي

2
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لګ املستهلڊ أڬ أڗ ه٘ه املنا ٜئغ  ٚ التج ٜئغ ڣمن تاج ٚ التج لګ تاج لګ األخيڇ  ٚ يتڤافڄ  ٚيبغ أم سباػ لف٩ٚ الض
لګ ضماڗ سهڤلغ تحصيلها.  حٖ كبيڇ 

ٚيبغ العامغ علګ  - ػ  : اإلنفاځالض

ٚيبغ علګ كافغ السلٸ أڬ كافغ صٙڤ    ٙ السلٸ  اإلنفاځي ه٘ا النظام تف٩ٚ الض بحين ال تثٙڤ مشكلغ اختيا
ٚيبغ العامغ علګ  ٚيبغ ڣيعتبڇ نظام الض  ڄ للعٖالغ.أكٌڇ تحقي اإلنفاځالت تخضٸ للض

ٙقږ األعمال: - ث ٚيبغ علګ   الض

ٚائظ علګ اإلستهالڅ أڣ املبيعاػ الت تف٩ٚ    ٚيبيغ لتجعل الض ٚيعاػ الض ػ التش علګ أنڤاٵ السلٸ  تطٙڤ
ٚائظ عامغ علګ السلٸ ڣالخٖماػ بمناسبغ تٖاڣڋ ه٘ه  نتاجهاغ حفٴ أما بمناسب أڣ بمناسبغ استهالكها, ض

1السلٸ أڣ بمناسبغ إٔا الخٖماػ.
 

ٚيبغ علګ املبيعاػ:  - ه  الض

ٕع    ٚيبغ املستٙڤ ٚع تف٩ٚ علګ الض ٚيبغ غيڇ مباش ڣاملصنعغ محليا ڣعلګ مجمڤعغ من الخٖماػ ڣهي ض
ٚع ڣمن الصانٸ ع ٕ مباش ٚحلغ األڣلګ من تطبيقها من املستٙڤ ي امل ي  ٕڬ الخٖماػ عنٖ ڣتستڤ نٖ البيٸ ڣمن م

ي قائمغ ٖيمها ڣيستثن من ٗلڊ السلٸ املعفاع املنصڤ٥ علتق ٚيبغ ڣق اإلعفايها  ٚضـ لتحل محل الض ٖ ف
2الڅ.علګ االهت

 

 

ٚائظ علګ اإلهتالڅ: - ح  الض

صإيغ بغ٩ٚ تحقيڄ أهٖاف اقتتف٩ٚ علګ أنڤاٵ معينغ من السلٸ املستهلكغ أڣ كافغ السلٸ املستهلكغ   
 ڣاجتماعيغ أڣ ماليغ ڣهي نڤعاڗ

ٚكيغ: ال-1 ٚائظ الجم  ض

ٛها لحٖٕڣ الٖڣلغ  يقصٖ بها   ٚائظ الت تف٩ٚ علګ اجتيا ٚها  اإلقليميغالض بمناسبغ استيڇإها ڣتصٖي
ٚا ٚكيغ نڤعا ڣسع ٚائظ الجم أڣ حصيلغ األڣضاٵ االقتصإيغ املختلفغ للٖڣلغ ڣك٘لڊ طبيعغ  ڣتعك٠ الض

3تباينها االقتصإڬ.

 

ٚائظ علګ اإلنتاه:-2  الض

                                                           

ٙيغ, ٥.مبادئ املاليغ العامغٛينظ حسن عڤ٩ هللا,  .118. جامعغ اإلسكنٖ 1
  

ٚجٸ السابڄ, ٥. .10سنڤس  ليلګ, جٖيٖ مسعڤٕع, نف٠ امل 2
  

ٚجٸ السابڄ, ٥.عب ٚيڀ, نف٠ امل , العلياڗ الش ٚ نٙڤ .19ٖ الناص 3
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ٙسڤم تف٩ٚ علګ املنتجاػ الطبيع    ٚاحل يغ أڣ الصناعيغ ڣيطلڄ عليها  ٚحلغ من م ي أڬ م اإلنتاه ڣقٖ تف٩ٚ 
ٚ بيٸ الڤحٖع للمستهلڊ. لګ سع ٚيبغ   1التصنيٸ أڣ اإلنتاه حين يقڤم بٖفعها املنتٌ ڣيضيڀ قيمغ الض

ٙقږ ٚا3-1الشكل   ئظ: أنواع الض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالبغاملصدٙ                                                          : من 

 

 

ٚع1-1 ٙقږ الجدڣل  ٚع ڣغيڇ املباش ٚيبغ املباش ٜايا ڣمساڣ الض  : م

ٜايا   العيڤب امل
ٚع ٚائظ املباش  سهلغ التحصيل- الض

يغ نسبيا - ٕٕٚڣ  ثابتغ امل
ٚڣفغ القيمغ من - ٚئيغ ڣمع م

ٚيبغ ٚف املكلڀ بالض  ط
ٚاقبغ نسبيا-  سهلغ امل
تستجيظ بشكل أفضل -

ٚيبيغ  للمبإ الض

 طڤڋ مٖع التحصيل -
ٚڣنغ اقتصإيغ ضعيفغ-  م
ٚف - مقبڤلغ بشكل نسب من ط

ٚيبغ  املكلڀ بالض
 البعٖ عن املالئمغ -

                                                           

ٚجٸ السابڄ, ٥. ٚيڀ,نف٠ امل , العلياڗ الش ٚ نٙڤ .20عبٖ الناص 1
  

اع الض رائأن  

شرة شرةالضرائ غير  الضرائ المب المب  

 الضريب ع
 الشرك

الضريب ع 
ل  رأس الم

الضريب ع 
 الدخل

الضرائ ع 
 االهتال

الضرائ ع 
ل  التدا

الضرائ ع 
 المبيع

الضريب 
ع رق 

ل  األعم

الضرائ 
ع 

ال اإلست
 

الضريب 
م  الع
ع 

 اإلن
الضرائ ع 

ج الضرائ  اإلنت
 الجمركي

الضريب 
ئي  االستثن
ع رأس 

ل الم

الضريب 
دي ع  الع
ل  رأس الم
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ٚإ من الشعڤٙ - تمكن األف
ٚفغ  ٚيب ڣعليڢ مع بڤاجبهږ الض
ٚفاػ املاليغ للسلطاػ  التص

 العمڤميغ
ٚف -  مٖفڤعغ بشكل سهل من ط

ٚيبلغ  املكلڀ بالض
 جٖ منتجغ-
ٚيعغ - ٚڣنغ اقتصإيغ قڤيغ, س م

 التحصيل

ٚاقبغ-   ثقيلغ امل
يغ- ٕٕٚڣ ٚع امل  غيڇ مستق
(تحصيل ناق٨)غ٤ - ٚيب  ض

ٙ هڤمغ للنشٚ, املصدٙ             ٚائظ. ٕا ٚٛڬ, اقتصإياػ الجبايغ ڣالض  .2004.٥,71: عباٝ مح

 

 

 

 

 

 

ٙقږ   ٚع: 2-1الجدڣل  ٚع ڣغيڇ املباش ٚائظ املباش ٚځ بيڗ الض  الف

ٚع الجانظ ٚائظ املباش ٚع الض ٚائظ غي املباش  الض
ٙ القانڤني ٗا كاڗ  تكڤڗ - املعيا ٚع  ٚيبغ مباش الض

تحصيلها بنا علګ جٖاڣڋ 
التسميغ الت تبيڗ اسږ املكلڀ 
 ٚ ٚيب ڣسع ڣالڤعا الض

ٚيبغ  الض

ٗا - ٚع  ٚيبغ غيڇ مباش تكڤڗ الض
ٚيقغ  لږ يكن تحصيلها به٘ه الط
نما  ٚيب ڣ للتحصيل الض

 بمناسبغ حٖڣف ڣاقعغ معينغ

ٙ االقتصإڬ ٗا كاڗ- املعيا ٚع  ٚيبغ مباش  تكڤڗ الض
املكلڀ بها قانڤنيا ڣهڤ ال٘ڬ 
ٚيبغ بصفغ  يتحمل عظ الض

 نهائيغ

ٗا - ٚع  ٚيبغ غيڇ مباش تكڤڗ الض
كاڗ املكلڀ يستطيٸ نقل عبئها 

خٚ خ٨   لګ 

ٚاٙ ٙ الثباػ ڣاالستق ٗا ما - معيا ٚع  ٚيبغ مباش ٗا-تعتبڇ الض ٚع  ٚيبغ غيڇ مباش  تكڤڗ الض
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ٚڣضغ علګ مإع تتميڈ  كانـ مف
ٚاٙ  بالثباػ ڣاالستق

ٚڣضغ علګ أڬ أنها  كانـ مف
 تف٩ٚ بمناسبغ حٖڣف ڣاقعغ

ٚمڤ١املصدٙ:  ٚڬ.لينٖع ق ٜائ ٚيع الج ٚيبي في التش ٚب الض ٚيمغ الته ٚع,, ج ٚع ماستيڇ, بسك  12, 2014.٥-2013 م٘ك

ٚيبغ   املطلظ الثاني:تحصيل الض

ٚيبغ مجمڤعغ    اػتحصيل الض ٚا ٚيبغ من املكلڀ بها اإلج ٜينغ العمڤميغ لګ ا ڣالقڤاعٖ املتبعغ لنقل الض لخ
ع لها بعٖ  علګ أساٝ القڤاعٖ ٙ املنش ٚ عمليغ ڣهي املإع الخاضعغ,  اختيا خ لګ  ٚها ڣحساب مبلغها نصل  تقٖي

لګ  ٚيبغ من ٗمغ املكلڀ  ٚيبغ, ڣالت تعبڇ عن مجمڤٵ العملياػ الت تستهٖف تحڤيل قيمغ الض تحصيل الض
ٜينغ العمڤميغ. ٚ املالي 1الخ ٚيبغ علګ أڬ انتقاڋ العنص من الٖافٸ إللګ الٖڣليغ يطلڄ عليڢ مصطلح تحصيل الض

ٚيبغ م لګ نقل مبالغ الض لګ صنإيڄ المجمڤٵ العملياػ الت تهٖف  ٜينغ, ڣعلګ ضڤ ه٘ا ن جيڤب املكلڀ  خ
نما  ٚاحل السابقغ  ٚاحلها ڣأڗ كافغ امل ٚ م خ لګ  ٚيبغ قٖ ڣصلـ  ٚحلغ التحصيل تعتبڇ فيها الض ڗ م ٚيڀ ف التع

ٚيبغ املناسظ يصبح املبلغ كانـ  ٚيبغ ڣتطبيڄ معٖڋ الض ٚحلغ فبعٖ تحٖيٖ ڣعا الض لګ ه٘ه امل تهٖف ڣتمهٖ 
ٚځ  ٙع الجبايغ ط ٕا ٜينغ. تتبٸ  لګ الخ ٚع يٖفعڢ  ٚيڄ املكلڀ مباش ما عن ط لڊ  ٚيب جاهٜ للتحصيل ٗڣ الض

ي تحق ٚيقغ التحصيل املناسبغ  ٚيبغ ط ٙ كل ض ٚيبغ بحين تختا ي مختلفغ لتحصيل الض ڄ كل من االقتصإ 
ٚيبيغ الحٖيثغ علګ الحٖ من  ي تحٖيٖ مڤاعيٖ إٔائها بحين تعمل األنظمغ الض النفقاػ الجبائيغ ڣاملالئمغ 

ٚيبغ اتجاه  ٚع من املكلڀ بها لصالح  الًڈاماتڢحساسيغ املكلڀ بالض ٚيبغ املباش لها, ڣيمكن أڗ تحصل الض
لڊ ب ٚائظ ٗڣ ٚبٰ النهائي,مصلحغ الض ٚع ه٘ه ال عٖ انتها ال ٚائظ املباش ي بع٬ أنڤاٵ الض ٚيقغ مطابقغ  ط

ٚائظ ڣقٖ تتبٸ  ٚع ملصلحغ الض ٙڬ بحين يقڤم املكلڀ بٖفعها مباش ٚائظ علګ النشا٭ الصناعي ڣالتجا ڣالض
ٚيبيغ طبقا  يغ خالڋ السنغ الض ٚيقغ األقسا٭ املقٖمغ ڣالت يقڤم املمڤڋ بمقتضاه بٖفٸ أقسا٭ ٕٙڣ ه٘ه الط

ٚيبغ املستحقغ من السنغ املاضيغ علګ أڗ تتږ التسڤيغ النهائيغملا يقٖمڢ من ٕخلڢ   املحتمل, أڣجظ قيمغ الض
ٚكاػ) ٙباٍ الش ٚيبغ علګ أ ي الض ٚسيغ فيما بعٖ, ه٘ه الحالغ مجسٖع  ( ڣأخيڇا قٖ تلج مصلحغ IBSللض

ٜ من املنبٸ الت تمكن ال ٚيقغ الحج لګ ط ٚائظ  ٚائظ الجبائيغ حيڗ تحصيلها بع٬ أنڤاٵ الض ٜينغ العامغ الض خ
ٚيبغ علګ الٖخل  ي الض ٙ ڣه٘ه الحالغ مجسٖع  ٚا ٚيبغ باستم  (.IRG)اإلجماليتحصيل الض

ٚيقغ التحصيل املناسبغ الت  ٚيبغ ط ٙ كل ض ٚيبغ بحين تختا ٚځ مختلفغ لتحصيل الض ٙع الجبايغ ط ٕا تتبٸ 
ي تحٖيٖ مڤاعيٖ إٔائها بحين تعمل ا ي النفقاػ ڣمالئمغ  ألنظمغ الجبائيغ الحٖيثغ تحقڄ كل من االقتصإ 

ٚيبغ اتجاه الًڈاماتڢ بها.  علګ الحٖ من حساسيغ املكلڀ بالض

ٚيبي: .1 ٚځ التحصيل الض  ط

ٚځ التحصيل حسظ فًڇع السٖإ ڣالكيفيغ الت يتږ بها السٖإ ڣعمڤما نجٖ ما يلي:    تتنڤٵ ط

                                                           

ٙاسغ في االقتصاد العام.محمٖ قاٿ  عبٖ املجيٖ,  ٚع,  د ٚيغ, القاه ٙ الجامعغ املص .1984.٥,123ٕا 1
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ٚځ أهمها:  1ڣتتشكل عمليغ التحصيل من عٖع ط

 الدفع املباشٚ: - أ

لګ    ٚيبغ أڗ يلًڈم املكلڀ بها بٖفعها  ي الض ٙعڗ القاعٖع العامغ  ٚائظ من تلقا نفسڢ ٕڣڗ املطالبغ  ٕا الض
 ٙ ٚڣ ٚع ٕڣڗ امل لګ املصلحغ املختصغ مباش ٚيبغ املستحقغ عليڢ  ٗڗ يقڤم املكلڀ بٖفٸ الض ٕائها  ٙع ب من اإلٕا

خٚ.  بڤسيٰ أڣ مكلڀ 

ٕائها األصل العام أڗ يلًڈم املكلڀ بٖفٸ الض ٙع لڢ ب ٚييبغ من تلقا نفسڢ ٕڣڗ مطالبغ اإلٕا ٙع الض ٕا لګ  ٚيبغ 
ٚيبغ املستحقغ  ٙ الض ٚيبيغ املمڤڋ بمقٖا ٙع الض ٚ اإلٕا ٚيبغ تخط ٚيقغ عنٖما يتږ تحٖيٖ الض ڣحسظ ه٘ه الط

تباعهاعليڢ ڣميعإ الٖفٸ  اػ الت يجظ  ٚا لګ الجهغ املختصغ )قباضغ ڣاإلج ٚيبغ  يٖ قيمغ الض ٚائظ(  بتٙڤ الض
ع.  ي امليعإ أڣ املڤاعيٖ امل٘كٙڤ

يٖ    املباشٚ قٖ يتږ ٕفعڢ ڣاحٖع علګ عٖع أقسا٭ بحين يكڤڗ تقسيٰ ٕين ڣيتبيڗ لنا من ه٘ا أڗ التٙڤ
ٙع  ٚيبيغ أڣ املمڤڋ فيڢ, كما قٖ يمنح القانڤڗ لإلٕا ٙع الض ٗ ال خياٙ لإلٕا ٚيبغ محٖٕ بن٨ قانڤني,  الض

ٚيبيغ سلطغ  ٙ ڣمڤاعيٖ األقسا٭.مٸ ا اإلنفاځالض  ملمڤڋ علګ عٖٕ ڣمقٖا

ٚا    ٚيڄ ش ٚيبغ عن ط ٚع بٖين الض ٚيب الٖمغغ, يقڤم املمڤڋ بالڤفا مباش ٚ للٖين الض يٖ املباش ڣقٖ يتږ التٙڤ
ٛمغ  ٚٙاػ....الخ. ڣلصقهاطڤابٸ الٖمغغ الال  علګ العقٕڤ ڣالشهإاػ ڣاملح

ٚ أڣ ال٘اتي ڣه   ٚيح املباش ٙع أسلڤب التص ما تعتمٖ اإلٕا ڤ األسلڤب األكٌڇ مالئمغ للمكلڀ, ڣعإع ما يكڤڗ 
ٚيا أڣ فصليا ڣبالتالي فهڤ يضمن العٖالغ بالنسبغ  ٙڥ بڤضعيغ  للعظشه ٙ أنڢ إٔ الجبائي علګ املكلڀ باعتبا

ٚيب حين أڗ  ٙجغ الڤعي الض ي األجل القصيڇ, ڣتًڇجږ ٕ ي  االلًڈامالسيڤلغ الخاصغ بڢ  ٚيب يتمثل  الض
ٙع جانبيڗ جانظ اال ٍٚ بڢ, ڣهنا فاإلٕا ٚيح من قبل املكلڀ ڣجانظ االلًڈام بالتسٖيٖ علګ ما ص لًڈام بالتص

ي عمليغ التحصيل.  تتحمل نفقاػ كبيڇع 

ٚع: - ب  الدفع غي املباش

ٜ من املتبٸ حين يقڤ    لګ مصالحڢ ڣيطلڄ عليڢ الحج ٚيبغ  التحصيل ڣه٘ا بعٖ تحصيلها من م الغيڇ بٖفٸ الض
يعغ  ٚيبغ من ٕخل املكلڀ بها قبل الٛڤ ٚيبغ ڣهي الحالغ الت يقڤم فيها صاحظ العمل بخصږ الض املكلڀ بالض

ٚيبغ. أڬ أڗ يقڤم صاحظ العمل املكلڀ القانڤني ال٘ڬ  بحين يتسلږ الشخ٨ املعن ٕخال  صافيا من الض
ٚيبغ بخصږ قيمغ ال يعڢ بحين أڗ املكلڀ الفعلي يٖفٸ بٖال من املكلڀ بالض ٚيبغ من الڤفا قبل تٛڤ ض

ي  ٚيبغ هنا تكڤڗ عنٖ نشڤ الٖخل يحصل علګ الٖخل الصا ٚيبغ أڬ أڗ تحصيل الض فقٰ بعٖ اقتطاعالض
 ڣلي٠ عنٖ استالمڢ.

                                                           

 , ٚيغ الجبائيغٙضا خالص  ٙاػ النظ ٙ هڤمغش٘ ٜائٚ,  . ٕا .2014.٥,200للطباعغ, الج 1
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ٚيقغ الوفا من خالل الجدڣل  - ػ  :االسميط

ٙڬ جبائي مفإه تڤضٸ الًڈام التسٖيٖ علګ امل   ٕا ٚاٙ  ٙع عن ق ٕٚيغ أڣ ڣهڤ عبا كلڀ من خالڋ  سجالػ ف
بما تتعلڄ  جماعيغ تعٖها املصالح الجبائيغ سڤا خالڋ فًڇاػ سنڤيغ أڣ أكٌڇ من سنغ أڣ أقل من سنغ ٙڣ

سږ املكلڀ ڣعنڤانڢ ڣنشاطڢ  ااالسم كامل البياناػ ڣاملعلڤماػ املفصلغ عن  بتسڤياػ, يحمل الجٖڣڋ 
.  املماٝٙ

 علګ الحساب: األقساط املقدمغ أڣ التسبيڄ - ث

لګ ٕفعاػ سنڤيغ ڣه٘ه األقسا٭ محٖٕع املٖع ڣ   ٚيبيغ من خالڋ تقسيطها  ٙع عن تسٖيٖ الحقڤځ الض  عبا
 املبلغ.

 الطابع: الدمغغ ڣ - ه

لخ.الطابٸ  لصاځمن خالڋ   ڗ بالنسبغ للطابٸ أڣ الٖمغغ.... ٚٙاػ كما هڤ الش  1الجبائي علګ مح

ٚٛنامغ أڣ الجدڣلغ االتفاقيغ: - ح  أسلوب ال

ٙتڢ التكليفيغ ل٘لڊ يتقٖم  ٚتبـ عليڢ ٕيڤڗ جبائيغ تفڤځ مقٖ ٚځ الت تساعٖ املكلڀ ال٘ڬ ت للمصالح  هي الط
ي أغلظ األحياڗ عن  ڬ الكامل له٘ه الٖيڤڗ ڣالناتجغ  ٙتڢ علګ التسٖيٖ الفٙڤ الجبائيغ بطلظ يبڇٙ فيڢ عٖم قٖ

ٚاقبغ أڣ التفتي٤ الت تږ  هاعملياػ امل ٚا ٚام عقٖ تسٖيٖ مجٖڣڋ.علګ ٕخل املكلڀ أڣ  ج ب ٚڣتڢ ل٘لڊ يتږ   ث

 التحصيل من خالل االتفاقياػ الجبائيغ الدڣليغ: - خ

ي مل  ٚ ڣهڤ من األساليظ الحٖيثغ  خ لګ  ٚڣاتهږ من بلٖ  ي عملياػ تحڤيل ڣنقل ث ٚبيڗ الٖڣلييڗ  ٙ املته تابعغ كبا
 األنظمغ الجبائيغ.

