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   عرف انو شكر 

 

 لنانشكر اهلل عز وجل ولو احلمد والثناء على توفيقو ورعايتو 

 والشكر موصوؿ اذل كل معلم افادنا بعلمو، من أوذل ادلراحل الدراسية حىت ىذه اللحظة

 ، الذي ساعدنا على إصلاز حبثنابزة الصالحكما نرفع كلمة الشكر اذل الدكتور ادلشرؼ 

 كما نشكر كل من مدنا يد العوف من قريب او بعيد

زقنا السداد والرشاد والعفاؼ والغٌت واف غلعلنا ويف األخَت ال يسعنا اال اف ندعو اهلل عز وجل اف ير 
 ىداة مهتدين.
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   مقدمة:
ي  سبنح و معن وااء كاف شخص طبيعي و يعترب النظاـ اجلبائي اجلزائري نظاـ تصرػلي أي أف ادلكلف بالضريبة س 

من مث و مداخيلهم احلقيقية من تلقاء أنفسهم ، و شاطاتو افق نو لو احلرية لتقدمي تصرػلاتو الضريبية ادلكتتبة بشكل ي
 نا دبراقبة تلك التصرػلات.و لة قانو فاف اإلدارة اجلبائية سل

مة و رة تكيف التشريع اجلزائري للمنظو الغش الضريبيُت فقد ظهرت احلاجة إذل ضر و نظرا لتفشي ظاىرة التهرب و 
 لة.و ؽ ادلالية العامة لفائدة خزينة الدو من اجل اسًتجاع احلق التنظيمية الالزمةو نية و سائل القانو ضع الوو اجلبائية 

لة من طرؼ ادلشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية و يف ىذا اإلطار تعترب الرقابة اجلبائية من أىم اإلجراءات ادلخو 
ية و ي شخصية معنو اء كاف ذو مستندات ادلكلفُت بالضريبة سو ثائق وو سجالت و القائمة على فحص التصرػلات و 
 طبيعية. وا

 الذي يشمل ثالثة أشكاؿ من التحقيقات: و تاخذ الرقابة اجلبائية عدة أشكاؿ أعلها التحقيق اجلبائي ادلعمق و 
 التحقيق احملاسيب.  -
 ضعية اجلبائية.و التحقيق ادلعمق يف رلمل ال -
 ب و التحقيق ادلص -
كذا اذلياكل و البشرية و ئل ادلادية ساو فر العديد من الو جو البد من تو حىت تؤدى ىذه العملية على أكمل و 

عة من الصالحيات ألداء و اف ىذه األجهزة رلمو عليو فقد منح ادلشرع اجلزائري أعو لك لة للقياـ بذو األجهزة ادلخو 
 مهمتهم الرقابية.

 إشكالية الدراسة: 
 ضعية اجلبائية الشاملة على التحصيل اجلبائي. و ما ىي آثار التحقيق ادلعمق يف ال

 لفرعية: األسئلة ا
 ضعية اجلبائية الشاملة.و عن طريق من يتم التحقيق ادلعمق يف ال -
 ضعية اجلبائية الشاملة.و كيف تتم عملية التحقيق ادلعمق يف ال  -
 ضعية اجلبائية الشاملة.و ما ىي نتائج إجراءات عملية التحقيق ادلعمق يف ال-
 ملية التحقيق. ضة بعد عو بات ادلفر و العقو ربصيل الغرامات و كيف يتم ربديد -

 الفرضيات:
 نا.و مضمو التأكد من زلاسبة ادلكلف شكال و يتم عن طريق فرقة التدقيق اليت تشرع يف عملية ادلراقبة الفعلية  -
ف و ادلكو تتم عملية التحقيق ادلعمق عن طريق مسك ادللف الكامل للمكلف ادللف الشخصي، ادللف اجلبائي -

 ب اخلاضعة.اع الضرائو من تصرػلاتو اخلاصة لكل أن
إجراءات  واري للمكلف و ـ بإجراءات التصحيح احلضو صل إذل نتائج التحقيق اجلبائي فانو يقو عند الت-

 التصحيح التلقائي الذي يعترب استثنائي.
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بات متعلقة و ف عقو صل إليها قد تكو الغرامات للمكلف بضريبة حسب النتائج ادلتو بات و يتم ربديد العق-
 بات جزائية.  و عقو أخرى متعلقة بالتلبس اجلبائي، و بأعماؿ الغش بات متعلقة و بالتصريح ،عق

 ع:و ضو أسباب اختيار الم
 افع ذاتية:و د
ع للتعرؼ و ضو القياـ بالدراسة التطبيقية للجانب النظري من ادلو ؿ للتعرؼ على العمل ادليداين و الفضو الرغبة  -

 ضع.و انب ادلو أكثر على ج
 خصص. عالقتو بالتو ع و ضو ؿ الشخصي للمو ادلي -
 الرغبة يف التعرؼ على آلية  التحقيق اجلبائي.  -
 عية:و ضو افع مو د
 .تنمية النفقات العامة لة يفو ارد ادلالية اذلامة للدو اعتبار الضرائب أحد ادل -
 اردىا.و ذلك حبرماهنا من مو مية و ازدياد ظاىرة التهرب الضرييب اليت أصبحت خطرا على اخلزينة العم -
 ارد اجلبائية. و اليت تتطلب االعتماد على ادلو طٍت و فها االقتصاد الالت اليت يعر و التح -
 ائد الضريبية. و لية بالعو يض اجلباية البًت و إمكانية تع -

 أىمية الدراسة:
 تربز أعلية الدراسة باعتبار أف اجلزائر تعتمد يف فرض الضريبة على التصرػلات اجلبائية ادلتعلقة دبختلف ادلداخل  

قف على و كما نعلم أف فعالية الرقابة اجلبائية ال تتو ـ ادلكتتبة من طرؼ ادلكلف بالضريبة، و الرسو الضرائب و 
عي الضرييب لدى ادلكلف اجلزائري، و من أعلها نقص الو امل أخرى و أجهزهتا بل على عو هتا و اد وامدى فعالية 

لى إدارة الضرائب التصدي جب عو لك ـ بكل الطرؽ ادلتاحة، لذو الرسو الذي نراه انو دائما يتهرب من الضرائب 
 لة.و يل ادليزانية العامة للدو ضعية اجلبائية لدى ادلكلف هبا من اجل سبو ذلاتو الظاىرة بالتحقيق ادلعمق يف ال

 أىداف الدراسة:
أثره على التحصيل اجلبائي من خالؿ و ضعية اجلبائية الشاملة و التحقيق ادلعمق يف ال ء علىو تسليط الض -

 ين . و القانو يمي التطرؽ إلطار أدلفاى
 ضعية اجلبائية الشاملة.و طرؽ التحقيق ادلعمق يف الو معرفة مراحل  -
 ضعية اجلبائية.و األجهزة القائمة لعمليات التحقيق ادلعمق يف ال -
  ضعية اجلبائية يف زيادة التحصيل الضرييبو اثر التحقيق ادلعمق يف ال -

 بات الدراسة:و صع
 بة متابعتها. و ع شلا أدى إذل صعو ضو لصلة بادلنية ذات او كثرة التعديالت القان-
 ادلالحق الرمسية.و ثائق و ؿ على الو بة احلصو صع -
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 منهج الدراسة:
عي للمنهج ادلستخدـ يف الدراسة، حيث سنعتمد على يف معاجلتنا و عو ىيا احملدد النو نو تعد طبيعة البحث  -

 ادلنهج التحليلي.و صفي و ذلذا البحث على ادلنهج ال
ث و البحو ادلراجع و ع من خالؿ سلتلف ادلصادر و ضو تمد على سلتلف اإلسهامات ذات الصلة بادلكما سنع  -

ي مركز الضرائب و على الدراسة ادليدانية من خالؿ إجراء حبث ميداين على مستو اجل اإلدلاـ باجلانب النظري،  من
 ادي.و رأس ال

 

  الدراسة السابقة:
 لت ىذا ادلوضوع ومن بينها: تناو ىناؾ العديد من الدراسات والبحوث اليت 

-2001بُت فعالية اليات الرقابة واسًتاتيجية ادلكافحة حالة اجلزائر ) ييبالتهرب الضر : بلواضح الجيالني 
( ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتورة زبصص علـو ذبارية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية 2011

، تطرقة إشكالية الدراسة اذل ماىي اسًتاتيجية الرفع من 2014/2015 زائر، جامعة ادلسيلة، اجلَتوعلـو التسي
مستوى األداء يف مكافحة التهرب الضرييب يف ظل التطورات االقتصادية وادلالية ؟، وىدفت الدراسة اذل ابراز 

يب يف اجلزائر، واالثار األعلية االقتصادية واالجتماعية للضريبة وربديد أىم األسباب ادلؤدية اذل ظاىرة التهرب الضري
اليت زبلفها من اجل ادلعالة ادلوضوعية ذلا باإلضافة اذل تشخيص وتقدمي مدى فعالية اليات وىياكل مكافحة 

 التهرب الضرييب يف النظاـ الضرييب اجلزائري من اجل ربديد النقائص ومعاجلتها.
 مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتورة مساعلة التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب :سميرة بوعكاز

الطور الثالث يف العلـو التجارية زبصص زلاسبة، كلية العـو االقتصادية و التجارية وعلـو التسيَت، جامعة زلمد 
، وتطرقت إشكالية البحث اذل أي مدى تساىم فعالية التدقيق اجلبائي 2015/ 2014 خيضر بسكرة، اجلزائر

 الضرييب، وسعت ىذه الدراسة اذل ربقيق األىداؼ التالية: يف احلد من التهرب
 . تشخيص ظاىرة التهرب الضرييب وواقعها يف ظل النظاـ الضرييب اجلزائري -
ابراز أعلية التدقيق اجلبائي من خالؿ التأكد من مدى صحة وصدؽ التصرػلات اجلبائية واحملاسبية ادلكتتبة من -

 لتدقيق اجلبائي وقدرتو على ادلساعلة يف احلد من التهرب الضرييب.طرؼ الكلفُت ومعرفة أىم مكونات ا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﴾لوانفـصــم اال﴿  

النظام الجبائي طبيعة 

يالجزائر
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 تمهيد
تعتمد الدولة يف شلارسة سياساهتا االقتصادية على العديد من الوسائل، واليت من بينها السياسة الضريبية لغرض 

ومن اجل ضماف ربصيل اإليرادات الضريبية تلجأ الدولة إذل وضع نظاـ ضرييب مدعم بتشريعات ربقيق األىداؼ، 
، تعرضت فيو إذل ىيكل النظاـ الضرييب 1991وقوانُت، حيث جلأت الدولة إذل إصالح ضرييب جذري سنة 

اشرة والغَت اجلزائري، وذلك قصد عصرنتو وجعلو أكثر بساطة حيث مست ىذه اإلصالحات كل من الضرائب ادلب
ادلباشرة، كما مت سن قوانُت بإنشاء ضرائب جديدة، سبثلت يف الضريبة على الدخل اإلمجارل، الضريبة على أرباح 

 الشركات، الضريبة اجلزافية الوحيدة، الرسم على القيمة ادلضافة وكذا الرسم على النشاط ادلهٍت.
 :حثُتلذا سنحاوؿ التطرؽ يف ىذا الفصل إرل مب

 إصالحات النظاـ اجلبائي اجلزائري. :األوؿادلبحث  -
 : الضرائب ادلباشرة والغَت ادلباشرة للنظاـ الضرييب اجلزائري.ادلبحث الثاين -
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 إصالحات النظام الجبائي الجزائري. -المبحث األول
اإلصالحات اليت باشرهتا  يندرج تكييف النظاـ اجلبائي اجلزائري مع السياسات االقتصادية اجلديدة يف سياؽ

 ادلرتبط أساسا دبا يلي: و مة االقتصادية و و ادلنظتؿ الذي شهدو لة يف العقد األخَت لتكريس التحو الد
ما صاحبها من اختالالت على و ـ 1986ؿ سنة و طٍت بعد تراجع أسعار البًت و اذلزات اليت ميزت االقتصاد ال -
 نية اخلارجية.و تفاع حجم ادلديار و عجز ادليزانية و  وى تراجع معدالت النمو مست

 تعاظم نزعة ربرير ادلبادالت التجارية اخلارجية.و دلة و التغَتات احلاصلة يف االقتصاد العادلي بفعل الع -
الت من خالؿ إعطاء اجلباية ادلقاربة و عليو فيجب على النظاـ اجلبائي اجلزائري التكيف مع ىذه التحو 

 :الفعالة من خالؿو االقتصادية الناجعة 
 إضفاء البساطة على النظاـ اجلبائي اجلزائري. -
 على النظاـ اجلبائي اجلزائري.الفعالية و نة و إضفاء ادلر   -

 . إضفاء البساطة على النظام الجبائي الجزائري -المطلب األول
 حدة أعلها: و مو مة و همفو ذلك من خالؿ االعتماد على ضرائب بسيطة و 

ـ 1991ف ادلالية لسنة و اليت أنشأت من خالؿ قانو اإلجمالي:  االعتماد على الضريبة على الدخل -01
ر و األجو ادلتمثلة يف ادلرتبات و عة كبَتة من ادلداخيل كانت قبل ذلك تشكل ضرائب مستقلة، و جاءت لتشمل رلمو 
ائض القيم و فو الفالحية و العقارية و لة و غَت التجارية، مداخيل القيم ادلنقو التجارية و األرباح الصناعية و ادلنح العمرية و 

  1الغَت ادلبنية.و الناذبة عن التنازؿ عن العقارات ادلبنية 
 اجلزائرية يعترب مة اجلبايةو إف إدخاؿ ىذا الرسم يف منظاالعتماد على الرسم على القيمة المضافة:  -02

ؿ الذي كاف لية، حيث جاء ليستبدؿ الرسم على رقم األعماو فق ادلعايَت الدو رة ملحة لعصرنو النظاـ الضرييب و ضر 
تتميز أساسا باتساع رلاؿ و حيد اإلمجارل على اخلدمات، و الرسم الو حيد اإلمجارل على اإلنتاج و يضم الرسم ال

سرعة التحصيل، باإلضافة إذل أف الرسم على القيمة ادلضافة تعمل على ضبط ادلعامالت و فرة احلصيلة وو التطبيق 
ص االلتزامات ادلرتبطة باحلق و جو اخلصو على و اتَت و امل بالفالتجارية من منطلق أهنا تلـز اخلاضعُت على التع

  2احلسم.و 
ادلعدؿ و  2007ف ادلالية لسنة و جب قانو تأسست ىذه الضريبة دبحيدة: و تأسيس الضريبة الجزافية ال -03

( 15)ز رقم أعماذلم و ايُت الذين ال يتجو ادلعنو جهة لألشخاص الطبيعيُت و ادلو ـ  2015ف ادلالية لسنة و جب قانو دب
اذلدؼ من تأسيسها تبسيط النظاـ اجلبائي عن طريق مجع الضرائب األساسية و ، 3ف دينار جزائريو مخسة عشر ملي

 ف بالضريبة الصغار ربت ىذا الرسم.و اليت ؼلضع ذلا ادلكلف

                                                 
  .9ص، 2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من  02، 01ادلادة   1
 .2017قانون المالية لسنة  ، من02مت الرجوع اذل فائض القيمة دبقتضى ادلادة  2
 .64، ص2021 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من 01مكرر  282ادلادة  3



 نظام الجبائي الجزائريطبيعة ال ......................................................................................ل ........و  الفصل اال

 

7 

ـ، حيث  1996ف ادلالية لسنة و جب قانو أسس ىذا الرسم دبتأسيس الرسم على النشاط المهني:  -04
يفرض و الرسم على النشاطات غَت التجارية، و الصناعية و ض الرسم على النشاطات التجارية و ليع أسس ىذا الرسم

 الضريبة على أرباح الشركات.و يُت اخلاضعُت للضريبة على الدخل اإلمجارل و ادلعنو على األشخاص الطبيعيُت 
ف ادلالية و من قان 38جب ادلادة و مت تأسيس ىذه الضريبة دبتأسيس الضريبة على أرباح الشركات:  -05
ضع نظاـ ضرييب خاص بالشركات، فهذه الضريبة تعمل على و ، حيث جاء تأسيسها يف إطار 1991لسنة 

 طٍت.و بالتارل التحكم يف جباية االقتصاد الو التحكم يف جباية الشركات و العصرنة 
ف ادلالية لسنة و انمن ق 40جب ادلادة و ف دبو مت تأسيس ىذا القان ن إلجراءات الجبائية:و استحداث قان -06
اإلجراءات اليت تربط ادلكلف و اعد و غلمع القو الذي ينظم و يف إطار تدعيم التشريع اجلبائي اجلزائري  2002

 بالضريبة باإلدارة اجلبائية السيما:
 التحقيقات اجلبائية يف التصرػلات.و إجراءات مراقبة الضريبة  -
 ادلنازعات اجلبائية. و إجراءات التحصيل  -

 : على النظام الجبائي الجزائريوالفعالية  نةو اضفاء المر  الثاني:المطلب 
ترقية و من خالؿ منح امتيازات جبائية لتدعيم  وذلكإضفاء المرونة على النظام الجبائي الجزائري:  -أوال

 ص:و جو اخلصو على و تدعيم قطاعات معينة و االستثمار 
منح امتيازات جبائية دبقتضى األمر الرئاسي رقم  متترقية االستثمار: و منح امتيازات جبائية لتدعيم  -01

جو و ذلك يف إطار تعزيز تو  2009ف ادلالية التكميلي لسنة و ادلعدؿ بقانو  2001ت و ا 20الصادر يف  01/03
تشمل مرحلة اصلاز و استثنائي و زعت ىذه االمتيازات على نظامُت عاـ و ترقيتو، حيث و لة إذل تفعيل االستثمار و الد

 ؿ يف االستغالؿ أعلها: و مرحلة الدخو ماري ادلشرع االستث
 .عو حة خالل مرحلة انجاز المشر و االمتيازات الممن -أ
 ع.و اإلعفاء من الرسم على القيمة ادلضافة فيما ؼلص السلع اليت تدخل مباشرة يف اصلاز ادلشر  
 ٍت.اإلعفاء من نقل ادللكية على كل ادللكيات العقارية اليت سبت يف إطار االستثمار ادلع 

 ع.و كالة ادلكلفة دبتابعة ادلشر و جزئيا بادلصاريف بعد تقييمها من طرؼ ال والة كليا و تكفل الد
 ع.و ؽ اجلمركية على السلع اليت تدخل مباشرة يف اصلاز ادلشر و اإلعفاء من احلق

ت ؽ التسجيل على نقل ادللكياو حقو ـ ادلطبقة على اإلقتناءات و الرسو ؽ و ات من احلقو سن 05اإلعفاء دلدة 
 الرسم العقاري فيما ؼلص العقارات ادلخصصة لالستثمار.و د التأسيسية للشركات و العقو العقارية 
ات حسب احلالة و ( سن10)و( 5اإلعفاء دلدة ) 1 حة خالل مرحلة االستغالل:و االمتيازات الممن -ب

ضريبة على الدخل اإلمجارل الو الرسم على النشاط ادلهٍت و استثنائي( من الضريبة على أرباح الشركات  وا)نظاـ عاـ 
 عامل.100ع من طرؼ ادلصاحل اجلبائية اذا قاـ بتشغيل )و بعد معاينة ادلشر 

                                                 
1  Guide fiscal de l’investissement dgi 2018 
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ات ابتداء من تاريخ الشراء من الرسم العقاري على ادللكيات اليت تدخل يف اصلاز و ( سن10اإلعفاء دلدة )
 االستثمار بالنسبة للنظاـ االستثنائي.
 طٍت لالستثمار.و جمللس المنح امتيازات جبائية بقرار من ا

 منح امتيازات جبائية لترقية النشاط االقتصادي. -02
الرسم على القيمة و إعفاء العمليات ادلنجزة بُت الشركات التابعُت لنفس التجمع من الرسم على النشاط ادلهٍت 

 ادلضافة.
من الضريبة على أرباح  عةو ائض قيم التنازؿ اليت تقبضها الشركات من نفس اجملمو فو إعفاء أرباح األسهم 

 الشركات.
 الرسم على النشاط ادلهٍت.و إعفاء ادلؤسسات النشطة يف قطاع التصدير من الرسم على القيمة ادلضافة 

 ات.و ( سن05إعفاء شركات رأمساؿ ادلخاطرة من الضريبة على أرباح الشركات دلدة )
شباب من الضريبة على الدخل اإلمجارل طٍت لدعم تشغيل الو ؽ الو إعفاء ادلشاريع ادلنجزة يف إطار الصند

( 06سبدد إذل )و ات ابتدءا من تاريخ بداية النشاط و ( سن03الرسم العقاري )و الضريبة على أرباح الشركات و 
 ات إذا كانت يف منطقة يراد ترقيتها.و سن

 طٍت للتأمُت عن البطالة من:و ؽ الو إعفاء ادلشاريع ادلنجزة يف إطار الصند
ؽ اجلمركية على كل التجهيزات و ادلتعلق باحلق (% 05تطبيق ادلعدؿ ادلخفض )و ة ادلضافة الرسم على القيم -
 ادلرتبطة باالستثمار.و ردة و ادلست
 ؽ نقل ادللكية على كل ادلشًتيات العقارية يف إطار االستثمار.و حق -
الرسم العقاري دلدة و  الرسم على النشاط ادلهٍتو الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل اإلمجارل  -

 ات ابتداء من تاريخ بداية النشاط.و ( سن03)
دائم من الضريبة و ات و ( سن10إعفاء دلدة )و للرسم على القيمة ادلضافة  (% 09تطبيق معدؿ ادلخفض ) -

 ظيم.ده عن طريق التنو ط احملددة بنو ادلقيدين يف دفًت الشر و ارل للحرفيُت التقليديُت و على الدخل اإلمجارل على الت
طٍت لدعم القرض ادلصغر من الضريبة على الدخل اإلمجارل و ؽ الو لة من طرؼ الصندو إعفاء النشاطات ادلم -
 ات.و ( سن05دلدة )

 تفعيل التشغيل.و منح امتيازات جبائية لترقية  -03
ركات ؽ دعم االستثمار من اجل التشغيل من الضريبة على أرباح الشو إعفاء ادلشاريع ادلنجزة يف إطار صند -

من القيمة االمسية  (% 10ات مع زبفيض )و ( سن05اتج األسهم من الضريبة على الدخل اإلمجارل دلدة )و نو 
 لألسهم.

ادلستفيدة و ارل( و على الت)اذلضاب العليا و ب و اليات اجلنو سطة ادلنشأة يف و ادلتو تستفيد ادلؤسسات الصغَتة  -
 (% 15،  % 20بة على أرباح الشركات يقدر ب )ؽ اخلاص بالتنمية من زبفيض يف مبلغ الضريو من الصند

 قات.و ات باستثناء ادلؤسسات العاملة يف قطاع احملر و ( سن05دلدة )
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ف و يقيمو  (ؼ، ادرار، تامنراستو ايليزي، تند)اليات و تستفيد ادلداخيل النامجة عن األنشطة ادلمارسة يف  -
 ات.و ( سن05الدخل اإلمجارل دلدة ) من مبلغ الضريبة على (% 50)فيها بصفة دائمة من زبفيض قدره 

الفرؽ ادلسرحية من إعفاء دائم من و قُت ادلعتمدة و تستفيد ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلع -
 الضريبة على أرباح الشركات 

 حيدة.و الضريبة اجلزافية الو الضريبة على الدخل اإلمجارل و 
 منح امتيازات جبائية لترقية قطاعات معينة. -04

الضريبة على أرباح الشركات و بصفة دائمة من الضريبة على الدخل اإلمجارل و ستفيد من إعفاء كلي ت -
نيات االستهالكية و االعمليات ادلنجزة من طرؼ التعو ر، و التمو ؿ اجلافة و البقو ب و ادلداخيل الناذبة عن زراعة احلب

 ب.و اف اجلزائري للحبو مع الدي ارباداهتاو ب و نيات احلبو اتعو مية، و اذليئات العمو التابعة للمؤسسات 
اشي و تربية ادلو ات من الضريبة على الدخل اإلمجارل األنشطة الفالحية و ( سن05تستفيد من إعفاء دلدة ) -

 زاري.و ادلناطق اجلبلية احملددة بقرار و ادلمارسة يف األراضي ادلستصلحة حديثا 
شركات ادلؤسسات السياحية باستثناء ات من الضريبة على أرباح الو ( سن10تستفيد من إعفاء دلدة ) -

 شركات االقتصاد ادلختلط العاملة يف قطاع السياحة.و السفر و كاالت السياحة و 
ردة و اد ادلستو ادلو الرسم على القيمة ادلضافة كل التجهيزات و ات اجلمركية و ااإلتو ـ و الرسو ؽ و تستفيد من احلق -

 النقل عرب األنابيب.و ادف ادلعو قات و التنقيب عن احملر و جهة لنشاطات البحث و ادل
ادلداخيل ادلتأتية من أنشطة و الضريبة على الدخل اإلمجارل األرباح و اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -

ط و تأجَت األمالؾ العقارية ذات االستعماؿ السكٍت ضمن الشر و الريفية و ية و الًتقو اصلاز السكنات االجتماعية 
 .ط األعباءو احملددة يف دفًت شر 

 اإلعفاء من الرسم العقاري على السكن االجتماعي اإلغلاري التابع للقطاع العاـ. -
اف البحث العلمي، مع السماح حبسم و ؽ اجلمركية ادلقتناة ربت عنو تطبيق معدالت منخفضة للحقو إعفاء  -

 ف دج لنفقات ىذه األخَتة.و ( ملي100د )و الدخل يف حدو ( من الربح % 10)
ادلعدات الرياضية ادلنتجة يف اجلزائر ادلقتناة من طرؼ و م على القيمة ادلضافة للتجهيزات ػ اإلعفاء من الرس-

ف دج لنفقات و ( ملي30د )و ( من رقم األعماؿ يف حد% 10)طنية مع السماح حبسم و االربادات الرياضية ال
 ىذه األخَتة.

 إضفاء الفعالية على النظام الجبائي الجزائري. -ثانيا
عة من اإلجراءات من شأهنا ربقيق ىذه و لة دبجمو الية اكرب على التحصيل اجلبائي قامت الدمن اجل إضفاء فع

 الفعالية اعلها:
اف اإلدارة اجلبائية سلطة و لقد أعطى التشريع اجلبائي لألعالمراجعة الجبائية: و فرض نظام الرقابة  -01

 لتسجيالت احملاسبية.إجراء ربقيق يف زلاسبة ادلكلفُت بالضريبة من اجل التأكد من صحة ا
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ضعية اجلبائية الشاملة من اجل التأكد من مصداقية تصرػلات و ذلك من خالؿ التحقيق ادلعمق يف الو 
ذلك بعد إرساؿ إشعار و جزء منها و اب يف زلاسبة ادلكلفُت لفًتة كاملة و ادلكلفُت، كما ؽلكن ذلم إجراء ربقيق مص
 اجباتو.وو قو و بالتحقيق اجلبائي للمعٍت مرفق دبيثاؽ حق

جد قرائن تدؿ على شلارسات تدليسية و عندما تو الرقابة و من اجل شلارسة اإلدارة اجلبائية حلقها يف اإلطالع و 
لكل احملالت و ثائق و ادلعاينة ادليدانية على سلتلف الو اف اإلدارة اجلبائية احلق يف إلطالع و أعطى ادلشرع اجلبائي لألع

عاء و ية اليت من شأهنا اف تربر التصرفات اذلادفة اذل التملص من الؿ على العناصر ادلادو األنشطة قصد احلصو 
 الضرييب.

