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 محمد وآله وصحبه أجمعين  الحمد ه رب العالمين و الصاة و السام على خاتم اأنبياء و المرسلين
د العطاء جود و السخاء وفيض الوف اء رمز إلى  عليه ه صلى الرسول فيها ق ال من الباء ع

ة" وسلم  لي أضاءت و راحتي أجل من الليالي سهرت من إلى ،"اأمهات أقدام تحت الج

 .عمرها في أطال و ه حفظها أمي شف اهي به تلفظت ما أول إلى بالشموع لدربا

ه تعلمت الذي إلى ي و الحياة أبجدية و القراءة أبجدية م  مسار طوال الساهرة رعايته رافقت

ه فتعلمت ثمارها، حتى و المعرفة تحصيل في دربي  على الثبات و الصدق حب و ه حب م

  .عمرك في وأطال ه كحفظ الحبيب أبي المبدأ
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ي على انجاز هذا     ي به من نعمة وعلى أن أعان ه على مما رزق البحث    الحمد ه وحد أحمد واستعي

 والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

ذي المشرف  من العرف ان بالجميل أن أتوجه في بداية هذا البحث بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاانه     
ي كثيرا في إثراء قطاف نبيل وتقديم التوصيات   ،معارفي العلمية  على توجيهاته ونصائحه القّيمة التي أف ادت

يعي ومساعدتي انجاز هذا  ، وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة ولم يدخر جهدا في تشجالرشيدة
اته. ن   ،العمل  عم اأستاذ بارك ه فيه وجعله في ميزان حس

اقشة الّ   و ة الم اقشة المذكرة والحكم عليها.أتقدم بوافر التقدير إلى أعضاء لج  ذين شرفوني بقبول م

ا المتواصلة  ما لي ومساعدتهملدعمه و"خان أحام" "قحموش سمية" تينكما أتوجه بجزيل الشكر لأستاذ
ي كل خيرمفجزاه ا لي إتمام هذا العملموتشجعيه  .وبارك ه فيهما  ا ه ع

،  خاصة قحموش ايمان، ق ايد أحمد نور الدينبجامعة بسكرة    أتوّجه بالّشكر الجزيل المتواصل أساتذتيو 
 جودي رمزي.

ي ولو    ي في هذا المق ام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم برأيه وشجع كما ا يفوت
  .   -بسكرة-ملين بمديرية الضرائب  بكلمة طيبة إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود من أساتذة وزماء وعا
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ّ  ام  ص:خ

د من التهرب             بائية ي ا و التعرف على دور التحقيق امعمق جمل الوضعية ا ذ الدراسة  إن اهدف من 

ديث من أ سبة للدولة وقيامها مختلف امشاريع ال الضريي، حيث تعتر الضريبة ي العصر ا م مصادر اإيرادات ال

تغطي حاجات اجتمع، وي امقابل يوجد أشخاص مكلفون بدفع الضريبة ويسعون بش الطرق للتقليل من امبلغ الذي 

بائية كأسلوب د من  يقومون بدفعه ما يسمى التهرب الضريي. حيث أن معظم الدول تقوم بوضع الرقابة ا للمكافحة وا

بائية الذي يُعى  مل الوضعية ا م أدوات الرقابة ووسائلها امستخدمة جد التحقيق امعمق ي  التهرب الضريي، ومن أ

 امداخيل امصرح ها من قبل امكلف الضريبة.

انب فيما أما      ا التطبيقي خص ا يم تلف إسقاط فقد حاول حالة مديرية الضرائب لواية بسكرة   على السابقة امفا

بائي امعمق ي التخفيف من التهرب الضريي، مع تقدم  بائية من خال آلية التحقيق ا تاج مدى فعالية الرقابة ا ذا است و

لول الازمة لتفعيلها. ها، وإعطاء ا قائص ال تعاي م  بعض امشاكل وال

اسي، حقيق معمق هرب ضريي، أسالي :امفتاح الكخمات بائيةجب التهرب الضريي، رقابة جبائية، حقيق    .مل الوضعية ا

Abstract 

 The present study aims at exploring the role of a thorough investigation of the 

overall fiscal situation in the reduction of tax evasion, where the tax is considered as one 

of the most important sources of revenue for the state and its projects which cover the 
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community needs. In contrast, there are people that are responsible for paying the tax 

and seeking for the reduction of the amount paid that is called tax evasion. Thus, the 

 fiscal control is largely used by many countries as a way of reducing tax evasion, and 

one of the most important control tools and means used; we have the thorough 

investigation in the overall fiscal situation which is devoted to the revenues authorized 

by the tax charge. 

 For the practical side, we take as a case study; the directorate of taxes of Biskra. 

This research attempts to probe the effectiveness of fiscal control in the mitigation of tax 

evasion. Also, it provides some of the problems and shortcomings and gives the 

appropriate solutions. 

 Key words: tax evasion, tax evasion methods, fiscal control, achieving an 

accounting, a thorough investigation in the overall fiscal situation. 
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م اا اليااةب تعتر                 ااف اماليا ئيائتةا ا الاولا بليةا تلجد الي اأدوات أ ا الي لتحقيق اأ  تاجو

مويا، أو اجتماعيا أو ابتصاديا حارت ئواء الاافان  ذا مايا اا با   ا لذا الاولا، رةيسيا موازرارافاا  تعا أها حما ت
ا، وذلك  وتت صف اليايئا اماورا وبابليا التعايا ذا اأئاس مكا التحكم ا آار وامااجعا اا بئا امشا ع، وعلى 

صيلةان ايمةا أي ا اعااها، ووعاةةا وطايقا  اا ا ت   إعادة ال

اام        اهم اليايئيا اائاة  حما أن طئيعا ال ح ا ايا للمكلفن بتقام تصا اازاةاي والي تعتما على التصايح م
ات  امكتتئا بشكا يوافق رشاطاهم واااخلةم ا قيقيا اا تلقاء أرفسةم، م تقوم اإدارة اائاةيا ماابئا تلك التصا

ا ئواء عا حسا ريا لكوها ا الكثر اا اأحيان تكون غر صحيحا وغر صادبا راا  اء بعااد ا لأخطاء اماتكئا أث
و اا يسمى التةاا الياي ن ،او ئوء ريا  هاف التملص اا دفع اليايئا و

ةا اعام الاول، حوره يؤدي ب        فالتةاا اا دفع اليايئا يعا اا أخطا وأباز امشاحا اليايئيا الي تعاي ا
ميا اابتصاديا بصفا  ا العموايا ويشكا أحا امعوبات اأئائيا للوفاة اماليا بصفا خاصا و الت اإرقاص اا اوارد اخزي

اة و ذ الاا ن  عااا، ما يستاع  ضاورة اكافحا  ةا ئواء على امستوى احل  أو الاو  ا ا ا

صيا اليايئا        ا أي دور الابابا اائاةيا حوئيلا وباةيا و ردعيا ا آن وحا بغيا تقوم ااعوجاج ا  واا 
اي الغش و التةاا الياي  ذ اأخرة اا عما اعاحس جاى السيائا ،والتخفيف اا حاة ظا  رااا ما تكتسيه 

اام الياي  اازاةاي زيةان ،اإصاحيا للجئايا ا ال افسا ال ء الياي  ومايا روح ام  وضمان توزيع عادل للع

اما       امخول ها القيام  واأجةزةوجياة تعتما على جموعا اا اهياحا وح مارس عمليا الابابا اائاةيا بطايقا ا
ا، فقا خول امشاع اازاةاي  اةمتةم الابابيا،  أداءذ اأجةزة جموعا اا الصاحيات وا قوق  أعوانالابابا وتعزيز

مواا  الذي اتص ماابئا الذاا اماليا  التحقيق اائاة  امعمقالطاق واأئاليب الي تعتما عليةا الابابا اائاةيا  أ
،اإماليا ل الا ا عمليا الابابا وبادرة على فع   آليايعتر  حما أشخاص الطئيعين اخاضعن لليايئا على الاخا اإما

اة التةاا الياي   ااةود امئذولا اا طاف الاولا أن حا غم لكا ر  اا بئا امكلف اليايئا،      التصاي لاا
اة ا تزايا  أن بامكافحتةا  ذ الاا  نرسئا 

ذا العاض اموجز تتئلور اعام   ا والي مكا صياغتةا حما يل : بشكاليااا خال   حث

د من التهرب الضريي؟ بائية ي ا و دور التحقيق امعمق جمل الوضعية ا  ما 



  مقدمـــــــة 
 

  ت

 

ذ  ا طاح  اإشكاليااا   الفاعيا التاليا: اأئئلاالاةيسيا ارأي

اة التةاا الياي ؟ -  ؟وطاق اكافحته أشكالهواا    ااذا رعي باا

  ما ها التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاة ؟ياا   الطاق وامااحا ال -

 اا عابا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا التةاا الياي ؟ -

والتقليا  زادة ا صيلا اليايئيا والتا التخفيفالتحقيق امعمق ا جما الوضعيا اائاةيا على  حيف يؤثا -
اة التةاا الياي ؟ اا  ظا

 فرضيات البحث:
ةا عاة رتاةج ئيئا،  بحاىالتةاا الياي  مثا  - ال السيائ  واابتصادي وااجتماع  يرتب ع ا اا ااا

احيا اابتصاديا او اماليا  نئواء اا ال

حا دول العام تعاي اا التةاا الياي  الذي أخذ ااةاز الياي  حوئيلا لائتياء على اإيااد العام  -
اة  ذ الاا ، فتتخذ الاولا ئئا للقياء على  ةا على  أوالارجا اأو  ناأباا ا ا

اد باائاةيا  اإدارةتسعى  - ولعا التحقيق  أرواعه، احاث الوئاةا والطاق مكافحا التةاا الياي  بش ب
مامعمق جما الوضعيا اائاةيا اا   على التخفيف اا حاته؛ اأباالسئا الي تعما على  أ

اة  - بن التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا اةما حارت فعاليته ا يستطيع القياء بشكا حل  على ظا
 ر فقطنالتةاا الياي ، واما يستطيع التخفيف والتقليا اا أضاا

 أسباب اختيار اموضو :/ 9
 أسباب ذاتية:

ائ " الاغئا الشخصيا ا اعااا الئحث -  ؛رااا ارتئاطه مجال التخصص "فحص 

 ل اائاة  عااا وامتعلقا التحقيق امعمق خاصا؛ابلا الئحوث ا اج -

 بثااء امكتئا ااااعيا هذا الئحث امتواضعن -

 أسباب موضوعية:

اة عاميا، حما  - اة التةاا الياي  ظا م ارشغاات امشاع حيث اها تقلص اا  أهارااا لكون ظا اا بن أ
ن اام الياي  وهاد وجود  أميا ال
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إعطاء فعاليا احر ها ا ظا  ،اولا تصور آليات تفعيا الابابا اائاةيا اا خال التحقيق اائاة  امعمق -
اة التةاا وال اا  ظا ذا ائتيعاا التحاات ت تاةج السلئيا، و ةا العايا اا ال غش اليايئن والي اجا ع

 ا اليا وامستقئليان

 أمية البحث:/ 3

ا العموايا بشكا خاصن - تلةا اليايئا ا اابتصاد الوطي بشكا عام وا مويا اخزي  امكارا الي 

ا مختلف ضاورة تصاي افا التةاا الياي  بوصفةا اا اباز  - فيذ العقئات الي تواجةةا الاولا ا رمةا وت
 ئيائاهان

 لعمليا التحقيق اائاة  ا الابابا اائاةيا ن  اهام الاور ببااز اولا -

داف البحث:/ 2  أ

ميا؛ -  ببااز ااى أميا وفعاليا اليايئا خاصا ا جال الت

 ؛أداة وباةيا و ردعيا بوصفةااولا اعافا أبعاد الابابا اائاةيا ،  -

اة  - اولا بعطاء صورة عا التةاا الياي ، وعاض أشكاله وطاق التصاي له، أي تشخيص هذ الاا
ا الاولا بشكا خاص؛ ةا على اابتصاد بشكا عام وخزي  وتوضيح أئئاا اللجوء بليةا واآار امرتئا ع

اول احا أ - اة التةاا الياي  ا اازاةا، وت م اإجااءات امتخذة مكافحتةا وامتمثلا ا التحقيق ببااز ظا
 ما الوضعيا اائاةيانج

اة اماروئا ايااريا ورعي بذلك اعافا العابا ا قيقيا اموجودة بن التحقيق امعمق جما  - الكشف عا الاا
اة التةاا الياي ن  الوضعيا اائاةيا وظا

 حدود الدراسة:/ 2

دود اموضوعية: - م اأئئاا ب  ا يم امتعلقا اليايئا، افةوم التةاا الياي  وأ م امفا ئيتم الرحيز على أ
تؤدي للتةاا، وحذا أئاليب اعااته، وا افةوم الابابا اائاةيا وأشكاها وحذلك التحقيق امعمق ا جما الوضعيا 

حاول ببااز دور التحقيق امعمق ا جما الوضعي  ا اائاةيا ا ا ا اا التةاا الياي ناائاةيا، حما ئ
دود امكاتية والزمنية: - ااارب التطئيق  ئيتم التطاق  الا خيعا للتحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا  ا

 ن-0222،0202-مايايا اليااةب بسكاة خال الفرة 
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 / منهج الدراسة امتبع:0

طاوحا، فقا م الارائا، والفاضيات ام بشكالياعلى ختلف التساؤات امطاوحا والي تعكس  اإجابااا اجا     
اعاة اختيار   ج:ا

ةج الوصف     ستعما ام اة التةاا الياي  حيث ئ وآليات  ،اا خال عاض شااا مفةوم اليايئا وحذا ظا
 نق امعمق جما الوضعيا اائاةياالتحقي أمةامختلف وئاةلةا وطابةا والي اا عما الابابا اائاةيا 

ةج التحليل   ستخام ام ليا  حيفيا  عما طاق واااحا التحقيق امعمق جما وحذلك ئ اا أجا درائا و
ليا اعطيات الارائا التطئيقيان اة التةاا الياي ، وحذا   الوضعيا اائاةيا على التصاي لاا

ةج درائا ا الا  عتما على ا  ا اايايا اليااةب لوايا بسكاةنمطئق احما ئ

 صعوات البحث:/ 1

ذا اجال؛ -  رقص اأحاث العلميا ا 

 صعوبا ا صول على اعلواات اا بدارة اليااةبن  -

 / الدراسات السابقة:7

بائية كأداة حاربة التهرب والغش الضريي، دراسة حالة واية اتنة"3002بوخوخ عيسى ) - ، (:"الرقابة ا
ا، حيث عا الئاحث  ح تلعب دورا فعالا للابابا اائاةيا  آليات برئاءحيفيا   بشكاليااذحاة ااجستر، جااعا ات

ابيا وفعاا ا ئيائا  ترز ااى اسامتةا الفعليا ا  أخاىاابتصاديا واليايئيا اا جةا، واا جةا  اإصاحاتا
ميا ابتصاديان قيق ت ه  ةا: التقليا اا التةاا والغش اليايئن وا  وبا خلص الئحث لعاة رتاةج ا

  ا على ارض الوابع سيا يط  باالابابا اائاةيا حدداة ا مكا  قاةص الي  اا خال اعااا السلئيات وال
 خارجيان أوداخليا  اأداةهذ 

  ا على ملا اا السئا والي اا شدها تفعيا احر اةاز الابابا اائاةياأن ذ  اازاةا رغم اعتماد  اأخرةلكا 

 اإدارة يةيئم  جايا ضاي  راام ب بام ضاي  راام اا اارتقال حون والصعوات، العقئات اا الكثر تصادفةا

صوص اع للتدبلم اليايئيا  والتعاياتن اااياة ال
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بائية ي ظل 3093كحلة عبد الغي ) - دراسة حالة مديرية الضرائب –الضريبية  اإصّح(، تفعيل دور الرقابة ا
آليات  حيث عا الئاحث بشكاليامذكرة ماجستر ي العلوم ااقتصادية، جامعة حي فارس، امدية،  -لواية امدية

اة التةاا الياي  اام الياي  ا ظا ائتفحال ظا طلق بصاح ال ، وبا خلص تفعيا الابابا اائاةيا ا اازاةا اا ا
ةا:  الئحث لعاة رتاةج ا

   اة  اأئئاا، ا دفع اليايئا ويتعادان اا التخلص اف و واحا جاى ا يصئان اليايئين والغش التةاا ظا

تاةج، اة ذ استةا الي ااوارب تعاد رتيجا القياس لياآو  ال  نالاا

  اة مكافحا اازاةا ا امستعملا اائاةيا الابابا أن ا غر حافيا اليايئين والغش التةاا ظا ةا، للحا وحا حيث  ا
تاةج اائاةيا الابابا يعف اادوديال ذا راجع أن بالئاحث ا درائته  توصا  اا أو الارائا فرة خال احققا لل

م خال اة حاربا اائاةيا الابابا فعاليا رقص تاارك حاولا ا ايثا امتخذة اإجااءات أ  اليايئين، والغش التةاا ظا

 التشايعيا اإجااءات ا وامتمثلا

قاةص لسا الازاا صا حفاءة سن ا اتمثلا اإداريا اإجااءات وحذا اماليا، بوارن خال اا الثغاات و ال  الع

سيق اميااريا اإجااءات عا فيا الئشاي، ابع وجود اعتئار (واامارك التجارة) اأخاى امصاح اع الت اة ا  لاا

 .بليةا الوصول اائاةيا الابابا أجةزة تستطيع ا الياي  الغش
بائية، ا(، مسامة التدقيق احاسي ي دعم الرق3099لياس قّب ذبيح ) - العلوم كلية مذكرة ماجستر،بة ا

اساما التابيق احائ  ا دعم الابابا  بشكالياعا الئاحث  9ااقتصادية والتهارية وعلوم التسير، جامعة بسكرة
ا اعوبات له،  اام اائاة  اازاةاي والتحاات الي يواجةةا اعتئار ادا لوابع ال ااائاةيا ائت التةاا الياي  واا  أباز

ه اا خاطا جا ع ةا:ي تاةج ا  ن وبا توصا الئاحث للعايا اا ال
 ةا عا طايق بوارن اماليا او اماائات  ،ااطاع الااةم على القوارن اائاةيا اع حا امستجاات امتعلقا بتحيي

 نوالتعليمات الصادرة اا طاف امايايا العااا لليااةب

 شئا لليايئاعتر حساا ربم اأي افه احا أعماة القاعاة ام ا رفض  ،عمال بكا أص ائئا امكلف لكوره ع
ه  ،اخاضع مختلف الائوم اأعمالتقايا ربم  إعادةشكا أو ايموم يقوم العون امابق   اأراحوالذي يستخاج ا

ائئا لكا حا ا ا ذا ااعتماد على اؤشاات عاياة الي ياا لا اابق فيةا ئواء اا حيث اخاضعا لليااةب و
 شاط اممارس او اا حيث الطئيعا القاروريا للمكلف اليايئانال
بائية ي مكافحة التهرب الضريي"، مذكرة ماجستر ي العلوم 3002واي بوعّم ) - (" أثر مردودية امراجعة ا

زائر،9   ااقتصادية، جامعة ا
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اة التةاا اائاة ،  ما له اا اثا على ابتصاد الاولا ولعا اا        حيث تعاض الئاحث اا خال اوضوعه ب ظا
يا اماابئا والتحقيق،  ات اائاةيا أو تق بن اأئاليب امستحاثا اع اإصاحات اائاةيا أئلوا امااجعا اائاةيا للتصا

 لوضعيا امكلف وااابئا ااى احرااه للقوارن اائاةيان  حيث تعتر امااجعا اائاةيا فحص شااا
يا أئاليب امااجعا اائاةيا اإضافا ب ااى فعاليتةا اا حيث آار امادود     وبا حاول الئاحث ببااز ااوارب التق

 العام اا خال أربام وبحصاةيات بام بتقامةان

ذ الارائا   - فاد  ا وت و التحقيق امعمق ا جما الوضعيا اعتماد على أحا آليات ووئاةا الابابا اائاةيا أا و
ذا اموضوع أواائاةيا وتعتر اا   نالارائات ا 

 :البحثيكل / 2

ليا الارائا م تقسيمةا ا     ةج  ا  مثا التطئيق والذي فصول، فصلن رااين والفصا  2اا اجا التسلسا ام
 اميااريا :الارائا 

ا ا الفصا    اول يم عااا حول اليايئا،  اأولحيث ت ا افا اة التةاا الياي  اع توضيح ختلف صور م التطاق لاا
 وأشكاها وأئاليب التصاي هان

ا،وأشكاهاعلى الابابا اائاةيا اا خال افةواةا، شاالا صورة  إعطاءصص فخج الفصا الثاي  أاا    ، وائادة تاشيا
ذا وحذلك التطاق للتحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا اا خال امفةوم و  اااحا ئر عمليا التحقيق، وعابا 

  التحقيق التخفيف وا ا اا التةاا الياي ن

اول  اأخرالفصا  أاا   درائا حالا خيعت للتحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا إدارة اليااةب لوايا فقا ت
 بسكاةن



 

 :اأول الفصل

 حول أساسية مفاهيم
 الضريبي والتهرب الضريبة
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 :مهيد 

العااا الي تعتما عليةا الاولا  اإيااداتلكوها أحا اصادر  ،تعتر اليايئا أداة اةما اا أدوات السيائا اماليا        
ذا امفةوم ون ماى ائتجابا امكلفن لواجئاهم اليايئيان وبا ارتئط  ا رئم ئيائتةا اماليا، لكا دمواا  وائتماار اا

رم  ما وجات أراما دمقااطيا  ا وامصلحا العااا ا التاريخ السيائ  ا ايث فحي افةوم اليايئا حقوق امواط
ه رتج اليااةب وأرواع رطاق توئع واع ،والقارون وجات اليايئا خااا ا قوق والواجئات للفاد واجتمع اأشخاص  ع

اة  الياي ن التةاا ميت خطرة ظا

الي تصيب ا صيلا اليايئيا بصفا خاصا واابتصاد الوطي بصفا  اآفاتا يعا اا أخطا فالتةاا اا دفع اليايئ    
ا الاولاعااا،  ةا خزي زاف اموارد اماليا الي حارت اا امفاوض أن تستفيا ا قق  لكوره يؤدي ب ائت إرفابةا فيما 

مويان ا ا ختلف امشاريع الت فعا العااا، اا خال ائتثمار  ام

طلق وللتعاف على اليايئا والتةاا الياي  م تقسيم الفصا    ذا ام  ائحثن ما: باا 

يم *امبحث اأول  حول اليايئا أئائيا: افا

يم عااا حول التةاا الياي  *امبحث الثاي  وطاق عاجهن: افا
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يم اأولامبحث   حول الضريبة  أساسية: مفا

تمام اليااةب يزداد بصورة الحوظا ئواء اا جارب الفكا اما           ب اا ترحه اليااةب اا بسئ أوبن اا
تعكس الوضع اابتصادي وااجتماع  والسيائ  للاولا  أهاجوارب ا ياة امختلفا ا الاولا، حيث بصمات على 

م اصادر التمويا الااخليا تعتما عليةا ا كواات  بيااداتتعتر  حما  واجتمعن اافةا اليااةب اا أ قيق أ ا 
 اإئراتيجيان

ذا امئحث     يم أئائيا حول اليايئا اا خال:وعليه ئيتم التطاق ا   ب افا
 افةوم اليايئا وخصاةصةاامطلب اأول:  -

 امطلب الثاي: أرواع اليايئا -

ااف اليايئا -  امطلب الثالث: أ

 خصائصها امطلب اأول: مفهوم الضريبة و 

 أوا: تعريف الضريبة  

ائتقطاع رقاي تفاضه السلطات العااا على اأشخاص  : "اليايئا على أها فيتعا مكا : اأولالتعريف / 1     
اأعئاء العااا ولتحقيق تاخا الطئيعين وااعتئارين وفقا لقاراهم التكليفيا، بطايقا هاةيا، وبا اقابا بقصا تغطيا 

 1ن"الاولا

اساما رقايا تفاض على الكلفن ها حسب باراهم التساميا والي  :"على أها اليايئا تعاف :الثايالتعريف / 2    
اد ااف احادة اا طاف  تقوم عا طايق السلطا بتحويا اأاوال احصلا وبشكا هاة ، ودون اقابا  قيق اأ و 

 2ن"السلطا العموايا

 بغيا وذلك ائاشاة، بصورة وتقتطعه، الاولا، تفاضه الذي امئلغ حما مكا تعايفةا على اها: ": التعريف الثالث/ 2

 

                                                           

شا، اأردن،، أسس امالية العامةخالا اخطيب وآخاون 1  ن040، ص0220، الطئعا الثاريا، دار واةا لل
2
ازي،    باية والضرائبما عئاس  واا، اازاةا، ، اقتصادات ا  ن02، ص 0220الطئعا الاابعا، دار 
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قايا اإجااءات عا اليايئا مييز   ثاوات اا امئاشا غر اابتطاع ب -العملا بيما فيض حال ا حما- تؤدي الي ال

1ناأشخاص
 

ذ التعاريف مكا          ،الاولا اا خال اهيئات التابعا ها ص لةارقايا  فاييارقول أن اليايئا  أناا خال 
ادة بصورة  يا  ،وهاةيا اا اأشخاص امكلفن ها بجئارياوطئقا لقواعا  قيق الافا فقات العااا و هاف تغطيا ال
اد يقابلةا أناابتصاديا وااجتماعيا دون   نالتزام 

 خصائص الضريبةانيا: 
  اا يل :مكا تقام خصاةص اليايئا  السابقا اا خال التعاريف   
 نقدي: الضريبة اقتطاع /0