 ضماناػ التحصيل: .2

ٚځ التحصيل يمكننا أڗ نلم٠ بشكل ڣاضح ضماناػ التحصيل ڣقڤاعٖها سڤا بالنسبغ  من   خالڋ ط
ٚيبغ العمڤميغ.  للمكلڀ بالض

ٚيبغ: - أ  بالنسبغ للمكلڀ بالض

ڗ ما ف٩ٚ عليڢ من    ٚيبغ منها الڤضٍڤ ڣاليقيڗ ب ٚ املبإ األساسيغ للض ي مٖڥ تڤاف تتضح ه٘ه الضماناػ 
ٚها ڣقٖ تږ ٕيڤڗ جبائيغ ڣاضحغ من حين ڣعا طالعڢ ع بالغڢئها ڣالحٖف املنش ئ لها, سع ليها من حين ڣ

ٚځ التصفيغ ڣمن حين الڤفا ڣاملإع الخا ٚيفاػ القانڤنيغ ڣمن حين ط ٙ ڣالتع ضعغ ڣمن حين تطبيڄ األسعا
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ٙتڢ التكليفيغ حسظ ه٘ه األمٙڤ  بالتڤقيـ للتسٖيٖ ڣهڤ ما عالمڢ يجعل املكلڀ بڤضعيتڢ املاليغ ڣمقٖ
لي كل ه٘ه األمٙڤ تعتبڇ ضماڗ لٖفٸ املكلڀ لتسٖيٖ من ما عليڢ من ٕيڤڗ ڣالعك٠ كلما كانـ ه٘ه فبالتا

اتها كانـ بعيٖع عن ضماڗ تسٖيٖها.الٖيڤڗ غيڇ ڣاضحغ  ٚا ج ٚف املكلڀ ڣلږ يبلغ ب كٖع من ط  1ڣغيڇ م

ٜينغ العمڤميغ: - ب  بالنسبغ للخ

ٛ ٗڣ أسبقيغ علګ كامل الٖيڤڗ  من   ٜينغ ٕين مجتا ٙ الخ ٚځ الڤاسعغ للتحصيل ڣمن خالڋ اعتبا خالڋ الط
ٚڥ.  األخ

ٙ التحصيل: - ػ  معيا

ٚيبغ ڣتحصيلها ٚيقغ الت تتبٸ للڤصڤڋ للمإع الخاضعغ للض  .أڬ الط

ٗا حصلـ علګ أساٝ جٖاڣڋ مبيڗ فيها - ٚع  ٚيبغ مباش ٚي اسږتعٖ الض بغ مثل املكلڀ ڣاملاڋ الخاضٸ للض
ٚيبغ علګ الٖخل.  الض

ٙسغ نشاطاػ اقتصإيغ معينغ مثل - ٚع فه الت يتږ تحصيلها علګ أساٝ ڣقائٸ أڣ مما ٚيبغ غيڇ املباش أما الض
لخ. ٚيبغ االستهالڅ.... ٙڅ, ض ٚيبغ املبيعاػ, الجما  ض

ٚيبي ڣأسبابڢ. ٚب الض  املطلظ الثالن: الته

ٚيبي (1 ٚب الض ٚيڀ الته  تع

ٜئيغ ڣيقصٖ    ٚيبغ سڤا بصفغ كليغ أڣ ج ٚيب هڤ محاڣلغ املكلڀ التخل٨ من ٕفٸ الض ٚب الض ڗ الته
ٚيعيغ  ٚيبيغ تفإيا ب٘لڊ مخالفغ النصڤ٥ التش ٚاػ ڣالفجڤاػ القانڤنيغ لعٖم ٕفٸ الض ٚب ايجإ الثغ بالته

ي حٖٕڣ  A.hargairazبائيغ ڣحسظ لجا ٚيبغ  ٚفڢ علګ أنڢ محاڣلغ التخل٨ من الض  القانڤڗ.فيع

ٚڣعيغ. .1  التصنيڀ من حين املش

لګ قسميڗ:   ٚڣعيغ  ٚيب من حين املش ٚب الض 2يمكن أڗ يقسږ الته
 

ٚڣ  - أ ٚب املش  :عالقسږ األڣل الته

ي التش   ع  ٚځ تمكنڢ من االستغنا من التغيڇاػ املڤجٕڤ لګ ط ي لجڤ املكلڀ  ٚيعاػ الجبائيغ بفعل يتمثل 
ٚاػ بعٖ  الجبائي تعقٖ النظام ڣيالػ, فاستفإع املكلڀ من ه٘هڢ الثغ لګ الكثيڇ الت ح املجاڋ  ڣه٘ا ما يف

ٙ القانڤڗ. طا ي   املخالفغ القانڤنيغ ألنڢ يبقى 

                                                           

ٚجٸ السابڄ, ٥. , نف٠ امل .202ٙضا خالص  1
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ٚڣع: - ب ٚب غي املش  الته

ٚيبغ , لږ  ٚيعيغ الجبائيغ لعٖم ٕفٸ الض ٚاػ القانڤنيغ ڣعٖم مخالفتڢ للقڤاعٖ التش ڗ استعماڋ املكلڀ الثغ
ٚعيڗ ٕٙ  ماليغ هامغ  يمنح املش ٜينغ الٖڣلغ من مڤا ٚم خ ٚب كڤنڢ يح ٚع الته ٚعيغ لظاه عطا صفغ الالش من 

ٚاػ القانڤنيغ لږ تكن  ٚڥ ه٘ه الثغ ٚيبغ أڣ التخل٨ منها كليا.ڣمن جهغ أخ ٚهانڢ ڣفطنتڢ لتخفي٬ الض  1ل

ٚافيغ. .2  التصنيڀ من حين الحدڣد الجغ

ٚب املحلي) الداخلي(: - أ  الته

ٚځ  ٚب الجبائي يحٖف ٕاخل الحٖٕڣ ڣاملكلڀ يحن نفسڢ ٕائما أمام السلطاػ  Andre Margairazع الته
ٚيب املحلي هڤ ال٘ڬ يحصل ٕاخل حٖٕڣ الڤطن,  ٚب الض ٚيڀ نستنتٌ أڗ الته الجبائيغ لبلٖه ڣمن ه٘ا التع

ٙع الجبائيغ ڣاحٖع تابعغ لبلٖه  ڣاملكلڀ يكڤڗ خاضعا لإلٕا

ٙجي: - ب ٚب الدڣلي الخا  الته

ٚائظ هڤ أڣسٸ من حٖٕڣ ا ٙع الض ٕا ٚب الٖاخلي حين يتعٖڥ حٖٕڣ الڤطن فهڤ مع٩ٚ لالفالػ من  لبلٖ أڣ لته
ٝڣ أمڤاڋ  ٚيظ ٙ ٙه الحٖٕڣ الڤطنيغ أين يستطيعڤڗ ته ٚاػ اجتماعيغ خا لعٖع بلٖاڗ, ڣيكڤڗ للمكلڀ مق

ٙه الڤطن مما يمكنڢ من اكتساب ثقغ املصٖٙ. قامغ خا  ٚ  كبيڇع ڣيكڤڗ لڢ مق

ٚيبي. - ػ ٚب الض  أسباب الته

لګ عٖع أسباب منها: ٚيب  ٚب الض ٚع الته ٙجاٵ ظاه  بصفغ عامغ يمكن 

 األسباب النفسيغ: - ث

ٚيب لٖڥ املكلڀ ڣاعتقإه لګ ضعڀ مستڤڥ الڤعي الض ٚيبيغ إٔاع  ڣتعٕڤ  ٙ أڗ الض الشعڤب, ڣيعٕڤ ٗلڊ  إلفقا
خ٨ معنڤيا. ٚقغ مإامـ  ٚقغ الٖڣلغ ال تعٖ س ٚع س ٙ فك لګ اعتبا ٙيخيغ باإلضافغ  ٙ ألسباب تا  االفتقا

 

ٚيعيغ: - ه  األسباب التش

ي عٖم  نڢ أڗ يخلڄ عٖع مشاكل للمكلڀ تتجلګ  ٙ من ش ٚا لګ عٖم استق ٚائظ ڣ ٚيعاػ الض لګ تعقٖ تش ڣتعٕڤ 
اػ ڣالاملعٖالػ فهمڢ للنصڤ٥ القانڤنيغ مثل كٌڇع  ٜيٖ من اڣاإلعفا ٚب خفڤ٩ ڣالتعٖيالػ الت ت حتماڋ الته

ٚاػ  ٚڅ ثغ ٚائظ, ڣت ٙهاځ املكلڀ بالض لګ  ٕڬ  ٚائظ مما ي لګ تعٖٕ الض يمكن التسلل منها بسهڤلغ باإلضافغ 
ٜيٖ من نسبغ الته ٚف املكلڀ ڣه٘ا ما ي ٚيح املقٖم من ط ٚيحي يعتمٖ علګ التص  ٚب .كما أڗ النظام الجبائي تص

                                                           
1
Endré margairaz, la frade rt ses suxcedme. Callection de la nouvelle école de la nsasamne,1997, p.138/  
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ٚيبيغ: - ح ٙع الض  أسباب متعلقغ باإلدا

لګ العٖٕ الهائ ٙنغ بعٖٕ املڤظفيڗ ڣتعٕڤ  ٙاسغ مقا ٚڣضغ للٖ ٚيبغ ڣاملكلفاػ املع ل للمكلفيڗ الخاضعيڗ للض
هليڗ ب عامل ٚتباػ ڣغياب املكاف ٜع ما اإلضافغ علګ م يتڤاطئڤڗ مٸ املكلفيڗ علګ  يحعل املڤظفيڗ املحف

ٚب مقابل   1التساڣڬ.مساعٖتهږ علګ الته

ٙقږ ٚيبي4-1الشكل  ٚب الض  : الته

 

 

 
 
 
 
 
 

 ا
عٖإ الطالبغملصدٙ  : من 

 

 

 

 

 

 

 خالصغ الفصل

ٗا ما أحسن استعمالها ڣه٘ا  من خالڋ ما ٚيبغ ڣسيلغ ناجحغ  ڗ الض ٚ لنا ب ي ه٘ا الفصل يظه ليڢ  ٚقنا  تط
لګ مكافحغ كل ما يقڀ  ي جميٸ املجاالػ ل٘ا نجٖ الٖڣلغ تسعګ ٕائما  لګ تحقيقها  ٚمي  ٚا لألهٖاف الت ت نظ

ٚسڤمغ  ٚيبغ لألهٖاف امل  من خاللها .عتبغ أمام تحقيڄ الض

                                                           
1
 Endré margairaz,opcit, p. 139. 

ر الضريبي  الت

به  أسب

إلدارة  متعلقة ب
سي تشريعي الضريبية  ن
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ٙع عن م ٚيبغ عبا ٙيغ يقڤم بٖفعهافالض جبا ٚإ بصفغ نهائيغ ٕڣڗ مقابل ڣمٸ  ساهمغ ماليغ  ٕٛيإاألف أهميغ  ا
ٙ اقتصإيغ  ثا ها لها  ٚع ڣالت بٖٙڣ ٚع ڣغيڇ مباش ٚائظ مباش لګ ض ٚائظ صنفـ  ٚع.مبالض ٚع ڣغيڇ مباش   اش
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ٚقابغ الجبائيغ                               الفصل الثاني: عمڤمياػ حڤل ال

 تمهيد

ٚيبغ يلًڈمڤڗ با     لګ العمل علګ جعل املكلفيڗ بالض ٚقابغ الجبائيغ  ٚيبيغ أثنا تهٖف ال حًڇام القڤانيڗ الض
ٚيمٖ لڊ بتطبيڄ مجمڤعإهږ للتص ٙع حاػ املكتتبغ, ٗڣ غ من العملياػ من قبل املصالح املتخصصغ لإلٕا

طاٙ منظږ لتجنظ كل ما ينتٌ من  ي  اػالجبائيغ  ٚقابغ  اعتٖا لګ ٗلڊ تشكل ال اػ ڣباإلضافغ  ڣتجاٛڣ
جام  ٙع الجبائيغ فح٨ ان ٙنتها مع املحاسبغ ڣ الڤثائڄ املثبتغ للحقيقغ االقتصإيغ لإلٕا ٚيحاػ ڣمقا التص

 املاليغ.

ٚيبغ, فقٖ  ي تحٖيٖ أسس الض ٚيغ للمكلڀ  ٚيحي أڬ يمنِ الح ٚڬ  هڤ نظام تص ٜائ ٚيب الج النظام الض
ٚقابغ الجبائيغ  ٚقابغ تصطٖم عمليغ ال ٚيحاػ غيڇ صحيحغ ڣغيڇ صإقغ مما يڤجظ القيام بعملياػ ال بتص

يغ ڣبأشكاڋ مختلفغ يجظ  ي الڤقـ املناسظ ڣحسظ أهميغ  تباعهابصفغ ٕٙڣ ٙع التٖخل ڣاستعمالها  ٚڣ ڣض
ٚغڤب التحقيڄ معڢ) معنڤڬ أڣ طبيعي(  .أڣ نڤعيغ الشخ٨ امل

لګ مبحثيڗ: ي ه٘ا الفصل  ٚځ   ڣعليڢ سيتږ التط

ٚقابغ الجبائيغ ڣأشكالها  املبحن األڣڋ: ال

ٚقابغ الجبائيغ ڣالصعڤباػ الت تڤاجهها.  املبحن الثاني: ٙ عمليغ ال  مسا
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ٚقابغ   الجبائيغ ڣأشكالهااملبحن األڣل: ال

ٚقابغ املاليغ من نفقاػ حكڤميغ    ٚع مفهڤم فعاليغ إٔڣاػ ال ي تږ تطبيڄ ألڣڋ م ٚڣ٩ عامغ  ٚائظ ڣق ڣض
ٛمغ الكسإ العالم الكبيڇ سنغ  ٚ االقتصإڬ  1929مكافحغ البطالغ ڣالكسإ خالڋ أ ٚف املنظ ڣه٘ا من ط

ٙ جڤڗ مين  كينڈ.ا

ٚاقبغ الجبائيغ إٔاع  عمليغ  تعتبڇ   ٚائظ ه٘ه السلطاػ الت امل ٙع الض ٕا من مجمڤعغ السلطاػ الت تمتلكها 
ٚائظ  ٚاقبغ ٕقغ الض ي م تكڤڗ مجمعغ حڤڋ مصطلح) السلطغ الجبائيغ( ڣالت تقڤم امكانيغ التحقيڄ 

ٚف املكلڀ.  املٖفڤعغ من ط

ٙع الجبائيغ  ٚقابغ الجبائيغ هي مجمڤٵ العملياػ الت تقڤم بها اإلٕا بقصٖ التحقڄ من صحغ ڣمصٖاقيغ  فال
ٚب من  لګ الته ٚمي  ٚف املكلفيڗ لغ٩ٚ الكتشاف العملياػ التٖليسيغ الت ت ٚيحاػ املكتسبغ من ط التص

ٚائظ .  ٕفع الض

ٚقابغ الجبائيغ ڣأهدافها  املطلظ األڣل: مفهڤم ال

ٚقابغ الجبائيغ ٚع األڣل: ال  الف

ٚقابغ: -1 ٚيڀ ال  تع

ٗا كاڗ    ٚقابغ علګ أنها تقڤم علګ التحقڄ مما  ٚ االقتصإڬ هنڇڬ فايڤڋ) ال ٚفها املفك ٚقابغ كما ع تعتبڇ ال
ٚسڤمغ  ٧ كل  ٚٙع أما مڤضعها فهڤ تبياڗ نڤاحي يسيڇ ڣفڄ الخطغ امل ٙمغ ڣالقڤاعٖ املق ڣالتعليماػ الصا

ٙها. ٚا  1الضعڀ أڣ الخطأ من أجل تقڤيمها ڣمنع تك

ٚيفها    علګ أنها الڤسيلغ املجٖيغ لقياٝ األٕا من أجل التأكٖ من أڗ األهٖاف قٖ تحققـ كما يمكن تع
حيحغ ملا أنها تستطيع أڗ تسبڄ األحٖاف فتعمل علګ  ٚځ ال ڣأڗ الخطٰ قٖ ڣضعـ مڤضع التنفي٘ بالط

ٚٙع. ٚافاػ قبل ڣقڤعها ليتږ التنفي٘ ڣفقا ملقاييس مق  2التنبيڢ من االنح

ٚقابغ    ٚف علګڣعليڢ نستخل٨ أڗ ال لګ التع نقا٭ الضعڀ ڣالخطأ من أجل العمل  ڣسيلغ ڣقائيغ تهٖف 
ٚاف قبل ڣقڤعها من أجل تفإيها. ٚفغ مناطڄ الخلل ڣاالنح حيحها ڣمع  علګ ت

ٚيڀ الجبايغ: -2  تع

ٚف القامٝڤ   ٚائظ ڣهي مجمڤعغغ القڤانيڗ الت ين٨ عليها  LAROUSSEيع الجبايغ كنظام لتحصيل الض
لي ٚفها أنها تتكڤڗ من مجمڤعغ القڤاعٖ القانڤنيغ ڣالڤسائل الت تصل  ٚٵ القانڤڗ العمڤمي يع ها, أما ف

                                                           

ٚجع سابڄ. ٥. ٚيغ الجبائيغ. م ٙاػ النظ , ش٘ .212ٙضا خالص  1
  

ٚسڤڗ هنكي,  ٚيغ ڣالتطبيق. ڣليبام تڤماٝ, أم ٚاجعغ بيڗ النظ ٕٙڗ, امل ٚئ, عماڗ, األ ٙ امل .1989.٥,14ٕا 2
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ي مڤاضيع  ٙكغ  ٚائظ ڣالت تنظږ املشا ي املتعلقغ بالض خا٥ الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ  القانڤنيغ ڣك٘لڊ األ
 تمڤيل الٖڣلغ.

ع لكڤنها إٔاع ماليغ الجبايغ عي مشتڄ اقتصإڬ هام يعكس الهيكل االجتماعي االقتصإڬ لتطٙڤ املجتم
ٙيخها تلڊ  ڣتٖخليڢ ٜئي ڣمن أفضل ما كتظ علګ الجبايغ تا ٚها املتعٖٕع علګ املستڤڥ الكلي أڣ الج لها أث

ٙع  ٙئ الحضا ٚيبغ يعكس تا ٙئ الض ڗ تا ٚ عنٖ قڤلڢ)  املقڤلغ الت تكتظ بما ال٘هظ للفيلسڤف لڤفنميڇغ
ٕٚ ٚفيغ االقتصإيغ( ڣيتج  1البياناػ االجتماعيغ ڣالتقلباػ الظ

 :يتهامأه-

 أهميغ الجبايغ بالنسبغ للماليغ العمڤميغ:-1

ي النسڄ االقتصإڬ ڣاالجتماعي   ألڬ بلٖ معيڗ فه تسمِ للٖڣلغ  املاليغ العمڤميغ تلعظ ٕٙڣ أساس  
ٙاػ ڣتمڤيل ٙيڀ األعماڋ ڣاالستثما ي مڤاجهغ مصا ٙيڀ العمڤميغ  بالتڤظيڀ خصڤصا  األساسيغ منها املصا

ٚځ....الخ. , الط  تمڤيل أمن الٖڣلغ ڣأمن االمڤاطن, تمڤيل املٖاٝٙ

 للمڤاطنيڗ: أهميغ الجبايغ بالنسبغ-2

ي نفس الڤقـ كل األعماڋ املجانيغ تمڤڋ من    ٚائظ ڣيستفيٖڣڗ منها  املڤاطنڤڗ هږ ال٘ين يمڤلڤڗ الض
ڗ كاڗ التالمي٘ غيڇ  ٚائظ ف ٚف الض ٙاسغ ڣه٘ا لكڤڗ أڗ أڬ ٕڣلغ هي الت تتكفل ط ٙيڀ الٖ ٚثيڗ ملصا مك

ٚيبغ. ٚيڄ الض  2ب٘لڊ عن ط

سساػ:-3 ٚيبغ بالنسبغ للم  أهميغ الض

بائنها ڣتكڤڗ قيږ أڣ    ٚف عمالها ٛڣ لڊ من ط ٚيبغ ڣمكتسبغ لها أيصضا ٗڣ ي أڗ ڣاحٖ مانحغ للض سسغ  امل
لګ املنافسغ ع سسغ للتصٖڬ  ٙع امل ٜيٖ من قٖ سسغ عن تحقيڄ عامل ي ه٘ا بالنسبغ نٖما تعجٜ امل

ٚيبغ. ٚكاػ تطبيڄ اسًڇاتيجيغ األمن تجاه الض  للمشًڇڬ ڣله٘ا علګ الش

ٚقابغ الجبائيغ: -3 ٚيڀ ال  تع

ٚفتها  ٚيبغ  ع ي ٕفع الض ٚإ  ٙيغ لضماڗ املساڣاع بيڗ األف ٚڣ ٚائظ علګ أنها الڤسيلغ الض ٚيغ العامغ للض املٖي
سساػ. ٚيفغ ڣعإلغ بيڗ امل ٚڣ٭ األساسيغ ڣالفعالغ لتحقيڄ منافسغ ش ٚطا من الش  ڣتشكل ش

ٚيبغ الخا  ٚيحاػ ڣكل املجالػ ڣالڤثائڄ ڣمستنٖاػ املكلفيڗ بالض ٚف أيضا أنها فح٨ التص ضعغ لها ڣتع
لڊ بقصٖ التأكٖ من صحغ املعلڤماػ الت تحتڤڬ ملفاتهږ  خصيغ معنڤيغ أڣ طبيعيغ ٗڣ سڤا كانڤا ٗڣ 

 1الجبائيغ.

