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  شكر و عرفان

  

نشكر هللا عز وجل و نحمده و لھ الحمد و الثناء و على توفیقھ 

  ورعایتھ لنا.

الى االستاذ الفاضل یوسفي نورالدین على توجیھي و تقدیم النصح و 

   حتى نھایة عملنا مرافقتنا

ونشكر األستاذان الدكتور عزري الزین عمید الجامعة واألستاذ 

  .زواوي عباس رئیس قسم الحقوق. 

درسنا من من نشكر كل من علمنا حرفا من تعالیم دیننا و كل 

  .معلمین واساتذة 

حاحة عبد العالي و  :سھم االستاذأشكر خاص الى استاذة الحقوق وعلى ر

 ي و مرزوقي وعادل رزیقة علدنش ریاض وشوفي بعیش تمام و دحامنی

  .وجزاھم هللا عنا كل الجزاء وحمریط رشید ومنیر معمري 

عمال مكتب التحقیقات الجبائیة بالمدیریة الفرعیة للرقابة  نشكر

  بسكرة.الجبائیة 

ومن بعید و  خیرا اتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا من قریباأو 

  ود.كل لھ الفضل في تشجیعنا لمواصلة ھذا المجھ
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  اھداء 

  . جمعة ..ت لھا نفسي محبة .یوزك ببتھاحاالى التي 

 الى التي عانت قبل وجودي و بعد وجودي الى التي تبیت اللیل
  من اجلي   األلیل

عانقت السماء محبة لي ، الى التي تسقط دمعھا لیال دون التي الى 
ان تعلم السبب ، الى التي ارضعتني حلیب صدرھا أمي العزیزة 

  الغالیة  جمعة ادامھا هللا و حفظھا 

الى ابنتي جمعة الصغرى ، الى زھرة الى ولدي سعید ، و الى 
  زوجتي التي ساعدتني و شجعتني 

جانبي و الى  اني احالمي ووفقوالى اخوتي واخواتي الذین قاسمو
  ساعدوني ، حفظھم هللا و أعزھم .

  .الى كل االصدقاء و االحباب

  

  

  

 خلیفة اسعید                                                  
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هم الموارد الجبائیة التي تعتمد علیها الدولة لتغطیة النفقات العامة أتعتبر الضرائب من 
ووسیلة فعالة لتحقیق التنمیة الشاملة االجتماعیة ولتحقیق ذلك عملت الدولة على اتخاذ مصادر 

  لتمویل الخزینة العامة وعلى ایجاد مصادر تتمیز باالستقرار والثبات.

دورها ال ینحصر على مواجهة النفقات ، بل تتعدى ذلك من خالل كونها باإلضافة أن 
الظواهر االقتصادیة و مختلف  نجح الوسائل لتحقیق العدالة االجتماعیة وأداة لمعالجةأمن 

  االجتماعیة.

لكن استمراریة هذا المفهوم ودوامه مرهون بمدى استجابة والتزام المكلفة بالضریبة 
واألسالیب للتهرب من القیام  قیستعملون كل الطر  المكلفین نأر لواجباتهم الضریبیة غی

برز أفأصبحت ظاهرة التهرب من  ، ل على النظام الجبائيایبواجباتهم الجبائیة من خالل التح
ها ومن ثم ال بد من ساتالعقبات والمشكالت التي تواجهها الدولة في تنفیذها لمختلف سیا

  من خالل جملة من التشریعات والتنظیمات.لدولي المستویین المحلي وا محاربتها على

خصصة للحد من ظاهرة التهرب الضریبي تجهزة مأایجاد  علىالمشرع الجزائري  عمد لذا
الرقابة الجبائیة والتي تتمثل في مجموعة من  جهازالذي انهك االقتصاد الوطني من خالل 

أكد من مصداقیة البیانات والتصریحات االجراءات و التقنیات التي استعملتها االداة الجبائیة للت
  اعتمادها على حق الرقابة والتحقیق بموجب القانون.ب

قیام بذلك من خالل انشاء الها القانون ل والرقابة الجبائیة تتمثل في االجهزة التي حدد
باإلضافة الى مفتشیات  1990المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة على مستوى الوالئي سنة 

باإلضافة الى  1998مدیریة البحث والمراجعات المنشأة سنة و على المستوى االقلیمي الضرائب 
احداث جهاز جدید یتمثل في مدیریة كبریات المؤسسات وبالرغم من هذه الجهود ورغم 

  التعدیالت في القوانین والتشریعات الجبائیة لمواجهة الظاهرة اال ان نسبتها في تزاید.
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  صیغا على الشكل:نانطالقا من ذلك ومما سبق تبرز اشكالیة البحث و 

  الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي؟ مدى ساهمت أي الى

  والتي سوف نناقشها بمعالجة التساؤالت التالیة:

 ؟وأهدافها ما هي القواعد األساسیة للضریبة -
 ماذا نقصد بالتهرب والغش الضریبي وما هي آثاره؟ -
  مواجهة التهرب والغش الضریبي من خالل الرقابة الجبائیة؟كیف یمكن لإلدارة الجبائیة  -

  أهمیة الموضوع :  -2

ان اختیارنا لموضوع الرقابة الجبائیة في التشریع الجزائري نابع من حرصنا على ایضاح 
والمكلفون دارة الجبائیة لرقابة و هذا كونها ذات أهمیة لإلمفاهیم و طرق و آلیات هذه ا

بالضریبة معا الن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي یعتمد على تصریحات المكلفون 
بالضریبة لذلك اعتمدنا على الرقابة الجبائیة لتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصریحات 

  للضریبة لتأكد من صحة تصریحاتهم ، ومنعهم من التهرب الضریبي. المكلفون

  ار الموضوع :أسباب اختی -3

ان اسباب اختیارنا لموضوع الرقابة الجبائیة نابع من اسباب ذاتیة و ذلك كوني موظف  
ني جزء من كل في الرقابة الجبائیة ا ما حفزني إلنجاز هذا الموضوع ألفي ادارة الضرائب و هذ

كل  و علیه فاني اردت دراسة الموضوع لتوسیع معارفي و اثراء للمكتبة و تسلیط الضوء على
  ما هو جدید في اطار الرقابة الجبائیة.

  المنهج المتبع :  -4

على اشكالیة البحث قمنا بتطبیق المنهج التحلیلي الوصفي واالحصائي حیث تم  لإلجابة
استعراض ظاهرة التهرب والغش الضریبي ومحاولة معالجته بتقدیم وتقییم طرق الرقابة الجبائیة 

الى االحصائیات الخاصة بنتائج التحقیق  باإلضافةها بغیة الوقوف على معوقاتها لتصحیح
    من طرف المدیریة العامة للضرائب. للرقابة الجبائیة على المستوى الوطني  الصادرة

  االهداف : -5
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لرقابة الجبائیة اهداف مالیة اقتصادیة و اجتماعیة فهي تهدف الى تحقیق العدالة  
اتخاذ االجراءات السلیمة و تحدید االنحرافات و من الجبائیة بین المكلفین و تساعد أیضا على 

الى  باإلضافةفي التشریعات االختالف وجه أثم اتخاذ القرارات و تساعد كذلك على االنتباه الى 
  المحافظة على االموال العمومیة.

مشقة وصعوبات تتمثل أساسا في قلة  ومما ال شك فیه أن في تناول هذا الموضوع   
  المراجع وخصوصا باللغة العربیة في التشریع الجزائري وعدم وجود كتب حول الرقابة الجبائیة.

غیر أنه تولد لدینا اندفاع ورغبة  رغم هذه الصعوبات في ضبط خطة للموضوع ومن    
قة بإشكالیة بحثنا ، فقمنا ثم فقد حاولنا جاهدین التركیز على المسائل الهامة والتي  لها عال

، والمراسیم باالعتماد على القوانین والمنشورات والدلیل المكلفین الخاضعین للرقابة و المنشورات 
  .التنفیذیة

  وقمنا بتقسیم دراستنا كالتالي:  

في المبحث األول ماهیة الضرائب وأما المبحث الثاني  فصل تمهیدي تناولنا من خالله 
  .ضریبي في التشریع الجزائريلالضرائب وتطور النظام ا فتناولنا فیه أنواع

وذلك بالتعرض في أما في الفصل االول استعرضنا من خالله الغش والتهرب الضریبي 
المبحث األول الى ماهیة التهرب والغش الضریبي ، والمبحث الثاني الى أسباب وطرق التهرب 

  التهرب والغش الضریبي ووسائل مكافحته.آثار الى الضریبي ، وفي المبحث األخیر تطرقنا 

وفي الفصل الثاني واألخیر فقد خصصناه لالطار التنظیمي والقانوني للرقابة الجبائیة 
االول ماهیة الرقابة الجبائیة وحقوق وواجبات  من خالل ثالث مباحث حیث تناولنا في المبحث

المكلفین بالضریبة والمبحث الثاني تناولنا فیه التعرض للوسائل الهیكلیة والقانونیة للرقابة 
  الجبائیة ، أما المبحث األخیر تطرقنا فیه الى طرق الرقابة الجبائیة.
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  االطار النظري للقانون الجبائي تمهیدي:الفصل ال

من أهم مصادر االیرادات في المیزانیة العامة للدولة ، كونها وسیلة  تعد الضرائب
لتغطیة أوجه االنفاق العام المتزایدة ، وضمان السیولة الالزمة للخزینة العمومیة والوفاء 

  بالتزامات السیاسة المالیة للحكومة  في المجاالت االقتصادیة االجتماعیة .

لة من حیث االجبار في االخضاع أو التحصیل وتعتبر الضرائب أحد معالم سیادة الدو 
ویجب أن نشیر أن اعتماد الدولة على الضریبة في العصر الحدیث یكاد یكون شبه كلي 

تلف المیادین االجتماعیة خباستثناء الدول النفطیة ، ومن هنا تبرز اهمیة الضرائب في م
  والسیاسیة واالقتصادیة والتنمویة.

الى مبحثین ، األول تطرقنا فیه الى ماهیة الضرائب ، وسیتم التطرف في هذا الفصل 
  أما المبحث الثاني فتناولنا فیه أنواع الضرائب وتطور النظام الضریبي .
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  ماهیة الضرائب: مبحث األول:ال

رة وقدره على آممسلطة  من هابمالالدولة تحصل علیها  یراداتهم اأتشكیل الضرائب 
  االجتماعیةو اجبار االفراد في دفع مبالغها بهدف تحقیق االهداف االقتصادیة 

 ختلفةتركه الضرائب في جوانب الحیاة المتان دور الضرائب الیوم یزداد أكثر من ذي قبل لما -
  في الدولة فهي مرآة لوضعها االقتصادي والسیاسي للدولة والمجتمع معا.

لمبحث األول الى ثالث مطالب، حیث تطرقنا في المطلب األول الى وسیتم تناول في هذ ا-
مفهوم الضریبة ، وفي المطلب الثاني الى مصادر ومبادئ القانون الجبائي وفي المطلب الثالث 

  واألخیر الى قواعد وأهداف الضریبة.

  الضریبة مفهوم:  مطلب األولال

بالضریبة ، حیث تعرف الضریبة على بدایة نحاول استعراض بعض المفاهیم المتعلقة 
  أنها اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من االفراد دون مقابل بهدف تحقیق المصلحة العامة.

موضوعات تتنوع بتنوع الضرائب وعلى لان دراسة الضرائب تتطلب دراسة عدة جوانب 
، (فرع ثاني) وابراز خصائصها  ،هذا األساس سنتطرق الى تعریف الضریبة (فرع أول) 

  . (فرع ثالث)االساس القانوني للضرائب 

  تعریف الضریبة فرع أول:ال

یمكن تعریف الضرائب  ظل سكوت المشرع الجزائري عن تعریف شامل للضریبة ،في 
  نها:أعلى 

االشخاص جبرا بغرض استخدامه  منالعام الذي تقتطعه الدولة  المالي* الضرائب هي المورد 
  )1(.لتحقیق اهداف عامة

* الضریبة هي اقتطاع مالي الزامي ونهائي تحدده الدولة ودون مقابل لغرض تحقیق اهداف 
  )1(عامة .

                                                             
  . 42،ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،5، الطبعةالمالیة العامة) حسین مصطفى حسین، 1(
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  نها:أتعرف كذلك على 

  لدولة لاقتطاع نقدي ذو سلطة نهائي دون مقابل منجز لفائدة الجماعات االقلیمیة
 )2(محلیة او لصالح الهیئات العمومیة االقلیمیة.الوجماعات 

 لضریبیة فیعرف الضریبة على أنها:لأما أحدث التعاریف  -
الهیئات العامة المحلیة بصفة الى و احدى ، أالدولة الىعها الفرد جبرا ف" فریضة نقدیة ید

ة منه في تحمل االعباء والتكالیف العامة دون الحصول على مقابل او منفعة همنهائیة مسا
  )3(.ةخاص

انها اقتطاع مالي لها  علىملة هذه التعاریف یمكن تحدید خصائص الضریبة جمن خالل  -
 طابع اجباري ونهائي ودون مقابل وهدفها المتمثل في تغطیة النفقات العامة للدولة.

  خصائص الضریبة:ثاني: الفرع ال

  اقتطاع مالي-أوال

ال قیمتها من المكلف بالضریبة الى الدولة على شكل مبلغ نقدي یدخل خزینة تقویعني ان
كما كانت في العصور القدیمة من خالل اقتطاع جزء من  عینیة،الدولة ولیس دخل في صورة 

  .لقیام بعمل او في صورة أالى الدولة تقدیمه من خالله  فراداأل ، یلتزماشیاء تسلیمو أالمحصول 

صبحت النقود هي وسیلة اساسیة في التعامل باعتبارها الشكل ومع تطور العصور أ
لحدیثة، وأصبح نظام الضرائب العینیة ال یتالئم واحتیاجات الدولة ة ایملالمناسب للنظم العا

تدفع الضرائب في صورة نقدیة الن النفقات العامة أن مما ادى الى  الحدیثة (النظام النقدي)
  .تدفع في صورة نقدیة

  نقدا. ویدفعواالقتطاع المالي هذا یخص االفراد او الشخص المعنوي (كالشركات) 

  

  
                                                                                                                                                                                                    

  .58،ص2003الجزائر،  ،دار العلوم للنشر والتوزیع، المالیة العامة) محمد صغیر بعلي، یسرى أبو العالء، 1(
  .13،ص2008دار هومة، الجزائر،، الطبعة الرابعة  ، اقتصادیات الجبایة والضرائب) محمد عباس محرزي ،2(
  .126ص ،2010دار الثقافة ، عمان، ، المالیة العامة والتشریع الضریبيیسي ، ق) اعاد حمود ال3(
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  بصفة نهائیة:و تدفع جبرا - ثانیا

دفعها المكلف وفق ین اجباریة دفع الضریبة هي في الحقیقة مستمدة من سیادة الدولة و إ
  نظام قانوني محدد یبین مبلغها وكیفیة دفعها ونسبها ووعائها .

المكلف  إلرغاماذن فالضریبة صادرة عن الدولة وتحصل باستعمال الجبر (العقوبات) 
  ا فیها اللجوء الى القضاء.بمعلیه اجراءات المتابعة  تطبقعلى دفعها وفي حالة عدم دفعه 

وتحصل الضرائب بناء على القانون فال یمكن ان نؤسس او تحصل الضرائب اال 
(ال یجوز ان تحدث اي ضریبة اال ،الشعب (البرلمان)بموجب قانون مصوت علیه من قبل 

  )1( بمقتضى القانون).

سیا على رابطة التضامن االجتماعي أوالضریبة تفرض على اكبر قاعدة من الشعب ت
  رار اداري.وهذا لما یمكن ان نفرض ضریبة بق، (بین االفراد وبین الدولة) التابعین لها 

یة بمعنى ال تردها قیمتها وال تعوضهم ومن لم ینتفع دفع الضریبة الى الدولة بصورة نهائت
رد فهي لیست ودیعة یستردها صاحبها ویدفعها المكلف مسامحة تال ترد قیمتها وال تس بخدماتها

كون ذلك یالعامة وال  مرافقهامنه كعضو داخل المجتمع ومن جهة اخرى  یستفید الفرد بخدمات 
فالفرد یستفید من ، الخرى لتسییر هذه الموافق ا االیراداتاال من خالل حصیلة الضرائب و 

  عنصر من المجتمع وهي تمس جمیع االفراد. ألنهفق لیس باعتباره مكلف بل اخدمات المر 

فالضریبة اذن ال تدفع مقابل منفعة خاصة او حسب حجم استفادته من الخدمات العامة 
ن االفراد على تحمل االعباء فالدولة هي التي تحدد مقدرة الفرد على الدفع بالنسبة لغیره م

  العامة بناءا على معطیات اجتماعیة اقتصادیة وسیاسیة.

  

  

  

                                                             
 1996دیسمبر7الموافق لـ 1417رجب  26المؤرخ في  96/438، مرسوم رئاسي رقممن الدستور 3الفقرة  64المادة  )1( 

  .6، ص1996دیسمبر 8بتاریخ  76تتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، جریدة رسمیة عدد
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  هداف عامة ( النفع العام):أاستخدام الضریبة لتحقیق - ثالثا

النفاق على شيء ا لغرضحصل ال تفي هذا هي تجبى الضریبة لتحقیق منفعة عامة و 
  وتخص جمیع افراد المجتمع والدولة معا. ،بذاته بل الى مواجهة النفقات العامة معین

   .فالضریبة ال تفرض اال بموافقة ممثلى الشعب ولتحقیق االهداف المجتمع بعامته

 الثورة الفرنسیة،ف ذلك من خالل اعالن حقوق االنسان والمواطن الذي جاءت به شونست
باع الحاجات منع فرض ضرائب واستخدام حصیلتها في اشی ،انهوالقوانین  تیرفدرجت الدسا

  الملوك والثراء.بالخاصة 

وفي عصرنا الحدیث زادت حاجة الدولة الى المال لكثرة النفقات العامة  وكما ان 
ها یتهمأنفعة الضریبیة و م ر مبدأهدف الى تحقیق غرض اجتماعي واقتصادي فاستقتالضریبة 
  وجودها.بي في ظل غیاب النص یقر تدستوري عام ح مبدأ فأصبحت

  األساس القانوني للضریبةالفرع الثالث: 

  یمكن استنتاج االساس القانوني للضرائب من:

  الدستور:أوال: 
الحاجات العامة من عدة مصادر  إلشباعوال ماالدارات العمومیة على األو تحصل الدولة  -

 أهمها:
یحددها األمالك الوطنیة « من الدستور، 18المادة  ایرادات الدومین( الممتلكات الوطنیة) -

 .»القانون تتكون من األمالك العمومیة والخاصة التي تملها كل من الدولة ،الوالیة، البلدیة
   على ما یلي : 2و1دستور تنص الفقرة من  64المادة -الضرائب والرسوم  -
ویجب على كل واحد ان یشارك في تمویل ، كل المواطنین متساوون في اداء الضریبة «

  ،ال یجوز ان تحدث ایة ضریبة اال بمقتضى القانون، الضریبیة تهدر حسب ق العمومیة التكالیف
. »و رسم او اي حق كیفما كان نوعهأو جبایة أال یجوز ان تحدث باثر رجعي ایه ضریبة  و 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها  «منه  13من الدستور الفقرة  122وأضافت المادة 
 .» له الدستور بأحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة

 من الدستور. 15الفقرة  122قروض : المادة ال -
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   :القانونثانیا: 

یولیو 7الموافق لـ  1404شوال  8مؤرخ  84/17 رقمالقانون من  03نصت المادة 
لكل  نسبةیقر ویرخص قانون المالیة للسنة بال «المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم   1984
فق التسییر المر  ةالوسائل االخرى المخصص اكذو  بائهالدولة واعلمجمل الموارد  مدنیةسنة 

كما یقر ویرخص المصاریف المخصصة للتجهیزات العمومیة وكذلك النفقات ، العمومیة 
  )1( .»بالرأسمال

مكن ان تنص یحیث  « همن 13بالنسبة للموارد وكذا المادة  همن 11كما تنص المادة   -
القوانین المالیة دون سواها على االحكام المتعلقة بأساس الضریبة ونسبها وكیفیات تحصل 

  .»باإلعفاء الجبائي أنواعهامختلف 
 كل منهما تابع الى  اتجاهینالى ذهب الفقه المالي في تحدید االساس القانوني للضریبة  و

 فترة تاریخیة معینة ، أولهما نظریة العقد االجتماعي وثانیهما نظریة التضامن االجتماعي:

 : ( نظریة التعاقد) المنفعة والعقد االجتماعينظریة  -1

یرى بعض الكتاب ان الفرد یدفع الضریبة مقابل المنفعة التي تعود علیه من خدمات 
حیث یلزمه كمشتري بدفع  ،یرتبط بالدولة بعقد ضمني ذو طبیعة مالیةالمرافق العامة وان الفرد 

بمعنى أن االفراد یعیشون في مجتمع ولیس في عزلة وكل  ثمن هذه الخدمات في صورة ضرائب
واحد منهم یستفید من مزایا تلك الحیاة االجتماعیة وبالتالي فهناك عقد ضمني بینهم یتنازل 

ه وأمواله مقابل أن یؤمن لآلخرین جزء من الحریة واالموال بمقتضاه كل فرد عن جزء من حریت
  .في ظل حمایة القانون

صعوبة تحدید المنفعة خاصة بالنسبة لمنافع الخدمات  تكییفما یعاب على هذا الو 
  .كالدفاع واالمن والتمثیل الدیبلوماسي العامة الغیر قابلیة االنقسام

 ،یرونه عقد ایجار بین من في تحدید نوع هذا العقد  االتجاهواختلف اصحاب هذا 
  )2(نتاج.إاعمال (تورید خدمات) او عقد تأمین او عقد شركة 

                                                             
  .1040ص، 28جریدة رسمیة عدد، ،المتعلق بقوانین المالیة المعدل و المتمم1984یولیو 7المؤرخ في  84/17)  قانون رقم1(
  .21-20مرجع سابق ،ص ) محمد عباس محرزي، 2( 
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 نظریة التضامن االجتماعي : الفكر الحدیث - 2

التضامن االجتماعي على اعتباره ان قیام ووجود و على سیادة الدولة  النظریةتقوم هذه    
 ،ولیدة عقد اجتماعي او نظام كما تذهب النظریات التعاقدیة الدولة ضرورة اجتماعیة ولیست

وتقوم الدولة بتقدیم خدمات والمنافع تقتضیها انفاق نفقات عامة الستمرار الجماعة واالفراد 
  تحمل هذه النفقات .بلزمون بالتضامن و معضاء في تلك الجماعة فهم أبصفتهم 

ا الدولة هو االساس القانوني الذي ان التضامن الواجب بین اعضاء الجماعة الي تمثله -
الفرد من  یقدمهوفي هذا تنعدم فكرة ما ، تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضرائب 

 .ضریبة وما یحصل علیه من منافع وخدمات
ومن خالل ما سبق فالدولة لیست تنظیمها تعاقدیا ولكنها ضرورة تاریخیة واجتماعیة ومن   -

بر التعاقد ویتجلى ذلك االساس في فكرة التضامن غللضریبة  آخر  ان نجد اساس یتعینثم 
تلبي   الذي یعتبر اساس الجماعة بمعنى الدولة بصفتها ضرورة تاریخیة واجتماعیة

 )1(الحاجات العامة وتعمل على تحقیق التضامن بین االفراد حاضرا ومستقبال.
لى فرض الضرائب إ تلجأوهي  یراداتان الدولة في تحقیقها لفكرة التضامن تحتاج الى ا -

 جتماعي.للتضامن اال ابه من سلطة وسیادة وتحقیق تمتععلى االفراد لما ت
 من خالل ذلك نخلص الى جملة من النتائج وهي :  -

  الفني .ان الضریبة فكرة سیادیة تخول الدولة سلطة تحدیدها وتنظیمها  
  بواجب التضامن ..الخ.عمومیة الضریبة تفرض على جمیع افراد الجماعة التزاما منهم 
 .كل مكلف یدفع وفقا لقدرته ولیس بقدر ما یعود علیه من نفع  

  

  

  

  

 
                                                             