اليايئا ا العصا ا ايث ابتطاع رقاي أي تافع على شكا رقود عكس اا حان عليه ا ال ا العصور القاما و      
ا  نالوئطى أيا حارت اليااةب تافع عي

  الضريبة تدفع بصفة هائية:  /2
ذا اا يفابةا  امطالئا ها و لكا يافعةا امكلفون بذلك بصفا هاةيا, أي ا مكا ائرجاعةا أو     القاض حيث  عاو

 ن ق للمقرض ائرداد بيمته اع وجود فواةا ا هايا اماة
   :الضريبة تفرض وتدفع جرا /3

ذا ب      اا يرتب عليةا ان تتفاد ن جئايا اليايئا و فاضةا يعاان عما اا أعمال السيادة الي تتمتع ها الاولا و
صيلةا, ايا السعا و حيفيا  اام القاروي لليايئا اا محيا  اع  بوضع ال ا اات ولكا امقصود اا اإجئار أن الاولا ع

ذا اا يفابةا عا اإياادات العااا فيذ ااري و .الفاد عا دفع اليايئا حق اللجوء ب وئاةا الت
 2  

 : مقابلالضريبة تدفع بدون / 2
فالفاد يافع اليايئا اعتئار احا أفااد  ،أي أن اليايئا تافع للاولا دون اشراط ا صول على اقابا أو رفع اعن     

  ناجتمع و ذلك اا خال اسامته ا اأعئاء العااا للاولا
 
 

                                                           

ا  اذحاة ااجستر ،-دراسة مقارنة–النظام الضريي بن الفكر اماي امعاصر والفكر اماي ااسامي رما مبي،   1 طي ، اازاةا، 0ا علوم التسير، جااعا بس
 ن02، ص0202/0204

اريا، ص  ، دارامالية العامةيورس أما الئطايق ،  2    ن00ااااعيا، اائك
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 فرض الضريبة حقق نفع عام: / 8
ا أو رفع خاص ب امكلف بافع اليايئا ا الاولا اليايئا دون التزااةا بتقامص       ا  ؛خااا اعي اإضافا ب غر

افع عااا  م بهاا اإياادات العااا اا اجا القيام ائتخاااةا ا أوجه اإرفاق العام الذي يرتب عليةا القيا لتحقيق ا
 1نللمجتمع

 
 اخااات اا خال ائتفادته اا شخص  بشكا اليااةب اممولا اخااات اا اليايئا دافع يستفيا أن مكاو      

فع ذا ولكا والتعليميا، الصحيا  ارتفاع ااى على يقوم ا اليايئا تقايا أن حما ائاشاة، غر بطايقا يكون اخاص ال

و امقارة، ذ اد الي   والاولا للفاد للمقارة التكليفيا وفقا يتم با العااا اخااات الفاد  ارتئاط عام يوضح اا و

فع اليايئا اعال  2لاافعةان اخاص احاد ال
 

 امطلب الثاي: أنواع الضرائب
يفات       قسم اليااةب حسب عاة تص يفات جا:  أرواع بت ذ التص  اتعادة، واا 

 أوا: التصنيف القائم على طبيعة الضريبة

يف هذا وفقا   ائاشاة وأخاى غر ائاشاة، فاليااةب امئاشاة تقتي  ضاورة  ضااةب ب اليااةب تقسيم يتم التص
ما  فااداأابتطاع ائاشا مس دخا  أو امؤئسات أو الثاوات الي حارت حوزهم، أاا اليااةب غر امئاشاة فتكون حي

اك   3ئلع  أو خاا  أو ارتقال لسلع أو تااول الثاوات بن اأشخاصن برتاجيكون 

اضعة للضريبة انيا:   التصنيف القائم على أساس امادة ا
ا      وضااةب على اأاوالن اأشخاصضااةب على  بفتقسم اليااةب 
ذ  اإرسانيكون  نأ: يقصا ها اأشخاصالضرائب على / 1 ا اليايئا أو وعاء اليايئا، حيث حارت  و  رفسه 

ةا: ضايئا الاؤوس، أو اازيا أو ضايئا الفادة و  الي تفاض على ميع اأفااد  تشاة ئابقا و أماء ختلفا ا اليايئا ا

                                                           

ب عوض ه،   1 اريا، ص مبادئ امالية العامةزي   ن000، 000، اائك
 ن02رما مبي، ااجع ئابق، ص  2
باية العقاريةبلوا عئا ا كيم،   3 ما خييا، ، اطاوحا دحتورا ا علوم التسير،حليا العلوم اابتصاديا والتجاريا وعلوم التسير، جترشيد نظام ا ااعا 

 ن20، ص0200/0200بسكاة، 
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اا  اا عا ثاواهم ل ببسعا واحا ودون ال ذ اليايئا غر اكارتةم الشخصيا وبصاف ال أها  باعادلا، ذلك تعتر 
ان ايا اقاار صيلةا و  متاز بسةولا 

ذا امال : أما الضريبة على اأموال/ 2  ، وز اا ب اا    تلك اليايئا الي تفاض على امال ا حا ذاته دون ال
ن دخا با أخذ ا ا ياة اابتصاديا أحثا اا شكا، فقا يكون عئارة عا أراض  وعقارات وأصول ختلفا، وبا يكو 

ي حان أو عيل ن ةا ذ اع  أو خاا ،  اري أو ص   1يتحقق للفاد جااء رشاط 
ال التطبيق الثا:   التصنيف القائم على امتداد 
يا اا جةا، واليااةب امتعادة واليايئا الوحياة اا     ذا امعيار ميز بن اليااةب الشخصيا واليااةب العي حسب 

  جةا أخاىن
ا فاضةا ظاوف امكلف الشخصيا الضرائب الشخصية والضرائب العينية:  /1 اليااةب الي أخذ بعن ااعتئار ع

ذا اا يئن بارها  ذا يؤدي ا تكييف العئئ الياي  اع امقارة التكليفيا لكا اكلف، و يا واماليا، و والعاةليا وامة
قيق العاالا اليايئيا،  ، أاا اليااةب بجااءاهاواعاااها الفاديا للمكلفن أدى ا تعقيا  اهابعفاءأن حثاة  باعلى 

يا فة  الي تفاض دون اااعاها لااوف امكلف الشخصيا واماليا واا أاثلتةا اليااةب ااماحيا ، واليااةب  العي
  2امفاوضا على اائتةاكن

امتولا  الاخا أرواع على ميع  اوحاة ضايئا فاض الوحياة اليايئا اصيق/ الضريبة الوحيدة والضرائب امتعددة: 2
صا عليه الشخص اا  ميع خصم بعا امصادر ختلف اا التكاليف الازاا للحصول عليه، وبعئارة أخاى مع اا 

قيق العاالا وبساطا  أرصاردخول ختلفا واعاالتةا على أها وعاء واحا، وياى  ا  اليايئا الوحياة أن اا ازاا
فاض تك بجااءاها ا عا التعقيا وئةولا وا ةان أاا اليااةب امتعادة فة  اليايئا وبعا اليف جئايتةا وتعذر التةاا ا

صا عليةا امكلف على حاى وبسعا اعنن   3الي تفاض على حا اصار اا اصادر اإيااد والاخا الي 
 التصنيف القائم على ظروف وضع الضريبةعا: راب

ذا امعيار ا ضايئا توزيعيا وضايئا بيائيا، ضايئا رسئيا وضايئا تصاعايان قسم اليايئا حسب   ت

                                                           

،  اذحاة ااجستر ا العلوم اابتصاديا، حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير فعالية النظام الضريي ي ظل  افرازات العومة ااقتصاديةباش  يوئف،   1
ما بوباة، بوااداس،   ن20، ص 0220/0222وعلوم التجاريا، جااعا 

، ئئق ااجع ا كيم، عئا بلوا 2  ن35،20 ص ذحا
، ص   3  ن20باش  يوئف، ااجع ئئق ذحا
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اد فيةا امشاع ئعاا  يقصا اليايئا التوزيعيا تلك اليايئا الي/الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية: 1 طئق ا  ي
اد امقاار الكل   صيلتةا، أي جموع ااعلى امادة  صيله اا  اإدارةيتعن على  اخاضعا ها، واما  اليايئيا 

العااا على عاة  اإداريائطا اأجةزة امكلفن اخاضعن هان وعادة اا يتم توزيع عبء اليايئا على امكلفن بوا
اد ا اا بيما امادة  اااحان أاا اليااةب القيائيا فة  تلك اليااةب الي  سئا اعي فيةا امشاع ئعا اليايئا ب

اد اقااا حصيلتةا   1ناإماليااخاضعا ها دون أن 
سئيا تلك اليايئا الي ا يتغر اعاها امفاوض اةما / الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: 2 يقصا اليايئا ال

سئيا التغر حجم امادة اخاضعا لليايئا، واا أاثلا اليا  ايئا على أراح الشاحات والائم على القيما ياةب ال
ا ازداد امادة اخاضعا لليايئا واثا ذلك اليايئا  اميافان أاا اليايئا التصاعايا فة  تلك اليايئا الي يزداد ئعا

 ،  2اايل : بومكا تقسيم اليايئا التصاعايا على الاخا ااما

ذا  "الطبقات":*التصاعدية اامالية  وليكا الاخا اثا ا ا تقسيم امادة اخاضعا لليايئا  اأئلوايتلخص 
ا ا أخاى، ويفاض على   ا اا شا ا حا اعن يزداد حلما ارتقل تة  ع ا اا الصفا وت عاة شااةح تئاأ حا شا

ا  ا التصحا شا  الطئقاتن اإماليااعايا اعال خاص ها ازداد ا ا اأعلى ، واااول اموا يئن ل

دول رقم   : السلم الضريي التصاعدي ااماي "الطبقات"01-01ا

ضعة للضريبة  امعدل امادة ا
 % 02 ون 02222ون ا  2اا 
 % 02 ون 02222ون ا  2اا 
 %20 ون 20222ون ا  2اا 

 % 42 ون 20222ون ا أحثا اا  2اا 
 ن02، ص رفس اماجع : باش  يوئف، امصدر

يع معال الطئقا الثاريا وعليه تكون اليايئا امستحقا  فإهاون  02222حارت بيما امادة اخاضعا لليايئا   فإذا
 : حاأيوالاخا الصاا  

                                                           

ب عوض ه،  1 اريامبادئ امالية العامةزي  ن270، ص ، اائك
، ص   2  ن22-00باش  يوئف،  ااجع ئئق ذحا
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 ونن  2022=% 02 × 02222ن بيما اليايئا:  

    ونن 00022=2022- 02222بيما الاخا الصاا:  ن

فاض ان امادة اخاضعا لليايئا ارتقلت ا  ون فتخيع معال الطئقا الثالثا وتصئح بيما اليايئا والصاا  00222ول
ةا حما يل :   ا

  ونن 7202= %20 × 21000نبيما اليايئا  :  

و:    ونن 02002=7202-00222نالاخا الصاا اا اليايئا 

( أدى ب زادة اليايئا بـــ: 02222-00222ون ) 0222لليايئا مقاار بن الزادة ا اقاار امادة اخاضعا 
ذا بجحاف ا حق امكلف ما با يافعه للتةاا اا دفع اليااةبن2022-7202ون )2002  (، و

وفقا هذا اأئلوا تقسم امادة اخاضعا لليايئا ا عاة شااةح با تكون اتساويا أو غر *التصاعدية الشرائح: 
ةا،  ا أعلى ا ا ا شا ا اعي ا اا شا ذا السعا حلما ارتقل ا ئعا خاص ها يزداد  اتساويا، ويطئق على حا شا

 واااول اموا يوضح ئلم اليايئا التصاعايا الشااةح:

دول رقم  الشرائح: السلم الضريي التصاعدي 02-01 ا

ضعة للضريبة  امعدل امطبق على الشرحة امادة ا
 % 2 ون 02222ون ا  2اا 

 % 02 ون 02222ون ا  02220اا 
 %02 ون 22222ون ا 02220اا 
 % 22 ون 42222ون ا 22220اا 

 % 42 ون 42222أحر اا
  ن02، ص رفس اماجع : باش  يوئف، امصدر 
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 التصنيف القائم على أساس الطبيعة ااقتصادية للضريبة    خامسا: 

 1:اإرفاقامال، ضااةب على الاخا وضااةب على  رأسضااةب على  بمكا تقسيم اليااةب وفقا هذا امعيار      
ذ اليااةب ا تلك الي تتخذ رأس امال وعاء ها و يقصا باأ س امال أو  : الضرائب على رأس امال/ 0 وتتمثا 

يا وز امكلف اا بيم ائتعماله ا  اا زا ذ القيم شكا ئلع ااديا حاموجودات  الثاوة اا  ذت  ا ئواء ا اعي
اات على شكا رقود ،الثابتا ويا حاأئةم و الس : نأو حقوق اع قسم ب  وت
ذ اليايئا على بيما ثا  :امالالضريبة العادية على رأس  - ا و تفاض  اصا عادة وة امكلف حلةا أو بعض ع

ا  ذتكون أئعار خفيا و تستخام    :أمةااا امزاا  العايااليايئا لتحقيق  ا
شاط .  اصا الثاوة العاطلا للمشارحا ا ال    اابتصادي؛تعتر أداة اةما ا دفع بعض ع
سئا ليايئا الاخاباارات امكل  اكا ائتخاااةا أداة ربابيا على ن   ؛فن و خاصا ال
ا صعوات ن  ذ اليايئا   ،امادة اخاضعا لليايئا و احتماات التةاا اا دفعةاصعوبا حصا  :اثابا أن فاض 

قود اات و ال ب و اجو ا حالذ    . تاج ب جةاز بداري حئر، اك أجزاء حثرة اا الثاوة اا اممكا بخفاؤ
ذ اليايئا اع ئابقتةا اا حيث أن امادة اخاضعا ها    : الضريبة ااستثنائية على رأس امال - تتشابه 

خفيا جا اليايئا  رأس ةا ا ئعا اليايئا فإذا حان ئعا اليايئا العاديا ا تلف ع اال امكلف با أها 
و أها تفاض بسعا أعلى و ا ظاوف  ذ اليايئا  اةيا تفاض بسعا أعلى و لعا اا يسود ارتفاع  اائتث

اةيا تكون فيةا الاولا أاس ا اجا ب اأاوال لتسايا ديون حئرة أو اجاز بعض اأعمال  ،أثقلتةا ائتث
ذ اليايئا ا حثر اا الاول اأوروبيا الغابيا بعا ا اا العاميا  . امةما لو تتوفا لايةا اأاوال و با عافت 

 نالثاريا ائتخاات بيااداها لتسايا الايا العام بشكا رةيس 
تا اليااةب على الاخا اكان الصاا/ الضرائب على الدخل: 2 ام اليايئيا للعام أمع حيث حيث  رة ا حا ال

ااعتماد عليةا ا مويا رفقاها مورد اا غزيا  بدفعةا  ول ا اليااةب على الاخا اا اخصاةص اااوجات ال
صيله اع  بجااءاتا صيلا، اتجاد الوعاء تتجاوا  ن حما وجات ا اإدارياعايا اا استوات الكفاءة الربطه و

علةا ئةلا التقئا لاى اممولن، وبذلك فقا وجات لليااةب على الاخا اا  اليااةب على الاخا اا الصفات اا 
ااف  علةا أداة اةما اا أدوات السيائا اماليا لتحقيق أ  ناجتمعامميزات اا 

                                                           

ب حسن عوض ه ، ااجع ئئق ذحا ، ص ،ص   1  ن000،000زي
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ذ اليااةب حن بيام اأشخاص  :اإنفاق/ الضرائب على 3 دخوهم على السلع واخااات، وتتعاد  إرفاقوتفاض 
وع اا اليااةب "ضااةب على اائتةاك، ضااة ذا ال ب على السلع وضااةب على امئيعات تسميات 

ن  1وامشرات"نننننا
 

داف الضريبة  امطلب الثالث: أ
داف امالية أوا:       اأ
تسمح بتوفر اموارد اماليا للاولا بصورة تيما ها الوفاء يقصا ها تغطيا اأعئاء العااا، أي أن اليايئا          

ا اإرفاق على اخااات امطلوبا أفااد اجتمع اء الساود وامستشفيات وااااعات وشق  التزاااها ا )حئ
(ن   2الطاقنننا

داف ااقتصاديةانيا:   اأ
ااف تعا اليايئا أداة تاخا الاولا ا ا ياة اابتصاديا       قيق أ وذلك اا أجا التدثر على الوابع اابتصادي و

 3وذلك اا خال التخصيص اأاثا للموارد اابتصاديا واعااا بعض امشاحا اابتصاديان ،السيائا اابتصاديا
ااف ا: ذ اأ  وتتجلى 

شاط اابتصادي على النقد الوطي:  واحافظةاربة الضغوط التضخمية  /1  ،بفرات تيخم وفرات اركماشما ال
فف  فرات ااركماش والاحود اابتصادي تقوم الاولا بتخفيض العبء الياي  الذي يؤدي ب ارتفاع أو زادة الاخول 

و اا يؤدي باور ب زادة اائتثمارنم واا   زادة اادخار و

قاي عا حجم أاا ا فرات التيخم  قا  ،السلع ) الذي ياجع ب زادة العاض ال ور بيما ال فرتفع اأئعار وتتا
فاض اإرفاق والتا ب رقص الطلب  ذا اا يؤدي ب ا الوطي( فتعما الاولا بليةا بافع رسئتةا والتوئع ا فاضةا، و

قان خفض اأئعار وتاتفع القارة الشااةيا لل  فت
ارجية: 2 ا خال فاض ضااةب ماحيا ااتفعا على السلع ويكون ذلك ا/ماية الصناعة الوطنية من امنافسة ا

ا، وتشج  يع الصادرات عا طايق بعفاةةا جزةيا أو حليا اا اليااةب ااماحيانامستوردة هاف ا ا اا ائتراد

                                                           

، ص   1  ن22باش  يوئف، ااجع ئئق ذحا
 ن00، ص 0227الطئعا الثاريا، ديوان امطئوعات ااااعيا، اازاةا،  جباية امؤسسات،مياة بوزياة،  2

واا، اازاةا،  ،فعالية النظام الضريي بن النظرية والتطبيقمصا اااد،   3  ن42، ص 0222دار 
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شاط أو / تشجيع بعض أنواع النشاط ااقتصادي: 3 فييةا على رسئا ال شاط اا اليايئا أو  عا طايق بعفاء ال
 1وليا امستوردةنبعفاء امواد اأ

داف ااجتماعية الثا:  اأ
العاالا ااجتماعيا إعادة توزيع الاخا بن أفااد اجتمع، فة  هاف ب ا ا اا الفجوة اموجودة بن الفقااء  قيق   

ياء، وا ا اا تكتا الثاوات أياي القلا اا أفااد اجتمع عا طايق اليايئا التصاعايا، حيث تفاض ضايئا  واأغ
تصاعايا على الاخول والثاوات الكئرة وتعفى الاخول اليعيفا اا اليااةب، وبذلك يقا التفاوت ا الاخول 

و امساواةن  2والثاوات ويتجه توزيع الاخا والثاوة 
داف السياسية رابعا:  اأ
اف ئيائ  اا أجا اليغط على دولا اا ح  تفتح ئوبةا       ،الااخل  بشكا أوئعبا تستعما اليااةب لتحقيق 

ذا ائتعماا  تجات تلك الاولا، فيعتر  ا فتفاض رئوم ماحيا عاليا على ا ةا بطايقا غر اعل أو تيييق اائتراد ا
ااف ئيائيان  3لليايئا أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

صص التحليا واائتشااف اابتصادي،  ، التجانس الضريي كآلية لتفعيل التكامل ااقتصاديالعقا مال الايا،   1 اذحاة ااجستر ا العلوم اابتصاديا، 
ا،  طي توري، بس  ن20(، ص 0220/0222حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير، جااعا ا

زائرواحواك عئا السام،   2 ائئيفعالية النظام الضريي ي ا صص درائات  ا وجئاةيا اعمقا، حليا العلوم اابتصاديا ، اذحاة اائر ا العلوم التجاريا، 
 ن00، ص 0220/0200والتجاريا وعلوم التسير، جااعا باصاي اااح، وربلا، 

، ص 3  ن02واحواك عئا السام، ااجع ئئق ذحا
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يم عامة حول التهرب الضريي وطرق عاجه  امبحث الثاي: مفا

اأئائيا لواردات الاولا وتشكا جزءا اةما اا اموازرا العااا و  واجب على اليايئا اا امكومت تعا            
و ا  بيافع هؤاء  اامواطا ا اقابا ا قوق، ومثا اليااةب عبء با يكون ثقيا على بعض امكلفن أداةةا، و

اة هاد ابتصادات الكثر اا الاولالتةاا الياي ،  ذ الاا ه فإن أصئحت  اة الغش والتةاا الياي  تعتر ظان وا
اربتةا بش الوئاةا  أحا امشاحا الي تواجةةا أغلب دول العام اا اتقااا ب اتخلفا؛ وتسعى حا التشايعات ب 
ا السل  والقوي على اوارد الاولا وعلى اأداء اابتصادي، خاصا على دولا اثا  وختلف الطاق، وذلك رااا لتدثر

اصا اأئائيا بضافا ب تعميق اازاةا الي  افسا الشايفا احا ع تسعى ب برئاء بواعا ابتصاد السوق والذي تعتر ام
 الاعاالا بن امكل فن اليايئا وح امس مصاابيا الاولا ذاهان 

اول م توعليه ئيت     ذا امئحث ا أربعا اطالب رت  فيةا:قسيم 

 تعايف التةاا الياي  وأرواعه  :امطلب اأول -

 أئئاا التةاا الياي   :امطلب الثاي -

 أار التةاا الياي   :امطلب الثالث -

 طاق عاج التةاا الياي ن :امطلب الاابع -

 امطلب اأول: تعريف التهرب الضريي وأنواعه

 أوا: تعريف التهرب الضريي    
يم        يا التةاا الياي :لقا تعادت التعاريف وامفا  الي جاء ها امختصن حول اا

، أداةةا القاروي االتزام عام اليايئا، اا التخلص اممول اولا :"أره علىالتةاا الياي   يعافالتعريف اأول: / 1
ةا التخلص ب اليايئا بافع املتزم يسعى حيث  1ن"اليايئا لقارون خالفا أيا ارتكاا دون ا
 
 

                                                           

ئا السعيا ما1  ،  الطئعا ، الضريي التهرب صور ، و شا داراأو اريا ، والثقافا ال  ن00، ص   1966، اإئك
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اول امكلف القاروي عام دفع اليايئا " :يعاف أييا على أرهالتعريف الثاي: / 2 ذلك السلوك الذي اا خاله 
قا عئئا  أنامستحقا عليه حليا أو جزةيا دون  ، ولتحقيق التةاا الياي  يتخذ امكلف القاروي عاة أخاشخص  بي

 1ن"طاق وأئاليب با تكون اشاوعا أو غر اشاوعا

و با بيام امكلف ائتغال الثغاات القاروريا وغر القاروريا للتخلص اا دفع اليااةبن فالتةاا  الياي  اا 

 انيا: أنواع التهرب الضريي

ا أها اتعلقا الكيفيا الي يتم اا خاها التخلص اا دفع       ايا طئيعا التةاا الياي  احا اا خال 
ذا ااا ا ب الياي امستحقات اائاةيا، و ةما:لغش أو التج ب الفصا بي ذيا امصطلحن   ، ورااا لتشابه 

 التجنب الضريي(: ) التهرب امشروع/ 1

ب الياي  يعافه  و فا تفادي الوبوع ا جال جاذبيا القارون اائاة " :أره j.c.martinezفالتج   2ن"

اع  ا ا أرشطا أخاى غر عا توجيه اأاوال واا صور التةاا امشاوع جا ااات ب اأرشطا اخاضعا لليايئا وائتثمار
ب اليااةب حليا أو جزةيا حما با تكون اثا  خاضعا لليايئا أو الي تتمتع معاالا ضايئيا خاصا، وهذا يكون با 

شاط ام ا التمييز ا امعاالا اليايئيا بن أوجه ال تاةج اقصودة، فقا يسعى امشاع اا وراء ختلفا ب اجتذاا ذ ال
ا اخرة  و رشاط اعن ئعيا لتحقيق بعض اأغااض اابتصاديا وااجتماعيا، حما مكا للمكلف اائتعارا أ اأفااد 
صوص القاروريا بسئب عام دبا  ايا ا ذلك ب خلا أو غاات ا ال ئاط طاق التحايا است وااختصاص ا ائت

صوص وبحكام صياغتةا ما مكا ام ا لصا ه دون أن االفةانال صوص أو تفسر ويا ال  3كلف اا 

                                                           

زائرمصا اااد،  1 شا والتوزيع، اازاةا، التهرب والغش الضريي ي ا ، دار باطئا لل  ن0، ص0224، الطئعا اأو
، ص   2  ن00مرة بوعكاز، ااجع ئئق ذحا
بائية،لياس باا ذبيح،   3 اذحاة اقااا حجزء اا اتطلئات ريا درائا حالا مايايا اليااةب لوايا أم الئواب ،  مسامة التدقيق احاسي ي دعم الرقابة ا

ائئا،   صص  ما خييا بسكاة، شةادة اماجستر ا علوم التسير،  ، 0202/0200حليا العلوم اابتصاديا والعلوم التجاريا وعلوم التسير، جااعا 
 ن02ص
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  :)يعافه التهرب غر امشروع )الغش الضرييandrée barilari  اع أو التخفيض بطايقا غر أره: "ااات
فيض اإياادات،  ات،  وعا جاا، حاأخطاء اإداريا ا التصا شاعيا عا دفع اليااةب امستحقا، وماذجه ات