                                                           

ٚجع سابڄ,٥.  , م .213ٙضا خالص  1
  

ٚائظ ٚيغ العامغ للض ٚقابغ الجبائيغ. املدي ٚيبغ الخاضعيڗ لل ٜائٚ, ميثاځ املكلفيڗ بالض .2006.٥,05, الج 2
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ماملحاسبيغ بما  ڣهي تشخي٨ محتڤڥ الكتاباػ  تڤڥ مع نڤڗ الجبائي ڣالتحقڄ من ه٘ا املحمع القا يتال
ٚيحاػ املقٖمغ. اإلثباتاػ  ڣالتص

ٚف أيضا كما يقڤڋ  ٙع الجبائيغ من التحقڄ بأڗ املكلفيڗ  LAURENTڣتع أنها الڤسيلغ الت تمكن اإلٕا
حيِ ڣ ي إٔا ڣاجباتهږ الجبائيغ ڣت ٜميڗ  حيِ األخطا املالحظغ. مل  ت

ٚقابغ الجبائيغ ٚع الثاني: أهميغ ال  الف

ٙ ماهي   ي حٖ ٗاتڢ بقٖ ٚقابغ الجبائيغ ليسـ غايغ  لګ تحقيڄ  ال ها  ا ي الٖڣلغ من ٙڣ إٔاع تسعګ الجهاػ 
ٚ التاليغ: ٜ فيها األسط  2جملغ من األهٖاف تڤج

 الهدف القانڤني: -1

ٚفاػ املاليغ للقڤانيڗ ڣالح٥ٚ علګ سالمتها من   ٚع مختلڀ التص ي التأكٖ من مٖڥ مطابقغ ڣمساي ڣيتمثل 
ٚب من ٕفع مستحقاتهږ  ٚافاػ أڣ مخالفاػ للته خالڋ الًڇكيڈ علګ مبٖأ املحاسبغ ملعاقبتهږ عن أڬ انح

ٚقابغ الجبائيغ  ٚ ال ٚٵ أق ٙجغ األڣ  ألنهاالجبائيغ كما نجٖ أڗ املش ي تغطيغ االعبا العامغ ڣمن تساهږ بالٖ لګ 
ٚيبغ حجغ للقيام بمخالفغ  ٚځ القانڤنيغ ڣك٘لڊ حت يكڤڗ للمكلڀ بالض أجل التأكٖ أنڢ يتږ جميعها بالط

 ڣمبٖأ تطبيقڢ يف٩ٚ علګ الجميع. ما فالقانڤڗ فڤځ الجميع

 الهدف اإلدارڬ: -2

ٚيبيغ من خالڋ الخٖما  ٙع الض ا هاما لإلٕا ٚقابغ الجبائيغ ٕٙڣ ٕڬ ال ػ ڣاملعلڤماػ الت تقٖمها ڣالت ت
ي النقا٭ التاليغ: ٛيإع فعاليغ األٕا ڣيمكن تحٖيٖها  ي   3تساهږ بشكل حيڤڬ ڣكبيڇ 

ٙع - ٚيعاػ املعمڤڋ بها مما يساعٖ اإلٕا ي التش لګ أڣجڢ النق٨ ڣالخلل  ٚقابغ الجبائيغ علګ التنبيڢ  تساعٖ ال
حيحيغ. ٙاػ الت ٚا  الجبائيغ علګ اتخاٗ الق

ٙها  تحٖيٖ- ثا ٚفغ ڣاإلملام بأسبابها ڣتقييږ  ي املع ٙع الجبائيغ  ٚافاػ ڣكشڀ األخطا يساعٖ اإلٕا االنح
ٙاػ املناسبغ ملڤاجهغ املشكالػ الت تنجږ عن ٗلڊ. ٚا  ڣبالتالي اتخاٗ الق

-. ٚيب ٚب الض عٖإ اإلحصائيغ كنسظ الته ٚقابغ الجبائيغ ب  تساعٖ ال

ٚاػ القانڤنيغ الت تساعٖ علګ التخل٨ من مكانيغ- ٚيبغ ڣمحاڣلغ ايجإ حلڤڋ لها. كشڀ الثغ  الض

 االقتصادڬ: الهدف املالي ڣ -3
                                                                                                                                                                      

ٙسالغ ماجيستيڇ, العلڤم االقتصإيغ, جامعغ باتنغ,   . ٚيب ٚب ڣالغ٤ الض ٙب الته ٚقابغ الجبائيغ كإٔاع ملحا , ال ,٥. 2002عي٦  لڤلخّڤ
53.. Gov. Dz/indexwww.mfdgi 

1. 
2
 Claude Lauront, le contrôle fixale. La vérifieation persannelle, bayausaine, paris, 1995, p.132. 

 Dspace. Univ-bouira.dz ڬى ٕٕٚڣ ٚقابغ الجبائيغسهام ك ٚع ماجيستيڇ , املعلڤماػ املحاسبيغ ڣال ي علڤم التسييڇ, تخص٨  . م٘ك
ٜائٚ, ٚع,الج سسغ الصغيڇع ڣاملتڤسطغ, جامعغ بسك .93, 2009.٥-2008امل 3

  

http://www.mfdgi/


ٚقابغ الجبائيغ الثاني:الفصل                                                                                        عمڤمياػ حڤڋ ال  

 

30 

 

ٚإاػ   ي ٛيإع  لګ الحفاٱ علګ األمڤاڋ العامغ من الضياٵ بمختلڀ أشكالڢ بغ٩ٚ  ٚقابغ الجبائيغ  تسعګ ال
ٛيإع األمڤاڋ املتاحغ لإلن ٜينغ العمڤميغ بالتالي  ٚفاهيغ االقتصإيغ للمجتمع, مايعن الخ لګ ال ٕڬ  فاځ مما ي

ٚكبغ بيڗ االقتصإ ڣالجبايغ. ع ضمن العالقغ امل ٚقابغ الجبائيغ مڤجٕڤ  أڗ األهٖاف االقتصإيغ لل

لګ تحقڄ الهٖف االقتصإڬ    ٕڬ  ي الحفاٱ كما نجٖ أڗ تحقڄ الهٖف املالي ي ٚقابغ الجبائيغ تساهږ  فال
ها لإلنفاځ العام ڣبالتالي تحقيڄ  علګ األمڤاڋ ٜينغ العامغ الت تخصصها بٖٙڣ العامغ ڣه٘ه األخيڇع تعٕڤ للخ

ٚفع من املستڤڥ  لګ ال ٕڬ  ٕٚڬ ال٘ڬ ي ٛيإع الٖخل الف املعيش  ڣمنڢ تحقيڄ الهٖف االقتصإڬ أال ڣهڤ 
ٚفاه االقتصإڬ للمجتمع ڣالٖڣ   1ل.لغ ككال

 الهدف االجتماعي: -4

ٚقابغ الجبائيغ    نها ك٘لڊ ال لګ املاليغ ڣاالقتصإيغ ف ٙيغ ڣصڤال  ا باألهٖاف اإلٕا تحقڄ أهٖاف مختلفغ بٖ
ٚ األساٝ ألنڢ ڣمهما كانـ متقٖمغ نجٖ أنها لږ تلب  ٗ أڗ ه٘ه األخيڇع تمثل حج تحقڄ أهٖاف اجتماعيغ 

ٚقابغ الجبائيغ نعمغ ألنها  ٚڥ كانـ الحاجاػ االجتماعيغ ل٘لڊ نجٖ أڗ ال ي تحمل جميع أڣ باألح تساعٖ 
ي: ي تحقيڄ مجمڤعغ من األهٖاف ڣهي تتمثل   جٜ من أعبائها ڣ

ي إٔا ڣتخمل ڣاجباتڢ - ٚقغ أڣ اإلهماڋ أڣ تقصيڇه  ها مثل الس ٚافاػ املمڤڋ املختلڀ صٙڤ ٙبغ انح منع ڣمحا
 اتجاه املجتمع.

ٙسا مبٖأ أساس  ڣاإلتحقيڄ العٖالغ الجبائيغ بيڗ املكلفيڗ - ٚيبغ ڣه٘ا ب ي ڣقڤف بالض قتطاعاػ ڣاملتمثل 
ٚيبغ.  2جميع املكلفيڗ علګ قٖم املساڣاع أمام الض

ٚها ٚقابغ الجبائيغ ڣمظاه  املطلظ الثاني: أسباب قيام ال

ٚقابغ الجبائيغالف  ٚع األڣل: أسباب قيام ال

ي: ٚ ڣالت يمكن تلخيصها  ٜائ ي الج ٚقابغ الجبائيغ  ٙئيسيڗ لقيام ال  هناڅ سببيڗ 

ٚقابغ الجبائيغ -1 ٚيحاػ الجبائيغ: ال  كڤسيلغ ملتابعغ التص

ٚيحي ألڗ املكلڀ هڤ من يحٖٕ بنفسڢ أسس ف٩ٚٚقابغ الجبائيغ ڣسيلغ هامغ ملتابعتعٖ ال   غ النظام التص
ٚقابغ الجبائيغ ٚيڄ ال ٙع الجبائيغ ڣعن ط ٍٚ بها اإلٕا ٚيبغ ڣيص ٚيحاػ  الض يتږ التأكٖ من صحغ ه٘ه التص

ٚيبيغ. املكتتبغ ڣضماڗ مصٖاقيتها ڣصحتها كما تسمِ أيضا بتجسيٖ مبٖأ  3العٖالغ الض

                                                           

ٜام,  ٚيا أحمٖ ع ٛك ٕٙڗ, املاليغ العامغ ڣالنظام في اإلسالم. محمڤٕ حسيڗ الڤإڬ,  ٙ املسيڇع للنشٚ, عماڗ, األ .2000.٥,166ٕا 1
  

  These. Univ-mssila.dz ٚقابغ نڤڬ نجاع,  ٚٵ ماليغ ڣنقڤٕ, جامعغ الجبائيغ في الجزائٚمحاسبغ ال ي علڤم التسييڇ, ف ٚع ماجيستيڇ  . م٘ك
ٜائٚ,  .2004.٥,36-2003الج 2

  

ٚڬ طالب محمٖ,  ٚيبي الجزائ ٚقابغ الجبائيغ في النظام الض ٜائٚ, ال ي العلڤم االقتصإيغ, جامعغ الج ٚع ماجيستيڇ  , 2002-2001. م٘ك
.٥54. 3
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ٚيبي: -2 ٚب الض ٚقابغ الجبائيغ كڤسيلغ ملكافحغ الته  ال

ٚا لألسباب    ٚځ نظ ٚيب بشت الط ٚب أڣ تخفيضالعظ الض لګ الته ڣاألساليظ املتعٖٕع يلجأ بع٬ املكلفيڗ 
ٙع ال ٙساػ التٖليسيغ يعتبڇ من أڣلياػ اإلٕا ڗ عملياػ مكافحغ ه٘ه املما ٚعيغ ل٘لڊ ف ٚعيغ ڣغيڇ الش ش

ٚيڄ تقنياػ مختلفغ ڣمتعٖٕع علګ  لڊ عن ط ٙسها ٗڣ الجبائيغ الت تمتلڊ سلطاػ ڣصالحياػ ڣاسعغ تما
ٙيغ  ٚڣ ٚقابغ الجبائيغ الت تعٖ األٕاع الض ٚيب مختلڀ أصناف املكلفيڗ ڣالت من بينها ال ٚب الض ملكافحغ الته

ٜينغ العمڤميغ   1.ألنها تشكل ضماڗ لتحقيڄ مصالح الخ

ٚقابغ الجبائيغ ٚ ال ٚع الثاني: مظاه  الف

ٚقابغ الجبائيغ خالڋ نقا٭ أساسيغ هي:   ٚ ال ٛ مظاه ٚا ب  2يمكن 

لڊ كاآلتي:- ٚ القانڤني, االجتماعي ڣاإلنساني ٗڣ  املظه

ٚقابغ الجبائيغ ٙع الجبائيغ  ال هي قبل كل ٧  هي مفهڤم قانڤني بحين تعتبڇ السلطغ املعًڇف بها لإلٕا
حيِ النقائ٨ , السهڤ, اإلغفاالػ ڣاألخطا ٚيبغ. لت ٚتكبغ أثنا ف٩ٚ الض  امل

خا٥  ٕٚيغ لأل ٚاعاع الحقڤځ الف ٚيب مع م ٚب الض ٚقابغ ملجابهغ الته ٜاميغ ال ل يا  فالٖڣلغ يخڤللها ٕستٙڤ
ٙڬ أڗ تكڤڗ  الت يحميها ٚڣ ٚيِ ضمن الض ٚڬ يقڤم علګ أساٝ التص ٜائ الٖستٙڤ ٗاتڢ ڣملا أڗ النظام الج

ٙسغ عليهږ )  خا٥ املما ٙيغ, ڣلكنها أيضا مقيٖع بضماناػ سڤا بالنسبغ للٖڣلغ أڣ األ جبا ٚقابغ الفعالغ ڣ ال
 ٕليل الخاضع لعمليغ التحقيڄ(

ٚقابغ الجبائيغ هي نتاه املجتمع فمن الصعظ قياٝ- ٚيب ال٘ڬ يستٖعي عٖم الخلٰ بيڗ  ال ٚب الض الته
ٜػ اڋ ٙك ٚيب ڣقٖ  ٚځ ‘مفهڤمي الغ٤ ڣالتجنظ الض خا٥ ال٘ين يستخٖمڤڗ الط ٚيبيغ علګ األ ٙع الض ٕا

ٚغږ م همالڢ فبال نسانيا ال يجظ  ٚقابغ الجبائيغ بعٖا  ٚيبغ تكت٦  ال ن غيڇ القانڤنيغ للتخل٨ من ٕفع الض
ٚق اػ املب٘ڣلغ من قبل ال ٚب.املجهٕڤ ٙبغ الته  ابغ الجبائيغ ملحا

لګ أڗ  ضافغ  ٚ علګ عٖٕ ضئيل من املكلفيڗ  ٚقابغ الجبائيغ تختص ليڢ هڤ أڗ ال ٙع  فمن من يجظ اإلشا
ٜ  علګ القلڄ  ٚڬ عليڢ فأغلظ تظلماػ املكلفيڗ تًڇك ٚقابغ ال يتقبل سهڤلغ التحقيڄ ال٘ڬ يج املكلڀ محل ال

ٙع الجبا ٙباڅ ال٘ڬ يصيبهږ اتجاه اإلٕا لګ الكڤڅڣاإل ضافغ   الت تحڤم حڤلها. ئيغ 

ٙع فاملكلڀ ال يجظ أڗ يشعٚ بالتعسڀ ڣالضعڀ ألنڢ يملڊ  حساسهږڣك٘ا  بالضعڀ اتجاه ه٘ه اإلٕا
ٙع الجبائيغ  اػ أڣ عنٖما يتږ حقڤځ قبالغ اإلٕا ٚا ٚقابغ سڤا أثنا سيڇ العملياػ ڣاإلج ٚحلغ ال ي كل م ڣه٘ا 

ٚقابغ الجبائي التڤصل  3غ.لګ نتائٌ ال

                                                           

ٚقابغ عڤإڬ مصطفى,  ٚڬ. ال ٚيبي الجزائ ٚيبغ في النظام الض ٜائٚ, الجبائيغ علګ املكلفيڗ بالض ٙ الج ٜڣا .11, 2009.٥منظمغ م 1
  

2
Francis Querol, le contrôle fixal en France. Université toubouse, avril 1989, p.1/  

ٚإ,  ٚ م ٚيبي في الجزائٚناص ٚب ڣالغ٤ الض ٚجع سابڄ, ٥.الته .76. م 3
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ٚقابغ الجبائيغ  املطلظ الثالن: أشكال ال

ٚع األڣل:  ٚقابغ العامغ) السطحيغ(:الف  ال

ٚقابغ علګ الڤثائڄ ڣالت تتږ علګ    ٚقابغ الشكليغ ڣال ٚقابغ ال ي ه٘ا املستڤڥ نڤعيڗ من ال يمكن التمييڈ 
ٚائظ  ي شكل فح٨ تمهيٖڬ مستڤڥ مفتشياػ الض ٚيحاػ املكلفيڗ  ٚاقبغ تص ٕڣڗ أين يتږ فح٨ ڣم
ٚا أبحاف خاصغ. ج  التنقل أڣ 

ٚقابغ الشكليغ: - أ  ال

لګ مكتظ    ٚف املكلڀ  ٚيحاػ املقٖمغ من ط ٙقابيغ تخضع لها التص ٚقابغ الشكليغ أڣڋ عمليغ  تعتبڇ ال
لګ امليٖاڗ ڣالت  ٚڣه  ي مكاتظ املفتشياػ ڣڣفڄ امللفاػ املمسڤكغ من قبلها ٕڣڗ الخ ٚقابغ  ٚقابغ ڣتتږ ال ال

ٚيحاػ تشمل مختلڀ التٖخ ٚتكبغ أثنا تقٖيږ املكلفيڗ للتص حيِ األخطا املإيغ امل لګ ت الػ الت تهٖف 
ٚيحاػ من  لګ املكلفيڗ الجبائييڗ أڬ التأكٖ من كيفيغ تقٖيږ املعملياػ ڣاملعلڤماػ الت تحملها التص

ٙنغ بيڗ ما ٚا أيغ مقا ج ٚ عليها اإل  ڣتلڊ املعلڤماػ التلٖيها من املعلڤماػ  الناحيغ الشكليغ ٕڣڗ  ٙع تتڤف ٕا
ٚيحاػ بل تهتږ بالشكل ال٘ڬ فه٘ا النڤٵ ال يأخ٘ بعيڗ اال  ٙ مٖڥ صحغ املعلڤماػ الت تحملها التص عتبا

ٚقابغ غلګ الڤثائڄ. ٚحلغ تحضيڇيغ لل لګ ه٘ه املعلڤماػ ڣتعتبڇ م  1قٖمـ 

ٍٚ بها.- ٚقابغ الشكليغ في تحسيڗ جڤدع املعلڤماػ املعلڤماػ املحاسبيغ املص  دڣر ال

ي النقا٭ التاليغ:   ٚ ه٘ا الٖٙڣ   يمكن حص

ٚيحاػ كأخطا الجمع ڣأخطا الًڇحيل....1 ي التص حيِ األخطا املإيغ املحتملغ ڣاملثبتغ   ت

ٚ ڣ املغفڤلغ البحن ڣالكشڀ2 حيحها . عن املعلڤماػ ڣالعناص  عنها ڣيطلظ من املكلڀ املعن بها بت

ٚيبغ.3  التأكٖ من هڤيغ ڣعنڤاڗ املكلڀ بالض

ٚقابغ الشكليغ:عيڤب -  ال

ٙ ما يعتمٖ    ٍٚ بها بقٖ ٙقام املص ٚقابغ أنڢ اليعتمٖ علګ صحغ األ من العيڤب الت ڣاجهـ ه٘ا النڤٵ من ال
ٚيفيغ للمكلڀ ڣمحاسبيغ, أڬ  علګ الكيفيغ الت يتږ بها ٚيحاػ ڣما تحتڤيڢ من معلڤماػ تع مل ه٘ه التص

ٚحلغ الثانيغ  ي امل ٚيحاػ ڣالت يتږ معاينتها  ػ بڢ التص ي الشكل ال٘ڬ جا  ٚ لګ النظ ٚقابغ تهٖف  أڗ ه٘ه ال
ٚيحاػ املقٖمغ ال فح٨ شكلي لجميع التص ٚقابغ الشكليغ ما هي  ٍٚ بڢ املكلڀ, فال حيِ ما ص من  ٕڣڗ ت

 2قبل املكلفيڗ.

                                                           
1
 P.casimcr. la signe externeures de revenu. Dibrairies de l.universite:paris, 1975, France, p.154. 

2 www.alkanounia.com/ ,ٚٚيغ.يحي لخض سسغ االقتصاديغ الجزائ ٚيبيغ في دعږ القدرع التنافسيغ للم ٛاػ الض ٚع  دڣر االمتيا م٘ك
ي علڤم التسييڇ , جامعغ محمٖ بڤضياف, املسيلغ,  ٜائٚ,ماجيستيڇ   .19.20, 2007.٥.٥-2006الج
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ٚقابغ علګ الڤثائق: - ب  ال

ٚقابغ علګ الڤثائڄ تهږ    ڗ ال ٚيحاػ املكلفيڗ ف ٚقابغ الشكليغ الت تهتږ بالفح٨ السطحي لتص ٙ ال ٚا علګ غ
ٚا ج ٚيحاػ الجبائيغ ب ٙنتها مع مختلڀ املعلڤماػ  فح٨ نقٖڬ شامل للتص املكتبيغ من قبل املكلفيڗ ڣمقا

ٙنتها مع مجمل املعلڤماػ  ٙع الجبائيغ ڣك٘ا مقا ع اإلٕا ي امللڀ الجبائي للمكلڀ ال٘ڬ بحٛڤ ٚع  ڣالڤثائڄ املتڤف
ٙڅ,  ٕين, الجما ٚع مع املكلڀ) البنڤڅ, املٙڤ ٙ املختلفغ الت تتٖخل مباش الت يتږ الحصڤڋ عليها من املصإ

ٚاقظ الجبائي ا ٚمـ بينها ڣبيڗ املكلڀ فامل لضماڗ االجتماعي....الخ( ڣاملتعلقغ باملعامالػ ڣالصفقاػ الت أب
ٙقام املقٖمغ  ٚابٰ ڣتجانس األ ٙاسغ مٖڥ ت ٚيِ. ٕڣ ي التص يقڤم بتحليل ڣتٖقيڄ تام لكل النقا٭ املتضمنغ 

ٙنغ مع السنڤاػ السابقغ بهٖف اكتشاف األخطا امل ڢفي ٚيِ مقا ي حالغ بقا بع٬ النقا٭ التص ٚتكبغ ڣ
ٚيحاػ من املكلڀ. مكانڢ أڗ يطلظ بع٬ املعلڤماػ أڣ التص  غامضغ بالنسبغ للمحقڄ فب

 طلظ املعلڤماػ:-1

مكانڢ أڗ يطلظ من املكلڀ امٖإه    ٛاػ املخڤلغ للمحقڄ من قبل القانڤڗ الجبائي ب بمڤجظ املهام ڣاالمتيا
ٚيحاػ املقٖمغ ڣقٖ يتخ٘ ه٘ا الطلظ الصيغغ الشفهيغ أڣ ال احتڤتهابمعلڤماػ حڤڋ نقا٭ ڣأمٙڤ  تص

ٚاالكتابيغ ڣمثل ه٘ا  ٙسا  اإلج ي  ي حالغ عٖم استجابغ من شأنڢ أڗ يساهږ  ٚفيڗ, ڣ من املڤاليينالط
ٚ تطلظ فيڢ  خ ٙساڋ طلظ كتابي  عإع  ٙع سڤڥ  ٜم بأيغ عقڤبغ ڣما علګ اإلٕا نڢ ال يل املكلڀ له٘ا الطلظ ف

 التڤضيحاػ.

 

 

ٚاػ ڣالتڤضيحاػ:-2  طلظ التبري

ٙف٬ املكلڀ اإلجابغ علګ الطلظ الشفه أڣ ملا يكڤڗ الجڤاب ال٘ڬ تږ تقٖيمڢ يڤحي   ٚف٬ ي حالغ   ب
ٙساڋ طلظ كتابي بحين  اإلجابغ عن كل أڣ جٜ من النقا٭ مطلڤب تڤضيحها يتعيڗ علګ املحقڄ أڗ يعيٖ 

ٜاميغطابع يضفي فيڢ   .اإلل

ٙيغ للحصڤڋ علګ   ٚڣ ٚڥ املحقڄ علګ أنها ض ٚيِ النقا٭ الت ي ڣيجظ أڗ يبيڗ ه٘ا الطلظ الكتابي بشكل ص
ٚيبيغ حڤڋ عٖم التناسڄ  ٙع الض ٚڣحاػ لإلٕا ٚاػ ڣالتڤضيحاػ ألڗ املكلڀ مطالظ بتقٖيږ الش التبڇي

ٚيبيغ من خال ٙع الض ٚيحاػ ڣبيڗ ما تحصلـ عليڢ اإلٕا ي التص ي املكتشڀ بيڗ ما هڤ مڤجٕڤ  ٙسغ  ڋ مما
قيقغ. ٙقام صحيحيغ ٕڣ ٍٚ بڢ من أ ي اإلتصاڋ ملا يجظ تقٖيږ الٖليل علګ أڗ ماهڤ مص  حقها 

ٚف املكلڀ ال يجظ أڗ يتعٖڥ مٖع  ٚاػ من ط ي يڤما  30ڣطلظ التڤضيحاػ ڣالتبڇي ٕٚ عليها ڣ لتقٖيږ ال
ي ٚقابغ  ٙجيغ )ال ٚقابغ الخا لګ ال اػ يتږ اللجڤ  ٚا  استخال٥عيڗ املكاڗ ڣيمكن  حالغ عٖم نحاعغ ه٘ه اإلج
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ٚقابغ علګ الڤثائڄ هڤ اكتشاف املكلفيڗ غيڇ  ٚيحاػ  األصحاالهٖف من ال ي التص ٚتكبغ  حيِ األخطا امل ڣت
ٚقابغ املعمقغ. اختياٙ مع    1امللفاػ الت تشكل مڤضڤعا لل

ٚقابغ علګ الڤثائق      :1-2الشكل رقږ   مخطط ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:guide du contrôle sur pièces. Direction générale des impats, alger, 2004, p.7. 

