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 إهداء
على  أّود أن أشكر نفسي على إنجازي هذا العمل وعلى عدم أخذ أيام راحة و 

وألنني كنت دوًما معطاء وحاولت أن أعطي  بعد كل ما واجهته  عدم االستسالم  
أوّد أن أشكر  ،  ما ارتكبت أخطاءّ أكثر م  قمت بالصوابأكثر مما تلقيت وألنني  

 ...نفسي ألني بكلّ بساطة بقيت دوًما على طبيعتي

ولكنه  قة  العزيزين رغم بساطته المطل  كما أود بالتأكيد اهداء هذا العمل لوالديّ 
 ،ما بعد كل عنائهما من أجليلربما يعتبر داللة على كوني لم أخذله

 ...أرجو أن تقبال هذا االهداء

 على كل حال.  عز وجل  والحمد والشكر هلل

 

 

 

 

 



    
    

  

 ءإهدا
 

 .الصالة على الحبيب المصطفىو   كفىو   الحمد هلل

، رتنابمذك  وة في مسيرتنا الدراسيةالحمد هلل الذي وفقنا لتثمين هذه الخط
  لوالدين الكريمين حفضهما هللال  ةمهدا  ىبفضله تعال  النجاح   ثمرة  هذه

  اصدق ائي   الى كل،  لكل العائلة الكريمة التي ساندتني، نورا لدربي  دامهماأو 
 ...كل من تعرفنا عليهم في هذا المشوار الدراسيو 

 .حياتيو   الى كل من لهم اثر على نجاحي

 

 

 

 

 

 



    
    

  

  زوجل الذي مّن علينا بفضله ف الحمد هلل الذي ألهمنا الصبرالشكر األول هلل ع
 العزيمة لمواصلة مشوارنا الدراسي.و   مدنا بالقوةو   الثباتو 

~ الذي لم يبخل  لألستاذ المشرف ~ بزة صالح    العرف انو   أتقدم بجزيل الشكر
 إرشاداته حول الموضوع.و   نصائحهو   علينا بتوجيهاته

كما ال يفوتنا أن  ، لنا في إتمام هذا البحثو آرائه السديدة التي كانت عونا  
، تصويباتو   نتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة المناقشة لما سيقدمونه من توجيهات

كما نتوجه بالشكر لكل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد على انجاز  
 هذا العمل المتواضع.

 الصالح.و   عسى هللا أن يوفقنا لما فيه الخير
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يف خمتلف املجاالت وذلك  تسعى اجلزائر كغريها من الدول النامية اىل اخلروج من التخلف وحتقيق التنميه الشاملة
 78تنص املاده  من خالل عدة وسائل امهها تطوير النظام اجلبائي وتكييفه مع مقتضيات النظام االقتصادي احلرف

وجيب على كل واحد ان يشارك يف ، من الدستور اجلزائري على مايلي: }كل املواطنني متساوون يف اداء الضريبة
ه الضريبية ال جيوز ان حتدث اي ضريبه اال مبقتضى القانون ال جيوز ان حيدث متويل التكاليف العمومية حسب قدرت

باثر رجعي اي ضريبة او جباية او رسم او اي حق كيف ما كان نوعه كل عمل يهدف اىل التحايل يف املساواة بني 
يعاقب القانون ، عه القانوناملواطنني واالشخاص املعنويني يف اداء الضريبة يعترب اساسا مبصاحل املجموعة الوطنية ويقم

  .{1على التهرب اجلبائي وهتريب رؤوس االموال
، انطالق من هذه املادة الدستورية نستنتج ان الضريبة تعترب من اهم املوارد املالية للدولة لتمويل نفقاهتا العمومية

ضريبة بواجباهتم الضريبية ومبا ان لذلك فان دميومة هذا املفهوم واستمراره مرهون مبدى استجابة والتزام املكلفني بال
النظام اجلبائي اجلزائري تصرحيي يقوم مبنح احلرية النسبية للمكلفني بتقدمي تصرحياهتم الضريبية املكتتبة بشكل يوافق 

فهذه النتيجة تكون نسبية لكوهنا يف الكثري من االحيان غري صحيحة ، نشاطاهتم ومداخيلهم احلقيقية من تلقاء انفسهم
صادقه نظرا لالخطاء املرتكبة اثناء اعدادها سواء عن حسن النية او سوء النية لغرض التملص من دفع الضريبة وغري 

تسمى بالتهرب او الغش الضريبيني وهلذا فان املشرع اجلزائري منح االدارة اجلبائيه كل الوسائل القانونية والتنظيمية 
اجلبائية ما هي وسيلة للكشف عن كل املخالفات  بالرقابة رقابةالالالزمة هبدف مراقبة تلك التصرحيات وتسمى هذه 

واالغفاالت والتجاوزات اليت ميكن ان يستعملها املكلف وباالحرى هي جمموعة من العمليات اليت تقوم هبا االدارة 
تدليسية اجلبائيه قصد التحقق من صحة ومصداقية التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني لغرض اكتشاف العمليات ال

وذلك عن طريق الوسائل واهليئات املخولة هلا قانون ومنها قانون  2اليت ترمي اىل التهرب او الغش يف دفع الضريبة
قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. وباملقابل فان الرقابة اجلبائية تقوم يف ، قانون املالية، االجراءات اجلزائية

مانات املكلفني بالضريبة. وتتجلى امهية حبثنا يف التعريف بالتحقيق املصوب يف اطار القانون باحترام حقوق وض
املحاسبة وتوضيح اسباب اجراء هذا التحقيق واهدافه وسعيه كشكل من اشكال الرقابة اجلبائية يف حماربة ظاهريت 

                                                   
 . 2016مارس سنة7، الصادر يوم االثنني 14يتضمن التعديل دستوري، اجلريدة الرمسية، ع  2016مارس سنة  6مؤرخ يف  01-16قانون رقم   1
 سم المية، اليات واجراءات الرقابة اجلبائية، ودورها يف احلد من ظاهرة التهرب الضرييب، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاستريفايت بلقا  2

-2013، تسيريالعلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة اكلي حمند وحلاج، البويرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال
 ، ص أ.2014
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طاع وبذلك حرمان اخلزينة التهرب والغش الضريبيني واليت جعلتا اموال طائلة تتداول بكل حرية دون مراقبة او اقت
 .العمومية منها وهنا تكمن امهية الرقابة اجلبائية عموما والتحقيق املصوب خصوصا يف اخضاع هذه االموال للضريبة

 ومن خالل ما سبق ميكن طرح االشكالية من خالل التساؤل الرئيسي التايل :
 

 ن خالل التساؤل الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:م 
 ما املقصود بالتحقيق  املصوب؟ 
 ماهو حجم االيرادات اجلبائية يف اجلزائر وماهي طرق حتصيلها؟ 
 ي طرق الرقابة اجلبائية املطبقة على مستوى مركز الضرائب اليت تساهم يف حتسني االيرادات اجلبائية وحماربة هما

 لضرييب؟التهرب ا
 من خالل األسئلة الفرعية ميكن طرح الفرضيات التالية:

 التحقيق املصوب هو أداة من أدوات الرقابة اجلبائية. 
 اليرادات اجلبائية يف اجلزائر متذبذب جدا وتتعدد طرق حتصيلها وتتعقد. يعترب حجم ا 
 الوثـائق التجاريـة ، فحـص ومقارنـة الـدفاتر، لرقابة اجلبائية أدوات وطـرق كفيلـة مبراقبـةل

 .واملحاسـبية للتأكـد مـن مدى صحتها

 :يهدف هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف نوجزها يف ما يلي
 بيان أمهية الرقابة اجلبائية عموما والتحقيق املصوب خصوصا 
 توضيح العالقة بني الرقابة اجلبائية والتحصيل الضرييب يف اجلزائر 
  األدوار األخرى للرقابة اجلبائية كوسيلة ملحاربة التهرب الضرييبابراز 
  مبركز الضرائب بوالية برج بوعريريجالتعريف 

 تضمن اهليكل العام للدراسة مايلي:
 الفصل األول: مدخل اىل التحقيق املصوب والتهرب الضرييب 
 الفصل الثاين: التحصيل اجلبائي يف اجلزائر 
 صل الثالث: دراسة تطبيقية مبركز الضرائب برج بوعريريجالف 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        مقدمة
 

 

ذلك و اختبار صحة الفرضيات املصاغة اعتمدنا على املنهج الوصفيو حىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية
الضرييب مث القيام  التهرب، باستعراض خمتلف املفاهيم األساسية سواًء املتعلقة بالرقابة اجلبائية أو التحصيل الضرييب

 بالدراسة التطبيقية للبحث املتمثلة يف دراسة حالة ملكلف خضع للتحقيق املصوب 
 الدراسات السابقة:

 جامعة ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، مسامهة التدقيق املحاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية، إلياس قالب ذبيح
ومعرفة أهم ، ة إىل تشخيص ظاهرة التهرب الضرييبهدفت هذه الدراس، 2014/2015، اجلزائر، بسكرة

ابراز أمهية التدقيق املحاسيب الغراض جبائية وذلك من خالل التأكد و مكونات التدقيق املحاسيب ألغراض جبائية
 .من مدى صحة وصدق التصرحيات اجلبائية واملحاسبية املكتتبة من طرف االقتصاديني

 مذكرة الدكتوراه يف العلوم ختصص ، تأسيس وحتصيل الضرائب يف اجلزائردراسة حتليلية لقواعد ، حممد لعالوي
ومت التوصل إىل أن فعالية الرقابة اجلبائية وحدها غري كفيلة حلماية ، 2015، جامعة بسكرة، علوم اقتصادية

 أموال اخلزينة العمومية من الضياع بل جيب توفر آليات جديدة تسمح مبتابعة عمليات التحصيل الضرييب
 رسالة ماجستري يف العلوم ، فعالية الرقابة اجلبائية وأثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر، بشرى عبد الغين

 .2011، جامعة تلمسان، االقتصادية
 املجلد ، جملة دراسات جبائية، واقع التحقيق املصوب يف ظل النظام املحاسيب املايل، عسلون، بودرة، بن عودة

 2019، 2/العـــدد:  8
 صوب خصوصاهذه الدراسات ختتلف عن دراستنا حيث أهنا مل تتناول التحقيق امل



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

األولالفصل  
مدخل الى التحقيق المصوب والتهرب الضريبي
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ذي إذ تعترب النظام ال، تعد الرقابة اجلبائية إحدى األدوات الفعالة للمؤسسات وملصاحل الضرائب على حد سواء
كذا عدم احترام االلتزامات اجلبائية و اإلعفاءاتو النقائصو معاينة األخطاءو خيول لإلدارة الضريبية مراقبة التصرحيات

فهي وسيلة فعالة ، حتليل الوضعية اجلبائية للمكلفنيو وذلك ألمهيتها البالغة يف اختاذ القرار، من قبل املكلفني بالضريبة
حتسيسهم بأن إدارة الضرائب ذات و من جهة ومن جهة أخرى لردع املكلفنيتضمن مصلحة اخلزينة العمومية 

 سلوكياهتم اجتاه التزامهم الضرييب.و هذا ما ينعكس على تصرحياهتمو ،حضور دائم
وبغرض التعرف أكثر على الرقابة اجلبائية والتحقيق املصوب باخلصوص واالثر الذي يربزانه بالنسبة للتهرب 

 هذا الفصل إىل مبحثني ومها: الضرييب قمنا بتقسيم
 ماهية التحقيق املصوب : 
 ماهية التهرب الضرييب : 
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ة من اجل مراقبة تصرحيات يعد التحقيق املصوب شكل من اشكال الرقابة اجلبائية والذي تنتهجه االدارة الضريبي
وكذا األهداف املرجوة  اسباب اجرائه، ني وبالتايل سنحاول يف هذا املبحث توضيح مفهوم التحقيق املصوباملكلف
 منه.

يعترب التحقيق املصوب باإلضافة إىل التحقيق يف املحاسبة والتحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة من أنواع 
أكثر سرعة وأقل اتساعا من إجراء و أقل مشولية، يعترب التحقيق املصوب للمحاسبة إجراء رقابة موجه الرقابة اخلارجية

 1التحقيق يف املحاسبة يتضمن هذا اإلجراء مراقبة الوثائق الثبوتية واملحاسبية لبعض عناوين الضرائب على فترة حمددة.
مكرر من  20املنصوص عليه يف املادة و 2008ة من قانون املالي 22التحقيق املصوب أستحدث مبوجب املادة  

اليت تنص على أنه حيق (3مكرر  20)، (2مكرر  20)، (1مكرر  20طبقا للمواد: ) 2قانون االجراءات اجلبائية
 إالدارة الضرائب:

ارة عندما تكتشف االد، نةساليت تقل عن ، الفترة الزمنية حمددةو إجراء حتقيق لنوع أو عدة أنواع من الضرائب
ملية تدقيق حماسيب. عال تصل بصورة جيدة إىل ، إال أن هذه العملية، بوجود أعمال تدليسية )حالة غش جبائي(

أيام مع ميثاق املكلفني. 10مينح كذلك للمكلف بالضريبة  
ة كن اقتراحه إىل عمليميو ،اال يف حالة الغش اجلبائي، شهرين 02الميكن أن تستغرق مدة التحقيق أكثر من 

التحقيق املحاسيب.
يوما إلدالئه مبالحظات مع إشعار بالتقييم 30تعطى للتاجر مدة 

 ة:فإنه سوف يفقد حقوقه اجلبائية التالي، إذا تثبت حاالت التدليس أو الغش اجلبائي
 .الغاء بعض االمتيازات اجلبائية 
 .امكانية جتديد التحقيق املحاسيب 
 .اعداد احلجز التحفظي 
 الرقابة. متديد اجال 
  عند الزناع%  20الغاء االستفادة من دفع 

                                                   
 .2021افريل  10بتاريخ  www.mfdgi.gov.dzاملوقع الرمسي لوزارة املالية،   1
 .9، ص 24، املادة  78، العدد  2009اجلريدة الرمسية، ديسمرب   2

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 .التسجيل يف بطاقية الغش 
 ( 200او  %100الغرامات% )1 

يعترب التحقيق املصوب يف املحاسبة آلية من آليات املراجعة اجلبائية الين تساهم يف استرجاع حقوق اخلزينة و
 اإلغفاالت اليت يرتكبها املكلفني بالضرائبو اكتشاف األخطاءو العمومية من خالل مكافحة التهرب الضرييب

هبدف دعم النظام اجلبائي اجلزائري الذي يعترب تصرحيي يعطي للمكلفني احلرية يف تقدمي تصرحياهتم ، تصحيحهاو
 .2السنويةو اجلبائية الدورية

لدى املصاحل اجلبائية يف صدق املستندات أو االتفاقيات اليت يتم التحقيق املصوب يف املحاسبية عند ظهور شك 
مت إبرامها من طرف املكلفني بالضريبية واليت ختص املضمون احلقيقي للعقد عن طريق بنود اىل جتنب أو ختفض 

،  بالتحقيقاألعباء اجلبائية أثناء إجراء عملية التحقيق املصوب يف املحاسبية ميكن طلب من املكلفني بالضريبة املعنيني
وصول الطلبات أو التسليم املرتبطة باحلقوق والضرائب والرسوم واألتاوى ذات صلة بالتحقيق ال و الفواتري والعقود

ميكن أن ينتج عن هذا النوع من التحقيق بأي حال من األحوال فحص معمق وتقين ملجمل عمليات املكلف 
مبوجب اجلداول اليت عايري اليت من خالهلا يتم فرض الضريبة بالضريبة. ورغم ان املشرع اجلبائي قد حدد خمتلف امل

نه من أال إ 3الجراءات اجلبائيةإمن قانون  143يدخلها حيز التنفيذ الوزير املكلف باملالية كما نصت عليه املادة 
اسباب الناحية العملية يصعب على ادارة الضرائب ضمان حتصيل كل الضرائب املستحقة بالنظر اىل عدة معطيات و

تؤدي اىل افالس الكثري من املكلفني بالضريبة عن دفع ما عليهم من ديون وعلى هذا االساس ميكن امجال اسباب 
 كشكل من اشكال الرقابة اجلبائية اىل ما يلي: ريبية اىل ممارسة التحقيق املصوبجلوء االدارة الض

الذي يعين ان املكلف بالضريبة هو الذي ينتقل اىل  4: يعترب بانه نظام تصرحيي
ادارة الضرائب املختصة من اجل االدالء بتصرحياته حول مداخيه لكي تتمكن االدارة الضريبية من حتديد مقدار 

                                                   
، 03دراسةحالة نيابة مديرية الرقابة اجلبائية لوالية تيبازة، جامعة اجلزائر-بائي اجلزائريجلناف عبد الرزاق، دور الرقابة اجلبائية يف حتسني أداء النظام اجل  1

 .172ص 
، 2016، جوان 08، العدد2لونيسي علي، خمرب حتديات النظام الضرييب اجلزائري يف ظل التحوالت االقتصادية، جملة دراسات جبائية، جامعة البليدة  2

 75-62ص 
 سامهة التدقيق املحاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية " دراسة حالة مبديرية الضرائب لوالية أم البواقي"، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يفقالب ذبيح لياس، م  3

، نقال عن: حممد 14، ص 2011-2010علوم التسيري، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .25، ص 1998اسم القزويين، مهدي حسن زيف، املفاهيم احلديثة للرقابة، دار النهضة العربية، القاهرة، ق
 .147، ص 2003حمرزي حممد عباس، اقتصاديات اجلباية والضرائب، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،   4
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الضريبة الواجب دفعها واكيد انه هناك بعض املكلفني الذين ال يقدمون تصرحيات صحيحة من اجل تفادي دفع 
التصريح ببعض املداخيل ويف حاله شك ادارة الضرائب يف هذه التصرحيات تقوم باجراءات الرقابة  الضريبة كعدم

 كما هي حمددة يف القانون.
: اثبت الواقع العملي ان الكثري من املكلفني بالضريبة يسعون اىل استعمال خمتلف 

اىل وجود بعض الفراغات القانونية اليت  الظاهرةويعود سبب انتشار هذه  احليل من اجل التملص عن دفع الضريبة
 يستغلها هؤالء من اجل عدم دفع الضرائب واىل استعمال بعض احليل السيما من طرف بعض الشركات التجاريه