فقات"ن تيخيم   1ال

" خالفا القارون اائاة  هاف التخلص اا فاض اليايئا  أره  lucien michelحما عافه اابتصادي 
فيض  2باعاة الوعاء الياي "ن و

 واا صور التةاا الغر اشاوع ا جال اخفاء الوعاء الياي  أو عام التسايا جا اثا:
ا أبا اا  -  بيمتةا ا قيقيا بتقام فواتر اغاياة للحقيقانااخفاء امادي للسلع أو تقايا

اع عا تقام بيامت الزاا لتدئيس الوعاء الياي  أو تقامةا غر صحيحا أو غر حاالان -  ااات

صا  - ا اإبااا ليتعذر على اإدارة اائاةيا أن  ذا إخفاء اأاوال أو  صيا اليايئا و ا يلولا عا 
وك أماء حقوبةا، أو يقوم امكلف بئ يع متلكاته صورا أو حقيقيا، ارشاء عقود صوريا، فتح اعتمادات الئ

يا السيئا للمكلفن  وميا أو رقا أاواله ا اخارج، لتتيح ال

و ائن ا  ب الياي  والغش الياي  حما  م أوجه التشابه وااختاف بن التج ئاط أ ما ئئق مكا ائ
:  اااول التا

دول رقم   : أوجه التشابه وااختاف بن التجنب الضريي والغش الضريي:03-01ا
 

 أوجه ااختاف أوجه التشابه
ة ا يةاف اا خاله امكلف ا التخلص اا م*حا ا

 دفع اليايئان
ة  ا يؤدي ا ارقاص ا صيلا اليايئيا للاولانم*حا ا

يان ةما متج عا ئوء ال  *حا ا
 

ب ا يعقب عليه * القارون عكس الغش الذي التج
 يعتر القارون جاما ويعابب على ارتكابهن

ب دون خالفا القارون اائاة  على عكس  *التج
 الغش يتم ائتعمال أئاليب خالفا للقارون اائاة ن

اءا على امعطيات السابقا اعااد الطالب امصدر:   ب
 

                                                           

زائرروي جاة،  1  بائية ي ا ات ريا شةادة اماجسترا علوم التسير، فاع االيا ورقود،حليا ، رئالا اقااا حجزء اا اتطلئ1999/2003فعالية الرقابة ا
 ن2، ص0224/0222العلوم اابتصاديا، جااعا اازاةا،

2 Lucien michel , traité de politique fiscal (éditions P-U-F ,paris,1996),P84. 
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 امطلب الثاي: أسباب التهرب الضريي

ةا:عاف التةاا  تمام الاول، فكان ا با اا اعافا أئابه واا بي ور ا  الياي  ارتشارا وتطورا حئريا، ح أصئح 
 أوا: اأسباب اأخاقية  
    : ذا اليعف ا  و  ضعف الوع  الياي  وياجع 

ةان أره يافعاعتقاد الشخص  -  للاولا أحثا ما أخذ ا
 العااان اأاوالاعتقاد الشخص أن الاولا تس ء ائتخاام  -
بن التشايع الياي  ا حثر اا الاول ا تتوافا فيه الشاوط الي تئعث على احرام أي بارون وتيف  عليه اهيئا  -

ا اع القيم الي تعط  القارون ااحرام والطاعا والعموايان  صاةص تت  أره يتمتع 
ا ارتفاع اعاات اليايئا أو تعاد اليااةب امفاوضا على الوعاء رفسه أو شعور الفاد بثق - ا العئئ الياي  ع

  1شعور بعام العاالا ا توزيع العبء الياي ن
 السياسية اأسبابانيا: 
يكون ئئئا لشيوع التةاا الياي  أره يولا  ارعاام اائتقاار السيائ  واابتصادي داخا الاولا عادة اا      

لاى اأفااد بعام بارة السلطات العااا على القيام بوظيفتةا والتا عام بارها على اطالئتةم أداء التزاااهم  اإحساس
 2اليايئيا حيث تئن الارائات أن التةاا ياتفع حلما ئاد اجتمع حالا اا السخط العام على اليااةب:

افع العااان برفاقزادة الشكوى اا عام -  حصيلا اليااةب ا ام
عام وجود عاالا ا توزيع الاخا القوا  أو ا توزيع اخااات ااجتماعيا الي تقوم بتدديتةا ا كواا والقطاع العام، -

ةم أن حصيلا اليااةب  بذاخاصا  ب  بمابي ون اا أحثا امتةابن اا على بلا اا صفوة اجتمع الذيا يعتر  لإرفاقتذ
ب اليااةبدفع   لى أغااض ااةايا ا لزوم هانع لإرفاق، وحذلك تذ

 الثا: اأسباب ااقتصادية
 تؤثا الااوف اابتصاديا الي ما ها حا اا الاولا وامكلف على استوى ارتشار التةاا الياي  بن أوئاط        

 
 

                                                           

 ،بسم احائئا، حليا اابتصاد والعلوم اإداريا، جااعا الزيتورا ااردريا،امستدامة ي اأردنأثر التهرب الضريي على التنمية  عئا الامان زياان، وآخاون، 1
 ن20ص، 0202 اأردن،

د من التهرب الضرييمرة بوعكز،  2 بائي ي ا ما مسامة فعالية التدقيق ا ،حليا العلوم اابتصاديا والتجاريا وعلوم التسير، جااعا  ، أطاوحا دحتورا
 ن24ص  ،0200خييا، بسكاة، اازاةا،
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ذ الااوف  قطتن التاليتن:امكلفن، ومكا تلخيص   1لكا الطافن ا ال
 يزيا التةاا الياي  ا أوبات الكساد الي ما ها اابتصاد العام للاولا، ويقا ا أوبات وفرات رخاةهن -
و التةاا اا دفع  - تؤثا الااوف اابتصاديا اخاصا امكلف على التةاا الياي ، حيث جا أن ايا امكلف 

  ا ئاء ااحز اما والعكس صحيحناليايئيا يزيا حلم
 تشريعية  رابعا:أسباب

 للتةاا للمكلف اعثًا وتكون عااا الوضعيا التشايعات به متاز عما تلف صاةص الياي  التشايع يتصف       

ذ اليايئا اا 2:فيما يل  اأئئاا، وتتمثا 
  

  :الضرائب تشريعات تعقد/ 0
ذ       فييات وبضافات ا ئعا اليايئا، حا  ويه بوارن اليااةب اا بعفاءات و ذا التعقيا اا  واا أاثلا 

لق اشاحا لإدارة اماليا وتزيا احتمال التةاا، ولو  ذا التعقيا با يكون ا حثر اا  أنالتعقياات  الفاةاة اا 
 اممولنن وبرضاءقيق العاالا  اأحيان

سئا  زادة ب يؤدي اليااةب تعاد :الضرائب تعدد ي امغااة/ 0 صيا اليايئا ال ، ويرك ثغاات للممولتكلفا 
اك تفاوت  ا او حلما حان  ةا أي التةاا اا اليايئا، والثابت اره حلما ارتفع ئعا اليايئا وزاد عئؤ عاياة للتسلا ا

ةان  أئعارا  اا غو فيه فاره با  بذاالتصاعا ا ئعا اليايئا  أن ب فااإضااليااةب حلما حان ذلك ئئئا للتةاا ا
اول اممول  بياعو  ا  أنالتةاا حذلك، و تقا اا شا  نأخاى بافض اا وعاء اليايئا ح ي

اره: "ذلك " Alain Barrère"ان ارتفاع رسئا اليايئا وزادة عئئةا يؤدي ا حاوث ضغط ضاي  والذي يعافه 
اثه فاض اليااةب امختلفا، والذي اتلف تئعا  جم اابتطاعات اليايئيا اا جةا، وصورة الرحيب  التاثر الذي 

اثه اابتطاع الياي  على اابتصاد اليغط الياي  على العئئ الذي  ويعرالفي للةيكا الياي  اا جةا اخاى 
 الوطين

                                                           

بائية ي حسن جودة امعلومات احاسي، دراسة حالة مديرية الضرائب لواية الواديئليمان عتر،  1 )اذحاة اقااا حجزء اا اتطلئات ريا  دور الرقابة ا
ائئا،   صص  ما خييا بسكاة، جاريا وعلوم التسير، حليا العلوم اابتصاديا والعلوم التشةادة اماجستر ا علوم التسير،  ، ص 0200/0200جااعا 

 ن70
د من التهرب والغش الضريبينبتال عئا العزيز،   2 بائية ي ا ، اذحاة ااجستر ا علوم التسير، اماحز ااااع    فارس، امايا، اسلوب تفعيل الرقابة ا

 ن02، ص0222
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اة التةاا الياي وياحظ ان اارتفاع ا اليغط  حيث ان حا زادة ا حجم اابتطاعات  ،الياي  يؤدي ا ظا
ذا ااخر التملص اا دفع  اولا  ه  اليايئيا، ئتؤدي ا تقليا اا حجم الاخا الذي يتحصا عليه امكلف وا

 تخفيض اا وعاةةانالاليايئا و 
 1: إدارية أسباب-خامسا
فيذيا السلطا اليايئيا اإدارة مثا         يكفا ما السليم التطئيق اوضع القوارن وضع عبء عاتقةا على تقع الي الت

اام فإن والتا تطئيقه، وحسا القارون مايا تطئقه،  الي اإدارة ابفي با بيما له تكون ا تصورا اأحسا الياي  ال
 ابراح عا اسؤولا فة  لذا  أخاى جةا اا امكلفن وحقوق جةا اا الاولا  قوق مايا ذلك ئااا اا والتحقق

ات وفحص اليايئيا، والتشايعات التعايات صيا امكلفن تصا  نوبلغاةةا اليااةب و
طلق، ذا اا       بحكام ا باا وامتمثلا امةما اآار اا جموعا عليه ترتب ضعفةا أو اليايئيا اإدارة بوة فإن ام

صيا امكلفن على الابابا  وبفات الاولا حقوق اا الكثر ضياع والتا اأداء ا اخلا أو حاالا، الاولا بياادات و

 .اليايئيا التزاااها اا امكلفن

ا الكفاءة بيعف اليايئيا اإدارة ميز بذن  ب اليعف ذا ويعود الياي ، التةاا أئئاا اا ئئئا حارت والرا

 اا خال: اإدارة ذ داخا واماديا الئشايا اموارد اوديا
 :البشرية اموارد دودية -

 ا اموظفن لعاد الكم  ااارب اتعلق اأول :أئائين جارئن بتواجا يتم أن ابا الئشايا اإاكاريات تقييم بن      
وع  ااارب والثاي اليايئيا، اإدارة يا ااى حيث اا اموظفن هؤاء ال ا واستوى الوظيف  التد  .الرا

 :امادية اإمكانيات دودية -

 وحصا ،خاااها استوى رفع ا اليايئيا اإدارة مساعاة الازاا ا ايثا االكروريا اأجةزة توفا عام أو رقص بن     

ايا امكلفن مطيا ختلف  اإدارة نأ أي  الياي  التةاا أئئاا اا ئئئا حارت .ضااةب اا عليةم يستحق اا و

قصةا اليايئيا  التكفا اجا اا العصا لغا أصئح الذي اآ اإعام جةاز و امكتب أدوات حيث اا التجةيز ي

 الياي ، التةاا حاات عا كشفلل وذلك عليةا الابابا عمليات تسةيا حيث اا امكلفن الفات بتسير ا سا

 حصا دبا عام حيث اا ئواء اليايئيا اإدارة فعاليا على ئلئا ارعكس ما ياويا بطاق تعا املفات ذ أن حيث

جاعا حيث اا أو ا،ليايئا امكلفن  .الياي  للتةاا الفاص باحا عام ا ال

                                                           

بائية ي ظل ااصاح الضريبي تفعيل دور الرقابةححلا عئا الغي،   1 يا-دراسة حالة مديرية الضرائب لواية امدية–ة ا شةادة اماجستر ا  ، اذحاة ل
 ن00،00ص، 0200العلوم اابتصاديا، جااعا   فارس، امايا، اازاةا، 
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  : آار التهرب الضرييالثالثامطلب 

ميا الشاالا ولتمويا رفقاها، حما أها وئيلا ا يا الاولا        م امصادر اماليا للاولا، لتحقيق الت ما أن اليايئا اا أ
اربا التيخم، وبحااث توازمت ابتصاديا حرى،   :ؤشاات اثاالعايا اا امتؤثا على  وإرئاء ئيائتةا اابتصاديا، و

ه  اادخار، اائتثمار، اائتةاكنننن، تج ع ااف الاولا، وي قيق أ لذلك فان التةاا الياي  يشكا عاةق أاام 
 جموعا اا اآارن 

 ار امالية وااقتصاديةأوا: اآ
 1 /آار مالية:1
ا السيائ ، خافا عا  بن     ام اا اصادر التمويا، والذي ييما ها حايا باار ام الاولا اا اصار  التةاا 

باون اقابا اؤديا بذلك ا رفع رسئا التيخم، حما أره يؤدي ا القياء على اابراض اخارج ، أو ا طئع رقود 
تج الشايف الذي يافع اس افسا غر امشاوعا بن ذلك ام ا، وذلك الذي ا يلتزم بواجئاته ام تحقاته اليايئيا ا اخزي

  ويتةاا اا دفعةان
 2/آار اقتصادية:0

 اإياادات اا التقليا ب (امشاوع غر و امشاوع) الياي  التةاا يؤدي حيث :هامعدا ارتفاع و الضرائب تعدد -

 العبء فيزيا اليااةب اعاات رفع أو ،جاياة ضااةب خلق طايق عا اخسارة ذ تعويض ب الاولا فتلجد اليايئيا

 امستحقا عليةمن اليااةب يؤدون الذيا امكلفن على
ا أراحةم ارتفاع ب يؤدي اليايئيا لواجئاهم امكلفن بعض أداء عام بن :ااقتصادية امنافسة إعاقة -  استوى ع

تجاهم عاض امكلفن ؤاءه اممكا اا فيصئح ضاي ، ابتطاع اأراح ذ خيعت لو ما أعلى ا ا  أئعار ع

خفيا تجات أئعار اقاررا ا  توزيع ا العاالا غياا يكون هذا و م،علية امستحقا دفعوا اليااةب الذيا امكلفن ا

افسيا ايزة اليايئا دفع اا امتملصن امكلفن احتساا ا امكلفن ئئب على الياي  العبء فاض) ت  (السعا ا
 .اإرتاجيا حفاءهم سن و تطويا عا عوض اشاوعا بطايقا غر

                                                           

زائر(ومدي رشيا،  1 بائية ي مكافحة الغش )حالة ا متطلئات ريا شةادة ااجستر ا العلوم اابتصاديا، فاع التخطيط،  رئالا اقااا وفقا ، دور الرقابة ا
 ن42، ص0220/0220حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير، جااعا اازاةا، 

بائية الدوليةبوباوة امان،   2 ، 0202اازاةا،  اوت ئكيكاة، 02، اذحاة ااجستر، جااعا كيفية تفادي اازدواج الضريي الدوي ي اطار ااتفاقيات ا
 ن22ص
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 اإياادات اا يقلا ما اخفاء ا العما ارتشار و الام  غر اابتصاد ئيادة على الياي  الغش و التةاا يساعا -

 .اخفاء ا اممارئا اأعمال و اأرشطا تلك عا التصايح م بذا صيلةا امفاوض اا حان الي و ،للاولا اليايئيا

كيا حساات ب اأاوال رؤوس و احققا لأراح امكلفن هايب ب راجع ذاو   :اأاوال رؤوس أزاا ظةور  -  أو ،ب

ا عا عوضا الوطا خارج فاوع  .الئلا داخا اشاريع ا ائتثمار
 ار ااجتماعيةانيا: اآ

ةا اأحر العبء يتحما بذ ،اليااةب توزيع ا العاالا بفكاة حئرا بخاا اا الياي  التةاا ا امساواة عام  -  ا

 اليايئان أداء ا والوطي ااجتماع  واجئةم أداء على ا ايصون أو التةاا يستطيعون ا الذيا امكلفن داةما
 عجز حاة اا يزيا ما ،التةاا للتفكر يافعه ما اليايئا دفع ا امساواة بعام التةاا على ياالقادر  غر شعور -

ور اميزاريا  .امكلف لاى اائاة  ا س وتا

ور  -  .امعااات ا الصاق عااا تا

 1نااجتماعيا الفوارق تعميق  -
 

 ار التهرب الضريي على اجتمع وعلى عملية التنميةالثا: آ

صور يييف حا اا الئاحثان    اة التةاا الياي  اا خال ارعكائةا على   أخاى أار أما عل  و ا سا ام لاا
ميا حاآي:  2حا اا اجتمع وعمليا الت

  التهرب على اجتمع: آار/ 0

فاض ب يؤدي اا اا خال امكلفن اليايئا، اجتمعيا ا ياة على ما ارعكائات الياي  للتةاا -       ا
 فاضا  تتمثا با جاياة اوارد تابر ب الاولا يافع الذي اأاازاريا، امي بتوازن واإخال ،امستةاف ا صيلا
 اليايئيا ا صيلا رقص ب ويؤدي ،امكلفن على العبء زادة ب يؤدي الذي اليااةب ئعا زادة أو جاياة ضااةب

ا ا جم ،الياي  التةاا عا ال  . اأئائيا ائتثماراها مويا على الاولا اقارة ضعفعا ذلك  اا ي

                                                           

، ص  1  ن27مرة بوعكاز، ااجع ئئق ذحا
صور  2  د ي الشركات حوكمة ،  دورأما عل  و ا سا ام العاد ااول، جلا السودان،  ااحادي لضرائبا ديوان على التطبيق الضريي التهرب من ا

ولوجيا،  العلوم اارساريا واابتصاديا، حليا الارائات التجاريا، جااعا  ن040، ص0202السودان للعلوم والتك
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 حيث ،واأاوال اأفااد اجتذاا ب يؤدي اابتصاديا اأرشطا اا اعن روع ا وشيوعه الياي  التةاا ارتشاربن  -

خفض والتا ،اليايئا اا التخلص فاص تتوافا شاط ذا ا اإرتاج رفقا ت  اإيااد ا مثا زادة أو اليايئا مقاار ال

شاط ذا يكون وبا  ،فيه لائتثمار ايز بشكا ما اأفااد  ولكا، لتشجيعه الاولا تسعىو   للمجتمع افياا ال
 .اليايئا اا التخلص باكاريا اابه  يتميز ما بليه يتجةون

 الكليا هذا التكلفا عا اؤحا بيامت بعطاء صعوبا ب يؤدي اعن ابتصادي بطاع ا الياي  التةاا تفش  -

شاط  .ال

اار ب الياي  التةاا يؤدي - افسا شاوط ب  للمشاوعات اأحثا اأحر الفاصا تكون حيث ،امشاوعات بن ام

خفض الي أي  ،التةاا على بارة  التةاا الياي  يؤدي حما ,وتوزيعا برتاجا اأخاى امشاوعات على التفوق ها ي

قا حجم زادة ب  السلع ببئاهم على وزادة اائتةاح  برفابةم زادة ب يافعةم با فيما امتةابن أياي ا امتاح ال

ئيا امستوردة و ،التفوق لتمتعةا رااا   اأج اعا تفقا اا و يا الص فاض ب يؤدي ما رشدها باايا ا الوط  ا ا
 عليةان الطلب حجم
  التهرب على التنمية: آار/ 0
مياالياي  أحا اعوبات عمليا  التةاا يشكا        ا اا تقا الي اإيااداتوذلك بسئب بلا  ،الت  العااا اخزي

ميا عمليا مويا ا اهااا الوئاةا بحاى اليااةب اعتئار قص ،الت  ب يؤدي اليايئا اا للتةاا ا اصا رتيجا فال

 ائتخاااةا باكاريا ا اليايئا فعاليا ب بضعاف يؤدي ام ،اأئائيا ئتثماراهاا مويا على ا كواا بارة بضعاف

شاط توجيهل اماليا السيائا أدوات اا أداة  بلت حلما الياي  التةاا زاد فكلما عكسيا ذ فالعابا ،اابتصادي ال

ميا عمليا ا العااا اموارد رقص حال وا، ااابتصادي الت  اأخاى دون امشاوعات على الرحيز الاولا طايت با للخزي

فيذ ائتماار على للمحافاا  .اخطط ت
 

 مكافحة التهرب الضرييطرق : امطلب الرابع

ذ  آاراللتةاا الياي   أنا فيما ئئق القا اح        ضارة اا عاة جوارب، لذلك تعما الاولا على اكافحا 
اة ، ويتم ذلك اا خال اعااا الاا ستعاض  أئئابه،، وذلك على امستوى الوطي والاو ذا اجال ئ   1يل : ااوا 

 
                                                           

، مصا اااد،   1  ن02،22صااجع ئئق ذحا
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 الضريي النظام:حسن فعالية أوا
تيجا لعام فعاليا     ااميعتر التةاا الياي  ح سن فعاليا ذلك  الياي ، ال ااملذلك فان  م ا اعااا  ال ئيسا

اة  يل : التةاا، وذلك مااعاة اا ظا
 الضريي: النظامتبسيط  /1

صيا اليااةب، فيا عا صياغا التشايع الياي   اإداريا اإجااءاتب العما على تئسيط         امتعلقا بابط و
ب  أئلوا ااميتسم  أنيسةا على امكلفن فةمةا ، وعليه  فاض اليااةب ، وا  بجااءاتالياي  الشفافيا ا  ال

اام اازاا اأااتعلق  بذاخاصا  اأعمالتقييم ربم  م اائتقاار الياي  ا وضوح الال تشايع وتسةيا ، ويسا
ما يتعقا التشايع الياي  لكثاة التعايات الي  اإداريا اإجااءات تعقا  أنعليه، حما  تطاأامتعلقا الابط والتحصيا، بي

ب العما على تئسيط  بوعام ائتقاار التشايع الياي  يؤدي  ا اليايئا، لذلك  رشوء حالا اا ا سائيا 
ا،   نوضوحةا القار الازم اا اجا اكافحا التةاا الياي  اإضافا بالتشايعات اليايئيا وائتقاار

 :عادلام ضريي ظن / إرساء2
مالتعسف الياي  اا  اإحساسيشكا      اةائتفحال  بالعوااا الي تؤدي  أ التةاا الياي ، ومعااا ذلك  ظا

 ام ضاي  عادل، وذلك اا خال اااعاة اايل :ار برئاءالوضع، يعما امشاع على 
 شخصيا اليايئا مئاأ اأخذ -

 موليا اليايئا  -

 اعتاال اعال اليايئا -

 ب اازدواج الياي  -

 ضايئيا ااروئا  بعفاءات -
قيق امساواة التااا بن ميع اممولن  ب اإضافا  ب  ا امعاالا فئا  أيبارون اليايئا، وذلك بعام مييز  أاامذلك 

ا اا م يكا ذلك   نياأئئاا اوضوعاليايئيا عا غر

 :حسن التشريع الضريي/3
سجم وامرابط، بن      ب  أنعليه  التشايع الياي  اايا وام ب الثغاات الي ترك جاا للتةاا، والتا   بحكاميتج

ةا التشايع صياغا رصوص التشايع الياي  ح يفوت الفاصا على امكلف لائتفادة اا بعض  الثغاات الي با يتيم
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افذ  ب  بضف التةاان الياي ، وعليه ئا ا ح رتمكا اا  عا القارون الياي ،اماورا على بوا بدخالذلك 
مو اابتصادي تر اابتصاديا وطئيعا اليااةب اااياة، وااى تكيفةا اع استجاات و  الااوفاوا بن  بحااث  ة ال

هاز   الضريي اإداريانيا:حسن ا

اةالتشايع الياي  اايا ا يكف  وحا مواجةا  بن     ب توفا  ؛التةاا ظا يا اا ضايئيا متاز بارجا عال بدارةبا 
ايم،   أوالكفاءة ئواء اا حيث التطئيق  ويا ضايئا ئيئا  أنحما الت ه  ضايئا  بااةاز الياي  غر الكفء ا مك

ا، ويا ضايئا  أن با حس ا ااةاز الياي  غر الكفء ائتطاعته  ةا، أئوأ بحس تمام  ا ما يستوجب ضاورة اا
اذ  اليايئيا، اإدارة وع  و الكم   اإدارةالازاا لربيا استوى تلك  اإجااءاتوذلك ا اا خال التحسن ال

ايمالعما اا خال  بجااءاتامتوفاة اع تسةيا   لإاكاريات   1اإدارة:اايا لتلك  الت

 البشرية: اإمكانياتحسن  /0

ةا اا ارتفاع عاد امتعاالن اابتصادين، اإصاحاتا ظا        اليايئيا عاة  اإدارةواجةت  اابتصاديا واا رتج ع
يا وا  حفاءهمورقص   فيةا،ظلقلا عاد او  وذلك اةااةا، أداءصعوات ا  ذا ااختال بن ظامة  اإدارة وظاةفا 
سن حفاءة امو  أصئحالئشايا  وباكارياها   ناتخصصا ا اجال الياي  بطاراتوتكويا  فن،ظاا الياوري 

علةم ا  اموظفنومجعا اتوفاة على العاد الكاا اا  حفدة بدارة بن    ائئا  ا اجا اداا اا ا اصلن على رواتب ا
اامتطئيق  أحساتيما  اإدارةذ  بن .واإغااء العما الياي   أخابياتاموضوعيا  الااوفاي  وتؤاا له الي لل

 واادوديته التااان

 امادية: اإمكانياتحسن / 0
ايا وعاءامكلفن والئحث عا اما إحصاءاليايئيا ئواء تلك امتعلقا  اإدارةتعاد اةام  بن      دة اخاضعا لليايئا و