إقفاؿ كل  وامية أف يرسل إشعارا لإلدارة اجلبائية بفتح و اخلزائن العمو ؾ و البنو كما غلب على ادلؤسسات ادلالية 
 أي حسابات تسَتىا مؤسساهتم. واقيم  واإيداع سندات  واحساب 
عة من و ادلراجعة اجلبائية مت سن رلمو بغية تدعيم ميداف الرقابة لرقابة الجبائية: ر او سيع دو تو تعزيز   -02

 التشريعات أعلها:
التخفيضات يف إطار دعم االستثمار إعادة استثمار حصة  واإجبارية ادلكلف ادلستفيد من اإلعفاءات  -

 تطبيق غرامة مالية.و افقة ربت طائلة اسًتداد التحفيز و األرباح ادل
سلالفة التشريعات مع و ى ادلديرية العامة للضرائب دلرتكيب عمليات الغش و طنية على مستو بطاقية  تأسيس -

 تطبيق اإلجراءات التالية على مرتكيب ادلخالفات أعاله:
 حة.و التسهيالت ادلمنو االستبعاد كلية من االستفادة من التحفيزات اجلبائية  -
 عمليات التجارة اخلارجية.و مية و العماالستبعاد من ادلناقصات اخلاصة بالصفقات   -
 حة عن غرضها.و يل االمتيازات ادلمنو بات صارمة يف حالة ربو إقرار عق -
 ترة.و استحداث غرامات جبائية يف حالة الغش يف الفو إجبارية مسك رقم التعريف اجلبائي  -
زارة التجارة و حل مصاو مصاحل الضرائب و اف اجلمارؾ و سيع رلاؿ عمل الفرؽ ادلختلطة اليت تضم أعو ت -

 ادلعاينة ادليدانية.و تدعيم صالحياهتا يف رلاؿ ادلراقبة و 
عاء الضرييب على و يقصد بو اعتماد اإلدارة اجلبائية يف تأسيس الو يعترب النظاـ اجلبائي اجلزائري نظاـ تصرػلي  -

بع ذلا إقليميا مع احتفاظ اإلدارة التصرػلات اجلبائية  ادلقدمة من طرؼ ادلكلف بالضريبة دلصاحل اإلدارة اجلبائية التا
 نا.و سائل ادلتاحة قانو التحقيق اجلبائي من خالؿ سلتلف الو ادلراجعة و ادلراقبة و اجلبائية حبق اإلطالع 

: غلب على ادلكلفُت 1 ـ ادلماثلة على انوو الرسو ف الضرائب ادلباشرة  و من قان 183حيث نصت ادلادة  -
حيدة اف و الضريبة اجلزافية ال واالضريبة على الدخل اإلمجارل  وااح الشركات اخلاضعُت للضريبة على أربو بالضريبة 

ذل من بداية نشاطهم إذل مفتشية الضرائب ادلباشرة التابعُت ذلا  تصرػلا مطابقا و ما االو ا يف الثالثُت يو يقدم
 ذج الذي تقدمو اإلدارة.و للنم

                                                 
 .43، 36، 29، 22، ص 2021 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن ، 183، 151، 136، 99ادلواد   1
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ادلماثلة على انو: غلب على األشخاص اخلاضعُت  ـو الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 99كما تنص ادلادة   -
افريل  30ـ و ا على األكثر يو يرسلو ا و للضريبة على الدخل اإلمجارل، حىت يتسٌت إقرار أساس ىذه الضريبة اف يكتتب

عاتو من قبل و من كل سنة إذل مفتش الضرائب ادلباشر دلكاف إقامتهم, تصرػلا بدخلهم اإلمجارل الذي تقدـ مطب
 جلبائية.اإلدارة ا

يُت و ـ ادلماثلة  على انو يتعُت على األشخاص ادلعنو الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 151كما تنص ادلادة   -
افريل على األكثر من كل سنة لدى  30ا قبل و ف السلف الذكر أف يكتتبو من القان  136رين يف ادلادة و ادلذك

اإلقامة الرئيسية ذلا، تصرػلا دببلغ الربح اخلاضع للضريبة  وااجد مقر الشركة و مفتش الضرائب الذي يتبع لو مكاف ت
 اخلاص بالسنة ادلالية السابقة.

ـ ادلماثلة على انو: يتعُت على كل شخص طبيعي و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 224كما تنص ادلادة   -
باشرة التابع دلكاف فرض يا لدى مفتش الضرائب ادلو ي خاضع للرسم على النشاط ادلهٍت اف يكتتب سنو معن وا

 اإليرادات ادلهنية اإلمجالية حسب احلالة. واالضريبة تصرػلا برقم األعماؿ احملقق 
ف اإلجراءات اجلبائية  على انو يتعُت على ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت لنظاـ و من قان 01كما تنص ادلادة   -

ب التابع لو مكاف شلارسة النشاط تصرػلا خاصا ربدد إرساؿ إذل مفتش الضرائو حيدة اكتتاب و الضريبة اجلزافية ال
  1 ذلك قبل الفاتح من فيفري من كل سنة.و ذجو و اإلدارة اجلبائية ظل

 بحيث ينقسم النظام الضريبي الجزائري إلى قسمين.
: الذي يفرض بصفة إجبارية مهما كاف رقم األعماؿ احملقق نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي -أ

 ت التالية:على الفئا
  يين.و األشخاص المعن -01الفئة
 غرضها باستثناء:و الشركات مهما كاف شكلها  -01

 ع لنظاـ الربح احلقيقي.و شركات ادلساعلة إال إذا اختارت ىذه األخَتة اخلضو شركات األشخاص  - 
 ف على شكل شركة باألسهم.و الشركات ادلدنية اليت دل تتك - 
 لة.و م ادلنقظيف اجلماعي للقيو ىيئات الت - 

 التجاري.و مية ذات الطابع الصناعي و اذليئات العمو ادلؤسسات  -02
 ـ ادلماثلة.و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 12رة يف ادلادة و الشركات اليت تنجز العمليات ادلذك -03
اديق الدعم االربادات التابعة ذلا باستثناء األنشطة ادلؤىلة لالستفادة من صنو نيات و االتعو الشركات  -04

 لة.و ادلنشئة من طرؼ الد
 حيث زبضع ىذه الفئة إذل:

ػلسب  و ، حسب طبيعة النشاط، 26%، % 23، %19بنسبة:  IBSالضريبة على أرباح الشركات -
 ادلصرح بو من طرؼ ادلكلف.و ي احملقق و على أساس مبلغ الربح اجلبائي السن

                                                 
  .7ص قانون اإلجراءات الجبائية، ، من 01ادلادة   1
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ي خارج الرسم و أساس رقم األعماؿ السن ػلسب علىو ، %02بنسبة:  TAPالرسم على النشاط ادلهٍت  -
 ادلصرح بو من طرؼ ادلكلف.و احملقق 
السلع و ع األشغاؿ و نو ، حسب طبيعة النشاط % 09، %19بنسبة  TVAالرسم على القيمة ادلضافة  -

لة بقيمة الفارؽ بُت قيمة الرسم على القيمة ادلضافة احملصلة من طرؼ و يسدد خلزينة الدو اخلدمات ادلقدمة و 
 عة من طرؼ ادلكلف.و قيمة الرسم على القيمة ادلضافة ادلدفو كلف ادل

 ف األنشطة التالية:و الذين ؽلارساألشخاص الطبيعيين:  -02الفئة 
 تقسيم األراضي.و أنشطة الًتقية العقارية  -01
 جهة إلعادة البيع على حاذلا.و البضائع ادلو أنشطة استَتاد السلع  -02
 ط البيع باجلملة.و لى حاذلا ادلمارسة حسب شر إعادة البيع عو أنشطة شراء  -03
 كالء.و األنشطة ادلمارسة من طرؼ ال -04
 كذا سلابر التحاليل الطبية.و ادلؤسسات الصحية اخلاصة و األنشطة ادلمارسة من طرؼ العيادات  -05
 الفندقة ادلصنفة.و أنشطة اإلطعاـ  -06
عات من الذىب و ذبار ادلصنو صانعي و فيسة إعادة رسكلة ادلعادف النو ف بعمليات تكرير و القائم - 07

 البالتُت.و 
  البناء.و الري و مية و األشغاؿ العم - 08

 حيث زبضع ىذه الفئة إذل:
ؿ التصاعدي و ، حسب اجلد% 35، 30%، % 20بنسبة:  IRGالضريبة على الدخل اإلمجارل  -
 . ـ ادلماثلةو الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 104ص عليو يف ادلادة و ادلنص
 ادلصرح بو من طرؼ ادلكلف.و ي احملقق و ػلسب على أساس مبلغ الربح اجلبائي السنو 
ي خارج الرسم و ػلسب على أساس رقم األعماؿ السنو ، % 02بنسبة:  TAPالرسم على النشاط ادلهٍت  -

 ادلصرح بو من طرؼ ادلكلف.و احملقق 
السلع و ع األشغاؿ و نو النشاط  ، حسب طبيعة%09، %19بنسبة:   TVAالرسم على القيمة ادلضافة  -

لة بقيمة الفارؽ بُت قيمة الرسم على القيمة ادلضافة احملصلة من طرؼ و يسدد خلزينة الدو اخلدمات ادلقدمة و 
  عة من طرؼ ادلكلف.و قيمة الرسم على القيمة ادلضافة ادلدفو ادلكلف 

نيات و اكذا التعو حرفيا و غَت ذباريا و ذباريا  واف نشاطا صناعيا و ف الذين ؽلارسو األشخاص الطبيعي -03الفئة 
 ف دج. و ملي 15ية و إيراداهتا ادلهنية السن واي و ز رقم أعماذلا السنو االصناعات التقليدية اليت يتجو احلرفية 

 رة يف الفئة الثانية أعاله. و ـ ادلذكو الرسو حيث زبضع ىذه الفئة للضرائب 
نيات احلرفية و اكذا التعو حرفيا  واذباريا  واعيا ف نشاطا صناو ف الذين ؽلارسو األشخاص الطبيعي -04الفئة 

ا باختيار و قامو ف دج و ملي 15ية و إيراداهتا ادلهنية السن واي و ز رقم أعماذلا السنو االصناعات التقليدية اليت دل يتجو 
 ه. رة يف الفئة الثانية أعالو ـ ادلذكو الرسو نظاـ فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي حيث زبضع ىذه الفئة للضرائب 
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 فو قان 1مكرر 282الذي ؼلضع لو حسب نص ادلادة و حيدة: و نظام فرض الضريبة الجزافية ال -ب
 ـ ادلماثلةو الرسو الضرائب ادلباشرة 

غَت و ذباريا  واف نشاطا صناعيا و ف الذين ؽلارسو األشخاص الطبيعيو الشركات ادلدنية ذات الطابع ادلهٍت  -
إيراداهتا ادلهنية  واي و ز رقم أعماذلا السنو االصناعات التقليدية اليت ال يتجو نيات احلرفية و اكذا التعو ذباريا حرفيا 

 ف دج. حيث زبضع ىذه الفئة إذل:و ملي  15ية و السن
ػلسب على أساس رقم و ، حسب طبيعة النشاط، 12و 05بنسبة:  IFU حيدةو الضريبة اجلزافية ال -

 كلف. ادلصرح بو من طرؼ ادلو ي خارج الرسم احملقق و األعماؿ السن
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 للنظام الجبائي الجزائري.والغير المباشرة  الضرائب المباشرة  -المبحث الثاني
يتكوف اذليكل الضرييب اجلزائري من مزيج متشعب من أنواع الضرائب مباشرة وغَت مباشرة واليت ربدد بناءا على 

القتصادي، ولقد زاد ىذا التنوع يف الضرائب يف إطار الظروؼ االقتصادية والسياسية لكل دولة ودرجة تقدمها ا
اإلصالح الضرييب الذي قاـ بالفصل بُت األشخاص الطبيعيُت واألشخاص ادلعنويُت من اجل معاملة كل صنف 

 على حدا.
 الضرائب المباشرة للنظام الضريبي الجزائري. –المطلب األول 

امتالكو، حبيث ىي  واعاء من حيث اكتسابو و ى الىي الضرائب اليت تفرض علتعريف الضرائب المباشرة: 
اليت تنتقل مباشرة من و ائم امسية و اسطة قو الذي يتم ربصيلو بو ادلمتلكات  وااقتطاع قائم مباشرة على األشخاص 

 مية.و ادلكلف بالضريبة إذل اخلزينة العم
اجلزائري بُت األشخاص لقد ميز النظاـ الضرييب أىم الضرائب المباشرة في النظام الضريبي الجزائري: 

الطبيعيُت الذين مت إخضاعهم للضريبة على الدخل اإلمجارل بينما استحدث الضريبة على أرباح الشركات 
 يُت. و لألشخاص ادلعن

جاءت و  1991ف ادلالية لسنة و جب قانو مت استحداث ىذه الضريبة دبالضريبة على الدخل اإلجمالي:  -1
 1سائدة قبل اإلصالح الضرييب.عية اليت كانت و ض الضرائب النو لتع

على  ـ ادلماثلةو الرسو الضرائب ادلباشرة  فو ذل من قانو : تنص ادلادة االتعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي
تفرض على و حيدة على دخل األشخاص الطبيعيُت تسمى الضريبة على الدخل اإلمجارل و ية و انو تؤسس ضريبة سن

من خالؿ ىذه ادلادة نستخلص اخلصائص التالية للضريبة على الدخل و يبة الدخل الصايف اإلمجارل للمكلف بالضر 
 اإلمجارل: 

ف و ية، إمجالية تفرض على ادلداخيل اإلمجالية الصافية لألشخاص الطبيعيُت الذين يكو حيدة، سنو ىي ضريبة 
 ي من طرؼ ادلكلف.و مقر تكليفهم يف اجلزائر، بعد تقدمي التصريح السن

ؿ مقسم إذل فئات مداخيل يسمح بتطبيق معدالت تصاعدية  و فق جدو ية ربسب كما أهنا ضريبة تصاعد
ـ ادلماثلة، إال أف ىناؾ استثناءات ذلذه و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و ( من قان104ص عليو يف ادلادة )و ادلنصو 

 اخلصائص تتمثل يف:
 2 ر العماؿ.و لألجية إال أهنا ؽلكن أف تدفع شهريا بالنسبة و الضريبة على الدخل اإلمجارل سن -
  ف تصريح.و الضريبة على الدخل اإلمجارل تصرػلية لكن يف بعض احلاالت تقتطع من ادلصدر د -
 
 

                                                 
 .   28، ص 57د ، العد1990المتضمن في قانون المالية لسنة ، 1991ديسمرب  31، ادلؤرخ يف 21/ 90، من القانوف 38ادلادة  1
، ص 2012، اجلزء االوؿ، الطبعة الثالثة، دار ىومة، جباية األشخاص الطبيعيين والمعنويين النظام الجبائي الجزائري الحديثرضا خالصي،   2

69 . 
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 .مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي
ف و قان من 07، 04، 03اد و بناءا على نص ادلن للضريبة على الدخل اإلجمالي: و األشخاص الخاضع -أ

ع و ف للضريبة على الدخل اإلمجارل بسبب رلمو دلماثلة، فاف األشخاص اخلاضعـ او الرسو الضرائب ادلباشرة 
 مداخليهم ىم:

 أجراء يف اجلزائر. واف نشاط مهٍت و ؽلارس وامركز مصاحلهم  واطن تكليفهم و جد مو األشخاص الذين ي -01
 لهم.ف فيو للضريبة على دخو ال ؼلضعو ظائفهم يف بلد أجنيب و ف و لة الذين ؽلارسو اف الدو أع -02
ف شخصيا للضريبة على الدخل اإلمجارل لألجل حصتهم من األرباح و األشخاص الذين ؼلضع -03

 قهم يف الشركات.و االجتماعية ادلتعلقة حبق
ف الضرائب ادلباشرة و من قان 05نصت ادلادة األشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل اإلجمالي:  -ب

 ة على الدخل اإلمجارل:على انو يعفى من الضريب ـ ادلماثلةو الرسو 
 ( ألف دينار جزائري.120ي الصايف عن )و األشخاص الذين يقل دخلهم السن -
 ف.و ف اجلزائريو ماسيو الدبلو ف األجانب عندما سبنح بلداهنم نفس االمتياز للسفراء و ماسيو الدبلو السفراء  -
ف و قانمن  42، 35، 11،12اد و نصت ادل المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي:  -ج

 ـ ادلماثلة على انو تعترب مداخيل خاضعة للضريبة على الدخل اإلمجارل:و الرسو الضرائب ادلباشرة 
حرفية  واف الناذبة عن شلارسة مهنة ذبارية، غَت ذبارية، صناعية و ادلداخيل اليت ػلققها األشخاص الطبيعي -01 

 كذا أرباح األنشطة ادلنجمية.و 
 اشي اليت ال تكتسي طابعا صناعيا.و تربية ادلو من النشاطات الفالحية ادلداخيل احملققة  -02
 اء ألغراض سكنية، ذبارية، صناعية، فالحية، مهنية.و ادلداخيل ادلتأتية من تأجَت العقارات س -03
  1ادلداخيل الناذبة عن عقد العارية. -04
يف اجلزائر من طرؼ األشخاص  ائد احملققةو اليت تفرض على الفو لة و اؿ ادلنقو س األمو عائدات رؤ  -05

احلصص و االمتيازات و ادلكافئات و ض و القر و األرباح و اؿ ادلستثمرة و إيرادات األمو ع األسهم و ادلتمثلة يف ريو الطبيعيُت 
  2 زعها الشركات.و اليت ت

 عها ادلقيمة يف اجلزائر.و لة إذل شركات أجنبية غَت مقيمة من طرؼ فر و األرباح احمل -06
 لألجل.و دائع ادلالية ربت الطلب و الو  (الرىينةو العادية و ف )ادلمتازة و مداخيل الدي -07
 حة.و ض ادلمنو ائد الناذبة عن القر و الفو ائد مبالغ سندات اخلزينة و ف -08
ع العمرية احملصلة من طرؼ ادلكلفُت بالضريبة و الريو ادلنح و األتعاب و يضات و التعو ر و األجو ادلرتبات  -09

 ة.ر و بسبب شلارستهم دلهنة مأج

                                                 
 ة معينة.عقد العارية انو عقد يلتـز ادلعَت أف يسلم للمستعَت شيء غَت قابل لالستهالؾ دلد ن المدنيو القانمن  538ادلادة   1
 . 16، 15، 14، ص 2021 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  66، 55، 46، 45ادلواد   2
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 واف إضافة إذل نشاطهم الرئيسي كأجراء نشاط التدريس و ادلبالغ ادلسددة لألشخاص الذين ؽلارس -10
  .ادلراقبة واالبحث 
 واائض القيم اليت ػلققها األشخاص الطبيعيُت مهما كانت جنسيتهم جراء التنازؿ عن عقاراهتم و ف -11

 حصصهم االجتماعية. واأسهمهم 
 الضريبة على الدخل اإلجمالي.  المداخيل المعفاة من  -د

ـ ادلماثلة تستفيد من إعفاء و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 13حسب نص ادلادة اإلعفاءات الدائمة: 
 اف الضريبة على الدخل اإلمجارل:و دائم بعن

 اذلياكل التابعة ذلا.و قُت ادلعتمدة و ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلع -
احملققة من قبل الفرؽ و جو لالستهالؾ على حالو و قة من النشاطات ادلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلادلداخيل احملق -

 ادلخًتعُت.و مداخيل أتعاب ادلؤلفُت و ر و التمو ؿ اجلافة و البقو ب و الناذبة عن زراعة احلبو ادلسرحية 
 ادلداخيل الناذبة عن عمليات تصدير السلع ادلدرة للعملة الصعبة. -
ف يف ادلخازف و الذين يعملو ف مقابل و ف يف إطار مساعدة بدو جنسية أجنبية الذين يعملاألشخاص من  -

 ين.و ادلركزية للتم
 عة يف إطار الربامج الرامية إذل تشغيل الشباب.و ادلكافئات األخرى ادلدفو ر و األج -
 .(ع العمرية عن الضررو ادلهمة، ادلنطقة اجلغرافية، الريو مصاريف النقل )يضات و تع -
 معاشات اجملاىدين.و البطالة و نح ذات الطابع العائلي، ادل -
  اإلعفاءات المؤقتة. -
تشغيل و طٍت لدعم و ؽ الو ف لالستفادة من إعانة الصندو ـ هبا الشباب ادلؤىلو تستفيد األنشطة اليت يق -

 03دة اف الضريبة على الدخل اإلمجارل دلو الشباب، دعم القرض ادلصغر، التأمُت على البطالة من إعفاء بعن
ظيف و سبدد بسنتُت إذا التـز ادلستثمر بتو ات إذا كانت األنشطة يف مناطق غلب ترقيتها و سن 06سبدد إذل و ات و سن

ير و ؽ اخلاص لتطو ات إذا كانت دبنطقة مستفيدة من إعانة الصندو سن 10سبدد إذل و عماؿ دلدة غَت زلددة  03
 ب.و مناطق اجلن

انات ادلمارسة يف و تربية احليو األنشطة الفالحية و شطة حرفية فنية ف لألنو ادلمارسو ف و ف التقليديو احلرفي -
 1 ات.و سن 10ادلناطق اجلبلية دلدة و األراضي ادلستصلحة حديثا  

ـ و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 104حسب نص ادلادة  معدالت الضريبة على الدخل اإلجمالي: -و
 ؿ التصاعدي األيت:و اجلدفق و ربسب الضريبة على الدخل اإلمجارل  ادلماثلة
 
 

                                                 
 .11ص، 2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، من 13ادلادة   1
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 ل التصاعدي لحساب الضريبة على الدخل اإلجماليو : الجد01ل رقم و جد
 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة

 %00 ألف دج 120ز  و اال يتج
 20% دج 360.000دج إذل  120.001من 
 30% دج 1.440.000دج إذل  360.001من 

 35% دج 1.440.000أكثر من 
 .م المماثلةو الرسو ن الضرائب المباشرة و ، من قان104المادة المصدر:

 ي بمعدل.و تخضع المداخيل الناتجة عن تأجير األمالك العقارية بناءا على مبلغ اإليجار السن -
ارل بالنسبة للسكنات ذات االستعماؿ اجلماعي، و ( على الت% 15ػ % 10ػ % 15ػ % 10ػ  07%) 

غَت و ادلهٍت، العقارات ذات االستعماؿ ألفالحي و ذات االستعماؿ التجاري ذات االستعماؿ الفردي، احملالت 
 فالحي. 

   .% 10ان الضريبة على الدخل اإلجمالي بنسبة و تخضع لالقتطاع من المصدر بعن -
 ادلكافئات اليت سبنح لفًتات غَت شهرية.و غَتىا من ادلنح و دية و ات ادلردو عال -01
 واالبحث  واف إضافة إذل نشاطهم الرئيسي كأجراء نشاط التدريس و مداخيل األشخاص الذين ؽلارس -02
 ادلراقبة.
 الكافالت.و دائع و الو ف و عائدات الدي -03
 .% 15ان الضريبة على الدخل اإلجمالي بنسبة و تخضع لالقتطاع من المصدر بعن -

 ادلداخيل ادلماثلة.و احلصص االجتماعية  واعائدات األسهم  -01
 امجة عن سلتلف النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري.ر النو مجيع األج -02
 ائض القيم الناذبة عن التنازؿ من قبل األشخاص الطبيعيُت خارج نطاؽ نشاطهم ادلهٍت عن عقارات.و ف -03
جزء  واف كل و ائض القيم احملققة من قبل األشخاص الطبيعيُت خارج نطاؽ نشاطهم ادلهٍت الذين يبيعو ف -04

 هنا.و ز و راؽ ادلماثلة اليت ػلو اال وامن أسهمهم 
نة و ائد الناتجة عن المبالغ المدو ان الضريبة على الدخل اإلجمالي الفو تخضع لإلقطاع من المصدر بعن 

 الي: و على الت %10، %01اص بنسبة و حسابات االدخار للخ وافي دفاتر 
 ف دج.أل 50ائد اليت تزيد عن و ألف دج، أقساط الف 50ائد اليت تقل عن و أقساط الف 

 واان الضريبة على الدخل اإلجمالي عائدات السندات غير اسمية و تخضع لإلقطاع من المصدر بعن
  %50لحاملها بنسبة 
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 ان الضريبة على الدخل اإلجمالي.و التخفيضات بعن -ه 
 ألف دج12ال يقل عن و  % 40ع العمرية من زبفيض نسيب قدره: و الريو ادلعاشات و ر و األجو تستفيد ادلرتبات 

 يا.و ألف دج سن 18ال يزيد عن و يا و سن
 35ال تتعدى و ألف دج  30ؽ و ليت تفاو ألف دج شهريا من إعفاء كلي  30تستفيد ادلداخيل اليت ال تتعدى 
 :كاآليتألف دج من زبفيض إضايف ػلسب  

 (20000/3) (8/3) * (ؿو فق التخفيض االو الضريبة على الدخل اإلمجارل ) = الضريبة على الدخل اإلجمالي
ف و قو ألف دج اليت يتقاضاىا العماؿ ادلع 42تقل عن و ألف دج شهريا  30تستفيد ادلداخيل اليت تتعدى  

 :كاآليتف زبفيض إضايف ػلسب  و ادلتقاعدو ف و فو ادلكفو الصم البكم و حركيا 
 (12500/3)-(5/3*) (ؿو فق التخفيض االو الضريبة على الدخل اإلمجارل ) الضريبة على الدخل اإلجمالي = 

ـ يف إطار 1991ف ادلالية لسنة و جب قانو مت تأسيس ىذه الضريبة دبالضريبة على أرباح الشركات:  -02 
 ضع نظاـ ضرييب خاص بالشركات.و 

 ـ ادلماثلةو الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 135نصت ادلادة تعريف الضريبة على أرباح الشركات:  -الو ا 
يُت و غَتىا من األشخاص ادلعنو ادلداخيل اليت ربققها الشركات و اح ية على رلمل األربو على انو تؤسس ضريبة سن

 1تسمى ىذه الضريبة الضريبة على أرباح الشركات.و 
اجية التعامل يف النظاـ الضرييب اجلزائري عن و حيث مت إدراجها ضمن منطق اإلصالح الضرييب من إلغاء ازد

ض و أمر اغلايب يزيح الكثَت من الغم ووىذه الضريبة األجنبية يف رلاؿ تطبيق ىو طريق إدماج ادلؤسسات احمللية 
  2اعد اجلبائية.و لية القو تكريس مبدأ مشو التعقيد و 

 عليو نستخلص لهذه الضريبة عدة مميزات أىمها.و  
يُت و تفرض على األشخاص ادلعنو احدة و عائها يتضمن ربح سنة و ف و حيدة نسبية كو ية و ضريبة سن -01

