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 اإهداء
، إلى من  نتظا لعطا بد  ، إلى من علمني  لوقا إلى من كلله ه بالهيبة 

فتخا سمهحمل   بكل 

لعزيز.... لدي  ..... 

لحب  ، إلى إلى معنى  لوجو سر  لحيا  لتفاني، إلى بسمة  لحنا  إلى معني 
 عائها سر نجاحي من كا

لحبيبة.... مي  ..... 

عتمد، إلى شموع متقد تنير ظلم حياتي، إلى من  عليهم  كبر  إلى من بهم 
محبة  كتسب قو  هم   بوجو

لحيا  ا حد لها، إلى من عرفت معهم معنى 

 ......إخوتي....

،  إلى لعطا تميز بالوفا  مي، إلى من تحلو باإخا  لذين لم تلدهم  إخوتي 
لصافي لصد   إلى ينابيع 

لحزينة سر تألقي   لحلو  لحيا  برفقتهم في    ،  إلى من معهم سعد

مائي..... ..... 

لمجيد  لدين عبد  ضيعهم عمر نو  علموني  ا  جدهم  إلى من عرفت كيف 
 بشير سعيد صالح 

صدقائي كل باسمه.  إلى جميع 
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 شكر وتقدير

 

فقنا  جب  لو عاننا على  هذ  لمعرفة  لعلم  نا لنا   لذي  لحمد لله 
لسا على سيدنا محمد  لصا  لعمل  سلم إلى إنجا هذ  صحبه  له  على 

.  تسليما كثير

امتنا  إلى كل من ساعدني  لشكر  توجه بكامل  لعرفا بالجميل   نه من 
جهنا في تذليل ما  لبحث  من صعوبا  من قريب  من بعيد على إنجا هذ 

لتي لم تبخل علي بتوجيهاتها  لمشرفة " قحموش سمية"  أستا  خص بالذكر 
لتوصيا نصائحها  تقديم  لعلمية،  في  تني كثير في إثر معا فا لتي  لقيمة 

لم تدخر جهد في تشجيعي  لمساعد  لعو  حرصها على تقديم يد   ، لرشيد
جعلها ه في ميز  أستا با ه فيها  لبحث، نعم  مساعدتي إنجا هذ 

 حسناتها.

ين " ق لشكر لأستا توجه بجزيل  طا نبيل"  "عباسي صابر" لدعمهما لي كما 
صلة  لمتو هممساعدتهم  ه عني كل خير. فجز  

ئب لواية  لضر لجبائية بمديرية  لفرعية للرقابة  لمديرية  ا يفوتنا  نشكر 
خص بالذكر" فرحاتي محمد"   نية  لميد سة  لد إجر  نهم معنا  بسكر  لتعا

"  "م ين "جنا جما لحاج".أستا ني  قر  

لتقدير لكل من ساهم  لشكر  تقد بخالص  لمقا   كما ا يفوتني في هذ 
ساتذ  لوجو من  لبحث إلى حيز  ج هذ  لو بكلمة طيبة إخر شجعني  يه  بر

 . صدقا ما   

 

ل                                                                             لتوفيقه  ي   
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 الملخص:

بائية، وذلك من خال التحديات الي   ذ الدراسة إى تبيان دور التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا هدف 
اطر على مستوى ااقتصاد  رة التهرب الضريي وما تفرز من  ا ظا زائري من عدة معوقات، أبرز بائي ا ظام ا تواج ال

ا بدراسة ميدانية على مستوى مديرية الوطي بشكل عام وامتيازات  ة العمومية بشكل خاص، ولتحقيق ذلك قم زي ا
بائية و  ديرية الفرعية للرقابة ا االضرائب لواية بسكرة وبالتحديد ا قدمة، وقد ب قم تحليل نتائج التحقيق واإحصائيات ا

ا اي ي دع على م التوصل من خا بائية من حيث فعالية التحقيق احاسي أن التحقيق احاسي ل دور ا م الرقابة ا
ذا ما ات علمية وعملية،  ، وما يتوفر علي احقق احاسي من مؤ الضريبية  تيؤدي إى زيادة اإيرادا وفعالية برنا

د أو التقليل من التهرب الضريي.  وا

بائية، التحقيق احاسي، اح الكلمات المفتاحية:  قق احاسي، فعالية التحقيق احاسي، التهرب الضريي.الرقابة ا

   

Résumé 

Cette étude vise à démontrer le rôle de la vérification de comptabilité à l'appui du contrôle fiscal, et 

cela à travers les défis auxquels fait face le système fiscal algérien, de plusieurs obstacles, 

notamment le phénomène de l'évasion fiscale et les impacts négatifs qui en résultent au niveau de 

l'économie nationale en général, et sur les privilèges de trésor public, en particulier; Pour ce fait, 

nous avons fait une étude au niveau de la direction des impôts de la wilaya de Biskra, précisément 

sous-direction chargée de contrôle fiscale. Nous avons, donc, analyser les résultats de l'enquête et 

les statistiques fournies. 

D’après l’étude faite et l’analyse des résultats, nous avons réalisé que la vérification de la 

comptabilité a un rôle positif dans l’appui du contrôle fiscal en termes de l'efficacité de la 

vérification de la comptabilité et du son programme, et les compétences de l’enquêteur comptable 

(niveau de formation et expérience), Ce qui aboutis à l’augmentationdes recettes fiscales et à la 

réduction ou minimisation l'évasion fiscale. 

Mots clés : Contrôle fiscale ; Vérification de la comptabilité, enquêteur comptable, Efficacité de la 

vérification de comptabilité, évasion fiscale 
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[  [أ
 

 مقدمة :

الية وذلك كوها أحد مصادر اإيرادات العامة ال تعتمد عليها  تعتر الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة ا
الية ، االدولة ي رسم سياساه ا ا  ا داف  يقتصروكذلك دور دافها لتشمل اأ ا بل اتسعت أ دف ا على ا

ذ  ،والسياسية وااجتماعية ااقتصادية دافوي مقدمة  وتعجيل عملية  وااجتماعي ااقتصاديقيق التوازن  اأ
فهوم ذا ا ومة  مية ، ولكن د كلفن لواجباهم الضريبية، الت دى استجابة ا ون  ا أن واستمرار مر م و ال  اأسس أ

ب ظام ا و التصريح يبي عليها ال زائري  اهم الضريبية الضريي، ائي ا سبية للمكلفن بتقدم تصر رية ال ح ا حيث 
كتتبة بشكل يوافق نشاطاه ات  ما راقبة تلك التصر بائية  قيقية من تلقاء أنفسهم، م تقوم اإدارة ا ومداخلهم ا

ا سواء عن حسن نية  اء إعداد رتكبة أث لكوها ي الكثر من اأحيان تكون غر صحيحة وغر صادقة، نظرا لأخطاء ا
ذا ما يسمى بالتهرب الضريي  الغش والتهرب الضريبين فإن . وبالتاأو سوء نية هدف التملص من دفع الضريبة و
ساس والعويص الذي تواجه أي إدارة جبائية، و  شكل ا قطتن السوداء وا ب منال الضريبة يعي دفع  التهرب والتج

ا  داف،  ة الدولةاإخال بتلك اأ زي جر ع ضياع أموال معترة  دافها ي قيقها أ ، وبالتا اخفاض مدى 
موية دم اجتمع بشكل عام.الت شاريع ال   ، وقيامها با

رة ياكلها وآلياها كوسيلة للحد التهرب الضريي  وحاربة ظا ختلف  بائية  بائية الرقابة ا أقرت التشريعات ا
رة ذ من طرة الظا صيلة الضريبية ،ا بائية للدولةوكذلك  وذلك بغية زيادة ا رة ، زيادة اإيرادات ا ومكافحة ظا

.  التهرب الضريي أو على اأقل التخفيف من حدت

بائية أداة وقائية وردعية ي وم تعتر  مالتحقيق احاسي أحد  أن د حيث، آن واحدالرقابة ا وسائل الرقابة  أ
بائية  عمقة  ا كلفن بالضريبة علىا اسبة ا ضمون  مستوى  بائية  التأكد من هدفمن حيث الشكل وا ات ا التصر

قدمةو احاسبية  كلف ا كن أن يستعملها ا سواء بقصد أو بدون ، والكشف عن كل اإغفاات والتجاوزات ال 
بائي قصد،  .وتعزيز اأمن ا

بائية يكتسي أمية  اول دور التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا وضوع الذي يت ذا ا ة  بالغة ي إن فكرة معا
بائي ظام ا ية العالية ي اجالن الضريي واحاسي، مع  ،ال ه ققن يتميزون بالكفاءة ا ارس من خال أعوان  الذي 

وحة للمكلفن بالضريبة. قابل عدة التزامات ال تعتر ضمانات  حهم عدة صاحيات وبا  م
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وجز تتبلور معام   ذا العرض ا كن صياغتها كما يلي:ومن خال  ا ال  ث  إشكالية 

 و دور التحقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية؟  ما 

ا إ طرح اأسئلة الفرعية التالية : وضوع ارتأي  وح نتمكن من اإحاطة بكل جوانب ا

  بائيةتل م فعالية التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا  ؟سا
  م يل بائية؟ دعمالتحقيق احاسي ي  برنامجسا  الرقابة ا
  بائية؟ تلكها ي دعم الرقابة ا ات ال  ؤ م احقق احاسي وا  ل يسا

 فرضيات البحث

ح الفرضيات التالية : ذ التساؤات نق  لإجابة عن 

 بائيةت م فعالية التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا  ؛سا
 م برنامج بائية ي دعمالتحقيق احاسي  يسا   ؛الرقابة ا
 .بائية تلكها ي تدعيم الرقابة ا ات ال  ؤ م احقق احاسي وا  يسا

 مبررات اختيار الموضوع

 و ضمن التخصص؛ باية والذي  قياس ا وضوع   ارتباط ا

 واضيع؛ ذ ا يل للبحث ي  ذا اجال وا  رغبة الطالب ي التخصص ي 

 .مية نفقاها الية للدولة ي ت وارد ا م ا  اعتبار الضرائب أحد أ

  جاع اأموال د من التهرب الضريي واس بائية من خال ا التطلع أمية التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا
ة العمومية. زي ها لصاح ا تملص م  ا

مية البحث  أ

تلها  كانة ال  ة العمومية تكمن أمية البحث ي ا زي ويل ا الضريبة ي ااقتصاد الوطي بشكل عام، و
رة التهرب الضريي ي بادنا من أبرز العقبات ال تواجهها الدولة ي رسم سياسيتها  د تزايد ظا بشكل خاص ،كما 

ا فيذ بائية ،وت ا اشك في أن الرقابة ا دة للحد أو التخفيف تسعى جبصفة عامة والتحقيق احاسي بصفة خاصة  و ا
دلسن كلفن ا رة لردع ا ذ الظا والوقائية ي آن  ردعيةمن أبرز مقومات الوسيلة الالتحقيق احاسي يعتر  ، حيثمن 

 واحد.
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داف البحث  أ

 ظيمي والقانوي؛ يمي، الت فا ا ا بائية من خال التطرق إطار  تسليط الضوء على الرقابة ا
  ر ظتشخيص رة الغش والتهرب الضريي ةا د أو التخفيف من ظا   ؛التحقيق احاسي وتبيان مدى دور ي ا

 ة العمومية؛ زي صيلة لصاح ا ات احقق حاسي ومسامت ي زيادة ا  إبراز مدى أمية مؤ

 .بائية م مكونات التحقيق احاسي وقدرت على دعم الرقابة ا  معرفة أ

 إطار البحث

 بائية كإطار عملي ديرية الفرعية للرقابة ا كاي: م اختيار مديرية الضرائب لواية بسكرة وبالضبط ا  اإطار ا
 طبيقية؛للدراسة الت

  :امعية  اإطار الزمي ة ا ذا البحث خال الس از   ؛2015/2016م إ

 بائية وإطار ذا البحث على الرقابة ا وضوعي: ركزنا ي  ا  ااإطار ا ظيمي والقانوي، كما تطرق يمي، الت فا ا
توفرة ي احقق ات ا ؤ سامة للتحقيق احاسي ي دعم الرقابة  ،أيضا إ التحقيق احاسي وا والعوامل ا

بائية.  ا

 المنهج المتبع

هج الوصفي التفسري: م ااستعانة ب من أجل توظيف التعاريف وسرد اأفكار، إضافة إ  تفسر مدى مسامة ا
بائية.  التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا

متدة مابن  ة ا ديرية الضرائب لواية بسكرة وتدعيمها بإحصائيات للف الة  ية دراسة ا -2010وقد م استخدام تق
2013. 

  صعوبات البحث

 علومات الدقيقة واإحصائيات من إدارة الضرائب؛ صول على ا  صعوبة ا

 ي ذا اجال؛ ةنقص الكتب اأكاد  خاصة ي 
  الة ي وقت حرج و ويل القيام بدراسة ا هام ال لديهم، و علومات بسبب كثرة ا صول على ا اإطالة ي ا

ديرية الفرعية إ مركز الضرائب بالعالية.  مكتب التحقيقات احاسي من ا
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 الدراسات السابقة

مة ال .1 تدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل لياس قاب ذبيح، مسا
م  ،0211-0212ر، جامعة بسكرة، ستيشهادة الماج ة اإشكالية التالية: كيف يسا عا قام الباحث 

بائية  .التدقيق احاسي ي دعم الرقابة ا

بائية وفقا للشروط القانونية وقد خلص الباحث إ أن التحكم السليم ي مكونات التدقيق  احاسي لأغراض ا
رة  د أو على اأقل التخفيف من ظا م ي ا ة العمومية من جهة وتسا زي جع حقوق ا عمول ها قد تس ظيمية ا والت

صيلة الضريبية احققة وال  نم رب الضريي من جهة أخرى،هالت تها عملية الرق تعترخال ا بائية.الثمار ال ج  ابة ا

قتال عبد العزيز، أسلوب تفعيل الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي والغش الضريبيين، حالة  .0
. قام  0222-0222يحي فارس،المركز الجامعي ، مذكرة الماجستير ، 0222-0222الجزائر من 

د من التهرب الضريي؟  الباحث بدراسة اإشكالية التالية: ما ا ي ا  ي سبل تفعيل الرقابة ودور

قيق مردودية نسبية مقبولة،  اك كفاءة ي اأداء و اك رقابة جبائية فعالة أي  وقد خلص الباحث ان ح تكون 
د مابد من توفر مقومات ضرورية كمية ونوعية  تمثلة ي ا رجوة وا داف  ا تصل إ بلوغ اأ ن التهرب وبتوفر

يات  ا ؤسسات اأخرى من شأها تعزيز إس تلف اإدارات وا سيق بن اإدارة الضريبية و الضريي، وضرورة الت
 مكافحة التهرب الضريي.

قحموش سمية، دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية، مذكرة الماجستير، جامعة  .2
ر  ،0210-0211قاصدي مرباح، ورقلة،  و دور ا بائية اقامت الباحثة بصياغة اإشكالية التالية: ما جعة ا

بائية؟  ات ا سن جودة التصر  ي 

سب مقدرت صوقد خلصت الباحثة إ أن الطبيعة الت كلف يصرح  عل من ا زائري  ظام الضريي ا ية لل ر

ائم، لذ ذا ما االتكليفية وي الوقت ا ات ذات مصداقية وصحيحة و  وجب العمل على ترشيد للوصول إ تصر

صاح  كلف وا كلف والعاقة بن ا بائي وثقافة ا بائيةيرتبط بالوعي ا هما، وان التحفيزات  ا وكيفية التواصل بي

ويا ترفع من مردودي قدمة للمراجعن وأعوان اإدارة الضريبية سواءا ماديا أو مع م عن كل ا ذا ما يبعد ة عملهم، و

مولن. م إزاء ا يز ل باستقاليتهم و  تأثر خارجي، قد 
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  ظر للدراسات السابقة ركزت جل الدراسات السابقة على التهرب الضريي من حيث أشكال وأسباب بال
ها والسعي سي بائية و اك ي بعض جوانب كيفية تفعيل الرقابة ا ، كما كان  ت رة التهرب  معا لتخفيض طا

بائية.  الضريي وكيفية دعمها للرقابة ا

 يكل البحث

ظري وفصل ملمة للوصول إ دراسة علمية   ا إ ثاثة فصول، فصلن لل ث ا  طروحة قسم وانب اإشكالية ا
ية الرقابة للتطبيقي ا بائية بداية  ظرية للرقابة ا ة، حيث الفصل اأول خصص لأسس ال ا تتمة  قدمة و ، مفتتحة 

بحث الثاي  دافها ومبادئها، م التطرق ي ا بائية من خال مفهومها وأ بائية و ا ا ظيمي،  اإطارأشكال الرقابة ا الت
بحث الثالث.وصوا إ اإطار القانوي للرقابة ا  بائية ي ا

ية التحقيق احاسي ي   ا في على ما بحث أما الفصل الثاي فعرج ا في مفهوم التحقيق اأول ا اول حيث ت
تلف مراحل التحقيق احاسي وصوا  ،وخصائص احقق احاسي و مقوماتاحاسي  ا في إ  بحث الثاي فتطرق أما ا

بائية.إ التحقيق احا م ي دعم الرقابة ا  سي كآلية تسا

انب التطبيقي للبحث حيث تط  بحث ااول إ عرض تقدم مديرية الضرائب ر الفصل الثالث فهو ا ا ي ا ق
بائية وصوا إ عرض  ا بدراسة حالة مكلف خاضع للرقابة ا بحث الثاي قم ل الدراسة، أما ا لواية بسكرة 

متدة بن  إحصائيات ة ا ليلها للف بحث الثالث. 2014  و 2010و  ي ا
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 تمهيد

ظام يقوم        زائريال بائي ا ا حول مداخلي إدارة  ا كلف بالضريبة يقدم تصر على أساس التصريح، أي أن ا
ذ  أجلالضرائب، من  كلف بالضريبة بتحديد الوعاء الضريي واجب الدفع،  اأخرةأن تقوم  ذا اإطار يسعى ا وي 

ة العمومية، حيث وضع  زي لتخفيض ذلك العبء أو التهرب من السداد بش الطرق ما يؤثر مباشرة على مصاح ا
زائري  شرع ا رة، وميت  أجهزةا ذ الظا الية، والي من شأها أن تساعد على مكافحة  ت مسؤولية وزارة ا ووسائل 

بائية، فهة ذ اأجهز  التأكد من صحة ومصداقية  أجلعبارة عن عملية ضرورية واجبة القيام من  يبالرقابة ا
بائي ظام ا قدمة وكذلك مدى مطابقتها لل ات ا ا القانوي  ،التصر ذ العملية وإطار عرفة أشكال  ذا مو  تقسيم 

 الفصل إى ثاثة مباحث:

ية الرقابة  بحث اأول: ما بائية.ا  ا

بائية وإطار بحث الثاي: أشكال الرقابة ا ظيمي. اا  الت

بائية. بحث الثالث: اإطار القانوي للرقابة ا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اأول: اإطار العام للرقابة الجبائية
 

[3] 

 

ية الرقابة الجبائية:المبحث اأول  ما

تمع، أها مثل الضوابط لكل تصرف يتعدى أثر للغر نتيجة  لتجاوز الرقابة بشكل أو بآخر أمر طبيعي ي أي 
، ويرتب عن ذلك آثار عدة. قوق اوز احكوم  سؤول لسلطت أو   ا

تلف الرقابة ي  ظمة يعتر نظاما ناقصا، وا  فأي نظام ما أو إداري ا تتوفر في رقابة صحيحة، فعالة وم
ذا اأخر تعد من بن الوسائل اجدية وا بائي ففي  ظام ا ها ي ال ظامن ع ستعملة للكشف عن مواطن ذين ال

 التهرب الضريي.

 الرقابة الجبائيةمفهوم ول: المطلب اأ

بائية إا أها  ملها اؾ عدة تعاريف للرقابة ا ات الي ي  و فحص ومراقبة التصر تسعى إى مفهوم واحد و
كلفون بالضريبة وكذا الت  .كد من صحتهاأيقدمها ا

قدمة من طرف  ا:بأه ف الرقابة الجبائيةيتعر أوا: بائية ا ات ا موعة من العمليات غايتها تتمثل ي مراقبة التصر  "
كلفن بالضريبة ومقارنتها باحاسبة"  .1ا

بائية :كما يعرفها البعض اآخر على أها ثانيا: خولة لإدارة ا ستعملة لتحديد  "السلطة ا ات والوثائق ا مراقبة التصر
كلفن  أجلكل ضريبة أو رسم أو حق أو إتاوة، من  رتكبة من طرف ا قائص وتصحيح اأخطاء ا اكتشاف ال

فمبالضريبة، وكذا فحص احاسبة مه ستعملة   .2"الوثائق ظا كانت الدعامة ا

بائية كذلك ب: ثالثا ختصة على الوقوف على اأخطاء  "ا:أهوتعرف الرقابة ا اأداة القانونية الي تعن السلطة ا
ختصة فإن رقابتها حسب  أنوما  ،وتقومها ذ السلطات ا بائية إحدى   Claude Laurent ااقتصادياإدارة ا

احظة"كلفن ملتزمن ي أداء واجباهم وتصحيح اأخطاء ها من التحقق بأن امثل الوسيلة الي مك    .3ا

                                                           
1
صور، -  زائر، الطبعة اأوى، ، إجراءات الرقابة المحاسبية والجبائية بن اعمار م ، ا وم  .13، ص2011دار 

2
زائر،مطبعة مزوار، الطبعة اأوى، على المكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري الرقابة الجبائيةعوادي مصطفى، -   .11، ص2009،ا

3
مة التدقيق المحاسبي في دعم الرقبة الجبائيةلياس قاب ذبيح،  -  اجستر،مذكرة  ،مسا لتسير، جامعة بسكرة، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم اا

زائر،  .19ص، 2011ا
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بائية       موعة العمليات الي تقوم ها اإدارة ا بائية، على أها  قصد التحقق من  ما سبق مكن بلورة مفهوم الرقابة ا
كلفن وتقييمها بصورة موضوعية  لغرض اكتشاف العمليات التدلسية   كتتبة من طرق ا ات ا صحة ومصداقية التصر

قيقي للمكلف  ديد الوعاء الضريي ا ة الي ترمي إى التملص والتهرب من دفع الضريبة، و زي صيلها لفائدة ا و
 العمومية.

 مبادئ الرقابة الجبائيةالمطلب الثاني: 

بائية      اجة إى إن أساليب الرقابة ا مهما كانت تتميز بالصرامة من جهة والردع من جهة أخرى، تبقى ي أمس ا
ا  يدان، وذلك من خال أن إرساء مبادئ وأطر أساسية الي مكن من خا بائية ذات فعالية ي ا تكون الضوابط ا

باي يالعمل على تغير ا كلفن بالشكل الذي يغر ذ بادئ إى ما يلي:اة وتوعية ا ذ ا يف   1 هم، ومكن تص

 أوا: إقامة نظام جبائي محكم 

بائي وتعقد نصوص إى تشجيع الغش الضريي      ظام ا سن  ،يؤدي غموض ال بائي و ظام ا وعلي فإن تعديل ال
رة ذ الظا د من  امة الي تعمل على ا بادئ ا ذا فمعظم التشريعات هدف إى إرساء  ،جهاز اإداري يعد من ا

بائية صياغة تتسم بالبساطة  قيق العدالة ااجتماعية عن طريق صياغة التشريعات ا كم يتماشى و يكل ضريي 
رونة ومن م ابد من:ستقر واا  ار وا

 بائي؛ ظام ا  تبسيط ال

 بائي ظام ا  .عدالة ال

 ثانيا: إرساء الحس الجبائي لدى المكلف بالضريبة

اضع للجباية، ووضع       ديد الوعاء ا ؤسسات ي  ساعدة للمكلفن وا ويتم ذلك من خال تقدم اإدارة يد ا
بائية كمواقيت  بائي وشرح اإجراءات ا ت تصرفهم مطويات إعامية تتضمن مستجدات وتغيرات التشريع ا

تلف الوثائق وأساليب الطعن وطرق ازعات التصريح والدفع، وكيفيات ملئ  دات الازمة  إىإضافة  ،ا ست الوثائق وا
ا فيما يلي: اصر م ع راقبة، وذلك من خال انتهاج ملة من السياسات اإعامية والي نوجز أ  إجراء التحقيق وا

                                                           

امعي نظام المعلومات ودور في تفعيل الرقابة الجبائيةالعثماي مصطفى،   1 ركز ا اجستر، معهد العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، ا  ، مذكرة ا

زائر، دية،ا ي فارس، ا  .109،ص2008د/ 
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 كلف بالضريبة؛  إعام ا

 كلف واإدارة  .سن العاقة بن ا

 ثالثا: ترقية اإدارة الجبائية

فيذية إن التشر       قيقية إن م تكن اإدارة الت ا الفعالية ا قق  وارد العامة ا  تبعة لتحصيل ا يعات واإجراءات ا
ظيم، لذلك ي   بائية على مستوى مقبول من الكفاءة والفعالية والت تمثلة ي اإدارة ا باية مشكلة الغش وا رجع فقهاء ا

ظام ا ظم وعصري بعيدا عن كل مامح والتهرب الضريي إى عدم فعالية ال يكل إداري م بائي والي تستلزم وجود 
هاز اإداري سن  وترقية ا ولكي  ،التخلف و اإمال، ومن م وابد من القيام بإصاحات وتعديات تؤدي إى 

ادية والبشرية.  يتحقق ذلك على أحسن وج وجب تزويد اإدارة بكل الوسائل ا

داف الرقابة الجبائيةالمطلب الثالث:   أ

داف      بائي للرقابةاؾ عدة أ تلفة، إدارية، ةا ا، ومن  وي نواحي  داف نذكر أمالية، اقتصادية، وغر ذ اأ م 
ها   يلي: مام

 الهدف القانوني  أوا:

الية للمكلفن مع القوانن واأنظمة، لذا وحرصا      تلف التصرفات ا ويتمثل ي التأكد من مدى مطابقة ومسايرة 
سؤولية واحاسب بائية على مبدأ ا ذ اأخرة تركز الرقابة ا كلفن بالضريبة عن على سامة  عاقبة ا رافات أو أة  ية ا

بائية.الفات مارسوها للتهرب من دفع مست  حقاهم ا

 قتصادي الهدف المالي وااثانيا: 

ز     بائية إى احافظة على اأموال العامة من الضياع مختلف أشكال بغرض زيادة إيرادات ا ة هدف الرقابة ا ي
تاحة العمومية، وبالتا زيادة اأ ية ااقتصادية للمجتإما يؤدي  لإنفاقموال ا  ع ككل.مى الرفا

 الهدف اإداري ثالثا:

اما  تلعب     بائية دورا  سبة الرقابة ا بائيةبال علومات الي تقدمها  ؛لإدارة ا م بشكل حيوي من خال ا والي تسا
قاط التالية:أ ومكنرة اداإداء أوكبر ي زيادة فعالية و  ذا الدور ي ال  ن جمل 
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 اسبة رافات وكشف اأخطاء يساعد ديد اا اذ القرارات ا ام بأسباها وبالتا ا عرفة واإ اإدارة ي ا
جم عن ذلك شاكل الي ت  ؛واجهة ا

 سبة التهرب الضريي بائية بإعداد اإحصائيات، ك  ؛تساعد الرقابة ا

 ا اد حلول  اولة إ  .إمكانية كشف التغرات القانونية الي تساعد على التملص من الضريبة و

 ااجتماعيالهدف  رابعا:

دفن رئيسين ما:  تتمثل ي 

  تمثل ي وقوف ميع ذا بإرساء مبدأ أساسي لاقتطاعات وا كلفن بالضريبة و بائية بن ا قيق العدالة ا
ساواة أمام الضريبة كلفن على قدم ا  ؛ا

  ا مثل: السرقة واإمال أو تقصر مول مختلف صور رافات ا اربة ا ع و ا اجتمع.ي م 1مل واجبات ا
 

داف  كما مكن اضافة  2 :تتمثل فيما يليبائية ارقابة أخرى للأ

 بائية؛ ا القوانن ا ؤسسة   التأكد والتحقق من مدى انتظام ا

 شاكل ذات ة ا فعول؛ مراقبة شروط معا سبة لإجراءات سارية ا بائي بال  الطابع ا

 .بائي شرع ا ؤسسة استعمال اإمكانيات الي يتيحها ا  تقييم مدى قابلية ا

 وية تتمثل ي:نوأخرى ثا

 بائية اتج عن التطبيق السيئ للقواعد ا بائي ال طر ا  ؛تقييم ا

 ة عن عدم التصريح، أ ا ؛ب العقوبات والزيادات ال ، أو اانتقاص م  و التأخر في

 بائي؛ اتج عن عدم اأمن ا بائي ال طر ا  توضيح أمية ا

 سن تطور القرار  .اولة إبراز نقاط القوة والضعف ومن م 

 
                                                           

1
، جامعة كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسيراجستر،  م، مذكرة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية دور الرقابة الجبائيةسليمان عتر،  

زائر،بسكرة  .83-82ص ،2012، ا
ي،   2   ، مذكرة ماجستر، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،جامعةالمراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي في الجزائر ةأثر مردوديبوعام و

 .05، ص5552الجزائر، الجزائر،
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 يالتنظيم اوإطار المبحث الثاني: أشكال الرقابة الجبائية

بائية           وعة ذلك أها تأخذ عدة أشكال قد تكون رقابة عامة وقد تكون رقابة معمقة،  تعتر الرقابة ا عملية مت
ستويات موجب اإجراءات والقواعد القانونية،  احيث م وضعه وع ا يشمل اأشكال فقط بل يشمل أيضا ا ذا الت و

ذا ما بائية، و ا الرقابة ا وضح أو اأجهزة اإدارية الي تتم على مستوا بحث.س ذا ا   من خال 

 المطلب اأول: أشكال الرقابة الجبائية

بائية أشكاا وصورا عديدة، يتوجب  اتأخذ الرقابة ا اسب وحسب أميتها ي حدود ما استعما  ي الوقت ا
ا، والي تتمثل ي ما ظمة  يات ا  :يلي و مقرر ي التشريعات، والتق

 : الرقابة العامة واأ

 والرقابة على الوثائق. تتكون من نوعن ما: الرقابة الشكلية     

 / الرقابة الشكلية: 1

تلف  كلف، والي تشمل  قدمة من طرف ا ات ا ا التصر ضع  تعتر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية 
كلفن للتص اء تقدم ا رتكبة أث ادية ا ات، أي التأكد من كيفية تقدم التدخات الي هدف إى تصحيح اأخطاء ا ر

احية الشكلية دون إجراء أي مقارنة بن ما ت ات من ال ملها التصر علومات الي  عطيات وا ضم من معلومات تا
  .1وتلك الي تتوفر عليها اإدارة

 الرقابة على الوثائق: /2

وع من الرقابة ثاي إجراء تقوم ب اإدارة    ذا ال ذ الرقابة ي يعد  الضريبية بعد الرقابة الشكلية، ويتجلى دور 
علومات  ا اإدارة مقارنة ا كتب، والي تقوم من خا موعة اأعمال والفحوصات الدقيقة الي تتم على مستوى ا

كلف، صرح ها من طرف ا ؤسسات العامة  ا يئات وا تحصل عليها من طرف اإدارات وا علومات ا اصة، وا أو ا
يئات تكون ي شكل كشوفات تعرف ب ذ ا كلف و رمة بن ا عامات أو الصفقات ا تعلقة با  Bulletin ػػػػػ:وا

                                                           
1
زائر، التهرب والغش الضريبي في الجزائرناصر مراد،    شر، ا  .45، ص2004، الطبعة اأوى، دار قرطبة لل
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de recoupementكلف إذا لزم اأمر، ا، وبإمكان احقق طلب بعض التوضيحات والتري تعلقة رات من ا سيما ا
خصصة عيشة أو بعض اأعباء ا مط ا : .1ب علومات كالتا  ويتم طلب ا

 :طلب المعلومات 1.2

كلف بالضريبة إمداد ببعض  فتش الضرائب، مك أن يطلب من ا خولة  هام واامتيازات ا موجب ا
ذا الطلب الصيغة الشفوية أو الكتابية، ومثل  قدمة، وقد يتخذ  ات ا قاط الي احتوها التصر علومات حول ال ا

م ي إرساءأاإجراء من شذا  كلف للطلب فإن  ن أن يسا وار بن الطرفن، وي حالة عدم استجابة ا نوع من ا
 .2لزم بعقوبة بل على اإدارة إرسال طلب كتاي تطلب في التوضيحات الازمةػا ي  

 :اتتوضيحطلب ال 2.2

كلف بالضريبة  دما يرفض ا ا يكونع ذا الطلب عبارة  اإجابة على طلب شفوي، أو  واب الذي م تقدم  ا
طلوب توضيحها يتعن علعن رفض لإجابة على كل أو جزء من ال بائيقاط ا فتش ا  ن يعيد طلب كتابيا.أ ى ا

فتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو  ا ا قاط الي يرا ب أن تبن الطلبات الكتابية بشكل صريح ال
 3.يوما (30بالضريبة لتقدم إجابت ي مدة ا مكن أن تقل عن ثاثن ) كلفوتكليف ا ،التريرات

 : الرقابة المعمقةثانيا

ذا الشكل من  عمق جمل الوضعية  التحقيقو  (vc) احاسي التحقيقعلى نوعن أساسين ما:  الرقابةتوي  ا
 vérification approfondie des situation fiscales"سم ابائية للمكلف والذي يطلق علي ا

d’ensemble " اؾ نوع ثالث من إ، باإضافة صوب ي احاسبة. الرقابةى ذلك   يسمى بالتحقيق ا

 الفحص المحاسبي ) التحقيق في المحاسبة(:/  1

ادة        بائية 01-20نصت ا موع العمليا من قانون اإجراءات ا و عبارة عن   ت على أن التحقيق احاسي 
ب أن يتم التحقيق ي الدفاتر والوثائق  إىالرامية  كلفن بالضريبة، حيث  كتتبة من طرف ا بائية ا ات ا مراقبة التصر

                                                           
1
اجستر،، مذكرة في الحد من التهرب والغش الضريبيين أسلوب تفعيل الرقابة الجبائيةقتال عبد العزيز،  -  قتصادية والتجارية وعلوم معهد العلوم اا ا

امعي ركز ا دية، التسير، ا زائر،ا  .39-38، ص2009ا
2
رجع السابق، ،لياس قاب ذبيح    46ص نفس ا
ديرية العامة للضرائب، وز من قانون اإجراءات الجبائية ،19ادة ا 3 الية،  ، ا  .10، ص2016ارة ا
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كلف بالضريبة يوجه كتابيا وتق كان، ماعدا ي حالة طلب معاكس من طرف ا صلحة أو ي حالة احاسبية بعن ا بل ا
صلحة ا قانونا من طرف ا رة يتم إقرار  .1قوة قا

اسبة  التحقيقإن       قيقي مع مسك  ظام ا اضعن لل كلفن ا احاسي يهتم مختلف الضرائب والرسوم لكل ا
تظمة بغض  ظرقانونية م ذا من  ،عن الطبيعة القانونية للمكلف ال تلف  أجلو بائية من  لفات ا قيح وتطهر ا ت

كلفن سواء بقصد أو دون قصد ستعملة من ا  .2التجاوزات ا

 الوضعية الجبائية الشاملة: لمجمل/ التحقيق المعمق 2

بائية عمق ي الوضعية ا بائية أن يشرعوا ي التحقيق ا الشاملة لأشخاص الطبيعين  مكن أعوان اإدارة ا
سبة للضريبة على الدخل اإما دما تكون لديهم ط، سواء توفر لديهم مو بال زائر أم ا، ع  لتزاماتان جبائي ي ا

 متعلقة هذ الضريبة.

