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هدإء  إ 
إمحلد هلل إذلي أ روع بين أ دم يف حرهيبة غلهل فأ غطاه بذكل إملدرة ػىل جؼل وس يلخه إمكفاح 

 وغايخه إمنجاح

 أ هدي هذإ إمؼمل:

إىل إميت جؼل إجلنة حتت أ كدإهما إميت حضت من إجلنا وإانرت درب حيايت حبهبا وغطفها، 

إىل إيم إمؼزيزة إمغامية إميت جشؼخين ػىل موإضةل درإس يت وحطويل ػىل شهادة إملاسرت 

 حفظها هللا وإطال يف معرها.

 إىل روح أ يب إمطاهرة جؼل هللا مثوإه إجلنة.

إىل روح أ يخ إمطاهرة إمغايل إمؼزيز )وجؼهل يف إمفردوس إل ػىل متاسيين( إذلي حرك منا فرإغا 

 هبري وحزان معيلا يف كلوبنا رمحة هللا وجؼهل يف إمفردوس إل ػىل.

 ائليت وإخويت وإخوإيت لك ابمسهإىل لك أ فرإد ػ

 
ديس رثيبةيهر   
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إىل أ س خاذي وزميًل أ محد كائد هور  إمؼمر،إىل هفيس أ وال ال كدإهما ػىل هذه إخلطوة بؼد هذإ 

 إخلطوة.إدلين الن جشجيؼم إملس متر حافزي إل نرب ال متام هذه 

 إىل وإدليت حفظها هللا ومجيع إ خويت إل غزإء

 إمطاهريني أ ن يخغمده هللا برمحخه إموإسؼة.إىل روح أ يب وأ يخ 

بين حفظه هللا وس مي وبنايت ميليان ورسين حفظهم هللا  إىل إ 
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 شكر وغرفان
وشكر هللا غز وجل وحنمده وهل إمثناء ويف ثوفيله ورػايخه منا هخلدم خبامص إمشكر 

هور إدلين إذلي مل يدخر أ ي هجد  إملايدمل س خاذ إمفاضل إملرشف أ محد وإمتناان 

ملساػدثنا يف إ جناز هذإ إمؼمل وػىل إجملهودإت إميت بذمها مؼنا من خالل متابؼخه منا 

 بنطاحئه وثوجهياثه إملمية.

نٌل هخلدم ابمشكر إىل أ غضاء جلنة إملناكشة مس بلا، وأ يضا إىل إل ساثذة بـلحسن ػًل 

سؼيدي غبد إحللمي وإل س خاذ ش ناي غبد إمكرمي، وإىل لك من أ انر منا وإل س خاذ 

 إمطريق يف سبيل حتطيل ومو بلدر من إملؼرفة أ ساثذثنا إمكرإم
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 ملخص : 
حلددد هرهردددةه رهة لضددد بهة أددد ه ه تدددلهخمتمة ددد ه تدددل  ة ه ل ددد ههددد هذههدددراهة  ىلةتدددحهمده مسددد اهرددد  هربدددة حهة   ة دددحهة  ة  دددحه هة

ة بدد  حهوهة هضدداله ددر  ههدد  ههةألتددة  اهة نةتمت ددحهة دداهاهشضددةهةريدد إلهة أدد ه ه ددو ةىلرهة  ة  ددحهوهة ةهأددحه  دد هةألرددمة هة   مر ددحهردد 
مهدد ة ةاهة  ة  ددحهة  ة هددحههلم دد ه  دد هب هدد هوهرلة  ددحهوهر ة  ددحهوهرلة  ددحه ةه ددمهة أدد ة اهوهتيددة ة  هردد ه دد  هة ددلشت ه هحصدد  حه

ه.ة م ةءهة أ ه هوهرتةهشحهة لض بهة أ ه هحىتههتم ه  هخمث همجيةيبه   همه ة ةاهة  ة حهة  ة هح
ه

ه ة حهة  ة  حهلهة لض بهة أ ه ه.ة  هه:هة أ ه حهلههحيةكلمات مفتا
 

Abstract:    

 

This study aimed to clarify the extent of the contribution of tax control in reducing 
the phenomenon of tax evasion of all kinds by using the various legal methods 
granted by the tax legislator to the tax administration and preserving public funds 
from theft and plunder. Therefore, improving the revenue of regular collection 
depends on identifying, following up, monitoring and following up the taxpayer 
And their activities by controlling the tax base and combating tax evasion in order 
for it to have a positive impact on the regular collection revenues. 

  Keywords: Tax, tax control, tax evasion.   
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 مقدمــــــــــــــــــــــــــة :
 

 أ
 

 مقدمــــــــــــــــــــــــــة :

مل تعددا ضریدد أدا ألضح رق هدددم ىدداس  دد ص ر هلددأ ددد  غدد   ذلدد  أىدداضس ة دد جت  قعددالح ضسقةدد لأا ة ض ق   دددا ة  د  دددا ة  دددو رهددا 
 وضء أك نت ىذه  ضردند ن ضالسقة لي ضرهل ئاأن رده  أةأغدح ر اةرا يف ضروست ضحل ض  لة   هم يف ضحلد ح ضالسقة لأا  ه   ك ن ضرنظ م 

  ضالسقةد لي ض  رق هدم أىاضس ضراةرا يف ضال دقه ئأ أمهدا كدریحض  أم يف طو  ضرن و حدث أغدح ر یكدا  قها ا ض أم إشت   أمس رداضراةرا 
 ة ضرقن دا ة ضرعاضرا ریال  ن ضذلاس ضرقه داي ةىو دتوأ  ضدلوضزنا ضرع  ا ر اةرا.  

دا ر اةرا رق وأ  نفه هت  ضرع و دا ، إال أن ىن ك  عوس ت ته ص ة ته    ن ىذه ضدلة ل  ة ضدلوض ل تعقرب ضری أدا  ن أىم ضدلوض ل ضدل ر    
 ة نذك   نه  ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب ة ضريت تفها ضرنظ م ضری أيب أمهدا ة رع ردا   ى ضدلهلقوى  ضالسقة لي ة ضدل ص ةهتال ة وله.  

س ضدلوض ل ضری أددا ضريت كد ن  دن ضدلفد ةن أن ضز دأ ضری أدا ركونو أؤلي إىل ض قنأنو أة ر رقه ب ضری أيب سا میس ضالسقة ل كك  مب    
 تهلقفدا  نه  خزأنا ضراةرا ة غ ره  رد   حیهم ضرعاضرا ضال ق   دا ة ذرك  ن خالل ضدلش  أع ضرقن وأا ضدلخق فا ر اةرا.  

 ضد  إال أاد  تعدالت غدو ى  ةأشدك ذل   درب ضردز ن  دوضء  دن حددث وسدت ضحل ب ضری أيب سامیا ةردهلت ةرداح ضرك   تعقرب ظ ى ح ضرقه     
  ى ضالسقة ل، رهي ال ختص  نطها زلالح أة رتح ز ندا زلالح د  غ  ت ىذه  ضكدری   ض  و  ئ  ضدلهلقع  ا  شك ق  هبذض خطضأللةضت ة ضر

 ئأ.  ض  يف مجدع لةل ضرع مل رةدها ابری ضرظ ى ح

ضجلد ئدا كو د ا ةس ئدا ة  ل دا يف ةست ةضحا دغدا تهلدری    دا  حتةد  ضری أدا ة ضرقخفدف  ن ظ ى ح ةىن  سا أقج ى لة  ضر س دا     
ضرقه ب ضری أيب، ةىذض  ن ض   ض  ن توزأع   لل ر عدئ ضری أيب ابرنهلدا ر  ك دف ابرید أدا ة ی أدا  ةح ضدلن رهلدا ضرنزأهدا ، ة ابرد  م 

ئأ يف  دد  ضرهی ء   دو إال ضنو يف ةتریح  هلق  ح ة ىذض    جیع  أ وضل ط ئ ا تقاضةل  ن ض  یولضت ضدلدذةرا  ن سد  إلض ح ضر ن ك  ضجمله
 لةن إسقط ع ض أيب شل  أیعف ضخلزأنا ضرع و دا ر اةرا . 

 ة ن ىن  میكن أن نط ح ضإلشك ردا ضرق ردا :  

 اإلشكالية  -1
         ضریيب؟  فيما یتمثل دور الرقابة اجلبائية يف احلد من ظاهرة التهرب ال     
 ة ن خالل ىذه ضإلشك ردا نط ح ضرقهل ؤالت ضرق ردا:    

   ىو ضرقه ب ضری أيب ة   ىي ط سو ؟    

  ؟ ة   ىي أشك ذل  ؟  ضجلزضئ كدف دت  س ضر س دا ضجلد ئدا يف 

  ى  ضر س دا ضجلد ئدا تؤلي لة ى  يف  ك ر ا ضرقه ب ضری أيب ؟ 
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 ب
 

 الدراسات السابقة:  -2

 مت ضإلطالع   ى ل ض  ت   دها تقع م ابدلوضوع أة جبزء  نو ة تقج ى يف:  

  شده لح ضدل  دت يف   ذك ح  ها ا كجزء  ن  قط د ت رندد  -فعالية الرقابة اجلبائية كأداة للحد يف التهرب الضریيب - زح  ربةك
   وم ضرقهلدری ،ختةص :ر ص زل  يب.  

أ  ع جلقهد  ة   جلت ىذه ضدلذك ح أشك ل ضرقه ب ضری أيب ة ضرغش ضری أددنی ، حدث تط سدت إىل حت دد  ضرظد ى ح  دع طد س ة أ د رد   
ض  طدد ء  ئدد   ددع تهددامضز رع ردددا ضر س دددا ضجلد ئدددا يف ضجلت ضخل   دددا ، ةض ددقنق ج  دداى ض السقهدد   ددع ضدلقغددری  دعددا ضدلشدد ك  ضردديت تعدد    نهدد  ، ة 

 ضرق هلدن ت ضرالز ا رزجلح تفعد  ضر س دا ضجلد ئدا.  

  ددذك ح  – ئــر و دورهــا يف احلــد مــن ظــاهرة التهــرب الضــریيباز ءات الرقابــة اجلبائيــة يف اجلار آليــات و   ــ –آأددا ده  ددم  ددربةك 
 ، ختةص :ضسقة لجت ضدل ردا ة ضردنوك .   تاخ  ض ن  قط د ت ند  شه لح ضدل  ت يف ضرع وم ضالسقة لأا

 ا   ى سلق ف ضجلوضنأ ضرنظ أا ذضت ضرة ا ابری أدا ة ضرقه ب ضری أيب ة كذض تشخدص ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب ض  تط ست ىذه ضرا     
ئد  ضز قهد ب ضرید أيب يف ضجل دا ظد ى ح ضرةذرك  ن خالل تن ةل دلفهوم ىدذه ضرظد ى ح ، ةمت ضرتكددز يف ضرفةد  ضرعد     دى أىدم ط أهدا دلك ر

 يب ة ذردك  دن ئد  ة تددد ن لة ىد  ضر سدضز ت ةضسدع ضر س ددا ضجلد ئددا يف ضجل ن خدالل حتاأدا   ىددا ضر س ددا ضجلد ئددا.   أ د  ضرفةد  ضرع ردث ل  د
 ئأ.  ض   ا ح را   ى  هلقوى  فقشدا ضریض  خالل ضال قع نا دا

  ددذك ح كجددزء  ددن  قط ددد ت نددد  شدده لح ضدل  هلددقری يف   ددوم ضرقهلدددری  - اجلبائيــةاملعلومــات اساســبية و الرقابــة  -كدد لةلي  دده م 
 ،ختةص :تهلدری ضدلؤ هل ت ضرةغریح ة ضدلقو طا .  

 ء ضر س دا ضجلد ئدا.  ض   مها ضدلع و  ت ضحمل  ددا يف إ   ا أمهدا  هلضتن ةرت ىذه ضرا   
  ددذك ح  ها ددا كجددزء  ددن  قط ددد ت نددد  شدده لح  – اساســبية دور الرقابــة اجلبائيــة يف جســ   ــودة املعلومــات - دد د  ن  قددری 

 ضدل  هلقری يف   وم ضرقهلدری ،ختةص:زل  دا.  

 ددا يف رةدد ه  ضألةل   ددى ضجلوضنددأ ضرنظ أددا ر  ع و دد ت ضحمل  ددددا ة ولهتدد  ، ك دد  تن ةرددت يف رةدد ه  ضرعدد     ددى ض  تط سددت ىددذه ضرا    
هدا ة ىذض   ى  ا ضرقطددض  خةص ضرفة  ضرع رث  ن ضرد ث ر ا   ت ضحمل  ددا ، حدثإ ه   ت ضر س دا ضجلد ئدا يف حتهلنی  ولح ضدلع و 

 .  دهلك حئأ روالأا ض   هلقوى  اأ أا ضری

 ما میيز دارستنا على الدارسات السابقة :   

أخد ى ، ر نهد   دن   جلدت  وضدوع   قن  يف  وضطن ة  ن غ   عدنا ، ك   ضخق فت  نه   ن انحدداض    ت ضرهل دها  ع لض  تش هبت ضرا
  ، ة  نهد   دن تن ةردت نفدس  وضدو ن  ض  ضرقة حی ت ضجلد ئددا ، ضختد ذ ضرهد عا ضجلد ئدا ،  ولح ض    يب ، ضرق هدم ضحمل  يب ، ضدلضرقاسدم ضحمل
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 ج
 

ضرقطددهددي حدددث حتددوي  يف ضجل نددأ  ددقن ض  ، ةركددن ىددذه ضألخددریح ضخق فددت  ددع للة  ضر س دددا ضجلد ئدددا يف ضحلددا  ددن ظدد ى ح ضرقهدد ب ضریدد أيب 
ئأ ة كدذض أمهدقهد  ، ك د  مل تقدوض   دن تددد ن ض  أ ضحملةد ا  دن طد س  ةد ض ضریدئض   ا  ن ضإلحة ئد ت ضدلقع هدا ابرید قن    ى رل و ض  ل

 لة  ضر س دا ضجلد ئدا يف ضحلا  ن ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب ة ذرك  ن خالل أ ع ا  ن ضر س دا ضجلد ئدا .  

 منوذج الدارسة :    -3

 ت رد   أ ي :   ضتق ع   قغری 

    ضدلقغری ضدلهلقه  : أق ع  يف ضر س دا ضجلد ئدا 
  أق ع  يف ضرقه ب ضری أيب   ةمیكن توضدح ذرك يف ضرشك  ضدلوضص :   :  ضدلقغری ضرق دع 

 

 :  ن إ اضل ضرط رأ  املصدر

 سة : افرضيات الدر   -4
  ضحلا  ن ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب .   لة  يف ضجلد ئدار  س دا 
 ل.  ض  اضرا يف توزأع ضرع ةضت دنی ضألرضری أدا ألضح رق هدم ضرع 
    . تعقرب ضر س دا ضجلد ئدا ألضح أ   دا ر  ف ظ   ى  وض ل ضخلزأنا ضرع و دا 

 املنهج و األدوات املستخدمة يف البحث :  -5

ئدا ض ق اان يف  ع جلا حبعق  يف  ع جلا حبعن    ى ضدلزج دنی ضدلنهج ضروغفي ة ضرق  د ي،حدث ض قع ضن  ضأل هزح ضره ئ ا   ى ضر س دا ضجلد 
ك   س ن  دق  د  ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب ة رع رددا ضر س ددا ضجلد ئددا يف زل  دقهد ، دغددا ضروسدوس   دى  ة أىم ضرط س ة ضرو  ئ  ضدلهلقخا ا،

  عوس هت  رقة د ه . 

 أ    ن ضأللةضت ضريت ض قعن  هب  يف ل ض قن  رقق ع  يف: 

      

   

   

         

         

         

 
    

 
    

  



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة :
 

 د
 

 ضرهوضننی ة ضرقش أع ت ضری أددا ضدلقع ها ابر س دا ضجلد ئدا.  -

 ر ی ضئأ.  ضروالئداضجلد ئدا ضدلطدها ضرة ل ح  ن ضدلاأ أا  ضإلحة ءضت ضخل غا دنق ئج ضر س دا -

 هيكل البحث:    -6
 مت تههلدم ضرد ث إىل رة نی: 

حدث   ضن  يف ضرفة  ضألةل   ىدا ضری أدا ضرقه ب ضری أيب ة أ د ب ىذض ضرقه ب ة أنوض و ة ط س ضرقهد ب ضرید أيب ك د  
 ضرعدد  تك  ندد  يف  ددن لة  ضر س دددا ضجلد ئدددا ة أ دد ردده  يف ضحلددا  ددن ظدد ى ح ضرقهدد ب ضریدد أيب،   ل ض ددا ح رددا تطددهدددا يف ضرفةدد  

 . دهلك حةالأا  ری ضئأ اأ أا ض ضرقه ب ضری أيب   ى  هلقوى
ة يف ضألخددری خ دتددا    ددا ضردديت حتقددوي   ددى أىددم ضرنقدد ئج ضدلقوغدد  إردهدد   ددن خددالل ل ض ددا ة حت ددد  ىددذض ضدلوضددوع ة كددذض أىددم ض ددقنق   ت 

 ضدلهلقخ ةا ةضالستضح ت. 

 أمهية البحث:  -7
ال ط ئ ا تقاضةل دك  ح أا  ن لةن ضة ضريت  ع ت أ و  ضرقه ب ضری أيب،  ضرددئدا رظ ى ح ا ىذه ضرا ض ا تقدع  ن ت ك ضآلاثإن أمهد
ة دذرك ح   ن ضخلزأنا ضرع و دا  نه  يف ظ  ضرد ث ضدلقزضأا  دن سدد  ضرهلد ط ت ضدلعنددا ر  ردع  دن  دوض ل ضجلد أدا  ة ضسقط ع،أ  ضسدا 

ح ضخلطدریح ة دن ىند  تقج دى أمهددا ضر س ددا ضجلد ئددا كواد  ضرع لأا، ة ابرق ص ض ة ح ضخت ذ ك   د  ضرعالج ضدلق حدا  جمل هبدا ىدذه ضرظد ى  
  ن ضرو  ئ  ضذل  ا ر عالج. 

 أهداف البحث :  -8

 تقج ى ضألىاضس ضدلو ولح  ن ىذض ضرد ث يف : 

 ة  اى أتث ى  ابرقطو ضت ضالسقة لأا ة ضرقكنورو دا  ضخل غا.  تشخدص ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب، -

ضرقع س   ى ضرو  ئ  ضدلقدعا  ن سد  ضدلك ف ابری أدا يف    دا ضرقه ب ضری أيب ة كذض  ع را ضرط س ضدلقدعا  ن  -
 ط س ضدلة ض ضدلخقةا يف زل  دا ة ضرقه د   ن ظ ى ح ضرقه ب ضری أيب .  

 توضدح خطو ح ضرقه ب ضری أيب يف إ  سا ضرقن دا ضالسقة لأا .   -

 املوضوع : مربرات و دوافع اختيار   -9

 أدا    ا،ىذض    لرعن  ر د ث ت  ع أ د ب ضخقد  ان ذلذض ضدلوضوع نظ ض حلهل  دا ضجملق ع ضری أيب ضجلزضئ ي ر  س دا ضجلد ئدا خ غا،ة ضری
أةىل ضرقشددد أع  ضة يف أ هدددزح ضر س ددددا ضجلد ئددددا، رقهلددد ؤالت  دددن أغددد  ىدددذه ضحلهل  ددددا ىددد    ض عدددا إىل ذىنددددا ضدلك فدددنی يف حدددا ذضهتدددم،ض ة
إىل ضالىق  م ضدلقزضأا ضرذي حظدت دو ظ ى ح ضرقهد ب ضرید أيب ة  دد   ال هد  يف ضآلةندا  ضألخدریح   دن سدد  ضرهلد ط ت  ری أيب ،إض راض

 ضخل غا. 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة :
 

 ه
 

 الصعوابت :  -01

 ة سا ةض هقن  دعا ضرةعوابت نذك   نه  : 

 ا. غعودا  ق دعا ضرقعاأالت ضدلهلق  ح ضريت حتاث يف سوضننی ضدل ردا ضرهلنوأا ة ضرقك د د -

 س ا ضدل ض ع ضدلقخةةا يف  وضوع ضرد ث.  -

 

 



 

 

 
 

 

 الفـصل األول
 



 الفصل األول:اإلطار المفاهيمي للرقابة الجبائية و التهرب الضريبي
 

7 
 

 دتهيد : 

تعتػػالرقابة ػػ لهػػألهزػػملهفحػػاللهلة اػػ لرقتحػػاللرقىػػاد لنلتعتػػرلا ػػغلرضتػػ لهػػألر تمػػةرزةلنل ةدتحػػةلتتت ػػرل للهارب ػػ لهػػ  ل    ػػ ل
 رقتصالتةتلرصت ةئ  لرظتصاحلهبةلهألطاؼلرظتل فلابقىاد  ل.

نلكػػ رلرضتػػنل لرقتػػ  رلنل اػػالرظت ػػت  رتلنلقػػادررللرصت ةئ ػػ ل وػػةؽلنر ػػ لمتػػالؿلعتػػةل ػػنلرالطػػععلنذقػػقلهػػأل ػػعؿلهاػػالرفلرقابة ػػ لللل
 رحملة    لنلرقتا نلهألصا لرظتع الهةتلرقالرردلل  حةل،لن غ  لرقتعاؼلهك الا غلرقابة  للرصت ةئ  .

ل ةأل ظت لرقىاد   لرقفعةق لتتت ال توالرزةلرظت تتالت عةلق تاالالتلرالبتصةدد لنلرالفتتةا  لنلرظتةق  ،لق ققل حيلتو نل عؿله للزه   
لذفلنلرصتارئػالكغ رزػةلهػألرقػ نؿل.للتص  ل  رله ة   لؽتةلد ت ل لتعػ د حةلنلصػع حةل ػالرللتع ػنلرألهػالابق نقػ لرظتت  هػ لرنلرق ةه ػ مث

بةهػػػللابقع دػػػ لهػػػألرضصػػػع ةتلرقىػػػاد   لنل ةصػػػػ له حػػػةلرقػػػكلف ػػػ تل لرقت ػػػع  ةتل غ ػػػػ لتل  ػػػفل ظةهحػػػةلرقىػػػاد لهػػػ لرق ظػػػػالل
 دعتلا غل ظةهحةلرقىاد لنلتاش  هلهأل عؿلل مةللضارئبلف د للهك اللفة  لظتتو  ػةتلرقت ت ػ لرالبتصةدد لرصت د ل،لإبد ةؿلتع

 نلحت  نلهز رؼله ال .لل

نلقلألز هلرضصع ةتلرصو هلل الفالدل ئ لهألرظتل فنيلتعتت لا غللت ةعلؼتت فلرقواؽلرظتتل  ل الرللشػاا  لرنل ػ رلشػاا  لق ػت  ال
،لنلز ػػةلتظحػػالؼتت ػػفل ػػةالتلرقتحػػاللرقىػػاد ،لنلاللد ػػت  ل لذقػػقلصػػ فلهػػألرظتل فػػنيلدنفلر  ػػادألهػػألرألا ػػةللرظت  ػػةللا ػػغلاػػةت حم

   تلألهفلدلال الرلػت  نيلهنلهفة بلنتةر الفلكرلهنل ع ل مةطةهتم
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 الرقابة اجلبائية ماهية ادلبحث األول : 

ةر ػػ ل ػػ الؾلهػػألشػػس حلهفلد ػػت لق تل ػػفلابقىػػاد  لهػػألاػػ ـللرضهت ػػةؿلهتػػ ؼلرقابة ػػ لرصت ةئ ػػ له ة ػػةللذللرق فػػالرلهػػأله لػتةنقػػ ل ػػ لهنلؽت
نلابضقتارهةتلرقىاد   ،لؽتةلد جملا حلهضاررلهةق  لق  اد  لرقعةه ل،لكتةلدؤد للذلل مرلكرل  ة  لتاهيللذللحت  نله  ألرقمانطلق ع رق ل

رتلرعت ل   لرقكلاا حةلرضبتصةدلرقالط يله حةللقغةللرض تلةر،لنلحتادالرظت ةنرلل لرق نرللرظتةق  لمب ة   لشادف ل نيلرضبتصةددنيل للطةرلرقتغ رل
ل(3،لصفا ل2015)شةر ،للرقتجةرللرطتةرف  .

 الرقابة اجلبائية   ادلطلب األول: مفهوم

رللكػػػة الرلتعػػػاؼلرقابة ػػػ لرصت ةئ ػػػ لا ػػػغلهصػػػةلول اػػػالرقتصػػػالتةتلنلكػػػرل ػػػجعتلننةئػػػنلنله ػػػت  رتلرظتل فػػػنيلابقىػػػاد  لرطتةضػػػعنيلعتػػػةل ػػػالل
،لصػػػفا ل2019) ال ػػػ ن ،للهشػػ ةصلط  عػػػنيلهنلهع ػػػالدنيلنلذقػػقل  صػػػ لرقتسكػػػ لهػػػألصػػا لرظتع الهػػػةتلرقػػػكلحتتالدحػػػةله فػػةهتملرصت ةئ ػػػ و.

ل(158

كتةلتعاؼلهصةل االق جعتلننةئنلنله ت  رتلرظتل فنيلابقىػاد  لرطتةضػعنيلعتػة،ل ػالرللكػة اللذنلش صػ  لط  ع ػ لهنلهع الدػ ،لنذقػقل
صا لرظتع الهةتلرقكلحتتالدحةله فػةهتملرصت ةئ ػ ،لا ػغلهفلد ػتعترلرقمػ الرظتل ػفلهبػ هلرقعت  ػ لقا ػتععـ،لرض تف ػةرلل  ص لرقتسك لهأ

ل عت  ػػ له ةر ػػ ل ػػنيل اػألكػػرلهػػةلزػػاللهػػ نفلابقتصػػالتةتلنلرقالةئػػنلرظتا  ػػ ،لناللدلتفػػيل  ػال  رر ػػ لنلهارفعػػ لرقتصػػالتةتل ػػرلا  ػػحلهفلد ػػاـل
رظتتاصرلا  حةلهألهصةدرلر ا لنلابقتةرللرقتسك لهػأله ػ  لرقتوػة نلرظتالفػالدل   حتػةلنلكػ ققلرق ظػال للهةزاللهصاحل حلنل نيلرظتع الهةت

ل(43،لصفا ل2002) الز ،للرقالضع  لرظتةق  لق تتالؿ.

لهبػػةلرضدررللرصت ةئ ػػ لبصػػ لرقتا ػػنلهػػألصػػا لنلهصػػ رب  لرقتصػػالتةتلرظتلتت ػػ لهػػأل طػػاؼلرقابة ػػ لرصت ةئ ػػ لزػػيلغتتالاػػ لرقعت  ػػةتلرقػػكلت ػػاـل
رظتل فػػني،لقغػػاضلركتمػػةؼلرقعت  ػػةتلرقت ق  ػػ  لرقػػكلتاهػػيللذللرقػػتت النلرقتحػػاللهػػألد ػػ لرقىػػاد  لنلت النتحػػة،لنلزػػيلا ػػةرللاػػأل وػػالرتل

)شت اػةتلرق  ػػ عت،له ظتػ لنه و  ػ لذرتلزػ ؼلنرضػ لنلزػاللرقالصػالؿللذللكمػػفلرقغػ لنلرقتػ ق  ل لرقالةئػنلنلرقفػالرت رل لرظتؤ  ػ .ل
ل.(13،لصفا ل1998

ألهألرق ة   لرق ة ال   ل   لاا للرقابة ػ لرصت ةئ ػ لا ػغلهصػةلغتتػالعلرقعت  ػةتلنرضفػارلرتلرقػكلهتػ ؼللذللرقتا ػنلهػألصػا لنل ارزػ لههةله
رقتصػػالتةتلرظت  هػػ لهػػألطػػاؼلرظتل ػػفل،نذقػػقللهػػأل ػػعؿله ةر تحػػةل ع ةصػػالنلهعو ػػةتل ةرف ػػ ،لنلزػػ رلرضتػػنلػتفػػالظل  صػػالصلنلهػػالردل

لل(81،لصفا ل2008،ل)رقع تة لرقتماد لرصت ةئي.

:لورقابة ػػ لرصت ةئ ػ لزػػيل اػالق  ػػجعتلنرقت ػػةردالرظتةق ػ لرظت مػػسللقغػػاضلرقتع ػ رلاػػألهػػ  لادلفهػوم األللوكسوػػول للرقابػػة اجلبائيػػة -
) الطتػػػالخ،للصػػػا لرظتع الهػػػةتلرقػػػكلتتىػػػت حةلت ػػػقلرقت ػػػةردا،لندػػػتملرقفاػػػالن  ػػػةلق وػػػاؽلرظت ػػػواللؽتػػػةلدىػػػتألرقعتػػػرلرظتػػػؤد ل  رفػػػ لاةق ػػػ .و

للللل(14،لصفا ل2003/2004

:لوزيلطاد  لهنللفارلله ظملق اصالؿلنرقت   ملرقالضعيلقارزنيل ةص لقاث ةاتتلنهعػةد رلتعريف جلنة ادلفاهيم للمراجعة يف أمريسا -
لهالضالا  ،لنك رل  رلرق تةئجلق تتحتنيلاب تعتةعتةو.
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نزػاللرقالصػالؿللذللكمػفلرقغػ لنرقتػ ق  ل لرقالةئػنله لهفلرقابة  لرصت ةئ  لا ةرللاأل والرتله ظتػ لنه و  ػ لذرتلزػ ؼلنرضػ ل
ل(204،لصفا ل1965)فةه ،للنرقفالرت رل لرظتؤ   .