ٚ املكلڀ: - ػ ٚقابغ عند مق  ال

ٚاقبڤڗ لألمكنغ الت    لڊ من خالڋ التٖخالػ الت يقڤم بها امل ٚيبيغ ٗڣ ٜ الض ٚاك ٙه امل ٚقابغ خا تتږ ه٘ه ال
ٜاڣڋ فيها ٙاػ  ي ٚا ٚيبغ نشاطهږ. تهٖف ه٘ه التٖخالػ من التأكٖ من صحغ االق ٍٚ بها من املكلفڤڗ بالض املص

ٚاخالڋ الفح٨ امليٖاني للٖفاتٚ ڣالڤثائڄ املحاسبيغ كما يمكن لألعڤاڗ املحققيڗ  معاينغ ميٖانيغ  ج
ٚ املإيغ  ٚاػ العمل. لالستغالڋللعناص  ٕاخل مق

ٚ املعملياػ امل   ٙنغ العناص ي امليٖاڗ.قصٖ مقا ع  ي الڤثائڄ املحاسبيغ مع تلڊ املڤجٕڤ جلغ  ٍٚ بها ڣامل  ص

ٚاقبغ ٕقيقغ لحقيقغ النشا٭ املماٝٙ - ٚيقغ أكٌڇ فعاليغ من غيڇها بحين تسمِ بم ٚف تعًڇ ه٘ه الط من ط
ٚائڄ  ٚف علګ مختلڀ ڣسائل اإلنتاه ڣط لڊ لفح٨ ڣالتع ٚاقبغ ڣالتحقيڄ ٗڣ سسغ الت تكڤڗ محل امل امل

ٙجغ تأهيل العماڋ ڣاملستخٖميڗ له٘ه الڤسائل. ااستعماله  ٕڣ

ٚف عليها من خالڋ أشكاڋ    ٚإاػ الت ليس باإلمكاڗ التع ٚاقبغ بع٬ اإلي ٚيقغ مل كما تستعمل ه٘ه الط
ٚف املكلفيڗ أڣ ظهٙڤ  ي حالغ نق٨ املعلڤماػ املقٖمغ من ط لګ عمليغ املتابعغ  ٚڥ باإلضافغ  ٚقابغ األخ ال

                                                           
1
ٜائٚ, 59املإع   ٙتي للنشٚ, الج ٚائظ, با ٚيغ العامغ للض اػ الجبائيغ, املٖي ٚا   .2002.٥,14من قانڤڗ اإلج

 الرقابة على الوثائق

 عدم وجود نقائص

 وجود نقائص

 اوزات وإفاالت خطرية-

ديد الضرر اجلبائي-  صعوبة 

 إكتشاف التهرب الضرييب-

 نقائص مستخرجة-

ار مكتش-  ف

 حيفظ امللف يف مكانه

طلب معلومات وتوضيحات 
 من أجل التسوية اجلبائية

 اقرتاح تقدمي امللف اجلبائي
على الرقابة اجلبائية
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لڊ  ٜيٖ من املعلڤماػ ٗڣ ٚافقڤڗ بطلظ امل ٚيحاػ يقڤم امل ي مصٖاقيغ التص باإلتصاڋ معملياػ تثيڇ الشڊ 
ٙع. ٚ مع املكلڀ لإلٕال باملعلڤماػ لٖڥ اإلٕا  املباش

ٙف٬    ي ه٘ه الحالغ يقڤم املحققڤڗ بتڤجيڢ طلظ االتصاڋال أڗ للمكلڀ حڄ  ٚ ڣ لګ املكلڀ  املباش ٙسم 
ٚيبغ يتضمن قصغ لتباٝ أڣ غمڤ٩. بالض ٚاػ الت بها   تقٖيږ التڤضيحاػ ڣالتبڇي

ٙڬ الحصڤڋ علګ  ٚڣ ٚڥ املفت٤ أنڢ من الض يجظ أڗ تبيڗ بڤضٍڤ الطلباػ املكتڤبغ املسائل الت ي
ٚيبغ أجال ال يقل عن  ٕٚ املكلڀ بالض ٚاػ بشأنها كما يجظ أڗ يج ٕٙه  لتقٖيږيڤم  30تڤضيحاػ أڣ تبڇي

ٚع  ٚقابغ السطحيغ تقٖم فك ٙ فال ٚا عطا ق ٚيبغ يتږ من خاللڢ  أڣليغ عن املكلڀ الجبائي للمكلڀ بالض
ٚقابغ املعمقغ  لګ ال ٚيحاػ سڤا بقبڤلڢ علګ ما هڤ عليڢ أڣ بتحڤيلڢ  ٚعيغ التص بتٖائي عن مصٖاقيغ ڣش

      1للتفصيل فيڢ أكٌڇ.

ٚع ٚقابغ املعمقغ الف  الثاني: ال

ٚقابغ يتناڣڋ مجمل الڤضعيغ    الجبائيغ ڣك٘ا املاليغ ڣالحالغ املإيغ للمكلڀ حين تفڤ٩ ه٘ا النڤٵ من ال
ي الڤثائڄ  ٚيبغ ڣخاصغ  ي املعطياػ ڣاملعلڤماػ الت لها صلغ بنشا٭ املكلفيڗ بالض ي الفح٨ ڣالتحقيڄ 

 املحاسبيغ ڣالڤضعيغ الجبائيغ.

ي عيڗ املكا - ٙيشًڇ: بأنها مجمڤٵ العملياػ الت لها غ٩ٚ الفح٨  ٚفها ٕانياڋ  سسغ لقٖ ع ڗ ملحاسبغ م
ٚيحاػ  قغ التص ٚاقبغ مٖڥ سالمغ ٕڣ ٙنغ النتائٌ مع بع٬ العملياػ املإيغ بهٖف م خ٨ معيڗ ڣمقا ما أڣ 

ٛمغ. ٙيغ لنحقيڄ التعٖيالػ الال ٚڣ اػ الض ٚا لګ اإلج  املكتتبغ ڣعنٖ اقتضا الحاڋ يمكن االلتجا 

لګ الت - ٚكسيڇ: أنها مجمڤعغ العملياػ الت تهٖف  ٚفها ب ٚيحاػ علګ كما ع قغ التص حقڄ من صحغ ٕڣ
ٚيبغ علګ الٖخل االجمالي .  مجمل املٖاخيل الت لها عالقغ بالض

ٚاء التحقيق املعمق في الڤضعيغ الجبائيغ الشاملغ:الهدف  -1 ج  من 

ٍٚ بها   جام الحاصل بيڗ املٖاخيل املص من جهغ ڣال٘مغ  ي ه٘ا التحقيڄ يتأكٖ األعڤاڗ املحققڤڗ مناالن
ٚڥ كما يمكن القيام  ٚ الجبائي من جهغ أخ ٚ املكڤنغ لها معيشغ أعضا املق املاليغ ڣالحالغ املاليغ ڣالعناص
ٚ نمٰ املعيشغ لشخ٨ غيڇ محپ  جبائيا ڣجٕڤ أنشطغ  ٚ ڣضعيغ امللكيغ ڣعناص به٘ا التحقيڄ عنٖما تظه

ٚيبغ  أڣ مٖاخيل متلضغ عن الض

 لتحقيق املعمق في الڤضعيغ الجبائيغ:معايير انتقاء املكلفيڗ ل-2

خا٥ الطبيعييڗ ال٘ين   ٙ األ ختيا ٙع الجبائيغ جملغ من املعاييڇ يتږ علګ أساسها  سيخضعڤڗ  تتبع اإلٕا
 النڤٵ من التحقيڄ ڣمن ه٘ه املعاييڇ: له٘ا

                                                           

 1
اػ الجبائيغ, املإع   ٚا ٚاطيغ الشعبيغ, قانڤڗ اإلج ٚيغ الٖيمڤق ٜائ يغ الج ٙقږ 20الجمهٙڤ ي80-21من القانڤڗ   ّٙ , 2008-12-30, امل

ٜائٚ,2009املتضمن لقانڤڗ املاليغ لسنغ   .18-13, 2011.٥.٥-2010, الج
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ٚائظ عٖم تجانس - خا٥ ال٘ين الحظـ عليهږ مفتشيغ الض ٍٚ بها  األ نفقاػ سنڤيا ڣالبيڗ املٖاخيل املص
ٚع املكلڀ. ٚإ أس ٚع ڣالشائغغ عن نمٰ معيشغ أف  1الظاه

لګ تعٖيالػ أڣ  - ٕڬ  ٚاقبغ املحاسبغ لږ ت ٙسڤڗ عملياػ غ٤ كبيڇ ڣكڤڗ م خا٥ ال٘ين يعتقٖ أنهږ يما األ
لګ تعٖيالػ معتبڇع. ٕڬ   لږ ن

ٚيحاػ املكتتبغ. عنٖما تكتشڀ مفتشيغ - ٚاػ لعٖم مصٖاقيغ التص ش ٚاقبغ املحاسبيغ م ٚائظ أثنا امل  الض

ٜڣڗ علګ الحص٨ االجتماعيغ  - ٚكا ڣالحائ ٍٚ بها من قبل الش ٙځ معتبڇا بيڗ املٖاخيل املص عنٖما يكڤڗ الفا
ٚاقبغ املحاسبغ.  ڣاملٖاخيل الحقيقيغ بعٖ م

خا٥ -  2 ي٬ األمڤاڋ مثال(ال٘ين يمتلكڤڗ مٖاخيل غيڇ محٖٕع )تبي األ

ٙقږ  ٙئ 2-2الشكل  ٚقابغ الجبائيغ ڣمجاالػ تطبيقها حسظ التا  : أشكاڋ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالبغاملصدر                                 : من 

 

 

                                                           

ٚجع سابڄ, ٥. ٚيبغ, م ٚقابغ الجبائيغ علګ املكلفيڗ بالض .83.84عڤإڬ مصطفى, ال 1
  

2
ٚجع السابڄ, ٥.  ٚيبغ امل ٚقابغ الجبائيغ علګ املكلفيڗ بالض  .85عڤإڬ مصطفى, ال

ئي ب الجب ل الرق  أشك

ب  الرق
ي  المعن

ب  الرق
 المشترك

ب المعمق م الرق ب الع  الرق

ب ي الرق الشك  

ئ ث ى ال ب ع  الرق

ى  ى مست تت ع
تشي  الم

سبي  التحقي المح

 التحقي المنص

التحقي المعم 
ضعي  لمجمل ال

ب المخت  الرق

مديري  ي  لح البحث الج مص ئي  ب الجب رق رعي ل ى المديري ال ى مست تت ع
 المؤسس الكبرى
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ٚقابغ الجبائيغ ڣالصعڤباػ التي تڤاجهها. املبحن الثاني:  مسار عمليغ ال

ٚقابغ الجبائيغ  املطلظ األڣل: مسار عمليغ ال

ٚيڄ ال٘ڬ تسييڇ عليڢ أڣ املساٙ ال٘ڬ تسلكڢ ك٘لڊ    ٚتبٰ أساسا بالط ڗ نجاٍ أڬ عمليغ أڣ عمل ما ي
ٚقابغ الجبائيغ ٚيڄ  عمليغ ال ع ڣخبڇع ف اػ القانڤنيغ ڣك٘لڊ كفا ٚا ٚتبٰ باتباعها ملختلڀ اإلج فنجاحها م

 التحقيڄ.

ٚقابغ الجبائيغ ٚاءاػ األڣليغ لل ٚع األڣل: اإلج  الف

اػ الشكليغ ڣالقانڤنيغ يجظ اتباعها    ٚا ٚقابغ الجبائيغ هناڅ مجمڤعغ من اإلج ي عمليغ ال قبل االنطالځ 
اػ: ٚا  1ڣتشمل ه٘ه اإلج

 املكلفيڗ الخاضعيڗ للتحقيق) اختيار العينغ للدراسغ( تحديد  - أ

ٚا أهږ   ٚاحين يعتبڇ ه٘ا اإلج ٚقابغ,  ج ٚعيغ ي عمليغ ال ٚياػ الف ٚائظ ڣاملٖي حين تقڤم مفتشيغ الض
ٙسالها ٚيٖ التحقيڄ  فيها ثږ تقڤم با ٙ العينغ الت ت ٚقابغ الجبائيغ باختيا ٚائظ  لل ٜيغ للض ٚك ٚيغ امل لګ املٖي

ٙ للفصل ڣاملصإقغ عليها ڣيخضع  ٚإ التحقڄ منها ملجمڤعغ من املعاييڇ املڤضڤعيغ  اختيا العينغ امل
ٚ منها:  ڣالشخصيغ ن٘ك

ي التحقيڄ  - عطا األڣلڤيغ  ٍٚ بڢ خالڋ السنڤاػ املاضيغ مع العلږ أنڢ يجظ  ٙقږ األعماڋ املص أهميغ 
.للممڤليڗ األكٌڇ أهمي  غ من ناحيغ النشا٭ املماٝٙ

ٍٚ بڢ - ٚقږ األعماڋ املص ٙنغ ب ٙباٍ الضعيفغ مقا ٜ ڣاأل ٙ نتائٌ العج ٚا  .ڣطبيعغ النشا٭ املماٝٙ تك

ٚامٌ التحقيق: - ب  عادع ب

ٚقابغ الجبائيغ ٚيغ ال ڣليغ مٖي ٚامٌ التحقيڄ يكڤڗ تحـ مس عٖإ ب علګ مستڤڥ الڤاليغ حين تقڤم  ڗ 
خا٥ القائميڗ بعمليغ التحقيڄ فًڇع التحقيڄ امللفاػ الت يجظ التحقڄ منها بٖقغ.  بتحٖيٖ األ

ٚع الثاني: التحقيق في الڤضعيغ الجبائيغ  الف

ي الڤضعيغ الجبائيغ   ٚيبغ صحيحغ ڣقانڤنيغ البٖ من  من أجل أڗ تكڤڗ عمليغ التحقيڄ  ألڬ مكلڀ بالض
اػ التاليغ: ٚا  2احًڇام اإلج

 

                                                           

https://www.pnst.cerist.dz. ٚقابغ الجبائيغ. ي, عبٖ الحفيٴ لڤان ي العلڤم املاليغ التحقيق املحاسبي كأداع لل ٙسالغ ماجيستيڇ 
ٚع,  .40.41, ً.2012-2011ڣاملحاسبيغ, جامعغ بسك 1

  
2
 Codede pracé dures fixale. Op.cit, art20, p.22. 
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 اإلشعار بالتحقيق: -1

ٚيبغ الخالضع لعمليغ    عالم املكلڀ بالض ي تحقيڄ  ٚڣٵ  ٙع الجبائيغ قبل الش يجظ علګ أعڤاڗ اإلٕا
خ٨ طبيعي أڣ اػ  20معنڤڬ كما نصـ املإع التحقيڄ سڤا كاڗ  ٚا ٚٙ من قانڤڗ اإلج الجبائيغ ال مك

ٚا أڬ تحقيڄ  ج ي  ٚڣٵ  ٙساڋ يمكن الش ٚيڄ  ٚيبغ ب٘لڊ مسبقا, عن ط عالم املكلڀ بالض ي محاسبغ ٕڣڗ 
ٙ أڣ تسليږ  ٙ بالتحقيڄ مقابل  شعا ي  شعا ٚفڤځ بميثاځ حقڤځ ڣڣاجباػ املكلڀ املحقڄ  بالڤصڤڋ م

ٙئ استالم ه٘ا اإلشعاٙ.أيام ابتٖا من ت 10حساباتڢ علګ أڗ تستفيٖ من أجل إٔنى لتحضيڇ مٖتڢ   ا

ٚڣ٭ ا ي اإلشالش ٚها  ٙ بالتحقيڄلقانڤنيغ الڤاجظ تڤاف  عا

تظ املحققيڗ -  أسما ڣألقاب ٙڣ

ٙئ ڣساعغ أڣڋ تٖخل ڣالفًڇع الت يتږ فيها التحقيڄ -  تا

ٚسڤم ڣاالتاڣاع املعنيغ بالتحقيڄ ٚائظ ڣال ٚ كل الحقڤځ ڣالض  ٗك

 اإلطالٵ عليهاتحٖيٖ كل الڤثائڄ ڣاملستنٖاػ الت يجظ  -

ٚ الطبيعيغ لإلستغالڋ أڣ التأكٖ من ڣجٕڤ  - لګ املعاينغ املإيغ كالعناص ٚمي  ٚاقبغ مفاجئغ ت ي حالغ ڣجٕڤ م
ٚاقبغ ٙ بالتحقيقفي املحاسبغ عنٖ بٖايغ امل  الڤثائڄ املحاسبيغڥ ڣحالتها بسلږ اإلشعا

لګ بطالڗ التحقيڄ ٕڬ  ٚڣ٭ السابقغ ي ٚطا من الش  ڗ مخالفغ ش

 التحقيق:بدايغ  -2

ٙ بالتحقيڄ    ستالم املكلڀ باالشعا لبعٖ انقضا املٖع القانڤنيغ من  ٚع ينتقل املحققڤڗ  ګ عيڗ املكاڗ ملباش
ي  ي اليڤم ڣالساعغ املبينغ  ي مقٚ املنشأع  ٚٵ اإلشعاٙأعمالهږ امليٖانيغ ڣيكڤڗ التٖخل  , ڣقٖ ميڈ املش

ٚڬ بيڗ  ٜائ  1أنڤاٵ من التحقيڄ الجبائي: 3الج

 التحقيق في املحاسبغ:2-1

ي املحاسبغ مجمڤعغ العملياػ    ٜاميغيعن التحقيڄ  ٚيحاػ الجبائيغ ل ٚاقبغ التص ٚف  لګ م املكتسبغ من ط
ٚيبغ.  املكلفيڗ بالض

 التحقيق املصڤب:2-2

ٚقابغ أحٖف بمڤجظ قانڤڗ املاليغ سنغ    24بمڤجظ املإع ڣاملعٖلغ  22ڣفقا للمإع  2008هڤ نڤٵ جٖيٖ منال
 .2010من قانڤڗ املاليغ لسنغ

                                                           

.2008.٥,23من قانڤڗ املاليغ لسنغ  37-36املڤإ  1
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ٚيبغ لنڤٵ أڣ عٖعأنڤاٵ من   ي محاسبغ املكلفيڗ بالض ٚا تحقيڄ مصڤب  ج ٙع الجبائيغ  يمكن ألعڤاڗ اإلٕا
ٚائظ لفًڇع كاملغ ألڣ لجٜ منها غيڇ متقإمغ أڣ ملجمڤعغ عملياػ أڣ معملياػ محاسبيغ ملٖع تقل عن  الض

ٚيبغ املتحقڄ معهږ أثنا ه٘ا التحقيڄ تقٖيږ الڤثائڄ  سنغ جبائيغ كما يمكن أڗ يطلظ من املكلفيڗ بالض
ٚتبطغ بالحقڤځ  ٙ الفڤاتيڇ ڣالعقٕڤ ڣڣصڤالػ الطلباػ أڣ التسليږ امل ٚا املحاسبيغ ڣالڤثائڄ التڤضيحيغ علګ غ

ٚسڤم ڣاإلتاڣع املستحقغ بالتحقيڄ. ٚائظ ڣال  1ڣالض

ي مجمل الڤضعيغ الجبائيغ الشاملغ:2-3  التحقيڄ 

ي مجمل الڤضعيغ الجبائيغ العامغ مجمڤٵ اللعملياػ الت تستهٖف الكشڀ عن  قيڄ املعمڄيقصٖ بالتح 
ٍٚ بها  ٙنغ املٖاخيل املص ٚا مقا ٜم ه٘ا اإلج ٍٚ بڢ ڣيستل ٚڣځ بيڗ الٖخل الحقيقي للمكلڀ ڣالٖخالملص كل ف

ٜينتڢ ڣك٘ا املتعلقغ بسياځ  ڣاملٖاخيل ٚإ املستنتجغ من ڣضعيغ أمالڅ املكلڀ, حالغ خ الحياع لسائٚ أف
ٚتڢ.  2أس

 اإلشعار بالتحقيق بنتائٌ التحقيق األڣلي: -3

ٗا تڤصلـ من  استكماڋبعٖ   عالم املكلڀ بالنتيجغ األڣليغ للتحقيڄ  ٙع الجبائيغ  التحقيڄ يجظ علګ اإلٕا
 ٚ ٚڬ أهميغ بالغغ له٘ا اإلج ٜائ ٚٵ الج ٚيب حين منِ املش عإع تقڤيږ الڤعا الض لګ  ا من خالڋ التحقيقاػ 

ٚػ املإع  ٙع الجبائيغ حين ٗك  2009من قانڤڗ املاليغ لسنغ  37أجل حمايغ املكلڀ من تعسڀ اإلٕا
ٚا ڣالت نصـ علګ مايلي: ٙسغ ه٘ا اإلج  بالتفصيل كيفيغ مما

ال أڗ املكلڀ - عإع التقڤيږ  ٙ ب ي األسعا  ٙ ٚا أڗ يشا ي  يجظ تحـ طائلغ بطالڗ اإلج ٚيبغ لڢ الحڄ  بالض
ٙ إلعإع  ٚسل اإلشعا ٚيبغ أڣ من أجل اإلجابغ عليها ڣي ٙفع مبلغ الض ٙه من أجل  ٙ من اختيا باالستعانغ بمستشا

 3التقڤيږ.

ٚاسلغ تكڤڗ ٙف٬ العڤڗ املحقڄ  عنٖ- ٚيبغ ينبغي عليڢ أڗ يعلمڢ ب٘لڊ من خالڋ م مالحظاػ املكلڀ بالض
ٚٛػ ه٘ه  ٗا ب ٙڣ ڣ ٙئيسياك٘لڊ مفصلغ ڣمبڇ ٚاسلغ سببا  ٚا إلعإع التقڤيږ أڣ األخ٘ بعيڗ  امل  االعتباٙ جٖي

ي مٖتڢ  ضا نڢ يمنِ أجل  ٙ األڣلي ف ي اإلشعا ٚځ لها  ٚ جٖيٖع لږ يتږ التط يڤم للمكلڀ لتقٖيږ  40عناص
4مالحظاتڢ.