يا، ما يقتي  توفا اقاات جةزة اماافق  ب اإضافاصيلةا،  الياوريا عمليات التفتيش والابابا مختلف املفات امع
ذا السياق واا اجا امتابعا ااياة ملفات للعما، وحذا وئاةا ااديا اتطورة تتجاوا اع اقتييات العصان  وا 
ليا وحصا امعلواات اخاصا بكا ا وا، و  اآ اإعام بدخال أصئحكلف ا اوبات بيائيا امكلفن امتزاياة ئ

و العاج الفعال  أعمالختلف ضاورة حتميا يفاضةا الوابع، حيث ان تعميم ااعام اآ ا تسير  اادارة اليايئيا 
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الغا حوره يسمح بتحسن الابابا اليايئيا عا طايق  أميا اآ اإعامالياي ن ويكتس  راام  ضا حا اشكال التةاا
 نباجا علميا ملفات اماابئا وئةولا الكشف عا الوضعيات ااحتياليا

 الضريبية: اإدارة/ تنظيم 2

ايم  بن     اذ القاارات بصفا عقاريا، وضمان  بيةاف ، اإدارةاليايئيا وفق ائاأ اااحزيا  اإدارةت فسح اجال ا
 ئاعا وفعاليا ا العمان

 1وامكلف: اإدارةالثا: حسن العاقة بن 

 بحااثاليايئيا، بصا  واإدارةفيف حاة التوتا اموجودة بن امكلف  باليايئيا دواا  اإصاحاتتسعى       
ا اع  أناوا وتصاح اا شدره  يقلا حاات التةاا، وذلك بكسب ثقا امكلف والذي يكون ماة لعابا حس

ب ان تكون العابا باةما على ائاأ اا العابات اإدارة و  اإرساريا، لذلك  بعياا عا العااوة وا سائيات اوجةا 
سن تلك الع واإدارةروح التعاون والتيااا بن امكلف  بضفاء ب اااعاة عاة اليايئيان وبصا  ةا:  بجااءاتابا  ا

سن العابات اارساريانننن  رشا الوع  الياي ، تكويا واعام امكلف، 

بائية  رابعا: حسن الرقابة ا

اام  بجااءاتعتر الابابا اائاةيا       ضاورا مكافحا التةاا الياي ، حما اها تكتس  اميا الغا وذلك رااا لطئيعا ال
ات امقااا الياي  اا طاف امكلفن والي با ا تعكس ا قيقا، لذلك تقوم اادارة اليايئيا  الذي يعتما على التصا

 بعاة اشكال للابابا اائاةيا بصا الكشف عا ختلف امخالفات اماتكئان

 

 

 

 

 

                                                           

شا احاسبة الضريبية وتطبيقاهاعليان الشايف،   1  ن072،ص 0220ااردن،  ،والتوزيع، عمان، دار الفكا لل
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           :خاصة

ذا الفصا             ا ا    قيق  بالذي تلعئه اليايئا لكوها جارب اةم يؤدي  اأئائ تئين الاور  ،بااياحاول
محيث تعتر  ؛السيائا اماليا أغااض ود  أ ا اا ب ا اابتصاديا العام  اإياادب عا طايق اعااتةا مختلف الاوا

ا  ا العموايان أها ب اإضافاوئيلا لتحقيق العاالا ااجتماعيا  أجعللموضوع عااا، وحذا اعتئار ام للخزي  اورد 

او  اليايئا فاض بن بلزاايا -  غر و امشاوعا اأئاليب بعض ارتةاج ب فنامكل   بئعض يؤدي تعاد

اة يعاف اا و امشاوعا و تشا الذي الياي  الغش و التةاا باا  وتتعاد اازاةا، ا حئرة بصورة ي

ةا أئاليئه  .به احيطا ااجتماعيا و اابتصاديا الااوف و اليايئا امكلف و ختص اا فم
العام  اإياادعلى  لائتياءتعاي حا دول العام اا التةاا الياي  الذي أخذ ااةاز الياي  حوئيلا  -

اة  أي، فتتخذ اأوالارجا  ذ الاا ةا على  أودولا ئئا للقياء على   ناأباا ا ا

اة التةاا الياي  فقا خول  - اربا ظا الابابا اائاةيا  بجااءاائاةيا  لإدارةوئعيا اا الاولا للتصاي و
ات امقااا وحذا تطئيق القوارن اائاةيا،  والذي يعتر التحقيق امعمق ا جما للتدحا اا صحا التصا

م ادواها،  اوله ا الفصالوضعيا اائاةيا اا ا ذا اا يتم ت  ا الثاينو

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ي الفصل  :الثا

قدرة التحقيق المعمق لمجمل الوضعية 
الجبائية في الحد من التهرب 

 الضريبي
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 مهيد:

اابتصاديا  ا ياة ا التاخا اا الاولا مكا فعالا ووئيلا للتمويا الاةيسيا تعتر اليايئا بحاى امصادر          
شاط اابتصادي بغيا خلق التوازن  اد روع اا  وااجتماعيا وتوجيه ال امطلوا بن اأرشطا اا جةا، ا جارب ا

 العاالا ا توزيع العبء بن ختلف فئات اجتمع عا طايق بعادة توزيع الاخا الوطي اا جةا أخاىن
ذا الاور  أنبا        ا الاولا  أواك عوااا تعابا  زي و اليار الذي يلحق  ةا التةاا الياي  و التئاطؤ فيه ا

اة التةاا الياي  ائتوجب السع   ولابتصاد الوطي حان اكافحتةا بش الطاق التشايعيا  بان ائتفحال ظا
ةا وضع  ايميا، والي رتج ع  مختلف وئاةلةا وآلياهاختصا ا اكافحا التةاا الياي  اثا الابابا اائاةيا  أجةزةوالت

 نوالي اا أمةا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا
ذا الفصا للابابا اائاةيا وختلف وئاةلةا وأشكاها، وحذا للتحقيق امعمق جما الوضعيا         تعاض ا  ه ئ وا

 اائاةيا اا خال:

زائر بائية ي ا    ن امبحث اأول: مدخل للرقابة ا

بائية  يمامبحث الثاي: التحقيق امعمق جمل الوضعية ا  مراحل القيام به(. -أسس -) مفا
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زائر بائية ي ا     امبحث اأول: مدخل للرقابة ا

م          م  أ تعتر الابابا اائاةيا بحاى اأدوات اائاةيا الي ها دور أئائ  ا ا ياة اابتصاديا واماليا، لكوها 
قا  افسيا عادلا لاعوان اابتصاديا امختلفا وضئط حاحات ت شاط اما واابتصادي، و  ضمان ت جوارب ائتماار ال

يا بطاع امؤئسات اماليانرؤوس اااوال وتيارات ااراح والذام ا  ماليا ا شكا شفاف ا ب

اام ايزة نوما أ  العمليات عا التصايح يقوم الذي و اليايئا امكلف أن أي تصا ، راام أره اازاةاي ئاة اا ال

 امكلف يقوم اأحيان بعض ا لكا اليايئا، وعاء ويقار اد الذي و امكلف أن أخاى بطايقا أو لليايئا، اخاضعا

اذ امشاع على وجب لذا الوعاء، ذا اا حل  أو جزة  إخفاء ا حقوق على احافاا أجا اا حفيلا بجااءات ا  اخزي

  .اائاةيا الابابا عمليات ا اإجااءات ذ وتتمثا العموايا،
ذا امئحث ااخا للابابا اائاةيا حيث   اول ا  ه ئيتم ت  ا ثاثا اطالب و : هم تقسيموا

  الابابا اائاةيا افةوم امطلب ااول:

 الابابا اائاةيا أشكال امطلب الثاي:

اافةان ائادة تاشيا :الثالثامطلب   الابابا اائاةيا وأ
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يم امطلب اأول:  بائية حول أساسيةمفا   الرقابة ا

بائية  أوا: تعريف الرقابة ا

 اا حالتحقق اائاة  القارون اع يتاءم ما احائئيا الكتاات توى تشخيص   اائاةيا الابابا"  :اأول التعريف    

ات اإثئاات اع احتوى ذا ."امقااا حالتصا
1 

ات فحص ها: "أ على حذلك تعاف :الثاي التعريف     اات وواةق ئجات حا و لتصا  اليايئا امكلفن واست
ويا، أو طئيعيا شخصيا ذات أحاروا ئواء ، ها اخاضعن  تويةا الي امعلواات صحا اا التدحا بقصا حذلك اع
 2ن"اائاةيا مالفاه

 أداء ا التزان امكلفن أن التحقق اا اائاةيا اإدارة مكا الي الوئيلا" أها: على أييا تعاف :الثالث التعريف   
3ن"اماحاا اأخطاء بتصحيح ها وتسمح ،مهواجئا

 

 التحقق بصا اائاةيا اإدارة اه تقوم الي العمليات جموع اهأ على اائاةيا، الابابا افةوم بلورة مكا ئئق، ما

ات واصاابيا صحا اا  ب تاا  الي التاليسيا العمليات احتشاف لغاض ،امكلفن طاف اا امكتتئا التصا

  .وتقومةا اليايئا دفع اا التةاا و التملص

بائية   انيا: مبادئ الرقابة ا

 4ا: امتمثلا و ها اأئائيا امئادة توفا اا با ا وظاةفةا اائاةيا الابابا تؤدي ح       

 

 

                                                           

1
 Ahmed hamini- l’audit comptable et financier- édition berti. Algérie. P 172.  

بائية الرقابة آليات لتفعيل مقرح اطار و ،بوعام وه 2  زائر حالة امالية اأزمة اار من ا اماليا اأزاا  حول الاو العلم  للملتقى اقااا اااخلا ،ا
 ن0، ص0222أحتوبا 00-02واابتصاديا الاوليا وا وحما العاميا، حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير، جااعا فاحات عئاس ئطيف 

زائر حالة على التطبيق نتائجها و أعماها وكمة امالية امؤسسات و البنوك قطاع الرقابة ترشيد ،عجان العياش 3   العلم  للملتقى- اقااا اااخلا - ا

، 0222أحتوبا 00-02واابتصاديا الاوليا وا وحما العاميا، حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير، جااعا فاحات عئاس ئطيف  اماليا اأزاا حول الاو
  ن2ص

4
ا ي التحصيل الضرييئاعا رئيلا،    بائية ودور  ن7،0، ص0204/0200، جااعا الئوياة، اازاةا، ، اذحاة اائر ا احائئا وامالياالرقابة ا
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  :كم ضريي نظام إقامة -1

اام يعتر     عكس حيث اائاةيا للابابا اأئائيا امقواات بن اا الياي  ال  على ا اجتمع التشايعيا السلطا روعيا ت

ةا الي التشايعات ةا واا عااا بصفا تس اام بي  ضاي  راام وجود يتطلب اائاةيا الابابا تطئيق فإن ولذلك الياي ، ال

 : خال اا ذا و فعال
صوص القوارن تكون أن ب بذ فةمه، للمكلفن يتس ح الياي  التشايع صياغا تئسيط -  التشايعيا وال

 .اأئلوا واضحا وئةلا

 .اليايئا امكلفن بن اتساويا اليايئيا امعاالا تكون أن أي ، اليايئيا العاالا قيق -
بائية: اإدارة وتطوير ترقية - 2  ا

ا ب والي فعالا، جئاةيا إدارة يافق م اا الياي  التةاا حاربا يكف  ا الياي  التشايع بن       استوى على توفا

ا ب بضافا والكفاءة التطور اا عال ذا اا  الازاا، واماديا الئشايا اإاكاريات على توفا ةا و  وظيفتةا أداء اا مك 

 الياوري فما ولذلك امياان ا وحفاءة خرة ذات تكا م بذا الغاض تف  ا العاالا اليا أن با وجه، أحسا على

 بجااء ب بضافا اائاةيا، والابابا اليااةب جال ا اتخصصا بطارات وتكويا اموظفن حفاءة اا الافع على العما

يا باااج ووضع اائاةيا اإدارة وأعوان موظف  تابصات ا الي التجاياات اع تتماشى تكوي اام يشةا  حما اائاة ، ال

 لاى جياا ارطئاعا تعط  ااةما عما أااحا اا اائاةيا لإدارة اأئائيا الشاوط توفر ا اماديا اإاكاريات تتمثا

ئغ  حما ا ايثا، ااتصال ووئاةا اآ اإعام أجةزة توفر ب اموظفن، بضافا  اا اائاةيا اإدارة اوظف  فيز ي

م رفع خال  .هم الازاا اخااات وتوفر أجور
بائية  الثا: عوامل اللجوء للرقابة ا

 : مداخيله التصريح ي الضريبة امكلف / حرية1

يا أراما ا ايثا اائاةيا اأراما أن ما           خال اا رفسه تلقاء اا مااخيله التصايح للمكلف تسمح تصا

شاطه امتعلقا امعلواات تقام ا ،اائاةيا لإدارة واااخيله ب  صحيحا ويفرض اها الياي  الوعاء لتحايا أئاس اعتئار

ات ذ ماابئا اائاةيا الابابا وجات وبا العكس، يثئت م اا  ا اوجود و ما واطابقتةا صحتةا اا للتدحا التصا
  .ا قيقا
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اربة2  :الضريي التهرب / 

 ضخااا ب اإضافا امختلفا، الطاق بش التحايا طايق عا دفعةا اا التةاا ب اليايئا امكلفن بعض يسعى   

اة ذ  حقوق على احافاا ب افه  ربابيا آليا وجود ب الياورة دعت لذلك بيائةا، حصعوبا رطابةا وتوئع الاا

ا  .الياي  التةاا اربا خال اا اخزي
بائيةثايامطلب ال   : أشكال الرقابة ا

بائية01-02الشكل رقم   : أشكال الرقابة ا

   

 

 

 

  

 

 

، ص    ن20امصار: وه  بوعام، ااجع ئئق ذحا

 الشاملة أو العامة الرقابة اوا:

ذا امستوى اليااةب افتشيا ىاستو  على تتم        والابابا الشكليا الابابا وما الابابا، اا روعن بن التمييز يتم وا 
ات وفحص ماابئا امفتشيا رةيس يقوم  حيث الواةق، على وعن القيام هذيا ويتم اليايئا، امكلفن تصا  الابابا اا ال
قا باون ئاةيااا   .حوله خاصاو  عااا أحاث مالقيا يتم وا ،امكلف رشاط اقا ب الت

 le contrôle formel.الرقابة الشكلية: 1

بائية  أشكال الرقابة ا

 الابابا امعمقا الابابا العااا

 الابابا على احائئا ربابا شكليا

 التحقيق امصوا ا احائئا ربابا على الواةق

الفاعيا للابابا اائاةيا واصاح الئحث والتحقيقيتم على استوى امارئا   تتم على استوى امفتشيا 

 الابابا امعمقا جما الوضعيا اائاةيا
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ات يع ها ربابيا عمليا أول الشكليا الابابا تعتر       تصحيح  هاف الي التاخات تلفخ تشما ليوا ،التصا
اء تقام امكلفن اأخطاء اماديا اماتكئا ات، أث ةا  التدحا أي للتصا اا حيفيا تقام امعطيات وامعلواات الي تتيم

احيا الشكليا دون اجااء أي اقارر ات اا ال ه اا اعلواات وتلك الي تتوفا عليةا اادراة  االتصا بن اا تتيم
1نااائاةيى

 

وع اا الابابا اائاةيا عمواا ع     ذا ال ااختصاص والتابعا مكان مارئا  ةداةا  لى استوى افتشيه اليااةب ايتم 
ا، وتعتر حماحلا مةيايا وحخطوة أو لئاب  أرواع الابابا اائاةيا  شاط اخاضع لليايئا، ويتم القيام ها حا ئ ال

 :  2اأخاىن وتشما جموع التاخات الي هاف ا

اصا  * واره، وحذا ختلف الع ويا امكلف اليايئا وع ايا الوعاء الياي ، وفق اايل :التدحا اا    الي تاخا ا 

اات الواةق اا رسخا على جئاة  الف حا توي أن ب :امكلف -  بثئات بطابا التجاري، السجا :التاليا وامست

 .امكلف ااائات حا عا فيا اإحصاةيا، الئطابا الوجود، التصايح شةادة اإبااا، شةادة اهويا،

ات التعايف اائاة ، بطابا توفا ب  :النشاط -  أربام والخصات اليااةب، موع اخاصا والثاثيا الشةايا والتصا

ان لكا اأعمال  ئ
ات بيااع أن اا خال التدحا اا احتملا اماديا اأخطاء تصحيح * ما ح احادة، هاآجا ا والثاثيا الشةايا التصا
ات ا راو اا سابياا  العمليات نأ اا أييا التدحا يتم  الئيامت نأ على فيا ،ةافي أخطاء جودو  ونباو  التصا

 .ه امكلفب صاح اا تصحيح وند ها، اخارا امتعلقا اص نبيا حا وأن صحيحا، اراخا ا بليةا شارام

اصا وأ علوااتما حشف *  اليواهفوات  اأخطاء بتصحيح اليايئا كلفما قاقاائتح حالا ا تكليفو  ةملاما الع
ات ةايتو    نالتصا
 le contrôle sur piècesوائق: .الرقابة على ال2

اء على رتاةج الابابا الشكليا، فلو أن اماابب احظ وجود        يتم ارتقاء املفات الي ئتخيع للابابا على الواةق ب
اصا التصايح  اائاة ، فاره يتم ابراح املف ا الابابا عيوا ورقاةص تستحق وتتطلب فحص ارتقادي وشااا اميع ع

 على الواةقن
                                                           

زائريةدور اامتيازات الضريبية ي دعم لقدرة التنافس  خيا،   1 رئالا ااجستر ا علوم التسير، فاع ائراتيجيا السوق ا  ، ية للمؤسسة ااقتصادية ا
ما بوضياف، اسيلا،  افس ، حليا العلوم اابتصاديا وعلوم التسير، جااعا   ن00(، ص0220/0227ظا ابتصاد ت

، ص  2  ن7وه  بوعام، ااجع ئئق ذحا
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و  ذ اأخرة داخا امكتب، وتاتكز على اقاررا ختلف الواةق وامعلواات اموجودة ا املف اائاة ، والذي  وتتم 
ةا  وبن امكلف حوزة ادارة اليااةب، مختلف امعلواات الي يتم ا صول عليةا اا بعض اادارات الي مت بي

  اعااات أو صفقاتن
ائق اأربام امقااا، اثا حشوفات الئيان " - ا ا التصايح اثا ت قاط امتيم  bulletin desالفحص الشااا لكا ال

recoupement ذ ااخرة عماد اماابئا على الو ا اا امعلواات والي اةق أها تشتما على جموع"، حيث تعتر 
ن ص : امشرات،  1امقئوضات، طلب التحويات اماليا نننا

ةا: سئا يستطيع أن يطلب بعض امعلواات أو التوضيحات اا طاف امكلف ا قاط الغاايا ال  وا حالا بقاء بعض ال
ه أن يطلب اا طلب امعلومات:  2-1 موجب امةام واااتيازات امخولا اا بئا القارون اائاة  للمحقق، مك

ذا الطلب الصيغا الشفويا أو  ادبااامكلف  ات امقااا، وبا يتخذ  بئعض امعلواات حول رقاط وأاور احتوها التصا
م ا ارئاء روع اا ا وار بن الطافنن ذا ااجااء اا شدره أن يسا  الكتابيا، واثا 

 أخاطلب حتاي  برئال بعادةئوى  اإدارةوا حالا عام ائتجابا امكلف للطلب، فاره ا يلزم أي عقوبا، واا على 
 تطلب فيه التوضيحاتن

ااا يافض امكلف اليايئا ااجابا على الطلب الشفوي، أو ما يكون طلب التريرات و التوضيحات:  2-2 ع
قاط امطلوا توضيحةا، يتعن على احقق أن  ااواا الذي م تقامه عئارة عا رفض لاجابا عا حا أو جزء اا ال

ا يعيا ط قاط الي ياا ذا الطلب الكتاي بشكا صايح ال ب أن يئن  لئا حتابيا أره ييف  طابع االزاايا أحثا، و
اليايئيا حول عام  لإدارةاحقق ضاوريا للحصول على الترياات والتوضيحات، أن امكلف اطالب بتقام الشاوحات 

ات وبن ا و اوجود ا التصا ائق امكتشف بن اا صلت عليه الت اليايئيا اا خال مارئا حقةا ا  اإدارةا 
و اصاح به اا أربام صحيحا ودبيقان ب تقام الاليا الكاا على أن اا   ااتصال، حما 

ب أن تتعاى ااة وطلب التوضيحات والترياات   يواا لتقام الاد عليةان وبا  22اا طاف امكلف اليايئا ا 
ذ ااجااءات غر سئا للمحقق، لذلك يلجد ا الابابا اخارجيا، واهاف اا الابابا تكون  و على  حافيا ال الواةق 

                                                           

) اذحاة اقااا ضما ريا 2002-2002الة واية امسيلة خال الفرة دراسة تقييمية للهرب الضريي من خال مؤشرات ااداء  حاغي مصا،  1 
وك(، حليا العلوم اابتصاديا والتجاريا وعلوم التسير، جااعا ب اشةادة اماجستر ا العلوم اابتصاديا، فاع ابتصادات اماليا والئ ، 0202-0222وااداس، ئ

 ن20ص 



ني: قدر التحقيق المعمق لمجمل الوضعية ا ئية في الحد من الفصل الث لجب
بيالتهر الضري  

 

29 

 

ات، حما تساعا أييا ا اختئار املفات الي تشكا  اء وتصحيح اأخطاء اماتكئا ا التصا احتشاف امكلفن غر اأا
 . 1اوضوعا للابابا امعمقا

بائية امعمقة انيا:   الرقابة ا
ذ الابابا اا طاف عون اليااةب خارج اكتئه،     تسمى حذلك الابابا اخارجيا، أو الابابا ا عن امكان، اذ تتم 

ا الي يزاول فيةا امكلفن رشاطاهمن  وتتطلب تاخات ائاشاة اا اأعوان احققن لأاك
أي ا تلجد اادارة اائاةيا للقيام بتحقيقات أحثا عمقا، ان الابابا اائاةيا العااا أو )الااخليا( تئقى غر حافيا هذا    

ذ التاخات ا الفحص اميااي للافاتا  الابابا اخارجيا حالتحقيق ا احائئا أو جما الوضعيا اائاةيا، وهاف 
اصا مط اعيشا امكلف ال سئا والواةق احائئيا، وحذا حشف الفاوبات بن امااخيا امصاح ها، وع ذا ال يايئا )و

2لأشخاص الطئيعين (
. 