:لرقابة ػ لرصت ةئ ػ ل اػالرقتصػػالتةتلنكػرلرق ػجعتلنرقالةئػنلنرظت ػػت  رتلرقػكلد ػ هحةلرظتل فػالفلابقىػػاد  لحوػب الاػانون اجلئائػػر  -
هألبة الفلرضفارلرتلل8نذققل  ص لرقتسك لهألرقالضع  لرصت ةئ  .للذلت الرظتةدلللرطتةضع لعتة،ل الرللكة الرلذن لش ص  لط  ع  لهنلهع الد 

لرصت ةئ ػ لا ػػغ:لوتاربػبلرضدررللرصت ةئ ػػ لرقتصػػالتةتلنرألاتػةؿلرظت ػػتعت  لقتا دػ لكػػرلضػػاد  لهنل ػنلهنلر ػػملهنللاتنل.لكتػةلنتل حػػةلهفلدتػػةرس
النرقػكلتػ   لهفػالررلهنلهتعػةابلهنلهات ػةتلهحتػةلكة ػللط  عتحػةلندتعػنيلا ػغل نلرقابة  لا غلرظتؤ  ةتلنرعت ئةتلرقكلق  ػللعتػةلصػف لرقتػةف

،لصفا ل2008/2009)ظتال  لنل ألرب ،لل.رظتؤ  ةتلنرعت ئةتلرظتع   لهفلت  ـلقادررللرصت ةئ  ل  ةللا غلط  حةلرق  ةتالنرقالةئنلرحملة    
ل(31

 لرصت ةئ ػ لا ػةرللاػألغتتالاػ لهػألرقعت  ػةتلنلرضفػارلرتلرقػكلهتػ ؼللذللهأل عؿلرقتعةردفلرق ة   لنتلألهفل  ت  الأبفلرقابة للللللل
هارفع لنلهتة ع لرقتصالتةتلرصت ةئ  لق تل فلابقىاد  ل،نلرقتااؾلرق اد لق  ىػةللا  حػةل فعةق ػ لتىػتألاػ ـلتلاررزػةل لرظت ػت  رلهبػ ؼل

 نلرقع رق لرقىاد   .ل  الؽلرطتاد  لهأل عؿلػتةر  لرقغ لنلرقتحاللرقىاد لنلحت  لرحملة ظ لا غ

 نهألرقتعةردفلرق ة   له حلدالف ل   ةفلرئ   ةفلضفارللات  ةتلرقابة  لرصت ةئ  لا غلتصالتةتلرظتل فنيلنلقتة:لللل

 رقابة  لرصت ةئ  لكال    لظتتة ع لرقتصالتةتلرصت ةئ  لا غلتصالتةتلرظتل فني؛ل -

 ل(28-27،لرقصفاةتل2018/2019لار،ل)قلرقابة  لرصت ةئ  لكال    لالكتمةؼلرقعت  ةتلرقت ق    . -

 : اإلطار الاانول للرقابة اجلبائية.لادلطلب الثا

ئا لرت  لهألرضت الؽلنرقصع  ةتلقادررللرصت ةئ  ل ىتلت تو  لرق  ةـلمبحةهحةلا غله  ألنفح،لن ص غ لبة ال  ػ ،لكتػةله ػحلره  لرظتماعلرصتال
 لرتلهألب رلهاالرفلرضدررللرصت ةئ  ل.للرالرلتع فل لتو  نلرق الر نيلنرضفػهػ  لق تل ػفلرت ػ لهػألرضت ػالب اتةدتػحلهػألك

 أوال: حاوق اإلدارة اجلبائية   

رضت ػالؽل للهث ػةللدددػ لنرف ػةهتم،لنتتت ػرلزػ هلب الفرالة ال   لحتتيلرقتصا ةتلرقكلنتةر حةلرظترصت ةئ  للذللغتتالا لهألرقال ةئرلرق لحتتةجلرضدررل
 هةلد ي:

 حق االطالع: .1

لرتلرالهألبة الفلرضف45دعتال نلرالطععلهأل نيلهزملرضت الؽلرقكلتتتت لهبةلرضدررللرصت ةئ  ل،نب لهاتحلرظتماعلز رلرضتنلهأل عؿلرظتةدلل
،لل45)رظتػةدلللب تحػة،ل ػتفاالرقالةئػنلنرظتع الهػةتولرالنهلرصت ةئ  ولد ت ل نلرالطععلألاػالرفلرضدررللرصت ةئ ػ ،لبصػ لد ػ  لناػةللق ىػاد  

تلرقعتاله ػ لررلةر الرلز رلرضتنلا ػغلرت ػ لرضدرن  ققلنتلألألاالرفلرضدررللرصت ةئ  لهفلنتل،(24،لصفا ل2014ة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ،لب
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تلررلنتلػألأب ل ػةؿلهػألرأل ػالرؿل،قػادرلرتلرصت ةئ ػ لواللرالهألبة الفلرضفػ46لرظتةدلللهنلرظتؤ  ةتلرطتةص للنرق  ل  ،لنر ت ةدرلرذلله لةـ
هفلحتػػتجلابق ػػالرظتحػػ يلههػػةـلهاػػالرفلرضدررللرصت ةئ ػػ لرقػػ دألدو  ػػالفله حػػةلرالطػػععلا ػػغلنةئػػنلرظتصػػ ا لرقػػكلتالفػػ ل ل الزهتػػةللرقػػ كارق ػػة   ل
 .ل(25،لصفا ل2014،لبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ل،لل46)رظتةدلل

 حق إجراء التحايق:  .2

ند صػػ ل ػػػحللفػػةرللرقتا  ػػػنلهػػألطػػاؼلهاػػالرفلرضدررللرصت ةئ ػػػ لل،هػػألبػػة الفلرضفػػةرلرتلرصت ةئ ػػػ لا ػػغل ػػنللفػػةرللرقتا  ػػن33 صػػللرظتػػةدلل
ل عت  ػةت ملاػرل لرق ػ ملللرظتػ لر ػ ل،نرظتل ػفلهوةقػبل تاندػ لهاػالرفلرضدررللرصت ةئ ػ ل لػرل ةضػع لق ا ػلابقت  رل ػيلرظتؤ  ةتلرقكلت اـل

صػ ة ةللذللألهفلنتػةرسلر تػ رللهػألرق ػػةا لرق ةه ػ لنتلػلت  رتلرقىانرد لقتا د لربملرألاتةؿلنه ػ ل ػاضلرقىػاد  ،لزػ رلرضتػنرقالةئنلنرظت 
لنله ػػػةلرل ػػػيلرحملػػػعتلذرتلرال ػػػتعتةؿلرظتح ػػػي،لندػػػتمللثػػػالكػػػرلات  ػػػ لتػػػ  رلحتادػػالػتىػػالتػػ نفل  ػػحلرقتاػػا تلرقػػكلدتػػل،رق ةه ػػ لرق ػػةا ل

،ل2014،لبػػة الفلرضفػػارلرتلرصت ةئ ػػ ،ل33)رظتػػةدللل  د ػػجرل  ػػحلفػػادلرقالةئػػنلرقػػكل ػػ تحةلرظتل ػػفلابقىػػادلنلتفصػػ رلرظت ةقفػػةتلرظتع ظػػ ،
 .(16صفا ل

 حق ادلعاينة) أو الئایرة(  واحلجئ: .3

هفلتػػا القـاػػػالرفلرقػػػ دألعتػػملا ػػغلرألبػػرلرت ػػ لهفػػت للنهػػؤز نيللئألتػػ ؿلا ػػغلؽتةر ػػةتلت ق  ػػ  ،لنتلػػألقػػادررللرصت ةئ ػػ رالا ػػ هةلتالفػػ لبػػ
رقػػكله مػػسصةلهفلتػػارلرقتصػػا ةتللكػػػرلرظت ػػت  رتلنرقالةئػػنللنرقع ةصػػالرظتةددػػ ،لرق اػػػولن جػػػارحملػػعتلبصػػػ للللرظتعةد ػػ ل لكػػررالإبفػػلبة ال  ػػة،

نتلػألرقخ ػ الللذلالل،(17،لصػفا ل2014،بػة الفلرضفػارلرتلرصت ةئ ػ ل،ل34)رظتةدللب  لند  لرقىاد  رالد  للذللرقتت الهألرقالاةلللنرظترعتة
دعػػنيلقػحللزػ رلرأل  ػػا،للنا ػػ لب ػةـلرحمل ػػنل و ػػبلرقا صػ لظت تصػػ للب  ت ػةلهنلبػػةضلدفالضػػحلل نلرظتعةد  للاللأبهالهألرئ  لرحمللتػ لررالإبف

لمب لذللهفلرضتػنللرل،لنجتػ رلرضشػة(17،لصػفا ل2014،لبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ ػ ،ل35)رظتةدلل  تحلهث ةللب ةهحلابظتعةد  رالضة البىةئيلد اـل
 لرتلرصت ةئ  .رالهػألبة الفلرضف38لذلل35تظت ،لنزػيلهفص  لن ػنل صػالصلرظتالردلهػأل لرظتعةد  لب لنضػ لن  ػةلق الر نيلصػةره لنه 

 حق الرقابة:   .4

دعتػال ػنلرقابة ػػ لهػألهزػػملرقصػع  ةتلرظتت ال ػ لقػػادررللرصت ةئ ػ لق تسكػػ لهػألصػػ ؽلرظتع الهػةتلرظت  هػ لضػػتألرقتصػالتةتلرظتلتت ػػػ لهػػألب ػػػرل
 ةرف ػػ ل غ ػػ للب ػػ لت ػػقلرقتصػػالتةتلرظت  هػػ ل ع ةصػػالنهعو ػػةترالرب نيلظتالرظت جػػػاللهػػػألب ػػػرلرألاػػالرفلرظتػػتلرظتل فػػػني،ل حػػػاللنت ػػػرلغتتالاػػػ لرقعت  ػػػة

رلضػػتة تلزتحػػة،لنمتىػػ ل ػػنلرقابة ػػ لق الراػػ لصػػةره لنه تظتػػ لهػػألب ػػرلرألاػػالرفلرحمل  ػػنيلنكػػ رلرظتل فػػنيلألصػػةلتمػػلرالرقتا ػػنله صػػاتحةلن 
 .للل(211،لصفا ل2009)هن ادالنلزتال،للللقغةللز هلرقابة  ـلز هلرق الرا لدؤد للذلرابق    لعتم،لنا ـلر خل

 حق اكتدراك األخطاء )االكرتداد(:  .5

ئب،لا ػ هةلد ػ ه حةلرظتل ػػفلا ةصػػالرالرللت النتةتلق ف لرظتػ للن فػ لرقىػؾلرأل وةللزاللرقال    لرظتت ال  لقادررللرصت ةئ  لضفةررل نلر ت 
لرظتتةث ػػ ،وللرالهػػػألبػػة الفلرقىػ327 مػػػةللربتوةاػػػةتلف دػػػ للط  ػةلق تػػةدلل  ػػالكةه ػػػ لهنل ةطئػػػ ،ل ػػػالرلل تعػػ د حةلهنلل ذلئبلرظت ةشػػػاللنرقا ػػاـل
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لرظتؤ  ػػ لاػألطالحة،لابق  ػػ  لأل لكػػةفلهػػألرقىػػهنل لهلػةفل اضػلالرلل ل ػالعلرقىػاد  نتلػألر ت ررؾلكرل وسلداتلبل ػ ادػنلرئبلنرقا ػػاـل
لرظتتةث  ،ل،لبة الفلرقىارئبل1،لرقف الل327)رظتةدلللرصت رنؿو ،نلت دلرألفرلرق  لدت ةدـل  ػحلاتػرل(152،لصفا ل2014رظت ةشاللنرقا اـل

،    ػػتملدت دػػ ل(22،لصػػفا ل2014،لبػػة الفلرضفػػارلرتلرصت ةئ ػػ ،ل39)رظتػػةدلل(ل ػػ الرت،للال ل ةقػػ لنفػػالدله ػػةنررتلت ق  ػػ  4رضدررلأبر ػػ )
ل للث ةهتةلهفلرظتل فلابقىاد  لات للذللطاؽلت ق   ح،ل ا  لداال لبىةئ  لض هلذرلهػةلبػ هللرضدررلل عػلآفةؿلرقت ػةدـلرقػغل ػ تنيللضػة  تني

لرظتةث  ،ل326)رظتةدل  .(152،لصفا ل2014،لبة الفلرقىارئبلرظت ةشاللنلرقا اـل

 اثنيا: االلتئامات  والضماانت ادلمنوحة للمسلف ابلضريبة  

لرقابة  لرصت ةئ  ل عت حةلا غله  ػألنل هػألب ػرلرظتل فػنيلابقىػاد  ،لن لرظت ة ػرل ػالا ػغللهػةترالصت ػةئيلا ػغلرقتفػح،ل ػالرق ػة الفلر ىتلت اـل
لضتة تلدت  لعتملهألهفرلزتةدتحملهألرقتجةنرزتلرحملتت  لهألب رلرضدررللرصت ةئ  ل.

 التئامات ادلسلف ابلضريبة:   .1

 ػتة  .للرف ةئيلنر  الهةتله  زمرال فلابقىاد  للذلل الانيلهألرالقتمتى لرظتل

 امات احملاكبية: االلتئ -أ 

ه  ع ،  ػبللنلصػا ا ،لهت   ػ  ،لكةه ػ ،لـلرظت ػةد لرحملة ػ   لنرقت  ػ لهبػة،هأل ػعؿله ػقلػتة ػ  له تظتػ ،ركتبلا ػغلرظتل فػنيلر ػخل
لرق ة الفلرقتجةر لمب قلرق جعتلرحملة    لرقتةق  :S.C.Fرحملة  لرظتةرل)لرقواؽلرقت  الا  حةلرق ظةـ  (،لابضضة  للذللذققل   لهقـا

  :دفرت اليومية 

لهبػةلرظتؤ  ػػ ل تػػالرردبلهتتة عػػ ،ل  ػػولهفلكػػرلشػػ ا لهألب رلرحمللت لرظت تص لت جرل  حلرقعت  ػةتلرقػكلت ػاـل لا ةرللاألد خلهابملنؼتتاـل
لمب ػقلد خلرق اله ػ ، لات  ػةتل مػةطلرظتلند  ػ لط  عيلهنلهع ػال لقػحلصػف لرقتػةفاله ػـا ارغلهنلـلنهػػألدنفلتػػاؾل ػػؤ  ػ لاب تظػػة  ػحلدالهػةل  ػاـل

 .لل(04،لصفا ل2007،لرق ة الفلرقتجةر لرصتارئا ،ل09)رظتةدلللشػوب،للضة  للذلللر ةؽلرظت ت  رتلرطتةص لإبث ةتلؼتت فلرقعت  ةت

   :دفرت اجلرد 

 له ػحوكتبلا ػغلكػرلهػألرق ػة الفلرقتجػةرل10كتبلا غلرقتجةرلرق  ةـلجبادلا ةصالرألصالؿلهاللا غلرألبرل عؿلرق   ،ل  ػولتػ الرظتػةدلل
له ةنقتػح،لنهفلد فػ رلكة ػ ل  ػةابتحل  صػ لراػ ردلش الط  عيلهنلهع ال للتترلصف لرقتةفالهفلكتا ل  ال لفادرقع ةصالهصالؿللن صاـل

،لصػػفا ل2007،لرق ػػة الفلرقتجػػةر لرصتارئػػا ،ل10)رظتػػةدللد ػػخلرصتػػادول  ػػ لن  ػػةللرق تػػةئجل رالنت  ػػبلزػػ هلرظت ل  ػػ لن  ػػةللرق تػػةئج،رالرظت 
 .لل(04

نت قلد خلرصتادلند خلرق اله ػ لس ػبلرقتػةردبلن ػ نفلتػاؾل  ػةضلهنلتغ ػ رلهػأله ل ػالعلكػةفلهنل  ػرللذللرعتػةه ،لنتػابملصػفاةتلكػرلهػأل
ل.ل(04،لصفا ل2007،لرق ة الفلرقتجةر لرصتارئا ،ل11)رظتةدللرق  خدألندالب لا  حتةلهألطاؼلبةضيلرحمللت 
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   :حفظ الدفاتر وكندات ادلراكالت 

لر رق  الت ػػ لعتة،لضػػة  للذللرظت ػػت  رتلرظتمػػةرللق حػػةل لرق ػػة الفلرقتجػػةر لظتػػ لللئػػا لرظتل ػػفلرال تفػػةظلابقػػ  ةتالرحملة ػػ   لنرقالةئػػنرالظتمػػاعلرصتد ػػـا
 ػعتلط  ػ ل فػ لرظتػ للر تػ رللهػألاتردػػبلرالمب ػت  رتلرظتهػألرق ػة الفلرقتجػةر ل   ػحلكتػػبلرال تفػةظل12ق تػةدللل(ل ػ الرت،لنط  ػة10امػا)
 .لل(2007،لرق ة الفلرقتجةر لرصتارئا ،ل12ظتةدل)رلحتادازة

كتػػةلهفله لل ػػعؿلهبػػ هلرقمػػانطلرق ػػة   لرقػػ كالدػػؤد للذللر ػػ لرحملة ػػ  لهػػألب ػػرلرحمل  ػػنيلنابقتػػةرلل ػػ فلرظتل ػػفلدعتػػالؼتةقفػػةلق الرف ػػةتل
 رحملة    .لل

 االلتئامات اجلبائية: -ب 

لرظتماعلرصت ةئيلرظتل فنيلابقىاد  لرق  ةـلابقتصالت لةتلرصت ةئ  لرقكلت ةزمل لات   لرقتا  نلنرقكلتتت رل لهةلد ي:للد ـا

   :التصريح ابلوجود 

  رلرضرتةرل،لهنلرقىاد  لا ػػغلهرابحلرقمػاكةت،لهفلر   لرقال   ل،لهنلرقىاد  لا غلرقالدختلللا غلكػرلهل فلف د ل ةض لق ىاد  لرصت
فللتػػ دل  ػػحلر ػػػملنق ػػبلنا ػػػالرلةلابقالفػػالدللقػػػغلهفتمػػ  لرقىػػةرئبلرقتػػػة  لعتػػةللب  ت ػػػة،د ػػ ـل ػػعؿلرق عثػػنيلدالهػػةلرألنذللق  ردػػ ل مػػةطحلتصػػػالت

،بػػة الفلرقىػػارئبل183)رظتػػةدللئػػا،للضػة  للذللرظتع الهػػةتلرقىػػانرد لقو  عػػ ل مػػةطحلنرظت ػالرقائ  ػػيلق تاػػررالرظتل ػفل ػػالرللدر ػػرلهنل ػػةرجلرصت
لرظتتةث  ،ل  .ل(2014رظت ةشاللنرقا اـل

 للثالثيالتصريح الشهر  أو ال: 

لرق ة الف نذققللئبلرقتة  لعتةله الهؤ  تحل،رالكرلشحالهنلثعثيلق  لب ةض لرقىللرقىاد  لرقتصاد ل ابملهاتةقحل عؿلرصت ةئيلرظتل فبلهقـا
لتررلرضدرل ،لنك ررالنرظتؤ  ةتلرقتة ع لق  ظةـلرصتلل مةطحة،  ولكتبلا غلرظتؤ  ةتلرقتة ع لق  ظةـلرضت   يل  بلط  ع لرظتؤ   لن الع

لهػػػألكػػػرلشػػػحا،لههػػػػةلرظتل فػػػنيلابقىػػػاد  لرطتةضػػػػعنيلق  ظػػػةـلرظت  ػػالدلتت ػػػالفل20 ػػػعؿلرقعمػػػادأ)ألهػػػلهفلدلت ػػالرلتصػػالتةتحلرقعتاله ػػ  (لدػػػػاـل
لرألنذللق مػحالرظتػػالررللق  عثػػيلرظتػ  لرقػػ  ل ل  ػحلحت  ػػنلربػػملرألاتػةؿ20 ػعؿ)لألهػػلتصػالتةتح )رقػػ ق رلرقتو   ػيلق تل ػػفلابقىػػاد  لل(لدػػاـل

ل.ل(57-52،لرقصفاةتل2011مالررتلرظت داد لرقعةه لق ىارئبل،ل،ه 

 التصريح الونو  ابدلداخيل واحلواصل:  ل

لرظتل ػػػف مب  ػػػرلهرابحلل،لهةق ػػػ لهػػألكػػػرل ػػ  لرألنؿلهػػأله ادػػػرلابقىػػػػاد  ل ػػػالرللكػة مػػػػ الط  عػػػيلهنلهع ػػػػال لابقتصػػػاد لب ػػػػرلكتػػبلهفلد ػػػاـل
لالرفػ له ػالرقمػاك لهنله ػالرظتؤ  ػ لرقائ  ػ  رئبلرقتػة  لعتػةلهلػةفلتالرظتةق  لرق ة   للذللهفتم  لرقىػرظتؤ   لرطتةض لق ىاد  لنرظتتع نلابق   ل

ل.(56،لصفا ل2006) عصي،ل
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    :التصريح يف حالة التنازل أو التوقف أو الوفاة 

لرظتل فالفلابقتصاد لاألذقػقل ػعؿلامػالل) ـلر تػ رللهػألاتردػبلرقتالبػفلاػأل(له 10 ل ةق لرقتصاد لابقت ةزؿلهنلرقتالبفلاألرق مةطلد ـا
رقف  ػ لرق مةطل،ن ل ةق لرقت ةزؿلدتملركتتةللتصاد لابقت ةزؿلدتىتألاتردبلرقت ةزؿلن  ة تلرظتت ةزقني،لههةل ل ةق لرقال ةلل  تعنيلا ػغلذن ل

ل،لبػػػة الل195)رظتػػػةدلللهػػػألاتردػػػبلرقال ػػػةللررل(لهشػػػحالرات ػػػة6رقتصػػػاد لابظتػػػ ر  رلرطتةضػػػع لق ىػػػاد  ل لهفػػػرل ػػػت )ل فلرقىػػػارئبلرظت ةشػػػاللنرقا ػػػاـل
 .للل(105،لصفا ل2014رظتتةث  ،ل

                                     :إلئامية ذكر رقم التعريف اجلبائي يف التصرحیات اجلبائية 

لةئػنلرظتتع  ػ دتعنيلا غلرظتل فنيلابقىاد  لرظتتةر نيلق مػةطلصػ ةايلهنلجتػةر لهنلهحػ يلهنل ػا لذكػالربػملتعػادفحملرصت ػةئيل لكػرلرقالل
)رقػػػ ق رلرقتو   ػػػيلق تل ػػػفلابقىػػػاد  للرصت ػػػةئيلق ت فػػػةتلرصت ةئ ػػػ ل  مػػػةطحم،لهبػػػ ؼلػتةر ػػػ لرقغػػػ لرقىػػػاد لنكػػػ ققلت ػػػح رلرقت ػػػ  ر

 .ل(57،لصفا ل2011،ه مالررتلرظت داد لرقعةه لق ىارئبل،ل

 الضماانت ادلمنوحة للمسلف: .2

ل  تةلد ي:لز هلرقىتة تلنتت  ال،لاد  ابقىلضتة تلحتفظل  الؽلرظتل فلرصت ةئيلق  له  لرق ة الف

 اإلشعار ابلتحايق:  - أ

حت  نلدنفللر ػةؿلهنلت ػ  مللشػعةرلابقتا  ػن،له اػنلمب  ػةؽلرظتل ػفلابقىػاد  لرقػ  لدػ الا ػغل  البػحللننرف ةتػح،ا غلهفلللرالاللنتلأللف
ق  ػػ  لق تا  ػػنلرظتعتػػنل لرقالضػػع  لرصت ةئ ػػ ل(لدالهػػةلاب15(له ـلابق  ػػ  لق تا  ػػنلرحملة ػػ ،لن)10د ػػتف  لهػػألهػػ للق تاىػػ رلبػػ رزةلامػػا)

 .للل(15،لصفا ل2010)ه  ةؽلرظتل فلابقىاد  لرطتةضعنيلق ابة  ،للرقمةه  لر ت رللهألاتردبلر تعـلز رلرضشعةر

 احلق يف االكتعانة بوكيل أو مبوتشار: - ب

رب ػ لنه ةبمػػ لال،بصػػ لهتة عػػ ل ػ رلات  ػػةتلرظتلللات  ػػ لرقابة ػ هث ةلرردتحمب تمةرلمتتػةرهلمبا لللدلػالفلق تل ػفلابقىاد  ل ػنل لرال ػتعة  
،لبة الفلرقىػارئبل320)رظتةدلللرقتا  نلا  للر ةؿلرضشعةرلإباةدللرقت المیلئب،لنز رلهػ ل  رد لات   رالر ةتلرقتػيلتوا حةللدررللرقىػرالبخل

لرظتتةث  ،ل ل.لل(150،لصفا ل2014رظت ةشاللنرقا اـل

  عدم جتديد التحايق: - ج

ئبلرالةصل فخللهع  ػ ،لابق  ػ  لق ىػللحت  نلهعتنل لرقالضع  لرصت ةئ  لرقمةه  لهنلرقتا  نلرحملة  لرطترالهةلت تحيلرضدررللرصت ةئ  لهأللفا  
لرظتع  ػػػػ ،لاللكتػػػػالزلعتػػػةل عػػػػ لذقػػػػقلرقمػػػانعل ػػػػيلحت  ػػػنلف دػػ ،ل ػػػةصل ػػػ ف  ،لصػػػفا ل2010) ػػألهاتػػػةره،للرقفػػخللن فػػػ لرقىػػػاد  لنرقا ػػػاـل

ل.لل(103
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 حتديد مدة التحايق بعنی ادلسان: - د

 مػةطللنط  عػ لقػابملرألاتػةؿلرحمل ػنل ػ ال لاللنتلألهفلتتع  له للرقتا  نل عنيلرظتلةفل لرقتصالتةتلنرقالةئنلرحملة    لآفةالػت دللط  ػػة
رقتا  ػػػنل ػػػالؽل ػػػ  لهػػػألتػػػةردبلر ػػػتعـلرضشػػػعةرلاللنتلػػػألهفلدتتػػػ ل تػػػالللرقمػػػةه  لرقالضػػع  لرصت ةئ ػػ لرظتؤ  ػػػ ،ل فػػيل ةقػػ لرقتا  ػػنلرظتعتػػنل 

 لل ػةقتا  نللالل ػيل ةق لركتمةؼلطاؽلنه ةنررتلت ق  ػ  ،لههػةلرقتا  ػنلرظتصػػاللل ػػعلنتلػػألهفلت ػػتغاؽلهػػ للرقتا  ػػنل ػػيلاػنيلرظتلػةف
  (22،ل21ا ل،لصف2010)ه  ةؽلرظتل فلابقىاد  لرطتةضعنيلق ابة  ،للرق  ةتالنرقالةئنلهك الهألشحادأ

 اإلبالغ بنتائج الرقابة:  - ه

لب ػػػ ،لنذقػػقل ال ػػػو لر ػػةق له ػػػج  لهػ لنصػػرلابال ػتعـ،ل ػػىتل ل ةقػ لر عػػ رـرالرظتل ػػفلابقىػػػاد  ل  تػػةئجلرظتلرحمل ػػنللشػػػعةرلد ػتالفبلا ػػغ
ل فلهنلرطت  رلا ػغلت ػ میلهع ظةتػحل ػيلهفػرل واد  لت ةا لرظتل  ػ رلكةؼلنهع عللاػةدللرقت ػالمی،لندلػالفلرضشػعةرلإباػةدللرقت ػالمیلهفصػع

ل،لكتػػػةلدتعػػنيلذكػػاله لػػةـلرظتػػالردلرقػػكلدؤ ػػ لا  حػػةللاػػةدللتمػػل رله ػػ ل ػػاضلرقىػػاد  40هر عػػػني) ،لبػػة الفل06،لرقف ػػال20)رظتػػةدللل(لدػػػاـل
ل.لل(12،لصفا ل2014رضفارلرتلرصت ةئ  ،ل

 حق الرد:   - و

دػػحللنهع ظةتػػحل ػالؿللاػػةدللرقت ػػالمی،لكتػةلنتل ػػحلط ػبلتالضػػ اةتلشػفالد ل ػالؿلهػأل عؿلت ػ میلرللتػنلق تل ػفلرقػادلا غللاػةدللرقت ػالمیله
(لدالهػػةل،ن ل ةقػػ لاػ ـلرقػػادل لر فػػةؿلرحملػ دللدعتػػالرق  ػػالؿلضػت  ة،لندػػتملد ػػ  ل40هر عػني)لهىػػتالفلرقت   ػػرلهنلرضشػػعةرل لهفػػرلهبصػػػةه

)ه  ػةؽلرظتل ػفلابقىػاد  لرطتةضػعنيلل  حةلهألب رلرضدررللرقىاد  لصةئ  لناللنتلألرقافالعلرقىاد  لا غلرأل ةسلرق  ل لت   غحلنتص  لز ه
ل.لل(18،لصفا ل2010ق ابة  ،ل

 حق الطعن:  - ز

لنلنرقػكلد ػتو  لهػأل ععتػةلهعةصتػ لؼتت ػفلرطتع ػةتل ػنيلرضدررللرصت ةئ ػ لدع لرضتنل لرقوعألهألهزملرضت الؽلرظتت ال  لق تل فلابقىاد  ،
ل  ػولدو ػبلهػ  عقػحلرقت فػػ  لرصتائػػيلهنلرقل ػػيل الؿل تةئجلرقتا  نل،ق رله  لرظتماعلعت رلرأل  رللهلة  ػ لرقوعػأل ػيلرق تػةئج،لرظتل ف

   بلرضتةقتنيلرقتةق تني:ل،للننتلألهفلدلالفلرقوعأل(105،لصفا ل2011) الشا ،للهنلرقتعػ درلهنللاةدللرضت ةل

،لبػػػة الفلرضفػػػارلرتلرصت ةئ ػػػ ،ل70)رظتػػػةدللل  لرأل وػػػةللرظتاتل ػػػ ل لرقالاػػػةلاػػػيلرقػػػ  لدحػػػ ؼللذللتصػػػارالرق جػػػالللرق  •
 ؛(30،لصفا ل2014

ل ل ةق لا ػالهةرل،لند تا رلا  حملت  د لدد حملرصت ةئيلابال ػتفةدللرقػ دألزملرق جػالللرقالد لد ت لق تل فني •
،ل2014رضفػػارلرتلرصت ةئ ػػ ،ل،لبػػة الفلل01،لرقف ػػالل93)رظتػػةدلللا ػػ حملالؽلرظتفانضػػ هػػألختفػػ  لهنلتعػػ درلق ا ػػ

 .ل(39صفا ل
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 ادلبحث الثال : ماهية التهرب الضرييب 

لرقغ ل ةقغ لزاللرقت  الهألد  لرقىاد  لاب خرؽلرق الر نيل واؽلنله ةق بلدارزةلرظتل فلهعئت لنل دعتالرقتحاللهن  ل وةؽلهألهفحاـل
،لنلرقىػاد رؽل صػالصلرق ػة الفلرصت ػةئيلنلزػ رلهػةلدعػالا ػحلابقتحػالله ة   ،لكتةلنتلألق تل فلرق جاللللذللا ـلد  لرقىاد  ل ػ نفلر ػخل

ل(319،لصفا ل1987)ػتجالل،لرق  لدتلالفلهألثعثلهفةز مله ة   لنلزي:ل

 .رقتحاللاألطادنلنفالدلثغارتل لرقتمادعةتلرصت ةئ  لنلزاللرقتت ا 
 لهتالله ظملهألب رلرق ة الفلكتةلزاللرضتةؿلابق    لق ظةـلرقىاد  لرصتارئ  لرق(ال   لIFUل.) 
 .رالهت ةعلاألل مةللرقالربع لرق ة ال   لرقكلدت ةنعتةلرق ة الفلرصت ةئي 
...رخل،لزػػ هلرقىػػاد ،لرقتج ػػبلرقىػػاد ،لرقتتػػادلهنلرقعصػػ ةفلرقىػػاد ،لرقػػتت الرقىػػاد اػػ للهصػػو اةتلهقتحػػةل:لرقغػػ للرقىػػاد ق تحػػالل

س ػولدتغػ رلزػ رلرقتعادػفلهػألهؤقػفللذللآ ػالنلهػأللرقىاد لق تحاللرظتصو اةتلنل  رزةلحت لهأللهلة   للاوةللتعادفلشةهرلنلدب نل
هك ػػال ػػالؼللرقىػػاد ،لنلقفحػػملرقتحػػاللل(164،لصػػفا ل1977،لDelahmy)لتمػػاد للذللآ ػػالنلهػػألربتصػػةد ل،لبػػة ال للذللف ػػةئي

ل:   عاضلرقتعةردفلرقتةق  

للادلطلب األول : مفهوم التهرب الضرييب

ل حلرظتل فلنلذققلاب تعتةؿلت   ةتلبة ال   لهؤ   لهعتت للا غل اد لرقت   ر،لورقتحاللرقىاد:للالتعريف األول  للزاللرقفعرلرق  لد اـل
 .C.R.Masson, 1990, p) ت ت لقحلاب ت ةرلنضع  لف ةئ  لػت دللق اصالؿلا غل تةئجلربتصةدد له ةند لق ت ج لف ةئ  له  الق و

ل.(181

 .(Martinez, 1984, p. 17) قالبالعل لغتةؿلفةذ   لرق ة الفلرصت ةئيلوورقتحاللرقىاد للزالل ألجت بلرالتعريف الثال:

ولرقتحاللرقىاد للأب حل:ولكػرلرقعت  ػةتلرقىػاد   لرقػكلهتػ ؼلقت فػ  لرالبتوةاػةتلنلللLucien Mehlدعاؼلوللالتعريف الثالث: 
 ,Dauverger, 1986) الاػةللرقىػاد ذققلابقتاةدرلا غلرق ة الفلرصت ةئيللهب ؼلرقت  الهأل اضلرقىاد  لهنلهألرفػرلختفػ  لق

p. 39). 