 

ٚع الثالن: نتائٌ التحقيق النهائي  الف

ٚڬ ڣالفح٨ الت قام بها أعڤا   ٚقابغ الجبائيبعٖ عمليغ البحن ڣالتح غ ڣحصڤلهږ علګ مختلڀ األٕلغ ڗ ال
 الت

                                                           

ٚائيغ الجبائ 20املإع  ٚڬ, ٥.من قاڣڗ االج ٜائ .21يغ الج 1
  

ٙ هڤمغ, الطبعغ الثانيغ,  اػ الجبائيغ. ٕا ٚا ٍٚ قانڤڗ اإلج ي ش .2006.٥,46العيٖ صالحي, الڤجيڈ  2
  

ٚجع سابڄ, ٥. .47العيٖ صالحي, م 3
  

.2009.٥,4من قانڤڗ املاليغ لسنغ  37املإع 4
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ٙع الجبائيغ ڣبعٖ  ٚحـ بڢ املنشأع محل التحقيڄ اإلٕا ٚيب ال٘ڬ ص ٙأيهږ اتجاه صحغ الڤعا الض بن عليهږ 
 ٙ نقضا شعا ٚناه سابقا  املكلڀ بنتائٌ التحقيڄ ڣاإلطالٵ علګ مالحظاػ املكلڀ حڤلها أڣ  األجل كما ٗك

ٍٚ بڢ ڣيأخ٘  ٚيب املص ٙأيهږ اتجاه الڤعا الض ٚ ال٘ڬ يٖڣنڤڗ فيڢ  ٚي ٙع الجبائيغ بكتابغ التق يقڤم أعڤاڗ اإلٕا
 ٙأيهږ األشكاڋ التاليغ:

 قبڤل الڤعاء الجبائي: -1

ٚيغ لجميع العمليا   ٚيبغ يملڊ جميع الڤثائڄ التبڇي ٚأڬ عنٖما يكڤڗ املكلڀ بالض ػ الت قام بها ڣيكڤڗ ه٘ا ال
. عٖإه ڣفڄ القڤاعٖ ڣاملبإ  ڣأڗ ڣعائڢ الجبائي يتږ 

ٚيبي: -2  تصحيِ الڤعاء الض

ٜئيا ڣلكن هناڅ مجمڤعغ   ٚيب للمكلڀ قبڤال ج ڣهنا يمكن القڤڋ أڗ املحقڄ الجبائي قٖ قبل الڤعا الض
ٚافاػمن  ي تحٖيٖ الڤعا  االنح ٚا جهل املكلڀ ببع٬ الڤسائل ڣالقڤاعٖ القانڤنيغ  الت قٖ تحٖف ج

حح.  1الجبائي امل

 رفض الڤعاء الجبائي: -3

ٚقابغ الجبائيغ الڤعا  ٚف٬ أعڤاڗ ال ٚيڀ  قٖ ي لګ تع لڊ ألسباب مڤضڤعيغ إٔػ  ٍٚ بڢ املكلڀ ٗڣ ال٘ڬ ص
ٚب ڣالغ٤ اػ تٖليسيغ بغيغ الته . الحقائڄ أڣ ڣجٕڤ مناٙڣ ٚيب  2الض

ٚڥ: ٚقابغ الجبائيغ باملفاهيږ األخ  املطلظ الثاني: عالقغ ال

ٙفع اللبس من ٗلڊ من     ٙڬ  ٚڣ ٚاجعغ كاڗ من الض ٚا لتعٖٕ املفاهيږ الجبائيغ املتٖاڣلغ: الفح٨, امل نظ
ٚقابغ الجبائيغ.  خالڋ تڤضيحها بحكږ عالقتها بمفهڤم ال

 :الفح٨ -1

ٚيحاػ الجبائيغ املعبڇ عنڢ من قبل املكلفيڗ, ال يعٖف   ٚقابغ علګ التص لګ ال ٚمي  ٙع مجمڤعغ عملياػ ت عبا
سسغ بڤاجباتها الجبائيغ.الفح٨  عالم امل سسغ بل يسمِ ب ٙقابغ الڤضعيغ الجبائيغ للم لګ    3فقٰ 

ٚاجعغ -2  :امل

ٚتبٰ با  ٚاجعغ ي ٗا ڗ عمل امل ٚاجعغ فاإلهتمام ينصظ حڤڋ تحٖيٖها  ي مجاڋ امل ملعلڤماػ املحاسبيغ ڣ
ٚاقبغ  ي م كانـ املعلڤماػ املفيٖع تعبڇ عن تحقيقڢ الڤقائع الت حٖثـ خالڋ الفًڇع املحاسبيغ ڣمفهڤمها 

لګ تحليل أڣ تعٖيل ڣتطهيڇ الحساباػ.  1حسابيغ تهٖف 

                                                           

ٚجع سابڄ,٥. .51عبٖ الحفيٴ الڤاتي, م 1
  

ٙقږ  38املإع  .2009.٥,11املتضمن قانڤڗ املاليغ 08.21من القانڤڗ  2
  

ٚيغ, 70املإع ٜائ اػ البائيغ الج ٚا .2009.٥,9قانڤڗ اإلح 3
  



ٚقابغ الجبائيغ الثاني:الفصل                                                                                        عمڤمياػ حڤڋ ال  

 

41 

 

ٚيقغ منتظ   ٚاػ الت تسمِ بتحٖيٖ التأكٖ من أڗ املحاسبغ ممسڤكغ بط ش ٚاه امل مغ من خالڋ استخ
ا علګ  جلغ  بنا سسغ أڣ هي تسليٰ الضڤ علګ مجمڤعغ من العملياػ املحاسبيغ امل الڤضعيغ املاليغ للم

ٚقابغ  ال أڗ مفهڤم ال ي املفاهيږ ڣتشابهها  ٙغږ التعٖٕ  ٙٛا فه تعٖ ڣسيلغ عالجيغ ٗلڊ نجٖ أنڢ  يبقى با
ٚف علګ الڥ التع ٚفغ مناطڄ الخلل  تهٖف  حيحها ڣمع نقا٭ الضعڀ ڣالخطأ من أجل العمل علګ ت

ٚاف قبل ڣقڤعها من أجل تفإيها.   2ڣاإلنح

ٚڬ  3-2الشكل رقږ   : هيكلغ النظام الجبائي الجزائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ٚيغ, 70املإع ٜائ اػ البائيغ الج ٚا .2009.٥,10قانڤڗ اإلح  1
  

ٚيبغ عڤإڬ مصطفى, ٚقابغ الجبائيغ علګ املكلفيڗ بالض ٚجع سابڄ,٥.ال .61, م 2
  

 هيكلة النطام الجبائي الجزائري  

الرسوم  الضرائب و الضرائب الغير مباشرة
 املختلفة

رسوم على رقم 
 األعمال

شرة  الضرائ المب

 حقوق التداول

 حقوقاالستهالك 

 رسم املالحة 

 رسم األمثل

 ضرائب ورسوم متنوعة

 حقوق الطابع

 حقوق التسجيل

رسوم على القيمة 
ضافةامل  

 الرسم النوعي

الرسم على 
 النواتج

حقوق املضافة 
 املؤقتة

ى  ضرائ ع
ل  رأس الم
ضرائب على أرباح 
 الشركات

ضرائ 
ى  ع
ح  أرب
ضرائب على  مداخيل

 الدخل االمجايل

 رسوم على العقار

رسوم على النشاط 
 امللضى

ضرائب على 
األرباح 
الصناعية 
والتجارية

ضرائب على 
 األرباح

مداخيل القيم 
 املنقولة

 املداخيل العقارية

 املداخيل الفالحية

مرتبات 
 واألجور

 رسوم على رقم األعمال

 ضرائب الدولة

الضرائب 
 احمللية
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عٖإ الطالبغ                      املصدر                 : من 

ٚقابغ الجبائيغ  املطلظ الثالن: الصعڤباػ التي تڤاجڢ ال

ٙع الجبائيغ   ٙاػ الٖڣلغ املتخلفغ  لقٖ حإف اإلٕا ٕا عن الهٖف األساس  املڤكل لها, بسبظ اتسامها بمالمِ 
ٙ  كتسبيڇ اقتصإيا  فتقا ع ڣالنڈيهغ من جهغ ڣ ٚ الكف اإلهماڋ ڣالالمباالع ڣانعٖام الڤعي املنه ڣغياب العناص

ٚڥ فال يمكنها من إٔا مهمتها عل ٚيغ من جهغ أخ ٙع الجبائيغ للڤسائل املإيغ العص ٚام اإلٕا ګ أحسن ما ي
تقاڗ ڣحل املشاكل الت تڤاجهها. ٚعغ ڣ  بس

ي تفش   ي العالږ الثالن هي الت تغيڇ ڣتشڤه الجبايغ كما يمكن القڤڋ أڗ جانبا مهما  ٙع املاليغ  فاإلٕا
ٙع ڣتشجع  ٙيغ ڣالت تضع حٖا لنطاځ التٖخل الفعاڋ لإلٕا ٙاػ اإلٕا ع القٖ ٚع ينجږ عن عٖم كفا الظاه

ٚاڣغغ ٚقابغ ينق٨ من الطمڤحاػ  شيڤٵ امل ٚيغ ڣاملإيغ ڣعٖم فعاليغ ال ٚب, فنق٨ اإلمكانياػ البش ڣالته
ٚإاػ. ي مكافحغ الغ٤ أڣ التحصيل لإلي ٚجڤع سڤا   امل

ٚيغ: -1 1قصٙڤ اإلمكانياػ البش

 

ٚڬ الكڀ حين  ي الجانظ البش ٚيغ سياسغ منتظمغ ڣمنهجيغ نتٌ عنڢ نق٨  ٜائ ٙع الج ڗ عٖم انتهاه اإلٕا
 نجٖ:

 الناحيغ الكميغ:من  - أ

لڊ من خالڋ: ٙع الجبائيغ ٗڣ ي أعڤاڗ ڣمڤظفي اإلٕا ا  ٚيبيغ نعي٤ عبڇ سنڤاػ متتاليغ قصٙڤ ٙع الض  ڗ اإلٕا

ٙع:-  تضخږ مهام اإلٕا

ٚقابغ. خمغ مع عٖٕ قليل من املڤظفيڗ ڣأعڤاڗ ال ٙع نفسها أمام مهام مًڈايٖع ڣ  حين ڣجٖػ اإلٕا

ٚقابغ:-  نق٨ أعڤاڗ ال

خامغ عٖٕ املل لګ حٖ كبيڇ الفًڇاػ املتفاڣتغ ڗ  ٚاقبتها يفسٚ  ٙيغ مل ٚڣ اػ الض ٙنغ بالكفا فاػ باملقا
من ضمانا  ه ما ي ٚڣتينيغ أڣ اإلستثنائيغ ڣهڤ بٖٙڣ ٚقابغ ڣالتٖخل سڤا منها ال ڣاملتباعٖع  للقيام بحمالػ ال

ٛإ  ٚقابغ كلما  ٗا قلـ أڣ ضعفـ ڣتيڇع ال ٚب ڣأكٌڇ أمانا  ٚبيڗ ال٘ين للمكلڀ فيصبِ بمڤجبڢ مته أماڗ املته
ي عٖٕ املحققيڗ مما يجبڇ عنڢ نق٨  لګ النق٨  ٙتهږ باإلضافغ  ٙبحهږ أكٌڇ من خسا ٚين  ال مغام ليسڤا 

سسغ. ٚاع علګ امل  عملياػ التحقيڄ املج

 

 

                                                           

ٚإ,  ٚ م ٚيبي في الجز ناص ٚب ڣالغ٤ الض ٜائٚ, ائٚالته يع, الج ٚ ڣالتٛڤ ٚطبغ للنش ٙ ق .2004.٥,11.12, الطبعغ األڣلګ, ٕا 1
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 من ناحيغ الكفاءع: - ب

ٙع  االعتمإڗ   ٚيب ڣاإلٕا ٚيبيغ غيڇ محكمغ ينعكس سلبا علګ فعاليغ النظام الض الجبائيغ علګ سياسغ ض
ٙاػ  اػ ڣاملها ٙع من حين الكفا مكانياػ اإلٕا لګ ضعڀ  ضافغ  نفسها, فتعقٖ امللفاػ املعالجغ ڣتشبعها 

لګ: ع  ي التأهيل ڣالكفا ٚجع ه٘ا الضعڀ  ي التسييڇ ڣي ع  ٙجا ٙع  ف اإلٕا  أٙڣ

ي  ضعڀ- ٚيبيغ ڣهڤ ما يتخلګ أكٌڇ  ٙاػ الت تخٖم املصالح الض اػ ڣاإلطا ي تكڤين الكفا املٖاٝٙ املختصغ 
 النسظ الضئيلغ الت تتكفل بها الجامعاػ.

ٚسئ أخالقياػ املهنغ.- عتمإ سياسغ ڣطنيغ تهتږ ڣت  عٖم 

ي مجاڋ الجبايغ ٙف املختلفغ  ٙييڗ للمعا ٙاڅ املڤظفيڗ ڣ األعڤاڗ اإلٕا ٕ ڣالحساباػ املعمقغ  عٖم 
ٚيبيغ. ٚيعاػ الض  ڣالتش

ٙتفاٵ مستڤڥ  ع العاليغ ڣالخبڇع الڤاسعغ الت يحققها ا ڗ تڤفٚ العناصٚ الفنيغ ٗاػ الكفا ڣمما سبڄ ف
ها علګ أتږ ڣجڢ. ٙع الجبائيغ بٖٙڣ ٙيبها بعٖ عامل أساس  لقيام اإلٕا  تأهيلها ڣتٖ

ٕٛإ- ٙتبا٭ أ ٚيغ ا ع اإلمكانياػ البش ٙع بكفا ٙڬ تٖعيږ  اإلٕا ٚڣ مع التطٙڤ االقتصإڬ ل٘لڊ باػ من الض
ع. ٛ مهامها علګ أكمل ڣجڢ ه٘ه اإلمكانياػ تبقى محٖٕڣ نجا لګ  ٙع الجبائيغ  ٛ لٖفع اإلٕا  ه٘ا الجها

ٙع   ٚقل مهام اإلٕا ع ڣالتأهيل يع ي الكفا ٙييڗ ڣك٘ا  ي الجانظ العٖٕڬ لألعڤاڗ اإلٕا ٗا كاڗ النق٨  كما 
ي  هږ خيڇ الجبائيغ الت هي  لګ املڤظفيڗ األكفا ڣتشًڇ٭ فيهږ النڈاهغ ڣالتأهيل للقيام بٖٙڣ أمس الحاجغ 

ي ي نفس الڤقـ  , فه  ٚاػ ڣ تلبيغ  إٔا لګ عٖٕ كبيڇ من املڤظفيڗ علګ األقل لسٖ الثغ حاجغ عاجلغ 
ٚيظ. ٙع علګ املٖىالق  1حاجياػ اإلٕا

2قصڤر اإلمكانياػ املاديغ: - ػ

 

ي الڤاقع   صاٍل جبائي ڣمن أمثلغ ٗلڊ  ٜا أمام أڬ  ٙع الجبائيغ يعٖ حاج ڗ نق٨ اإلمكانياػ املإيغ لإلٕا
ٙع ما يلي:  لإلٕا

ٚميږ ڣتجٖيٖ.- لګ ت ي حاجغ   ٚ ٙ بعضها اآلخ ٚاػ ڣاعتبا  القصٙڤ املق

ي ڣسائل النقل الخاصغ, حين أڗ شساعغ املساحغ تحٖ من فعاليغ النظام الجبائي - ما ٕام هناڅ القصٙڤ 
لګ ڣسائل النقل من أجل تإٔيغ املهام.  ٙ  افتقا

                                                           

ٚجع سابڄ, ٥. ٚإ, م ٚ م .13ناص 1
  

www.mfdgi. Gov.dz/index ٚب الجبائيڣله بڤعالم,  ٚاجعغ الجبائيغ  في مكافحغ الته ٚدڣديغ امل ٚ م ٚع ماجيستيڇ أث ٜائٚ. م٘ك  . حالغ الج
ٜائٚ,  .29, 2003.2004.٥ي العلڤم االقتصإيغ, جامعغ الج 2
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اػ - ٙڬ ملا ينع٩ٚ لڢ الكثيڇ من املڤظفيڗ إلعتٖا ٚڣ ال أنڢ ض ڗ كاڗ ه٘ا األمٚ صعظ املناڋ  التأميڗ ڣ
 معنڤيغ ڣجسٖيغ.

- ٙ لګ افتقا ي بع٬ األماكن ألٕنى التقنياػ ملعالجغ املعطياػ ڣاإلحصائياػ باإلضافغ  ٙع  نق٨ ڣانعٖام  اإلٕا
اػ الت  خ ڣالفاكس ڣخاصغ مع التطٙڤ ٚيِ ڣالن الػ التص ٜع اإلعالم اآللي ڣ ٙيغ كأجه ٚڣ ٜع الض لګ األجه

 تشهٖها اقتصإياػ العصٚ.

ي تعطيل الكثيڇ من العملياػ الجبائيغ.- ٙيغ مما يتسبظ   نق٨ املطبڤعاػ اإلٕا

ي العمل.- ٜاػ بأنڤاعها املشجعغ علګ التفاني   نق٨ املحف

ٙع ڗ  ٙفع مستڤڥ فعاليغ اإلٕا غفاڋ الڤسائل املإيغ عائقا أمام  ٚيغ مع  عطا األهميغ للڤسائل البش
ٙها.  الجبائيغ الت تختلڀ نشاطاتها ڣتتنڤٵ إٔڣا

ٚاءاػ اإلداريغ ڣالتنظيميغ: - ث ٚقابغ ڣتعقد اإلج  عدم فعاليغ ال

ٛ ٗلڊ من خالڋ: ٚا ب  ڣيمكن 

ٚقابغ: - ه 1عدم فعاليغ ال

 

لڊ من خال: ٙغږ   ا ٗڣ ال أنها بقيـ تعاني قصٙڤ ٚقابغ  ي عمليغ ال ٙع   الصالحياػ املخڤلغ لإلٕا

ٚفـ عن - ٚقابيغ انح ٚځ ال ڗ الف ها ڣ  ٕڬ ٕٙڣ ٚقابغ ال ت ٚع ألڗ مصالح ال ٚقابغ ال تستجيظ لألهٖاف املسط ال
ٙڅ ڣالبلٖياػ  سساػ ڣالهيئاػ املعنيغ كالجما ها ڣال يڤجٖ تنسيڄ بيڗ مختلڀ امل  ڣغيڇها.ٕٙڣ

ٚيقالتقييٖ - لڊ عن ط ٚيبغ ٗڣ ٚب من ٕفع الض ٚقابغ الفعالغ يفتِ املجاڋ للعٖيٖ من الجهاػ للته فيغياب ال
ٚسم للفڤاتيڇ.  ال

ٚجڤع ڣالڤاجظ الڤصڤڋ - ٚيعيغ امل لګ األهٖاف التش ٚائها من الڤصڤڋ فعال  ج ٚقابغ  عٖم تمكن عملياػ ال
 ليها.

لګ ٕفع بحين الڣجٕڤ لتنسيڄ جٖڬ - ٜاڋ العالقاػ التضامنيغ بيڗ لجاڗ التنسيڄ متڤاضعغ ڣتحتاه  ال ت
ٚيبغ. سساػ املعنيغ بالض  بيڗ مختلڀ امل

ٚاءاػ اإلداريغ ڣالتنظيميغ: -ٍ  2تعقد اإلج

 

ي ما يلي:  ٙع الجبائيغ   تمكن الصعڤباػ الت تڤاجڢ اإلٕا

                                                           

ٚجع سابڄ, ٥. ٚإ, م ٚ م .78ناص 1
  

ٚجع سابڄ. ٥. ڬ, املاليغ العامغ ڣالسياساػ املاليغ, م .237عبٖ املنعږ فٛڤ 2
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ٚيبغ ڣ- ٚها: صعڤبغ ربط ڣتحصيل الض  تقدي

ٚائظ, مماڋ   ٚ بع٬ أڣعيغ الض ي تقٖي ٙع  ٜيٖحتمكا من الصعڤباػ الت تڤاجڢ اإلٕا اػ ي ٚا ڗ ثقل اإلج ف
ٜافيا بأقل أڣ أكٌڇ من  ٙبطا ج ٚيبغ  ٙبٰ الض ٚيبيغ علګ  ٙع الض ٚب فقٖ تعمل اإلٕا ٚيبغ للته يشجع الخاضع للض

ٙ معنڤيغ ڣمإيغ. ثا لګ  ٕڬ   قيمتها مما ي

ٚاءاػ:عدم املساڣاع في تطبيق اإل -  ج

ٚائظ تماٝٙ الالعٖالغ علګ املڤاطنيڗ. ٚقابغ تحكمها ٕڣافع ٗاتيغ مما يجعل مصالح الض  ڗ عمليغ ال

ٚبيڗ:-  عدم التشدد في ف٩ٚ الجزاءاػ علګ املته

لڊ من ٚڣ٩  ٗڣ ٚيب الت من املف ٚب الض ي قضايا الته ٚشڤع املفتشيغ  ٚيب ڣ ال خالڋ محاكماػ الغ٤ الض
ي قضايا الغ٤ الجبائي تتميڈ بالبٰ ألڗ أڗ يف٩ٚ عليها عقڤباػ صا ٙع  ٙمغ ڣاملالحٴ أڗ األحكام الصإ

. ٚيب  القاٿ  يطالظ تحقيڄ خبڇع للتأكٖ من ڣجٕڤ غ٤ ض

ٚيبي:-  1نق٨ الڤعي الض

ٜمغ  ٙع الجبائيغ مل تباٵڗ اإلٕا حٖاف نڤٵ من  ب ٙشيٖع تعمل علګ  ٚفغ لٖڥ املكلڀ سياسغ  ٙاسغ املع الٖ
ٚيبغ ڣيتږ ٗلڊ من   خالڋ:بالض

ٚع  تجنيٖ- ٚيغ من أجل االحتكاڅ باملكلڀ مباش ٚمجغ  ڣتتمثلالڤسائل العص ٚئيغ الت يتږ ب ي الڤسائل امل
ٚع ڣحص٨ تخ٨ املجاڋ  ٚڥ كالڤسائل املكتڤبغ من  ڣاالتصاڋعالم الجبائي ڣڣسائل اإل مڤائٖ مستٖي األخ

ٚائٖ ڣمجالػ. يغ تبڇٛ ٕٙڣ الجبايغ أڣ من حين  الج ٙاػ ٕٙڣ  شها

ٚ تنظيږ - ٍٚ اإلج عالميغ ڣأبڤاب مفتڤحغ علګ الجبايغ الت يتږ فيها تفسيڇ ڣش اػ ڣالغمڤ٩ ال٘ڬ نٖڣاػ  ا
ٚع املكلڀ اتجاه يميڈ بع٬ النص ٛالغ التأڣيالػ املستعصيغ الفهږ, ڣب٘لڊ يتږ تفسيڇ نظ ڤ٥ القانڤنيغ إل

حيِ ڣيساه ٙتكاب املخالفاػ مما يجعلڢ ملًڈما بڤاجباتڢ الجبائيغ علګ الڤجڢ ال ي ٕفع عجلغ التنميغ ا ږ 
 االقتصإيغ.