غري  املؤسسات املهنيه اين جند ان ممثلي هذه املؤسسات يستعملون بعض التقنيات احلسابية ويصرحون مبداخيلو
ومن جانب اخر فان طبيعة النظام اجلبائي 1حقيقية لضمان احلفاظ على امواهلم وعدم التنازل عنها لصاحل الدولة 

الذي تطبقه الدوله لتحديد الضريبه الواجب دفعها يساهم يف التهرب عن الدفع فالواقع العملي اثبت ان هناك نوع 
اء منهم بفرض ضرائب مبالغ فيها مما جيعل هؤالء يبحثون عن من املبالغة وارهاق كاهل املواطنني السيما البسط

من اجل ذلك طرق غري الوسيلة اليت ال يقومون من خالهلا بدفع الضريبة او على االقل االنقاص منها ويستعملون 
 مشروعة. قانونية وغري

ض الفئات من املكلفني : اذا كانت طريقة دفع الضريبة ال تطرح اشكاال بالنسبة لبع
يتم خصم مقدار الضريبة الواجب دفعها آليا فان االشكال يطرح بالنسبة  ألنهبالضريبة السيما فئة املوظفني العمومني 

الطبيعيون واملعنويون الذين ميارسون نشاطات مهنية او جتارية او اقتصادية اين يصعب على هؤالء فهم  لألشخاص
 باألثارها ودور الدولة يف هذا املجال مما جيعلهم ال يكترثون بضرورة دفع الضريبة وال معىن الضريبة واهلدف من فرض

املترتبة عن ذلك بدليل عدد الزناعات اليت تثار بني هذه الفئات واالدارة الضريبية كما ان هؤالء املكلفني ال يكترثون 
ئات املجتمع بالنظر اىل حالته املالية ومداخيلهم بضرورة مسامهتهم يف االعباء العامة وتوزيع العبئ الضرييب بني كل ف

املجتمع وحتميل 2اليت على اساسها يتم حتديد مقدار الضريبة الواجبة الدفع بشكل يضمن محايه الفئة الضعيفة يف 
 .3املكلفني الذين هم يف وضعية مالية جيدة بضرائب حسب دخلهم السنوي

                                                   
 13قالب ذبيح لياس، املرجع السابق، ص   1
 .10، ص 2011، دار املفيد للنشر والتوزيع، اجلزائر، هام، كردودي س  2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أمزيان عزيز  3

 74، ص 2013-2012احلاج خلضر باتنة، 



 مدخل الى التحقيق المصوب والتهرب الضريبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الفصل االول:

 

تابعة واحترام الواجبات اجلبائية اال الرقابة اجلبائية ومن بينها التحقيق املصوب العنصر االكثر امهية لنظام املتعترب 
لفين الذي ختول له مسؤولية تنفيذ انه ينبغي على اعوان االدارة اجلبائية عند تطبيق الرقابه اجلبائية بصفتها اجلهاز ا

ي تلعبه كل واحده من التعرف على الدور الذ، رائب والرقابة عليهاالتشريع اجلبائي عن طريق فرض وحتصيل الض
دم االستعمال االمثل هلذه مكونات هذا النظام )الوثائق العقوبات املراجعة( وكيفية ربط هذه ما بينها يف حالة ع

 املكونات فانه من املستحيل التوصل اىل حتقيق االهداف املرجوة املتمثلة يف ما يلي:
: 

ا مت التصريح به ملتحقق والبحث يف مدى شرعية وصحة خمتلفه العمليات املالية املسجلة يف دفاتر املكلفني مع ا -
 االدارة اجلبائية

 ضريبه وفقا لتشريع اجلبائي التاكد من تنفيذ وحتصيل ال -
هبا من خالل تاديه واجباهتم اجلبائية  مراقبه تطبيق القوانني والتشريعات وتعميمها على مجيع االشخاص املكلفني -

 .1وضمان احلقوق اليت يستفيدون منها
علومات اليت تقدمها واليت تساهم : تؤدي دورا هاما يف االدارة اجلبائية من خالل اخلدمات وامل
 ة:بشكل حيوي وكبري يف زيادة الفعالية واالداء وميكن حتديدها من خالل نقاط التالي

ساعد االدارة اجلبائية يساعد على امكانية كشف الثغرات القانونية والنقص املوجود يف التشريعات املعمول هبا مما ي -
 على اختاذ االجراءات التصحيحية لتفادي ذلك النقص واجياد حلول له.

اختاذ  ارها بالتايلاث وتقييم بأسباهباالحنراف وكشف االخطاء يساعد االدارة اجلبائية يف املعرفة واالملام احتديد  -
 الوقوع فيها.القرارات املناسبة لتفادي 

ؤشرات على امل تأثريهامدى  حصائيات اخلاصة جبميع انواع الضرائب وتقدير التهرب الضرييب ومااعداد اال -
 االقتصادية االخرى.

ن التالعب والسرقة اي محايتها من كل يهدف اىل املحافظة على االموال العامة م 
ضياع باي شكل من االشكال وهذا لضمان دخول ايرادات اكرب للخزينة العمومية وبالتايل زيادة االموال املتاحة 

                                                   
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 2009-1999بوشرى عبد الغين، فعالية الرقابة اجلبائية واثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر،  1

 . 89، ص2011-2010االقتصادية، ختصص نقود مالية وبنوك، جامعة تلمسان، 
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العام مما يؤدي اىل زيادة مستوى رفاهية االقتصادية للمجتمع اذ ان االهداف االقتصادية للرقابة موجودة  لإلنفاق
.1ركبة بني االقتصاد واجلبايةامل العالقةضمن 

 :هداف املجتمع من خاللأاجلبائية اىل حتقيق  الرقابةهتدف  
اىل زيادة الثقة بني املكلفني  قيق مبدا العدالة واملساواة اجلبائية بني املكلفني يف حتمل العبئ الضرييب وهو ما يؤديحت -

 ه التهرب الضرييب.واالدارة اجلبائيه وختفيف من حد
داء واجباهتم جبائيه من خالل آو تقصري أمهال إو أكاهلا من سرقه شأمنع حماوالت احنرافات املمولني مبختلف  -

 و فرض العقوبات.أتطبيق الغرامات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .85نفس املرجع، ص 1
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وعدم االنتظام قد يكون  اجلبائية عاجزة عن حتصيل الضرائبإن عدم االنتظام الضرييب للمكلفني جيعل اإلدارة 
 خذ بعدا دوليا.أمتعمدا أو غري متعمد ومن هنا نشأ التهرب الضرييب و

القانون من الثغرات املوجودة يف أو يقصد به تلك املخلفات القانونية املتمثلة يف عدم االمتثال للتشريع الضرييب 
و احلركات أشكال سواء تعلق االمر بالعمليات املحاسبية ألجل التخلص من اداء الواجب الضرييب جبميع الوسائل واأ

و جزء من املبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية والذي تستعمله الدولة  يف تغطية نفقاهتا وحتقيق أاملادية وذلك لكل 
"حماولة املمول أو املكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضرببة  كما يعرف بأنه 1جتماعية.إلاو قتصاديةإلهدافها اأ

 2 دائها''ألتزام القانوين بإلوعدم ا
اجلبائية مما جيرب الدولة على  نقاص احلصيلةإن التهرب الضرييب يؤثر على فعالية السياسة اجلبائية فهو يقود اىل إ

فراد ألستوى املعيشي لستثمارات العامة وتدين املإلخنفاض حجم اإتقليص حجم النفقات العامة وهو ما يؤدي اىل 
 يب شكلني:يتخذ التهرب الضري، عادة توزيع الدخلإمن واألضعاف مقدرة الدولة يف املحافظة على إو

ستفادته من بعض الثغرات إجة داء الضريبة نتيأ''التجنب الضرييب'' يقصد به ختلص املكلف من 
ناك خمالفة للنصوص القانونية ملوجودة يف التشريع الضرييب واليت ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون ان تكون ها

 ستهالك منتج به الضريبة.إمثل: عدم 
حكام لأل''الغش الضرييب'' هو هترب مقصود من طرف املكلف نتيجة خمالفته الصرحية 

أو ، عن طریق تقدیم تصریحات ناقصة أو كاذبةقصدا منه عدم دفع الضرائب املستحقة عليه. القانون الضرييب
 3أو إعداد سجالت وقيود مزيفة.، باألرباح متناع عن تقدیم تصریح مزیفة.إلا

                                                   
 .18، ص2020، دار الباحث، اجلزائر، ة بن خزناجيمينأصاحل بزة،   1
 .18ص  2010، دار املسرية، عمان، حممد طاقة، هدى العزاوي،   2
 .19صاحل بزة، امينة بن خزناجي، مرجع سابق ص  3
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 سباب من بينها:أرجاع ظاهرة التهرب الضرييب اىل عدة إميكن 

فقار إلتعود اىل ضعف مستوى الوعي الضرييب لدى املكلف واعتقاده ان الضريبة أداة  
فكلما زاد الوعي الضرييب لدى املكلفني ، من األسباب الرئيسية للتهرب الضرييب الضرييبالوعي الشعوب فضعف

فا كان الباعث النفسي على التهرب ضعف الدافع على التهرب والعكس إذا كان الوعي الضرييب لدى املكلفني ضعي
 وترجع قلة الوعي الضرييب إىل عدة عوامل منها: 1الضرييب قويا وسادت كراهية الضريبة

 هي خسارة شخصية ف، سوء فهم مصطلح االقتطاع الضرييب الذي يراه البعض جمرد أموال ضائعة بدون مردودية
ال بد من ختفيضها كلما مسحت الفرصة بذلك.

 ركن  الزكاة اليت تعترب ألهنا ال تستند على منطلقات عقائدية عكس، ديين حول عدم شرعية الضريبةعتقاد الإلا
 من أركان اإلسالم.

ملكلف بالضريبة والسلطات اإلدارة الضريبية هي الوسيط الوحيد بني ا
قانونية والزامية على املكلف غري  م للقوانني اجلبائية وفرضها بصفةالتشريعية اجلبائية وذلك عن التطبيق األمثل والصار

 ختالالت منها:إهنا تعاين من عدة أ
  جتاه الضريبة.إتعقد وكثرة اإلجراءات الروتينية تغرس روح الكراهية 
 .2ضعف النظام املعلومايت يف تسيري املادة اجلبائية أو املعلومة اجلبائية 
 اضعني للضريبة وامللفات املعروضة للدراسة.العدد اهلائل للمكلفني اخل 

 تعود هذه األسباب إىل:
 اال لتأويالت كبرية جموهذا ما يترك ، ...اخل، التخفيضات، تعقد التشريعات والقواعد الضريبية: اإلعفاءات

، ي الكثري من اإلهباموحتتو، املنسجمة وغري مترابطةوخاصة اثناء التطبيق كما ان التشريعات الضريبية غري 
الته سواء يف تقدير الوعاء حتماإوالتعقيدات ومتضمنة للثغرات األمر الذي يترك جماال للتهرب الضرييب وتزيد من 

 أو يف حساب قيمة الضريبة أو اإلعفاءات أو التخفيضات.

                                                   
الة اجلزائر_ أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، جامعة حممود منتوري، _دراسة ح حممود مجام،   1

 47، ص2009/2010قسنطینة، كلیة العلوم االقتصادية وعلوم التسییر، 
 .29 28ص  وهلي بوعالم، 2
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  اجلبائية وكثرة التغيريات والتصحيحات اليت تطرأ عليها إن عدم استقرار األنظمة ستقرار التشريع الضرييبإعدم
خرى ألغاء إإدخال احكام جديدة و، من حني آلخر مبناسبة قوانني املالية السنوية وقوانني املالية التكميلية بتعديل

بالضريبة وبالتايل يقوم املكلف  ال ميكن العناصر اجلبائية وال موظفو اإلدارة من استيعاب مضمون النظام اجلبائي
متيازات اليت متنحها اإلدارة اجلبائية له فهي هترب من دفع الضريبة.إلستغالل الإب
  عبائها جيعل وطأهتا تشتد على املكلف فيكون ذلك حافزا أتعدد الضرائب: إن كثرة وتعدد الضرائب وارتفاع

 .2مدعاة للتهرب منهاكلما كان ذلك ، للتهرب منها والثابت أنه كلما ارتفع سعر الضريبة ازداد عبئها
إن عدم استقرار األوضاع السياسية عادة ما يكون سببا النتشار التهرب 

 بأداءألن املكلف يشعر بعدم قدرة السلطات على تأدية وظائفها وبالتايل عدم قدرهتا على مطالبتهم ، الضرييب
فكلما أحسنت الدولة استخدام األموال العامة قل ميل املكلفني ، اسة اإلنفاق العاموكذلك سي التزاماهتم الضريبية 

ن استخدام الضريبة يف أغراض غري مالية أو اقتصادية جيعل الطبقات اليت تتحمل الضرائب أذ إحنو التهرب من الضريبة 
ظلم ولقد دفع بعضهم للتهرب يف هذه أكثر من غريها تشعر بالظلم مما قد يدفعها إىل التهرب كوسيلة ملقاومة هذا ال

احلاالت باعتباره الوسيلة الوحيدة املتاحة ملقاومة الظلم الذي يعد تقديره مسألة شخصية بالدرجة األوىل حيث ال 
توجد معايري موضوعية متفق عليها يف هذا الشأن االقتصادي للدولة يؤدي إىل التهرب من الضرائب ويساعد  عدم 

.الدولة وتضارب البالغات بني الوزارات املختلفة يف التهرب الضرييب الترابط بني أجهزة 
ل من الدولة واملكلف على كقتصادية اليت متر هبا إلتؤثر الظروف ا

النقطتني التاليتني:فني يف مستوى انتشار التهرب الضرييب بني اوساط املكلفني وميكن تلخيص هذه الظروف لكال الطر
 أوقات وفترات رخائه.ويقل يف، قتصاد العام للدولةإليزيد التهرب الضرييب يف أوقات الكساد اليت مير هبا ا  
 ف حنو التهرب من دفع تؤثر الظروف االقتصادية اخلاصة باملكلف على التهرب الضرييب حيث جند ان ميل املكل

 كس صحيح.العو الضريبة يزيد كلما ساء مركزه املايل

                                                   
دراسة حالة اجلزائر، اطروحة دكتوراه دولة غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية  -داف واالدواتااله-فالح حممد، السياسة اجلبائية 1

  79، ص 2006 2005وعلوم التسيري، 
  43، ص 2007محید بوزیدة، جبایة املؤسسة، دیوان املطبوعات اجلامعیة، الطبعة الثانیة، اجلزائر، 2
  809، ص 2000صادیات املالیة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، عطیة عبد الواحد، مبادئ واقت3
  167، ص2000، 2، العدد 12خالد اخلطیب، التهرب الضریيب، جملة جامعة دمشق، املجلد  4
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 يلي: كما اليها نتطرق سوف الضرييب للتهرب طرق عدة هناك
 حبيث، مادية واقعة قانونية بطريقة املكلف يغري عندما ساديا التحايل يعترب

 مزيفة أو ناقصة بيانات تقدمي او بأرباحه التصريح عن االمتناع وأ التجاري لعمله املكلف بإخفاء يكون أن ميكن
 التصريح عدم من السلع إدخال يف احتيالية طرق إختاد أو خاطئة سجالت بإعداد يكون أن ميكن كما نشاطه عن
.1هبا

فهذه الطريقة تعرف ، ايعترب التحايل القانوين األسلوب األكثر استعماال وتنظيما واألرقى تقني
حيث قد حيتوي القانون 2على اهنا العملية اليت من خالهلا يتم خلق وضعية قانونية خمالفة للوضعية القانونية احلقيقية

وقد تتمثل يف عدم احكام هذه ، اجلبائي أو باألحرى النصوص الضريبية على ثغرات تسمح للمكلف أن يستفيد منها
وما يالحظ لف حيصل على أرباح دون اخلضوع للضريبة املقررة على مثل هذه األرباح.النصوص اليت جتعل هذا املك

وهنا جيب على املشرع اجلبائي أن يعدل النصوص ، يف هذه احلاالت هو توفر سوء النية يف اجتناب دفع الضريبة
قوم شركة بعدم بتوزيع كان ت، القانونية وصياغتها بشكل جيعلها ال حتمل غموض وبالتايل ال يترك ثغرات قانونية

أرباحها على املسامهني يف صورهتا العادية أي توزيع مبلغ نقدي على كل مساهم ولكن يتم توزيعها يف صورة 
أجور لينخفض بذلك معدل الضريبة.و توزعها يف شكل رواتب، أخرى

تعتمد هذه الطريقة على التهرب من دفع الضريبة على طريقتني:
 اساسها امتالك الدفاتر املحاسبية و تعد هذه الطريقة تقليدية يتبعها املكلف للتخلص من الضريبة: ض اإليراداتختفي

 .3ذلك بتفادي التصريح عن إراداتهو شكليا فقط ويعمد املكلف فيها إىل تقليص الوعاء الضرييب

                                                   
 .08ص  ,مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي –الغش الضرييب – أوهيب بن ساملة ياقوت، 1 
 45ة، مرجع سبق ذكره، صمحيد بوزيد 2
 48يد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، صمح 3
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 1:تضخيم األعباء: وذلك من خالل 
جور تسمح بتضخيم وجود هلم هذه الرواتب واأل املستخدمني الجور ورواتب يف الكشوف املحاسبية أتسجيل  .1

 .األعباء وبالتايل التقليص من مبلغ الضريبية
اريف تضخم األعباء خري خارج نشاط املؤسسة اي نفقات ومصأعباء أاملصاريف الغري مربرة تسجيل و النفقات .2

 .املتعلقة باالستغالل
حجية الدوافع اليت  نه مهما كانتأالضرييب واحلد منه حيث  وهنا يأيت دور اظهار طرق وسبل معاجلة التهرب

متس بشرعية توزيع رة ظاهفإن التهرب الضرييب يبقى يف آخر املطاف ، تؤدي إىل متلص امللزمني من دفع الضريبة
دد وسائل وتتع .جب حماربة التهربعبء الضريبة بني امللزمني وتضر بالتايل مبردودية النظام الضرييب وفعاليته مما يستو

ري الضرييب وتنمية املوارد واليت جيب توظيفها يف إطار إستراتيجية دقيقة ومضبوطة من خالل عقلنة التدب، مكافحته
يؤسس لفاعلية ، نوين للضريبةالبشرية وإستراتيجية التواصل. إن مقاومة التهرب الضرييب تبدأ أوال من التدبري القا