صرح ها من جهة داخيل ا اصل بن ا ذا التحقيق يتأكد اأعوان احققون من اانسجام ا ا ،وي  لية والذمة ا
مط  كونة ل اصر ا بائيوالع قر ا ذا  معيشة أعضاء ا ادتن من جهة أخرى، و ئب امن قانون الضر  98و 6حسب ا
ماثلة باشرة والرسوم ا  .3ا

 / التحقيق المصوب في المحاسبة:3

بائية وع أو عدة أنواع من الضرائب،  مكن أعوان اإدارة ا كلفن بالضريبة ل اسبة ا قيق مصوب ي  إجراء 
ة جبائية. دة تقل عن س اسبية  ها غر متقادمة أو جموعة عمليات أو معطيات  زء م  لفرة كاملة أو 

دما تشك اإدارة  دات أو ااويتم كذلك التحقيق ع ست بائية ي صدق ا إبرامها من طرف  تفاقيات الي ما
بائية. فيض اأعباء ا ب أو  ود هدف إى  قيقي للعقد عن طريق ب ضمون ا في ا كلفن بالضريبة والي   4ا

 

                                                           
1
رجع السابق، ص01-20ادة ا    .10، نفس ا

2
رجع السابق، ص    23لياس قاب ذبيح، نفس ا

3
ادة     رجع السابق، ص21ا  12، نفس ا

4
ادة    رجع السابق ص1مكرر20ا  12، نفس ا
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 أشكال أخرى للرقابة الجبائية: ثالثا

 الرقابة الجبائية للمعامات العقارية: -1

ان صرح ها  تعتر مراجعة أ عامات العقارية ا م أا بائي ي حد أ ستخدمة ي مكافحة التهرب ا اأدوات ا
ة ؛ يدانذا ا راقبة كانت قبل س ذ ا فيذي رقم  2000إن  رسوم الت ان احددة ي ا اءا على اأ  93-273تتم ب

ؤرخ ي  عامات التالية: 10/11/1993ا ص تقوم ا  والي كانت 

 ية ب  ؛العقارات ا
 ية ب  ؛العقارات الغر ا
 داخيل العقارية  .مراقبة ا

رسوم نقائص عديدة، كان الضريبية ي تطبيلقد وجدت اإدارة  ذا ا اصل ي عملأق  اقض ا ية التقوم، مها الت
ذا منإفتارة يكون التقوم  زائر عرفت تطورا  ؛ومن جهة أخرى جهة ابيا، وتارة يكون سلبيا  فإن السوق العقارية ي ا

ان احددة ي ذلك  ذ الوضعية ارتأت اإدارة العدول عن اأ ة  عا ، و بائية عن مسايرت صاح ا ملحوظا عجزت ا
رسوم ا بالقيمة العقارية ال ا نون " وكان ذلك ي قا La valeur vènalوقية ) القيمة العقارية ي السوق( "سواستبدا

ة  الية لس  .2000ا

 رقابة الفرق المختلطة )ضرائب، جمارك، تجارة(: -2

فيذي  رسوم الت ذ الفرق موجب ا ؤرخ ي  298-97م تأسيس  حيث تتكون كل  1997جويلية  27ا
تلطة من مثلن عن إد مارؾ، والتجارةفرقة  ي هتم بإجراء عمليات رقابية على اأشخاص ،ارات الضرائب، ا  و

وين، اسيما الذين يقومون بعمليات ااستراد والتصديريالطبيع ع ملة، وبصفة عامة كل  ن وا والبيع بالتجزئة وا
ت ذ العمليات ومطابقتها مع القوانن داأشخاص ا خلن ي العمليات التجارية، وذلك بغرض التأكد من مصداقية 

فعول مركية، والتجارية السارية ا بائية ا وحة للمستثمرينا م ويل اامتيازات ا  .1، ومراقبة 
 

                                                           
1
جامعة بومرداس،  ، مذكرة ماجستر،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،دراسة تقييمية  للتهرب الضريبي من خال مؤشرات اأداء مغي ناصر، - 

زائر،  94-93، ص 2010-2009ا
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 (01-01)الشكل رقم: 
 -كل توضيحي لمختلف أنواع الرقابة الجبائيةش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطيات السابقة إعدادمن المصدر:  اءا على ا  .الطالب ب

اأشكال  الرقابة المعمقة الرقابة العامة
اأخرى 
للرقابة

الرقابة 
 الشكلية

الفحص 
 المحاسبي

الرقابة 
الجبائية 

للمعامات 
رقابة الفرق العقارية
 المختلطة

التحقيق 
المصوب في 

المحاسبة

الرقابة على 
 الوثائق

التحقيق 
المعمق في 

مجمل الوضعية 
الجبائية

تتم على مستوى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية 
 ومصالح البحث والتحقيق

تتم على 
مستوى 
المفتشية

 ةالجبائي رقابةأشكال ال
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 اإطار التنظيمي للرقابة الجبائية :المطلب الثاني

بائية تعلقة بعملية الرقابة ا تلف اإجراءات ا فيذ  خول  يعتمد ت ياكل اإدارية ا موعة من اأجهزة وا على 
ظمة وفعالة لل أجلا قانونيا القيام بذلك من  ذ العملية بطريقة م سطرة، حيث تقسم و أن مارس  داف ا صول إى اأ

 كزية.ر امياكل إى مصاح مركزية وأخرى ذ ا

 أوا: المصالح المركزية

بائية ركزي اعلى  تسر عمليات الرقابة ا راجعاتستوى ا ا عن طريق مديرية البحث وا ي مصلحة مركزية  ، و
ستوى راجعات وأربع مديريات فرعية، طالو  صاحيات وسلطات على ا ي، وتتضمن ثاث مصاح جهوية للبحث وا

ادة  ص ا فيذي رقم  5حيث ت رسوم الت ؤرخ ي  55-95من ا عدلة  1995-02-15ا ادة وا تممة موجب ا وا
فيذي  رسوم الت ؤرخ ي  228-98اأوى من ا ديرية  98-07-13ا راجعات تتبع ا على إحداث مديرية البحث وا

 وتضم:. 1العامة للضرائب

 ديرية الفرعية للتحقيق بائيةا علومات ا  ؛ات والبحث عن ا

 ة ديرية الفرعية للر  ؛ا

 ؛بائيةديرية الفرعية للمراقبة اا 

 ديرية الفرعية للمقاييس واإجراءات  .2ا

 ثانيا: المصالح الامركزية

ركزية وتتكون من: ارجية صاحيتها مستقلة نسبيا عن اإدارة ا صاح ا  وتسمى أيضا با

 :المديريات الجهوية للضرائب -1

رسوم رقم  ا موجب ا ؤرخ بتاريخ  60/91م إنشاؤ ذ 1991فيفري  23ا ديريات ي تسع وايات  وتتوزع  ا
زا :ي ابةا ة، سطيف، ع طي ران، قس  ، البليدة، الشلف، بشار، ورقلة.ئر، و

ي:  وتتكون كل مديرية جهوية من أربع مديريات فرعية 
                                                           

1
رجع السابق، ص    31عوادي مصطفى، نفس ا

2
ادة    فيذي رقم  ،5ا رسوم الت ريدة الرمية ،228-98ا  .1998، 51لعدد ،ا
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 ديرية الفرعية للتكوين  ؛ا

 بائيةا  ؛ديرية الفرعية للعمليات ا

 بائية ديرية الفرعية للرقابة ا   .ا

سؤولة عن عملية  ي ا ذ اأخرة  يو   :التحقيق وتتكون من ثاث مكاتب 

  ؛تباع برامج التحقيقامكتب 

 بائية اصة بالرقابة ا ليل التقريرات ا  ؛مكتب 

 بائية راقبات ا  .مكتب ا

هوية ديريات الضرائب الوا يتمثل الدور اأساسي للمديرية ا ئية الواقعة للضرائب ي إعطاء دفع قوي وفعال 
بائية شيمي؛ وبالتا فهي مكلفة باإنعات دائرة اختصاصها اإقل صاح ا شاطات ا راقبة ل سيق والتوجي وا ، الت

تواجدة ي حدود إقليمها  .1ا

 المديرية الوائية للضرائب: -2

ي مهيكلة ي مس ) ي05و  :( مديريات فرعية 

 ديرية الفرعية للوسائل  ؛ا

  ديرية  ؛الفرعية للتحصيلا

 بائيةا  ؛ديرية الفرعية للعمليات ا

 ازعات ديرية الفرعية للم  ؛ا

 بائيةا  .ديرية الفرعية للرقابة ا

ا ثاث مكاتب: و  كان و سؤولة عن الرقابة والتحقيقات بعن ا ي ا  ذ اأخرة 

 بائية علومة ا   ؛مكتب البحث عن ا
 ؛مكتب البطاقيات والبيانات 

 بائية  .مكتب التحقيقات ا
                                                           

1
رجع السابق،  -   99-98مغي ناصر، نفس ا
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 (01- 02)الشكل رقم: 

 -للضرائب الوائية للمديرية التنظيمي الهيكل-

 
 
 
 
 
 
 

 

زائرقتصادية وعلوم التسير،جامالعلوم اااجستر، كلية رة اكذ ،م2003-1111فعالية الرقابة الجبائية في الجزائرنوي جاة،   المصدر: زائر، عة ا ، ا

 .44ص، 2004

 مفتشيات الضرائب: -3

رسوم رقم  كلفن، وموجب ا ؤرخ بتاريخ  91-60هدف تقريب اإدارة من ا ، م إنشاء 23/02/1991ا
يئامفتشيات الضر   :ب والي تتكون من أربعة مكاتب 

 ؛نيب جباية مداخيل اأشخاص الطبيعمكت 

 ؤسسات  ؛مكتب جباية ا

 باية العقارية  ؛مكتب ا

 مكتب التدخات. 

كلفن بالضريبة )الرقابة الشكلية والرقابة على  قدمة من طرف ا ات ا تعمل مفتشية الضرائب على مراقبة التصر
كان للتأكد من تطابق  ها القيام بالتدخات ي عن ا ارجية، كما مك لفات الي ستخضع للرقابة ا الوثائق(، وتقرح ا

 D. W. Iالمديرية الوائية للضرائب 

المديرية الفرعية 
 للوسائل 

المديرية الفرعية 
 للتحصيل 

المديرية الفرعية 
 للرقابة الجبائية 

المديرية الفرعية 
 للمنازعات 

المديرية الفرعية 
 الجبائية للعمليات 

مكتب البطاقات ومقارنة  مكتب المراجعات الجبائية 
 المعلومات 

مكتب البحث عن 
 المعلومات الجبائية 
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شاط احقق فعا )إجراء ا ات مع ال ضر التصر رير  ا عاقة بالرقابة ( و يدانية والي ليس  ة ا عاي ادية وا احظة ا
 اإثبات.

 قباضات الضرائب: -4

 :ن التمييز بن نوعن من القباضاتمك

 صيل الضرائب  ؛قباضات 

  ا للبلديات قباضات التسير صاح الطبيةا  .وا

والتحصيل السريع جمل الضرائب والرسوم احسوبة من  ،تتكفل هائب والرسوم الي اع الضر ومن مهامها تصفية مي
داول الضريبية. درجة ي ا  عمليات التقوم والتسوية ا

 Direction des Grande Entreprises(:DEGمديرية كبريات المؤسسات ) -1

ؤسسات على أها ستوى الو مصلح :"تعرف مديرية كريات ا يئة ي طة ضريبة خارجية تغطي ا ي تعتر ا و
 .1"الوحيدة للمؤسسات الكرى الي تدخل ضمن وظائفها

ؤسسات فيذي رقم  م إنشاء مديرية كريات ا رسوم الت ؤرخ ي  303-2002موجب ا  2002-09-28ا
فيذي  رسوم الت تمم با عدل وا ؤرخ ي  494-2005وا ستوى  2005-12-26ا ا صاحيات على ا الوطي، و

ازعات.ومكل ي الوعاء والتحصيل والرقابة وا هام معا و  فة بتسير كل ا

ي:  05وتتكون من   مديريات فرعية 

 باية احروقات؛ ديرية الفرعية   ا

 ديرية الفرعية للتسير؛  ا

  ديرية الفرعية للرقابة والقوائم؛  ا

 ازعات؛ ديرية الفرعية للم  ا

 ديرية الفرعية للوسائل  .1ا

                                                           

رجع السابق، ص مغي  1  .100ناصر، نفس ا
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هام ا    ي:  كلفةومن بن ا ؤسسات   ها مديرية كريات ا

 بائي للمكلفن ب لف ا  الضريبة التابعن جال اختصاصها؛مسك وتسر ا

  داول وقو فذ عملي ،التخفيض وائم التحصيات وشهادات اإلغاء أإصدار ا ها ةوت وتصادق  التسجيل وتعاي
 .عليها

 لفات حسب كل وثيقة  ؛مراقبة ا

 ؛ملفات تعويض قروض الرسوم 

  دات داول وس صيل الضرائب والرسوم واأتاوى اإيراداتا  ؛و

 ؛ساب التسير مراقبة مسبقة وتصفيمراقبة ح 

  م حقوقهم ؤسسات، مع تذكر ديرية كريات ا كلفن بالضريبة التابعن  ا ا علومات واآراء ا نشر ا
باية؛ ال ا  وواجباهم ي 

  ية ااتصال وااستقبال واإعام وكذا ال إسرا كلف باإعام ي  ركزي ا يكل ا سيق مع ا التعاون والت
ا؛ فيذ  ت

 ات ا ومراقبة التصر بائية ومعها واستغا علومات ا  ..ا......2البحث عن ا

 - الهيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات (1- 3)الشكل رقم: 

 

 

 

 

 

رجع السابق،نوي جاة :المصدر  .47ص ، نفس ا

                                                                                                                                                                                                 

زائر،جباية المؤسسة بين النظرية والتطبيقرحال نصر وعوادي مصطفى،   1  .53-52، ص2011، الطبعة اأوى،مطبعة سخري، ا

 
ديرية العامة للضرائب -2  www.mfdgi.gov.dZ                                        /01/20165consultè le 1 موقع ا

 D. G. Eمديرية كبريات المؤسسات 

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

المديرية الفرعية 
 للتسيير

المديرية الفرعية 
 للرقابة الجبائية

المديرية الفرعية 
 للتحصيل

المديرية الفرعية 
 لجباية المحروقات

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 لأبحاث والمراجعات: المصالح الجهوية -2

ستوى الوطي ا صاحيات على ا راجعات  ران،  يوجد ثاث مصاح جهوية لأحاث وا زائر، و ي: ا و
صاح تقوم ما ذ ا ة، و طي  يلي: قس

  شاطات فيذ برامج البحث والتحقيق ومراقبة ال ر ت داخيل الي تضبطها مديرية اأحاث وا جعات وإعداد اوا
 ؛اإحصائيات الازمة

 بائي ضمان تسير  ؛وسائل تدخل فرق التحقيق ا

 امة عن التحقيقات ا بائيدراسة الشكاوي ال  ؛جزة من طرف فرق التحقيق ا

 تابعة ومراقبة اأشغ فيذ برامج التحقيق والبحث وا تعلقة ها وتقييمها الدوريت  ؛ال ا

  راقبات الشكاوي االفصل ي جزةتعلقة با  .1ا

 المبحث الثالث: اإطار القانوني للرقابة الجبائية.

بائية   أجلمن          شرع القيام بعملية الرقابة ا موعة من الوسائل احددة من قبل ا تعتمد مديرية الضرائب على 
بائي وتسهل علي عملية الفحص والتحقيق، كما فرض القانون ا بائي والي تساعد احقق ا كلفن ا لتجاري على ا

ح إليهم من  قابل نص على ضمانات م بائيةمايتهم من ا أجلبعض االتزامات، وي ا  .لتجاوز احتمل لإدارة ا

 وسائل وتقنيات الرقابة الجبائية :المطلب اأول

بائية   مي التصرفات الي مارسها أعوان الرقابة من خال تأدية إتاج اإدارة ا موعة من الوسائل القانونية  ى 
تمثلة ي همتها الرقابية وا ا  اء أداء بائية أث زائري عد حقوق وصاحيات اإدارة ا شرع ا  :واجباهم، لذا ا

 حق الرقابة : أوا

م الصاحيايعتر حق الرقابة    بائية للتمن أ وحة لإدارة ا م قدمة ضمن أت ا علومات ا كد من صدق ا
ات  راقبة تلك التصر راقبن  جزة من قبل اأعوان ا موع العمليات ا كلفن، فهو مثل  كتتبة من قبل ا ات ا التصر

تها. اصر ومعطيات خارجية بغية التحقق من صحتها ونزا قدمة بع  ا

                                                           
1
رجع السابق؛ ص    .36-35عوادي مصطفى، نفس ا
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ضع حق الرقابة كلفن أها تشكل ضمانات  و ظمة معروفة من قبل اأعوان احققن وكذا ا لقواعد صارمة وم
ا وافقة  ذ الرقابة وكذا التقومات الضريبية ا ذ القواعد يؤدي إى إلغاء  م، وعدم احرام  سبة  م ما جاء 1بال ، ومن أ

بائية ي حق الرقابة جد:  ب قانون اإجراءات ا

 ست دات ا ست ات وا بائية التصر  ؛عملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسمتراقب اإدارة ا

  ؤسسات اإدارية يئات العمارس حق الرقابة على ا  ؛تعاباأمومية الي تدفع أجورا أو وا

 ات ويطلب التوضيحات والتريرات كت فتش التصر  .ابيا مع دراسة الوثائق احاسبيةيراقب ا

ها:وي إ كلفن من بي بائية توجي مطالب إى ا  طار مارسة حق الرقابة فإن مكن لإدارة ا

  ات قدمة، وعدم الرد يلزم اإثباتطلب معلومات للبيانات الغر الواضحة ي التصر  ؛ا

 كلف لتجميع مع ا ي عملية الرقابةومات صحيحة ودقيقة لطلب إثباتات وأدلة من ا  ؛مكن استعما

 وية ات الس كلف ي حالة وجود معلومات غر متجانسة مع التصر  .2طلب توضيحات من ا

 حق المعاينة : ثانيا

دما توجد قرائن  أجلمن  بائيةمارسة حقها ي الرقابة وع أن  تدل على مارسات تدليسية، مكن لإدارة ا
ة ي كل احات قصد البحث  عاي لن قانونا، القيام بإجراءات ا م على اأقل رتبة مفتش ومؤ ترخص لأعوان الذين 

دات والوثائق والدعائم ست صول وحجز كل ا ادية الي من شأ وا اصر ا ادفة إى التملص أو الع ها أن ترر التصرفات ا
راقبة ودفع الضريب  .3ةمن الوعاء وا

خ ة إا بأمر من رئيس احكمة ا عاي وز الرخيص حق إجراء ا ذا كما ا  تصة إقليميا أو قاض يفوض 
ب اأ بائية أخر،  قدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول اإدارة ا ل، ن يكون طلب الرخيص ا ؤ توي على  ا وأن 

ي  صوص ما يأي:وزة اإدارة حيث ترر ها حكل البيانات الي  ة وتبن على وج ا عاي  ا

 ةتعريف الشخص الطبي عاي عي با وي ا ع  ؛عي أو ا

 تهاع  ؛وان اأماكن الي ستتم معاي

                                                           
1
رجع السابق نوي جاة،     .50-49، صنفس ا

2
رجع السابق، ص    34لياس قاب ذبيح، نفس ا

3
ادة    رجع السابق، ص 34ا بائية، نفس ا  .16من قانون اإجراءات ا
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 ها وجود طرق تدليسية اصر الفعلية والقانونية الي يفرض م  ؛، والي يتم البحث عن دليل عليهاالع

 ة ورتبهم وصفاهم أماء عاي كلفن بإجراء عمليات ا  .1اأعوان ا

2حق اإطاع: ثالثا
 

تلف الوثائق  هم اإطاع على  بائية، فبواسطت مك بائي أعوان اإدارة ا شرع ا حها ا و وسيلة قانونية م و
و بصدد عملية  كلف الذي  اصة با دات ا ست صول على الرقابةوا علومات الكافية أكر ق، بغية ا در مكن من ا

همة على  علومات أأداء ا و أداة تدخل ي كل إجراء رقاي، إما إمام ا ا القول أن حق اإطاع  ، كما مك كمل وج
ستخلصة من دراسة ا علومات ا وجودة حوزة اإدارة أو التأكد من صحة ا ق من أتلفات، وقد ا ذا ا شرع  اح ا

: خال ص التا  ال

بائية، ق علومات" يسمح حق اإطاع أعوان اإدارة ا  .3"صد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها، بتصفح الوثائق وا

اضعة  ؤسسات ا اصة وكذا ا ؤسسات ا وا مكن بأي حال من اأحوال، إدارات والوايات والبلديات وا
يئ ؤسسات أو ا راقبة السلطة اإدارية، ات أيا كان نوعها واراقبة الدولة وكذلك كل ا تج أمام أعو أاضعة  ان ن 

الية ةاإدار  صلحة الي توجد ي حوزها ا ها اإطاع على وثائق ا  .4الذين يطلبون م

 حق إجراء التحقيق: رابعا

بائيةو  ؤسسات الي تقوم  يقصد ب إجراء التحقيق من طرف أعوان اإدارة ا بالتدخل بشكل مفاجئ ي ا
ضافة وقد بعمليات خاضع ذا اأة للرسم على القيمة ا شرع  ص التاتاح ا  :ق من خال ال

ررات الازمة لتحديد رقم أعمال سواء  ضافة، بتقدم كل ا "يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة ا
اليةعلى مستوى مؤسست الرئ صاح ا ين باأمر وكذا إى أعوان ا ع  يسة أو فروعها أو وكااها، إى أعوان الضرائب ا

                                                           
1
ادة    رجع السابق، ص 35ا بائية، نفس ا  .16من قانون اإجراءات ا

2
لحق رقم    .01انظر ا

3
ادة    بائية،،45ا رجع السابق، ص من قانون اإجراءات ا  .22نفس ا

4
ادة  -  رجع نفس، 46ا  .22،صا
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اضعن للضريبة سبة لكل فئة من ا ين، بال شاط من  أجل ن؛ وماأخرى للمع م الدخول خال ساعات ال ق  ذلك 
ة مساءا، إى احات ذات ة صباحا إى الساعة الثام هي ووسائل نقل ال الساعة الثام  .1ضائع وكذا مولتهابااستعمال ا

 الحق في استدراك الخطأ: خامسا

ا  دما يقدم  دة ونفس الضرائب ع فس ا بائية إجراء تقومات ل وحة لإدارة ا م و الوسيلة ا ق  ذا ا
كلف بائية ي إطار إجراءات الرقابة  ا طأ الذي مارس اإدارة ا اصر غر كاملة أو خاطئة، ويتمثل حق استدراؾ ا ع

كلفن أجلمن  مارس من طرف ا  .تصحيح اأخطاء أو الغش ا
بائية  شرع لإدارة ا ح ا ق ي العودة إى مراقبة إخضاعات قد متلقد م ا بتصحيح  ،ا ح يسمح 

ديد وعاء الضريبة، وقد حدد اأ د  رتكبة ع ص 04القانوي استدراؾ اأخطاء بأربعة ) جلاأخطاء ا وات فيما  ( س
باشرة والرقم على رأس اأعمال، إا  ثال إشعار بتقدير الضرائب ا دة قابلة للتمديد إذا اعرضها على سبيل ا ذ ا أن 

طأ م  .2ن طرف اإدارةوتصليح ا

 ت الممنوحة لهماالمكلفين بالضريبة والضمان التزاماتالمطلب الثاني: 

ب أن ي بائية لالتزامات عديدة،  اضع للرقابة ا كلف بالضريبة ا ومن جهة  ،كون على دراية تامة هاضع ا
مي من تعسف اإدارة أ زائري للمكلف ضمانات  بائي ا شرع ا ح ا د استخدامها للحقوق الي ي خرى م بائية ع ا

ها  ذا هدف خلق نوع من التوازن بن الطرفنصا  .3و

 التزامات المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية :أوا

كلفن بالضريبة احرام اا وجهة لعلى ا اسي إتزامات ا و ذات طابع جبائي أليهم سواء كانت ذات طابع 
ذا تفاديا لفرض عقوبات جبائية عليهم  وقد تتمثل  تزامات فيما يلي:لذ اا و

 

 

                                                           
1
ادة  -  رجع السابق، ص33ا  15، نفس ا

2
زائر، التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري جريمةجيب زروقي، -  ة، ا قوق والعلوم السياسية،جامعة بات اجستر،كلية ا ، مذكرة ا

 .47،ص2013
3
رجع السابق، صالي -   .36س قاب ذبيح، نفس ا



 الفصل اأول: اإطار العام للرقابة الجبائية
 

[21] 

 

 التزامات ذات طابع محاسبي: /1

ادةقد حدد القانو   سبية وكذا الوثائق الثبوتية، بالدفاتر والوثائق احا ظحتفاب اا:"12ن التجاري حسب ا
دة عشر)ا راقبة واإطاع والتحقيق،  ذا ابتداء من آخر 10سيما فواتر الشراء الي مارس عليها حق ا وات و ( س

ص الوثائق الثبوتية لكتابة فيمال تاريخ ا فيما  رير اضعن  ،"1ص الدفاتر وتاريخ  كلفن ا أما الدفاتر احاسبية على ا
ي قيقي  ظام ا  :لل

 :دفتر اليومية -

وي ل صفة تاجر ملزم مسك دفر  دد ي القانون التجاري أن كل شخص طبيعي أو مع إن مسك دفر اليومية 
ذ  دات الي تسمح بالتحقيق ي  ست ذا الدفر وكل ا فظ  قامة، شرط أن  اليومية، يقيد في يوما بيوم العمليات ا

 العمليات يوما بيوم.

ص اأشخاص الذين يقومون بأرباح دفر موقع ومرقم فدفر اليومية  من طرف القاضي التجاري لدى احكمة 
ارية فدفر يوميتهم موقع من طرف رئيس مصلحة  ص اأشخاص الذين يقومون بأرباح غر  اعية، أما فيما  ارية وص

وجودة ي مقر نشاطهم.  الضرائب ا

يا على تسجيل العمليات الي تقوم ه ذا الدفر مب ؤسسة بتواريخ متتابعة يوما بعد يوم، مع إما ويكون  ا ا
د أو دات  نتائج العمليات شهريا على اأقل، ويعزز قيد كل عملية مهما كان نوعها ومهما كانت قيمتها مست عدة مست

 تثبت وتفصل العملية. 

ذا الدفر بائية، كما أن غياب  د كل طلب من اإدارة ا ذا الدفر ع ب أن يقدم  يشكل سببا كافيا إلغاء  و
كلف بالضريبة اسبة ا  .2ورفض 

 دفتر الجرد: -

رد ناتج عن األزامية مسك دفاتر إإن     ذا البمية الي يكتسا ا برصد ميع اها  سابات دفر الذي يسمح ل
ية بالدورة من  ع رد مؤشر من طرف قاضي  أجلا ب أن يكون دفر ا الية، كما  ة ا الية ي هاية الس إجاز القوائم ا

                                                           
1
ادة  -  رجع السابق، ص64ا  .26، نفس ا

2
رجع السابق، ص -   .52نوي جاة، نفس ا
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ع الشطب أو  وامش وم ع الكتابة ي ا لوا من كل فراغ أو بياض، وم مل الصبغة القانونية، وأن  احكمة ح 
 1التزوير.

 حفط دفاتر المحاسبة وسندات المراسلة:  - 

ب ااحتفامن ا 12 طبقا للمادة طابقة بالدفاتر احاسبية  ظلقانون التجاري فإن  راسلة والصور ا دات ا وس
وات 10دة  للرسائل  .2س

 االتزامات ذات الطابع الجبائي: /2

بائإ مل االتزامات ا ظيم العاقة بن اإدتها القوانن هية الي شرعن  بائية وار ادف إى ت بالضريبة، كلفن ة ا
ذ اا  لتزامات ي:وتتجلى 

تمثلة فيماتقديم التصريحات:  -  يلي: وا

 :التصريح بالوجود 

اضعن للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل اإما أو  دد وا كلفن بالضريبة ا ب على ا
زافية الوحيدة أن يقدموا ي الثاثن ) ف ) ( يوما اأوى30الضريبة ا ا بالوجود ص ( G n°8من بداية نشاطهم تصر

ماثلة. 183طبقا للمادة  اإى مفتشية الضرائب التابعن  باشرة والرسوم ا  من قانون الضرائب ا

 :التصريح الشهري أو الثاثي لرقم اأعمال 

ف ) كلفن أن يودعوا كشفا شهريا أو فصليا ص العمليات  عمال، وتفاصيل( لرقم اأGn°50ب على ا
ذا خال عشرين) ستحقة ي نفس الوقت، و اضعة للضريبة، وتسديد الضريبة ا والية للشهر أو الفصل 20ا ( يوما ا

دد إدارة الضرائب. عي الي   ا

                                                           
1
رجع السابق، ص -   .36لياس قاب ذبيح، نفس ا

2
رجع السابق، ص -   .53نوى جاة، نفس ا
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راكز الضرائب الذين يقل  كلفن بالضريبة التابعن  دفوعة من قبلهم خاكما يتعن على ا قوق ا ل مبلغ ا
ة ال ار)أسابقة عن مائة ومسن الس والية وتسديد 150.000لف دي ة ا تعلقة بالس اهم ا ( دج، باكتتاب تصر

ستحقة كل ثاثة )   .1( أشهر03الضريبة ا

 :التصريح السنوي 

باشرة ماثلة، وجب علي  كل شخص خاضع للضرائب ا ة، تكتا والرسوم ا اب تصريح مداخيل وذلك كل س
اسب وذلك قبل  ة من أرباح  كل أفريل من 01ويكون مصادق من طرف  توي على كل أعمال خال الس ة، و س

اضعة للضريبةIBS) الشركة  .(، وقيمة اأرباح ا

اضعن للضريبة على الدخل اإما ) كلفن ا (، ملزمون أيضا مأ IRGأما عن اأشخاص الطبيعين أي ا
توي على إما اأرباح و  01تصريح قبل  اسب، و ة مالية، ويكون أيضا مصادق من طرف  أفريل من كل س

الية، مثل اأطباء وا ة ا داخيل احصلة  خال الس ذا التصريح يسمح أعوان اإدارة معرفة الوضعية ػا . و حامون..ا
،الضريبية لكل مكلف بالضريبة سبة ل فإن اإدارة ا تعفي من  ، وح ي حالة عدم مارسة نشاط كوجود فرة فراغ بال

قارنة بن التصريح السذا اا ات الشهريلتزام، وتقوم اإدارة با  .2خراج الفرقتس، اةوي والتصر

 و الوفاة:أالنشاط  التصريح بالتنازل أو التوقف عن 

ازل أاي ح شاط لة الت زئي أو الكلي عن ال قيقي علي و التوقف ا ظام ا  أجلن يكتتب ي أكلف خاضع لل
 يلي: ( أيام ما10عشرة )

 ؛ضريبةالداخيل الي م تفرض عليها تصريح إما با 

 فية داخيل الص  .تصريح خاص با

                                                           

 
اجستر، كلية العلوم اا،مذكرة 2010-2000دراسة حالة للفترة  في ظل اإصاح الضريبي تفعيل الرقابة الجبائيةعبد الغي كحلة،  -1 تصادية وعلوم قا

دية،  زائر،التسير،جامعة ا  . 97-96،ص2012ا
2
رجع السابق، ص -   .54قتال عبد العزيز، نفس ا
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ب أن تودع ي  ات  ات التصر شاط، وي حالة وفاة  بتداءاأيام  10 أجلو ازل أو التوقف عن ال من تاريخ الت
علومات الضرورية لتأسيس قيقي، فإن ا ظام ا تو مستغل خاضع لل خال ستة أشهر الي  الضريبة تودع من قبل ذوي ا

 .1تتبع تاريخ الوفاة

 وضع رقم التعريف اإحصائي:ب/ 

بائين  اربة الغش والتهرب ا ة قصد دعم إجراءات  الية لس ة، نص قانون ا ق موعة من  2002ا على 
ها وضع "رقم التعريف اإحصائي" ذ اإجراءات أكثر انسجاما وم حيث م استبدال  ،التدابر الي ترمي إى جعل 

و إجراء جري ب نالعبارتا بائي بعبارة  رقم التعريف اإحصائي، و بائي ورقم بطاقة التعريف ا سبة الرقم التعريف ا
اعيا  زاولن نشاطا ص وين ا ع ب على كل اأشخاص الطبيعين وا حرا أو  واريا أ أوللمكلفن بالضريبة، لذا 

شاطهم وعدم تقدم التعريف اإحصائي، أو  تعلقة ب تقليديا، أن يشروا إى رقم التعريف اإحصائي على كل الوثائق ا
 .ليقيؤدي إى تعالتصريح معلومات خاطئة  

 تلف شهادات اإع ضافةتسليم   .فاء من الرسم على القيمة ا

 ؛تسليم مستخرجات من جدول الضرائب 

  ادتن صوص عليها ي ا ماثلةمكرر من قانون ا 219و 1-219التخفيضات ا باشرة والرسوم ا  ؛لضرائب ا

 قوق والرسوم ح تأجيات قانونية عن دفع ا  ؛م

 2اكتتاب استحقاقات للدفع. 

 : الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة.ثانيا

بائية وحة لإدارة ا م بائية  إن الصاحيات والسلطات الواسعة ا تقابلها حقوق صوص عمليات الرقابة ا
كلفن  بائي إى ا شرع ا ا ا اضعن وضمانات أعطا كلفن ات الرقابة، هدف خلق جو من الفا هم والراضي بن ا

دققن من  ي كاآي:خرى، أجهة من جهة واأعوان  ا  والي 

 

                                                           
1
رجع السابق، ص -   .28عوادي مصطفى، نفس ا

2
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  : التحقيقانات المتعلقة بسير عملية مالض /1

 بالتحقيقاإشعار  واإعام المسبق أ -

بائية ا يستطيعون اإ إن أعوان راقبة ي مقابلجراء أي مراقبة جبائية بدون إرسال إشعإدارة ا إشعار  ار با
اضعباا كلف ا كلف مرفقا ميثاق حقوق وواجبات ا ذا اأ أجلللرقابة من  ستام من ا ، و  10 أجلخر ل إعام

اسبت ي حال مراقبة احاسبة، و  ، وعلى كل حال مكن  15 أجلأيام لتحضر  عمقة كحد أد راقبة ا يوما ي حال ا
اء على) جلللمكلف أن يطلب مديد اأ ذا ا ،طلب( ب ع احققن من القيام بشكل مفاجئ مراقبات ي عن  و م

ك ادية لاا صر ا ة الع ص معاي  ستغال ووجود الوثائق احاسبية للمكلف.ان 

                                                                                                              بمستشار ةستعاناا -
امي   بائية أن يستعن مستشار من اختيار )  مستشار جبائي(،  ،اسب ،مكن لكل مكلف خاضع للرقابة ا

بائية ومكن ل أيضا أن يعن من مثل خال فرة راقبة  ،إجراء الرقابة ا ع من إجراء عمليات ا كلف ا م وغياب ا
ادية  ة ا  ها.ئتفقد من قيمتها ي حال عدم إجرا واليالفجائية للمعاي

 عدم إعادة الرقابة -   

دما  ص نفس الضرائب والرسوم ونفس الفرة، وكذلك ع ري رقابة أخرى فيما  بائية أن  ا مكن لإدارة ا
بائية ت مارسات التدليسية، باإضافة إى الرقابة ا دما يعطي تكون فرة الرقابة قد تقادمت ماعدا ي حالة ا كون هائية ع

يضا ي حالة غياب أأو  يوما 30 أجلحال عدم الرد ي قراحات، أو ي كلف موافقت على التعديات وااا
ص الضرائب وال راقبة  دما اول، وبصورة رسوم الي م تذكر ي اإشعار اأالتعديات، ويرسل إشعار آخر با ائية ع ستث

الفات مس   .1ذ الضرائب والرسوميكتشف احقق 

 تحديد مدة التحقيق -   

كا   ت طائلة البطان أن تستغرق مدة التدقيق ي عن ا ددة للدفاتر والوثائق احاسبي نا مكن  ة آجاا 
ذا طبقا لرقم اأ ؤسسة:و ويا مع طبيعة نشاط ا  عمال احقق س

                                                           
1
رجع السابق، ص -   .22عوادي مصطفى، نفس ا
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 دمة حددت دة بأربعة ) مؤسسات تأدية ا وي ا يتعدى لرقم اأ ( أشهر04ا دج  1.000.000عمال س
وي أكثر من أ( أشهر لرقم 06وستة )  ؛دج 5.000.000دج وأقل من  1.000.000عمال س

 ؤسسات اأ وي ا يتعدى شهر لرقم اأأ( 04خرى حددت بأربعة)ا دج، وستة  2.000.000عمال الس
وي أكثر من 06)  ؛دج 10.000.000من  دج، وأقل 2.000.000( أشهر لرقم اأعمال الس

اات اأ ة واحدة، فخرى أما ي ا ا سبق ذكر ي حاات استعمال ابمدة التدقيق ا تتعدى مدة س اء  ستث
كلف لطلبات التوضيح والترير  طرق تدليسية مثبتة قانونا أو تقدم معلومات خاطئة وغر كاملة أو عدم استجابة ا

ديد مدة التدقيق ابتداء من تاريخ  لزمة، كما يتم   .1التدخل اأول للمدققنا

 بالسر المهني االتزام -

كلفن بالضريبة كل شخص مدعو         هي إزاء ا صيل يلزم بالسر ا اء أداء وظائف أو صاحيات ي إعداد أو  أث
الف ذلك يتعرض  ، وكل من  عمول ب صوص عليها ي التشريع الضريي ا تعلقة بالضرائب والرسوم ا ازعات ا أو ي ا

ادة   من قانون العقوبات. 301للعقوبات مقتضى أحكام ا

د القيام كما يلزم القانون الضريي ضابط الشرطة القضائية  هي ع بائية بكتمان السر ا وأعوان اإدارة ا
كلف ة على ا عاي  .2بإجراءات ا

 الضمانات المتعلقة بإجراءات التقويم /2

 :اإشعار بالتقويم -

بائية بعد  مل اب على اإدارة ا اسي، أو ي  ذا التحقيق  ا من عملية التحقيق، سواء كان  نتهاء
بائية تائج، وذلك  الوضعية ا كلف بال ذا بإرسال إشعار بالتقوم عن طريإباغ ا ق رسالة ح ي غياب التقومات، و

ب أن يكون مفصا ومعلا بصفة كافية تسمح للمكلف بإعادة تشكيل أسس موصى عليها مع إشعار باا ستام، و
تبعة، والسماح للمكلف ا في أسباب وطرق التقوم ا ( يوما 40) أجلبإبداء ماحظت وذلك ي  فرض الضريبة، ومبي

                                                           
1
رجع السابق، صلياس قا -   .39ب ذبيح، نفس ا

2
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فيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون اإشعار  أجلوقبل انقضاء  الرد، على احقق  أن يعطي كل الشروحات الشفهية ا
ذا اأخر م ذلك.  إذا طلب 

 :حق الطعن -

تلفم يهمل  ة  عا كلف بالضريبة  انب الذي يعد حقا من حقوق ا ذا ا شرع  افات بن اإدارة  ا ا
كلف حول نتائج ال ذا اأالضريبة وا شرع  ح ا تائج يطلب من خال إخر تحقيق، لذا م مكانية الطعن، وتلك ال

زئي أو الكلي أو التعديل أو  طبقة وذلك بإالتخفيض ا سب ا ساب ل هات عادة ا تقدم شكايات لدى ا
ية ع ي:1ا  حسب التدرج و

  وح للمكلف للدفاع عن اإدارة الضر الطعن أمام ازعات لكون إجراء أساسي م ذا يعتر أوى مراحل ا ئب و
بائية لتصحيح أخطائها قبل اللجوء إى القضاء، كما تقبل الشكاوي إى غاية  ، وكذلك وسيلة لإدارة ا حق

ة إدراج جدول التحصيل 31 والية لس ة ا  ؛ديسمر من الس

  ذ اللجان بدراسة الطعون الطعن أمام اللجان تص  ازعات القضائية لكوها  ذا قبل التوج للم اإدارية، و
كلفن أو من اإ قدمة من ا شر ا بائية على حد سواء، لكون ا ذ اللجان للمحافظة على  عدارة ا أحدث 

خ غ قرار ليتب خبتدءا من تاريشهرين ا أجلتصة ي توازن القوى بن الطرفن، غر أن يتم الطعن أمام اللجان ا
رفوعة إليها بالقبول أو ب ذ اللجان بإصدار قراراها حول الطعون ا أربعة  أجلالرفض الصريح ي اإدارة، لتلزم 

ةإشهر من تاريخ تقدم الطعن أ( 04)  ؛ى رئيس اللج

 ذا بالتوج  الطعن أمام هات القضائية، و تعلقة  ى الغرفة اإدارية باجلس القضائيإا زاعات ا ظر ي ال لل
ان الطعن، ي  ازعات أو  كلف بقرارات مصلحة ا ع ا ( 04) أربعة أجلمختلف الضرائب والرسوم إذا م يقت

ظر أمام  أشهر من تاريخ تقدم الطعن وي حالة الطعن للقرارات الصادرة من اجالس القضائية فيجوز إعادة ال
 .الغرفة اإدارية باجلس القضائي لس الدولة للفصل ي قرارات

كلف بالضريبة تعبرا عن رفض لكل التجاوزات واأخطاء  إن كل الطرق الطعن السابقة عبارة عن حق ا
د للطعن ذا بتقدم كل التريرات الضرورية كس ، و بائية ضد مارسة من قبل اإدارة ا  .2ا

                                                           
1
رجع السابق، ص -   .58نوى جاة، نفس ا
رجع السابق، ص  -2  .40لياس قاب ذبيح، نفس ا
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 :خاصة الفصل

بائية         بائية من  تعد الرقابة ا م اإجراءات الي تتبعها اإدارة ا علومات الواردة  أجلمن أ التأكد من صحة ا
ا إى  بائية تسعى من خا كلفن بالضريبة، كما تعتر أداة قانونية ي يد اإدارة ا كتتبة من طرف ا ات ا ي التصر

كلفن ي تأدية واجباهم الضريبة، والعمل على اكت قيق  اأخطاءشاف مراقبة ا خالفات وتصحيحها وتقومها بغية  وا
تظرة من تلك العملية. شودة وا داف ا  اأ

ذ         دافولتحقيق  ظيم مراحل سر عملية الرقابة  اأ شرع على ت بائية، عمل ا رجوة من عملية الرقابة ا ا
بائية، وك ياكل إدارية وأسذا ظيم  صالك ت ذ ا  .ح مهام يقوم بػهاد لكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الفصل الثاي:

قدرة التحقيق احاسي 
 على دعم الرقابة اجبائية
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 تمهيد

زائري أدوات    شرع ا ا ا بائية ومارستها بكفاءة أكثر، وضع  ظيم عملية الرقابة ا سعيا من طرف القانون لت
فيذ مهامه موعة من اإجراءات والوسائل الي يعتمد عليها اأعوان احققن ي ت  الرقابية. مقانونية، تتمثل ي 

ذ اإجراءات طريقة التحقيق ا  كلف من حيث الشكل ومن بن  اسبة ا حاسي، حيث هتم بفحص 
كلف صرح ها من طرف ا ة اإقرارات ا ذ الطريقة إى التأكد من مدى صحة ونزا ضمون، حيث هدف  ، ولكي وا

ات ؤ ب أن تتوفر في ا ها احقق احاسي الذي  ب أن تتوفر على عدة عوامل من بي  يكون التحقيق ذو فعالية 
رات الكافية لتسير عملية التحقيق احاسي  .وا

عرفة أكثر على مراحل التحقيق احاسي    ا يوفاعليت و ات الواجب توفر ؤ ا  احقق وا ذا الفصل  بتقسيمقم
 إى ثاثة مباحث:

ية التحقيق احاسي. المبحث اأول:  ما

 تحقيق احاسي.ال مراحل المبحث الثاني:

بائية. الثالث: المبحث م ي دعم الرقابة ا    التحقيق احاسي كآلية تسا
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ية التحقيق المحاسبيالمبح  ث اأول: ما

رى خارج مصاح  يعد التحقيق احاسي كان، ومثل  اإدارةرقابة معمقة  ديدا تتم مباشرة ي عن ا بائية  ا
اسبة ا ادفة إى فحص  اصر ااستغال ملة من العمليات ا ية ومقارنتها بع ع ات  للتأكدؤسسة ا من صحة التصر

قدمة ستحقة أوعية اأمثلهدف التحديد  ؛ا  .1تلف الضرائب ا

 ب اأول: مفهوم التحقيق المحاسبيالمطل

 أوا: تعريف التحقيق المحاسبي    

موعة العمليات  :يقصد بالتحقيق ي احاسبة/ 1 كتتبة من طرف الي يستهدف "  بائية ا ات ا ها مراقبة التصر م
 ، اسبت كلف بالضريبة وفحص  ا ح يتس معرفة مدى  والتأكدا ادية وغر عطيات ا من مدى تطابقها مع ا

 .2"مصداقيتها

بائية: " 20وفقا للمادة / 2 ا من قانون اإجراءات ا قيق ي  بائية إجراء  كلفن مكن أعوان اإدارة ا سبة ا
  .3بالضريبة وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها"

بائية  أيضا التحقيق ي احاسبةب يعو / 3 ات ا كلفن موعة العمليات الرامية إى مراقبة التصر كتتبة من طرف ا ا
 .بالضريبة

كان، ب أن يتم التحقيق ي الدفاتر والوثائق احاسب   كلف  ماعداية بعن ا ي حالة طلب معاكس من طرف ا
صلحة ا قانونا من طرف ا رة يتم إقرار صلحة أو ي حالة قوة قا  .4بالضريبة يوجه كتابيا وتقبل ا

 ثانيا: الهدف من عملية التحقيق المحاسبي
و إبراز كل اأ      دف اأساسي من وراء عملية التحقيق احاسي،  اسبة  خطاء وإن ا ة ي  تضم اإغفاات ا

ستحقة الي قدمتها احاسبة. تلف الضرائب والرسوم ا كلف بغرض التأكد من صحة وعاء   ا

                                                           
1
مية 02، العددتعبئة الموارد الجبائية كخيار إستراتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائرية، بسمةي عوو شوقي جباري    زائرية للت ، اجلة ا

 .38، ص2015ااقتصادية،جوان
ى بوعام  2 الية وااقتصادية ة الجزائرنحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار اأزمة حال ،و "اأزمة ا ، مداخلة ملتقى علمي دو

زائر، ية، جامعة سطيف، ا وكمة العا  .8، ص2009الدولية وا
ادة   3 بائية، ص1-20ا  .10، قانون اإجراءات ا
ادة  4   ، ص1-20ا رجع نفس  .10، ا
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ر  و معلوم أن التحقيق احاسي  كلف بدءا من اإشعار  ىوكما  فيذ ضمن إطار تشريعي يضمن حقوق ا ت
تائج ال ااأو للتحقيق وانتهاء  وم فالتحقيق احاسي يهدف إى التأكد من: ،1يبةهائية للمكلف بالضر بتتبع ال

 قدمة  ؛صحة اإقرارات الضريبية ا

 تاحة والوثائق الثبوتية عطيات ا تلف ا  .2صدق احاسبة مقارنتها مع 

 3مقومات التحقيق المحاسبيالمطلب الثاني: 

ي وجوب       ة  قومات اأساسية أية مه م ا ة يعمل على ضوئها مارسن  من أ وجود معاير ومستويات معي
كم  ا قواعد ومبادئ سلوكية  ب أن تكون  ة  ة ويسرون على هجها ي كافة مراحل العمل، وأي مه ه ذ ا

و اجتمع الذين يتواجدون ب والبيئة الي يعملون فيها.  تصرفات أصحاها 

سبية الي تشغله      ة التحقيق احاسي قد فرضت على احققن أن يتحلوا بسلوؾ أخاقي لتأدية إن اأمية ال ا مه
ية باحقق. ع  عملهم بطريقة تقابل ثقة اأطراف ا

 : تعريف قواعد سلوك مهنة التحقيقأوا

ظ    بادئ أو القيم الي تتمثل ي القوانن، القواعد الت موعة من ا ة التحقيق بأها  يمية، يقصد بسلوؾ مه
ختلفة. ظمات ا ية، ومواثيق السلوؾ ي ا ه ية ومواثيق العمل للجماعات ا واعظ الدي  ا

داف قواعد سلوك مهنة التحقيقثانيا   : أ

ا فيما يلي: از  مكن إ

 ي اح ةرفع مستوى مه ه  ؛اسبة والتحقيق مع احافظة على كرامة وتدعيم تقدم ا

  مية روح التعاون ويةبن احاست ع ادية واأدبية وا هم ا  ؛بن واحققن ورعاية مصا

 يل العلمي والعملي صوص واأحكام القانونية لتوفر مبدأ الكفاية ي التأ  ؛تدعيم وتكملة ال

 ية رفيعة ية ومستويات علمية ومه ين على االتزام معاير ف ه ة والثقة ي نفوس ا  ؛بث الطمأني

                                                           

ى بوعام،  1 رجع السابقو  .8، صنفس ا

رجع السابق، صالعثماي مصطف  2  .174ى، نفس ا
رجع السابق، ص  3  .49-48لياس قاب ذبيح، نفس ا
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  المحاسبي : معايير التحقيقثالثا

ي: اوقد م تقسيمه     إى ثاثة معاير أساسية و

 :المعايير العامة /1

عاير      ا أطلق عليها البعض با ة التحقيق، ومن  ن سيزاولون مه عاير تتعلق بالتكوين الذاي  موعة من ا ي  و
ي:  الشخصية وتشمل ثاثة معاير 

  ذا بتوفر أن يقوم بعملية التحقيق شخص أو أشخاص يللديهم خرة كافية وتدريب مهي مائم و العلمي  التأ
سابات قيق ا  ؛والعملي مع عامل التطوير والتحديث ي 

  ياد مثان ة ساس اأجر اااستقالية وا زا ة التحقيق أي قدرة احقق على العمل ب  وموضوعية؛ه

  ية الازمة حيث ترتبط باحقق عدة ه اية ا ية ونمسؤوليات ليكالع ه  .مدركا لكل حقوق وواجبات ا

 :معايير العمل الميداني /2

كم طبيعة ومدى أدلة اإثبات الواجب  بادئ الي  فيذ عملية التحقيق، ومثل ا عاير بتخطيط وت ذ ا وترتبط 
ي: صول عليها، وتشمل ثاثة معاير   ا

 طط واي وشامل للعملية ويشرف على مس سطرةوضع  فيذ الرامج ا  ؛اعدي بطريقة مائمة لت

  ديد مدى ري على ضوئ  عمول ب الذي  ظام الضبط الداخلي ا كمة إجراء تقييم شامل ل القيام بدراسة 
ب أن يقتصر عليها التحقيقال  ؛فحوصات الي 

 احظة وااس عة عن طريق ا ق صول على اأدلة وقرائن اإثبات الكافية وا صادقات الي من ا تفسار وإرسال ا
الية احقق فيها  .شأها أن تكون أساسا معقوا إبداء الرأي العائد للبيانات ا

 معايير إعداد التقارير:  /3

ا فيما يلي: از  والي مكن إ

 تعارف عليها الية وفقا للمبادئ احاسبية ا  ؛ب أن يبن التقرير ما إذا م إعداد القوائم ا

  بادئ احاسبية من جود الثبات والتجانس وااستمرارية ي تطبيق و قارنة للفرات أجلا  ؛قابلية ا
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 علومات ما م يفيد خاف ذلك الية ليبن مدى كفاية ا  ؛اإفصاح الكلي لكل بيانات القوائم ا

 ب ذكر اأس ايد وي حالة عدم إبداء الرأي   .اببيتضمن التقرير رأي احقق بشكل 

 خصائص المحقق المحاسبي: الثالثالمطلب 

الية أو العملية الضريبية،   قيق العملية ا ختلف مراحل التحقيق، سواء ي  ابض  صر البشري القلب ال مثل الع
ب  ذ اأسباب  داف، و قيق اأ فيذ بغرض الوصول إى  ظيم، والت و الذي يقوم بالتخطيط والت تتوافر  أنفاحقق 

طلوب،  أخاقية صفاتمبادئ و  احقق ي  قيقي وا دف ا ذ الصفات وإن كان من ددة بدوها ا مكن اجاز ا و
ذ الصفات  ب أن تكون  ستقل  فروض أن يتحلى ها كل إنسان، إا أن احقق احاسي ا ي مكونات ا

كلفن وفقدان االتزام الطوعي من سوف تفقد العملية الضريبية احرامها من مهور  وإا شخصياهم، واطنا ، لذلك ا
عيار الدو رقم ) هي للمحاسبن القانونين 910فقد نص ا ( ي الفقرة الرابعة على ضرورة التزام احقق بقواعد السلوؾ ا

ية ه سؤوليات ا كم ا هي الي  اد الدو للمحاسبن، وتتضمن قواعد السلوؾ ا للمحقق على ما  الصادر عن اا
ية. عاير الف هي، ا ية، السرية والسلوؾ ا ه اية ا وضوعية، الكفاءة والع  يلي: ااستقالية، ا

اتأوا  : المؤ

تمثلة ي: ية مائمة وا ختص ي التحقيق احاسي أن متلك كفاءات مه  ب على احقق ا

  ؛التحقيق احاسي وأساليبطرق معرفة 

 ؛ل القانوي للوحدة ااقتصادية موضوع التحقيقمعرفة الشك  

 ؛مهارات ااتصال مع كل أطراف العملية التحقيقية 

 تعارف عليها ي علم احاسبة و بادئ اأساسية ا  .1التحقيق معرفة ا

 ااستقالية: ثانيا

ب أن نقدر  احقق احاسيتعي ااستقالية أن يكون       ، كما  ويا، ايدا ي قرار ذا ااستقال ماديا ومع
داف ادي أن ا يكون احقق ي موضع تبعية قد تؤثر على تسوية أ ادة ، 2ويتطلب ااستقال ا ص ا من  45حيث ت

                                                           

مود ذيب حوسو،  1 ية، كلية الدراسات العليا، فلسطن،التدقيق لأغراض الضريبية مد  جاح الوط اجستر، جامعة ال  .48-47، ص2005، مذكرة ا
اجستر،التصريحات الجبائية دور المراجعة الجبائية في تحسين جودةقحموش مية،   2 جامعة  كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير،، مذكرة ا

زائر،قاصدي مرباح، ورقلة،  .27،ص2013 ا
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طبق رقم  ؤرخ ي  03-06اأمر ا تعلق بالقانون  2006جويلية  15ا ع كل  اأساسيا العام للوظيفة العمومية، م
، مباشرة  الوطي ي السلم اإداري أن متلك داخل الراب موظف مهما كانت وضعيت  آخربواسطة شخص  أوأو خارج

، أو تشكل عائقا للقيام مهمت بصفة عادية ي استقاليتصفة من الصفات مصاح من طبيعتها أن تؤثر على  بأي
ضع لرقابة اإدارة بائية مؤسسة  ذ اإ ا ا صل مع  تمي إليها أو   .1دارةالي ي

 : السرية المهنيةثالثا

اطر قد تعود  يطالب احقق احاسي طوال مهمت معرفة أنمكن  معلومات سرية أين تشكل ي إفشائها 
ل  ؤسسة  بائي للمؤسسة، إذا م وق أيضا، التحقيقبالضرر على ا تعلقة بالوضع ا تاجات ا عها ي أيدي و ميع ااست
ا.أطراف ثالثة مكن أن تست  خدم ضد

 : الكفاءةرابعا

هام، ي الواقع فإن  وع من ا ذا ال دد تطور  ي الي  ا أمية كبرة ي التحقيق احاسي، أها  الكفاءة صفة 
ين  ع ققها خرة وكفاءة ا ودة الي  د اأد من ا جاح  عملية التحقيق احاسي يعتمد بالدرجة اأوى على مستوى ا

ذا ا ذا الشرط ا يتطلب من احقق احاسي معرفة كيفية فرض الضريبة فقط،  -من حيث التحقيق احاسي -جالي 
ب أن يكون احقق احاسي  يات التحقيق ح مك السيطرة على اأمور احاسبية نتيجة لذلك،  ولكن أيضا معرفة تق

 .2ى عال من الكفاءةو على مست

 لمهنيةخامسا: بذل العناية ا

د إعداد   اسبة خال كل مرحلة من مراحل التحقيق، أي ع ويعي ها أن يقوم احقق احاسي باجهودات ا
فيذ إجراءات التحقيق د ت  .برنامج التحقيق وع

ها:  ب أن تتوفر ي احقق احاسي بعض الصفات اأخاقية م ية السابقة  ه  وباإضافة إى الكفاءات ا

  الدقة ي اأقوال واأفعال؛الصدق و 

 ة؛ زا  اأمانة وال

                                                           

اليةدليل أخاقيات المهنة لموظفي المديرية العامة للضرائب  1  .10، ص2016،، وزارة ا
رجع السابق،ص  2  .28قحموش مية، نفس ا



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[36] 

 د اكتشاف اأخطاء د طرح اأسئلة أو ع كلف سواء ع عاملة والتصرف مع ا  .1اللياقة مع حسن ا

 لتحقيق المحاسبيا مراحلالمبحث الثاني: 

بائية الي توفر الشر      سن تسبق عملية التحقيق مهام أساسية وضرورية تقوم ها اإدارة ا وط الازمة للسر ا
لفاتذ العملية  ديد ا لفات م  ويكون ذلك من خال  ذ ا ا ي  عاير الواجب توفر قدمة للمراقبة وكذا ا ا

راحل بشيء من التفصيل:دراستها ذ ا   ، وفيما يلي سيتم ذكر 

 لعملية التحقيق المحاسبي  يةالتحضير المرحلة ول: المطلب اأ

ت طائلة البطان، لذلك يستوجب على احققن  التزامدم إن ع       علها  بائية،  احققن بإجراءات الرقابة ا
بائي. اإجراءاتإتباع  ص عليها التشريع ا  الي ي

 برمجة التحقيق المحاسبي  :أوا

كلفن الذين سيخضعون لعمليات مراقبة احاسبة       ة ا ددة  انتقائيةية و معاير قواعد إجرائ يكون وفقإن بر
ركزية  صاح ا هوية للضرائب وا ديريات ا ا تتم من قبل ا فيذ ذ الرامج ومتابعة ت ركزية، وإعداد  من قبل اإدارة ا

 للمديرية العامة للضرائب.

 إجراءات إعداد برنامج التحقيق المحاسبي:/1

ل مرا إعداد إن    كلفن الذين سيكونون  ا عاقة مباشرة قبة قائمة ا ديرية الوائية للضرائب الي  تتم من قبل ا
ة بإرسال اقراحات  فتشيات كل هاية س كلفن، حيث يكلف رؤساء ا بائية الوائية،  إىبا ديرية الفرعية للرقابة ا ا

هائية  دد القائمة ال عي بالتشاور معها، و دير الوائي للضرائب ا وتوجهات  اانتقاءمعاير  ااعتباربعن  باأخذويقوم ا
توفرة. ركزية، ومن ناحية أخرى اإمكانيات ا صاح ا  ا

تلف       ليل  عمقة، تقوم بعد ذلك  أواحاسبة  مراقبةالتسجيل ي برنامج  اقراحاتوبعد فحص و راقبة ا ا
راجعات( بتحديد الرنام ركزية )مديرية اأحاث وا كلف اإدارة ا صاح ا فذ من قبل ا وي الذي سي هائي الس ج ال

ركزية أن تطلب ي  لإدارةبالرقابة، كما مكن  للوضعية ة تسجيل مكلف ما ي مراقبة احاسبة أو مراقبة معمقة ظ أيا

                                                           
1
اجستر، كلية العلوم دور المراجعة الجبائية في تدنئة المخاطر الجبائيةميداتو،  صاح   والتجارية وعلوم التسير، جامعة قاصدي  ااقتصادية، مذكرة ا

زائر،  .49، ص2012مرباح، ورقلة، ا
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اءا على معطيات أو بيانات خاصة ي حوزها أوالشخصية  ة خارج الرنامج، ب عي صاح ا ومكن تلخيص  ،1مرسلة إى ا
بائية: اضعن للرقابة ا كلفن ا ة ا  2 بر

  كلفن للمراقبة ي مفتشية الضرائب م ااقراح ملفات ا  ؛للمديرية الوائية للضرائب إرسا

 هوية للضرائب ديرية ا راقبة إى ا  ؛إرسال قائمة برنامج ا

 راجع راقبة إى مديرية البحث وا ا للتحقيق أجلات من إرسال قائمة برنامج ا  ؛قبو

 راجعات راقبة من طرف مصاح البحث وا فيذ برنامج ا  ؛ت

  ديرية الفرعية ديرية الوائية من خال ا راقبة من طرف ا فيذ برنامج ا بائية للرقابةت  ؛ا

 بائية كلفن من طرف نيابة مديرية الرقابة ا راقبة لدى ا فيذ برنامج ا  ؛ت

  ؛التسوية بعد تقرير هاية التحقيقاستخراج جداول 

 داول الضريبية  إرسال  ؛قباضة التحصيل إىا

 كلف قوق والغرامات من طرف ا  ؛تسديد ا

 كلفن راقبة لدى ا فيذ ا  .ت

 :معايير انتقاء المكلفين /2

كلفن بالضريبة الذين سيخضعون لعملية الرقابة ا يتم وفق معاير  انتقاءإن عملية       ددة لكن تتعلق ا
راقبة، إعداد أجلتتبع من  أنعموما حاات ظرفية، وعلى كل حال توجد عدة معاير مكن   3 من أمها: برامج ا

 طوي على عمليات غش كبرة، أو فرص غش مرتفعة مثل رة، مقدم  :اأنشطة الي مكن أن ت هن ا ا
ملة، الشراء وإ دمات، نشاطات ااستراد والبيع با  عادة البيع......ا

 ستوردة افسية مع السلع ا  ؛اأنشطة احتكرة وغر الت

 ؛تقسيم جغراي متوازن يسمح بتغطية إقليم الواية 

 هن  ؛تقسيم عادل مس اأنشطة وا

                                                           
1
زائر، ، الطبعة الثانية، مطبعة سخريائريالرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة في النظام الجبائي الجز عوادي مصطفى و زين يونس،   ، ا

 .48-47ص ،2010/2011
2
رجع السابق، ص    .108عبد الغي كحلة، نفس ا

3
 .48سابق، صالرجع نفس اعوادي مصطفى وزين يونس،   



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[38] 

  توي على أخطاء متكررة وحاات نسيان خطرة مكتشفة اءملفات جبائية للمكلفن  الرقابة الداخلية،  أث
كانولكن م تفهم ب اسب إا بإجراء مراقبة ي عن ا  .1شكل م

 لعملية التحقيق المحاسبي التمهيديةاإجراءات  :ثانيا

كلف بالضريبة     كلف، ابد من إعام ا بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو  قبل قيام احقق بعملية الرقابة على ا
كلف بالضريبة تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا ميثاق ح ، على قوق وواجبات ا اسبت  أناحقق ي 

ذا اإشعار10) أد للتحضر، مدت عشرة أجليستفيد من  قابل يقوم احقق  ،2( أيام، إبتداءا من تاريخ استام  وي ا
ي:  ي مكتب ببعض اأعمال التمهيدية إجراء مراقبة احاسبة و

 ا بائي للمكلف ا لف ا  لضريبة؛ضع لدراسة ا

 كلف شاط ا ية ل  .دراسة الوثائق التق

 سحب ودراسة الملف الضريبي للمكلف: /1

كلف قبل إجراء التحقيق احاسي، سواء من حيث كون ملف ضريي مفتوح      يقوم العون احقق بفحص ملف ا
ؤسسة باسمباسم شخص طبيعي) سبة ا ؤسسة أو (، أو مفتوح باسم شخص طبيعي)ملف شخصي(، بال لصاحب ا

 الشركاء.

ذا اأخر من حيث مدى      وية  بائية الس ات ا كلف من حيث التصر كما يقوم العون احقق بفحص ملف ا
ات مودعة قانونا وبطريقة  ات، سواء كوها تصر ذ التصر ها احدد، أو مؤجلة ضبط تواريخ إيداع  تظمة وي تار م

تظ  .3مة، أو ح م تودع أصاقانونا وبطريقة غر م

 الضرائب المباشرة: /أ

بائية   ات ا ات، وفحص التصر قام اأول يقوم احقق مراقبة تواريخ إيداع التصر وية، وي حالة  ي ا الس
ا بعن  كتتبة علي أن يأخذ ات ا ي: ااعتبارإيداع متأخرة للتصر  4 ويواج احقق ثاث حاات 

                                                           
1
رجع السابق، ص    .107عبد الغي كحلة، نفس ا

2
ادة    رجع 4-20ا بائية، نفس ا  .10السابق، ص، من قانون اإجراءات ا

3
رجع السابق،ص ،عبد الغي كحلة    .109نفس ا

4
، ص   ب س المرجع الس نس، ن ن  ز اد مصط   .25-ع
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 ات مود تظمةالتصر  ؛عة ي اآجال احددة قانونا وبطريقة م

 تظمة ودعة بعد اآجال احددة قانونا وبطريقة غر م ات ا  ؛التصر

 ات الي م تودع أصا  .التصر

كلف غر      ا ا ضع  اءا على كشوفات فرض الضريبة أن الضرائب والرسوم الي  ويقوم احقق بالتأكد ب
داول والتحقق من أن أكد من ذلك عن طريق الطلب من ل الت متقادمة، ومكن كلف تقدم نسخ من اإنذارات وا ا

صوص الضريبة  لف الشخصي  ب علي أيضا أن يفحص ا تقادمة قد مت مراقبتها، و ميع الضرائب والرسوم الغر ا
 .كلف مستغل مؤسسة فردية، أو الشركاء اأساسين ي الشركة على الدخل

لفات ي غاية اأمية حيث يسمح معرفة ماإن ف ذ ا  يلي: حص 

 كلف صرح ب من طرف ا في ا صرح ب مقارنة مع الدخل الص  ؛الدخل اإما ا

 صرح ب عيشة ومقارنتها مع الدخل ا اصر مط ا  ؛ع

 اضعة للمراقبة كتسبة خال الفرة ا متلكات العقارية ا  ؛ا

 قولة ومقارنت صرح هاها القيم ا قولة ا  ؛مع فوائد القيم ا

 .تيجة احاسبية خصومة من ال سددة وا رمة بصفة شخصية ومقارنتها مع الفوائد ا  القروض ا

 الرسوم على رقم اأعمال: /2

علوم     توي على ا تعلقة بالفرة احقق فيها، ي شكل جدول  ات يقوم احقق بتجميع كشوفات أرقام اأعمال ا
سرجع والرسم على  ضافة ا عفى، كذلك الرسم على القيمة ا تعلقة بتغرات رقم اأعمال، رقم اأعمال ا ة وا لكل س

ستحق؛ وعلى احقق أ ضافة ا تها فعا،كما  ن يتأكدالقيمة ا كتتبة قد م معاي من أن كل كشوفات أرقام اأعمال ا
ات أر  باشرة.علي أن يقوم مقارنتها مع تصر صوص الضرائب ا كتتبة   قام اأعمال ا

شئ للضريبة و دث ا ري إعادة تأسيس أرقام  وإذا احظ احقق فرقا بن ا التحصيات الي مت، علي أن 
ة على حدى.  اأعمال لكل س

بائي لل لف ا وجودة ي ا علومات ا ري مقارنة كشوفات الربط وبطاقات ا اضع وعلي أيضا أن  مكلف ا
 للرقابة مع معطيات احاسبة الي قدمها.
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 الضريبة على الدخل اإجمالي / صنف المرتبات واأجور:/3

ودعة من قبل أرباب العمل والي تسمح ما      ات ا  يلي: يعمل احقق على فحص التصر

 صم ولكن م خصمها من اأساس ا ق ي ا ا ا كافآت الي ليس   ؛اضع للضريبةاكتشاف ا

 وية لأجور ات الس وجودة ي التصر سددة وتلك ا قارنات بن اأجور ا  ؛القيام با

  مل اأجور مراقبة الضريبة على الدخل اإما )أجور ومرتبات (، والتأكد حول تدقيق حساها على 
سددة  ؛1ا

 إباغ المكلف بالضريبة:  /2

توي حيث يقوم احقق بإعداد اإشع       ذا اإشعار مفصا و ب أن يكون  كلف، و اص با ار بالتحقيق ا
اضع للتحقيق،  كلف ا وان ا شاطعلى ميع البيانات والي من أمها: اسم وع ية بالتحقيق،  ال ع مارس، الفرة ا ا

كلف مستشار  ،2الضرائب الي سوف تراقب اء إجراء عملية الرقابة كما من اختيار واإشارة إى إمكانية أن يستعن ا أث
كلفن ذا اإشعار بالتحقيق ميثاق ا  .3ب أن يرفق 

 المعاينة المادية للمؤسسة: /3

ؤسسة      فاجئة ي ا ح القانون للعون احقق حق مارسة التدخات ا ات مادية قبل  أجلمن م مارسة معاي
ية  أجلمن  4التحقيق احاسي خزون، فحص الوثائق التق ادية لوسائل اإنتاج وا ة ا عاي ؤسسة كا شاط ا تعلقة ب ا