 3ى الربح.احد يفرض علو تعتمد على معدؿ و 
 ضريبة تصرػلية تعتمد على التصريح اإلجباري للمكلف من خالؿ إرساؿ ميزانيتو لإلدارة اجلبائية. -02
األشخاص و تطبق ىذه الضريبة على ادلؤسسات مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:  -ثانيا

استنادا لنص و  (باري، اختياريإج)فق معيار درجة اإللزامية و ع ىذه الشركات و يُت، حيث مت تصنيف خضو ادلعن
 ـ ادلماثلة، ؼلضع للضريبة على أرباح الشركات:و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 136ادلادة 

الشركات ادلدنية و شركات ادلساعلة و غرضها باستثناء: شركات األشخاص و الشركات مهما كاف شكلها  -01
ىيئات و ع للضريبة على أرباح الشركات و األخَتة اخلض ف على شكل شركة أسهم إال إذا اختارت ىذهو اليت دل تتك

 لة.و ظيف اجلماعي للقيم ادلنقو الت

                                                 
 .1991المتضمن قانون المالية لسنة ، 1990ديسمرب  31، ادلؤرخ يف 90/36، من القانوف 38ادلادة  1
 . 15، ص 2010دار ىومة للنشر، اجلزائر،  الضريبة على أرباح الشركات،منصور بن عمارة،  2
 .71،74، ص 2010الطبعة الثانية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،التقنيات الجبائية، محيد بوزيدة،  3
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رة يف و الشركات اليت تنجز العمليات ادلذكو التجاري و مية ذات الطابع الصناعي و اذليئات العمو ادلؤسسات  -02
 ربادات التابعة ذلا.االو نية و االشركات التعو  ـ ادلماثلةو الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من  قان 12ادلادة 

ضع ادلشرع اجلبائي إعفاءات دائمة و لقد ان الضريبة على أرباح الشركات: و اإلعفاءات المقررة بعن -ثالثا
 مناطق معينة.و ترقية االستثمار يف قطاعات و اف الضريبة على أرباح الشركات من اجل تشجيع و مؤقتة بعنو 

  1اإلعفاءات الدائمة. -أ 
 م ادلداخيل التالية: تستفيد من إعفاء دائ 

 اف.و احليو جهة لتغذية اإلنساف و يل ادلنتجات ادلو عمليات ربو مية و نيات االستهالكية العمو االتع -01
ب ادلتعلقة بشراء، بيع، و طٍت للحبو اف الو ارباداهتا مع الديو ب و نيات احلبو االعمليات احملققة من طرؼ تع -02 

 على حالو.   لالستهالؾجو و دلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلكذا مداخيل النشاطات او ب و نقل احلبو ايل و رب
ادلداخل الناذبة عن النشاط و عها و فر و قُت ادلعتمدة و ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلع -03 

 ادلسرحي.
 الشراء ادلعتمدة باستثناء العمليات احملققة مع ادلستعملُت غَت الشركاء.و ين و نيات الفالحية للتمو االتع -04

بيع ادلنتجات الفالحية باستثناء ادلبيعات احملققة يف و يل، حفظ و نية ادلعتمدة لإلنتاج، ربو االشركات التع -05 
 يل اليت زبص ادلنتجات.و العمليات احملققة مع ادلستعملُت غَت الشركاء عمليات التحو مؤسسات التجزئة ادلنفصلة 

 ملة الصعبة.ادلتضمنة اخلدمات ادلدرة للعو عمليات تصدير السلع  -06
 اإلعفاءات المؤقتة. -ب

ف من و ات من تاريخ االستغالؿ األنشطة اليت ؽلارسها الشباب ادلستفيدو سن 03تستفيد من إعفاء دلدة  -01
ات و سن 06سبدد إذل و طنية لدعم تشغيل الشباب، لدعم القرض ادلصغر، للتأمُت عن البطالة و إعانة الصناديق ال

 ب ترقيتها،إذا كانت األنشطة يف مناطق غل
 عماؿ دلدة غَت زلددة. 03ظيف و سنة إذا تعهد ادلستثمر بت 02سبدد فًتة اإلعفاء إذل و 

 ارل:و ات ابتداء من تاريخ بداية النشاط على التو سن 05، 03، 10تستفيد من إعفاء دلدة:  -02
ناشطة يف قطاع كذا شركات االقتصاد ادلختلط الو األسفار و كاالت السياحة و ادلؤسسات السياحية باستثناء 

 السياحية.
 ادلؤسسات الفندقية حسب رقم أعماذلا احملقق بالعملة الصعبة.و األسفار و كاالت السياحة و 

 شركات رأس ادلاؿ ادلخاطرة.
 
 
 

                                                 
 . 30ص ، 2021 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من 138ادلادة   1
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 د اإلخضاع للضريبة على أرباح الشركات.و حد -رابعا
 ادلتمثلة يف:و قة يف اجلزائر األرباح احملقو : زبضع للضريبة على أرباح الشركات ادلداخيل المجال اإلقليمي-أ 

د إقامة ثابتة و جو ادلؤسسات يف إطار نشاطها ادلهٍت عند و األرباح احملققة من طرؼ الشركات و ادلداخيل  -01
  غَت مباشرة نشاط مربح. واتلك اليت ال سبلك إقامة لكنها سبارس بصفة مباشرة  واغَت ثابتة  وا

خارج اجلزائر ما عدا يف حالة مسك زلاسبتُت و شاط داخل األرباح الناذبة عن شلارسة نو ادلداخيل  -02
 1 سلتلفتُت.

ـ ادلماثلة فاف الضريبة على و الرسو الضرائب ادلباشرة  فو قانمن  149طبقا للمادة ع: و مكان الخض -ب 
يقصد بادلقر االجتماعي و يُت مهما كاف ادلقر االجتماعي للشركة و أرباح الشركات تؤسس باسم األشخاص ادلعن

اجد فيو التسيَت اإلداري و اجد فيو إدارة أعماؿ ادلؤسسة أما ادلنشأة الرئيسية فهي ادلكاف ادلتو شأة ادلكاف الذي تتللمن
  2حدات.و ع الو جملم

 (.01من السنة )ف+ أفريلؿ و اي للضريبة فإهنا تسدد كل سنة قبل و فق ادلبدأ السنو ع: و فترة الخض -ج
ـ ادلماثلة ػلدد و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 150حسب نص ادلادة  المعدالت المطبقة: -خامسا

 معدؿ الضريبة على أرباح الشركات كما يلي:
 بالنسبة ألنشطة اإلنتاج. % 19 
كاالت و احلمامات باستثناء و األنشطة السياحية و الري و مية و األشغاؿ العمو % بالنسبة ألنشطة البناء 23 

 األسفار.
 بالنسبة لألنشطة األخرى.  % 26
 .2007ف ادلالية لسنة و من قان 02جب ادلادة و مت استحداثها دبحيدة: و الضريبة الجزافية ال -03

ـ و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و مكرر من قان 282تنص ادلادة حيدة: و تعريف الضريبة الجزافية ال -الو ا 
الرسم على و القيمة ادلضافة  الرسم علىو حيدة تغطي الضريبة على الدخل اإلمجارل و ادلماثلة: تؤسس ضريبة جزافية 

 النشاط ادلهٍت. 
ـ ادلماثلة: زبضع و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 01مكرر 282حسب نص ادلادة  مجال تطبيق: -ثانيا

الصناعات التقليدية و نيات احلرفية و االتعو حيدة: الشركات ادلدنية ذات الطابع ادلهٍت و لنظاـ الضريبة اجلزافية ال
ز رقم أعماذلا و االيت ال يتجو ف نشاط صناعي، ذباري، غَت ذباري، حريف و ف الذين ؽلارسو عياألشخاص الطبيو 

 ف دج، ما عدا تلك اليت اختارت نظاـ فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي.  و ملي 15ي و السن
ضع زبو تستثٌت األنشطة التالية حيدة: و ع لنظام الضريبة الجزافية الو األنشطة المستثناة من الخض -ثالثا

 ي لنظاـ الربح احلقيقي: و ف مهما كاف رقم أعماذلا السنو ة القانو بق
 كالء.و األنشطة ادلمارسة من طرؼ الو تقسيم األراضي و أنشطة الًتقية العقارية  -01

                                                 
 .35، 31، 30، ص 2021 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، من 149، 138، 137ادلواد   1
 .36، مرجع سابق، ص النظام الجبائيرضا خالصي،   2



 نظام الجبائي الجزائريطبيعة ال ......................................................................................ل ........و  الفصل اال

 

21 

 الفندقة ادلصنفة.و أنشطة اإلطعاـ و جهة لإلعادة البيع على حاذلا و البضائع ادلو أنشطة استَتاد السلع  -02
أنشطة العيادات الصحية و ط البيع باجلملة و إعادة البيع على حاذلا ادلمارسة حسب شر و أنشطة شراء  -03
 الري.و البناء و مية و أنشطة األشغاؿ العمو سلابر التحاليل الطبية و اخلاصة 
عات من الذىب و ذبار ادلصنو صانعي و إعادة رسكلة ادلعادف النفيسة و ف بعمليات تكرير و القائم -04

 البالتُت.و 
حيدة و اف الضريبة اجلزافية الو مؤقتة بعنو ضع ادلشرع اجلبائي إعفاءات دائمة و لقد فاءات المقررة: اإلع -رابعا

 1مناطق معينة.و ترقية االستثمار يف قطاعات و من اجل تشجيع 
 حيدة:و تعفى من نظاـ فرض الضريبة اجلزافية ال اإلعفاءات الدائمة: -أ

 ادلداخيل احملققة من قبل الفرؽ ادلسرحية.و عها و فر و دة قُت ادلعتمو ادلؤسسات التابعة جلمعيات ادلع  -01
  2ط.و ف يف دفًت الشر و فنيا ادلقيدو ف نشاطا حرفيا و كذا األشخاص الذين ؽلارسو ف و ف التقليديو احلرفي -02
 اإلعفاءات المؤقتة. -ب

ف من و فيدات من تاريخ االستغالؿ األنشطة اليت ؽلارسها الشباب ادلستو سن 03تستفيد من إعفاء دلدة  -01
ات و ( سن06سبدد إذل )و طنية لدعم تشغيل الشباب، لدعم القرض ادلصغر، للتأمُت عن البطالة و إعانة الصناديق ال

( 03ظيف )و ( سنة اذا تعهد ادلستثمر بت02سبدد فًتة اإلعفاء ب)و اذا كانت األنشطة يف مناطق غلب ترقيتها 
 د األدى.ف بدفع احلو ف خاضعو عماؿ دلدة غَت زلددة غَت أهنم يبق

حيدة على أساس رقم األعماؿ احملقق خارج و ػلدد مبلغ الضريبة اجلزافية الالمعدالت المطبقة:  -خامسا
 بالنسبة لألنشطة األخرى. % 12بيع السلع، و بالنسبة لألنشطة اإلنتاج  % 05الرسم: 
ض الرسم و ليع 1996ف ادلالية لسنة و جب قانو استحدث ىذا الرسم دبالرسم على النشاط المهني:  -04

 الرسم على النشاطات غَت التجارية.و التجاري و على النشاط الصناعي 
ضريبة مباشر تفرض على رقم األعماؿ احملقق خارج الرسم  وىتعريف الرسم على النشاط المهني:  -الو ا

 يُت اخلاضعُت لنظاـ الربح احلقيقي.و ادلعنو على القيمة ادلضافة من طرؼ األشخاص الطبيعيُت 
ـ و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 222حسب نص ادلادة معدالت الرسم على النشاط المهني:  -اثاني 

ف االستفادة من التخفيضات و بالنسبة لألنشطة اإلنتاج بد % 01ؼلفض إذل و  % 02ػلدد معدؿ الرسم  ادلماثلة
 .% 25 البناء من زبفيض يف معدؿ الرسم بنسبةو  مية الريو العمتستفيد أنشطة األشغاؿ و 

يقصد دبجاؿ التطبيق أرقاـ األعماؿ ادلهنية اخلاضعة لو مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني:  -ثالثا
غَتىا من األنشطة ادلستحق و يقصد هبا اإليرادات احملققة من مجيع عمليات اإلنتاج، البيع، الشراء، اخلدمات و 

 ادلتمثلة يف:و عليها الرسم على النشاط ادلهٍت 
                                                 

 .66ص ،2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، من 06، مكرر 282ادلادة  1
ادلتضمن ربديد األحكاـ اخلاصة باكتتاب دفًت الشروط من طرؼ احلرفيُت  2009مرب ديس 30ادلؤرخ يف  428/ 09رقم  م التنفيذيو المرس 2

 التقليديُت.
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للضريبة على  واات اإلمجالية احملققة يف إطار أنشطة زبضع أرباحها للضريبة على أرباح الشركات اإليراد -
 1حدات من نفس ادلؤسسة فيما بينها.و تستثٌت العمليات اليت تنجزىا الو الدخل اإلمجارل 

 واين و يتشكل احلدث ادلنشئ للرسم عند التسليم القانالحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني:  -رابعا
اخلدمات، حيث يؤسس باسم األشخاص و من قبض الثمن بالنسبة لألشغاؿ و ادلادي للبضاعة بالنسبة للمبيعات 

   ادلستفيدين من ادلداخيل.
ف الضرائب ادلباشرة و من قان 219حسب نص ادلادة إعفاءات الرسم على النشاط المهني:  -خامسا

 ـ ادلماثلة:و الرسو 
عمليات البيع بالتجزئة اليت يشتمل سعر و مليات البيع باجلملة ع % 30يستفيد من زبفيض قدره  -01

طٍت و جيش التحرير ال وذبار التجزئة الذين ذلم صفة عضو ؽ غَت ادلباشرة و من احلق% 50بيعها على أكثر من 
 أرامل الشهداء.و 

 % 50عمليات البيع باجلملة اليت يشتمل سعر بيعها على اكثر من % 50يستفيد من زبفيض قدره  -02
ف و اف يكو اد اإلسًتاتيجية و ية ادلصنفة ضمن ادلو عمليات البيع بالتجزئة اخلاصة باألدو ؽ غَت ادلباشرة و من احلق

 .% 30و %10معدؿ الربح بُت 
اخلارل من الرصاص،  العادي، عمليات البيع بالتجزئة للبنزين ادلمتاز، % 75يستفيد من زبفيض قدره  -03

 ط. و الغاز الطبيعي ادلضغو ميع، ؿ ادلو د غاز البًت و قوو اؿ و الغاز 
ز او ال يدخل ضمن رقم األعماؿ ادلعتمد كقاعدة للرسم على النشاط ادلهٍت: رقم األعماؿ الذي ال يتج  -04

ادلبالغ احملققة و ألف دج بالنسبة لنشاط اخلدمات  50واـز و اللو اد و ادلو ألف دح بالنسبة لنشاط بيع البضائع  80
 احلمامات.و الفندقية و اطات السياحية بالعملة الصعبة يف إطار النش

عمليات البيع بالتجزئة ادلتعلقة و لة و اسع ادلدعمة من طرؼ الدو عمليات بيع ادلنتجات ذات االستهالؾ ال -
 اد اإلسًتاتيجية.و بادل

 الضرائب غير المباشرة في النظام الجبائي الجزائري. -نيالمطلب الثا
رأس ادلاؿ ػ و دخل و ة و فرض بصفة غَت مباشرة على عناصر الثر ىي ضرائب تم الضرائب غير المباشرة: هو مف

ذبىب من طرؼ ىيئات و االستَتاد  واؿ او التد وااإلنفاؽ  واـ هبا ادلكلف مثل االستهالؾ و أفعاؿ يقو قائع و دبناسبة 
 2ؿ ذلا صالحية التحصيل.و مية خو عم

عة من و ف الضرائب غَت ادلباشرة رلمو نلقد تضمن قاأىم الضرائب غيرا لمباشرة في النظام الضريبي الجزائري: 
 3لة.و نية ادلتعلقة بالدخل احملصل لفائدة الدو األحكاـ القان

                                                 
 . 51، 50ص، 2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  219/ 221/ 217ادلواد  1
 ادلالية العامة، جامعة تلمساف، ، مذكرة ماجستَت، زبصص تسيَتالسياسة االقتصادية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصاديشريف زلمد،  2

 . 08،09، ص 2010
 . 7، ص2021 قانون الضرائب غير المباشرة، من 01ادلادة  3
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عات و زبضع مصنو ر و بات ادلشاهبة لرسم ادلر و ادلشر و ر و اخلمو ؿ و باإلضافة للرسم على القيمة ادلضافة زبضع الكح 
لة تبعا و م ربصيلها لصاحل ميزانية الدحيد يدعى رسم الضماف حيث يتو عي و البالتُت إذل رسم نو الفضة و الذىب 

 نية زلددة. و اعد قانو لق
ض الرسم و ليع 1991ف ادلالية لسنة و جب قانو مت إنشاءه دب الرسم على القيمة المضافة: -01 

 حيد اإلمجارل على تأدية اخلدمات.و الرسم الو حيد على اإلنتاج و اإلمجارل ال
الرسم ضريبة عامة غَت مباشرة يتحملها ادلستهلك تفرض : يعترب ىذا تعريف الرسم على القيمة المضافة -

ؼلص العمليات ذات الطابع و االستهالؾ كلما سبت معاملة خاضعة لو و ربصل بصفة منتظمة على اإلنفاؽ و 
 احلريف.و التجاري و الصناعي 

 . خصائص الرسم على القيمة المضافة -
لكن من طرؼ ادلؤسسة و ئي )ادلكلف احلقيقي( هنا ال تدفع من طرؼ ادلستهلك النهاو ضريبة غَت مباشرة ك -

 اخلدمات.و زيع السلع و تو ين الشرعي الذي يضمن إنتاج و اليت تعترب ادلكلف القان
ـ حبساب الرسم ادلستحق على و ين أف يقو ضريبة ترتكز على آلية اخلصم حبيث غلب على ادلكلف القان -

  مية.و ـ بدفع الفرؽ للخزينة العمو يقو التكلفة نة لسعر و ؼلصم منو الرسم ادلثقل للعناصر ادلكو ادلبيعات 
ف األعماؿ، على و ف الرسم على قانو ذل من قانو : تنص ادلادة االمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة -

عمليات االستَتاد مهما كاف و التجاري  وااخلدمات ذات الطابع الصناعي و انو ؼلضع ذلذا الرسم عمليات البيع 
 1ائمُت هبا.ين للقو ضع القانو ال

 . العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة -
التحف و ىرات و ذبارة اجملو بات ادلماثلة و ادلشر و ؿ و عمليات بيع الكحو ف و ـ هبا ادلنتجو العمليات اليت يق 

 األصلية.
 التجزئة.مبيعات ادلساحات الكربى نشاط التجارة ادلتعددة الشراء من اجل البيع بو ف و ردو ادلستو ذبارة اجلملة  
عمليات اصلاز ادلباين و بيعها و عمليات ذبزئة األراضي من اجل البناء و بيع العقارات و مية و األشغاؿ العم -

خدمات اذلاتف ادلؤداة من طرؼ إدارة الربيد و السكنات االجتماعية و بيعها يف إطار نشاط الًتقية العقارية و 
 اصالت.و ادلو 

أشغاؿ و السلع  واعمليات نفل األشخاص و ستهلكة يف عُت ادلكاف بات ادلو ادلشر و اد الغذائية و مبيعات ادل -
 الدراسات.

  الشركات ما عدا النشاط الطيب.و عمليات ادلهن احلرة احملققة من طرؼ األشخاص الطبيعيُت  -
 اعها.و ألعاب التسلية دبختلف أنو احلفالت الفنية  -

                                                 
 ، ادلديرية العامة للضرائب.الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة 1
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لألشخاص الطبيعيُت غَت   ـ ادلماثلةو الرسو دلباشرة ف الضرائب او أتاح ادلشرع من خالؿ ادلادة الثالثة من قان -
 1ا بناءا على طلبهم اكتساب صفة ادلكلفُت بالرسم على القيمة ادلضافة.و با ذلذا الرسم أف ؼلتار و جو اخلاضعُت 

ين و : يقصد بالشخص اخلاضع للرسم ادلكلف القانن للرسم على القيمة المضافةو األشخاص الخاضع -
 2عها.و فر و الشركات و نتاج، البيع باجلملة ـ بعمليات اإلو الذي يق

ف بتصنيع و مو يُت الذين يقو ادلعنو يقصد هبم يف رلاؿ تطبيق ىذا الرسم األشخاص الطبيعيُت ن: و المنتج -أ
باسم الشخص  وااء بيعت ربت عالمة و سو اد أخرى و إدخاؿ م وايل و استلزمت العملية التح وادلنتجات حىت ل

 ادلنتج.
ف الرسم على رقم األعماؿ تعترب بيع باجلملة عمليات و من قان 05نص ادلادة حسب  تجار الجملة: -ب

 وااء باجلملة و بأسعار شلاثلة سو الستخدامها  وامتضمنة تسليم أشياء ال يستعملها شخص عادي نظرا لطبيعتها 
 بالتجزئة مهما كاف حجم الكمية.

 ف ذبارة التجزئة.و زبص التجار الذين ؽلارسو تجار التجزئة:  -ج
 ربت إدارهتا.و تعترب شركة فرعية كل شركة تابعة لشركة أخرى الشركات الفرعية:  -د
جب و ربدد دبو اف ىذا الرسم و سبنح إعفاءات بعنان الرسم على القيمة المضافة: و اإلعفاءات المطبقة بعن -

  صا يف:و تتمثل خصو اخلدمات و لة هبدؼ ترقية قطاع اإلنتاج و تعترب دعم من الدو انُت ادلالية و ق
ناطراؾ باقتنائها و ـ مؤسسة سو اليت تقو نقلها عن طريق أنابيب و استغالذلا و قات و نشاطات التنقيب عن احملر  -

 اصلازىا. وا
  ية...اخل.و األدو الدقيق و اخلبز الشعَت و اسع مثل احلليب و نشاطات ترتبط بادلنتجات ذات االستهالؾ ال -
 ف دج.و ملي 15ي رقم إعماذلم و ايس واين يقل ـ هبا األشخاص الطبيعيُت الذو العمليات اليت يق  -
 3ف.و الية للتعو الد واطنية و ادلهرجانات الفنية ادلنظمة يف إيطار احلركات الو احلفالت و التظاىرات  -
ف الرسم على و من قان 21حسب نص ادلادة ان الرسم على القيمة المضافة: و المعدالت المطبقة بعن -

العمليات مفصلة و على بعض ادلنتجات  %09يطبق معدؿ سلفضو  %19رقم األعماؿ ػلصل بادلعدؿ العادي 
 ف الرسم على رقم األعماؿ. و من قان 23يف ادلادة 
 1991ف ادلالية لسنة و جب قانو إحداث ىذا الرسم دبمت الرسم الداخلي على االستهالك:  -02

ضع جملاؿ تطبيقو اجلعة دبختلف ؼلو ردة و بعض السلع ادلستو ادلنتجات اليت تعترب مضرة بالصحة و يطبق على السلع و 
 ف الرسم على رقم األعماؿ.و من قان 25مفصل يف ادلادة  وىالكربيت كما و اد التبغ و مو اعها و أن

                                                 
 ، ادلديرية العامة للضرائب.الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة 1
 .5، ص2021قانون الرسم على رقم األعمال ، من 04ادلادة  2
، دراسة ربليلية يف النظرية العامة لضريبة الرسم على القيمة ادلضافة دراسة نظرية تطبيقية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، جباية المؤسسةمحيد بوزيدة، 3

 .96، ص 2007اجلزائر، 
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ف و يكو ف احلدث ادلنشأ ذلذا الرسم عملية االستَتاد و يكالحدث المنشأ للرسم الداخلي على االستهالك:  -
الزماف الذي و الكمية يف ادلكاف و تثبت القيمة و ين و ثلو القانشل وارد و كمية السلع من طرؼ ادلستو التصريح بقيمة 

ـ اجلمارؾ إذل ادلبلغ و ـ اإلضافية للمنشأ مع رسو الرسو ؿ و تقدـ فيو السلع دلصاحل اجلمارؾ بعد إضافة رسم الدخ
  1اإلمجارل للبضاعة، حبيث تتكفل إدارة اجلمارؾ بتحصيل ىذا الرسم عند عمليات االستَتاد.