 : (VC )التحقيق احاسي -1
ذا التح      ا، فالتحقيق ا يسمح  قيق لادارة اائاةيا اا التعاف على وضعيا اممول والعمليات الي بام ها طوال الس

ات اائاةيا  و جموعا اا العمليات الااايا ا ااابئا التصا  امكتتئا اا طاف امكلفن اليايئاناحائئا 
ات اائاةيا، واقاررتةا الافاتا احائئيا ومس حا اأشخاص الطئيعين  ذا الفحص اا التدحا اا صحا التصا يسمح 

اام ا  وين اخاضعن لل  ن3قيق  واملزان مسك احائئاوامع
بائية التح -2 مل الوضعية ا  : ( VASFE )قيق امعمق ي 

Vérification Approfondie de situation fiscale D'ensemble 

اري )امةا ا اة(،      ذا التحقيق اأشخاص الطئيعين الذيا مارئون رشاط اةي غر  ق أعوان اص  حيث 
سئا لليايئا على الاخا  اادارة اائاةيا أن يشاعوا ا التحقيق امعمق ا جما الوضعيا اائاةيا لأشخاص الطئيعين ال

 ن4ااما

                                                           

1
ور أوئايا، وآخاون،  ، جباية امؤسسات،ا  ن020-024، ص 0222اازاةا،  اكتئا الشاحا اازاةايا ، الطئعا اأو

2
Philipe colin "La vérification fiscale", p28. 

3
  ن0204اا بارون ااجااءات اائاةيا،  0الفقاة  02امادة  

 .0204اا بارون ااجااءات اائاةيا،  0الفقاة  00امادة  4
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ذا التحقيق متابعا تطور أااك وأاوال امكلف واقاررتةا اع امااخيا امصاح ها، وائتخااج الفاق بن امصاح   ويسمح 
ا اخارجيا للمكلفن  به اا الاخا والاخا ا قيق ، وااى ارسجااه واماا

ذا الفصان ء اا بش V.A.S.F.Eئوف يتم التطاق هذا التحقيق   التفصيا ا امئحث الثاي اا 
داف :امطلب الثالث بائيةومبادئ ترشيد  أ  الرقابة ا

بائية الرقابة ترشيد مبادئ -أوا    1 : ا

م        م  أ تعتر الابابا اائاةيا بحاى اأدوات اائاةيا الي ها دور أئائ  ا ا ياة اابتصاديا واماليا، لكوها 
قا جوارب  افسيا عادلا لاعوان اابتصاديا امختلفا وضئط حاحات ت شاط اما واابتصادي، و  ضمان ت ائتماار ال

يا بطاع امؤئسات اماليان  رؤوس اااوال وتيارات ااراح والذام اماليا ا شكا شفاف ا ب

ايا أئائيا مئادة اائاةيا الابابا تاشيا بن         العاالا، الوضوح، :و  اائاة  الفكا وثيقا ارتئاطا تاتئط وجو

 ييما وااجتماعيا بشكا اابتصاديا ا ياة ا ا اصلا التغرات يستوعب ما واماورا التسايا ا اماةما اليقن،

قق امئادة ذ ائتمااريا ااف و  توئيع أفيا أن يتحقق اائاةيا الابابا تاشيا صفات اا وأن اائاةيا، الابابا أ

 للوعاء واماابئا التحكم اا خال با ذلك يتدتى ا و اائاةيا اإياادات صيا اا اأاثا ا جم قق ما اائاة  للوعاء

لف اإداري، والقصور الئروبااطيا رقاةص اا السليم اائاة  ا وااى الئشايا واماديا القارات و  ابتصادات عا بعا

 استوات تاشيا على يتوبف اائاة  للوعاء والتحصيا جئاةيا ورشاد أاثليا لتحقيق فإره وعليه نواإداري اما الفساد

ةا عاياة  : ا

 اائاةيان القوارن أداء استوى تاشيا -

 نرفسةا اائايا أداء استوى تاشيا -

 ناائايا امكلف أداء تاشيا -

 العامن اائاة  والوع  الثقافا أداء استوى تاشيا -

ب  واوضوع بجااة  باروي حمشاوع اائايا فكاة اا امستوات حا على اأداء ويا على ااعتماد اا با ا أي 
ا ب ها امكلف ذاا اا صيلةا استوات  . الاولا خزي

                                                           

زائرترشيد عجان العياش ،   1 وكمة اعماها ونتائجها التطبيق على حالة ا بائية على قطاع البنوك وامؤسسات امالية  وان: الرقابة ا ، التقى دو بع
 ن7، ص0222اازاا اماليا واابتصاديا الاوليا وا وحما العاميا، جااعا فاحات عئاس، ئطيف، 
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دافانيا:  بائية أ  الرقابة ا

ااف الي تسعى     ا ائتخاص بعض اأ قيقةا وامتمثلا ا: اا خال التعاريف السابقا للابابا اائاةيا مك  ا 

 و للقوارن للمكلفن اماليا التصافات ختلف واساياة اطابقا ااى اا التدحا ا يتمثا القانوي: اهدف/ 1

 امكلفن معابئا احائئا و امسؤوليا ائاأ على اائاةيا الابابا تاحز اأخرة، ذ ئااا على وحاصا لذا اأراما،

اافات أيا عا اليايئا  اائاةيان استحقاهم دفع اا الياي  للتةاا مارئوها خالفات أو ا

 و تقااةا، الي وامعلواات اخااات خال اا اليايئيا لإدارة ااا دورا اائاةيا الابابا تؤدي  :اإداري اهدف/ 2
م الي ا ومكا واأداء، الفعاليا زادة ا وحئر حيوي بشكا تسا قاط ا ايا  : التاليا ال

ئيه على اائاةيا الابابا تساعا * قص واخلا ا أوجه ب الت على  اائاةيا اإدارة يساعا ما ها، امعمول التشايعات ال
اذ  التصحيحيان اإجااءات ا

اافات ايا * ذا اأخطاء، وحشف اا ا أئئاها اإمام و امعافا ا اائاةيا اإدارة يساعا و  و وتقييم أار

اذ التا ائئا القاارات ا جم الي امشكات مواجةا ام  .ذلك عا ت

 .الياي  التةاا رسب اثا اإحصاةيات إعااد اائاةيا الابابا عمليا تسمح *

أي  حالسابا، التاعب اا العااا اأاوال على احافاا ب اائاةيا الابابا حيث هاف :وااقتصادي اماي هدفا/ 2
ذا اا شكا أي ضياع اا حا مايتةا ا أحر بياادات دخول ليمان اأشكال، و  والتا زادة العموايا، للخزي

يا استوى زادة ب يؤدي ما العام لإرفاق امتاحا اأاوال ااف أن بذ للمجتمع، اابتصاديا الافا  اابتصاديا اأ

 . واائايا اابتصاد بن اماحئا العابا ضما اوجودة اائاةيا للابابا

  ا يتمثا :ااجتماعي اهدف

اافات اربا * ا مختلف اممول ا ما أداء ا تقصر أو واإمال، السابا :اثا صور ا واجئاته و  .اجتمع ا

ذا اليايئا، امكلفن بن اائاةيا العاالا قيق *  ميع وبوف ا امتمثا و لابتطاعات أئائ  ائاأ إرئاء و

 1اليايئان أاام امساواة بام على امكلفن
 

                                                           

 ن00-00، ص مرجع سبق ذكرححلا عئا الغي،    1
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بائية  يمامبحث الثاي: التحقيق امعمق جمل الوضعية ا           :( القيام بهمراحل  -أسس -) مفا

خو ل امشاع الياي  والغاض امااد بلوغه حيث تلف صور الابابا اائاةيا اختاف الطايقا امتئعا ا التحقيق،         
ات امقااا اا طاف  لادارة حق مارئا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا هاف التدحا اا صحا التصا

ذا امئحث وئيتم التطاق امكلفنن اة التةاا اا خال: ا  ذ اآليا ا التصاي لاا  لاور 

 ائاةياافةوم التحقيق امعمق جما الوضعيا ا: امطلب اأول

 ما الوضعيا اائاةياجتحقيق امعمق اااحا ئر عمليا ال: الثاي امطلب
اة التةاا الياي : لثالثاامطلب   اساما التحقيق اائاة  امعمق ا ا ا اا ظا

 
بائية :امطلب اأول  مفهوم التحقيق امعمق جمل الوضعية ا

طق  م  آليات الابابا اائاةيا  اتعزيز       ائتحااث التحقيق امعم ق ا جما الوضعيا اائاةيا حتكملا أو ااتااد ا
ا  وضاوري للتحقيق احائ ن ذا التحقيق ا ئ اساياة  احا اإصاحات الي عافتةا السيائا  0220لذا م برشاء 

ا اائاةيا ا اازاةا  ن0220، با أن الئاء فيه بصفا رميا حان ضما باماج ئ

ات للاخول  :على أره Thierry Lambertفه عا / 0 "جموع العمليات الي هاف ب ااابئا صحا التصا
اء اسرة اإماليا اخاضعا لليايئا على الاخا، وتكون مقاررا الاخول ام صاح ها اع بما الاخول احققا أث

 "ن1ا ياة

امعمق ا جما الوضعيا اائاةيا لأشخاص الطئيعين اخاضعن حيث مكا أعوان اإدارة اائاةيا القيام التحقيق      
، واا خاله يقوم ماابئا ااى اارسجام بن امااخيا امصاح ها اا جةا، والذاا اماليا،  لليايئا على الاخا اإما

مط اعيشا أعياء امقا اائاة  اا جةا أخاىن اصا امكورا ل  والع

ه فإَن التحقيق ا     قيق وا ااف التاليامعمق ا جما الوضعيا اائاةيا يسعى ب   : اأ

 
                                                           

1 Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économica, Paris, 1984, page 8.  
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 التحقق اا صحا امااخيا امصاح ها حدئاس لليايئا على الاخا؛  -

ات اموضوعا اشكلا بطايقا شاعيان -  ضمان أن التصا
  اع الذاا اماليا اإماليا للمكلفنامصاحا ااابئا التجارس بن امااخيا  -

وع اا التحقيق تتمثا فيما يل :/ اعاير 0  1اختيار اأشخاص اخاضعن هذا ال
ابيات بن الاخا  اإماالذيا يئن التحقيق ا الفاهم اخاصا اليايئا على الاخا  اأشخاص - وجود ت

 امصاح به وامصاريف اهااا الي بااو ها؛

ةا تسوات اقئولا تعكس ا قيقا؛ خيعواالذيا  اأشخاص - تج ع  للابابا اائاةيا ا احائئا، وم ي

ااا معاير  - اأشخاص الذيا ليس لايةم الف جئاة  غر اسار حياهم ياةا اؤشاات وداةا ترز اااخيا 
ائئا ن ا ا  تاا

  
بائيةج تحقيق امعمقمراحل سر عملية ال: لثايامطلب ا  مل الوضعية ا

بائيةجتحقيق امعمق أوا: التحضر لعملية ال  مل الوضعية ا

ب تلف   أن بن  أي  عمليا ربابيا  ذ اماحلا ا  يريا لتةيئا اأرضيا الكافيا ارطابةا، و تسئقةا ااحلا 
ةا ا التحقيق احائ ن  حثرًا ا التحقيق امعم ق جما اائاةيا ع

ذا ااختيار ايع ب اقاييس ئواء اا حيث بذ يتم اا خاها اختيار ج موعا املفات امااد ااابئتةا، ولكا 
ذا حسب اإاكاريات امتواجاة على استوى حا وايا، وحذا  ذ الابابان خصوصياالكميا و  وشكا 

فيذي للمايايا العااا  قيق رسئا  لليااةبلذا فإن  الرماج الت ذا 0يةاف ب  % اا املفات امعاوضا، و
العاد بابا للزادة حسب الكفاءات واإاكاريات امتاحا للمصاح اليايئيا، بضافا ب أن  اأشخاص اخاضعن لـ 

VASFE :ةا ادفا، ا م عا طايق اعاير واؤشاات اوضوعيا و    2 ب اختيار

                                                           

 
بائية الرقابة آليات لتفعيل مقرح اطار و ،بوعام وه  1  ن02ااجع ئابق، صامالية،  اأزمة اار من ا
، ص 2    ن00روي جاة، ااجع ئئق ذحا
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ااا بن امااخاأشخاص الذيا ئجلت امفتشيا ا الف - ات ياهم عام التوافق وفاوبات  ا امكتتئا ا التصا
فقات امستعملان ويا وال  الس

ات تحقيق بعمليا ال امفتشيا تقوما م - صا على اؤشاات وداةا تيع التصا امعمق للملف الذي حوزها 
 امقااا ا اوضع شكن

اصا اميزاريا )ا ساا اااري للشاحاء، اأراح ائتغال بعض اك خال عمليا التحقيق احائ   - ع
ةا فوارق اعترة بن الاخول امصاحا اا طاف الشاحاء والاخول ا قيقيا احققان  اموزعانننن( تاةا ا

اأشخاص الذيا ليس هم الف جئاة ، وا اسار حياهم اليوايا تاةا عليةم اؤشاات تؤحا وجود اااخيا  -
ااان  خفيا 

ا اةما ذلك ب اأعوان اماابئن امختصن، واع بتئاع رفس  واختيار جموعا املفات امااد التحقيق فيةا تس
ؤاء اأعوان بـ:   اااحا وخطوات التحقيق احائ  يقوم 

ذا على استوى امفتشيا الي يقيم ها، لفحص ختلف امعلواات  -0 ئحب املف اائاة  للمكلف امعي التحقيق، و
ذا امكلفن ا  لي ييمةا، بضافا ب باكاريا فحصةم ختلف املفات اائاةيا لأشخاص الذيا يعيشون اع 

 ويكون فحص املف اائاة  لغاض: 

وان ا قيق  للشخص امااببن -  أخذ فكاة عا اهويا والع

ويا للاخان - ات الس  التدحا اا وجود جما التصا

اد حالا الذاا ام -  اليا )العقارات، احات التجاريا ننن(نائتخااج اؤشاات 

 نالتدحا اا أن  حشوفات الابط با ائتغلت بطايقا صحيحا -

با احتوى جما امااخيا وذلك بفحص حشوفات اليايئا، ورسخ اإرذارات  لليايئا ااابئا بْن حان اخيوع -
 امطلوبا اا امكلفن

ابيات بن امااخ  ذ الارائا تسمح للمحققن ائتخااج جما الت اصا امعيشيا يو ا امصاح ها، والع
 للمكلف اخاضع للتحقيقن
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بباغ امكلف اليايئا، بذ يقوم اماابب اائاة  إرئال أو تسليم بشعار التحقيق للمكلف امعي بعمليا الابابا،  -0
حه اا ة يعلمه فيه عا خيوعه هذ اأ اد بشكا ضاوري  00خرة، اع ا ب أْن  ذا اإشعار  يوًاا للتحير، و

وات التحقيق، باكاريا  اصا اثا ئ ، نننناائتعارا بعض الع  مستشار اا اختيار

ذا اإشعار ا برئال أو تسليم  ات ب أن يافق ميثاق امكلفن اليايئا اخاضعن للابابا، اع تقام بطابا اعلوا ،وع
ف  ا امكلف اع ااحاا عام بجئار على الئةان -bis 72-اا ص  ملؤ

ة  احقق فحص الواةق اإداريا اخاصا امكلف اليايئا، وتلك الي ، ارجياخمع امعلواات اا اصاح  -2 بعااا ي
ذا اأخر، وحذا بعض امعلواات امقااا اا اصاح الئحث عا امعلواات ا ا اا الف  ائاةيا التابعا للةياحا ائتقا

احليا واماحزيا، يلجد ب بعض اأحاث اخارجيا وامتمثلا ا القوى امئذولا اا بئا اماابب أجا الئحث عا امعلواات 
حةا له امشاع اائاة  ححق اإطاع، حيث 1غر اموجودة ا الواةق اإداريا ، وذلك ائتخاااه  قوبه اإداريا الي ا

بكا امؤئسات اخارجيا الي ها عابا اع امكلف اليايئا، أجا ا صول على اعلواات وتوضيحات يعتما  يتصا
قيقهن  عليةا ا 

كيا للمكلف اًءا على امعلواات امقااا اا  ،فيعما اماابب ب فحص حا ا ساات الئ لتحايا اااخيله ب
ذا الفحص للحساات ا كيا، حما أن   ، امصاح الئ ب أْن يطول ميع اأشخاص الذيا يعيشون اعه اثا أواد كيا  لئ

 أباربهننن 

ه اإطاع على ا  ختلف حما مك حسااته اماليا امتواجاة ا العايا اا امؤئسات، حمصلحا الريا، اخزي
اوق الوطي للتوفر وااحتياط، بضافا ب ااابئا اأئةم الي با توجا ا بعض الشاحات، وحذا اأاوال  العموايا، الص

قواتن  امتحصلا اا جااء بيع العقارات أو ام

: الوأخرًا راحظ أن  امعلواات اجمعا اا ختلف امصاح وامؤئسات   سابقا الذحا هاف أئاًئا ب

 حشف وبحصاء ا ساات اماليان -
ازل، أراض  نننا صول على اعلواات تتعلق الكلفا ا قيقيا ممتلكات امكلف اا  -  ا

                                                           

1
 J. P. Casimir, les signes extérieurs de revenus,  Librairie de l’université, Paris, 1979, page 171.  
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وحذا امعلواات امتحصا عليةا، يقوم احقق بوضع ايزاريا  اائاة  بعا بجااء فحص املف، بعااد اميزاريا الشكل  -4
توي على جما امعطيات امتحصلان  أوليا 

ات اائاةيا عا طايق عما اقارات شك    ايا درجا صاق التصا ليا اع بعض ذ اميزاريا ها دور أو ا 
 صلا اا أجا بظةار الاخول غر امصاحانحامعلواات امت

افةا الثاي فيتمثا ا فحص تغيرات الذاا وامتاحات اا جةا، واا جةا أخاى باوض ا ساات اماليان     أاا 

 على توجيه اماابب ب طايقا السر امتئعا اا أجا: تعما وأخرًا 

 ةانبمام امعلواات امتحصا علي -
ابصان -  احتشاف امعطيات ال

 بعادة توجيه الئحواتن -
بائيةجامعمق  : سر التحقيقانيا  1مل الوضعية ا

بعا اماحلا التحيريا وبعااد اميزان الشكل ، وارتةاء اماة احادة للتحير، أي عمليا التحقيق امعمق الي تتم 
و ا اصاح اإدارة اليايئيا، با ا حالا طلب  ، والغاض اا ذلك  اى ا بيته أو ا اكتب استشار ج امكلف أن 

زلن  عام ايايقا أفااد ام

كيا، الريايا، وحذا ميع      حيث يقوم اماابب ائتاعاء امكلف امعي التحقيق لتزويا بكشوفات ا ساات الئ
 ا ساات اأخاى الي اا اممكا مارئتةان

ذ ا س    ذا التحقيق وبعا تسليم  ذا اأخر ليئن  له أن   اات اا بئا امكلف، فإن  اماابب اوض ا حوار اع 
 مبع اا ضاورة توضيح وضعيته اائاةيا، وا حا ا اات فإره الزم بـ: 

يا امتعلقا بفحص الفه اائاة ، ولكا يرك ا وار يسر لئعض الوبت حول  - ابش بساعا امشاحا التق أن ا ي
 اات امكلف، بذ يرك له حااا ا ايا ا الكامنارشغ

                                                           

1
   MAX. Artuso, vérification fiscale de l’entreprise, édition Foucher, Paris, 2000, page  34   
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 هيئا جو اا الثقا اعه وتفادي بارتهن -

 ائتقئال حا امعلواات الياوريا اا ااارب اائاة ، وامقااا اا طاف امكلفن -

 التحل  الصر اع امكلف دون دفعه ب تقام توضيحات خال امقابلا اعهن -

 امتوفاة لايه، والي توح  للمكلف أره على درايا اعمقا ملفهنعام الكشف بساعا عا امعلواات  -

ليلةا، واقاررتةا اع تلك  وحصول اماابب على ختلف امعلواات وحشوفات ا ساات، يقوم بفحصةا، 
ات هاف ائتخااج امخالفات واأخطاء اماتكئان  التصا

اضعة للضريبة -1  :إعادة تكوين اأسس ا

تكويا امااخيا احققا اا بئا امكلف،   رتيجا ائتغال امعطيات امتعلقا بوضعيا الذاا اماليا بعادة بن  
ذا اإطار يقوم امكلف  ذا هاف حشف الاخول غر امصاحا وبعادة بخياعةا لليايئا، وا  اصا اسار ا ياة، و وع

 بـ

ت اماابئا،  1-1 ذ العمليا مكا أْن تتم بطاق ختلفا بسئب غياا عمليا التقييم ممتلكات ورفقات امكلف  و
ب الاجوع ب امعاير  اصا  ذ الع ةا امئلغ ا قيق ، ولتقييم  ا دون باكاريا اائتعام ا واةق اإثئات أو وجود

:  احادة ا اااول التا

دول رقم  ياة01-02ا  : طريقة تقييم عناصر مسار ا

 التقييــم طريـقة بيــان العناصــر
 العقارات

 
 شةاة احا

 
 

قوات    ام
 

 اأئفار

 واد امماثلا امائلغ الفاتورة أو السعا احاد اقاررا اع  
 

امئلغ امعاد تقييمه وامدخوذ اا بئا امصاح اائاةيا )اصاح التقييم 
 واأئعار(

 
 ا قيقياالقيما 

 
اد جزافيا  امئلغ 
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فقات اليوايا   الصيارا العاةليا + ال

 
 امخزومت 

 
 جزافيا بعا احاورة اع امكلف امئلغ اد 
 

و اوجود ا احائئا    ااحتفاظ ما 
، ص اة مصدر سبق ذكر .28امصدر: نوي   

كيا ليا ا ساات اماليا، ورعي ها ااابئا التافقات اماليا للمكلف، بذ يلجد اماابب ب اقاررا الكشوفات  1-2 الئ
ا  معةا فيما بعا ا ايزان اخزي تاةج امتحصا عليةا  قاي للمكلف، وال اع امااخيا امصاح ها لتحايا رصيا اميزان ال

يا شاالان  الذي يشكا وئيلا تق

  : Balance d’espèceاميزان النقدي   1-2-1

قاي يتيح لإدارة ضمان أن  السيولا امستعمل ا اا طاف امكلف خال فرة اماابئا ا تفوق بن  درائا اميزان ال
ذا اميزان ا اقاررا السيولا  امتاحا اع السيولا تلك الي اا اممكا ا صول عليةا خال رفس الفرة، ويتجسا 

 امستعملان

افيا بذا حان امكلف ا يافع عا طايق شيك رفقاته امعيشيا اع عام مارئته اموازاة ابتطاعات رقايا ح :حيث
اد هاليوايا، فإره حقا إاكار هاا أجا تغطيا رفقات  ن1ا صول على ائالغ ذات أصا غر 

زينة    1-2-2   : Balance de Trésorerieميزان ا

فقات خال فرة اماابئا، يساوي لتلك امصادر الي اا اممكا  ايا امئلغ اإما لل ا يتيح  بن  ايزان اخزي
فقات احققا اا للمكلف ا صول  توي على ميع التحصيات وال ب أن  ذا اميزان  عليةا خال رفس الفرة، أَن 

 طاف امكلف اخاضع للابابا وحذا اأشخاص الذيا يعيشون اعهن

 

                                                           
1
Claude Laurent, contrôle le fiscal, la vérification personnelle, éditions comptables malsherbes paris 1995 ,  page 41. 
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ا أن أخذ بعن ااعتئار عام التوازن الذي بذا م يفس ا يشكا الاليا على وجود دخول غر  والتا يسمح ل
ه العما على بخااج ااختافات اموجودة بن امتاحات امستخاجا وامتاحات امستعملااصاح   ن1ها، وا

 :   2: و  تيم حا امئالغ الي مكا للمكلف ا صول عليةا خال فرة اماابئا، وتشماامتاحات امستخرجة -أ

كيا أو الريايا، وختلف دفاتا وحساات  - اإدخار امفتوحا ائم امكلف أو ائم أفااد عاةلته رصيا ا ساات الئ
ا فرة التحقيقن  الذيا يعيشون اعه ع

كيا أو  - تغيرات حساا امستغا ا امؤئسات التجاريا أو غر التجاريا، امستعملا رقًاا أو الافع ب ا ساات الئ
 الريايا الشخصيا للمستعما أو أفااد عاةلتهن

ازل عا  - والي تاةا غالئا على حشوفات التسجيا  ،امئاي الشخصيا وجموع امئالغ امتحصا عليةا اا ئعا الئيعالت
ايمةا داخا الف امكلف اخاضع للتحقيقن  الي يتم ت

ا، شاط أن يقام امكلف الواةق الثئوتيا الازاان - ب، اأشياء الشخصيا، مكا ائتئعاد  بيع امعاات، الذ

ات امئالغ ام - ب التحقيق فيةا، بتقام العقود أو تصا تحصا عليةا اا القاوض الشخصيا والي يتم بئوها 
 التسليفن

بعادة تسايا القاض امتفق عليه اع اأفااد، مكا أن يتم بئوله ا امتاحات امستخاجا بذا حارت حا اإثئاات  -
 امقااا على تصايح العقا صحيحان

فقا اا طاف امكلف على استوا امعيش ، فة  تكون الوجه امقابا ةامتاحات امستعمل -ب : وتشما حا امئالغ ام
ةا:   للمتاحات امتحصا عليةا واا بي

كيا، ا ساا اااري امفتوح ائم امكلف أو أفااد عاةلتهن -  رصيا ا ساات الئ
                                                           

1
 J. P casimir, Le code Annotée des procédures fiscales- contrôle fiscale, contentieux de l’impot- 5

ème
 éditions, la 

Villegrien éditions, Paris, 1996, page 35. 