وإن  .رب الضرييب أو حمترفيهالضريبية ضد كل اختراق سواء من لدن هواة التهوحيض املنظومة ، النظام اجلبائي وقوته
هرب الضرييب ومنها أن إستراتيجية تدبري التشريع الضرييب تقوم على مقاربات جديدة قد تساعد على مكافحة الت

والعمل على ، راتهاوز ثغلتج، نقطة البدء يف سياسة مقاومة التهرب الضرييب جيب أن تكون بإصالح النظام اجلبائي
 :أ مناجلبائي يبدواإلصالح، حتديثه جلعله أداة رئيسية يف عملية إجناح السياسة االقتصادية

لذا جيب أن ، كلفني فهمهاالصياغة القانونية اجليدة تسهل على امل تبسيط وحتسني صياغة القوانني الضريبية: ان .1
جناح أو فشل أي نوع من  لضرييب تلعب دورا رئيسيا يفصياغة القانون ا ألن، يتسم بالبساطة والوضوح واملرونة

لتقرب إىل املكلفني اأنواع الضرائب اذ جيب أن يعتمد التشريع على لغة بسيطة ومتناسقة حياول من خالهلا 
م يف جتنب التفسريات الفردية بالتايل تبسيط لغة النصوص اجلبائية تساه، وتسهيل إجراءات التزامهم اجتاه اإلدارة

لضريبية غري قادرين األن عدم وضوحها جيعل املوظفون يف املصاحل ، اليت ختتلف من فرد إىل آخر، صيةوالشخ
 .على املتابعة اليومية لإلجراءات التشريعية املختلفة

التعديالت املستمرة اليت ونظرا للتغريات ، استقرار القوانني اجلبائية: حيث يؤدي عدم استقرارها إىل الغموض  .2
 ميكنهم مواكبة هذه ألّنها تعقد مهام موظفي الضرائب الذين ال، سنة من خالل كل قانون ماليةنالحظها كل 

ى عدم قدرة املكلفني ومن جهة أخر، ويصعب عليهم استيعاهبا من جهة، التغريات على خمتلف النصوص القانونية
 .بالضريبة تتبعها وفهمها

                                                   
 46محيد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ألخذ بعني االعتبار مببدأ امع ، ييب دون حتقيق جباية عادلةالعدالة يف توزيع العبء الضرييب: ال وجود لواجب ضر .3
يد من اإلحساس وجتنب االزدواج الضرييب الذي يز، أي تفرض على كل مكلف حسب مقدرته، شخصية الضريبة
وذلك بعدم ، لقانون الضرييباومشولية الضريبة عن طريق حتقيق املساواة بني مجيع املكلفني أمام ، بتعسف الضريبة

 .باب موضوعيةوكذلك إقرار إعفاءات ضريبية مدروسة وتكون ألس، يز يف املعاملة بني املكلفنيالتمي
اختاذ اإلجراءات الالزمة  أصبح من الضرورة :دارة الضريبيةإلحتسني اإلمكانيات البشرية واملادية على مستوى ا .4

ن طريق تكوين اإلطارات ع، البشريةلترقية مستوى اإلدارة الضريبية من خالل حتسني النوعي والكمي لإلمكانيات 
 .اليلالوسائل املستعملة واجهزة االعالم ا املتخصصة وحتسني الكفاءة واألداء وكذا تطوير

حتسيسه بدور الضريبة يف  يعين، من الوسائل الوقائية ملعاجلة التهرب الضرييب هي تنمية الوعي الضرييب للمكلف .5
 .ضرييبأي إقناعه بواجبه ال، اجتاه هذه التنميةوبدوره ، التنمية االقتصادية واالجتماعية

بعيدا عن العداوة واحلساسيات ، إزالة التوتر بني اإلدارة واملكلف: تقوم العالقة على مبدأ العالقات اإلنسانية .6
مع عدالة اجتماعية ، وموجهة حنو إضفاء روح التعاون والتضامن بني املكلف واإلدارة سعيا إلرساء القيم املثلى

بعيدا من كل تفلسف وبريوقراطية توتر العالقة بني ، ار دميقراطي حديث يتماشى مع طموحات الشعوبيف إط
 .1اإلدارة واملكلف يشكل أثر بالغ على نفسية املكلفني مما يدفعهم إىل التهرب من الضريبة

                                                   
،  1999اجلامعية، اإلسكندرية،  )2عديل ناشد )سوزي(، ظاهرة التهرب الضرييب الدويل وآثارها على اقتصاديات الدول النامية، دار املطبوعات )  1

 135ص 
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دارة اجلبائية بصفة خاصة كما هو مبني يف رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة بصفة عامة ومصاحل اال
إال أن ، وما ينتج عنها من مبالغ مسترجعة من مكافحة التهرب الضرييب، االحصائيات اخلاصة بنتائج الرقابة اجلبائية

ة هذه املبالغ تعترب ضعيفة مقارنة حبجم التهرب الضرييب الالحمدود وغري كافية للداللة على مردودية مجيع أنواع الرقاب
اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب يتضح من خالل تقييم فعالية الرقابة اجلبائية وجود عدة مشاكل يعاين منها نظام 

إضافة إىل نقص الوعي ، وتتمثل يف ضعف أمهية الرقابة اجلبائية وعدم فعالية النظام الضرييب، الرقابة اجلبائية يف اجلزائر
 لدى املكلفني بالضريبة. الضرييب وانعدام الثقافة الضريبية

إىل  باإلضافةويف سبيل حتسني فعالية الرقابة اجلبائية للحد من التهرب الضرييب مت اختاذ إجراءات قانونية وتنظيمية 
تدعيم آلياته يف مكافحة التهرب الضرييب ومن بني هذه منيز التحقيق ، إجراءات زجرية جتسدت يف تقوية نظام الرقابة

كأن يكون قاصرا على نوع معني من ، ينصب على جزء من املحاسبة، حتقيق جزئي بة الذي يعترباملصوب يف املحاس
 الضرائب اليت حتدد على أساس هذه املحاسبة.
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 ثانيالالفصل  

الجبائي  التحصيل الجبائي وفق النظام  
 الجزائري
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جل رفع حصيلة االيرادات ألة أسسها املشرع اجلبائي اجلزائري من الرقابة اجلبائية ليست غاية بقدر ما هي وسي
اجلبائية وتعزيز السيطرة على النظام اجلبائي وكذا حماربة ظاهرة التهرب الضرييب اليت تؤثر مباشرة على التحصيل 

الضرائب أكرب مورد  وذلك باستتراف اخلزينة العمومية باعتبار، الضرييب مما يؤدي إىل اإلضرار باملصلحة العامة للبالد
 هلا. 

 وللتعرف على النظام الضرييب اجلزائري ومفهوم التحصيل الضرييب وأساليبه قمنا بتقسيم هذا الفصل اىل مبحثني:

 ول: مفاهيم عامة حول التحصيل الضرييبألاملبحث ا 

 املبحث الثاين: النظام الضرييب اجلزائري 
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 فاء هلذا الدين تأيت مرحلةمواعيد الوو بدين الضريبة بربط الضريبة على املمول لتخطره بعد قيام مصلحة الضريبة
 حمددةو  مواعيد مناسبةيفعمليات من خالهلا مجع مبالغ الضرائب لصاحل اخلزينة العمومية و التحصيل وفق إجراءات

 .طرق مالئمةو

فهي املرحلة اليت تلي عملية حتديد الوعاء اليت ، يعترب التحصيل املرحلة األخرية من مراحل التنظيم الفين للضريبة
كما تلي عملية تصفية الضريبة وذلك حبساب قيمتها ، تقوم هبا اإلدارة وفقا للتصرحيات اليت يقدمها املكلف بالضريبة

ومرحلة التحصيل أهم مرحلة كوهنا هتدف جلمع احلصيلة كما أن غياهبا ميكن أن جيعل  1،املستحقة للخزينة العمومية
هم أمجيع اخلطوات السابقة هلا ال قيمة هلا بالتايل لإلحاطة جبل ما تتضمنه هذه العملية توجب علينا تعريفها وتبيان 

 شكاهلا.أ

ملكلف إىل مصلحة قباضات ان الضريبة من ذمة تعترب عملية التحصيل جمموعة من اإلجراءات اليت هتدف إىل نقل دي
طبقا للقواعد القانونية املطبقة يف  الضرائب التابعة ملديرية الضرائب واليت تنقلها بدورها إىل اخلزينةّ  العمومية وذلك

 ما:إهذا اإلطار وتتم العملية 

 حواالت بريدية. و بصورة نقدية أو ما مياثلها من شيكات -

ات الزراعية اليت مازالت تتعامل حظ اختفاءها حاليا بالرغم من عدم إلغائها باستثناء املجتمعبصورة عينية واليت نال -
 .هبا
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 1كما جند بعض التشريعات تسمح باستعمال بعض من السندات احلكومية للوفاء ببعض الضرائب. -

فمنها ما هو ،  هباطرق تقوم من ورائها جبمع خمتلف ديوهنا لدى املكلفنيو تعرف اإلدارة الضريبية عدة أشكال
مكان و منظم من طرفها مباشرة وذلك عن طريق جداول مهيأة من قبل أعواهنا فنجد فيها قائمة بأمساء املكلفني

مبلغه كما ميكن أن يكون عن طريق التصريح الذي يقدم من طرف املكلف وهذا ما و كذا نوعهاو فرض الضريبة
يقوم ، كذلك ألن اإلدارة يف معظم احلاالت تراقب مدى صحته ومسيتصريح املراقب )التحصيل الطوعي( يسمى بال

يتضمن هذا التصريح كل املعلومات اخلاصة بنشاطه ، 2املكلف بدفع ما عليه من ضرائب مبجرد حلول آجال الدفع
لكن العدالة الضريبية تستوجب صدق ، وبناءا على هذا األخري تقوم اإلدارة بتحديد فيه أسس الضريبة، ومداخيله

كما ميكن أن يتم التحصيل بالعودة  3المة البيانات الواردة يف التصريح وهو النظام الذي أخذ به املشرع اجلزائريوس
 إىل املنبع وذلك عن طريق دفع الضريبة من الغري نيابة عن املكلف كما هو احلال بالنسبة للضريبة على الرواتب

 األجور فرب العمل هو من يقوم بدفعها مباشرة.و

عدم شرعية التحصيل  لقد حدد املشرع اجلبائي قواعد متعددة لتحصيل الضريبة وحالة غياهبا تؤدي حتما إىل
، املالءمة يف التحصيل، بةوتتمثل هذه القواعد يف وجوب حتقق الفعل املولد للضري، الضرييب الذي متارسه اإلدارة

 .قات التحصيل وقاعدة السنويةإضافة إىل االقتصاد يف نف

وخيتلف ، نعين به السلوك أو املناسبة املؤدية حلصول الدولة على الضريبة من قبل املكلف هبا 
 4الفعل املولد باختالف نوع الضريبة

 

                                                   
 .156حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  1
 27رنا أديب مندر، املرجع السابق، ص  2
، كلية احلقوق والعلوم  35تواصل يف اإلقتصاد واإلدارة والقانون، عدد ، جملة الفنديس أمحد،   3

 .190، ص  203-189، ص ص  2013، قاملة،  45ماي  8السياسية، جامعة 
لتجارية والتسيري، ، مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم اداودي حممد،   4

 17، ص  2006-2005ختصص املالية العامة، جامعة تلمسان، 
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لضريبة حتت تصرف ي بوضع القيم اخلاضعة ل: يكون بدخول القيم املنقولة أ -
جور واملرتبات فيتحقق الفعل أما بالنسبة للضريبة على األ، مستحقيها أو بانتهاء السنة امليالدية بتحقيق الدخول

 .املولد للضريبة مبجرد حصول األجري على مرتبه

بح يف هناية السنة املالية حتقق الر : يتحقق الفعل املولد للضريبة مبجرد -
 .للمؤسسة

 .دية بتحقق األرباح: يتحقق الفعل املولد للضريبة بانتهاء السنة امليال -

 :بالنسبة للضرائب غري املباشرة 

مبناسبة استرياد أو  لك سواءوذ، : مبرور السلعة احلدود اإلقليمية يتحقق الفعل املولد -
 .مركيةالتعريفة اجل"تصدير السلعة ويطلق على جمموع األحكام املنظمة للضرائب اجلمركية اسم 

ع األحوال يقوم املنتج بدفع ويف مجي، : بانتقال السلعة من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة التداول -
 .عبأها يف النهاية الضريبة مث يرفع مثن السلعة حىت يتحمل املستهلك

: بكتابة املحررات املفروض عليها الضرائب ولصق الطوابع اجلبائية عليها أو عن طريق دمغ املحرر  -
 1نفسه بواسطة ختم اإلدارة املختصة بذلك.

ب املالئمة يقضي هذا املبدأ بضرورة تبسيط إجراءات التحصيل واختيار األوقات واألسالي
وكذا لعدم  2لظروف املكلف لكي ال يرهق من الضريبة عندما يدفعها حىت أن ذلك خيفف من دفع الضريبة عليه

 :تضرر اخلزينة العمومية وحتقق ذلك يستوجب توفر شروط معينة

 اتصاف النظام اجلبائي بالشفافية ليسمح للمكلف بتحديد ما عليه من ضرائب. -

دارة اجلبائية النظر إىل املكلفني اللذين يعانون مشاكل مالية ومتويلية وحماولة تسوية كما يستوجب على مصاحل اإل -
وضعيتهم يف اآلجال املمكنة.

                                                   
 157حمرزي حممد عباس، املرجع السابق، ص  1
-2000، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، بن أمحد خلضر-  2

 26، ص  2001
  .18داودي حممد، املرجع السابق، ص   3
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ما يالحظ أن هذا املبدأ مت األخذ به من طرف املشرع اجلزائري فالضرائب على األجور واملرتبات تقتطع من 
أما الضريبة على الدخل ، فضل وقت بالنسبة للموظفنياملنبع وقت دفع املرتب وذلك يف هناية كل شهر وهو أ

فإهنا تدفع مرة واحدة وذلك يف السنة التالية املوالية للسنة اليت   IBS والضريبة على أرباح الشركاتIRG اإلمجايل
.1حققت فيها االرباح واملداخيل

بالتايل ، بالغ التحصيلمأكثر من  نقصد به أن تكون مداخيل الضرائب
ألن الزيادة يف أعباء ، اإلمكان جيب أن يكون الفارق بني ما يدفعه املكلف وما حتصل عليه اخلزينة العمومية قليال قدر
إذن يبقى هذا ، لضريبة غزيرااالضريبة يقلل من مداخيل اخلزينة العمومية فكلما قلت نفقات اجلباية كلما كان إيراد 

ة شروط معينة منها:لذلك يستوجب يف هذه األخرية مراعا، ضرورة ملحة والزمة على اإلدارة احترامهااملبدأ 

.توفر فيهم كفاءاتتتوظيف املوظفني حسب احلاجة ألن أجورهم نفقات على عاتق الدولة وكذا أولئك اللذين  -

.استعمال تقنيات عالية متطورة كاإلعالم اآليل لربح الوقت -

.املناشري املتعلقة بعملية التحصيلو طبوعاتحسن استعمال امل -

والرتباطها  يتم فرض وحتصيل الضرائب سنويا هبدف جتنب تراكم الضريبة لعدة سنوات
حيث حتسب عادة كل سنة األرباح اليت حققتها كما تعد دفاتر احلسابات ، بالفترة املالية للشركات االستثمارية

 إضافة إىل أن ذلك هو األنسب حىت بالنسبة للدولة كون الضريبة من أهم اإليرادات العامة، مة هلاوامليزانية العا
وهذا هو األصل لكن هناك ما يسمى بالدفع الشهري وذلك خالل العشرين يوما األوىل للشهر املوايل للشهر الذي 

كما ميكن أن تدفع خالل كل ثالثي.، تستحق فيه الضريبة

                                                   
املعدل  101، يتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، ج ر عدد  1996ديسمرب  9، مؤرخ يف  101-76من األمر رقم  356املادة   1

 72عدد  ، ج ر 2001، يتضمن قانون املالية لسنة  2011ديسمرب  28، مؤرخ يف  16-11مبوجب القانون رقم 
، الطبعة الثانية، دار امليسرة للمشر والتوزيع أبو ناصر حممد واملشاعلة حمفوظ والشهوان فارس عطا ااهلل،   2

 42، ص  2003والطباعة، األردن، 
، أطروحة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري شبيطة هاين حممد حسن   3

 12، ص  2008يف املنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، 
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 والقواعد لألصولحيث يدخل العائد الضرييب إىل خزائن الدولة وفقا ، إن حتصيل الضريبة هي املرحلة االخرية
يتم 1.القانونية جلمع االيرادات الضريبية اإلجراءاتو املقررة قانونيا حيث يترك للدوائر املالية أمر اختاذ التدابري

2:طرق أمهها التحصيل وفقا لعدة

د أن يتم حتديد الديون : حسب هذه الطريقة يتم دفع مباشرة من طرف املكلف حيث بع
ا بتوريد قيمة الضريبة إىل اجلهة االجراءات اليت أتبعهو الضريبية ختطر االدارة الضريبية املستحقة عليه وميعاد الدفع

 هي:و لطريقة عدة أشكالاملختصة يف امليعاد. وتأخذ هذه ا

 .دفع قيمة الضريبة دفعة واحدة -

 دفع قيمة الضريبة على عدة أقساط حبيث يكون تقسيط دين الضريبة حمددا بنص قانوين. -

 .املحرراتو الشهاداتو شراء طوابع الدمغة ولصقها على العقود -

كنه من تقدير قيمة الضريبة اليت مي ربة ماوفقا هلذه الطريقة يكون للممول من اخل: 
عات مقدما حتت حساب الضريبية جيعله يقوم بتوريد املبالغ يف شكل دف تستحق عليه يف هناية العام بطريقة تقريبية ما

سلوب فتنص على ضرورة إال أن التشريعات الضريبية تلجأ إىل عدم ترك حرية االختيار للممول يف إتباع هذا اال
ويف هناية العام ، فعهادمقدار ومواعيد و يتوىل التشريع طريقة احتساب عددها، ريبة على أقساط مقدمةتسديد الض