  .62، صمرجع سابقمحمد صغیر بعلي، یسري أبو العالء،  )1(
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  مصادر ومبادئ القانون الجبائيالمطلب الثاني: 
تستمد الدولة سلطتها في فرض الضریبة من القانون وهذا ما دفعها الى استحداث بعض 
األحكام القانونیة ، حیث یتعین على المشرع اتباعها من أجل تحقیق مصلحة المكلف بالضریبة 

  .خرىأمن جهة و مصلحة الخزینة العمومیة من جهة 

  . فرع ثانيك القانون الجبائيمبادئ فرع أول ك مصادر القانون الجبائيسنتطرق الى و 

  ول : مصادر القانون الجبائي:األ فرع ال
تنقسم مصادر القانون الجبائي الى مصدرین هما المصادر الداخلیة والمصادر    

  :الخارجیة
  وتتمثل في: المصادر الداخلیة للقانون الجبائي: - أوال
  القانون : - 1

من الدستور  64 المادة :قانونالاال بموجب  تحصیلها یتمسس ضریبة او تفرض او ؤ ال ت
ال  1984 یولیو 07قوانین المالیة المؤرخ في بالمتعلق  84/17 رقم: الى القانون باإلضافة

من خالل  ، أواستثنائیة یجوز اتخاذ اي حكم ذو طابع جبائي خارج قانون المالیة اال في حالة
ه النصوص القانونیة عند اعداد االحكام ویتم األخذ بهذ ، و قرار وزاريأالمرسوم التنفیذي 

ثم  شكل مشروع قانون خذ فيتقانون المالیة یو  الجبائیة التي تدمج في قانون المالیة األخیر ،
والذي باستطاعته إضافة التعدیالت على مشروع  البرلمانوزراء و یصادق علیه من قبل مجلس ال

   .قانون المالیة.
  االحكام القضائیة : -2

الدارة الجبائیة امن خالل التفسیرات و االحكام بین المكلف بالضریبة و  توحاةوفي مس
المقدم من  رالتفسی یحررتخذ القرارات و یحیث یقوم القاضي المختص بالفصل في النزاعات و 

خیرة احكام قضائیة وهذه االحكام االقبل االدارة الجبائیة للنص الجبائي و یطلق على هذه 
بشكل ملزم ولهذه األحكام القضائیة نفس  االدارة الضریبیة و المكلف القضائیة یطبق على

اآلثار في مجال القانون االداري العام، ولإلدارة الجبائیة أن تطبق الحكم القضائي على المكلف 
دون تعمیمه على بقیة المكلفین ، ولها أن تقترح على المشرع القیام بتعدیالت القانون فیما تراه 

  ) 1(.صائبا

                                                             
  .50، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  )1( 
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  :الفقه  -3
من مؤلفین ومنظرین ومفسرین القانون  ءالمصادر عن فقهاجمیع اآلراء هي عبارة عن 

وعلى ال تطبیق القوانین الجبائیة مجفي  یةمن خالل تفسیرهم للنصوص التشریعیة والتنظیم
  ها وكذلك بالنسبة للقاضي.یلمشرع ان یراعا

ة الن التفسیر یكون على شكل قرارات یشریعتداري دور في تفسیر النصوص الاالوللفقه 
صارمة  یقرة اداة تطباهذه االد علیقاتوفي هذا تمثل ت ائبلضر ا ةدار إوامر صادرة عن أاو 

الداخلیة والتعلیمات الصادرة  المنشوراتحیث تعتبر ، لضریبةااتجاه المصالح المكلفة بتطبیق 
م الهیئات الت الطعن اماالمكلف في حا هیستغل بخصوص تطبیق القانون، ال عن الضرائب

   )1(المعنیة.
   الخارجیة:المصادر  - ثانیا

بین الدول ولها تأثیر  االقتصادیة تطور العالقات نتیجةهذه المصادر في حقیقتها وجدت 
  تمثل في : تكبیر في التشریع الداخلي للدولة و 

  : االتفاقیات الجبائیة الدولیة - 1

خاصة في تغییب الضرائب االزدواج الضریبي او  يتفادلالدول  بینتقوم هذه االتفاقیات  
 وقعت علىوالجزائر ة، ظل ازدهار وتوسع التجارة الخارجیة مما زاد في عدد االتفاقیات الجبائی

   .اتفاقیة جبائیة 25حوالى 

رح من طرف هیئة تامیة للنموذج المقنبین الدول ال قعةوتخضع االتفاقیات الجبائیة المو 
ها من ذلك جلهم نموذتاالتفاقات الجبائیة الموقفة بین الدول الصناعیة فتس االمم المتحدة ، اما

  .الموضوع من منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة
  
  
  
  
  

                                                             
  .65، مرجع سابق، صمحاضرات في جبایة المؤسسات مع التمارین المحلولةمحمد حمو، منور أوسریر، ) 1( 
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   مصادر القانون الجبائيیبین  ) 01(جدول رقم

  البعد  السلطة الموافقة  المصادر
  .المتعاقدةطبق على الدول ی  )السلطة السیاسیة(الدولة   االتفاقیات الجبائیة

  .بالضریبة ین المكلف على یطبق  شریعیةت  القانون 
یطبق على االدارة الضریبة وعلى   التنفیذیة  و التنظیمات سیمالمرا

  .الضریبة ینالمكلف
  .یطبق على اطراف النزاع  القضاء  االحكام القضائیة

له للعلم یوضح الجدول أعاله المصادر الداخلیة والخارجیة والسلطة المختصة الموافقة 
  )1( إلعطائه الصفة القانونیة ویصبح قید التنفیذ.

ول جانفي أیطبق القانون الجبائي لما یصدر قانون المالیة حیث یسرى مفعوله ابتداءا من   
   .من السنة المتعلقة بها

ة أللقانون الجبائي  وتطبیق القانون الجبائي مرتبط بالواقعة المنشوال یوجد اثر رجعي     
   .للضریبة

تأتیة ما من حیث تطبیقه على اقلیم الدولة الذي أسسته فیكون على اساس المداخیل المأ    
  .ال الضرائب على الدخل) جمالك المتواجدة به (ماألو أعلى هذا االقلیم 

  مبادئ القانون الجبائيثاني :الفرع ال
الیوم یمتع  من القانون االداري العام وهو ن القانون الجبائي استمد مالمحا عدیدةإ    

مبادئه عن القانون االداري العام وهي الزامیة خصوصا في الضریبة نذكر  ویستلهماباالستقاللیة 
  منها:

   :مبدأ المساواة أوال :

دستور من  64 من المادةمام الضریبة وهذا مبدأ دستوري أهذا المبدأ تساوى الجمیع  یعنيو   
 تهمدفع الضریبة وذلك حسب مقدر في  يالكل متساو فتحقیق العدالة الضریبیة  بغیةوذلك 

  اسب مع مداخیل كل واحد.تنت

                                                             
  .55، صسابق مرجع، رزيحممحمد عباس  )1(
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 ثروات الموجودة بین مداخیل و  فروقاتوال تكون هناك مساواة اما الضریبة اال بعد اجراء     
   .بالضریبة المكلفین

   مبدأ الشرعیة :ثانیا : 

وضع الضریبة قید التنفیذ اال اذا صدرت بنص قانوني وعادة من خالل قوانین تال 
  .تعدیل تختلف القوانین الضریبیةلها رجع یالمالیة التي 

خیص قانون ر ضریبة او وضعها قید التنفیذ اال في اطار ت تحصل ايالمقابل ال في 
مع احكام القانون  محتواها لتي یتماشىمن قانون المالیة ا األولىفنجد كل سنة ان المادة 

   .ل الضریبةیتحصوال االساسي المتعلق بقوانین المالیة ودون هذه الرخصة ال یمكن وضع 

   :مبدأ المصلحة العامة ثالثا :

االخرى  القوانینبین فروع  منعلى أرتبة م یتنبأجعله بمیزة تالقانون الجبائي  یتمیز
ذلك تحقیق المصلحة العامة في و  نفقاتها،جمیع نشاطات الدولة و  تمولباعتبار ان الضریبة 

   .فرادجمیع األ العامة تهمفقات نالن ال

  ریبةالمطلب الثالث: قواعد وأهداف الض
یقصد بالقواعد العامة التي تحكم الضریبة مجموعة المبادئ واألسس التي یتعین على 

جل تحقیق أهداف ذات طبیعة مزدوجة أمن ، المشرع اتباعها عند وضع نظام ضریبي للدولة 
حیث تحمي مصالح االفراد من جهة ومصالح الدولة من جهة اخرى، وعلى المشرع أن یحترم 

ال أعتبر تعسفا من جانبهاهذه القواعد عند فرض الض ٕ    .ریبة وال یخرج عن إطارها وا

 وأهداف الضرائب ،(فرع أول)  القواعد األساسیة للضریبةالى هذا المطلب  فيسنتطرق 
  . (فرع ثاني)

  ریبةالفرع األول : القواعد االساسیة للض
اهم الموارد التي تعتمد علیها الدولة في تمویل نفقاتها العامة من تعتبر الضرائب 
ألسس على الدولة ان تلتزم وامجموعة من القواعد على المشرع ثم سن المتزایدة باستمرار ومن 

) ومصلحة ینمن خالل التوفیق بین مصلحة االفراد (المكلف للضریبة، الفنيبها عند التنظیم 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


17 
 

حتى ال تتعسف في  فرض الضرائب عندان تحترم هذه المبادئ على الدولة الخزینة العامة، و 
  :ومن هذه القواعد االساسیة ما یلي  ،حق على االفراد هبدون وج استعمال حقها 

  )المساواة ( :قاعدة العدالةأوال : 
ان یساهم جمیع افراد المجتمع في اداء الضریبة وذلك حسب  ةتعني قاعدة عدالة الضریب

و یتطلب  ،جمیعالبدون استثناء وعلى  المداخیلقدراتها المالیة ، أي فرض الضریبة على جمیع 
و لقد تطورت  ،لحالة الجتماعیةا حسبر االعفاءات یالضریبة لنوع وعائها والى تقد ئمةهذا مال

د سیاسیة واقتصادیة و اجتماعیة ریبیة حیث اخذت ابعافكرة العدالة في سن القوانین الض
اعتبارات اخرى  یدرسالضریبي بین االفراد اصبح المشرع  ؤمساواة اكبر في تحمل العب لتحقیقف

وعلى قدر الطاقة التكلیفیة  ختالف في المعاملة الضریبیةومن هنا یلجأ الى اال ضروریة،یراها 
  معیار أقرب منه للعدالة.  للمكلف على اداء الضریبة و یعتبر هذا

  )الوضوح (قاعدة الیقین ثانیا :
 ،تحدد بقانونبمعنى ولیست عشوائیة  یقینیةكون الضریبة تمضمون هذه القاعدة هو ان 

الجهة  ،عاد الدفعیم ،حساها ، القیمة ، الوعاء ، سعرها اسسمن حیث  ،قیمة الضریبة یوضح
  .القضائياالداري) والطعن  التظلماالداري (الطعن ، وطرق هالحصیتب ةداریة المختصاال

تتطلب قاعدة الیقین كذلك عدم الغموض والوضوح في فرض الضرائب ویجب ان تتوفر في 
  التشریعات الضریبیة ما یلي :

 .الوضوح في التشریع و عدم الغموض للنصوص وان ال تحتمل الجملة اكثر من تفسیر واحد -
سر لهم فهم القانون من یضریبة و تبال فینعامة المكللدور االدارة الضریبیة اعداد نماذج تسهل   -

 ایام دراسیة.و حتى  المقاالتو  نشوراتخالل الم
 .مجاال لالجتهاد  وكون القوانین والتشریعات الضریبیة مفصلة و محددة ال تدعتان  -

  قاعدة المالءمة في التحصیل ثالثا : 
موعد تحقیق (ول ممن یحصل الضرائب مع میعاد تحقق االیراد الفعلي للویقصد بها ا

، وكذلك تقبال لعبء الضریبة قدرته في وضعیة متناسبة من حیثبحیث یكون المكلف  ل)الدخ
وبالتالي التخفیف قدر االمكان من  ،IRG/s(المصدر) االجرطع من تقتبحیث  الملقاة علیه 

  وطأتها.
  .الدخل من المصدر ضریبةطاع تقا مثال :عطي مثال في الجزائر نهنا و  
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  قاعدة االقتصاد في النفقاترابعا : 
النفقات والتكالیف بحیث ال تكلف مبلغ  بأقلل الضریبة یتطلب هذه القاعدة ان یتم تحصت

  ال اهمیة له. فرضهاكبیر واال اصبح 
وعائها مخالف لقاعدة ان اعتماد على اجهزة كبیرة في تحصیل الضریبة وتقدیر 

  االقتصاد في النفقات.
  أهداف الضرائبالفرع الثاني :

تفرض الدولة الضرائب بموجب قوانین من أجل تغطیة نفقاتها وأعبائها في جمیع مجاالت 
  )1(االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والمالیة وذلك من خالل األهداف التى تهدف الى تحقیقها.

في ظل الدولة الحارسة كان الهدف من ، ولقد تطورت هذه االهداف بتطور الدولة 
  االفراد وتسییر مرافقها.حاجات  الضرائب هو الهدف المالي ( التمویلي) فقط وهذا من أجل تلبیة

االقتصادیة  الحیاةي االنشطة وتدخلها في فها تخالتدولكن مع تطور الدولة وازدیاد 
  .داف الضریبة وتنوعت وأصبحت اداة في ید الدولة لتحقیق اهدافهاواالجتماعیة زادت أه

  ؟الضرائبفرض من  المتوخاةفما هي االهداف 
  ریبةلضلالهدف المالي أوال :

اي ان الضریبة تسمح بتوفیر  ،الوحید للضرائبالتغطیة النفقات العمومیة هو الهدف ان 
الموارد المالیة للدولة باإلضافة الى تحقیق توازن المیزانیة العامة والقضاء على اختالالت عجز 

  المیزانیة.
رد مفالضریبة تمول االنفاق على الخدمات العامة باعتبارها من افضل وسائل التمویل و 

موال المحصلة بواسطة الضرائب الى استعمال الضریبة كوسیلة مالیة بسبب كونها تستخدم اال
ومع  ماالفراد القیام بها بسبب قلة ارباحه عستطییال ، تنمیة وخدمة الهیاكل القاعدیة الضخمة 

   التنمیة .ر یذلك تقوم الدولة بها لتطو 
باإلضافة الى ذلك انه یجب على الدول النامیة تحقیق فائض من االرادات الضریبیة من 

  مة للمجتمع واالفراد.اجل تغطیة النفقات خد
مالي للضریبة من خالل تمویل االنفاق على الخدمات وكذا على الهدف الا یتجسد

  استثمارات االدارة الحكومیة المتمثلة في بناء السدود والمستشفیات والجامعات ،الطرق...

                                                             
  .22ص ،2010، ، دار هومة ،الجزائرالضریبة على الدخل االجمالي) بن عمارة منصور ، 1(
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  للضریبة قتصادياال لهدفاثانیا :
االقتصادي) غیر مشوب حالة االستقرار مثال تستخدم الضریبة لتحقیق اهداف ( 

وأصبحت الیوم في الدول الخزینة اداه لتحقیق االستقرار االقتصادي  )1(بالتضخم واالنكماش
  وتستخدم الضریبة في مواجهة حاالت نذكر منها:

 مواجهة التضخم. -
تشجیع بعض أنواع المشروعات فتعفیها من الضرائب بصفة كلیة أو جزئیة مثل قطاع الصناعة  -

 الزراعة مما یحفز االستثمار فیها.أو السیاحة أو 
تستخدم الضریبة كذلك في تصحیح ما یصیب میزان المدفوعات من اضطرابات من خالل  -

 الضرائب الجمركیة .
ستعمل حصیلة الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة بغیة تمویل النفقات الحكومیة مما ت -

 یعمل على زیادة االستهالك یؤدي الى رفع الطلب الكلي.
واجهة االنكماش االقتصادي بتخفیض نسب الضرائب وزیادة االعفاءات الضریبیة ومن ثم م -

 یوفر ادخار اضافي.
 إلعادة استثمارها.  IBSتخفیض معدل الضریبة على االرباح  -
في حالة الركود خاصة بواسطة الضرائب یمكن التخفیف ومحاربة االزمات االقتصادیة  -

 الدولة في الضرائب او یتم الغاؤها على السلع الضروریة.االقتصادي وفي هذه الحالة تخفض 
ان زیادة الضریبة لقطاع معین او خفضها او الغائها لقطاع اخر هو صورة لزیادة االنتاج نوع  -

 معین وخفض نوع اخر من االنتاج حسب األهمیة.

   ثالثا :الهدف االجتماعي للضریبة

للضرائب اهمیة اجتماعیة كبیرة من خالل استخدام الضرائب المتنوعة في تحقیق بعض         
المطالب االجتماعیة من خالل استخدام الضریبة إلعادة توزیع الدخل بما یتفق والعدالة 

مرتفعة على اصحاب الدخول المرتفعة وتحصیلها جد االجتماعیة  من خالل فرض ضرائب 
حیث  IRG االجمالي الدخل ضریبة علىل في مثاوك، ة والمتوسطة وزیادة دخول الطبقات الفقیر 

  كلما ارتفع رقم االعمال كلما ارتفعت الضریبة ومعدلها ومن ثم زیادة مداخیل الدولة.

                                                             
  .47) حسین مصطفى حسین ، مرجع سابق ،ص1(
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 اعفاء المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعیة. -
الضرائب من حل مشكلة السكن بإعفاء المستثمرین في مجال البناء( قطاع السكن)  -

 )1( من أزمة السكن. خفیفتالم على االستثمار ومن ثم لتشجیعه
 عفاء الضریبي على بعض السلع ذات االستهالك الواسع كالخبز والحلیب.اال -
 فرض ضرائب اعلى على انشطة التي تحدث اضرارا مثال شركات التبغ. -
 ل كما هو موجودنسبعض الدول تستخدم الضرائب كمعالجة للسیاسة السكانیة والتحكم في ال -

 .للمولود الجدید في الصین الیوم ،كلما زاد عدد االفراد االسرة زاد معدل الضریبة
مساهمة هذه االجراءات الضریبیة في تحقیق نوع من العدالة االجتماعیة من خالل زیادة  -

 القدرة الشرائیة لذوي الدخول الضعیفة عن طریق الضرائب.
  رابعا : الهدف السیاسي للضریبة

م الضرائب كهدف سیاسي في حالة وجود عالقات غیر حمیمیة من خالل قد تستخد        
  منع دخول السلع الى البلد لتحقیق اهداف سیاسیة.

رض ضرائب ورسوم جمركیة مرتفعة على سلع بعض الدول والغاؤها وتخفیضها لدول فف        
  هدف سیاسي.هو هدف من الضریبة هنا فالاخرى 

على سلع دول صدیقة من خالل التعاون بین زهیدة كما تفرض ضرائب ورسوم جمركیة         
  الدولتین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .13،ص2010دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الطبعة الثالثة  ،جبایة المؤسسات ، ) حمید بوزیدة1(
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  المبحث الثاني: أنواع الضرائب وتطور النظام الضریبي
واالجراءات  تختلف باختالف الزاویة التي ینظر إلیها  تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع

المتعلقة بفرضها وتحصیلها على ضوء المبادئ القانونیة واالقتصادیة التي یجب مراعاتها 
وكذلك المشاكل التقنیة المؤثرة في هذا االطار ابتداءا من التفكیر في فرض الضریبة الى غایة 
تسدیدها، ویمكن أن نعد خمس تصنیفات للضریبة من خالل : تصنیف قائم على طبیعة 

ریبة ، تصنیف قائم على امتداد مجال التطبیق ، تصنیف آخر قائم على ظروف وضع الض
الوعاء الضریبي كذلك تصنیف قائم على الطابع االقتصادي للضریبة وأخیرا تصنیف قائم على 

ووفقا لهذا المعیار نمیز بین  طبیعة الضریبةوفي دراستنا سوف نتطرق لمعیار  ,مادة الضرائب 
    .الضرائب المباشرة وغیر المباشرة

وسیتم في هذا المبحث الثاني تناول  مطالبین، حیث تطرقنا في المطلب األول الى أنواع 
الضرائب حسب الهیكل الضریبي الجزائري ، أما في  المطلب الثاني فتناولنا تطور النظام 

  الضریبي في التشریع الجزائري.

  أنواع الضرائب حسب الهیكل الضریبي الجزائريطلب األول: الم
مسایرة للتطورات االقتصادیة واالجتماعیة أوجد المشرع الجبائي نظاما جبائیا بسیط ، 

لجأت السلطات الى اصالح النظام الجبائي ومواكبة التحركات  1992وابتداءا من سنة 
  .ینامیكیة الجیدةفأنشأت ضرائب جدیدة بغرض التكیف مع الد ، الجبائیة

والضرائب  ،فرع أول ك الضرائب المباشرة قمنا بتقسیم هذا المطلب األول الى فرعین:
  .فرع ثاني ك غیر المباشرة

  الفرع األول: الضرائب المباشرة
 تحصیله یتم الذي و الممتلكات، على أو األشخاص على مباشرة قائم اقتطاع كل يه
  .العمومیة الخزینة إلى بالضریبة المكلف من مباشرة تنتقل التي و سمیة،ا قوائم بواسطة

  آخر، شخص إلى عبئها نقل یستطیع وال مباشرة، المكلف یتحملها التي الضرائب وأیضا هي 
  وهي تفرض على عناصر تتمتع نسبیا بالدوام واالستقرار.

المكلف یتحملها ) IBS(الشركات أرباح على لضریبةوا ،)IRG( الدخل اإلجمالي ضریبة فمثال
  مباشرة دون نقل عبئها إلى غیرهم.
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والضرائب المباشرة تمس الدخل، رأس المال( ضریبة األرباح التجاریة والصناعیة والضریبة     
  العقاریة).
ویعرف الدخل حسب المفهوم التقلیدي على انه كل مال نقدي أو قابل للتقدیر بالنقود  

  مستمر أو قابل لالستمرار.  یحصل علیه الفرد بصفة دوریة ومنتظمة من مصدر
  1وللدخل صفات أو ممیزات وهي:

أي یمكن تقدیرها بالنقود أما إذا لم تقیم بالنقود فمن جهة المشرع الضریبي  الصفة النقدیة:* 
  لیست دخال.

تجدد المال بصفة دوریة ومنتظمة ولیست عرضیا كالراتب مثال أو فوائد  االنتظام والدوریة:* 
  األسهم، إیجاز العقارات.

وهو أن یكون الدخل من العمل أو رأس المال قابل للثبات النسبي ولیس  ثبات المصدر:* 
  الثبات المطلق، أي یتعلق بتقدیر الفرد واستطاعته على العمل إلنتاج هذا الدخل.

  :(IRG)على الدخل اإلجمالي أوال: الضریبة
 تؤسسنصت المادة األولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن 

 اإلجمالي الدخل على ضریبة تسمى الطبیعیین األشخاص دخل على وحیدة سنویة ضریبة
ویتكون الدخل الصافي  بالضریبة، للمكلف اإلجمالي الصافي الدخل على الضریبة هذه وتفرض

 اإلجمالي من مجموع المداخیل الصافیة لألصناف التالیة:

 األرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة. 

 أرباح المهن غیر التجاریة. 

 عائدات المستثمرات الفالحیة. 

 المداخیل العقاریة. 

 واألجور والمنح تالمرتبا. 