ة وجود الوثائق احاسبية، وجرد قيم  ؤسسة، فضا عن معاي طبقة من قبل ا والوسائل البشرية، وكذا كشف أسعار البيع ا
دوق.......  الص

 استمارات التحقيق المتعلقة بالنشاط المهني:/4

لف الضريي للمكلف إا أها تبقى غر كافية من الرغم من دراسة اب    الوصول  أجلعلومات السابقة ضمن ا
لف  ب على العون احقق أن يفحص وبشكل مفصل ا كلف من عدمها، وعلي  اسبة ا كم على مصداقية  إى ا

                                                           
1
رجع السابق،    .57-56ص عوادي مصطفى، نفس ا

2
رجع السابق، ص    .118مغي ناصر، نفس ا

3
ادة    رجع السابق،ص4-20ا بائية، نفس ا  .10، من قانون اإجراءات ا

4
رجع السابقنفس     .10ص، ا
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ارجي للمحاسبة قبل معرفة الشكل  أجل نعلى إعداد كشوفات جموعة من الوثائق موذلك بااعتماد  الضريي ا
ؤسسةاستامها، من حيث أمية رأس مال  ؤسسة والي تتمثل ي: ا ، وميع اإمكانيات الي متلكها ا  وتطورات

 ( إعداد كشف حالة المقارنة لميزانياتen°31) 

يزانيات ) اأصول       ذ الوثيقة ملخص ا وات اأربعة غر الساقط -تظهر  اص بالس صوم( ا ة بالتقادم ا
اصلة ي أصول وخصوم لىفضا ع ذ الوثيقة بدراسة التغرات ا الية، حيث تسمح  امسة ا ة ا ؤسسة،  الس ا

كلفوخاصة فيما يتعلق باإ اسبة ا ؤونات، حركة القروض، وكذا إمكانية ظهور أو اختفاء حسابات ي   .تاكات، ا

 ( إعداد كشف المحاسبةk37) 

ذا الفحص بتقدير يتضمن         وات غر الساقطة بالتقادم حيث يسمح  تائج للس ذا الكشف ملخص ال
ة.  تطور رقم اأعمال واأعباء وكذلك الربح الصاي لكل س

 كشف مفصل عن المصاريف العامة 

وي لأعباء حسب طبيعتها       ذا الكشف متابعة التطور الس صاريف م   أنمن  والتأكديسمح  كل ا
صول ي قابلة للخصم  ا ل  بالغ فيها و ص اأعباء ا ؤسسة فعا، وكذا التدقيق فيما  ي متعلقة با عليها، و

موعة من الشروط:  فعا، وذلك بتوفر 

 الشروط العامة:أ/ 

 :تتمثل الشروط العامة للمصاريف العامة فيما يلي        

  دات الرمية، وإن يكون  وإثباتأن يكون العبء حقيقيا ومؤكدا أي يستلزم ترير ست من خال الوثائق وا
ؤسسة شاط ا باشرة( 69) طبقا للمادة  مرتبطا ب  ؛من قانون الضرائب ا

 ا باشرة للمؤسسة أي استغا  ؛ا ومرتبط بالسر العادي ،أن يستخدم العبء للفائدة ا

  قصان ي اأصول الصافية للمؤسسة أي ان يكون العبء سببا قصان ويشرط أن يكون أن ترجم ب ذا ال ي 
قص كبرا ا طفيفا ي اأصول الصافية للمؤسسة  ؛ال

  ادا إى ذا است الية الي التزم فيها و ة ا الية الذي يقضي استقالية  مبدأأن يكون العبء متعلقا بالس وات ا الس
ة استحقاق دون مراعاة تاريخ دفع  ؛بتحميل كل عبء ي س
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 شروط الشكل: ب/ 

صاريف العا   ة فيما يلي:متتلخص شروط شكل ا

  تيجة ) طبقا للمادة وي لل د التصريح الس صاريف العامة ع اصة با من قانون 152إعداد الكشوف ا
باشرة(االضر   ؛ئب ا

  اسبة اأعباء من ؤسسة )طبقا للمادة  أجلمسك  من قانون الضرائب  09أن يسجل العبء ي حسابات ا
باشرة(  ؛ا

  ( 10دة عشر) حفظهان يتم أب أن يكون العبء حقيقي، وترير بفواتر ذات شكل صحيح وقانوي، و
وات )طبقا للمادة  د أي طلب من إدارة الضرائب. 12س  من القانون التجاري( لتقدم ع

 شروط المضمون: -ج

ذا يستث اأعمال الي تتجاوز مص ؤسسة، و صاريف ب أن يلتزم باأعباء لصاح ا ؤسسة، مع أن ا لحة ا
ب  اصب  أنالشخصية الي  وظفن ي ا ؤسسة أو ا ؤسسة يتحملها سواء مالك ا ذ ا سامن ي  العليا أو ح ا

ذا يعتر غشا ضريبيا اأعباءيتم ضمها وتسجيلها إى جانب   .1العامة القابلة للخصم، و

 القيام بالبحوث الخارجية: /1

ل التحقيق، وهدف مع أكر عدد قصد      ؤسسة  قيقية للمكلف أو ا وانب احيطة بالوضعية ا ام بكل ا اإ
علومات الي مكن أن تسهل من عملية التحقيق، يعمد احقق إى إجراء بعض البحوث  ارجية  مكن من ا   فيما ا

وؾ، اإدارات ا :ػػػػيتعلق بػػػػػػ مولن، الزبائن، الب ا وان اشرنا إى ذلكا  .2لعمومية، وذلك باستغال حق اإطاع كما سبق

 : عملية سير التحقيق المحاسبيالثانيالمطلب 

كلف مسبقا عن طريق إرسال  التحقيقإن البدء ي عمليات       كلف ا مكن أن يتم قبل إعام ا حاسبة ا
ح ل مع وصل التسليم، مرفقا ميثاق ح التحقيقإشعار بإجراء  اضع للرقابة وم كلف ا أد  أجلقوق وواجبات ا

                                                           
1
رجع السابق، ص ،عبد الغي كحلة    .110-109نفس ا

2
رجع السابق، ص    .119مغي ناصر، نفس ا
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ت10للتحضر ) ب أن  ذا اأخر  ذا اإشعار،  على  -ت طائلة بطان اإجراءات -وي( أيام إبتداءا من استام 
 1يلي: ما

وان الصحيحاسم أو اا .1 اضع للضريبة مع الع  ؛قر ااجتماعي للمكلف ا

كانتاريخ وساعة بدء التدخل ي .2  ؛ عن ا

كلف مستشار من  .3  ؛اختيارإمكانية استعانة ا

 ؛تلف الضرائب والرسوم احقق فيها .4

سبة للدورة  .5 قول وبال تقادمة الي تذكر ح ولو ي حالة وجود عجز م وات غر ا ية، ونعي ها الس ع وات ا الس
قق فيها كذلك ت على عجز مكن أن  تقادمة الي تضم  ؛ا

توي ب أ .6 ب أن يكون مضيا اإن  ا، و صلحة الي تباشر وان كاما وختم ا شعار بإجراء الرقابة على الع
موعة التحقيق بذكر أمائهم ورتبهم نم  .قبل احقق ورئيس 

ائيةاؾ حاات     راجعة خارج  استث كلف بطلب إجراء ا اسبتها ا رة حيث يتقدم م تمثلة ي القوة القا وا
ذا الطلب.ا بائية والذي من حق أن يرفض   ؤسسة إى مدير اإدارة ا

دات اح ست  اسبية وتكون على مرحلتن:وتتجسد عملية الرقابة احاسبية ي فحص كل الدفاتر وا

صوص عليها )القانون اأوى وتكون بالفحص الشكلي لتلك السجات احاسبية ومدى مطابقتها لأحكام ا .1
ا التجاري ظام احاسي ا  ؛(و ال

ا أن احقق  .2 وي من تسجيات ونذكر  ذا ما  ضمون، و الثانية وتتمثل ي فحص تلك الوثائق من ناحية ا
تائج ا يتم  ؛2يقوم بدراسة معمقة ودقيقة للحسابات الرئيسية للميزانية وحسابات التسير وحسابات ال    وبعد

اضعة   بائية.إعادة تشكيل القاعدة ا ديد تسوية الوضعية ا  للضريبة الي على أساسها يتم 

كلف بعد ذلك يل    ضمون كما يلي:قوم ا كلف من حيث الشكل وا اسبة مؤسسة ا  بفحص 

 

                                                           
1
،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم سياسات مكافحة الغش والتهرب الضريبي دراسة مقارنة بين الجزائر تونس والمغرب، رحال نصر   ،  أطروحة الدكتورا

زائرالتسي ة، ا ضر، بات اج   .174ص،2014، ر،جامعة ا
2
رج السابق، ص    .119مغي ناصر، نفس ا
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 التحقيق في محاسبة المكلف من حيث الشكل :أوا

ادية ائية بإن الرقابة ا    ة ا عاي كلف تتمثل ي ا ت الشكلية حاسبة ا وضوعة  للدفاتر والوثائق احاسبية ا
ل التحقيق، للتأكد من وجود وصحة الدفاتر والوثائق  وات  اصة بس دقق وا لزمة قانونيا تصرف العون ا احاسبية ا

زائري ي مواد من  والي ا القانون التجاري ا  .121إى  9حدد

ب أن تت تظمة من حيث الشكل   2وفر على الشروط التالية:ح تكون احاسبة م

 تظمة  ؛ب أن تكون كاملة وم

 ؛ي أن تكون متسلسلة وصحيحة 

 عة أن  ؛تكون مق

صوص ما قدمة للمراقبة وعلى ا قام اأول حاات السجات احاسبية ا  يلي: على احقق أن يراقب ي ا

 رد والكتابات احاس صادقة ي سجات اليومية العامة وسجل ا بية مع تاريخ تسجيل القيود احاسبية تاريخ ا
سجلة فيهما  ؛ا

 .) شوة...ا اسبية  ة قدمة، وكتابات  مسوكة )مظهر جديد لس ظهر العام للسجات ا  ا

 طبيعة الدفاتر والوثائق المحاسبية: /1

 المحاسبية القانونية: رالدفات - 1/ 1

صوص عليها ي القانو     اضع ي الدفاتر احاسبية ا كلف بالضريبة وا لزمة على كل ا زائري وا ون التجاري ا
تظمة اسبة قانونية م قيقي ومسك  بائي ا ظام ا تعارف  ،لل بادئ احاسبية ا ذا احراما للشروط القانونية وا و

ما الصيغة ال رد  ذ الدفاتر تتمثل ي دفرين أساسين دفر اليومية ودفر ا سجات قانونية مع وجود عليها، أما 
شريات،  ساعدة للمبيعات، ا ها تعتر اختيارية كاليوميات ا كلف أن يستخدمها لك أخرى مساعدة بإمكان ا

دوق.....  الص

 

                                                           
1
رجع السابق، ص    .65لياس قاب ذبيح، نفس ا

2
رجع السابق، ص    .53عوادي مصطفى وزين يونس، نفس ا
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 دفتر اليومية:أ/ 

تظمة وقد نص  اسبة قانونية م اسي قانوي ملزم على كل من مسك  زائري و دفر  علي القانون التجاري ا
وي ل صفة التاجر ملزم مسك دفر اليومية يقيد في يوما بيوم عمليات : على أن 9ادة ي ا " كل شخص طبيعي أو مع

الة بكافة الوثائق الي مكن  ذ ا تفظ ي  ذ العمليات شهريا بشرط أن  ؤسسة أو أن يراجع على اأقل نتائج  ا
 .1مراجعة تلك العمليات يوميا"

 :دفتر الجردب/    

ادة ص ا تظمة وت اسبة قانونية م اسي قانوي ملزم على كل من مسك  " 10 و دفر  ب على التاجر  بأن
اصر أصول وخصوم مؤسسات وأن يقفل كافة حسابات بقصد  ويا جردا لع ري س يزانية وحساب أيضا أن  إعداد ا

تائج ي دف يزانية وحساب ال ذ ا سخ بعد ذلك  تائج وت رد"ال  2ر ا

  الدفتر الكبير: -ج    

موع ة،  ويتضمن  سابات خال فرة معي ذ الدفاتر أو الدعامات الي تقوم مقامها، وكذا حركات ا فظ 
دة عشر) اسبية10الوثائق الثبوتية  ة مالية  وات ابتداء من تاريخ إقفال كل س  .3( س

 الوثائق الختامية: -1/2

مثلة يقصد بالوثائق ت       الية وا ة ا جز خال الس ا احاسب والي تعتر خاصة العمل ا خرجات الي يعد لك ا
تامية وج يزانية ا تظمةدو ي ا اسبة قانونية م ر على كل تاجر مسك  تائج لكون الوثيقتن   ، حيث تعرل حسابات ال

الية للمؤسسة ومستوى حجم ا ادة تلك الوثيقتن عن الوضعية ا ذا ما أكدت ا ستغل خال كل دورة مالية، و شاط ا ل
زائري. 10  من قانون التجاري ا

الية الي ير   بائي يرى أن من أكثر القوائم ا تتبع للمجال احاسي وا ا: وا ستخدمة  ي تكز عليها اأطراف ا
تويان تائج لكون القائمتن  تامية وجدول حسابات ال يزانية ا الية،  ا شاركة ي الدورة ا سابات ا  على كل أرصدة ا

                                                           
1
ادة    زائرية الدمقراطية الشعبيةالجزائري القانون التجاري، 9ا مهوية ا مهوية، اأمانة العامة للحكومة، ، ا  .4، ص2007، رئاسة ا

2
ادة    ، ص10ا رجع نفس  .4، ا

3
زائردكتوراأطروحة  الرقابة الجبائية،بن صفي الدين أحام،   قوق، جامعة ا زائر،1، كلية ا  .36ص ،2014، ا
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لخص، الكشف أو البيان، ويعي ها إعان عن ما يعتقد أن  جد الوثيقة، القائمة، ا صطلحات ف أما اختاف ا
ة مالية كاملة. إيصالحقيقي، ويتم  ذ القوائم ي أغلب اأحيان س قود وتغطي   للمهتمن ب معرا ع بلغة ال

 :الميزانية المحاسبية الختاميةأ/ 

يزانية احاسبية أو ما ركز  ا اتسمى حديثا بقائمة ا و عبارة عن قائمة تعد ي هاية الفرة ويظهر فيها كل  ا و
يزانية صورة  راجعة، وعلي تعتر ا لكية الي تظهر أرصدها ي ميزان ا طلوبات وحقوق ا وجودات وا حسابات ا

الية للمؤسسة.فوتوغ  رافية تعكس الوضعية ا

 جدول حسابات النتائج: ب/ 

ة          جزة من طرف الكيان خال الس واتج ا ديد عرف على أن بيان ملخص لأعباء وال ا ا ظام ا حسب ال
تيجة الصافية للدورة  ساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب ويرز ال الية، وا يأخذ ي ا سارةال)ا  .(ربح أو ا

 الوثائق اإثباتية: -1/3

ا مكن للمحاسب تسجيل أية عملية ي الدفاتر احاسبية إا إذا كانت مرفقة بوثيقة إثبات ترر صحة العملية 
سؤولة على  مي كل اأطراف ا سجلة، والي تعتر الوثائق القانونية الي  ذلك، ومن بن تلك الوثائق اإثباتية جد ا

، وتوفر وثائق إثبات أخرى ا اري أو ما ذ الوثائق لكوها مثل وثيقة إثبات لكل عملية ذات طابع  م  لفاتورة من أ
دات. ست ا من ا ت احاسبية مثل: الوصوات، العقود، الراخيص، وغر د عليها احاسب ي معا  يست

 الفواتير:أ/ 

م الوثائق اإثبا     ا كما تعتر إلزامية على كل تعتر الفاتورة من أ تية ي العمليات ذات الطابع التجاري وا
اسي. د القانوي أي تقييد  ة احاسبية لكوها مثل الس عا ال ا ها ي  تعاملن ااقتصادين، وخاصة م  ا

 إثباتات أخرى:ب/ 

ي الفاتورة قد جد كذلك      وثائق إثباتية أخرى ا تقل أمية عن الفاتورة بعد التطرق لوسيلة اإثبات اأساسية و
ها: د إثبات آخر للمحاسب لتدعم مدى صدق البيانات وجد م  والي تعتر كذلك س

 ....ار، القروض، الراخيص، الصفقات لكية، اإ ؤسسة والغر كعقد ا رمة بن ا ؛العقود ا  ا



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[47] 

 صاريف كالضر  إيصاات ستحقات وا ختلف ا اء، أتعاب...التسديد  اتف، الكهرباء، ا ؛ائب، ا  .ا

 تعلقة حركة توصوا روج ا خزون،وصل الطلب،وصل ااستام الدخول وا  ؛ا

  وردين عرة عن انشغال ما م التطرق إلي كمراسلة الزبائن أو ا ؤسسة ا راسات الصادرة والواردة من وإى ا ا
ك ؛ لتحصيل أو تسديد الديون، مراسلة الب ا.....ا  لتمديد آجال القرض، وغر

 ...ة ية كاستغال شيء ما أو ااستفادة من امتيازات معي ع هات ا وحة من ا م  ..االراخيص ا

 :فحص الدفاتر والوثائق المحاسبية /2

دقق أن يقوم بفحصها شكا ويت بعد        ب على العون ا أكد من عرض كل الدفاتر والوثائق احاسبية الي 
كلف لكوها  اسبة ا ذا هدف إبداء رأي حول  صوص القانونية قبل التطرق إى مضموها، و مطابقتها أحكام ال
ي ترمة صادقة  والية أو يتم رفضها لعدم احرامها للشروط القانونية، وما أن احاسبة  رحلة ا مقبولة ما يلجأ إى ا

ؤسسة فإها الية ي ا عاير التالية: للوضعية ا رم ا  1ا تكون مقبولة شكا إا إذا كانت 

 منتظمة:كاملة و / محاسبة  أ

صوص عليها ي ا  مل السجات والوثائق الازمة ا توي على  تظمة إا إذا كانت  تكون احاسبة كاملة وم
ادة  ؤرخ ي  11-07والقانون رقم  ،2من القانون التجاري 12إى  9ا ظام احاسي  25/11/2007ا تضمن ال ا

ا  احاسبة يتمثل ي: مأما انتظا 3ا

 ؤسسة جزة من قبل ا  ؛ب أن تكون احاسبة مفصلة بشكل يسمح بتسجيل ورقابة العمليات ا

 سؤول عن العملية  ؛كل كتابة للمحاسبة ترفق بوثائق إثباتية مؤرخة ومضى عليها من طرف ا

 اية ب مسك الدفاتر احا ريف أو شطب أو ترؾ بياض........سبية بع ؛ودون   ا

 تعارف عليها ذا وفقا للمبادئ ا زدوج ي التسجيات احاسبية و  ؛احرام مبدأ القيد ا

  تلف العمليات احاسبية بالعملة يةب أن تقيم وتسجل  ار جزائري" الوط  ؛"دي

 

                                                           
1
رجع السابق، ص    .68-67-66لياس قاب ذبيح، نفس ا

2
غربسياسات  رحال نصر،   زائر تونس وا رجع السابق، ،مكافحة الغش والتهرب الضريي دراسة مقارنة بن ا  .176ص نفس ا

3
رجع نبن صفي الدين أحام،      .36سابق، صالفس ا
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 / محاسبة صادقة:ب

ب فهوم أن ا تلف الوثائق احاسبية قد م تقييمها بطريويقصد هذا ا سجلة ي  قة صحيحة، فعلى الغ احاسبية ا
دقق اميع اأرصدة وعمليات الرحيل سليمة، وكذا  العون ا علومات  التأكدأن يتحقق ما إذا كانت  من صحة ا

سجل ي د راجعة ا قارنة مع ميزان ا كتوبة ي دفر اليومية با لخصة وا ساعدة ل كيومية ا رد والسجات ا فر ا
دوق........ بيعات والص شريات، ا  ا

 المحاسبة يجب أن تكون متسلسلة وصحيحة:/ ج

ب أن يتأكد        توي على مؤشرات متسلسلة وصحيحة، حيث يتم فحص ونقصد هذا أن احقق  أن احاسبة 
دين أو ال انب ا موع ا راجعة أو  دين أو ميزان ا انب ا ب أن يكون مساويا جموع ا دائن لليومية العامة والذي 

راجعة بعد  رد وميزان ا عد قبل ا راجعة ا اءا على ميزان ا ذا التساوي يتم ماحظت ب انب الدائن لدفر اأستاذ،  ا
راجعة واليومية اميع ميزان ا رد، وعلى احقق أن يتأكد من التجانس بن  راجعة مع  ا انس ميزان ا العامة من جهة، و

ذا ما صداقية لعمليات نقل قيود اليومية العامة إى دفر اأستاذ، وي  دفر اأستاذ من جهة أخرى، و يعطي نوعا من ا
دما يتبن أها  راجعة على احقق أن يستدعي احاسب للبحث ي أصل ااختال، لكن ع حالة عدم تساوي موازين ا
دوق مطلوب حيث أن وجود  بشكل واضح مارسات تدليسية، مكن  ل أن يرفض احاسبة، كما أن فحص حساب الص

 رصيد دائن يعد سببا لعدم دقة احاسبة.

 / المحاسبة يجب أن تكون مقنعة:د

دات واا       ست ا با مل الكتابات احاسبية مكن ترير عة إا إذا كانت  لوثائق الثبوتية، حيث تكون احاسبة مق
كلف أن يرر  خزن،  اميةالكتابات عن طريق تقدم وثائق على ا وجودة ي ا تجات ا رد للمواد وا حقيقية ووثائق ا

ب أن تكون مدعومة  ورد، والي  شريات عن طريق فواتر مسلمة من قبل ا ذا شرط لصحة احاسبة، حيث ترر ا و
دوق، وصوات ااستام، سجل اأجوربوثائق كأصل الفاتورة ،.، وصوات الص إضافة إى ذلك، فإن ..........ا

رد البضائع والسلع أو اأشغال جارية ا مكن أن تع ب أن تاحاسبة الي م ترفق  بيعات  عة، وكذلك ا ر كاملة ومق
اع  رد احاسبة من صفة اإق ذ الوثائق   .1ومكن أن ترفض احاسبة بسبب ذلكتكون مفوترة، وأي عيب ي 

 
                                                           

1
رجع السابق، ص    .56-55عوادي مصطفى وزين يونس، نفس ا
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 محاسبة المكلف من حيث المضمونفي تحقيق ال ثانيا:

كلف من حيث الشكل يلجا العون احقق إى دراسة معمقة ومفصلة للحسابات الرئيسية           اسب ا بعد فحص 
تائج، كما تعطي  تامية وحسابات التسير وال يزانية ا اصة با شاط  أولويةاوالفرعية ا سابات الي تكشف ال إى ا

ة ع لكوهما يشكان الوعاء الضريي  ا عر ع برقم اأعمال واأرباح ال قيقي للمكلف وا ختلف  اأكثرا انتشارا 
خزونات  أنالضرائب والرسوم، كما  شريات، ا علومات احاسبية كا ذ العملية هدف إى التأكد من مصداقية ا

سابات اأخرى ا من ا بيعات وغر  .1وا

 مراقبة المعطيات والبيانات المحاسبية:/ 1

ضافة،  ترتكز        ام أو القيمة ا ا تأثر على تكوين الربح ا اصر الي  علومات احاسبية على الع عطيات وا مراقبة ا
شريات و تمثلة ي ا فيذ وا وا خزونات واأشغال قيد الت  بيعات.ا

 مراقبة المشتريات: -1/ 1

فن:ااإن عدم    يف إى ص شريات مكن تص د مراقبة حساب ا مكن أن يظهر ع  نتظام الذي من ا

 تضخيم قيمة المشتريات: أ/

شريات   كلف من خال زيادة وتضخيم ا ام،  إىيهدف ا  الصاي وذلك من خال: حوالربفيض الربح ا

 زدوج سخة ) التسجيل ا ذ الفاتورةDUPLICTAللفاتورة اأصلية وال ب كشف   ؛( حيث 

 ؛تسجيل فاتورة ومية 

 تلفتن  ؛تسجيل نفس الفاتورة ي يوميتن مساعدتن 

 ساب ال دين  انب ا كتسبة و اتسجيل ي ا عدات، نفقات الصيانة اآشريات ااستثمارات ا ات وا
ؤسسة أو الشرك  ة؛الشخصية لصاحب ا

كلف الذي ا يستطيع إخفاء رقم أعمال كمقاو   شريات عادة من قبل ا ويقوم ممارسة عملية تضخيم ا
شريات، وصوات  قائص عن طريق الفحص الدقيق لفواتر ا ذ ال اأشغال العمومية، واحقق مكن أن يكتشف 

                                                           
1
رجع السابق، ص    .69لياس قاب ذبيح، فس ا
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علو  كية، وخصوصا كشوفات الربط وبطاقات ا ذ الكشوفات الطلب، الكشوفات الب وردين، ونتائج  مات اجراة لدى ا
 .1ب أن تقارن مع البطاقة الفردية للمورد

  خفيض المشتريات:تب/ 

فيض  ، إا أن  فيض ذا أن يزيد من رح وليس  شريات تصرف غر عقاي، و كلف  فيض ا إن 
شريات عادة ما يكون مصحوبا بإخفاء للمبيعات موعة من ، وبالتا ا ؤسسة عدم الكشف عن  فإذا اعتمدت ا

ذا ما يلفت نظر  مبيعاها والتصريح بكل مشرياها، فإن نسبة اأرباح الي يتم حساها تظهر ضعيفة بصفة غر عادية، 
راقب.  احقق ا

وع من التجاوزات والي  ت عدة أشكال: حتأصبذا ال  أكثر استعماا مكن أن تظهر 

 وردين؛ إمال تسجيل  فاتورة مودعة من طرف ا

  عة ي شكل مصاريف عامة  مصاريف ومسجلة ي حساب آخر من التكاليف؛مشريات مق

 خطأ مادي متعمد ) ترحيل أو مع خاطئ(؛ 

 مشريات بفواتر ومية؛ 

 مشريات بدون فواتر؛ 

 اء مشريات بدون فاتورة، ااكتشاف يكون سها صلة بالتجزئة، باستث ، وذلك إما عن طريق مشريات 
وردين. اسبية لتسجيات ا جز، أو عن طريق مقارنة  دات ا  فحص بسيط للفواتر، لس

شريات بدون فاتورة فهي صعبة   عن طريق الفحص احاسي. ااكتشافأما ا

د التصدير، ويتأكد من انتهاء كل د الطلب، س خازن، س وجودة ي ا واد  احقق مكن أن يراقب السلع ا ا
دة( زون آخر ا دة و زون أول ا شراة ) مع اأخذ   .2ا

 

 

                                                           
1
رجع السابق، صعوادي مصطفى وزين ي    .57-56ونس، نفس ا

2
زائر،حاسبي والنزاع الضريبيمالتحقيق ال، عباس عبد الرزاق   دى، ا  .124ص ،2012، الطبعة اأوى،دار ا
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 المخزونات واأشغال قيد التنفيذ: مراقبة -2/ 1

  :مراقبة المخزوناتأ/ 

ي البضاعة  كونة للمخزون  اصر ا فيذ وأغلفة غر ، إن الع تجات واأشغال قيد الت واد واللوازم، ا ا
رد الوثيقة اأساسية إجراء سرجعة، قد تكون موضوع تاا كلف، وعلى احقق أن يراقبها ويشكل دفر ا عب ا

بيعات  وية وكشف ا شريات الس ادي كشف ا رد ا اءا على ا خزون، حيث يعد احقق ب عملية الرقابة على ا
كلف خال  اضعة للرقابة، من  4اجراة من قبل ا وات ا زون ا ةإعاد أجلس ادة اأولية والبضاعة، تأسيس 

ذ الرقابة مكن أ لل: نو  تظهر نوعن من ا

 ها مسعرة بقيم أقل من الس قيقية للمخزون ولك رد يظهر الكميات ا خزون(عا فيض قيمة ا قيقي )   ؛ر ا

 )خزونات فيض كمية ا خزونات ) رد ا يظهر إا جزء من ا  ؛ا

خزونات معا ومكن أن ياحظ احقق أن الفرة ا بائية قد شهدت خفض الكميات وقيم ا اضعة للرقابة ا
فيض ي القيم والكميات(. ( 

 مراقبة اأشغال قيد التنفيذ:ب/ 

وردين، وبطاقات        دات تسليم ا على احقق أن يفحص كشوفات الوضعيات، وتقارير رؤساء الورشات، وس
يع، وعلي التأكد من أن التكاليف ا ستعملة ي التاعب بقيم التص باشرة قد أدرجت ي احاسبة، ومهما كانت الطرق ا

ام والربح الصاي فيض الربح ا هاية إى التوصيل إى  خزونات فهي هدف ي ال  .1ا

خزون مكن استخراج ثاث فرضيات:  ومن خال مراقبة ا

  اتج عن خزون ال رد احاسي الفعلي يوم التحق قيمة ا فيض ا دف م  ، وا صرح ب خزون ا يق يفوق قيمة ا
ذ بداية الفحص شريات الي مت بدون فواتر م تاح أو ا  ؛الربح ا

  خزونات دف من تضخيم ا ، وا صرح ب خزون ا رد الفعلي أقل من قيمة ا ستخرجة من ا خزون ا قيمة ا
بيعات دون فواتر و تغطية ا اعيا   ؛ص

                                                           
1
رة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رحال نصر   قوق والعلوم ااقتصادية،جاممحاولة تشخيص ظا اجستر،كلية ا عة قاصدي ، مذكرة ا

زائر،  .100،ص2007مرباح،ورقلة، ا
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  خز تظمة، وبالتا على احقق قيمة ا ذا ا يعي أن احاسبة م ، و صرح ب خزون ا ون الفعلي تساوي قيمة ا
 .1استعمال نوع آخر من التحقيق

 مراقبة المبيعات: -1/3

ي كما يلي: بيعات  دث على مستوى ا  إن أكثر التاعبات احاسبية الي مكن أن 

 ؛بيع بدون فواتر 

 قيفي بيعات؛ض القيمة ا  قية لبعض ا

 همات اء وبيع الفضات وا اعة التحويل وأنشطة قطاع الب   ؛نسيان أو إغفال إيرادات متأتية من ص

 بيعات ساب ا دين  انب ا ردودات الومية للسلع ي ا  ؛القيام بتسجيل ا

  اجات الشخصية.تسجيل العدم ستغل  ا التاجر أو ا  ي احاسبة للسلع الي أخذ

اضعة للرقابة حسب  ؤسسات ا وعلى احقق اختيار اإجراء الذي يبدوا ل أكثر مائمة لكل نوع من ا
 نشاطها.