من أقساط خالل السنة فتطالبه  دفعه تتوىل االدارة الضريبية حتديد دين الضريبة مث تقوم بعملية التسوية على أساس ما
 .بية يف السنة املواليةكقسط مقدم حتت حساب الضري تبقي عليه أو ترد له من قيمة الضريبة هذا املبلغ بدفع ما

عينا بتحصيل الضريبة من وحسب هذه الطريقة يلزم القانون جهة معينة أو شخص م
دات زويد اخلزينة العمومية بإيراتوريدها إىل اخلزينة العمومية وتعترب هذه الطريقة هي االحسن إذ تعمل على تو املمول

الدخل وختفف حساسيتهم  قتطاع مبلغ الضريبة يف الفترة اليت حيمل فيها املكلف علىإضريبية مستمرة وتعمل على 
 .إجتاه الضريبة ولكن يصعب تطبيقها على مجيع أنواع الضرائب

املركبات تعترب الطوابع احدى طرق الضرائب غري املباشرة فعلى سبيل املثال جند ان ضريبة 
اخلاصة فرنسا مثل التاكسي تفرض عليه ضرائب سنويا تتحدد قيمتها حسب السعة اللترية للمحرك ونوع السيارة 

                                                   
 193 ، ص2005، دار الزهران للنشر والتوزٌيع، 2، االردن عمان، الطبعة امحد زاٌيد الشامية ،   1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، ختصص علوم التسيري، جامعة حيىي خلضر،   2

 .16، ص 2005حممد بوضياف املسيلة ، 
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وعدد االحصنة اىل غري ذلك وهنا يشتري كل ممول الطابع الذي يتطابق مع حالة سيارته ويلصقها عليها. وتتميز 
 .1قتصادإلهذه الطريقة بالسهولة واملرونة وغزارة احلصيلة وا

 

 

 

 

يعترب النظام الضرييب اجلزائري نظام تصرحيي ومنيز منه نظام الربح احلقيقي الذي خيضع له املكلفني الذين حيققون 
دج وكذلك نظام الربح اجلزايف الذي خيضع له املكلفني الذين حيققون 15.000.000و يساوي أعمال يفوق أرقم 

دج. ويعد تقسيم الضرائب إىل مباشرة وغري مباشرة من أهم تقسيمات الضرائب 15.000.000رقم اعمال اقل من 
فهناك شبه إمجاع بني الكتاب االقتصاديني على أن الضرائب املباشرة هي ضرائب على الدخل ، على اإلطالق

وبالرغم من أمهية هذا التقسيم إال أنه حىت  بينما الضرائب غري املباشرة هي ضرائب على التداول واإلنفاق، والثروة
وقد اقترح علماء املالية يف هذا ، اآلن ال يوجد معيار منضبط ودقيق وجامع للتمييز بني هذين النوعني من الضرائب

الصدد عدة معايري للتفرقة بني نوعي الضرائب حمل البحث وفقا للخصائص والسمات املشتركة بني أنواع الضرائب 
 :2وتتمثل يف ثالث معايري رئيسية هي، املباشرة من جهة أخرى من جهة وأنواع الضرائب غرياملباشرة 

 املعيار القانوين 

 املعيار االقتصادي 

 معيار الثبات واالستقرار 

                                                   
 .2021ماي  04املديرية العامة للضرائب، بتاريخ   1
 .141، ص2000، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، ، د سوزي عديل ناش 2
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فإذا ، بالضريبة من حيث التحصيل يقوم هذا املعيار على أساس عالقة إدارة الضرائب باملكلف
هبا  كانت اإلدارة الضريبية تقوم بفرض الضريبة وحتصيلها بناءا على قوائم امسية أو جداول تدون فيها أمساء املكلفني

أي أن شخص املكلف بالضريبة هو املوضوع الضرييب وكان التحصيل يتم كل سنة فالضريبة هنا مباشرة نظرا ألن 
بالرغم من بساطة هذا املعيار ووضوحه و 1بني اإلدارة الضريبية واملكلف بالضريبة دون أي وسيط العالقة هنا مباشرة

  2فإنه قد تعرض للنقد وأهم هذه االنتقادات املوجهة إليه هي: 

كضرائب مباشرة ال ميكن  إن االعتماد على هذا املعيار يؤدي إىل نتائج غري صحيحة فبعض الضرائب واليت تعترب -
ملنقولة وبالتحديد أرباح امثل ضرائب الدخل اإلمجايل صنف األموال ، قة القوائم االمسية يف حتصيلهاإتباع طري

بأمسائهم لذلك يف  إذ ال ميكن معرفة حاملي هذه األوراق دائما وحترير كشوف، األسهم والسندات حلاملها
 أغلب األحيان يتم استعمال طريقة االقتطاع من املصدر. 

اليت يقرها املشرع فالدولة ميكن  أمساء املكلفني ال يتعلق بطبيعة الضريبة بل باإلجراءات الضريبيةإن تنظيم قوائم ب -
تقدم أن هذا  ويترتب على ما. أن حتصل على ضريبة معينة على أساس قائمة أو كشف أو العدول عن ذلك

 باشرةاملعيار ال يعد معيارا منضبطا وجامعا للتفرقة بني الضرائب املباشرة وغري امل

وفقا هلذا املعيار تعد ضريبة مباشرة إذا كان املكلف هبا قانونا هو الذي يتحمل عبئها الضرييب  
ومن أمثلتها الضريبة  3بصورة هنائية وال ميكنه التخلص منها أو نقل عبئها إىل شخص آخر تربطه به عالقة اقتصادية.

فهي ضريبة مباشرة ألن من يتحمل عبئها هو ذات الشخص املكلف ، جور واملرتباتعلى الدخل اإلمجايل اخلاصة باأل
هبا مبوجب القانون عن طريق االقتطاع من املصدر ومن االنتقادات املوجهة إىل هذا املعيار أن ظاهرة العبء الضرييب 

فضال على أن كل ، ها سلفاختضع للعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية املتداولة اليت ال ميكن التأكد من
فالضريبة على الدخل اإلمجايل اخلاصة باألرباح التجارية والصناعية وهي ، الضرائب قد ينتقل عبؤها وقد ال ينتقل

ضريبة مباشرة كما نعلم ال يستطيع املنتج أن ينقل عبئها إىل شخص آخر وبالرغم من ذلك فإن هذا املنتج يستطيع 
هلذه االعتبارات ال ميكن ، يف أوقات الرخاء عن طريق رفع مثن السلعة مبقدار الضريبة أن ينقل عبئها إىل املستهلك
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االعتماد على معيار نقل العبء الضرييب للتفرقة بني الضرائب املباشرة وغري املباشرة نظرا لعدم انضباطه يف كثري من 
 .1احلاالت

واستقرار املادة اخلاصة للضريبة فتكون الضريبة مباشرة  هبذا املعيار مدى ثبات : يقصد
إذا كانت مادة الضريبة تتميز بالثبات واالستقرار كالضريبة على الدخل واألمالك والثروة ويعد هذا املعيار أكثر 

اليت تعد  وبالرغم من ذلك فإن الضريبة على التركات، املعايري دقة يف التفرقة بني الضرائب املباشرة وغري املباشرة
إذ أهنا تدفع مبناسبة حدث عرضي وهو الوفاة ، ضريبة مباشرة يف األصل فإهنا وفقا هلذا املعيار تعد ضريبة غري مباشرة

 ومن اهم الضرائب املباشرة نذكر مايلي: 2.وعلى واقعة عرضية هي انتقال امللكية باملرياث

 ون املالية الصادر سنة ل االمجايل من خالل قانلقد تأسست الضريبة على الدخ
وم املماثلة تعريفا هلذه وقد قدم املشرع اجلزائري يف املادة االوىل من قانون الضرائب املباشرة والرس 1991

ى الدخل االمجايل الضريبة حيث "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل االشخاص الطبيعيون تسمى الضريبة عل
ص التالية:على امجايل الدخل الصايف للمكلف'' وتتميز هذه الضريبة باخلصائ وتفرض هذه الضريبة

 .أي ان املكلف ال ميكنه نقل عبئها اىل الغري : 

  يث تفرض مرة واحدة على الدخل املحقق يف سنة.: حب 

  السنة وبالتايل يفة واحدة : حبيث جتمع خمتلف اصناف الدخل الصايف للمكلف وتفرض عليه ضريب 
 .1991فهي تعوض مجيع الضرائب النوعية السابقة قبل 

  ة الضرائب التابعة ملكان : حبيث يتعني على املكلف تقدمي تصريح سنوي جبميع مداخيله اىل مفتشي
 .اقامته 

  دخل االمجايلائح البة بارتفاع شر: حيث حتسب على اساس جدول حبيث يرتفع معدل الضري. 

   3باسم الشركةأو : حيث اهنا تراعي الوضعية الشخصية للمكلف وتفرض بامسه الشخصي. 
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 . اجلزائرطن تكليفهم يفختضع للضريبة على الدخل االمجايل كافة مداخيل االشخاص الذين يوجد مو -

 .خارج اجلزائر خيضع لضريبة الدخل على عائداهتم من مصدر جزائري االشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم -

ين ال خيضعون يف هذا والذ أجنيباالشخاص اعوان الدولة الذين ميارسون وظائفهم او يكلفون مبهامهم يف بلد  -
 .البلد للضريبة

 مكان إقامتهم أو مركز مصاحلهم األساسية. األشخاص الذين هلم يف اجلزائر -

 سواء كانوا أجراء أم ال.، األشخاص الذين ميارسون نشاطا مهنيا باجلزائر  -

حبيث حيول فرض ، خيلمدا الذين يتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو، األشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية  -
 عقدها مع بلدان أخرى. الضريبة عليها إىل اجلزائر مبقتضى اتفاقية جبائية مت

واألشخاص ، الدهومداخيل أو تفرض الضريبة على الدخل اإلمجايل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله اخلاص -
 الذين معه واملعتربين يف كفالته.

لشركات املدنية ا، األشخاص يف شركات، تفرض الضريبة وبصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة للشركاء  -
ية التضامنية وغري قوانني هذه الشركات على املسؤول موال وشركات املسامهة )حيث تنصشركات األ املهنية

 املحدودة للشركاء(.

بالضريبة  يت حيققها املكلفتستحق الضريبة يف كل سنة على اإليرادات أو األرباح ال
فائض الناتج اإلمجايل  من، للضريبة أو الدخل اخلاضعحيث يتكون الربح ، أو اليت يتصرف فيها خالل السنة نفسها

الضريبة على النفقات املخصصة بالعينية اليت يتمتع هبا املكلف  مبا يف ذلك قيمة األرباح واالمتيازات، املحقق فعال
التالية: لألصناف واحلفاظ عليه. ويتكون الدخل الصايف اإلمجايل من جمموع املداخيل الصافية لكسب الدخل

 .(BNC/IRGرباح املهنية )األ -

 (.IRG/ RAعائدات املستثمرات الفالحية ) -

 .(IRG / RFالعائدات العقارية الناجتة عن إجيار األمالك املبنية وغري املبنية )  -
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 (IRG/RCM).موال املنقولة عائدات رؤوس األ -

 (IRG/S).جور واملعاشات والريوع العمرية ألرتبات واامل -

 .(PV)التنازل العقارات املبنية والغري مبنية فوائض القيمة الناجتة عن  -

هو الربح الصايف الذي يساوي الفرق بني املداخيل بالضريبة واألعباء اليت يتحملها هذا  
 .األخري

ة للضريبة املداخيل املعتمدة لتحديد األرباح اخلاضعة للضريبة: تتضمن املداخيل املعتمدة احلساب األرباح اخلاضع .1
  .املبيعات واملداخيل املتأتية من األشغال وتقدمي اخلدمات؛ اإلعانات؛ خمتلف املداخيل :بشكل أساسي على ما يلي

األعباء القابلة للخصم لتحديد األرباح اخلاضعة للضريبة: مسح التشريع اجلبائي خبصم بعض األعباء عند حتديد  .2
ر باملصاريف العامة؛ املصاريف املالية؛ خمتلف املصاريف؛ الضرائب ويتعلق األم، الربح الصايف اخلاضع للضريبة

 هتالكات واملؤوونات.والرسوم ذات الطابع املهين؛ اإل

  :: يتم تسديد التسبيقات على احلساب خالل اآلجال التالية

 مارس؛ 20فيفري و 20بني    -

 جوان؛ 20و ماي 20: بني   -

، يعد متبقى التصفية مفروضا يف اليوم األول من الشهر الثالث الذي يلي شهر إدراج اجلدول يف التحصيل 
من احلصص الضريبية املفروضة على املكلف بالضريبة عن طريق اجلداول املتعلقة ، %30ويساوي مبلغ كل تسبيقة 

  .بالسنة األخرية اليت وجبت عليه الضريبة برمسها

 حتصيل هذه الضريبة وفق طريقتني:يتم 

 الصايف للمكلف من قبل اهليئة وفقا هلذه الطريقة يتم اقتطاعها من الدخل اإلمجايل :طريقة االقتطاع من املصدر .1
تساهم هذه الطريقة يف التقليص من و ،الضريبية اإلدارة بذلك يتم دفعها بطريقة غري مباشرة إىلو ،املستخدمة

 خالية من التعقيد و حمبذة من قبل اإلدارات الضريبية كوهنا غري مكلفة ا تعتربكم، اجلبائي حجم التهرب

 وطوعية شكل دفعات مؤقتة تبعا هلذا النظام تسدد الضريبة على الدخل اإلمجايل يف:نظام التسبيقات على احلساب .2
األولني من السنة املوالية الضريبة خالل الشهرين  تتبع هذه الدفعات املؤقتة مباشرة بتسديدو ،املالية خالل السنة
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أما فيما .للمكلف الدخل اإلمجايل من مبلغ الضريبة على%30 تسبيق بنسبة حيدد كلو ،الدخل اليت حيقق فيها
وفقا لنسبة  فباستثناء املداخيل اخلاضعة لنظام االقتطاع من املصدر– الضريبة على الدخل اإلمجايل خيص معدالت

شرائح الدخل توافقها معدالت  ويتضمن هذا اجلدول، تصاعدي ا جلدولفأن هذه الضريبة حتسب وفق– معينة
 1 :التايل ذلك على النحوو الضرائب املفروضة على كل فئة

قيقي جلدول الضريبة على النظام احلقيقي: خيضع الريح املحقق من طرف املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احل
 الدخل االمجايل التايل:

 
 
 
 

0% 

20% 

30% 

35% 

 120.000ال يتجاوز 
 360.000اىل  12.001من 
 .1.440.000اىل 360.001من 

 1.440.000من  أكثر

 

ائب املباشرة والرسوم من قانون الضر 136: ختضع للضريبة على ارباح الشركات حسب املادة 
غرضها باستثناء:و املماثلة الشركات مهما كان شكلها

لضريبة ذا اختارت هذه الشركات اخلضوع لإال إشركة االشخاص وشركات املسامهة مبفهوم القانون التجاري  -
سهم باستثناء اليت اختارت على ارباح الشركات وكذا الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة باأل
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من قانون  151يرفق طلب االختيار بالتصريح املنصوص عليه يف املادة ، خضوعها للضريبة على ارباح الشركات
ر طول مدة حياة الشركة.يف هذا االختيا الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وال رجعة

هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة. -
 مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري. -
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 12الشركات املنجزة للعمليات واملنتوجات املذكورة يف املادة -
 الشركات التعاونية واحتاداهتا. -

سابقا يتمثل وعاء الضريبة على ارباح الشركات يف الربح الصايف وهو  أشهرناكما  
 هذا النشاط إطارعائدات استثنائيه( واالعباء اليت تتحملها يف ، الفرق بني النتائج املحققة من طرف املؤسسة )مبيعات

اجلبائية اي اضافة الغري قابله للخصم ضريبيا  )تكاليف عامة تكاليف مالية ضرائب ورسوم( وذلك بعد التسويات
 وخصم االعباء القابلة لالنقاص ضريبيا.

 تشكل النتيجه اجلبائيه قاعدة حساب الضريبه على ارباح الشركات اي ان:-
 

والذي يساوي الربح املحاسيب املصرح به من طرف شرنا اليه سابقا أويطبق املعدل على الربح اجلبائي الذي 
داره اجلبائية اي االستردادات وختصم منه االعفاءات او التخفيضات املؤسسة مضاف اليه التكاليف املرفوضة من اإل

 حيدد معدل الضريبة على ارباح الشركات كما يلي: ان وجدت
 نشطة انتاج السلع.ألبالنسبة  %19

نشطه السياحيه واحلمامات باستثناء وكاالت بناء واالشغال العموميه والري وكذا األنشطة البالنسبه أل  23% 
 االسفار.

 نشطة املتبقية.لأل ةبالنسب  26%
يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق نظام التسديد التلقائي تدفع بصفة تلقائية لصندوق قباضات 

االخري وتسدد الضريبة املستحقة حسب نظام التسديد التلقائي الضرائب املختلفة دون اشعار مسبق من قبل هذا 
على ثالثة تسبيقات مؤقتة أو أقساط فصلية متبوعة بتسديد باقي الضريبة وتسدد هذه االقساط لدى قباضة الضرائب 

تعادل  املختصة يف العشرين اليوم االوىل اليت تلي الشهر او الثالثي الذي تصبح فيه احلقوق اجلبائية مستحقة حيث
فإذا كان موجبا  ليتم بعد ذلك تسوية رصيد التصفية.، املاضية قيمة الربح الضرييب للسنة من % 30قيمة كل تسبيق 

أما إذا كان رصيد التصفية سالبا ، املوالية السنة أفريل من18 وجب على الشركة املعنية دفعه إىل اإلدارة اجلبائية قبل
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حلساب الضريبة على أرباح و دفعة للشركة أو إحالته إىل السنة املوالية بائيةففي هذه احلالة وجب على اإلدارة اجل
وتتألف هذه األرباح ، الضريبة الصافية اخلاضعة هلذه الشركات تطبق الشركة معدالت حمددة للضريبة على األرباح

 1.النفقاتو ركة بعد طرح اإلعفاءاتالش من جمموع أرقام األعمال اليت حققتها
 

األشخاص و لطابع املهينالشركات املدنية ذات ا، خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة 
الصناعات التقليدية و ت احلرفيةكذا التعاونياو حرفياو غري جتاريو جتارياو الطبيعيون الذين ميارسون نشاطا صناعيا

تلك اليت اختارت  ما عدا، دج(15.000.000مخسة عشرة مليون دينار )اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 
 نظام فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي.