،لA.Margairaz)لول ةفلرقتحال:ولزاللػتةنق لرقت  الهألرقىاد  ل ل  ندلرق ة الفللA .Margairaz  بلوللالتعريف الرابع:
 .(25،لصفا ل1977

قىػاد  لدنفلررتلػةلله لؼتةقفػ لهأل عؿلرقتعةردفلرق ة   لنتلألص ة  لرقتعادفلرقتػةرل:ولرقتحػاللرقىػاد للزػاللدت ػالرظتل ػفلهػألد ػ لر
لصالت لق صالصلرقتماد لرقىاد ل،لكتةلنتلألتعادفلرقتحاللرصت ةئيل  بلر تعؼلشاا تحلهألا هحةللذلل الاني:

ل

ل
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ل.التهرب الضرييب  ادلشروع -

،لنل(05فا ل،لصػ1987،لbrief)لزاللرقتحاللرقػ  لدلػالفل للطػةرلبػة ال لد ػت لق ت ػتف دألهػألنررئػحل تج ػبلرقىػاد  ل واد ػ ل ادحػ 
اد للهألر ازلصالرهلصتالللرظتل فللذللطاؽلدتل حلهألرال تفةدللهألرق غارتلرظتالفالدلل لرقتمادعةتلرصت ةئ  هنلرقىاد   ل فعرلتع  لرق ظةـلرقى

 لهةلدرـلدتااؾلهنلا ـلل لةـلص ة  لبالر   حلؽتةلدف  لرجملةؿلقل  رلهألرقتسندعت،ل ة تفةدللرظتل فلهألز هلرق غارتلاللتع لؼتةقف لبة ال  
 للطةرلبة ال ،ل العتةلقحلرظتماعلهأل عؿل     لهألرضافةلرتلنلرقت ف ىةتلرق رئت لهنلرظتؤبت لرقكلب لدت له مو لربتصػةدد لهنل ػانعل

رلرق العلهألل تةف  لهنله ةطنلفغار   لهنل  عةلنل  هةتلػت دللتفص ع،لرقكلهألشسصةللهفلتعالدلا  حل  تةئجلف ةئ  لهك الرهت ةزرلقلألز 
 .(18،لصفا لA.margairaz,OPCIT)لرقتحاللهحتةلرت ملابقماا  ل ة حلدظحال  صةل لرقتاىالنل  ةللرقىت رلرالفتتةاي

لل نلهألهه   لذققلرقىاد  لا غلرقخكةت،لا  هةلدفاضلرقتمػاد لرصت ػةئيللضػاد  لا ػغلرقخكػةتلنلدنفلل ىػةعلرعت ػةتلعتػ هلرقىػاد  ،ل   ػاـل
لقحلا غلنرثتحلرقماا نيلنلزاللا غلب  لرضت ةل،لا غلشلرلز ةتل ىتلاللمتى لههالرقحلقىاد  لرقخكةت.رظتةققل ت   ملههالر

 التهرب الضرييب  غري ادلشروع. -

لد ص لابقتحاللرقىاد لل  رلرظتمانعلرقت  الهألهدرللرقىاد  لمب ةقف لصالت لق  الر نيلرصت ةئ  لكتةلدصو  لا  حلابقغ لرقىاد ل.

ت  رلرق نق ل ةق ةللذللز دلل ةف ةهتةلهألرظتالرردلرظتةق  لرقلف   لقتغو  ل ف ةهتػةلرظتتاردػ للنلت ف ػ ل  ة ػتحةلرظت ت فػ لنلزػ رللهد لرت ةعلغتةؿ
هةلفعرلرق ع لدانفلهفلرقتج بلرقىاد لقحلصف لرقعهمانا  لر ملا ـلتع  لرظتل فلا غلرقتمادعةتلرصت ةئ  لقلال حلمت ـل اد  لرق نق ل

 لزةه لزيل ل ةف للق حةلنلك رلر تالرللرقتماد لرصت ةئيللا غلثغارتلدللتلأله صالدللهػألطػاؼلرظتمػانعلهنلنفػالدل تػالضلهألهالرردلهةق 
ل له لةـلر تغ حةلرظتل فل ت ج ل و تحلنلدزةئحلقت ف  لرقىاد  لهنلرقت  اله حةلك  ة.

رقتمادعةتلرصت ةئ  ل غ  لرقتت الهألد  لرقىػاد  ،لنلتافػ ل صف لاةه لدظحالرقتحالل لر تغعؿلرظتل فلق   ةئالنلرق غارتلرظتالفالدلل ل
زػػ هلرق  ػػةئال لرقغةقػػبللذلل  ػػالرقتمػػاد لنلاػػ ـلل لػػةـلصػػ ة تح،للذلهفلر ػػتفةدللرظتل ػػفلهػػألزػػ هلرق غػػارتلاللتعػػ لؼتةقفػػ لهنلر تحػػةؾل

افػةلرتلهنلرقت ف ىػةتل فاا حػةلرق رئتػ لنلقـ لةـللرصت ةئ  لكالفلز رلرأل  رلحتاؾل للطةرلبة ال لرشتحلرظتماعلهػأل ػعؿل   ػ  لهػألرض
ل(19،لصفا لA.margairaz,OPCIT)رظتؤبت لنلرقكلدت لرق وةاةتلرالبتصةدد لهنلرقفانعلرض تةف  لهنلرظت ةطنلرصتغار   .

 ادلطلب الثال : أشسال التهرب الضرييب ) األكباب و الطرق( 

لرقىاد لنل  تةنعتمل لرقفانعلرقتةق  :لل لز رلرظتو بل  تواؽللذللهشلةؿلنله  ةللنلطاؽلرقتحال

 الفرع األول: أكباب التهرب الضرييب 

ل لرصتارئػػالنكلػػرلرقػػ نؿل ػػ فلز دللرق ف ػػةتلرقعةهػػ لنرقػػكل ػػ هتل ػػ رللرال ػػت عؿلنجملةهبػػ لزػػ هلرقػػا دللرظت ػػتتالل ػػ فلرق نقػػ لبػػ ل ػػةرالللرل
للرقتحػػاللرقىػػاد لدللتلػػألهالفػػالدللافػػال ل ػػرلذقػػقلررفػػ لررللاػػ للاالرهػػرلهات وػػ لرصت ةدػػ لرقػػكلره لرظتل فػػالفل  حػػةلا ئػػةلث  ع،نكتػػةلهفل ػػةزال

لابقالب لرضبتصةد ل الرللهةلتع نله حةلابق ظةـلرقىاد لهنرقىاد  ل ل  لذرهتةلنهةلدتع نلابقىانؼلرضبتصةدد لنرضفتتةا  لنرق  ة   .ل
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 األكباب النفوية و األخالقية :  - أ

زةهػػةل لات  ػػ لرقتحػػاللرقىػػػاد ل ل تػػةلزردلرقػػالايلرقىػػاد لنرأل عبػػيلبػػرلرقتحػػاللرقىػػاد لنرقعلػػػ لل  ػػولت عػػبلرقعالرهػػرلرق ف ػػ  لدنرر
 ةظتعت ػػ رتلرق ف ػػ  لكة ػػللدر عػػةلق تحػػاللهػػألرقىػػاد  لنه حػػةل ةضات ػػةدلرق ػػةئ لرفلرقىػػاد  لهدرللض تصػػةللرقمػػعالللنل  ػػةرزملل صػػا  

 ػػة ارلقت ػػةهيلرقلارز ػػ لق ىػػاد  لن ػػاللل حػػملهصػػو  لرضبتوػػةعلرقىػػاد لرقػػ  لدػػارهلل ػػةقتحالله حػػةلدعػػ لهػػأله ػػالرعلرقتاػػارلنلابقتػػةرللكػػةفلزػػ ر
لرق ع لغتادههالرؿلضةئع ل  نفلهادندد ل حيل  ةرللش ص  لالل  لهألختف ىحةلك تةلشتاللرقفاص .

ألهركةفلرض عـلكتةلهفلشعالرلنرضات ةدلرق د يل الؿلا ـلشاا  لرقىاد  لألصةلاللت ت  لا يله و  ةتلا ةئ د لال لرقاكةللرقكلتعتاله
رظتل فلابظت ؤنق  ل لهدرللرقالرفبلرقىاد لدع لهألابللحتترلرألا ةللرقعةه ،  رلهفلضعفلرظت تال لرأل عبيللتفػالرأل ػاردلا ػغلرقتحػالل

ل(179،لصفا ل2002)ػتي،ل.لهألرقىاد  لنزاللهةلد عل له لرقمعالرلرقالط يلظتص ا لرجملتت 

 األكباب الوياكية :  - ب

عػ رـلرض ػت اررلرق  ة ػػيلنرضبتصػةد لدر ػػرلرق نقػ لاػػةدللهػةلدلػػالفل ػ بلقمػ العلرقتحػػاللرقىػاد لأل ػػحلدالقػ لرض  ػػةسلقػ  لرأل ػػاردللفلل 
،لصػػفا ل2000)او ػػ ،لل عػػ ـلبػػ رللرق ػػ وةتلرقعةهػػ لا ػػغلرق  ػػةـل ال  فتحػػةلنابقتػػةرللاػػ ـلبػػ رهتةلا ػػغلهوػػةق تحملأبدرلللقتارهػػةهتملرقىػػاد   

ر ةتلهفل    لرقتحاللرقىاد لتاتف لك تةل ةدلرجملتت ل ةقػ لهػألرق ػ الرقعػةـلا ػغلرقىػارئبلنزردتلرقمػلال ل،ل  ولت نيلرق رلل(809
ل هألا ـلل فةؽل ص   لرقىارئبل لرظت ة  لرقعةه لهنا ـلنفالدلا رقػ لقتػالزلدػ لرقػ  رلرق ػالهيلهنل لتالزدػ لرطتػ هةتلرضفتتةا ػ لرقػكلت ػاـل

لذرلشةعل   حملهفل ص   لرقىارئبللفتةلتػ زبلقا فػةؽلا ػغلب ػ لهػألصػفالللرجملتتػ لرق ػ دألدعتػانفل تسددتحةلرضتلاله لنرق وةعلرقعةـل ةص ل
لعتةل. لهألهك الرظتتحا نيلهألد  لرقىارئبلنك ققلت زبلقا فةؽلا غله ارضلهظحاد لالقاـن

لاألكباب اإلقتصادية : -لت

رظتل فلرضبتصةدد لهت زالرلللذللفة بلرضتةق لرضبتصػةدد لرقعةهػ للللفلقـ  ةللرضبتصةدد لدنررلزةهةل لات   لرقتحالل،ل ل تةلكة لل ةق 
ك تةلكةفلرقتحاللرقىاد لك  ررلنرقعل لصا  ل،  ولهفلق الضػع  لرضبتصػةدد لق تل ػفلل علػةسلك ػ ررل لهدرللنرف ػحلجتػةهلرقىػاد  ل ػ ذرلل

لفةلنز رل ت ج لب رتحلا غلرقت  د ل.كةفلرظتل فلدتتت ل الضع  لهةق  لف  لل  فله  حلق تحاللهألد  لرقىاد  لدلالفلضع 

ههةل لرضتةق لرقعل   لهدػألدلػالفلرظتل ػفلدتتتػ ل الضػع  لهةق ػ لهتػ زالرلل ػ فله القػحلق تحػاللدلػالفلهكػانلزػ رلهػةلد ػنيلق ػةلهفل  ػ  لرقتحػالل
   ػػةتلرقػػكلدتعػػاضلعتػػةلرالبتصػػةدلرقىػػاد ل لرقػػ نؿلرظتت  هػػ له  فىػػ له ةر ػػ لابقػػ نؿلرق ةه ػػ ل ظػػارلالرتفػػةعلاالرئػػ لرأل ػػاردللضػػة  للذلللفلرقت

 رلرقػالط يلعتػػةلدثػػ رلابقػرلا ػػغل ػػةزاللرقتحػاللرقىػػاد لنلر تمػػةرزةل ػنيله ػػاردلرجملتتػػ ل، فػيل ػػخرتلرالزدزػػةرلنلرقػانرجلرالبتصػػةد لتػػادردلهػػ ر 
رقعػػبللرقىػػاد لقاابئ ػػحللرأل ػػاردلنلبػػ رهتملرقمػػارئ  لؽتػػةلد  ػػرلهػػألدرفػػ ل  ة ػػ تحملالرتفػػةعلرأل ػػعةرلرقمػػيللرقػػ  لنتلػػألرظتل ػػفلهػػألحتتػػر

،لل(18،لصفا ل1999)لت ةن ،للنذققلإبدهةفحل لذتألرق  ع لنلابقتةرللد رلرقعبللرقىاد لؽتةلد  رلهأل ةالتلرقتحاللق  لرظتل ف
رـتفةضلنلرقعل ل فيل ةق لرقاكالدلنلرال لتةشلرالبتصةد لهدألتتعورلرظتالرردلرض تةف  لت  ف ل    لرقت ةدالتلرالبتصةدد ل  لالفلز ةؾل
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ل لرظت ر  رلنلتع ال لرق  رللرقمارئ  ل تتعاضلرظت تجةتلق ل ةدلندتاترلرظت تجالفلرطت ةئالهةلدرهالرلاللد تو عالفل  رلرقعبللرقىاد لن
لابقتةرللد جئالفللذللر تعتةؿلرت  لرقواؽلنلرقال ةئرلنلرقتاةدعتلق ت  الهأل  رلرالبتوةعل.

 األكباب التشريعية: - ث

تحاللهأل عؿلتع   رتلرقكللتتالدحةلرق ظةـلرصت ةئيلك ققلا ـلرال تتاررل لرقتغ ررتلرظت تتاللرقكلكتع حل ةهىةلنلكت لرظتل فله ة  لق 
لرقكلتؤد للذلللصةؾلرظتل فل.

لنلنتل  ةل صالهزملرأل  ةللرقتمادع  ل لرق  ةطلرقتةق  ل:

عةتلنلرضفارلرتلنلهه   لز رلرقتع   لهةلحتالدحلبالر نيلرقىارئبلهأل ظةـلف ةئيلهع  :لنز رل ظارلقتع  لرقتماد لرق ةفملاألتع دلرقتمادل-
ولورظتعػػ التلرقل ػػ رللت تػػرلرظتعػػ التولنزػػ رلهػػةلكتع ػػحلduverer لافػػةلرتل،ختف ىػػةتلنلز دلل لرظتعػػ التلنل لزػػ رلرقصػػ دلد ػػالؿلو

لصعبلرقت رنؿلنلرظت ةؿل.

توػالرلرأل مػو لرالبتصػةدد لقػ ققلكتػبلتت ػ له ػةق بلاتػرلها ػ لتػتعلـلهػ لل ظةـلف ةئيل  رلهػاف:له لر ػحل ػ رلهػات الابقت ت ػ لنلط  عػ ل-
ل.ل(162،لصفا لل1998)باوةف،للرقظانؼلرالبتصةدد 

اػػ ـلر ػػت اررلرقتمػػادعةتلرقارفػػ للذللرقتغػػ ررتلرق رئتػػ لرقػػكلحتػػ ثل لغتػػةؿلرقت  ػػنيلرصت ػػةئيلؽتػػةلدصػػعبلا ػػغلرظتل فػػنيلهػػألفحػػ له ػػةداللل-
ق ظةـلنلرق الرا لرظتعتالؿلهبة.لنهػألفحػ له ػا لتػؤد للذلل  ػنل ةقػ ل  ة ػ  لهػألرقىػاد  ل،تػ   لهبػملقػا  لكػرلرقتغ ررتلرقكلتواهلا غلر

لهمانعلقاصعحلرقىاد لنلابقتةرللز دلله  حمللذللرقتحاللهألد  لرقىاد  .

 ػػةئيلدػؤد للذلل ػةزاللرقتحػػالللفلررتفػةعل  ػ  لرقىػػاد  لنلز دللا ئحػةلدػؤد للذلل ػػ نثلضػغالف ػةئيلنلدع ػػظلهفلررتفػةعلرقىػغالرصتل-
رقىاد ل  ولهفلكرلز دلل ل جملرالبتوةاةتلرقىاد   ل تؤد للذللرقت   رلهأل جملرق  رلرق  لدتاصرلا  حلرظتل فلنله حلػتةنق ل

صػػفا لل،ل2003) صػػا،للزػػ رلرأل ػػ رلرقػػتت الهػػألد ػػ لرقىػػاد  لنلرقت فػػ  لهػػألناةئحػػةلنلابقتػػةرلل ػػ فلبػػة الفلرظت ةنهػػ لق ىػػاد  ل لفتػػال
ل.(135

لنلنتلألب ةسلرقىغالرصت ةئيلكتةلد ي:
لغتتالعلرقىارئبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللل100×للللللللللللللللللللللللللللللللللل=للللل*لرقىغالرصت ةئيلرطتةص
لغتتالعلرظت ر  رلللللللللللل)ابق    لقلرل اد(للللل
لغتتالعلرقىارئبل)ه ةشاللن  رله ةشال(للللللللللللللللللللللللللل

ل100×ل*لرقىغالرصت ةئيلرقعةـ=للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل(لle PIBرق ةتجلرق ر  يلرطتةـل)لللللللللللللللللللللللللللللل
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نرقػ  لد ػتعترل ل ػاللق  ػةسلرقىػغالرقىػاد ،لنمتت ػفللLe PNB ػيلابضضة  للذللهةل  نلدالف لغتت لآ الدعاؼلابق ةتجلرق الهيلرحمل
)بػ  ،لز رلرجملت لاألرق ةتجلرق ر  يلرطتةـلكال حلأي  ل عػنيلرالات ػةرلهع ػةرلرصت  ػ  ل ػ اللهػألهع ػةرلرضبةهػ لندتاػ دلن ػنلرقععبػ لرقتةق ػ :ل

ل(215،لصفا ل1995

Le PNB = le PIB + (PRO. AG. Nat. NR) – (PRO. Ag. Etr. R)ل

ل  ولهّف:ل

لل تةجلرألاالرفلرقالط  نيل  رلرظت  تنيل(PRO. AG. Nat. NR)*ل

لل تةجلرألاالرفلرألفة بلرظت  تني.ل(PRO. Ag. Etr. R)*ل

لرقىاد لاألطادنلرقععب لرقتةق  :للرقىغالنه حلدتملب ةس

ل.ل100رقىغالرقىاد ل=ل)لغتتالعلرالبتوةاةتلرقعةه ل/لرق ةتجلرق الهيلرطتةـل(ل*ل

لل:ب اإلداريةاألكبا -لج

ل ػػاضلضػػارئبلف دػػ ل،لهنلر ػػ لهعػػ التل ػػ  ر لّفلحت  ػػنلهزػػ رؼلرق  ة ػػ لرقىػػاد   لدتو ػػبلرق ظػػاللذلللهلة  ػػةتلرقتو  ػػنل  ػػ لاللدلػػالفلغت،
ر،ل ػةألهالز ػةلدتع ػنل لفػةلللرضدرردػ لرقىػاد   ،للذلهّفلرق  ػةئال رقىػارئبللذرلكة ػللتفت ػاللذللن ػةئرلت ف ػ زة،لألف لزػ رل ػ اد لرألهػالتع  ػ ر

لهألكفةلهتة،لنه حلت   لابظتل فللذللرقتحّاللرقىاد .لرظتالفالدلل  حةلزيلرقكلحت ّل

لنتتج غلهزملز هلرق  ةئال :ل

،لنرقكلهةزرقللاللتم  لر   لرقعةه نيلؽتةلد  عحمللذللرالؿتارؼلهنلرقت ص رل-رق  ر،لرقانرتب،لرضتالر ال-ضعفلرقال ةئرلرظتةدد لنرظتةق   -
لةهتملرقال  ف  لا غلهكترلنفح. لرالضوععلمب ؤنق 

ضػعفلرضهلة  ػػةتلرق مػػاد ل ػػالرللهػألرصتة ػػبلرقلتػػيلنرظتتت ػػرل ل  ػالاػػ دلرظت ػػت  هنيل)هاػػالرفلرقابة ػ (له ةر ػػ لهػػ لررتفػػةعلاػػ دل -
تلػالدألرظتل فنيلنرظت فةتلرظتعانض لق  رر  ،لهنلرصتة بلرق الايلرق  لداف للذللضعفلرقتسز رلنرقلفةللل   بل  الرظتػ ررسلرظت تصػ ل ل

 لطةررتل لرقتا  نلنرقابة  لرصت ةئ  .

 لتع  لنك اللرضفارلرتلرقانت    لتغاسلرنحلرقلارز  لجتةهلرقىاد  . -

ل

ل
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 الفرع الثال : طرق التهرب الضرييب 

 اوال:عن طريق العمليات احملاكبية
لاترلهص ا لرقىارئبلا ػغلربػارررتلرقػا  لرقػ  للت  ػحلرظتمػانعل تػألرق ػ دحيلرفلرق ظػةـل رحملة ػ لزػاللرقػ  لدػال الزػ هلرق  ػة تل ظػارلد اـل

لا ػػغلت ػػج رلنله ػػقلنلت   ػػ ل اكػػ لرالهػػالرؿل لرظتؤ  ػػ ل،ل ةحملة ػػ  لتعتػػالبةاػػ للربة  ػػ لت ػػت  ـلهػػأل قلال ػػحل ظػػةـلب ػػةسلنلرتصػػةؿلد ػػاـل
لمب ةر  لرقتصةرد لنلرقالةئنلرحملة ػ   للرظت  هػ لبصػ لرقتةكػ لهػألصػاتحةلل،ل ػة ظتل فلرق ػةرعلد اػولدنهػةلاػألنضػ لرالدررللرصت ةئ  لرقكلت اـل

نلرحملة ػػ   لدػػتمل  ػػحلهوة  ػػ لرق  ػػالدلرحملة ػػ   ل  تػػةل   حػػةلهػػألرق ة  ػػ لرحملة ػػ   ل،للنكػػ رل   حػػةلنل ػػنيلرظت ػػت  رتلرق  الت ػػ لرظتظ ػػ لل،لر لرفلرقالةئػػ
لهبةلرظتتالؿ. ل(47فا ل،لص2008)كاكالد ،لل عحلذن  دألنتلألر تعتةعتةلك ق رلظت ت فللرقتصالتةتلرقكلد اـل

 :تضخيم التساليف-1

رفلر ػػػازلهظػػػةزالرقغػػػ لت ػػػقلرقػػػكلتتت ػػػرل لرقت   ػػػرلهػػػألبةاػػػ للرالبتوػػػةعلرقىػػػاد لهػػػألرالرابحلنلهػػػألربػػػملرالاتػػػةؿلرنل لر ػػػ لرق ف ػػػةتلنل
ألرقػا  لرقتلةق فلنلكالفلرفلرق ظةـلرصت ةئيلرصتارئا لزالل ظةـلتصالتيل،   لر الرظتمػاعلرصت ػةئيلق تل فػنيل ػنلل صػمل عػ لرالا ػةللهػ

 رطتةض لق ىاد  لن  ةلق مانطلرحمل دلل:

 رفلدلالفلتال  فلز هلرالا ةلل لصةحلل مةطلرظتؤ   .-لللل
 رفلتلالفلز هلرالا ةللذرتلاعب له ةشالل  مةطلرظتؤ   .-لللل
 رفلتلالفلهارلل الةئنلرشت  .-لللل
 رفلتلالفل ل  ندلرق  فلرحمل دلبة ال .-لللل

 :ختفيض االيرادات-2
ةلدعتت لرظتل فلا غلختف  لرقالاةللرقىػاد لنلرقػت  الهػألد عحػةلك  ػةل،لدتج ػ لزػ رلرقت فػ  ل لرق  ػ لدنفل ػالرت رلر لرق  ػ لهأل ععت

ل   رلنالدخؾلر لرثالق عت   ل،لز رلرق  الؾلنتل حلهألر فةللفاللك  رلهألربملراتةقحلكةفلد جرلب ت لرقعت  ةتلاببرلهألب تتحػةلرضت    ػ 
له لرقا الفلندت  لرظتل فاللفلابقىاد  لرقواؽلرقتةق  لقت ف  للرق رردرتلنلز رل ع لرالتفةؽ  (55،لصفا ل2007) الزد ل،لل.رظتـا

لرظتل ػػفلاب ػػخفةعل ىػػةئ لنقت ػػ له ػػخفع لرنل صػػالهةتلجتةردػػ للللؽت ال ػػ ل مػػلرل-لل رقت فػػ  لهػػأله  ػػرلرظت  عػػةتلػتة ػػ  ةل،ل  ػػولد ػػاـل
 ه ةقر.

 زالتلا غلرال ت تةررتلرحمل   لقفةئ لرق  ت .ا ـلرقت ج رلرحملة  لق ع لرقت ة-للل

 د جةل ع لرظتل فنيلابقىاد  لرذللت ج رلب ت لرظت  عةتلاببرلهألذت حةلنذققلابقتالرطؤله لرقا الف.-للل

لرظتل فل ت ف  لرقالرردرتلؽتةكت  حلردرللرقا ملا غلربملرالاتةؿلنك رلضاد  لرقا  لرحمل نلهألرظت  عةتلهأللفح لر ا .-لل  د اـل
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لهبػةلرظتل ػفلنلرقػكلتػازلرقغػ لف  ػةل،لا ػ هةلختفػ لب تػ لرظت  عػةتلدنفلرفلد ة  حػةلختفػ  ل للب تػ لرظتمػخ تلنز  ػةؾلطاد ػ لر ػا لد ػاـل
ليللرق  لد فللر ت ةهلرحمل نلرصت ةئي.رقت ةدأل لرقا  لرالرتةرلل،لرقم ملرلك  رلدؤد لرذلل

 اثنيا:التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية

غلؽتةر ػػ لات  ػػةتلنقت ػػ لطت ػػنلػتة ػػ  لظتمػػخ تلدنلفل ػػالرت رلرنلقفػػالرت رلدنفلشػػارللرنل  ػػ ،لنذقػػقلاب ػػتعتةؿلب ػػالدلػتة ػػ   لفػػ لدعتتػػ لا ػػ
هتلةه ػػ لالتػػخؾلغتػػةاللق مػػقلرنلرقاد ػػ لهػػألطػػاؼلرالدررللرصت ةئ ػػ ل،لكتػػةلنتػػةرسلرظتل ػػفلاػػ لل مػػةطةتللدنفلراػػعـلرالدررللرصت ةئ ػػ لنلزػػ رل

لا .لاب فةللفاللهألرق ىة

 :التهرب عن طريق عمليات مادية-1

فلز ػةلرال فػةللفائػيلرنلك ػيل.ل ةض فػةللرظتػةد لزػاللرقعتػرلرقػ  لدػتملدتت رل لر فةللرق ػ  لرنلهػالردلرنق ػ لرقػكل ةضػع لق ىػاد  ل ػالرللكػة
رل،ل  ػولتت  ػغلصػعالابتل ت جػ ل  اد ل لرق الؽلرق الدرل،لنلزيلرق الؽلرقكلدتمل  حةلت ةدؿلرظتالردلنلرق   ل ع  رلاألكرلهارب ػ لهػألرضدر

ل(37-36،لرقصفاةتل2006)دزتة ،لضعفللهلة  ةهتةلرق ماد لنلن ةئ حةلرظتةدد لنلنتلألت   ملز رلرق العلرقتحالللذلل الانيل:ل

 :االخفاء اجلئئي -له

لرق ػالؽلرق ػالدرلل،له ػرلدتت رل لر فةللفاللهألرهعكحلرنفاللهألرظت ان تلرقكلزػيل لرقالربػ لختىػ لق ىػاد  لق عػةدل  عحػةل عػ لذقػقل 
لابق    لق الرردرتلهألرطتةرجلر ت  رـل الرت رل  رل      لابالتفةؽله لرظتص رللرالف  .لرهةلر فةللفاللهألرقخك .

 :لاالخفاء السلي -لل

لرصاةللرظتمةرد لاب مةللهصة  لصغ رلل لرظت ةطنلرقادف  لق صعبلرقالصالؿلرق حةلنلابقتةرللرال تةجلرحملصرلا  حله ح ةللد ػةعلدنفل ػالرت رلد اـل
 ند تغلرالبتصةدلرق ا ل ع  لاألكرلهارب  .

 :التهرب عن طريق العمليات الاانونية-2

دللزيلات   لدتملهأل ععتةل  نلنضع  لبة ال   لؼتةقف لق الضع  لرق ة ال   لرضت     ل،لرنزيلركتةدل ةالتلبة ال   لت ت للق تل فنيلابال تفة
لال تفةدلله حةلنل   لز رلرق العلهألرقتحاللشل نيلقتة:هألهار لنزملر ة ةلعتملرضتنل لر

 :التهرب عن طريق عمليات ومهية -له

  ػولدلػالفلزػ رللب لدلالفلمب ةدرللنلفحػالدل اددػ لمتفػيلصػة  حةلفػالرلهػألرهعكػحلهػألؼتػانفلرق ىػةا لرنلرراب ػحلرطتةضػع لاػةدللق ىػاد  .
،ل2008)كاكػػالد ،للرالاػػعفلاػػألفػػاللهػػألؽتت لػػةهتمللرطتةضػػع لق ىػػاد  .لرقتحػػاللهات وػػةل ةق ػػةلس ػػالؽلرظت ل ػػ لردػػألد جػػةلرقالرثػػ لرذللاػػ ـ

ل(86صفا ل
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 التسييف اخلاطئ للعمليات الاانونية  - ب

لنلدتت رل لتغ  رلات   لبة ال   ل      لمبظحالات   له ا ل ةضع لق ظةـلف ةئيلهك اللهت ةزرلنلز رلهةلد ت ل عػ ـلهدرللضػاد  لهنلهدرئحػة
 لاػألرقالضػع  لرق ة ال  ػ لرألن لنلزػ رلهػةلدلػالفلقػحلهثػال لتغ ػ رلرظتعػ لرضت   ػيلقعت  ػ لهػةلنلتاد ػفل ةقػ لهنل عػرل     لهبرلهألت ػقلرق ةجتػ

 ةض لق ىاد  لسةق لهنل عرلر ال  رل ةض لق ىارئبلهنل ةض لظتعةه  لف ةئ  لل ةص لهك اللات رال،لنلهألرأله   لرقالربع  لرقمةئع ل ةق ل
رطتةضػػع لق ىػػاد  لنلل ػػت  رعتةل مػػلرله ػػالنلزػػاللد ػػ لرالفػػالرلإب ػػارطلق مػػاكةللنلزػػ رلقلػػيلاللتػػؤد لرقىػػاد  لل فػػةللات  ػػ لتالزدػػ لرألرابحل

ل.ل(57،لصفا ل2002)طةق ،للمب ة   لرألرابح.