 :مراقبة حسابات الميزانية وحسابات التسيير /2

تائج كما يلي:    سابات الرئيسة للميزانية وجدول حسابات ال  يقوم احقق مراقبة ا

 مراقبة حسابات الميزانية: -2/1

يزا راجعة نقبل مباشرة التحقيق ي حسابات ا يزانية مع ميزان ا ية، على احقق أن يتأكد من مطابقة حسابات ا
رد ومع ما وجودة ي دفر اأستاذ، وعموما تتم عن طريق السر بعد ا يزانية ا رد وأرصدة حسابات ا  سجل ي سجل ا

(sondage فقات مررة بو اسطة الفواتر أو أي وثيقة أخرى يقوم ها عن طريق فحص أصول (، والتأكد من أن ال
يزانية  .2وخصوم ا

 

 
                                                           

1
رجع السابق، ص    .128-127عباس عبد الرزاق، نفس ا

2
ل نصر،   غرب رح زائر تونس وا رجع السابق، صسياسات مكافحة الغش والتهرب الضريي دراسة مقارنة بن ا  .157، نفس ا
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 فحص أصول الميزانية:أ/ 

 1ااستثمارات:/ 1-أ

شأ ها أو ا شراة م ؤسسة سواء ا رتبطة باستثمارات ا ، وذلك حسب ةيتم ذلك بقيام احقق مراقبة جل الوثائق ا
ظام اح باي، مواد التعبئة والتغليف....(باإضافة إى التسلسل احدد من طرف ال وية، اأراضي، ا ع ا )القيم ا اسي ا

قاط التالية:  الركيز على ال

  ،ؤسسة جزة من طرف ا ادي لاستثمارات بواسطة فحص بطاقات تقييم ااستثمارات سواء ا مراقبة الوجود ا
وامش  ضخمة الي تسمح بتحقيق  بالغ ا تاؾ كبرة.أو ا  ا

  ذ ااستثمارات وذلك بفحص الوثائق الثبوتية اكتساها أو إنشاء العقارات، وكذلك ؤسسة  مراقبة ملكية ا
فحص وثائق تسديد حقوق التسجيل، وان ااستثمار قد م تسجيل ي احاسبة بسعر ااكتتاب أو التكلفة 

ضافة.  خارج الرسم على القيمة ا

ب على العون فحص حسابات ااستثمارات، تاكات ي الوقت الذي يتم في احقق مراقبة نظام اإ كما 
اضع للضريبة، إذا توافرت الشروط التالية:باعتبار أن أقساط اإ ي أعباء قابلة للخصم من الربح ا  تاؾ 

 اصر اأصول الثابتة للمؤسسة والي تتقادم مع مرور الزم هتلك ضمن ع ف اأصل ا  ؛نأن يص

 شاط ااستغا للمؤسسة هتلك مع عاقة مباشرة مع ال  ؛أن يكون اأصل ا

 تاؾ مسجل حسابيا بوثائق ثبوتية اضع لا  ؛أن يكون أصل ااستثمار ا

 هتلك تاكات قيمة اأصل ا موع اا  ؛أن ا تتجاوز 

ذ الشرو  كلف بالضريبة يقوم مخالفة  الربح  نالقابلة للخصم مهدف تعظيم  قيمة التكاليف  طلكن ا
اضع للضريبة، حيث  يات الي يصعب على العون  أنا تاؾ ي عملية الغش الضريي تعتر من التق ية اا استعمال تق

ذا اجال ية لدى احققن ي  ذا حدودية أو عمومية القدرات التق ب أن تكون في  ،احقق اكتشافها و والذي 
ية جيدة  باية، وتتمثل القدرات التق ققي ا اد لدى  ذا ما يصعب إ ال  عمليةوأكثر خصوصية و الغش الضريي ي 

ها: تاؾ ي عدة طرق نذكر م  اا

 شاط العادي للمؤسسة ا عاقة بال ذا اأخر، أو ليس  اصر القابلة  تاؾ ي الع اصر غر قابلة لا  ؛إدراج ع

                                                           
1
، ص   ب س المرجع الس ، ن  .00عبد الغن كحل
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 ؛قانونياسموح ها تطبيق معدات أو نسب مرتفعة عن تلك ا 

  ،ضافة القابل لاسرجاع يازة مضافا إلي مبلغ الرسم على القيمة ا ن الشراء أو ا تاؾ على أساس  تطبيق اا
تاؾ وية لا سب اأقساط الس  ؛وذلك لتضخيم القيمة اأصلية الي على أساسها 

 / المخزونات:2-أ

خزو  فضا عن ما سجلة ي تقدم ب سابقا ي مراقبة ا خزون أيضا بفحص الكميات والقيم ا نات، تتم مراقبة ا
ب أن يقوم احقق  كان، لذا  د التحقيق ي عن ا خازن ع قيقي( داخل ا رد الفعلي )ا رد ومقارنت مع ا سجل ا

سا ذا اأخر، وذلك باستعمال ا رجات  خزون من حيث مدخات و ركة ا ليلية معمقة  ادي بدراسة  ب ا
 .:   مخزون أول مدة + مشتريات = مخزون آخر مدة + مبيعاتللمعادلة التالية

 :كما علي أن يتأكد أيضا من

  رد سواء سجلة ي بطاقة ا بالغ ا سجلة ي الدفاتر احاسبية تتوافق مع ا سابات ا رد من حيث أن ا صحة ا
 ؛من حيث الكميات أو سعر الوحدة

 خزون  ؛صحة قيمة ا

  شاط ازل أو توقيف ال سرجعة جمل السلع ي حال الت ضافة ا 1؛الوفاة أوإعادة تسديد الرسم على القيمة ا
 

 2/ الحقوق:3-أ

ؤسسة عن طريق   مل حقوق ا ي  ساعدة و ري مقارنة بن اليومية ا تعاملها مع الغر، حيث على احقق أن 
دوق، ب وجودات ) ص ضمان مطابقة اأرصدة من ناحية،  أجلح ج الريدي...(، من  ،كللمبيعات وحسابات ا

سبة للحقوق  أجلوالقيام بكشوفات ربط لدى العماء من  قوق من ناحية أخرى، وبال ذ ا مراقبة صحة وشرعية 
عدومة على احقق أ العام نسجام اامن ذلك على احقق أن يتأكد  إىالعماء باإضافة  مائمةيتأكد من عدم  نا

سابات العماء وعلي أن يركز خاصة على: راجعة الفردي   للعماء مع دفر اأستاذ ومع ميزان ا

 وحة خارج الفواتر م  ؛التخفيضات ا

 .التسبيقات والدفعات على الطلبيات 

                                                           
1
رجع السابق، صعبد الغ    .117ي كحلة، نفس ا
رجع السابق، ص عوادي مصطفى و 2  .62-61زين يونس، نفس ا
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 ا ذكورة بالعملة الصعبة بقيمتها بالدي قوق ا زائري راسبة ا   ؛ا

 ادي للفواتر قيد ا  ؛استامالفحص ا

 ستغل ركة بن حساب العميل وحساب جاري للشركاء أو ا  ؛ا

سبة             كي للمكلف ومتابعة عاقت  سابأما بال ك على احقق أن يتأكد من انسجام مع الكشف الب الب
بائي. لف ا وجودة ي ا علومات ا بيعات ومع ا  حساب ا

د           ساب الص سبة   وق علي أن يتأكد من أن التحصيات  تتعلق مبيعات مفوترة للعماء.أما بال

                                                                                        فحص خصوم الميزانية:ب/ 

صوم          تمام خاص من طرف احقق، وحسابات ا صوم ا ملوكة  ب أن توى مراقبة حسابات ا ي اأموال ا
ي كاآي:  والديون و

توي على: / اأموال المملوكة:1-ب ساب  ذا ا  و

 :ااجتماعية/ اأموال 1-1-ب

سابات، ومن   ذ ا سامات الشركاء، وعلى احقق أن يركز على التعديات الي مس  ومثل القيمة التأسيسية 
ررات والوثائق  أجل ا ضرورية، ذلك علي أن يطلب ا والتغرات ي اأموال ااجتماعية مكن أن تكون الثبوتية الي يرا

ازل عن أسهم أو حصص  ال ااجتماعي، ففي حال الت فيض ي رأس ا على احقق أن يضمن أن  اجتماعيةزيادة أو 
.  فائض القيمة احقق قد فرضت عليها الضريبة على الدخل اإما

 ة:/ اأموال الشخصي2-1-ب

ذا الس  ب أن بلفحص  كلف قد قام مسحوبات شخصية أم ا ؟ أي  ب أن يبحث حول ما إذا كان ا ب 
وجودات من  اري للمستغل مع حسابات ا ب علي أيضا  أجليقارن بن عمليات حساب ا سحوبات و ذ ا ديد 

ستغل.  مراقبة أصل مسامات ا
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 :ااحتياطات/ 3-1-ب

ي اأرباح غر   وزعة على الشركاء وغرو ال ااجتماعي، وعلى احقق أن يقوم بفحص  ا درجة ي رأس ا ا
ة. ساب خال كل س ذا ا داوات جلس اإدارة، ومراقبة التغرات ي  اضر ا  القانون اأساسي للشركة و

 / نتيجة قيد التخصيص:4-1-ب

ساب مثل نتائج الدورات السابقة           ذ اأرباح ذا ا صص بعد، وعلى احقق أن يقوم بالتأكد من ان  الي م 
 .1قد فرضت عليها الضريبة على الدخل اإما أو الضريبة على أرباح الشركات

 / مؤونات التكاليف والخسائر:1-1-ب

وضوعية، وإها            ؤونات تستجيب إى شروط الشكلية وا دف على احقق أن يتأكد من أن ا م تصبح بدون 
ب أن يعاد إدراجها إى نتيجة الدورة ها، وبالتا  ة تكوي  .2خال س

 3/ الديون:2-ب

سجلة ي احاسبة، وذلك بالقيام ماحظة      بالغ ا ذ الديون وصحة ا قيقي  على احقق أن يتأكد من الوجود ا
تعاملن  علومات لدى ميع ا ذا الصدد يقوم بفحص كشوفات الربط وبطاقات ا اضع للرقابة، وي  كلف ا مع ا

سابات التالية:  ا

 / القروض:1-2-ب

كية، قروض  ساب على قروض ب ذا ا توي  كية وقروض  استثمارو سبة للقروض الب وقروض أخرى، بال
يئات مالية، أما القروض  ا ااستثمار ح من مؤسسات و لل بشكل  ب اأخرىتوجد مشكلة أن عموما م أن 

ذ القروض ليست ومية أو  تقادمة، ويتأكد من ان  معمق، وعلى احقق أن يطلب كل الوثائق الضرورية ح للدورات ا
ب أن يتأكد أها م تدمج ضمن  ص دفعات تسديد القروض  ستغل، وفيما  في مسامات مت من قبل ا ا 

ؤسسة.  تكاليف ا

                                                           
1
، ص   ب س المرجع الس ن، ن ن  اد مصط  ز  .ع

2
رجع السابق،     .63صعوادي مصطفى وزين يونس، نفس ا

3
المت   رة  ب للمؤسس الصغ ر الضر هرة الت ص ظ ل تشخ ل نصر، مح ، صرح ب س المرجع الس ، ن  .05سط
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 / حساب الموردين:2-2-ب

 :على احقق أن يتاكد من        

  وردين ومع اص با راجعة ا يزانية مع رصيد ميزان ا وجود ي خصوم ا ورد ا اسق حساب ا حساب  رصيدت
وردين  ؛ي دفر اأستاذ ا

 دوق ة أو الص زي وردين مع يومية ا ساب ا دين  انب ا سجلة ي ا بالغ ا  ؛مقارنة ا

 سمقارنة ا شرياتبالغ ا انب الدائن مع يومية ا  ؛جلة ي ا

 وحة م  ؛التسجيل احاسي للخصومات ا

كلف         ؤسسة أو ا وجودة ي ملف ا علومات ا ومن جهة أخرى على احقق أن يستغل كشوفات الربط وبطاقات ا
اضع للرقابة.  ا

1مراقبة حسابات التسيير: -2/ 2
 

ها بعد القيام بتدقيق حساب       دقق أن يتأكد من صحة التسجيات احاسبية الي تتضم يزانية على العون ا ات ا
ذا هدف كشف التجاوزات واإغفاات الي مكن أن يستعملها  صاريف واإيرادات، و فيها ا حسابات التسير بص

فيض اإيرادات. صاريف أو  كلف للتهرب من الضريبة خاصة ي تضخيم ا  ا

 التكاليف:ة / مراقب1

شاط ورقم اأعمال احقق، وعلى       ؤسسة خال نشاطها تكاليف ونفقات حسب طبيعة وأمية مستوى ال تتحمل ا
ب أن تراقب من  قائص ح ي أجلاحقق أن يراقب التكاليف  د تالكشف عن اأخطاء وال ا بعن اإعتبار ع م أخذ

 تأسيس فرض الضريبة.

 والمواد اأولية:إستهاكات السلع أ/  

ذكورة ي الفواتر من       سجلة ي اليومية العامة مع تلك ا بالغ ا ساب على احقق أن يقارن بن ا ذا ا  أجلراقبة 
فيض  ب أن تتساوى مع سعر الشراء باإضافة إى مصاريف الشراء مع  سجلة ها، والي  ضمان صحتها والتكلفة ا

                                                           
1
، ص   ب س المرجع الس ، ن اد مصط  .-5ع



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[58] 

وحة م م صومات ا ب أن تدرج ي حسابات التكاليف حسب طبيعتها بل ا وردين، حيث أن مصاريف الشراء ا  ن ا
خزونات.  ي حسابات ا

  الخدمات والمصاريف العامة:ب/ 

ذ التكاليف ي   ؤسسة، وعلى احقق مراقبة خصم  ذ التكاليف أن ترتبط موضوع ونشاط ا من الضروري 
توي على القيمة  إضافة إى حدوثها فعليا،جبائيا، با حدود السقف احدد ب أن تسجل ي اوالفواتر الي  ضافة 
 .احاسبة خارج الرسم

 المستخدمين: مصاريف -1ب/

وجودة ي دفر اأجور ومقارنت مع   ستخدمن ا ساب يتمثل ي مراقبة تطابق مبلغ مصاريف ا ذا ا فحص 
تعلقة بالضريبة بائية ا ات ا صرح ها ي التصر بالغ ا على الدخل اإما )مرتبات وأجور(، وباإضافة إى ذلك على  ا

ذ اأجور متعلق ؤسسة وليس متعلقة مستخدمن ومين.العون احقق أن يتأكد من أن   ة مستخدمي ا

 الضرائب والرسوم: -2ب/  

ا، وأن عقوبات التأخر والزيادات ليست      على احقق أن يتأكد من أن الضرائب والرسوم قد م تسديد
ساب أها غر قابلة للخصم جبائيا. ذا ا  مسجلة ي 

 المصاريف المالية: -3ب/

صاريف عموما تتضمن   ارية، وتراقب ا سابات ا كية، وفوائد ا الية الفوائد الب على كشوفات  اعتماداا
الية ؤسسات ا علومات الي أرسلتها ا  .1الربط وبطاقات ا

 تاكات:اإ -4ب/

ام، من   تاكات قد م طرحها من الربح ا  ااعتباراأخذ بعن  أجلعلى احقق أن يتأكد من أن اا
اقص اصر ااستثمارات نتيجة  ت بدأ تقسم على فرة  لاستعمالع ي من حيث ا صر،  استعمالأو التقادم، و ذا الع

ادة  ماثلة على: 174ونص ا باشرة والرسوم ا  من قانون الضرائب ا

                                                           
1
، ص   ب س المرجع الس ، ن اد مصط  .-ع
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 اضعة لاإ طي يطبق على كل ااستثمارات ا ديد قسط تتاؾ ا ذ الطريقة تعتمد على  ور القيمة،  د
تاؾ ثابت خال فرة اإ  ؛تاؾإ

 ة اأوى على تكلفة ااستثمار وبداية من الدورة اإ تاؾ ي الس اقص يعتمد على تطبيق معدل إ ت تاؾ ا
تاؾ ضافة لاستثمار إى غاية انتهاء فرة اإ  ؛الثانية على القيمة ا

 تزايدة يع تاؾ ا وي اإ تاؾ الس ديد قسط اإ ة أخرىاتمد على   ؛1تزايد من س

 2 / مراقبة اإيرادات:  2

توي على:  ذ اجموعة 

 مبيعات السلع:أ/ 

عادلة التالية:  قق ا شاطات الشراء وإعادة البيع يقوم احقق بالتأكد من  سبة ل  بال

 المخزون النهائي. –الكمية المباعة = المخزون اأولي + المشتريات 

اعية،  انتظاممن  باإضافة إى التأكد  سبة للمؤسسات الص راقبة، وبال د إجراء عملية ا خزونات ع شريات وا ا
 على احقق أن يتأكد من:

 ساعدة بيعات ي اليومية العامة واليوميات ا  ؛انتظام تسجيل فواتر ا

 ؤسسة ستعملة من قبل ا بيعات ا  ؛ترير كل انقطاع ي سلسلة فواتر ا

 تظم وأن التقدير صحيحأن التسجيل ا  .حاسي م

 اإيرادات المالية:ب/ 

صومات احصل عليها وفوائد سعر الصرف، وعلى احقق      دات وا الية نواتج اأسهم والس نقصد باإيرادات ا
اضعة للضريبة وأن تكون ضمن وعاء الضريبة. الية ا  أن يتأكد من التسجيل احاسي لإيرادات ا

 

 دات اأخرى:اإيراج/ 

                                                           
1
ل نصر،   ، رح سط المت رة  ب للمؤسس الصغ ر الضر هرة الت ص ظ ل تشخ ،ص مح ب س المرجع الس  .05ن

2
رجع السوزين يونس عوادي مصطفى    .66ابق، ص، نفس ا
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تج  ااعتباربعن  يأخذ، عموما على احقق أن اأعمالوتشكل قسم مهم من رقم     ذ اإيرادات والي قد ت
تداولة وعمليات أخرى. همات واأغلفة ا  من مبيعات الفضات وا

ساب يتطلب تركيزا خاصا من جانب احقق من  :ااستثنائيةاإيرادات د/  عن اأرباح الي م تكن الكشف  أجلذا ا
بائي، ومن  بيات الضروري مراقبة الطل نفعالية أكر، م أجلل تصريح، ويتم كشفها عن طريق مراقبة معمقة للملف ا

ستلمة و وصوات التسليم، ؤسسة ا خزن والقيام بكشوفات الربط لدى عماء ا   .سجات أمن ا

وامش الرب: ثالثا  ح:دراسة القيمة المضافة و

يزانية       مثلة ي ا دات الضرورية لذلك وا ست اصر وا وع من التحليل ا مكن إجراء أو القيام ب إا بتوفر الع ذا ال
ضافة احققة تستخرج من الفرق بن اإن تائج، حيث أن القيمة ا  اج اإما وتاحاسبية وجدول حسابات ال

سب ا اصلة ي ااستهاكات الوسيطية، أما ال دقق مؤشرات تدل على التطورات ا ؤسسة  نشاطلتالية مثل للعون ا ا
وات اح تائج احققة خال الس ي ققوال  :فيها و

  ضافة ضافة إى رقم اأعمال          = القيمة ا وي.÷ نسبة القيمة ا  رقم اأعمال الس

 سبة للمشريات   = الربح ا ام بال امش الربح ا باعة.÷ ام نسبة   سعر تكلفة البضائع ا

  ام سبة لرقم اأعمال = الربح ا ام بال امش الربح ا وي.÷ نسبة   رقم اأعمال الس

  =  سبة لرقم اأعمال وي.÷ نتيجة ااستغال نسبة نتيجة ااستغال بال  رقم اأعمال الس

  سبة لرقم اأعمال      = نتيجة الدورة وي÷ نسبة الربح الصاي بال  .1رقم اأعمال الس

 : المرحلة الختامية لعملية التحقيق المحاسبيالمطلب الثالث

، مع التحقيق احاسي للدفاتر والوثائق   شاط كلف وكل ما يتعلق ب ة وضعية ا كان ومعاي إن التدخل ي عن ا
دقق من استخاص نتيجة رفض أو قبول اح التن فإن ملزم احاسبية شكا ومضمونا، مكن العون ا اسبة، وي كلتا ا

هائي احرر من طرف  ا ل فيها التجاوزات الضريبية ي التقرير ال كلف بالضريبة مبي تائج إى ا ذ ال بإرسال نسخة من 
جز.  العون احقق كخاصة للعمل ا

 :تقييم محاسبة المكلف بالضريبة :أوا

                                                           
1
رجع السابق، ص    .75لياس قاب ذبيح، نفس ا
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يدانية من عم         رحل ا د إمام ا بائية يقوم العون احقق بتقييم ع اضع للرقابة ا كلف ا اسبة ا لية التحقيق ي 
كلف عمول ها وحسب حجم الضرر  ،اسبة ا ا شكا ومضمونا أو يتم رفضها حسب القواعد القانونية ا بأن يتم قبو

ة العمومية زي ق بامتيازات ا  .الذي أ

 قبول المحاسبة: /1

كلف لعدة شروطيتم قبول         ي: اسبة ا  و

  صوص القانونية وتكون ذا راجع إى أن الدفاتر احاسبية مطابقة لل تظمة من حيث الشكل، و احاسبة تكون م
تعارف عليها بادئ احاسبية ا  ؛ملتزمة بتطبيق قواعد ا

 عة أي أها مثبتة كوها مدعمة بكل الوثائق اإثباتية الكافية وح ساعدةاحاسبة مق  ؛ السجات ا

 سجلة تكون طفيفة وغر خطرة 1؛احاسبة صادقة، كون اإغفاات واإماات والتجاوزات ا
 

ف إى مستويات: كلف من قبل العون احقق مكن أن تص اسبة ا  وعلي إن قبول 

 / قبول صريح:أ

تظمة، مثبتة وصادقة، و        ع بدرجة كبرة أن احاسبة م تائج أي أن مق كلف بالضريبة ب بالتا فهو ملزم بإشعار ا
ذا دون إجراء أية تقومات عن طريق تسليم إشعار بغياب التقوم.  التحقيق، و

 / قبول نسبي:ب

الة    ذ ا كلف، وي  رافات من قبل ا ذا من خال تسجيل بعض التجاوزات واا اؾ ارتياب، و أي أن 
قصود ه يقوم العون احقق باللجوء إى ائي وا اضع للضريبةأن يكون اتصال  اإجراءات التقوم الث بائي  بن ا واحقق ا

قاش  كلف بالضريبة وإبداء ماحظات لل سجلة، م يقوم ذ حول ا رافات ا بإعادة تأسيس رقم اأعمال احقق اا
كلف هذا التقييم، وذلك عن طريق اإشعا ب علي إباغ ا اضع و ح مَدة أربعن )ا ، مع م ( 40ر بالتقوم اأو

ذا التقوم  .2 يوماً للَرد على 

 رفض المحاسبة:/ 2

                                                           

 1
سه، ص   ح،المرجع ن س قا ذب  .ل
2
، ص   ب س المرجع الس ز، ن ل عبد العز  .قت



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[62] 

وجودة فيها، أو ح عدم احرامها قد       لص للعون احقق إى رفض احاسبة نظرا لكثرة اأخطاء والتجاوزات ا
ذا من  كلف من تعسف أجلأد الشروط القانونية، و ومادي العون احقق ي اللجوء إى التقدير التلقائي  ماية ا

اات التالية:  للضريبة من خال رفض احاسبة، ويكون ي ا

  تتبع ا ا ظام احاسي ا دما يكون مسك الدفاتر احاسبية غر مطابق أحكام القانون التجاري وشروط ال ع
توي على بياض أو مثل: غياب الدفاتر احاسبية، أو أها غر مؤش ختصة إقليميا أو أها  رة من طرف احكمة ا

ا من اأخطاء الشائعة..... ؛تسجيل غر دقيق للحسابات وغر  ا

  توي احاسبة دما ا  عة بسبب عدم انعدام الوثائق الثبوتية مثل: غياب كلي أو جزئي ع على أية قيمة مق
فيذي رقم للفواتر، أو أن الفواتر غر مطابقة للم ؤرخ ي  468-05رسوم الت تعلق  10/12/2005ا وا

طلوبة علومات ا رير الفاتورة بالصيغة وا  ؛بكيفية 

  اوزات وإغفاات أو معلومات غر صحيحة ومتكررة ي العمليات احاسبية مثل: عدم دما تتضمن احاسبة  ع
دوق، ميزانية غر متوازنة، أو عدم التجانس عض أو كل الفواتر الشراء والبيع، رصيد دائن متتسجيل ب كرر للص

تامية...... يزانية ا يزانية اافتتاحية وا ؛بن ا  ا

ها:  ماحظة: اات اأخرى يتم فيها التقييم التلقائي أسس فرض الضريبة وجد م  اؾ بعض ا

  كلف أو أحد بائية بسبب اعراض ا  ؛ للعون احقق أداء مهامموظفيا تستحيل عملية الرقابة ا

  صوص التوضيحات واإثباتات كلف بالضريبة عن اإجابة للطلبات الواردة من العون احقق  ع ا دما مت ع
  1؛الواجب تقدمها خال عملية التحقيق

 إجراء التعديات المتعلقة بالتحقيق المحاسبي :ثانيا

ت  كلف إن قيام العون احقق بإجراء التعديات ا علقة بالتحقيق احاسي يعتمد بدرجة كبرة على مدى التزام ا
ذ اإجراءات  قسم  بائية واحاسبية، حيث ت  إى إجراءات اعراضية، وإجراءات تلقائية.لإجراءات ا

 

 :ااعتراضيةاإجراءات  /1

                                                           
1

بيح، نفس امرجع السابق، ص    .ة0لياس قاب 
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بائية واحاسبية،   رمون اإجراءات ا كلفن الذين  ذ اإجراءات ا ب أن مس  حيث أن العون احقق 
يوضح طرق التقدير الي أدت إى القيام بالتعديات والتصحيحات الازمة، واإشارة إى إمكانية ااستعانة بوكيل أو 

اقشة اقراحات اإد كلف  ها، وقمستشار من اختيار ا بائية أو اإجابة ع ادثة اعراضية بن الطرفن ارة ا رى  د 
تا بلغةحول ال  .1ئج ا

ادة   ص ا بائية على ما اإجراءاتمن قانون  7-20ت " ي حالة القبول الصريح، يصبح أساس فرض :يلي ا
اورات تدليسية  كلف بالضريبة قد استعمل م ، إا ي حالة ما إذا كان ا الضريبة احدد هائيا، وا مكن لإدارة الرجوع في

زاعي من طرف أو أعطى معلومات غر كاملة أو خا طئة خال التحقيق، كما ا مكن ااعراض علي عن طريق الطعن ال
كلف بالضريبة  .2"ا

 اإجراءات التلقائية:/ 2

كلف         بائية تقوم اإدارة الضريبية حرمان ا بائية أو برفض الرقابة ا كلف باإجراءات ا من ي حالة عدم التزام ا
ذ اإجراءات اإجراءات ااعراضية، و  انب من طرفها وبصفة تلقائية، حيث تتمثل  ذلك بقيامها بإجراءات أحادية ا

 فيما يلي:

 التصحيح التلقائي لتصريحات المكلف: -2/1

ات مكن أن تكون   ادة تصر علومات والوثائق عليها ي ا دعمة با اضعن للضريبة غر ا من قانون  152ا
باشرة والرسوم ل تصحيح تلقائي،   الضرائب ا ماثلة  ادة ا بائية 1-44كما نصت ا على أن  من قانون اإجراءات ا

كلف أو الغر. يتم التقييم التلقائي أسس فرض الضريبة إذا تعذر  القيام بالتحقيق احاسي بفعل ا

  العقوبات المفروضة: -2/2

الفات، إغفاات أ           دما يكتشف احقق مارسات تدليسية،  كلف ع ا ا و أخطاء جبائية، يطبق عقوبات 
كلف  فروضة على ا تلف العقوبات ا اضع للرقابة، و اضع للتحقيق احاسي من حيث كوها عقوبات جا  ئيةباا

رتكبة، من قبل والي مكن تبياها فيما يلي:   خالفة ا  أو جزائية حسب درجة خطورة وحجم ا

                                                           
1

، نفس امرجع السابق، ص    .21تعب الغني كحل
2

، ص، من قانون إجراءا 7-ة2امادة     .تتالجبائي
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 العقوبات الضريبية:أ/ 

قس  ، وعقوبات نقص التصريح أو القيام بأعمال الغشت  .1م إى عقوبات عدم التصريح أو تأخر

 :  عقوبات عدم التصريح أو تأخر

ها زيادة    تج ع وي للضريبة على الدخل اإما أو الضريبة على أرباح الشركات ي ي حالة عدم التصريح الس
عدل الضريي مقدار  تتالين ، أما 2بشكل تلقائي(  %25)ا وي خال الشهرين ا تأخر للتصريح الس ي حالة اإيداع ا

فض الزيادة إى ) فض الزيادة إى  %10من تاريخ اآجال احددة قانونا،  ( اذا كانت فرة التأخر شهر واحد أو 
د خاف ذلك20%)  .3( ع

 :عقوبات نقص التصريح أو القيام بأعمال الغش 

كلف بالضر   دما يصرح ا اصر الي تعتمد لتحديد ع ات تتضمن اإشارة إى اأسس أو الع يبة ملزم بتقدم تصر
اؾ دخا أو رحا ناقصا أو غر صحيح، يرتب عن ذلك زيادة على مبلغ  أنوعاء الضريبة، ويبن من خال التصريح 
ها أو أخل ها نسبة: قوق الي ملص م  ا

 10% ها تملص م قوق ا . 50.000عن مبلغ يقل  إذا كان مبلغ ا  دج أو يساوي

 15%  تملص قوق ا ها يفوقإذا كان مبلغ ا . 200.000دج ويقل عن مبلغ  50.000 م  دج أو يساوي

 25%   ها يفوق تملص م قوق ا 4دج. 200.000إذا كان مبلغ ا
 

  ا كلف القيام بأعمال الغش، طبق زيادة قدر اولة ا د  قوق  %100أما ع إذا كان مقدار على كامل ا
ها أقل من  تملص م قوق ا ا دج 5.000.000ا .أو يعاد

5 

ذ الزيادة   ار. %200 إىوترفع  ويا مسة ماين دي ها س تملص م قوق ا دما تفوق ا  ع

 العقوبات الجزائية:ب/ 

                                                           
1
رجع السابق، ص    .126عبد الغي كحلة، نفس ا

2
ادة    الية، ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1-192ا ديرية العامة للضرائب، وزارة ا  .86، ص2016، ا

3
ادة    ، ص 322ا رجع نفس  .140ا

4
ادة    رجع نفس، 1-193ا  .87ص،ا

5
ادة     .88رجع نفس صا ،2-193ا



 الفصل الثاني: قدرة التحقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية
 

[65] 

كلف الذي يقوم بأعمال الغش إى عقوبات جزائية فضا عن العقوبات الضر   يبية، حيث مكن أن يتعرض ا
يعاقب كل من ملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية ي إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع ل 

 أو تصفيت كليا أو جزئيا كما يلي:

  ها 100.000دج إى  50.000غرامة مالية من تملص م قوق ا دما ا يفوق مبلغ ا دج، ع
 ؛دج100.000

  ( أشهر، أو بإحدى 06( إى ستة )02دج وحبس من شهرين )500.000 إى 100.000غرامة مالية من
ها  تملص م قوق ا دما يفوق مبلغ ا  ؛دج1.000.000دج وا يتجاوز 100.000اتن العقوبتن، ع

  تن )06دج و حبس من )2.000.000دج إى 500.000غرامة مالية من ( أو بإحدى 02( أشهر إى س
دما يفوق ها  اتن العقوبتن، ع تملص م قوق ا  ؛دج5.000.000دج وا يتجاوز 1.000.000مبلغ ا

  تن )5.000.000دج إى 2.000.000غرامة مالية من وات 05( إى مس )02دج أو حبس من س ( س
ها  تملص م قوق ا دما يفوق مبلغ ا اتن العقوبتن، ع دج وا يتجاوز 5.000.000أو بإحدى 

 ؛دج10.000.000

  وات إى )05دج و حبس من )10.000.000دج إى 5.000.000من غرامة مالية ( عشر 10( مس س
ها  تملص م قوق ا دما يفوق مبلغ ا اتن العقوبتن، ع وات أو بإحدى   .1دج10.000.000س

ادة  ح تطبق عليهم نفس العقوبات السالفة الذكر سابقا موجب ا رائم وا ا أن شركاء مرتكي ا  4-42ونشر 
ص على مام  يلي: ن قانون العقوبات الي ت

صوص كشركاء  شار إليهم ي الفقرة السابقة ويعتر على ا خالفات ا  اأشخاص:"يطبق على شركاء مرتكي ا

    ارالذين يتدخلون بصفة غر قانونية ارج لا صيل قسائم ي ا قولة أو   ؛ي القيم ا

 ؛2رالذين قبضوا بامهم قسائم ملكها الغ 

 

 إعادة تأسيس فرض الضريبة ثالثا:

                                                           
1
ادة    ، ص1-303ا رجع نفس  .135-134، ا

2
ادة    ، ص2-303ا رجع نفس  .135، ا
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اضع للرقابة، ودرجة احرام   شاط ا طريقة إعادة تأسيس فرض  الضريبة تعتمد بشكل أساسي على طبيعة ال
لحوظة،  قائص ا بائية، ومدى اإغفاات وال صوص التشريعية واالتزامات ا ري احقق ال تأسيس أسس ذا الشيء 

 1 ي: لتأسيس فرض الضريبة استعمااطرق اأكثر  المن بنفرض الضريبة، و 

 اصر الكمية ) المواد(:نإعادة التأسيس بناءا على الع /1

شاطات ا تطبق        ذ الطريقة لكن بعض ال شاطات تطبق عليها  ذ الطريقة لسهولتها، وأغلب ال يلجأ احقق 
رة، ومقاو اأشغال العمومية...اعليها كا  .هن ا

واد ومتجددة  تجات وا وعة للم ؤسسات الي متلك تشكيلة مت ؤسسات وا بصفة وكما أها ا تطبق على كريات ا
 دائمة.

دة    زون أول ا

شر   يات )+( ا

دة-) زون آخر ا  ) 

عاد تأسيسها  )=( اإستهاكات ا

صرح ها-)  ( اإستهاكات ا

 )=( الفرق )خسائر أو اإغفاات(.

سبإ صرح ب من  ن نسبة اإغفاات  اء على رقم اأعمال ا  ديد التعديات الي ستجرى وتكون كما يلي: أجلب

صرح ها (   .100× نسبة اإغفال= )مبلغ اإغفاات( / ) اإستهاكات ا

ة واحدة فيكون كما يلي:  ؤسسة إنتاج خال س واد  سبة إعادة تأسيس حساب ا  بال

خزون اأ  و للمواد ااوليةا

                                                           
1
،ص   ب س المرجع الس ،ن المغر نس  ن الجزائر ت رن ب ب دراس مق ر الضر الت فح الغش  س مك ل نصر، س  .0-0رح
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واد اأولية  )+( مشريات ا

هائي للمواد اأولية -) خزون ال  ( ا

ام للمواد اأولية  )=( اإستهاكات ا

 الضياع ) نسبة مئوية( ( -)

 )=( اإستهاكات الصافية للمواد اأولية

ولة إى مواد أولية-) تجات التامة  خزون اأو للم  ( ا

خزون ال تجات التامة احولة إى مواد أولية)+( ا  هائي للم

ؤسسة للمواد اأولية  )=( اإستهاكات ا

رصح ها-)  ( اإستهاكات ا

 )=( الفرق أو اإغفال

 1إعادة تأسيس رقم اأعمال بناءا على اإيرادات والفوترة: /2

 / بناءا على اإيرادات:أ

ؤس أجلمن   اضعة للرقابة فعليا، يتطلب اأمر فتح حساب ما والذي ديد اإيرادات الي قامت ها ا سة ا
ة للحساب  دوق، وكذلك اأرصدة الدائ ساب الص دين  مل الطرف ا ستعمل            توي على  كي للمؤسسة أو ا الب

ذا اتسبيقات العماء، وأرصدة ي ااعتبار)مؤسسة فردية (، باأخذ بعن  ة  صل على  بداية وهاية الس ساب وم 
ؤسس.  رقم اأعمال ا

صرح ب من أحيث  ؤسس يقارن مع رقم اأعمال ا تملة.  أجلن رقم اأعمال ا فيضات   كشف عن إغفاات أو 

 :/ بناءا على الفوترةب

                                                           
1
،ص   ب س المرجع الس نس، ن ن  ز اد مصط   .ص صع
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باشرة، ي مؤسسات اأشغال العمومية  تشكل الفوترة       سيس وإعادة تأأساس فرض الضريبة خصوصا الضرائب ا
فوترة صرح ها،  وإعادة  اأسس ا ا تسمح فقط مراجعة أرصدة و تسبيقات العماء، وكذلك التحصيات و الفوترة ا

ؤسسة أشغال عمومية يقدم كما يلي: فوتر   تأسيس رقم اأعمال ا

صرح ها  )+( التحصيات ا

 01/01( رصيد العماء ي -)

 01/01)+( تسبيقات العماء ي

 31/12د حساب العماء ي )+( رصي

 31/12( تسبيقات العماء ي -)

فوتر  )=( رقم اأعمال ا

صرح ها-)  ( الفوترة ا

 )=( الفرق

ضافة. اضعة للرسم على القيمة ا صرح ها ا ذا الفرق مثل التحصيات غر ا  و

 إعادة تأسيس رقم اأعمال بناءا على تكاليف اإنتاج /3

امكن للمحقق أن يقو   ءا على بعض  التكاليف بإعادة تأسيس اإيرادات أو رقم اأعمال احقق، ومن بن م ب
دفوعة للعمال، حيث تعتر وسيلة فعالة لتحديد رقم اأعمال احقق، ويتم ذلك عن طريق  ذ التكاليف اأجور ا

صرح ب دفوعة برقم اأعمال ا ؤسسة مع استهاكات الطاقة الكهربائية ومن ناحية أخرى بن إنتاج ا ،مقارنة اأجور ا
ة ماعدا ي حالة تغر معدات  د احقق نفس العاقة لكل س فروض أن  اضعة للرقابة، حيث من ا وات اأربع ا للس

ذا اإجراء  أيضا احروقات مكناإنتاج، كما أن إستهاكات  أن يشكل وسيلة تأسيس اإيرادات أو رقم اأعمال، و
سافرين.صاح خا ؤسسات نقل السلع وا سبة   صة بال
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 تأسيس رقم اأعمال بواسطة النسب إعادة /4

كونة لسعر التكلفة بالكمية والقيمة مع   اصر ا ذ الطريقة تتمثل ي مقارنة العاقات الي توجد بن بعض الع
ستخرجة من احاسبة، ويكفي لتحديد رقم اأعمال احقق بضرب كم عطيات ا سبان ا واد اأولية )باأخذ ي ا يات ا

ذ الطريقة  قيقي( ي سعر البيع الوحدوي، و خزون ا وع من التجارة ا ذا ال ارة التجزئة، وي  ليست مستعملة ي 
ستخرجة  عطيات احاسبية مع تلك ا سب احددة بواسطة ا تستعمل طريقة نسب ااستغال، والي تتمثل ي مقارنة ال

 التريرية.الوثائق من 

 إعادة تأسيس رقم اأعمال بواسطة دراسة السعر: /1

صرح ب م      امش اإما ا دد  نإن دراسة السعر هدف إى ضمان صحة معامل ا عامل  ذا ا كلف  قبل ا
 بالعاقة التالية:

 
عامل=   ا

 

 

عدل ا    دما يكون أكر من ا عامل يدل على وجود خلل ع دما يكون الفرق كبرا ومتكررا ذا ا ، لكن ع صرح ب
ذا إى رفض احاسبة من حيث الشكل وتطبيق معامل  4خال  اضعة للمراقبة، الذي مكن أن يؤدي  وات ا س

 متوسط تأسيس رقم اأعمال.