ي ڣانعٖام أڣڗ ضعڀ امل- ٚيب  ستڤڥ األخال ٙتكاب مثال ضعڀ الڤعي الض ٜاػ ال تلڊ يعتبڇ أهږ املحف
ٚيبغ. ٚب من الض  التحايالػ ڣاملخالفاػ املختلفغ للته

ٚبيغ: -  2غمڤ٩ النصڤ٥ الض

                                                           

اه , كليغ العلڤم االالسياساػ الجبائيغ األهداف ڣاألدڣاػفاٍل محمٖ,  ٚڣحغ ٕكتٙڤ ٜائٚ, أط ٙاسغ حالغ الج قتصإيغ ڣعلڤم التسييڇ, . ٕ
ٜائٚ,  .2006.٥,79-2005جامعغ الج dispace. Univ-bouira.dz  ,. 1

  

ي, ٙ الطالٝ للنشٚ, ٕڣڗ بلٖ نشٚ, اقتصادياػ املاليغ العامغ قحطاڗ السيڤ .1989.٥,162. ٕا 2
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ٙين  ٚيبيغ يجعل املڤظفيڗ غيڇ قإ ٜين عن املتبعغ اليڤميغ ڗ تعٖٕ ڣعٖم ڣضٍڤ النصڤ٥ الض ڣعاج
ٜيغ. ٚك ٙع امل ٚف اإلٕا ٚيعيغ القانڤنيغ املسنٖع لها من ط اػ التش ٚا  لإلج

ٚع لتبسيٰ النظام الجبائي  خالڋ: ڣيكڤڗ ٗلڊ من ڣبالتالي البٖ من تحقيڄ ڣتحٖيٖ أهٖاف مسط

 القيام بتعديالػ جديدع هادفغ: -ّ 

ٚائظ ڣ - ٚيڄ تقلي٨ عٖٕ الض ٚائظلغا التعقيٖاػ عن ط يجإ ض ي  معٖالتها, العمل علګ  بسيطغ ڣسهلغ 
ٚا ج ٚائظ ڣ ٚائظ املعقٖع ڣتبسيٰ أحكام قڤانيڗ الض اػ تنفي٘ها نصڤصها ڣمعٖالتها بٖال من تلڊ الض

لګ تحٖيٖ  ٚيبيغ ڣتحٖيٖ غايتها.ابباإلضافغ  اػ الض  إلعفا

ٚڣضغ- ٚيبغ املف ٕڬ غياب العٖالغ أمام الض لٖڥ املكلڀ  بالظلږبالشعٙڤ  عٖم عٖالغ النظام الجبائي ي
, ڣمن ثمغ فالعٖالغ  ڣالت تقلل ٚيب من حسڢ املٖني اتجاه الڤاجظ الجبائي فيكڤڗ ب٘لڊ الغ٤ الض

ٙتڢ, ڣمن  ي النفقاػ العمغ حسظ قٖ ٕٚ يساهږ  ٚيب يجعل كل ف ٗا تحقڄ نظام ض ال  ٚيبيغ ال تتحقڄ  الض
حيِ الالمساڣاع فالعٖالغ ثمغ يقڤم النظام العإڋ ٗڗ ڣجٕڤ نظام جبائي يعمل علګ جعل كل  تعن بت

ٚإاتڢ. ي ٙتڢ ڣحسظ نظام  ٚيبغ يٖفع حسظ مقٖ  1مكلڀ بالض

ٚقابغ الجبائيغ  4-2الشكل رقږ   : الصعڤباػ التي تڤاجڢ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٖإ الطالبغاملصدر    : من 

 

                                                           

ٚجع سابڄ. ٥. ي, م .163قحطاڗ السيڤ 1
  

ني  ر اإلمك قص
 البشري

ني  ر اإلمك قص
دي  الم

تعقد  ب  لي الرق عد فع
اإلجراءا اإلداري 

التنظيمي

 من ناحية األمهية
 من ناحية الكفاءة

تعقد اإلجراءا 
اإلداري 

 التنظيمي

لي  عد فع
ب  الرق

عدم 
املساواة 
يف تطبيق 
 اإلجراءات

عدم 
التشدد 
يف فرض 
اجلزاءات 
على 
 املتهربني

عد عدال النظ 
ئي  الجب

ب  صع
ربط 
تحصيل 

 الضريب

عي  نقص ال
 الضريبي

 الصعوبا التي تواجه الرقاب الجبائي
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 خاتمغ

ٙجغ األڣلګ قب     ٚا لكڤڗ النظام الجبائي املعمڤڋ بڢ قائږ بالٖ ٚقابغ الجبائيغ تكت٦  أهميغ بالغغ نظ ام ڗ ال
ٙع الكتشاف األخطا ٙيِ املقٖمغ من املكلڀ بهٖف  أعڤاڗ اإلٕا جلغ من خالڋ التصا أڣ املخالفاػ امل

حيحها ڣتقڤيمها له٘ا ٚڬ أڣالها أهميغ كبيڇع  ت ٜائ ٚٵ الج ٚقابغ نجٖ أڗ املش ٜع ال ٜيإع فعاليغ األجه الغ٩ٚ ڣل
ٚع ليڢ هڤ ايجإ حل لظاه ڬ الت تسعګ السلطاػ  ليها أڗ الهٖف املحٙڤ  ڗ الخالصغ الت يمكمن التڤصل 

ٚا لنق٨  غږ أهميتها لږ تصل لتحقيڄ ه٘ا الهٖف نظ ٜتها ٙڣ ٚقابغ ڣأجه ٚيب من خالڋ ال ٚب ڣالغ٤ الض الته
يتها ل٘لڊ نجٖ أڗ تحسيڗ العالقغ بيڗ  ٕٕٚڣ ٚ يضعڀ م ٙيغ للقيام بمهامها ه٘ا األم ٚڣ اإلمكانياػ املإيغ الض

ٙيغ  ٚڣ اػ الض ٚا ٙع ڣاملكلڀ من اإلج ٚفيڗ ڣااإلٕا ٚجڤ لتقلي٨ الحٖ بيڗ الط ڬ امل لګ الهٖف املحٙڤ لڤصڤڋ 
ٚقابغ. ي تحقيڄ الفعاليغ لل  يساهږ 
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: إدار الرقاب الجبائي في مركز الضرائ               الفصل الثال

 مقدم الفصل

لګ مختلڀ الجڤانظ املتعلقغ  ٚقنا فيڢ  ٚڬ في البحن  ڣال٘ڬ تط يعٖ االقتصإ من الشڄ النظ
ٙاسغ تږ اختياٙ مصلحغ من  ه للٖ ٚائظ ڣكنمٗڤ ٚقابغ الجبائيغ ڣمٖڥ مساهمتها في ضبط الض بال

ٙها الهيئغ املصالح  ٚائظ لڤاليغ مستغانږ باعتبا ٚيغ الض ٙ علګ مٖي الجبائيغ املتنڤعغ, حين ڣقٸ االختيا
حٖ الهياكل الجبائيغ  ٚائظ الڤاليغ تعٖ  ٚيغ ض العليا علګ مستڤڥ الڤاليغ ڣليس ه٘ا فحسظ فمٖي

ٙڬ املفعڤڋ حال ٚڬ حسظ الهيكل التنظيم السا ٜائ يغ في النظام الجبائي الج ٚئيسيغ املحٙڤ  يا.ال

ٚڬ تماٝٙ عملها  ٜائ ال حلقغ من حلقاػ النظام الجبائي الج ٚائظ بڤاليغ مستغانږ  ٚيغ الض ڣما مٖي
ٚقابغ الجبائيغ املعتمٖع علګ  ٚځ ال ٚيڀ بط ڣنشاطها ضمن الحٖٕڣ االقليميغ للڤاليغ ڣسنحاڣڋ التع

ٚائظ. ٚيغ ڣكيفيغ مساهمتها في ضبط الض  مستڤڥ ه٘ه املٖي

لګ   مبحثيڗ:ڣمنڢ ينقسږ ه٘ا الفصل 

ٚائظ ٙع الض ٕا  املبحن األڣڋ: 

ٚقابغ الجبائيغ. ٚځ ال ٙاسغ حالغ في ط  املبحن الثاني: ٕ
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ل: إدار الضرائ  املبح األ

ٚيبغ    ٚيب ڣالتڤاصل بيڗ الخاضعيڗ للض ٜيا في التنظيږ الض ٙكائ ا  ٚائظ ٕٙڣ ٚيغ الض تلعظ مٖي
ٚيغ مثل ٙع التابعغ للمٖي ٜنا ٕاملفتشيغ  ڣمختلڀ اإلٕا ٙك ٙاستنا في ه٘ا الفصل علګ ڣالقباضغ ڣله٘ا 

ٚځ ڣالڤسائل املستعملغ من  لګ كيفيغ التحصيل ڣالط قسامها, باإلضافغ  ٚيغ ڣ مختلڀ هياكل املٖي
ٚها. ڣام ٚيغ في تنفي٘  ٚف ه٘ه املٖي  ط

هياكلها ل: مديري الضرائ   املطل األ

ٚيغ الج   قليږ املٖي ٚياػ الڤاقعغ تحت  حٖڥ املٖي ڗ هي  جل  سيسها من  هڤيغ لڤاليغ شلڀ يتږ ت
ٚيبيغ علګ مستڤڥ  ٙاػ الجبائيغ بشكل قانڤني لضبط العملياػ الض تقڤم بسن التڤجيهاػ ڣالقٖ
ٚعيغ للتحصيل  ٚياػ ف ٚيغ من عٖع مٖي املفتشياػ ڣالقباضاػ التابعغ لها حين تتكڤڗ ه٘ه املٖي

ٛعاػ ڣالڤسائل ڣاملستخٖميڗ.  ڣالعملياػ الجبائيغ ڣاملنا

 : الهيكل التنظيمي ملديري الضرائ بوالي مستغان1-3الشكل رق 

  

 

 

ٚاقبغ ڣالتحصيل-1         مكتظ اإلحصاء-1   مكتظ املستخٖميڗ-1 ٙيغ-1     مكتظ امل ٛعاػ اإلٕا التحقيقاػ مكتظ -1           مكتظ املنا

                                                           الجبائيغ

ٛعاػ القضائيغ-2           مكتظ اإلحصاء-2        مكتظ التنشيط-2   مكتظ الڤسائل املإيغ-2 مكتظ البحن عن -2         مكتظ املنا
 املإع الجبائيغ

ٕٙ التحصيل-3        مكتظ املحاسبغ-3  مكتظ البطاقاػ-3                   مكتظ التبليغ-3مكتظ التحصيالػ القضائيغ  -3     مكتظ ڣا

ٚائظ لڤڋ املصدر                                                   ٚيغ الض  ايغ مستغانږ: مٖي

 املطل الثاني: مركز الضرائ

ٜ ڣاحٖ علګ مستڤڥ كل ڣاليغ. 2011تږ فتحڢ في جانفي  ٚك  بمٖينغ مستغانږ بحين يڤجٖ م

ٚيبغ ڣعمليغ التحصيل  ه في عٖع مهام منها متابعغ امللفاػ الخاصغ باملكلفيڗ بالض يكمن ٕٙڣ
ٛعاػ, التابعيڗ للنظام الجبائي  عمالهږ يفڤځ ڣاملنا ٙقږ   10000الحقيقي يخضٸ له٘ا النظام ال٘ين 

 ٕه.

ٚائظ - ٜ الض ٚك  ملڀ 8000قل من  1صنڀ م

ن  مديري الضرائ لوالي مستغ

املديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية

املديرية الفرعية 
 للعمليات اجلبائية

املديرية الفرعية 
 للعمليات اجلبائية

املديرية الفرعية للوسائل 
 املادية والبشرية

املديرية الفرعية 
 للتحصيل
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ٚائظ صنڀ - ٜ الض ٚك  ملڀ 8000لګ  4000من  2م

ٚائظ الصنڀم- ٜ الض  ملڀ 4000قل من  3ٚك

 : الهيكل التنظيمي ملركز الضرائ2-3الشكل رق 

 

 

 

 

 

 

 

ٙيغ-1 ٛعاػ اإلٕا ٚئيس-1                مصلحغ التفتي٤ علګ املإع الجبائيغ      -1       مصلحغ املنا مصلحغ جبايغ - 1                                نائظ ال
 القطاٵ الصباعي  

ٛعاػ القضائيغ -2 ٚاقبغ ڣالتحقيڄ           -2     مصلحغ املنا  ETPمصلحغ جبايغ-2                مصلحغ املحاسبغ               -2               مصلحغ امل
سسغ االشغاڋ  م

-3                       مصلحغ املتابعغ           -3                                        مصلحغ البطاقاػ-3                                               ڣاللجاڗ
ٙڬ   مصلحغ جبايغ القطاٵ التجا

ٙ بالتحص-3 مصلحغ -4              الصنٖڣځ                             -4                                           مصلحغ التٖخل-4        يلمصلحغ االشعا
 جبايغ قطاٵ الخٖماػ

ٚع-5                                                                                                                                       مصلحغ جبايغ املهن الح

ٚائب لڤاليغ مساملصدر                                                                 ٚيغ الض  تغانږ: مٖي

:  مركز الضرائ الجوار

ٚتي مشًڇكتيڗ في  ڗ تكڤڗ ٕائ ٜ بل يمكن  ٚك ٚع م ٜام في كل ٕائ ٜ خا٥ بالٖڣائٚ, ليس باإلل ٚك ه٘ا امل
ٜ ڣاحٖ. ٚك  م

ٚيبغ الخاضعيڗ  ٚائظ ڣلكن اإلختالف في املكلفيڗ بالض ٜ الض ٚك ه في نفس مهام ڣهيكل م يتمثل ٕٙڣ
عمالهږ  ٙقږ  ٜافي )ال يتعٖڥ   ٕه(10000000للنظام الج

 

 

ح الرئيسي  المص
تحصيل  ل

 مركز الضرائب

رئيس مركز 
 الضرائب

ح اإلعال اآللي ل مص ح االستقب  مص

ح الرئيسي  المص
ف  لتسيير الم

املصلحة الرئيسية للمراقبة 
 والتحقيق

ح  الرئيسي المص
زع من  ل
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 املعدل الضريب
ٜافيغ  ٚيبغ الج تعڤ٩ بالض

 في: VFIالڤحيٖع 
 
 
 
 
 
ٚسڤم املماثلغ الخاصغ: -2  ال

ٙڬ علګ األمالڅ  ٚسږ العقا ال
 املبنيغ.

 
 
 
 

 علګ األمالڅ غيڇ املبنيغ:
 

ٜافي:  النظام الج
ٙقږ  5% بالنسبغ ألنشطغ بيٸ البضائٸ ڣاألشياء عنٖما ال تتجاٛڣ 

ٚفيڤڗ ڣالتقليٖيڤڗ 5000000األعماڋ السنڤڬ  ٕه بما في ٗلڊ الح
ٙسڤڗ لنشا٭ حٚفي.  املما

ٙباٍ  12% ٕيغ الخٖماػ التابعغ لفئغ األ بالنسبغ ألنشطغ ت
ٙقږ األعماڋ السڤڬ  ٙيغ عنٖما ال تتجاٛڣ  الصناعيغ ڣالتجا

 ٕه.5000000
تږ معن الكلمغ. 3%-  بالنسبغ لألمالڅ املبنيغ ب
ع في  بالنسبغ لألمالڅ املبنيغ 10%- لإلستعماڋ الكلي ڣاملڤجٕڤ

 مناطڄ محٖٕع.
كبڇ من  5%- ٙاض  الت مساحتها  قل من 500بالنسبغ لأل ٚبٸ ڣ مًڇ م

ٚبٸ. 1000ڣ تساڣڬ   مًڇ م
ٚبٸ.°°° 1عنٖما تفڤځ مساحتها  10%-  مًڇ م
ٚانيغ. 5%  علګ األمالڅ غيڇ املبنيغ ڣاملتڤاجٖع في املناطڄ غيڇ العم
ٙاض  5%- ڣ تساڣڬ  لأل ٚانيغ الت مساحتها تقل  ٚبٸ. 500العم  مًڇ م
ٚانيغ الت مساحتها ما بيڗ  7%- ٙاض  العم ڣ  500لأل ٚبٸ ڣتقل  مًڇ م

ٚبٸ. 1000تساڣڬ   مًڇ م
ٚانيغ عنٖما تفڤځ املساحغ  10%- ٙاض  العم ٚبٸ 1000لأل  .مًڇ م
ٙاض  الفالحيغ. 3%-   بالنسبغ لأل

 

 

 

 

 

 

 املعدل الضريب
ٚائظ -3 ٚع الض  النظام الحقيقي: غيڇ املباش
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ٚسږ علګ القيمغ املضافغ  تعڤ٩  TVAال
ٚيبغ الڤحيٖع   .IVEبالض

 
 
 
 
 
 

ٚع علګ االستهالڅ ٗهظ,  ٚائظ الغيڇ مباش الض
 فضغ, بالتيڗ.

 
 البًڇين.-التبغ-الكحڤڋ 

  %17ڣ %7معٖليڗ هما 
 النظام الجزافي:

بالنسبغ ألنشطغ بيٸ البضائٸ ڣاألشياء  6%
ٙقږ األعماڋ السنڤڬ عنٖما ال يتجا ٛڣ 

ٚفيڤڗ ڣالتقليٖيڤڗ 300000 ٕه بما في ٗلڊ الح
. ٙسڤڗ لنشا٭ حٚفي فن  املما

ٕيغ الخٖماػ التابعغ  12% بالنسبغ ألنشطغ ت
ٙيغ عنٖما ال  ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا لفئغ األ

ٙقږ األعماڋ السنڤڬ   ٕه300000تتجاٛڣ 
ٚام.-  ٙسږ الضماڗ بالهيكڤغ
 من ال٘هظ. ٕه بالنسبغ للمصنڤعاػ8000-
 ٕه بالنسبغ للمصنڤعاػ من البالتيڗ.20000-
 ٕه بالنسبغ للمصنڤعاػ من الفضغ.300-
ٙسميا قيمتڢ.-  حسظ جٖڣڋ يحٖٕ 

 

 

 

 

 

 

 املعدل الضريب
 TAٙسږ التطهيڇ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٕه علګ كل محل ٗڬ استعماڋ 1000ٕه ڣ500مابيڗ -
.  سكن

ٕه علګ كل محل ٗڬ 10000ٕه ڣ1000ما بيڗ -
ڣ ما شابهڢ. ٙڬ حٚفي  ڣ تجا  استعماڋ منه 

ع ٕه 20000ٕه ڣ5000ما بيڗ - ٩ٙ مهي علګ كل 
اػ.  للتخييږ ڣالقطٙڤ

ٕه علګ كل محل ٗڬ 100000ٕجج ڣ 10000ما بيڗ 
ڣ ما شابهڢ ينتٌ  ڣ حٚفي  ٙڬ  ڣ تجا استعماڋ صناعي 

عاله.كميغ من النفاياػ تفڤځ األصناف  ع   امل٘كٙڤ
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ٚيبغ علګ الٌڇڣع ) األمالڅ(   TPالض

جٖڣڋ متصاعٖ لقسط القيمغ الصافيغ من األمالڅ -
ٚيبغ.  الخاضعغ للض

-٩.ّ.  قسط ځ.٥.
ڣ يساڣڬ -  %0          ٕه          12000000يقل 

لګ 12000001من -  .%0,5       ٕه8000000ٕه 
 %1         ٕه 22000000لګ 180000001من -

لګ 220000001من -   %1,5     ٕه 30000000ٕه 

 %2      ٕه 50000000ٕه لګ 300000001من -

 ٕه50000000يفڤځ -

 

 

 

 

 

 

 دراس حال في طر الرقاب الجبائياملبح الثاني: 

ٚيِ     ڗ املكلڀ هڤ ال٘ڬ يقڤم بالتص ڬ  ٚيحي,  ٚڬ نظام تص ٜائ علګ العمڤم يعتبڇ النظام الجبائي الج
ٚاقبغ ڣمتابعغ  بمٖاخلڢ ڣباتالي ٚائظ سڤڥ م ٙع الض ٕا ٚيبغ الڤاجظ عليڢ ٕفعها, ڣما علګ  يحسظ الض

ٚيحاػ.  ه٘ه التص

الحق في مراقبتها ل: مفهوم التصريحا الجبائي   املطل األ

ٚائظ من  -  ٙع الض ٕا ٙع عن ڣثيقغ يستلمها املكلڀ من  عمالڢ هي عبا ٚقږ  ٚيِ فيها ب جل التص
ڣ تكاليفڢ, ثږ يقڤم ڣ  ٙتجاعڢٙباحڢ  ثباػ تستعيڗ بڢ  با ٚائظ لتكڤڗ كٖليل  ملصلحغ الض

ٚيبغ املناسظ للمكلڀ.  لتحٖيٖ مبلغ الض

ڣ  ٙسږ  ڣ  ڣ حڄ  ٚيبغ  ٚيحاػ ڣاملستنٖاػ املستعملغ لف٩ٚ كل ض ٙع الجبائيغ التص ٚاقظ اإلٕا حين ت
سساػ ڣا ٚقابغ علګ امل ڗ تماٝٙ حڄ ال ٚ تاڣع, كما يمكنها  ڣالت لهيئاػ الت ليس لهاصفغ التاج

نتقٖم  سساػ ڣالهيئاػ املعنيغ  ٚتباػ مهما كانت طبيعتها ڣيتعيڗ علګ امل ڣ م تعابا  ڣ  ا  جٙڤ تٖفٸ 
ٚ عليها. ٚ ڣالڤثائڄ املحاسبيغ الت تتڤف ٙع الجبائيغ بناءا علګ طلبها للٖفات   لإلٕا
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ٚيحاػ الجبائيغ املقٖ ٚاقبغ  التص ڗ يطلظ التڤضيحاػ ڣللمفت٤ الحڄ في م مغ من قبل املكلفيڗ ڣلڢ 
ٙيغ  ٚڣ ٚاها املفت٤ ض ٚيِ النقا٭ الت ي ڗ تبيڗ الطلباػ الكتابيغ بشكل ص ڣاملعطياػ حين يحظ 
ڗ  جابتڢ في مٖع ال يمكن  ٚيبغ لتقٖيږ  ٚاػ ڣتكليڀ املكلڀ بالض ڣ التبڇي للحصڤڋ علګ التڤضيحاػ 

 يڤما. 30تقلعن 

 املكلفي امللزمي باكتتابها: بائيأنواع التصريحا الج - ب

ٚيِ فيها كل فيما    ٜم املكلفيڗ باالكتتاب ڣالتص ٚيحاػ الجبائيغ ڣالت يل هناڅ مجمڤعغ من التص
ٙئ تسليمها للهعيئغ الجبائيغ املكلفغ قانڤنا, ڣفي ما يلي  يعنيڢ ڣيخصڢ, محًڇميڗ ب٘لڊ مڤاعيٖ ڣتڤا

ٚيحاػ ڣاملكلفيڗ املعنيي  بها ڗنستع٩ٚ جملغ ه٘ه التص

 التصريح بالوجود: -

ٜجيٖع   ٜافيغ ال ٚيبغ الج ٚيبغ الجٖٕ, ڣال٘ين يخضعڤڗ للض ٚيِ املكلفيڗ بالض يخ٬ له٘ا التص
ٚيبغ ) ٚكاػ  )IBSڣالض ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ڣ الض  )IRG) .الٖخل اإلجمالي 

قصاه  جل  ٚيِ بالڤجٕڤ في  ٚيِ بڢ 30يتږ اكتتاب التص لٖڥ  يڤما من بٖء النشا٭, حين يتږ التص
ڗ يتضمن املعلڤماػ التاليغ: ٙسغ النشا٭, ڣيجظ  ٚائظ الت يتبٸ مكاڗ مما  مفتشيغ الض

 االسږ ڣاللقظ-1

 العنڤاڗ-2

-:  التصريح الشهر

ٚيغ  ٚيحاػ  الشه ٚسڤم ڣاملكلفيڗ الخاضعيڗ تتعٖٕ التص ٚائظ ڣال  بحسظ تعٖٕ الض

ٚسڤم املحصل ٚيبغ ڣال ٙ بالض شعا ٚيِ ڣحيٖ يعتبڇ كجٖڣڋ  ٚيڄ االقتطاٵ مفهڤمڢ: تص غ نقٖا عن ط
( , ٚسڤم علګ النشا٭ املنه ٚكاػ /( , التسبيقاػ علګ الحسابTAPال ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   /الض

ٚيبغ علګ الٖخل االجمالي ٚيبغ علګ الٖخل االجمالي  -الض ٙ  /الض ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي  -جڤ  /الض
ٙيغ -/مٖاخيل األمڤاڋ املنقڤلغ ٙباٍ غيڇ التجا ٚسږ الٖاخلي علګ اإلستهالڅ -األ ٚسږ علګ القيمغ  -ال ال

 املضافغ.