  
  
  
  
 

                                                             
1   131، مرجع سابق ص  أعاد حمود القیسي.  
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  الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة: )1
یخضع لهذه الضریبة األشخاص الطبیعیین والمعنویین الممارسین لنشاط صناعي أو  

 حتجاري أو حرفي, باإلضافة إلى األنشطة المنجمیة، حیث أن األشخاص التابعین لألربا
ملیون دینار  30الصناعیة والتجاریة یخضعون للنظام المبسط إذا كان رقم أعمالهم أقل من 

  ملیون دینار جزائري. 30لحقیقي إذا كان رقم أعمالهم أكثر من  جزائري ویخضعون للنظام ا
  ) الضریبة على األرباح غیر التجاریة: 2

تشمل األنشطة ذات الطابع الغیر تجاري، مثل األطباء، المحامون (المهن الحرة) 
واألنشطة ذات الصیغة الفكریة والمخترعون ویخضع المكلفون لنظام  التصریح المراقب, حیث 

من  26% من الربح المصرح به وهذا ما نصت علیه المادة 20مبلغ الضریبة بنسبة  یحسب
  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

   الضریبة على المرتبات واألجور:) 3
وهي ضریبة تفرض حسب جدول محدد تصنف فیه حسب الفئات تفرض على المرتبات 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  104المادة كما یتناوله ، واألجور والدخل اإلجمالي 
  )1(.)02(كما هو مبین في الجدول المماثلة

  نسبة الضریبة %  قسط الدخل الشهري الخاضع للضریبة
  دج 120.000ال یتجاوز  
  دج 360.000إلى  120.001من  
  دج 1.440.000إلى  360.001من  
  1.440.000أكثر من  

 0  %  
 20 %  
 30 %  
  35 %  

  
  
  
  

                                                             
أمر رقم ، 2013طبعة  ، منشورات المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب مباشرة والرسوم المماثلة  104المادة  )1(

نون امن ق 4معدلة بموجب المادة ،1432ص،22/12/1976بتاریخ  102جریدة رسمیة عدد  9/12/1976بتاریخ  76/101
من قانون المالیة  6والمادة 2009من قانون المالیة سنة 7والمادة  2008من قانون المالیة 5ومن المادة  2007المالیة سنة

  .04ص ،29/08/2010بتاریخ  49جریدة رسمیة عدد 2010 التكمیلي قانون المالیة 2معدلة بموجب المادة و  2010
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: السلم الخاص بالضریبة على الدخل اإلجمالي صنف األرباح الصناعیة ) 03(جدول
  والتجاریة:

  نسبة األرباح%  قسط الدخل الخاضع للضریبة (دج)
  دج 120.000ال یتجاوز  
  دج 360.000إلى  120.001من  
  دج 1.440.000إلى  360.001من  
  1.440.000أكثر من  

 0  %  
 20 %  
 30 %  
  35 %  

  :الضرائب على المداخیل الفالحیة )4
اإلیرادات الفالحیة واإلیرادات المحققة من األنشطة الفالحیة وتربیة المواشي, باإلضافة  

من قانون  35إلى أنشطة تربیة الدواجن والنحل والمحار وبلح البحر وهذا ما تناولته المادة 
  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

الضریبة على األرباح الفالحیة من خالل الجدول التصاعدي ویتم احتساب مبلغ 
  للضریبة على الدخل اإلجمالي.

  ) الضریبة على المداخیل العقاریة ( الرسم العقاري):5
یطبق هذا الرسم على العقارات المبنیة المؤجرة أو غیر المؤجرة ویؤسس الرسم باسم  

ریة أو الصناعیة ویتكون األساس الضریبي مالكي العقارات باإلضافة إلى إیجار المحالت التجا
  من القیمة اإلیجاریة.

  :) رسم التطهیر6
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على انه یؤسس رسم  263نصت المادة    

لفائدة البلدیات, رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة على جمیع الملكیات المبینة ویحدد مبلغ 
  دج لكل محل ذي استعمال سكني. 1000ج  ود 500الرسم ما بین 

 5000دج عن كل محل ذو استعمال مهني، وما بین  10000دج  الى 1000ومن: 
  دج أراضي التخییم. 20.000و

دج لكل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو  1000.000دج إلى  10000وما بین 
  حرفي.
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  : )IBS( ثانیا: الضریبة على أرباح الشركات

الضریبة على أرباح الشركات على مجموع األرباح او المداخیل المحققة من قبل تفرض 
  الشركات  وغیرها من األشخاص المعنویین.

ویخضع األشخاص المعنویین لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي من خالل 
من قانون الضرائب  150مسك محاسبة ویحدد المعدل الضریبي على أرباح الشركات (المادة 

  %).25% و19والرسوم المماثلة بین المباشرة 
  ثالثا: الرسوم على رقم األعمال: 

یطبق الرسم على النشط المهني على كل االیرادات  )TAP( الرسم على النشاط المهني  - 
التي یحققها المكلفون بالضریبة المقیمین في الجزائر ویمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضریبة 

  غیر التجاریة. األرباحصنف في  اإلجماليعلى الدخل 
% ما عدا في حالة نشاط نقل 2بمعدل المهني ویحدد معدل الرسم على النشاط 

  %.3بواسطة األنابیب أن یرفع إلى  المحروقات
  الفرع الثاني: الضرائب غیر المباشرة:

هي لیست مثل الضرائب المباشرة بمعنى أن المكلف یستطیع نقل عبئها إلى شخص أخر فهي 
مد على وقائع لیست ثابتة ومستقرة، ویتم تسدیدها بطریقة غیر مباشرة من الشخص الذي یود تعت

استهالك أو استعمال هذه األشیاء أو الخدمات ومن ثم فهي اقتطاعات تفرض على االستهالك 
  :أنواعهاومن 
  الرسم على القیمة المضافة: أوال:

ویخضع لمجال الرسم على القیمة ممن قانون الضرائب غیر المباشرة  02المادةتنص    
والخدمات التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا  المضافة كل عملیات البیع واألعمال العقاریة

أو حرفیا ومنجزة في الجزائر وكذلك عملیات االستیراد ویطبق علیها معدل ضریبي محدد على 
  )1(.%7و %17التوالي

  
  

                                                             
المؤرخ في  76/104أمر رقم ، 2013منشورات المدیریة العامة للضرائب ،طبعة  قانون الضرائب غیر المباشرة، 2المادة  )1(

 12وبموجب المادتین 1996من قانون المالیة 70معدلة بموجب المادة .980ص ، 104جریدة رسمیة عدد ،29/12/1976
  .6،ص80، جریدة رسمیة عدد 2001یة لسنةالمن قانون الم
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  .المشروبات والمشروبات الروحیةثانیا: الرسوم الداخلیة المطبقة على 
  : رسوم الضمان والتعبیر على المصنوعات (الذهب والفضة والبالتین) ثالثا:

  ویطبق علیه رسم ضمان كما هو محدد:
 4000  دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب 
 10000 دج بالنسبة للمصنوعات من البالتین 
 150 .دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة 

  لداخلي على االستهالكرابعا: الرسم ا
  خامسا: الرسم على المنتجات البترولیة 

ولكي یتضح لنا الفرق بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ارتأیت أن أقدم معیارا 
   وهناك عدة معاییر نذكر منها : للتمییز بینهما

  على أساس وموقف الجهة اإلداریة التي  دتحدد طبیعة الضریبة باالستنا:  المعیار القانوني
یقوم بتحصیل الضریبة  فمعیار ذلك وجود عالقة بین  إدارة الضرائب والمكلف من حیث 

فإذا كانت الضریبة تحصل بناء على قوائم اسمیة أو جداول تحتوي على أسماء  ،التحصیل
كان التحصیل المكلفین بمعنى إذا كان الشخص المكلف بالضریبة هو الموضوع الضریبي و 

من خالل وجود عالقة مباشرة بین  مباشرةة بیضر یتم كل سنة فالضریبة في هذه الحالة 
أما إذا كان یتم فرضها أو تحصیلها ، اإلدارة الضریبیة والمكلف دون وجود أي وسیط بینهما

لوجود واقعة ما، دون ما اعتبار لشخص المكلف لعدم معرفة اإلدارة الجبائیة له ( ال وجود 
وقد تحصل الضریبة بدون قوائم ،  مباشرةعالقة بین المكلف واإلدارة) هنا ضریبة غیر ل

اسمیة أو بغیر االتصال المباشر مثال ذلك ضریبة إیرادات القیم المنقولة تفرض على 
، التوزیعات على شكل أرباح أو فوائد على األسهم والسندات مع أنها من الضرائب المباشرة

عة المشرع التغییر في طریقة التحصیل بكشوف اسمیة أو بدون باإلضافة أنه باستطا
كشوف. وكنتیجة فالمعیار القانوني ال یعد معیار جامعا للتفرقة بین الضرائب المباشرة 

 )1(  والغیر مباشرة.

  
 

                                                             
  .63 صمحمد عباس محرزي، مرجع سابق،  )1( 
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 بها المكلف كان إذا مباشرة الضریبة تعد المعیارعلى أساس هذا :  االقتصادي المعیار 
 آخر شخص إلى عبئها نقل یمكن وال نهائیة بصورة الضریبي عبئها یتحمل الذي هو قانونا
 آخر شخص إلى عبئها نقلفیمكن  مباشرة غیر الضریبةأما ، اقتصادیة عالقة به تربطه
هذا المعیار یستند إلى ، الفعلي المكلفهو  األخیر هذا یعتبر  و اقتصادیة عالقة به تربطه

شخص المكلف القانون إلى آخر تربطه به إمكانیة نقل العبء الضریبي من عدمه من 
ولقد تم نقد هذا المعیار لخضوع ظاهرة العبء الضریبي للعدید من ، عالقة اقتصادیة

العوامل االقتصادیة واالجتماعیة المتداخلة باإلضافة إلى إمكانیة نقل عبء الضرائب وقد ال 
   1 ینتقل.

 للتفرقة بین الضرائب المباشرة والغیر مباشرة هو  المعیار مفاد هذا: واالستقرار الثبات معیار
     ت ثابتة ومستقرة مثل كان إذا مباشرة الضریبة فتكون ,للضریبة الخاضعة المادة استقرار

عرضیة أو  للضریبة الخاضعة المادة أما إذا كانت ، ( ضریبة على الدخل ,ملكیة عقار...)
ظرفیة فتكون ضریبة غیر مباشرة (ضریبة االستهالك). ویعتب هذا المعیار أكثرهم دقة 

  للتفرقة.
  مزایا الضرائب المباشرة:*    
  للضرائب  المباشرة عدة مزایا نذكر منها: - 
  ثبات حصیلتها واستقرارها وانتظامها نسبیا. -    
  واضحة المعالم. -    
  ئمة.تحقق قاعدة المال -    
  لى رأسمال وتعتمد على التصاعدیة بالشرائح.ع تحقق العدالة ألنها تفرض على الدخل أو -    

  _ انخفاض نفقات تحصیلها ألنها تفرض على عناصر معروفة مسبقا لدى  اإلدارة الضریبیة.
  تولد في نفسیة المكلف نوع من الوعي الضریبي من خالل مساهمته في تحمل أعباء  -

  )22( الدولة.     
  
  

                                                             
1  64 ص، محمد عباس محرزي، مرجع سابق.  

  .68 ص ،محمد الصغیر بعلي یسري أبو العالء ، مرجع سابق )2( 
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   العیوب: - 
  بالرغم من مزایا الضرائب المباشرة فهذا ال یعني خلوها من العیوب والمتمثلة في:

  أقل مرونة من الضرائب غیر المباشرة وال تتأثر باالنتعاش االقتصادي أو الركود. -    
  ال تتصف بصفة العمومیة یؤدي إلى انخفاض حصیلتها وال تصیب جمیع المكلفین. -    
  تساعد على التهرب الضریبي من خالل المدة التي یدفعها ( أساس سنوي)  -    
  یتطلب تحصیل الضرائب المباشرة جهاز إداري ذو كفاءة مما یزید  في أعباء تحصیلها. -    
  رة:مزایا الضرائب غیر المباش* 
ال یشعر الممول بدفعها ألنها تدخل في ثمن شراء السلعة فهي  تختفي في سعر السلعة عند   - 

  شراءها ومن ثم ال یتهرب  منها، فهي إذن تتمیز بطابع العمومیة فال  یعفى منها أحد.
  ال تولد لدى  األفراد بشعور بالواجب الضریبي ألنها تدفع مباشرة. - 
عة تحصیلها دون تعقید للقوانین أو حالة حدوث خالف بین الممول  تتمیز هذه الضرائب بسر  - 

  وادارة الضرائب.
غیر المباشرة موردا مباشر ومستمر للخزینة العمومیة خالل السنة ولیس  بتعتبر الضرائ - 

  موسمیا. 
المباشرة بالمرونة فحصیلتها وفیرة خصوصا في حالة االنتعاش  تتسم الضرائب غیر - 

  االقتصادي.
االجتماعیة واالقتصادیة كالحد أو المنع من استهالك بعض  األغراضتستخدم في تحقیق  - 

  )1(السلع الضارة بالصحة العمومیة (التدخین) مثال. 
  العیوب:  - 
ال یوجد تمییز بین الممولین تبعا لظروفهم الشخصیة, فالجمیع متساوون  في دفعها دون    - 

  و منخفض أي عدم توفر العدالة في دفعها.تفریق ومراعاة لدخل الفرد مرتفع أ
تتطلب الضرائب غیر المباشرة نفقات كثیرة لتحصیلها أي وجود موظفین لمراقبة التصرفات  - 

  التي تفرض على أساسها الضریبة ومن ثم منع التهرب منها.
 یؤدي فرض الضرائب غیر المباشرة إلى ضرورة المراقبة المحكمة على المنتجین لمنعهم من - 

  )2(التهرب منها والتحایل على أدائها وقد تؤدي هذه الرقابة إلى عرقلة اإلنتاج في حد ذاته. 
                                                             

   .50،  مرجع سابق، ص حسین مصطفى حسین )1(
  24، مرجع سابق صفحة  حمید بوزیدة )2(
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  في التشریع الجزائري النظام الضریبي تطورالمطلب الثاني: 
عرف النظام الجبائي الجزائري عدة مراحل ابتداء من مرحلة الحكم التركي مرورا بالفترة 

وأخیرا إلى مرحلة ما بعد االستقالل وما شهد ته من إصالحات االستعماریة الفرنسیة بالجزائر 
  إلى غایة  التسعینیات.

النظام الحقیقي ثم كفرع ثاني التصریح المراقب فرع أول ك سنتناول في المطلب الثاني
  . ونظام الضریبة الجزافیة الوحیدة كفرع ثالث وأخیرا النظام المبسط كفرع رابع

  الحقیقي:: النظام األولالفرع 
 بالنسبةجمالي بطریقة النظام الحقیقي الربح الخاضع للضریبة مع الدخل اإل یدلتحد 

  سنویا, لألشخاص الذین یكون رقم أعمالهم ثالثون ملیون دینار جزائري
والمكلف بالضریبة الخاضع للنظام الحقیقي الذي یمسك محاسبة موثقة تطابق أحكام    

  جاري أن یختار الخضوع لنظام الربح الحقیقي.من القانون الت 10و 09المادتین 
وفي هذا النظام یصرح المكلف بنفسه شهریا أرقام أعماله إلى إدارة الضرائب عن ربحه 

ماي  01باعتباره أن یمسك محاسبة كاملة و إیداع تصریح خاص باألرباح الصافیة وهذا قبل 
  )1(من كل سنة بالنسبة لألرباح المحققة في السنة الفارطة.

الضریبة على الدخل اإلجمالي بالنسبة للنظام الحقیقي  تخضع لجدول التصاعدي  
  ویخضع لمجال تطبیق النظام الحقیقي:

   األشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات مهما كان رقم أعمالهم.   -
للضریبة على الدخل اإلجمالي الخاص باألرباح التجاریة والصناعیة  ناألشخاص الخاضعو  -

  الذین یفوق رقم أعمالهم ثالثة ملیون دینار جزائري.
  تجار الجملة وأصحاب االمتیازات. -
األرباح الناتجة عن عملیة إیجار العتاد أو مواد االستهالك الدائمة إال إذا كانت هذه  -

  )2(و ملحقا لمؤسسته صناعیة أو تجاریة.العملیات تكتسي طابعا ثانویا أ
  
  

                                                             
  2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر طبعة  إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیةبن أعمارة منصور،  )1(

  .32صفحة 
  .، مرجع سابق قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  17المادة  )2(
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  الفرع الثاني: التصریح المراقب:
  یخضع لهذا النظام أصحاب المهن الحرة ویجب علیهم:  

أفریل من كل سنة تصریحا خاصا یبینون فیه المبلغ  30أن یكتبوا على األكثر یوم  - 
  المضبوط لربحهم الصافي وتدعیمه بكل وثائق اإلثبات الالزمة.

یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعة لنظام  التصریح المراقب أن یمسكوا سجال یومیا  -
مرقما وموقعا من قبل رئیس مفتشیه الضرائب التابعة لدائرتهم وأن یقیدوا فیه یوما بیوم دون 

   بیاض وال شطب إیراداتهم ونفقاتهم المهنیة بالتفصیل.
وثائق اإلثبات المطابقة تتضمن تاریخ االقتناء ویجب علیهم أیضا أن یمسكوا وثیقة مدعمة ب -

المحققة  تأو اإلنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم ومبلغ االستهالكیا
  واحتمال سعر التنازل عن هذه العناصر وتاریخه.

یجب على المكلفین الخاضعین لهذا النظام أن یسددوا الضریبة على الدخل اإلجمالي قبل  -
  )1( .ل من كل سنة في التصریح الشهريأفری 30

یجب على المكلفین بالضریبة أن یحتفظوا بالسجالت وكل وثائق اإلثبات إلى غایة 
انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فیها قید اإلیرادات والنفقات ویجب أن تقدم هذه 

  )2(بة مراقب على األقل. السجالت عند كل طلب یتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رت
  : نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة:الثالثالفرع 

حیث تغیر النظام  2007بتداءا من سنة اهو نظام ضریبي جدید تم البدء بالعمل به    
تحل محل النظام الجزافي وتعوض الوحیدة ، الجزافي وحل محله نظام الضریبة الجزافیة 

  .والرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني اإلجماليعلى الدخل  ةالضریب
ویخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة  األشخاص الذین  ال یزید رقم أعمالهم خالل  

دج) وهنا یحدد رقم األعمال على  10.000.000السنة عن مبلغ عشرة ملیون دینار جزائري (
بناءا على تحریات معمقة واستطالع على المكلف لسنتین متتالیتین وهذا  تحدده االدارة ،نموذج 

  بالضریبة.

                                                             
من قانون المالیة  5معدلة بموجب المادة، مرجع سابق، من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة  28المادة  )1( 

  .4، ص31/12/2009المؤرخة في  78جریدة رسمیة عدد  2010من قانون المالیة  03بموجب المادة  ةمعدلو  2001سنة
من قانون المالیة  05بموجب المادة  ةمعدل، نفس المرجع ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  29المادة  )2( 

  .4ص  ، 2000دیسمبر  24بتاریخ  80جریدة رسمیة العدد  2001
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المكلفین الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في بیع  ویخضع للنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة
(تأدیة الخدمات) السابقة لفئة األرباح  ىالبضائع واألشیاء وكذلك الممارسون لألنشطة األخر 

الصناعیة والتجاریة, وتستثنى من نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة , عملیات البیع بالجملة 
وعملیات البیع التي یقوم بها الوكالء المعتمدون وكذا عملیات التصدیر وموزعو محطات 

  )1(الوقود. 
ان یكتب ویرسل إلى مفتش الوحیدة ، للضریبة الجزافیة ویتعین على المكلف الخاضع   

  الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط تصریحا تسلمه اإلدارة قبل أول فبرایر من كل سنة .
وان یمسك سجال مرقما وموقعا من قبل المصالح الجبائیة یتضمن تلخیصا سنویا تسجل 

  ت.فیه تفاصیل مشتریاته ومبیعاته المدعمة بفواتیر وغیرها من المستندا
 تلتزم اإلدارة الجبائیة أن ترسل برسالة موصى علیها مع إشعار باالستالم تبلیغا نموذج

سنة لرقم  2 ـإشعار بالتقییم خاص بكل سنة من سنوات الفترة الجزافیة المحددة ب تحدده االدارة
 األعمال الخاضع وقیمة الضریبة الجزافیة الوحیدة.

یوما اعتبارا من تاریخ استالم التبلیغ لقبوله او  30یتمتع المكلف بالضریبة بأجل مدته 
إبداء مالحظاته وفي حالة الموافقة أو عدم اإلجابة في األجل المحدد یعتمد رقم األعمال 

  بصفة نهائیة وترسل الى قباضة الضرائب للتحصیل.الخاضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
من قانون  14معدلة بموجب المادة مرجع سابق،  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 1مكرر 282المادة  (1)

  2011 لسنةالتكمیلي من قانون المالیة  3بموجب المادة   لةمعدو  2011من قانون المالیة لسنة  16والمادة 2010المالیة
     .4ص ، 2011جویلیة20المؤرخة في   40جریدة رسمیة عدد 
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  الفرع الرابع: النظام المبسط:
وفي هذا النظام یقوم المكلفون  2010هو نظام ضریبي تم استحداثه في قانون المالیة    

تصریح وهذا لكافة الضرائب والرسوم البالضریبة بتقدیم تصریحاتهم كل ثالثة أشهر عن طریق 
  ،المتعلقة بالثالثي

والمكلفون الخاضعون للنظام المبسط ملزمون بمسك محاسبة مبسطة ویقوم المكلفون    
  ماي من كل سنة الموالیة لسنة النشاط. 01تصریحاتهم قبل  بإیداع

والمكلفون بالضریبة الخاضعون لنظام المبسط هم عكس الخاضعون للنظام الحقیقي فهم 
ات وهذا حسب قانون المالیة لسنة غیر ملزمون بمصادقة محاسبتهم من قبل محافظ الحساب

من الربح الخاضع للضریبة ویخضع للنظام  %20للضریبة على الدخل اإلجمالي فیها  2011
 10.000.000أعمالهم ما بین عشرة ملیون دینار جزائري ( رقمالمبسط المكلفون الذین یتراوح 

  دج ).30.000.000ملیون دینار جزائري ( وثالثوندج) 
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  الفصل التمهیدي خاتمة
 من الجبائي القانون في الدراسة موضوع على للتعرف التمهیدي فصلفي  ال تطرقنا لقد

دراسة عنصر الضریبة والتطرق إلى مفهومها وخصائصها والمبادئ واألسس القانونیة   خالل
المحیطة بها, وعرفنا أن الضریبة هي مبلغ مالي یفرض جبرا بدون مقابل متى توفرت شروط 

  دفعها.
كما أشرنا إلى األهداف المبتغاة من فرض الضریبة والتي سعى المشرع من أجلها من 

العمومیة، وعمل السلطات العمومیة من أجل تحقیق بعض األهداف من  خالل تمویل النفقات
خالل استعمالها لتحقیق أهداف اقتصادیة ومالیة واجتماعیة باعتبار الضریبة المورد األساسي 

  للدولة.
فیة للمكلف یویقینا من المشرع بعدالة الضریبة ألزمها على أن تفرض حسب المقدرة التكل

ه وثروته وأمالكه باإلضافة إلى تحقیق العدالة بین المكلفین وتفرض من خالل التناسب مع دخل
  من الدستور. 64في إطار القانون وهذا طبقا للمادة 

وفي تناولنا للمطلب الثاني ألنواع الضرائب ارتأینا التركیز على نوعین من الضرائب 
ائب غیر وهذا حسب مكونات الهیكل الضریبي الجزائري المتكون من ضرائب مباشرة وضر 

معیار  مباشرة من خالل التطرق إلیهم ومعیار التفرقة بینهم ,المعیار القانوني ,االقتصادي,
   .الثبات

وأخیرا تطرقنا إلى األنظمة الضریبیة في التشریع الجزائري وهذا تماشیا مع التوجه 
اخلیة االقتصادي من خالل خلق أنظمة سهلة وبسیطة وتتمیز بالسرعة والحركة االقتصادیة الد

النظام الحقیقي ونظام ، وقد اعتمد المشرع الجزائري في التشریع الجبائي على والخارجیة للبالد
محاربة ظاهرة التهرب والغش الضریبي الذي نخرة جسد الجزافیة الوحیدة وكان الهدف من ذلك 

  االقتصاد الوطني . 
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  یبيالتهرب والغش الضر الفصل االول :

إن النظام الضریبي في التشریع الجزائري هو نظام تصریحي  یمنح للمكلف الحریة في 
نما  ،، ولما كان الضریبة تمثل عبئا وتدفع بدون مقابل لها التصریح بمداخلیه ٕ المكلف دفعها یوا

  باعتباره عضوا في المجتمع ومساهمة منه في النفقة العامة.