ف الرسم على رقم و من قان 25تنص ادلادة ان الرسم الداخلي على االستهالك: و طبق بعنالمعدل الم -
معدؿ نسيب يطبق على ادلنتجات و ف من حصة ثابتة و األعماؿ على أنو يؤسس رسم داخلي لالستهالؾ يتك

 التالية:
 : الرسم الداخلي على االستهالك02ل رقم و الجد

 التعريفة جاتو بيان المنت
 دج  / ىلًت 3971 ػػػػػػػةاجلعػػ  -الو ا

 ج(و ادلعدؿ النسيب )على قيمة ادلنت (احلصة الثابتة )دج / كلغ الكربيتو ادلنتجات التبغية   -ثانيا
  السجائر -01

 % 10 1.640 دو التبغ األس -أ
 % 10 2.250 التبغ األشقر -ب

 % 10 2.00 السيجار  -02
 % 10 682 تبغ التدخُت  -03
 % 10 781 ضغادلو تبغ لنشق  -04
 % 20 القداحاتو الكربيت  -05

 م علي رقم األعمال.و ن الرسو ، من قان25المادة  المصدر:
 ى يف ادلتنتج النهائي.و زف الصايف للتبغ احملتو تستند احلصة الصافية إذل ال

 ر على ادلنتجاتو يطبق رسم ادلر  ف الضرائب غَت ادلباشرةو من قان 02حسب نص ادلادة ر: و رسم المر  -03
 ف بدفع ىذا الرسم فهم ذبار اجلملة ذلذه السلع.و ر، أما عن األشخاص ادلعنيو اخلمو ؿ و ادلتمثلة يف الكح

جهة و ر ادلو اخلم واؿ و األساس اخلاضع ذلذا الرسم فيتمثل يف الكمية من الكح واعاء فرض الرسم و أما عن 
 رائب غَت ادلباشرة.ف الضو من قان 47ادلفصلة يف ادلادة و لًت و لالستهالؾ معرب عنها باذلكت

لية و عة من ادلنتجات البًت و عي يفرض على رلمو يعترب رسم ن لية:و الرسم على المنتجات البتر  -04
د، حيث و قو الو ؿ ادلميع و غاز البًت و بل و اغاز و  (اخلارل من الرصاصو العادي و ادلتمثلة يف البنزين )ادلمتاز و ادلستهلكة 

لة رسم على ادلنتجات و عماؿ على انو: يؤسس لصاحل ميزانية الدف الرسم على رقم األو من قان 28نصت ادلادة 
 احملصل عليها يف اجلزائر. واردة و ادلماثلة ذلا ادلستو لية و البًت 

ص أساس فرض و خبصو البالتُت و الفضة و عات الذىب و ؼلضع ذلذا الرسم مصنالتعيير: و رسم الضمان  -05
 رسم التعيَت.و الرسم فيمكن التمييز بُت رسم الضماف 

                                                 
 .94، ص 2015، 2014روحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة بومرداس، ، أطواقع النظام الضريبي الجزائري وسبل تفعيلويوسف قاشي،  1
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اليت و أساس فرض الضريبة بالكمية ادلباعة من السلع اخلاضعة للرسم  واعاء و يتم ربديد الرسم الضمان:   -أ
ع عند شراء الذىب و غراـ(، مع اإلشارة إذل إف مبلغ الرسم على القيمة ادلضافة ادلدف وزف ادلباع )ىكتو يعرب عنها بال

ف الضرائب غَت مباشرة على انو: زبضع و من قان 340ـ الضماف، حيث نصت ادلادة و الفضة ؼلصم من مبلغ رسو 
 غراـ كما يلي: و البالتُت لرسم الضماف يتم ربديده باذلكتو الفضة و عات الذىب و مصن

 عات من الذىب. و غراـ بالنسبة للمصنو ألف دج للهكت8  -
 عات من البالتُت.و غراـ بالنسبة للمصنو ألف دج للهكت 20 -
 عات من الفضة.و صنغراـ بالنسبة للمو دج للهكت 150 -
من  342زبتلف قيمة رسم التعيَت باختالؼ طريقة التعيَت ادلستخدمة حيث نصت ادلادة رسم التعيير:  -ب

 ع ربصيل رسم ثابت ػلدد كما يأيت:و ضو ف التعيَت مو ف الضرائب غَت ادلباشرة على انو: يكو قان
 التعيير بنجمة العيار.   -

 زء من ديك غراـ ػج وا راـغادج عن كل ديك 12البالتُت: 
 جزء من ديك غراـ. وا راـغادج عن كل ديك 06الذىب: 

جزء  واكلغ   02دج عن  16غراـ  400غراـ، مازاد عن و دج عن كل ىيكت 04غراـ  400الفضة: إذل غاية 
 من كلغ 

 تقة. و التعيير بالب -
 دج عن كل عملية  150البالتُت:  
 دج عن كل عملية. 100الذىب: 

 يق التبليل.التعيير عن طر  -
 دج عن كل عملية. 20ػالفضة:  
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 الخالصة
يلعب النظاـ اجلبائي اجلزائري دورا شليزا وىاـ يف رسم التوجهات االقتصادية للدولة، من منطلق األعلية 

كن من اإلسًتاتيجية اليت سبثلها السياسات اجلبائية يف ربديد األىداؼ الكربى للدولة كوف اجلباية موردا ماليا سب
 سبويل النفقات العمومية وتوجيو االقتصاد وتقومي اضلرافات السياسات االقتصادية

تستعمل الدولة عدة أدوات قانونية من بينها ضرائب مباشرة تفرض حسب السياسات االقتصادية  ولتطبيق
انب األغراض التدرج و التمييز بُت الفئات وضرائب غَت مباشرة و اليت توزع بشكل عادؿ دوف سبييز واذل ج
 االقتصادية تستخدـ الدولة الضرائب كألية قانونية وسيادية لتحقيق أىداؼ اجتماعية وأخرى مالية 

 



 

 

 
 
 

 
﴾انفـصــم انثاني﴿  

مفاهيم حول الرقابة الجبائية 

 والتحصيل الجبائي
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 تمهيد
كلف بالضريبة سواء كاف شخصا أي أف ادل ،déclaratif systèmeالنظاـ اجلبائي اجلزائري نظاـ تصرػلي يعد

 معنويا يصرح  ويدفع مستحقاتو لدى قابض الضرائب. طبيعيا او
لذلك كاف من الواجب أف تكوف ىناؾ رقابة لتلك التصرػلات، وىي رقابة بعدية أي تتم بعد اكتتاب التصرػلات 

، حيث ؼلوؿ ة التحصيل اجلبائيوزياد وتعترب الرقابة اجلبائية أىم وسيلة وقائية دلكافحة ظاىرة التهرب الضرييب
ادلشرع اجلبائي لإلدارة صالحيات الرقابة، من خالؿ االطالع  والتأكد من صدؽ وصحة تصرػلات ادلكلفُت 

 مبحثُت وعلا إذل الفصلبالضريبة، ويف ىذا الصدد سنتطرؽ يف ىذا 
 ادلبحث األوؿ: الرقابة اجلبائية -
 . ادلستخدمة يف مكافحة التهرب وربسُت فعالية التحصيل إجراءات الرقابة اجلبائية :ينادلبحث الثا -
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 الرقابة الجبائية -االولالمبحث 
لطادلا ارتبطت الغاية من أية عملية رقابة باعتبارىا وسيلة عالجية هتدؼ اذل التعرؼ على نقاط الضعف واخلطأ، 

قوعها من أجل تفاديها وما الرقابة اجلبائية اال نوع والعمل على تصحيحها ومعرفة مناطق اخللل واالضلراؼ قبل و 
 من أنواع الرقابة اال أهنا زبتص بأىداؼ وأنواع وىياكل خاصة هبا دوف غَتىا.

 الرقابة الجبائية واشكال م و همف -لو المطلب اال
 مفهوم الرقابة الجبائية -أوال

طة بادلكلفُت بالضريبة ىي زلل و تزامات اجلبائية ادلنقبل التطرؽ إذل تعريف الرقابة اجلبائية، البد أف نذكر باف االل
اء من طرؼ أنفسهم عن طريق الرقابة و رلربين على الرقابة اجلبائية سو لك فاف ادلكلفُت ملزمُت ذالرقابة اجلبائية، ل

دارة عن طريق الرقابة اخلارجية من طرؼ اإلو اانُت اجلبائية، و ىي معرفة مدى تطابق التزاماهتم مع القو الداخلية، 
 انُت الضريبية.و اليت تقرر على مدى التزاـ ادلؤسسات بالقو اجلبائية، 

 ىناؾ عدة تعاريف للرقابة اجلبائية نذكر منها. 
اء  و مستندات ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت ذلا سو سجالت و تعرؼ على أهنا فحص لكل تصرػلات : 1تعرف 
يها ملفاهتم اجلبائية، على و مات اليت ربتو من صحة ادلعلذلك بقصد التأكد و ية و معن واي شخصية طبيعية و ا ذو كان

ف و مد وىاالستفسار عن كل ما و سائل لالستعالـ و أف يستعمل الشخص ادلكلف هبذه العملية أفضل ال
ـ بعملية مقارنة بُت ما و مراجعة التصرػلات، بل عليو أف يقو ال يكتفي بدراسة و ثائق ادلرفقة هبا، و الو بالتصرػلات 

ضعية و كذالك النظر يف الو د بينهما و جو من مدى التطابق ادلو مات ادلتحصل عليها من ادلصادر و علادلو مصرح  وى
 1ؿ.و ادلالية للمم

عية احملاسبة يف الشكل و التقنيات اليت من خالذلا يقيم احملقق نو عة من اإلجراءات و ىي رلم :2تعريف 
مقارنتها بعناصر استغالؿ و ثائق احملاسبية و صحة العمليات ادلسطرة يف الو يتحقق من دقة و ف دلؤسسة، و ادلضمو 

ىذا هبدؼ مراقبة و   (النشاط مع تلك العناصر اخلارجية )مشًتيات، مبيعات، رصيد البنك، ادلمتلكات...اخل
ـ  خالؿ و الرسو عاء سلتلف الضرائب و كذا التحقق من و التصرػلات اجلبائية ادلكتتبة من طرؼ ادلكلفُت بالضريبة، 

 2إجراء التعديالت ادلصرح هبا.و اط معُت، ات التحقيق لنشو سن
صالحيات تسمح ذلا التأكد من صحة و ؽ و ف حقو سيلة اإلدارة اليت منحها القانو : إف الرقابة تعد 3تعرف  

 3.مات ادلقدمة لإلدارة اجلبائيةو تصحيح األخطاء ادلرتكبة باالطالع على كل ادلعلو مي و التصرػلات لتق
ـ هبا اإلدارة اجلبائية و ع العمليات اليت تقو إف الرقابة اجلبائية ىي رلم خلص:من خالل التعاريف السابقة نستو 

مصداقية التصرػلات ادلكتبية من طرؼ ادلكلفُت، لغرض اكتشاؼ العمليات التدليسية و قصد التحقق من صحة 
 اليت ترمي إذل التهرب من دفع الضريبة.

                                                 

.223منشاة ادلعارؼ، الطبعة االوذل، مصر، بدوف سنة نشر، ص المالية العامة والسياسات المالية، عبد ادلنعم فوزي،  1  
. 21، ص2016زائر، دار ىومة، الطبعة الثانية، اجلأنواع وإجراءات الرقابة الجبائية،  بن عمارة منصور،  2  
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 أشكال الرقابة الجبائية. -ثانيا
اليت تتطلب الرقابة، شلا يتطلب من اإلدارة و ذلائل للتصرػلات اجلبائية من قبل ادلكلفُت نظر للتزايد الكم ا  

مقرر يف التشريعات ادلنظم  وىد ما و تأخذ يف ذلك أشكاؿ البد من إتباعها يف حدو نشاطها و يع سلطط عملها و تن
 ئية ادلعمقة أعلها: الرقابة العامة، الرقابة اجلباو الرقابة اجلبائية عدة أشكاؿ  وتأخذذلا 

 الرقابة العامة  -الو ا
ف اإلجراءات و من قان 19و18ذلك حسب ادلادتُت و مركز الضرائب  واي مفتشية الضرائب و تتم على مست

 اع للرقابة العامة حسب الشكل التارل:و ؽلكن التميز بُت ثالثة انو اجلبائية، 
 : الرقابة العامة 01الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 

 اد الطالبينالمصدر: من إعد
 .c.f الشكلية الرقابة  -أ 
ـ هبا ادلصاحل اجلبائية لتصحيح األخطاء ادلادية ادلالحظة على تصرػلات ادلكلفُت، و ية عادية تقو ىي عملية سن 

ـ هبا مصاحل إدارة الضرائب عن طريق مراقبة التصرػلات اليت يقدمها ادلكلف و ؿ عملية للرقابة اليت تقو اتعترب و 
تتميز ىذه الرقابة بالبساطة ألهنا تتم و د أخطاء يف ىذه التصرػلات، و جو  واحيث مدى صحتها بالضريبة، من 

دىا، خاصة بالنسبة و جو تصحيح األخطاء يف حالة  واقيع ادلكلف، و تو ختم و ية اجلبائية، و فقط للتأكد من اذل
تعترب مرحلة ربضَتية للرقابة و ت، طرقة تقدمي التصرػلاو للمكلفُت ادلبتدئُت الذين يصعب عليهم فهم النظاـ اجلبائي 

 .1ثائقو على ال
  ثائق:و الرقابة على ال -ب

األعماؿ اليت تتم على  تعمل إدارة الضرائب من خالؿ ىذا الشكل من الرقابة على فحص جد دقيق جلميع
مها اليت يقدو شامل جلميع التصرػلات ادلكتتبة و ـ مصلحة التحقيق بإجراء فحص دقيق و ى ادلكتب، حبيث تقو مست

                                                 
مجلة ، حماية حقوق المكلفين بالضريبة وضرورةالرقابة الجبائية بين حتمية الحفاظ على موارد الخزينة العمومية زلمد قلي، فهيمة بلوؿ،  1

  .  153، ص 6، العدد 7اد للدراسة القانونية واالقتصادية، اجمللد االجته

 ابة العامةالرق
 

 

 الرقابة على أساس الوثائق الرقابة الشكلية
 

الرقابة بعين المكان                                                                                                  
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ضعية احلقيقية لكل و عن ال 1زىا إدارة الضرائبو مات اليت ربو ادلعلو ثائق و ادلكلف بالضريبية من خالؿ مقارنتها بال
  2مكلف بالضريبة.

ف و التربيرات فيكو ضيحات و طلب التو مات و ثائق، على طلب ادلعلو ينحصر ىذا الشكل من الرقابة على الو 
 وايا و اء كاف شفو ادلصلحة احملققة إذل ادلكلف بالضريبة، سمات عن طريق تقدمي طلب من طرؼ و طلب ادلعل

الشك يف التصرػلات ادلقدمة من ادلكلف  واض و مات إضافية هبدؼ إزالة الغمو كتابيا من أجل تقدمي معل
 .3بالضريبة

عندىا تلجأ ىذه و ادلسائل اليت مت ربديدىا من طرؼ إدارة الضرائب و لتقدمي إضافات يف ما ؼلص النقاط و  
 .4ف اإلجراءات اجلبائيةو من قان 19فقا ألحكاـ ادلادة و خَتة إذل مراسلتو من أجل تقدمي تربيراتو األ

التربيرات، فيتسٌت لإلدارة اجلبائية يف ىذه احلالة مراسلة ادلكلف بالضريبة و ضيحات و أما يف ما ؼلص طلب الت 
للمكلف بالضريبة أجل ال يقل عن و اـ، إهب واض و هبا غمو تربيرات منو يف كل ادلسائل اليت يشو ضيحات و طلب تو 

يف حالة انقضائها يتم فرض ضريبة تلقائية من طرؼ اإلدارة اجلبائية، ىذا ما قضی و ما من أجل تقدمي رده و ي 30
 .20045\6\15لة يف قراره الصادر بتاريخ و بو رللس الد

ثائق زبرج عن إطارىا و الرقابة على الو  بعد قياـ اإلدارة اجلبائية بالرقابة الشكليةالرقابة بعين المكان   -ثانيا
، الفقرة 20اف الضرائب الذين يشًتط فيهم على األقل رتبة مفتش حسب نص ادلادة و الضيق، حبيث ينتقل أع

معاينات ميدانية و لة ادلكلف لنشاطو من أجل إجراء ربقيقات و اف اإلجراءات اجلبائية، إذل مكاف مز و من قان 02
 دة يف التصرػلات ادلقدمة لإلدارة اجلبائية.و جو مات ادلو لنزاىة ادلعو للتأكد من صحة 

مركز الضرائب، يتضمن برنامج  واالئية للضرائب و ى ادلدرية الو ي ينجز على مستو ىذا بناءا على سلطط سنو 
عة من ادلكلفُت اليت ترى إدارة الضرائب انو غلب إجراء ذلم و ات يقًتح فيو رلمو ربقيقات زلاسبية دلدة اربع سن

 وميزانيتد تالعبات يف و او وجاردة إذل مصاحل الضرائب، و ىذا بناء على معطيات و ات زلاسبية ميدانية ربقيق
 اختالالت يف تصرػلاهتم.  وااجلبائية 

 ف من:و اجب مراقبة تصرػلاهتا، تتكو ـ بانتقاء ادللفات الو ىذه القائمة تقًتح من طرؼ جلنة تق
 الئية للضرائب.و لقائمة مقًتحة من ادلديرية الإذا كانت ا (رئيس اللجنة)الئي و ادلدير ال -
 إذا كانت القائمة مقًتحة من مركز الضرائب.   (رئيس اللجنة)رئيس مركز الضرائب  -
 ادلدراء الفرعُت. -
 رئيس مكتب ادلراقبة.  -
 رئيس مصلحة تسَت ادللفات. -

                                                 

   .9بفقرتيها االوذل والثانية، صقانون اإلجراءات الجبائية، ، من 18ادلادة 1 
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        .2009لسنة  قانون المالية، من 36، معدلة دبوجب ادلادة 19ادلادة 4 
  .2004\6\15، الصادر بتاريخ 011888، رقم قرار مجلس الدولة 5
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ؽلكن أف ذبرى عليها و ليها بعد فحصها، افقة عو حيث ترسل ىذه القائمة ادلقًتحة إذل اإلدارة ادلركزية، قصد ادل
مركز  واالئية، و ى ادلديرية الو ضع حيز التنفيذ على مستو افقة عليها تو بعد ادلو تعديالت من طرؼ اإلدارة ادلركزية، 

 واالئية و ى ادلديرية الو اجدة على مستو الضرائب حسب احلالة، عن طريق تقسيم ادللفات على فرؽ التحقيق ادلت
 زلققُت اثنُت لكل مهمة.و يث تتشكل فرقة التحقيق من رئيس الفرقة مركز الضرائب ح

ف اإلجراءات اجلبائية سابقة الذكر، و من قان 20حيث تتم عملية التحقيق يف عُت ادلكاف، حسب نص ادلادة  
طلب من ردت استثناء يتمثل يف إمكانية إجراء ىذه الرقابة دبقر مصاحل اإلدارة اجلبائية، بشرط تقدمي و اإال اهنا  
ؼ ادلالئمة إلجراء التحقيق دبقر و فر الظر و افقة عليو من طرؼ اإلدارة الضريبية، بعد التأكد من عدـ تو ادلو ادلكلف 

 ة القاىرة اليت ال ؽلكن خالذلا االنتقاؿ إذل احملل ادلعٍت بالرقابة.و يف حالة القو امؤسسة ادلكلف بالضريبة، 
طرؼ  ثائق احملاسبية اليت حررت منو مجيع الو السجالت و فاتر ـ فرقة التحقيق يف ىذه احلالة بفحص الدو تق

تعترب ىذه الطريقة أكثر فعالية من الشكلُت السابقُت دلا و ادلتعلقة بنشاطو، و من طرؼ غَته و اادلكلف بالضريبة 
ق ادلعمق، التحقيو يف التحقيق احملاسيب  ما أدى بادلشرع إذل تكريسها يف آليتُت يتمثالفو وىاقعية و ربققو من معاينة 

بأف الرقابة بعُت ادلكاف زبضع آلجاؿ زلددة ،23/11/2004لة يف قراره الصادر بتاريخ و قد قضى رللس الدو 
ف اإلجراءات اجلبائية، ال ؽلكن، ربت طائلة بطالف و ، من قان051، الفقرة 20حسب ما تنص عليو ادلادة 

ثائق احملاسبية أكثر من ثالثة اشهر فيما و الو اتر اإلجراء، أف تستغرؽ مدة التحقيق يف عُت ادلكاف فيما ؼلص الدف
 ؼلص: 
دج بالنسبة لكل سنة  1.000.000ز و اي ال يتجو مؤسسات تأدية اخلدمات إذا كاف رقم أعماذلا السن -

 مالية زلقق فيها.
دج بالنسبة لكل سنة  2.000.000ز و اي، ال يتجو كل ادلؤسسات األخرى، إذا كاف رقم أعماذلا السن  -

 قق فيها.مالية زل
ؽ و ي ال يفو رة أعاله، إذا كاف رقم أعماذلا السنو ؽلدد ىذا اآلجاؿ اذل ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات ادلذك

 دج بالنسبة لكل سنة مالية زلقق فيها. 10.000.000دج،  5.000.000ارل، و على الت
 .2ز مدة التحقيق بعُت ادلكاف يف مجيع احلاالت األخرى تسعة أشهرو ايتج غلب اف ال

 تنقسم  الرقابة بعين المكان الى ثالثة اشكال: 
  التحقيق في المحاسبة. -الو ا

ف نشاطات ربتاج إذل التدقيق يف العمليات و يُت، الذين ؽلارسو ادلعنو تتعلق ىذه ادلراقبة باألشخاص الطبيعيُت   
خارجها من و داخلها  مطابقة مؤشرات بعض ادلعطيات احملصلة منو احلسابية يف عُت ادلكاف، يف زلاسبة ادلؤسسة 

كانت  ولو فحص زلاسبتو مهما كانت طريقة حفظها حىت و مصداقية التصرػلات ادلسجلة، و أجل مراقبة صحة 

                                                 

.11، صقانون اإلجراءات الجبائية، من 05، الفقرة 20ادلادة   1  
.11، ص قانون اإلجراءات الجبائية، من 02، الفقرة 20ادلادة   2  



 مف اهيم حول الرق ابة الجبائية والتحصيل الجبائي .........................................................................الف ص  ل الثاني

 

34 

تعترب ىذه ادلراقبة أىم من الرقابة الشاملة ادلتعلقة و  ،1ناو اجبة قانو ماتية باستثناء طبعا الدفاتر التجارية الو بطريقة معل
ؿ على ما يربر العناصر ادلصرح هبا بل يهدؼ إذل و اسبة ال يهدؼ فقط إذل احلصبالتصرػلات، ألف التحقيق يف احمل

 رية.و عاء الضريبة بناء على األسس الذي تكتشفها التحريات الضر و إعادة تشكيل 
ف اإلجراءات اجلبائية و من قان 20سع ادلشرع يف تبياف إجراءاهتا يف نص ادلادة و نظرا ألعلية ىذه الرقابة فقد تو 

عة العمليات الرامية إذل مراقبة و عبارة عن رلم وىعرفتها نفس ادلادة على أهنا "التحقيق يف احملاسبة و لذكر، سابقة ا
 ات مالية مقفلة ادلكتتبة.و اجلبائية متعلقة بسن التصرػلات

غَتىا حىت و التحقيق يف احملاسبة، إذل التأكد من مدى تطابقها مع ادلعطيات ادلادية  وايهدؼ ىذا التدقيق و 
 يتسٌت معرفة مدى مصداقيتها.

 فق التفصيل اآليت:و ، إجراءات التحقيق يف احملاسبة 05، 04الفقرة 20كما ضبطت ادلادة 
ف إعالـ ادلكلف بالضريبة مسبقا عن طريق و ع يف إجراء أي ربقيق يف احملاسبة كقاعدة عامة دو _ ال ؽلكن الشر 

ثائق احملاسبية و ؿ هبدؼ ربضَته الو صو قابل إشعار بالاجباتو، موو قو و إرساؿ إشعار بالتحقيق مرفق بيمثاؽ حق
الذي و ارد على ىذه القاعدة و اإلستثناء الو أياـ ابتداء من تاريخ استالـ ىذا اإلشعار،  10الالزمة، يف أجل أقصاه 

ف اذلدؼ منها ادلعاينة ادلادية للعناصر الطبيعية و اليت يكو ث مراقبة مفاجئة و حالة حد وىردتو نفس الفقرة و ا
يف ىذه احلالة يسلم اإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة عند و حالتها، و ثائق احملاسبية و د الو جو التأكد من  والالستغالؿ 

 2بداية عمليات ادلراقبة.
 يتضمن اإلشعار بالتحقيق البيانات التالية: -
 رتب احملققُت.و أمساء و ألقاب  - 
 قيق.الفًتة اليت يتم فيها التحو ؿ تدخل و اساعة و تاريخ  - 
 اجب االطالع عليها.و ثائق الو كذا الو ـ ادلعنية بالتحقيق و الرسو الضرائب و ؽ و احلق - 

ربت طائلة بطالف اإلجراء، أف ادلكلف بالضريبة يستطيع االستعانة و غلب أف يتضمن اإلشعار صراحة 
 دبستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة.

  الجبائية الشاملة. ضعيةو التحقيق المعمق في مجمل ال -ثانيا
، 1،2،3،4،5،6فقرة  21فقا ألحكاـ ادلادة و ذلك مسايرة لإلصالحات اجلبائية و ، 1992مت استحدثو عاـ 

 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان
الذي ؼلص بالتحديد و ضعية اجلبائية يعترب امتدادا منطقيا للتحقيق احملاسيب، و إف التحقيق ادلعمق يف رلمل ال 

األشخاص الغَت ذباريُت، ماعدا و اخلاضعُت للنظاـ اجلزايف، و عيُت اخلاضعُت للنظاـ احلقيقي، األشخاص الطبي
اف اإلدارة و ، حيث تنص على أنو ؽلكن ألع02، 01الفقرة  21ذلك حسب نص ادلادة و ، يُتو ادلعناألشخاص 

ُت، بالنسبة للضريبة على ضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيو اجلبائية أف يشرع يف التحقيق ادلعمق يف ال
                                                 

.40، ص 2011، دار ىومة، اجلزائر، ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائيةالعيد صاحلي  1  
.11، ص قانون اإلجراءات الجبائية ، من05، 04الفقرة 20ادلادة   2  
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ف لديهم التزامات متعلقة هباتو و طن جبائي يف اجلزائر أـ ال، عندما تكو فر لديهم مو اء تو الدخل اإلمجاؿ س
 1الضريبة.

عناصر ظلط ادلعيشة و ضعية ادللكية و ضعية اجلبائية الشاملة عندما تظهر و ؽلكن القياـ بتحقيق معمق يف الو 
 مداخيل متملصة من الضريبة. وانشطة د أو جو لشخص غَت زلصى جبائيا 

ع العمليات اليت تستهدؼ الكشف عن كل و ضعية اجلبائية الشاملة رلمو يقصد بالتحقيق ادلعمق يف رلمل ال
الدخل ادلصرح بو، أي التأكد من التصرػلات على الدخل العاـ من مداخيل و فارؽ بُت الدخل احلقيقي للمكلف 

 2غَت ادلبنية.و الناذبة عن التنازؿ دبقابل عن العقارات البنية ائض القيمة و زلققة خارج اجلزائر ف
اء باسم ادلستغل الشخصي و ضعية اجلبائية إثر التحقيق احملاسيب سو ؽلكن بررلة التحقيق ادلعمق يف رلمل ال 

 نا بتصريح رلمل دخلو.و كل شخص ملـز قانو االشركاء األساسيُت للشركة  واالرؤساء  واللمؤسسة 
ؿ ادلصرح بو من طرؼ ادلكلف، من و س بُت ادلدخو حظ فارؽ زلسو تحقيق كذلك يف حالة إذا ما لينفذ ىذا ال 
 النفقات ادلخصصة لصيانة أمالكو من جهة أخرى.و عناصر ظلطو ادلعيشي و جهة 

نظرا للخصائص اخلطَتة و ف اإلجراءات اجلبائية، و من قان 21إجراءات ىذه العملية ادلادة و ط و لقد فصلت شر 
اليت و نية الكفيلة بإصلاحها و ط القانو ضبطها بالشر و ذه العملية حرص ادلشرع على إحاطتها بالسر ادلهٍت احلساسة ذلو 

 يلي: تتلخص يف ما
اف اإلدارة اجلبائية القياـ بالتحقيق ادلعمق إال على األشخاص الطبيعيُت، إذ ال يندرج على و ال ؽلكن ألع-  

 ية )الشركات(.و األشخاص ادلعن
  .معرفة الدخل احلقيقي للشخص الطبيعي للتحقيق يف الضريبة على الدخل وىحقيق ادلعمق د بالتو ادلقص -
الذمة ادلالية و دبقتضى ىذا التحقيق يتم التأكد من االنسجاـ احلاصل بُت ادلداخيل ادلصرح هبا من جهة  -

 نة لنمط ادلعيشة  لألشخاص الطبيعيُت من جهة أخرى.و العناصر ادلكو احلالة ادلالية و 
 اف من رتبة مفتش على األقل.و ـ بالتحقيق ادلعمق إال األعو ال يق 
 ادلتمثلة يف: نيةو لصحة ىذا اآللية البد من مراعاة إجراءاهتا القانو  
ذلك من خالؿ إرساؿ إشعار بالتحقيق و البد من إعالـ ادلكلف بالضريبة ادلراد حساب دخلو بذلك مسبقا  -

  اجباتو.وو قو و ميثاؽ حقو االستالـ، رة إرفاقو بإشعار بو تسليمو لو، مع ضر و 
ما ربسب من تاريخ و ي 15ضعيتو اجلبائية الشاملة مهلة و البد من منح ادلكلف بالضريبة ادلراد التحقيق يف  -

  ضعية اجلبائية الشاملة.و ذلك بغرض التحضَت ادلركز للتحقيق ادلعمق يف رلمل الو استالـ اإلشعار 
ضعيتو اجلبائية الشاملة أنو من حقو االستعانة و ادلكلف بالضريبة احملقق يف البد من إعالـ اإلدارة اجلبائية  -

 دبستشار من اختياره، فإذا غاب اإلعالـ هبذا احلق بطل التحقيق.