ٚين يڤم من كل شهٚ. ٚڬ في العش ٚيِ الشه  ڣيتږ ايٖاٵ التص

ٵ فيها: ٚيِ ڣالهيئغ الجبائيغ الت يٕڤ  املكلفيڗ املعنييڗ به٘ا التص

سساػ التابعغ للنظام الحقيقي-1  امل

سساػ التابعغ للنظام -2 ٜافيامل  الج
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سسغ. ٚ امل ٚائظ الت يتبٸ لها مق ٚڬ لٖڥ قباضغ الض ٚيِ الشه يٖاٵ التص  يتږ 

ٚيِ الفصلي:-  التص

ٚيبغ  ٚيحاتهږ فيما يخ٨ الض ٚيبغ الخاضعيڗ للنظام املبسط اكتتاب تص يتعيڗ علګ املكلفيڗ بالض
ٚسږ علګ القيمغ املض /علګ الٖخل اإلجمالي ٚسږ علګ النشا٭ املنه ڣك٘ا ال افغ خالڋ جٙڤ ڣال

ٙقږ األعماڋ  ڣ تږ تحقيڄ  ٚ املڤالي للثالثي املٖني ال٘ڬ تږ خاللڢ ٕفٸ األجٙڤ  ٚين يڤم األڣلګ للشه العش
 فيڢ.

- : األربا  التصريح السنو باملداخيل 

ٚيبغ علګ  ٚيحاػ السنڤيغ األڣڋ يتعلڄ بالض ٚيحاػ نميڈ بيڗ ثالثغ من التص في ه٘ا النڤٵ من التص
ٙباٍ  الٖخل اإلجمالي, ڣالثاني ٚيبغ علګ  ما النڤٵ الثالن فيتعلڄ بالض ٜافيغ  ٚيبغ الج يتعلڄ بالض

ٚكاػ.  الش

ٜافيغ الڤحيٖع: ٚيبغ الج ٚيحاػ في نظام الض  التص

- ( (: G12تصريحالتصريح لرق األعمال لنظام الضريب الجزافي الوحيد  السنو

ٵ من قبل املكلڀ  ٚڬ من كل سنغ. 1قبل  لٖڥ املصالح الجبائيغهي ڣثيقغ تٕڤ  فيف

 :مثال

ٚقږ  2009ڣفي بٖايغ سنغ  2008تاجٚ مڤإ غ٘ائيغ عامغ بٖ نشاطڢ في ماٝٙ  ٚيِ ب يقڤم بالتص
ٚيِ  2008عمالڢ لسنغ  ٚائظ قبل  G12في التص لګ مصلحغ الض ٚجعڢ  ٚڬ من  1السنڤڬ ثږ ي فيف

 .2009سنغ 

 (C8التصريح بالوجود )تصريح -

ٚسلڢ ٍٚ بڢ في  ت ٚيبغ ڣفقا ملا ص ڗ تكڤڗ حٖٕػ املبلغ الخاضٸ للض ٚائظ للمكلڀ بعٖ  ٙع الض ٕا
G12 :ه يعيٖها حسظ الحاالػ التاليغ  ال٘ڬ بٖٙڣ

ٙع  القبڤڋ باقًڇاحاػ اإلٕا

ٙع. ٚف اإلٕا ٙقږ األعماڋ املقًٍڇ من ط ٚاػ لتخفي٬   عطاء تبڇي

ٙع يعٖ عٖ ٕٚ علګ اقًڇاحاػ اإلٕا ٕٚ ه٘ا ٗا لږ يقږ املكلڀ بال ٚيٸ م ال كقبڤڋ ضمن ڣفقا للتش
 . ٚيب  الض

ٚيِ -  :C9تص
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ٚيبغ.  ٚيبغ ڣقيمغ الض  ڣيتږ فيڢ التبليغ النهائي للمكلڀ باملبلغ الخاضٸ للض

ٚيحاػ في النظام الحقيقي:  التص

 :IRGاللتصريح الخاص بالضريب عل الدخل اإلجمالي -

ٚبِ الحقيقي  هڤ ڣثيقغ تتضمن مجمڤعغ املٖاخيل ٚيبغ الخاضعڤڗ لنظام ال يقٖمها املكلفڤڗ بالض
ٙباٍ التاليغ:  ال٘ين يحصلڤڗ علګ املٖاخيل ڣاأل

ٙاػ امللكياػ الغيڇ املبنيغ يجا تيغ من  ٙيغ مت  مٖاخيل عقا

ڣ املماثلغ ٙباٍ املهن الصناعيغ ٚفيغ  ٙيغ ڣالح  ڣالتجا

ٝڣ األمڤاڋ املنقڤلغ  مٖاخيل ٙ

ٚتباػ ڣاألجٙڤ ڣالع ػ املختلفغامل  الڣاػ ڣاملٖاخل ڣاملكاف

ڣ غيڇ املبنيغ ڣالحقڤځ املتعلقغ بها. ٙاػ املبنيغ  ٛڋ بمقابل عنالعقا  فڤائ٬ القيمغ للتنا

ٚيِ قبل  ٙساڋ ه٘ا التص ٚيل من السنغ الت تلي سنغ االستغالڋ  1ڣيجظ   ب

, الفصل أ الثالثي ) التصريح -  (:G50التصريح الشهر

ٚسږ  ٚبِ الحقيقي ڣنظام ال ٚيبغ الخاضعيڗ لنظام ال ڣ ثالثي يقٖمڢ املكلفڤڗ بالض ٚڬ  ٚيِ شه هڤ تص
ٚيڄ  ڣ عن ط ا  ٚسڤم فٙڤ ٚائظ ڣال ٚع املعنييڗ بٖفٸ الض صحاب املهن الح علګ القيمغ املضافغ ڣك٘ا 
ٚائظ  ٚيِ لٖڥ قابضغ الض ٚع ڣيتږ ايٖاٵ ه٘ا التص ج ٙع  االقتطاٵ من املصٖٙ مثل صاحظ سيا
ٚين يڤما من الشهٚ املڤالي للشهٚ ال٘ڬ استحقت فيڢ  فٸ املبالغ املقابلغ خالڋ عش املختصغ ٕڣ

ٙ ڣيتضمن: ڣ ال٘ڬ تږ فيڢ حسږ االقتطاعاػ من املصٖ  الحقڤځ الجبائيغ 

  TAPالرس عل النشاط املنهي -

ٚكاػ- ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   IBSالتسبيقاػ علګ الحساب للض

ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمال- ٙ الض ٚڥ من املصٖ  ي علګ األجٙڤ ڣاالقتطاعاػ األخ

 حڄ الطابٸ -

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ-  ال

 (:G50Aالتصريح) -

ڣ ثالثي يتضمن: ٚڬ  ٚيِ شه  هڤ تص
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ٚسږ علګ النشا٭ املنه-  ال

ٜافي-  الٖفٸ الج

ٚيبغ علګ الٖخل األجمالي لألجٙڤ - ٙ للض  IRG salaireاالقتطاعاػ من املصٖ

ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي  مٖاخيل- ٙ للض ٚڥ من املصٖ  خ

ٚكاػ - ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ٙ للض  IBSاقتطاعاػ من املصٖ

ٚيِ )-  (:G51التص

ٍٚ فيها بمبلغ االيجاٙ ڣ  ٚائظ يص ٙع الض جٚ إلٕا ڣمٖتڢ حسظ اإلتفاځ مٸ هڤ ڣثيقغ يقٖمها امل
جٚ.  املست

.  املطل الثاني: مراحل الدراس التطبيقي

: تقدي الحال التطبيقي املرحل- ل  األ

ٚائظ الڤالئيغ لڤاليغ مستغانږ(, تقڤم املصلحغ  ٚيغ الض ٚقابغ الجبائيغ تمت ٕاخل املصلحغ )مٖي ال
ٚيبغ لضماڗ قيامهږ بڤاجباتهږ  ٚقابغ الجبائيغ بغيغ التحقيڄ في ڣضعيغ املكلفيڗ بالض ٚاءاػ ال باج

ٜينغ العامغ.  اتجاه الخ

ٙع الجبائيغ تحقيقاتها في  ٚػ اإلٕا ج حٖ املكلفيڗ ال٘ڬ  ٙاستنا علګ  ػ ٕ ڣفي ه٘ه الحالغ تمحٙڤ
ٚسڤم. ٚائظ ڣال  محاسبغ ڣشملت جملغ من الض

ٚاػ ڣالعملياػ  ٚقابغ في كشڀ الثغ ٙڣ ال ثٚ التحقيڄ في محاسبغ املكلڀ ٕڣ ڣفي ما يلي سنتناڣڋ 
 التٖليسيغ.

ٚاءاػ التحقيڄ - ج ٚحلغ الثانيغ:   في ڣضعيغ املكلڀامل

ثائق املكل املعني املعني: -أ  الرقاب عل 

ٚاءاػ الت يتبعها  ه٘ا النڤٵ من التحقيقاػ كغيڇه من التحقيقاػ الجبائيغ, لڢ مجمڤعغ من اإلج
ٚاءاػ: هږ ه٘ه اإلج ٚجڤع ڣ  املحقڄ تحقيقا لألهٖاف امل

 اإلطالٵ علګ امللڀ الجبائي للمكلڀ املعن به٘ا التحقيڄ.-1

سساػ الت لها اإل -2 ٚإ عائلغ املعن ڣامل ف ٙع ڣالت تخ٨  ع اإلٕا طالٵ علګ كل امللفاػ الت بحٛڤ
 عالقغ بڢ.
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ٚڥ ڣفقا لحڄ اإلطالٵ باستعماڋ تخ٨ املكلڀ املعن البحن عن املعلڤماػ -3 خ ٚاف  ط لٖڥ 
ٚبط ڣبطاقاػ املعلڤماػ.  كشڤف ال

ٚ يڤما -4 جال للتحضيڇ بخمسغ عش لګ املكلڀ املعن ڣيمنِ  ٚاقبغ مٸ ڣصل استالم  ٙ بامل شعا ٙساڋ 
ٙئ   اإلشعاٙ, استالمابتٖاءا من تا

ٙع خاصغ )بطاقغ ڣضعيغ املمتلكاػ(-5 ٚيِ بكافغ ممتلكاتڢ في استما  الطلظ من املكلڀ املعن التص

لګ عيڗ ٗا-6 ٚ يجٛڤ للمكلڀ التنقل  ٙيغ للتحقيڄ. استٖعګ األم ٚڣ  املكاڗ لجمٸ كل املعلڤماػ الض

ٛمغ -7 ٚاػ ڣالتڤضيحاػ الال فإتڢ بكل التبڇي ڗ يطلظ من املكلڀ املعن  يجٛڤ للمكلڀ الجبائي 
 الستكماڋ التحقيڄ.

:-ب  التحقيق في املعلوما املحاسبي

ٚائظ  ڗ ه٘ا التحقيڄ شمل جملغ من الض ٙع  ٚسڤم بما في ٗلڊ الكما ڣسبڄ اإلشا ٚسږ علګ ڣال
ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي. ٚسږ علګ النشا٭ املنه ڣالض  القيمغ املضافغ , ال

 :TVAالرس عل القي املضاف -1

ٚقږ  ٚائظ, ڣبشكل كبيڇ ب ٚسږ علګ القيږ املضافغ املستحڄ الڤاجظ التسٖيٖ ملصلحغ الض ثٚ ال يت
األعماڋ املحقڄ الفعلي ڣألڗ عمليغ التحقيڄ في املعلڤماػ املحاسبيغ ٕلت علګ ڣجٕڤ فجڤاػ في كل 

ٙقام األعماڋ املحققغ ڣما تږ تحقيقڢ فعال, ٍٚ بڢ من  ڣه٘ا  السنڤاػ محل التحقيڄ بيڗ ما هڤ مص
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ڣيمكن تلخي٨ ه٘ه الفجڤاػ في الجٖڣڋ التالي: ٚ علګ مبالغ ال ث  ما 

ل رق  املصر بها خالل سن 1-3جد  محل التحقيق 2015: مقارن بي أرقام األعمال املحقق 

 :ٕهالوحد                                                                                  

 2015 البيا

ٚه  17788,992 ٙقږ األعماڋ املستخ

ٍٚ بڢ  17024448 ٙقږ األعماڋ املص

 764544 الفار 

عٖإ الطالبغ باالعتمإ علګ نتائٌ تحقيڄ املصدر                                        2015: من 

ل رق  املصر بها2-3جد  محل التجقيق 2016خالل سن  : مقارن بي أرقام األعمال املحقق 

 : ٕهالوحد                                                                                   

 2016 البيا
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ٚه  23700584 ٙقږ األعماڋ املستخ

ٍٚ بڢ  23700584 ٙقږ األعماڋ املص
 00 الفار 

 2016عٖإ الطالبغ باالعتمإ علګ نتائٌ تحقيڄ  : مناملصدر                                      

 :IRGبالنسب للضريب عل الدخل اإلجمالي -2

ٚبِ الصافي ال٘ڬ حققڢ  ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي الڤاجبغ التسٖيٖ يتطلظ تحٖيٖ ال حساب الض
ٚځ في مايلي ٍٚ  املكلڀ املعن في كل سنغ له٘ا سنتط ٚبِ املص ٚه الحقيقي بال ٚبِ املستخ ٙنغ ال لګ مقا

ٚځ بينهما للسنڤاػ محل التحقيڄ ٚاه الف  .بڢ ڣاستخ

 :2016بالنسب لسن 

خ٘  لڊ ب ٙبِ صافي  جٖيٖ ٗڣ سيس  ٙف٬ املعلڤماػ املحاسبيغ املتعلقغ به٘ه السنغ سڤف يتږ ت بعٖ 
سيس ه٘ا ا %12نسبغ  سس  الجٖيٖ ڣيتږ ت ٙقږ األعماڋ امل ٚبِ الصافي الجٖيٖ كما يلي:من   ل

2134679,04=12%×17788992 

ل رق                                                                                                          . 2015: استخرا الفر في الربح الصافي لسن 3-3جد
 :ٕهالوحد

ٚه ٚبِ الصافي املستخ  213467904 ال

ٍٚ بڢ ٚبِ الصافي املص  1974142 ال

 160538 الفار 

ٚجٸ السابڄاملصدر                                                     : نفس امل

 :2016بالنسب لسن 

ٙبِ  سيس صافي  ٙف٬ املعلڤماػ املحاسبيغ الت تخ٨ ه٘ه السنغ علګ ضڤء ه٘ا سڤف يتږ ت بعٖ 
خ٘ نسبغ  لڊ ب ٚبِ الصافي الجٖيٖ كما  %12جٖيٖ ٗڣ سس ال سس الجٖيٖ, ڣي ٙقږ األعماڋ امل من 

 يلي:

24190536×12%=2902864 

ل رق   .2016الفر في الربح الصافي لسن  : استخرا4-3جد

 : ٕهالوحد                                                                                             

ٚبِ الصا ٚهال  2902864 في املستخ
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ٍٚ بڢ ٚبِ الصافي املص  2902864 ال
ٙځ   00 الفا

ٚجٸ السابڄ.                                                                         املصٖٙ: نفس امل

. : رد املكل عل نتائ التحقيق في محاسبت  املرحل الثالث

ٕخاڋ التعٖيالػ  لڢ تقٖيږ كل االقًڇاحاػ ڣ ٕٚ في اآلجاڋ القانڤنيغ حين يجٛڤ يملڊ املكلڀ حڄ ال
ال  تڢ الٖالئل ڣالبڇاهيڗ الڤاقعيغ علګ ٗلڊ ڣ  ٗا كاڗ بحٛڤ علګ نتائٌ التحقيڄ ال٘ڬ خضٸ لڢ, ڣه٘ا 

ٙاسغ بعٖ  ٙ ڣبخصڤ٥ املكلڀ املعن بمحل الٖ خ٘ بعيڗ اإلعتبا ٙ فإڗ اقًڇاحاتڢ لنږ ت شعا ڗ يتلقى 
ٕٚ علګ نتائٌ التحقيڄ.  بالتعٖيالػ ڣفقا لإلبالٹ األڣڋ يقڤم بال

ٕٙه, ڣاالقًڇاحاػ  ٙاسغ  ٕٙ املكلڀ محل التحقيڄ حڤڋ نتائٌ التحقيڄ املحاسب بٖ بعٖ استيالم 
ال فاليعتٖ بها ڣتعتبڇ نتائٌ ڣاملالحظاػ املقٖمغ فيڢ,  ٙ ڣ خ٘ها بعيڗ اإلعتبا ٙڣ تږ  فإڗ مقٖمغ ڣمبڇ

 حقيڄ نهائيغ.الت

ل رق  (5-3جد  : نتائ التحقيق) عملي الرقاب

ٚسڤم ٚائظ ڣال ٚبِ الض ڣ ال  2016سنغ 2015سنغ  ٙقږ األعماڋ 
ٚسږ علګ النشا٭  ال

 املنه
ٚه  11850292 8894496 ٙقږ األعماڋ املستخ

ٍٚ بڢ   11850292 8512224 ٙقږ األعماڋ املص

ٙځ    0000 382272 الفا

ٚسږ علګ القيمغ  ال
 املضافغ

ٚه  11850292 8894496 ٙقږ األعماڋ املستخ

ٍٚ بڢ   11850292 8512224 ٙقږ األعماڋ املص

ٙځ    0000 382272 الفا

ٚيبغ علګ الٖخل  الض
 اإلجمالي

ٚه  1451432 1067339 ٙقږ األعماڋ املستخ

ٍٚ بڢ   1451432 987071 ٙقږ األعماڋ املص

ٙځ    0000 80269 الفا

ٚجٸ السابڄ.املصدر                                                                            : نفس امل

ل:  1تحليل الجد

                                                           

ٚائظ .    ٚيغ الض سسغ مٖي ڣثائڄ من م 1
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ٙاسغ الت تضمنت  ٚيبغ, حسظ ه٘ه الٖ ٚيحاػ املكلڀ بالض ٚڬ علګ تص ٜائ يعتمٖ النظام الجبائي الج
سڤم سنت  ٚائظ ٙڣ ٚيحاػ  2016ڣ 2015ض  الي:كالت 2015حين كانت تص

ٙه - ٚقږ األعماڋ قٖ ٍٚ ب ٚسږ علګ النشا٭ املنه ص ٕه لكن بعٖ عمليغ التحقيڄ  17024448ال
ٚه  ٙقږ األعماڋ املستخ  ٙ ٚقابغ قٖ ٙه 177788992ڣال ٙځ قٖ ٍٚ بفا ٕه  764544 ٕه نالحٴ لږ يص

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ.ه٘ا هڤ الحاڋ بالن  سبغ لل

ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي ف ٍٚ بڢ هڤ ما فيما يخ٨ الض ٚبِ الصافي املص ما 1974142قٖ كاڗ ال ٕه 
ٚبِ الصافي ٚه  ال ٙه 213467904املستخ ٙځ قٖ ٍٚ بفا  الٕه  160538ٕه نالحٴ لږ يص

 2016بالنسب لسن 

ٙع الجبائيغ ٚيحاتڢ صحيحغ ڣمطابقغ لتحقيقاػ اإلٕا ٚسږ علګ  فلقٖ كاڗ تص سڤاء بالنسبغ لل
ٙقږ  ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي حين كاڗ  ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ڣك٘ا الض ڣ ال النشا٭ املنه 

ٙ ب ٚه هڤ نفسڢ ڣال٘ڬ قٖ ٍٚ بڢ ڣ املستخ  ٕه.23700584األعماڋ املص

ٚه فلقٖ كاڗ األمٚ سياڗ حين قٖٙ املبلغ ب  ٍٚ بڢ ڣاملستخ ٚبِ الصافي املص فيما يخ٨ ال
 ٕه 2902864

:  االستنتا

ٚع خطيڇع تهٖٕ  ٚٵ الجبائي ملكافحغ ظاه سسها املش ٙ ما هي ڣسيلغ  ٚقابغ الجبائيغ ليست غايغ بقٖ ال
تباٵ  ٚيبغ ال يتڤانڤڗ عن  ٚب الجبائي فاملكلفيڗ بالض ٚع الته كبڇ اقتصإياػ ٕڣڋ العالږ, ڣهي ظاه

ٚاػ الجبائيغ ال ٚب ڣاإلحتياڋ ڣاستغالڋ الثغ ساليظ الته ڗ ه٘ه ڣسلڊ كل  قانڤنيغ ڣعليڢ نجٖ 
ٚڥ عالجت اإلشكاليغ العامغ  ڣ باألح ٙاسغ التطبيقيغ بينت  ٚقابغ الٖ ٚػ مٖڥ مساهمغ ال ظه ڣ