 

ما،  2  زائري )الرقابة طال   بائية ي النظام الضريي ا ليا ابتصادي، جااعا اازاةا،  (1999-1991ا ، رئالا ااجستر ا العلوم اابتصاديا، فاع 
 ن   002 ص، 0220حليا علوم التسير واابتصاد، خاوبا، 
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 امسامات داخا امؤئسان -

اء، أو التوئعا لأااحاناصاريف الصيارا وهيئا امئاي ال -  شخصيا، أشغال بعادة الئ

 امصاريف امستعملا بشكا فادي اا طاف امكلف لغاض احا الذي يشغله، وحذا اإبااا الثارويا الي متلكةان -

ب الفحص بابا لشةادات التسجيا اموجودة داخا الف اخاضع للتحقيق، أره  - اء، و حيازة امئاي أو اصاريف الئ
ا التحقيق، والتسايا م خال فرة التحقيقن  مكا أن يكون با حاز على أشياء تتعلق بفرة غر اعي

القاوض امتفق عليةا اع الغر، عواةا الايوع وامعاشات، بعادة تسايا القاوض، تسايا عاوة التدان، تعويض عا  -
ب تر  ذ امصاريف  ا بواةق وعقود، لك  يتم بئوها ا امتاحات اخساةا، غاااات، اؤورا اتفق عليةا، حا  يا

 امستعملان

ا يتم تقييمةا بصفا تقايئيا،  اد وتقي م اع امكلف با بذا رفض التعاون، و ب أْن  بَن اصاريف اسار ا ياة 
ذ امصاريف تكون حسب الوضعيا ااجتماعيان سئا بليه، أن    و  رقطا ضعف ال

ا عا اقاررا امتاحات امستخاجا وامتاحات امستعملا، والذيأخرًا راحظ أن  ا و با ماة م ا اا   يزان اخزي
و اا يعي أن  ، ياةا ا شكا رصيا ا ساا اما ذا اأخر ا تكون له أي  دالا، با بذا حان رصيًاا داةًا، و

ذ  ةايا   : 1امقاررا مكا أْن رواجه ثاث حاات و امتاحات امستعملا أحر اا امتحصا عليةا، أره ب

 ه اإدارة ليست ها أيا ااحااتن  امتاحات امستخاجا = امتاحات امستعملا، وا

  فقاتن >امتاحات امستخاجا اك فاةض مكا أْن ياجع ب ئوء تقييم ال  امتاحات امستعملا، بذن 

  ذا  <امتاحات امستخاجا ذ ا الا اماابب ايع  اك رقص، وا  امتاحات امستعملا، التا 
قص لليايئا، با بذا أتى امكلف بترياات حافيان  ال

زينة:  -ج ا وامتمثلن ا: أشكال ميزان ا  مكا أن جا روعن اا ايزان اخزي

اص - اريا أو اميزان ا ااا مارس امكلف رشاطات  اريا بشكا فادي، والي اا اممكا ببعاد : يستعما ع غر 
ااا رايا تقام ايزان امتاحات اخاص امسريا والشاحاء  شاطه، وتطئ ق أييا ع ا امتعلقا ب ا اخاصا عا اخزي اخزي

                                                           

1
 Claude LAURENT, Vérification personnelle, Opcit, page 42. 
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ذا اميزان اابتطاعات والتحصيات اممارئا اا بئا امعي ا ذا دون بضافا لتحاحات  ارته الاةيسين للمؤئسا، و  
 ن1أو ائتغاله

ا الشخصيا اميزان اإماي )الصندوق اإماي( - : على غاار اميزان اخاص، فف  حالا عام التمكا اا فصا اخزي
، ويتعلق اأاا ا اات  اد ب اميزان اإما ب على اماابئن الاجوع واائت ا التجاريا أو غر التجاريا، فإره  عا اخزي

 والتحصيات غر بابلا للتحايا ربميا بصفا دبيقان اابتطاعاتكون فيةا ائالغ الي ت

ادة جزافيان -  اأراح وامااخيا 

 غياا احائئان -

 احائئا غر مسوحا بطايقا جي اةن -

ةا، با أره اا و امؤئسا، أو اآتيا ا احات رؤوس اأاوال اموجةا  ذ ا اات، بره اا الصعب اعافا   ا 
ا التجاريا، الذي يئن امتاحات امستخاجا اا خال مارئا رشاط امؤئسان  الياوري تقام حساا اخزي

 طلبات التوضيحات والتريرات: -2

ه طلب توضيحات قق اااخيا اةما اقاررا ما صاحه، مك اصا تثئت أَن امكلف   ا حالا مع احقق عا ة ع

قطا أو عا ة رقاط حو   ل اا صاح به امكلف حيايئا واا حققه اا اوارد ورفقاتنوترياات ل

 : حيث تلتمسةا اإدارة اا امكلف ا بحاى ا اات التاليا: طلب التريرات  2-1

ااا اقاررا اع تلك امصاح هان - اصا تثئت أن  امكلف يتمتع مااخيا   حن تتوفا لاى اإدارة ع

 فيما اص وضعيته اائاةيان -

فيما اص التكاليف الي م خصمةا اا الاخا اإما )اعاش غذاة ، فواةا التدان، ضمامت العقارات  -
 ننن(ن 

ص أي رقطا واردة ا طلب التوضيحات  2-2 ات و : تلتمسةا اإدارة لافع الشك عا حا غموض ا التصا
 التصايحن

                                                           

1
  J. P casimir, Les signes extérieure de revenus, Opcit, page 238. 
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قاط      ب على امكلف تقام شاوحات وافيا حول ال الغاايا امطلوا توضيحةا، حما أن  احقق الزم أن يوضح و
ذ الطلئاتن وا حالا غياا اإجابا اا بئا امكلف مكا للماابب  22للمكلف أن  لايه اةملا  يواا للاد على 

 اائاة  اللجوء ب طايقا التقايا اازاان

  1اإباغ النتائج: -3

التحقيق وامقاررا با يتوصا ب رتيجتن، باا بئوله أئس فاض اليايئا امصاح ها بعا ارتةاء اماابب اا عمليا        
و اصاح به حمااخيا    ذا اأخر بغياا التقوم، أو رفيةا بذا علم، أن اا  اا بئا امكلف، واا م عليه بشعار 

ذا امكلف وحذا تلك الاخول احققا اا ليست حقيقيا، وغر اطابقا للوابع، فيقوم إعادة تكويا امااخيا الي حوزة 
بئا أواد واأشخاص الذيا يعيشون اعه، وطاق بعادة تكويا أئس اإخياع حما ئئق الذحا تتغر حسب ا الا 

 امقااا والي تتلخص ا: 

ا،  -  اللجوء ب التقييم اازاا، وضع التسعر التلقاة ن -تقام ايزان اخزي
تيجا اماابئا امتوصا وبعا بعادة تكويا أئس اإ خياع يقوم اماابب إباغ امكلف احقق ا وضعيته اائاةيا ب

ب أْن يكون افصا أربام وجااول بكيفيا تسمح له بفةم التقومات اجااة ح يتس له الاد عليةا ماحااته  بليةا، و
حه اا ة   يوًاان 42أو بئوله، اع ا

ذا اإ توي أئائا  ب أن   باغ على اا يل : و

ا فحص املف اائاة  )عام التصايح، تصايح خارج اآجال ننن(ن - قاةص امكتشفا ع  ال

 عام التوافق اماحظ اا بن الاخول امصاحا وتلك امعاد تشكيلةا اع بظةار اصار وطئيعا امعلواا امستغلان -

 طايقا وحيفيا التقييم والتسوات امقرحان -

اك حالتن مكا حاوثةما اثلما ذحام ئابقا اا خال التحقيق احائ ، وا حليةما وارقياء أجا الاد 
ةاة  الذي يكون افصا بشكا جي ان  يكون احقق الزًاا إعام امكلف عا طايق اإباغ ال

 

                                                           

1
، ص   ما، ااجع ئئق ذحا  ن004طال  
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رة التهرب الضريي    د من ظا بائي امعمق ي ا  امطلب الثالث: مسامة التحقيق ا

اام الياي  اازاةاي راام تصا ، اي ان اليايئا تؤئس بعا يع          اصا الياوريا ضما  بدراجتر ال امكلفن للع
اهم امقااا  تفظ  إدارةتصا ذا امئاأ  اا صحا امعلواات  التدحاحق الابابا اا اجا  اإدارةاليااةبن وارطابا اا 

ات امكتتئا وصاق  اتنا اأئسالواردة ا التصا ذ التصا يا ا  شاة، اع أويا حسا ال  م

وما اشك فيه ان الابابا اائاةيا مختلف وئاةلةا والي اا امةا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا تعا اا بن     
هن  الوئاةا اجايا وامستعملا للكشف عا اواطا التةاا الياي  وا ا ا

بائية للحد من التهرب الضريي أوا:     مهام التحقيق امعمق جمل الوضعية ا

 ما اكلف وفة خولا للتحقيق امعمق مجما الوضعيا اائاةيا، صاحيات على واعتمادا والتحقيق الئحث بطار ا     

:يل 
1 

 اائاة  للتةاا الكئرة التيارات عا الكشف. 

 اا ئلسلا بجااء اإطار ذا ا ا، واليايئ امكلفن حقوق ااعتئار بعن اأخذ شفافيا أحثا الابابا جعا 

سن لليااةب، احليا امفتشيات أداء لتقييم اائاةيا للمصاح العااا امفتشيا جارب ب العمليات  اادوديا و

 .العااا اائايا

افذ وئا ا ا و للتحقيق امعمق الاةيس  اهاف بن   امكلفن بعض يستعملةا الي للحيا ورااا الياي ، التةاا ا

ا حقوق للتاعب  :ا وامتمثلا للماابئا بئراتيجيا وضع وامااجعات الئحث اايايا على ائتوجب فقا العااا اخزي

  الكئرة وامااخيا اأميا ذات املفات باجا ا اأولويا. 

 أحسا استوى ب به واارتقاء التحقيق روعيا رفع. 

 اائاةيا الابابا اادوديا سن. 

ذا ا مايا أجا اا حله و يا ذوي اممولن وضمامت حقوق وحذا جةا، اا اخزي ا  ال  نأخا جةا اا ا س

                                                           

زائر ابا لزرق،   1 رة التهرب الضريي وانعكاساها على ااقتصاد الرمي ي ا اذحاة ااجستر ا العلوم اابتصاديا،  جااعا تلمسان،  ،-دراسة حالة–ظا
 ن022، ص0200اازاةا، 
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بائية ي التقليل من التهرب الضريي  انيا: فعالية التحقيق امعمق جمل الوضعية ا

تعا اا  ،ما اشك فيه ان الابابا اائاةيا مختلف وئاةلةا والي اا امةا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا       
هن  بن الوئاةا اجايا وامستعملا للكشف عا اواطا التةاا الياي  وا ا ا

، حيث يستعما حا الياي  التةاا اكافحا ا فعال باور اازاةا ا التحقيق اائاة  امعمق  قومي    
اأئاليب و الطاق  للئحث عا اواطا التةاا الياي ، وتسةا اأجةزة امختصا به على تطئيق حا 

ذ التشايعاتن  التشايعات اليايئيا واعابئا حا اا االف 
  ذ اآليا ا التقليا اة التةاا الياي  أعطى الئاحث اغي و وحمثال على ااى جاعا  بشكا حئر اا ظا

ا خال الفرة  :   0220-0220مصا بحصاةيات مثا رتاةج التحقيق امعمق وتطور  اا خال اااول التا
                                            2009-2001: احصائيات مثل نتائج التحقيق امعمق خال الفرة 02-02جدول رقم 

 الوحاة: ألف دج

قوق  عدد العمليات امنجزة السنوات امبالغ)ا
 والغرامات( احصلة

مردود كل 
عملية=امبالغ/عدد 

 العمليات امنجزة
 024ن2 022ن202 22 0220
 000ن4 040ن720 000 0220
 020ن2 070ن700 002 0222
 400ن2 204ن000 020 0224
 004ن0 222ن720 000 0220
 040ن2 002ن200 070 0220
ا العلوم اابتصاديا، جااعا  ااجستر، اذحاة دراسة تقييمية للتهرب الضريي من خال مؤشرات اأداءاغي مصا،  امصار:

 ن67، ص9002/9000بوااداس، اازاةا، 

ذا التحقيق رغم بلا عاد  بدارةاا خال اااول راى ان امئالغ الي م ائرجاعةا اا بئا  - اليااةب جا اةما ا 
م بشكا حئر ا ا ا والكشف على  جزة، اا يثئت ان التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا يسا املفات والقياا ام

 حاات الغش والتةاا الياي ن
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 ويوضح  0220-0222  ئاحث  بتال عئا العزيز ب اادوديا التحقيق امعمق خال الفرةوحذلك يشر ال
: ابيان ومكا توضيح ذلك اا خال اااول التا قيق رتاةج ا  فعاليته ا 

 
دول رقم   2002-2003: مردودية التحقيق التحقيق امعمق خال الفرة 03- 02ا

 السنوات        
 اأقسام 

2003 2002 2008 2001 2002 2002 

التحقيق امعمق 
جما الوضعيا 

 اائاةيا

700070022 
 

000204024 720222020 200002202 0227000000 020000020 

د من التهرب والغش الضريبينامصار:بتال عئا العزيز،  بائية ي ا حالا اازاةا اا -اسلوب تفعيل الرقابة ا
 ن0222ااجستر، جااعا امايا، ، اذحاة -0220ب0222

وات الارائا، اا يعكس جةود الاولا امئذولا  واا اااول ياحظ ان اادوديا التحقيق اائاة  امعمق ا تزايا خال ئ
اة التةاا الياي ،  ذا اا يؤحا فعاليا التحقيق ا زادة ا صيلا اليايئيا والتل  ا ا اا التةاا مكافحا ظا و

 الياي ن

قيقه  بن - اافهفعاليا التحقيق امعمق ا جما الوضعيا اائاةيا تكما ا ااى  امتواجا اا أجلةا بشكا   أ
ذ الفعاليا، أيا اائاةيا  اإدارةحئر، وتتحما  قيق  وخاصا امايايا الفاعيا للابابا اائاةيا دورا أئائيا ا 

ذ اآليا اا خال بعطاء رتاةج جياة وات  تتحقق اصاابيا   ا ا ا اا التةاا الياي نواتزاياة عر الس
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 :خاصة

اام الياي  ، حيث تلعب دورا أئائيا ا ا ياة          تكتس  اإدارة اائاةيا أميا الغا ا تطئيق بوارن ال
يةا ها التزااات جئاةيا  ا داة له، فكا اؤئسا ابتصاديا حما ها التزااات االيا ا ا اابتصاديا وتعا طافا ا مكا 

ا اادارة اائاةيان  ا

الابابا اائاةيا بكا آلياها ووئاةلةا ااداة القاروريا ا يا اادارة اائاةيا الي تسعى اا خاها ا ااابئا وتشكا  -
امكلفن ا اديا واجئاهم اليايئيا، والعما على احتشاف ااخطاء وامخالفات امسجلا والعما بار اااكان على 

 تصحيحةا وتقومةان

، ووضع حا وخاصا آليا التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا ائاةيا بكا أرواعةابن تكثيف عما الابابا ا -
اة التةاا الي يرتب عليةا عاة  اإاكاريات الي حوزة اإدارة بن أياي اماابئن واحققن اا شاره أن يقلا ويصا ظا

ةا  آار ئلئيا، وعلى عاة استوات االيا وابتصاديا واجتماعيا، لذلك اا  نالياوري جاا اكافحتةا وا ا ا

ا امكلف هاف  - ذا رااا لتعاد اأوجه واأشكال الي يتخذ بن اكافحا التةاا الياي  ليس اأاا السةا و
اة التةاا الياي  اا ميع جوارئةا وأئئاها ئواء  ،التخلص اا دفع اليايئا ليا ظا ب  اة  ذ الاا ومواجةا 

 جتماعيا أو اإدارياناابتصاديا أو اا

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 :الثالث الفصل

حالة حول التحقيق المعمق لمجمل دراسة 
الوضعية الجبائية ودور في الحد من 

 -بسكرة -ضريبيالتهرب  ال
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 مهيد:

 
ذا الفصا           ئيتم التطاق لارائا حالا خاصا الابابا اائاةيا بعن امكان وامتمثلا ا التحقيق اا خال 

ليا بعض اإحصاةيات امتحصا امعمق ذا اأخر وئيلا اا وئاةا الابابا اائاةيا حاربا التةاا الياي ، و ، اعتئار 
ا لإطار العام للابابا عليةا اا طاف امايايا  يا رااا لتطاب ذ الارائا تق ا أن تكون  الفاعيا للابابا اائاةيا، وبا ارأي

: ذا الفصا ب ائحثن و  حالتا ااي، وعليه م تقسيم   اائاةيا واخاص لعمليا التحقيق احائ  ا ااارب ال
 ةن: تقام عام مايايا اليااةب لوايا بسكا امبحث اأول

 نجما الوضعيا اائاةيا درائا حالا خاصا التحقيق امعمق: امبحث الثاي
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    -بسكرة –امبحث اأول: تقدم عام مديرية الضرائب 

ويا وذات اةام           تعتر بدارة اليااةب اا اهيئات العموايا الي ها طابع امافق العام، تكسب شخصيا اع
ات  صيلةا والابابا على التصا ايا الوعاء الياي  وحساا اليايئا و و  ووظاةف ئياديا اتمثلا ا العما اائاة ، و

: بارون اليااةب امئاشاة، بارون اليااةب الغر ائاشاة، بارون الطابع، بارون وفق القوارن اائاةيا الساريا امفعول و 
 التسجيا وبارون الائم على حجم امعااات وبارون اإجااءات اائاةيان

 

  امطلب اأول: امديرات الفرعية الي تتضمنها مديرية الضرائب بسكرة  
( ااياات فاعيا، وحا اايايا فاعيا تيم اكاتب وفيما 20مس ) تتكون اايايا اليااةب لوايا بسكاة اا          

 يل  اةام حا اكتب لكا اايايا فاعيا:
بائية:     وتيم أربع اكاتب  أوا: امديرية الفرعية للعمليات ا

اكتب ااااول: اا اةااه؛ امصادبا على ااااول الي مت تصفيتةا اا اليااةب والائوم عا طايق ااحز  -0  
اصا الياوريا إعااد اميزاريات اأوليا  ير الع ، بعااد رسخ اريا اا اإرذارات وتسليمةا،   اإعام اآ

 للجماعات احليا وبباغةان

اكتب اإحصاةيات: اا اةااه؛ مع ا اات اإحصاةيا الاوريا وبرئاها ب امايايا ااةويا لليااةب امختصا  -0   
 بتثئيتةان

اشر وامذحاات الواردة لإدارة اماحزيا  -2    ايم والتشطيب والعابات العااا: اا اةااه؛ توزيع العمليات وام اكتب الت 
ص وامايايا ااةويا ام فيذ باماج عما امفتشيات والوعاء فيما  ايم اائاةين، اتابعا وااابئا ت تعلقا بتطئيق التشايع والت

الابابا امعمقا للملفات اائاةيا واإحصاء الاوري للمكلفن اليايئا وعمليات الابابا الاوريا، ائتقئال اامةور وبعااه 
ايم اائاةيننوتوجيةه, وبعطاء امكلفن اليايئا امعل  واات اخاصا التشايع وت

اكتب التسجيا والطابع: اا اةااه؛  تقييم أعمال افت شيات التسجيا والط ابع, وتقام اابراحات الي اا  -4  
ذ امفتشيات، اإشااف على عمليات اماابئا امتعلقا بيايئا الطابع على العموم وبكا اإعامت،  سن اةام  شاها 

م ا اإجااءات اخاصا التسجيا والطابعنابر   اح حا التاابر الي اا شاها أن تسا
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  ( اكاتب  22: تيم )اتيا: امديرية الفرعية للتحصيل

اكتب ااابئا التحصيا: واا اةااه؛ اتابعا الوضعيا اائاةيا للمكلفن اليايئا, وفحص وضعيا اآخايا  -0   
ميا السايعا أبساط اليايئا امتدخايا ا دفع استحقاهم ا م والتاابر اإلزاايا للت اذ اإجااءات الازاا ضا ائاةيا, وا

ا والسجا اخاص برحيا امئالغن اصيا اخزي  غر احصلا، ااابئا حالا تصفيا 

يزاريات اأوليا واإضافيا اكتب ااابئا التسير اما للئلاات وامؤئسات العموايا واحليا: واا اةااه؛ ااابئا ام -0  
ا  ا فتح ااعتماد امخصصا للئلاات وامؤئسات العموايا احليا الي تتكفا بتسير  والراخيص امتيم

فيذ العمليات امقارة ا ايزاريات تلك الئلاات وامؤئسات  االيا بابيات اليااةب اموجودة ا الوايا، ااابئا ت
 العموايان

: واا اةااه؛ ااابئا عمليات التكفا مستخلصات اأحكام القياةيا والقاارات فيما يتعلق اكتب التصفيا -2 
ا بئ اضات اليااةب, وتقوم بتجميعةا اادا  تاةج امتعلقا اإحصاةيات الي تعةا الغاااات والعقوات اماليا، تلق  ال

 وتيما برئاها ب اإدارة اماحزيان

  للمنازعات الثا: امديرية الفرعية  
ص  على اره اا     ازعات بن بدارة اليااةب وامكلفن اليايئا, ان القوارن اائاةيا حلةا ت ذ امايايا ام تتكفا 

ذ الطعون ا تقئا با بعا تقام شكايا ا بطار التالم أاام  بن حقوق امكلفن حق الطعا ا اليااةب امفاوضا, و
ذا اا يسمى الطعا اإدارينامايا الواة  للفصا ف  يةا, و

ذ امايايا اا ثاث          وامكلف ليس له ا ق بتقام الطعا أاام العاالا بذ م يقااه أاام امايا الواة , وتتكون 
زاعات القياةيا واان الطعا، اكتب الشكاات، اكتب التئليغات واأاا الصافن  اكاتب و : اكتب ال

بائية رابعا: امديرية  الفرعية للرقابة ا

ذا الصاد م برشاء           اربا الغش اائاة ، و ا  ااف اأئائيا امتوخ اة اا اإصاح اائاة  ا  حكم أن اأ
امايايا الفاعيا للابابا اائاةيا، والي تتلخص اةااةا اأئائيا ا التحقيق ا احائئا اائاةيا وضمان حسا تئادل 

 ث عا امادة اخاضعا لليايئانامعلواات ذات الطابع اائاة  والئح

ذ امايايا اا )   (اكاتب  :22وتتكون 
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اكتب الئحث عا امعلواات اائاةيا واا اةااه: باجا التاخات الي ئتجاي على وجه اخصوص داخا  -0   
ذ التاخات ا اآجال ا حادة، وبرئال اللجان والفاق امختصا، بصا الئحث عا امادة اائاةيا والسةا على بجااء 

 امعلواات احصا عليةا ب امكتب امكلف مصلحا اقاررا امعلوااتن

اكتب الئطابيات واصادر امعلواات: واا اةااه تلق  امعلواات الي يتحصا عليةا امكتب و امصاح امكلفا  -0 
يا ائتغاهان الئحث عا امادة اخاضعا لليايئا وتصفيتةا وتوزيعةا بن افت شيات اليااةب  امع

ويا، واتابعا بجاز الرااج  -2  اكتب التابيقات أو امااجعات اائاةيا: واا اةااه باجا القياا اخاضعا للمااجعا الس
ذ الفاق والتاخات على احرام التشايع  ا اآجال احادةن اتابعا وااابئا عما فاق امااجعا، والسةا على بجااء 

ايم امع ا، السةا على والت مول به، وحذا حقوق امكلفن اليايئا الذيا خيعوا للمااجعا، واحافاا على اصاح اخزي
تام لتقاريا امااجعا ب اإدارة اماحزيان ا عا عمليات امااجعا واإرئال ام ا  صيا اليااةب والائوم ال

 ( اكاتب و 24: وتيم )خامسا: امديرية الفرعية للوسائل

ايم اان امستخاان  -0   م امةي، ت اكتب اموظفن والتكويا: واا اةااه تسير امستخاان واتابعا اسار
ايا اعارف اأعوان الذيا  سن امستوى و وائتاعاةةا لاجتماع وتو أاارتةا، امساما ا بعااد وبجاز باااج 

 يزاولون رشاطاهمن

ذا امكتب بافع الاواتب وأجور امستخاان، وحذا تسايا رفقات اإدارة اكتب عمليات اميزاريا: يتك -0   فا 
زياننن(ن  )اهاتف، الئ

تاجةا بدارة اليااةب للوايا(ن -2   اد العتاد والوئاةا)شااء حا الوئاةا الي   اكتب الوئاةا: يتكفا 

ويا امطئوعات  -4   ب غايا التكفا اا طاف امفتشيات اكتب اتابعا امطئوعات: اا اةااه ضمان توزيع و
توى امطئوعات اائاةيا ب امايايا ااةويا لليااةبن  يا، تقام اابراحات اخاصا إلغاء أو تعايا   والقابيات امع
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 الثاي: اايكل التنظيمي للمديرية طلبام

 :  اايكل التنظيمي مديرية الضرائب لواية بسكرة09-02  رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

اءا على امعلواات امقااا اا بئا اايايا اليااةب  -بسكاة -امصار: اا بعااد الطالب ب
 
 
 

 مديرية الضرائب لواية بسكرة

امايايا الفاعيا 
 للعمليات

اكتب ااابئا التسير 
اما للئلاات 
وامؤئسات

 اكتب ااابئا التحصيا

امايايا الفاعيا 
 للتحصيا

اكتب التسجيا 
 والطابع

ايم  اكتب الت
شيط العابات  وت

 العااا

 اإحصاةياتاكتب 

 اكتب ااااول

امايايا الفاعيا 
 للوئاةا

امايايا الفاعيا  امايايا الفاعيا للابابا
ازعات  للم

 اكتب التصفيا

اكتب الئطابات 
 واصادر امعلواات

 اكتب الئحث عا
 امعلواا

اكتب اتابعا 
 امطئوعات

اكتب 
 الوئاةا

اكتب عمليات 
 اميزاريا

اكتب اموظفن 
 والتكويا

اكتب التابيق اائاة  
 وامااجعا

 اكتب الشكاوي

ازعات  اكتب ام
القياةيا واان 

الطعون

اكتب التئليغات 
 الصاف واأاا
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بائيةج امبحث الثاي: دراسة حالة خاصة التحقيق امعمق   مل الوضعية ا
   

ااي اائاةيا اما الوضعيا ج بعا التطاق ب ميع بجااءات التحقيق امعمق          ذا  ،ااارب ال م بئقاطةا ا 
اس اعماري )اكتب درائات(، وفقا للتحقيقحالا خاصا مث على أرض الوابع والقيام بارائا امئح جما  امعمق ة

 نالوضعيا اائاةيا
 

 امعمقامطلب اأول: خطوات وإجراءات عملية التحقيق 
اس اعماري امكلف مارس رشاط م بدراج      ا جما للتحقيق امعمق اة ات 0202الوضعيا اائاةيا ئ ، حيث أئ

ذ امةما لفابا التحقيق ) اكتب التحقيقات( امتكورا اا أربعا ) (  أعياء  على 24امايايا الفاعيا للابابا اائاةيا 
ن ) ققن اث ا ها  لى رأئةم رةيس الفابا، ومت درائا ( ع20رأئةم رةيس فابا التحقيقات اائاةيا ، حا اةما يس

 نجما وضعيته اائاةيااملف اائاة  للمكلف والتعاف على 
 

 أوا: إرسال اإشعار التحقيق
ائق بن  م اختيار امكلف ضما باةما اأشخاص اخاضعن للتحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا بسئب عام وجود ت

فقات وخاصا  ا امااخيا امصاحا وال ائب اع امااخيا امصاحا ا ئ اؤ لعقارات مئلغ حئر ا يت مئلغ  0200ابت
ذا الفاق الكئر بن اموارد امتاحا واائتعماات م اخياع امكلف لعمليا دج 222ن022ن00 ، وبسئب وجود 

اائاةيا جما ااعان عا التحقيق التحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيا، حيث م اباغ امعي اخياعه بعمليا الابابا 
احم  ،20/22/0202امؤرخ ا  0202/ م وض / م ف ر ج / م ت ج / ف ا /908ت ربمامسجا   والذي أبلغ

الوضعيا اائاةيا لتحايا اليايئا على الاخا اإما للفرة  جمااا خاله أركم ئتخيعون ب التحقيق امعمق 
واا خاله  22/22/0202وبعا بجااء التاخا اأو بتاريخ  ن20/00/0200ا  20/20/0222اممتاة اا 