 تأسيس رقم اأعمال بواسطة مؤشرات أخرى: /2

مكن أن يع  ا من متلك احقق عدة مؤشرات أخرى والي من ا  إعادة تكوين اإيرادات  أجلتمد
ا:أو رقم   اأعمال احقق مكن أن نذكر 

  شروبات الغازية والكحولية من طاعم أجلمشريات ا  ؛إعادة تأسيس اإيرادات احقق من قبل أصحاب ا

 ادق  ؛سجل أماء مرتادي الف

باعة( رجح للوحدة = )رقم اأعمال(/ )الكمية ا توسط ا  سعر البيع ا
رجح للوحدة =سعر  توسط ا زون أو + مشريات الفرة( بالقيمة  شراء ا ( 

زون أو + مشريات الفرة( بالكمية                                        ( 
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وا ضمونمع العلم أن كل إجراء يهدف إى تأسيس رقم اأعمال يتضمن با  .1زاة رفض احاسبة من حيث ا

  تبليغ النتائج المتوصل إليها: رابعا/

ذا عن       اسبت و تائج التحقيق ي  كلف بالضريبة ب رحلة خاصة عمل العون احقق حيث يقوم بإباغ ا ذ ا تعد 
كلف  بائية وإذا كان رد ا عملية التحقيق فعلي يتم تصحيح تسوية دي ويفيد طريق التبليغ اأو لتسوية الوضعية ا

هائي والذي على أساس تصدر جداول الضرائب الواجبة الدفع، كما يتم إباغ ذلك بإشعار  بائية بالتبليغ ال الوضعية ا
اؾ تقوم.  رمي للمكلف شخصيا ح وإن م يكن 

 التبليغ اأولي: /1

ذا اإشعار       ، ويتم مفصا جيدا ومصا ب أن يكون  غا بطريقة تسمح للمكلف بفهم وتسجيل ماحظات
ذا اإشعار للمكلف شخصيا مع وصل ااستام، إضافة  ذا التبليغ اأو  إىتسليم  توي  ذلك من الضروري أن 

  على الطرق الي استعملت ي التقييم والي أدت إى تعديل اأسس الضريبية، أي يقوم العون احقق من خال توضيح
بائي مدة أربعن ) شرع  ا جزة خال فرة التحقيق، كما قد حدد ا ( يوما كآجال 40كل التعديات والتقومات ا

ذا  2.تسمح للمكلف الرد على التبليغ اأوقانونية  توي  ، على أن  ذا اأخر مستشار من اختيار مع حق استعانة 
لتقييم والي أدت إى تعديل أسس الضريبة، وبعد انتهاء مدة التبليغ اأو اإباغ اأو على الطرق الي استعملت ي ا

 يواج العون احقق حالتن:

  ذا التحقيق، أو اصة على نتائج  دة احددة قانونيا، ويسجل ماحظات ا كلف يرد على اإشعار ي ا ا
عدلة  ؛3اعراض عن اأسس ا

  كلف ا يرد على اإشعار أو يرد عدلة 40بعد الفرة احددة أربعن )ا الة فإن اأسس ا ذ ا ( يوما، ي 
كلف يا من قبل ا كلف، أهم يعترون قبوا ضم ا، واحققن ليسوا مسؤولن عن إعام ا  .4تبقى على حا

 

 

                                                           

 1
، ص   ب س المرجع الس ، ن المغر نس  ن الجزائر ت رن ب ب دراس مق ر الضر الت فح الغش  س مك ل نصر، س 0رح 2. 
2
رجع السابق، ص    .80لياس قاب ذبيح، نفس ا

3
رجع السابق، ص    .124عبد الغي كحلة، نفس ا

4
ادة    بائية، ص 6-20ا  .11من قانون اإجراءات ا
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 التبليغ النهائي: /2

تائج من عدم ي بعد هاية التحقيق وتبليغ العون احقق نتائج التحقيق للمكلف، وبغض ا  ذ ال ظر عن قبول  ل
هائي للتعديات ي حالة رفض 40أربعن ) أجل ب على العون احقق أن يقوم بإعداد وإرسال التبليغ ال ( يوما، 

ذ  ، حيث يعلم العون احقق إدارة الضرائب بذلك مراسلة تكون مفصلة ومعللة، وإذا أبرزت  كلف للتبليغ اأو ا
راسلة  ا ي إطار اإشعار اأو على أا اصر جديدة م يتطرق  سبابا جديدة إعادة التقوم أو اأخذ بعن ااعتبار لع

قدمة م ذ التعديات ا هائي مفصلة بقدر كاف ومعللة ليقوم بعد ذلك   نأن تكون  طرف العون احقق ي التبليغ ال
داول اإضافية، الي مثل هاي ستدركةبإعداد وتسجيل ا قوق والعقوبات ا ديد ا  .1ة إجراءات التحقيق احاسي و

 تحرير التقرير لعملية التحقيق في المحاسبة خامسا/

كلف يقوم العون احقق بإعداد بطاقة مراقبة لكل اأوعية الضريبية احقق         اسبة ا د هاية عملية التحقيق ي  ع
ذا هدف إهاء عملية ال ملئ بطاقة هاية أشغال التحقيق، وبعد ذلك على العون احقق  تحقيق والي موجبها يتمفيها، و

ي البطاقة التل خيصية أن يقوم بتلخيص كل ماجرى من أحداث وإجراءات عن عملية التحقيق ي استمارات خاصة و
كلف. اسبة ا  والتقرير ي 

 البطاقة التلخيصية: /1

ذ البطاقة ا          علومات تعتر  توي على كل ا بائية ذات أربعة صفحات والي  لتلخيصية، خاصة باإدارة ا
ستحقة والي على  هائية للضرائب والرسوم ا صيلة ال تعلقة بعملية التحقيق مع إعداد جدول مثل ا بالغ ا واأرقام وا

داول الضريبية والي تسلم نسخة م لقابض الضرائب من  ،أساسها يتم إصدار الورد الفردي من طرف مكتب إصدار ا
 .2التحصيل الفوري أجل

 التقرير النهائي لعملية التحقيق: /2

ا العون احقق والذي يضم       كلف آخر استمارة ملؤ اسبة ا تعلق بالتحقيق ي  موذج موحد يعتر التقرير ا
ية بالتحقيق، ويودع نسخة من ع صاح ا لف التقرير لدى مستعمل من قبل كل ا بائي للمكلف ا ما ترسل نسخ  ،ا بي

                                                           
1
، ص   رجع نفس  .125عبد الغي كحلة، ا

2
، ص   ب س المرجع الس ح، ن س قا ذب  .5ل
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راجعات أخرى هوية للضرائب وكذا مديرية اأحاث وا ها إى مديرية ا ويتم ااحتفاظ  ،التحليل والتلخيص أجلمن  م
ها  سخة م راجعاتب  .1لدى رئيس مكتب اأحاث وا

م في د المبحث الثالث:    عم الرقابة الجبائية.التحقيق المحاسبي كآلية تسا

بائيةتتحمل   ديرية الفرعية للرقابة ا مصداقية  قتتحقدورا أساسيا ي فعاليتها، أين  وخاصة التحقيق احاسي ا
تحصل عليها والي ا تتحقق إا بالتكفل  وات وا هاز من خال إعطاء نتائج جيدة ومتزايدة عر الس بطريقة ذا ا

اسبة وبالعمليات ا رجوة ه فعالية التحقيق احاسي وجهة للحد من التهرب الضريي، كما أن م داف ا دف لتحقيق اأ
ذا مكن استعراض فعالية من  بائية، وعلى   كما يلي:  التحقيق احاسينظام الرقابة ا

 ودور في دعم الرقابة الجبائية التحقيق المحاسبيالمطلب اأول: فعالية 

ا تعري ،التحقيق احاسيية قبل أن نعرف فعال  بإسقاطها على التحقيق الفعالية، م تعريف فعالية  فب علي
بائية.  الرقابة ا

 ف الفعاليةيتعر  أوا: 

قيقها ستخدمة ي  داف مهما كانت اإمكانيات ا قيق اأ  .2ي القدرة على 

داف مهما كانت ( الفعالية على أها القدرة عkhemakhemكما عرفها أيضا ماخم )  قيق اأ لى 
ظر عن اإمكانيات الي  داف بغض ال قيق اأ ستخدمة ي ذلك، أي هدف إى قياس مدى  اإمكانيات ا

قيقها  .3استخدمت ي 

 التحقيقتعريف فعالية  ثانيا: 

ؤسسة بغية التأكد من التحقيقتعتر فعالية   داف  إحدى الوظائف اأساسية الي تقوم ها أجهزة ا قيق أ
ؤسسة من  ا، كما تعمل على الكشف عن نواحي الضعف ي أجهزة ا ا ي حدود السياسة العامة  شاط ا  أجلال

تها  .تقومها ومعا
                                                           

1
، ص   ب س المرجع الس نس، ن ن  ز اد مصط   .5ع

2
، ص   ب س المرجع الس ز، ن ل عبد العز  .قت

3
مة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي، زامرة بوعك   ،كلية العلوم ااد  أطروحة، مسا قتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة كتورا

زائر،  .0، ص2015مد خيضر، بسكرة،ا
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التحقيق ، مكن القول أن فعالية والتحقيق بصفة خاصةبصفة عامة لفعالية لبعد استعراض بعض التعريفات  
داف احاسي قيق اأ ة والي عادة  ي مدى  زي ي القدرة على اسرجاع أموال ا بائية، وكذا  من وراء فرض الرقابة ا

عيشي للمكلف أي  ستوى ا ساس با همة دون ا ما تعود بالفائدة للمجتمع ككل، ويكون ذلك باسرجاع اإيرادات ا
ة.تكمن ي أقصى قدر من التاؤم الذي مكن حدوث التحقيق احاسيأن فعالية  زي   ي توفر أموال ا

داف  فعالية التحقيقوبإسقاط مفهوم   قيق أ ذا اأخر تكمن ي مدى  بائية، فإن فعالية  على نظام الرقابة ا
تواجد من  ا أجلا دف ا ها، فا داف فيما بي قد يتعارض للتحقيق ها بشكل متوازن، حيث أن قد تتعارض بعض اأ

دف ااجتماعي، وارد الضائعة  مع ا صيل ا اطق قد يتم إعداد برامج رقابية مكثفة بغية إعادة  نتيجة أن ي بعض ا
ة زي كلفن متهمن  ،من ا دف ااجتماعي ي وقوف ميع ا كلفن أي عدم وجودويتم التضحية با ة بن ا  .1نزا

شرع ا  بائية يتعن على ا داف الرقابة ا صاح الثاثة التالية:ونتيجة لتعارض بعض أ  2بائي مراعاة ا

 :ا  يوفر التحقيق احاسيتتحقق ما  مصلحة الدولة م الدولة من خا من اسرجاع لأموال الضائعة، والي تسا
قيق سياستها ااقتصادية وااجتماعية دون وجود  ختلفة، وبالقدر الذي يساعد ي  ي تغطية نفقاها ا

ات.  تشو

 ػػذيبالقػػدر الػػذي ا  التحقيػػق احاسػػيتتحقػػق مصػػلحت مػػن  لــف:مصــلحة المك عائقػػا أمػػام ا التحقيػػق كػػون فيػػ 

.  طموحات

 :هػػا،   التحقيػػق احاسػػيتتحقػػق مصػػلحة اجتمػػع مػػن  مصــلحة المجتمــع ابيػػة الػػي ترتػػب ع مػػن خػػال اآثػػار اإ

ػػدمات اجانيػػ سػػن ا سػػرجعة ي  ػػوارد الضػػريبية ا ة الػػي تقػػدمها الدولػػة مػػن شػػق الطػػرق، كاسػػتخدام حصػػيلة ا

د من بعػض العػادات السػيئة  ية اجتمع باإضافة إى ا قيق رفا توفر اإنارة العمومية، التعليم، والصحة... أي 

رغوب فيها ي اجتمع.  غر ا

بائي  شرع ا صاح الثاثة السابقة صعب التحقيق، لذلك من واجب ا دث تقاربا ونشر أن التوفيق بن ا أن 
ها على ضوء اأولويات والظروف احيطة ها.  وتوازنا فيما بي

                                                           
1
، ص   ب س المرجع الس ز، ن ل عبد العز  .-قت

2
   ، ب س المرجع الس ة، ن  .05ن نج
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  ثالثا: مؤشرات تحقيق فعالية التحقيق المحاسبي

ديد مدى جودت وفعاليت وذلك    الي اط مؤشرات "فيتو تانزي" من خال إسقلتشخيص التحقيق احاسي و
اسي فعاللتصميم   ااعتمادمكن  تمثلة فيما يلي قيق   1:وا

 :سرجعة  مؤشرات التركيز ؤشر بأن يأي جزء كبر من إما اإيرادات ا من  للتحقيق احاسييقتضي على ا
داف  قيق أ م ي  تهربن، أن ذلك من شان أن يسا بائية عدد ضئيل نسبيا من ا ية الرقابة ا قيق الرفا و

زائر  ن، ا تستطيع ا الة نسبيا، ليس كل من الفئات  عتمادااللمواط تهربن، إما تكون ا على فئة ضئيلة من 
تهربن واأموال  القليلة تكون ها إيرادات مسرجعة كثرة، وي بعض اأحيان تكون عكسية، فئة كبرة من ا

سرجعة قليلة جدا.  ا
 :سبة للمكلفن، مزعج باكان التحقيق احاسي يتعلق اأمر ما إذا   مؤشر التشتت كم   موجودة،كانت   وإذال

كلفن تزعجهم كل  زائر أن ا ذ الطريقة. ي حالة ا كلفن الذين تزعجهم  بائية  أنواععدد ا الرقابة ا
ستوجبة أن ا يرؾ كبرة وا صغرة  التحقيق احاسي  باأخص ا ودرس ضرائبها ا إا وحث عن مصدر

 عليها.
 :قريبة من القضاء على التهرب الضريي، أن  التحقيق احاسيما إذا كانت فعالية  اأمرلق يتع مؤشر التآكل

سرجعة. مكناحاسي نطاق التحقيق اتساع   من زيادة ي اإيرادات ا
ة  التحقيق احاسي سرجعة ي س اؾ تزايد ي حصيلة اأموال ا ، فيكون  زائر جد متذبذب ي نتائج ي ا

والية تمع ة ا ة وي الس بلغكي ها، وقد تصل إى ثلث ذلك ا سرجعة أقل بكثر م ذ  ،ون حصيلة اأموال ا و
،   التحقيق احاسيدالة على عدم استطاعة  ي  ما تكمل فعاليتإي التحكم على ثغرات التهرب والقضاء علي

. زائر على التخفيف من حدت  ا
  ستحقات الضريبية ي رات التحصيل:يمؤشر تأخ كلفن يدفعون ا تعلق اأمر بوضع اآليات الدافعة إى جعل ا

اؾ تأخرا ي  عاد تأسيسها، إذا كانت الضريبة الي أعيد تأسيسها قريبة من الضريبة الي كان يدفعها ا تكون  ا
، ف عاد تأسيسها مرتفعة عن أصل ما كان يدفع اسبا أو الدفع، وإذا  كان العكس الضريبة ا اد حا م إن يتأخر إ

لها ي القضاء. كلف وتستغرق مدة طويلة  ازعات مع ا بائية ي م  إحالتها للقضاء وبذلك تدخل اإدارة ا
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 :في ي  التحقيق احاسي اعتمادويتعلق اأمر مدى  مؤشر التحديد ذا ا ي تهربن، و على عدد قليل من ا
تهربن أه التحقيق احاسيستطيع وترؾ بعض اآخر، ا يتهربن الواقع إمكانية مكافحة بعض ا   مالتمييز بن ا

رمون  ونظرةكلهم خرقوا القانون،   ي دائما مكافحتهم. والتحقيق احاسيالقانون إليهم أهم كلهم 

 :ضوعية، ما يضمن ؛ حيث يتم قياس التهرب مو التحقيق احاسييتعلق اأمر بضرورة تطبيق  مؤشر الموضوعية
ا مللمكلفن التقدير بشكل واضح التزاماه ططون   .الضريبية على ضوء أنشطتهم الي 

 :فيذ  مؤشر التنفيذ ذا يتعلق أيضا مدى سامة  التحقيق احاسيويتعلق اأمر مدى ت بالكامل وبفعالية، و
بائية يلالستوى اوتطبيقها، و  اإجراءات ا راحل  تهابساط فضا عن مدى ي،تأ زائر ي ا فيذ، وتعد ا وقابليتها للت
فيذ  ةاأوى ي مكافح ة و كل  التحقيق احاسي بفعاليةالتهرب، فهي تقوم بت ة اأخرى.ي س  أفضل من الس

 :و مؤشر مشتق من مبدأ  مؤشر تكلفة التحصيل عل تكلفة  ااقتصادو ذا  فقة، و باية وال  التحقيقي ا
سرجعة احاسي صيلة ا عكس سلبا على مستوى ا عطيات فإن ا مكن  .أقل ما مكن، ح ا ي ونظرا لغياب ا
ي أقل ما مكن أوامعرفة  ل  قيقية للتحقيق    .1التكلفة ا

 في دعم الرقابة الجبائية تهامومساي التحقيق المحاسب برمجة عملية: الثانيالمطلب 

ة والو    ب اأخذ بعن ااعتبار لتحسن عملية الر صول إى نتائج مشجعة ي إطار برنامج التحقيق احاسي، 
صر ااسراتيجي ضمن الرنامج حيث  بائية، كوها الع يد للمعلومات ا العديد من العوامل كضرورة تكثيف البحث ا

قيقية للمكلفن، وم ح يك عرفة الوضعية ا اصر الضرورية  ون التحقيق فعال أكثر ابد من تكثيف يسمح بتوفر الع
راد التحقيق فيها،  لفات ا ة ا ادة اأولية الي على أساسها تتم عملية بر البحث عن اإعام الضريي، الذي سيشكل ا

ختارة تعر عن حاات التهرب الضريي. ة ا ذ العملية إى معاير موضوعية، لتكون العي اد   مع ضرورة است

ة، إذ على اأقل  كما أن  ظر ي آلية الر يكون برنامج كل سداسي بإدراج عدد كاي من ابد من إعادة ال
ب أن تصب ي كل أوج اأنشطة ااقتصادية، دون  قتصار على نشاط واحد مثا نشاط ااستراد ااالقضايا، و

ال تلف الثروات واأنشطة  والتصدير تاركة التهرب الضريي يزداد ي اأنشطة اأخرى، وتوسيع  التحقيق ح تشمل 
كلف بأن مهدد مراقبة مستمرة ودورية  2.ااقتصادية، حيث تقل حدة التهرب كلما شعر ا
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رد    ا،إن تطوير خطط التحقيق احاسي  يتطلب أكثر من  اذ بغي ا  ديد عدد عمليات التحقيق  الي ي
هج شامل لتخطيط اصر برنامج  اؾ حاجة إى إتباع م  1الفعال من حيث: التحقيقاسراتيجيات ميع ع

 ل التنظيمي واأدوار والمسؤولياتالهيك :أوا

بغي      راجعة داخل اإدارة، الي تعكس بوضوح طبيعة العمل الي ي ظيم أنشطة ا طيط وت بغي مراعاة  حيث ي
هم: سؤوليات بي  القيام ها وتوضيح ا

 / المقر والعمليات:1

سؤول عن التصميم      قر الرئيسي ا بغي التمييز بن قسمن: وما ا إدارة برنامج فعال للتحقيق احاسي ي
ية سؤولة  وإسرا فيذ الرنامج.اإدارة ودعم وظيفة التحقيق، والعمليات ا  عن ت

 / إتباع نهج وظيفي متكامل:2

سئو       أنواع الضرائب، ويسهل  التحقيق ي ميعلة عن كافة أنشطة حيث يكون باإدارة مهمة الرقابة واحدة ا
تاحة للتحقيق. وارد ا صيص ا وازنة و ية الشاملة وا راجعة الوط هج ي تطوير خطط ا  ذا ال

 م والتخصيص:ي/ التقس

كلفن مع فرق متخصصة لقطاعات الص       هم أن يكون لإدارات الضريبية مكتب خاص بكبار ا اعة من ا
ظيمي، والتقس يكل الت صرفية، ح ولو م تقدم رميا ضمن ا دمات ا ة مثل ا كلفة ي يمعي م أيضا يساعد اإدارة ا

تلف مستويات التعقيد ي أعمال التحقيق والتمييز بن الكفاءات.  التعرف على 

 ثانيا: نطاق الخطط

طط متتالية ومر    تاج  داف كل مرحلة من مراحل التحقيق  ية واضحة تعكس ابطة مع أ خطة إسرا
بغي إجراء التحقيق على مستوياتالتحقيق  ي: ، التخطيط واأداء ي

ية التحقيق التاإستراتجية/  وارد، وكذلك اأداء : تعكس ب داف وا ديد اأ ظيمية، والسياسات واإجراءات و
سؤوليات.  وا

وارد وتطبيق عملية التنفيذ/  صيص ا  التحقيق.: 

 ثالثا: التشريع 
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ب دعم بإطار تشريعي كما يلي:     ليكون برنامج التحقيق فعال 

كلفن ااحتفاظ بالدفاتر والسجات الازمة، توفر اإدارة على صاحيات كافية إجراء ا     لتحقيق، يتطلب من ا
كلف ي الطعن، يطبق عقوبات كافية لردع عدم اامتثال، حيث وز وضع خطة اقراح تعديات على  يعطي حق ا

سن تدريب  بائية،  ......احققنالقوانن القائمة أو تطوير قانون اإجراءات ا  ا

 رابعا: نطاق التحقيق

د من عدد عمليات التحقيق     ا ا دف  تها، وا بغي معا خاطر الي ي ب أن تعكس ا طبيعة عمليات التحقيق 
وارد.الي مكن القيام   ها، وحسن استخدام ا

 الطرق والتقنيات خامسا:

ا من قبل احققن   ج التحليلية الي مكن اعتماد ا بوضع خطة فعالة نكون مدركن جموعة من التحقيقات وا
كلف  قليل ومدى كفاية الدفاتر والسجات من نتائج فعالية برنامج التحقيق، وبالتا عدد للتأكد من طبيعة عمليات ا

كلفن سيجازف ي التهرب من الضريبة  ستوجبمن ا  .علي ةا

ب الضريبة سوف   اولة لتج كلف بالضريبة أمام احتماات كبرة بأن أي  إن برنامج التحقيق الفعال يضع ا
موعة من التأثرات )  ،يؤدي اكتشافها وفرض عقوبات صارمة ، توعية الردع،التصحيحوأثر التحقيق الفعال من خال 

 .1دافعي الضرائب، الوقاية(

  التصحيح:/ 

 .االتزامتعديات حاات عدم  إجراءمن خال 

 الردع: / 

اضعن ل التأثر على سلوؾ موعة من دافعي الضرائب لالتزام مستقبا.يتحقلدافعي الضريبة ا  ق، أو 

  توعية دافعي الضرائب:/ 

فظ الدفاتر، قد يساعد التحقيق احاسي ي توضيح تط طلوبة  ات ا ديد التحسي بيق القانون لدافعي الضرائب و
ستقبل. سن اامتثال من قبل دافعي الضريبة ي ا م التحقيق احاسي ي   وبالتا مكن أن يسا

 

  الوقاية:/ 
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اع اجتمع ككل باالتزام.   1 من خال إق
 في دعم الرقابة الجبائية ودورالمحقق المحاسبي  خصائص: الثالثالمطلب 

تاحة ي عملية التحقيق احاسي، وعلى احقق احاسي أن يكون على        وارد ا م ا صر البشري من أ يعد الع
تعارف عليها ي علمي احاسبة والتحقيق وذلك من  عاير والقواعد ا الوصول إى اأغراض الضريبية  أجلعلم بكل ا

اليةبشكل  رأيوتقدم  د من التهرب الضريي أجلوذلك كخطوة أوى من ،ايد عن عدالة البيانات ا ويعد التحقيق  ،ا
ظام الضريي، لذلك  ها كوها ركن من أركان ال احاسي من اأسس اإرتكازية للعمل الضريي ومرحلة مهمة ا غ ع

صي قيق ا  لة الضريبية كجزء حيوي من إيرادات الدولة.يعتر احقق احاسي مدخل رئيسي ي دقة وسامة 

كلفن، وذلك من خال   قدمة من قبل ا علومات ا حصر دور احقق احاسي ي قياس موثوقية ا وبذلك ي
رية و الية وذلك بتقدم رأي ما إذا كانت معدة بشكل صحيح وخالية من اأخطاء ا قيق القوائم ا  .2فحص و

يا ونفسيا ي إطار مدارس تثمن ا كذلك يتطلب  م ف صر البشري أكثر من تكوين سليم للموظفن وإعداد لع
د متخصصة وكذا الدورات التدريبية الازمة إطاعهم على كل جديد وكل تطور ي الوسائل الكفيلة لدعم الرقابة  ،ومعا

بائية وتقويتها ومن  بغي: أجلا ورد البشري ي  تفعيل ا

 فية اإدارية:/ تفعيل آلية الشفا1

إن مفهوم الشفافية وطبيعتها ي العمل اإداري يشر إى الوضوح والصراحة واالتزام وسهولة اإجراءات واابتعاد  
د من الفساد، وشفافية القوانن  عن مارسة اأماط اإدارية التقليدية، فشفافية العمل اإداري تعي العمل على ا

مية، اها تساعد على وجود نظام واأنظمة تعي الوضوح والبسا ي التطوير والت طة والسهولة، لذا فالشفافية ي العمل 
طبقة، ي حن ضعف الشفافية يرتب  رقاي جبائي فعال مارس نشاط مارس نشاط للتأكد من صحة اإجراءات ا

بائية. جر ع ضعف ي الرقابة ا ظيمي ي ها فساد إداري وتراجع ت  ع

 

 قواعد شفافة في مجال التعيين في مناص المسؤولية:وضع / 2
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ا   بائية، أن عماد ظومة الرقابة ا جاح م مثل انتقاء أعوان التحقيق احاسي نقطة اارتكاز اأساسية ل
م قائما على أساس عملي و موضوعي يراعي في  ب أن يكون انتقاء فذ سياستها، لذا  ا البشري الذي ي صر وع

ستوى ا عرفة واإدراؾ وعلى ا ماس ي العمل، وأن يكونوا واسعي ا م، وأن يتحلوا باإخاص وا فسي  لعلمي، وال
تعاملن معهم،  هم وبن ا عاملة بي لق وحسن ا دية الي تعد جانب رفيع من ا صر الكفاءة وا وذلك اعتمادا على ع

كل رؾ للفرد فهي تساعد على تلبية مطالب ا صر  م ع قيق أغراض أ فن من جهة، ومن جهة أخرى هدف إى 
بائية ظيم اإداري للرقابة ا  .1الت

ب مراعاة جانب التخصص  د مهمة البحث اأساسي والتحقيق كما ،كما  و معمول ب  فا مكن أن تس
د مهمة اأمور ي كثر من اأحيان إى عون متخصص ي القانون الذي ليس لدراست عاقة باحاسبة ي حن ت س

ب توخي طابع ااختصاص من  ،القانونية إى حاملي شهادات ي احاسبة  .2ضمان مردودية  أكر للموظف أجللذا 

 ق المحاسبي ترتبط بتحفيز موظفيها/ فعالية التحقي3

بائية القيام ها ي إطار الرقابة        ب على اإدارة ا بائية من بن اأولويات الي   اسيالتحقيق احإتقان  وا

ي  ظام التصر ذ اأخرة تعد اأجع لل ، أن  بذات ذا  زائري، وعلى  ظام ا وظفن  الذي يعتمد علي ال على ا

كلفن  ة،أن ا يركوا الفرصة  بالتحقيق احاسيا زي ق الضائع من ا ة ي  اسرداد ا زي ذا نظرا للدور الذي تلعب ا و

م ا مثابة عدم الت شاريع سواء  كانت اقتصادية أو اجتماعية ويعد عجز شاريع.ية من خال مويل ا ذ ا  ااستفادة من 

مهام على أحسن وج ويقوم بعمليات التفتيش والتحقيق الضرورية والبحث  احقق احاسيأن يؤدي  أجلومن 

شاكل  اضعة للضريبة فيجب التكفل با ادة ا ا جد أن أعوان الضرائب  يتلقون  تماعيةااجعن ا للموظف خاصة وأن

اء مارسة مهامهم يدة إذا ما قورنت باأخطار الي يتعرضون إليها أث    .3رواتب ز
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سػػن أوضػػاع أعػػوان  فيػػز جيػػدة مػػن خػػال السػػعي إى  بائيػػة عامػػة لػػذلك مػػن الضػػروري تبػػي سياسػػة  الرقابػػة ا

هم مػػػن ماديػػػا  والتحقيػػق احاسػػػي خاصػػة ويػػة لتمكيػػػ ع واجتماعيػػػا لكسػػب وائهػػػم وإخاصػػػهم ي العمػػل، ورفػػػع روحهػػػم ا

ػؤاء اأعػوان علػى  ػذا بتطبيػق نظػام لأجػور يكفػل حصػول  مػولن، و مواجهة اإغػراءات الػي تعػرض علػيهم مػن بعػض ا

طوي علػى  اسب طبيعة وأبعاد ما يضطلعون ب من مسؤوليات، وعلى مكافآت تشجيعية ت حػوافز فعالػة للمجػدين أجور ت

قابػل  ديد أسس عادلػة للرقيػة مرتبطػة مػدى اإتقػان واإخػاص ي العمػل، وبا تابعتهم، و هم، وكذا وضع نظام سليم  م

الف للقانون وأخاقيات مهامهم ن يثبت ي حقهم سلوؾ   .  1تسليط أقصى العقوبات 

همة اأساسية للمحقق احاسي تتمثل ي وم فان  ا صحيحة ا  التحقق من أن نتيجة أعمال الوحدة الي تظهر

صروفات فيها مع أحكام قانون الضرائب، ويتوقف جاح احقق احاسي  ود اإيرادات وا وصادقة، والتأكد من اتفاق ب

اء ا ا يظهر ل من وقائع أث ؤيدة  صول على اأدلة والبحث عن القرائن ا ب على مدى قدرت وخرت ي ا لتحقيق، و

ب أخذ  علومات من عدمها، وكذلك  ع بصحة وسامة ا ا قد يق طلب البيانات واإيضاحات وااستفسارات 

سبان عن التحقيق ااعتبا اصر ربط الضريبةر الزمي ي ا  .2حيث يؤثر ذلك على مواعيد اإخطار بع
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 خاصة الفصل:

بائية تعتر فعالية التحقيق احاسي إحدى   داف الرقابة ا قيق أ عرفة مدى قدرها على  احددات اأساسية 
ة زي هربة لصاح ا اربة التهرب الضريي، واسرداد اأموال ا ا اأساسي يكمن ي  ور  .والي 

تويها احاسبة وكذا تعدد جوانبها والعكما    علومات الي  ذا تكمن صعوبة التحقيق احاسي ي كثرة ا ا،  كونة  اصر ا
ا تظهر أمية  ضمون، و كلف بالضريبة من حيث الشكل وا يتطلب من احقق احاسي دراسة دقيقة ومعمقة حاسبة ا

ا ي احققن من  كة الواجب توفر ية وا ه رة والكفاءة ا تائ أجلا قيق ال ذ العملية و ها. جحسن سر  رجوة  م  ا

خالفات ومهما كان ف  ال، إا أن على احقق أن يكتفي بالبحث عن ا خالفات غاية صعبة ا إن اكتشاف ا
شاط ا تأثر كبر على نتيجة ال ددة ي احاسبة واكتشاف التهربات الضريبية  ،الي  من خال الركيز على جوانب 

صيلها. تائج التحقيق للمكلف و صيلها عن طريق اإباغ ب  و

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الفصل الثالث:

الدراسة التطبيقية لدور 
دعم  احاسي يالتحقيق 

 الرقابة اجبائية
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 تمهيد:

تمثلة ي التحقيق  كان وا بائية بعن ا ذا الفصل لدراسة حالة خاصة بالرقابة ا سيتم التطرق من خال 
ليل بعض اإحصائيات  باعتباراحاسي،  بائية حاربة التهرب الضريي، و ذا اأخر وسيلة من وسائل الرقابة ا

بائية، وقد  ديرية الفرعية للرقابة ا تحصل عليها من طرف ا اا ا  ارتأي ية نظرا لتطرق ذ الدراسة تق لإطار أن تكون 
اص لعملية التحقيق احاسي بائية وا ذا الفصل العام للرقابة ا ظري، وعلي م تقسيم  انب ال  ثاث مباحث إى ي ا

: ي كالتا  و

 : تقدم مديرية الضرائب لواية بسكرة.اأولالمبحث 

يدانية مديرية الضرائب المبحث الثاني: بائية -الدراسة ا ديرية الفرعية للرقابة ا  ةلواية بسكر -ا

ليلها. المبحث الثالث:  عرض اإحصائيات و
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 المبحث اأول: تقديم مديرية الضرائب لواية بسكرة.