 قومن هنا تظهر فكرة التهرب من الواجبات الضریبیة فیستعمل المكلف في ذلك طر 
خفائه جزء من المادة الضریبیة وهذا ما یصطلح علیه بظاهرة التهرب ایل عادیة الى معقدة إلتح

یتواجد  الضریبة وهي تمس جمیع الدول و خاصة منها  جدتهي ظاهرة عالمیة و و الضریبي 
التهرب  ماهیةالنامیة و تشكل عائقا لمسار التنمیة  وقد حاولنا في هذا الفصل التعرف على 

  آلثار المترتبة علیها.الضریبي و اعطاء مفاهیم لها و اسالیب التهرب وا

ل الى ماهیة التهرب في المبحث األو  فإننا سنتطرق ولدراسة التهرب والغش الضریبي 
الضریبي  بینما في المبحث الثاني فتناولنا فیه أسباب وطرق التهرب والغش الضریبي وفي 

  المبحث الثالث واألخیر الى آثار التهرب والغش الضریبي ووسائل مكافحته.

.  
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  التهرب الضریبي ماهیة المبحث االول :

بوجود الضریبة ، فهي تمس جمیع البلدان یعتبر التهرب الضریبي ظاهرة عالمیة وجدت 
دون استثناء خاصة الدول النامیة منها، وبالرغم من كونها ظاهرة قدیمة ، إال أنها تفشت 
وتعددت صورها وهي تشكل عائقا كبیرا لمسار التنمیة لكونه یؤدي الى استنزاف الموارد الجبائیة 

ومیة ، من أجل سد حاجیات االنفاق والتي كانت من المفروض أن تستفید منها الخزینة العم
  العام المتزاید.

حیث تناولنا في هذ المبحث الى ثالث مطالب، حیث تطرقنا في المطلب األول الى 
  الضریبي. ب والغش عناصر التهر الى مفهوم التهرب الضریبي ، وفي المطلب الثاني 

تبین انهما یحقیقة الظاهرة الفي ف(التهرب والغش الضریبي)  ینمصطلحالونظرا للتشابه 
یحمالن  نفس المعنى لكن جوهریا یختلفان ومن ثم نحاول ان نعطي مفهوم لكل واحد منهما  

  .الظاهرة تلكالمؤدیة الى  وألسباب

  التهرب الضریبي مفهومالمطلب االول : 

 لألشخاصرباح األالدولة على مداخیل و  هان التهرب هو ذلك االقتطاع الذي تفرض
 ملص منتولكن هؤالء المكلفین  یستخدمون أسالیب للتهرب والغش لل، الطبیعیین والمعنویین

   .مستحقاتهم دفع

وأشكال التهرب  ،فرع أول تعریف التهرب الضریبي الى في المطلب األول سنتطرق 
  .فرع ثاني  والغش الضریبي

  التهرب الضریبي: تعریف الفرع االول :

  :موضوع التهرب الضریبيهناك عدة تعاریف تناولت  

االعمال التي یقوم بها  مجملهو  جبائين التهرب الأیرى  :paul marie لـول ف األ یالتعر 
  )1(.المكلف للتخلص من الضریبة دون مخالفة القانون

                                                             
 النشر والتوزیع ، ، مطبعة سخريالغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري) عوادي مصطفى، رحال نصر، 1(

  .10ص ،2010/2011 الجزائر،
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في حدود  من الضریبةهو محاولة التملص :  margairaze andré لـالتعریف الثاني 
  القانون.

دفع الضریبة دون ارتكاب اي مخالفة  ن"هو تخلص الفرد م جامع أحمد:  لـالتعریف الثالث 
  )1(.لنصوص التشریع الضریبي"

ریف نستخلص ان التهرب الضریبي هو تلك المراوغة او البراعة التي امن خالل هذه التع
یستخدمها المكلف بالضریبة للتخلص من دفعها او لتخفیض من وعائها دون االخالل بالقواعد 

عض الشركات بتوزیع ارباحها على بفمثال تقوم ، وذاك باالستفادة من ثغراتها ونقائصها الجبائیة
ها للتخلص من اداء الضریبة وذلك في حالة عدم وجود النص میشكل اسهم لصالح مساه

  القانوني .

المكلف في التهرب الضریبي من ذوي االختصاص في استنباط طرق  یستعینوقد 
مستغال لها بغیة عدم تحقق الضریبة علیه بصورة و رات القانونیة  التحایل مستفیدین من الثغ

  )2(صحیحة واالمتناع عن دفعها.

  شكال التهرب الضریبيالفرع الثاني: أ

طرق بیمكن ان یكون هذا االخیر  حیثینقسم التهرب الضریبي الى عدة اشكال وانواع 
  غیر شرعیة . رقشرعیة او بط

  التهرب الضریبي المشروع:  - أوال

تخلص المكلف بالضریبة من اداء مستحقاته الضریبیة المشروع یقصد بالتهرب الضریبي 
نتیجة استفادته من التغیرات في النصوص القانونیة دون ان یكون هناك مخالفة للقانون ومثال 

على الورثة على  الثروةركات حال حیاتهم من خالل توزیع هذه تذلك التهرب من الضریبة ال
وهنا الشخص لم یخالف لقانون ولكنه  ،ركاتتلیتخلصوا من دفع ضریبة الوذلك  هباتشكل 

فرص اي عقوبة علیه كذلك بالنسبة لنقل مقرات الشركات ، وال یمكن استفاد من ثغرات قانونیة 

                                                             
-244،ص1975، الطبعة الثانیة، الجزء األول، دار النشر العربیة ،القاهرة،المالیة العامة فنعلم المالیة ) جامع أحمد ،1(

245.  
  .157ص ،1978دار الشباب، جامعةاالسكندریة، مبادئ المالیة العامة،حامد عبد المجید،  ) بطریق یونس أحمد،2(
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لوقوع في مجال جاذبیة اومراكزها الى دول تقل فیها نسبة الضرائب ویعرف ایضا بانه فن تجنب 
  . )1( .القانون الجبائي

احیانا یطلق مصطلح التجنب الضریبي على التهرب الضریبي المشروع ویعرف على انه 
  ) 2(.یرتكب مخالفة لقوانین فرض الضرائب " "تجنب الضریبة ویعني ان الممول ال

التعاریف السابقة نستطیع القول ان التهرب الضریبي المشروع یتم وفق القانون  من خالل
من خالل استغالل الثغرات او النقص في  بائيریع الجلتشدون ارتكاب اي مخالفة لنصوص ا

  القوانین الجبائیة والتي لم یتداركها المشرع .

  - الغش الضریبي- التهرب الضریبي غیر المشروع  - ثانیا

مخالفة نص من نصوص القانون الجبائي هو الغش الضریبي  " حجوبرفعت م یعرفه
كما قد یتم ایضا  ، غیر صریحقدم اقرار ی بینما أوتم ذلك بمناسبة تحدید وعاء الضریبة ی،وقد 

 ءة استفابائیة الجر امواله لیفوت على االدا بإخفاءیقوم الممول  حینمابمناسبة تحصیل الضریبة 
  )3(. منه" حقها

محاولة الممول التخلص من الضریبة وعدم االلتزام القانوني هو " غازي حسین ویعرفه 
  )4(بإدائها.

من لغش الضریبي ولم ینص علیه ولكنه اورد نصا معدال الم یعرف المشرع الجزائري 
الفعال التي تدخل المماثلة حیث عدد فیه االرسوم و من القانون الضرائب المباشرة  193المادة 

ان المشرع الجزائري خص ماهیة الطرق االحتیالیة و انواعها  اال،ضمن الغش الضریبي 
  .حاالت  6وصنف الغش في 

یقصد فإنه  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 193وحسب نص المادة 
   :بالغش الضریبي خاصة

                                                             
، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، قسم العلوم الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي) بلخوخ عیسى، 1( 

  .3،ص2004- 2003االقتصادیة ،جامعة باتنة،
  .5ن، مرجع سابق،صی) حسین مصطفى حس2( 
  .161،ص1968للطباعة،بیروت،، دار النهضة العربیة االیرادات العامة) رفعت محجوب ،3( 
  .340،ص2006، مؤسسات شباب الجامعةناالسكندریة،النظام الضریبي في الفكر المالي االسالمي، عنایة  ) غازي حسین4( 
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 و محاولة اخفاء المبالغ او المنتوجات  الى تطق علیها الرسم على القیمة المضافةأاخفاء  -1
  .من طرف اشخاص مدینین به خاصة المبیعات بدون فاتورة 

الیها عند الطلب للحصول اما على تخفیض  ادتقدیم وثائق مزورة  او غیر صحیحة لالستن  -2
ائیة بو اعفاء واسترجاع للرسم على القیمة المضافة واما االستفادة من االمتیازات الجأاو خصم 

  .من المدینین الفئاتلصالح بعض 

و القیام بتقیید او اجزاء قید في أاء قید في الحسابات ر و اجأتقیید  نسیانالقیام عمدا ب  -3
و  9علیه في المواد  الجرد المنصوصودفتر   الیومیةو هي في دفتر أالحسابات غیر صحیح 

الحكم اال على   هذاطبق یتحل محلها وال  التيالوثائق  أو فيمن القانون التجاري  10
  .علقة بالنشاطات التي تم اقفال حساباتهاالمخالفات المت

و الوضع عوائق بطرق اخرى امام أعدم امكانیة الدفع بتدبیر قیام المكلف بالضریبة  -4
   .تحصیل اي ضریبة او رسم مدین به

دفع كل او جزء من مبلغ  تأخیرو أو سلوك یقصد منه بوضوح تجنب أكل عمل او فعل  -5
  دعة.الضرائب و الرسوم كما هو مبین في التصریحات المو 

قانونیة  محاسبةال تتوفر على  وأممارسة نشاط غیر قانوني یعبر كذلك كل نشاط مسجل  -6
   .كنشاط رئیسي او ثانوي تهمحررة تتم ممارس

دون مخالفة یكون  الضریبي) التجنبالتهرب الضریبي (أن  یكمن في االختالف بینهما: *
عكس  اما الغش فهو، او جزاء  عقوبةوقع علیه ت الو مشروعة ) اتباع سبل لقانون الجبائي (ل

  .یتابع قانوناو التدلیس) و توقع علیه جزاءات مشروعة(یستعمل في ذلك طرقا  غیر  ذلك 
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  الغش الضریبيالمطلب الثاني :عناصر التهرب و 

  توفر عناصر البد منها :بتقوم جریمة الغش الضریبي من الناحیة القانونیة اال  ال

هو الذي یحدد هذا الفعل ان العنصر الشرعي بالنسبة للتهرب والغش الضریبي فالقانون   -
ال یحرم فعل دون وجود نص قانوني وهذا ما نجده في قانون العقوبات حیث  ألنهة یمكان جر 

  .غیر قانون"بمن أ"ال جریمة و ال عقوبة  او تدابیر  منه:ة األولى تنص الماد

م النص القانوني للفعل  الهدف من ذلك  هو حمایة الحقوق یان القصد من تجر 
ریم فعل الغش الضریبي بالدرجة جوفي المجال الضریبي یهدف المشرع الجبائي لت، المصالح

ریم جبائي بقانون العقوبات لتالمشرع الجیستعین االولى لحمایة المصلحة العامة للدولة  وقد 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  308و 303 بعض االفعال  كما هو الحال في المواد

  .من نفس القانون   408و 407المماثلة والمواد 

المتناع عن امنعه القانون او یفي اداء عمل للتهرب والغش الضریبي یكمن الركن المادي و   -
  .داء فعلأ

لهذه  االختاللومن اشكال  یبیةالل المكلف بواجباته الضر خالمادي عن ا ویتمثل العنصر
  :الواجبات 

 استعمال المكلف طرق تدلیسیة.   
 1( .او محاولة التملص كلیا او جزئیا من دفع الضریبة التملص( 

حیث یرتكب المكلف الفعل بنیة  القصد الجنائيیتمثل خاصة في ف أما العنصر المعنوي  -
 وتكون عن وعي وادراك ،وهو ادراكه وعلمه بالطابع الغیر قانوني والشرعي لألفعال التي  سیئة 

و شراء فواتیر أ، القانون المعمول به  ألحكاممخالفة  سبةیقوم بها من خالل عدم مسك محا
او  الكليالتملص او محاولة التملص  نیةقصد خاص وهو توفر  وجودالى  باإلضافةوهمیة 
  .لدولة ا ضرر بخزینةااللحاق  ثم  الضریبة ومندفع  من الجزئي

                                                             
من قانون المالیة  28، معدلة بموجب المادة مرجع سابق ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1فقرة  303) المادة 1(

بتاریخ  72، العدد2012من قانون المالیة سنة 13، والمادة9،ص25/12/2002بتاریخ 86الجریدة الرسمیة عدد، 2003سنة
  .6،ص 29/12/20011
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  الضریبي الغشالمبحث الثاني :أسباب وطرق التهرب و 

تتعدد أسباب وطرق التهرب والغش الضریبي وتختلف من بلد الى آخر، فشدة وطأة  
الضرائب سبب مباشر للتهرب حیث كلما ارتفع معدل الضریبة كان سببا للتهرب ، باإلضافة 

الوعي والمستوى الثقافي ، أیضا وجود اسباب أخرى تتمثل في األسباب التشریعیة الى درجة 
  واالقتصادیة كذلك یلجأ المكلفون الى اتباع طرق وایجاد ثغرات للتملص من دفع الضریبة.

أسباب التهرب المطلب األول  ففي، مطلبین الى  الثانيالمبحث  افي هذ تناولنا حیث
  الى طرق التهرب والغش الضریبيفي المطلب الثاني تطرقنا ، و والغش الضریبي 

  سباب التهرب:أالمطلب األول: 

 التزامهمعدم بالضریبة بكلفین مال جلهناك جملة من االسباب والعوامل التي تدفع 
  .أسباب اجتماعیة ، اقتصادیة ، تشریعیةبواجبتهم الضریبیة ومن بینها 

غالبا ما تعود  اسباب  والتيكلف) مبالسباب خاصة أسباب النفسیة واالجتماعیة ( األ -
التهرب الضریبي  الى دوافع نفسیة و اجتماعیة  و اخالقیة حیث یلعب المحیط االجتماعي دور 

الضریبي  عيد الو زافي المجتمع والعكس فكلما  نتشارهفكرة التهرب الضریبي وا تأصیلهام في 
  . )1(واالخالقي قل التهرب الضریبي 

تهرب من یمكلف في عدم فعالیة مساهمة في تغطیة اعباء الدولة یجعله توفر الشك لدى ال -
   .دفع الضریبة

سوء فهم مصطلح االقتطاع الضریبي الذي یراه البعض مجرد أموال ضائعة بدون مردودیة   -
  .البد من تخفیضهاخسارة  شخصیة ومن ثم اعتقاد المكلف بأنها 

   .ال أخالقیا استنادا لفكرة سرقة الدولة تصرفا ال یعدن التهرب من دفع الضریبة ااالعتقاد  -

                                                             
 ، ،االسكندریة ، دراسة تحلیلیة مقارنة، مكتبة اشعاعالعالقة القانونیة بین الممون واالدارة الضریبةمحمد مسعد ، محي ) 1( 

  .179 ص ،2002
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باعتقادهم أنها مصدر افتقار الشعوب كشكل من  للضریبةاالعتقاد السائد لدى المجتمعات  -
(حالة االستعمار الفرنسي للجزائر ) مما یدفع للسلطات االستعماریة  ولد في  أشكال االحتجاج

   .نفسه نوع من الرفض

م شرعیة الضریبة ألنها  ال تستند إلى عقیدة و بالتالي ال تلقى قبول العامل الدیني حول عد -
   )1(.لدى المكلفین عكس الزكاة فهي من أركان اإلسالم وجب دفعها

وجود الثغرات في التشریع  حیث أسباب التشریعیةالى رجع أسباب التهرب الضریبي ت  - 
  أو من هذه األسباب نذكر منها :الجبائي مما یسهل للمكلفین استغاللها وعدم دفع الضرائب 

  : عدم استقرار النظام الضریبي للكم الهائل من النصوص  ان تعقد تشریعات الضرائب
حتوي تو  ،للنصوص غیر قادر على فهمهتجعل المكلف  شأنها) من جبائیة قوانین 6القانونیة (

اإلعفاءات و إضافات  في  ،هذه التعقیدات كثرة المعدالت  امتلهعلى الكثیر من الغموض ومن 
  .الغش الضریبيو سعر الضریبة   والتي تزید من احتمال ظاهرة التهرب 

 نتیجة تعدیالت المتوالیة والمختلفة وكذا  :عدم استقرار التشریع الضریبي وتعاقب تعدیالته
 الغاء بعض االحكام الجبائیة التي تستحدث بمناسبة قوانین المالیة السنویة وقوانین المالیة
التكمیلیة فهذه السرعة لم تتمكن ال العناصر الجبائیة وال موظفو االدارة الجبائیة من استیعاب 

مما ساعد المكلف على التهرب إذن ال بد من ضرورة توخي المشرع  )2(مضمون النظام الجبائي
  )3(للحذر والحرص أثناء فرض مثل هذه القوانین.

 العبء  على المكلف كان سببا  وازدیاد لضغط الجبائي :حیث كلما زاد معدل الضریبةا
   .كلما زاد ضغط الجبائي إلى المكلف دفعه إلى التهرب الضریبي ،للتهرب من دفع الضریبة

  النظام الجبائي الجزائري هو نظام  على تصریحات المكلفین : الجبائيالنظام اعتماد
واعتقاده باالعتماد اإلدارة تصریحي حیث یقوم المكلف بإیداع تصریحات وتكون له كامل الحریة 

ضرائب  به منومن ثم إقرار الضریبة حسب ما صرح  المكتتبة، الجبائیة بناء على التصریحات

                                                             
  .12،ص2011، دار المفید للنشر والتوزیع،الجزائر،الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، ) سهام كردودي1( 
كلیة العلوم االقتصادیة  ، حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل دكتورا دولة،األهداف واألدوات السیاسة الجبائیة ) محمد فالح،2( 

  . 79،ص2006-2005جامعة الجزائر، وعلوم التسیر،
جامعة الدول  منشورات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، ،التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته د خالد المهایني ،) محم3( 

  .185،ص2010العربیة،القاهرة،
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جمیع المعلومات للتحقق من ذلك  وهذا في الحقیقة یؤدي بالمكلف إلى عدم باإلدارة وتقوم 
  .ن دفع الضرائبكل رقم أعماله ومن ثم یعتبر متهرب مبالتصریح بما هو حقیقي فال یصرح 

سباب السیاسیة والتي تعمل على انتشار التهرب و بالنسبة لأل اإلداریة و سباب السیاسیة األ -
كما هو الحاصل في ، دل الجبایة الضریبیةب البترولیةاالعتماد على الموارد  هيالغش الضریبي 

تهرب  الضریبي لل  دافعوهذا سبب رئیسي و  % 98 البترولیة مثل الجبائیةحیث ت الیومالجزائر 
وجد نوع من التراخي فیما یخص الضرائب ومكافحة  ،الضریبیة  تهاالدولة لحصیل جبایةوعدم 

أما األسباب االداریة فتتمثل ،  الغش التهرب والضریبي لم تكن ضمن أولویات النظام السیاسي
  في:

  دارة الجبائیة ضعف اإل.  
 دد الموظفین ونقص كفاءاتهم ضعف اإلمكانیات المادیة و البشریة من حیث نقص ع

 المهنیة حیث یترتب علیه صعوبات في التحدید الدقیق للمكلفة و تقدیر الوعاء الضریبي
 الكم الهائل للمكلفة بالضریبة وصعوبة دراسة كل ملفاتهم. 
 ،سیادة االسالیب الكالسیكیة في العمل االداري وضعف التكوین في المجال الضریبي 

 المكلفین ووجود قطاع كبیر من المكلفین األمیین.وبعد االدارة عن 
  في االنفاق من خالل عدم الرشادة  االجتماعیة المنشودةالضرائب للعدالة  تحقیقعدم

 .العام
 تدني أجور موظفي اإلدارة الجبائیة و الضغوطات التي یتعرضون إلیها 
  تعدد اإلجراءات اإلداریة  التنظیمیة.  
 قد وكثرة اإلجراءات الروتینیة تغرس روح تع .ظام الجبائيعدم وجود شبكة معلومات للن

 )1( .الكراهیة اتجاه الضریبة
 لهااألسباب اقتصادیة لها أهمیة في عملیة التهرب الضریبي بالوضعیة للمكلف بالضریبة  - 

انعكاسا أي أدائه لواجباته الضریبیة ( أي حسب الوضعیة المالیة للمكلف ) والتهرب الضریبي  
تزداد مداخیل األفراد وارتفاع  االقتصادي المتأثر باالقتصاد الوطني حیث في فترات االزدهار

    .قدرتهم الشرائیة  وهنا یقل ثقل العبء الضریبي على الكلف مما یقلل من التهرب الضریبي

                                                             
  .160،ص2003الجزائر،دار هومة، ،فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق ) مراد ناصر ،1( 
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ما في حالة الركود واالنكماش االقتصادي  تنخفض نسبة التبادالت االقتصادیة  ویكون أ
في القدرة الشرائیة وعدم قدرة البائعین على تحمیل  الطلب ضعیفا مقارنة بالعرض وتعسر

  الضریبي . للغشالمشترین للعبء الجبائي وتحمل المنتجون الخسائر مما یعد عامل مشجع 

  )1(د الوطني وانتشار االقتصاد الغیر رسمي یساعد على زیادة حجم التهرب.عدم تنظیم االقتصا

   التهرب والغش الضریبي طرقالثاني:  المطلب                       
الفعال للسیاسة االقتصادیة و المالیة  طبیقیشكل الغش الجبائي احد التحدیات أمام الت       

یجاد ثغرات قانونیة  ٕ بحیث یسعى المكلف دوما الى  تطبیق  طرق و أسالیب للتهرب الجبائي  وا
العمومیة و االقتصاد الوطني ككل   خزینةفالت من دفع الضریبة ومن ثم إلحاق األضرار بالإلل

لضریبي وذلك حسب األنشطة وأسالیب التهرب و الغش ا لذلك فقد تنوعت و تعددت طرق
  یلي : الممارسة ومن هذه األسالیب نذكر ما

یمكن للمكلف أن یتهرب من دفع مستحقاته حیث  حاسبیةمالتهرب عن طریق العملیات ال - 
ضریبي أو من خالل التصریحات استنادا إلى دفاتر و سجالت و  رراقباللجوء إلى تقدیم إ

  :حسابات مخالفة للسجالت و الدفاتر الحقیقیة و یتم ذلك على مستویین

 :یعد هذا النوع من التهرب األكثر شیوعا للتخلص من دفع الضرائب  تخفیض االیرادات
لمحاسبیة جزء من حیث یلجأ المكلف بالضریبة الى عدم تسجیل في الدفاتر والسجالت ا

االیرادات التي تدخل في حساب الربع الخاضع للضریبة، وهذا بتخلیص الوعاء الضریبي، مثل 
البیع دون فواتیر والبیع دون التصریح باألشعار الحقیقیة (فواتیر وهمیة)، وتسجیل قیمة 

   المبیعات بأقل من قیمتها الحقیقیة باالتفاق مع الزبون. 
 ائي على خصم بعض التكالیف و بینص القانون الج  حیثباء) م التكالیف ( األعیتضخ

األعباء عندما یتم تحدید األساس الخاضع للضریبة  كما هو في حالة الربح على أن تكون لها 
عالقة بنشاط المؤسسة و تكون مبررة بوثائق رسمیة كمثال على ذلك خصم المبالغ المخصصة 

عباء المتعلقة للسیر ، و االلإلشهار المالي أو اإلضافة إلى النشاطات ذات الطابع الثقافي 

                                                             
  .18مرجع سابق ،ص ) سهام كركودي ،1( 
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و ادخال لكن المكلف یعمل دائما على تضخیم بعض األعباء عادي الى نشاط المؤسسة ، 
 )1(.ع للضریبةضاخوهمیة من اجل تخفیض األساس الالنفاقات 

 ال وجود لهم  نیقوم المكلف بتقیید أجور و رواتب مستخدمی حیث المستخدمون الوهمیون
  .فع الضریبةفي الواقع ومن ثم التخفیض في د