 ادلطلب الثالث : أاثر التهريب الضرييب 

 ة ػػ  لق ىػػاد  ،للرظتتت ػػرل لتغ دػػ لدتىػػ لق ػػةلهفلرقتحػػاللرقىػػاد لنتلػػألرات ػػةرهل ػػةئعلدنفلحت  ػػنله ػػ لرألزػػ رؼلرق ةا دػػ لهنلرأل
 رطتاد  لإبرردرتلكة   لقتغو  لرق ف ةتلكتةلزاللهتفنلا  حلا  له  بلرالبتصةددنيلنلرظتماانيلق ىاد  .للل
 نلهألز ةلنتلألرات ةرلرقتحاللرقىاد لا   لاللت ت ل تا  نله  لهزملرألز رؼلرال خت ج  لق ىاد  للل

 رجملةالتلرالبتصةدد ،لرالفتتةا  لنلرظتةق  .لللل،لؽتةلد تجلا حلآةرلن  ت لا غ
 األول: اآلاثر االقتصادية.  الفرع 

ق تحاللرقىػاد لاػ للدثػ ررتل لرجملػةؿلرالبتصػةد لنذقػقلهػأل ػعؿلكػ  لهزػملػتفػالربتصػةد لنزػاللرظت ة  ػ لابضضػة  للذللرقتالف ػحل
 الرؿلهأل اد  لرق نق لنلز رلهةلدف ال  رللرؤنسلرألهالرؿ.لللرقالقتيلقعبتصةدلنلك رلرطت ةئالنلرألضاررلرق ةجت لاألض ةعلرأله

 لل(50،لصفا ل2007) الزد للح.،لكتةلهفلز هلرقظةزاللحت ثلراالفةفةلابق    لقعبتصةدلرقالط يلنلتتت رل  تةلد ي:لل
 للاةب لرظت ة   لرالبتصةدد .لل- 1
 رقتالف حلرقالقتيلق  مةطلرالبتصةد .للللل- 2
 ه عةرزة.لللررتفةعلهع التلرقىارئبلنلل- 3
 لاةب لرقت  ـلرالبتصةد .للل- 4
  حالرلهزه لرؤنسلرألهالرؿ.للل- 5

 .إعاقة ادلنافوة االقتصادية: 1
نلزاللتمالهلربتصةد للت ثحلرقتحاللرقىاد لل ةقىاد  لرظتاتفع لرقكلدتملل  ةطحةلا غلرق مةطلرقص ةا  لنلرقتجةرد لنتل حةلهفلتعويل

ةر  له لرظتؤ   لرقكلاللتغ لؽتةلدفمرلرنحلرظت ة   لنلد ورلشػانطلر ت ػةرلرظتؤ  ػةت،ل ح ػةؾلهػألرهت ةزرلهعتارلق تؤ   لرقكلتغ لابظت 
رظتؤ  ػػةتلهػػألت جػػةللذللرقت ػػ  رلرحمللػػملنلرقػػا دلل لرض تػػةجلقا ػػ لهراب حػػةلنلز ػػةؾلهػػألت جػػةللذللرقتحػػاللرقىػػاد لق اصػػالؿلا ػػغلن ػػةئرل

 له لرأل عةرلرقكلتو  حةلرظتؤ  ةتلرأل ا ،لكتةلهفلرظتؤ  ةتلرظتتحا  لت تو  لهفلدتالدرلنل  ققلت   له تالفةهتةلأب عةرله  فى له ةر 
 لل(58،لصفا ل1998) عح،لحتتلالرق الؽل ت ف  له عةرله  عةهتة.ل

نلكت ةؿلا غلذققلرق وةعلرقعةـلنلرطتةصل لرصتارئال  ج لهفلهصاةللرظتؤ  ةتلرطتةص لدفى الفلرال تفةظلسص   لرقتحاللأل ف حم،ل
ل مةطةهتم.لالفل ل الزهتملرؤنسللههالرؿلف د لللت ةا زملا غلرقتال  لل قتل
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 التوجيه الومهي للنشاط االقتصاد :  .2
بػػ لد جػػةلرألاػػالرفلرالبتصػػةددالفللذلله مػػو لربتصػػةدد ل لرق وةاػػةتلرألك ػػال  ة ػػ  لق تحػػاللرقىػػاد لنلاللأي ػػ نفل عػػنيلرالات ػػةرل

ه لهصملاللدتالفحالفللذللرأل مو لرالبتصةدد لرقكلخت نللنلتاد لرق  ت لرظتىة  لنلرق  رلرقالط ي،رأل مو لرقكلت ةا ل لرقت ت  لرالبتصةدد ل
 .للل(51،لصفا ل2007) الزد للح.،للثانرتللضة   ،لنلهب رل ةقتحاللرقىاد لدص  ل   ةل لرقاكالدلرالبتصةد لنلرقت  ف

لا ػغلنفح ل  رلط  ع لده لهفلرقتحاللرقىاد لد ةزمل لتالف حلرالبتصة  لاللخت ـلرقصةحللرقعػةـلنلذقػقلإب ػحةهحةل للر ػةللربتصػةدلد ػاـل
ل.لللل(58،لصفا ل1998) عح،لله ةسلرق الؽلرق الدرللنلرق  لمت نلهمةكرلرت لحتالؿلدنفلرق  رلرضت ألقعبتصةدلرقالط ي

 ارتفاع معدالت الضرائب و أكعارها:    .3
  ،ل ت جسلرق نق ل  ققللذللر  لهع التلرقىارئبلقتغو  لذققلرق  ال لتؤد ل ةزاللرقتحاللرقىاد للذللل  ةصلرضداردرتلرقىاد 

رضدػػاردرتلنلرقػػا دلل لاػػ دلرقىػػارئبلنلر ػػ لهعػػ الهتة،ل ػػ فلرقتحػػػاللرقىػػاد ل ػػالؼلدت ػػ بل لحتالدػػرلرقىػػغالرقىػػاد لنلنبالاػػحلا ػػػغل
ل رق لرالفتتةا  .لرظتل فنيلرق دألدؤدنفلنرف ةهتملرقىاد   لل،لنل  ققلتغ بلرقع رق لرقىاد   لنلرقع

 إعاقة التادم االقتصاد :     .4
لفلرألثالرظتتت رل للاةب لرظت ة   لنلرق  لدختبلا  حةلرقتحاللرقىاد ،لدؤد ل  نرهللذللد  رلرقتوالرلرالبتصةد لنللاةب لرقت  ـل

 رالبتصةد .لل
 ظهور أزمة رؤوس األموال:    .5

 الض فةللهراب حلدنفلهفلد ف حةل ال ةلهألهفلدىولنلدظحالذققل لكالفلرطتةض لرظتتحاللهألرقىاد  
تلتمفحللدررللرقىارئب،ل   جسللذللرالكت ةز،ل ص   لرقتحاللهنلرقغ ل  ولد جسللذللرقتال  فلرظتغفرلا ػغللشػلرلهنررؽل   دػ لهنلا ػغل

ا ػػغلرظت ػػتال للشػػلرلهعػػ فل)ذزػػب(لنلزػػ رلهػػةلدػػ  الهػػألهالفػػالدرتلرالبتصػػةدلهػػألرؤنسلرألهػػالرؿل،لزػػ رلا ػػغلرظت ػػتال لرقػػ ر  ي،لههػػة
رطتػػةرفيل  تالفػػحلرطتةضػػ لؿتػػالل ػػت ل  ػػةابتل  ل ػػ ل لرطتػػةرجلنلرقتاالدػػرلرقت ق  ػػيلقػػـرابحلرقػػكلدػػتملل فةؤزػػة،لنل ػػ ققلهتادػػبلرؤنسل

 رألهالرؿلنز رلهةللت ثل ادفلقعبتصةدلرقالط يلهدىة.لللل
 الثال: اآلاثر االجتماعية.    الفرع

اللد ػػاللـللالل ت فػػ  لبػػ رللرظتػػالرط نيل لحت  ػػنلكة ػػ لر  ػػةهتملنلذقػػقل لرقالبػػللرقػػ  للفلرقتحػػاللرقىػػاد ل لرظت ػػ رفلرالفتتػػةايل
 دلالفل  حلرـتفةضلا غلرظت تال لرالفتتةاي.للل

لذللكتةلهفلرقتحاللرقىػاد لدادػ لهػألرض ػعؿلمب ػ هلرقىػاد  لنلبةاػ للرظت ػةنرلل ػنيلرظتل فػنيل ػ رلرظتتحػا نيلللللنلرظتتحػا ني،لنلدػؤد له ىػةل
حلرقتىةهألرالفتتةايل  ولهفلرق  و لرقعتاله  لت رؾله تال لرطت ةرللرقىاد   لرقكلد تجحةلرقتحاللرقىاد للفلرثػالرقتحػالللضعةؼلرنل

رقىاد لدتج غل الضالحل لت زالرلاةهرلرقص ؽل لرظتعةهعتلنلت   ػللنلتعت ػنلرقفػالررؽلرالفتتةا ػ ،ل ع ػ للاػ ردلرق نقػ لظت ار  تحػةلد ػ ل
ل ػػا دللط  ةهتػػةله ةر ػػ لاب ت ةفةهتػػةلرظتةق ػػ لنلل عػػنيلرالات ػػةرلرطت ػػةئا رصت ةئ ػػ لرق ةجتػػ لاػػألرقتحػػاللرقىػػاد ،لنلقع تفػػةظلهبػػةه لرألهػػةفلت ػػاـل

ذقػػقلاػػألطادػػنلز دلل  ػػ  لرالبتوػػةعلرصت ػػةئي،لزػػ رلكتعػػرلرطتةضػػعنيلرقػػالرانيلدتات ػػالفله ػػةقت لزةهػػ ل لرألا ػػةللرقعةهػػ له ةر ػػ ل ت ػػقلرقػػكل
 دؤدنصةل صف لاةدد .للل
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ذفلدتاترلرقعبللرألكاله حةلدرئتةلرظتل فالفلهنلرطتةضعالفلرق دألاللد تو عالفلرقتحال،لهنلرضتادصػالفلا ػغلهدرللنرفػ حملرالفتتػةايلنلل
 لل(46،لصفا ل1978)  ألاالضلهللا،لرقالط يل لد  لرقىاد  .ل

،لنلابقتةرللنتلألرق الؿلهفلرقتحاللد تيلرنحلنل ل رلز هلرقظانؼلب لدعت لرطتةض لرق ادحللذلل  الؾل ف لرقواد  لجت  ةلق عبللرقىاد 
لرقعنط   لنللتفالرطتةضعنيلرق ازةللق ىاد  لنللتاضحملا غلرقتحال.لل

 الثالث: اآلاثر ادلالية.  الفرع 
لفلرقتتالدرلهألها  لرألهالرلرقكلهص اللتملرلت    لبةئت ل  رهتةلتواحل ل  ةؽلرق اولاألرال وعب لرقت تالدػ لهنلاػألرض عػةشل

 ا هجللربتصةد للذل  نفلدتالدرلاللهع للالبتصةد ،للذلدعتالرق   لرظتةرللهزملرق  الدلرقكلت فل لنفحلكرلل خرت ج  لت تالد لهنللل عةشر
 ق ا دولاألرألز رؼلنلرالؾتةزرت.للل

ل ػػ ققل اد ػػ لل سهػةـلرألقت ػػ  رظتتال ػػةتلهػألرقىػػاد  لرقػػكلتعتػالهدرللهةق ػػ لزةهػػ لأيدلرقتحػاللق اػػ ل مػػلرلنرضػ لنلك ػػ رلهػػألدنرزػة،لنللتػػـا
 لل(183،لصفا ل1988) ةز ،لرق نق لهألهالرردلزةه لسةف لهة  للق حة،لنلدفالتلا  حةلت ف  ل  ة تحةلرظتةق  لألز ر حةلرقت تالد .ل

رلابطتاد  لرقعةه لق  نق لؽتةلدختبلا  ػحلاػ ـلب ػةـلرق نقػ لابض فػةؽلرقعػةـلا ػغلرقالفػحلرألكتػرلرقػ  لد ػتف  ل ح هلرقظةزاللتؤد للذللرضضار
 ل(27،لصفا ل1999)لت ةن ،له حلرجملتت .لل

قػقل  ولدختبلاألرقتحاللا ـلر توةا لرق نق لهالرص  لرض فةؽلا غلرظتار نلرقعةه ل  ػولت ػ رل ػ ررله تظتػةللل،له فػادرلنلبػ لد  عػحلذ
عالفللذللا ـلهاراةللرقع رق ل لتالزد لرألا ةللرقعةه ل نيلكة  لرظتػالرط نيلرق ػةدردألا ػغلد ػ لرقىػاد  لنلذقػقل تاتػرلرأل ػاردلرقػ دألاللد ػتو 

رقتحاللهنلاللداد نفلهاد رلهألرقىارئبلاألطادنلر  ل عالرقىاد  لهنل اضلضارئبلف د للكيلتعالضلرق  ال لرضتصػ   لرق ةرتػ لاػأل
لق ع لهألحتترلابللرقىاد  ،لدىةؼللذللذققلهفلرق نق لب لتتاترل ل   رلهلة اتحلرقل  رلهألرق ف ةتلرقعةه .لللرقتحاللر

  التهرب الضرييب مسافحةواجرائتها واليات  الرقابة اجلبائية ّأشسالادلبحث الثالث: 

للذلث ػػللرقعلػػ لا ػػ للفػػارللرقابة ػػ لرصت ةئ ػػ لهػػألطػػاؼللفلرقتصػػالتةتلرصت ةئ ػػ ل لرصتارئػػالق تل فػػنيلابقىػػاد  ،لتعتػػاله ػػ ئ ةلصػػا ا ،للال
لرظتصةحللرصتحالد لهنلرظتصةحللرقالط   .

 ادلطلب األول  : أشسال الرقابة اجلبائية 
لفلات   لرقتا نلهألرقتصػالتةتلرظت  هػ لهػألرظتل فػنيلتػ   لابضدررللرصت ةئ ػ للذللتال ػ  لهحةهحػةلنبػ لد ػ لزػ هلرأل ػ رللاػ للهشػلةؿل

فل  ػبلرألزػ رؼلن  ػبلرألقت ػ لابق  ػ  لقلػرل ةقػ لنفت ػال ػنيل ػالانيلهػألرقابة ػ لرصت ةئ ػ ،لرقابة ػ لرق ر   ػ لنرقابة ػ لرطتةرف ػ لؼتت ف لختت 
 ل(12،لصفا ل2009)االرد ،ل  ولد ص لل:ل

 الرقابة الداخلية  .1

زهتملنهفتم  لرقىارئبلزيلرظتص ا لرظتل ف لند ص لهبةلرقابة  لرقكلتتملهألطاؼلهاالرفلرضدررلل لرظتلتبل  ةلرلا غلرقالةئنلرقكل ل الل
لابق  ةـلهب رلرق العلهألرقابة  لدنر لنألز رؼله والله   ةلننتلألهفلتلالفلربة  لشل   لهنلربة  لا غلرقالةئن.ل
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 الرقابة الشسلية   .1.1

هارب تحةل واد  له تظت لن  رلر ت ةئ  لنذققلت  هلز هلرقابة  له  لر تعـلرظتصةحللرظتع   لق تصالتةتلرصت ةئ  لرظتالدا لهألطاؼلرظتل فني،لنتتمل
األطادنلرقفاالرقمل يلق ع ةصالرظتصاحلهبةلنت الد لرأل وةلللفلنف ت،لنتتملهدىةلاألطادنللفارلله ةر  ل ػنيلرظتع الهػةتلرظتتست ػ لهػأل

للرصت ةئ ػػ لهػػألكمػػال ةتل(لنت ػػقلرظتػػ كالرلل لرقتصػػاد لرق ػػ ال ،لنهػػ لرظتع الهػػةتلرقػػكلحتصػػ للا  حػػةلرضدررلG50ن)ل(G50A)رقتصػػالتةت
رقػػا الن وةبػػةتلرظتع الهػػةتلنبةئتػػ لرقػػاابئألرقػػكلدتت لحػػة،لنهتػػ ؼللذللتصػػا  لرأل وػػةللرظت اال ػػ ل لرقتصػػالتةت،لنذقػػقلن ػػنلرضفػػارلرتل

 رقتةق  :ل

 ،لشحةدلل:لكتبلهفللتتال لكرله فلف ةئيلا غل    لهألرقالةئنلنرظت ت  رتلرقتةق  :لرق جرلرقتجةر ،ل وةب للث ةتلرعتالدادلسلف -
 رضبةه ،لشحةدللرقتصاد لابقالفالد،لرق وةب لرض صةئ  ،ل ىعلاألكرلهار عتلرظتل ف.

:لكتبلتال ال وةب لرقتعادفلرصت ةئي،لنرقتصالتةتلرقمحاد لنرق عث  لرطتةص لمبجتالعلرقىارئبلنه  صةتلهربةـلرألاتةؿلقلرلالنشاط -
.    

قمػػػحاد لنرق عث ػػػ ل لآفةعتػػػةلرحملػػػ دل،لكتػػػةلدػػػتملرقتسكػػػ لهدىػػػةلهػػػألهفلرقعت  ػػػةتل:لرقتسكػػػ لهػػػألهفللدػػػ رعلرقتصػػػالتةتلراألخطػػػاء ادلاديػػػة -
رضت ة   له ن  ل لرقتصالتةتلن  نفلنفػالدله وػةلل لرقعت  ػةتلرضت ػة   ل ىػعلا ػغلهفلرق  ػة تلرظتمػةرللق حػةل لرطتة ػ لصػا ا ،ل

 نهفلكرل  ةفلمتالرطتة  لرظتتع   لهبة.
 :عيوب الرقابة الشسلية 

رقكلتالرفحلز رلرق العلهألرقابة  ،له حلاللتعتت لا غلصا لرألربةـلرظتصاحلهبةل   رلهةلدعتت لا غلرقل ف  لرقكل لهبػةلهػرللزػ هللهألرقع الل
رقتصالتةتلنهةلحتتالدحلهألهع الهةتلتعادف  لابظتل فلنػتة    له لهفلز هلرقابة  لهت ؼللذللرق ظال لرقملرلرق  لفةلتل حلرقتصػالتةتل

 تحةل لرظتا   لرق ة   لدنفلتصا  لهةلصاحل حلرظتل ف،ل ةقابة  لرقمل   لهةلزيللالل االشل يلصتت  لرقتصالتةتلرظت  ه لنرقكلدتملهعةد
 (124،لصفا ل2012)ات ر،للهألب رلرظتل فني.

 الرقابة على الواثئق    .1.2

رقفاػالرال ت ػةد لصتت ػ لا ةصػالرقتصػاد لا غلالػ لرقابة ػ لرقمػل   ،ل ػ فلرقابة ػ لا ػغلرقالةئػنلكتػبلهفلتلػالفلشػةه  لنزػ رلهػةلدتو ػبل
رصت ػػةئيلنه ةر تحػػةلابظت ػػت  رتلرظت ا ػػ لق تصػػاد لنكػػ رلرظتع الهػػةتلنرق  ػػة تلرقػػكلسػػالزللرظتصػػ ا لرقػػكلتلػػالفلبػػ لحتصػػ للا  حػػةلهػػألرعت ئػػةتل

)كاكالد ،للرقابة  لا غلرقالةئن:نرظتؤ  ةتلرظتتعةه  له لرظتل فلابقىاد  لاب تعتةؿل  وتحةلرظتتت   ل ل نلرالطعع،ل  ولتخكالهز رؼل
لل(51،لصفا ل2011

  االرت  لرألاتةؿلرقكلتتملا غله تال لرظتلتب. -
 ب ةـلهص ا لرقتا  نلإبفارلل االدب نلنشةهرلصتت  لرقتصالتةتلرظتلتت  لنرظت  ه لهألطاؼلرظتل فنيلابقىاد  . -
 قلرلهل ف.لحت  رلنه ةر  لرظتع الهةتلاألطادنلدرر  لتار وحةلنتوالرلرق ه لرظتةق   -
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لرحمل ػال  لنرظتتع  ػ له ة ػةلابقا ػمل - ط بلهع الهةتللضة   لهألرظتل فلابقىاد  ،لهنلتادارتلنتالض اةتل  تػةلمتػاله ػةقرلرقا ػاـل
 ا غلرق  ت لرظتىة  .

 للهألرقتسك لهألرظتع التلرقىاد   لا غلكرلات   ،لز دلللذللرق ظال لط  عتحةللفلكة لل ععلهتع   لابقعت  ةتلرحمل   لهنلكة -
  نيلرقعت  ةتلرظت ف  .

لننتلألتالض  ل والرتللفارللرقابة  لا غلرقالةئنل لرقملرلرقتةرل:ل

 : خطوات إجراء الرقابة على الواثئق  10الشسل رقم 

 
لرصتارئا،لدررلرظتف  لق  مالنرقتالزد ،ل"الرقابة اجلبائية بنی النظرية والتطبيق" حةـلكادند ل،ادلصدر: 

ل
 الرقابة اخلارجية  .2

تتت ػرلرقابة ػػ لرطتةرف ػػ ل لرقتػػ  عتلرظت ةشػػاللقـاػػالرفلرحمل  ػػالفلقـهل ػػ لرقػػكلدػػارنؿل  حػػةلرظتل فػػالفلابقىػػاد  ل مػػةطةهتم،للذلهتػػ ؼلزػػ هل
،لنكػػ رلرت ػػ لرقالةئػػنلرقتػػ  عتللذللرقتسكػػ لهػػألصػػا لن ارزػػ لرضبػػارررتلرظتصػػاحلهبػػةلهػػأل ػػعؿلرقفاػػالرظت ػػ ر لق ػػ  ةتالنرقالةئػػنلرحملة ػػ   

لرظت ا  لنتادارهتةلرقعزه ل لػتةنق لكمفلر تتةالتحلق تحال،لنك ققلهب ؼله ةر  لرقع ةصالنرظتعو ػةتلرظتصػاحلهبػةلهػ لت ػقلرظتالفػالدللا ػغ
للهرض  لرقالرب ،لننتلألهفلد  لرقصالرلرقتةق  :لرقتا  نلرحملة  ،لرقتا  نلرظتصالللنرقتا  نل لغتترلرقالضع  لرصت ةئ  .

ل

          :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الوثائق  الرقابة  على

  وجود  نقائص  عدم  وجود  نقائص

  ف و ا ر ق  م ك ت ش ف ة  

  نقائص  مستخرجة  

   وجود تدليس خطير   

  صعوبة  تحديد  الضرر الجبائي   

  وجود   أو   هام غش شبهة  

  طلب  توضيحات  

  تبريارت  طلب  

  اشرة  مب الجبائي  تسوية  الملف

   اقتارح الملف  للتحقيق

    في يوضع  الملف مكانه  المحاسبي
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 التحايق يف احملاكبة  .2.1

لدعتالرقتا  نل لرحملة   لحت   ةلهعت ةلابق ظاللذلل جملرظتع الهةتلرحملة    لرقكلد بنل  حة،لكتةله حللت نل له ػةقرلكػرلرقىػارئبلنر قا ػاـل
 رقكلمتى لعتةلرظتل ف.ل

رظتلتت ػػ لهػػألطػػاؼلرظتل فػػنيلابقىػػاد  .لكتػػبلهفلدػػتمللدعػػ يلرقتا  ػػنل لرحملة ػػ  لغتتالاػػ لرقعت  ػػةتلرقاره ػػ للذللهارب ػػ لرقتصػػالتةتلرصت ةئ ػػ 
لرقتا  نل لرق  ةتالنرقالةئنلرحملة    ل عنيلرظتلةف،لهةا رل ل ةق لط بلهعةك لهألطاؼلرظتل فلابقىاد  لدالفححلكتة  ةلنت   ػحلرظتصػ ا 

ل(2016رلرتلرصت ةئ  ،لهألبة ال ضفالل1-20)رظتةدلللهنل ل ةق لبالللبةزاللدتمللباررزةلبة ال لهألطاؼلرظتص ا ل.

د ػػت لزػػ رلرق ػػالعلهػػألرقتا  ػػنلقػػادررللرصت ةئ ػػ لهػػألرقتسكػػ لهػػألصػػا لنث الت ػػ لرقت   ػػ رتلرحملة ػػ   لنرفػػارلله ةر ػػ ل ػػنيلرقتصػػالتةتلرصت ةئ ػػ ل
 نرقت    رتلرحملة    لبص لرقتسك لهألهص رب  لنصا لتصالتةتلرظتل فني.لل

 التحايق ادلصوب يف احملاكبة    .2.2

لابقت ب نل لكرلرظتع الهةتلرحملة    لرقكلعتةلاعب لابظتل فلػترلرقتا  نلن لكرلرقىػارئبللذرلكةفلرقتا   نل لرحملة   لرق ة نلرق كالد اـل
لرظتع يلهبة،ل  فلرقتا  نلرظتصاللل لرحملة   لزاللا غل عؼلهألذقق،ل  ولت تصػالات  ػ لرقتا  ػنل  ػحلا ػغل ػالعلهنلاػ لله ػالرعل نرقا اـل

 ـلنهةلدات الهبةلهألهع الهةتلػتة    .لهألرقىارئبلنرقا الل

حػةل ةقتا  نلرظتصاللل لرحملة   لزاللا ةرللاألحت  نل لػتة   لرظتل فنيلابقىاد  لق ػالعلهنلاػ لله ػالرعلهػألرقىػارئبلقفػخللكةه ػ لهنلصتػالله 
   رلهت ةده لهنلجملتالا لات  ةتلهنلهعو ةتلػتة    لظت للاللت رلاأل   لف ةئ  .ل

 ػػن،لنتلػػألهفلدو ػػبلهػػألرظتل فػػنيلابقىػػاد  لرحمل ػػنلهعحػػم،لت ػػ میلرقالةئػػنلرحملة ػػ   لنرقالةئػػنلرقتالضػػ ا  لا ػػغل ػػاررلرقفػػالرت رلهث ػػةللزػػ رلرقتا 
لنرألاتن لرظتتع   لابقتا  ن،لاللنتلألهفلد ػتجلاػألزػ رلرقتا  ػ ن،لنرقع الدلننصالؿلرقو   ةتلهنلرقت   ملرظتات و لابضت الؽلنرقىارئبلنرقا اـل

ل(2016هألبة ال ضفارلرتلرصت ةئ  ،لل1-20)رظتةدلللرؿ،ل االهعتنلن    لجملترلػتة   لرظتل فلابقىاد  .أب ل ةؿلهألرأل الل

لهلارلهأولبة الفلرضفةرلرتلرصت ةئ  (ل11)رظتةدللعت رلرق العلهألرقتا  نللكتة  ةتلن    ةتلنتلأل صازةل لرق  ةطلرقتةق  ل:ل

 اإلجيابيات 
   لرقفاالت تصالا غلا   ل  ا،لنز رلهةلكتعرلرظتع الهةتلرحملة    لرطتةضع لق تا  ػنللذللت   ال خللرقتا  ن،لنز رلألفلات 

   لهةلتتال ال  حةل ةص  لرقتالب للرظت ة ب.ل
 ربتصةرلرقتا  نلا غلا  ػ ،لدادػ ل لدبتػحلنركتمػة حلأل  ػبلرأل وػةللنرق ػرلررت،لنزػ رلهػةلكتعػرلا  ػ لرظتع الهػةتلرحملة ػ   لرحمل ػنل

 ةؼلهألرصتالدل.  حةلتتتت ل   رلك
ل
ل
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 الولبيات 
 صعال  لر ت ةرلرقع  ػ لرظتت  ػ لق تا  ػنلق لػملرعتةئػرلهػألرظتع الهػةتلرحملة ػ   لرظتتػال ال،لؽتػةلكتعػرلات  ػ لرقتا  ػنلامػالرئ  لنتفت ػ للذلل

 رألز رؼ.
  هلرظتع الهػةت،لرالبتصةرلا غل االرظتع الهةتلرحملة    لرقكلتتىت حةلرقع   ل  ا،لاللنتلألرالاتتةدلا  حلق الملا ػغلفػالدللزػ

 ألفلرظتع الهةتلرحملة    لرقكلت  ل ةرجلرقع   لب لحتتال له وةللنجتةنرزتلتف  لرظتع الهةتلرحملة    لكلرلرصتالدللرقعزه .
 التحايق ادلعّمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة  .2.3

 لقـش ةصلرقو  ع ػنيلابق  ػ  لق ىػاد  لا ػغلرقػ  رلنتلألألاالرفلرضدررللرصت ةئ  لهفلدمااالرل لرقتا  نلرظتعّتنل لرقالضع  لرصت ةئ  لرقمةه 
 رضرتةرل،ل الرللتال الق دحملهالطألف ةئيل لرصتارئالهـلالل،ا  هةلتلالفلق دحملرقتارهةتلهتع   لهب هلرقىاد  .ل

 لرظتةق ػػ لنرقع ةصػػالن لزػػ رلرقتا  ػػن،لدتسكػػ لرألاػػالرفلرحمل  ػػالفلهػػألرال  ػػجةـلرضتةصػػرل ػػنيلرظتػػ ر  رلرظتصػػاحلهبػػةلهػػألفحػػ ،لنرقّ هػػ لهنلرضتةقػػ
ل(2016هألبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ،لل2-12)رظتةدلللرظتلاّل  لق تالهع م لهاىةللرظت الرصت ةئيلهألفح له ا .