 لواية بسكرةالضرائب  يةالمطلب اأول: تعريف موجز لمدير 

وية وذات مهام   رفق العام، تكسب شخصية مع ا طابع ا يئات العمومية الي  تعتر إدارة الضرائب من ا
ات  ووظائف سيادية متمثلة صيلها والرقابة على التصر ديد الوعاء الضريي وحساب الضريبة و و  بائي، و ي العمل ا

فعول. بائية السارية ا  وفق القوانن ا

 مديرية الضرائب بسكرةل الهيكل التنظيمي أوا:

وفيما ن مكاتب ( مديريات فرعية، وكل مديرية فرعية تتضم05تتكون مديرية الضرائب لواية بسكرة من مس ) 
 يلي مهام كل مكتب لكل مديرية فرعية:

ي04وتضم أربعة ) المديرية الفرعية للعمليات الجبائية: /1  ( مكاتب 

 وتتجسد مهام ي / مكتب الجداول:أ 

 ا؛ داول العامة وإصدار  التكفل با

 دات التحصيل؛ داول العامة وس  التكفل مصفوفات ا

 وتتجسد مهام ي / مكتب اإحصائيات:ب

 ديرية الوائية؛ ياكل اأخرى ي ا  استام إحصائيات ا

 اصة بالوعاء والتحصيل تجات اإحصائية الدورية ا  ؛مركزة ا

 هوية للضرائب ديرية ا  .1مركزة الوضعيات اإحصائية الدورية وضمان إحالتها إى ا

 وتتجسد مهام ي والعاقات العامة:والتنشيط / مكتب التنظيم ج

 ياكل الدولة ذكرات والقرارات الصادرة عن ميع   ؛التكفل بتوزيع ا

 زاي فتشيات ي إطار نظام ا سيق ي عمليات إعداد الضرائب والرسوم بن ا  ؛الت

                                                           
1
ة     .2016مديرية الضرائب لواية بسكرة، س
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 فتشيات للسهر على تطبيق الصارم للقوانن واإجراءات القانون  ية؛القيام بعمليات مراقبة ميدانية على مستوى ا

 بائين استقبال ظيم ا اصة بالتشريع وت علومات ا مهور وتوجيه وإعطاء للمكلفن بالضريبة ا  .ا

 وتتجسد مهام ي :التسجيل والطابع/ مكتب د

 واريث  ؛ااختصاص بأعمال مفتشيات التسجيل والطابع والبطاقات وا

  ات بالوفيات  اأماؾالسهر على مسك بطاقات العقارية، ملخصات العقود وجداول الوفيات ومتابعة التصر
 .مع اجالس الشعبية البلدية

ي03وتضم ثاثة ) المديرية الفرعية للتحصيل: /2  ( مكاتب 

 وتتجسد مهام ي / مكتب مراقبة التحصيل:أ

 دفع نشاطات التحصيل؛ 

  اسبة الصفقات ة م زي دفوعات؛احافظة على مصاح ا د إرجاع فائض ا وثقة وع  العقارية ا

 ة يئات معي يزانية وتبليغها للجماعات احلي وكذا  باية الضرورية لوضع ا اصر ا  .إعداد ع

 جسد مهام يتوت ب مراقبة التسيير المالي للبلديات والهيئات العمومية المحلية:/ مكتب

  يزانيات اأولية واإضافية ؤسسات العمومية مراقبة ا خصصة للبلديات وا ة فتح ااعتماد ا تضم والراخيص ا
وجودة ي الواية؛ ا ماليا قابضات الضرائب ا  احلية الي تتكفل بتسير

 ؤسسات العمومية قررة ي ميزانيات تلك البلديات وا فيذ العمليات ا  .مراقبة ت

 وتتجسد مهام ي / مكتب التصفية:ج

 الية؛مراقبة عمل  يات التكفل مستخلصات اأحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات ا

  ا إى اإدارة ا قباضات الضرائب وتقوم بتجميعها ماديا وإرسا تعلقة باإحصائيات الي تعد تائج ا تلي ال
ركزية  .1ا

ي 03وتضم ثاثة ) المديرية الفرعية للمنازعات: /3  ( مكاتب 
                                                           

1
ة     .2016مديرية الضرائب لواية بسكرة، س
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 / مكتب الشكاياتأ 

ازع فيها كلفن والسهر على متابعة القضايا ا قدمة من قبل ا  .حيث يقوم باستقبال الشكاوي ا

 / مكتب المنازعات اإدارية ولجان الطعونب

كلفن  قدمة من قبل ا وجهةيعمل على استقبال الطعون ا  .للجان الطعون وا

 / مكتب التبليغات واامر بالصرفج

دير الوائي  كلفن بقرارات ا صادقة على شهادات التخفيض للضرائب و الرسوم مهمت تبليغ ا راقبة و ا و ا
ازعات ة عن عمليات ا ا  .ال

 مكاتب 03وتضم  :المديرية الفرعية للرقابة الجبائية /4

 وتتجسد مهام ي / مكتب البحث عن المعلومة الجبائية:أ

ة التدخات الي  ختصة؛ ستجرىبر صوص داخل اللجان والفرق ا  على وج ا

ذ التدخات ي اآجال احددة؛ بائية والسهر على إجراء  ادة ا  البحث عن ا

علومات كلف مصلحة مقارنة ا  .إرسال معلومات احصل عليها إى مكاتب ا

 تتجسد مهام ي / مكتب البطاقيات ومصادر المعلومات:ب

علوما كتب تلقي ا اضعة؛ ت الي يتحصل عليها ا ادة ا كلفة بالبحث عن ا صاح ا  وا

ا. ية باستغا ع علومات وتوزيعها بن مفتشيات الضرائب ا  تصفية ا

 وتتجسد مهام ي / مكتب المراجعات الجبائية:ج

وية ومتابعة إجاز الرامج ي اآجال  اضعة للمراجعة الس ة القضايا ا  احددة؛بر

؛ عمول ب ظيم ا ذا الفرق والتدخات على احرام التشريع والت راجعة والسهر على إجراء   متابعة ومراقبة عمل فرق ا
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تظم لتقارير  راجعة و اإرسال ا صيل الضرائب والرسوم عن عمليات ا ة والسهر على  زي احافظة على مصاح ا
ركزية راجعة إى اإدارة ا  .ا

ي04وتضم أربعة ) المديرية الفرعية للوسائل: /1  ( مكاتب 

 وتتجسد مهام ي / مكتب الموظفين والتكوين:أ 

هي؛ م ا ستخدمن ومتابعة مسار  تسير ا

ستخدمن واستدعائهم لاجتماع وتو أمانتها؛ ان ا ظيم   ت

ديد معارف  ستوى و سن ا م ي إعداد وإجاز برامج  سا  .اأعوان الذين يزاولون نشطاهما

 ي مهاموتتجسد  / مكتب عمليات الميزانية:ب

ستخدمن؛  التكفل بدفع الرواتب وأجور ا

زين، الكهرباء....( اتف، الب  .تسديد نفقات اإدارة )ا

 تتجسد مهام ي / مكتب الوسائل:ج

تاجها  رد العتاد والوسائل ) شراء كل الوسائل الي   .إدارة الضرائب للواية(التكفل 

 تتجسد مهام ي / مكتب متابعة المطبوعات:د

ية؛ ع فتشيات والقابضات ا طبوعات إى غاية التكفل من طرف ا ويل ا  ضمان توزيع و

هوية للضرائب ديرية ا بائية إى ا طبوعات ا توى ا اصة بإلغاء أو تعديل   .1تقدم ااقراحات ا

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب 

                                                           
1
ة     .2016مديرية الضرائب لواية بسكرة، س
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 مديرية الضرائب لواية بسكرة

ديرية الفرعية   للعملياتا

داول  مكتب ا

مكتب التسجيل 
 والطابع

 مكتب إحصائيات

شيط  مكتب الت
ظيم والعاقات  والت

العامة

ديرية الفرعية للتحصيل ديرية الفرعية لل ا  رقابةا

مكتب البحث عن 
علومة  ا

ديرية الفرعية  ا
ازعات  للم

طبوعات  مكتب متابعة ا

يزانيةمكتب   عمليات ا

وظفن  مكتب ا
 والتكوين

 مكتب الوسائل

ديرية الفرعية لل  وسائلا

بائي  مكتب التدقيق ا

مكتب البطاقات 
علومات  ومصادر ا

مكتب التبليغات واأمر 
 بالصرف

ازعات  مكتب ا
ان الطعون  القضائية و

 مكتب التصفية 

ا مراقبة التسير  ا
ؤسسات  للبلديات وا

 مكتب مراقبة التحصيل مكتب الشكاوي

   2012 -مديرية الضرائب لواية بسكرة المصدر:

ة  3-1الشكل رقم  ديرية الضرائب لواية بسكرة س ظيمي  يكل الت  2016: ا
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 لواية بسكرة -المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -الدراسة الميدانية بمديرية الضرائبالمبحث الثاني: 

بحث على أرض الواقع  ذا ا ظري م إسقاطها ي  انب ال بعد التطرق إى ميع إجراءات التحقيق احاسي ي ا
سؤولية احدودة وذات الشخص ا  لوحيد ) شخص طبيعي( وفقا لعملية التحقيق احاسي.والقيام بدراسة شركة ذات ا

 التحقيق المحاسبي خطوات وإجراءات عمليةالمطلب اأول: 

ة  اسبتها ضمن برنامج س بائية 2015م إدراج الشركة للتحقيق ي  ديرية الفرعية للرقابة ا دت ا ، حيث أس
تكونة  همة لفرقة التحقيق ) مكتب التحقيقات أ( ا (  أعضاء  على رأسهم رئيس فرقة التحقيقات 04من أربعة )ذ ا

بائية ن )  ،ا ققن اث ا  د  بائي للمكلف والتعرف ( على رأسهم رئيس الفرقة، 02كل مهمة يس لف ا ومت دراسة ا
  على نشاط و الضرائب مختلف أنواعها.

 لرقابة الجبائية.ل بالمديرية الفرعيةالهيكل التنظيمي لمكتب التحقيقات الخاص  :3-2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية معطيات  بناءا علىمن إعداد الطالب  المصدر: 

 مكتب التحقيقات أ

 1احقق 

2احقق 
احقق 

 4احقق 

 3احقق 

رئيس 
 الفرقة

همة  ا

همة  ا

 1احقق 

2احقق 
احقق 

 4احقق 

 3احقق 

رئيس 
 الفرقة

همة  ا

همة  ا

 بمكتب التحقيقات 
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 بالتحقيقأوا: إرسال اإشعار 

كلف بالضريبة بذلك عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق مقابل  ب إعام ا قبل البدء ي عملية التحقيق ي احاسبة 
ح للمكلف مهلة ) كلف بالضريبة، وم ذا اإشعار ميثاق ا ضر 10إشعار بالوصول، حيث أرفق  ( أيام من أجل 

، 444/2015ت رقم  01/04/2015يوم لتحقيق ي احاسبة الوثائق والدفاتر احاسبية، وقد م إرسال اإشعار با
علومات  م ا ذا وأ ها   :1اإشعارالي تضم

  سؤولية احدودة )ع( مؤسسة أشغال اضعة للتحقيق: الشركة ذات الشخص الوحيد وذات ا ؤسسة ا اسم ا
اء.  الكهرباء والب

  :؛01/04/2015تاريخ إرسال اإشعار بالتحقيق 

  وات متدة مالس ية بالتحقيق: الفرة ا ع  ؛2014 إى 2011 ناأربعة ا

   :الضرائب الي مسها التحقيق 

 .  الضريبة على الدخل اإما

ضافة.   الرسم على القيمة ا

هي  شاط ا  .2الرسم على ال

 التحضير إجراء التحقيقثانيا: 

 / دراسة وفحص الملف الجبائي:1

توي عليها  ليلية للوثائق الي  اص بالشركة من مفتشية بسكرة هدف إجراء دراسة  بائي ا لف ا م سحب ا
لف من أجل التأكد من مدى  قدمة. التزامذا ا ات ا ص التصر بائية فيما   ذ الشركة لوجباها ا

 / إعداد كشف المقارنة للميزانيات:2

يزانيات اأرب اءا على ا وات قيد التحقيق ب بائية  2014، 2013، 2012، 2011عة للس قامت اإدارة ا
وي أصول وخصوم الشركة. قارنة للميزانيات   بإعداد كشف ا

                                                           
1
لحق رقم     .02أنظر ا

بائية، بسكرة،   2 ديرية الفرعية للرقابة ا ات مكتب التحقيقات، ا  .2016تصر
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 / إعداد كشف المحاسبة:3

وات اأربعة الي يتم  اصة بالس تيجة ا تعلقة حساب ال كلف بالضريبة وا قدمة من طرف ا وفقا للجداول ا
و عبارة ع مصلحة التحقيقم إعداد كشف احاسبة من قبل  ،يهاالتحقيق ف ذ الشركة  نو الية  تيجة ا ملخص لل

وات اأربع.  للس

 التدخل اأولي: ثالثا:

ظيم العمل داخل الشركة،  يتم التدخلحيث  ة الشركة و ااستفسار عن كيفية تسير وت كان والقيام معاي بعن ا
ة وجردوكذلك  دة القانونية ) الشركة،للمخازن ومكاتب  معاي ذا التدخل يكون بعد انتهاء ا ( أيام من إرسال 10و

. لف احاسي من أجل فحص  اإشعار بالتحقيق، واخذ ا

 المطلب الثاني: سير عملية التحقيق المحاسبي.

ا بعد إهاء احقق من اإجراءات التمهيدية والتحقق من التسجيل احاسي  تقل بعد للمعلومات احاسبية، ي
: يداي لعملية التحقيق وتكون كالتا تمثلة ي العمل ا والية ا  للمرحلة ا

 والمضمون: حيث الشكل الشركة منمحاسبة  أوا:

 فحص المحاسبة من حيث الشكل: /1

دة القانونية  قلت الفرقة إى مقر  10بعد ااستفادة من ا أيام من تاريخ استام الشركة إشعار التحقيق ت
دات والدفاتر احاسبية الشركة م اإطاع  ست رد،دفر  اليومية،) دفر  اإجباريةعلى ا دفر اأجور...(، والتأكد من  ا

صوص عليها. ظيمات ا  مطابقتها للت

ادتن وما  رم أحكام ا ديد  ،من القانون التجاري 10و 09أن الشركة  ا احاسي ا ظام ا وكذلك أحكام ال
اسبتها مقبولة.  فإن 

 فحص المحاسبة من حيث المضمون: /2

ل البحث، ومن خال اإطاع على  ؤسسة  قدمة من طرف ا و موجود بالوثائق ا و مراقبة كل ما 
ؤسسة ارجية، من أجل اكتشاف العمليات الي تتضمن السهو  حسابات ا ؤسسات ذات اأطراف ا وؾ وا ي الب
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سابات، ومن خال ااطاع من طرف احققن وجدت عدة  تعمد وكذا إثبات شرعية وصدق ا تعمد أو غر ا ا
كلف مكن تلخيصها فيما يلي:  نقائص و إغفاات من قبل ا

 ذا حسب إرسالية مديرية الضرائب لواية سطيف مد ولوازم تتعلق مورد غر متوجود فاتورة مشريات موا وقع  و
 موضحة كما يلي:

 (: فاتورة شراء مواد ولوازم من مورد غير متموقع3-1جدول رقم )

ورد رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة بالغ خارج  اسم ا ا
 الرسم

مبلغ الرسم على 
ضافة  القيمة ا

احظة  ا

27/02/2011 05/2011 EURL ZERGHIB 

YOUCEF –COOP 

EL KHEIR EL 

EULMA W.SETIF 

فاتورة مشريات  57.869.09 340.406.40
غر متموقع 

مقيدة ي اليومية 
ساعدة  ا

 للمشريات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

  يزانية ة  اافتتاحيةعدم تقييد ا ركزية 2011لس  ؛بدفر اليومية العامة ا

  ة صاريف )كراء العتاد( غر مررة بالفاتورة س بلغ ا  موضحة كما يلي: 2014التقييد احاسي 

 .مبررةال غير(: فاتورة كراء العتاد 3-2جدول رقم )

ورد  رقم الفاتورة تاربخ الفاتورة بالغ خارج الرسم اسم ا مبلغ الرسم على  ا
ضافة  القيمة ا

احظة  ا

22/05/2014 0234/2013 SAIM 

NAWAL 

LOCATION 

CAMION 

ET ENGINS 

LOTS KARA 

02N° 510  

SENIA 

ORAN 

ي  الفاتورة مقيدة 200.430.00 1.179.000.00
ساعدة  اليومية ا

دوق  2014للص
الشهري  واإقرار

GN50.4T 

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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  ة قبوض خال س قدر  2013عدم التصريح برقم اأعمال ا ال الرسم على 13.292.634.00ا دج ي 
هي. شاط ا  ال

 .تحديد اأسس الضريبية وفقا لنتائج التحقيق المحاسبي ثانيا:

ات، قائص فإن  بعد إجراء عملية التدخل اأو ودراسة الدفاتر والوثائق احاسبية والتصر ذ ال وبالرغم من 
بائية كما يلي: ي الطريقة التحاورية، وتكون وضعيت ا تبعة ي عملية التسوية   اسبت تبقى مقبولة، والطريقة ا

 تحديد رقم اأعمال: /1

 / تحديد رقم اأعمال المفوتر:أ 

وية وجداول حساب يزانيات الس فوتر من خال ا ديد رقم اأعمال ا تائج وكذا فواتر وضعيات اأشغال لكل م  ات ال
بائي. ل التحقيق ا وات   س

 المقبوض المحقق: اأعمال/ تحديد رقم ب 

اري الدائن ل ساب ا ديد من خال ا ك لم  فتوح لدى الب زائري لواية بسكرة، وكذا اإقرارا الوطيحساب ا  تا
بائي.  G50الشهرية  وات التحقيق ا  لكل س

 تحديد الربح: /2

ي  ديد الربح احقق لس اصر التالية: 2014و  2011لقد م  صرح وذلك بإضافة الع  بتعديل الربح ا

  ة ورد 340406.40( مبلغ خارج الرسم 2011/05: م إضافة مبلغ الفاتورة رقم )2011س تعلق با دج وا
ة؛ ذ الس صرح ب   غر متموقع إى الربح ا

  ة صاريف غر مررة : م 2014س ؛1.179.000.00إضافة مبلغ ا صرح ب  دج إى الربح ا

  ة صرح ب2013 2012س  .: قد م ااحتفاظ بالربح ا
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 الضريبة على الدخل اإجمالي الخاصة باأجور والمرتبات: /3

كلف باإقرارات الشهرية ) ظم ااحتفا صرحة من طرق ا اضعة ا (، وكذا دفر GN 50باأسس الضريبية ا
ذا  أيوبالتا ا توجد  اأجور  .الشأنتسوية تذكر ي 

 حقوق الطابع: /4

ذا الشأن. أيا توجد   تسوية تذكر ي 

  حسم الرسوم على المشتريات: /1

سبة  ضافة للفواتر التالية: 2014و 2011بال  قد م دمج الرسم على القيمة ا

 2011المضافة المعاد دمجه لسنة يبين الرسم على القيمة (:3-3جدول رقم )

رقم  تاريخ الفاتورة
 الفاتورة

ورد أو  اسم ا
دمة  مقدم ا

بالغ خارج  ا
 الرسم

مبلغ الرسم على 
ضافة  القيمة ا

 إقرار
 شهر 

سبب 
رفض 
سم  ا

19/11/2010 93 BEL MADANI 

YACINE CITE 

DES 40 LOTS 

N°20 AIN 

AZEL –SETIF 

 شهرإقرار  79.050.00 465.000.00
  2011أفريل

غياب 
الوثائق 
التريرية 
للفاتورة 
 اأصلية

عاد  بلغ اإما للرسوم ا ة  إدماجا    79.050.00 2011لس
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 2014يبين الرسم على القيمة المضافة المعاد دمجه لسنة  (:3-4جدول رقم )

ورد  رقم الفاتورة الفاتورةتاريخ  بالغ خارج الرسم اسم ا مبلغ الرسم على  ا
ضافة  القيمة ا

 إقرار 
 شهر

سبب 
رفض 
سم  ا

22/05/2014 2014/234 SAIM 

nawal  
 غياب اإقرار 200.430.00 1.179.000.00
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LOCATION 

CAMIONS 

ET ENGINS 

– LOTS 

KARA -02 

N°5 – 

SENIA 

ORAN 

 الشهري
GN50 

 الوثائق
 التريرية
 للفاتورة

عاد  ضافة ا بلغ اإما للرسم على القيمة ا ة  إدماجهاا    200.430.00 2014لس
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ماحظة:

ضافة  بلغ الرسم على القيمة ا سبة  تعلق مبلغ الفاتورة رقم 57.869.00بال مبلغ خارج  05/2011دج وا
ختصة إقليميا عن طريق  340.406.40الرسم  فتشية ا ل تغرم من قبل ا واحقق مع مورد غر متموقع فقد كانت 

 .29/08/2013بتاريخ  89رقم الورد الفردي 

وات صوص. فإن ا 2013و 2012 أما باقي الس ذا ا  يوجد أي تسوية ي 

بائية كما يلي:  وعلي تكون وضعيت ا

 / جداول تحديد رقم اأعمال:1

:/ تحديد رقم اأعمال المفوتر:1-1 دول التا و موضح ي ا  كما 

 وترـالمف اأعمال(: يبين رقم 3-1جدول رقم )

وات  2014    2013   2012   2011    التعين     الس
فوتر  رقم اأعمال ا

 احقق
3.903.495.00 13.853.557.00 18.767.649.00 18.617.056.00 

فوتر  رقم اأعمال ا
صرح  ا

3.903.495.00 13.853.557.00 18.767.649.00 18.617.056.00 

 ا شيء   اشيء    ا شيء   ا شيء  الزيادات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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صماحظة:  فوتر ا فوتر احقق مع رقم اأعمال ا ديد رقم ، حيث حر تتمثل الزيادات ي الفرق بن رقم اأعمال ا م 
صرح ها.  اأعمال من خال وضعيات اأشغال ا

كلف  تج ان م ااحتفاظ برقم اأعمال ا دول نست صرح واحدد من خال الفواتر ومن خال ا فوتر ا ا
ل التحقيق  وات  ذا لكل س قدمة من طرف و  .2014و 2013-2012-2011ا

و موضح في الجدول التالي:مال المقبوض المحققع/ تحديد رقم اأ1-2  : كما 

 (: يبين رقم اأعمال المقبوض3-2جدول رقم )

وات   التعين    2014     2013    2012    2011   الس
قبوض اأعمال رقم   ا

 احقق
5.079.924.00 17.136.774.00 16.068.868.00 20.767.968.00 

قبوض  اأعمالرقم  ا
صرح  ا

5.079.924.00 17.136.774.00 16.068.868.00 20.767.968.00 

 اشيء    اشيء    ا شيء   اشيء الزيادات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

كي للحساب ماحظة:  وات التحقيق والكشف الب ات الشهرية لس قبوض من خال التصر ديد رقم اأعمال ا م 
كلف. اص با اري الدائن ا  ا

صرح واحدد من خال قبوض ا تج ان أيضا م ااحتفاظ برقم اأعمال ا دول نست انب الدائن  من خال ا ا
زائري لواية بسكرة وكذا اإقرارا ك الوطي ا فتوح لدى الب اري ا كلف ا ذا لكل   G50الشهرية  تساب ا و

ل التحقيق  وات   . 2014و 2013-2012-2011س

: / جدول تحديد الربح:2 دول التا و موضح ي ا  و

 بعد إضافة العناصر المعاد إدماجه (: يبين الربح المحدد3-3الجدول رقم )

وات  2014      2013     2012     2011     التعين         الس
صرح  1.170.557.00 1.058.748.00 969.727.00 287.394.00 الربح ا
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دمج مصاريف غر 
 مررة

 ) غياب الفاتورة(

 1.179.000.00 اشيء        اشيء       340.406.40

 2.349.557.00 1.058.748.00 969.727.00 627.800.40 احققالربح 
صرح  1.170.557.00 1.058.748.00 969.727.00 287.394.00 الربح ا

 1.179.000.00 اشيء       اشيء       340.406.40 الزيادة
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

ي  ديد الربح احقق لس تج ان قد م   دول نست صرح  وذلك  2014و 2011من ا  بإضافةبتعديل الربح ا
اصر التالية تعلق340.406.40مبلغ خارج الرسم  2011/05: فاتورة رقم 2011: الع  مورد غر متموقع. ةدج ا

 .دج1.179.000.00: إضافة مصاريف غر مررة 2014

ي  صرح ب 2013و 2012أما س  .فقد م ااحتفاظ بالربح ا

 / جدول تحديد قواعد وأسس فرض الضرائب والرسوم:3

 :/ جدول تحديد قواعد وأسس فرض أو حساب الرسم على النشاط المهني3-1

 (: يحتوي على جداول تحديد قواعد وأسس فرض الرسم على النشاط المهني3-8الجدول رقم )

 بلدية بسكرة:أ/

واتالتعين       2014    2013    2012         2011 الس
قبوض  رقم ااعمال ا

 احقق
3.864.249.00 8.863.058.00 14.815.919.00 19.677.445.00 

قبوض  رقم ااعمال ا
صرح وفق   G50ا

3.864.249.00 8.863.058.00 1.523.285.00 19.677.445.00 

 اشيء           13.292.634.00 اشيء       اشيء      الزيادات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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سبة  صرح وذلك بال قبوض ا قبوض احقق ورقم اأعمال ا اؾ فرق بن رقم اأعمال ا تج ان  دول نست من ا
ة  وات فتحفظ  دج13.292.634.00مبلغ  2013لس ي.، أما باقي الس  كما 

 ب/ بلدية سيدي عقبة:

وات     التعين        2014   2013     2012      2011    الس
قبوض احقق  65.817.00 اشيء          482.991.00 88.933.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  65.817.00 اشيء       G50 88.933.00 824.991.00ر أ ا
 اشيء       اشيء       اشيء     اشيء      الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

ة ماحظة:  كلفتعر عن عدم  2013س قق  أوأي مشروع  قبض ا عر ع مصطلح  أيم  مشروع وا
 "اشيء".

 ج/ بلدية طولقة:

وات  2014    2013   2012    2011 التعين           الس
قبوض احقق  59.887.00 553.713.00 اشيء      132.570.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  59.887.00 553.713.00 اشيء      G50 132.570.00ر أ ا
 اشيء      اشيء       اشيء      اشيء     الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 د/ بلدية فوغالة

وات  2014      2013    2012     2011   التعين           الس
قبوض احقق  اشيء      43.333.00 379.521.00 389.997.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  اشيء      G50 389.997.00 379.521.00 43.333.00ر أ ا
 اشيء      اشيء      اشيء      اشيء     الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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 ه/ بلدية الفيض

وات  2014  2012   التعين           الس
قبوض احقق  32.161.00 289.449.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  G50 289.499.00 32.161.00ر أ ا
 اشيء    اشيء     الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 و/ بلدية أوماش

وات   2014   2013   2012      التعين        الس
قبوض احقق  88.118.00 اشيء   793.062.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  88.118.00 اشيء    G50 793.062.00ر أ ا
غرم قبوض ا  اشيء       اشيء    اشيء       ر أ ا

 88.118.00 اشيء    اشيء      الزيادات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ي/ بلدية بوشقرون

وات  2014   2013    التعين          الس
قبوض احقق  44.222.00 397.998.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  G50 397.998.00 44.222.00ر أ ا
 ا شيء    اشيء    الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ع/ بلدية خنقة سيدي ناجي

وات  2014    2013 التعين          الس
قبوض احقق  اشيء    257.905.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  اشيء    G50 257.905.00ر أ ا
 اشيء    اشيء     الزيادات



الجبائية الرقابة دعم في المحاسبي التحقيق لدور التطبيقية الدراسة:الثالث الفصل  

 

[100] 
 

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ق/ بلدية زريبة الواد

وات  2011   التعين          الس
قبوض احقق  647.675.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  G50 647.675.00ر أ ا
 اشيء   الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 عين الناقة بلديةك/ 

وات  2014   2013    التعين          الس
قبوض احقق  170.708.00 اشيء    ر أ ا

صرح قبوض ا  170.708.00 اشيء G50ر أ ا
 اشيء    اشيء الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ق/ بلدية الدوسن

وات  2014   2011    التعين          الس
قبوض احقق  34.100.00 136.500.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  G50 136.500.00 34.100.00ر أ ا
 اشيء     ا شيء     الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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 ن/ بلدية أواد جال

وات  2014   2012     التعين          الس
قبوض احقق  595.512.00 9504.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  G50 9504.00 595.512.00ر أ ا
 ا شيء    ا شيء   الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ه/ بلدية سيدي خالد 

وات  2014  2013   2012    التعين          الس
قبوض احقق  ا شيء   ا شيء   6.319.189.00 ر أ ا

صرح قبوض ا  ا شيء   ا شيء   G50 6.319.189.00ر أ ا
 ا شيء   ا شيء   ا شيء   الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

و موضح كما يلي.: / جدول تحديد قواعد وأسس فرض أو حساب الرسم على القيمة المضافة3-2  و

 (: تحديد قواعد وأسس فرض الرسم على القيمة المضافة3-1الجدول رقم )

وات        الس
    التعين

    2011      2012     2013     2014 
        %17      71  % %17             %17 

قبوض  ر أ ا
اضع  احقق  ا

5.079.924.00 17.136.774.00 16.068.868.00 20.767.968.00 

قبوض  ر أ ا
صرح   G50ا

اضع   ا

5.079.924.00 17.136.774.00 16.068.868.00 20.767.968.00 

 اشيء           اشيء           اشيء         اشيء     الزيادات
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر



الجبائية الرقابة دعم في المحاسبي التحقيق لدور التطبيقية الدراسة:الثالث الفصل  

 

[102] 
 

صرح لكل  قبوض ا قبوض احقق ورقم اأعمال ا اؾ فرق بن رقم اأعمال ا دول ان ليس  تج من ا نست
بائي  ل التحقيق ا وات   .2014و 2013، 2012، 2011س

و موضح كما يلي. :/ جدول تحديد قواعد وأسس فرض أو حساب الضريبة على الدخل اإجمالي3-3  و

 (: تحديد قواعد وأسس فرض الضريبة على الدخل اإجمالي.3-10الجدول رقم )

وا  2014      2013      2012     2011    تالتعين     الس
 2.349.557.00 1.058.784.00 969.727.00 627.800.00 الربح احقق

ات  حسم تأمي
 الشيخوخة

 اشيء        32.400.00 43.222.00 83.105.00

 2.349.557.00 1.026.348.00 926.505.00 544.695.00 الدخل احقق
صرح  1.170.557.00 1.026.348.00 926.505.00 204.289.00 الدخل ا

غرم  اشيء           اشيء       اشيء        اشيء    الدخل ا
 1.179.000.00 اشيء       اشيء        340.406.00 الزيادات

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

  ات الشيخوخة. –الدخل احقق = الربح احقق  حسم تأمي

اؾ فرق بن الدخل احقق  تج ان  دول نست ي ومن ا صرح لس وعلي تكون نسبة  2014و 2011والدخل ا
اؾ فارق الزيادة.1.179.000.00دج و340.406.00الزيادة  وات فا توجد  ، أما باقي الس  دج على التوا

 الواجبة الدفع الحقوق والغرامات تحديد ثالثا:

و موضح كما: ول حساب الحقوق والغرامات للرسم على النشاط المهنياجد /1  يلي. و

 (: جداول لتحديد حقوق وغرامات الرسم على النشاط المهني.3-11الجدول رقم )

 بلدية بسكرة:أ/ 

وات  2014     2013        2012     2011     التعين        الس
ستحقة قوق ا  393.594.00 296.318.00 177.261.00 77.284.00 ا
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دفوعة قوق ا  385.838.00 30.465.00 177.261.00 77.284.00 ا
غفلة قوق ا  7.711.00 265.853.00 اشيء     اشيء       ا
 771.00 66.463.00 اشيء     اشيء       غرامات الوعاء

غرامات عدم التسديد 
 الدفع التلقائي

 771.00 26.525.00 اشيء     اشيء      

قوق والغرامات  9.253.00 358.901.00 اشيء     اشيء       موع ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 :ماحظة عامة

هي )إن الفرق ) شاط ا ة عن خطا ي احتساب الرسم على ال غفلة( نا قوق ا ة TAPا  .2013( لس

ي  ص س اؾ تسوية فيما  تج ان ليس  دول نست ي 2012و 2011ومن ا ص س  2014و 2013، أما فيما 
دفوعة وم تطبق غرامات الوعاء  قوق ا ستحقة وا قوق ا اؾ فرق بن ا سبة فه سبة %25ب  ،على التوا 10% وب

سبة  و  أيضا.%10عدم التسديد التلقائي ب

 بلدية سيدي عقبةب/ 

وات  2014     2013     2012     2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  1.316.00 اشيء      9.660.00 1.799.00 ا
دفوعة قوق ا  1.316.00 اشيء      9.660.00 1.799.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء       اشيء      اشيء      اشيء      ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية طولقةج/ 

وات  2013     2013    2012    2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  1.198.00 11.075.00 اشيء      2.655.00 ا
دفوعة قوق ا  1.198.00 11.075.00 اشيء      2.655.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء     اشيء      اشيء      اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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 بلدية فوغالةد/

وات  2014     2013     2012    2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  اشيء      867.00 7.590.00 7.800.00 ا
دفوعة قوق ا  اشيء      867.00 7.590.00 7.800.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء      اشيء     اشيء     اشيء    ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية الدوسنه/ 

وات  2014     2013     2012     2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  682.00 اشيء      اشيء      2.730.00 ا
دفوعة قوق ا  682.00 اشيء      اشيء      2.730.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء     اشيء      اشيء      اشيء      ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية زريبة الوادو/ 

وات  2014       2013      2012     2011     التعين     الس
ستحقة قوق ا  اشيء       اشيء       اشيء      9.354.00 ا
دفوعة قوق ا  اشيء       اشيء       اشيء      9.354.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء       اشيء       اشيء      اشيء      ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية أواد جالي/ 

وات  2013     2012      2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  11.910.00 اشيء     190.00 ا
دفوعة قوق ا  11.910.00 اشيء     190.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء      اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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 بلدية عين الناقةع/ 

وات  2014     2012     2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  3.414.00 اشيء     اشيء     ا
دفوعة قوق ا  3.414.00 اشيء     اشيء     ا

غفلة قوق ا  اشيء     اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية سيدي خالدق/

وات  2013    2012     2011     التعين     الس
ستحقة قوق ا  اشيء     اشيء     126.384.00 ا
دفوعة قوق ا  اشيء     اشيء     126.384.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء     اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية الفيضك/

وات  2014    2013    2012    التعين     الس
ستحقة قوق ا  643.00 اشيء     5.789.00 ا
دفوعة قوق ا  643.00 اشيء     5.789.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء     اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 بلدية أوماشم/

وات  2014     2013     2012     التعين     الس
ستحقة قوق ا  1.763.00 اشيء     15.861.00 ا
دفوعة قوق ا  1.763.00 اشيء     15.861.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء      اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر
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 بلدية خنقة سيدي ناجين/

وات  2014    2013     2012    التعين     الس
ستحقة قوق ا  اشيء     5.158.00 اشيء     ا
دفوعة قوق ا  اشيء     5.158.00 اشيء     ا

قوق غفلة ا  اشيء     اشيء     اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 

 بلدية بوشقرونه/

وات  2014     2013     التعين     الس
ستحقة قوق ا  884.00 7.960.00 ا
دفوعة قوق ا  884.00 7.960.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء    اشيء     ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 

و كما يلي.: جدول حسابات الحقوق والغرامات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة /2  و

 الخاصة بالرسم على القيمة المضافة. ت(: يحدد الحقوق والغراما3-12الجدول رقم )

وات  2014     2013     2012      2011     التعين     الس
 17%خاضع   17%خاضع   17%خاضع    17%خاضع 

ستحقة قوق ا  3.530.554.00 2.731.707.00 2.913.251.00 863.587.00 ا
دفوعة قوق ا  3.530.554.00 2.371.707.00 2.913.251.00 863.587.00 ا

غفلة قوق ا  اشيء اشيء      اشيء      اشيء ا
لرسم على القيمة ا دمج 

ضافة سرجعة ا  ا
 200.430.00 اشيء      اشيء      79.050.00

 
غفلة قوق ا  200.430.00 اشيء      اشيء     79.050.00 اما ا
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 50.107.00 اشيء      اشيء     11.857.00 غرامات الوعاء
قوق والغرامات  250.537.00 اشيء      اشيء     90.907.00 موع ا

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

ادة  سبة: غاذا كان مبل 1-193وفق ا ها أو أخل ها ب تملص م قوق ا  ا

ها يقل عن  10% - تملص م قوق ا .50.000إذا كان مبلغ ا  دج أو يساوي

ها يفوق  15% - تملص م قوق ا .200.000دج ويقل عن مبلغ  50.000إذا كان مبلغ ا  دج او يساوي