                                                 
  .199ضيل، مرجع سابق الذكر، ص كوسة ف 1
  .49العيد صاحلي، مرجع سابق الذكر، ص 2
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ؽ و ضعية اجلبائية الشاملة ربت طائلة بطالف فرض الضريبة فًتة تفو ال ؽلكن أف ؽلتد التحقيق ادلعمق يف ال -
مي و تاريخ تسليمو إرل غاية تاريخ اإلشعار بإعادة التق وااستالـ اإلشعار بالتحقيق من تاريخ  احدة إبتداءو سنة 

بناء على طلب ىذا األخَت للرد على طلبات و سبدد ىذه الفًتة بأجل ؽلنح عند االقتضاء للمكلف بالضريبة و 
 1تربير األرصدة احملقق فيها. واضيح و الت

 ادلراقبة يف احلاالت التالية:رد على ىذه القاعدة استثناءات تطيل من مدة و  
 نا.و رات تدليسية مثبتة قانو ايف حالة استعماؿ من

  غَت كاملة. وامات خاطئة و يف حالة استعماؿ ادلكلف بالضريبة معل
 نية.و التربير يف اآلجاؿ القان واإذا سباطل ادلكلف بالضريبة يف الرد على طلبات التفسَت 

 ب في المحاسبة.و التحقيق المص -ثالثا
الذي  02-08من األمر  22جب ادلادة و ف اإلجراءات اجلبائية دبو  إضافة ىذا اإلجراء بعد تعديل قانمت

جو لعمليات زلددة مثل التحقيق يف األعباء و يقصد بو التحقيق ادلو ،2008ف ادلالية التكميلي لسنة و يتضمن قان
 وااحد من الضرائب و ع و تقيد بنات مالية معا الو سن 04د و ـ يف حدو الرسو احد من الضرائب و ع و ن وافقط، 

حىت األعباء ادلصرح هبا و ـ و الرسو احدة مع التحقيق يف كل الضرائب و د سنة مالية و يف حدو األعباء،  واـ و الرس
 ؼلص ادلكلفُت اخلاضعُت للنظاـ احلقيقي فقط.و يسقط حق اإلدارة اجلبائية يف التقادـ الرباعي،  لكي ال

ب ىي نفس اإلجراءات ادلتبعة يف و كلفُت اخلاضعُت لعملية التحقيق ادلصحيث أف إجراءات انتقاء ملفات ادل
ضعية اجلبائية و عملية التحقيق ادلعمق يف رلمل الو عملية انتقاء ادلكلفُت اخلاضعُت لعملية التحقيق يف احملاسبة 

 رة أعاله.و الشاملة ادلذك
ية و هترسل نسخة إذل ادلديرية اجلو لضرائب مركز ا واالئية و ى ادلديرية الو حيث تربمج عملية االنتقاء على مست

 مية.و ف إرساذلا إذل ادلديرية ادلركزية، نظرا لطابعها االستعجارل، حىت ال يضيع حق اخلزينة العمو لإلعالـ د
ب يف احملاسبة ادلكلفُت و اف اإلدارة اجلبائية إجراء ربقيق مصو ؽلكن ألع 1مكرر  20حسب نص دلادة و  

معطيات  واعة عمليات و جملم واجلزء منها غَت متقادمة  وااع من الضرائب، لفًتة كاملة و عدة أن واع و بالضريبة لن
 زلاسبية دلدة تقل عن سنة جبائية.

االتفاقيات اليت مت إبرامها من طرؼ  وايتم كذلك التحقيق عندما تشك اإلدارة اجلبائية يف صدؽ ادلستندات و 
 زبفيض األعباء اجلبائية. واد هتدؼ إذل ذبنب و ف احلقيقي للعقد عن طريق بنو اليت زبفي ادلضمو ادلكلفُت بالضريبة 

ثائق و أثناء ىذا التحقيق، ؽلكن أف يطلب من ادلكلفُت بالضريبة احملقق معهم أثناء ىذا التحقيق، تقدمي ال
الضرائب و ؽ و ة باحلقالتسليم ادلرتبط واؿ الطلبيات و صوو د و العقو اتَت و ضيحية على غرار الفو ثائق التو الو احملاسبية 

اؿ، فحص معمق و ى ادلتعلقة بالتحقيق، ال ؽلكن أف ينتج عن ىذا التحقيق، بأي حاؿ من األحو ااألتو ـ و الرسو 
  .نقدي جململ زلاسبة ادلكلف بالضريبةو 

                                                 
  .14، من قانوف اإلجراءات اجلبائية، ص 04، الفقرة 21ادلادة  1
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ادلطبقة يف  5و 4رة يف الفقرتُت و اعد، باستثناء النقاط ادلذكو ب يف احملاسبة لنفس القو ؼلضع التحقيق ادلص 
 ر سابقاو حقيق العاـ ادلذكالت

ف إعالـ ادلكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق و ب يف احملاسبة دو ع يف إجراء التحقيق ادلصو ال ؽلكن الشر 
التزامات ادلكلف بالضريبة احملقق يف و ؽ و ؿ مرفقا دبيثاؽ حقو صو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بال واإرساؿ 

 ( أياـ، ابتداء من تاريخ استالـ ىذا اإلشعار.10أدى للتحضَت مدتو عشرة )زلاسبتو، على أف يستفيد من أجل 
 ني للرقابة الجبائية.و اإلطار القان -الثانيالمطلب 

لة إلدارة الضرائب من أجل شلارسة عملية الرقابة و ؽ ادلخو ع احلقو ين للرقابة اجلبائية رلمو يقصد باإلطار القان
من أجل شلارسة "ف اإلجراءات اجلبائية بنصها اآليت: و من قان 34ة ادلادة حيث حددت كيفية شلارسة عملية الرقاب

ط و جد قرائن تدؿ على شلارسات تدليسية، ؽلكن لإلدارة اجلبائية أف ترخص، ضمن الشر و عندما تو حقها يف الرقابة 
نا القياـ و مؤىلُت قانو  اف الذين ذلم على األقل رتبة مفتشو ف اإلجراءات اجلبائية، لألعو من قان 35ادلبينة يف ادلادة 

العناصر  واالدعائم و ثائق و الو حجز كل ادلستندات و ؿ و احلصو بإجراءات ادلعاينة يف كل احملالت قصد البحث 
  "دفع الضريبة.و ادلراقبة و عاء و ادلادية اليت من شأهنا أف تربر التصرفات اذلادفة إذل التملص من ال

 .حق المعاينة -الو ا
ظائف احلساسة لعمل اإلدارة اجلبائية، و اعد العامة لعملية ادلعاينة اليت تشكل إحدى الو ضع ادلشرع اجلبائي القو 

ف اإلجراءات اجلبائية، إذ سبنح ىذه و من قان 23إذل ادلادة  22ف اإلجراءات اجلبائية من ادلادة و ردىا يف قانو اقد و 
رية يف احملالت ادلهنية و ضر  وات اليت تبدادلعاينو اف اإلدارة اجلبائية احلق يف القياـ بكل التحقيقات و اد ألعو ادل

 مكلفُت آخرين بالضريبة.و ذبار و للمكلفُت من صناع 
ؿ إذل زلالت ادلكلفُت بالضريبة من أجل القياـ بكل أعماؿ ادلعاينة و اف اإلدارة اجليائية الدخو ال ؽلكن ألعو  

  .1يف ساعات زلددةو رية لضماف حق الضريبة إال خالؿ النهار و التحقيق الضر و 
 ف ىذه ادلؤسسات يف مرحلة نشاط.و معامل التقطَت عندما تكو ؿ ليال إذل ادلصانع و استثناء ؽلكنهم الدخو 

 حق اإلطالع. -ثانيا
ف اإلجراءات اجلبائية  و من قان 45يا لكنو أشار من خالؿ نص ادلادة و دل يعرؼ ادلشرع حق اإلطالع تعريفا لغ 

ثائق و مراقبتها بتصفح الو عاء الضريبة و اجلبائية قصد تأسيس اف اإلدارة و إذل أنو: "يسمح حق اإلطالع ألع
ف و من قان 45ادلادة و الفقرة األخَتة  59رة أدناه"، كما حددت ادلادة و اد ادلكو ص عليها يف ادلو مات ادلنصو ادلعلو 

ؿ و احلصاف اإلدارة اجلبائية بو ذلا: "يسمح حق اإلطالع ألعو اإلجراءات اجلبائية اذلدؼ من استعماؿ ىذا احلق بق
 مراقبتها".و عاء الضريبة و سيلة حفظها قصد تأسيس و ثائق مهما كانت و الو مات و على ادلعل

                                                 
 . 14، من قانوف اإلجراءات اجلبائية، ص 23ادلادة   1
سة مساء. مارس، من الساعة السادسة صباحا اذل غاية الساعة الساد 31من اوؿ أكتوبر إذل غاية    
من افريل اذل ثالثوف سبتمرب، من الساعة اخلامسة صبحا حىت الساعة ثامنة مساء.   
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بالتارل احلفاظ على مصاحل و ذلك لتحقيق أىدافها و إف حق اإلطالع يعد األصل العاـ يف عمل اإلدارة اجلبائية 
ؿ و ثائق ادلراد احلصو صنف ال واد عدد ف اإلجراءات اجلبائية صلد أف ادلشرع اجلزائري قو انطالقا من قانو لة، و الد

اردة يف كل و ضع االستثناءات الو اد الالحقة لكنو و رة يف ادلو عليها قصد اإلطالع حسب القطاعات ادلذك
 ، التزاـ السر ادلهٍت.67،68، 66، 65اد و ركز عليو يف ادلو القطاعات منها يف إطار ما مساه 

 تتمثل في: اتثائق المراد اإلطالع عليها بحسب القطاعو إن ال
 1بيا.و حو ع الضماف االجتماعي و ضو حق اإلطالع دل

  2.ازو حق اإلطالع يف ملفات اذليئات القضائية على سبيل اجل
  3حق اإلطالع على األرشيف.

 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان 50دفاتر ادلخازف العامة حسب نص ادلادة 
 اجلبائية.ف اإلجراءات و من قان 52أعماؿ التأمُت حسب نص ادلادة 

 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان 53لة حسب نص ادلادة و إيرادات القيم ادلنق 
 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان 54و 53الدفاتر التجارية حسب نص ادلادتُت  
 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان 56و 55اذليئات ادلالية ادلعتمدة حسب نص ادلادتُت  
 ف اإلجراءات اجلبائية.و من قان 59و 58حسب نص ادلادتُت  شركات األسهمو ساطة و شركات ال 
اده ادلختلفة على بياف التزامات ادلتعاملُت مع اإلدارة اجلبائية يف قياـ ىذه األخَتة و رغم حرص ادلشرع يف مو  

اد و م رد ذكرىا يف نفسو ضع استثناءات كثَتة و حبق اإلطالع، إال أنو قيد ىذه احلرية يف شلارسة احلق يف اإلطالع ب
 ف اإلجراءات اجلبائية أعلها:و قان

مات الفردية ذات الطابع االقتصادي و إذ أف ادلعل 46نصت عليو الفقرة الثانية من ادلادة  ل:و اإلستثناء اال -
ادلؤرخ يف  297-65جب األمر و ادلارل ادلتحصل عليها أثناء التحقيقات اإلحصائية اليت ذبري دب وا

طٍت ال ؽلكن و ع الًتاب الو كيفيات إجراء اإلحصاء العاـ للسكاف يف رلمو  ادلتضمن ربديد مدةو  1965\12\2
 اؿ استعماذلا ألغراض ادلراقبة اجلبائية.و بأي حاؿ من األح

احملضرين و ثقُت و كذا ادلو مية و السندات العمو يستثٍت دبناسبة حق اإلطالع على األرشيف  اإلستثناء الثاني: - 
صايا ادلعدة من و الو دعة لديهم ادلتعلقة باذلبات و د ادلو احمللية العقو رات ادلركزية كتاب اإلداو کتاب الضبط و القضائيُت 

 ىم على قيد احلياة.  و صيُت و قبل ادل
ائر و الدو اليات و ا اإلطالع يف إدارات الو اف اإلدارة اجلبائية أف يطلبو ال ؽلكن ألع اإلستثناء الثالث: -

ؿ نقل ادللكية  و اد اليت تتنو ىي العقو ف التسجيل و من قان 61و 58 د احملددة يف ادلادتُتو البلديات إال على العقو 

                                                 
ؽلكن الًتخيص حبق إجراء ادلعاينة إذل بأمر من رئيس احملكمة ادلختصة إقليميا او قاضي  : ال01، الفقرة من قانون اإلجراءات الجبائية، 35ادلادة  1

 يفوضو ىذا اخلَت.  
 .24قانوف اإلجراءات اجلبائية، ص  ، من46ادلادة  2
 .26، من قانوف اإلجراءات اجلبائية، ص 48ادلادة  3
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مد أجلها و ين شركة، و ؿ تكو اد اليت تتنو د اليت تتضمن نقل ادللكية، العقو اؿ العقارية، العقو حق التمتع باألمو ا
 1حلها.و ادرلها و 

 االستدراك واحق التقادم  -ثالثا 
د شلارسات تدليسية، و جو ات، إال يف حالة و اجلبائية بأربعة سن ػلدد األجل العاـ الذي يتقادـ فيو عمل اإلدارة

 بالنسبة إذل:
 ربصيلها.و ـ، و الرسو تأسيس الضرائب  -
  التنظيمات ذات الطابع اجلبائي.و انُت و قمع ادلخالفات ادلتعلقة بالق -
 القياـ باعماؿ الرقابة. -
نقائص  اؿو اة من اجل تصحيح حاالت النسياف ؽ ادلمارسة من قبل اإلدارة اجلبائيو حق التقادـ يقصد بو احلقو 

 2 اإلغفاالت يف التصرػلات اجلبائية ادلكتتبة. وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لسنة  03العدد  ، جامعة قادلة، اجلزائر،التسيَت، رللة العلـو االقتصادية وعلـو اإلطار القانوني للرقابة الجبائية وضوابط اثباتهاسامية العايب،  1

2016. 
 .  21، ص ت الجبائيةقانون اإلجراءا، من 39ادلادة  2
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إجراءات الرقابة الجبائية المستخدمة في مكافحة التهرب وتحسين فعالية  -نيالمبحث الثا
 . التحصيل

ة الضريبية، ودلك ناجم عن التهرب من اخلسارة على مستوى احلصيلال ؼللو أي بلد مهما كانت درجة تطوره 
الضرييب، فهو ؽلس مجيع البلداف دوف استثناء خاصة النامية و يعترب اإلذباه ادلتزايد ضلو العودلة وسقوط احلواجز 

 التجارية وثورة االتصاالت و ادلعلومات تعد من 
 يكمن يف وجود التهرب أبرز العوامل اليت تكسب ظاىرة التهرب الضرييب خطورة متنامية، لذلك فادلشكل ال

 الضرييب نفسو بل يف معرفة ادلدى الذي يبلغو تأثَته لإلزباذ كل السبل ادلتاحة حلصره على األقل.
و الرقابة اجلبائية ليست غاية بقدر ماىي وسيلة أسسها ادلشرع اجلبائي اجلزائري دلكافحة ظاىرة التهرب الضرييب 

 وزيادة عملية التحصيل اجلبائي.
 أساليب التحصيل الجبائي. -لو المطلب اال

نشرح بعض و ـ التحصيل اجلبائي و هقبل عرض أساليب التحصيل الضرييب فانو يتعُت علينا التطرؽ إذل مف
 ادلبادئ اليت تتحكم يف عملية التحصيل.

ية ـ هبا اإلدارة الضريبو نية اليت تقو عة من اإلجراءات اإلدارية القانو رلم وىم التحصيل الجبائي: و همف -الو ا
تعقيد حىت تتجنب كثَت من عمليات  واف تعسف و لة دو هبدؼ نقل مبالغ الضريبة من ذمة ادلكلف إذل خزينة الد

 1التهرب.
 المبادئ التي تتحكم في عملية التحصيل الضريبي: -ثانيا
ميعاد دفعها و عائها وو ف معدذلا و اضحة حبيث يكو ف الضريبة زلددة بتشريعات و ىي أف تكقاعدة اليقين:  -

 2نو بشكل يسمح لو بأداء التزاماتو.و ح حىت يتمكن ادلكلف من تنظيم شؤ و ضو طريقة جبايتها مقررة بو 
ىي أف يراعي ادلشرع عند فرض الضريبة مالئمة ميعاد ربصيلها مع ميعاد قاعدة المالئمة في التحصيل:  -

 يف حالة يسر. ووىربقيق الدخل حىت يتمكن ادلكلف من دفع الضريبة 
رة اختيار الطريقة األقل و ضر و ىي االقتصاد يف نفقات جباية الضرائب و تصاد في التحصيل: قاعدة االق -

 تكلفة.
 أساليب التحصيل المعتمدة في النظام الجبائي الجزائري: -ثالثا

رة ال و ؽ اخلزينة، غَت أف ىذه الصو فاء حبقو الو الذي يتقدـ بنفسو لدفع الضريبة  وىض أف ادلكلف و من ادلفر  
ف و ؿ ذلا القانو اؿ األمر الذي جعل اإلدارة اجلبائية تتابع ادلكلف  لالقتطاع الضريبة، حيث ؼلو ل األحتتحقق يف ك

 اإلجراءات  تتبعها  هبدؼ ربصيل الضريبة تتمثل فيما يلي:و مجلة من الصالحيات 

                                                 
، مذكرة ماجيستَت، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسَت، مراقبة ومتابعة عملية التحصيل الضريبيوغاسي كرؽلة، تاكليت محودة، ب  1

 . 60ص  2002جامعة اجلزائر، 
 .2001لمالية لسنة قانون ا متضمن 2001ادلؤرخ يف ديسمرب  21/ 01من القانوف رقم  11ادلادة   2
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 من طرؼ جهة أخرى.و اف من طرؼ ادلكلف و دفع الضريبة ؽلكن أف يك
 يا.و عف واف الدفع منظما و : ؽلكن أف يكالمكلف بنفسوفي حالة دفع الضريبة من طرف  -1
حبيث يستلم ادلكلف بالضريبة اإلشعار بالدفع الذي ػلرر من  لى الدفع المنظم للضريبة:و الحالة اال -أ

 ادلدة الزمنية الالزمة للدفع.و طرؼ قابض الضرائب ػلدد فيو قيمة الضريبة 
إشعار  واف تذكَت و يا دو يتم دفعها من طرؼ ادلكلف عف حبيث ي للضريبة:و الحالة الثانية الدفع العف -ب

 الرسم على النشاط ادلهٍت.و من طرؼ مصاحل الضرائب كالضريبة على أرباح الشركات 
ـ دفع الضريبة ادلؤسسات و حبيث يق في حالة دفع الضريبة من طرف جهة أخرى غير المكلف: -2

ىذه و ر العماؿ و مجارل عن طريق االقتطاع ادلباشر من أجالشركات  عندما يتعلق األمر بالضريبة على الدخل اإلو 
ىي تقنية يف و مية دلا ربدثو من سرعة ادلداخيل و لة اخلزينة العمو اليت ربسن سيو الطريقة تعرؼ باالقتطاع من ادلصدر 

لرسم اقع عليو، كذلك بالنسبة لو ذبعلو اقل حساسية من العبء اجلبائي الو غاية الفعالية، حيث أهنا زبدر ادلكلف 
رىم من ادلستهلك و ف بتحصيلها بدو مو الذين يقو رد و ادلست واالتاجر  واعلى القيمة ادلضافة فهي ربصل من ادلنتج 

 عن طريق دمج قيمة الضريبة يف سعر السلعة.
طريقة و ري و ىي طريقة التحصيل الفو تتُت يف األعلية و ايف ىذا ادلسار جعلت يف إطار التحصيل طريقتُت متفو 

 ٍت.التحصيل الزم
ف دفع و يتم التحصيل الضرييب على ىذا األساس دلا يكابع(: و ب الطو ري )أسلو طريقة التحصيل الف -أ

ابع  اليت يتم دفعها و الطو ؽ التسجيل و يالحظ ىذا جليا فيما ؼلص حقو لد للضريبة و قت الفعل ادلو الضريبة يف 
رخص السياقة...اخل( كذلك  و ات السفر از و ابع جو ط)ابع و ؽ الطو تسجيل العقد كذلك بالنسبة حلقو دبجرد انعقاد 

عدد األحصنة السعة اللًتية و طبيعة االستعماؿ و ع ادلركبة و ربدد قيمتها حسب نو يا و قسيمة السيارات تفرض سن
ب و يلصقها عليها، حبيث يعترب ىذا األسلو للمحرؾ حبيث يشًتي ادلكلف القسيمة اليت تتطابق مع حالة مركبتو 

 غزارة احلصيلة.و نة و ادلر و لة و هيتميز بالسو َت ادلباشرة إحدى طرؽ ربصيل الضرائب غ
لد للضريبة و يف أغلب احلاالت التحصيل الضرييب يأخذ مدة زمنية بعد الفعل ادلطريقة التحصيل الزمني:  -ب

ريبة لد للضو ع تلك ادلدة الزمنية الفاصلة بُت الفعل ادلو حىت يشرع يف تنفيذه، النقطة احلساسة اليت يتميز هبا ىذا الن
 أىم أساليبها نذكر منها: و قصرىا و ذلا و التحصيل النقدي فيما ؼلص طو 

ـ ادلكلف بدفع و ب أف يقو يقضي ىذا األسلالسداد المباشر:  واالتحصيل عن طريق الدفع الجزافي  -
 قيمة الضريبة ادلستحقة عليو مباشرة لإلدارة اجلبائية بعد حساهبا على أساس نسبة زلددة حسب طبيعة النشاط 

عند التصريح النهائي يف هناية السنة، كما  واؿ و ادلصرح بو يف  هناية السداسي االو على رقم األعماؿ احملقق  بناءو 
الباقي يتم تسديده على دفعتُت و عند إيداع التصريح ادلؤقت  % 50ؽلكنو دفع الضريبة بالتقسيط، حبيث يتم دفع 

 .1مرب من السنة ادلالية ديس 15إذل  01من و سبتمرب  15إذل  01يتُت من و امتس
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يطبق ىذا النظاـ على ادلكلفُت اخلاضعُت للنظاـ احلقيقي، حيث قتية: و التحصيل عن طريق األقساط ال -
الرسم على القيمة ادلضافة عن طريق التصريح برقم األعماؿ كل و  % 02يتم دفع الرسم على النشاط ادلهٍت بنسبة 

 .G50ثيقة و اسطة و ثالثة أشهر ب
ب ؽلكن اإلدارة اجلبائية من ربصيل الضريبة يف و ىذا األسل عن طريق االقتطاع من المنبع: التحصيل -

جد أي فاصل زمٍت يتخلل الفًتة اليت تنقضي و على ىذا األساس ال يو اللحظة اليت ػلصل فيها ادلكلف على دخلو 
تسديد مبلغ الضريبة بنفسو ـ ادلكلف بو ب ال يقو طبقا ذلذا األسلو بُت سداد الضريبة و ؿ على الدخل و بُت احلص

على سبيل ادلثاؿ الضريبة على الدخل اإلمجارل و  1ـ باقتطاع مبلغ الضريبة من دخلو  و ذل عنو ادلهمة جهة تقو بل تت
ف الذين و ـ هبا ادلكلفو ـ القابلة لالستحقاؽ على العمليات اليت يقو الرسو كذلك الضرائب و ادلرتبات و ر و اف األجو بعن

ب االقتطاع من ادلصدر و عليو فأسلو اجلمعيات  وااذليئات و يف اجلزائر من قبل الشركات  ف على زلالتو فر و ال يت
 ف أف ربدث اختالالت يف مدة التحصيل.و اؿ معتربة دو مهم جدا باعتباره يؤمن للخزينة أم

ؿ أقساط و ـ اإلدارة اجلبائية بقبو ب تقو طبقا ذلذا األسل التحصيل عن طريق التسبيقات على الحساب: -
 20فيفري إذل  20مدار السنة يدفعها ادلكلفُت غَت األجراء، حيث يتم ربصيل الضريبة على تسبيقُت من على 

ادلداخيل ادلعتمدة   وامن السنة اليت تلي السنة اليت حققت فيها األرباح  ونيو ي 20إذل  وماي 20من و مارس 
 30حيث تتحدد قيمة كل قسط ذلك على أساس ما سبق تسديده يف السنة السابقة و كأساس حلساب الضريبة 

ف مجيع و ؿ ادلتعلقة بالسنة األخَتة، على أف تكو اضة على ادلكلف عن طريق اجلدو من احلصص الضريبية ادلفر  %
عة مسبقا من حساب الضريبة اليت ػلدد قيمتها يف هناية و األقساط ادلسددة منو على مدار السنة دبثابة مبالغ مدف

رة تسديد ادلبلغ و ية حبساب مقاصة زبصم منها ادلبالغ ادلسددة مث تبلغ ادلكلف بضر ـ اإلدارة الضريبو العاـ، حيث تق
ـ و يف احلالة العكسية فاف ادلكلف يقو ادلستحق عليو إف كاف دين الضريبة اكرب من قيمة ادلبالغ ادلسددة و ادلتبقي 

 .2باسًتداد ادلبلغ الزائد لو
ـ اإلدارة اجلبائية  بإصداره  لتحصيل و إداري تق قرار وى: (ردو ب الو أسل)لو االتحصيل عن طريق الجد -

يشتمل على ربديد قيمة و ـ ادلماثلة و الرسو قيمة الدين الضرييب، حيث يصدر هبدؼ ربصيل قيمة الضرائب ادلباشرة 
ذلك بعد القياـ بإجراءات الفحص دللفات ادلكلفُت لتحديد قيمة الضريبة و عية معينة و اضة على و الضريبة ادلفر 

عادة يستخدـ و ـ بعملية التسديد و إعالمو بقيمة الدين ادلستحق عليو ليقو على كل مكلف حسب احلالة ضة و ادلفر 
 الضرائب العقارية.و الشركات و ب لتحصيل الضرائب على أرباح ادلهن احلرة و ىذا األسل

                                                 
، 200، ص 1989مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية  االقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق،امحد فريد مصطفى،  1
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و ؿ من الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي يدرج فيو ـ االو اجبة التحصيل يف اليو تصبح ىذه الضرائب 
احد منها و ز إصدار الو احدة يف سنتُت متتاليتُت ال غلو لية للضريبة الو اؿ و اعندما تنطبق جدو ؿ حيز التحصيل و اجلد