 : إجراءات الرقابة اجلبائية الثال ادلطلب 

للرتللذل:لرالنت   ملز هلرضفلرقىاد ،للرتلرقابة  لرصت ةئ  لهأله  لرقال ةئرلرعتةه لرقكلنضعتحةلرق نق لحملةر  لرقغ رالتعتاللف

 أوال: إجراءات التحايق احملاكيب  

لرتلن ػالرالػ لرظتماعلرصت ةئيلرت  لهألرضفػ ىتلتتملات   لرقتا  نلرحملة  لا غله  ألنفحلنتؤد لرألز رؼلنرق تةئجلرظتافاللله حة،لنض
لا غلضانرلللت ةاحةللنتتت رل  تةلد ي:ل

 اقرتاح برانمج للتحايق: .1

لرضدررل لهفتمػ  لرقىػلرصت ةئ ػػ ،لرصت ةئ  لن ملرلدنر ،ل اغت لغتتالا لهػألرظت فػػةتلرقتػػيل ت ىػػ لق ابة ػػ لت اـل لئبلاب ت ػةللهنرلرال  ػللت ػاـل
ل ةت،لمثلدتمر  نرزةلاببخللت اـللرقكلهالضالا  لنبة ال   ل، ع زةلدتمللر ةعتةللذللرظت داد لرقفاا  لق ابة  لرصت ةئ  لن نلهعةد رلجملتالا لهألرظت فةت

ل  الرذللرظت دادػ لرقالالئ ػػ لق ىػػل ةئتػػ لر ػةؿلرق لررلرئبل  ػولت ػػاـل  ػ لزػػ هلرظت فػػةتلهػألطػػػاؼلرق ج ػػ لرظتل فػػػ ل الضػػػ ل ا ػػةهجلرقتا  ػػن،لمثلت ػػاـل
لز هلرأل  رللاب ت ةرلئبلرقتة ع لعتة،رالا  حةلرذللرظت داد لرصتحالد لق ى تجت  لرظت فةتلنت ققلرظت فةتلرقالرفبلرق اول  حة،لنذلرضة  نللت اـل

فعػػػ (،لكتػػػةلدػػػ  رل ل ػػػا هجلرقتا  ػػػػنلرظت فػػػػةتلرقتػػػػيلرالبل)ه دادػػػ لرق اػػػولنرظتئراللتا ػػػرللذللرظت دادػػػ لرقعةهػػػ لق ىػػػرظتؤبتػػػ ،لمثلضتصػػػالرق ةئتػػػ 
لزػػ هلتلضػػانرللقػػ ققلهػػ هرظت دادػػ لرطتةصػػ ل ػػ ع لرظتل فػػنيل ػػةرجلرقػػا هجللذرلرللت خ حػػػةلزػػػ ه لت ػػ میلرقالةئػػنلرقتادادػػ لرقعزهػػ ،ل  ػػولت ػػاـل

لإبر ةقحلرذللرظت داد لرقفاا  لق ابة  لرصت ةئ  لظت ةشاللرقعترل ح،ل  وللمثلق تا  نلرصت ةئيلنرظتصةدب لا  ح،لرأل  رلل ى الرقا هجلرق حةئي ت اـل
لرظت دالرقفاايلق ابة  لرصت ةئ  ل تالزد لرظتحةـلا غل اؽلرقتا  نلرظتتلال  لهألػت  ػني ل.ل(57،لصفا ل2012)ا ةس،للد اـل
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 للتحايق احملاكيب:  التحضري .2

لأباتةؿلحتى رد لت ت لقح ا غله  ألنفح،لهأل ػعؿلرتػ لرظتع الهػةتللمبتةر  لات حل ع ل صالؿلرحمل نلا غلهحتتحلد اـل
 :ل.(71-ل63،لرقصفاةتل2012)ا ةس،للرقلة   لا ةظتل ف،نتتت رل لهةلد ي

 كحب ودراكة ادللفات اجلبائية: - أ

لرحمل ػػنل  ػػابله ػػفلرظتل ػػفلابقىػػاد   ظتالفػػالدلل  ػػح،لنتلػػالفل ػػ لكػػرلرقالةئػػنلرررلةلنلدهػػألرظتفتمػػ  لرقتػػة  لعتػػلرطتةضػػ لق تا  ػػنلرحملة ػػ لد ػػاـل
 ػػ لرظت فػػةتلزػػيلرق اػػػولاػػػألرقع ةصػػػالرقتػػػيلت ػػةزمل لت ف ػػ لرقتا  ػػن،ل ع ػػغلرقعػػالفلرحمل ػػنلرقتسكػػ لن اػػالكػػرلهػػةلدتع ػػػنلررلرقغةدػػ لهػػألد

ل  لرقابة ػػ ،لابقعت  ػةتلػتػػر ب ػػ لنكػػ ققلرظتعػػ التلرظتو  ػػ ل  ػبلرالرئبلرقتػػيل ػػتو نلا  حػػةلرظتالهػػأل  ػػوله ػػالرعلرقىػػل لرظت ػػفل ػػررللذلد ػاـل
ل.للط  ع لرق مةط

 إعداد الواثئق التحضريية: - ب

لرحمل ػنل ػ ف نلرقعةك ػ ل ػ لرقالثػػةئنلرقت   ػ لنرقالةئػررلدل  ػةتللنفػ نؿل  ػةابتلرق تػةئجلنتصػالتةتلرألفػػالر،للضػػة  للقػػغرالرلله ةر ػ لق ت الد اـل
نتلألق تا ػنللذرلربتىػغلرألهػالرق  ػةـلاب ت ػةرلرض تػةجل للاػنيللق  مةطلرظتح يل)ر التلرظت تعت  ،رقتل القالف ة،لنرأل ةق بلرظت تحج (،لكتة

هألهفرلب ةسلرظتلةفلظتعا  لاالرهرلرض تةجللنرظتادندد لهألهفرلر تعتةعتةل للاةدللتمل رلربملرألاتةؿلرحمل نله لربملرألاتةؿلرظتصاحل ح،ل
 ه  لهص رب  لرظتع الهةتلرظتصاحلهبة.

 رجية: طالع على ادلعلومات من مصادر خااال- ج

قػحله  لرظتماعلرصت ةئيللهلة   لب ةـلرحمل ػنل  اػالثل ةرف ػ لهعتتػػ رلا ػػغل ػػنلرالطػػععلرقػػ  لدعت ػػالهدرلله ػةا للق تا ػنلقعتصػةؿلمبػأل
 ػػالرللكػةفلا ػػغله ػتال لرظتتػػالقني،رقاابئأ،لرق  ػالؾ،لرظتصػػةرؼللا ػغلهكػػالبػ رلهػػألرظتع الهػةت،اعبػ لهػػ لرظتل ػفلابقىػػاد  ،لنػتةنقػ لرضتصػػالؿل

لرصتتةرؾل،ه داد لرقتجةرل،لهنلرظتصةحللرأل ا .للللل،هصةحل

 الشروع يف التحايق:  .3
لابقمانعل لرقتا  نلهأل عؿلرطتوالرتلرقتةق  :   ع لب ةـلرحمل نلابألاتةؿلرقتاى رد لقعت   لرقتا  نلد اـل

 إلشعار ابلتحايق: ا- أ

لله لحت  ػػػنل لرحملة ػػػ  لدنفللاػػػعـلرظتل ػػػفلرالرقمػػانعل للفػػػلا ػػػغلاػػػ ـللهلة  ػػػ لبػػػة الفلرضفػػةرلرتلرصت ةئ ػػػ لهػػػأل20تػػ اله لػػػةـلرظتػػػةدلل
ابقىػػاد  ل ػػ ققله ػػ  ة،لاػػألطادػػنللشػػعةرلابقتا  ػػنله ة ػػرلللشػػعةرلابقالصػػالؿلها  ػػةلمب  ػػةؽل  ػػالؽلننرف ػػةتلرظتل ػػفلابقىػػاد  لرحمل ػػنل ل

،لبة الفل04،رقف الل20)رظتةدلل ت رللهألاتردبلر تعـلز رلرضشعةرلل(ه ـ10  تح،لا غلهفلد تف  لهألهفرلهدىنلق تاى ر،له تحلاما)ػتة
ل.لل(11،لصفا ل2014رضفةرلرتلرصت ةئ  ،ل
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 التحايق بعنی ادلسان: - ب

لرحمل ػنلابال ت ػةؿ10)ل ع لر  ىةللرظت للرق ة ال   لرظتتت   ل لامال ظت ةشػاللهاتةقػحلرظت  ر  ػ ،للذلت ػ هلزػ هلرظتا  ػ للللذللاػنيلرظتلػػةفل(له ـلد اـل
تغعؿلق تعػاؼلا ػغلرقت ظػ ملرقعػةـلق تؤ  ػ للنلن ػػةئ حة،لهالضػالاحةل  بػ ل،لهلة تحػةل لرق ػالؽ،لشػانطلرال ػلابالتصةؿله له ػ رلرظتؤ  ػ 

،ل2012)ا ػةس،للو ةتلرقتػػيلت ػػتعترل ػػيل اػػالرحملة ػ  ابضضة  للذللز رللرظتصة  لنرحملعتلرقكلت ت لق تا نلجبت لرظتعلالا  ،ضرظتالل
 .لل(81-ل77رقصفاةتل

 الفحص احملاكيب:   - ج

  :فحص احملاكبة من حيث الشسل 

 لل(61،لصفا ل2009)االرد ،للن ىتلتلالفلرحملة   له تظت لهأل  ولرقملرلكتبلهفلتتال الا غلرقمانطلرقتةق  :

  :احملاكبة جيب أن تسون كاملة ومنتظمة 

ل12للقػػغ9للذرلكة ػللحتتػال لا ػغلغتتػػرلرق ػػجعتلنرقالثػػةئنلرقعزهػػ لرظت صػالصلا  حػةل ػػيلرظتػػالردلهػػألرحملة   لكةه  لنه تظت تلالفل
ا ػغلرق ػجعتلرقتجةردػ لرظتتت  ػ ل لد ػخللهػألرق ػة الفلرقتجػةر ،لنت ػج رلرضت ػةابتل  حػةلدػتملن نلرق ظةـلرحملة  لرظتػةرل،له لتتػال ا

 ل.رالنلرقتاداد لكفالرت رلرق   لنرقمرق اله  ،لنك ققلرقالةئلرصتادلند خ

   :احملاكبة جيب أن تسون متولولة  وصحيحة 

لرظت ب ػ لات  ػػةتلرقخ  ػػر،للضػػة  للذللرقتسشػػ رلا ػػغلرالرجملػػةه  لنهلظتعو ػػةتلرحملة ػػ   لنبػػبلابقتسكػ لهػػألصػػا لررال ػػيلزػػ هلرضتةقػػ لد ػػاـل
األطادنلنض له ةر ػ لهػ ل  ػة تلد ػخلرأل ػتةذلن  ػة تلرقػ  ةتاللقػ لا ػغلد خلرق اله  ، عه لنصػا لرقت ػج عتلرضرتةق ػ لرظت  الل

لرظت ةا للك  خلرظتمخ تلند خلرقص  نؽلل.

  :احملاكبة جيب أن تسون مانعة 

ط  عػػػ للرقػػكلختت ػػفلاب ػػتعؼنرقالةئػنلرق  الت ػػ ل،للتلػالفلرحملة ػػ  له  عػػ للالللذرلكة ػػللغتتػػرلرقلتػةابتلرحملة ػػ   لنتلػػألتادازػػةلابظت ػػت  رتلال
 د،ل  ػ لهنلتالزد لابضضة  للذللات  ةتلت   رلرظت ان ت.ريلنتلػألهفلتلػالفلات  ػةتلر ػت رلرقعت  ػةت،لنرقتػ

   :فحص احملاكبة من حيث ادلضمون 

لب ػ لهػةلد ػيرالتال ،  ولتتمله لرظتىتالفلهنلرحمل ع لرال تحةللهػأل االرحملة   لهأل  ولرقملرلد ت رلرحمل نللذلل االرحملة   لهأل   
 :لل(75-64،لرقصفاةتل2009)االرد ،ل
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   :)مراقبة ادلعطيات والبياانت احملاكبية )حواابت االكتغالل 

رق  تػػػػػػ لرظتىػػػػػػة  ،لنزػػػػػػيللب ػػػػػػ لرظتعو ػػػػػػةتللنرظتع الهػػػػػػةتلرحملة ػػػػػػ   لا ػػػػػػغلرقع ةصػػػػػػالرقػػػػػػكلعتػػػػػػةلدثػػػػػػ رلا ػػػػػػغلتلػػػػػػالدألرقػػػػػػا  لرطتػػػػػػةـلهنرالتاتلػػػػػػاله
 رظت  عةتل.لنلشغةؿلب  لرقت ف  ،رأللرظتمخ ت،رظت ان ت،

   :مراقبة حواابت ادليئانية 

   لرظتاآللرقعةك  لق اةق لرظتةق  لنرالبتصةدد لق تؤ   ،ل حيلتعػالاػألرظتتت لػةتلرقػكلسػالزللرظتؤ  ػ ل ػالرللرظتؤبتػ له حػةلرالتعتال  ةابتلرظت 
ب ػػ لرق ب  ػػ لعتػػة،ألفلرظتل ػػفلدعتػػ لرالربػػبلا ػػغلرظتالضت ةابتلرقتػيللتػػاصلرظتالا غلرهنلرق رئت لكتةلتظحالرق دالفلرظتخت ػ لا  حػة،لن ػ تملرقخك 

تلن  ةابتلرضت الؽلن  ػةابتلرألهػالرؿلررل ت تةراللنهألهزملز هلرضت ةابتل  ةابتللقػغلرقغػ ل  حةلهألهفرلرقتحاللهألد  لرقىاد  ،
 رطتةص .

   :مراقبة حواابت التويري 

ل  ػػػةابتلتتىػػػت حةل  ػػػةابتلرقت ػػػ  رلنزػػػيلبػػػبلصػػػا لرقلتػػػةابتلرحملة ػػػ   لرقػػػكر  ػػػ ،لا ػػػغلرحمل ػػػنلهفلرلرالرب ػػػ ل  ػػػةابتلرظت ال عػػػ لرق  ػػػةـلمب
 رقتلةق فلنلرضداردرت.

 . نتائج التحايق احملاكيب: 4

صػ رب  لب ػ لندعوػيل لتػةلا ػغلهرالرظتللرترال  ل،ا ػػغلرحمل ػػنلهفلمتتػػتمللفػػب ػػ لنرقفاػػالرقػػ ب نلق تاة ػػرالرلرتلرظتال ع لرق  ةـل لػرللفػػ
 دحلابق  الؿلهنلرقا  .هرحملة   لرظتت الك ،لهأل عؿلل  رللرل

 قبول احملاكبة: -أ 

نت ػتال لرقمػانطلرقمػل   للنرظتالضػالا  ،لند   ػملرق  ػالؿللذللصػ فنيللتلالفلرحملة   له  الق للذرلكة للهوة   لأل لةـلرق ظػةـلرحملة ػ لرظتػةرل
 ل(134،لصفا ل2011) الشا ،لقتة:ل

  :قبول صريح 

لرظتلا  حػةلأبصػةله تظتػ لناتهػ لنه  تػ لندب  ػ لػتة ػ  ةل،نلوة  ػ لرحملة ػ  لرظتت ػالك لق مػانطلرق ػة   لرقػ كالدػتملرضتلػما  له بلربػال ػ ققلد ػاـل
للله لت النتةت.رال رللرظتل فلل  تةئجلرقتا  نلهألدنفللف ت  

ل
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  :قبول نويب 

ىػاد  ،لدػتملل ىػةعلصػةل ػ رل جتػ لاػأل  ػػ لنبصػ لق تحػالله ػ   لرق ةتل   و ،لنرقكلد ػت تجلرحمل ػنلأبرالهنلرؿتلا  هةلدلالفلز ةؾلررت ةابت
ـلرظتل فل ت  میلتصالتةتحل لآفةعتةلرالراةللرقتاله لهلهػأل ػعؿلرالتفػةؽل نيلرحمل نللنرظتل فلابقىاد  ،للرتلرقت المیلرق  ػةئي،رالرظتل فللذلللف

لرق ة ال   .

 رفض احملاكبة: -ب 

رتلرصت ةئ  لا ػغله ػحلاللنتلػألر ػ لرحملة ػ  ل ت جػ لحت   فػيلرقتصػاد لرصت ػةئيلهنلرحملة ػ ،لالل لرضتػةالتللرالهألبة الفلرضف43ت الرظتةدلل
 (23،لصفا ل2014،لبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ،ل43)رظتةدللرقتةق  :لل

نقمػػانطللهػألرق ػػة الفلرقتجػةر ،12لذل9للا ػ هةلدلػػالفله ػقلرقػػ  ةتالرحملة ػ   ل ػػ رلهوػة نلأل لػػةـلرظتػالردلهػػأل •
 نك ف ةتلتو  نلرق ظةـلرحملة  لرظتةرل؛

 ه  ع ،ل   بلر ع رـلرقالةئنلرق  الت  ؛لا  هةاللحتتال لرحملة   لا غلهد لب م •

 هتلارلل لات  ةتلرحملة   .لنلا  هةلتتىتألرحملة   له وةللهنلر فةالتلهنلهع الهةتل  رلصا ا ل و رل •

 . إعادة أتكيس أكس فرض الضريبة  والتبليغ ابلنتائج: 5

 إعادة أتكيس أكس فرض الضريبة: - أ

 ع لر  لرحملة   لد جسلرحمل نللذلللاةدللتمل رلرأل  لرطتةضع لق ىاد  لر وعبةلهألربملرألاتةؿلرظتعةدلتمل  ح،لنختت فلطاؽل
لرظتلزػػػ رلرقتس ػػػ  ل  ػػػب بػػػبلاب ت ػػػةرلرقواد ػػػ لرقػػػكلتت ة ػػػبلهػػػ ل مػػػةطلرظتؤ  ػػػ ل  ػػػةللا ػػػغلرال ػػػالعل مػػػةطلرظتؤ  ػػػ ل  ػػػولد ػػػاـل

لرظتتاصرلا  حة.لللهةترظتع الل

 تبليغ نتائج التحايق احملاكيب: - ب

لرحمل ػػنل  حػػةل ت   ػػرلرق تػػةئج رظتتالصػػرللق حػػةلهػػأل ػػعؿلات  ػػ لرقتا  ػػنللذللرظتل ػػفللتعتػػالزػػ هلرظتا  ػػ لصةدػػ لرقتا  ػػنلرحملة ػػ ،ل  ػػولد ػػاـل
ل(98،لصفا ل2009)االرد ،لل رلرقتةق  :رالندتملذققلهأل عؿلرظتلابقىاد  ،

 لويل بنتائج التحايقالتبليغ األ: 

هنلد ػ مللذللرظتل ػفله ةشػاللاػألطادػنل ػةايللطادػنلر ػةق لهىػتال  لهػ للشػعةرلابال ػتعـ،لدا رلرضشعةرلابقت ػالمیللذللرظتل ػفلاػأ
رظتتت ػػرل لهفػػرللنلد ػػتف  لهػػأل ػػنلبػػة ال ،لكتػػبلهفلدلػػالفلرضشػػعةرلهفصػػعلنهع ػػعل مػػلرلكػػةؼ،لندػػ كال  ػػحلهفلرظتل ػػفلرقادػػ ،
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ل40ه تػػح) لر ػػتعـلرض(لدػػاـل دػػحللنهع ظةتػػح،لنكػػ رل  ػػحل لرال ػػتعة  لمب تمػػةرلهػػألهالشػػعةرلهػػألهفػػرلرضفة ػػ لنرضداللل ت ػػ هلهػػألدػػاـل
ل:نزػيلثػعثل ػةالتلنتلػألهفلتالرفػحلرظتل ػفلئب،ل عػ لرقت   ػرلتالفػ رالع دعتلرقكلبةهللهبػةللدررللرقىػر ت ةرهلظت ةبم لرأل  لنرقت

 .(86-ل83،لرقصفاةتل2012)ا ةس،ل

فلدا ػرل لر فػةؿلرق ة ال  ػ لإبصػ ررلهع ظةتػح،لنرقػكلنتلػألهفلتلػالفلهالضػالا  لنهػارلللنابقتػةرللت  ػر،لهنل ػ رلردلرظتل  •
 هؤ   لنابقتةرللتا  ،لق ققلا غلرحمل نلهفلدص رلت   غةلصةئ ةلنلكتبلهفلدلالفلهع علنهفصعلمبةل  حلرقلفةد .ل

رقػػكلتصػػرللذللرظتصػػ ا ل عػػ لر  ىػػةللرظتح ػػ لرحملػػ دلللظػػةت،رقػػادل ػػةرجلر فػػةؿل  ػػولنتلػػألألاػػالرفلرقتا  ػػنلر ػػ لرظتع  •
بة ال  ػػة،لكتػػةله ػػحلهو ػػالللهػػألرحمل  ػػنيلاػػ ـلرقػػا  لرق ػػةط لقـفال ػػ لرظتتػػس ال،لا ػػ هةلتلػػالفلرألدقػػ لرظت  هػػ له  القػػ لك  ػػةلهنل

 ا  لحت د للرق الرا لنرأل  لرقىاد   .لفائ ةلنتلأله  زةل عنيلرالات ةر

ابقتػػةرللت  ػػغلرأل ػػ لرظتع قػػ لهػػألطػػاؼلرحمل ػػنلا ػػغل ةعتػػة،لنتعتػػاللنلمب ة ػػ لب ػػالؿلضػػت ي،لدعػػ لاػػ ـلرقػػادل لرقػػػدفرلرحملػػ دل •
لرحمل نلإبر ةؿلرصت رنؿلرضضة   للنرقت   رلرق حةئي.  ه ة ةلقفاضلرقىاد  ،للن ع لصةد لرألفرلرحمل دلبة ال  ةلد ـا

  :التبليغ النهائي بنتائج التحايق 

لرحمل نل تاادالرقت   رلرق حةئي،لرق  لنلد   ع لر تعـلهفال  لرظتل فنيلابقىال لت دلرقالضع  للهعا  لهع ظةهتمل الرللكةفلرقادلهـلدللدلأ،لد اـل
لرحمل نلنلدلالفلهلتالابلنهفصعل ملرلف  ،لرق حةئ  لنرقفع   لق تل ف،لكتةلكتبلهف  حػةلزعل رلإباةدللرق ظال لرق  ػةطلرظتت ػة لرقت   لد اـل

نتلألتع د حلهنلتغ  رهللاللا  للالل ملرلكة لنهع   ،للذلهارللرقتع دعتل  لهع ظةتح،لنكتبلهفلتلالفررلرظتا الا لهألطاؼلرظتل فللند
ركتمةؼلهفلرظتل فلب لات للذللر تعتةؿلطاؽلر ت ةق  ،لناللدالف لاتردبلػت دلهألهفرلرقت   رلرق حةئي،لس ػولكتػبلهفلتلػالفل لآفػةؿل

لرحمل نلمبةلد ي:ل ل(89،ل88،لصفا لص2012)ا ةس،لهع الق ،لند اـل

 إصدار األوردة )اجلداول:( ل

لهػػأل  ععتػػةلرقعػػالفلس ػػةللرضت ػػالؽل عػػ للبفػػةؿلات  ػػةتلرقتا  ػػن،لد ػػتالفبلا ػػغلهاػػالرفلرقتا  ػػنللصػػ ررل وةبػػ لرظتتة عػػ ،لنرقػػكلد ػػاـل
ل ػػ رللمبتة عػػ ـلزػػ هلرألئبلرقتػػة  لعتػػةلرظتل ػػف،ل  ػػولت ػػاللرالتا ػػرللذللهفتمػػ  لرقىػػلهػػةتلرقالربعػػ لا ػػغلاػػةتنلرظتل ػػفلابقىػػاد  ،لمثرالنرقغ

 ت.للررلرقتاص ر،لنذققل ع للر ةؿلرض وةارلرتلرظتل ف،لنرق  ةـلإبف

  :كتابة التارير النهائي 

لرحمل نلإبا ردلرظت ن  لرق حةئ   ب  ،لرال عؿلات   لرظتلجتةهلرأل وةللرقكله صةزةلرحمل  الفلرقكلتعالاألرظتالبفلرق حةئيلقادررللرصت ةئ  ،ل،لد اـل
لـلرظتل فػػنيرربػػةـلرقػػكلت ػػت لمبعا ػػ لهػػ  لر ػػخلنرقػػ  لكتػػبلهفلد ػػنيلغتتػػالعلرظتع الهػػةتلنرأللهػػأل ععتػػةللبفػػةؿلات  ػػ لرقتا  ػػنل،لنرقػػكلدػػتم
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   تػػةلللرتلرظت صػػالصلا  حػػة،لنكػػ رلت  ػػ مل تػػةئجلرقتا  ػػنل،  ػػولتػػالدعل  ػػ  لهػػألزػػ رلرقت ادػػال لرظت ػػفلرصت ػػةئيلق تل ػػف،رالابقىػػاد  لقافػػ
لللرقتا  نلهألهفرلرقتا  رلنرقت   ا.للرال غلرت  لرقظانؼلرقكل ل  حةللفحتتال لالئب،رالداد لرصتحالد لق ىه ا للذللرظت لتا رل    

 ( V.A.S.F.Eءات التحايق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة) ار اثنيا: إج

 برجمة واختيار ادللفات:  .1

 ػ لكةه ػ لررلدلب ػ لرظتعت ػ ل عػ رالهػألرحملتتػرلهفلمتىػعالرلق تلنيلرقػ دأئبلبةئتػ لدتح  دػ لابظتل فػرالقىػب رلصةدػ لكػرل ػ  ،لدعػ لرئػ  لهفتمػ  لر
ئبلرالر ػتحةل،نتعػ له دادػ لرقىػرلبلرظت تصػ للب  ت ػةلهػألهفػرلدئرالةئتػ للذللرظت دادػ لرقالالئ ػ لق ىػقلرله فةتلرظتل فػني،لن عػ لذقػقلتا ػرلرق 

  ػ  للذللرظت دادػ لرصتحالدػ للبة ػ لرصت ةئ ػ لهػألهفػرلت ف ػ زةل،لنتا ػراللرئػ  لهلتػبلرظت دادػ لرقفاا ػ لق رقالالئ  لبةئتػ لصةئ ػ لنرقػكلت ػ  زةللذل
 لل(81،لصفا ل2012)ا ةس،للئبلقااعـ،لنزيل  نرزةلتا  حةللذللرضدررللرظتاكاد لهألهفرلرظتصةدب لا  حة.رالق ى

طادػنلهعػةد رلهالضػالا  ،لنرظتتت  ػ ل  تػةلد ت ػالفلاػأللرقمػةه  لب  لرظتعت  ل لرقالضػع  لرصت ةئ ػ صلرقو  ع نيلرق دأل   ىعالفلق تارلفلرألش ة
 (83،لصفا ل2012)ا ةس،لد ي:لل

ظػةزاللنرقمػةئع لرألش ةصلرق دألال ظػللا ػ حملرظتفتمػ  لاػ ـلرقتجػة  ل ػنيلرظتػ ر  رلرظتصػاحلهبػةل ػ ال لنرق ف ػةتلرق •
 دلرظتل ف؛رالاألفتالهع م له 

 رألش ةصلرق دألدعت  لهصملنتةر الفلات  ةتل  لك  رل؛ل •

 تلقع ـلهص رب  لرقتصالتةتلرظتلتت  ؛رالرب  لرحملة   لهؤشالرظتفتم  لا  لهلا  هةلتلتمف •

نلرظتػ ر  رل نيلرظت ر  رلرظتصاحلهبةلهػألب ػرلرقمػاكةلللنرضتػةئانفلا ػغلرضتصػالرالفتتةا ػ للرا  هةلدلالفلرقفةرؽلهعتال •
 ب  لرحملة   ؛رالهلرضت     لرحمل   ل ع 

 رق دألد الهالفلإب فةلل مةطةهتمل  رلرقاشت  لق تحاللهألد  لرقىاد  ل.رألش ةصلرق دألنتت لالفله ر  رل  رلػت دل،لنل •

 التحضري للتحايق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة:  .2

ب ػ ل،نت  ػملرظتحػةـل ػنيلرؤ ػةللرقفػاؽلنرقػكلتتلػالفلهػألرالةئتػ لرألشػ ةصلرقػ دأل   ىػعالفلق تب ػ لرصت ةئ ػ لبرالا  هةلد ت ملرئ  لهلتػبلرظت
لل.(144،ل143،لصفا ل2011) الشا ،لد الهةفلمبةلد ي:لللب  رالات   لهلقلرلػت  نيلرث ني
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 كحب وفحص ادللف اجلبائي:   -له

لرحمل ػػنل  ػػابلرظت ػػفلرطتةضػػ لق تا  ػػنلرظتعتػػنلهػػألرظتفتمػػ  لرقتػػة  لعتػػةللب  تػػة،لنذقػػقلضق ػػةلل ظػػاللا ػػغل  عػػ لات  ػػ لر ت ػػةرلرظت فػػةتللد ػػاـل
  اله لهألرق  رلرضرتةرل،لند ت ل االرظت فلرصت ةئيلمبةلد ي:رظتصةردفلرحمللط  ع لرظت ر  رلنلنضع  لرظتل فلن

 ب  لرصت ةئ  ؛رالع الرفلرقصا  لق تل فلرطتةض لق ته  ل لاللاألرعتالد لنرق •

ر،لاتردػػػبللدػػػ رعلرقتصػػػالتةتلهةتػػػحلرصت ةئ ػػػ ل)نفػػػالدلغتتػػػرلرقتصػػػالتةتلرق ػػػ الد لق تػػػ ر  رالملرق ػػػ الؾلرقعػػػةد لق تل ػػػفلجتػػػةهلرقتت  ػػػ  •
  عت،لن  رزة(؛رالرتللفلنف ت،لهرل،لا ر

 هعا  لط  ع لرظت ر  ر،لنرق ه لرظتةق  لق تل ف،لنرق انضلنرق  ف ةت؛ •

 ننضع  لرظتتت لةتلنا ةصالفتالهع م لرظتل ف؛ل االا ـلرقتجة  ل نيلرظت ر  رلرظتصاحلهبةلهنلرقكل اضللا  حةلضاد  ، •

 رقتعاؼلا غلرظتؤ  ةتلنرعت ئةتلرقكلعتةلاعب له لرظتل ف. •

رظتؤ  ةتلرقكلد  رزة،لننتلألعتػ رلرقفاػاللاةئ تحل،نلدرالرضدررللرصت ةئ  لنرظتتع   لأب كتا ل االقلرلرظت فةتلرقكلسالزلللهفنا غلرحمل نل
ل ع لرظتصةدرلرأل ا لق   ر.لللرقتلت  يلكمف

 البحث عن ادلعلومات:  -لل

ذرتلرحمل ػنلابق اػولاػألرظتع الهػ للاـلرقمػةه  ،ل  ػولد ػلرقالضػع  لرصت ةئ ػ لتعتالات   لرت لرظتع الهةتلها   له ة   ل لرقتا  ػنلرظتعتػنل 
ؼلرقػػػكلهػػػألرظتتلػػػألهفلحتػػػالزلا ػػػغلزػػػ هلرظتع الهػػػةت،لنذقػػػقلاػػػألطادػػػنلرر ػػػةؿلكمػػػال ةتلر ػػػالن وةبػػػةتلرالرقوػػػة  لرصت ػػػةئيلقػػػ  لكػػػرلرألطػػػ

 هع الهةت.

 . مباشرة عملية التحايق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة: 3

 إركال إشعار ابلتحايق: - أ
هعتنل لرقالضع  لرصت ةئ  لرقمةه  لقم الط  عي،لدنفللاعـلرظتل فلابقىاد  ل ػ ققله ػ  ة،لهػأل ػعؿللر ػةؿللنتلألرق  ةـل تا  نالل

لشعةرلابقتا  نلهنلت   تحلقػحلهػ للشػعةرلابال ػتعـ،لها ػالؽلمب  ػةؽل  ػالؽلننرف ػةتلرظتل ػفلابقىػاد  لرحمل ػنل لنضػع تحلرصت ةئ ػ ،لنه اػحل
ل،ر تػػػ رل15د ػػػ رلةت ػػػ لامػػػا)للهفػػػعلهدىنلق تاىػػػ ر ،لبػػػة الفلرضفػػػارلرتلرصت ةئ ػػػ ،ل03،لرقف ػػػالل20)رظتػػػةدلللهػػػألاتردػػػبلرال ػػػتعـل(لدػػػاـل

  ،لهفلرظتل ػػػفلابقىػػػاد  لقػػػحلرضتػػػنل لرالقفػػػخللهالضػػػالعلرقتا  ػػػنلنهفلدمػػػ رلصػػػنكتػػػبلهفلدػػػ كالرضشػػػعةرلابقتا  ػػػنلرل(11،لصػػػفا ل2014
لب  .للرالهث ةللات   لرظتلرال تعة  لمب تمةرهألر ت ةره
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 إركال طلب االكتفواارت: - ب

لئبلش صػػ  ،لكػػ ققرالحلنقعةئ تػػحلهػػألرألكػػرلنرق  ػػةسلنضػػرقغػػاضلهػػألزػػ رلرال تف ػػةرلت  ػػةفله ػػةد  له ػػتال لرظتع مػػ لشػػحا لهنل ػػ ال لقػػ
،لبػة الفلل21دلل)رظتػةل(لدالهػةلق ػادلا ػغلزػ هلرقو  ػةت30ندتػ  لقػحلنث  ػ لظتػرللزػ رلرقو ػبلنتعوػيلقػحلهػ ل)لل،لهصػةردفلرألنالدلنرق ػفا ت

 لل(14،لصفا ل2014رضفاررلرتلرصت ةئ  .،ل

 إركال وثياة الذمة ادلالية: - ج

ت،ل صال لرقماكةت،ل  ةابتلهةق  لررل  ةلت،لػتعتلجتةرد ،ررل لؽتت لةتلرظتل فلرقم ص  لهألا ةر تتةرللرعت ؼله حةلتالض لزي
لمب ت فله الراحةلدر رلن ةرجلرقالطأ.