ها يفوق  25% - تملص م قوق ا  .1دج200.000إذا كان مبلغ ا

ي  تج أن س دول نست قوق  2013و 2012من خال ا اؾ بعض ا قابل  اؾ تسوية تذكر، وبا ا توجد 
غفلة والي التزمت عليها  ي ا  .2014 2011بعض الغرامات وذلك لس

غفلة  2011حيث  قوق ا عاد إدماج للفاتورة رقم دج  79.050.00إما ا تعلقة بالرسوم ا ، طبقت 93ا
سبة  ادة %15علي غرامة الوعاء ب غفلة حسب ا قوق ا قوق  أصبحالسالفة الذكر، حيث  193من ا موع مبلغ ا

ستحق  دج.90.907.00 ةوالغرامات ا

ة  غفلة  2014أما س قوق ا عاد إدماج200.430.00إما ا تعلقة بالرسوم ا ، 234للفاتورة رقم  دج ا
سبة  ادة  %25طبقت علي غرامة الوعاء ب غفلة حسب ا قوق ا موع مبلغ  193من ا السالفة الذكر، حيث أصبح 

ستحقة  قوق والغرامات ا  دج.250.537.00ا

و كما يلي.: دول حساب الحقوق والغرامات الخاصة بالضريبة على الدخل اإجماليج /3  و

 الخاصة بالضريبة على الدخل اإجمالي. ت(: يحدد الحقوق والغراما3-13الجدول رقم )

وات  2014     2013      2012    2011    التعين     الس
ستحقة قوق ا  469.911.00 205.270.00 185.301.00 108.939.00 ا

قوق  دفوعةا  G50وفق  ا

        

40.585.00 185.301.00 205.270.00 234.111.00 

                                                           
1
ادة    رجع السابق، ص1-193ا ماثلة، نفس ا باشرة والرسوم ا  .87، قانون الضرائب ا



الجبائية الرقابة دعم في المحاسبي التحقيق لدور التطبيقية الدراسة:الثالث الفصل  

 

[108] 
 

غفلة قوق ا  235.800.00 اشيء اشيء 68.081.00 ا
 58.950.00 اشيء اشيء 10.212.00 غرامات الوعاء

 294.750.00 اشيء اشيء 78.293.00 والغراماتقوق موع ا
 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

 ماحظة:

 104وفقا للمادة  %20بتطبيق معدل للجدول التصاعدي  اإما طبقايتم احتساب الضريبة على الدخل 
ماثلة باشرة والرسوم ا  .من قانون الضرائب ا

دفوعة وفق  قوق ا ستحقة وا قوق ا اؾ فرق ا تج ان ليس  دول نست ي  G50من ا و  2012لس
ي  ، أما2013 ص س دفوعة وفق  2014و 2011فيما  قوق ا ستحقة وا قوق ا ويتم  G50اؾ فرق بن ا

.  احتساب الضريبة طبقا للجدول التصاعدي للدخل اإما

و كما يلي.: حقوق والغراماتالجدول العام لل ثالثا:  و

 (: يحدد الحقوق والغرامات3-14الجدول رقم )

وات قوق  التعين          الس  اجموع الغرامات  ا
هي شاط ا  368.154.00 94.590.00 273.564.00 الرسم على ال
ضافة  341.444.00 61.964.00 279.480.00 الرسم على القيمة ا

 373.043.00 69.162.00 303.881.00 اإماالضريبة على الدخل 
قوق   1.082.641.00 225.716.00 856.925.00 توالغراماموع ا

 .2012،واية بسكرة –فرع الرقابة الجبائية  –مديرية الضرائب  :المصدر

مستحقة  توغرامابعد إجراء التحقيق احاسي والقيام بالتسويات الازمة اتضح أن على صاحب الشركة حقوق  
 واجبة الدفع والي قدرت بػػػػػػػ:

  :سبة للحقوق  دج.856.925.00بال

  :سبة للغرامات  دج.225.716.00بال

  :ستحقة قوق والغرامات ا سبة إما ا  دج.1.082.641.00بال



الجبائية الرقابة دعم في المحاسبي التحقيق لدور التطبيقية الدراسة:الثالث الفصل  

 

[109] 
 

امة  :ماحظة 

دير الوائي للضرائب ي  ق ي إمكانية طلب التحكيم من ا كلف ا تعلقة بالوقائع أو بالقانون لدى ا سائل ا ا
ادة  ص ا بائية. 06الفقرة  20طبقا ل  من قانون اإجراءات ا

 تبليغ المؤسسة بالنتائج المتوصل إليها رابعا:

 / تبليغ النتائج اأولية.1

ت تبعا  ؤسسة  ا ا اضعة  ؤرخ ي 444رقم  للتحقيق ا وبعد  2015/م وض /م ف رج/ م ت ج/ ف أ/ ا
اضعة للضرائب  ضمون، وبعد إعادة تغير اأسس والقواعد ا راقبة للدفاتر والوثائق احاسبية من حيث الشكل وا إجراء ا

بائية، حيث كان التبليغ مفصا بأرقام وجداول موالرسو  كلف بوضعيت ا تسمح للمكلف بفهم ، قام احقق بإباغ ا
كلف  التعديات ي اأسس والقواعد، من أجل الرد عليها ماحظات بالرفض أو القبول وي حالة غياب الرد من قبل ا

كلف  يا من طرف ا توصل إليها مقبولة ضم تائج ا وحة ل مدها تبقى ال م هلة القانونية  ا بتداءا إيوما  40وذلك بعد ا
تائجمن تاريخ استام ا  .إشعار بال

 / التبليغ النهائي:2

ؤرخ ي  /444تبعا للتبليغ اأو رقم  سلم لكم  2015م وض /م ف رج/ م ت ج/ ف أ/ ا ا
قدرة بػػػػػ  2015/./.يوم هلة القانونية ا تائج التحقيق وبعد إعطائكم ا يوما من أجل  40والذي من خال م إباغكم ب

بائي ي نظرا لعدم إبدائكم الرد على نتائج التحقيق، و  أية ماحظات أو اعراضات حول نتائج التحقيق احاسي وا
، فإن نتائج التحقيق اأو تكون  هائي.هائية ي نفسها التبليغ اأو  التبليغ ال

تابعة التحصيل، ونسخة أخرى  وي اأخر م إصدار جدول اإخضاع، وإرسال نسخة م لقباضة الضرائب 
اضع للتحقيق.  للمكلف ا
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 لواية بسكرة 2013و 2010إحصائيات الرقابة الجبائية للفترة الممتدة مابين الثالث: عرض المبحث 

مع بعض اإحصائيات من  ا  بائية، قم تمكن من معرفة أن للتحقيق احاسي فعالية كبرة ي دعم الرقابة ا ل
صوب ي احاسبة والتحقيق  تعلقة بالتحقيق ا بائية لواية بسكرة، مضافا إلي بعض اإحصائيات ا ديرية الفرعية للرقابة ا ا

بائية الشا عمق جمل الوضعية ا لفات أو ا تحصل عليها لعدد ا ة، وكذلك  القضاياملة، حيث تتمثل اإحصائيات ا ر ا
ستدركة  قوق والغرامات ا متدة مابن  أوموع ا ها للفرة ا تهرب م  .2013إى  2010ا

 .يل الملفات المدروسةتقديم وتحل: اأولالمطلب 

ديرية الفرعية   مع إحصائيات من ا ا  بائية بسكرةلقد قم متدة مابن  ،لرقابة ا حيث ، 2013إى  2010للفرة ا
: دول التا بائية من خال ا ديرية الفرعية للرقابة ا جزة ى مستوى ا  نستعرض القضايا ا

دول    (.2013-2010(: يبين عدد الملفات المنجزة للمديرية الفرعية للرقابة الجبائية للفترة )3-11)ا

لفات  اضعة للرقابة  ا اضعة  ا لفات ا راف ي عدد ا  اا
وات     الس

نوع 
 التحقيق

2010 2011 2012 2013 2010-2011  2012-2011 2013-2012 

   %  الفرق   % الفرق   % الفرق

   
لتحقيق ا

 احاسي
17 18 23 25 1 5.88 5 27.77 2 8.69 

التحقيق 
صوب  ا

14 08 15 14 -6 -42.85 7 87.5 -1 -6.67 

التحقيق 
عمق.م.و ا

 .ج

05 01 04 06 -4   -80 3 300 2 50 

 7.14 3 55.56 15 25- 9- 45 42 27 36 اجموع

 .2012-واية بسكرة-من إعداد الطالب بناءا على معطيات المديرية الفرعية للرقابة الجبائيةالمصدر: 
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ة إى أخرى وذلك معدل  سبة للتحقيق ي احاسبة من س دروسة بال لفات ا اؾ زيادة ي عدد ا تج أن  دول نست من ا
ة  راف ي س سبة ، %5.88= 17(/100×1، ) 1= 17-18 :يقدر بػػػ 2011مقارنة مع  2010ا م ارتفعت ب

ة  %8.69و  27.77% ،  2013و2012ي س راف إما يقدر بػػػػ: بو على التوا  .%42.6ا

ة  فضت ي س صوب ي احاسبة فقد ا سبة للتحقيق ا ة  2011وبال قارنة مع س  %42.85مقدار  2010با

ة  قابل ي س سبة  2012وي ا دروسة ب لفات ا لفات %87.5ارتفعت عدد ا فاضا ي عدد ا والية سجلت ا ة ا ، وي الس
سبة  دروسة ب  .%6.67-ا

ة   فضت ي س بائية الشاملة فقد ا عمق جمل الوضعية ا دروسة ي التحقيق ا لفات ا وفيما يتعلق بعدد ا
سبة 2011 ة %80-ب سبة  2012،أما ي س ة %300فقد سجلت ارتفاعا كبرا ب كما   2013، واستمر ارتفاعها ي س

دول السابق.  و موضح ي ا

لفات الي  موع ا ديرية الفرعية للرقا وي  لفات احقق فيهاحقق فيها من طرف ا فاضا ي ا بائية فإن قد سجل ا  بة ا
ة  سبة  2010مقارنة مع  2011س سبة ، %25-ب . 2013و 2012ي  %7.14و %55.56م ارتفعت ب  على التوا

ا القول بأن فعالية التحقيق احاسي  لفوي اأخر مك لفات ترز ي عدد ا فض عدد ا جزة، حيث ان اكلما ا ات ا
تهربن من دفع مستحقاهم  د من التهرب الضريي وي عدد ا فاض ي ا فاض ي الفعالية وبالتا يصاحب ا جزة يصاحب ا ا

بائية  .، والعكس صحيحلإدارة ا

 المستدركة. تالحقوق والغراماالمطلب الثاني: تقديم وتحليل 

بائية وذلك من خال احافظة على اأموال العاممن بن  داف التحقيق احاسي دعم الرقابة ا من الضياع، وذلك  ةأ
بائية. مضافا إلي اأنواع اأخرى لرقابة  تهربن من دفع مستحقاهم لإدارة ا كلفن ا بإعادة اسرجاع  أكر قدر مكن ا

صوب ي احاسب تمثلة ي التحقيق ا بائية الشاملةوا عمق جمل الوضعية ا  .ة والتحقيق ا
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 ( الوحدة دج2013-2010)(: يبين الحقوق والغرامات المستدركة للفترة 12-3الجدول رقم )

 .2012-واية بسكرة-إعداد الطالب بناءا على معطيات المديرية الفرعية للرقابة الجبائيةالمصدر: من 

وات       الس
 

 يقنوع التحق

ستدركة قوق والغرامات ا ة إى أخرى ا رافات من س  اا
   2010       2011      2012      2013         2010-2011      2011-2012       2012-2013 

  %    الفرق    %     الفرق %    الفرق
 التحقيق

 احاسي  
89311534 60694582 151734243 56518649 28616952- 32.04- 91039661 149 95215594-- 62.75- 

 التحقيق 
صوب ي  ا

 احاسبة

8714185 1334627 11905071 11904460 7379558- 84.68- 10570444 792 611- 0.5- 

عمق   التحقيق ا
 م.و.ج

6313639 5277687 4784914 5814201 1038943- 16.45- 492773- 9.33- 1029287 21.51 

 55.92 94186918 150 101117332 -35 -37035453 74237310 168424228 67306896 104342349 اجموع
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دول ناحظ  سبة للتحقيمن خال ا اؾ تذبذب بال قوق  قأن  فاض ا ة إى أخرى، حيث ناحظ ا احاسي من س
ة  توالغراما ستدركة ي س ة  2011ا راف قدر  2010مقارنة بس ة  ،%32.04وذلك با فقد ارتفعت  2012أما ي س

سبة  و موض%149ارتفاعا كبرا ب فاض آخر كما  ا شهدت ا اؾ تزايد ي القضايا ، وبعد ح ي الشكل، وبالرغم من أن 
ا ي الشكل السابق ) دروسة كما وضح بلغ (، فإن ا يفسر أ14-3ا و العامل الوحيد احدد  جزة  ن عدد العمليات ا

قوق والغراما ة  23وإا كيف نفسر أن اجاز  احصلة  تا ها ما 2012عملية س مليون دج،  151قيمت  والي نتج ع
ة  25وتتجاوز إجاز  ها ما قيمت  2013عملية س  مليون دج. 56والي نتج ع

اؾ عوامل أخرى مكن  راد اشك أن  ة ا جزة، لعل أمها حسن اختيار العي ردود العام للعمليات ا أن تؤثر على ا
ا بعملية التحقيق احاسي، ومن حيث أيضا  لأنشطة اأكثر عرضة  اأولويةرقم اأعمال، وإعطاء  من ناحية  أميةالقيام 

ب توفر اإمك ذ كل العوامل لكي تكون ذات جاعة وفعالية  لة، الذي يؤدي للتهرب الضريي و ؤ ادية والبشرية ا انيات ا
كلفن. ها من قبل ا تهرب م صيلة الضريبية ا بائية وزيادة ا  بدور لدعم الرقابة ا

صوب ي احاسبة  أما سبة للتحقيق ا ة بال راف قدر  2010مقارنة مع  2011ي س ، وذلك راجع %84وذلك با
دول السابق ) و مبن ي ا دروسة كما  لفات ا فاض عدد ا لفات 14-3ا اؾ زيادة بزيادة عدد ا والية  ة ا (، وي الس

فاض  دروسة، وا ة  طفيفا سبة  2013ي س  .%0.5ب

ص التحقي م قأما فيما  عمق ي  ستدركة حيث ي ا قوق والغرامات ا اؾ تذبذب ي ا بائية الشاملة  ل الوضعية ا
ة  ة  2011س فاض مقارنة بس ة 2010شهدت ا ة 2012، وحدوث زيادة ي س فاض ي س ذا راجع 2013، وا ، و
و موضح ي الشكل ) أيضا وات كما  دروسة حسب الس لفات ا سبة للملفات و 14-3لتذبذب ا ( 15-3الشكل )( بال

سبة للحقوق والغراما ستدركة. تبال  ا

تج  ها، وبرغم أيضا من  أنوما سبق نست تهرب م قوق ا صيل ا دروسة ا يعي بالضرورة زيادة ي  لفات ا الزيادة ي ا
توصل  تائج ا دروسة م يؤثر سلبا على ال لفات ا فاض ا دروسة ا تعتر عاما لتقييم إليهاا لفات ا ، ما يدل على أن عدد ا

قيقها. ةمردودي راد  توصل إليها والفعالية ا تيجة ا بائية بقدر ال ديرية الفرعية للرقابة ا  ا

 

 



الجبائية الرقابة دعم في المحاسبي التحقيق لدور التطبيقية الدراسة:الثالث الفصل  

 

[114] 
 

 :خاصة الفصل

ا عشوائيا خضعتي ا إليم التطرق  من خال ما ظري م إسقاط على حالة م اختيار للتحقيق احاسي،  انب ال
تها ومراقبتها جبائيا،  وبعد الوقوف على خطوات ومراحل التحقيق احاسي وبعد أخذنا للشركة كحالة مت دراستها ومعاي

ذ الشركة للقوانن واإجراءا2015والي أدرجت ضمن برنامج  اء  ت، بغية التأكد من مدى التزام  بائية، حيث أن أث ا
اؾ هرب  سر عملية التحقيق ة العمومية.م اكتشاف  زي مل حقوق وغرامات واجبة الدفع لصاح ا  ضريي ما نتج ع 

بائية من خال التحقيق  اؾ دعم للرقابة ا بحث الثاي الذي م في عرض لإحصائيات، جد أن  ص ا وأما فيما 
عمق جمل  صوب والتحقيق ا توصل إليها، احاسي مضافا إليها التحقيق ا تائج ا بائية، من خال ال وبالرغم من الوضعية ا

الية  ردودية ا د من التهرب مسامتها ي زيادة ا سامة الفعالة ي ا بائية ي ا اؾ ضعف للرقابة ا إا ان مزال 
وات الدراسة، حالضريي، تائج احققة على مر س ردوديتها من خال ال ا  يث أها بعيدة عن الطموحات وذلك بعد تقييم

ذا راجع أساسا اربة التهرب الضريي، و ا اأساسي يكمن ي  ور ة الي  عل ادية  اختال ا اإمكانيات البشرية وخاصة ا
ديرية.  لدى أعوان ا

كل لفات التحقيق مقارنة بعدد ا ة قليلة  بائية من بر ها نظام الرقابة ا شاكل الي يعاي م فن وضعف إمكانياها فا
وجهة ل ادية والبشرية ا الية.ذا د من مردوديتها ا  لك سامت بشكل أو بآخر ي ا
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رة و ارتباطها   رة الغش والتهرب الضريي ليس باأمر السهل، وذلك راجع إى تعقد الظا إن مكافحة ظا
ذا من جهة، ومن جهة أخرى بالعديد من اجاات واحتوائها على أشكال وطرق احتيالية   ا وكشفها  يصعب إحصاء

ها  شاريع خاصة م اص، أدى إى اتساع دائرة التهرب فإن تطور اأنشطة ااقتصادية و اتساع دائرة ا ي القطاع ا
كلف بالضريبة يعمل دائما بكل ما أتيح ل من قدرات على  ذ أشكاا  وأبعادا خطرة، فا والغش الضريي الذي ا

كافحة الغش والتهرب  زائر إى انتهاج ملة من السبل  ها هائيا، حيث عمدت ا فيض أسس الضريبة أو التخلص م
بائية.الضري ذ السبل الرقابة ا م   ي من أ

بائية بصفة عامة والتحقيق احاسي بصفة خاصة نلخص أن التحقيق و   تلف جوانب الرقابة ا بعد دراسة 
رة الغش والتهرب احاسي يشكل وس بائية، و ذلك من خال التقليل من حدة وتفاقم ظا يلة فعالة ودعم للرقابة ا

ها الضريي واسرداد لأ تهرب م ة العموميةموال ا زي بائية تستعمل .من أجل ضمان مصلحة ا التحقيق  والرقابة ا
كلفن  احاسي كلفن وردع ا بائية من قبل ا قائص واإغفاات وعدم احرام االتزامات ا ة اأخطاء وال من أجل معاي

خا ائية موافقة حسب طبيعة ا دلسن بعقوبات جبائية وج  لفة.ا

توصل إليها   تائج ا جيب على فرضيات الدراسة واستخاص ال وضوع س ذا ا روج وبعد القيام بدراسة  وا
 بتوصيات مقرحة كما يلي:

 ./اختبار الفرضيات1

بائية وذلك من خال م فاعلية التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا داف من وراء  الفرضية اأوى تسا قيق اأ
ة العمومية، و زي بائية، وكذا القدرة على اسرجاع أموال ا رة فرض الرقابة ا التهرب  الغش و التقليل من حدة وتفاقم ظا

تحصل عليها الضريي،  تائج ا ردودية وال حيث تعمل فاعلية التحقيق احاسي على زيادة الفاعلية وذلك من خال ا
 .سرجعة أو التقليل من التهرب من دفعهاا لإيرادات

بائية  م برنامج التحقيق احاسي ي دعم الرقابة ا وذلك من خال تكثيف عمليات الفرضية الثانية يسا
بائية واإعام الضريي، والي على أساسها  علومات ا يد عن ا بائية والبحث ا التحقيق احاسي ضمن إطار الرقابة ا

اوم ت للتحقيق وفق معاير موضوعية ، م برتت ة الي م اختيار ، الضريي معرة فعا عن حاات التهرب لتكون العي
ذا ما يعتر مدخا أساسيا ي فعالية التحقيق احاسي.  و
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بائية حيث أن التزام احقق بكل تالفرضية الثالثة  ات احقق احاسي ي دعم الرقابة ا م مؤ عاير سا ا
ة ه تعارف عليها ي علمي احاسبة والتحقيق، واحافظة على مبادئ متطلبات ا ، تعتر كخطوة أوى من أجل والقواعد ا

قابل إن  د من الغش و التهرب الضريي والوصول إى اأغراض الضريبية وإظهار وجود زيادة ي االتزام الضريي، وبا ا
اسبتهم مصداقية، ويعتر ضعف أداء احققن وضعف تأ كلفن وتقدم  يلهم يؤثر بشكل سلي على درجة التزام ا

صيلة الضريبية كجزء حيوي من  قيق ا احقق احاسي مدخل رئيسي ي فعالية التحقيق احاسي من خال دقة وسامة 
 إيرادات الدولة.

  / نتائج الدراسة.2

  تائج التالية:على ضوء ما سبق م التوصل إى ال 

  ة د من الغش والتهرب الضريي واسرجاع أموال خزي اما ي الكشف وا مكن أن يؤدى التحقيق احاسي دورا 
ادية والبشرية الازمة. تاج للكثر من الدعم لتحقيق الفعالية من خال توفر اإمكانيات ا ذا   الدولة، إا أن 

 تيجة الي حققها التحقيق احاس ة ال زي ي يعتر دليا على فعالية وأمية التحقيق من أجل ضمان مصلحة ا
 العمومية.

 ة من خال عملية  تسير ملفا تخذة ي إطار الر كلفن وتسهيل عملية التحقيق، إن اإجراءات ا ت ا
د والتخفيف من حدة الغش والتهرب الضريي.  يساعد ي ا

  فيز جيدة والسعي  لتحسن أوضاع احققن ماديا واجتماعيا، مكن من رفع مردودية عملهم،إن تبي سياسة 
وجهة إليهم من  ل باستقاليتهم، ومواجهة كل اإغراءات ا علهم بعيدين عن كل تأثر خارجي قد  ذا ما 

مولن.   قبل ا

  م واستعامهم عن حقوقهم وواجباهم كلفن وضرورة استفسار م ي سن العاقة مع ا بائية، وإدخا ا
قيق اإنصاف الضريي، وتطبيق  وي، وماية حقوقهم، و ع ادي وا تمام ا ر اإصاحات من حيث اا جو
هم وعائدة إليهم. طلقة م قوق والواجبات ، واعتبار اإصاحات الضريبية م م ا  القانون الضريي ما يضمن 

  ؤ اسبن أداء أعمال التحقيق احاسي، يكون سببا من أسباب إن افتقار اإدارة الضريبية حققن ا لن وا
، وتراجع معدات  ظام الضريي مختلف جوانب كلفن بال انتشار العديد من أوج الفساد اإداري وانعدام ثقة ا

ة. زي  التحصيل لصاح ا
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 ./ التوصيات3

ستخلصة مكن تقدم التوصيات ال  تائج ا  تالية:انطاقا من ال

  ،ادإدراج عدد كاف من القضايا ي كل برنامج راد  وإس لفات ا على معاير موضوعية، باإضافة  التحقيق فيهاا
ها وأن تصب ي كل أوج اأنشطة ااقتصادية.  إى عدم ااقتصار على عدد معن م

  هي، وذلك م العلمي وا يل وتدريب احققن واارتقاء مستوا ديدة زيادة تأ لضمان االتزام معاير احاسبة ا
بائية للتحسن من مردوديته اصلة ي التشريعات ا قيق  مومواكبتهم للتغرات ا راد بلوغها.و داف ا  اأ

   ا هيز ها و ادية من خال إنشاء مقرات عمل جديدة، وصيانة القدمة م سن اإمكانيات والوسائل ا
وكلة أعوان مختلف التجهيزات وتوف هام ا قل الضرورية اجاز ا اطق البعيدةالتحقيق ر وسائل ال  .خاصة ي ا

 كلف بالضريبة، والعمل على نشر الثقافة الضريبية بائية وا زيادة الوعي الضريي،  و سن العاقة بن اإدارة ا
امعات، وذلك للتعريف وندوات والقيام بورشات عمل ي عن طريق القيام حمات إعامية  ؤسسات وا ا

م. ظام الضريي   وتبسيط ال

لكن نأمل أن نكون قد وفقنا ان شاء اه إلى  لمجهودناوفي اأخير ا ندعي الكمال لبحثنا وا ننفي قصورا 
 حد بعيد في اإلمام بجوانب البحث المختلفة.
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زائر، دية،ا ي فارس، ا امعي د/  ركز ا  .2008والتجارية وعلوم التسير، ا

كلية العلوم اجستر،  م، مذكرة دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةيمان عتر، سل/ 3
زائر،، جامعة بسكرةااقتصادية والتجارية وعلوم التسير  .2012، ا

ي، أثر / 4 لية ، مذكرة ماجستر، كمردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي في الجزائربوعام و
زائر، زائر، ا  .2005العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،جامعة ا

اجستر،أسلوب تفعيل الرقابة الجبائية في الحد من التهرب والغش الضريبيينقتال عبد العزيز، / 5 معهد  ، مذكرة ا
امعيالعلوم اا ركز ا دية، قتصادية والتجارية وعلوم التسير، ا زائر،ا  .2009ا
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، مذكرة ماجستر،كلية العلوم ااقتصادية دراسة تقييمية  للتهرب الضريبي من خال مؤشرات اأداء مغي ناصر،/ 6
 .2010-2009جامعة بومرداس،  وعلوم التسير،

اجستر، كلية العلوم ااك،مذ 2003-1111فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نوي جاة،    /7 قتصادية وعلوم رة ا
زائر زائر، التسير،جامعة ا  .2004، ا

قوق جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائريجيب زروقي،/ 8 اجستر،كلية ا ، مذكرة ا
زائر،  ة، ا  .2013والعلوم السياسية،جامعة بات

،مذكرة 2010-2000حالة للفترة دراسة  في ظل اإصاح الضريبي تفعيل الرقابة الجبائيةعبد الغي كحلة، / 9
اجستر، كلية العلوم اا دية، قا زائر،تصادية وعلوم التسير،جامعة ا  .2012ا

مود ذيب حوسو، / 10 ية، كلية الدراسات التدقيق لأغراض الضريبيةمد  جاح الوط اجستر، جامعة ال ، مذكرة ا
 .2005العليا، فلسطن،

اجستر،كلية العلوم ة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائيةدور المراجعقحموش مية، / 11 ، مذكرة ا
زائر.  ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،ا

أطروحة ، سياسات مكافحة الغش والتهرب الضريبي دراسة مقارنة بين الجزائر تونس والمغرب، رحال نصر /12
زائركلية ،  الدكتورا ة، ا ضر، بات اج   .2014، العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،جامعة ا

زائر الرقابة الجبائية،بن صفي الدين أحام،/ 13 قوق، جامعة ا ، كلية ا زائر،1أطروحة دكتورا  .2014، ا
رة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رحال نصر/ 14 اجستر،كلية ، مذكرة محاولة تشخيص ظا ا

زائر، قوق والعلوم ااقتصادية،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، ا  .2007ا
مة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي، زامرة بوعك/ 15 ،كلية العلوم  أطروحة، مسا دكتورا
زائر،اا مد خيضر، بسكرة،ا  .2015قتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة 

مد،   /16 اجستر، كلية  ،1111 -1111الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري الفترة طالي  مذكرة ا
زائر،  ااقتصاد زائر، ا  .2002وعلوم التسير،جامعة ا

اجستر، كلية العلوم دور المراجعة الجبائية في تدنئة المخاطر الجبائيةصاح ميداتو، / 17  ااقتصادية، مذكرة ا
زائر،  .2012والتجارية وعلوم التسير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا
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 جاتالملتقيات والم 

، تعبئة الموارد الجبائية كخيار إستراتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائرية، بسمةي عوو شوقي جباري / 1
مية ااقتصادية 02العدد زائرية للت  .2015،جوان، اجلة ا

ى بوعام، / 2 ، مداخلة ملتقى نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار اأزمة حالة الجزائرو
زائر، ية، جامعة سطيف، ا وكمة العا الية وااقتصادية الدولية وا "اأزمة ا  .2009علمي دو

 
 القوانين والمراسيم 

زائرية / 1 مهورية ا ديرية العامة للضرائب،ا الية ،ا والرسوم المماثلة  قانون الضرائب الدمقراطية الشعبية، وزارة ا
 .2012لسنة 

زائرية الدمقراطية الشعبية، / 2 مهورية ا ديرية العامة للضرائب،  وزارةا الية، ا قانون اإجراءات الجبائية لسنة ا
2012. 

زائرية الدمقراطية الشعبية، 3 مهورية ا ادة ،الجريدة الرسمية/ ا  .1998، الصادرة 51العدد  ،05ا
زائرية الدمقراطية الشعبية، 4 مهورية ا ديرية العامة للضرائب،  وزارة/   ا الية، ا دليل أخاقيات المهنة لموظفي ا

 .2012رية العامة للضرائب لسنة المدي
ديرية العامة للضرائب، / 5 الية، ا زائرية الدمقراطية الشعبية، وزارة ا مهورية ا  .2003القانون التجاري ا
 

 المواقع اإلكترونية 

ديرية العامة للضرائب /1  .www.mfdgi.gov.dZ             615/01/201   consultè le موقع ا

 
 
 
 

http://www.mfdgi.gov.dz/
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ي ي الشـــــــع قرا ائري الــــدي ري الجـــــ ــــ  الج
لي        ار ال

سكر في : ............................ رائ                                              ائي ل ديري ال  ال
 سكر          

ئي رق الج رعي ل ديري ال  ال
 
ئيكت التحقي    ق الج

                                                         : حق رق  01ال

 .    ..............رق :         /  ض/ ف ر ج/  ج/
    

  .................................... ل السيد/
.................................... 

.................................... 
 
 

ع                ض اع. ال رس حق اا  :  
رجـــع                ا   ال .  36ل   54:  ال ئي   ق اإجراءا الج

 
 

فق لن                            ئي   ار الج لح اإ عترف  ل اع ال رس حق اا ر   في 
ر  ك ا ال نك ال ط  ي التحقيق ،  يشرفن أ  ع رجع أعا ،  حت يتسن لن القي  ل

ج  : لي  في أقر ا ع الت ل تن   اف
.............................................................................................. 

 
ا  :  سن را ل لك اعت  ....................................................... 

ـ  : ص   ال
.................................................................. 
................................................................. 
................................................................... 

 
 

 . ئـــــق الشكــــر  ااحتـــــــرا ا سيـــــد ف ـــ  تق

 

 
 

                                                                                                              // حـــــــقق  ال
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

Direction des Impôts de la Wilaya de  BISKRA. 

Sous Direction du Contrôle Fiscal 

 

Avis de Vérification de Comptabilité 

 

..........................................................السيد :   

.................................................................... 

: إرسال اإشعار بالتحقيق02الملحق رقم      ....................................................................  

....................................................................  
.....................................................................  

 

N.I.S 

 
Le ......../     /  ض/ ف رج/  ج/ ف...........رق                                     ...................................    

Nous avons l’honneur de vous faire connaître que sauf demande contraire de votre part et 
acceptée par le service, nous nous présenterons à votre …………………….. ..قر........ ..........سستك  

**************************** le ........................   à   ع (  .........)..................................ع الس  

Heures, à l’effet de vérifier au titre des exercices   .......................................................................... 
L’ensemble de vos déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être examinées, se rapportant aux impôts, 

droit et taxes ci après désignés  ني ف  –الرس ع النش ال لي –الرس ع القي ال ري ع الدخل ااج ال  

رائ  الرس ااخر   -   ع  كل ال حق الط  

                           Nous vous saurons gré de bien vouloir tenir à notre disposition vos documents comptables et 

pièces justificatives et dans la mesure où votre comptabilité est informatisée, l’ensemble des informations, 
données et traitements visés à l’article 20-3 du code des procédures fiscales. 

                          Au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix 

et de demander toutes les précisions sur la conduite de cette vérification. 

                           Si le contrôle fiscal envisagé ne  peut être effectué en raison de votre  opposition ou celle de 

tiers, il sera procédé en vertu des dispositions de l’article 44/1 du CPF à l’évaluation d’office de vos bases 
d’imposition  sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur. 
      

         (1)            Préalablement à l’examen au fond de vos documents comptables, nous nous proposons de   
              procéder dés la remise du présent avis à la constatation matérielle des éléments physiques de 

l’exploitation, de l’existence et de l’état des documents comptables (dispositions de l’article 20 du C.P.F). 
 

         Je vous prie de trouver ci-joint, un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de notre parfaite considération. 
 

                Le Chef de Brigade                                                                               Noms et Grades des 

                                                                                                                       Vérificateurs 
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(1) à cocher en cas de contrôle inopiné 

*Voir  texte au verso. 
 

Rappel de certaines dispositions fiscales 
 

 
 

     Article 20- 4 du Code des Procédures Fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise 
sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un 
avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé 
d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. 
 
       L’avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l’heure  de la 
première intervention, la période  à vérifier, les droits,  impôts, taxes et redevances concernées, les documents  à 
consulter et mentionner expressément, à peine  de nullité de la procédure, que le contribuable a  la faculté de se 
faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. 
 
       En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé. 
 
      En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de 
l’existence et  de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des 
opérations de contrôle. 
 
     L’examen au fond des documents comptables ne peut commercer qu’à l’issue du délai de préparation précité. 
 
    Article 20- 5  du  C.P.Fiscales :   Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres  et 
documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois  (03)  mois en ce qui concerne : 
 

- Les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000  
DA , pour chacun des exercices vérifiés ; 

- Toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d’affaires annuel  n’excède pas 2.000.000 DA  pour 
chacun des exercices vérifiés. 

 
Ce délai est porté à six (06)  mois pour les entreprises ci-dessus , lorsque leur chiffre  d’affaire  annuel 
n’excède pas respectivement  5.000.000  DA  et  10.000.000  DA  pour chacun des exercices vérifiés. 
 
- Dans tous les autres  cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser  neuf (09) mois. 

  

 

 

               Remarque 

 
        Lors de l’exécution des travaux de contrôle et à l’occasion du débat contradictoire engagé avec le 
(s)  vérificateur(s), vous pouvez soumettre vos observations, contestations et divergences 

d’appréciation à Mr  …………………………  Sous-directeur du Contrôle Fiscal à la Direction des 
Impôts de Wilaya de  BISKRA  (N° de Tel …………………..) 
       Vous pouvez également, à l’issue de cette étape, demander à être reçu par Mr 
………………………. le Directeur des Impôts de la  Wilaya de  BISKRA (N° de Tel ………………….). 
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