 1قبل ستة أشهر بعد األخر.
اف و ؽ اجلبائية من طرؼ ادلكلفُت ال يقاس بعدد األعو دية يف تأدية احلقو إف ربسُت ادلردالتحصيل اإللزامي:  -
ره، كما أف أىداؼ التحقيق و تطو ات ادلربرلة بقدر ما تقاس دبعدؿ اصلاز أىداؼ التحصيل بعدد العملي واف و احملقق

قهم اجلبائية شلا يدفع باإلدارة اجلبائية لالزباذ إجراءات التحصيل و ادلراقبة ال ربدث األثر الكايف لتأدية ادلكلفُت حقو 
 عة من التدابَت الردعية أعلها: و ذلك باالعتماد على رلمو اإللزامي 

نُت و اسيلة فعالة لإلجبار ادلتهو ء إذل ىذا اإلجراء باعتباره و من ادلهم التأكيد على اللجاإلجراءات الجبرية:  -أ
 دية للتحصيل.و الو ىذا بعد استنفاذ اإلجراءات العادية و قهم اجلبائية و يف تأدية حق

 من بُت األساليب ادلتبعة يف ىذه اإلجراءات:و 
يف و ي عبارات زبو ربو إرساذلا للمكلف و ـ بتحريرىا مصلحة ادلتابعات و يت تقثائق الو ؿ الو اىي و  التنبيو: -

 ـ.و رسو للمكلف من اجل قيامو بتسديد ما عليو من ضرائب 
أياـ  08ثيقة ترسلها مصلحة ادلتابعات يف حالة عدـ التسديد إذ ربدد للمكلف مهلة و ىي ثاين  اإلنذار: -

 يتعرض فيها ادلكلف لإلجراءات احلجز.ثيقة أكثر أعلية أين و لالستجابة قبل إرساؿ 
حجز شلتلكات و ـ من خاللو اإلدارة اجلبائية بتكليف زلضر قضائي بغلق و إجراء تق ووىاإلشعار بالحجز:  -

ف و د يكو يف حالة عدـ االستجابة يف ىذه احلدو أشهر  06ف مؤقت دلدة و يكو غَتىا و معدات و ادلكلف من بضائع 
اجلبائية بتكليف احملضر القضائي بإعالف عن بيع شلتلكات ادلكلف بادلزاد العلٍت ـ اإلدارة و احلجز هنائي حبيث تق

 اجبة التحصيل.و ؽ الو لالستيفاء احلق
ىذا اإلجراء يدخل ضمن اإلجراءات الردعية لتفعيل التحصيل الغلق المؤقت للمحالت المهنية:  -ب 

ء إذل الغلق و للضرائب اللج الوالئيادلدير  أصبح من صالحيات 1997ف ادلالية لسنة و الضرييب فاعتبارا من قان
 ز ستة أشهر.و اادلؤقت للمحالت ادلهنية دلدة ال تتج

لقد انصبت تدخالت العديد من مدراء الضرائب ضعية الجبائية: و اشتراط الو طين البنكي و سحب الت -ج 
ر و هعبات اجلبائية  مثل ظمعقد من التالو ؿ جانب ىاـ و رية باإلدارة ادلركزية حو الئية خالؿ اجتماعاهتم الدو ال

زيع خفية، حبيث و تنظيمها احملكم لشبكات تو سيطرهتا شبو الكاملة على عمليات االستَتاد و علية و ادلؤسسات ال
 عُت من األساليب: و اجهتها مت اعتماد نو دلو اتَت شلا يصعب من مراقبتها و ف فو ف بدو التعامل بينها يك
 يس لديهم زلل مهٍت مصرح بو.ردين الذين لو طُت البنكي للمستو ػ سحب الت
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ضعية اجلبائية اليت يشًتط و ػ اشًتاط على كل مكلف جديد إرفاؽ بطلب القيد يف السجل التجاري شهادة ال
 د الفعلي للمحل ادلهٍت.و جو ذلك اإلثبات الو عقد إغلار  واؿ عليها تقدمي عقد ملكية و للحص

  السجل التجاري.تعديل يف  واؿ الضرائب مصفى عند كل تشطيب و ػ اشًتاط جد

  المطلب الثاني: اثر التهرب الضريبي على التحصيل وإجراءات الرقابة المستخدمة للحد منو
 اثاره على التحصيل الضريبي.و التهرب الضريبي  -اوال
 ازدادت هناية التسعينات منذو نفسها  الضريبة دو جو ب دهو جو  أقًتف حبيث عادلية، ظاىرة الضرييب التهرب يعترب

نظرا ألعلية الضريبة يف بناء األنظمة و  ازي،و االقتصاد ادل للنشاط السريع والنم بسبب التهرب ىرةظا أعلية
 باالقتصاد تضر سلبية انعكاسات عليو ؿ فالتهرب عن دفعها يًتتبو السياسية للدو االجتماعية و االقتصادية 

  حدهتا. من تقليللل الظاىرة ىذه على مكافحة تعمل الضريبية األنظمة لذلك فاف معظم طٍت،و ال
 الضريبي التهرب مو همف 

يعمل على التهرب من تسديدىا من خالؿ نقل عبئها إذل  وهلذلك ف ادلكلف على عبئ الضريبة تشكل
الضرييب ذلك  بالتهرب يقصدو  نية تتيح لو الفرصة للتملص من دفع الضريبةو استغالؿ ثغرات قان واشخص أخر 

 ينقل أف فو د جزئيا وا كليا عليو ادلستحقة الضريبة دفع عدـ ينو القان ادلكلف ؿ و اؾ الذي من خاللو ػلو السل
 عةو مشر  فو تك قد أساليبو  طرؽ عدة ينو القان ادلكلف يتخذ الضرييب التهرب لتحقيقو  شخص اخر، إذل عبئها

 :يلي كما الضرييب للتهرب شكلُت بُت التمييز ؽلكن األساس ىذا علىو  عة،و مشر  غَتو ا
زبلص ادلكلف  ووى الضريبي بالتجنب يعرؼ ماو وى :الضريبي نو القان انتهاك نو بد الضريبي التهرب -
 ف سلالفة أحكاـ التشريع من خالؿ:و ين من دفع الضريبة دو القان

إنتاج بعض السلع اليت تفرض عليها  واؾ غلنبو دفع الضريبة مثل االمتناع عن استهالؾ و قياـ ادلكلف بسل -
 ضريبة مرتفعة.

أنشطة ذات معدؿ ضرييب منخفض بدعم من ادلشرع قصد تشجيع االستثمار يف قطاع جو ادلكلف إذل و ت -
 معُت.
 دة يف التشريع الضرييب.و جو استغالؿ ادلكلف لثغرات م -
اقعة ادلنشأة للضريبة لذلك يسعى و عليو فالتجنب الضرييب ال يعترب هتربا حقيقيا نظرا لعدـ التجسد ادلادي للو 

دة يف و جو ب لتقليص العبء الضرييب، مع العلم أف استغالؿ ادلكلف للثغرات ادلادلكلف الستغالؿ ىذه األسالي
  1 ب فيها، حيث ال يسعى ادلشرع من خالذلا ربقيق أي ىدؼ عكس احلاالت األخرى.و التشريع غَت مرغ

هترب ادلكلف من دفع  ووى الضريبي بالغش يعرؼ ماو وى :الضريبي نو القان بانتهاك التهرب الضريبي -
تفسَت و اقع و عة أي دبخالفة صرػلة للتشريع الضرييب من خالؿ إعطاء عرض خاطئ للو ة بطريقة غَت مشر الضريب

 ذلك من خالؿ:و ف و مظلل مرتكبا جرائم مالية يعاقب عليها القان
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 يف ىذه احلالة يعترب هترب كلي.و عدـ التصريح عن النشاط  -
  تصريح ضرييب سلالف للحقيقة. -
 عاء الضريبة.و اجبة اخلصم من و كاليف الادلبالغة يف تقدير الت -
بالتارل يصعب على إدارة الضرائب ربصيل الضريبة و ب ادلكلف خارج البالد و ىر  وااؿ و هتريب أم واإخفاء  -

 ادلًتتبة عليو.
ف أي مقابل اغلايب، بينما التجنب الضرييب قد و عليو فالغش الضرييب يؤثر سلبا على فعالية النظاـ الضرييب دو 

 1 د من طرؼ ادلشرع لتحقيق أىداؼ معينة.و صف مقو يك
 الضريبي. التهرب أسباب

ؼ و الظر و طبيعة النظاـ الضرييب ادلطبق و د أسباب مرتبطة بادلكلف و جو  إذل الضرييب التهرب ظاىرة انتشار يرجع
 .االقتصادية السائدة

 ادلتمثلة يف:و  :األسباب المرتبطة بالمكلف -
طٍت دبصلحة و ر الو دلكلفُت بالضريبة الذي يتناسب عكسيا مع الشعى األخالقي لألشخاص او ضعف ادلست -

 اجملتمع. و لة و الد
د بعض االعتقادات و جو لة نتيجة و اجبهم ذباه الدو ر األفراد بو ادلتمثل يف نقص شعو عي الضرييب و ضعف ال -

 ف مقابل.و اخلاطئة عن الضريبة مثل اعتبارىا اقتطاع د
د بادلنفعة و جو ال تعو ااذلم يف و ر بتبذير ألمو يؤدي باألفراد إذل الشعالذي و ء زبصيص النفقات العامة، و س -

 العامة.
هنا ال تستند على منطلقات عقائدية عكس الزكاة اليت تعترب من و ؿ عدـ شرعية الضريبة كو االعتقاد الديٍت ح -

 أركاف اإلسالـ.
 :ادلتمثلة يفو  :األسباب المرتبطة بالنظام الضريبي  -
 استعداداتو يدفعو للتهرب.و قعات ادلكلف و ة أكثر من تثقل عبئ الضريب -
بة أكرب و ض على ادلتهرب، حيث أف ادلكلف يقيس درجة اخلطر فإذا كانت قيمة العقو ضعف العقاب ادلفر  -

يقلل منو و د على ادلكلف اثر هتربو من الضريبة ففي ىذه احلالة يبتعد ادلكلف عن التهرب و من ادلبلغ الذي يع
 2العكس.و 

 التحصيل.و ادلعقدة يف التأسيس و د النظاـ الضرييب من خالؿ إجراءاتو العديدة تعق -
ض و اليت تؤدي إذل الغمو عدـ االستقرار يف التشريع الضرييب من خالؿ التغَتات العديدة اليت ربصل عليو  -

 عدـ الفهم.و 
 ادلتابعة الصارمة للمتهربُت.و ضعف الرقابة الضريبية  -

                                                 
 .43، ص1997، دار زىراف للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عماف، العامةالمالية شامية أمحد زىَت، خالد اخلطيب،  1
 .60، ص2005، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، الضرائب في الدول العربيةنعوش صباح، 2 
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باعتبارىا أداة تنفيذ النظاـ الضرييب، فكلما كانت ضعيفة الكفاءة   :دارة الضريبيةاألسباب المرتبطة باإل  -
ين و قلة التكو سائل ادلادية و كلما زادت نسبة التهرب الضرييب، حيث يرجع ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية إذل قلة ال

 الفساد.و ة و ره إذل الرشو ر الذي يؤدي بدو ضعف األجو اف و األعو ادلتخصص لإلطارات 
األزمات اليت يشهدىا البلد تعمل على زيادة و إف فًتات الكساد  :ف االقتصاديةو األسباب المرتبطة بالظر  -

ؿ ادلكلفُت، كما أف اهنيار القدرة الشرائية يصعب على ادلكلفُت نقل و اطلفاض دخو د و التهرب بسبب قلة النق
 العبء الضرييب.

عدـ و اخلدمات و ؽ السلع و م التهرب بسبب عدـ ضبط سازية يؤدي إذل زيادة حجو ؽ ادلو كما أف انتشار الس
، ىو عية اجلبائية عدؽلة اجلدو ط شفافية ادلعامالت، كذلك ذبعل التو ضماف حرية ادلنافسة اليت تعترب من أىم شر 

 1ف أف زبضع للمنطق العاـ للسياسة االقتصادية.و ؽ حبرية دو ؿ يف السو اباإلضافة إذل أف مبالغ نقدية ىامة تتد
 الضريبي. التهرب أثار  -ثالثا
اجتماعية لذلك فاإلخالؿ و  اقتصادية مالية، أىداؼ عدة لتحقيق لةو الد تستخدمها ىامة أداة الضريبة تعترب

اجتماعية، يف ظل غياب نظاـ و اقتصادية و ينتج عنو اثأر سلبية مالية و ط هبا و ر ادلنو اجب الضرييب يؤثر على الدو بال
 ارد اجلبائية.و لمضرييب فعاؿ يضمن التحصيل األمثل ل

لة، شلا يؤدي و يؤدي التهرب الضرييب إذل اإلضرار باخلزينة العامة للد :الضريبي للتهرب المالية اآلثار -01
 جو األكمل.و لة باإلنفاؽ العاـ على الو إذل عدـ قياـ الد

يسبب سلاطر سبس االقًتاض شلا و يلية أخرى كاإلصدار النقدي و سائل سبو لة إذل و يف ظل عجز ادليزانية تلجأ الدو 
 االقتصادي للبلد. و باالستقالؿ ادلارل 

تعترب الضريبة متغَت اقتصادي ىاـ، لذلك ينعكس التهرب  الضريبي: للتهرب اآلثار االقتصادية -02
 انب ألعلها:و طٍت من عدة جو الضرييب سلبا على االقتصاد ال

بالتارل يقلل و ذل ضعف االدخار العاـ لة بسبب التهرب إو بالنسبة لالستثمار حيث يؤدي نقص إيرادات الد -
 حة يف إطار ترقية االستثمار.و يل مشاريع التنمية باإلضافة إذل تقلص حجم اإلعفاءات ادلمنو لة سبو من مقدرة الد

اجباهتا الضريبية من و اعد ادلنافسة، حيث تصبح ادلؤسسات ادلتهربة أفضل من تلك اليت تؤدي و اإلخالؿ بق -
 ؽ.و ية مكانتها يف السو تقو يلية ىائلة تسمح بتحسُت اجلهاز اإلنتاجي و ين إمكانيات سبو خالؿ تك

 عات األكثر كفاءة.و جيو عناصر اإلنتاج إذل األنشطة اليت يسهل فيها التهرب، على حساب ادلشر و ت -
ن ازي الذي يعرقل السَت احلسو ما يعرؼ باالقتصاد ادل واإرساء اقتصاد غَت رمسي  وطٍت ضلو جيو االقتصاد الو ت -

 .2من مث فشل السياسة االقتصادية اليت هتدؼ إذل ربقيق االستقرار االقتصاديو طٍت و لالقتصاد ال

                                                 
1 A. bouder bala, la fraude fiscale, revue mutation n° 7, éditée par la chambre nationale de 

commerce, Alger, 1994, p 28. 
، 2007، رسالة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة البليدة، اجلزائر، إشكالية التهرب الضريبي في الجزائربن فارس حسينة،  2

 .50ص 
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 يؤدي التهرب الضرييب من الناحية االجتماعية إذل:الضريبي:  للتهرب اآلثار االجتماعية  -03
 ية.اة يف ربمل األعباء الضريبو اح التضامن بُت أفراد اجملتمع، نتيجة عدـ ادلسو إضعاؼ ر  -
استحداث ضرائب و لة للمعدالت الضريبية، و ضعف التحصيل اجلبائي بسبب التهرب يؤدي إذل رفع الد -

بالتارل تصبح الضريبة عامل إفساد أخالقي من خالؿ و جديدة، شلا يؤدي إذل زيادة العبء على ادلكلفُت ادللتزمُت، 
 اجب الضرييب. و سائل قصد اإلفالت من الو البحث عن مجيع ال

إف انتشار ظاىرة التهرب الضرييب دليل على عدـ الضريبي على فعالية النظام الضريبي:  التهرب ارأث -04
إضعاؼ التكافل و لة و تقليص إيرادات الدو فعالية النظاـ الضرييب، من خالؿ عدـ ربقيق مبدأ العدالة الضريبية 

 االجتماعي.
تعيق ربقيق أىداؼ السياسة و طٍت و د العليو فالتهرب الضرييب ظاىرة اجتماعية خطَتة تضر باالقتصاو  

 سائل ادلتاحة.و لة إحداث تشريعات ضريبية صارمة تعمل على مكافحتو بكل الو جب على الدو الضريبية، لذا يست
 إجراءات الرقابة الجبائية المستخدمة في مكافحة التهرب الضريبي. -ثانيا

من اعلها و كافحة ظاىرة التهرب الضرييب إجراءات من أجل مو اعتمدت إدارة الضرائب اجلزائرية عدة طرؽ 
 الرقابة بعُت ادلكاف اليت تتمثل يف: و ثائق، و الرقابة على الو الرقابة اجلبائية ادلتمثلة يف الرقابة الشكلية، 

 التحقيق يف احملاسبة. -
 ضعية اجلبائية الشاملة.و التحقيق ادلعمق يف رلمل ال -
 ب يف احملاسبة.و التحقيق ادلص -
 ا إجراءات رقابة جبائية أخرى تتمثل يف: تضاؼ إليهو 
 مؤسسة. واضع رقم جبائي إحصائي لكل شخص و  -1
 بالنسبة للمتهربُت ضريبيا. ليةو الد واطنية و منع ادلشاركة يف ادلناقصات ال -2
 ( عند طلب تشطيب السجل التجاري.ءال شيثيقة مستخرج الضرائب ربمل عبارة )و ب تقدمي و جو  -3
 قة الزبائن مع كل تصريح دلصلحة الضرائب مع إظهار مبلغ الرسم على القيمة ادلضافة.ثيو ب إدراج و جو  -4
 (الرقم اجلبائي برقم السجل التجاري)أصحاب اخلدمات و ردين و ب إظهار كل البيانات اخلاصة بادلو جو  -5

 نيةو اإلجراءات القانو بات و العق
تأخره  وابغياب ىذا التصريح و نيا و يف اآلجاؿ احملددة قانتلـز اإلدارة اجلبائية ادلكلفُت بالضريبة بتقدمي تصرػلات 

 .بات التالية على ادلكلفُتو نقصانو تسلط اإلدارة اجلبائية العق وا
 بات متعلقة بالتصريحو عق -الو ا

 :كاف ناقصا واا يف تقدؽلو و تأخر  واا التصريح و بات على ادلكلفُت الذين دل يقدمو تسلط اإلدارة اجلبائية عق
ي، حبسب احلالة و : تفرض ضريبة تلقائيا على ادلكلف بالضريبة الذي دل يقدـ التصريح السنيحغياب التصر 

 25ض عليو بنسبة و يضاعف ادلبلغ ادلفر و ، IBSالضريبة على أرباح الشركات  واإما بصدد الضريبة على الدخل 
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لك حسب خالؼ ذ% يف  20اذل و خَت مدة شهر % إذا دل يتعدى فًتة التأ 10% زبفض ىذه الزيادة إذل 
 ـ ادلماثلة.و الرسو ف الضرائب ادلباشر و من قان 322،،192ادلادة 

 ية تطبق غرامات مالية كالتارل:و : يف حالة التأخَت يف إيداع تصرػلاتو السنتأخر التصريح
 .احدو إذا دل تزد فًتة التأخر عن شهر   %10 

 ز التأخر عن التصريح مدة شهر.و ا% إذا ذب20
اء يف و مات ادلكتتبة يف التصرػلات ادلقدمة من طرؼ ادلكلفُت، سو كتشاؼ نقص يف ادلعل: عند ا نقص التصريح
غَت صحيح يزاد على مبلغ  وارحبا ناقصا  واتصريح بدخل  واعاء الضرييب و نة للو العناصر ادلك وااألساس الضرييب 

 اخل هبا نسبة:  واؽ اليت سبلص منها و احلق
 يو.و ايس وادج  50000ؽ ادلتملص منها يقل عن مبلغ و حلقإذا كاف مبلغ ا من مبلغ الضريبة  %10

ي و ايس وايقل و دج  50000ؽ و ؽ ادلتملص منها يفو إذا كاف مبلغ احلق % من مبلغ الضريبة15 
 دج.200000

 .1دج 200000ؽ و ؽ ادلتملص منها يفو % من مبلغ الضريبة إذا كاف مبلغ احلق25 
 بات متعلقة بأعمال الغش.و عق -ثانيا

افقة لنسبة اإلخفاء ادلرتكبة من طرؼ و أعماؿ الغش تطبق زيادات م واادلكلف بأعماؿ تدليسية،  عند قياـ
 افق ىذهو ادلكلف بالضريبة، ت

ال ؽلكن أف تقل ىذه و اف نفس السنة، و ؽ ادلستحقة بعنو ؽ اليت مت إخفاؤىا مقارنة باحلقو النسبة حصة احلق
 .2% 100سبة ب عندما ال تدفع أي حق ربدد النو %  50الزيادات عن 

دج،  600.000يف حالة معاينة التلبس تفرض غرامة مالية قدرىا بات معاينة التلبس الجبائي: و عق -ثالثا
 ز رقم االعماؿ عند و ادج يف حالة ذب 1.200.000يرفع ىذا ادلبلغ إذل و مهما كاف نظاـ اإلخضاع الضرييب 

 3 دج. 15.000.000تاريخ إعداد زلضر التلبس اجلبائي عتبة 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .71، 45، ص من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 322، 192ادلادة   1
 .45، ص2021ب المباشرة والرسوم المماثلة قانون الضرائ،  193ادلادة   2
 .46، ص2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،  1مكرر  194ادلادة  3
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 ضعية اإلجمالية للتحصيل الجبائي في الجزائر.و ال -رابعا
 2020و 2019م في الجزائر لسنة و الرسو ر تحصيل الضرائب و : يبين تط03ل رقم و جد

 
 البيان

 المبالغ بمالين الدينار الجزائري
التحصيل إلى غاية 

31/12/2020 
التحصيل إلى غاية 

31/12/2019 
 3039934 2865371 خيل الضريبيةاالمد -أ

 IRG 873752 872068الضريبة على الدخل اإلمجارل 
 IRG/S 784033 773450 الضريبة على االجر 

 IRG 89718 98617 الضريبة على األصناؼ اخلرى 
 IFU 23475 33409حيدة و الضريبة اجلزافية ال

 IBS 324484 384419أرباح الشركات  الضريبة على
 TAP 197861 221355الرسم على النشاط ادلهٍت 

 TF/ TEOM 2054 1922رسم التطهَت و الرسم العقاري 
 DE / DT 80531 93203الطابع و ؽ التسجيل و حق
 DE 35563 36123ؽ التسجيل و حق
 DT 44968 57080 ؽ الطابعو حق

 TVA 968861 1059178الرسم على القيمة ادلضافة 
 445253 422843 الرسم على القيمة ادلضافة الداخلي
 613925 546018 الرسم على القيمة ادلضافة االسًتاد

 0 0 ليةو الرسم على القيمة ادلضافة البًت 
 TIC 95579 89782الرسم الداخلي على االستهالؾ 

 TPP 161039 164379لية و الرسم على ادلنتجات البًت 
 22398 24412 مدخيل أخرى على رقم االعماؿ

 25829 39329 الضرائب غَت ادلباشرة
 20981 34604 مداخيل اخري للميزانية

 12055 8497 التاىيلو ين و الرسم على التك
 36862 23867 مداخيل اخري للجماعات احمللية

 TEE 7027 2095الرسم الفعالية األجنبية 
 358099 345663 المداخيل الجمركية -ب
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 355406 340878 ادلداخيل اجلمركية
 2693 4785 مداخيل أخرى للميزانية

 49164 41628 ليةو مداخيل أمالك الد -ج
 49164 41628 ليةو مداخيل أمالؾ الد
 0 0 مداخيل إستثنائية

 3447197 3252662 ع الضرائب العادية أ + ب + جو مجم
 2559740 1959758 ليةو ع الضرائب البتر و مجم

 6006937 5212420 ع العامو المجم
 المصدر: المديرية العامة للضرائب

حققت فارؽ كبَت، حيث يقدر خالؿ  2020و 20219: أف اجلباية العادية خالؿ السنتُت ل مايليو ن الجدنستخلص م
 1292904يقدر ب  2020فارؽ كبَت أيضا خالؿ سنة و لية، و ف دج مقارنة باجلباية البًت و ملي 887457ب   2019سنة 

 ىذا الفارؽ نالحظ انو يف ارتفاع مقارنة بالسنة السابقة.و ف دج و ملي
اف معظم ضرائب اجلباية العادية زبضع إذل التحقيق ادلعمق يف رلمل و لك باف فعالية اجلباية العادية يف ربسن خاصة فسر ذنو 

منو و ع من التحقيقات اجلبائية كفيل يف احلد من ظاىرة التهرب اجلبائي، و عليو فإعطاء األعلية ذلذا النو ضعية اجلبائية الشاملة، و ال
 زيادة التحصيل اجلبائي.
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 خالصة
لة من خالؿ السياسات اجلبائية و السياسية للدو جهات االقتصادية و ر ىاـ يف رسم التو يلعب النظاـ اجلبائي د

مي و تقو جيو االقتصاد و كذا تو تغطية اإلنفاؽ العاـ، و يل اخلزينة العامة و ارد مالية لتمو ؿ على مو لة من أجل احلصو للد
 االجتماعية ادلسطرة.و االقتصادية و لتحقيق األىداؼ السياسة ذلك و تداركها، و االضلرافات 

ضع آليات سبكن و نة ذلا من خالؿ و جب االىتماـ بأىم الضرائب ادلكو يل باجلباية العادية و ى التمو لرفع مستو 
التهرب أعلها الرقابة اجلبائية اليت تعترب من أىم الطرؽ ادلنتهجة دلكافحة و ى التحصيل  و الرفع من مستو من مراقبتها 

 سيلة فعالة يف يد اإلدارة اجلبائية كمقابل للنظاـ التصرػلي الذي منح للمكلف.و الضرييب باعتبارىا 
   

 



 

 

 
 

﴾انفـصــم انثانث﴿  
التطبيقي للدراسة طاراإل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 راسة.... اإلطار التطبيقي للد...........................................الف ص  ل الثالث:....................................................