 ومات: كشوفات الربط وبطاقة ادلعل   - د

ب  لنتلت  لرضتصػالؿلا ػغلرظتع الهػةتلرقػكلت ػةا لرالهت ؼللذللهللفلكمال ةتلرقا الن وةب لرظتع الهةتلا ةرللاألر تتةرللط بلق تع الهةت،
)اػػالرد ،لل ػػ  لهػػألرقػػادلا  حػػةل مػػلرلصػػا  .رال ػػىتلدتلػػألرعت ئػػةتلنرظتؤ  ػػةتلرظترحمل ػػنل لهدرللهحتتػػح،لنلكتػػبلهفلحتػػارل مػػلرلنرضػػ ل

 لل(86،لصفا ل2009

 إركال طلب ادلعلومات وحتليلها:  - ه

لرحمل ػػنل لزػػ هلرظتا  ػػ لنا ػػ لر تظػػةره ل،إبر ػػةؿلط ػػبلرضتصػػالؿلا ػػغلرظت30قػػادلرظتل ػػف)للد ػػاـل تللررلؼتت ػػفلرعت ئػػةتلنرضدرلع الهػػةتللذل(لدػػاـل
هصػػػ ا لرق وةبػػػةتلرقاهةددػػػ ل،ررتلرقػػػكلنتت لحػػػةلرظتل ػػػفلابقىػػػاد  ،لنكػػػ ققلاتردػػػبلركت ػػػةهبة(لع ػػػةر ل)ظتعا ػػػ ل الا ػػػ لنب تػػػ لرقع ػػػةكةحملػػػة ظلرق

 لل(84،لصفا ل2009)االرد ،للت،لرق  الؾلنؼتت فلرظتؤ  ةتلرظتةق  ،لهصةحللرألهأل)رصتتةرؾ(،للنهاكالرعتةتفل) ال  غةز(.ررلق   ة

لرحمل نل تا  رلرق  ةطلرقغةهى لرق ةجت لاأله ةر  لهةلزاللهصاحل حله د لتررلن ع لرقادلهألطاؼلرعت ئةتلنرضدر عع،لنهألهةلزاللهالفالدل لاـل
هػألرقتا  ػرلنرظت ةر ػ للنر وعبػةلهػألرظتع الهػةتللن عػ لرال تحػةللتل لرق  ةطلرقغةهىػ ،رال فلنث   لط بلرقتالض اةتلنرقتادمثلدا رللذللرظتل
لابقىاد  .لللق تل فلرضرتةق  لدرتل ملرلك  رلز ةلدعةدلرق ظال تتةل لرظت ر  ررالة،ل  ذرلكة للرق ف ةتلتفالؽلرضدرقكلتالصرللق ح

 اركال النتائج األولية:و إعداد - و
لرحمل ن  تا د له  ل اضلرقىاد  ،لا غللثالحت  نلهعتنل لرقالضع  لرصت ةئ  لرقمةه  لقم الط  عي،لكتبلهفلدع ملرظتل فللا  هةلد اـل
اةدللرقت المیلهفصعل   رلل ىتل ل  ةلللاةدللرقت المیل، ا ةق لهىتال  له للشعةرلابال تعـ،لنكتبلهفلدلالفلرضشعةرلإبلابقىاد  لابق تةئج

لكةؼلنهع ع،لكتةلدتعنيلهدىةللاةدللرأل  لأب لةـلرظتالردلرقكلتتس  لمبالف حةللاةدللرقت المی،للندتتت لرظتل فلابقىاد  لأبفرلهر عني
تلرقمػفالد لرقتف ػ رلنت لرظتل فلابقىاد  ل لػرلركتبلا غلرقعالفلرحمل نلهفلل(لدالهةلقت   رلهع ظةتحلهنلب العتة،لنب رلر  ىةللآفةؿلرقاد40)ل

لل(15،لصفا ل2014،لبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ،ل05،لرقف ال21)رظتةدللرظتف  لل الؿلهىتالفلرقت   رللذرلط بلز رلرأل  رلذقق.ل
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 حترير اإلشعار النهائي بنتائج التحايق:  - ز

لرحمل ػػنلرالكة ػػللرقتادػػرذرللنلطػػاؼلرظتل ػػف،ل ػػ لردلرظتل ػػفلابقىػػاد  لنرق  ػػةـل تعػػ درلرق  ػػةطلرحملػػتجل  حػػةلهػػألررل عػػ لد تله  عػػ لنه اتػػ لد ػػاـل
ههةل ل ةق لر  لرحمل نلق تالض اةتلرظت  ه لهألب رلرظتل فل  تملت   غحل ػ قق،لن ل ةقػ لل ع زةلإبر ةؿلرض عغلرق حةئيل  تةئجلرقتا  ن

،ل2009)اػالرد ،لل  ػاللق حػةلرحمل ػنلرق حةئ ػ لرقػكلا ـلرقادلهألب ػرلرظتل ػفلدعتػالمب ة ػ لب ػالؿلضػت ي،لزػ رلرضشػعةرللتتػال لا ػغلرق تػةئج
 .لل(13صفا ل

 حترير الورود الفردية: - ح

رقالضػػع  لرصت ةئ ػػ لرقمػػةه  ،ل  ػػوللتػػارلرحمل ػػنل  ػػ تني،لرألنذللدا ػػ حةللذلللللرطتوػػالللرأل ػػ رلل لات  ػػ لرقتا  ػػنلرظتعتػػنل رالرضفػػلزػػ رلنت ػػر
ت ػػج  حةل ل ػػجرل ػػةصلابقػػالرند،لههػػةلرق  ػػ  لرق ة  ػػ ل خ ػػرللذللرظتل ػػفلنزػػ رلقلرظتفتمػػ  لرقتػػة  لعتػػةللب  ت ػػةل)هفتمػػ  لرق مػػةطلهنلرضبةهػػ (

ابقىاد  لك   ررلق    لس ولدتىػتألرقػالردلرقفػاد لهع الهػةتلاػألرظتل ػفلابقىػاد  للنرظت  ػرلرظت ػتانلرقػ  ل ػ   عحلرظتل ػفللذللرق  ةضػ ،ل
رقمػةه  ،لنقلػأل ل ةقػ لاػ ـلربت ػةعللرقالضػع  لرصت ةئ ػ لتػنل دغ ػنلرقتا  ػنلرظتعلرظتارب ػ للرال فلق ت ػتا ةتلرقػكلتات ػللا  ػحلفػن    لرظتل

 ل(104،لصفا ل2009)االرد ،لرظتل فلمبةلفةلل حلرقتا  نلإبهلة حلرق جاللللذللرقوعأ.ل

ئبلرالقىػل   ،ل ةص ل فخللهػة،لابق  ػ  للحت  نلهعتنل لرقالضع  لرصت ةئ  لرقمةه  لهنلرقتا  نل لرحملةرالةلت تحيلرضدررللرصت ةئ  لهأللفا  ه
لػتػػ دل،اللكتػالزلعتػػةل عػػ لذقػقلرقمػػانعل لحت  ػنلف دػػ ،ل ةصػػ ل ػ ف لرقفػػخللن فػ لرقىػػاد  . )رقػػ ق رلرقتو   ػيلق تل ػػفلابقىػػاد  ،للنر ػاـل

 لل(68،لصفا ل2011

 اثلثا: إجراءات إعادة التاييم  

ربة ػ للاػةدللرقت  ػ ملكػرلرقع ػالدللقػ ،للذلت ػتح ؼلذللرحملة ظػ لا ػغل  ػالؽلرق نللت ػعغلهػألنررئحػةلرضدررللرصت ةئ ػ للرتلرقكرالزيلل   لرضف
ضػيلررلرتللنرحملػعتلنرألرل هلرقع ػالدلختػالؼتت ػفلرقع ػةت ػةدؿ،لت ػةزؿ(،لنزػلل،لب ت ،لز  ل،رالتت   ل ل  رلرظت ل  ل)   لهنلشرظتلنلرظت ج  ،

لل(2014)  اةفي،للرتللاةدللرقت   ملكتةلد ي:لرالنتتمللف (2013،لFinances)ن  رزةلهألرظتتت لةت،ل

 . برجمة  واختيار ادللفات:  1

لزػػ هلرأل ػػ رللاب ت ػػةرللـلرقع ػػالدلقلػػرل  ر ػػيللذللرظت دادػػ لرقفاا ػػ لق ابة ػػ لرصت ةئ ػػ ،رالفتمػػ  لرقت ػػج رلإبر ػػةؿله  صػػةتلل ػػ عػػ لب ػػةـله ت ػػاـل
 ل  ػالؽلرقت ػج رلرظت ػ رللـلرقع ػالد،لنذقػقلهػألهفػرلرقػتت الهػألد ػرالةفل لرق عالرظتصاحل حلهث ػةللل ػرظتعةهعتلرقكلتع ظلهفل  حةل  ص

رقت  ػ ملهػألهفػرللاػةدلللإبر ػةؿلرق ةئتػ لرق حةئ ػ للذلل ابػ للاػةدللرظت دادػ لرقفاا ػ لت اـللن ع لحت د لرقع الدلرقكل  تمللاةدللت   تحة،ل%،5ل
لئبللنرظت داد لرصتحالد لهألهفرلرضاعـلابقا هج.لرالرل    للذللرظت داد لرقعةه لق ىكتةلتا لت   تحة،
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 يد برانمج إعادة التاييم:  . تنف2

لرئػػ  لرقفابػػ ل تالزدػػ لرق ىػة لا ػػغلرألاػػالرفلرظت  تػػني،لأبشتػػةللرألشػ ةصلرقػػ دأل ػػ تمللاػػةدللت  ػػ ملا ػالدزم،لرق ةئتػػ ل عػ لر ػػتعـ رقػػ دأللد ػػاـل
هػألهفػرلرالتفػةؽلا ػغللذلله الرقفاب لهألهفرلاػاضلرق  تػ لرقػكلها ػ لت   تحةا  حتػة،هنللؼلرقع  لرق ةئ لنرظتمخ رالهطلد الهالفلاب ت اةل

هػأل  ػولهالبعػحلن الا تػحلنكػرلهةقػحلاعبػ لابق ػعالهػألل،لرقتا نلهألط  ع لرقع ػةرلهنلرقمػيللرظت ػةعلنلهالا لهألهفرلرق  ةـل عت   لرظتعةد  
 هفرلرضتصالؿلا غلرظتع الهةتلرقعزه لقتا د لرق  ت لرضت     لق ع ةرلهالضالعلرقع  .

الرلل      لا غلهىتالفلرقع  لدتملحت د لرق  ت لرظتعةدلتمل  حةلق ع ةرلهالضالعلرقت   ملنك ققلراتتةدرلا غلز هلرظتعو ةتلن ع لتلالدألص
 تةئجلرقت   مللهةلابقت   رلرقمفال لابق  ت لرحمل دل،لٕنرهةلإباةدللر ت اةللرقوا نيل غاضللندتملت   رللرضت الؽلرقالرف  لرق   لرق ةجت لاألرقت   م،

 نلأل  قتةلنا  لرقت   رلؾت ل ةقتني:هلرقت   ر،لندلالفلرقت   رلقلعقتة

لرظت  ملا  ئ ل تااداحالة الابول ابلتاييم: - أ رؼلصاد لاةفل  ولدعتالمب ة  لراتةلذل ل ةق لب الؿلرقوا نيل  تةئجلرقت   م،لد اـل
 هةتلرظتخت  لا  قق.رالرؼلقت  د لرضت الؽلنرقغالتمل  حة،لنابقتةرللر تع ردلرألطابق  ت لرظتعةدل

لإبر ػةؿللشػعةرل لز هلرضتةق لتعنيلصت  لهألهفرلرقتال  نل نيلرضدررللنرظتل ف،ول التاييم: حالة عدم قب- ب ق تعػ يلل  ولت ػاـل
لهألاتردبلرصت   لنز ةلنتلألهفلتصةدؼلرظت  مل ةقتني:20ابال ت اةللب ر)ل  (لداـل


ل ت  د لهةلا  ح؛    ةق لرضتىالرلضهىةللرالذاةفلنز ةلدلالفلرألهالب لر تحغل  وله حلد اـل


،لن عػػ لر  ىػػةئحةلدػػتملل ػػعغلرظتعػػ يلابألهػػالأبفلد ػػ دلرقػػا دلل20ر تحػػةل)لل ةقػػ لاػػ ـلرضتىػػالرلضهىػػةللرضذاػػةفلدػػتملر تظػػةر  (لدػػاـل

لمبتة عتحلند  هل لر تعتةؿلن ةئرلرظتتة ع لاألطادنلا الابتلرالنلرفلدللأيدلبة  لرقى(له ـل10نز رل عؿ)للت  ةئ ة، ئبلد اـل
 رقتس  ر.

   يبليات مسافحة التهرب الضريا:  الثالثادلطلب 

 أوال : العاوابت اجلبائية ) قانون اإلجراءات اجلبائية(
 50.000 دجللذلل 5.000 هألبة الفلرالفارلرتلرصت ةئ  لا غله حلدعةببل غاره لف ةئ  لدخرنحله  غحةلهػألل62 صػللرظتةدلللللللل

،ل61لذللل45  رتلنرقالةئػنلرظت صػػالصلا  حػػةل لرظتػػالردلهػػألدج،للكػرلشػػ الهنلشػػاك لتػػا  لهػػ  ل ػنلرضطػػععلا ػػغلرقػػ  ةتالنرظت ػػت
لإبتػػعؼلزػػ هلرقالةئػػنلب ػػرلر  ىػػةللر فػػةؿلرحملػػ دللضتفظحػػة. ،لبػػة الفلل62)رق ػػة الفللنرقػػكلدتعػػنيلا  حػػةلت ػػ نتةلن  ػػػةلق تمػػاد ،لهنلت ػػاـل

 ل(28،لصفا لل2018رضفارلرتلرصت ةئ  ل،ل
 اثنيا: العاوابت ادلهنية  
،ل ػػ ع لرضفػػارلرتلنرأل ػػةق بل1997اػػملنزتةدػػ ل  ػػالؽلرطتاد ػػ لرقعتاله ػػ لفػػةللمبالفػػبلبػػة الفلرظتةق ػػ لق ػػ  لر  ػػ لهػػألرظتمػػاعل لد

لقتعادالرصتحةزلرقاداي،لنزيلا ةرللاألا الابتلدت لهح  لرظتل فلابقىاد  لنرقكلتتت رل :ل
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   توجيل ادلسلفنی ادلتهربنی يف بطاقية وطنية: -0
دتملنض ل وةب  لهع الهةت  لنط   ل ةص لابظتل فنيلل27/07/1997 تةردبلل127الزرررتلربملنز رلمبالفبلتع  ت لهمخك ل نيلرقللللل

رظتتحا نيلرظت ةقفنيلق تماد لرصت ةئي،لرصتتاكػيلنرقتجػةر ،للكتػةلكتػبلت   ػرلرظتل فػنيلرقػ دأل لت ػج  حملهػألهفػرلت ػالد لنضػع تحمللزرلل
بللقغػػةللت ػػج  حلهػػألرق وةب ػػ ل،لاللهفلرضقغػػةللاللدلػػالفللالل عػػ لهػػانرلرطتاد ػػ لرقعتاله ػػ ،لن ل ةقػػ لت ػػالد لرقالضػػع  لنتلػػألق تل ػػفلط ػػ

   تنيلهألت الد لرقالضع  ل و بلهألل   لرضدرررتلرق عثل)رصتتةرؾ،لرقىارئبل،رقتجةرل(.ل
  إقصاء ادلسلفنی ابلضريبة من ادلشاركة يف الصفاات العمومية -2
لرقاائ يلل02فةلتلرظتةدلللللل ت ظ ملرقصف ةتلرقعتاله  ،لا غلهفلد صغل ملرلهؤبللهنلصةئيلهألرظتتىتألل10/236هألرظتا اـل

 رظتمةرك ل لرقصف ةتلرقعتاله  لرظتتعةه الفلرالبتصةددالفلرق دأ:ل
a. اللد تال الفلنرف ةهتملرصت ةئ  لنرقم حلرصت ةئ  .ل 
b. رظت ج الفل لرق وةب  لرقالط   لظتاتل لرقغ .ل 

 (49،لصفا ل2018الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ل،ل،لبة ل146)رظتةدللالغلق ادلؤقت دلار نشاط ادلسلف  -3
نزاللا ال  لت جػسلعتػةللدررللرقىػارئبل عػ لر ػت فةللكػرلرحملػةنالتلرقالددػ لقتاصػ رلرقىػاد  لهػألهفػرللف ػةرلرظتل ػفلا ػغلرقت ػ د ،لللللل

اػ ـلرقػ   لدت ػ ل ةظتل فلدلالفلههةـل  ةردأللهةلرقت  د لهنلرقغ نلرظتؤبللنهػةلد ػتجلا ػحلهػأل  ػةئالاػألتالبػفل مػةطح،ل فػيل ةقػ ل
ه ـلر ت رللهألاتردبلرقت   رلهألطاؼلرقعالفلرظتتة  لنسىػالرلرحملىػالرق ىػةئي،ل  ػ ل ػالا  ػحلرظتمػاعل لل10باررلرقغ نلض هل لهفرل

ا ػغلهفلدت ػ لبػاررلرقغ ػنلرظتؤبػللهػألطػاؼلل1997هألبة الفلرظتةق  لق   ل34هألبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  لمبالفبلرظتةدلل146رظتةدلل
دالرظتل فلابظتؤ  ةتلرقلا للنرظت دالرقالالئيلق ىارئبلابقالالد للكرل  ػبلغتػةؿلر تصةصػح،لهػ لت   ػرلرظتل ػفلهػألطػاؼلاػالفلرظت 

هشحا.لنق تل فل نلرقوعأل لرق اررل ا  لرق  لمبالفبلاادى لد ػ هحةللذللل06رظتتة ع لهنلرحملىالرق ىةئيلنهفلاللتتجةنزله للرقغ نل
 تص للب  ت ةلرق  لدفصرل لرق ى  لكتةلزاللرضتةؿل لرض تعجةرل،للاللهفلرقوعألاللدالبفلرقت ف  .للرئ  لرحمللت لرضدررد لرظت 

 (50،لصفا ل2018،لبة الفلرضفارلرتلرصت ةئ  ل،لل151)رظتةدللل:البيع للعناصر ادلادية -4
رلرقتجػػػةر لرحملجػػػالز،لنلذقػػػقل  ػػػةللا ػػػغلكتػػػالزلا ػػػ لرالبتىػػػةل،لرق  ػػػةـلابق  ػػػ لرظت فػػػادلقالر ػػػ لهنلاػػػ للهػػػألرقع ةصػػػالرظتةددػػػ لرظتلال ػػػ لق تاػػػ

هػػألبػػة الفلرالفػػارلرتلرصت ةئ ػػ ،ل ػػ رله ػػحلنتلػػألقلػػرلدرئػػأل ػػعؿلرقعمػػالله ـلرقػػكلت ػػيلت   ػػرلرضتجػػالل186رقخ ػػ الرظتػػ كالرل لرظتػػةدلل
هػػألرق ػػة  للرقت ف ػػ  ل لرظتػػالطألرظت تػػةرل لت ػػج عتح،لنرظت ػػجرلب ػػرلست ػػ لامػػالدالهػػةلا ػػغلرألبػػرلهػػألرقت   ػػرلرظتػػ كالر،لهفلدو ػػب

 رظت ةشالق تتة ع لهفلكتا ل   لرحملرلرقتجةر لجبت تح.ل
هة لل6رظتؤرخل لل102-66 غ لرق ظالاألرت  لرأل لةـلرظت ةقف ،لكتا لرق   لرالرتةرللحملرلجتةر ل  رله كالرل لرألهالربمللللل   

هػألل152 ػ لرقع ػ يلق ت  ػالاللتلمب تىػغلرظتػةدللنل صالصحلرقتو     لرقع   ،لن  ةلقـشلةؿلرظت صػالصلا  حػةل لغتػةؿلرق 1966   ل
  ف لرق ة الف.ل

  كحب التوطنی ادلصريف للموتوردين: -5
رظتتىػػتألبػػة الفللل2005فالد  ػػ لل25رظتالر ػػنلؿلل1426رتػػةد لرق ة  ػػ لل18رظتػػؤرخل لل05/05هػػألرألهػػالل2  ػػول صػػللرظتػػةدلل
 ػ لق تل فػنيلرق ػ دأللدتعػةه الفلهعحػةلهػألرفػرلرق ػتةحلعتػملا غلهفلدتػ  لر صػ لهػألطػاؼلرق  ػالؾلرقالط ل2005رظتةق  لرقتلت  يلق   ل
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 عت  ةتلرال ت ررد،لنهألهفرلػتةر ػ لرقتحػاللر ػ لرظتمػاعلر ػمل ػةصلق تػالطنيلرظتصػا لدو ػنلا ػغلات  ػةتلرال ػت ررد،لند ػ دلقػ  ل
نت   ملردصةؿلاألدجلا  لكرلط بلدتع نل فت له فلتالطنيلهصا ،لس ولدختبلا  حله  لشحةدللل10.000رق ة  لر مل  عال

ل(2005،لرظتتىتألبة الفلرظتةق  لرقتلت  يلق   لل25/07/2005رظتؤرخل لل05/05هألرألهالل2)رظتةدلللذقق.

 اثلثا: العاوابت اجلئائية ل
هػػألتعػػ لرقال ػػةئرلرقع ة  ػػ لرصتارئ ػػ لهػػألهزػػملن ػػةئرلهلة اػػ ل ػػةزاللرقتحػػاللرقىػػاد ،لنقلػػألقتالب ػػ لرصتػػارللا ػػغلرظتتحػػاللال ػػ لهناللللللل

هألرق  تالرلرقكلت الل86رال ت ةدللذللهص رلشاايلق جارل،لق ققلد تت لرصتارللرقىاد لشاا تحلهألرق الرا لرقعةه لرظت ارلل لرظتةدلل
و.ل  ا غله حلوالللدر  للاللمب تىغلبة الفلصةدرلب رلررتلةللرقفعرلرجملـا

ابتلرصت ةئ ػػ لا ػػغلرظتتحػػا ني،لنك ػػ ررلهػػةلتافػػ لرق ػػالر نيلرصت ةئ ػػ للذللزػ رلهػػةل ع ظػػحل لتعػػ دعتلبػػالر نيلرظتةق ػػ ،لنزػػ رل تمػػ د لرقع ػػاللللللل
رض ةق لق صالصلبة الفلرقع الابتل لتالب ػ لرقع ػةللا ػغلر عػةؿلرقتحػال،ل ػةقع الابتلرظت صػالصلا  حػةلت  ػمللذللا ػالابتلهصػ   لحتػال ل

 ا غلانلنابتل ةق  لق ااد لن ارهةتلهةق  لنه ا لت ع  ل     حةل  تةلأيد:ل
 لاوابت األصلية:العل-1

رظتع قػ لل28 لهةدتػحلل02/11نزيلا الابتلت الا  حػةلرق صػالصلرصت ةئ ػ لصػار  لنتػخرنحل ػنيلرضتػ  لنرقغارهػ ،للاللهفلرق ػة الفلللللل
لرظتتةث  لا قلل لرقعنلنابت،ل  ولهص اللرقع ال  لا غلرقتت الاب تعتةؿلل303ق الررظتةدلل هألبة الفلرقىارئبلرظت ةشاللنرقا اـل

     ل للباررلناةللرقىاد  لهنل نلهنلر ملهنلتصف تحلك  ةلهنلفائ ةلكتةلد ي:لطاؽلت ق
 دج.لل100.000دج،لا  هةلالدفالؽله  رلرضت الؽلرظتتت اله حةلل100.000دجللذللل50.000 اره لهةق  لهأل -
زػػػةتنيلدج،لهنلإب ػػػ  لل500.000دجللذللل100.000(لهشػػػحالن ارهػػػ لهةق ػػػ لهػػػأل06(للذلل ػػػت ل)02رضتػػػ  لهػػػألشػػػحادأل) -

 دج.لل1.000.000دجلناللدتجةنزلل100.000رقع ال تني،لا  هةلدفالؽله  رلرضت الؽلرظتتت اله حةل
دج،لهنلإب ػػ  لزػػةتنيلل000.2.000دجللذللل000.500(لن ارهػػ لهةق ػػ لهػػأل02(لهشػػحاللذلل ػػ تنيل)06رضتػػ  لهػػأل ػػت ل) -

 دج.لل000.000.5نزلدجلناللدتجةل1.000.000رقع ال تني،لا  هةلدفالؽله  رلرضت الؽلرظتتت اله حةل
دج،لهنلإب ػ  ل5.000.000دجللذللل2.000.000(ل  الرتلن اره لهةق  لهأل05(للذللست ل)02رضت  لهأل  تنيل) -

 دج.لل10.000.000دجلناللدتجةنزلل5.000.000زةتنيلرقع ال تني،لا  هةلدفالؽله  رلرضت الؽلرظتتت اله حةل
 دجللذللل5.000.000هةق  لهأل(ل  الرتلن اره ل10(ل  الرتللذللامال)05رضت  لهألست ل) -

لدجل.لل10.000.000،لهنلإب   لزةتنيلرقع ال تني،لا  هةلدفالؽله  رلرضت الؽلرظتتت اله حةل10.000.000
لل303ه ػػةؿلرقعػػنلنابتلط  ػػةلق تػػةدللل117نؾتػػ لبػػة الفلرقا ػػملا ػػغلربػػملرالاتػػةؿل لرظتػػةدلللللل هػػألبػػة الفلرقىػػارئبلرظت ةشػػاللنرقا ػػاـل

 هنل ةنؿلرقتت ال صف لك   لهنلفائ  لاب تعتةؿلطاؽلت ق    .للرظتتةث  لاألكرلهألدت ا
هػألبػة الفلرقوػة  لدللدوػاهلل34هألبة الفلرقت ػج رلنلرظتػةدللل119هألبة الفلرقىارئبل  رلرظت ةشالللنرظتةدللل532 ل نيلهفلرظتالردللللل

هػػألؽ.ض.غ.لـل530كتػػةلهفلرظتػػةدللللهػػألؽ.ض.ـل عػػ لتعػػ د حة،لل303ا  حػػةله لتعػػ درلقتتتةشػػغل ػػ ققلهػػ لرقعػػنلنابتل لرظتػػةدلل
هشحال ل ةق لص ةا لهنل  رلكاالؿلهنلابرندلهنلهص الاةتلهألرق عتنيلهنلرق زبلهنلل06ه ـللذللل6 صللا غلا ال  لرضت  لهأل

 رقفى ،لحتترلدهغةتلهانرللهنل  ةزللرألنر لهنلرألفحاللرطتةص لقص  لرقت رل واد  ل  رلشاا  .ل
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لرظتتةث ػػ ،لنرظتػػةدللهػػألل408كتػػةلفػػةلتلرظتػػةدللللل هػػألبػػة الفلرقا ػػملا ػػغلربػػملرألاتػػةؿلنلرظتػػةدللل122بػػة الفلرقىػػارئبلرظت ةشػػاللنرقا ػػاـل
هػألبػػة الفلرقىػارئبلرقغػػ رله ةشػال،ل صػػللا ػغله ػػحل ل ةقػ لرالاػػخرضلرصتتػةايلا ػػغل ػاضلرقىػػاد  لنرقػ  لدختػػبلا  ػحلرظت ػػةسل536

لهألبة الفلرقع الابت.ل418ظتةدللابق  رلرضت ألقعبتصةدلرقالط ي،له ةقللرقع ال  للذلل الر
 لالعاوابت التسميلية:ل-2

لرظتتةث ػػ ،لل3/303نزػػيلا ػػالابتلتلػػالفلات عػػ لق عػػنلنابتلرألصػػ   لهػػأل ػػعؿل ػػالرظتػػةدلل هػػألبػػة الفلرقىػػارئبلرظت ةشػػاللنرقا ػػاـل
 ل...دنفلرض ػعؿلهػألبػة الفلرقىػارئبلرقغػ رله ةشػالل  صػحةل 546/3هألبة الفلرقا ملا ػغلربػملرألاتػةؿ،لهنلرظتػةدلل130نرظتةدلل

 ابقعنلنابتلرطتةص لرظت صالصلا  حةل ل صالصله ا له رل)رظت  لهألؽتةر  لهح  ،لرقعاؿلهألرقال  ف ،ل  نلرظتؤ   ...لرخلل(..ل
هػألبػة الفلرقىػارئبلرظت ةشػاللل063/3ههةل  تةلمتالرق صالصلرقكلت ةنقللرقعنلنابتلرقتلت    ل لرق الر نيلرصت ةئ ػ لال ػ تةلرظتػةدلللللل
لرظتتةث ػػ ،لنرظتػػةدللنر هػػألبػػة الفلرقا ػػملا ػغلربػػملرألاتػػةؿ،لةصػػالصلرقعػػالدللل128هػػألبػة الفلرقىػػارئبلرقغػػ رله ةشػػال،لنرظتػةدللل544قا ػاـل

ابق  ػػ  لقافػػةؿلرألاتػػةؿلنرطتػػارللنرحملة ػػ ني،لتو ػػنلا ػػ حمل  ػػالللرق ػػة الفلاػػنلنابتلرظت ػػ لهػػألهارنقػػ لرظتح ػػ لهنلرظت ػػ لهػػألؽتةر ػػ لرق مػػةطل
لبتىةللتو نلا ال  ل  نلرظتلتبلهنلرظتؤ   .رقتجةر ،لنا  لرال
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 صة الفصل : خال

 عػػ لدرر ػػ لؼتت ػػفلفالر ػػبلرقابة ػػ لرصت ةئ ػػ لق تل ػػفلـت ػػالهفلرقابة ػػ لرصت ةئ ػػ لتمػػلرلن ػػ   ل عةقػػ لهػػألهفػػرلضػػتةفلهصػػ ا لرطتاد ػػ ل
  ػػػةئالنرض فػػػةالتلناػػػ ـلر ػػػخرـلرالقتارهػػػةتلرصت ةئ ػػػ لهػػػألب ػػػرلرقعتاله ػػػ ل،لنرضدررللرصت ةئ ػػػ ل  ػػػتعت حةلهػػػألهفػػػرلهعةد ػػػ لرأل وػػػةللنرق