السنة األوىل اليت مت خالهلا  يبقى نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من أجل حتديد الضريبة املستحقة بعنوان
بعا هلذه التجاوزات. ويظل تم. ويتم حتديد هذه الضريبة جتاوز سقف رقم األعمال املنصوص عليه بالنسبة هلذا النظا

 هذا النظام قابال للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة املوالية
الذين اكتتبوا ، ة اجلزافية الوحيدةجيب على املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريب

حساب الضريبة املستحقة  أن يشرعوا يف، من قانون اإلجراءات اجلبائيةالتصريح املنصوص عليه يف املادة األوىل 
ن الضرائب املباشرة والرسوم من قانو 365وإعادة تسديدها لإلدارة اجلبائية حسب الدورية املنصوص عليها يف املادة 

صحيحات على اء التإجر فيمكنها، املماثلة. عندما حتوز اإلدارة اجلبائية عناصر تكشف عن تصريح غري مكتمل
. ويتم إجراء التقوميات بعنوان من قانون اإلجراءات اجلبائية 19األسس املحددة وفق اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

بالتصريح غري املكتمل املنصوص  الضريبة اجلزافية الوحيدة عن طريق جدول ضرييب مع تطبيق العقوبات اجلبائية املتعلقة
 إاّل بعد ن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. ال ميكن أن يتم هذا التقوميم 10مكرر  282 عليها يف املادة

 انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي
 حيدد معدل الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يلي:

 5 % بيع السلعو بالنسبة ألنشطة اإلنتاج 
 12 بالنسبة لألنشطة األخرى % 

                                                   
 60 :، ص5012 لضرائب، طبعة، وزارة املالية، املديرية العامة ل131انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، املادةق  1
 املوقع الرمسي لوزارة املالية، مرجع سبق ذكره.   2
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فإن هذا األخري حيدد تناسبيا مع رقم ، ق مبعدل الضريبة اجلزافية الوحيدة املطبق على النشاط املختلطفيما يتعل
 األعمال املوافق لكل نشاط

يتعّـني على املكلفني بالضريبة املعنيني أن يكتتبوا   
 تصرحيا هنائيا يتضمن رقم األعمال املحقق فعليا. 1من السنة ن+، على األكثر، جانفي 20حبلول 

فإن املكلف بالضريبة ، يف حالة ما إذا جتاوز رقم األعمال املحقق رقم األعمال املصرح به بعنوان التصريح املؤقت
األعمال املحقق  عليه أن يسدد الضريبة التكميلية املوافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.عندما يتعدى رقم

فإن الفارق بني رقم األعمال املحقق ورقم األعمال املصرح به ، ( دج15.000.000مليوندينار) عتبة مخسة عشر
خيضع للضريبة اجلزافية الوحيدة باملعدالت املوافقة.أما املكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف 

فيتم حتويلهم ، تتام السنة املوالية لتلك اليت مت فيها جتاوز احلد املذكور أعالهعند اخ، اخلضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة
إىل نظام الربح احلقيقي.جيب أن يبقى املكلفون بالضريبة املحولون إىل نظام الربح احلقيقي خاضعني هلذا األخري مهما 

 كان مبلغ رقم األعمال املحقق بعنوان السنوات املالية الالحقة
يتوجب على املكلفني   

دفع املبالغ املستحقة بصدد الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف ، بالضريبة اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة
ثالثي املدين الذي أجريت خالله ( يوما األوىل من الشهر الذي يلي ال20"مرتبات وأجور" خالل العشرين )

 االقتطاعات.
 

( من شهر 30( )قبل الثالثني )12عند إيداع التصريح التقديري )ج 
ية الوحيدة املوافقة لرقم يقوم املكلفون بالضريبة بدفع إمجايل للضريبة اجلزاف، جوان من كل سنة كحد أقصى )

 األعمال التقديري املصرح به.عندما ينقضي أجل الدفع يف يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.
 ميكن للمكلفني بالضريبة اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة 

( قبل الثالثني 12عند إيداع التصريح التقديري )ج ، جيب عليهم ،ة. ويف هذه احلالةاللجوء للدفع اجلزئي للضريب
 50أما ، % من مبلغ الضريبة اجلزافية الوحيدة 50تسديد ، ) ( من شهر جوان من كل سنة كحد أقصى30)

 على دفعتني متساويتني:(12% الباقية فيتم تسديدها عن طريق نفس التصريح )ج 
  مربسبت 15إىل  1من ، 
 ديسمرب. 15إىل  1من و 
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 عندما ينقضي أجل الدفع يف يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.
عن كل سنة ، زافية الوحيدةال جيوز أن يقل مبلغ الضريبة املستحقة على األشخاص الطبيعيني بعنوان الضريبة اجل

 ألدىن من الضريبةادفع هذا احلد  جيب دج. 10.000عن ، مالية وبغض النظر عن رقم األعمال الذي مت حتقيقه
 (.12بالكامل عند اكتتاب التصريح التقديري )ج 

 

يرادات اإلمجالية اليت حيققها يستحق الرسم على النشاط املهين بصدد: اإل
ضع أرباحه للضريبة على الدخل زائر حماّل مهنًيا دائًما وميارسون نشاًطا ختاملكلفون بالضريبة الذين لديهم يف اجل

لبية يف الشركات ذات املسؤولية ما عدا مداخيل املسريين احلائزين على األغ، يف صنف األرباح غري التجارية، اإلمجايل
ًطا ختضع أرباحه للضريبة على ن نشااملحدودة ؛ رقم األعمال الذي حيققه يف اجلزائر املكلفون بالضريبة الذين ميارسو

ستفيدة من العمليات امل يف صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.، الدخل اإلمجايل
مكرر من  83ذكورة يف املادة شاهبها امل نظام فرض الضريبة على هامش الربح اليت ينجزها بائعوا السلع املنقولة وما

 .لى رقم األعمالقانون الرسوم ع
ايل للمداخيل املهنية يؤسس فرض الرسم على النشاط املهين على املبلغ اإلمج

عني هلذا الرسم املحقق خالل اإلمجالية أو رقم األعمال بدون الرسم على القيمة املضافة عندما يتعلق األمر باخلاض
 السنة.

الرسم على النشاط املهين كما يلي: حيدد معدل
 .% بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج 1 -
 .% فيما خيص نشاطات البناء واألشغال العمومية والري 2 -
 % بالنسبة للنشاطات اخلاصة بالنقل عن طريق األنابيب للمحروقات. 3 -
 .% بالنسبة للنشاطات األخرى 2 -

يوما اليت تلي الشهر  20 ن للنظام احلقيقي بدفع "الرسم على النشاط املهين" خالل الـيقوم املكلفون اخلاضعو
 وذلك عن طريق، الذي حتقق فيه رقم األعمال

                                                   
 املوقع الرمسي لوزارة املالية، مرجع سبق ذكره.   1
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  G50 Aأو G50 للنظام "املبسط" وكذا لنظام "التصريح املراقب" بدفع  وثيقة. او يقوم املكلفون اخلاضعون
 .ينوما األوىل من الشهر املوايل للثالثي املعي 20"الرسم على النشاط املهين" خالل الـ 

وقد اقترح ، من الضرائب ال يوجد معيار منضبط ودقيق وجامع للتمييز بني هذين النوعنيكما ذكرنا سابقا فانه 
لخصائص والسمات املشتركة البحث وفقا لعلماء املالية يف هذا الصدد عدة معايري للتفرقة بني نوعي الضرائب حمل 

معايري رئيسية: ل يف ثالثوتتمث، املباشرة من جهة أخرى بني أنواع الضرائب املباشرة من جهة وأنواع الضرائب غري
: إذا كانت الضريبة تفرض دون أي عالقة مباشرة بني املكلف بالضريبة واإلدارة الضريبية بل يتم  -

دون ما اعتبار للشخص ، يلها مبناسبة واقعة أو تصرف اقتصادي معني مثل الضرائب اجلمركيةفرضها وحتص
مباشرة فالضريبة هنا غري، املكلف بالضريبة لعدم معرفة اإلدارة اجلبائية له

ربطه : تعترب الضريبة غري مباشرة إذا كان املكلف القانوين ميكنه أن ينقل عبئها إىل شخص آخر ت  -
ويستند هذا املعيار إىل إمكانية نقل العبء الضرييب من ، به عالقة اقتصادية ويسمى هذا األخري باملكلف الفعلي

.2عدمه من شخص املكلف القانوين إىل شخص آخر تربطه به عالقة اقتصادية
مباشرة كاسترياد أو فإن الضريبة تكون غري ، ومتقطعة : ذا كانت مادة الضريبة ظرفية   -

استهالك بعض السلع أي على التداول واإلنفاق.
 ومن امثلتها نذكر:

 

يقع مبلغ الدفع ، زأة الدفعالرسم على القيمة املضافة ضريبة موحدة وجم
اواة والعدالة يف حتصيلها مات أثناء إنتاجها أو تداوهلا بالطريقة تضمن املسعلى القيمة املضافة للسلع واخلد

فهي بذلك ، الضرائب دور الوسيط بني املستهلك وإدارة املؤسساتبينما تلعب ، ويتحملها املستهلك النهائي
.متلك صفة املكلف القانوين

                                                   
 63حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 142سوزي عديل ناشد، مرجع سبق ذكره، ص   2
 211حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص   3
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ختصص إدارة امليزانية، جامعة زيان عاشور، ناجي،  بن حيىي  4

 2020-2019اجللفة، السنة اجلامعية 
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عامة لالستهالك ختص العمليات  يمة املضافة ضريبة الرسم على القربيعت
ات ذات الطابع الفالحي أو يستثىن تطبيقها من جمال العمليذات الطابع الصناعي والتجاري واحلريف أو احلر وعليه

 يا واملعفاة.إجباريا أو اختياراخلدمات العامة غري التجارية وحدد املشرع األنشطة اخلاضعة للرسم
%19%   معدل عادي: 9معدل خمفض:

اليت تظهر رقم و G50 من الشهر املوايل لدى قباضة الضرائب وذلك ضمن وثيقة20: يتم التسديد شهريا يف
 العمال اخلاضع واملعفي للشهر املعين

 

، 1991املالية لسنة  : أنشئ الرسم الداخلي على االستهالك مبوجب قانون
للنشق ، التبغ، ارالسيج، ويشمل جمال تطبيقه أساسا على بعض السلع واملنتجات مايل يطبق الرسم على اجلعة

ا الرسم هدف اجتماعي فإن لفرض هذ وعليه، األقنعة املضرة بالصحة، الكربيت، تبغ التدخني، السجائر، وللمضع
 أكثر منه 

حبيث ، 1996من قانون املالية لسنة  82أنشئ هذا الرسم مبوجب املادة 
ال سيما ، صل عليها من اجلزائرمستوردة أو ح، يؤسس لصاحل ميزانية الدولة رسم على املنتجات البترولية واملماثلة هلا

، غاز أويل، احلايل من الرصاص مصنع حتت املراقبة اجلمركية يطبق هذا الرسم أساسا على البزنين العادية املمتازة يف
وغاز البترول املميع ) الوقود (

  مبلغ ختضع املعادن الذهب والفضة والبالتني إىل رمي الضمان والتعيري كما حيسم
الفضة من مبلغ رسم الضمان كما حددت املواد و اقتناء الذهب دفوعة عند شراء أوة املالرسم على القيمة املضاف

م كل ما يتعلق بأحكامهم.403إىل  340من الباب السادس رسم الضمان والتعبري م 
نتعرف إن حتليلنا هليكل اإليرادات الضريبية ومعرفة تركيبته سيجعلنا 

على مكونات اإليرادات الضريبية واليت تعطي لنا صورة على مدى توفر العدالة الضريبية يف النظام الضرييب اجلزائري 
من خالل نصيب كل صنف من الضرائب يف احلصيلة الضريبية ما ميكن مالحظته من خالل بيانات اجلدول ادناه 

                                                   
 بن حيىي ناجي، مرجع سبق ذكره  1
 بن حيىي ناجي، مرجع سبق ذكره  2
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ئب املباشرة من إمجايل اإليرادات الضريبية متعادلة وذلك اذا أن نسبة مسامهة كل من الضرائب غري املباشرة والضرا
اضفنا حاصل التسجيل والطابع ملجموع الضرائب غري املباشرة على اعتبار ان رسوم التسجيل والطابع تفرض على 

يل على سب 2014املعامالت املالية وبطريقة غري مباشرة اما اذا أضفنا حاصل الرسوم اجلمركية الذي بلغ يف سنة 
% وهذا مؤشر سليب وبالتايل مل يكن هناك تطور ملحوظ يف نسبة 70 مليار دج فان النسبة تصل اىل 369.2املثال 

% وهذا يعكس لنا ضعف النظام الضرييب 50الضرائب املباشرة من امجايل االيرادات الضريبية اذا كانت نسبتها 
 اجلزائري يف توليد االيرادات احلقيقية

2103.2 1949.7 1718.9 1623.5 1573.6 
78.6 88.6 70.5 62.4 54.0 
635.1 596.4 531.9 494.3 552.5 

15.0 14.3 9.0 8.1 7.5 

380.2 335.0 269.6 258.1 248.2 
11091 10344 8812 8231 8622 

52.73 56.88 51.26 50.69 54.79 

7635 7567 7060 6764 5928 
4850 4865 4428 4424 3778 
1347 737 608 614 623 
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957 847 707 625 560 
9940 9152 8377 8003 7113 

SITUATION GLOBALE DES RECOUVREMENTS FISCAUX 

Fiscalité Ordinaire (DGI – DOUANES – DOMAINES) + Fiscalité pétrolière 

Au 31 Décembre 2020 

 

Rubriques 
RECOUV. AU   

31/12/2020 

RECOUV. AU   

31/12/2019 
EVOL (%) 

OBJECTIFS   

LFC  2020 
REAL (%) 

A- PRODUITS FISCAUX 2 865 371 3 039 934 -5,7% 2 977 900 96,2% 

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) 873 752 872 068 0% 886 600 99% 

          IRG / Salaires 784 033 773 450 1% 761 200 103% 

          IRG / Autres catégories : 89 718 98 617 -9% 125 400 72% 

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU) 23 475 33 409 -30% 34 600 68% 

IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS) 324 484 384 419 -16% 403 900 80% 

TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP) 197 861 221 355 -11% 210 000 94% 

TAXE FONCIERE (TF)/TEOM 2 054 1 922 7% 2 000 103% 

DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE 80 531 93 203 -14% 86 100 94% 

              *  Droits d'enregistrement (DE) 35 563 36 123 -2%     

              *  Droits de Timbre (DT) 44 968 57 080 -21%     
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En Millions de DA 

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)    968 861 1 059 178 -9% 958 900 101% 

              *   TVA intérieure 422 843 445 253 -5% 448 500 94% 

              *   TVA importation 546 018 613 925 -11% 510 400 107% 

               *  TVA produits pétroliers           

TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION (TIC) 95 579 89 782 6% 103 900 92% 

TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (TPP) 161 039 164 379 -2% 212 500 76% 

AUTRES PRODUITS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (*) 24 412 22 398 9% 28 300   

IMPOTS INDIRECTS 39 329 25 829 52% 28 500   

PRODUITS DIVERS DU BUDGET 34 604 20 981 65% 19 900 174% 

 TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
8 497 12 055 -30%     

AUTRES PRODUITS BENEFICIANT AUX COLLECTIVITES 

LOCALES ET COMPTES SPECIAUX (**) 
23 867 36 862 -35% 2 700   

TAXE  D'EFFICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE (TEE) 7 027 2 095 235%     

              

B- PRODUITS DES DOUANES 345 663 358 099 -3,5% 336 110 102,8% 

                *    produits des douanes  340 878 355 406 -4% 326 110 105% 

                *    produits divers du Budgets 4 785 2 693 78% 10 000 48% 

  
            

C- PRODUITS DES DOMAINES 41 628 49 164 -15,3% 35 047 118,8% 

                 *    Recettes Domaniales 41 628 49 164 -15% 35 047 119% 

                 *    Recettes Exceptionnelles           

  
            

 FISCALITE ORDINAIRE (A) + (B) + (C ) 3 252 662 3 447 197 -5,6% 3 349 057 97,1% 

  
            

FISCALITE PETROLIERE  1 959 758 2 559 740 -23,4% 1 394 710 140,5% 

              

TOTAL GENERAL 5 212 420 6 006 937 -13,2% 4 743 767 109,9% 

(*) Taxe sur chargements prépayés,jeux, gains,….,      

(**) produits hors TAP, TVA, TF, TEOM, TAPT et IFU       
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نالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله تذبذب حصيلة الضرائب املباشرة خالل فترة الدراسة حيث ارتفعت بني 
اعلى مسامهة هلا  2015لترتفع من جديد إذ شهدت السنة ، بعدها عاودت االخنفاضو 2015و 2012سنيت 
نتيجة ارتفاع حصيلة ضريبة  كان 2012هذا االرتفاع الذي عرفته الضرائب املباشرة يف سنة و ،%56.88بنسبة 

٪ 64.07ويف نفس السنة سامهت بنسبة ، لوحدها 2012% يف سنة 44.39الدخل على األجور اليت زادت بنسبة 
وكذا ، السبب يف ذلك الزيادة املعتربة اليت عرفتها أجور موظفي القطاع العموميو من إمجايل الضرائب املباشرة.