 

53 

 تمهيد:   
ائي للتحقيق اإلجر و لنا فيو اإلطار ادلفاىيمي و االذي تنو بعد االنتهاء من اجلانب النظري للبحث، 

أثره على التحصيل اجلبائي يعترب أداة رقابية فعالة يف ربسُت و ضعية اجلبائية الشاملة و ادلعمق يف ال
عليو كاف البد من ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي من خالؿ القياـ و التحصيل اجلبائي، 

متطلبات البحث بتقدمي  ء علىو تسليط الضو ادي و اري للضرائب رأس الو بدراسة تطبيقية للمركز اجل
ؿ أما فيما ؼلص ادلبحث الثاين فقد و عرض مفصل دلهاـ ادلركز كإطار تنظيمي من خالؿ ادلبحث اال

  ضعية اجلبائية الشاملة دلؤسسةو ؿ التحقيق ادلعمق يف الو قمنا بتخصيصو لدراسة حالة ح
BBA  / A.S.S / ETP 2019، 2018، 2017، 2016ات: و للسن. 
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 (CPI)ادي و اري للضرائب برأس الو اإلطار التنظيمي للمركز الج -لو المبحث اال
ارية إحدى اذلياكل القاعدية لإلدارة اجلبائية اجلزائرية، حيث تعترب السلطة التنفيذية و تعد مراكز الضرائب اجل

 . لة يف إطار شلارسة سيادهتا اجلبائيةو لك لتنفيذ سلتلف السياسات اجلبائية للدذو 
 ادي و اري للضرائب رأس الو تعريف المركز الج -لو المطلب اال 

ىيكل إداري حديث  ووىعريريج و الية برج بو ادي لو سط مدينة رأس الو اري للضرائب و يقع ادلركز اجل   
التكفل األحسن بادلكلفُت التابعُت لو، مت تشييده يف و رية للعمل اإلداري و سائل الضر و عصري رلهز بكافة الو 

ـ ىذا ادلركز بتسيَت ادلكلفُت غَت التابعُت دلديرية كربيات و يقو ، 2018مت افتتاحو رمسيا يف جانفي و  2016بر و أكت
بعض ادلؤسسات التابعة و ادلتمثلُت يف ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت للنظاـ اجلزايف، و مركز الضرائب، و ادلؤسسات 

ريبية على الدخل اإلمجارل، مقرىا ف مداخيل مهنية خاضعة للضو األشخاص الذين ػلققو للنظم احلقيقي 
 ف مداخيل عقارية.و األشخاص الذين ػلققو الجتماعي تابع إلقليم اختصاصو، 

ذلك بقيامهم و اري و ؽلكن للمكلفُت بالضريبة التابعُت للنظاـ احلقيقي، أف تسَت ملفاهتم يف ادلركز اجل مالحظة:
ادي بعض ادللفات اخلاصة و اري للضرائب برأس الو اجلنيا، لكن ال يزاؿ يف ادلركز و ببعض اإلجراءات احملددة قان

 .يال دللفاتو ذلك يف انتظار استكماؿ عملية ربو بادلكلفُت التابعُت للنظاـ احلقيقي 
 اري للضرائب. و مهام المركز الج -الطلب الثاني 
 تسيَت ادلؤسسات الفردية اخلاضعة للنظاـ اجلزايف؛ -
 تسيَت ادلستثمرات الفالحية ؛ -
ـ و كذا الرسو على الذمة ادلالية  واضة على الدخل اإلمجارل و اص الطبيعيُت برسم الضريبة ادلفر تسيَت األشخ -
 غَت ادلبنية؛و ضة على شلتلكاهتم العقارية ادلبنية و ادلفر 

ـ و الرس واأي تنظيم آخر برسم الضرائب  وااجلمعيات و مية ذات الطابع اإلداري و تسيَت ادلؤسسات العم -
 أي جزء آخر من نشاطهم اخلاضع للرسم؛ واعة، و اتب ادلدفو ر الو ر و ضة على األجو ادلفر 

ـ غَت و الرس وابرسم الضرائب  مراكز الضرائب، واتسيَت ادلؤسسات التابعة دلديرية كربيات ادلؤسسات  -
 هبا من قبل اذلياكل اجلبائية اليت زبضع ذلا؛  ادلتكفل
 ختصاصو؛التابعُت ال  للمكلفُت بالضريبة تسَتر ادللفات اجلبائيةو   مسك -
 ادلصادقة عليها؛و معاينتها و التخفيض  واشهادات اإللغاء و ائم التحصيل و قو ؿ و اإصدر جد -
 ى؛و ااألتو ـ و الرسو ؽ و احلقو ربصيل الضرائب و سندات اإليرادات و ؿ و االتكفل باجلد -
 د؛و استخراج النقو القبض و  العمليات ادلادية للدفع تنفذ -
 مركزة تسليم القيم؛و ضبط الكتابات  -
 إستغالذلا؛و ذبميعها و اجلبائية  ماتو ادلعل البحث عن -
 تنظم التدخالت؛و مراقبة التصرػلات  -
 معاجلتها؛و ى و ادراسة الشك -
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 القضائية؛و متابعة ادلنازعات اإلدارية  -
 دراسة طلبات التخفيض اإلداري؛ -
 إعالـ ادلكلفُت بالضريبة؛و  ضماف مهمة استقباؿ -
بكل  التصريح واتلك ادلتعلقة بإنشاء ادلؤسسات  يرماعاء السو ادلرتبطة بال التكفل باإلجراءات اإلدارية -

 تعديل؛
 تسيَتىا؛و اعيد و تنظيم ادل

 اري للضرائب.و اختصاص ادلركز اجل اؿلمجالتابعُت   كلفُت بالضريبةادل  لصاحل اآلراءو مات و نشر ادلعل -
 اري للضرائب.و الهيكل التنظيمي للمركز الج -المطلب الثالث 
 مصلحتُت .و قباضة و ( مصاحل رئيسية 03رائب يف ثالث )اري للضو ف ادلركز اجلو يتك 
 تكلف بػ:و   ،المصلحة الرئيسية للتسيير .1
كذا بادلراقبة الشكلية و خالؿ إعداد فرض الضرائب  عاء منو تسيَت الو  النشطاتو  إحصاء ادلمتلكات -

 للتصرػلات؛
ضا و كيال مفو يها، بصفتو افقة علو لرئيس ادلركز للم تقدؽلهاو سندات اإليرادات و ؿ و اادلصادقة على اجلد -

 الئي للضرائب؛و للمدير ال
 يف سلتلف ادلراقبات . اقًتاحات برامج ادلكلفُت بالضريبة إعداد -

 تعمل على تسيَت:
 تكلف بػ:و احلرفية، و مصلحة جباية النشاطات التجارية  ( أ

حسب نظاـ الضريبة ف و ادلتابع ػلررىا ادلكلفُت بالضريبة استالـ التصرػلات اليتو التكفل بادللفات اجلبائية 
 د ادلتصلة هبا؛و كذا إعداد العقو حيدة، و اجلزافية ال

 اقًتاح ملفات مكلفُت بالضريبة للمراقبة على أساس ادلستندات.و ادلراقبة الشكلية للتصرػلات 
 تكلف بػ:و   مصلحة اجلباية الزراعية، ب(
اقًتاح و مراقبتها الشكلية و التصرػلات  استغالؿو كذا استقباؿ و ادلربُت و التكفل بادللفات اجلبائية للمزارعُت  

 تسجيل ملفات ادلكلفُت بالضريبة للمراقبة على أساس ادلستندات .
 بػ:  تكلفو ادلمتلكات، و   دلداخيلمصلحة جباية ا ج(
الضريبة على  وااف الضريبة على الدخل مقر السكن و التكفل بادللفات اجلبائية لألشخاص الطبيعيُت بعن -

اف الضريبة على الدخل اإلمجارل و ف نشاطات غَت رحبية بعنو الذين ؽلارس يُتو اص ادلعناألشخ واادلمتلكات 
 فرض الضريبة عليو؛  أي جزء من نشاطاهتم ؽلكن وار و /أج

ادلراجعة و اقًتاح التسجيل، حسب احلالة يف برنامج ادلراقبة على أساس ادلستندات و ادلراقبة الشكلية للتصرػلات  -
 ية الشاملة.ضعية اجلبائو لل  ادلعمقة

 تكلف بػ: و مصلحة اجلباية العقارية،  د(
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ضة على ادلمتلكات و ـ ادلفر و الرس وااف الضرائب و استغالؿ تصرػلات األشخاص بعنو التكفل بادللفات اجلبائية  -
 العقارية؛

ات اقًتاح تسجيل ملفات ادلكلفُت بالضريبة لربنامج ادلراقبة على أساس ادلستندو ادلراقبة الشكلية للتصرػلات  -
 ضعية اجلبائية الشاملة.و على أساس ادلراجعة ادلعمقة للو ا
 تكلف بضماف:و ، البحثو المصلحة الرئيسية للمراقبة  .2
ادلقيمُت يف  بالضريبة بطاقيات ادلكلفُتو مات و مسك فهارس ادلصادر احمللية للمعلو تشكيل  -
 اجدة فيو؛و ادلمتلكات العقارية ادلتو اري للضرائب و اجل ادلركز زليط
تقييم و البحث عن ادلادة اخلاضعة للضريبة و بعة تنفيذ برامج ادلراقبة على أساس مستندات التصرػلات متا -

 نشاطات ادلصاحل ادلعنية.
 تعمل كذلك على تسيَت:و 
 تكلف بـ:و المقارنات و مصلحة البطاقيات  .1

 لالتحصيو  ادلراقبةو  عاءو  زبص الاليتو كة و سلتلف البطاقيات ادلمسو  تشكيل قاعدة ادلعطيات -
 تسيَتىا،و  الضرييب

كذا تقييم نشاطات و رية و ضعيات اإلحصائية الدو إعداد الو  مات ادلسًتدةو متابعة استعماؿ ادلعل -
 مع مؤشرات التسيَت. ترتبط سيما، اليت ادلصلحة، ال

 تكلف بـ :و التدخالت: التي تعمل في شكل فرق، و مصلحة البحث   -ب
 ربصيلها.و عاء الضريبة مع مراقبة الضريبة و  اليت زبص ماتو تسيَت فهرس مصادر ادلعلو تشكيل  -
 اف حق االطالع؛و مة اجلبائية بعنو رية للبحث عن ادلعلو تنفيذ الربامج الد -
 ادلداخيل. اقًتاح تسجيل أشخاص طبيعيُت يف برنامج مراقبة -

 تكلف بـ:و مصلحة المراقبة:  -ج
 ات؛اف ادلراقبة على أساس ادلستندات للتصرػلو تنفيذ الربامج ادلقررة بعن -
 يف برنامج مراقبة ادلداخيل.  يبةاقًتاح تسجيل مكلفُت بالضر  -

 تكلف بػ:و  المصلحة الرئيسية للمنازعات .3
 اري للضرائب؛و جهة للمركز اجلو اإلعفائية ادل واف النزاعية و دراسة كل الطع -
 التخفيض ادلقررة؛ وا األمر بالصرؼ لقرارات اإللغاءو  التكفل بإجراء التبليغ -
 أماـ اذليئات القضائية.  ادلقدمة النزاعيةمتابعة القضايا  -

 تعمل كذلك على تسيَت:و 
 تكلف بػ:و   مصلحة االحتجاجات: -أ

 ـ ادلتنازع عليها؛و الرسو الضرائب و ؽ و احلق عاءو ف ادلسبقة ادلتعلقة بو دراسة الطع -
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هبا اإلجراءات ادلتصلة  وا ادلالحقات على أعماؿ ف ادلسبقة اليت هتدؼ إذل االحتجاجو دراسة الطع -
 بأشياء مت حجزىا.  ادلطالبة إذلو ا

 تكلف بػ:و  ادلنازعات القضائية:و مصلحة جلاف الطعن  -ب
جلاف و الرسم على القيمة ادلضافة و ف اخلاضعة الختصاص جلاف طعن للضرائب ادلباشرة و دراسة الطع -

 اإلعفائي؛ الطعن
يف ادلديرية  ادلعنية صاؿ مع ادلصلحةذلك باالتو  القضائية ى اليت تقدـ أماـ اذليئاتو االشكو ف و متابعة الطع -

 الئية للضرائب.و ال
 تكلف بػ:و اري للضرائب، و ين للمركز اجلو د االختصاص القانو األمر بالصرؼ: يف حدو مصلحة التبليغ  -ج

 إذل ادلصاحل ادلعنية؛و  ف إذل ادلكلفُت بالضريبةو تبليغ القرارات ادلتخذة يف رلاؿ سلتلف الطع
 هبا؛ إعداد الشهادات ادلتصلةو حة و لتخفيضات ادلمناو األمر بصرؼ اإللغاءات  -
 للتكفل هبا. إذل ادلصاحل ادلعنية تبليغهاو  ادلنازعات،   رية ادلتعلقة دبعاجلةو مات اإلحصائية الدو إعداد ادلعل -
 تكلف بػ:و : القباضة .4
اف و بعن واسبت عات التلقائية اليت و ادلدف افو ف بالضريبة بعنو ادلكلف ـ هباو التكفل بالتسديدات اليت يق - 

 يف رلاؿ التحصيل؛ ضعيتهمو  كذا متابعةو فردية أصدرت يف حقهم و اعامة  ؿو اجد
 ادلتعلقة بالتحصيل اجلربي للضريبة؛و ؿ و التنظيم الساريُت ادلفعو ص عليها يف التشريع و تنفيذ اإلجراءات ادلنص - 
ةالتسيَت ا تقدمي حساباتو اعد احملاسبة العامة و لق مسك زلاسبة مطابقة -   إذل رللس احملاسبة. دلعدر
 تعمل كذلك على تسيَت:و 
 ؽ؛و مصلحة الصند - أ

  مصلحة احملاسبة؛ - ب
 تنظمها يف شكل فرؽ.و مصلحة ادلتابعات  - ت
 تكلف بػ:و : اإلعالمو االستقبال   مصلحة .5
 إعالمهم؛و ادلكلفُت بالضريبة  تنظيم استقباؿ -
 اري للضرائب.و التابعُت للمركز اجل اجبات اجلبائية للمكلفُت بالضريبةو الو ؽ و ؿ احلقو مات حو نشر ادلعل -
 تكلف بػ:و  :سائلو الو مصلحة اإلعالم اآللي  .6
 افقة ذلا؛و ؿ ادلو رخص الدخو كذا تسيَت التأىيليات و  تأمينها،و  ماتيةو استغالؿ التطبيقات ادلعل -
 التكفل بصيانة التجهيزات؛  كذاو اـز أخرى و لو إحصاء حاجيات ادلصاحل من عتاد  -
 أمن احملالت.و رتبطة بالنظافة اإلشراؼ على ادلهاـ ادل -
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 اري للضرائبو : الهيكل التنظيمي للمركز الج02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
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 ضعية الجبائية الشاملة.و دراسة حالة خاصة بالتحقيق المعمق في ال -المبحث الثاني
عرض ىيكلو التنظيمي، مع التعريف و سلتلف مهامو و ادي، و اري للضرائب رأس الو ريف بادلركز اجلبعد التع   

دبختلف مصاحلو فقد مسحت لنا الزيارة ادليدانية للمركز االطالع على عملية التحقيق ادلعمق دللفات بعض 
 احدة  كعينة.و اخذ حالة و ادلكلفُت، 

 ق. ات التحضير لعملية التحقيو خط -لو المطلب اال
فق اإلجراءات و سنتطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب إذل دراسة حالة شخص طبيعي خاضع للتحقيق ادلعمق، 

 ف اإلجراءات اجلبائية.و ص عليها يف قانو ادلراحل ادلنصو 
 اإلجراءات التحضيرية لعملية التحقيق. -الو ا

 التعريف بالمكلف. 
 تنفيذ برامج السكن االجتماعي. و تماعية مية ادلختصة يف بناء ادلساكن االجو لة االشغاؿ العمو امق -
 شخص طبيعي خاضع لنظاـ الربح احلقيقي. -
 ادي.و مقره االجتماعي رأس ال -
 اجلنسية: جزائرية. -

 ـ اخلاضع ذلا:و الرسو الضرائب 
 ف األعماؿ.و ف الرسم على قانو ، من قان01فق ادلادة و  TVAالرسم على القيمة ادلضافة 
 ـ ادلماثلة.و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و ، من قان217فق ادلادة و   TAPالضريبة على النشاط ادلهٍت

 ـ ادلماثلة.و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و ، من قان03فق ادلادة و  IRGالضريبة على الدخل االمجاذل 
 إجراءات التحقيق. -ثانيا

 .2020مت إدراج ادلؤسسة للتحقيق يف زلاسبتها ضمن برنامج التحقيقات لسنة 
 عار بالتحقيق.إرسال إش

قبل البدء يف عملية التحقيق غلب إعالـ ادلكلف بالضريبة، عن طريق إرساؿ إشعار بالتحقيق مقابل إشعار 
 اجباتو.وو قو و مرفق دبيثاؽ حق 22/10/2020ـ: و قد مت إرساؿ إشعار بالتحقيق يو ؿ، و صو بال

 . ي ىذا اإلشعار علىو يحت
 مقره االجتماعي. و لقب الشخص الطبيعي و اسم  -
تنفيذ برامج السكن و مية ادلختصة يف بناء ادلساكن االجتماعية و لة االشغاؿ العمو اطبيعة النشاط: مق -

 االجتماعي.
 اإلحصائي للمؤسسة. و رقم التعريف اجلبائي،  -
 صباحا  11على الساعة  2/11/2020ساعة التدخل: و تاريخ التحقيق  -
 .2019، 2018، 2017، 2016ات ادلالية ادلعنية بالتحقيق: و السن -
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الضريبة   ،TAPالضريبة على النشاط ادلهٍت، الضرائب اليت سيتم التحقيق فيها: الرسم على القيمة ادلضافة -
 ثائق احملاسبية ربت تصرؼ فرقة التحقيق و الو ضع مجيع ادلستندات و ، مع IRGعلى الدخل اإلمجاذل 

 كذا رتبهم اإلدارية و ألقاب احملققُت و أمساء 
االشارة و الدفاتر احملاسبية، و ثائق و أياـ من اجل ربضَت ال 10شعار ؽلنح للمكلف اجل أدناه جب ىذا اإلو دب

 على انو ؽلكنو االستعانة دبستشار من اختياره، مع ربديد ادلدة الزمنية للتدخل.
اري للضرائب، ادلتضمن اإلشعار بالتحقيق يف و : ادلتحصل عليو من ادلركز اجل01المصدر: الملحق رقم 

 اسبة.احمل
 مات. و جمع المعل

التصرػلات، و ثائق و لية للملف اجلبائي اخلاص بادلكلف من خالؿ مراقبة الو ـ فرقة التحقيق بالدراسة االو تق
 مات اليت تساعدىا يف عملية التحقيق.و مجع كل ادلعلو 

، االدراتو ادلؤسسات و ع التحقيق من كل اذليئات و ضو مات اخلاصة بادلؤسسة مو كما ؽلكنهم طلب ادلعل
 ردين اليت ذلا تعامالت مع ادلؤسسة. و ادلو الزبائن و 

 .سير عملية التحقيق الميدانية -المطلب الثاني
مات عليو من كل ادلتعاملُت و مجع معلو لية للملف اجلبائي اخلاص بادلكلف، و بعد القياـ بعملية الدراسة اال

بعد إرساؿ إشعار بالتحقيق و خاصة بو،  زلاسبيةو مات مالية و االقتصاديُت عن طريق طلب كتايب ذلم بتقدمي معل
 حة للمكلف للتحضَت تبدأ عملية التحقيق يف عُت ادلكاف. و أياـ ادلمن 10نية و انقضاء اآلجاؿ القانو 

 التدخل الميداني لفرقة التحقيق.
مدى مطابقتها مع التصرػلات ادلقدمة، و ف و ادلضمو ثائق احملاسبية من حيث الشكل و ذلك من خالؿ مراقبة الو 

مدي ذبانسها معا و سائل اإلنتاج، الزبائن، و ادلالحظة ادليدانية لتحركات ادلبيعات، ادلشًتيات، عدد العماؿ، و 
 التصرػلات.

 المراقبة المحاسبية من حيث الشكل.  
ثائق اإلثبات و كل و مية، دفًت اجلرد، الدفاتر ادلساعدة، و ثائق احملاسبية ادلتمثل يف دفًت اليو ما فاف مسك الو عم

، 2016ات و فات احلسابات البنكية، للسنو كشو تسليم و الت استالـ و صوو اتَت، و علقة بالتسجيل احملاسيب من فادلت
ف و من القان 12إذل  09اد و ص عليها يف ادلو ط الشكلية ادلنصو ،  مطابقة للشر 2019، 2018، 2017

 أحكاـ النظاـ احملاسيب ادلارل. و التجاري 
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 ن. و ضمالمراقبة المحاسبية من حيث الم
 2016بالنسبة لسنة 
 : بعض النقائص

اليت زبص شركة و اردة إذل مصاحل الضرائب و مات الو د مشًتيات غَت مصرح هبا حسب ادلعلو جو  -1
 دج 2.136.752.17دببلغ   EURL TOMACOوماكو ت

 خارج الرسم 4.067.125.00، دببلغ 2016/08/02ضات غَت مصرح هبا بتاريخ و مقب -2
 األعماؿ اخلاضع للرسم على النشاط ادلهٍت خارج ادلقر االجتماعي للمؤسسة. عدـ التصريح برقم -3
 اعي التعديل:و د
على أساس مشًتيات غَت مصرح هبا عن طريق تطبيق معامل قيمة  2016ضعية اجلبائية لسنة و ية الو تس -

 دج 2.606.837.64=  1.22×2.136.752.17مضافة ادلصرح بو أي: 
اف و ضة يف شهر جو ادلقبو شاط ادلهٍت بالنسبة لالشغاؿ ادلنجزة خارج ادلقر االجتماعي ادلطالبة بالرسم على الن -

 دج 24.224.320.00ادلقدرة ب و 
ادلقدرة ب و ضات غَت مصرح هبا و الرسم على القيمة ادلضافة على ادلقبو ادلطالبة بالرسم على النشاط ادلهٍت  -

 دج خارج الرسم. 4.067.125.00
 .2017بالنسبة لسنة 

 اليت زبص:و اردة إذل مصاحل الضرائب و مات الو د مشًتيات غَت مصرح هبا حسب ادلعلو جو  -1
EURL GICOMI دج 6 238 532.00ارد إذل ادلصلحة :و ادلبالغ ال 

 دج 1800 000.00ادلصرح بو: 
 دج 4438 532.00الفارؽ: 

 دج  2.521.008.00ارد إذل ادلصلحة: و ؼ ادلبلغ الو شو ش ذ ـ ـ صام
 دج 478 991.00بو: ادلبلغ ادلصرح 

 دج 2.042.017.00الفارؽ: 
ـ بالنسبة و مستهلكات بكامل الرس 601إدماج مبلغ الرسم على القيمة ادلضافة ادلسجلة يف حساب  -2

دج على  127.731.00ودج  319.327.00ادلقدرة ب و  KOUDJIجی و کو ردين  ش ـ ـ جيبار و للم
 .ارلو الت

 رتُت:و ادلبينة يف الفاتو اب و رد تو علم التصريح بادلشًتيات اخلاصة بادل -3
 .دج خارج الرسم169.730.00دببلغ:  2017/12/14بتاريخ  248رة رقم و فات
 .دج خارج الرسم169.730.00دببلغ  2017/02/26بتاريخ  296رة رقم و فات
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 .2018بالنسبة لسنة 
  ػػ:ب ادلقدرو عدـ التصريح جبزء من رقم األعماؿ اخلاضع للرسم على النشاط ادلهٍت  -1

 دج خارج الرسم 19.590.560.00
 دج539.927.00ادلقدرة دببلغ و الغرامات يف النتيجة اجلبائية و بات و عدـ إدماج مبلغ العق -2
اتَت اخلاصة و الذي ؽلثل الرسم على القيمة ادلضافة للفو دج يف أساس الربح  56.104.72إدماج مبلغ  -3

 متضمنة للرسم.اليت مت تسجيلها  CTCدبكتب الدراسات التقنية 
ادلسجل يف و دج 430.479.32إدماج يف أساس الربح مبلغ الرسم على القيمة ادلضافة ادلقدر ب  -4

 دج 2.696.160.00ضمن ادلبلغ  2018/07/01بتاريخ  31101حساب 
كما   LPA  ري ادلدعمو عدـ التصريح برقم األعماؿ اخلاص بالسكنات ادلنجزة يف إطار السكن التط -5

دج متضمن للرسم أي  91.789.000.00ادلقدرة دببلغ و  2018د احملررة لسنة و تبينو العق
 .دج خارج الرسم85.784112.00

 .2019بالنسبة لسنة 
اتَت اخلاصة و الذي ؽلثل الرسم على القيمة ادلضافة للفو دج يف أساس الربح  61.508.00ادماج مبلغ  -1

 اللرسم . اليت مت تسجيلها متضمنة CTCدبكتب الدراسات التقنية 
كما  LPA ري ادلدعم و عدـ التصريح برقم األعماؿ اخلاص بالسكنات ادلنجزة يف اطار السكن التط - 2

دج متضمن للرسم أي  38.502.000.00ادلقدرة دببلغ و  2019د احملررة لسنة و تبينو العق
 دج خارج الرسم 35.983.177.00

بالنسبة للرسم على القيمة  2018بيعها سنة عدـ التصريح بفارؽ السعر اخلاص بالسكنات اليت مت  -3
ـ أي و دج بكامل الرس 34.602.000.00ادلقدر مبلغها ب و الرسم على النشاط ادلهٍت و ادلضافة 

 دج خارج الرسم 32.338.317.00
 اعي التعديل.و د
صرح بالنسبة للمشًتيات غَت ادل 1.18ضعية اجلبائية عن طريق تطبيق معامل قيمة مضافة يقدر و ية الو تس -

 2017دج سنة  6.820.009.00ادلقدرة ب و هبا 
دج اخلاص بالرسم على القيمة ادلسجل يف حساب  447.058.00إدماج يف أساس الربح مبلغ  -

 2019دج لسنة  61.508.00و 2018دج لسنة  486.584.04و 2017االستهالؾ لسنة 
 دج 539.927.00ر ب ادلقدو  2018الغرامات يف أساس الربح لسنة و بات و ادماج مبلغ العق -
 رية ادلدعمةو % على مبلغ ادلبيعات الغَت مصرح هبا بالنسبة للسكنات التط 10تطبيق ىامش ربح قدره  -

LPA  2019و 2018لسنيت. 
للرسم على القيمة ادلضافة  2018الثمن النهائي للسكنات ادلباعة سنة و ارؽ بُت التسبيقات و إخضاع ف -

 .2019الرسم على النشاط ادلهٍت لسنة و 
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اخلاص باألشغاؿ ادلنجزة خارج مقر  2018ضعية اجلبائية بالنسبة للرسم على النشاط ادلهٍت لسنة و ية الو تس -
 دج .19.590.560.00ادلقدر ب و الشركة 

 نتائج عملية التحقيق. -المطلب الثالث
النتائج ادلصرح هبا،  لية يف شكل تقرير مفصل جلميع العناصر ادلعتمد عليها يف تعديلو صلة النتائج االو بعد ح

 اسطة إشعار بتعديل النتائج اجلبائية. و مت تبليغ ادلكلف ب
 ، الذي تضمن:2016إشعار بالتعديل لسنة 

ادلؤرخ  2020/25تبعا لإلشعار بالتحقيق احملاسيب رقم و ف اإلجراءات اجلبائية و من قان 20استنادا اذل ادلادة 
 2016اليت زبص سنة و صل إليها و ج ادلتافيكم بالنتائو لنا الشرؼ أف ن 2020/10/19يف 

 .2016ضعية الجبائية بالنسبة لسنة و ال
ف للضرائب و بصفتكم شخص طبيعي فإنكم زبضعو مية و لة األشغاؿ العمو اانطالقا من نشاطكم ادلتمثل يف مق

 :ـ التاليةو الرسو 
 21اد و ادلو /ب  14دة ادلاو  02فقرة  02اد و الرسم على القيمة ادلضافة على رلمل رقم األعماؿ طبقا للم -