 .عمال محلیین و یمارسون أعمال ثانویة فقط ببأرقام مرتفعة  تالمكافآالقیام بتسجیل  -

 هنا یقوم المكلف بالمراوغة و التحایل إلى خارج نشاط  التكالیف والمصاریف غیر المبررة
المؤسسة مثل مصاریف صیانة سیارة أو بیت خاص بصاحب المؤسسة باإلضافة إلى 

كفواتیر الهاتف والكهرباء وتسجیل هذه النفقات باسم المؤسسة وهذا كله مصاریف أخرى 
   .لتخفیض األعباء

 االهتالك النقص التدریجي في قیمة األصول الثابتة ولقد عمد المشرع ف حساب االهتالك
   .الجزائري بوضع سلم خاص لمعدل االهتالك

الثابتة اي األصول الممتلكة   لموجوداتلقودة تدریجیا فوبعبارة أخرى فهو یمثل القیمة الم 
ولقد سمح  تبللمؤسسة المتمثلة في المباني والعقارات والتجهیزات وسائل النقل ومعدات  المكا

 ،ةبتاثمس باألصول الیكون االهتالك یأن  ،شروط منهاب المحققةخصمه من األرباح بالمشرع 
  )2( .هتالكاتلال  قید المحاسبيتوان تكون هذه األصول محل االستغالل ویجب ال

واالهتالك یحسب على أساس قیمة الشراء خارج الرسم ولكن المكلف یحاول التالعب 
إلیه  االشراء مضافتمن ویقوم بحساب باألصل المهتلك  تعلقتمن خالل تطبیق معدالت ال 

والهدف من ذلك  ، ول قد تتنازل عنهاصطبق االهتالك على أیأو على القیمة المضافة ، الرسم
   .هو تخفیض نسبة الضریبة

  :ومنها التهرب عن طریق العملیات المادیة والقانونیة - 

 ر المكلف غیویكون هذا النوع من التهرب عندما ی  التهرب عن طریق العملیات المادیة
،  لالقتطاعمادیة باإلخفاء الكلي أو الجزئي للمادة الخاضعة  ةبطریقة غیر قانونیة لواقع

 ما،أمزاولة النشاط التجاري أو  الصناعي أو الحرفي باإلخطار  یتمثل في عدمالكلي فاإلخفاء 

                                                             
   .44، ص  مرجع سابقعوادي مصطفى ، رحال ناصر ، ) 1( 
  .46، ص  نفس المرجع، ) عوادي مصطفى ، رحال ناصر ، 2( 
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إخفاء جزء من المادة  تقع علیها الضریبة  أوفي عدم التصریح  یتمثل فيالجزئي : االخفاء
الضریبي أو بالقیام بأنشطة في  االقتطاعالقانوني لجزء من المواد و البضائع  إلى تدخل في 

  )1( ة من حصیلة الضرائب.نزیخناطق معزولة وهكذا لحرمان  الم
  یعتبر هذا األسلوب األكثر استعماال وتنظیما  حیثالتهرب عن طریق العملیات القانونیة

أین یعتمد   لقانونیة الحقیقیة امن خالله خلق  وضعیة قانونیة  مخالفة للوضعیة  حیث یتم 
محاسبة مشتریات دون فواتیر ،فواتیر دون شراء أو بیع المتهرب لممارسة عملیات وهمیة لخلق 

،وهو األخطر عن طریق كتابات متناسقة حیث ال تجد فیها مجال للشك، من خالل استغالل 
خلق بم المكلف قو وهنا ی القانون أو استغالل الثغرات الموجودة فیه للتخلص من دفع الضریبة،

بتكیف خاطئ لحالة ما مثل تمریر عملیة  ةالحقیقی حالة قانونیة  مصطنعة مخالفة للوضعیة
كتسجیل عقد بیع  على أساس   حقیقتها ، معفاة في هيخاضعة للضریبة محل عملیة أخرى 

  .الضریبة على عملیة البیع هبة تفادیا لدفعأنها 

التهرب اثر عملیات وهمیة كشراء فواتیر مزیفة  من اجل خصم الرسم على یمكن كما 
القیمة المضافة بأسعار متدنیة  وهذا كله هروبا من  عدم دفع الضریبة  واجتهادا منهم  في 

  )2( ابتكار  كل الوسائل  للتهرب من دفع مستحقاتهم.و خلق طرق 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 2000الدار الجامعیة للطباعة والنشر،بیروت، المرسي السید حجازي، مبادئ االقتصاد العام ،الضرائب والموازنة العامة،  )1( 
  .99ص ،
  .  14ص ، مرجع سابق، ) بلخوخ عیسى ،2( 
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  وسائل مكافحتهو أثار التهرب والغش الضریبي  المبحث الثالث:
للتهرب والغش الضریبي أثار وخیمة على كل المستویات فهو یقف دون الوصول  

ائیة لهدف تغطیة  برادات الجیسطرة  من قبل الدولة من اجل تحقیق اإلملتحقیق األهداف ال
  .النفقات العامة المتزایدة باالستمرار

في المطلب األول الى  وسیتم تناول في هذ المبحث الثالث الى مطلبین، حیث تطرقنا
آثار التهرب والغش الضریبي ، وفي المطلب الثاني الى وسائل مكافحة التهرب والغش 

  الضریبي.
  المطلب األول: آثار التهرب والغش الضریبي

یتنج عن التهرب والغش الضریبي عدة آثار سواء على المستوى االقتصادي أو   
  یلي:االجتماعي أو المالي ویمكن أن نصیغها كما 

الى انقاص ملموس بالخزینة  التهرب الضریبيیؤدي حیث آلثار المالیة  للتهرب الضریبي - 
 ،العامة للدولة من خالل فقدها لجزء من الحصیلة الضریبیة ما كانت لتفقده لوال حدوث التهرب

   )1( .عدم قیام الدولة باإلنفاق العام وعجزها عن أداء واجباتها األساسیة نحو مواطنیهاوبالتالي 

ومنه سینخفض الدخل الفردي  كما قد یؤدي التهرب الضریبي إلى تخفیض الدخل القومي
لنقدي أو اللجوء كاإلصدار اوفي ظل عجز المیزانیة تضطر الدولة  إلى وسائل تمویل أخرى  

، من المالي واالقتصادي للوطن قاللباالست ومخاطرضرر في إلى االقتراض مما  قد یتسبب 
  ، الرفع من الضغط الجبائي(رفع معدالت الضریبة)...الخ. الى االصدار النقديخالل اللجوء 

اعوجاج  بالنسبة لالقتصاد الوطني وتتمثل حیث تحدث آثار االقتصادیة  للتهرب الضریبي - 
  فیما یلي:

 ارتفاع معدالت الضرائب و أسعارها.  
 االقتصادیة نافسةإعاقة الم.  
  إعاقة التقدم. 
  للنشاط االقتصادي هميالتوجیه الو.  
 ظهور  رؤوس األموال.  
 1( .ارتفاع معدالت الضرائب وأسعارها( 

                                                             
  .308ص ،، مرجع سابق  محمد خالد المهایني  )1( 
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من  فعتؤدي ظاهرة  التهرب إلى نقص اإلیرادات الضریبیة ومن ثم تلجأ الدولة الى  الر 
 لتغطیة ذلك النقص، رفع معدالتهاتمعدالت الضرائب لتغطیة النقص الحاصل في اإلیرادات  و 

ي تحویل الضغط الضریبي ووقوعه على المكلفین الذین ففان التهرب الضریبي  سوف یتسبب 
   .العدالة الضریبیة والعدالة االجتماعیةوبذلك تغیب یؤدون واجباتهم الضریبیة 

الل بقواعد المنافسة خیؤدي التهرب الضریبي إلى اإلویؤثر على المنافسة حیث  -
أفضل وضعیة من تحقق أرباحا وهي في المؤسسات التي تتملص من دفع الضریبة ،ف

ة  بصفة  منتظمة حیث یسمح ذلك من امتالكها یتلك التي تؤدي واجباتها الضریب
اقتصادي وهو من كبح اهم محفز أي أنها تؤدي ظاهرة التهرب ،لرؤوس األموال ضخمة 

ما  بي في توجیه االقتصاد الوطني أوهرب الضریتأیضا تساهم ظاهرة ال ،روح المنافسة
   . یعرف باالقتصاد الموازي

التمثل في إعاقة المنافسة والذي األثر  ویؤثر على إعاقة التقدم االقتصادي حیث أن -
یترتب علیه الغش الضریبي یساهم في إبطاء والتأخیر في التطور االقتصادي و إعاقة 

  )2(.التقدم االقتصادي
جوء بعض األعوان االقتصادیون إلى  مي للنشاط االقتصادي بلویؤثر على التوجیه الوه -

للتهرب من الضرائب غیر مبالین باألنشطة  ساسةأنشطة  اقتصادیة في قطاعات  ح
التي تساعد على التنمیة االقتصادیة  وتزید القیمة المضافة و الدخل الوطني فهم ال 

ثم یصبح التهرب الضریبي یتوجهون إلى األنشطة االقتصادیة التي تجلب الثروة ومن 
  )3(سبب في الركود االقتصادي.

إن عملیة التهرب الضریبي جلها تتمثل في إخفاء المكلف رقم أعماله وأرباحه الحقیقیة  -
بعض على شكل أوراق نقدیة أو معادن كالذهب كذلك یقوم  أو زانمن خالل عملیة االكت

ب بسالشيء الذي ی األموال خارج الوطن و تهریب رؤوسبنكیة حسابات  المكلفین بفتح
   )4(.نقص اإلیرادات

                                                                                                                                                                                                    
  .50ص ،مرجع سابق ) حمید بوزیدة ، 1( 
  .51ص ،سابقمرجع  ) حمید بوزیدة، ،2(
  .21ص ،مرجع سابق) سهام كردودي، ، 3(
 ،2005، األردن الثانیة،، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة أسس المالیة العامة) خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، 4(

  .223ص
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نقص اإلیرادات سببه التهرب كذلك یؤثر التهرب الضریبي على االدخار واالستثمارات  ف -
وبالتالي ال یسمح بتكوین ادخار ومنه إضعاف االستثمار والتقلیل من إمكانیات الدولة 

 البناء السكن. -التعلیم  –الصحة  –في مجال اإلنفاق العمومي مثل التعمیر
من حیث زیادة  ،تجسد في تعمق الفوارق االجتماعیة للتهرب الضریبي آثار اجتماعیة ت -

فقر الطبقة الفقیرة والمتوسطة نتیجة عدم استفادة المجتمع من الخدمات ونقص في المرافق 
كما یؤدي التهرب إلى زیادة معدالت الضرائب غیر المباشرة التي تدخل ضمن ، العمومیة

الل اخ وفیهمختلف المنتجات والسلع وهذا یمس جمیع األفراد بما فیها الطبقة الفقیرة .  أسعار
یب العدالة غالعدالة الضریبیة تغیاب باذن  المجتمعأفراد توزیع المداخیل على  بإعادة

ومن ثم عدم المساواة بین  الضریبةاالجتماعیة  مما یؤدي  إلى عدم تساوي المكلفین أمام 
   .المكلفین

مصدر ن الهدف من الضریبة هو إرساء عدالة اجتماعیة  والتهرب من دفعها أصبح إ
التهرب یؤدي في كثیر من األحیان  بسببظلم اجتماعي  الن األموال أو اإلیرادات الضائعة 

  )1(.ومن ثم زیادة األعباء الضریبیة على المكلف الذي ال یتهرب، للرفع من قیمة الضرائب 
  :مكافحة التهرب والغش الضریبي وسائلالمطلب الثاني :

وكذا ،ینة الدولة ز ضرر بخ ألحقتو التي   ان االثار السیئة الناتجة عن التهرب الضریبي
مكافحة هذه بآثارها االجتماعیة واالقتصادیة توجب على الدولة ممثلة في االدارة الجبائیة 

  .عالجیةم ألظاهرة الخطیرة بمختلف الوسائل وقائیة كانت ا

  : تتمثل األسباب الوقائیة ما یلي الوقائیة لمعالجة التهرب و الغش الضریبيالوسائل  - 
  عدم ثبات النظام الجبائي یؤدي ف  استقرارهضرورة تبسیط النظام الجبائي والعمل على

و من أسواء من جهة المكلفین بالضریبة  ،الى صعوبة الفهم في تطبیق النصوص القانونیة
وهذا راجع الى نقص االعالم ومن ثم یصبح المكلف یعتبر كل ،طرف االعوان االدارة الجبائیة 
  تعبیر هو فخ منظم للوقوع به.

                                                             
  .52، ص مرجع سابق ، ) حمید بوزیدة،1(
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ان تكون محددة و  بدالذي یقتضي ان الضریبة ال  یقینن ال بد من تحقیق مبدأ الذا
   ا.نزاعاتهمعروفة لدى المجتمع من خالل التعریف بوعائها وطرق تحصیلها و 

 تحسین و  البشریةات المادیة و نیمكااذلك من خالل توفیر  ویكون  تحسین االدارة الجبائیة
في مجال الجبائي و  ةمعاهد مخصص بإنشاء ،لمؤهلةاكفاءة المستخدمین وتكوین االطارات 

والتي اصبحت الزمة وحتمیة من اجل متابعة  ،ادخال اجهزة متطورة كالمعالجة المعلوماتیة
  المتزایدة سنویا. ینالمكلفملفات 
 م لتحسین العالقة بین ئجو مال لقتحسین العالقات بین االدارة والمكلف بالضریبة ان خ

واهمیة الجبایة وهذا  دور إلظهارالمكلف واالدارة الجبائیة یمكن من خالل بذل مجهودات هامة 
   :وفق االجراءات التالیة

 الح الضرائب.بمصالتصال هاتفیا اعلى حساب الدولة  ینالسماح للمكلف  
 .فتح مكاتب للعالقات االنسانیة  
 دوریة تشرح القانون الجبائي نشوراتنشر م.   
  1(.بالضریبة ونعمل فیها المكلفیفتح مكاتب المصالح الجبائیة في االوقات التي ال( 

   وتتمثل هذه األخیرة في: لمحاربة التهرب والغش الضریبي العالجیةالوسائل  -
  تعتبر الرقابة الجبائیة وسیلة قانونیة في التشریع الجبائيحیث   الرقابة الجبائیةتشدید 

 دمهاالتصریحات والمعلومات التي یق  صحةو  صدقمن  التأكدبحیث تمكن االدارة من خاللها 
     .المكلفون

رقابة تجعل  وجوداو  اضفاءفعال من خالل و الرقابة الجبائیة دور مهم جدا  وتلعب
ون عن ممارسة التهرب والغش الضریبي وذلك من خالل نعالمكلفین بالضریبة یتخوفون او یمت

  و الرقابة المعمقة.أالرقابة العامة 

  
                                                             

  .345/346ص ، مرجع سابق ) غازي حسین عنایة، ،1(
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  الغش الضریبيالتهرب و عقوبات على جریمة ال - 
جنحة تخضع من حیث الجزاء إلى  الضریبي الغش اعتبار على الجبائیة القوانین تتفق 

  عقوبات جزائیة وجبائیة. 
لكن األمر المستحدث بالنسبة للنصوص الجبائیة تقر بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي 

  خالفا وخروجا على المبادئ العامة للقانون الجزائري.
 بمصلحة اإلخالل علیه یترتب امتناع أو عمل كل بأنها الضریبیة الجریمة تعرف 

وهي تتمیز عن سائر الجرائم بأنها تتضمن  .عقابا اارتكابه ىعل القانون یقرر ضریبیة
اعتداء على مصلحة الخزینة العامة، ولعل من أبرز الجرائم الضریبیة وأكثرها شیوعا 

   جریمة التهرب الضریبي.
 یعاقب المادي للركن بالنسبة والمعنوي المادي ركنین على الضریبي التهرب جریمة وتقوم

أساس الضریبة أو الرسوم  إقرار في تدلیسیة طرق مستعمال التملص حاول أو یتملص من كل
  التي یخضع لها أو تصفیتها كلیا أو جزئیا.

سلوك  بإتیانة وتقع یدالتهرب الضریبي من الجرائم العم أما الركن المعنوي فیعتبر جریمة
خفاء مبالغ  ٕ   تسري علیها الضریبة.محضور قانون وهو استعمال طرق تدلیسیة وا

  العقوبات في تتمثل األولى العقوبة العقوبات من نوعین الجبائي القانونوقد تضمن 
  والقانونیة والعقوبات الجبائیة. الجزائیة

والعقوبات الجزائیة التي تتفرع إلى عقوبات أصلیة (تتمثل في الحبس والغرامات المالیة) 
  اء وكذلك نشر الحكم وتعلیقه مهنة الخبر ثل في الحكم بمنع مزاولة والتكمیلیة تتم

  وبالنسبة لموضوع دراستنا موضوع الضرائب تتطرق إلى العقوبات الجبائیة ثم العقوبات الجزائیة.
 من الجزاءات:  ننجد في مختلف القوانین الجبائیة نوعیو 

 .جزاءات مالیة: توضع من قبل اإلدارة الجبائیة  -

 مرتكبي المخالفات جزاءات جنائیة: تصدر من المحاكم ضد -

والجزاءات الجبائیة قد تكون مجرد زیادات تدفع عالوة على الضریبة المفروضة قد تكون 
ها في مختلف القوانین الجبائیة غرامات مالیة تتمثل أساس في الغرامات الجبائیة المنصوص علی

  )1(لى الغرامات الجبائیةهذه الزیادات ثم بعد ذلك تتطرق ع نبیسنو 

                                                             
وما بعدها. 33) رحال نصر، عوادي مصطفى، مرجع سابق ،ص  1)  
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 : الزیادات - 

باختالف درجة المخالفات وتطبق على المكلف عند عدم قیامه بتسویة وضعیته تختلف  
في اآلجال المحددة قانونا ولقد تناولتها مختلف القوانین الجبائیة وهي مقررة في حاالت معینة 

 أو الضریبة وعاءأسس بعدم تصریح ف  في تقدیم التصریح صالزیادات بسبب النق تتمثل في
یزداد على مبلغ الحقوق المتملص منها أو كل بها  صحیح غیر أو ناقصا ریعا أو دخال تبیان
   ..بنفسه

  .دج أو یساویه  50.000%: إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن 10
دج أو  200.000دج ویقل عن  50.000%: إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 15

  )1( .دج 200.000المتملص منها یفوق %: إذا كان مبلغ الحقوق 25 یساویه
  الزیادات بسبب عدم التصریح أو التأخیر في تقدیمه: *

تفرض الضریبة حیث   عدم التصریح أو التأخیر في تقدیمهل أیضا الزیاداتكذلك تطبق 
ذا لم یصل التصریح لإلدارة خالل ، تلقائیا في حالة عدم تقدیم التصریح السنوي  ٕ یوم  30وا

  )2(.%35تاریخ التبلیغ تطبق زیادة بنسبة اعتبارا من 
أنه في محاولة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  2فقرة  193وأضافت المادة 

  .المتبعة من طرف المكلف بالضریبة مال تدلیسیة تطبق زیادة موافقة لنسبة االخفاءالقیام بأع
% 100ع أي حق تحدد النسبة % وعندما ال یدف50وال یمكن أن تقل هذه الزیادة عن 

% عندما تتعلق الحقوق التملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق 100وتطبق نسبة 
  االقتطاع من المصدر.

  الغرامات الجبائیة :  - 
تطبق و هي غرامات منصوص علیها في القوانین الجبائیة وتدفع على من لم یؤدي الضریبة 

  اآلتیة:الغرامات الجبائیة في الحاالت 
  :3( .دج 30.000عدم تقدیم التصریح بالوجود دفع غرامة جبائیة محددة ب(  

                                                             
من قانون  12معدلة بموجب المادة قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، 1 فقرة  193) المادة 1(

   .5ص ،29/12/2011بتلریخ 72، جریدة رسمیة عدد2012من قانون المالیة لسنة 8والمادة 2006المالیة
من قانون  6معدلة بموجب المادة ، ، مرجع سابققانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة  1 فقرة192) المادة 2(

  .3، ص 30/12/2012بتاریخ 72جریدة رسمیة عدد ، 2013المالیةمن قانون  2والمادة  2010المالیة
،  1999من قانون المالیة لسنة  19معدلة بالمادة قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة ،  01فقرة  194) المادة 3(

  .7ص  31/12/1998بتاریخ ،98جریدة رسمیة عدد 
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 دج 5000في حالة عدم مسك الدفاتر المرقمة والمسجلة یعاقب علیها بغرامة تقدر ب. 
  )1(.المكلفین بالضریبة المنتمون للنظام الجزافي أو التقدیر اإلداري

 ى األعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات كل شخص یتصرف بأي طریقة كانت بحیث یتعذر عل
  .دج300000دج إلى10000تشریع الضرائب القیام بمهامهم یعاقب بغرامة جبائیة ما بین

  في حالة منع المصالح الجبائیة من عملیة المراقبة خالل المعاینة للمحالت وغلق المحالت
  دج 50000بغرامة تقدر ب

   یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار وعاء
دج  50.000الضریبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفیته كلیا او جزئیا بغرامة مالیة من 

،  نص دج 100.000دج عندما ال یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  100.000إلى 
  .رة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباش 303المادة 

للغرامات الجبائیة في قانون الضرائب غیر المباشرة فقد اقتصر على  بالنسبةأما * 
  نوعین من الغرامات الجبائیة تتمثل في:

دج بالنسبة لجمیع  25000دج و 5000غرامات ثابتة: وهي غرامات محددة وتتراوح ما بین  -
  )2( .بالضرائب غیر المباشرةالمخالفات المتعلقة باألحكام الخاصة 

وفي  ،دج25.000تساوي مبلغ الحقوق المتملص منها على أن ال تقل عن  :غرامات نسبیة -
باإلضافة إلى الغرامات الجبائیة دج  50000حالة استعمال طرق احتیالیة على أن ال یقل عن 

  فعال مخالفة للقانون وخاضعة للغرامة نذكر منها: هناك بعض األ

 1000جل للحفاظ علیها تطبق غرامة ما بین تقدیم الوثائق أو اتالفها قبل انقضاء االرفض  -
  .من قانون الضرائب غیر مباشرة 538و هذا طبقا للمادة  دج 10.000دج و

  .دج 500 ألدنىزراعة للتبغ غیر مطابقة للقانون نطبق غرامة جبائیة یكون حدها ا كلفي  -

أو خبیر جبائي في إعداد وثائق یتبین أنها غیر صحیحة  في حالة مساهمة وكیل أعمال -
من قانون  544وهذا ما نصت علیه المادة دج 3000دج و 1000ما بین تطبق غرامة تتراوح 

   .الضرائب غیر مباشرة

                                                             
من قانون المالیة لسنة  19معدلة بالمادة  مرجع سابق، ، قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة  03فقرة  194) المادة 1(

  . 7ص  31/12/1998،بتاریخ 98، جریدة رسمیة عدد  1999
، جریدة  2003 من قانون المالیة لسنة 54معدلة بموجب المادة  قانون الضرائب غیر مباشر ، مرجع سابق ، 523) المادة 2(

  . 17ص  25/12/2002بتاریخ  86رسمیة عدد 
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في حالة عرقلة أعوان المراقبة من قانون الضرائب غیر مباشرة انه  527و نصت المادة  -
   . دج 100.000دج و  10.000م تتراوح الغرامة ما بین الجبائیة أثناء تأدیة مهامه

 * ولقد تضمن قانون التسجیل غرامات تطبق في حالة قیام المكلف بالضریبة من التملص من
رسوم التسجیل فنص على أن تطبق غرامة جبائیة مساویة ألربعة أضعاف هذه الرسوم دون أن 

   )1( .دج 5000تقل عن 
دج  5000المراقبة الجبائیة من طرف المكلف تطبق غرامة ما بین  أعوان عرقلةحالة  وفي 
  )2( .دج 50000و

نص قانون الطابع على الغرامات الجبائیة في حالة تملص المكلف من الرسوم الخاصة  *
من قانون الطابع على أنه في حالة التملص على دفع غرامة جبائیة  35بالطابع فنصت المادة 