 رظتل فنيلنندعلرظتل فنيلرظت ق نيل ع الابتلف ةئ  لنف ةئ  لهالر   لس بلط  ع لرظت ةقف ل.ل

رحمل ندلظتالرردلنا غلكرل ةؿل،لكتبلهفل م رلهفلرظتعةد رلرظتالضالا  لهألب رلرضدررللرصت ةئ  لحملةر  لرقغ لرقىاد ل  رلكة   ل ظارلق ع دلل
للا ػغلرق ماد لرظتؤز  لنرقال ةئرلرظتةدد لرظتالضالا لألنرفلرضدررللرصت ةئ  لق   ةـلمبحةـلرقابة ػ لرصت ةئ ػ لقلػرله فػةتلرظتل فػنيل ل فػ لرقالبػ

،لق ققل سفله  ألنفحل،لابضضة  للذللرقع دلرقل  رلق تل فنيلنرقتع  لرقل  رلظت فةتلرظتل فنيلنرق  لدع لاتعلصع ةلا غلرحمل  نيل
رضدررللرصت ةئ ػػ لرظتػػ االللق تل ػػفلنرقت  ػػؤلننضػػ لبالراػػ لت ػػ  رلهت ة ػػ  لاصػػاد ل،لنلبةهػػ لت   ػػ لااد ػػ لق ػػتالملرصت ػػ ل لرضدررللرصت ةئ ػػ ل
نرقػػ  لد ػػت لعتػػ هلرأل ػػ رلل تا  ػػنلرظتادنددػػ لرظتةق ػػ لنزتةدػػ لرظتصػػ ا لرقعةهػػ ل،لقػػ ققلا  حػػةلهفلتىػػ لاػػ ردلهػػألرأل لػػةـلنرقتمػػادعةتل

 رللا غلرظت تال لرقتمادعيلهنلرقت ظ تيل.ل الل
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 سبهيد :

يسمح التحقيق  اباقي ل لقردارجل اباي يقأ دتمنقا صقة الققحأ القي ا يقأ ا التققاريت ا صقير تضقي صقحل الاةقليأ افقيقيقأ ل م  ق     يق  
الش  يأ ل م فيت إىل صااجلأ ل ل الافيتا ا الااث   احمليسايأ دلني امل ين   خياج التحقي  احمليسيب صة إطيره الضي  املتمثل يف املااجلأ 

التجيري ال مي ة لردارجل اباي يأ دميرسأ التحقي  احمليسيب إال ع ى امل  فني امل زصني مبسك الافيتا ا الااث   احمليسايأ اليت فاض القي ان 
إجققااه ئققالا المققال صققة التحقيقق  ئققالا صققة جضققأ  ا صققة جضققأ ن ققا  ال مي ققة  ا اباققي ل صسقق ضي   ني ن ققب دذيققيو ئققاله الااث قق  ال مي ققة

 صايشاجل التحقي  إال صة طاف نعاان اإلدارجل اباي يأ الالية ع ى األقل هلم رتاأ صااقب 
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 ادلبحث األول: تقدمي مديرية الضرائب لوالية بسكرة 
  (شقا  ابزا قا  بقاو ابزا قا)ابملقاياتت ابضايقأ اتتمانقز يف: ابزا قا  إن املايايأ الليصأ ل ضاا ب تاجا يف عشا ن اا ل تسقمى    

صايايققأ اال يققأ ابسققتثميه ابزا ققا  (45)ائققاان  قسققم،يمأ  الا يققاجل  سقق،ي   عميدققأ  الشقق    ارق ققأ  دشققير  نمققي تاجققا نردلققأ ا سققان 
 ا راجحل إىل  جم  شيط الااليتني  صاياتت اال يأ انالا ائاان هبي صايايتين ائال (6)الليصمأ اليت تاجا هبي ستأ 

 ادلطلب األول: تعريف مديرية الضرائب لوالية بسكرة  
املتضقمة تميقيم اال تقيصقيت  11/61/1991املقررخ يف  91-66اذاك طاقي ل ماسام التمفيالي القازاري رققم  1991يف سمأ 

ل مقققيا اريرجيققأ لققردارجل اباي يققأ ائققاله املققاياتت ابضايققأ تضققم يققت  ،يقضققي عققاجل صققاياتت اال يققأ  نصققي املايايققأ الاال يققأ ل ضققاا ب 
صاياتت فاعيأ انل صايايأ  (4)داس اجل فضل تا ل ةمة املايايأ ابضايأ دقسم،يمأ  تت ان صايايأ الضاا ب لااليأ دس اجل صة  سأ

 تضم ص يتب ال ل ص تب صضيم يقام هبي  

 ادلطلب الثاين: اذليكل التنظيمي دلديرية الضرائب لوالية بسكرة 
يسضا ع ى تسيري املايايأ املايا الاال ل ل ضاا ب ايلترب املسرال األال ع ى مجيحل املقيا التيدلقأ هلقي اذلقك ملتيدلتقب ل مسقت اصني  

لرتسقققيم االت قققاية   اه  ايسقققضا ع قققى تقققافري نقققل الاسقققي ل امليديقققأ ل سقققري افسقققة ل مققققيا   االفققققل يف املميزعقققيت اباي يقققأ نيلرتقيقققأ اا
 امللااةأ صة قال امل  فني ابلضاياأ  اصتيدلأ عم ييت يقيل الضاا ب  
  ي  قسمت ئاله األ ريجل إىل  س صاياتت فاعيأ ائل نيلتييل:  

 اتت ان صة نردلأ ص يتب:  للعمليات اجلبائية:أوال: ادلديرية الفرعية 
 حبي  يقام دق:  مكتب اجلداول: .1

 يضتم دتمسيس الضاا ب االاسام عة طاي  ابااال انالا صقيدقتضي   •
  فظ اتاتيب ابااال اتافري اإع،يه نل اللميصا ل جميعيت احمل يأ لتحقيل امليزا ييت التمضيايأ   •
 إصاار املست اجيت صة ابااال   •

 

  صة صضيصب صي ي ل: مكتب اإلحصائيات:  .2
 استالم اصانزجل  يالت الااريأ اإل قي يأ القيدرجل عة مجيحل ئيينل الاالأ   •
 إعااد اتا يغ اجملماعيت ااهليئيت احمل يأ ابلاييانت االلميصا اباي يأ اليت تا ل يف إعااد امليزا ييت   •
  اي    دق: مكتب التنظيم والعالقات العامة:  .3 

 استالم ادراسأ ط ايت االعتميد يف  ييم الشااه ابإلعفيه صة الاسم ع ى القيمأ املضيفأ صحل تس يم ئاله االعتميدات   •
 صتيدلأ األ يمأ اباي يأ اريصأ ااالصتييزيأ   •
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  شا املل اصأ اباي يأ ااستقايل ابمضار اإعالصب اتاجيضب   •

  اي    دضمين صي ي ل: مكتب التنشيط وادلساعدة:  .4
الت فققل ابالتقققيل صققحل اهليينققل ابضايققأ ااملققاياتت الاال يققأ ل ضققاا ب انققالا دتمشققيهت املقققيا احمل يققأ اصسققيعا ي ققققا يسققني  •

 صميئج اللمل اا سجيصضي  
 صتيدلأ تقيريا التحقي  يف التسيري اصليبتضي   •

 اتضم ثالثأ ص يتب ائل:  اثنيا: ادلديرية الفرعية للتحصيل:
  اي    دق: مكتب مراقبة التحصيل:  .1

 دفحل  شيطيت التحقيل   •
 احمليفيأ ع ى صقيا ارزيمأ مبميساأ القفقيت اللقيريأ املاثقأ اعما إرجيل في ض املافاعيت   •
 إعااد عميصا اباييأ الضااريأ لاةحل امليزا يأ اتا يذضي ل جميعيت احمل يأ انالا اهليئيت امللميأ   •

  اي    دضمين: قيد وأشغالو: مكتب متابعة عمليات ال .2
 صتيدلأ نعميل التمشري االتاقيحل ع ى املافاعيت اع ى شضيدات اإللذيه صة ابااال اسماات اإلياادات املت فل هبي   •
 املااقاأ الااريأ لاةليأ القماا  ا انأ افسيابت امليليأ االقيم بري المش،أ   •
 الت فل الفل ل ابألااصا االتاصييت اليت يقاصضي احملققان يف التسيري   ققا  صضيم املااقاأ اتمفيالئي   •
 ةمين إعااد اأتشري عم ييت االقياد عما تس يم املضيم دني احمليساني   •

  اي    دضمين: مكتب التصفية:  .3
 ققققأ مبسقققتحقيت اصسقققت اجيت األ  قققيم االققققاارات صااقاقققأ الت فقققل اببقققااال الليصقققأ ادسقققماات التحققققيل نا اإليقققاادات املتل •

 القضي يأ يف جميل الذااصيت االلقاابت امليليأ نا املاارد بري اباي يأ؛ 
 استالم املمتجيت اإل قي يأ اليت يلائي قيدضا الضاا ب ااملقيدقأ ع يضي؛  •
 صانزجل  سيابت تسيري ارزيمأ ا املستماات امل حقأ   •

 اثلثا: ادلديرية الفرعية للمنازعات:   
  اي    دق: مكتب االحتياجات:  .1
 استالم  ادراسأ ال،لان اهليدفأ سااه إىل إرجيل افقا  نا إىل إلذيه القاارات املال قأ نا إىل امل،يلاأ أبشييه حمجازجل؛  •
 استالم ادراسأ ال، ايت املتل قأ ابسرتجيل اقت،يعيت الاسم ع ى القيمأ املضيفأ   •
  اي    دق: مكتب جلان الطعن:  .2
دراسقققأ اال تييجقققيت نا ال، اقققيت القققيت يققققاصضي امل  فقققان ابلضقققاياأ اتققققاميضي ل جقققين املققققيفأ اال،لقققة المزاعقققل نا اإلعفقققي ل  •

 امل تقأ  
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يدضا الضاا ب إلزاصيأ إىل التقايح دلام إص ي يأ التحقيل نا إ اله املسراليأ  نا إرجيه دفحل ت قل ال، ايت اليت يتقام هبي ق •
 نقسيط ةايايأ نا رسام نا  قا  بري قيد أ ل تحقيل اعاةضي ع ى بمأ ال،لة اإلعفي ل امل تقأ  

  اي    دق: مكتب ادلنازعات القضائية:   .3
 إعااد ات اية ص فيت إياال الش ياي لا  اهليئيت القضي يأ ابزا يأ امل تقأ؛  •
 رات اباي يأ عما اال تجيج ع ى فاض ةاياأ  ى صقيا اإلداالافيل نصيم اهليئيت القضي يأ امل تقأ ع  •
  اي    دق:مكتب التبليغ واألمر ابلصرف:  .4
 ارات املت الجل داسم خمت   نصميف ال،لة؛ تا يغ امل  فني ابلضاياأ ا املقيا امللميأ ابلقا  •
 األصا ابلقاف اإللذيهات االت فيضيت املمما أ صحل إعااد الشضيدات اريصأ داللك   •

 رعية للمراقبة اجلبائية: رابعا: ادلديرية الف
  االالي يلمل يف ش ل فا   اي    دق:  مكتب البحث عن ادلعلومات اجلبائية:  1

 تش يل فضاس ل مقيدر احمل يأ ل مل اصيت اليت تلين اعيه الضاياأ اصااقاتضي انالا يقي ضي؛  •
 تمفيال دااصج التا الت االاح  انالا تمفيال    اإلطالل ا   الزترجل ابلتمسي  صحل املقيا ااملرسسيت امللميأ   •

  اي    دق: مكتب البطاقيات وادلقارانت:   2
 ت املمسانأ؛ ت اية اتسيري خمت   الا،يقيي •
 الت فل د، ايت التلاي  اباي يأ ل م  فني ابلضاياأ؛  •
 صااقاأ استذالل املقيا امللميأ ملل،ييت املقير أ اإعااد اةلييت إ قي يأ ا ااصل داريأ لتقييم  شيطيت امل تب   •

  الالي يلمل يف ش ل فا   اي    دق: مكتب ادلراجعات اجلبائية:   3 

 اقاأ ا املااجلأ؛ صتيدلأ تمفيال دااصج املا  •
 تسجيل امل  فني ابلضاياأ يف خمت   دااصج املااقاأ؛  •
 إعااد الاةليأ اإل قي يأ االتقيريا الااريأ التقييميأ   •

  الالي يلمل يف ش ل فا  اي    دق:  مكتب مراقبة التقييمات:  4
 استالم ااستذالل ع  اد  قل امل  يأ ابملقيدل نا جميان؛  •
 صتيدلأ نشذيل ارربجل يف إطير ال، ايت اليت تقاصضي الس ،يت اللماصيأ   •

 خامسا: ادلديرية الفرعية للوسائل  
  اي    دق: مكتب ادلستخدمني والتكوين:  1

 السضا ع ى ا رتام التشايحل االتمييم السيريني املفلال يف جميل تسيري املاارد الاشايأ االت اية؛  •
 إذميز نعميل ةاهت التلااد اتاشيا صميصب اللمل  اليت يشال فيضي االتقيل صحل اهليينل امللميأ يف املايايأ ابضايأ   •
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  اي    دق:مكتب عمليات ادليزانية:   2
 القييم يف  ااد صال ييتب  دتمفيال عم ييت امليزا يأ؛  •
 امل ال دب؛   صيف  ااد اال تقييايا نصا دقاف ص فيت اسرتداد الاسم ع ى القيمأ املضيفأ  اذلك  •
يايا نصا دقاف فاا ض املافاعيت الميجتأ عة استلميل شضيدات اإللذيه القيدرجل  ققا  الضاا ب حمل المقزال  املاجقادجل  •

 اإلعااد السماي ل حسيو اإلداري ل مايايأ   يف  ااد ا تقي  املايايأ الاال يأ ل ضاا ب اصاانز الضاا ب؛ 
      دق:ايمكتب الوسائل:   3

 تسيري الاسي ل املمقالأ ابري املمقالأ انالا خمزن امل،ااعيت انرشي  نل املقيا التيدلأ ل مايايأ الاال يأ ل ضاا ب؛  •
تمفيققال التققاادري املشققاال فيضققي صققة نجققل ةققمين نصققة املسققت اصني ااهليينققل االلتققيد االتجضيققزات صققحل إعققااد تقققيريا داريققأ عققة  •

 ذلك  
  اي    دق: مكتب اإلعالم اآليل:  4
 التمسي  يف جميل اإلعالم اآليل دني املقيا ع ى القليا دني احمل ل اابضاي؛  •
 احمليفيأ يف  يلأ شذل ل ممشآت التحتيأ الت مالاجيأ اصااردئي   •

 امي ة ت اةيح اهلي ل التمييمل ملايايأ الضاا ب لااليأ دس اجل يف الش ل التييل: 
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 اذليكل التنظيمي دلديرية الضرائب لوالية بسكرة :   الشكل رقم

 
  

   ادلديرية الوالئية لضرائب لوالية بسكرة. ادلصدر:
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 ادلبحث الثاين: تشخيص الرقابة اجلبائية دبديرية الضرائب لوالية بسكرة 
تتج ى الاقيدأ اباي يأ مبايايأ الضاا ب لااليأ دسق اجل ع قى بقاار املقاياتت األ قا  يف ن قاال التحقيق  املميرسقأ صقة طافضقي ااملتمث قأ 
يف التحقيقق  يف احمليسققاأ  التحقيقق  املقققاو يف احمليسققاأ  التحقيقق  امللمقق  يف جممققل الاةققليأ اباي يققأ الشققيص أ  اقققا ت،اقمققي إىل تلايفضققي 

الفقل األال  ي  سم تفل أب ال  يلقأ اا قاجل عقة نقل طايققأ صقة طقا  الاقيدقأ اباي يقأ صقحل الل قم نن ئقاله املل اصقيت    اشا ضي يف
 صليبتضي ع ى صستا  صايايأ الضاا ب الاال يأ لااليأ دس اجل  

   اسيادلطلب األول: دراسة حالة وفق التحقيق احمل
لتحقيققققيت ئقققاله الليمققأ صقققة ص فققيت امل  فقققني اباي يقققأ ل تحقيقق  يف صقققا  صقققحأ ابملايايققأ الاال يقققأ ل ضققاا ب  فققققا اسقققت مت فاقققأ ا

 تقاري م اباي يأ  ايف صي يتل   ابفيلأ اليت ن الت نمماذج ت،ايقل ل تحقي  املقاو مبايايأ الضاا ب لااليأ دس اجل  

 أوال: التعريف بطبيعة ونوع نشاط ادلكلف:  
  يتمثل  شيطب يف صرسسأ الاميه  اع يب نل ئيينل الاالقأ سقت ان حمقل (صقيال)امل    امللين ش ص طايلل يف ش ل صرسسأ 

   7171 /7102التحقي  املقاو يف احمليساأ االيت ختص الاسم ع ى القيمأ املضيفأ االسماات حمل التحقي  ئل 

 ة ابحلالة قعاينة وربديد النقائص ادلتعلادل اثنيا : 

 مننن ااملسققت م71/10/7170ااحملاردتققيري  7170اض/ صفققاج / صققتج / فققم / / م406رقققم  يققت املسققجل لتحقيقق ا عققة لرعققالن تالقي
 الفالحينة واللنوازم للعتناد ابلتجزئة ذبارة يف ادلتمثل مؤسستكم نشاط ابن خاللو منأبلغاكم  والذي24/05/2021يوم  طرفكم

 احملاسي للتحقيق سيخضع بسكرةادلناضلني  شارع–

 االسمايأ لشضايأ االتقاريت حمليسايأ الااث   ا الافيتا دراسأ ادل ا7171 /10/07اىل10/10/7102صة ل فرتجل املمتاجل  ااباي ل
  : : التيليأ لمقي ص صلييمأ   املقاصأ

 . 7171ا 7109-7108-7102التحقي   لحم ل سماات االجايريأ ابلافيتا احمليسايأ اللم ييت تسجيل عام  0
 للققام دج 11 161 90قققاره  الاسققم  ققيرج مبا ققغ77/10/7102دتققيري   صققربرجل بققري ابلمقققل اريصققأ الت ققيلي  تربيققا عققام  7

 . رجيح مسري   السيا طاف صة ااحملارجل الفيتارجل تقامي
قنننننندرىا  قيمنننننة ب31/12/2017بتننننناري   احملنننننررة عمنننننار ابلسنننننيد :رجنننننال اخلاصنننننة الفننننناتورة تكننننناليف تربينننننر عننننندم  1

 . الفيتارجل تقامي للام الاسم  يرج دج 153.000.00
التسققايقيت  حبسققيو املسققجل )سققني( السققيا صققحل الامققك ياصيققأ يف ليققيئاا ابملا ققغ التليصققل تثاققت تربيايققأ اثيقققأ اي تقققامي عققام  6

ققققققارئي  دقيمقققققأ 7102سقققققمأ  هبقققققييف صققققققاح بقققققري صايلقققققيت املا قققققغ ئقققققالا اعتاقققققير تققققققار فإ قققققب   املسقققققيعاجل ( ل ياصيقققققأ 609) قققققق/
 دج 11 711 811
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ارجل حملق ا جبييقأ دااليقأ صقائقي ابملقارد صرسسقأ ئقاار ل االسقتيك ال قي ة اريصقأ املشقرتتت يف تتمثقل قي ا يقأ بقري لت يلي   سم  0
االقيت ختقص  ملضقيفأا القيمقأ ع قى  الاسقم دصقج سقيتم دج  نمي 11 111 078يقاره إمجييل  مبا غ7108 /74/16 يام :
 يف ااملسقرتجلأ دج 11 241 70 مبا غ ققاره ( 16/7108-11-17-10 األرقيم يتحمل اليت ملشرتتت ) الفااتريئاله 
  ارتم ع ى الييئا االمشيط الفيتارجل ع ى املاجاد مللينا  شيط ت،يد  للام ش ال صافاةأ نا ب7171 افمرب  شضا

بتننننناري   احملنننننررة دج 51.500.00دببلنننننغ  08/2018رقنننننم  للفننننناتورة وفقنننننا اذلنننننداا شنننننرا  تتعلنننننق دلصننننناريف دمننننن   4
قانون ا  صقة 049امليدجل   ص خييل  ائالاصي ل ا اجل دج 11 011دق :  احملاد الشااه سلا تتجياز ناهني09/02/7108

 . دلماثلة ا والرسوم ادلباشرةلضرائب 
احملارجلمبا قققغ 02/14/7108دتقققيري   احملقققارجل ل فقققيتارجل ل تقققمصني اببزا ايقققأ ريصقققأا التقققمصني ملققققيري  بقققري قي ا يقققأ دققققارجل  سقققم  2

 .السمايأ األرابح يف إدصيجب ا دمي يرتتب املرسسأ دلتيد تتل   ال ناهني دج 91 624 20
ققققققققاره  مبا قققققققغ11/10/7102دتقققققققيري  14/7102رققققققققم  ارداين  ليمقققققققألسقققققققياجل : ا فقققققققيتارجل صققققققققيري  صقاقققققققال بقققققققري  سقققققققم  8

انتقادا  شقضا يف هبي املسقرتجحل املتل   املضيفأ القيمأ ع ى الاسم دصجاألرابح نمي يتم  ةمة تاصج االيت دج 11 111 60
  دج 11 401 2قاره  مبا غ7171

 4000.00بقيمة  الفاتورة او لوصلا اإلثبات تقدمي دون2018 لسنة  جاريالت السجل يف التسجيل دلصاريف حسم  9
 . 20/11/2018بتاري   الصندوق بيومية وادلسجلة دج

صة قي ان الضقاا ب املايشقاجل االاسقام    009  يم  امليدجل ا ئالا خميل  أل%  11ختفيض  صة قي ا يأ بري دقارجل االستفيدجل  01
 املميث أ  

 الثننانوي ل قيققا ابلتجز ققأ جتقيرجل  شققيط م ل ققان األعمقيل رقققم ع ققى املسقتحقأ ل حقققا  املضققين المشقيط ع ققى ل اسققم اريةقلأ القيعققاجلصقة  
 .ابجلملة التجارة نشاط واليةالوادي .وليس كوينني ببلدية

 ابلتققيدم سقق،ت ناهنقي7171ديسقمرب   شقضا يف املسقرتجلأ 7101دسقمأ  اريصأ ل فااتري املضيفأ القيمأ ع ى الاسم  سم  00
  .دج 75.172.00يقدره  امجال دببلغ 2010اوت  غاية اىل 2010جي فل  شضا  يف حمارجل ائل

دج.وفق نص ادلادة 1.000.000.00احملددبن  القانوين للمبلغ وفقا السياحية ابلسيارة اخلاص اإلىتالك قسط زبفيض  07
 دج 2.059.000.00 املقققار دقيمققأ ل سققييرجل ل  ققلا املا ققغ دققاال صققة صققة قققي ان الضققاا ب املايشققاجل االاسققام امليث ققأ  060
 7171السمايأ اإلرابح  يف دج 262.292.33دقيمأ  املقار الفا  دصج سيتم اع يب

 .وادلقدربنننننن 26/12/2019احملررةبتننننناري 52/2019رقنننننم  ابلفننننناتورة خلننننناصا اذلنننننداا شنننننرا  سنننننعر يف لفنننننرقا دمننننن    01
 . دج 11 911 81

 األسنس ربديند يف ادلتبعنة الطريقنة فننن وعلينو مقبولنة تبقن  زلاسنبتكم فننن النذكر السنالفة وادلالحظنات النقائص ىذه من وابلرغم
 :2020و2019-2018-2017التحقيق  زلل لسنوات لكال وىذا التحاورية ىيا لطريقة بعدا لتحقيق خلاضعة
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ا دمققققيها ع ققققى املال يققققيت ا   7982ا املسققققجل يققققت رقققققم  76/07/7170لققققا  صقققققيفمي دتققققيري  دلققققا دراسققققأ جققققااد م املققققادل 
ا املسق م ل قم يقا ديقا   02/00/7170يف         املقررخاالعرتاةيت الااردجل  دب ا اليت تتل   دمتي ج التا يغ االاىل املسجل يت رققم 

ا للام ط ب التح يم صة املايا الاال ل ل ضاا ب تقار الفقل يف ردنم ع ى صستا  املايايأ الفاعيأ ل اقيدقأ  08/00/7170دتيري  
 اباي يأ ا ت ان ع ى المحا االيت: 

احملققق  دا ايققأ   7171المق،ققأ املتل قققأ د، ققب ختفققيض الاسققم ع ققى المشققيط املضققين   يققاا لتربيققا تسققايا الاسققم ع ققى المشققيط املضققين لسققمأ 
   ني الاادينايم

 : جواب ادلصلحة

ااصقالت التسقايا املافققأ اببقااو تققار قاقال ختفقيض صا قغ الاسقم املسقاد  قالل   G50 Aدلقا االطقالل ع قى التققاريت الشقضايأ 
 د ج    اع يب ت ان اةليت م اباي يأ دلا التحقي  نمي ي ل: 11 011 070مبا غ امجييل قاره   7171سمأ 

 ال اوال // ربديد رقم االعم

دمقققيها ع قققى الفقققااتري املقاصقققأ صقققة طقققاف م ا     يايقققا رققققم االعمقققيل املفقققاتا:  ربديننند رقنننم االعمنننال ادلفنننوتر احملقنننق - ن
ا ئققالا  اسققتذالل مجيققحل املل اصققيت الققااردجل اىل املققق حأ صققة خمت قق  اهليئققيت ا املرسسققيت اللماصيققأ صمضققي ا اريصققأ 

  7171ا  7109-7108-7102ل ل السماات حمل التحقي  
  يايققا رقققم االعمققيل املقاققاض دمققيها ع ققى ال شققاف الام يققأ فسققيد م : ربدينند رقننم االعمننال ادلقبننو  احملقننق  - و

ا ئقالا ل قل  ا اسقتذالل املل اصقيت القااردجل اىل املقق حأ طالققأ انيلقأ  دمقك الفال قأ ا التمميقأ الايفيقأ املفتاح لقا  
  7171ا  7109-7108-7102السماات حمل التحقي  

ابةيفأ رقم االعميل بري املقاح دب الميتج عة صشرتتت بري صقا أ ا اةيفأ االعايه بري لقا   يايا الادح اثنيا // ربديد الربح :  
ا  قا  الاسم ع ى المشيط املضقين المقيتج عقة التسقايأ الاضيعأ املستض  أ بري املقا أ   اىل الادح املقاح صحل ختفيض القيد أ ل  قم 

  

:   يايا الا ل ابالعتميد ع ى الادح احملق  صحل ختفيض التمصيمقيت ع قى الشقي ا أ املسقادجل  قالل السقماات  ربديد الدخلاثلثا // 
 حمل التحقي   

ا صقير تب ابلتققاريت الشقضايأ  األجاردلا االطالل ع ى دفرت : و ادلرتبات  ابألجور// الضريبة عل  الدخل اإلمجايل ادلتعلقة  رابعا
   املادعأ لا  املفتشيأ امل تقأ اق يميي اتضح اب ب ال تاجا اي تسايأ يف ئالا اجمليل  

ىنذا ني تسقايأ يف ال تاجقا  أب قبا الفقااتري اتضقح  G50صة  الل صتيدلأ التقاريت الشقضايأ وقاذج :  الطابع  حقوق //  خامسا 
  ادلقبوضة  كانت  عن طريق   البنكاجملال لكون  مجيع األموال  
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 2020دلا صقير أ نشاف اسرتجيل الاسم ع ى القيمأ املضيفأ لسمأ ل  ادلشرتات : عل  القيمة ادلضافة عحسم الرسم // سادسا 
  ادانه : اجلدول السارية ادلفعول و ادلدونة يف  ننيواقاستفدمت من حسم الرسم للفواتري سلالفة لل أنكمابلفواتري ادلقدمة تبني 

 سبب الدم   مبلغ الرسم  ادلبلغ خارج الرسم  ادلورد  التاري   الرقم 
 اتصاالت اجلزائر   2010رلموعة فواتري سنة 

 خالدي عمار 
 سبامي مراد 

----------
---- 

فقنننننندانكم االسننننننرتجاع  105570.00
للرسنننننم طبقنننننا للمنننننادة 

مننننننننننننننننن قننننننننننننننننانون  39
 االجرا ات اجلبائية 

01 
02 
03 
04 
06 
13 

26/04/2018 
26/04/2018 
26/04/2018 
26/04/2018 
30/05/2018 
03/03/2019 

EURL ISSA 
.CONST  

//        //         
// 

//        //         
// 

//        //         
// 

 السيدة : بوزرنة اندية
السنننننيد : سنننننيد علننننني 

 بوسعد
 

120.000.00 
120.000.00 
120.000.00 
120.000.00 
45.000.00 
30632.00 

22800.00 
22800.00 
22800800 
22800800 
8550800 
5820800 

عنننننندم تطننننننابق نشنننننناط 
النننننوارد ابلفننننناتورة منننننع 

النننننوارد خبنننننتم النشننننناط 
 ادلؤسسة

        //           //
//                // 

        //           //
//                // 
 عدم تقدمي الفاتورة 
 عدم تقدمي الفاتورة 

 555.632.00 رلموع الرسوم ادلدرلة
 يلي :    كما تكون 2020و  2019-2018-2017التحقيق  زلل للسنوات اجلبائية وضعيتكم فنن ذكره وشلا سبق

 اوال // ربديد رقم االعمال : 

 ربديد رقم االعمال ادلفوتر :   جدول-

 السماات 
 التليني 

7102 7108 7109 7171 

رقققققققققققققققققم األعمققققققققققققققققيل 
 املفاتا احملق  

42 111 111 11 021 007 211 11 749 901 041 11 794 726 001 11 

رقققققققققققققققققم األعمققققققققققققققققيل 
 املفاتا املقاح 

44 772 011 11 021 007 211 11 749 901 041 11 794 726 001 11 
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 شي ال  شي ال  شي ال  803.200.00 الزادات 
غنري منربر ابلواثئنق  )سنني تتمثل يف مقبوضات مبلغ مايل  ادلسجل كتسبيق من طرف مؤسسة  2017: الزادة يف سنة مالحظة 

 غري مصرح بو. أعمالو الدي اعترب كرقم  419و ادلسجلة يف اليومية ادلساعدة جبساب 

 اثنيا// ربديد الربح :

 السنوات 
 التعيني 

2017 2018 2019 2020 

النننننننننننننننننننربح ادلصنننننننننننننننننننرح 
 G11وفق

-414.324.00 9.876.153.00 13.510.837.00 13.072.222.00 

النننننننننننننزادات يف رقنننننننننننننم 
 االعمال 

 ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  803.200.00

دمنننننننننننن  التكنننننننننننناليف و 
ادلصننننناريف غنننننري قابلنننننة 

 للحسم 

 ال شننننننننننننني  83.900.00 291.350.90 297.040.00

قسننط اىننتالك السننيارة 
 السياحية 

 262.292.00 ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني 

حسنننننننننننننننننم البضننننننننننننننننناعة 
ادلسنننننننننننننننننتهلكة غنننننننننننننننننري 

 ادلصرحة 

 ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني 

حسننننننننم الرسننننننننم علنننننننن  
النشننناط ادلهنننت النننننات  
عنننننننن النننننننزادة يف رقنننننننم 

 االعمال 

 ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  ال شننننننننننننني  16.064.00

 13.334.514.00 13.594.737.00 10.167.503.00 669.852.00 الربح احملقق 
 13.072.222.00 13.510.837.00 9.876.153.00 414.324.00- الربح ادلصرح 

 262.292.00 83.900.00 291.350.00 669.852.00 الزادات 
 :  كمايلي تكون اخلاضعةالسس ا فنن ذكره سبق وشلا وعليو

 جداول ربديد قواعد و اسس فر  الضرائب و الرسوم :  اثلثا // 
 جداول ربديد قواعد و اسس فر  و حساب الرسم عل  النشاط ادلهت :  -01

 : طولقة بلدية 
 8201 7201 وات نننالسن
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 30تخفنننننننننيض ابل التعيني 
% 

خفنننننننيض ابلتمنننننننع  بدون زبفيض
30 % 

 بدون زبفيض

 162.862.540.00 / 67.030.330.00 / رقم األعمال اإلمجايل احملقق
 162.862.540.00 / 66.227.130.00 / رقم األعمال االمجايل ادلصرح 
 162.862.540.00 67.030.330.00 رقم االعمال اخلاضع احملقق

رقنننننم االعمنننننال اخلاضنننننع ادلصنننننرح 
 G50بواسطة 

66.227.130.00 162.862.540.00 

 ال شي  803.200.00 الزادات 
 .الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة نمن  قانو مكرر   221ادلادة  أحكاموفق    فرق  الغري مصرح بو يسدد ال*   

 اات قققالسم
 التليني 

7109 7171 
 داان ختفيض % 11ت فيض ابل داان ختفيض % 11 فيض ابلت

رقققققققم األعمققققققيل اإلمجققققققييل 
 احملق 

 770 087 811 11  741 406 091 11 

رقققققققم األعمققققققيل االمجققققققييل 
 املقاح 

9 049 271 11 707 101 181 11 4 900 601 11 704 267 281 11 

رققققققققم االعمقققققققيل اريةقققققققحل 
 احملق 

770 087 811 11 741 406 091 11 

رققققققققم االعمقققققققيل اريةقققققققحل 
 G50املقاح دااس،أ 

708 200 886 11 740 081 242 11 

 11 671 121 7 11 904 821 7 الزتدات 
 

 شقيط م  دققارجل بقري قي ا يقأ ل قان % 11تتمثل يف الت فيض الالي استفا  صمقب دمسقاأ  7171ا  7109لزتدجل يف سمأ  امالحظة
 صققة  قققي ان  009املققيدجل  ن  ققيمصققي  قققت  ع يققب  ائققيذ  ئققا ) جتققيرجل ابلتجز ققأ ( ا الققالي تل  ققم ال تسققتفياان صققة ئققالا الت فققيض 

 الضاا ب  املايشاجل   االاسام  املميث أ   

 : بلدية كوينني الوادي

 اات قققالسم
 التليني 

7108 7109 
ابلت فقققققققققققققققققققققققيض  داان ختفيض % 11ابلت فيض 

11 % 
 داان ختفيض

 041 401 2 / رقم األعميل اإلمجييل احملق 
11 

/ 68 121 2
41 11 
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 041 191 7 11 111 041 0 رقم األعميل االمجييل املقاح 
11 

14 110 0
41 11 

07 110 4
11 11 

 11 241 121 68 11 041 401 2 رقم االعميل اريةحل احملق 
 G50 0 987 441 11 12 621 777 11رقم االعميل اريةحل املقاح دااس،أ 

 11 018 911 01 11 011 442 0 الزتدات 
 

%دققارجل بقري قي ا يقأ ل قان   شقيط م  11تتمثل يف الت فيض الالي استفا  صمقب دمسقاأ  7171ا  7109ا لزتدجل يف سمأ مالحظة
صققة  قققي ان   009ئققا ) جتققيرجل ابلتجز ققأ ( ا الققالي تل  ققم ال تسققتفياان صققة ئققالا الت فققيض   ائققيذ صققي  قققت  ع يققب ا  ققيم املققيدجل 

 الضاا ب  املايشاجل   االاسام  املميث أ   

 اات قققلسما
 التليني 

7171 
 داان ختفيض % 11 فيض ابلت

 32.620.360.00 / رقم األعميل اإلمجييل احملق 
 1 111 111 09 10.064.501.00  رقم األعميل االمجييل املقاح 

 11 141 471 17 رقم االعميل اريةحل احملق 
 G50 74 120 080 11رقم االعميل اريةحل املقاح دااس،أ 

 6.545.179.00 الزادات 
 جدول ربديد اسس فر  الرسم عل  القيمة ادلضافة  - 02

 السنوات 
 التعيني 

2017 2018 

 %19 %09 معف   %19 %09 معف   معدل الرسم 
رقننننننننننننم االعمننننننننننننال 

 االمجايل احملقق 
55.531.650.