 ف الرسم على رقم األعماؿ.و من قان 32و
إذل  217اد و فقا للمو % 25% على رقم األعماؿ مع زبفيض نسبة 2الرسم على النشاط ادلهٍت دبعدؿ  -
 ـ ادلماثلة.و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان 222
 بصفتكم رب عمل فإنكم مطالبُت باقتطاع:و  -
ف الضرائب ادلباشرة و من قان 130إذل  128و 01/75اد و فقا للمو تخدمُت ر ادلسو الضريبة على أج -

 ـ ادلماثلة.و الرسو 
ف و من قان 85و 11و 01اد و التجارية طبقا للمو الضريبة على الدخل اإلمجارل بالنسبة لألرباح الصناعية  -

 ـ ادلماثلة.و الرسو الضرائب ادلباشرة 
ذلك للحفاظ على و  19فيد و باء كو بسبب األزمة العادلية لمنفصل  2016مت التحقيق للسنة ادللية  مالحظة:

 .ؽ اخلزينة العامة من التقادـ الرباعيو حق
 الذي تضمن:، 2019، 2018، 2017ات و إشعار بتعديل النتائج الجبائية لسن

رخ ادلؤ  2020/25تبعا لإلشعار بالتحقيق احملاسيب رقم و ف اإلجراءات اجلبائية و من قان 20إستنادا إذل ادلادة 
  2017ات و اليت زبص السنو صل إليها و افيكم بالنتائج ادلتو لنا الشرؼ أف ن 2020/10/19يف 

 . 2019و 2018و
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 .2019، 2018، 2017ات و ضعية الجبائية بالنسبة لسنو ال
الضرائب  فو بصفتكم شخص طبيعي فإنكم زبضعو مية و لة األشغاؿ العمو اانطالقا من نشاطكم ادلتمثل يف مق

 :اليةـ التو الرسو 
 21اد و ادلو /ب  14ادلادة و  02فقرة  02اد و الرسم على القيمة ادلضافة على رلمل رقم األعماؿ طبقا للم -

 ف الرسم على رقم األعماؿ.و من قان 32و
إذل  217اد و فقا للمو % 25% على رقم األعماؿ مع زبفيض نسبة 2الرسم على النشاط ادلهٍت دبعدؿ  -
 ـ ادلماثلة.و الرسو  ف الضرائب ادلباشرةو من قان 222
 بصفتكم رب عمل فإنكم مطالبُت باقتطاع:و  -
ـ و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و من قان130إذل  128و 01/75اد و فقا للمو ر ادلستخدمُت و الضريبة على أج -

 ادلماثلة.
ف و من قان 85و 11و 01اد و التجارية طبقا للمو الضريبة على الدخل اإلمجارل بالنسبة لألرباح الصناعية  -

 ـ ادلماثلة.و الرسو الضرائب ادلباشرة 
بات المطبقة  و ين األساس الخاضع للضريبة متضمن العقو من خالل المالحضات المسجلة تم إعادة تك

 كالتالي:
 . 02لك من خالل الملحق رقم: ذو ، 2016اس الخاضع للضريبة لسنة ين األسو إعادة تك -الو ا

 على االرباح: تحديد األساس الخاضع للضريبة 04ل رقمو الجد
 2016 التعيين

 9402829200 رقم األعمال المستخرج
 9142145500 رقم األعمال المصرح بو

 260683700 الفارق
 213675217 حو اإلستهالك الممن
 47008483 الزيادة اإلجمالية

 TAP 3910200التخفيض التدرجي 
 43098283 الزيادة الصافية

 120086600 الربح المصرح بو
 120086000 الخاضعالربح 

 163184283 الربح اإلجملي
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
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 دخل اإلجماليال: تحديد األساس الخاضع للضريبة على 05ل رقم و الجد
 2016 التعيين

 163184000 الربح المستخرج
 120086000 الربح الخاضع

 43098000 الفارق
 13888600 قو الحق
 2083200 بةو العق

 15971800 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج

 
 %17: الرسم على القيمة المضافة 06ل رقم و الجد

 2016 التعيين
 6025929000 رقم األعماؿ ادلستخرج
 5358533000 رقم األعماؿ ادلصرح بو

 667396000 الفارؽ
 113457300 ؽو احلق
 0 ؽ الرسم ادلسًتجعةو حق

 28364300 بةو لعقا
 141821600 عو اجملم

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
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 %07: الرسم على القيمة المضافة 07ل رقم و الجد
 2016 التعيين

 2643775000 رقم األعماؿ ادلستخرج
 2643775000 رقم األعماؿ ادلصرح بو

 0 الفارؽ
 0 ؽو احلق
 0 ؽ الرسم ادلسًتجعةو حق
 0 بةو العق
 0 عو اجملم

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
 

 عريريجو % بلدية برج ب2: الرسم على النشاط المهني 08ل رقم و الجد
 

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 التعيين
 4657249000 رقم األعماؿ ادلستخرج
 3989853000 رقم األعماؿ ادلصرح بو

 667396000 الفارؽ
 166849000 %25زبفيض 
 500547000 اضع للرسمالفرؽ اخل

 10010900 ؽو حق
 1501600 بةو العق
 11512500 عو اجملم
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 % بلدية العناصر2: الرسم على النشاط المهني 09ل رقم و الجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
 

 باتو العقو ل ملخص المستحقات و : جد10ل رقم و الجد
 2016 التعيين

 13888600 ل اإلجماليالضريبة على الدخ
 2083200 بةو العق

 46347300 الرسم على النشاط المهني
 10585700 بةو العق

 113457300 الرسم على القيمة المضافة
 28364300 بةو العق

 214726400 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج

 
 
 
 
 
 

 2016 التعيين
 4012456000 رقم األعماؿ ادلستخرج
 1590024000 رقم األعماؿ ادلصرح بو

 2422432000 الفارؽ
 605608000 %25زبفيض 

 1816824000 الفرؽ اخلاضع للرسم
 36336400 ؽو حق
 9084100 بةو العق
 45420500 عو اجملم
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ذالك من خالل و ، 2019، 2018، 2017ات و ين األساس الخاضع للضريبة لسنو إعادة تك -ثانيا
 .02الملحق رقم: 

 : تحديد األساس الخاضع للضريبة على االرباح11ل رقم و الجد
 2019 2018 2017 التعيين

 14427631700 25341444300 19419486300 رقم األعمال المستخرج
 10829314000 16763033100 18614725300 رقم األعمال المصرح بو

 3598317700 8578411200 804761000 الفارق
 0.10 0.10  ىامش الربح

 359831770 857841120  الزيادة في أساس الربح
 6150800 102654000  األعباء المدمجة
 0 0 682000900 حو اإلستهالك الممن
 365982570 960495120 122760100 الزيادة اإلجمالية

 TAP 12071400 0 48507400التخفيض التدرجي
 317475170 960495100 110688700 الزيادة الصافية

 311245100 175479100 440397700 الربح المصرح بو
 311245100 175479100 440397700 الربح الخاضع
 628720270 1135974200 551086400 الربح اإلجملي

 ادي..و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
 

 س الخاضع للضريبة على الددخل اإلجمالي:: تحديد األسا12ل رقم و الجد
 2019 2018 2017 التعيين
الربح 

 المستخرج
551086400 1135974200 628720200 

 311245100 175479100 440397700 الربح الخاضع
 317475100 960495100 110688700 الفارق
 111116200 336173200 38740800 قو الحق
 27779000 84043300 9685200 بةو العق

 138895200 420216500 48426000 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
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 %19: الرسم على القيمة المضافة 13ل رقم و الجد
 2019 2018 2017 التعيين

 0 2899235400 1788312000 رقم األعمال المستخرج
 0 2899235400 983551000 رقم األعمال المصرح بو

 0 0 804761000 الفارق
 0 0 152904600 قو الحق
 0 0 0 ق الرسم المسترجعةو حق
 0 0 38226100 بةو العق

 0 0 191130700 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج

 
 %17: الرسم على القيمة المضافة 14ل رقم و الجد

 2019 2018 2017 التعيين
 0 0 1033925000 رقم األعمال المستخرج
 0 0 1033925000 رقم األعمال المصرح بو

 0 0 0 الفارق
 0 0 0 قو الحق
 0 0 0 ق الرسم المسترجعةو حق
 0 0 0 بةو العق

 0 0 0 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
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 %9: الرسم على القيمة المضافة 15ل رقم و الجد
 2019 2018 2017 التعيين

 10217882600 12882357000 4092859000 المستخرج رقم األعمال
 10217882600 12882357000 4092859000 رقم األعمال المصرح بو

 0 0 0 الفارق
 0 0 0 قو الحق
 0 0 0 ق الرسم المسترجعةو حق
 0 0 0 بةو العق

 0 0 0 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج

 
 %7لى القيمة المضافة : الرسم ع16ل رقم و الجد

 2019 2018 2017 التعيين
 3233831700 0 11621157000 رقم األعمال المستخرج
 0 0 11621157000 رقم األعمال المصرح بو

 3233831700 0 0 الفارق
 226368200 0 0 قو الحق
 0 0 0 ق الرسم المسترجعةو حق
 56592000 0 0 بةو العق

 282960200 0 0 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المركز الج المصدر:
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 %2: الرسم على النشاط المهني 17ل رقم و الجد
 2019 2018 2017 التعيين

 13451714300 15781592400 18536253500 رقم األعمال المستخرج
 10217882600 13822537400 17731492500 رقم األعمال المصرح بو

 3233831700 1959055000 804761000 الفارق
 808457900 489763750 201190200 %25تخفيض 

 2425373800 1469291250 603570800 الفرق الخاضع للرسم
 48507400 29385825 12071400 قو حق
 12126800 7346456 1810700 بة و العق

 60634200 36732281 13882100 عو المجم
 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج

 
 باتو العقو : ملخص المستحقات 18ل رقم و دالج

 2019 2018 2017 التعيين
الضريبة على الدخل 

 اإلجمالي
38740800 336173200 111116200 

 27779000 84043300 9685200 بةو العق
 48507400 29385800 12071400 الرسم على النشاط المهني

 12126800 7346400 1810700 بةو العق
 226368200 0 152904600 المضافةالرسم على القيمة 

 56592000 0 38226100 بةو العق
 482489600 456948700 253438800 عو المجم
 1192877100 ع الكليو المجم

 ادي.و اري للضرائب راس الو المصدر: المركز الج
 تبليغ المكلف بنتائج التحقيق  

ص رقم االعماؿ، الضرائب ادلختلفة اليت ين األساس اخلاضع للضريبة بطريقة صحيحة فيما ؼلو بعد إعادة تك
ـ ادلماثلة يتم إعالـ ادلكلف من خالؿ و الرسو ف الضرائب ادلباشرة و ص عليها يف قانو بات ادلنصو العقو سبت مراقبتها 

الشعار بالتعديل ادلنجز بناء على عملية ادلراقبة اليت قامت هبا فرقة التحقيق، حيث ؽلنح لو حق ادلطالبة بالطعن يف 
لو للتعديل، كما ؽلكنو طلب و قب وا مالحظاتو إلرساؿـ و ي30صل إليها لدى جلنة التحكيم يف اجل و ئج ادلتالنتا
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ف اإلجراءات و من قان 20ىذا بناء على احكاـ ادلادة و االستعانة دبستشار من اختياره،  واأي تفسَتات شفهية، 
 اجلبائية.

 .02انظر الملحق رقم: 
عدـ الرد من طرؼ ادلكلف، مت إعالمو بالتعديل النهائي و ص عليها، و نصنية ادلو بعد انقضاء االجاؿ القان

 اجبة التحصيل.و بات النهائية الو العقو ادلبالغ و اسطة اشعار هنائي للتعديل، مرفق بالتقرير ادلفصل لنتائج التحقيق و ب
 .  03انظر الملحق رقم: 

ذلك عن و دج 1192877100ذي قدره الو أف ادلبلغ ادلسًتجع لصاحل اخلزينة العامة نستخلص مما سبق: 
ىدا يدؿ و احد فقط، و ضعية اجلبائية الشاملة دلكلف و طريق قياـ اإلدارة اجلبائية بعملية التحقيق ادلعمق يف رلمل ال

 مكافحة التهرب الضرييب. و ى فعالية التحصيل اجلبائي و على أعلية الرقابة اجلبائية يف ربسُت مست
جب على و طٍت، و ى الو احلقيق على ادلست وااء يف النظاـ اجلزايف و لضريبة سنظرا للعدد اذلائل للمكلفُت باو 
ارد البشرية بشكل يتناسب مع عدد ادلكلفُت لتتمكن من و زيادة ادلو عصرنتها، و لة االىتماـ باإلدارة اجلبائية و الد
 مراقبتها بشكل فعاؿ.و اء ادللفات و احت
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 خالصة
أثره على و ضعية اجلبائية الشاملة و اإلطار التطبيقي للتحقيق ادلعمق يف ال إذل لقد تطرقنا يف الفصل الثاين

 يلي. ادي نستخلص ماو اري للضرائب رأس الو التحصيل اجلبائي من خالؿ دراسة حالة بادلركز اجل
لة من خالؿ اسًتجاع و ضعية اجلبائية الشاملة يف احلفاظ على حق الدو يساىم التحقيق ادلعمق يف رلمل ال -

  سيلة حملاربة التهرب الضرييب.و ىذا يف حد ذاتو و مبالغ مهمة متهرب منها من طرؼ ادلكلفُت 
التحري على و ر الرقابة اجلبائية من خالؿ البحث و جب تفعيل دو عاء الضرييب احلقيق للمكلف و من اجل ربديد الو  -

 ؿ على ربصيل ضرييب فعاؿ.و ذلك للحصو نا، و ة قانسائل ادلتاحو قت ادلناسب بكل الو مات اجلبائية اخلاصة بادلكلف يف الو ادلعل
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 الخاتمة
، حيث مث على التحصيل اجلبائي وأثرهلتحقيق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة اإىتم البحث دبوضوع 

ة، من خالؿ تعديل ادلنظومة اجلبائية حىت تتكيف التطرؽ اذل النظاـ اجلبائي اجلزائري واإلصالحة اليت باشرهتا الدول
مع التطورات االقتصادية ادلتسارعة، وذلك من خالؿ انتهاج سياسات مالية عديدة حسب الوضعية االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية للدولة حيث صلدىا يف بعض األحياف تقـو دبنح زبفيضات، وامتيازات جبائية لبعض 

ا وبعض ادلناطق بغرض تشجيع االستثمار، كما اهنا تنتهج سياسات مالية ضد ادلخالفُت القطاعات هبدؼ تطويرى
للتشريعات اجلبائية وادلتملصُت من دفع الضرائب وذلك من خالؿ وضع آليات الرقابة اجلبائية  من اجل تفعيل 

 التحصيل  ومكافحة التهرب الضرييب.
ائية، يف مراقبة التصرػلات اجلبائية للمكلفُت، ودبا أف النظاـ اليت تكتسيها عملية الرقابة اجلب لألعليةونظرا  

حقها، وإعتبار  عال يضيحىت  ةالتصرػلياجلبائي اجلزائري يعد نظاـ تصرػلي وجب على الدولة مراقبة ومراجعة ىذه 
 الرقابة اجلبائية أداة يف يد الدولة دلكافحة التهرب الضرييب.

 اختبار الفرضيات -1
عن طريق فرقة  األوذل اليت كانت حوؿ اف عملية التحقيق يف رلمل الوضعية اجلبائية تتم بالنسبة للفرضية

اليت تشرع يف عملية ادلراقبة الفعلية والتأكد من زلاسبة ادلكلف شكال فهي فعال تتم عن طريق فرقة التدقيق التدقيق 
 ومضمونا.

طريق مجع ادلعلومات على ادلكلف من مجيع  بالنسبة للفرضية الثانية مت نفيها الف عملية التحقيق تتم عن 
اآلخرين، وادلالحظة ادليدانية، وعن طريق مسك ادللف  ادلصادر من ىيئات عمومية ومجيع ادلتعاملُت االقتصاديُت

اجلبائي الكامل للمكلف ادلكوف من تصرػلاتو اخلاصة لكل أنواع الضرائب، والعمليات ادلالية واحملاسبية اليت مت 
 تسجيلها.

ضريبة حسب بالمت ربديد العقوبات والغرامات للمكلف فعال  ألنولنسبة للفرضية الثالثة فهي صحيحة با
النتائج ادلتوصل إليها قد تكوف عقوبات متعلقة بالتصريح ،عقوبات متعلقة بأعماؿ الغش وأخرى متعلقة بالتلبس 

 اجلبائي، وعقوبات جزائية.  
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 نتائج الدراسة -02
 : تتمثل أىم النتائج ادلتوصل إليها من اجلانب النظري إذل ما يلي:ظريةنتائج الدراسة الن

 من طرؼ ادلكلف وصعوبة تنفيذىا من طرؼ  اكثرة تعديل التشريعات اجلبائية شلا يصعب فهمها واستيعاهب
 اعواف اإلدارة اجلبائية.

 ميدانيا  تشعب وتعقد أليات ادلتعلقة بالتخفيضات والتحفيزات شلا أدى ارل صعوبة تطبيقها 
 الرقابة اجلبائية وسيلة فعالة يف زيادة التحصيل ومكافحة التهرب الضرييب  إال أهنا تبقى مرىونة  اف رباعتبا

  .دبدى كفاءة اإلدارة
 .عدـ إعطاء األعلية الكبَتة للجباية العادية على اجلباية البًتولية رغم ربقيقها دلداخيل تفوؽ اجلباية البًتولية 

 يلي: : تتمثل أىم النتائج ادلتوصل إليها من اجلانب التطبيقي اذل مالتطبيقيةنتائج الدراسة ا
لوحظ نقص ادلوارد البشرية يف اإلدارة الضريبة رغم الزيادة الكبَتة يف عدد ادلكلفُت بالضريبة، أدى إذل عدـ 

 احتواء مجيع ملفات ادلكلفُت خاصتا يف جانب الرقابة.
 نظاـ الرقابة اجلبائية الربرلة القليلة دللفات التحقيق مقارنة بعدد ادلكلفُت. ص اليت يعاين منهائومن بُت النقا

كما الحظنا ىناؾ تعقد يف اإلجراءات ادلتعلقة بعملية انتقاء ادللفات اليت ستجرى عليها عملية التحقيق 
 وزارية.ادلعمق باإلضافة خلضوعها للموافقة ادلسبقة لإلدارة الوالئية وادلركزية وتبليغ السلطة ال

 كما وجدنا فعالية كبَتة يف ادللفات احملقق فيها من حيث ادلبالغ ادلسًتجعة.
 االقتراحات -3

بناء دلا مت التطرؽ اليو يف اجلانب التطبيقي ذلذه الدراسة، ووفقا للمقابلة الشخصية إلطارات ادلركز اجلواري 
خلاصة بادلكلفُت نقًتح بعص التوصيات اليت للضرائب راس الوادي، وإطالعنا على بعض ادلعلومات وادلستندات ا

 من شاهنا ربسُت وتفعيل اليات الرقابة اجلبائية
اإلدارة اجلبائية لتجنب الوقوع يف  ألعوافزيادة ادلوارد البشرية وتكوينها، واالىتماـ باجلانب االجتماعي 

 الفساد.
 .قيق يف اكرب عدد شلكن من ادللفات تسهيل إجراءات انتقاء ادللفات اخلاضعة للتحقيق هبدؼ اإلسراع والتح
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 اللغة العربية
 الكتب

ؿ، و ، اجلزء االيينو المعنو جباية األشخاص الطبيعيين  النظام الجبائي الجزائري الحديثرضا خالصي،  .1
  2012.مة،و ىالطبعة الثالثة، دار 

 .2010ة للنشر، اجلزائر، مو ىدار ، الضريبة على أرباح الشركات، ر بن عمارةو منص .2
 .2010عات اجلامعية، اجلزائر،و اف ادلطبو الطبعة الثانية، ديالتقنيات الجبائية، زيدة، و محيد ب .3
دراسة تحليلية في النظرية العامة لضريبة الرسم على القيمة المضافة دراسة زيدة، جباية ادلؤسسة، و محيد ب .4

 .2007ئر، عات اجلامعية، اجلزاو اف ادلطبو ، دينظرية تطبيقية
 ف سنة نشر.و ذل، مصر، بدو السياسات ادلالية، منشاة ادلعارؼ، الطبعة االو زي، ادلالية العامة و عبد ادلنعم ف .5
 .2016مة، الطبعة الثانية، اجلزائر، و ى، دار إجراءات الرقابة الجبائيةو اع و أنر، و بن عمارة منص .6
عات اجلامعية، اجلزائر، و اف ادلطبو ، ديباتتدقيق الحساو لمراجعة د الصديقي، او اىر، مسعو زلمد التهامي ط .7

 2005الطبعة الثالثة، 
 2011مة، اجلزائر، و ى، دار لةو ء اجتهادات مجلس الدو إثباتها في ضو ة الضريبية و الدعسة فضيل، و ك .8
 .2011مة، اجلزائر، و ى، دار ن اإلجراءات الجبائيةو جيز في شرح قانو ال العيد صاحلي، .9

النشر و ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة التطبيقو مالي بين النظرية االقتصاد الامحد فريد مصطفى،  .10
 .1989زيع، اإلسكندرية، و التو 
 .1997زيع، الطبعة الثانية، عماف، و التو ، دار زىراف للنشر المالية العامةشامية أمحد زىَت، خالد اخلطيب،  .11
 .2005ت، و ، ادلركز الثقايف العريب، بَت ل العربيةو الضرائب في الد ش صباح،و نع .12
 المذكرات .13
ـ االقتصادية، و راه يف العلو حة دكتو ، أطر سبل تفعيلوو اقع النظام الضريبي الجزائري و سف قاشي، و ي .14

 .2015، 2014مرداس، و جامعة ب

، مذكرة ماجستَت، زبصص ازن االقتصاديو رىا في تحقيق التو دو السياسة االقتصادية شريف زلمد،  .15
 .2010تسيَت ادلالية العامة، جامعة تلمساف، 

ـ و ، مذكرة ماجيستَت، كلية العلمتابعة عملية التحصيل الضريبيو مراقبة دة، و غاسي كرؽلة، تاكليت محو ب .16
 .2002ـ التسَت، جامعة اجلزائر، و علو ـ التجارية و العلو االقتصادية 
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 .2009ـ االقتصادية، اجلزائر، و ، رسالة ماجستَت، شلعهد العلالتهرب الضريبي في الجزائر عزيزي رضا،و ب .17

ـ و علو ـ االقتصادية و ، رسالة ماجستَت، كلية العلإشكالية التهرب الضريبي في الجزائرن فارس حسينة، ب .18
 .2007التسيَت، جامعة البليدة، اجلزائر، 

 المجالتو المقاالت 
 الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة .1
رة حماية و ظر و مية و الخزينة العم اردو الرقابة الجبائية بين حتمية الحفاظ على مؿ، و زلمد قلي، فهيمة بل .2

 .6، العدد 7االقتصادية، اجمللد و نية و ، رللة االجتهاد للدراسة القانق المكلفين بالضريبةو حق

ـ التسَت، و علو ـ االقتصادية و ، رللة العلابط اثباتهاو ضو ني للرقابة الجبائية و اإلطار القانسامية العايب،  .3
 .2016لسنة  03العدد  جامعة قادلة، اجلزائر،

 المراسيم.و انين، القرارات و الق
 2009ديسمرب  30ادلؤرخ يف  428/ 09ـ التنفيذي رقم و ادلرس .1

 .2021م المماثلة و الرسو ن الضرائب المباشرة و قان .2
 .2021ن الرسم على رقم األعمال و قان .3
 . 2021ن اإلجراءات الجبائية و قان .4
   .2009ن المالية لسنة و قان .5
 2004\6\15، الصادر بتاريخ 011888، رقم لةو قرار مجلس الد .6
 .2001ن المالية لسنة و قان .7

 نيةو اقع االلكتر و الم
1. https://centpourcentdziri.ahlamontada.net/. 

 اللغة األجنبية:  
 الكتب

1. bouder bala, la fraude fiscale, revue mutation n° 7, éditée par la chambre 

nationale de commerce, Alger, 1994, p 28. 
    

https://centpourcentdziri.ahlamontada.net/


 

 

 

 

 
 

﴾انمالحق﴿  
 

 



 المالح                         ق
 

 

81 

 10انمهحق رقم:

 

 
 

 



 المالح                         ق
 

 

82 

 

 10انمهحق رقم:

 

 
 



 المالح                         ق
 

 

83 

 
 



 المالح                         ق
 

 

84 

 
 

 

 

 



 المالح                         ق
 

 

85 

 

 
 

 

  



 المالح                         ق
 

 

86 



 المالح                         ق
 

 

87 

 



 المالح                         ق
 

 

88 

 
 

 

 

 



 المالح                         ق
 

 

89 

 
 

 

 



 المالح                         ق
 

 

90 

 
 

 

 

 



 المالح                         ق
 

 

91 



 المالح                         ق
 

 

92 

 
 

 

 

 



 المالح                         ق
 

 

93 

 10انمهحق رقم:

 

 

 
 



 

 

 : ملخص

بناء الشاملة وأثره على التحصيل اجلبائي  تعاجل ىذه ادلذكرة موضوع التحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية   
للحد من التهرب الضرييب وربسُت فعالية التحصيل،  جههاايو على واقع  النظاـ اجلبائي اجلزائري و التحديات اليت 

يهدؼ اذل  كإجراءمن خالؿ تطبيق األنواع ادلختلفة للتحقيق اجلبائي ووسائلو القانونية وىياكل اإلدارة اجلبائية  
 من مدى صحة ادلعلومات ادلصرح هبا من قبل ادلكلفُت اخلاضعُت للضريبة وزيادة احلصيلة الضريبية.التحقق 

األخَتة بعد تراجع أسعار النفط، فهي  اآلونةوباعتبار اف الدولة تسعى اذل زيادة مواردىا من الضرائب وخاصة يف 
هتتم بتحسُت وعصرنة ىياكل اإلدارة اجلبائية من إيرادات اجلباية العادية، األمر الذي جعلها تسعى اذل تعويضها 

 بصفة عامة ومصاحل التحقيقات اجلبائية بصفة خاصة.

من ىذا ادلنطلق قمنا بإعداد ىذه الدراسة اليت تسعى لتوضيح مساعلة إجراءات التحقيق ادلعمق يف الرفع من    
وضماف بلوغ األىداؼ ادلسطرة من طرؼ  فعالية التحصيل اجلبائي، وبالتارل ربقيق مداخيل ىامة دليزانية الدولة

ولألجل ىذا قمنا بدراسة ميدانية للمركز اجلواري للضرائب رأس الواد، حيث تطرقنا لكل من التحقيق  الدولة،
احملققُت بعمليات قياـ قيق ادلصوب يف احملاسبة وكيفية احملاسيب و التحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية والتح

التهرب الضرييب من خالؿ أنواع الرقابة اجلبائية وىذا باتباع كافة ادلراحل واإلجراءات االزمة، التحقيق و كشف 
 تلك من أجل زيادة التحصيل اجلبائي، مث توصلنا اذل استخالص النتائج وتقدمي االقًتاحاوذ

 الكلمات المفتاحية:

 التحقيق ادلعمق، التحصيل اجلبائي، الرقابة اجلبائية، التهرب الضرييب