   )3( .دج 2000تقل عن تساوي خمسة مرات دون أن 
في حالة عرقلة أعوان المراقبة الجبائیة فالغرامة من قانون الطابع أنه  37كما نصت المادة 

   دج100000دج إلى 10000تتراوح ما بین 

كذلك الحال تناول قانون الرسم على رقم االعمال غرامات في حالة مخالفة أحكام هذه  -
دج اما في حالة  2500دج إلى  500ما بین،  القانون على تطبیق غرامة جبائیة تتراوح

   )4(.دج 5000دج إلى  1000استعمال طرق تدلیسیة فهي الغرامة تتراوح ما بین 

                                                             
بتاریخ  105/ 76أمر رقم : 2013، طبعةقانون التسجیل , منشورات المدیریة العامة للضرائب من   2فقرة  120) المادة 1(

، معدلة 1212، ص  18/12/1976بتاریخ  81الجریدة الرسمیة  1976دیسمبر  09الموافق لــ  1396ذو الحجة  17
  . 11-1.ص1999دیسمبر 25بتاریخ  92،جریدة رسمیة عدد  2000من قانون المالیة لسنة  21بموجب المادة

: قانون رقم 2012مدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، طبعة من قانون االجراءات الجبائیة ، منشورات  62المادة  )2(
( قانون االجراءات  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001الموافق لـ  1422شوال  07المؤرخ في 01/21

جریدة  » الجبائیة و تحول الى قانون االجراءات الجبائیة باإلجراءاتتلغى االحكام المتعلقة  « 200الجبائیة ) نص المادة 
  . 55، صفحة  23/12/2001بتاریخ  79رسمیة عدد 

 09المؤرخ بتاریخ   76/103أمر رقم   :2012من قانون الطابع ، منشورات المدیریة العامة للضرائب ، طبعة  35) المادة 2(
 31معدلة بموجب المادة تضمن قانون الطابع ، ،  680،ص  15/05/1977بتاریخ 39الجریدة الرسمیة عدد 1976دیسمبر 

 .17-16،ص15/12/1999بتاریخ  92العدد2000من قانون المالیة 
: أمر رقم  2012من قانون الرسم على رقم االعمال ، منشورات المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة  114المادة  (4) 
دیسمبر  26بتاریخ  103جریدة رسمیة عدد على رقم االعمال المتضمن قانون الرسم  ، 1976دیسمبر  09بتاریخ  76/102

   .1520ص ، 1976
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عدم تقدیم الوثائق أو  من قانون الرسم على رقم االعمال أنه في حالة  122و أضافت المادة 
  .دج 10.000دج و 1000 جال المحددة یعاقب بغرامة جبائیة تتراوح ما بینإتالفها خالل اآل

  العقوبات الجزائیة: -
تتضمن القوانین الجزائیة نوعین من العقوبات وهي العقوبات الجبائیة والعقوبات الجزائیة 
وفي أغلب األحیان ترجع هذه القوانین إلى نصوص قانون العقوبات فیما یخص أفعال الغش 

تراض جماعي على إقرار أساس منه: تنص على انه إذا حصل اع 418الضریبي مثال: المادة 
 ،حكام القانونیة المتعلقة بالمساس بحسن سیر االقتصاد الوطنيالضریبة تطبق علیه األ

من قانون العقوبات المحددة التعریف لشریك الذي ساعد لكل  2فقرة  42باإلضافة إلى المادة 
 53یر وكذلك المادة الطرف أو عاون الفاعل أو الفاعلة والذین قبضوا باسهم قسائم یملكها الغ

من قانون  599من قانون العقوبات أیضا المتعلقة بالظروف المخففة بالمادة ونص المادة 
والعقوبات الجزائیة هي نوعین من العقوبات  اإلجراءات الجزائیة التي تنص على اإلكراه البدني

  .نیة تتمثل في العقوبات التكمیلیةتتمثل في العقوبات األصلیة والثا ىاألول
 األصلیة العقوبات:  

 جنایة إلى جنحة من الجریمة وتحول فقط العقوبتین بإحدى وأ والغرامة الحبس في تتمثل   
   .سنة 20 إلى 10 بین ما السجن من قانون العقوبات والتي تنص على 418وتخضع للمادة 

إذا كان الضرر الالحق بالخزینة العامة نتیجة التملص من الضریبة یتجاوز المبلغ 
  ملیون دینار جزائري. 3اإلجمالي 

فقرة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عل أنه " فضال عن  303وتضمنت المادة 
العقوبات الجبائیة المطبقة یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة 

   جزئیا بما یأتي: في إلقرار وعاء الضریبة أو حق رسم خاضع له أو تصفیته كلیا أو
 أو دج 500.000 إلىدج  100.000من بغرامة و أشهر ستة إلى ینشهر  من الحبس -

 دج وال یتجاوز 100.000لص منها متمعندما یفوق مبلغ الحقوق ال العقوبتین هاتین بإحدى
  .دج 1000.000

 أو .دج 2000.000 إلى دج 500.000 من مالیة وغرامة سنتین أشهر إلى 6 من الحبس -
 دج وال یتجاوز 100.000لص منها متمعندما یفوق مبلغ الحقوق ال العقوبتین هاتین بإحدى

   .دج 5000.000
  .دج 500.000 إلى دج 2000.000وغرامة مالیة من سنوات 5 لىسنة إ 02 من لحبسا -
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دج وال  5000.000لص منها متمعندما یفوق مبلغ الحقوق ال العقوبتین هاتین بإحدى أو
  .دج 10.000.000 یتجاوز

 10.000.000 إلى دج 5000.000وغرامة مالیة من سنوات 10 لىسنوات إ 5 من لحبسا -
                        لص متمعندما یفوق مبلغ الحقوق ال العقوبتین هاتین بإحدى أو، دج

  )1( .دج 10.000.000 منها 
على أن تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس  2الفقرة  303كما إضافة المادة  -

قانون من  306العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم مع مراعاة أحكام المادة 
  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

ینتج عنه الحكم  حالة العود في أجل خمس السنواتأنه في  03فقرة  303وأضافت المادة -
القانون مضاعف العقوبات سواء كانت جبائیة أو جزائیة دون اإلخالل بالعقوبات الخاصة 
المنصوص علیها في نصوص أخرى (المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظیفة وغلق 

  .المؤسسة...)
فیما عدم تطبیق الظروف المحققة فیما یخص العقوبة الجبائیة وأبقت على هذا المبدأ 

من قانون  53یخص العقوبة الجزائیة (الحبس والغرامة) حیث یمكن إفادة المتهم بأحكام المادة 
العقوبات متى توافر الشروط والجمع بین الغرامات الجزائیة والغرامات الجبائیة في جنحة الغش 

   .الضریبي
یع تطبیق مبدأ التضامن بین األشخاص فیما بینهم وبین هؤالء والشركات في توق

  العقوبات المالیة المحكوم بها ضدهم في حالة إدانتهم بنفس المخالفة.
 :العقوبات التكمیلیة  

   تتمثل العقوبات التكمیلیة فیما یلي:
 تحدید اإلقامة. 

 المنع من اإلقامة. 

 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق. 

 المصادرة الجزئیة لألموال. 

                                                             
من قانون المالیة سنة  28معدلة بموجب المادة  مرجع سابق ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  303) المادة 1(

 بتاریخ 72العدد  2012قانون المالیة  13المادة بمعدلة  و 9، ص  25/12/2002بتاریخ  86، جریدة رسمیة عدد  2003
  .6،ص 29/12/2011
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 1( تباري.حل الشخص االع( 

  وذلك على نفقة المحكوم علیه ویكون هذا اإلجراء إلزامیا في حالة العود.نشر الحكم وتعلیقه 

  المنع من ممارسة النشاط التجاري للمكلف الصادر في حقه حكم نهائي بممارسة الغش
 )2( .الضریبي

 المنع من ممارسة المهنة المستشار الجبائي أو المحاسب 

 3(.غلق المؤسسة أو الحل مؤقت( 

  قانون الضرائب غیر المباشرة) 525الغش ووسائل التزویر (المادةمصادرة األشیاء موضع. 

  مصادرة األواني غیر المصرح بها المستعملة في عملیات الصنع أو الحیازة وكذلك العربات
 .األخرى المستعملة في نقل األشیاء المحجوزة

  الصفقات لمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة على انه یمنع من المشاركة في ا
سنوات كل شخص حكم علیه بمقرر قضائي نهائي یثبت تورطه في  10 ةالعمومیة لمد

  )4(.الغش الضریبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.38) عوادي مصطفى، رحال نصر، مرجع سابق ، ص  1)  

.17صفحة  29/04/2003بتاریخ  83جریدة رسمیة عدد  2004 التكمیلي من قانون المالیة 29المادة)  2)  
بتاریخ  85العدد  2006قانون المالیة  39 بموجب المادة قانون اإلجراءات الجبائیة ، مرجع سابق ، معدلة 146) المادة (3
   .13صفحة  31/12/2005

.39) عوادي مصطفى، رحال نصر ، مرجع سابق، ص  4)  
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  الفصل االول خاتمة

تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي ظاهرة خطیرة سواء كان دون اي مخالفة یعاقب علیها 
واذا كان  ، لغش الضریبيلیعاقب علیها القانون  خالفةو مأالتهرب الضریبي هذا بالنسبة القانون 

التهرب یمثل اهم التحدیات التي تواجهها الدولة في تطبیقها لسیاستها االقتصادیة واالجتماعیة 
مام بمختلف جوانب هذه الظاهرة ومن خالل ما لو كذا اال شخیصدنا الى محاولة و تقاوهذا ما 
ف دقیق لظاهرة التهرب الضریبي من الناحیة انه من الصعب اعطاء تعریاتضح لنا عرضناه 

كما ان هذه  ،انطلق منها كل باحث تيالنظریة و هذا راجع الى اختالف وجهات النظر ال
وتؤدي بهم  ،لممولیناومترابطة فیما بینها تترجمها تصرفات  ةسباب متداخلأالظاهرة تعود الى 

وجباتهم الضریبیة وهذ باللجوء الى و الجزئي من ادائهم لأالى التملص واالفالت سواء الكلي 
  طرق واسالیب مختلفة وهذا ما زاد في شدة وصعوبة التحكم في هذه الظاهرة .

غیر انه مهما كانت الوسیلة المعتمدة فالنتیجة واحدة تتمثل في االثار السلبیة التي 
على  خلفها هذه الظاهرة على عدة مستویات اجتماعیة ، مالیة ، اقتصادیة وهذا ما یفرضت

الدولة ضرورة الحد من االثار والنتائج السلبیة لهذه من خالل معالجتها والتعرف على اسبابها 
  و جزائیة .أعلیها سواء كانت جبائیة  ترتبةوالعقوبات الم

لظاهرة ن هذا ال یمنع من اتخاذ بعض االجراءات العالجیة بتصحیح االسباب المؤدیة كل
  جهاز الرقابة الجبائیة.ك ةالى االجهزة المختصمن خالل تحویل مهام ذلك التهرب 
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  الفصل الثاني : اإلطار التنظیمي والقانوني للرقابة الجبائیة
  

تهدف اإلدارة الجبائیة من خالل الرقابة الجبائیة إلى مكافحة التهرب والغش الضریبي 
لهم نظرا ألن النظام  تهمالمكلفین بالضریبة من خالل تصریحا والحد من تحایل وتالعب

طواعیة وبنفسه بالتصریح للمكلف الجبائي الجزائري هو نظام تصریحي حیث یمنح الحریة 
خیرة في ن هذه األألزمة البمداخلیه لذا یعتبر الرقابة الجبائیة على هذه التصریحات المقدمة 

ص من دفع أغلبها غیر صادقة نتیجة أخطاء ترتكب سواء على حسن نیة أو عمدا بهدف التمل
الضریبة، لذا منح القانون لإلدارة الجبائیة حقوق وصالحیات من شأنها أن تسمح لهذه األخیرة 

ها وصوال إلى تصحیح األخطاء المرتكبة تبالتأكید من صحة هذه التصریحات وصدقها وقانونی
 تشدیدإلى محاربة الغش الضریبي في سعي من خاللها اإلدارة الجبائیة الوتكمن اإلجراءات إلى 
المقدمة من المكلفین والوثائق المرفقة لها للتأكد من صحة  تاإلقراراالرقابة بالتحقیق في 

  المعلومات.
  أمامالمكلفین العدالة الضریبیة والمساواة  الجبائیة هو تحقیق إن الهدف من الرقابة        
  .الضریبة

الى سنتطرق في المبحث األول ولدراسة االطار التنظیمي والقانوني للرقابة الجبائیة فإننا 
لوسائل اماهیة الرقابة الجبائیة وحقوق المكلفین بالضریبة ، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه 

  لیة والقانونیة للرقابة الجبائیة أما المبحث الثالث فخصصناه لطرق الرقابة الجبائیة.الهیك
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  وواجبات المكلفین بالضریبةالجبائیة وحقوق الرقابة  ةالمبحث األول: ماهی
الرقابة بشكل أو بآخر أمر طبیعي في أي نظام كان إداري أو مالي أو جبائي ألنها 

فأي نظام ال تتوفر فیه رقابة , یؤثر سلبا على خزینة الدولة عیة لكل تصرف دتمثل الوسیلة الر 
  صحیحة وفعالة ومنظمة یعتبر نظاما ناقصا.

ففي هذا األخیر تعد الرقابة الجید یقع على الرقابة الدور الهام في النظام الجبائي 
  الجبائیة من بین الوسائل المستعملة للكشف عن مواطن التهرب الضریبي.

حیث تطرقنا في هذا المبحث الى ثالث مطالب ، ففي المطلب األول الى ماهیة الرقابة 
ل الرقابة الجبائیة وفي المطلب الثالث واألخیر واجبات الجبائیة وفي المطلب الثاني الى أشكا

  المكلفین بالضریبة وحقوقهم.
  ماهیة الرقابة الجبائیة : المطلب األول

تعتبر الرقابة الجبائیة أداة قانونیة لضمان مصلحة الخزینة العمومیة، وحدد لها القانون 
الخطاء المرتكبة من طرف إطارها التشریعي والتنظیمي من أجل اكتشاف النقائص وتصحیح ا

  المكلفین.
  أهداف الرقابة الجبائیة كفرع الثاني.فرع أول  و مفهوم الرقابة كسنتطرق الى 

  : مفهوم الرقابة الجبائیة الفرع األول : 
للوقوف على مفهوم الرقابة الجبائیة رأینا أنه من الضروري  مفهوم الرقابة الجبائیة : -  أوال  

 كل كان إذا مما التحقق « الرقابة هي: )فایول(تحدید مفهوم الرقابة بشكل عام حیث عرف 
 تبیان فهو موضوعها والقواعد المقررة، أما الصادرة والتعلیمات المرسومة للخطة وفقا یسیر شيء
  )1(.» تكرارها منع و یمهاتقو  أجل من الخطأ أو الضعف نواحي
  التعاریف والمفاهیم نجد: أهممن بین      

 هيعلى أنها  الجبائیة الرقابةعرف  " colline fillipe كولین فیلیب"  التعریف األول:
 الشروط من شرطا وتشكل. للضریبة دفع في األفراد بین المساواة لضمان الضروریة الوسیلة

   )2(.المؤسسات بین العدالةو  شریفةال منافسةال لتحقیق والفعالة رئیسیةال
 مجموع على أنها الجبائیة الرقابة" عرف  Claude Laurentكلود لوران " التعریف الثاني:

 ةتبالمكت التصریحاتوصحة  مصداقیة من التحقق قصد الجبائیة اإلدارة بها تقوم التي العملیات
                                                             

  .13, ص1998، األردن،مكتبة دار الثقافة  ، الرقابة االداریة والمالیة على األجهزة الحكومیة ،حمدي سلیمان القبیالت  )1( 
(2) colline fillipe la vérificateur fiscale, Edition économique , paris, 1979, p25 
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 من التهربالتملص و  إلى ترمي التي التدلیسیة العملیات اكتشاف لغرض المكلفین طرف من
  )1(مها.یوتقو  الضریبة دفع

بالضریبة  ینووثائق ومستندات المكلف هي فحص التصریحات وكل سجالت « التعریف الثالث:
أشخاص طبیعیة أو معنویة وذلك بقصد التأكد من صحة  ولها سواء كانوا ذو  ینالخاضع

  )2( .» المعلومات التي تحتویها ملفاتهم الجبائیة
  تعریف المشرع الجزائري:

نه حدد لها ضوابطها. ألم یعرف المشرع الجزائري الرقابة الجبائیة بمفهومها النظري غیر       
اإلدارة الجبائیة الخاصة  مهمةعلى  من قانون اإلجراءات الجبائیة 18فنص المشرع في المادة 

 ضریبة كل لفرض المستعملة والمستندات التصریحات  الجبائیة اإلدارة تراقب «بالرقابة بقوله: 
 الهیئات و المؤسسات على الرقابة حق تمارس أن أیضا  یمكنها كما ، إتاوة أو رسم أو حق أو

  .»طبیعتها كانت مهما مرتبات أو أتعابا أو أجورا تدفع التي و التاجر صفة لها لیست التي
  بنص في الفقرة الثانیة من نفس المادة: المهمةثم بین بصورة موجزة كیفیة القیام بهذه     
 فتحها ساعات خالل المعنیة، المؤسسات و المنشآت مستوى على الرقابة حق ممارسة تتم «  

  » نشاطها ممارسة وساعات للجمهـور
  التعریف الشامل: 

 الجبائیة اإلدارة بها تقوم التي والفحص التحقیق عملیات مختلف تشمل الجبائیة الرقابة
  :أهمها بالنظر إلى مجموعة المعاییر ینالمكلف باختالف تختلف و 

 خالل من المستخرجة صالنقائ، القانونیة طبیعة ال، حجم رقم األعمالالنظام الجبائي المطبق,
   .الجبائي الملف فحص

إذن الرقابة الجبائیة هي مجموعة العملیات التي تقوم بها اإلدارة الجبائیة قصد التحقق من       
ومات المحصل علیها هو مصرح به والمعل وقانونیة تصریحات المكلفین ومقارنة مامصداقیة 

  من مصادر أخرى.
      

                                                             
  .201,  صمرجع سابق منور أوسریر ،  ،محمد حمو )1( 
 ، 2009مداخلة بعنوان نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من أثار األزمة حالة الجزائر ; ولهي بوعالم )2( 

  .7ص،  20/10/2009الجزائر, جامعة سطیف، ملتقى األزمة المالیة واالقتصادیة 
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  نستخلص أن األسباب الحقیقیة للرقابة الجبائیة تتمثل في سببین اثنین هما:یمكن أن 
   . متابعة التصریحات الجبائیة -
  .مكافحة الغش والتهرب الضریبيوسیلة ل - 

  أهداف الرقابة الجبائیة: الفرع الثاني:
القانون من صالحیات في  لها خول بما الجبائیة الرقابة تطبیق صالحیة الجبائیة لإلدارة

التشریع الجبائي من خالل فرض الضرائب وتحصیلها إلى ممارسة الرقابة علیها وذلك تنفیذ 
  لتحقیق أهداف عدیدة نذكر منها:

 التأكد خالل من الجبائیة للرقابة القانوني الهدف یتمثل الهدف القانوني للرقابة الجبائیة: -1
 اوحرص لذا واألنظمة، قوانینلل للمكلفین المالیة التصرفات مختلف ومسایرة مطابقة مدى من

 المكلفین لمعاقبة والمحاسبة المسؤولیة مبدأ على الجبائیة الرقابة تركز األخیرة هذه سالمة على
 )1(.الجبائیة مستحقاتهم أداء من للتهرب یمارسونها مخالفات أو انحرافات أي عن بالضریبة

   :للرقابة الجبائیة اإلداري الهدف -2
 التي والمعلومات الخدمات خالل من الضریبیة لإلدارة اهام رادو  الجبائیة الرقابة تؤدي    

  .واألداء الفعالیة زیادة في وكبیر حیوي بشكل تساهم والتي تقدمها
 : ةتیاآل النقاط في تحدیدها ویمكن     

وهذا  بها المعمول التشریعات في والخلل النقص أوجه إلى التنبیه على الجبائیة الرقابة تساعد -
 التصحیحیة اإلجراءات اتخاذ على الجبائیة اإلدارة یساعد ما

 وتقییم بأسبابها واإللمام المعرفة في الجبائیة اإلدارة یساعد األخطاء وكشف االنحرافات تحدید -
 .ذلك عن تنجم التي المشكالت لمواجهة المناسبة القرارات اتخاذ وبالتالي آثارها،

  .)الضریبي التهرب نسب لامث( اإلحصائیات بإعداد الجبائیة الرقابة عملیة اهمتس -
  )2( ضمان تماسك واستمراریة النظام التصریحي. -
   :للرقابة الجبائیة واالقتصادي المالي الهدف -3

الضیاع بمختلف أشكالها  من العامة األموال على المحافظة إلى الجبائیة الرقابة تهدف      
العام وزیادة  اإلنفاقالخزینة العمومیة (زیادة األموال) التي تساعد على  إیراداتبغرض زیادات 

  .للمجتمع الرفاهیة مستوى
                                                             

  ، 202مرجع سابق . ص  ، منور أوسریر ،محمد حمو )1( 
  ، نفس الصفحة.نفس المرجع ،منور أوسریر، محمد حمو  )2( 
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كما تهف الرقابة أیضا إلى المحافظة على أموال الخزینة وضمان حقوقها وتعوید المكلفین     
 بالضریبة بالتصریح الصحیح.