00 
90.450.0

0 
11.408.230.

00 
142.515.7

20.00 
215.860

.00 
27.78
1.120.

00 
رقننننننننننننم االعمننننننننننننال 
 االمجايل ادلصرح 

55.531.650.
00 

90.450.0
0 

10.605.030.
00 

142.515.7
20.00 

215.860
.00 

27.78
1.120.

00 
 ال شننننننني  ال شننننننني  ال شننننننني  803.200.00 ال شننننننني  ال شننننننني  الزادات 
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 السنوات 
 التعيني 

 

2019 2020 

 %19 %09 معف   %19 %09 معف   معدل الرسم 
رقم االعمال 
االمجنننننننننننننننننننايل 

 احملقق 

198.906.180.
00 

2.268.840.
00 

67.918.220.
00 

135.896.0
90.00 

1.535.9
60.00 

158.842
.500.00 

رقم االعمال 
االمجنننننننننننننننننننايل 

 ادلصرح 

198.906.180.
00 

2.268.840.
00 

67.918.220.
00 

135.896.0
90.00 

1.535.9
60.00 

158.842
.500.00 

 ال شننننننني  ال شننننننني  ال شننننننني  ال شننننننني  ال شننننننني  ال شننننننني  الزادات 

و  االمسنندة االزوتيننة و الفوسننفاتية و االمسنندة ادلركبننةاملايلققيت امللفققيجل صققة الاسققم ع ققى القيمققأ املضققيفأ تتمثققل يف  مالحظننة 
   7101صة قي ان امليليأ لسمأ  79املمقاص ع يضي افقي ل ميدجل  و احلشرات .....اخل األعشابمبيدات 

 جدول ربديد قواعد و اسس فر  الضريبة عل  الدخل اإلمجايل :  - 03

 السماات 
 التليني 

2017 2018 2019 2020 

 الا ل احملق  
 

449 867 11 01 042 011 11 01 096 212 11 01 116 006 11 

 افققق  القققا ل املققققاح 
GN°01 

-414.324.00 9.876.153.00 13.510.837.00 13.072.222.00 

 11 797 747 11 911 81 291.350.00 669.842.00 الزتدات 
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 جداول حساب احلقوق و الغرامات : رابعا //

 جدول حساب احلقوق و الغرامات اخلاصة ابلرسم عل  النشاط ادلهت : -01

 :* بلدية طولقة 

 السماات 
 التليني 

2017 2018 2019 2020 

 5.273.083.00 4.431.656.00 3.257.250.00 11 414 161 0 افقا  املستحقأ 
 5.231.611.00 4.374.156.00 3.257.250.00 1.324.536.00 افقا  املافاعأ 

 41.472.00 57.500.00 الشقققققله 11 121 04 افقا  املذف أ 
 4.147.00 11 470 8 الشقققققله 11 412 0 بااصيت الاعيه

بااصققيت عقققام التسققايا القققافحل 
 الت قي ل 

 4.147.00 5.750.00 الشقققققله 11 412 0

 49.766.00 11 820 20 الشقققققله 11 786 09 جممال افقا  ا الذااصيت 
 :  كوينني بلدية  

 السماات 
 التليني 

2018 2019 2020 

 11 612 407 11 600 942 11 111 001 افقا  املستحقأ 
 11 011 070 11 610 269 11 461 009 افقا  املافاعأ 

 11 916 011 11 101 708 11 141 11 افقا  املذف أ 
 11 410 09 11 017 06 11 114 1 بااصيت الاعيه

 11 191 01 11 810 70 11 114 1 بااصيت عام التسايا الافحل الت قي ل 
 11 479 041 11 101 796 11 117 61 جممال افقا  ا الذااصيت 

 جدول حساب احلقوق و الغرامات اخلاصة ابلرسم عل  القيمة ادلضافة :

 السماات 
 التليني 

2017 2018 2019 2020 

 11 267 001 72 11 019 240 00 11 910 212 6 11 211 960 0 افقا  املستحقأ 
 11 267 001 72 11 019 240 00 11 910 212 6  11 089 819 0 افقا  املافاعأ 

 ال شقققققققله ال شقققققققله ال شقققققققله 11 060 014 افقا  املذف أ 
اعقققققيدجل دصقققققج الاسقققققم ع قققققى 
القيمققأ املضققيفأ بققري القيد ققأ 

 11 021 010 ال شقققققققله ال شقققققققله ال شقققققققله
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 ل حسم 
 11 021 010 ال شقققققققله ال شقققققققله 11 060 014 امجييل افقا  املذف أ 

 11 810 00 ال شقققققققله ال شقققققققله 11 610 71 بااصيت الاعيه 

 11 610 070 ال شقققققققله ال شقققققققله 11 177 002 جممال افقا  ا الذااصيت 
 جدول حساب احلقوق و الغرامات اخلاصة ابلضريبة عل  الدخل اإلمجايل : - 11

 السماات 
 التليني 

2017 2018 2019 2020 

 11 129 010 6 11 002 474 6 11 474 674 1 11 907 061 افقا  املستحقأ 
 11 722 661 6 11 297 094 6 11 401 176 1 5.000.00 افقا  املقا أ  

 11 817 90 11 140 79 11 921 010 135.952.00 افقا  املذف أ 
 13.770.00 11 914 7 15.295.00 20.393.00 بااصيت الاعيه

جممققققققققققققققققققققققال افقققققققققققققققققققققققا  ا 
 الذااصيت 

156.345.00 117.268.00 17 110 11 105.572.00 

وفقنا ي سيخضنع للتسنوية و النذملف الضريبة عل  الدخل اإلمجايل اتبع دلفتشية الضرائب بندائرة مسعنون والينة جباينة مالحظة : 
 . 2020و  2019-2018-2017احملققة خالل السنوات زلل التحقيق  لألسس

ابلضنريبة  منن قنانون الضنرائب ادلباشنرة والرسنوم ادلماثلنة والنل تننص علني التصنريح   99كما  ىو  زلدد  ووفق أحكنام  ادلنادة 
 علي الدخل اإلمجايل  دبكان إقامة الشخنص الطبيعي . 

من قانون الضنرائب  104مالحظة : مت حساب الضريبة عل  الدخل اإلمجايل تبعا للجدول التصاعدي التايل وفق احكام ادلادة 
 ادلباشرة والرسوم ادلماثلة

 نسبة الضريبة قسط الدخل اخلاضع للضريبة ) دج  
 11 0710111اليتجياز 

 1410111011اىل  0710110صة 
 6610111011 0اىل  1410110صة 

 6610111011 0انثا صة 

      1 
      71 
      11 
      10 

 

 كمايلي :  2017اإلمجايل لسنة مثال حساب الضريبة عل  الدخل 

 1190867011= 1410111011 – 449867011الا ل اريةحل ل ضاياأ احملقل ع يب : 
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 دج 970907011=   11 * 867011 119

 دج 11 907 061=  11 111 68+  11 97907

 68 111 11 ( =141 111 – 071 111)* 71  

 دح 11 0111دلا  قم افقا  املقاح هبي اتقار و 

صة قي ان الضاا ب  091)  سب ا  يم امليدا  %00صحل عقادأ إةيفأ التم ري  11 907 010= 111 0 -11 0610907
 املايشاجل االاسام املميث أ نميي ل:

 دج 11 191 71=  % 00 * 907 010

 اصمب الضاياأ الاا اأ السااد صحل عقادأ التم ري تسياي

 7102لسمأ  11 106 004= 11 191 71+  11 907 010

 7171+7109+ 7108ادمفس ال،ايقأ    سيو الضاياأ ع ى الا ل اإلمجييل ل سماات 

 اجلدول العام للحقوق و الغرامات :

 التليني  افقا   الذااصيت  اجملمال 
 

 الاسم ع ى القيمأ املضيفأ  11 000 767 11 104 14 11 672 728
 

 الاسم ع ى المشيط املضين  11 104 692 11 081 060 11 899 418
 

 الضاياأ ع ى الا ل اإلمجييل  359.092.00 52.394.00 411.486.00
 

 جممال افقا  ا الذااصيت  1.098.519.00 230.293.00 1.328.812.00
 

 وومنو   شلجموع  الضرائب والرسوم  احلبائية ادلهربة والغرامات ادلرتتبة عنها من اجلداول الضريبية ادلرفقة 

 :  ج  موزعة كما يلي د   1.661.015.00قد  بلغت  :

   : دج1.098.519.00احلقوق  الرئيسية. 
 :  دج230.293.00غنرامات  الوعا. 
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 :332.203.00غرامات  التحصصيل. 
 : دج1.661.015.00اجملمنننننننوع. 

 الضرائب ادلباشنرة والرسنوم ادلماثلنة كمناقانون  193مالحظة: تفر  العقوابت التاخري عل  احلقوق ادلغفلة طبقا الحكام ادلادة 

  :يلي

 دح او يساويو 50.000800: اذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يقل % 10

 دج اويساويو 50.000.00اذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يفوق  % 15

 دج 2008000800اذا كان مبلغ احلقوق ادلتملص منها يفوق  % 25

 : خالل اربع سنوات  يف والية بسكرة الغري ادلتموقعنيادلتهربني  احلاالت*جدول 

 2018سنة  

 
 رلموع احلقوق

 

 عقوبة التأخري 
 بنسبة

%100 

رقنننننننننننننننننننننننننننننم  احلقوق
التعريننننننننننننف 

 اجلبائي

 
 العدد

 
طبيعنننننننة 
 النشاط

عنننننننننننننننننننننننننندد   
 ادللفات 

للمكلفنننننننننننني 
 ادلتهربني

الثالثنننننننننننننننننننني  / 00  الشئ  الشئ  الشئ 
 االول 

الثالثنننننننننننننننننننني  / 01 / 22.644.408.00 22.644.408.00 45.258.816.00
 الثاين 

الثالثنننننننننننننننننننني  / 03 / 74.937.708.00 74.937.708.00 149.875.416.00
 الثالث

الثالثنننننننننننننننننننني   19  370.787.619.00 370.787.619.00 741.575.238.00
 الرابع 
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 اجملموع  23  468.369.735.00 468.369.735.00 936.739.470.00
 2019سنة 

 
 رلموع احلقوق

 

 عقوبة التأخري 
 بنسبة

%100 

رقننننننننننننننننننننننننم  احلقوق
التعرينننننننف 

 اجلبائي

 
 العدد

 
طبيعننننننننة 
 النشاط

عنننننننننننننننننننننندد   
 ادللفات 

للمكلفنننننننني 
 ادلتهربني

الثالثنننننننننننننننني  / 14  295.619.153.00 295.619.153.00 591.238.306.00
 األول 

الثالثنننننننننننننننني  / 13 / 408.357.755.00 408.357.755.00 816.715.510.00
 الثاين 

الثالثنننننننننننننننني  / 04 / 90.960.945.00 90.960.945.00 181.921.890.00
 الثالث

الثالثنننننننننننننننني   35  32.784.054.00 32.784.054.00 65.568.108.00
 الرابع 

 اجملموع  66  827.721.907.00 827.721.907.00 1.655.443.814.00
 

 2020سنة  

 
 رلموع احلقوق

 

 عقوبة التأخري 
 بنسبة

%100 

 رقننننننننننننننننننننننننم احلقوق
التعرينننننننف 

 اجلبائي

 
 العدد

 
طبيعنننننننة 
 النشاط

عنننننننننننننننننننننندد   
 ادللفات 

للمكلفننننننني 
 ادلتهربني

الثالثنننننننننننننننني  / 08  88.955.373.00 88.955.373.00 177.910.746.00
 االول 

الثالثنننننننننننننننني  / 03 / 453.790.674.00 453.790.674.00 907.581.348.00
 الثاين 

الثالثنننننننننننننننني  / 05 / 1.503.456.00 1.503.456.00 3.006.912.00
 الثالث

الثالثنننننننننننننننني   16 / 452.254.256.00 452.254.256.00 904.508.512.00
 الرابع 



 الفصل الثاني : دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية بسكرة

 

63 
 

 اجملموع  32 / 588.103.759.00 588.103.759.00 1.176.207.518.00
2021 

 
 رلموع احلقوق

 

 عقوبة التأخري 
 بنسبة

%100 

رقنننننننننننننننننم  احلقوق
التعنننننننننننري

ف 
 اجلبائي

 
العننننند

 د

 
طبيعنننننننة 
النشننننننننا

 ط

عننننننننننننننندد   
 ادللفات 
للمكلننننننننف
يننننننننننننننننننننننننننن 
 ادلتهربني

الثالثننننننننني  / 06 / 94.241.680.00 94.241.680.00 188.483.360.00
 األول 

الثالثننننننننني  / 03 / 120.872.964.00 120.872.964.00 241.745.928.00
 الثاين 

الثالثننننننننني  / 04 / 474.627.736.00 474.627.736.00 949.255.472.00
 الثالث

2.050.469.728.0
0 

1.025.234.864.0
0 

الثالثننننننننني   64 / 1025.234.864.00
 الرابع 

3.429.954.488.0
0 

1.714.977.244.0
0 

1.714.977.244.0
0 

 اجملموع  77 

  ادلصدر:  مديرية لضرائب  لوالية بسكرة 
 
 *وتضاعف عقوابت التأخري ادلفروضة علي ادلتهربني اجلبائيني ادلتابعون جزائيا حسب التعليمة الوزارية 
 كما يلي :    04/2018/ 04الصادرة بتاري 2018/و م/م ع  /م م /226رقم:  
 
يف اي مرحلة من مراحل التقاضي )ربري ,ربقيق ,حكم  .استئناف  أو طعن ابلنقض    قيد ادلعاجلةاذا كانت القضية ال تزال -1

ق جديند منن طنرف اللجننة اجلهوينة ,فيجب ايداع شكوي جديدة منع ضنرورة مراعناة اإلجنرا ات الوجاىينة واستصندار رأي مطناب
                              .CRIFللمخالفات اجلبائية 

 ادلنصوص عليو يف كل من  العود إذا مت احلكم   النهائي القاضي ابإلدانة .حيث يدخل  ذلك يف إطار   2    
 قانون العقوابت وكذا سلتلف قوانني الضرائب وذلك من خالل ادلواد:

 من قانون العقوابت10مكرر / 54مكرر إيل   54من ادلادة 
 من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة  304و303/3.  134-
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 من قانون الرسم علي رقم األعمال 131, 130, 544,  122
 ,من قانون الضرائب غري مباشرة  547, 546,  544, 537

 من قانون التسجيل   120-
 من قانون الطابع   37و 35

 علي انو كل شخص طبيعي او شركة صدر ضدىا حكم العود عرف ادلشرع اجلبائي )وقد 

 بعد احلكم ابإلدانة  تطبق عليها نفس العقوبة  مخس سنواتأبحدي العقوابت ادلنصوص عليها يف القانون , يرتكب يف غضون 

 ت  سنوات تن5فضال عن ذالك فان مجيع األحكام السابقة الذكر تتفق علي أن العود يف اجل 

 العقوابت سوا  كانت جبائية او جزائية ادلنصوص عليها  مضاعفةعنو حبكم القانون 

خبصوص ادلخالفات األولية وذالك دون اإلخالل ابلعقوابت اخلاصة كادلنع من شلارسة ادلهنة والعزل منن الوييفنة وغلنق ادلؤسسنة 

   .... 

 ابلنسبة للعقوابت اجلبائية , فقد تباينت درجة مضاعفتها بني قوانني الضرائب و حيث مت النص علي انو: 

 3-303ادلادة – مضاعفة: فان العقوابت اجلبائية تكون لقانون الضرئب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة *ابلنسبة 

 - 130مبلغ احلقوق ادلهربة )ادلادة     ثالث مراتية تساوي : فان العقوابت اجلبائ لقانون الرسوم علي رقم األعمال* ابلنسبة 

  546الرسوم ادلتملص منها ادلادة )  ثالث إضعاف:فان العقوابت اجلبايئة تساوي  لقانون الضرائب الغري مباشرةابلنسبة   -

  2-35الرسوم ادلتملص منها )ادلادة  أربعة أضعاف: فان العقوابت اجلبائية تساوي  لقانون التسجيلابلنسبة  -

  .2-120الرسوم ادلتملص منها ) مخسة اضعاف: فان العقوابت اجلبائية تساوي  لقانون الطابعابلنسبة  -

ىنذا مع ضرورة إعالم ادلكلف ابلضريبة   قبل تطبيق العقوابت اجلبائية , أبنو يف حالنة عنود واننو سنتفر  علينو غرامنات  جبائينة 

 مضاعفة .

فان ارتكاب ادلخافة يف ىذه احلالة ال يدخل ضمن حاالت العنود  وابلتنايل فنال رلنال  يتجاوز مخس سنواتا كان اتري  احلكم إذ

 لتطبيق أحكام القانونية ادلتعلقة حباالت العود.
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 خالصة الفصل : 

  الت،ا  يف ئالا الفقل الت،ايقل إىل دراسأ  يلأ صياا يأ مبايايأ الضاا ب لااليأ دس اجل    ي    تقامي صايايأ الضاا ب لااليأ     

دسققق اجل ا التلقققاف ع قققى ئي  ضقققي التمييمقققل ا املضقققيم القققيت تققققام هبقققي املقققاياتت الفاعيقققأ ا امل يتقققب التيدلقققأ هلقققي   ا ال يمقققي دار ئقققاله 

 ت الاقيدأ اباي يأ صة صتيدلأ امل    ا صااقاأ نيفأ التقاريت    املفتشييت يف عم يي

ايتجسا عمل الاقيدأ اباي يأ يف ت اية امل   اباي ل ل م      ا إ ضيعب ل مييم الضاييب التيدحل إلق يم صزاالأ  شقيطب   اصقة     

الاقيدأ اباي يقأ   النتشقيف إن نقين ئمقيك ني ن ،قيه نا إلزام امل    دافحل نيفأ الضير ب الااجاأ ع يب ا ئالا ابستلميل نيفأ ن اال 

 تاليس يف التقاريت املقاصأ صة طاف امل      
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 اخلاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة : 

وطين و متا  سة النظریة و التطبیقیة فقد تبنی لنا أن التهرب الضریيب هي جرمیة كبریة يف حق االقتصاا  الاار حبثنا هذا و الد من خالل  
ئب و اسااتادام مااا ار هبااذا الظاااهرة ماان قباا  مصااا  الضاا زینااة الدولااة ومنااا اسااق ازد االقتصااا  و ذلااذا   الت  اا ابحلصاای ة الضااریبیة خل

   و زلاربة التهرب الضریيب . عمنحا إایا القانون اجلبائي يف ر  

ت ادلوجاو ة يف القااانون ار إل ارة اجلبائیاة أو مان طاارد الث ایتهارب ادل  ااب ابلضاریبة ل اادة أساباب يف ا تقاا ا أیااا ت را یة مان طاارد ا  
ری یة كماا ادل  اب كمالذ ل تهرب من الضریبة  ، غری أن اإل ارة الضریبیة ترا ا إ  تطبیاق النصاول الت االضریيب يف حد ذاتا لیتاذها 

 م هبا حىت تتحقق ال دالة الضریبیة بنی الطرفنی .  از جیب   ى ادل  اب االلت

لا و هذا حلمایتا من ت راب اإل ارة قب   ى إ الم ادل  اب ابحلقوق ادلاولة ار بة و التحقیق احملاسيب ی م  ادل ند القیام ب م یة الرقا
ة اجلبائیااة مااد تقاادح النصااا و اإلرنااا  لااا ماان قباا  أ ااوان الرقابااة ، و هنااا یتباانی لنااا أن الرقابااة اجلبائیااة هااي ا  اة ا ساساایة و القانونیاا

 و كذا اكت اد أي تدلی  أو خطا يف التصرحیات .   ادل   نی يف أت یة واجباهتم الضریبیة راقبةماجلبائیة و ذلا أمهیة ابل ة يف لإل ارة 

ئب لوالیة بر رة ار ة میدانیة   ى مرتوى مدیریة الضسة تطبیقیار سة ال  میة الرابقة قمنا بدار ل الدو ل تأكد مما توص نا إلیا من خال  
 ل وقود  ند النتائج اليت مت ننا من اختبار صحة ال رضیات ادلذكورة سابقا.  

   الفرضیاتاختبار صحة   : 

 من خالل ادلقدمة ال امة   طرح رلمو ة فرضیات سیتم التأكد من صحتها من  دمها من خالل مای ي:  

: ل رقابة اجلبائیة  ور يف احلد من ظاهرة التهرب الضریيب ، وما یثبت صحة هذا ال رضیة هو ج  ما توص ت إلیة  الفرضیة األوىل -1
اد التهاارابت الضااریبیة و  ااد  ادل  ااات ادلدروسااة   ااى مرااتوى ادلصااا  ادلاولااة ذلااا قااانو  ، اإل ارة اجلبائیااة و مااا حققتااا ماان اكت اا

 وهذا ما یثبت  ور الرقابة اجلبائیة يف م افحة التهرب الضریيب.  

و أهادافها  ساة النظریاة ل ضاریبةا ، مان خاالل الدر ا: الضریبة أ اة لتحقیق ال دالة يف توزید الثروات بانی ا فار  الفرضیة الثانیة -2
تبنی لناا أن مان أهاداد الضاریبة هاو اقیاق ال دالاة يف اذتماد وهاذا مان خاالل اإل  ااضات و التا یضاات ادلقدماة ل  ماال 
ذات اذلاادد االجتمااا ي ، و ا خااذ ب اانی اال تبااار طبقااات اذتمااد و الاادخ  ل اا  فاار  ، هااذا مااا یقاارب و ی اازز الثقااة باانی 

 بة ، من هذا اذلدد ترتنتج صحة هذا ال رضیة .  اإل ارة اجلبائیة و ادل  اب ابلضری

: ت ترب الرقابة اجلبائیة أ اة أساسیة ل ح اظ   ى موار  اخلزیناة ال مومیاة،  ل تهارب الضاریيب  ادة لبر سا بیة   اى  الفرضیة الثالثة -3
ئب ، لاذا ف الیاة ار ومیة هي الضي ین ش اخلزینة ال ماالقتصا  بص ة  امة و اخلزینة ال مومیة بص ة خاصة ، فادلور  ا ساسي الذ
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ئب ب    سا یم و  اا ل و احملافظاة   اى موار هاا  ،و هاذا ماا یثبات صاحة هاذا ار بة اجلبائیة تؤ ي إ  اصی  الضو جنا ة الرقا
 ال رضیة .  

    : نتائج البحث 

ابجلانب النظري و أخرى تت  ق ابجلانب التطبیقي و هي كما  ستنا هذا   التوص  إ  رلمو ة من النتائج فیها ما یت  قار من خالل  
 ی ي :   

I. نتائج الدارسة من اجلانب النظري   : 

إن من أهم الصور اليت ی جا إلیها ادل  اب ابلضریبة ل تهرب هي التال بات يف إ دا  القوائم ادلالیة بصاورة غاری صاا قة ، و ذلا    -

 ص الناتج الذي ت رض   ى أساسا الضریبة .   ن طریق تضایم ا  باض و الت الیاب و تق ی

نراایق ابإلدلاام التااام ت حیا  یرااما هاذا التار اجلبائیاة هااو التنرایق باانی اإل ا مان بانی ا سااباب الايت ترااا د يف زای ة ف الیاة الرقابااة  -

 قابة .  ئب ب افة ادل امالت اليت  یوم هبا ادل  اب و اليت بدورها ترا د ب    كبری   ى  م یة الر ار إل ارة الض

ی د التهرب الضریيب من أهم التحدایت اليت تواجا النظاام الضاریيب وهاذا ارجاد لالبر الرا بیة ادلًتتباة  ناا و الايت متا  ابالقتصاا    -

 الوطين .  

II. نتائج الدارسة من اجلانب التطبیقي   : 

 ئب .  ار ترس  إ  ادلدیریة الوالئیة ل ضمث   ج ة ا ولیة ل وبئق   ى مرتوى ادل ت یة و اليت ت ترب خطوة أساسیةار _ تتم ادل

 ا ر قب  إجیتم إرسال إن ار ابلتحقیق ل م  اب ابلضریبة   -

 التحقیق و هذا من بنی الضما ت ادلمنوحة ل م  اب وفق القانون .   -

رة حرانة ترتیب و تنظیم ادل  ات و استادام اإل الم اآليل من قب  أناال ذوي خاربة مان بانی ا ساباب الايت تراما براریو  -

 ل م یة الرقابة ، و كذا الرر ة يف التن یذ .  

 االقرتاحاتلتوصیات و ا    : 

ادلرتوى ال  مي و الثقايف  صیاغة القانون الضریيب ب    بریط و م هوم من قب  مجید أطیاد اذتمد لخذین ب نی اال تبار  -

   ال ذین سیاض ون ل رقابة .  ار ل ف
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قااا رین   ااى اماا  ال بااإ ادلوكاا  إلاایهم و هااذا ماان اجاا  ضاامان ف الیااة كبااریة يف م افحااة التهاارب قبنی ذوي خااربة و ار اختیااار ماا -

 الضریيب .  

ضات صارمة و ر  یة ضد ادلتهربنی مان الضاریبة و  ادم الترااما م هام و هاذا لت اا ي زلاولاة التهارب ار اختاذ نظام ف ال واختاذ إج -

 ماهتم الضریبیة .  از قد حیاولون التهرب من ل اض الت  لخرینالضریيب ، سواض من ن   ا د ار  أو من طرد م   نی

 كاذل زای ة الو ي الضریيب من قب  اإل ارة اجلبائیة و تنظیم ندوات و محالت اریریة حول أمهیة الضاریبة لبنااض اقتصاا  قاوي و   -

 لتقریب اإل ارة من ادل  اب و زرع الثقة بینهما .  

 آفاق الدارسة  

 سة اليت قمنا هبا و النتائج ادلتوص  إلیها فقد تظهر لنا لفاق جدیدة ل بح  و ختص ادلواضید التالیة :  ار من خالل الد 

 سة الرقابة اجلبائیة و  ورها يف إن اش اخلزینة ال مومیة ل دولة .  ار   -

 سة مدى أتثری الرقابة اجلبائیة   ى االستثمار الوطين .  ار    -

 سرات الص ریة و ادلتوسطة .  اإلصالح اجلبائي و أثرا   ى ادلؤ  -

 ئب و زلاولة جتریدها   ى ارض الواقد .  رامن قب  مصا  الضنرجوا أن أتخذ هذا ال رضیات ب نی اال تبار    

 راسة  ور الرقمنة يف من احلد التهرب الضریيب اب تبارها مت ن ادل  اب ابلضریبة من التصریا والردا   ن ب د  رب االنًتنت من جهة 
 .وقاب نظام جبایت  من جهة، وتراهم  ب    كبری يف احلد يف م افحة التهرب الضریيب من جهة اخرى



 
 

 محتوى الفهرس
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