استحالة التهرب منها على اعتبار أهنا حتصل من املنبع. وهنا يطرح مشكل ومن جهة اخرى ، ارتفاع عدد املوظفني
. إذ جند أحيانا موظف بسيط يدفع خلزينة الدولة أكثر مما يدفعه تاجر كبري، العدالة الضريبية بني املكلفني بالضريبة

أما يف السنتني األخريتني فالتحسن يعزى إىل الضريبة على الدخل االمجايل اىل حتسنت بفعل اإلخضاع من جديد 
للمعامالت العقارية. ويف املقابل تبقى ضريبة الدخل واليت تفرض على األنشطة التجارية والصناعية مسامهتها يف 

 % وهذا بسبب7.08ب  2016حصيلة اإليرادات الضريبية ضعيفة جدا قدرت يف سنة 

 تأسيس الضريبة اجلزافية الوحيدة اليت وحدت الضرائب والرسوم املفروضة على النظام اجلزايف -

 % بدال من جدول الشرائح20تأسيس النظام املبسط حبيث يتم احتساب ضريبة الدخل على اساس  -

 ة اىل تنشط بعيدا عن أعني اجلبايةتراجع األنشطة التجارية والصناعية نشط قانونا ويف املقابر ازدیاد األنشط  -

بالنسبة حلصيلة ضريبة أرباح الشركات ما ميكن مالحظته كذلك أن نسبة مسامهتها يف حصيلة اإليرادات الضريبية 
والواقع أن هذه املسامهة ال ، 2014% يف سنة 30.59بعدما كانت  2016% يف سنة 34.28كانت بنسبة 

% 38الرغم من التخفيض التدرجيي املعدل الضريبة على أرباح الشرکات من تتماشى مع النظام الضرييب املنشود ب
وبعد هذا ، % باقي القطاعات25و لقطاعات اإلنتاج واألشغال والسياحة 2009% سنة 19إىل  1992سنة 

املعدل من أن معدالت مقارنة مع دول اجلوار املغرب وتونس إال أن هذا التباين يعود لعدة أسباب موضوعية لعل 
 :أمهها

 تزايد حجم اإلعفاءات الضريبية املرتبطة بالضريبة على ارباح الشركات  -
 ضعف األدوات الرقابية و حماولة الشركات التهرب العريب باستعمال الغرب املوجودة يف التشريع -
 %اعيتراجع االستثمارات املباشرة سواء املحلية أو األجنبية بشكل ملحوظ اذ كانت نسبة النمو يف القطاع الصن -

 4منو مبعدل  2014ليسجل يف سنة  3.4بينما قطاع املحروقات سجل تراجع ب %، 2014يف سنة  3.9
% 
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زادت  2016ففي سنة ، أما حصيلة الرسم على القيمة املضافة فقد كانت يف ارتفاع مستمر من سنة اىل أخرى
االيرادات الضريبية  معتربة مسامهتها يف  نومن جهة أخری کا، 2010% عما كانت عليه يف سنة 68.20بنسبة 

% وهذا مقارنة بباقي الضرائب والرسوم وهذا نتيجة ارتفاع املسجل يف حجم 36.30ب 2016قدرت سنة 
اخلاص أدى إىل زيادة حصيلة الرسم على القيمة املضافة  االستهالك خالل السنوات املاضية بفعل اإلنفاق احلكومي أو

بالتاي ارتفاع إيرادات الرسم على القيمة و ع الكبري الذي سجل يف الوارداتوكذا االرتفا، علی العمليات الداخلية
، % من جمموع الرسم على القيمة املضافة املحصل63.52نسبة  2012ذ شکلت يف سنة إ، املضافة على الواردات

ما خيص حاصل ضريبة غري مباشرة مستثناة  من االعفاءات الضريبية املمنوحة للمستثمرين. أما في هناأ ىإضافة عل
وهذا يرجع اىل ، رغم االرتفاع املسجل من سنة ألخرى، ضرائب التسجيل والطابع فكانت مسامهتها ضئيلة نسبيا

 1اتساع حجم السوق املوازية اليت تعترف بالضريبة

 

 

 

ام الربح اجلزايف اما يعترب النظام الضرييب اجلزائري نظام تصرحيي ومنيز منه فرعان مها نظام الربح احلقيقي ونظ
وكذلك  …IRG,IBS,TAP,IFU)تقسيم الضرائب فنميز منه نوعان مها الضرائب والرسوم املباشرة )

فيجب حتصيلها ، تعترب الضريبة مصدر هام من مصادر متويل خزينة الدولة( و…tva) الضرائب والرسوم غري املباشرة
أساليب التهرب واالحتيال واستغالل الثغرات اجلبائية وعدم ترك املجال للمكلفني بالضريبة التباع وسلك كل 

هلذا جيب معرفة مشاكل التحصيل الضرييب وضبط قواعد واساليب واضحة تسريعليها عملية التسيري وذلك ، القانونية
اف لكبح املمارسات اليت تؤثر مباشرة على التحصيل الضرييب مما يؤدي إىل إضرار باملصلحة العامة للبلد وذلك باستزن

وهذه العملية تستوجب ، وذلك ألن عملية التحصيل أهم مرحلة تقوم فيها الدولة جبمع حصيلتها، اخلزينة العمومية
ونضيف ايضا أن التحصيل الضرييب يعترب ، احترام القواعد كما جيب احترام األوقات املناسبة للقيام هبذه العملية

، ن اجلبائي اخلاص باملكلفني بالضريبة إىل سيولة حلساب اخلزينة العموميةاملرحلة النهائية لالدارة اجلبائية يف حتويل الدي
حيث تقوم االدارة الضريبية بتحديد أسس الضريبة كما تقوم بتحديد املبلغ الذي يلتزم املكلف بالضريبة بدفعه ضمن 

                                                   
 .11ص  10عبئة اإليرادات الضريبية كخيار استراتيجي لتمويل التنمية، جامعة جيجل، اجلزائر، ص تفاتح امحية، اعمر بوحلية،   1
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لية التحصيل الضرييب ويتضمن التشريع اجلبائي مجلة االجراءات والقواعد املنظمة لعم، آجال االستحقاق املقررة
وخمالفتها تؤدي إىل ظهور منازعات ومشاكل وختتار االدارة الضريبية لكل ضريبة طريقة التحصيل املناسبة اليت حتقق 

واملالئمة يف حتديد مواعيد أداء الضريبة دون تعقيد يف اإلجراءات االدارية وقد تشوب ، االقتصاد يف نفقات التحصيل
 .صة إجراءات التحصيل اجلربي مما يؤدي إىل اعتراض املكلفني بالضريبة عليهااجراءات التحصيل عيوب خا

 



 

 

 

 
 

 تطبيقيالفصل ال
 دراسة حالة بمركز الضرائب برج بوعريريج
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، والذي تناولنا فيه التطرق اىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بالتحصيل الضرييب، بعد االنتهاء من الشق النظري للبحث
حل صاج للدراسة مت اختيار مصلحة من املالعالقة بني كل هذه املحاور وكنموذو التهرب الضرييب، املصوب التحقيق

حيث وقع االختيار على مركز الضرائب برج بوعريريج باعتباره اهليئة اجلبائية العليا على مستوى ، تنوعةاجلبائية امل
ل اجلبائية الرئيسية واملحورية يف النظام اجلبائي اجلزائري فمركز الضرائب  يعد أحد اهلياك، وليس هذا فحسب، الوالية

ومن هنا يلعب ، وهذا الرتباطها واتصاهلا املباشر باملكلفني اخلاضعني، حسب اهليكل التنظيمي الساري املفعول حاليا
بائي. وما مركز ط وتنفيذ كل التشريعات اجلبائية املتخذة على مستوى املستويات العليا للنظام اجليسدورا مهما يف تب

وألن ، الضرائب إال حلقة من حلقات النظام اجلبائي اجلزائري متارس عمال ونشاط ضمن احلدود اإلقليمية للوالية
سنحاول التعريف بطريقة ، موضوع البحث هو بيان أثر الرقابة اجلبائية )التحقيق املصوب( على التحصيل الضرييب

ئها على مستوى هذا املركز وكيفية مسامهتها يف مراقبة التصرحيات املكتتبة جراالتحقيق املصوب واخلطوات النظرية إل
 من طرف املكلفني املعنيني هبذه الرقابة من خالل معاجلة حالة ملكلف ما.
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حيث يتكفل ، دارة اجلبائيةاكل املستحدثة لإليعترب مركز الضرائب من اهلي
 يف:مبسك وتسيري امللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة اخلاضعني ملجال اختصاصه واملتمثلني

 ركات؛املؤسسات اخلاضعة للنظام احلقيقي والغري التابعة ملجال اختصاص مديرية كربيات الش 

 املكلفني أصحاب املهن احلرة؛ 

  ضريبة على أرباح األشخاص املعنويني اخلاضعني للضريبة برسم املداخيل اخلاضعة للالشركات وغريها من
 الشركات؛

 .1املكلفني بالضريبة اخلاضعني للنظام احلقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات األرباح الصناعية والتجارية 

 ز وهي كاآليت:ملركوذلك تبعا لعدد امللفات املسرية من قبل ا، تقّسم مراكز الضرائب إىل ثالث أصنافو

   ملف؛ 8.000: عدد امللفات أكرب من 

   ملف؛ 8.000ملف وأقل من  4.000: عدد امللفات أكرب من  

   ملف. 4000: عدد امللفات أقل من 

 ، 02/12/2012أما فيما خيص مركز الضرائب برج بوعريريج فقد مّت افتتاحه بتاريخ 

 

 2تنحصر مهام مركز الضرائب يف املجاالت التالية:

 

 اخلاضعة للضريبة على  مسك وتسيري امللفات اجلبائية للشركات وغريها من األشخاص املعنويني برسم املداخيل
 أرباح الشركات؛

                                                   
  16/04/2015مركز الضرائب، بتاريخ موقع املديرية العامة للضرائب   1
املؤرخ يف  327-06من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  2

 11، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006
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  للنظام احلقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات األرباح مسك وتسيري امللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة اخلاضعني
 الصناعية والتجارية؛

 قة عليها.معاينتها واملصاد إصدار اجلداول وقوائم التحصيالت وشهادات اإللغاء أو التحصيل مع 

 

 ى؛وحتصيل الضرائب والرسوم واألتاو، تتكفل مراكز الضرائب باجلداول وسندات اإليرادات 

 فيذ العمليات املادية للدفع والقبض واستخراج النقود؛تن 

 .تضبط الكتابات ومتركز تسليم القيم 

 : 

 كما أّنها تقوم مبمارسة الرقابة على التصرحيات؛، البحث عن املعلومات اجلبائية وجتميعها واستغالهلا 

 إعداد وإجناز برامج التدخالت لدى املكلفني وتقّييم نتائجها. 

 

 دراسة شكاوى املكلفني ومعاجلتها؛

 متابعة املنازعات اإلدارية والقضائية؛

 .تسديد قروض الرسوم

 

 تضمن مهمة استقبال وإعالم املكلفني؛

 ديل نظامها األساسي؛تتكفل باإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالوعاء خاصة تلك املتعلقة بإنشاء املؤسسات وتع 

 تنظيم املواعيد وتسيريها؛

 .تنشر املعلومات واملستجدات لصاحل املكلفني بالضريبة التابعني ملجال اختصاص مركز الضرائب
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  لرئيس وقباضة.تسّمى مبصاحل ا ( مصاحل رئيسية ومصلحتني03يتضمن مركز الضرائب ضمن هيكله التنظيمي )

 

 

 1: وهي مكّلفة بالقيام بالوظائف التالية

 ومتابعة ، عاء واملراقبة اجلبائيةالتكفل بامللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني ملركز الضرائب يف جمال الو
 سة األولية لالحتجاجات؛االمتيازات اجلبائية والدرا

  تقدميها لرئيس املركز للمصادقة عليها بصفته وكيال مفوضا للمديرو، املصادقة على اجلداول وسندات اإليرادات 
 الوالئي للضرائب؛

 جعة املحاسبية؛اقتراح تسجيل املكلفني بالضريبة لربنامج الرقابة اعتمادا على املستندات أو املرا 

 صاحل األخرى واحلرص اإلحصائيات وإعداد خمططات العمل وتنظيم اإلشغال مع امل ميعإعداد تقارير دورية وجت
 على انسجامها.

 ( مصاحل فرعية وهي:05تنظم هذه املصلحة الرئيسية ضمن )

 املصلحة املكلفة جبباية القطاع الصناعي؛ 

 املصلحة املكلفة جبباية قطاع البناء واألشغال العمومية؛ 

 القطاع التجاري؛ املصلحة املكلفة جبباية 

 املصلحة املكلفة جبباية قطاع اخلدمات؛ 

 .املصلحة املكلفة جبباية املهن احلرة 

 

                                                   
، 21/02/2009من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  89جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، املادة ا  1

 .20مرجع سبق ذكره ، ص 
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 1 تقوم باألدوار التالية:

 ستغالهلا؛إجناز إجراءات البحث عن املعلومة اجلبائية ومعاجلتها وختزينها وتوزيعها من أجل ا 

   ييمية دورية.الرقابة وإجنازها مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقاقتراح عملية  

 2( مصاحل فرعية وهي:04و تنظم هذه املصلحة يف )

 

 هذه املصلحة مكلفة بالقيام باملهام التالية:

 حتصيلها؛و ا مراقبتهاوكذ، يبةتشكيل وتسيري فهرس املصادر املحلية لإلعالم واالستعالم اخلاصة بوعاء الضر 

 هلا؛وختزينها واستردادها من أجل استغال، مركزة املعطيات اليت جتّمعها املصاحل املعنية 

 .التكفل بطلبات تعريف املكلفني بالضريبة 

 

 تنحصر مهام هذه املصلحة يف:

 بائية بعنوان تفعيل حق االطالع؛إعداد برامج دورية للبحث عن املعلومة اجل 

 .اقتراح تسجيل مكلفني بالضريبة يف برنامج الرقابة انطالقا من املعلومات املجّمعة 
 

 تعمل هذه املصلحة يف شكل فرق وهي مكلفة باألدوار التالية:
 برجمة وإجناز التدخالت بعنوان تفعيل حق التحقيق وحق الزيارة والرقابة؛ 
 إجناز املعاينات الضرورية لوعاء الضريبة والعمل على مراقبتها وحتصيلها؛ 
 .اقتراح ملفات املكلفني بالضريبة ملراجعة حماسبتهم 

                                                   
 .20، ص ملرجع السابق، نفس ا  1
  21، ص نفس املرجع السابق،   2
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 تعمل هذه املصلحة يف شكل فرق وتنحصر مهامها يف:

 إجناز برامج الرقابة على أساس املستندات والرقابة يف عني املكان؛ 
  إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إجناز برامج الرقابة وتقييم مردودها.إعداد 

 
 1مكلفة باألدوار التالية:

  و غرامات أو أدراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي يوجه ملركز الضرائب وناتج عن فرض ضرائب أو زيادات
 عقوبات قررها املركز؛

 ة املقدمة إىل اجلهات القضائية.متابعة القضايا الزناعي 
 2( مصاحل فرعية وهي:03تنظم املصلحة الرئيسية للمنازعات يف )

 
 تكلف مصلحة االحتجاجات بالقيام باملهام التالية:

 ا؛عقوبات املحتج عليهدراسة الطعون املسبقة اليت هتدف إىل إلغاء أو ختفيض فرض الضرائب أو الزيادات وال 

 ثر تصرحيات مكتتبة أو دراسة الطعون املسبقة اليت هتدف إىل استرجاع الضرائب والرسوم واحلقوق املدفوعة إ
 مدفوعات تلقائية أو مقتطعة من املصدر؛

 دراسة الطلبات املتعلقة بإرجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة؛ 
 ملتعلقة هبا أو املطالبة باألشياء املتابعة أو اإلجراءات ا دراسة الطعون املسبقة اليت هتدف إىل االحتجاج على أعمال

 املحجوزة؛
 .معاجلة منازعات التحصيل 

 
 تكلف هذه املصلحة السيما باملهام التالية:

                                                   
 .20، ص نفس املرجع السابق،   1
 21، ص نفس املرجع السابق،    2
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 والختصاص جلان  افةدراسة الطعون التابعة الختصاص جلان طعن الضرائب املباشرة والرسم على القيمة املض
 الطعن اإلعفائي؛

 لضرائب فيما خيص الطعون متابعة قضايا الطعون باالتصال مع املصلحة املعنية على مستوى املديرية الوالئية ل
  والشكاوى املقدمة للهيئات القضائية.
 