   :للرقابة الجبائیة االجتماعي الهدف -4
 في تقصیره أو واإلهمال السرقة مثل صورها بمختلف كلفینالم انحرافات ومحاربة منع -    
 .المجتمع تجاها واجباته وتحمل أداء

 .)الضریبة أمام المساواة ( بالضریبة المكلفین بین الجبائیة العدالة تحقیق -    

  المطلب الثاني : أشكال الرقابة الجبائیة
  الجبائیة من قبل المكلفین والتي تتطلب الرقابة مما  تنظرا لتزاید الكم الهائل للتصریحا

  یتطلب من اإلدارة تنویع مخطط عملها ونشاطها وتأخذ في ذلك أشكاال البد من إتباعها في 
  وتأخذ الرقابة الجبائیة نوعین من الرقابة هما:  )1(حدود ماهو مقرر في التشریعات المنظمة لها

  الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة.
  الداخلیة وكفرع ثاني الى الرقابة الخارجیة.كفرع أول الى الرقابة  نا في هذا المطلب تطرق

  : الرقابة الداخلیة:الفرع األول 
وهي رقابة تتم داخل المكاتب من طرف أعوان اإلدارة الجبائیة من خالل التصفح    

لمختلف الوثائق وهذا دور المفتشیة الضرائب التي تقوم بهذا النوع من الرقابة وتأخذ الرقابة 
  الوثائق . على صورتین فإما أن تكون رقابة شكلیة أو رقابةالداخلیة بدورها 

تتم الرقابة الشكلیة عموما على مستوى مفتشیة الضرائب في دائرة  الرقابة الشكلیة: -أوال 
والتابعة لمكان ممارسة النشاط الخاضع للضریبة وتنجز كل سنة وتعتبر كمرحلة  االختصاص

  تمهیدیة وكخطوة 
  .أولى

عملیة رقابیة تبدأ منذ استالم اإلدارة الجبائیة للتصریحات المودعة  لالشكلیة أو وتعتبر الرقابة 
  .من قبل المكلفین وتتم مراقبتها بطریقة منظمة من خالل التصفح الشكلي للعناصر المصرح بها

  
  
  

                                                             
 . 57ص، رجع سابق م عیسى بلخوخ ، )1(
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  .) :   یتعلق بالرقابة على الوثائق4الجدول (رقم  

- 2009-2008-2007الجدول أعاله یبین عملیات الرقابة الجبائیة المنجزة للسنوات 
  )1( على المستوى الوطني.  2010-2011

التصریحات (أخطاء الحساب، المعدالت...) وتصحیح األخطاء المادیة الظاهرة في 
الشهري أو  التصریحات السنویة والمعلومات المصرح بها في التصریحإلى مقارنة  باإلضافة

بالرسم على النشاط المهني، والضریبة على أرباح الشركات ، والضریبة على  الثالثي فیما یتعلق
   والمعلومات المتوفرة لدى اإلدارة الجبائیة. الدخل االجمالي

الغرض منها هو ضمان أن التصریحات المقدمة تمت بطریقة ذن الرقابة الشكلیة ا 
مقارنة بما تحتویه من معلومات وتلك  بإجراءصحیحة من الناحیة الشكلیة دون التعمق فیها 

  الجبائیة.. اإلدارةالتي تتوفر لدى 
لهذه الرقابة فهي تعتبر أول عملیة رقابیة للتصریحات  مما سبق نستخلص خاصیتین    

  وتهدف إلى مراقبة شكل التصریحات فقط دون التأكد من صحة هذه األخیرة.
الرقابة على الوثائق هي عكس الرقابة الشكلیة التي تعتبر  الرقابة على الوثائق: - ثانیا 

ریحات المقدمة ویكون على الدقیق للتص تمهیدیة للرقابة على الوثائق حیث تتمیز بالفحص
والسجالت المحاسبیة وتقارن كل  ئة، حیث تتطلب إحضار الوثائقمجمل التصریحات المهی

محتویات التصریح بالوثائق الملحقة به ومجموع المعلومات والوثائق التي یتم الحصول علیها 
المكلف، بمعنى ها وبین ینالمتعلقة بالمعامالت والصفقات التي أبرمت بو من بعض اإلدارات 

ل المصرح بها باإلضافة إلى یمع المداختجانسها بة و تآخر هي فحص للتصریحات الجبائیة لمكت
  .ة المصلحة حوز في  التي هي تالمعلوماو الوثائق 

أما في حالة النقص أو الغموض هنا یستطیع المحقق أن یطلب بعض المعلومات أو       
  .طرف المكلف التوضیحات من

                                                             
  . 64عدد ، 2012 ، منشورات المدیریة العامة للضرائب  ، وزارة المالیة،الضرائب  المدیریة العامةرسالة  )1(

  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات
الوثائق عدد 
  المراقبة

30894  32795  30365  30029  27291  

  26224016076  32293982830  28246714392  30015195068  33162154643 قیمة اإلیرادات 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


66 
 

  المعلومات:طلب  -1
بموجب المهام واالمتیازات المختلفة من قبل القانون الجبائي للمحقق یمكنه أن یطلب من      

یتخذ المكلف إمداده ببعض المعلومات حول النقاط التي احتوتها التصریحات المقدمة وقد 
یرسل  الصیغة الشفویة أو الكتابیة وفي حالة عدم رد المكلف ال یطبق علیها عقوبات بلالطلب 

  .له طلب كتابي آخر
  طلب التبریرات والتوضیحات: -2
كون الجواب الذي تم یفي حالة رفض المكلف بالضریبة على الطلب الشفوي أو لما       

على بعض النقاط المطلوب توضیحها یتعین على المحقق أن  اإلجابةتقدیمه عبارة عن رفض 
التي یراها المحقق ضروریة للحصول یعد طلبا كتابیا ویجب أن یحتوي هذا األخیر على النقاط 

على التبریرات والتوضیحات ألن المكلف مطالب بتقدیم الشروحات لإلدارة الضریبیة في حالة 
في حوزة اإلدارة الضریبیة هو  ي التصریحات وماهو موجود ف شف بین ماتعدم التناسق المك

هو مصرح به من أرقام  كما یجب تقدیم الدلیل الكافي على أن ما, من معلومات تحصلت علیها
صحیحة ودقیقة. وطلب التوضیحات والتبریرات من طرف المكلف بالضریبة ال یجب أن یتعدى 

  )1(.یوما لتقدیم الرد علیها 30مدة 
اإلجراءات غیر كافیة بالنسبة للمحقق وهنا یلجأ إلى الرقابة الخارجیة  ون هذهتكوقد      

 ، اكتشاف المكلفین وكنتیجة نستخلصها أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو بالدرجة األولى
  : األمناءبالضریبة غیر 

  .تصحیح األخطاء المرتكبة في التصریحات  -    
ى رقابة معمقة في مقر المكلفین (اختیار الملفات عملیة تمهید تسمح للمراقب للجوء إل -  

   موضوع الرقابة المعمقة).
  
  
  
  
  

                                                             
، جریدة 2009من قانون المالیة  36، معدلة بموجب المادة ، مرجع سابق من قانون اإلجراءات الجبائیة  19المادة  )1(

  . 10 ص، 2008/ 12/ 31بتاریخ  74رسمیة عدد 
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  : الرقابة الخارجیة:الفرع الثاني 
  كان (الرقابة المعمقة):مالرقابة في عین ال - 

تعد الرقابة الخارجیة أو الرقابة في عین المكان تدخال مباشرا لألمكنة التي یزاول المكلفون      
أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طریق الفحص المیداني 
للدفاتر والوثائق المحاسبیة وكذا جمیع الوثائق الملحقة وتبریراتها الالزمة في محاولة الكشف 

احتماالت التهرب وهذا بهدف مقارنة العناصر والمعطیات المصرح بها مع تلك الموجودة عن 
  .على أرضیة الواقع 

لحقیقة النشاط الممارس للمؤسسة  وتعتبر هذه الطریقة أكثرها فعالیة حیث تسمح بمراقبة دقیقة
إلضافة إلى محل المراقبة والتحقیق بالتعرف على مختلف وسائل اإلنتاج وطرائق استعمالها با

  )1 (درجة تأهیل العمال المستخدمین لهذه الوسائل.
  وسائل : 3ولقد كرس النظام الجبائي الجزائري هذا النوع من الرقابة لیشمل هذا التحقیق     
  .التحقیق المحاسبي -

  .التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة -

  .التحقیق المصوب -

  خالل المبحث الثالث بأكثر تفصیل. من عوسنتطرق إلى هذه األنوا
     ) 2( والشكل اآلتي یبین اشكال الرقابة الجبائیة.

    
                                                  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .46-45ص، 2004، دار قرطبة للنشر والتوزیع ،، الطبعة األولى التهرب والغش الضریبي في الجزائر ،مراد ناصر )1( 
   .2014المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة , المدیریة الوالئیة للضرائب لوالیة بسكرة , ) 2( 

 أشكال الرقابة الجبائیة

  الرقابة المعمقة

على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة 
 الجبائیة

  الرقابة الداخلیة (العامة)

على مستوى مفتشیة الضرائب 
 المختصة

 الرقابة الشكلیة
 الرقابة على المحاسبة

 الرقابة على الوثائق
  الرقابة المعمقة

 لمجمل الوضعیة الجبائیة

  التحقیق المصوب
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  المطلب الثالث: واجبات المكلفین بالضریبة وحقوقهم
من الواجب احترامها لها  جبائیة عدیدة والتي اللتزاماتیخضع المكلف بالضریبة 

ومعرفتها وااللتزام بها لتفادي العقوبات المفروضة لمخالفیها لذا أوجب المشرع على المكلفین 
  جملة من الواجبات الجبائیة سواء كانت ذات طابع محاسبي أو جبائي.

  اني.والحقوق كفرع ث ،فرع أول الواجبات كالى  حیث سنتناول في هذا المطلب
  واجبات المكلفین بالضریبةالالفرع األول : 

نص المشرع الجبائي على جملة من الواجبات والحقوق على المكلفین بالضریبة ذات 
 .طابع محاسبي وجبائي في نفس الوقت

في  التجاري القانون في ةحددمااللتزامات  هذه ذات الطابع المحاسبي: تااللتزاما -أوال 
  :یمكن تلخیصها في النقاط التالیةو  11 – 10 – 09 المواد

 09  المادة في الیومیة دفتر مسك التجاري القانون لزمأ دفتر الیومیة (سجل الیومیة): - 1
 یوما فیه یعد ،الیومیة دفتر بمسك ملزم تاجر صفة له معنوي أو طبیعي شخص كل «: تنص
 في بالتحقیق تسمح التي المستندات كل و الدفتر هذا یحفظ أن شرط ،المقامة العملیات بیوم
 )1(.» بیوم یوم العملیات هذه

 التجاري ویجب أن یصادق علیه من قبل قاضي القسم ومرقم موقع دفتر الیومیة فدفتر    
 قبل من موقع یومیتهم فدفتر تجاریة غیر بأرباح یقومون الذین األشخاص یخص فیما لمحكمةل

 .نشاطهم مقر في الموجودة الضرائب مصلحة رئیس

 فیجب ،المحاسبة إللغاء سبباه غیاب، و الجبائیة المصلحة من طلب كل عند یقدم الدفتر هذاو    
  للقوانین. طبقا المحاسبة تمسك أن
 یوم بعد یوما متتابعة بتواریخ للمؤسسة المادیة العملیات تسجیل على مبني یكون الدفتر هذا  

قیمتها  وأ نوعها كان مهما عملیة كل فیه قیدوت ، األقل على شهریا العملیات نتائج مع
 .إثباتیة مستنداتب

  
  

                                                             
 101المتضمن القانون التجاري جریدة رسمیة عدد  26/09/1975المؤرخ في  59- 75أمر رقم  القانون التجاري 9المادة  )1(

  .04،ص1975سنة 
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والذي یقتضي  الجرد دفتر مسكب التجاري القانون مثل دفاتر الیومیة ألزم : الجرد دفتر - 2
 یسمح والجرد ، مدققة بصفة السنویة الخصوم و األصول عناصر جمیع على الجردبإجراء 
 )1(.المؤسسة وضعیة معرفة بالتاليو  الختامیة المیزانیة انجاز أجل من الحسابات جمیع برصد

 :البد الجرد وأ الیومیة دفترل القانونیة الصیغةولكي تتوفر     

 .المحكمة قاضي من مؤشرة تكون أن -     

 .بیاض أو فراغ كل من تخلوا -     

  .وال الحشو الشطب وال الهوامش على الكتابة یمنع -     
   سنوات من تاریخ إقفال السنة المالیة. 10االحتفاظ بالدفاتر لمدة  -     

دفتري الیومیة والجرد ووسائل ب االحتفاظیتم  : وسائل اإلثبات و ةیالمحاسب دفاترال حفظ -3
 )2(وهذا ألهمیتها في عملیة التحقیق. سنوات 10 لمدة اإلثبات

 : جبائيال طابعال ذات لتزاماتاال - ثانیا 

 اإلدارة بین العالقة تنظیمل بالضرورة تهدفالقانون  شرعها الجبائیة االلتزاماتهذه       
وتتمثل في عدد من التصریحات المنصوص علیها في التشریع الجبائي  , المكلفینو  الجبائیة

 تتمثل في:

 : بالوجود التصریح  -1

ویودع  , یوم من بدایة النشاط 30اب تصرح بالوجود في أجل تباكت الجبائي ألزم المشرع     
مكان فرض الضریبة والخاضعین للضریبة على الشركات أو الضریبة  الضرائب یة مفتشلدى 

مطابق للنموذج الذي تقدمه  یحر صوهذا الت, على الدخل اإلجمالي أو الضریبة الجزافیة الوحیدة 
  )3 (اإلدارة.
 الجزائر خارج أو ،الجزائر في العنوان,  االجتماعي النشاط ,اللقب و االسم یتضمن      
  .اإلحصائي التعریف رقم ،النشاط طبیعة ،األجنبیة الجنسیة لذوي بالنسبة

  .التصریح الشهري أو الثالثي -

                                                             
  .04ص ، القانون التجاري , مرجع سابق ، 10المادة  )1(
  . 5,  ص  نفس المرجع,  12المادة  )2(
من قانون المالیة  14المعدلة بموجب المادة ، مرجع سابق، من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة  183المادة  )3(

  .08ص ،  2006دیسمبر  27بتاریخ  85الجریدة الرسمیة عدد  2007
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لدى قباضة الضرائب المتنوعة بجمل الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو  تصریحإیداع   -
المعني وهو نموذج تقدمه اإلدارة یوم الموالي للشهر أو الثالثي  20المقتطعة خالل 

 الجبائیة (المفتشیة) .

 بمداخیله تصریح اكتتاب الرسوم و للضرائب خاضع شخص كل على :السنوي التصریح - 2
یكون   تقدمه اإلدارة الجبائیة بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات نموذج بموجب سنة كل في

للسنة الفارطة، أما الخاضعة للضریبة إلى قبل أول من ماي تصریحا تقیمه األرباح المحققة 
أول أفریل من كل سنة قبل فالتصریح یقدم  ,الدخل اإلجمالي صنف أرباح صناعیة أو تجاریة

الضرائب مكان اإلقامة  مفتشیةویقدم إلى  ,المحصلة المداخیل و األرباح اليإجم تضمنیمالیة  
 الحیة.فو  صناعیةلمهن تجاریة  باإلضافة للممارسین ,اإلقلیميأو التي یقع في مجالها 

من قانون الضرائب المباشرة  195نصت المادة  :المؤسسة توقف أو بالتنازل التصریح -3
 للضریبة الخاضعة للمؤسسة الجزئي أو الكلي التوقف أو التنازل حالة فيوالرسوم المماثلة أنه 

على المكلفین  وجب ،التجاري غیرال أو التجاري لنشاطها الحقیقي الربح على المفروض
أیام كما  10أجل  وضمنبالضریبة أن یشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط 

وكذا عند , بالتاریخ الذي أصبح فیه التنازل أو التوقف فعلیا أو یحیطوه علما ,هو محدد 
  .االقتضاء اسم المتنازل له ولقبه وعنوانه

 اإلجراءات من بمجموعة 2002 لسنة المالیة قانون نص : اإلحصائي التعریف رقم وضع -4
 إجراء وهو، اإلحصائي التعریف رقم وضعقصد محاربة التهرب الضریبي ومنها   التدابیر و

ومهما كان  أو معنویین نالتقید به وسواء كانوا أشخاص طبیعیی لمكلفإلزامي وضروري على ا
ه تقدیم عدمو  .بنشاطهم المتعلقةالوثائق  یعفي جم ،حرفي ،تجاري ،نوع النشاط المزاول صناعي

  یترتب علیه عقوبات.
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 بالضریبة للمكلف الممنوحة والضمانات الحقوق:  الفرع الثاني

وهذا مقابل الحقوق الممنوحة ضمانـات و  حقوق بالضریبة للمكلفین الجبائي المشرع منح 
وخلق لجو ما لتفاهم بین المكلف والمراقب  ألعوان اإلدارة الجبائیة لممارسة مهمتهم الرقابیة

  التقویم. اسعلى أسهو  وهذه الحقوق منها ما هو مرتبط بحق الرقابة الجبائیة ومنها ماالجبائي 
   ضمانات متعلقة بحق الرقابة (التحقیق): - أوال 

بهذه  واإلخاللعند سیر التحقیق على األعوان المحققین احترام الضمانات الممنوحة للمكلف 
  الضمانات یؤدي إلى بطالن إجراءات التحقیق.

  بالتحقیق): اإلشعارالمسبق ( اإلعالم -  1
إلرسال إشعار بالمراقبة  الجبائیة عند إجراء أي مراقبة جبائیة اإلدارةعلى أعوان یجب  

في مقابل إشعار باالستالم من المكلف مرفق بمیثاق الحقوق وواجبات المكلف الخاضع للرقابة 
  .أیام لتحضیر محاسبته في حال مراقبة محاسبته 10ألجل إعالمه وللمكلف أجل 

ألنه ال یمكن إجراء تحقیق  3الجبائیة الفقرة  اإلجراءاتمن قانون  21وأضافت المادة 
الجبائیة فیما یتعلق بالضریبة على الدخل دون إعالم المكلف بالضریبة مسبقا  معمق لوضعیة

من خالل إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمه له مع إشعار باالستالم مرفوق بمیثاق حقوق 
یوما ابتداء من تاریخ  15له أجل المكلف بالضریبة المحقق في وضعیة الجبائیة و  وواجبات
ویمكن تمدیدا ألجل بناء على طلب واإلشعار بالتحقیق المرسل مقابل إشعار  ، االستالم

  .بالوصول إما بالبرید أو یسلم مباشرة للمكلف بالضریبة أو موكله
  )1(.واإلشعار بالتحقیق یوضح فیه 

  بالنسبة للتحقیق المحاسبي:* 
  اسم ولقب المكلف. -     
  أسماء وألقاب ورتب المحققین  -     
  تاریخ وساعة أول تدخل في المؤسسة -     
  ة للرقابة.عالضرائب، الحقوق والرسوم الخاض -     

  سنوات التحقیق والوثائق الواجب إطالع علیها. -     
  .اإلشعارأیام ابتداء من تاریخ استالم هذا  10األجل األدنى للتحضیر مدته  -     

                                                             
، كلیة العلوم االقتصادیة ، الماجستیر علوم التسییرشهادة ، مذكرة لنیل  الجزائرفعالیات الرقابة الجبائیة في  ،  نوى نجاة )1(

  .56جامعة الجزائر, ص ، ، 2003/2004سنة الجامعیة 
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  الوضعیة الجبائیة: مجمل بة للتحقیق المعمق فيبالنس* 
  اسم ولقب المكلف. -     
  أسماء ورتب المحققین  -     
  المراقبینتاریخ وساعة تدخل  -     
  من اختیار المكلف. بمستشارالستعانة اإمكانیة  -     
  أیام ابتداء من تاریخ استالم هذا اإلشعار. 15األجل األدنى للتحضیر مدته  -     

وكمالحظة، ال یمكن للمراقب الجبائي البدء في التحقیق إال بعد إرسال اإلشعار بالتحقیق 
مدة التحضیر الممنوحة للمكلف، ویمكن أن تلغى هذه المدة في حالة الرقابة المفاجئة وانتهاء 

ة من قبل المؤسسة، أو التثبت من وجود والتي ترمي إلى معاینة العناصر المادیة المستعمل
الوثائق المحاسبیة وفي هذه الحالة یسلم اإلشعار بالتحقیق مع بدایة عملیات المراقبة، وال یمكن 

  )1(.البدء في الفحص للوثائق المحاسبیة إال بعد استنفاذ أجل التحضیر
  :میثاق المكلفة بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة -2

إلزاما على المراقب منح المكلف میثاق المكلفین المراقبین، وهي وثیقة محاسبیة واضحة 
یمنح و متضمنة القواعد األساسیة للرقابة الجبائیة وكذا حقوق وواجبات المكلفین بالضریبة 

  یوم لتدخل المحقق. أولللمكلف في 
   االستعانة بمستشار: -3

من  لقد منح المشرع الجبائي للمكلف الخاضع للرقابة الجبائیة االستعانة بمستشار 
یجب تحت طائلة بطالن اإلجراء أن یشار في اإلشعار  : «06فقرة  20اختیاره، نص المادة 

من أجل  اختیارهبمستشار من  االستعانةبإعادة التقویم إلى أن المكلف بالضریبة له الحق في 
  )2(.»رفع مبلغ الضریبة أو من أجل اإلجابة علیها اقتراحاتمناقشة 

ن أجل متابعة میا، وهذا حامم ،ویكون هذا المستشار إما محاسبا أو مستشارا جبائیا
   عملیات الرقابة والرد على اقتراحات إلدارة الجبائیة ومناقشتها.

                                                             
،  2010منشورات المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة، طبعةمیثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة ,  )1(

  .29ص
 2009من قانون المالیة سنة  37المادةبموجب  ةالمعدل مرجع سابق ، االجراءات الجبائیة، قانونمن  6الفقرة  20المادة  )2(

 72، جریدة رسمیة عدد 2012من قانون المالیة لسنة 31، والمادة 11،ص31/12/2008بتاریخ  74جریدة رسمیة عدد 
 30بتاریخ  72جریدة الرسمیة العدد  2013نون المالیة سنة من قا 10لمادة وا 11-10،ص  2011دیسمبر  29بتاریخ 

  .07ص ، 2012دیسمبر 
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   عدم إعادة الرقابة:-4
ال یمكن لإلدارة الجبائیة أن یتحرى رقابة ثانیة خالل نفس الفترة سواء كان في التحقیق 
المحاسبي او التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة ما عدا في اكتشاف المراقب الجبائي 
بعد التحقیقات استعمال المكلف لممارسات تدلیسیة أثناء التحقیق أو أدلى بمعلومات خاطئة أو 

  كاملة. غیر
   الرقابة في عین المكان:مدة  یدتحد -5
أشهر فیما  03أكثر من إن مدة التحقیق الجبائي كما حددها المشرع الجبائي محددة قانونا  

  حیث:  یخص
 نص سنة 01 یتجاوز أن المكلف الجبائیة الوضعیة مجمل في المعمق التحقیق حالة في -

  من قانون االجراءات الجبائیة. 4 فقرة 21 المادة
 ، واحدة سنة تفوق فترة طیلة الشاملة الجبائیة الوضعیة في قالمعم التحقیق یمتد أن یمكن ال «

  »بالتحقیق شعارلإل تسلیمه تاریخ أو بالتحقیق اإلشعار استالم تاریخ من اعتبارا
 ال «: من قانون االجراءات الجبائیة  5فقرة  20في حالة التحقیق المحاسبي تناولته المادة  -

 الدفاتریخص  مافی المكان، عین في التحقیق مدة تستغرق أن اإلجراء بطالن طائلة تحت یمكن
  .» أشهر فیما یخص 3 من أكثر المحاسبیة الوثائق و
دج بالنسبة  1000.000مؤسسات تأدیة الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال یتجاوز  -

  فیها. محقق مالیةلكل سنة 
دج بالنسبة لكل سنة  2000.000كل المؤسسات األخرى، إذا كان رقم أعمالها ال یتجاوز  -

أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعاله إذا كان  06مالیة محقق فیها، ویمتد هذا األجل إلى 
سنة  دج بالنسبة لكل 10.000.00و  5000.000رقم أعمالها السنوي ال یفوق على التوالي 

  مالیة محقق فیها.
أشهر استثناء  09 ىالمكان في جمیع الحاالت األخر  نیتجاوز مدة التحقیق بعیال ویجب أن  -

تطبق مدة الرقابة في حالة استعمال مناورات تدلیسیة مثبتة قانونا أو قدم المكلف معلومات ال 
  .جال المحددةغیر كاملة أو غیر صحیحة أثناء التحقیق وفي اآل
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یتمثل في الحوار الشفوي أو اكتتاب بین المكلف والمحقق   :االعتراضي (حق الرد) اإلجراء-6 
الجبائي من خالل سیر عملیة الرقابة ومعرفة كل التوضیحات الضروریة حول التعدیالت مما 
یسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بین اإلدارة الجبائیة والمكلف الخاضع للتحقیق وهذا تقلیال 

  )1(.المنازعات في المستقبللعدد 
منح القانون الجبائي للمكلف ضمانات في حالة خضوع  ي أو اللجوء الودي:عانز اللجوء ال-7

هذا األخیر وأعطى المشرع الجبائي للمكلف  حتجاجالمكلف للرقابة الجبائیة وهذا من خالل ا
 اإلجراءاتللضرائب من خالل استئناف  لوالئيا یرالمد –للجوء إلى السلطات العلیا ا

  :هياالعتراضیة وطرف االستئناف و 
  .حالة اللجوء النزاعي من أجل تصحیح األخطاء المرتكبة في الوعاء -
یجوز للمكلفین بالضریبة أن یلتمسوا  «بنصها:  1- 93أما اللجوء الودي فقد تناولته المادة  -

الجبائي  عوز أو ضیق اإلعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفیف منها في حالة
  )2(.»الجبائي یستحیل علیهم تسدید دینهم

 المبحث الثاني : الوسائل الهیكلیة والقانونیة للرقابة الجبائیة
الهیكلیة  واألجهزة المخولة لها قانونا  تعتمد الرقابة الجبائیة على مجموعة من الوسائل

بعملیة الرقابة وذلك لتحسین طرق أداء عملیة التحقیق ، ولقد منح المنح المشرع الجبائي  للقیام
  الجزائري ألعوان هذه األجهزة مجموعة من الحقوق والصالحیات من أجل أداء مهمتها الرقابیة.

حیث تطرقنا في المطلب األول الى  وسیتم تناول في هذ المبحث الثاني الى مطلبین،
  الوسائل الهیكلیة للرقابة الجبائیة ، وفي المطلب الثاني الى الوسائل القانونیة للرقابة الجبائیة.