احم بطئيعا التحقيق امقار ن واا خال الارائا وااطاع على الفكم اائاة  للاخا  وائتغال ميع امعلوا ات أبلغ
اكار  واا  O 7امتحصا عليةا اا ختلف اهيئات وحذا ردحم على امعلواات ا وثيقا وضعيا اممتلكات ئلسا 
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اتكم تقار  ،خال جوابكم على طلب امعلواات امقام بليكم وحذلك امعلواات امتوفاة لاى امصلحا وميع تصا
 ن20/00/0200ايا ا غ 20/20/0222تئليغكم بوضعيتكم اائاةيا للفرة اا 

  دراسة وفحص وضعية امكلف اتيا:
خال الارائا وااطاع على املف اائاة  للمكلف وائتغال ميع امعلواات امتحصا عليةا اا ختلف اهيئات اا 

على طلب امعلواات امقام  هاكار واا خال جواب O7على امعلواات ا وثيقا وضعيا اممتلكات ئلسلا  وحذا رد
 ، وحذلك امعلواات امتوفاة لاى امصلحان باات فابا التحقيق ائتخاص اماحاات التاليا:هالي

ذا خال - فقات على امااخيا امصاحا و  وجود فاق ا الاخا غر ارر رتيجا زادة ائالغ امصاريف وال
وات   ن0200-0200-0202-0222الس

ا  اته الفاوبات شااء عقارات مئالغ ضخما خال ئ ائب  22ن222ن022ن00مئلغ  0200اا بن  ذا ا يت و
 نالاخا امصاحاع 
ذا لكوره م يشار ا اريخ ائتام امئلغدج 22ن222ن222ن7مئلغ  هالايا امقام اا طاف اإباارعام بئول  -  ،و 

ك ( اي وم  تاةا ا  ،امئلغ لهتثئت ان الااةا با دفع  و م يتم تريا بوثيقا دفع باروريا ) وصا دفع عا طايق الئ
ك  او حساات اادخار امفتوحا ام  الشخص  ن هالكشف الئ

ك الوطي اازاةاي بسكاة نو الي م يتم تر  - ااسامات ا مويا ا ساا امفتوح لاى وحالا الئ  نيا اصار
 

 للمكلف  امطلب الثاي: سر عملية التحقيق من خّل التبليغ اأوي
 امداخيل تحديدأوا: ااسس امعتمدة ل 

ايا اموارد امتاحا واموارد امستعملا، وم اتئاع  اا خال امعلواات الواردة اا ختلف امصاح واادارات العموايا م 
ا اخاص( حما يل :   الطايقا التحاوريا )ايزان اخزي

 :3001خاص بسنة  -

ا اخاص وعليه فان  الطايقا امتئعا ا عمليا التحقيق   الطايقا التحاوريا و ذلك إتئاع         طايقا ايزان اخزي
حو اآي :    20/00/0222ا  20/20/0222اااياة للفرة اا  هوضعيت  تكون على ال
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 * اموارد امتاحة :
كيا وا ساات اااريا ا  -20  0222/ 20/20أرصاة ا ساات الئ

ا 20أرصاة أول ااة )– يا  التحقيق  0222/جارف   ( ئ ك  هللحساات امفتوحا امامع لاى الئ
اوق التوفر و ااحتياط  وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة   نص

يا -  20 ات هو  امااخيا امصاحا اا بئل :امااخيا امة ذا اا خال تصا ويا )  هوتلك امغااا و ا G1الس (  لس
 ن 0222

 ت * اأموال امستخدمة او استعماا
ارية ي   - 20         ساات ا ساات البنكية وا  3001/ 29/93أرصدة ا

ا 20رصيا آخا ااة )  - يا التحقيق للحساات امفتوحا ام 0222/ديسمر ( ئ ك  هامع لاى الئ
اوق التوفر وااحتياط وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة   ص

على رئالا طلب امعلواات  ا رد هو  امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف :امعيشيةامصاريف  -20
دج شةاا خال 22ن222ن02و امقارة  هحيث م اعتماد رفس امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف

ا  ن 0222ئ
  امصاريف الشخصية امسددة :-22

ات وحذلك  هدة اا بئلتسايا حقوق ضايئا الاخا اإما : و  ا قوق امسا- بوائطا التصا
ا  ذا لس  ن 0222وصوات التسايا امقااا للمصلحا و 

 دج وفقا لوصا التسايا  22ن022ن00تسايا اصاريف التاان على الشيخوخا مئلغ  -
ك الوطي اازاةاي و         -  24          ك  امفتوح لاى وحالا الئ  امسامات الشخصيا ا مويا ا ساا الئ

ا             ا ا ااارب الااةا و  ،0222ذا خال ئ ك  ظا  و امتمثلا ا ااوال م دفعةا ا ا ساا الئ
ات الشةاياذا بعا ائتئعاد ائالغ اإياادات امة               و امتئقى  ،يا احققا و امصاحا ا التصا
ك  م اعتئار اااخيا                غر اررة و غر  أخاىاا الفاق ا اااوال امافوعا ا ا ساا الئ
 اصاحا و لقا م ا صول عليةا حمايل  :             
ك -              د ج  22ن222ن000ن00  جموع امئالغ امافوعا ا ا ساا الئ
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   د ج 22ن027ن074ن0(  G50جموع ااياادات امصاحا ) -            
 22ن702ن202ن4الفاق =              

 

دول رق  (3001) ميزان اخزينة اخاص: 09-02 ما

 السنوات
 التعين

3001 

 اموارد امتاحا 
كيا و ا ساات اااريا الريايا -0  أرصاة ا ساات الئ
ك   - أ   20/20ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

 C.P.Aرصيا حساا  –ا 
يا -20  امااخيا امة
 شاط الاااخيا  -
 الاصيا اماحا  -

 
 07ن000ن020

58.89 
 
 
 

1.173.251.00 
 / 

 70ن220ن070ن0 جمو  اموارد امتاحة

 ااستعماات
كيا و حساات التوفر و ااحتياط  -0  ارصاة ا ساات الئ

ك  -أ  20/00ا   CNEPرصيا ا ساا الئ
ك   –ا   C.P.Aرصيا ا ساا الئ

 اصاريف امعيشا  -20
 صاريف الشخصياام -22
 CASNOSتسايا اصاريف التاان على الشيخوخا -أ

 تسايا حقوق اليايئا على الاخا اإما  -ا
ك الوطي  -24 ك  امفتوح لاى وحالا الئ اسامات شخصيا ا ا ساا الئ

 
 
 

 22ن040ن00
 04ن022ن0

 22ن222ن022
 

 22ن022ن00
 22ن002ن024

4.393.763.00 
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 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –: اايايا اليااةب  امصار

 : 3093-3099-3090خاص السنوات -
ا اخاص وعليه فان وضعيت       هالطايقا امتئعا ا عمليا التحقيق   الطايقا التحاوريا و ذلك إتئاع طايقا ايزان اخزي

حو اآي :    20/00/0200ا  20/20/0202اااياة للفرة اا   تكون على ال
 امتاحة:* اموارد 
كيا وا ساات اااريا ا  -20  0222/ 20/20أرصاة ا ساات الئ

ا 20أرصاة أول ااة )– يا  التحقيق للحساات امفتوحا ام  0200و 0200-0202/جارف ( ئ  هامع
اوق التوفر و ااحتياط  وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة ن ك ص  لاى الئ

ا  القاوض: ااباار -20 ه  امرم 0200الايا لس دج 22ن222ن222ن00و امقار بـ  "ع" و بن السيابي
ت ربم  ا  00/00/0200بتاريخ  002/0200ت عقا اباار بايا    ن "ن" اأئتاذع

يا :  و  امااخيا امصاحا اا بئل -  22 ات هامااخيا امة ذا اا خال تصا ويا )  هوتلك امغااا  و (  G1الس
وات   ن  0200و 0200-0202للس

 * اأموال امستخدمة او استعماات 
كيا وا ساات اااريا ا    -20    0222/ 20/00أرصاة ا ساات الئ

ا  /ديسمر20رصيا آخا ااة )  - يا   0200-0200-020( ئ  هالتحقيق للحساات امفتوحا امامع
اوق التوفر وااحتياط وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة  ك ص  لاى الئ

 اازاةاي بسكاة 

 5.280.053.23 جموع اأاوال امستعملا
 ( -)3.601.060.47 الفاق  ا الاصيا   

 % 214 رسئا الفاق
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على رئالا طلب امعلواات حيث  ا رد هامصاريف امعيشيا : و  امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف-20
وات 22ن222ن02و امقارة  هم اعتماد رفس امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف دج شةاا خال الس

يا التحقيق  ن  0200و 0200- 0202  امع
 امصاريف الشخصيا امسادة : -22
ات وحذلك  بوائطا هتسايا حقوق ضايئا الاخا اإما : و  ا قوق امسادة اا بئل-أ التصا

وات  ذا للس  ن 0200و 0200-0202وصوات التسايا امقااا للمصلحا و 
 00ن227ن000د ج و  22ن002ن020تسايا اصاريف التاان على الشيخوخا مئلغ  -ا
وات  02ن442ن004و  على التوا وفقا لوصا التسايا  0200-0200-0202للس
 على الشياع ا ا رصف امئلغ امساد جااء شااء العقار: و يتمثتسايا حقوق التسجيا و ااشةار -ج

ه  ااام  00/00/0200بتاريخ  000/0200حسب العقا ربم دج22ن222ن222ن40الئالغ م
  ن"ن"اائتاذ 

اصفا على الشياع بتاريخ  -  24          اصفا : م شااء العقار ا   00/00/0200شااء عقار ا
 

دول رقم   (3093-3099-3090) اخاص : ميزان اخزينة03-02ا

وات                                            الس
 التعين

0202 0200 0200 

 اموارد امتاحا 
كيا و ا ساات    -20 أرصاة ا ساات الئ

 اااريا الريايا و التوفر و ااحتياط 
ك   -أ ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

20/20  
 C.P.Aرصيا حساا  -ا 
 ااباار الايا  –القاوض  -0

يا -22  امااخيا امة

 
 
 

 22ن040ن00
 04ن022ن0

/ 
 

 22ن004ن002

 
 
 

 00ن222ن02
 04ن204

/ 
 

 22ن022ن000

 
 
 

 72ن702ن02
 04ن700

 22ن22ن222ن00
 

 22ن000ن240ن0
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              ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 

شاط  -  اااخيا ال
 الاصيا اماحا  -

 

 04ن727ن270ن02 22ن404ن200 02ن004ن002 جمو  اموارد امتاحة

 ااستعماات
كيا و حساات التوفر  -0 ارصاة ا ساات الئ

 و ااحتياط 
ك  -أ ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

20/00 
ك   -ا   C.P.Aرصيا ا ساا الئ
ك   -ج   AGBرصيا ا ساا الئ

 اصاريف امعيشا  -20
 صاريف الشخصياام -22
تسايا اصاريف التاان على الشيخوخا  -ا

CASNOS 
 تسايا حقوق اليايئا على الاخا اإما  -ا

 ℅ 2تسايا حقوق التسجيا و ااشةار  -ج
ك   -24 اسامات شخصيا ا ا ساا الئ

ك الوطي اازاةاي بسكاة   امفتوح لاى وحالا الئ
اصفا على الشياع بتاريخ  -0 شااء عقارات ا

00/00/0200 

 
 

 00ن222ن02
 04ن202

 

600.000.00 
 

231.120.00 

165.925.00 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

29.763.50 

725.84 

 

600.000.00 

 

188.307.11 

56.242.00 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

30.236.02 

491.84 

9.500.00 

600.000.00 

 

124.443.60 

269.244.00 

675.000.00 
/ 
 

 22ن222ن022ن00

 40ن200ن020ن04 40ن220ن070 22ن220ن207ن0 جموع اأاوال امستعملا
- 167.641.16 - الفاق  ا الاصيا   

563.574.00 
-832.207.00 

 ℅ 00ن2 ℅ 24ن002 ℅ 02ن02 رسئا الفاق
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  اتيا: حديد امداخيل اخاضعة
ايا امااخيا اخاضعا لليايئا على الاخا  وات م  حما يل  ا   0200و 0200، 0222،0202ااما للس

 :اااول أدم
دول رقم   3093-3099-3090-3001: حديد امداخيل اخاضعة للسنوات 02-02ا

 
 السنوات                                              

 التعين
0222 0202 0200 0200 

 22ن000ن240ن0 22ن022ن000 22ن004ن002 22ن000ن072ن0 امااخيا امصاحا  او امغااا

الفارق ا الاصيا السالب امعتما  
 حمااخيا غر اصاحا 

3.601.060.00 
 

 22ن074ن002 22ن040ن007

 
 22ن027ن002

 22ن000ن002ن0 22ن702ن044 22ن000ن227 4.774.311.00 إماي امداخيل امعتمدة بعد التحقيق 

 22ن000ن240ن0 22ن022ن000 22ن004ن002 22ن000ن072ن0 امغرمةامداخيل امصرحة او 

 22ن027ن002 22ن074ن002 22ن040ن007 3.601.050.00 الزادات

 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 
 

وات  ℅ 00ااحاا : الزادات ا تتجاوز      و التا غر خاضعا حسب رص التعليما    0200و 0202للس
 ن 00/20/0222/ و م / م ع ض بتاريخ 020ربم 

ج ان فابات أحر اا ااياادات والفاق يفسا   اا خال اااول رست اموارد امستعملا تفوق اموارد امتاحا أي أن ال
ذ اأاوا عا مصار  ئا، حمادخيا غر اصاح ها اذا م يقام امكلف ترياات اق ل بعقود اوثقا اثا باوض، 

ن   اراثننن ا
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قوق والغرامات   الثا: حديد ا
اام التصايح اماابب حما يل  ا اااول: %02م تطئيق اليايئا معال حا يقار ا   اعتئار أن امكلف ايع ل

دول رقم  قوق والغرامات للسنوات 02-02ا  3099-3001: حديد ا
 

 السنوات
 التعين

3001 3099 

 22ن200ن000 954.862.00 ا قوق امستحقا
 22ن040ن00 22ن002ن024 ا قوق امصاحا او امغااا

 22ن704ن000 720.212.00 ا قوق امغفلا 
 22ن227ن00 180.053.00 غاااات الوعاء 

 22ن000ن002 900.265.00 جموع ا قوق والغاااات 
 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب           

 
ا  ا قوق امسادة تتمثا ا ا قوق امسادة :مّحظة ذا بتطئيق اعال ضايئا  0200و حذلك  0222لس و 

ا   ن% 02حاة بار
ب 4-2يتيح اا اااول ربم ) مثلا تساد اا بئا امكلف حئرة جاا  أن( أن جموع ا قوق والغاااات والي 

 9  دج9319139900و دج  900.265.00ا امئالغ 

، با أن امئالغ   جما الوضعيا اائاةيا امعمق لكا رغم ذلك فان ائرداد ا قوق وامئالغ يؤحا أميا عمليا التحقيق       
ه حصيلا امسرجعا ا مكا بيائةا بعاد املفات أره مكا اااجعا الف واحا يكون ذو خطا ضاي  حئر  تج ع وي

 ضايئيا حئرة أحثا اا عاد اعن اا املفات والعكسن
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دول رقم  قوق والغراماتحديد : 05-02ا   جمو  ا
 

قــــوق البيـــان قوق والغرامات الغرامات ا  ا
اليايئا على الاخا اإما 

ا  0222لس
720.212.00 180.053.00 900.265.00 

ا اليايئا على الاخا  اإما لس
0200 

 22ن000ن002 22ن227ن00 22ن704ن000

 022ن200ن020 222ن020ن02 22ن200ن020 اجموع
 

 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 
 

لليااةب ا امساةا لواة  االتحكيم اا امايا لقا ابلغت اصاح اليااةب للشخص اخاضع للابابا ااكاره طلب      
ص امادة   اائاةيا اا بارون اإجااءات 20الفقاة  00امتعلقا الوباةع او القارون طئقا ل

دفعةا اا بئا امكلف  ا الواجباليايئا على الاخا اإما امستحق جموع أنراحظ ( 0-2اا اااول ربم )    
 دجن 022ن200ن020ا تقار 

فع على الاولا امعمق اائاة  التحقيق لذلك يعتر     ناةم جاا ا زادة اإياادات والتحصيا الياي  الي تعود ال

 تتائج التحقيق النهائي بعد رد امكلف وجلسة التحكيمامطلب الثالث: 
 امداخيل تحديدل امعتمدة أوا: اأسس

 :3001خاص بسنة  -
و امودع لاى اصالــح اايايا اليااةب بتـــاريخ  22/20/0204ا بعا ايااع رد امكلف امؤرخ        
/ م و ض / 0020حول رتاةج التحقيق الواردة ا التئليغ ااو ربم  هو اعراضات هو امتعلق ماحاات 00/00/0202

 يا هو امستلم اا طاف 00/00/0202امؤرخ ا  0202م ف ر ج / م ت ج / ف أ /
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ص امادة لل ئهطلواا خال  00/00/0202بيا بتاريخ   فقاة  00تحكيم اا السيا امايا الواة  لليااةب طئقا ل
/ او ض / م ف ر 074السا التحكيم عا طايق اائتاعاء ربم  جااءات اائاةيا حيث م ائتاعاؤ اا بارون اا 20

ت  02/20/0204وبعا ارعقاد جلسا التحكيم بتاريخ  02/20/0204امؤرخ ا   0204ج / م ت ج / ف أ /
قاط امشار اليةا اا طاف حو  هاشااف السيا امايا الواة  لليااةب م التطاق ا ال قطا و الي حارت على ال رقطا ب

 اآي: 
قطا ااو  هوثق اائتاذ "ن "و الذي افاد ار: و تتعلق بطلب بئول العقا التوثيق  لاباار بايا احار اا طاف ام ال

اا السيا "ع" و يستحق خال اجا  00/00/0222د ج بتاريخ  22ن222ن7222بمتم ابراض ائلغ بار 
وات ابتااءا اا  20ابصا   ن 20/02/0202ئ

ح باوض للغر و ان العقا يتوفا على حا ا ااواا : ا داات اااكاريات اماليا للمقاض السيا "ع" تسمح له م
ا  ايا خال ئ بئا اجااء عمليا التحقيق فاره تقار  بئول  ائلغ القاض  0222الشاوط القاروريا ا جارب ذلك  م 

 ضما اموارد امتاحا ن   
ةا هو عليه فان وضعيت  ا اائاةيا ال حو اآي :  0222ةيا لس  تكون على ال

 * اموارد امتاحة :
كيا وا ساات اااريا ا -20  0222/ 20/20أرصاة ا ساات الئ

ا 20أرصاة أول ااة )– يا  التحقيق للحساات امفتوحا ام 0222/جارف   ( ئ ك  هامع لاى الئ
اوق التوفر و ااحتياط  وحالا بسكاةن ووح  نالقاض الشع  اازاةاي بسكاةالا ص

يا :  و  امااخيا امصاحا اا بئل - 20 ات هامااخيا امة ذا اا خال تصا ويا هوتلك امغااا  و )   الس
G1 ا  ن 0222(  لس

د ج و احارة اا طاف  22ن222ن222ن7باوض : بعا ااطاع على عقا توثيق  لاباار بايا مئلغ  – 22
توي على حا الشاوط القاروريا و ان امقاض لايه ااكاريات االيا تسمح له اابااض  اائتاذ "ن" ان العقا 

 وهذا م ادراج امئلغ ضما اموارد امتاحا ن
 * اأموال امستخدمة او استعماات 

كيا وا ساات اااريا ا -20     0222/ 20/00أرصاة ا ساات الئ
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ا 20رصيا آخا ااة )  - يا  التحقيق للحساات امفتوحا ام 0222/ديسمر ( ئ ك  هامع لاى الئ
اوق التوفر وااحتياط وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة   ص

على رئالا طلب امعلواات حيث  ا رد هامصاريف امعيشيا : و  امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف-20
ا22ن222ن02و امقارة  ها امصاحا اا طافم اعتماد رفس امصاريف امعيشي  ن  0222دج شةاا خال ئ

 امصاريف الشخصيا امسادة : -22
ات وحذلك  هتسايا حقوق ضايئا الاخا اإما : و  ا قوق امسادة اا بئل- بوائطا التصا

ا  ذا لس  ن 0222وصوات التسايا امقااا للمصلحا و 
 دج وفقا لوصا التسايا  22ن022ن00شيخوخا مئلغ تسايا اصاريف التاان على ال -

ك  امفتوح لاى وحالا -  24          ك الوطي اازاةاي و  امسامات الشخصيا ا مويا ا ساا الئ ذا خال  الئ
ا  ا ا ااارب الااةا و و امتمثلا ا ااوال م دفعةا ا ا ساا 0222ئ ك  ظا ذا بعا ائتئعاد ائالغ  الئ
ك  م اإ ات الشةايا و امتئقى  اا الفاق ا اااوال امافوعا ا ا ساا الئ يا احققا و امصاحا ا التصا ياادات امة

 اعتئار اااخيا اخاى غر اررة و غر  اصاحا و لقا م ا صول عليةا حمايل  : 
ك   -              د ج  22ن222ن000ن00جموع امئالغ امافوعا ا ا ساا الئ
  د ج 22ن027ن074ن0(  G50جموع ااياادات امصاحا ) -            

 22ن702ن202ن4الفاق =              
دول رقم   3001:ميزان اخزينة اخاص لسنة 01-02ا

وات                         التعين                     الس
 

0222 

 اموارد امتاحا 
كيا و ا ساات اااريا الريايا و حساات    -20 أرصاة ا ساات الئ

 اادخار 
ك   -أ   20/20ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

 C.P.Aرصيا حساا  -ا 
يا -20  امااخيا امة

 
 
 

 07ن000ن020

58.89 
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 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 
 
    : 3309-3099-3090خاص السنوات  -
ت ربمتئعا           / م وض / م ف ر ج / 0200لإعان عا التحقيق امعمق ا الوضعيا اائاةيا الشاالا  امسجا 

ا 02/22/0202امؤرخ ا  0202م ت ج / ف ا / ئتخيعون ب التحقيق امعمق ا  هاا خاله أر والذي أبلغ
ا  20/20/2010اممتاة اا الوضعيا اائاةيا الشاالا  لتحايا اليايئا على الاخا اإما للفرة 

ا 22/22/0202وبعا بجااء التاخا اأو بتاريخ   20/00/2012 بطئيعا التحقيق امقار ن واا  واا خاله أبلغ

شاط  -  اااخيا ال
 باوض  -22
   00/00/0222ااباار بايا بتاريخ  -

1.173.251.00 
 / 

 22ن222ن222ن7

 70ن220ن070ن0 جمو  اموارد امتاحة

 ااستعماات
كيا و حساات التوفر و ااحتياط  -0  ارصاة ا ساات الئ
ك  -أ  20/00ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

ك   -ا   C.P.Aرصيا ا ساا الئ

 اصاريف امعيشا  -20
 صاريف الشخصياام -22
 CASNOSتسايا اصاريف التاان على الشيخوخا  -ا

 تسايا حقوق اليايئا على الاخا اإما  -ا
ك  امفتوح لاى  -24 اسامات االيا شخصيا ائلغ اودع ا ا ساا الئ

ك الوطي اازاةاي بسكاة   وحالا الئ

 
 

 22ن040ن00
 04ن022ن0

 22ن222ن022
 

 22ن022ن00
 22ن002ن024

4.393.763.00 

 5.280.053.23 جموع اأاوال امستعملا
  02ن222ن220ن2 الفـــاق  ا الاصيا   
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اائاة  للاخا  وائتغال ميع امعلواات امتحصا عليةا اا ختلف اهيئات وحذا ه خال الارائا وااطاع على الف
 هعلى طلب امعلواات امقام بلي هاكار  واا خال جواب O 7على امعلواات ا وثيقا وضعيا اممتلكات ئلسا  رد

ات ةاةيا اائاةيا هبوضعيت هتقار تئليغ هوحذلك امعلواات امتوفاة لاى امصلحا وميع تصا  20/20/2010للفرة اا  ال
ادا ا اماحا 20/00/2012ا غايا  ذا ائت  ات ااتيا : و 

وات  - ذا خال الس فقات على امااخيا امصاحا و وجود فاق ا الاخا غر ارر رتيجا زادة ائالغ امصاريف وال
    0200و 0200- 0202
ا        و ما ئئق ذحا فان الطايقا امتئعا ا عمليا التحقيق   الطايقا التحاوريا و ذلك إتئاع طايقا ايزان اخزي

حو اآي :   20/00/0200ا  20/20/0202اااياة للفرة اا  هعليه فان وضعيتاخاص و   تكون على ال
 * اموارد امتاحا :

كيا وا ساات اااريا ا - 20  0222/ 20/20أرصاة ا ساات الئ

ا  /جارف 20أرصاة أول ااة )– يا  التحقيق للحساات امفتوحا ام  0200و 0200-0202( ئ  هامع
اوق التوفر و ااحتياط  وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة ن ك ص  لاى الئ

ا  : القاوض -20 د ج  22ن222ن222ن00و بن "ع"  و امقار بـ  هامرم بي 0200ااباار الايا لس
ت ربم  ا اائتاذ "ن"  00/00/0200بتاريخ  002/0200ت عقا اباار  بايا   ع

يا :  و  امااخيا امصاحا اا بئل -  22 ات هامااخيا امة ذا اا خال تصا ويا )  هوتلك امغااا  و (  G1الس
وات   ن  0200و 0200-0202للس

 * اأاوال امستخااا او ائتعماات: 
كيا وا ساات اااريا ا  -20    0222/ 20/00أرصاة ا ساات الئ

ا /ديسمر ( 20رصيا آخا ااة )  - يا  التحقيق للحساات امفتوحا ام  0200-0200-020ئ  هامع
اوق التوفر وااحتياط وحالا بسكاةن ووحالا القاض الشع  اازاةاي بسكاة  ك ص  لاى الئ