 ويكمن دور هذه املصلحة يف:
 ملصاحل املعنية؛بعنوان خمتلف الطعون إىل املكلفني بالضريبة وإىل ا تبليغ خمتلف القرارات املتخذة 
 األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املقررة مع إعداد الشهادات املتعلقة هبا؛  
  ملعنية.اإعداد املنتجات اإلحصائية الدورية املتعلقة مبعاجلة املنازعات وتبليغها للمصاحل 
2: 

 الرئيس ملركز الضرائب مصلحتني: تندرج ضمن مصاحل

 مصلحة االستقبال واإلعالم؛ 

 .مصلحة اإلعالم اآليل والوسائل 

  

 1تسند إليها مهمة:

 تنظيم استقبال املكلفني بالضريبة وإعالمهم؛ 

 ضرائب.لنشر املعلومات حول حقوق وواجبات املكلفني بالضريبة التابعني ملجال اختصاص مركز ا 

 

 2 تكلف مبا يأيت:

 فق هلا؛استغالل التطبيقات املعلوماتية وتأمينها وكذا تسيري التأهيالت ورخص الدخول املوا 

                                                   
 .22، ص نفس املرجع السابق،  -   1
 .22، ص نفس املرجع السابق،   2
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 إحصاء حاجيات املصاحل من عتاد ولوازم أخرى؛ 

 .اإلشراف على املهام املتصلة بالنظافة وأمن املقرات 

3 

 1 سيما مبا يأيت:تكلف ال

 تحصيل؛ومتابعة وضعيتهم يف جمال ال، التكفل بالتسديدات اليت يقوم هبا املكلفون بالضريبة 

  تحصيل اجلربي للضريبة؛واملتعلقة بالوالتنظيم الساري املفعول تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف التشريع 

 جملس املحاسبة. ت التسيري املعّدة إىلوتقدمي حسابا، مسك حماسبة املطابقة لقواعد املحاسبة العامة 

 ( مصاحل :03وتضم القباضة )
 مصلحة الصندوق؛ 
 مصلحة املحاسبة؛ 
 .مصلحة املتابعات 

 وحسب التقسيم السابق فإن اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب يكون كاآليت:

                                                   
 .22-21صنفس املرجع السابق، -   1
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يتم إعالم املكلف حمل التحقيق عن طريق ، بعد ضبط القائمة النهائية وإعداد الربنامج النهائي لعملية للتحقيق املصوب
( أيام 10حضري مدته )على أن يستفيد من أجل أدىن للت، إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مع إشعار باالستالم

وحيتوي هذا ، اعتبارا من تاريخ استالم اإلشعار. أما فيما خيص مضمون هذا اإلشعار فهو حمدد عن طريق التشريع
 التصريح على البيانات التالية:

 رقم التعريف اجلبائي(؛، املقر االجتماعي، معلومات خاصة باملكلف )لقب واسم املكلف 

 تاريخ إرسال اإلشعار؛ 

 ساعة أول تدخل؛و تاريخ 
 السنوات حمل التحقيق؛ 
 اإلتاوات املعنية بعملية التحقيق؛و الضرائبو احلقوق 
 الوثائق الواجب االطالع عليها؛  
 اإلشارة بشكل صريح إىل حق املكلف حمل التحقيق يف االستعانة مبستشار من اختياره؛ 
 امساء ورتب املحققني .و ألقاب 

مكرر من قانون  20( من املادة 4و)( 3)، (1شعار على نص الفقرتني)( من هذا اإل02كما حتتوي الصفحة )
 اإلجراءات اجلبائية وتتعلق هذه النصوص مبا يلي: 

 ( ايام إبتداءا من تاريخ استالم اإلشعار؛10مدة التحضري واملحددة ب) -
والوثائق املحاسبية أكثر    أن تستغرق مدة التحقيق يف عني املكان فيما خيص الدفاتر ، ال ميكن حتت طائلة البطالن-

 ( أشهر.2من )
وهو عبارة عن كتّيب يبني ، كما جيب أن يرفق اإلشعار بالتحقيق " مبيثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة "

 كما يبني هلم، املطبقة أثناء التحقيقات املحاسبيةو للمكلفني اخلاضعني للرقابة بإجياز جمموعة القواعد الضريبية العامة
 الضمانات املمنوحة هلم وكذا الواجبات امللزمون بأدائها.و جمموعة احلقوق
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وبعد إرسال اإلشعار بالتحقيق املصوب للمحاسبة يقوم األعوان املحققون بالقيام بعّدة إجراءات حتضريية واليت من 
ن خالل دراسة ملفه شأهنا أن تساعدهم يف عملية التحقيق ومتكنهم من التعرف أكثر على املكلف حمل التحقيق م

اجلبائي وتفعيل حق االطالع جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات . إن اإلدارة اجلبائية تقوم باعتماد اإلشعار باالستالم 
كضمان ودليل وصول اإلشعار بالتحقيق إىل املكلف املعين بالتحقيق وتسليمه إياه مرفقا مبيثاق املكلفني بالضريبة 

 وي هذا اإلشعار على تاريخ الرد على االستالم وكذا البيانات اخلاصة باملكلف حمل التحقيق. وحيت، اخلاضعني للرقابة

 

 
وتبدأ هذه املرحلة ، تأيت مرحلة بداية التحقيق كمرحلة موالية ملرحلة اإلعالم واالتصال 

حيث تشهد هذه املرحلة أول تدخل للمحققني يف عني املكان برفقة ، ري املمنوح للمكلفمع استنفاذ أجل التحض
وذلك من خالل زيارة مقر املؤسسة حمل التحقيق هبدف معاينة العناصر املادية إضافة إىل حالة ، رئيس الفرقة

وكنتيجة  ائق املحاسبية ...(معاينة وجود الوث، معاينة مادية للمخزون، الوثائق املحاسبية )معاينة وسائل اإلنتاج
ويتضمن هذا املحضر رقم التعريف اجلبائي للمكلف ، هلذا اإلجراء يتم إعداد " حمضر معاينة " من طرف املحققني

وعند هناية املعاينة يتم قفل ، إضافة إىل أمساء وألقاب ورتب املحققني مع ذكر يوم وسنة املعاينة، وامسه ولقبه
وتسّلم نسخة من هذا املحضر إىل ، ممثله من أجل االطالع على املحضر وإمضاءه املحضر مع دعوة املكلف أو

املحققني . بعد إقفال حمضر و ويقفل هذا املحضر بإمضاء املكلف، املكلف أو ممثله بطلب من طرف هذا األخري
وب" وتعترب هذه الوثيقة املعاينة يتعني على املحققني إعداد وثيقة تسمى " وثيقة إثبات بداية العمل يف التحقيق املص

رقم التعريف ، رقم القضية، وتتضمن هذه الوثيقة تاريخ بداية عملية التحقيق، كدليل على بداية عملية التحقيق
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رقم اإلشعار وتاريخ إرساله وتاريخ استالمه أو ، اسم وعنوان الشركة ونوع النشاط املمارس من قبلها، اجلبائي
أمساء ورتب وإمضاءات املحققني فضال عن لقب و وات حمل التحقيق وألقابباإلضافة إىل حتديد السن، تسليمه

تاريخ بداية عملية البحث األولية.    ، البحث وإمضاءهو واسم رئيس املصلحة الرئيسية للرقابة

يت ومع هناية عملية التحقيق يقوم األعوان املحققون بإعداد حمضر والذي من خالله يتم التبليغ عن مجيع النقائص ال
ويستدعى املكلف حمل ، التربيرات املتعلقة هبذه النقائصو مّت الكشف خالل عملية التحقيق مع ذكر الشروحات

ويف حالة رفض توقيع هذا األخري توضع اإلشارة مع إمضاء املحققني ويتم إقفال ، التحقيق لتأشري هذا املحضر
 املحضر.

" وثيقة إثبات هناية العمل يف التحقيق واليت حتتوي على البيانات يتم إصدار ، وبعد إصدار حمضر موايل لعملية التحقيق
 التالية:

تاريخ هناية ، رقم وتاريخ اإلشعار بالتحقيق، إسم ونشاط الشركة، رقم القضية إضافة إىل رقم التعريف اجلبائي
البيانات اخلاصة باملحققني إضافة إىل ، تاريخ اإلشعار بالتسوية النهائية، تاريخ اإلشعار بالتسوية األولية، التحقيق

 ورئيس مصلحة الرقابة والبحث مع إمضاءاهتم.

، كنهاية لعملية التحقيق املصوب للمحاسبة تأيت مرحلة التسوية واليت تكون على مرحلتني 
و يسلم وتتضمن املرحلة األوىل عملية اإلخطار األويل بالتسوية عن طريق إشعار بإعادة التقومي والذي يرسل أ

وجيب ، معلال بالقدر الكايفو وجيب أن يكون هذا اإلشعار مفصال، للمكلف حمل التحقيق مع إشعار باالستالم
أيضا إعادة ذكر أحكام املواد اليت يؤسس عليها إعادة التقييم بطريقة تسمح للمكلف بإعادة تشكيل أسس فرض 

الضريبة .)أنظر امللحق( 

ويعترب عدم الرد يف هذا األجل قبوال ضمنيا ، لتقدمي مالحظاته أو القبول بالتسوية( يوم 30وللمكلف بالضريبة أجل )
 من طرف املكلف.

( حيث يتم إرسال تقرير )اإلبالغ النهائي( إىل املكلف يبلغه باألسس 30أما املرحلة الثانية فتكون بعد استنفاذ أجل)
وهذه التقارير حتتوي على ألقاب وأمساء املحقق ، حةالضريبية النهائية بعد دراسة مالحضات املكلف الواردة للمصل

توقيع رئيس الفرقة.و أو املحققني مع توقيعاهتم إضافة إىل إسم ولقب
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ممارس لنشاط مقاولة  )شخص طبيعي(XXXمّت إخضاع ملف املكلف ، 2018يف إطار تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 
-2015-2014-األشــغال الكائن مقرها بوالية برج بوعريريج إىل التحقيق املصوب يف املحاسبة للسنوات

 الضريبة على الدخل اإلمجايل .: الضريبة املعنية هبذا التحقيق، 2017و 2016

1.  

حتت إشراف رئيس الفرقة برتبة و إىل حمقق برتبة مفتش مركزي XXXلتحقيق يف حماسبة املكلفأسندت مهمة ا
 مفتش قسم.

  إىل املكلف  75/2018مّت إرسال اإلشعار بالتحقيق رقم 26/08/2018بتاريخ
 على البيانات -تاريخ اإلرسال إضافة إىل-والذي حيوي هذا األخري ، املعين بالتحقيق برسالة ضمان ووصل استالم

 املعلومات التالية:و

أيام بدءا  10)املدة القانونية املحددة  07/09/2018ذلك يوم و تاريخ أول تدخل على مستوى مقر املؤسسة 
 استظهار املحاسبة(.و من تاريخ اإلشعار بالتحقيق لتحضري

 صباحا. 10ب  اليت حددت يف هذه احلالةو التوقيت أو ساعة التدخل إىل اإلشارة 

الرسم اليت خيضع هلا املكلف يف اطار هدا التحقيق كما أّنه مّت اإلشارة إىل حق املكلف و حتديد نوع الضريبة  
 االستعانة مبستشار من اختياره.

  

ساعدهم على اليت من شأهنا أن تو بعد إرسال اإلشعار بالتحقيق قام األعوان املحققون ببعض اإلجراءات األولية
وتتمثل هذه اإلجراءات يف سحب ودراسة امللف اجلبائي للمكلف حمل التحقيق ، إكمال مهامهم على أحسن وجه

وكنتيجة هلذه اإلجراءات يقوم األعوان ، املحاسيب وفحص الوثائق وخمتلف التصرحيات اليت يتضمنها هذا امللف
 املحققون بإعداد استمارات التحقيق.

o تظهر هذه الوثيقة ملخص ألصول وخصوم ميزانيات السنوات املعنية بالتحقيق ،
 وهذا ما يسمح بإجراء مقارنات لعناصر امليزانية عرب الزمن.
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o املقدمو يتم مأل هذه االستمارة وفق جدول حسابات النتائج املوجود ضمن التصريح السنوي 
واهلدف من هذه االستمارة هو تقدير تطور ، وذلك ألربع سنوات غري متقادمة جلبائيةمن قبل املكلف لإلدارة ا

.كذا مكونات الربح الصايفو رقم األعمال

قام املحقق مبعية رئيس الفرقة بإجراء أول  07/09/2018بتاريخ  
املؤسسة من اجل تسليم نسخة ثانية من اإلشعار بالتحقيق مع  ذلك باالنتقال إىل مقرو تدخل يف عني املكان

التحقق من الوجود الفعلي و مت حترير "إشعار باالستالم" موقع من طرف ممثل الشركةو ميثاق املكلفني بالضريبة
.ف الوثائق املحاسبية حمل التحقيقملختل

 اينة قام املحققون بإعداد " حمضر معاينة ".باإلضافة إىل ذلك مت القيام مبعاينات مادية وكنتيجة لعملية املع

 /09 /10بتاريخ  و متداخل املصلحة الضريبية.املصوب فان إجراء عملية التحقيق العمل يف نظرا لطبيعة التحقيق 
 متت البداية الفعلية لعملية التحقيق املصوب يف خمتلف الوثائق املحاسبية للمكلف مع حترير " إشعار بداية  2018

 التحقيق ".

   2016، 2015، 2014بعد التحقيق املصوب يف حماسبة املكلف لسنوات 
:مت التوصل إيل النتائج التالية 2017و

o   بعد فحص املصوب يف حماسبة املكلف مت التأكد من أن مسك الوثائق املحاسبية مطابق
القانون التجاري:و عليها يف النظام املحاسيب املايل للشروط الشكلية املنصوص

 ؛برج بوعريريجوجود دفتر اليومية العامة مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس حمكمة  

 ؛من طرف رئيس حمكمة برج بوعريريج وجود دفتر اجلرد مرقم ومؤشر عليه 

 وجود التصرحيات الشهرية وهي مودعة يف آجاهلا القانونية؛ 

 ت السنوية وهي مودعة يف آجاهلا القانونية؛وجود التصرحيا  

 وجود اليوميات املساعدة؛ 

 .وات حمل التحقيق مودعة يف آجاهلاوجود امليزانيات اجلبائية اخلاصة بالسن 
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o االستعانة باملعلومات الواردة من األطراف اخلارجية ومن خالل و من خالل التحريات
فقد مت تسجيل النقائص التالية: لدى البنوكع على حسابات املؤسسة االطال

مبلغ املشتريات املصرح   xxxوجود مشتريات غري مصرح هبا حسب كشف املعلومات الوارد اخلاص بشركة  
خارج الرسم الفارق  28.065.803.00خارج الرسم . مبلغ املشتريات املعتمدة  24.738.010.00هبا 

 1.15* 3.327.793.00: يصبح رقم األعمال غري مصرح به %15لربح وبتطبيق هامش ا 3.327.793.00
.499.169.00الفارق املدمج للربح  3.826.962.00= 

يصبح رقم  %15هامش الربح خارج الرسم اخلاص بشركة وبتطبيق  169.00.00عدم التصريح مببلغ 
 .23.350.00ملدمج ألساس الربح الفارق ا 194.350.00=  1.15*169.00.00: األعمال غري مصرح به

مببلغ خارج الرسم  08/10/2017بتاريخ  17لفاتورة قطع الغيار رقم مصاريف مبالغ فيها  
 مقارنة بالعتاد املصرح به يف املحاسبة الفارق يدمج للربح. 2.534.643.00

 وبعد الكشف عن ، سبية فحصا معمقا: بعد فحص جدول النتائج املكلف والوثائق املحا
 :لة يفالتسوية الالزمة واملتمثو األخطاء قام املحققون باقتراح التعديالتو بعض النقائص

% للفارق املستخرج غري 15باضافة هامش ربح يقدر ب  2015و 2014إعادة تأسيس رقم األعمال لسنيت  
 .إخضاعه للضريبة على الدخلو مصرح به

 .ستهالكات املبالغ فيها ألساس الربح املصرح بهاعادة ادماج مبلغ اإل 

العيوب اليت حتتويها و األخطاءبعد الكشف عن .3
كانت و حماسبة املكلف وبعد إجراء التعديالت الالزمة قام املحققني بإعادة حتديد األسس الضريبية للمكلف

 :كاآليت
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اجلبائية  التعديالت املقترحة من طرف املحققني ارتأينا عرض سلم العقوباتو ل التطرق إىل جممل عمليات التسويةقب
باشرة والرسوم املماثلة من قانون الضرائب امل 193املتعلق بالضريبة على الدخل اإلمجايل حسب ما تنص عليه املادة 

 :كما يلي

 

 من مبلغ احلقوق املتملص منها10  % دج 50.000إىل  0من 

 من مبلغ احلقوق املتملص منها  15% دج 200.000إىل  50.001من 

 من مبلغ احلقوق املتملص منها  25% دج 200.000أكرب من 

61 091 291,00 188 841 980,00 197 551 825,00 171 198 003,00 

57 264 329,00 188 647 630,00 197 551 825,00 171 198 003,00 

3 826 962 ,00 194 350,00 0,00 0,00 

0,00 744 295,00 0,00 2 534 643,00 

3 327 793,00 169 000,00 0,00 0,00 

499 169,00 769 645,00 0,00 2 534 643,00 

2 551 920,00 3 832 206,00 5 928 377,00 6 019 736,00 

3 051 089,00 4 601 851,00 5 928 377,00 8 554 379,00 

499 169,00 769 645,00 0,00 2 534 643,00 
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3 051 089,00 4 601 851,00 
5 928 377,0

0 
8 554 379,0

0 

2 551 920,00 3 832 206,00 
5 928 377,0

0 
6 019 736,0

0 

499 169,00 769 645,00 0,00 
2 534 643,0

0 

174 709,00 269 375,00 0,00 887 125,00 

26 206,00 67 343,00 0,00 221 781,00 

200 915,00 336 718,00 
0.00 

 
1 108 906,00 

  539,00 646 1  
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يتضمن حوصلة عن خمتلف النقائص اليت مت 04/11/2018مّت حترير حمضر موايل لعملية التحقيق بتاريخ 
 .08/11/2018األويل " بتاريخ التوصل إليها مع إعالم املكلف حمل التحقيق بالنتائج عربحمضر اإلخطار بالتسوية 

يوما ( حيث التمس ختفيض العقوبات  40)يف األجل القانوين    10/12/2018استالم رد املكلف بتاريخ  
 املترتبة عن التحقيق املصوب .

بالتايل و يف رد املحققون على مالحضات املكلف مت إعالمه أن مصلحة املنازعات هي املخولة إللغاء العقوبات  
مع إرسال اإلخطار بالتسوية ، اد األسس الواردة يف اإلشعار بالتسوية األويل كأسس هنائية لتحديد الضريبةمّت اعتم

 مع إصدار اجلدول الفردي يف نفس التاريخ.     20/12/2018النهائي بتاريخ 

 

      

   

      

      

3 299 961 3 588 291 3 877 690 4 235 456 3 570 224 
*  / 

Salaires..................... 
1 355 025 1 702 826 2 078 022 2 293 872 2 987 746 *  / Non Salariés  

1 495 159 2 184 643 2 198 173 2 540 443 1 086 273 
*  

…...............................  

183 498 257 631 288 769 286 549  …………...  
 