ٚڥ. خ ٚائظ من جهغ  ٚب من جهغ, ڣفي ضبط الض ٙجغ األڣلګ في كشڀ االحتياڋ ڣالته  الجبائيغ بالٖ

ٚيبغ سڤ  ٚيحي فما علګ املكلڀ بالض ٚڬ نظام تص ٜائ ٚيحاتڢ ڣيقڤم فالنظام الجبائي الج ڥ تقٖيږ تص
ٚقابغ الكتشاف العملياػ  ٚځ ال ٚيحاػ باستعماڋ ط كٖ من ه٘ه التص ٚيبيغ بالت ٙع الض عڤاناإلٕا
ٚائظ  ڗ ڣجٖػ, ڣه٘ا بغ٩ٚ ضبط الض ٚڣقاػ  التٖليسيغ ڣالعمل علګ ابالغڢ ڣتصحيِ الف

ٚإا هاما للٖڣلغ ڣالقلظ الناب٬ لها.  ڣاملحافظغ عليها ألنها تعتبڇ اي

لګ تحقيڄ العٖالغ  ٚائظ ألنها تسعګ ٕائما  ٙع الض ٕا ٕاع في يٖ  ٚقابغ الجبائيغ ب٘لڊ  فتعتبڇ ال
ٜينغ العامغ للٖڣلغ. ٚيبيغ بغيغ املحافظغ علګ ألمڤاڋ الخ  الض

: حصيل التحقيق في محاسب املكل املعني  املرحل الرابع
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ٚاػ الت تږ اكتشافها من خالڋ عمليغ التحقيڄ  شكالها ڗ الثغ ٚائظ بمختلڀ  ٚقابغ علګ الض ڣال
ما فيما يخ٨  ٙقږ األعماڋ,  ٚاقبغ  ٚقابغ في عيڗ املكاڗ مل ڣ ال ٚيحاػ البنكيغ  سڤاء من خالڋ التص
ٚسږ علګ القيمغ  ما ال ٚقابغ عليڢ من خالڋ ڣصل الٖفٸ  ٚسږ علګ النشا٭ املنه فتتږ عمليغ ال ال

ٚقابغ علګ الفڤاتيڇ. املضافغ  فتتږ ال

ٚه بعٖ التص ٚقابغ ڣتقٖي ٚيبيغ بال ٙع الض عڤاڗ اإلٕا ٚيبغ يقڤم  ٚيحاػ املقٖمغ من قبل املكلڀ بالض
ٍٚ بها خالڋ خطاء في املعلڤماػ املحاسبيغ املص ڗ هناڅ  كٖ نتائٌ التحقيڄ   به٘ه املعلڤماػ حين ت

ٚسڤم مما  2016-2015السنڤاػ  ٚائظ ڣال ٚػ سلبا علګ ڣعاء الض ث محل التحقيڄ, ڣه٘ه األخطاء 
ٚاماػ. ڗ تكڤڗ عليڢ ڣه٘ا األخيڇ يًڇيظ عنڢ غ قل مما كاڗ يجظ   جعل مبالغها تبٖڣا 

ٚقابغ الجبائيغ ساعٖػ ڗ ال ٚتكبغ من قبل املكلڀ  نجٖ  علګ العثٙڤ علګ عمليغ التٖليس امل
ٚيبغ خالڋ سنغ  ٚقابغ ثانيا  2015بالض ٚځ ال ڣال ثږ القيام بمختلڀ ط ٚيحاػ  من خالڋ قبڤڋ التص

ج ٚائڣبعٖ ٗلڊ  ٙع الض ٕا ٚه من قبل  ٍٚ بڢ ڣاملستخ ٙقږ األعماڋ املص ٙنغ بيڗ  ظ ٚاء عمليغ مقا
ٚڣقا ٚاه الف ٚاماػ املاليغ. ڣاستخ  الناتجغ عن ٗلڊ ڣفي األخيڇ معاقبتڢ بالغ

نڢ بالنسبغ لسنغ  ٚبِ الصافي  2016ال  ٍٚ بڢ ڣال ٚبِ الصافي املص نڢ هناڅ تطابڄ بيڗ ال نالحٴ 
ٚه ٚيحاػ املكلڀ فبالنسبغ له٘ا ا املستخ ٚاماػ نتيجغ لصحغ تص يغ غ ألخيڇ فإنڢ الا ينجٜ عنڢ 

ٚيبغ املعن باألمٚ.  بالض
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 خاتم الفصل

ٙع الجبائيغ        ٚفا باػ ال يمكن تجاهلڢ  تلعظ اإلٕا ساسيا في الحياع االقتصإيغ ڣتعٖ ط ا  ٕٙڣ
سسغ اقتصإيغ كما لها الًڈاماػ ماليغ اتجاه ٕائنيها لها الًڈاماػ جبائيغ  ٚ عنڢ,فكل  م ڣغ٬ النظ
ا اسًڇاتيجيا في ه٘ا املجاڋ, حين  ٚائظ لڢ ٕٙڣ ٜ الض ٚك ڗ م ٙ نجٖ  ٚائظ ڣفي ه٘ا اإلطا ٙع الض ٕا تجاه 

ٚاءاػ ڣالهيئاػ عليڢ ضماڗ  ٚيٸ الجبائي من خالڋ نظام متكامل من اإلج احًڇام ڣتطبيڄ التش
ٚائظ. ٜ الض ٚك ٚقابغ الجبائيغ املتبعغ علګ مستڤڥ م ٚځ ال لګ ط  الجبائيغ باإلضافغ 

ٚاقبغ بهٖف  ٙع الجبائيغ بامل عڤاڗ اإلٕا ٚيحي, باملقابل يقڤم  ٚڬ هڤ نظام تص ٜائ ڗ النظام الجبائي الج
ٚائظ من ٚڥ. ضبط الض خ ٜينغ الٖڣلغ من جهغ   جهغ ڣاملحافظغ علګ خ
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ػ حڤڋ اإلشكاليغ العامغ ,         ٙاسغ علګ مجمڤعغ من النقا٭ الت تمحٙڤ تږ الًڇكيڈ في ه٘ه الٖ

ٚقابغ  لګ عمڤمياػ حڤڋ ال ٚقنا  ٚائظ, فتط ٚقابغ الجبائيغ في ضبٰ الض ڣاملتمثلغ في مٖڥ مساهمغ ال

اػ الجبائيغ, ٚا ٚ الت تقڤم علګ نظام متكامل من الهياكل ڣاإلج تتمثل أساسا في  الجبائيغ في الجزائ

ٚځ املتبعغ من قبلها الت سبڄ  لګ الط ٚع عبڇ الڤطن باإلضافغ  مختلڀ املصالح الجبائيغ املنتش

ليها في الفصل األڣڋ. ٙع   اإلشا

ٚقابغ الجبائيغ ليسـ  ٚع خطيڇع تهٖد ال ٚع الجبائي ملكافحغ ظاه ٙ ماهي ڣسيلغ أسسها املش غايغ بقٖ

ٚب الج ٚع الته تباع ڣسلڊ كل أساليظ االقتصاد, أال ڣهي ظاه ٚيبغ ال يتڤانڤڗ عن  بائي, فاملكلڀ بالض

ٚاػ الجبائيغ القانڤنيغ. ٚب ڣاإلحتياڋ ڣاستغالڋ الثغ  الته

  , ٚ ٛمام ه٘ا األم نشا هياكل جبائيغ تتڤلګ  له٘ه األسباب ڣغيڇها من األسباب التنظيميغ , كاڗ لزاما 

ٙ األساسيغ الت تقڤم بها هاتڢ الهياكل  ٚقابغ الجبائيغ, حين تعٖ ه٘ه األخيڇع ڣسيلغ ڣمن األدڣا , ال

ليها  ٚب الجبائي من قبل املكلفيڗ ال٘ين يلجئڤڗ  ٚع الته ٙع الجبائيغ ملڤاجهغ ظاه قانڤنيغ بيٖ اإلدا

ٚځ  ٚقابغ الجبائيغ ڣمن خالڋ عٖع ط للتنصل من الًڈاماتهږ الجبائيغ, فيقڤم األعڤاڗ املكلفڤڗ بال

ٚع.  بالتصٖڬ له٘ه الظاه

ٚائظ , فقٖ أصبحـ أما ف  لګ أهٖافها ڣمٖڥ فعاليتها في ضبٰ الض ٚځ  ي الفصل الثاني فتږ التط

تى  ٚع لتٖخل الٖڣلغ في الحياع االقتصاديغ ڣاالجتماعيغ ڣال يت ال بڤجڤد نظام ڣسيلغ غيڇ مباش ٗلڊ 

ٙ علګ تجسيٖ تلڊ األهٖاف علګ أ٩ٙ الڤاقٸ.  جبائي قاد

ٚه من الناحيغ العمل ٚيغ ڣإلثباػ ما سبڄ ٗك ٙاسغ تطبيقيغ تمـ علګ مستڤڥ مٖي يغ , تناڣلنا د

ػ حڤڋ اإلشكاليغ املتمثلغ في مٖڥ  ٙاسغ حالغ تمحٙڤ ٚائظ لڤاليغ مستغانږ , من خالڋ د الض

ٚائظ. ٚقابغ الجبائيغ في في ضبٰ الض  مساهمغ ال

ٚيغ في الفصل األڣڋ ڣالثاني ڣالتطبيقيغ في الفصل الثالن ت ٙاسغ النظ لګ ڣبعٖ اإلنتها من الٖ ڤصلنا 

 النتائٌ التاليغ:

- ٚ ا فعاال فيما يتعلڄ بتقييږ عناص دڬ دٙڣ ٚقابغ الجبائيغ أڗ ت من ناحيغ عمليغ ك٘لڊ يمكن لل

ٚځ مڤضڤعيغ أڬ بٖڣڗ تضخيږ أڣ تٖني  ٚ ط ال٘مغ املاليغ للمكلفيڗ , حين تضمن تقييږ ه٘ه العناص

ٚ بإعتماد مس بالٹ املعن باألم ٚڣقاػ ڣ كتشاف الف لګ   تنٖاػ.ضافغ 

ٚيحاػ علګ الجڤانظ التاليغ:- ٚقابغ الجبائيغ في التحقڄ من صحغ التص ٚ دٙڣ ال  يقتص
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  ٚسڤم ٚائظ ڣال ٚا٩ الض  (.خاصيغ املالئمغ )مالئمغ ألغ

 )ٚسڤم الڤاجبغ ٚائظ ڣال ٚ علګ مبلغ الض ٚاػ الت لها أث ٚكز علګ الثغ  خاصيغ املڤثڤقيغ )ت

  ٙنغ )يجظ أڗ تكڤڗ  متڤافقغ مٸ الشكل الجبائي ڣالقڤانيڗ الجبائيغ(خاصيغ القابليغ للمقا

 .)ٚا٩ الجبائيغ  خاصيغ الشمڤڋ)شاملغ لألغ

ٚضياػ البحن: ٙ ف  اختبا

ٙها كالتالي:- ٚضياػ يمكن اختبا  تضمنـ املقٖمغ العامغ للبحن عٖع ف

ٚضيغ األڣلګ:  الف

ٚب  ٚيبيغ الغ٤ ڣالته ٚب املڤاطن من دفٸ الًڈاماتڢ الض ٚصا علګ أڗ ال يته ٚيبح ٙع الض , دعمـ اإلدا

اػ الڤقائيغ  ٚا ٚقابغ الجبائيغ لغ٩ٚ اكتشاف ه٘ه العمليغ التٖليسيغ ڣاتخاٗ اإلج داع ال الجبائيغ ب

ٚضيغ. كٖ صحغ ه٘ه الف ٙد الخزينغ العامغ , مما ي ٛمغ لضماڗ التحصيل األمثل لجميٸ مڤا  الال

ٚضيغ الثانيغ:  الف

ٙيغ ڣحتميغ في  ٚڣ ٚقابغ الجبائيغ ڣسيلغ ض لګ ضماڗ حقڤځ تعتبڇ ال يٖ الٖڣلغ تعمٖ من خاللها 

ٚيبغ ڣفي مقابل ٗلڊ القيام بالًڈاماتڢ اتجاه املصالح الجبائيغ ڣبالتالي الحفاٱ علګ  املكلڀ بالض

ٚضيغ. كٖ صحغ ه٘ه الف  الصالح العام ڣالخا٥ ڣه٘ا ما ي

ٚضيغ الثالثغ:  الف

ك ٚځ ڣأشكاڋ متتابعغ ڣمتكاملغ للت ٚيحاػ من خالڋ تتخ٘ املصالح الجبائيغ عٖع ط ٖمن صٖځ التص

ٙنغ  ٚا املقا ڗ ڣجٖػ بغ٩ٚ ج ٚڣقاػ  ٚاه الف ٍٚ بها, ڣاستخ ٚيحاػ املحققغ ڣاملص بيڗ التص

ٚدڣديغ ڣمنڢ حمايغ أمڤاڋ الخزينغ العمڤميغ. ٚائظ ڣبالتالي تحسيڗ امل  ضبطالض

ٚكزهږ املالي أقل مما هي في الڤاقٸ للتقليل من  ع عن م مبالغ أغلظ املكلفيڗ نحڤ تقٖيږ صٙڤ

ٙ ڣتنامي ه٘ا اإلتجاه ضعڀ بنيغ  ٚسڤم الڤاجظ عليهږ تسٖيٖها, ڣيساعٖ علګ انتشا ٚائظ ڣال الض

سساػ غيڇ  ٚڬ لعٖع أسباب لعل أهمها غياب سڤځ مالي معتبڇع, له٘ا فمعظږ امل االقتصاد الجزائ

 محتاجغ لتحسيڗ ڣتلميٸ ڣضعيتها املاليغ.

ٚسڤم الڤاجبغ تسٖيٖها من قبل  تعتمٖ املصالح الجبائيغ في تحٖيٖ ڣحساب مختلڀ ٚائظ ڣال الض

 املكلفيڗ.
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ٚاجها  ٚ ڣمعطياػ يتږ استخ من املعلڤماػ املحاسبيغ ڣخاصغ التابعيڗ للنظام الحقيقي علګ عناص

كيٖ من مٖڥ صحغ ه٘ه املعلڤماػ املحاسبيغ يتږ التحقيڄ فيها  ٚيحاتهږ ڣللت الت تتضمنها تص

ٚيڄ ما يسم بال ٚفغ مٖڥ جڤدتها عن ط  ٚقابغ الجبائيغ.ملع

اػ أهمها - ٚا ج ٚځ ڣ ٚف مصالح جبائيغ مخڤلغ قانڤنا ب٘لڊ تتبٸ ط ٚقابغ الجبائيغ من ط تتږ عمليغ ال

لګ التحقيڄ في  ضافغ  ٚائظ ) ٚقابغ علګ الڤثائڄ( علګ مستڤڥ مفتشياػ الض ٚقابغ الشكليغ ڣال )ال

ٚياػ  املحاسبغ, التحقيڄ املصڤب في املحاسبغ, التحقيڄ املعمڄ في الڤضعيغ الجبائيغ الشاملغ(مٖي

ٚائظ الڤالئيغ. ا -الض دڬ دٙڣ ٚقابغ الجبائيغ أڗ ت فيما يتعلڄ بتقييږ من ناحيغ عمليغ ك٘لڊ يمكن لل

ٙيڀ  ٙاػ املخزڣناػ, املصا ٚ ال٘مغ املاليغ للمكلفيڗ الطبيعييڗ, خاصغ فيما يخ٨ االستثما عناص

ٚ بقيږ ڣاقعيغ سڤق ٚاداػ حين تضمن تقييږ ه٘ه العناص ٚځ مڤضڤعيغ دڣڗ ڣاإلي يغ أڬ ڣفڄ ط

 تضخيږ أڣ تٖني.

ٙاسغ التطبيقيغ:  نتائٌ الٖ

ٚاػ ڣالعملياػ - ٚيغ الڤالئيغ أكٌڇ نجاعغ ڣفعاليغ إلكتشاف الثغ ٙاساػ الت تتږ علګ مستڤڥ مٖي الٖ

 التٖليسيغ.

ٚقابغ الجبائيغ في اكتشاف - ٙع ال ٚػ عن قٖ ٚيبغ أسف ٚيحاػ املكلڀ بالض عمليغ التحقيڄ في تص

 التٖليس ال٘ڬ يقڤم بڢ.

ٚسږ - ٍٚ بهلل ٙقږ األعماڋ املحقڄ ڣاملص ٚڣقاػ بيڗ  كتشاف الف علګ نتٌ عن عمليغ التحقيڄ ه٘ه 

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ خالڋ سنغ  ٚځ  2015النشا٭ املنه ڣال ٙ الف أما بالنسبغ  764,544حين قٖ

ٍٚ  2016لسنغ  ٚيحاػ املص ٚيحاتڢ املحققغ مطابقغ للتص  بها.فلقٖ كانـ تص

ٍٚ بڢ  ٚبح الصافي املحقڄ ڣاملص ٚځ بيڗ ال ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي فلقٖ كاڗ الف أما بالنسبغ للض

ٙ ب  2015لسنغ  ٚبح الصافي أڬ أڗ  2016أما بالنسبغ لسنغ  160,538قٖ فكاڗ هناڅ تطابڄ في ال

ٚيحاتڢ  ٚيبيغ.تص ٙع الض  له٘ه السنغ كانـ مطابقغ لتحقيقاػ اإلدا

ٙاستنا الت قم- لګ جملغ من من د قًڇاحاػ املبحڤثيڗ نخل٨  ليها ڣ نا بها ڣالنتائٌ الت تڤصلنا 

 التڤصياػ.

 تڤصياػ البحن:
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ينا تقٖيږ التڤصياػ التاليغ ملن يهمهږ ڣيعنيهږ مڤضڤع  ٙت بعٖ ه٘ا التحليل ملتغيڇاػ البحن ا

ٙاسغ.  ه٘ه الٖ

 ٚڬ من حين أنڤاع ڣمعٖالػ الض ٙ النظام الجبائي الجزائ ٚا ٙع استق ٚڣ ٚسڤم.ض  ٚائظ ڣال

  ٚيبيغ ٛاػ الض ڣتقٖيږ يجظ املساڣاع بيڗ القطاعاػ االقتصاديغ فيما يخ٨ االمتيا

ٙع التنافسيغ لبع٬ املكلفيڗ ڣيكڤڗ  اإلعاناػ الحكڤميغ, ألڗ التمييڈ بينها قٖ يمس بالقٖ

ٚب الجبائي لتعڤي٬ النق٨ في مٖاخلهږ من الجبايغ.  بمثابغ الحافز لهږ علګ الته

  عادع ٙع  ٚڣ ٚسڤم الت تشكل ضغطا ض ٚائظ ڣال ٚ في معٖالػ ڣنسظ بع٬ الض النظ

ٚائظ  ٚب الجبائي للتقليل من ه٘ه الض لګ الته ٚيبيا يثقل كاهل املكلفيڗ ڣيٖفٸ بهږ  ض

ٚسڤم .  ڣال

  ٙع تحٖيٖ معاييڇ ڣاضحغ, شفافغ ڣمڤضڤعيغ النتقا املكلفيڗ الل٘ين سيتږ ٚڣ ض

ٚقابغ الجبائيغ ڣعٖم الًڇكيڈ علګ   قطاعاػ دڣڗ غيڇها.خضاعهږ لل

  ٚقابغ الجبائيغ من ع ٗمتهږ الجبائيغ بڤاسطغ عمليغ ال ٚا تشجيٸ املكلفيڗ ال٘ين تثبـ ب

ٚيبيغ مثال. ٛاػ ض  خالڋ منحهږ.امتيا

  ,ٚفيڗ بنا عالقغ متينغ بيڗ املصالح الجبائيغ ڣاملكلفيڗ مبنيغ علګ حسن النيغ من الط

ٚقابغ الجبائيغ الت يخضٸ لها أڬ  ٙ أڗ ال ٚيبغ هي بمثابغ تاه أڣ ڣاعتبا مكلڀ بالض

م من   الڤسام أڣ الشهادع إلثباػ مٖڥ جڤدع معلڤماتڢ املحاسبيغ ڣيصبح عڤ٩ التشا

ٚڥ. ٙ للتڤصياػ األخ ڋ بها, ڣه٘ا مٸ اعتبا ٚقابغ الجبائيغ, يتفا  ال

 فاځ البحن:

 -ٚكز علګ ٚقابغ الجبائيغ فه تتع٩ٚ ڣت ٙاساػ الت تناڣلـ مڤضڤع ال  أغلظ البحڤف ڣلٖ

ػ من أجلڢ,  ٚ ال٘ڬ أنش ٚب الجبائي ڣهڤ الٖٙڣ املباش دٙڣ ه٘ه األخيڇع في مكافحغ الته

ٚائظ. ٚقابغ الجبائيغ في ضبٰ الض لګ مٖڥ مساهمغ ال  أما ه٘ا البحن فهڤ يشيڇ 

  ٚاد للٖڣلغ ي ٚقابغ الجبائيغ لڢ دٙڣ كبيڇ في املحافظغ علګ أهږ  تطبيڄ املصالح الجبائيغ لل

ٚائظ ڣهك٘أال ڣهڤ    ا فإنها تساهږ في الحفاٱ علګ أمڤاڋ الخزينغ العمڤميغ.الض
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 امللخص

ل  اداتها وبناءا على  ياد اي ائ جاه على تنمي اقتصادها من خال تغطي نفقاتها و تعمل الج

افها كما تمثل  م لتحقيق أه ف الحك يل داخلي من ط ادا الجبائي كمص تم تعتم على االي

. ول  حج األسا القتصاد ال

ها  ي ي لتق يث أهمي كبر فسخ لها اإلمكانيا املادي والبش يعا الح ا فق أولتها التش ل

اقب املكلفين في  ني في ي اإلدا تسعى من خاللها م قاب الجبائي كأدا قان وجبايتها وأق ال

ائ  ف ضبط الض ل به م ل اءا الال يبي واتخا اإلج من جه واملحاقظ تأدي واجباتها الض

. مي من جه أخ ين العم ا الخ  على أم

يبي. ب الض ، الته يب ، الض قاب الجبائي . ال  كلما املفتاحي

Abstrait : 

Algérie travaille dur pour développer son économie en couvrant ses dépenses et 

augmenter leurs revenus et en fonction de cela dépend des recettes fiscales en tant que 

source de financement interne par le gouvernement pour atteindre ses objectifs comme la 

pierre angulaire de l'économie de l'État. 

Ainsi, la législation moderne attache une grande importance son potentiel humain et 

matériel pour l'appréciation et recueilli et approuvé la loi de contrôle fiscal comme un outil 

entre les mains de l'administration qui cherche à surveiller les contribuables dans l'exercice 

de ses obligations fiscales et prendre les mesures nécessaires dans le but de taxes sur une 

commande manuelle sur les fonds du Trésor public sur l'autre. 

Mots clés. Contrôle fiscal, l'impôt, l'évasion fiscale 