على رئالا طلب امعلواات حيث  ا رد هامصاريف امعيشيا : و  امصاريف امعيشيا امصاحا اا طاف-20
وات 22ن222ن02و امقارة  هصاريف امعيشيا امصاحا اا طافم اعتماد رفس ام دج شةاا خال الس

يا التحقيق  ن  0200و 0200- 0202  امع
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 امصاريف الشخصيا امسادة : -22
ات وحذلك  هتسايا حقوق ضايئا الاخا اإما : و  ا قوق امسادة اا بئل--أ بوائطا التصا

وات وصوات التسايا امقااا للمص ذا للس  ن 0200و 0200-0202لحا و 
 00ن227ن000د ج و  22ن002ن020تسايا اصاريف التاان على الشيخوخا مئلغ  -ا
وات  02ن442ن004و  على التوا وفقا لوصا التسايان 0200-0200-0202للس
الشياع  على تسايا حقوق التسجيا و ااشةار : و يتمثا ا رصف امئلغ امساد جااء شااء العقار -ج

ه  ااام  00/00/0200بتاريخ  000/0200حسب العقا ربمدج 22ن222ن222ن40الئالغ م
 ناائتاذ "ن"

اصفا على الشياع بتاريخ  -  24          اصفا : م شااء العقار ا   00/00/0200شااء عقار ا
دول رقم   3093-3099-3090:ميزان اخزينة اخاص السنوات 07-02ا

 

وات                                            الس
 التعين

3090 3099 3093 

 اموارد امتاحا 
كيا و ا ساات اااريا الريايا و التوفر و    -20 أرصاة ا ساات الئ

 ااحتياط 
ك   -أ   20/20ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

 C.P.Aرصيا حساا  -ا 
 ااباار الايا  –القاوض  -0

يا -22  امااخيا امة
شاط  -  اااخيا ال
 الاصيا اماحا  -

 
 
 

 22ن040ن00
 04ن022ن0

/ 
 

 22ن004ن002

 
 
 

 00ن222ن02
 04ن204

/ 
 

 22ن022ن000

 
 
 

 72ن702ن02
 04ن700

 22ن22ن222ن00
 

 22ن000ن240ن0
 

 04ن727ن270ن02 22ن404ن200 02ن004ن002 جموع اموارد امتاحا
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 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 
 اتيا:حديد امداخيل اخاضعة 

ا التحقيق حما  وات  ايا الاخا اخاضع لليايئا على الاخا ااما مختلف الس اا خال درائا رد امكلف وجلسا التحكيم م 
 :   ائن ا اااول التا

 

دول رقم   3093-3099-3090-3001: حديد الدخل اخاضع للسنوات 02-02ا
 

وات                                                الس
 التعين

0222 0202 0200 0200 

 22ن000ن240ن0 22ن022ن000 22ن004ن002 22ن000ن072ن0 امااخيا امصاحا  او امغااا

الفارق ا الاصيا السالب امعتما حمااخيا غر 
 اصاحا 

 22ن074ن002 22ن040ن007 22

 
 22ن027ن002

 اائتعماات
كيا و حساات التوفر و ااحتياط  -0  ارصاة ا ساات الئ
ك  -أ  20/00ا   CNEPرصيا ا ساا الئ

ك   -ا   C.P.Aرصيا ا ساا الئ
ك   -ج   AGBرصيا ا ساا الئ

 اصاريف امعيشا  -20
 صاريف الشخصياام -22
 CASNOSتسايا اصاريف التاان على الشيخوخا  -ا

 تسايا حقوق اليايئا على الاخا اإما  -ا

 ℅ 2تسايا حقوق التسجيا و ااشةار  -ج
ك الوطي  -24 ك  امفتوح لاى وحالا الئ اسامات شخصيا ا ا ساا الئ

 اازاةاي بسكاة 
اصفا على الشياع بتاريخ  -0  00/00/0200شااء عقارات ا

 
 

 00ن222ن02
 04ن202

 

600.000.00 
 

231.120.00 

165.925.00 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

29.763.50 

725.84 

 

600.000.00 

 

188.307.11 

56.242.00 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

30.236.02 

491.84 

9.500.00 

600.000.00 

 

124.443.60 

269.244.00 

675.000.00 
/ 
 

 22ن222ن022ن00

 40ن200ن020ن04 40ن220ن070 22ن220ن207ن0 جموع اأاوال امستعملا
 832.207.00- 563.574.00- 167.641.16 - الفاق  ا الاصيا   

 ℅ 00ن2 ℅ 24ن002 ℅ 02ن02 رسئا الفاق
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 22ن000ن002ن0 22ن702ن044 22ن000ن227 22ن000ن072ن0 بما امااخيا امعتماة بعا التحقيق 
 22ن000ن240ن0 22ن022ن000 22ن004ن002 22ن000ن072ن0 امااخيا امصاحا او امغااا

 22ن027ن002 22ن074ن002 22ن040ن007 ا ش ء  الزادات

     
 ن0200وايا بسكاة  –الابابا اائاةيا فاع  –امصار : اايايا اليااةب 

 
وات  ℅ 00ااحاا : الزادات ا تتجاوز  و التا غر خاضعا حسب رص التعليما ربم    0200و 0202للس

 ن 00/20/0222/ و م / م ع ض بتاريخ 020
اما عا عمليا التحقيق     ا اائاة  امعمق ا تزايا اا اااول السابق راحظ ان الزادات ال ا اخاى، فما ئ اا ئ

سئا  0200ا  0202 ا  %00ن72الزادات حارت ب سئا  0200ا  0200، واا ئ الزادات حارت ب
و اا يؤحا ويرز اميا التحقيق امعمق ا جما الوضعيا اائاةيا واسامته ا الكشف عا حاات %04ن20 ن و

ا  ا و امئالغ امةما وال ا والاليا  جزةنالتةاا اممك  عا القياا ام
قوق والغرامات  الثا: حديد ا

دول رقم  قوق والغرامات: 01-02ا  حديد جمو  ا
 

وات  الس
 التعين

0222 0200 

 22ن200ن000 22ن002ن024 ا قوق امستحقا
 22ن040ن00 22ن002ن024 ا قوق امصاحا او امغااا

 22ن704ن000 ا ش ء  ا قوق امغفلا 
 22ن227ن00 ا ش ء  غاااات الوعاء 

 22ن000ن002 ا ش ء  جموع ا قوق والغاااات 
 ن0200وايا بسكاة  –فاع الابابا اائاةيا  –امصار : اايايا اليااةب 
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ا   ااحاا : ا قوق امسادة تتمثا ا ا قوق امسادة ذا بتطئيق اعال ضايئا حاة  0200-0222لس و 
ا    % 02بار

تج اا خال  ا اااول رست ذا بعا ااعراف خال  0222أعا أن اموارد امتاحا تغط  اائتعماات لس ز
والتا اتوجا أي  0222ن00ن00دج بتاريخ  222ن222ن7جلسا التحكيم بعقا ااباار بايا اموثق مئلغ 

ا   ن0222تسويا لس
ا  فقات واائتعماات وبذلك يوجا فان اما اموارد امتاحا )امااخي 0200أاا ئ ا احققا( ا تغط  ائلغ ال

ن 074ن002فارق مئلغ     دج ويعتر حاخا غر اصاح به وايع لليايئا على الاخا ااما
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 :اخّصة
ا لطايقا التحقيق امعمق           اا خال درائا حالا مايايا اليااةب لوايا  جما الوضعيا اائاةيا بعا ائتعااض

تاج اايل : بسكاة،   مكا ائت
ا عا التحقيق امعمق يوجا عاة عوااا مكا أن تؤثا على  - ا قيق آخا، اا أاثلا  أوا صيلا اليايئيا ال أي 

ائب،  اصا القاةما امتابعا، توفا امعلواا ا الوبت ام ائئا ا اختيار ا بتئاعذ العوااا حفاءة الع أئاليب ام
 اأشخاص اخاضعن للتحقيق امعمق جما الوضعيا اائاةيان

ااا ا احتشاف اواطا التةاا الياي ، وائرداد ائالغ يامعمق جما الوضعيا اائاةيا  ان التحقيق - لعب دورا 
ا الاولا،    نحثر اا الاعم لتحقيق الفعاليا امطلوبا  بتاج  أها باااا خزي

م  امكلف ما تعسف  بن - قق العاالا بن  اإدارةجلسا التحكيم باائا امايا الواة  لليااةب  اائاةيا، و
 اأاوالدج، ضما 222ن7222امكلفن حيث م بئول القاض الذي ئئق رفيه اا بئا احققن مئلغ 

ا   ن امايا بشاط توفا اااكاريا اماليا للمقاض اا طاف 0222امتاحا لس

ان طايقا التحقيق امعمق جما الوضعيا أثئتت فعاليتةا ا بعض ا اات والي ا مكا اعااتةا بطاق التحقيق  -
ائئا امكلف   ناأخاى و  التحقيق احائ  والتحقيق امصوا، وذلك لعام جاوى ااطاع على 

سب حئرةنأن امئالغ والغاااا -  ت امستحقا تال على وجود هاا ضاي  وب

والئحث اايا  امعمق، اائاة  التحقيق تكثيف عمليا الرجا للملفات اائاةيا ضما بطار  حما ان العما على -
ا  ه العي عا امعلواات اائاةيا الي تعتر أئاس حشف الوضعيا ا قيقيا للمكل ف، حيث تتم باجته للتحقيق وا

ا، وال ي تكون اعرة فعا عا حاات التةاا الياي  يعتر ااخا أئائيا  لتحقيق جئاة  الي يتم اختيار
 ناعمق فع ال

 



 
 
 

 
 خاتمـة
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 اخامة

ا موضوع دور التحقيق امعمق              اول ا خال ت ما الوضعيا اائاةيا حدحا الوئاةا الابابيا امةما اعااا جحاول
اا جالي تاور حول دور التحقيق امعمق  اإشكاليا اة  ما الوضعيا اائاةيا ا ا ا اا التةاا الياي ن رااا لت ظا

وعت  ايا التجارة اخارجيا وثورة ااتصاات وامعلواات، حيث ت و العوما، و ا امتزايا  التةاا الياي  ا ظا اا
ا، وابااز جةود الاولا امئذولا اا خال ادارها اشكاها وتعقات ائاليب اقارب ا وتعادت حذلك آار تةا وتقايا

ذ ا اةناليايئيا ا التصاي واواجةا   لاا

ذا الئحث امتواضع ابااز جاعا بعض الطاق واائاليب اهااا للابابا اائاةيا وامتمثا ا التحقيق  ا اا خال  وبا عمل
امعمق جما الوضعيا اائاةيا، لكا التةاا الياي  اازال مارس اا بئا امكلفن اليايئا ويطورون ائاليئه حلما 

اواتةا القاروريا الي تعاي اا تطورت ااحااث والقوارن، وا امقاب ا جا اادارة اائاةيا تسعى ااكارياها واعواها، وا
اة التةاا،  الي  اأخاى اأئئاااائاةيا والعايا اا  وبدارتهامستما اا عام الثقا بن امكلف رقاةص حئرة وراء ظا

 ه امكلفن للتملص اا اليايئانتسةم ا توج  

 كنتائج للدراسة: -
 : تتائج تظريةأوا -

تعتر اليايئا وئيلا فعالا اا بن وئاةا السيائا اماليا للاولا، ما تتمتع به اا بارة على التاثر على الوابع  -
اثةا التةاا الياي  على ااارب  اابتصادي وااجتماع ، وتتجسا اميا اليايئا ا ختلف اآار الي 

، ااجتماع  والسيائ   ناابتصادي، اما
اتج عا حثاة التعايات  - اام الياي  اازاةاي يتسم التعقيا ال وحيفيات حساا اليااةب  واإعفاءاتال

 مختلف ارواعةان
ةا عام الوع   - اي الغش والتةاا اليايئن، اا بي اك العايا اا اائئاا الي ئامت ا تفش  ظا

اليغط الياي  على امكلفن ما يافعةم ا اتئاع الياي ، وعام ائتقاار التشايع الياي  وتعقا وزادة 
 نختلف السئا لتفادي تسايا اا عليةم اا ضااةب

ن توعيا -  ئواء، حا على اخاص والقطاع الاولا، عاتق على تقع اأاا ذا واسؤوليا اليايئيا مسؤوليتةم امواط

ا اماارس خال فما اأاا، ذا عا اسؤوا الاولا اواطي اا شخص حا يعتر أن ب با  وامعا

شاات خال اا وحذلك الياي ، الوع  استوى رفع ا الاولا تئاأ وااااعات،  الصحف ا وامقاات ال

اوات خال واا العااا، يا وااجتماعات ال امةا الي امة  فاره ذلك تطئيق م اا فإذا اخاص، القطاع ي

ابص الياي  التةاا احتماات اا حصا ذلك فان وبذاي  اليا  الوع  استوى رفع على ئيعما  ئتت

 سن على ئيعما الياي  الوع  استوى رفع أن ب إضافاا احصلا اليايئيا امئالغ زادة والتا ،اارائتم

 نواإدارة امكلف بن العابا
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ئاةيا، والتا لتحسن امادوديا ااةيا الفعالا الابابا اائا أدواتما الوضعيا اائاةيا احا جالتحقيق امعمق  -
 ا فاظ على الصاح العامن

 تتائج تطبيقية:

بن ضعف الوئاةا اماديا والئشايا وبل ا التحفيز يؤثا بشكا حئر على عاد املف ات امختارة للتحقيق وعلى  -
عا العايا اا احققن يغادرون ب بطاعات أخاى  ا على فاص أحسا ) عمليا امااجعا حكا، وحذلك  لتوفا

اك ائتقالا ثاثا افتشن رةيسين اا اايايا اليااةب بسكاة    0202-0202فخال الفرة  حان 
ح أجور أعلى(ن  وتوجةةم لقطاعات م

رغم رتاةج التحقيق اائاة  امعمق اا حيث امئالغ امسرجعا، واحصا عليةا اا طاف ادارة اليااةب فة  ا  -
الي تعما على  واأئاليبالئحث ا الطاق  اإدارةةا ئوى على وجود هاا ضاي  وائعن على تعر ا دالت

اة التةاا الياي ن  قيق جاعا التحقيق وائرداد احر عاد اا ا قوق او التخفيف اا ظا

 توصيات:

اليايئيا، عا طايق برشاء شئكا اعلوااتيا  اإدارةاآ ا حا اصاح  اإعاموائتعمال  بدخالالعما على   -
فيذ  ةا اا رفع استوى خاااها، وامتابعا ااياة للمكلفن وئاعا الت ذات صلا بكافا اإدارات العموايا لتمكي

اة التةاا الياي ؛  وباجا الابابا اائاةيا، فاإعام اآ اا بن أجع الطاق لعاج ظا

سيقا بياورة اخاص القطاع فيز -  تلك بئا اا امعاة والارائات اأحاث اا لائتفادة ااااعات اع لت

ابيات على وااطاع ااااعات افع الياي  التةاا عام ا  نحسئةا الي وام

 ؛اخطرة السلئيا ورتاةجه الياي  التةاا وأارخاطا  حول والارائات اأحاث اا امزيا بجااء -

اة التةاا والغش اليايئين اإدارةضاورة الافع اا حفاءة  -  ؛اليايئيا للحا اا ظا

اء باار  أنب  - ةجيا علميا، أي ب ا على درائات اسئقا وغر ت جئاةيايكون التشايع الياي  اكيفا وفق ا
 عشواةيا؛

 نتوفر بيئا ااةما لائتثمار اا خال التحفيزات اائاةيا، وتطةر اادارة اا العاابيا والئروبااطيا -

ذا عا طايق ختلف وئاةا  - العما على رشا الوع  الياي  لاى امكلف اليايئا واوظف  اليااةب حذلك، و
اام الياي  واستجااته، وادراج الثقافا اليايئيا ضما الرااج الربويا )  اإعام ايم التقيات حول ال اع ت

ا، وااااعاتنن(  ؛اماارس، امعا

ا اكافحا التةاا الياي  يكما ا حتميا توافا الوضوح التام وصياغا  أئائيايلعب التشايع اائاة  دورا  -
الذي  اأااالقواعا الئشايا والئعا عا حا غموض يفسح جال التملص اا دفع اليايئا، وارتفاع رسب التةاا 

اليا موارد الاولا يتطلب تئسيط القوارن وجعلةا اارا واتماشيا اع ا احا اابتصاديا واا ييما باور اادوديا ع
ةا وجعا اليايئا اخذ امكارا الاةقا ها وتؤدي الاور ا قيق  هان  اماليا ا
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 آفاق البحث:
طلقا لئحوث       ا ا  ا امستقئا اثا: أخاىا ااخر أاا ان يكون حث
 ؛آليات تفعيا الابابا اائاةيا ا اازاةا -

 ؛واقرحات التفعياالابابا اائاةيا بن امعوبات  -

اام اائاة ن - م ا تاشيا ال  ارئاء ائادة ا وحما يسا
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 العربية اللغة امراجع أوا:
 الكتب 
 

طيب وآخرون -1 شر، اأردن،، أسس امالية العامةخالد ا   5002، الطبعة الثانية، دار وائل لل

رزي،  -5 باية والضرائبمد عباس  زائر، اقتصادات ا ومة، ا   5002، الطبعة الرابعة، دار 

درية امالية العامةيونس أمد البطريق ،  -3 امعية، ااسك  ، دار ا

ب عوض ه،  -4 درية مبادئ امالية العامةزي  ، ااسك

زائر،  جباية امؤسسات،ميدة بوزيدة،  -2 امعية، ا  5002الطبعة الثانية، ديوان امطبوعات ا

زائر،  ،ة النظام الضريي بن النظرية والتطبيقفعالياصر مراد،  -6 ومة، ا  5003دار 

بة السعيد مد -2 ، دار الطبعة ، الضريي التهرب صور ، و شر اأو درية والثقافة ال   1966، ، اإسك

زائراصر مراد،  -2 زائر، التهرب والغش الضريي ي ا شر والتوزيع، ا ، دار قرطبة لل   5004، الطبعة اأو

امعة ااردنية، اأردن،  الضريي والتشريع العامة امالية ، حصاونة سعيد جهاد -9 قوق، ا ، كلية ا
1999-5000  

شر والتوزيع، عمان، ااردن، احاسبة الضريبية وتطبيقاهاعليان الشريف،  -10   1991، دار الفكر لل

ور أوسرير، وآخرون، -11 زائر،  جباية امؤسسات،م زائرية ، ا ، مكتبة الشركة ا  5009الطبعة اأو

ت  واملتقيات اجّا
،قسم احاسبة، كلية أثر التهرب الضريي على التنمية امستدامة ي اأردنعبد الرمان زيدان، وآخرون،  -1

 5010ااقتصاد والعلوم اإدارية، جامعة الزيتونة ااردنية، اأردن، 

سن  -5 صورأمد علي و ا د ي الشركات حوكمة ،  دورام  ديوان على التطبيق الضريي التهرب من ا

العدد ااول، جلة العلوم اانسانية وااقتصادية، كلية الدراسات التجارية، السودان،  ااحادي الضرائب
ولوجيا،    5013جامعة السودان للعلوم والتك

بائية الرقابة آليات لتفعيل مقرح اطار حو ،بوعام وهي -3 زائر حالة امالية اأزمة اار من ا  مداخلة ،ا

وكمة العامية، كلية العلوم  حول الدوي العلمي للملتقى مقدمة اأزمة امالية وااقتصادية الدولية وا
  5009أكتوبر 51-50ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة فرحات عباس سطيف 

وكمة اعمااا وتتائهها ترشيد الرقابة اعجان العياشي،  -4 بائية على قطا  البنو  وامؤسسات امالية 
زائر وكمة العامية، جامعة التطبيق على حالة ا وان: اازمة امالية وااقتصادية الدولية وا ، ملتقى دوي بع

 5009فرحات عباس، سطيف، 
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امعية  البحوث ا
 أوا: أطروحات الدكتورا  

كيم،  -1 باية العقاريةبلوي عبد ا ، اطروحة دكتورا ي علوم التسير،كلية العلوم ااقتصادية ترشيد تظام ا
مد خيضر، بسكرة،    5011/5015والتجارية وعلوم التسير، جامعة 

د من التهرب الضرييمرة بوعكز،  -2 بائي ي ا ،كلية العلوم مسامة فعالية التدقيق ا ، أطروحة دكتورا
زائر،ااقتصادية والتج مد خيضر، بسكرة، ا  5012ارية وعلوم التسير، جامعة 

 اتيا: مذكرات ماجستر

 مذكرة ماجستر ،-دراسة مقارتة–النظام الضريي بن الفكر اماي امعاصر والفكر اماي ااسّمي رمة ابي،  -1
ة  طي زائر، 5ي علوم التسير، جامعة قس  5013/5014، ا

،  مذكرة ماجستر ي العلوم ااقتصادية،  النظام الضريي ي ظل  افرازات العومة ااقتصاديةفعالية قاشي يوسف،  -5
مد بوقرة، بومرداس،     5002/5009كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير وعلوم التجارية، جامعة 

زائرواكواك عبد السام،  -3 اسبية ، مذكرة ماسر ي العلوم الفعالية النظام الضريي ي ا صص دراسات  تجارية، 
 5001/5015وجبائية معمقة، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة قاصدي مراح، ورقلة، 

، مذكرة ماجستر ي العلوم ااقتصادية، التهاتس الضريي كآلية لتفعيل التكامل ااقتصاديالعقر مال الدين،  -4
ة، صص التحليل وااستشراف اا طي توري، قس قتصادي، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة م

5002/5003 

بائية،لياس قاب ذبيح،  -2 دراسة حالة مديرية الضرائب لواية أم  مسامة التدقيق احاسي ي دعم الرقابة ا
اسبة،  البواقي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اماجستر ي علوم التسير،  كلية العلوم صص 

مد خيضر بسكرة،    5010/5011ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة 

زائرنوي جاة،  -6 بائية ي ا ، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 9111/3002فعالية الرقابة ا
زائر،اماجستري علوم التسير، فرع مالية ونقود،كلية العلوم ااقتصاد   5004/5003ية، جامعة ا

بائية ي حسن جودة امعلومات احاسي، دراسة حالة مديرية الضرائب لواية سليمان عتر،  -2 دور الرقابة ا
اسبة، كلية العلوم  الوادي صص  )مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اماجستر ي علوم التسير، 

مد خيضر بسكرة، ااقتصادية والعلوم التجارية    5011/5015وعلوم التسير، جامعة 

د من التهرب والغش الضريبينقتال عبد العزيز،  -2 بائية ي ا ، مذكرة ماجستر ي علوم اسلوب تفعيل الرقابة ا
امعي حي فارس، امدية،   5009التسير، امركز ا
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بائية ي ظل ااصّح كحلة عبد الغي،  -9 دراسة حالة مديرية الضرائب لواية –الضريبية تفعيل دور الرقابة ا
زائر، -امدية يل شهادة اماجستر ي العلوم ااقتصادية، جامعة حي فارس، امدية، ا   5015، مذكرة ل

زائر(وادي رشيد،  -10 بائية ي مكافحة الغش )حالة ا ، رسالة مقدمة وفقا متطلبات نيل شهادة دور الرقابة ا
زائر،  ماجستر ي العلوم ااقتصادية، فرع التخطيط، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ا

5001/5005  

بائية الدوليةبوقروة امان،  -11 ، مذكرة ماجستر، كيفية تفادي اازدواج الضريي الدوي ي اطار ااتفاقيات ا
زائر،  50جامعة    5010اوت سكيكدة، ا

ا ي التحصيل الضرييساعد نبيلة،  -15 بائية ودور ، مذكرة ماسر ي احاسبة وامالية، جامعة البويرة، الرقابة ا
زائر،    5014/5012ا

ضر،   -13 زائرية، حي  رسالة  دور اامتيازات الضريبية ي دعم لقدرة التنافسية للمؤسسة ااقتصادية ا
افسي، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، ماجستر ي  علوم التسير، فرع اسراييجية السوق ي لل اقتصاد ي

مد بوضياف، مسيلة،    5006/5002جامعة 

دراسة تقييمية للهرب الضريي من خّل مؤشرات ااداء  حالة واية امسيلة خّل الفرة مغي اصر،  -14
وك(،   ) مذكرة مقدمة ضمن نيل3002-3002 شهادة اماجستر ي العلوم ااقتصادية، فرع اقتصادات امالية والب

ة   5010-5009كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة بومرداس، س

مد،  -12 زائري )طالي  بائية ي النظام الضريي ا ، رسالة ماجستر ي العلوم (9111-9111الرقابة ا
زائر، كلية علوم التسير وااقتصاد، خروبة،  ااقتصادية، فرع   5005حليل اقتصادي، جامعة ا

زائر ابد لزرق،  -16 رة التهرب الضريي واتعكاساها على ااقتصاد الرمي ي ا مذكرة  ،-دراسة حالة–ظا
زائر،    5015ماجستر ي العلوم ااقتصادية،  جامعة يلمسان، ا

، مذكرة ماجستر ي العلوم هرب الضريي من خّل مؤشرات اأداءدراسة تقييمية للتمغي اصر،  -12
زائر،   5009/5010ااقتصادية، جامعة بومرداس، ا

د من التهرب والغش الضريبينقتال عبد العزيز،  -12 بائية ي ا زائر من -اسلوب تفعيل الرقابة ا حالة ا
 5009، مذكرة ماجستر، جامعة امدية، -5002إ5003

 والنصوص امواد 

بائية،  1الفقرة  50امادة   -1   5014من قانون ااجراءات ا

بائية،  1الفقرة  51امادة  -5   5014من قانون ااجراءات ا
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