0 0 0 0   
 ......................التسجيل* 787 625 191 583 218 621 417 632 369 509

361 871 557 813 703 151 662 590 676 881 
* 

  ..................................الطابع

38 855 41 725 134 874 130 280  dont vignette 
 

0 0 0 0   
 مدفوعات أخرى  * 672 526 2 693 433 3 649 546 2 580 614 2 854 443 2

      
  البرية/  *     
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  التبغ/  *     
  حقوق النبيذ والكحوليات*  255 1 508 1 592 1 444 2

  (Tpp)منتوجات بترولية / *     
  أخرى*  0   
  منتوجات بترولية / *     

2 444 1 592 1 508 1 255   

 
24 616 41 168 728 297 386 998 22 536 

114 382 162 972 261 956 229 211 164 964 

     

     

1 641 457 1 800 025 1 752 074 1 752 650 1 594 009  
14 164 17 424 34 796 41 516 23 404  

57 30 4 1   
2 686 3 793 5 774 11 657 4 974  

36 308 38 069 91 185 110 240   
430 011 516 140 562 658 722 870 1 254 814  

 

0 0 0 0   
0 0 0 0   
0 0 0 0   

 

 2014يالحظ ان التحصيل اجلبائي يف مركز الضرائب بربج بوعريريج قد عرف تطورا يف التحصيل من 
مث  اخنفضة يف   2017 /2016فترت حيث كان التحصيل يف ارتفاع مستمر خاصة يف  2018إآل غايت 

ومن خالل اجلدول مت التوصل إىل املنحنا البياين التايل و الذي ميثل تطور احلصيلة اجلبائية  مبركز الضرائب  2018
 برج بوعريريج
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 لنا تبني حيث، وفهمها للموضوع اجلوهرية اجلوانب خمتلف معرفة من متكنا التطبيقيةو النظرية دراستنا خالل من
 وسيلة أجنع العتبارها املهمة املوضوع جوانب من جانب لكوهنا. الضريبة تلعبه الذي األساسي الدور يف البداية

 يؤدي تعددهاو الضريبة فرضو إلزامية العمومية وإن للحزينة هام مورد إىل أهنا باإلضافة يةاالجتماع لتحقيق العدالة
 الذي الضرييب التهرب بظاهرة يعرف ما هوو املشروعة غريو املشروعة األساليب بعض انتهاج إىل املكلفني ببعض
 االقتصادية الظروفو الضريبةب باملكلف هو خمتص ما فمنها أساليبه تتعددو ،اجلزائر يف كبرية بصورة ينتشر

 الضرييب التهرب يبقى االقتصادية التنمية يف مسامهتهاو الضريبة حصيلة زيادة من بالرغم به لكن املحيطة االجتماعيةو
  الظاهرة تلك تفشيو تنمي من تعود اليت خطريةو سلبية آثار له من وملا الضرييب النظام يعرفها اليت بني النقائص من

بالتايل و العام باملال متس ألهنا منها التحقيق أو للحد معتربة جهود تبذل اجلبائية اإلدارة مازالتو حاولت لقد 
 تصرحييا اجلزائري الضرييب النظام لكون نظرا بالغة أمهية تكتسي إذا، العامة باخلزينةو أضرار بالتحصيل الضرييب إحلاق
 واجباهتم تأدية يف املكلفني مراقبة إىل خالهلا من تسعى اليت ائيةاجلب اإلدارة يد يف القانونية تشكل األداة فإهنا ومنه

 السلطات هلا أولت ولذا وتقوميها تصحيحها املسجلة هبدف املخالفاتو األخطاء اكتشاف والعمل على، الضريبية
 صالحياتالو احلقوق من جمموعة منح مت للقيام كما خاصة أجهزة بوضع تنظيمها على وعملت اهتماما كبريا املختصة
 من مجلة منح بالتايلو ,األخطاء استدراكو اإلطالع كحق الرقابية مهامهم ألداء تيسريا اجلبائية الرقابة ألعوان

 االستعانةو بالتحقيق املسبق اإلعالم اجلبائية كحق اإلدارة قبل من تعسف ألي تفاديا بالضريبة للمكلفني الضمانات
 تتمثل العامة الرقابة، املعمقة الرقابةو العامة الرقابة إىل تنقسم أشكال عدة ئيةاجلبا الرقابة تتخذ، اختياره من مبستشار

 يف التحقيق تشمل املعمقة الرقابةو ،الضرائب مفتشية مستوى على تتمو الوثائق على والرقابة الشكلية الرقابة يف
 يف املعمق التحقيقو ه تطبيقيا(املحاسبة )الذي كنا بصدد تعريفه والتعمق يف دراست يف التحقيق املصوبو احلاسبة

 املوضوعة األجهزة هذه كل من بالرغم لكن على مستوى مديرية الضرائب الوالئية تتمو اجلبائية الوضعية جمال
 املهام أداء يف الفعالية بتحقيق كفيل غري إال أنه، اجلبائية الرقابة نظام عمل لتعزيز املتخذة الوسائلو اإلجراءاتو

 املشاكل أن إال، أهدافه حتقيق على قدرته يف مدى يكمن اجلبائية الرقابة نظام فعالية على احلكم أن بارباعت إليه املوكلة
 .بتحسينها الكفيلة اإلجراءاتو الوسائل اختاذ كل ضرورة يستدعي ما وهذا، ذلك دون حالت منها يعاين اليت
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 كم على صحتها من عدمها من خالل ما يلي:قدمنا يف املقدمة العامة ثالث فرضيات حن 
 التحقيق املصوب هو أداة من أدوات الرقابة اجلبائية 
  يعترب حجم االيرادات اجلبائية يف اجلزائر ضئيل جدا باملقارنة بعدد الضرائب وميكن حتصيلها بطرق عديدة

 وضعها املشرع اجلزائري
 الوثـائق التجاريـة ، ص ومقارنـة الـدفاترفحـ، لرقابة اجلبائية أدوات وطـرق كفيلـة مبراقبـةل

 .واملحاسـبية للتأكـد مـن مدى صحتها
 

 خمتلف اإلدارات واملؤسسات األخرى يلعب دورا فعاال يف تبادل و إن التنسيق التام بني اإلدارة اجلبائية
 استغالهلا.و مجعهااملعلومات من حيث 

  إن اإلدارة اجلبائية ال تستطيع أن ترفع من مردود ضرائبها أو باألحرى أن ترفع من قدراهتا على التحصيل
الصعوبات فاملشكل يف التحصيل الضرييب قد يتسبب فيه و الضرييب دون أن تواجه جمموعة من العراقيل

 من حهة أخرى.املكلفني بالضريبة و الطرفان اإلدارة اجلبائية من جهة
 املكلف بالضريبة يدفعها وله توجه حتمي لرفضها أو الغش يف دفعها.، الضريبة مقبولة لكن كرها 
 فرغم مسامهتها يف زيادة املردودية ، التهرب الضرييبو إن الرقابة اجلبائية تتميز بنقص الفعالية يف مكافحة الغش

اليت حمورها األساسي يكمن و سياسة اجلبائية املنتهجةإالأهنا مازالت بعيدة عن الطموحات املعلنة يف إطار ال
 التهرب الضرييب.و يف احلد من ظاهرة الغش

 تعترب الرقابة على الوثائق أكرب مردودية نظرا لسهولة تطبيقها 
 ناسبة.السرعة املو تواصل املعلومات بالدقةو يسمح نظام اإلعالم اآليل بتحسني الرقابة اجلبائية 
 حسب الترتيب األجبدي...(، حسب النشاط، ترتيبها )كترتيبها حسب النظامو تنظيم امللفات اجلبائية ،

 إجراءات الرقابة اجلبائية.و يسهل من عمليات البحث على امللفات
  يسمح التحقيق املصوب بالتحقيق يف ضريبة واحدة حمددة على مدار سنوات أو التحقيق يف عدة ضرائب

 سنة واحدة فقط.  ارإطلكن يف 
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 موضوعية النتقاء املكلفني الذين سيتم إخضاعهم للرقابة اجلبائية.و شفافةو ضرورة حتديد معايري واضحة 
 غري معقدة من أجل أن يفهمها اجلميع باعتبار أن املكلفني ليست لديهم مستويات و صياغة قوانني واضحة

 .علمية مرتفعة أو بدون مستوى
 الوقت يف استغالل املعلومات.و املصاحل اجلبائية األخرى لتوفري الكثري من اجلهدو التنسيق مع اجلهاتو التعاون 
 استعمال اإلعالم اآليل يف كل مصاحل اإلدارة الضريبية.و العمل على إدخال 
 بهم مع التحفيزات يؤدي جناح الرقابة إضافة إىل زيادة روات، إجراء دورات تكوينية هلمو االهتمام بالعمال

 بالتايل احلفاظ على املال العام.و الرشوةو تؤدي إىل امتناعهم عن السرقة
  خاصة و يعمل مركز الضرائئب بوالية برج بوعريريج مبجهودات جبارة  من خالل خمتلف  أشكال الرقابة

 الة هذا ما استنتجناه خالل دراسة احلو التحقيق املصوب لتمكنه من إسترجاع منافع معتربة 
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 .2006-2005، جامعة تلمسان، ختصص املالية العامة، تجارية والتسيريكلية العلوم االقتصادية والعلوم ال
معهد ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، بن أمحد خلضر .23

 .2001-2000، جامعة اجلزائر، العلوم االقتصادية
أطروحة ، ، شبيطة هاين حممد حسن    .24

جامعة ، كلية الدراسات العليا، الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املنازعات الضريبية
 .2008، فلسطني، النجاح الوطنية يف نابلس

مقدمة لنيل مذكرة ، حيىي خلضر .25
 .2005، جامعة حممد بوضياف املسيلة، ختصص علوم التسيري، شهادة املاجستري
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 ، 2007، اجلزائر، الطبعة الثانیة، دیوان املطبوعات اجلامعیة، ، محید بوزیدة .26
 .2000، 2العدد ، 12جلد امل، جملة جامعة دمشق، ، خالد اخلطیب .27
جملة التواصل يف اإلقتصاد واإلدارة ، ، فنديس أمحد .28

 . 2013، قاملة، 45ماي  8جامعة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 35عدد ، والقانون
 .1994، مصر، فتوحةمنشورات اجلامعة امل، ، منصور ميالد يونس .29
كلية العلوم ، موجهة لطلبة السنة االوىل ماستر، ، مسعود بويباون .30

 .2019/2020، جامعة العريب بن مهيدي ام البواقي، التجارية وعلوم التسيريو االقتصادية
طبعة ، املديرية العامة للضرائب، اليةوزارة امل،   .31

2015. 
 .2015طبعة ، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، القسم اخلامس،  .32
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، بن حيىي ناجي .33

 2019/2020السنة اجلامعية ، اجللفة، ورجامعة زيان عاش، ختصص إدارة امليزانية
 .2021افريل  10بتاريخ   .34
 .24املادة ، 78العدد ، 2009ديسمرب ،    .35
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 الجمــهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطـــية الشعبيـــــــة
 

 .……………:  برج بوعريريج في

 

 

 

 تـــــالمــــعار باالســـــــــــــإشالموضــــوع:

 

 .2000من قانون الماليــــة لسنة  07و 04المواد ـــع :ـــالمرجــ

 

 

 

 ..…………………………………………………أنا الممضي أسفله السيد  :

 

 ..………………………………………………: النشاط  الـمـمارس

 

 ....…………………………………………: عنوان المحل الـتجاري

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 يشــــرفــــني أن أعلمكم بأنني استلمت: 

 

 …………………المؤرخ في2014/م م ج /  ..…اإلشعــــــار بالـتحـقيـق رقم:   -(1

 

 .ــــــفــــــــــــــــــــــــميثاق المكل  -(2

 

 

 

 

 
 إمضاء المعنــــي

 :ــققحــــــــــــــــالمـ
............................ 
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 04الملحق رقم  
 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 ائيالمديرية العامة للضرائب                                              رقم التعريف الجب

 مديرية الضرائب لوالية:.............                               ...........................

 مركز الضرائب لوالية:...............                                     رقم المادة:  
........................... 

 م         حضر م   ع   اينة
..................................... 

 في اليوم.......................................................من عام........................................
 ........................وعلى الساعة..............................................نحن الممضين أسف له:

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.. 
 تقدمنا عند:...................................................، الحالفين اليمين والحاملين لبطاق ات انتدابنا

.......................................................................................................................................................................
......................................................... الممثل من  

 طرف:............................................................................................
 ............................................................................................... للقيام بمعاينة ميدانية..................

 قد عاينا مايلي:................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 .......قمنا بقف ل هذا المحضر في اليوم والشهر المذكورين اعاله ودعون السيد....، وعند نهاية تدخلنا
 .............................................المضائه معنا والذي قبل_رفض وصرح بمايلي:.............

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 سلمناه نسخة من هذا المحضر مق ابل وصل استالم.، وبطلب منه
 امضاء المعني                                                    امضاء االعوان              
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 (05الملحق رقم)

 
 

REPUPLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE 

MINISDRE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES Impôts de la Wilaya de BBA 

Centre des impôts de BBA 

 

 
 

 

 

                                                                B.B.ARRERIDJ … le………… 
 

Numéro de l’Affaire  N°  …………  article d’imposition…………..…………. 

Numéro de l’Identifiant  Fiscal: …………………….………………………….. 

Nom et Prénom ou Raison sociale: …………………………….……………..….. 

Activité :…………………………………………………………………………………… 

Adresse:   …………………………………………….… . Tél…………..……..…… 

Avis de vérification de comptabilité…N° ……………….du……………...….. 

Remis ou reçu le ……………………..……………………...………………….. 

Période à vérifier  du   ………….… au  ……………….………………………………….. 

Nom - Prénom et grades des agents vérificateurs : 

 

 M……………………………. 

 M……………………………. 

 M…………………………. 

 

Date de début des travaux  préparatoires: ……………………..………………... 

Date du contrôle inopiné (1) …………………………………………………... 

Date d’intervention sur place (contrôle au fond)………………………………. 

Lu et approuve:  

 

 

 

LE CHEF DE SERVICE                                                   LES VERIFCATEURS 

Fiche de début des travaux                 

de vérification 
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 الجــــمــــــهــــــــورية الجزائريـــــــة الديمقراطــــــــــــــية الشعبيــــــــــــــة

 
 .............:برج بوعريريـج في                                                                           وزارة المالية

 مديرية الضرائب لوالية برج بوعريريج

 مركز الضرائب لوالية برج بوعريريج

 البحثو المصلحة الرئيسية للرقابة

                                                              حي المكافحين برج بوعريريج

 إلى السيد:                                                                                                 

             ...............................................                                الهاتف....................

     .............................................                          

                         2015/م.رم.ر.ر.ب//34م.ض /........    رقم

 ممارسة حق باالطالع المعترف به للمصالح الجبائية. -  : الموضوع   

 من قانون اإلجراءات . 45المادة - : الغـــــرض   

 ية.مكرر من قانون اإلجراءات الجبائ 46و 46المواد  -                      

                    . 

في إطار ممارسة حق  اإلطالع  المعترف به للمصالح الجبائية عبر المواد المنصوص عليها في قانون 

 قانون التسجيل.و ،قانون الرسوم على رقم األعمال، الرسوم المماثلةو الضرائب المباشرة

 لنا الشرف أن أطلب منكم موافاتنا بالمعلومات التالية :

 غ اإلجمالية للمشتريات المحققة خالل السنوات ...............................................المبال

 .......................................................………………:…و التي تخص السيد  

........................................................................................................ 

                                                                                                                          
 رئيس الفرقة                                          الــمـحـقـقـيـن      

 

 
 
 

ت طابع جبائيطلب معلومات ذا
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REPUPLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE 

MINISDRE DES FINANCES 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

DIRECTION DES Impôts de la Wilaya de…………… 

Centre des impôts ……………… 

 

 
 

 

 

……………………… le……………… 
 

Numéro de l’Affaire  N°  ………….  article d’imposition…………………. 

Numéro de l’Identifiant  Fiscal:  …………………………………………….. 

Nom et Prénom ou Raison sociale   ………………………………………….. 

Activité:  ………………………………………………………………………………… 

Avis de vérification de comptabilité………………….N° ………...du………. 

Date de fin des travaux  sur place:…………………………………...………... 

Date de notification des résultats de la vérification…………………………….   

Date de notification de la position définitif de ladministration………………...  

Lu et approuve  : 

 

 

 

 

LE CHEF DE SERVICE                                                  LES VERIFCATEURS 

 

 
 

Fiche de Fin des travaux 

de vérification 
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SITUATION GLOBALE DES RECOUVREMENTS FISCAUX 

Fiscalité Ordinaire (DGI – DOUANES – DOMAINES) + Fiscalité pétrolière 

Au 31 Décembre 2020 

 

Rubriques 
RECOUV. AU   

31/12/2020 

RECOUV. AU   

31/12/2019 
EVOL (%) 

OBJECTIFS   

LFC  2020 
REAL (%) 

A- PRODUITS FISCAUX 2 865 371 3 039 934 -5,7% 2 977 900 96,2% 

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) 873 752 872 068 0% 886 600 99% 

          IRG / Salaires 784 033 773 450 1% 761 200 103% 

          IRG / Autres catégories : 89 718 98 617 -9% 125 400 72% 

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU) 23 475 33 409 -30% 34 600 68% 

IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS) 324 484 384 419 -16% 403 900 80% 

TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP) 197 861 221 355 -11% 210 000 94% 

TAXE FONCIERE (TF)/TEOM 2 054 1 922 7% 2 000 103% 

DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE 80 531 93 203 -14% 86 100 94% 

              *  Droits d'enregistrement (DE) 35 563 36 123 -2%     

              *  Droits de Timbre (DT) 44 968 57 080 -21%     

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)    968 861 1 059 178 -9% 958 900 101% 

              *   TVA intérieure 422 843 445 253 -5% 448 500 94% 

              *   TVA importation 546 018 613 925 -11% 510 400 107% 

               *  TVA produits pétroliers           

TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION (TIC) 95 579 89 782 6% 103 900 92% 

TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (TPP) 161 039 164 379 -2% 212 500 76% 

AUTRES PRODUITS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (*) 24 412 22 398 9% 28 300   

IMPOTS INDIRECTS 39 329 25 829 52% 28 500   

PRODUITS DIVERS DU BUDGET 34 604 20 981 65% 19 900 174% 

 TAXE D'APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
8 497 12 055 -30%     

AUTRES PRODUITS BENEFICIANT AUX COLLECTIVITES 

LOCALES ET COMPTES SPECIAUX (**) 
23 867 36 862 -35% 2 700   

TAXE  D'EFFICACITÉ  ÉNERGÉTIQUE (TEE) 7 027 2 095 235%     
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En Millions de DA 

 

              

B- PRODUITS DES DOUANES 345 663 358 099 -3,5% 336 110 102,8% 

                *    produits des douanes  340 878 355 406 -4% 326 110 105% 

                *    produits divers du Budgets 4 785 2 693 78% 10 000 48% 

  
            

C- PRODUITS DES DOMAINES 41 628 49 164 -15,3% 35 047 118,8% 

                 *    Recettes Domaniales 41 628 49 164 -15% 35 047 119% 

                 *    Recettes Exceptionnelles           

  
            

 FISCALITE ORDINAIRE (A) + (B) + (C ) 3 252 662 3 447 197 -5,6% 3 349 057 97,1% 

  
            

FISCALITE PETROLIERE  1 959 758 2 559 740 -23,4% 1 394 710 140,5% 

              

TOTAL GENERAL 5 212 420 6 006 937 -13,2% 4 743 767 109,9% 

(*) Taxe sur chargements prépayés,jeux, gains,….,      

(**) produits hors TAP, TVA, TF, TEOM, TAPT et IFU       