  

  

  

                                                             
، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي الجزائري ، طبعة ثانیة، مطبعة  ، زین یونسعواد مصطفى)1( 

  . 21 ص، 2010/2011سخري  للنشر ،الجزائر،
 80،جریدة رسمیة عدد2011من قانون المالیة سنة 48،معدلة بموجب الدادة المرجع، نفس  1فقرة 93 المادة  )2( 

  .15،ص29/12/2011بتاریخ 72جریدة رسمیة عدد 2012من قانون المالیة  42والمادة  13،ص30/12/2010بتاریخ
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  المطلب األول : الوسائل الهیكلیة للرقابة الجبائیة
تتمثل أجهزة الرقابة الجبائیة في الوسائل الجبائیة المكلفة بمهمة الرقابة ، وبواسطتها یتم 

من عدة أجهزة مهیكلة تقوم بعملیة المراقبة  تنفیذ برامج التحقیق، حیث تتشكل اإلدارة  الجبائیة 
  على مستوى الوطني الهدف منها مكافحة الغش والتهرب الضریبي  وتحصیل الضرائب.

 ، في الفرع األول الى األجهزة المكلفة بالرقابة الجبائیة على المستوى المركزيق سنتطر 
  وفي الفرع الثاني الى المصالح غیر المركزیة.

  الفرع األول : األجهزة المكلفة بالرقابة الجبائیة على المستوى المركزي
   (DRV)      مدیریة البحث والمراجعات -
جویلیة 13المؤرخ بتاریخ  98/228المرسوم التنفیذي رقم نشأت هاته المدیریة بمقتضى أ

الذي یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة المالیة ، وأسندت لها مهمة تسییر  )1( 1998
عملیات الرقابة الجبائیة على المستوى المركزي وجاءت مدعمة لباقي المدیریات سواء على 

تها تمتد على المستوى الوطني وبدایة عملها المستوى الجهوي أو الوالئي ، كما أن اختصاصا
،وهي مكلفة بالكشف على التیارات الكبیرة للتهرب الضریبي و مكافحته 1998كان في سبتمبر 

  ، وتحسین المردودیة الجبائیة العامة مع أخذ بعین االعتبار بحقوق المكلفین في هذا اإلطار.
الح جهویة للبحث والمراجعات وأربع وهي تتبع المدیریة العامة للضرائب وتتضمن ثالث مص

  مدیریات فرعیة ، وتضمن مدیریة األبحاث والمرجعات:
 المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة:   

تقوم بمتابعة أعمال الفرق التي تنفذ برنامج التحقیقات وتقیم مردودیتها وتسهر على احترام 
  القوانین المعمول بها أثناء التدخالت وهي تشمل : 

  التقییمات والتحلیل ومراقبة المرجعات .مكتب  -
 مكتب متابعة التحمیل والمنازعات الناجمة عن المراجعات . -

 

                                                             
  .23ص ،1998السنة ،51الجریدة الرسمیةعدد ،13/07/1998المؤرخ في  98/228) مرسوم تنفیذي رقم 1(
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  تتكلف ببرمجة :المدیریة الفرعیة للتحریات والبحث عن المعلومات الجبائیة
وتقیید كل التحریات والتحقیقات واالبحاث والمرجعات الجبائیة على مستوى التراب 
الوطني ، والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة والحفاظ علیها ومراقبة إستعمالها 

 وتتكون من :
  مكتب تنظیم وتطویر البحث عن المعلومة الجبائیة . -
 مكتب البطاقات. -
 تحقیقات .مكتب االستقصاءات وال -

 جراءات المراجعةا المدیریة ٕ تتكلف بإعداد القیاس والمناهج  :لفرعیة للمقیاس وا
نجاز عملیات مكافحة الغش والتهرب  ٕ التي یتعین اتخاذها في تنفیذ المراجعات المحاسبیة وا

  ت األخرى وتشمل :ار االضریبي، وتنسیقها مع اإلد
  مكتب مكافحة الغش الجبائي . -
 والمناهج .مكتب القیاس  -
 مكتب اإلجراءات والوثائق . -
  المدیریة الفرعیة للبرمجة 

تقوم باالختیار األحسن لبرامج التحقیق الجبائي والقیام باإلحصائیات وتنفیذ برامج مسطرة 
  وتشمل على :

  مكتب برمجة المرجعات في المحاسبة .  -
 مكتب برمجة التحقیقات المعمقة في مجمل الوضعیة الجبائیة  . -
 اإلحصائیات .مكتب  -
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  الفرع الثاني : المصالح غیر المركزیة
  تسمى بالمصالح الخارجیة ولها صالحیات مستقلة نسبیا عن اإلدارة المركزیة وتتكون من: 

  المدیریات الجهویة للضرائب . -
 المدیریات الوالئیة للضرائب . -
 المصالح الجهویة لألبحاث والمرجعات . -
 قباضات الضرائب . -
 الضرائب .مفتشیة  -
 )1( مدیریة كبریات المؤسسات. -

هي امتداد للمصالح المركزیة على المستوى المحلي : أوال : المدیریة الجهویة للضرائب
ودوره األساسي ، المعدل والمتمم 1991فیفري  23المؤرخ في  91/60محددة بمرسوم رقم 

  )2( .متابعة نشاطات المدیریات الوالئیة للضرائب التي تتبعها إقلیمیا
  :  وتضم مدیریات فرعیة

  مدیریة الفرعیة للرقابة . -
  مدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل . -
 مدیریة الفرعیة للتكوین . -
 مدیریة الفرعیة للعمالیات الجبائیة . -

   تتكون من خمس مدیریات فرعیة  وهم :: ثانیا: المدیریات الوالئیة للضرائب
  المدیریة الفرعیة للتحصیل. -
 الفرعیة للمنازعات .المدیریة  -
 المدیریة الفرعیة للعمالیات الجبائیة . -
 المدیریة الفرعیة للوسائل. -

 
                                                             

 .13ص ،2002،السنة64الجریدة الرسمیةعدد ،28/09/2002المؤرخ في  02/303من المرسوم التنفیذي رقم 2) المادة1(
  .1998.السنة79جریدة رسمیة عدد ،12/07/1998من قرار المؤرخ في  12) المادة 2(
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 )1( المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة وهي محل دراستنا. -
ضافة إلى مدیریة البحث والتحقیقات فالمدیریة الوالئیة للضرائب هي أیضا مكلفة بالرقابة إ    

الفرعیة للرقابة الجبائیة ، وتعد الهیئة المختصة بهذه العملیة ومن الجبائیة من خالل المدیریة 
 مهامها :

اقترح التقنیات الجبائیة التي تمكن من الرقابة والسهر على تحصیل الضرائب الناتجة  -
  من خالل التحقیق.

 البحث وتحلیل أسباب التهرب والغش الضریبي وایجاد الحلول ،وتقییم نتائج التحقیقات . -
 لحة التحقیقات على مستوى الوالیة .تنشیط مص -

ویندرج في هذه المدیریة الفرعیة ثالث مكاتب تمثل التنظیم الهیكلي والتنظیمي للرقابة 
   )2(الجبائیة ، فهي مختص في برامج التحقیق الجبائي ، وهذه المكاتب هي: 

  وهو مكلف بالمهام التالیة : مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة : -1
بطاقیة خاصة بالجماعات المحلیة واإلدارات ، األجهزة والمؤسسات واألشخاص إعداد  -

  تحصیلها. الذین من المحتمل توفر لدیهم معلومات تساهم في تأسیس وعاء الضریبة أو
یام بجمع قبرمجة التدخالت التي سیجریها المكتب مباشرة عن طریق فرق البحث وال -

رسالها إلى المكتب المكلف ب ٕ  مصلحة مقارنة المعلومات .المعلومات وا
برمجة التدخالت على مستوى المحلي قصد البحث عن المادة الجبائیة في اآلجال  -

المحددة، وتحویل المعلومات المتحصل علیها إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة 
 المعلومات .

عن تقییم أنشطة المكتب والمفتشیات في هذا اإلطار وتقدیم االقتراحات واآلراء للبحث  -
 المادة الخاضعة للضریبة  .

  
  

                                                             
  .19ص مرجع سابق، ،نفس القرارمن  39) المادة 1(
  .23ص ،نفس المرجع  ، 52) المادة2(
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 ویقوم هذا األخیر بـ:مكتب البطاقیات ومصادر المعلومات : -2
 تسییر البطاقیات ومساعدة مفتشیة الوعاء على تأسیس بطاقیتها . -
استقبال المعلومات التي یتحصل علیها المكتب والمصالح الملكف بالبحث في المادة  -

 المفتشیات الستغاللها.الخاضعة للضریبة وتوزیعها على 
تنظیم استغالل جداول المكلفین وسندات التسلیم والوثائق األخرى للتعجیل في توزیع  -

 المعلومات التي تتظمنها هذه الجداول والمستندات .
ستغاللها ومراقبة استعمالها. - ٕ  )1(تقدیم كل االقتراحات واآلراء من أجل حفظ المعلومات وا

 یقوم بما یلي : مكتب التحقیقات الجبائیة :-3
تسییر بطاقیة خاصة بالمؤسسات واألشخاص الطبعیین، من المحتمل أن یكون محل  -

ییر التي تقررها اإلدارة امراجعة أو مراقبة معمقة لوضعیتهم الجبائیة على أساس المع
 المركزیة .

 .المحددة اآلجالالخاضعة للمراجعة سنویا ، ومتابعة إنجاز البرنامج في  ابرمجة القضای -
متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر على إجراء هذه الفرق لتدخالتها وفقا للتشریع  -

والتنظیم المعمول به ، وحقوق المكلفین بالضریبة الذین خضعوا للمراجعة والمحافظة 
 على مصالح الخزینة .

رسال تقاریر لالعمل على تحصیل الضرائب والرسوم الناتجة على عم - ٕ یات المراجعة وا
 )2(مراجعة لإلدارة المركزیة.ال

وتتم هذه المراقبات على إقلیم الوالیة وفي حالة تجاوز حدود الوالیة تطلب ذلك ترخیص  -
من المدیر الجهوي للضرائب، ومن اجل قیام هذه المصالح بمهامها أوكلت المهمة 

 لمجموعة من األعوان المحققین وهم:
ویراقب عمل فرق التحقیق الجبائي ،  : هو الذي یدیر برنامج التحقیقات نائب المدیر  - أ

ویقوم باستقبال المكلفین بالضریبة، ویعمل على إجراء عملیة التحقیق وفقا للقانون ومدى تطبیق 
                                                             

  .23ص مرجع سابق، ، 54) المادة 1(
  .23، صنفس المرجع،  55) المادة 2(
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الضمانات الممنوحة للمكلفین في إطار التحقیق، باإلضافة إلى متابعة األعمال المنجزة بصفة 
 قیقات للمدیریة الجهویة للضرائب.دوریة وتقدیم المالحظات واآلراء ، ونقل تقاریر التح

: هو المسؤول على النظام العام وعلى حضور األعوان المحقیقین رئیس فرقة البحث والتحقیق  - ب
 في أماكن عملهم وعلى القضایا المبرمجة لصالح فرقهم .

 التدخل أحیانا في مناقشة نتائج التحقیق . -
ستطیع رئیس فرقة التحقیق والبحث ومن أجل السیر الحسن لألعمال وتنفیذ برنامج التحقیق ی -

 أن یقوم بمهمة أحد المحققین .
سنوات كمحقق  6لإلشارة یجب ان یكون لرئیس فرقة البحث والتحقیق  خبرة ال تقل عن 

 جبائي.
التشریع الجبائي فیما یخص األعوان المحقیقین لإلدارة الجبائیة  تضمنالمحققین :  - ج 

فقرة ثانیة منها "  61فقرة ثانیة  منها والمادة  60أن یكون من المراقبین ونصت المادة  بفأوج
كل عون لإلدارة الجبائیة الذي له رتبة مراقب على األقل وله الكفاءة على  إجراء تحقیق فیما 

  یخص التصریحات الجبائیة: 
  ان تكون له بطاقة إنتداب (المدیریة العامة للضرائب) . -
 هم وحدهم مكلفین بأعمال التحقیق ومراقبة النتائج والحسابات .المحققین  -
 یجب أن یكون إقفال التحقیق تحت إدارة وحضور رئیس فرقة التحقیقات . -
التحقیقات تكون في مقرات المكلفین بإستثناء عملیة التحقیق تكون في مكاتب إدارة  -

 الرقابة الجبائیة بترخیص من نائب المدیر.
تم انشاء الفرق المختلطة للرقابة تحت سلطة المدیریة للرقابة :  الفرق المختلطة - د

الفرعیة للرقابة الجبائیة مع االرتباط المباشر بالمدیریة الوالئیة  حیث كل مدیریة تتكون من 
ثالث ممثلین إلدارات  الضرائب والجمارك والتجارة وال تقل رتبة كل عون منهم عن رتبة 

 نوات ، ومن بین مهام هذه الفرقة:مفتش والخبرة المهنیة ثالث س
 تطبیق قرارات وبرامج الرقابة المسطرة من طرف لجان التنسیق الوالئیة . -
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التجارة أو  راد أویمراقبة األشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یقوم بعملیة اإلست -
التجزئة وضمان تطابق هذه العملیات مع ما تحتویه التشریعات الجمركیة والجبائیة 

 جاریة .والت
إعداد تقاریر كل ثالثي عن األعمال التي قاموا  بها خالل هذه المدة وتقدیمها إلى  -

  رئیس لجنة التنسیق الوالئیة .

  ثالثا: المصالح الجهویة لألبحاث والمرجعات         -
أوجب المشرع الجبائي مدیریة جهویة  للبحث والمرجعات وهي تمارس صالحیاتها على 

 المستوى الوطني في كل من الجزائر و قسنطینة و وهران ، وتكلف على الخصوص بما یلي: 
  تنفیذ برامج التحقیق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخیل التي تضبطها مدیریة األبحاث

عداد إحصائ ٕ   یات المتعلق بها .والمرجعات وا
 . ضمان تسییر وسائل تدخل فرق تحقیق الجبائي 
 . دراسة الشكاوى الناجمة عن التحقیقات المنجزة من طرف فرق التحقیق الجبائي 
 . تنفیذ برامج التحقیق والبحث والمتابعة ومراقبة األشغال المتعلقة بها وتقییمها الدوري 
  1( المنجزة.الفصل في الشكاوى المتعلقة بالمراقبات( 
 رابعا : مفتشیات الضرائب  -

،  23/02/1991المؤرخ في  91/60م إنشاء مفتشیات الضرائب بناءا عن أمر رقم ت
بتداءا من سنة  ٕ تم تطبیقه ، وهي تشكل حجر األساس في تنظیم اإلدارة الجبائیة فیما  1994وا

 )2(یخص الرقابة الجبائیة.
وتتولى مفتشیة الضرائب مسك الملف الجبائي لكل مكلف  بضریبة فتقوم بالبحث وجمع 
ستغاللها ومراقبة التصریحات التي تأتیها من قباضات الضرائب ، وتقوم  ٕ المعلومات الجبائیة وا

  : وهي تنقسم إلى مصالح )  2(أیضا بإصدار الجداول الضریبیة للمكلفین وتنفیذ عملیة التسجیل
 یة المؤسسات والمهن الحرة .مصلحة جبا  
 . مصلحة جبایة مداخیل األشخاص الطبیعین 

                                                             
 .14ص ، مرجع سابق،  02/303مكرر من المرسوم  10) المادة 1(
  .18، ص 1991، سنة 09، جریدة رسمیة عدد  23/02/1991، المؤرخ في  91/60من األمر  12) المادة 2(
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 . مصلحة الجبایة العقاریة 
 . مصلحة التدخالت 

و باإلعتماد على هذه المصالح  تقوم مفتشیة الضرائب بمراقبة مختلف التصریحات سواء كانت 
ة بناء على المعلومات شهریة أو ثالثیة أو سنویة ، وعند وجود نقائص تقوم بإجراء مراقبة معمق

 الموجودة في الملف الجبائي للمكلف أو بطاقات المعلومات .
 خامسا: قباضات الضرائب  -

 لتحصیل الجبري والمتابعات لتهدف للتنسیق مع مصالح الوعاء ، باإلضافة 
  سادسا : األجهزة الجدیدة ( مدیریة كبریات المؤسسات ) -

الجبائیة وضعت قواعد وأنظمة على المستوى من أجل مواكبة التطورات وعصرنة اإلدارة 
التشریعي والتنظیمي وألجل ذلك وسعیا من المشرع إلى تدعیم الرقابة الجبائیة وخصوصا في 

 مكافحة التهرب والغش الضریبي .
رجب 21المؤرخ في  02/303تم إستحداث هذا الجهاز بموجب المرسوم تنفیذي رقم        
المؤرخ في  05/494ل والمتمم بالمرسوم التنفیذي المعد 28/09/2002الموافق 1423

26/12/2005 .  
   تتكون مدیریة كبریات المؤسسات من خمس مدیریات منبثق عنها وتتمثل في:  

 . المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات  
 . المدیریة الفرعیة لتحصیل 
 . المدیریة الفرعیة للمنازعات 
 . المدیریة الفرعیة للتسییر 
  1 ( الفرعیة للرقابة الجبائیة .المدیریة( 

  
 

                                                             
  16،ص 2005، السنة  84، جریدة الرسمیة عدد 26/12/2005في ، المؤرخ  05/494من المرسوم تنفیذي  02المادة) 1(
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     وتخضع لمجال مدیریة كبریات المؤسسات ما یلي:
األشخاص المعنویین أو تجمعات األشخاص المعنویین بقوة القانون أو فعلیة والعاملة  -

  )1( في میدان المحروقات .
النظام الجبائي لشركات  شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص التي إختارت -

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي یساوي  136رؤوس األموال المادة 
  دج .100,000,000أو یفوق رقم أعمالها مئة ملیون دینار جزائري 

تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون أو فعلیا والتي یفوق أو یساوي رقم أعمال أحد  -
 ون دینار جزائري .أعضائها مئة ملی

الشركات المقیمة في الجزائر و العضوة في التجمعات األجنبیة ، وكذا الشركات التي  -
فقرة األولى من قانون الضرائب المباشرة  156لیس لها إقامة مهنیة في الجزائر، المادة 

 والرسوم المماثلة .
اف نذكر وكان الهدف من إنشاء مدیریة كبریات المؤسسات هو تحقیق بعض األهد -

 :منها
 تحسین الخدمات للمكلفین وتسییر العالقة بین اإلدارة والمؤسسات الكبرى.  -1
دخال اإلعالم اآللي . -2 ٕ  تحدیث اإلجراءات وا
تسییر جبایة المحروقات من خالل إنشاء مدیریة الجبایة البترولیة داخل مدیریة كبریات  -3

 المؤسسات .
  :مهام مدیریة كبریات المؤسسات  -

تكلف مدیریة كبریات المؤسسات في ما یخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها 
بمهام الوعاء ، التحصیل ، المراقبة ، المنازعات الضرائب والرسوم على عاتق األشخاص 

 المعنویین والتجمعات المشكلة بقوة القانون أو الكیانات مهما كانت طبیعتها لذلك فهي تقوم بـ : 
 ي لكل مكلف بالضریبة .مسك الملف الجبائ -

                                                             
  .22،ص 86، الجریدة الرسمیة ،عدد  2003من قانون المالیة لسنة  60) المادة 1(
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ستغاللها . - ٕ  البحث عن المعلومات الجبائیة وجمعها وا
نجاز برامج تدخالت والمراقبة لدى المكلفین بالضریبة وتقییم نتائجها  - ٕ  إعداد وا
 التحقیق في التظلمات ومعالجتها وضمان متابعة المنازعات اإلداریة والقضائیة . -
 )1( عات وتقییمها.تحلیل عملیات التسییر والمراقبة والمناز  -

 أما فیما یخص التحصیل فتقوم بـ:
  التكفل بالجداول وسندات اإلیرادات والتحصیل.  -
 التموین بالطوابع ومسك محاسبتها. -
 متابعة المنازعات اإلداریة والقضائیة وتسدید الرسم على القیمة المضافة. -

  سابعا: مراكز الضرائب     
ومراقبة المكلفین الذین ال یتبعون مدیریة تم إنشاء مراكز الضرائب من أجل تحسین 

كبریات المؤسسات وذلك من خالل ما تقوم به من مراقبة التصریحات الجبائیة والتسدیدات 
والتسجیل المحاسبي لإلیرادات والمراقبة، وتقوم مراكز الضرائب بما خول لها القانون من 

كز، المؤسسات الفردیة الخاضعة صالحیات بمتابعة المكلفین ،أما مجال االختصاص لهذه المرا
  )2( للنظام الحقیقي أو نظام المبسط .

الشركات الغیر خاضعة لمدیریة كبریات المؤسسات ، وأعضاء المهن الحرة لإلشارة     
  توجد بمركز الضرائب مصلحة رئیسیة للرقابة الجبائیة.

الضریبي تتمثل مهام مراكز الضرائب في تسییر الوعاء  مهام مراكز الضرائب : -
 وتحصیل ومراقبة الضرائب والرسوم وذلك من خالل:

مسك وتسییر الملفات الجبائیة للشركات واألشخاص المعنویة اآلخرین الخاضعین  -
  للضریبة على أرباح الشركات .

 إصدار الجداول الضریبة . -

                                                             
  .13، مرجع سابق ،ص 02/303من المرسوم تنفیذي رقم  03) المادة 1(
 . 2013ال ، وزارة المالیة ، طبعة العالقات العمومیة واالتص،المدیریة العامة للضرائب مدیریة  منشورات )2(
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تسییر ومسك الملفات الجبائیة للمكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي فئة األرباح  -
 ة والتجاریة واألرباح غیر التجاریة .الصناعی

 تحصیل الجداول الضریبیة وسندات تحصیل مختلف الضرائب والرسوم. -
 القیام بعملیات التحصیل والدفع . -
 القیام بعملیات البحث واستغالل المعلومات الجبائیة وجمعها والرقابة على تصریحات . -
 البت في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفین. -
 شكاوى اإلداریة والقضائیة .متابعة ال -

 كز الجواریة للضرائب :          اثامنا : المر
هي مراكز موجودة على المستوى المحلي سواء على مستوى الدوائر أو تجمع  عدد 
بلدیات، وتقوم بتسییر ملفات صغار مكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الضریبة الجزافیة 

متخصصة في الجبایة العقاریة ، المعادن ، الجبایة الفالحیة  الوحیدة باإلضافة إلى إقامة مراكز
........  

 في ممارسة الرقابة الجبائیة لإلدارةالسلطات المخولة المطلب الثاني: 
تحتاج اإلدارة الجبائیة إلى مجموعة من الوسائل القانونیة التي تعمل على حمایة 

، لذى منح المشرع الجبائي عدة حقوق  ممارسة أعوانها عندما یقومون بممارسة واجبهم المهني
وصالحیات لإلدارة الجبائیة أثناء أداء مهامها الرقابیة ، ولقد حدد القانون صور متتابعة فیما 

  بینها وألزم المحققین إتباعها أثناء عملیة الرقابة .
فالتصریحات المكتتبة من طرف المكلفین تكون محل فحص دقیق وذلك لتأكد من 

المقدمة من خالل العناصر التالیة : حق المعاینة ، حق االطالع ، حق  صحة المعلومات
  التحقیق ، حق استدراك األخطاء .......

  لقد خول القانون الجبائي لإلدارة الجبائیة العدید من سلطات والمتمثلة في:     
 في حالة وجود قرائن تشیر إلى وجود ممارسات تدلیسیة : یتمثل هذا االخیرحق المعاینة -
تحت بعض الشروط ألعوان اإلدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مفتش على األقل  رخص القانون ،
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بالقیام بإجراءات المعاینة في كل األماكن بهدف البحث وجمع وحجز كل المستندات والوثائق 
والدعائم والعناصر المادیة التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء 

  .من قانون االجراءات الجبائیة 34وهذا ما تضمنته المادة  والمراقبة ودفع الضریبة
وبأمر من رئیس المحكمة المختصة   صهذا الحق ال یمكن ممارسته إلى بترخی    

  )1( .إقلیمیا أو قاضي یفوضه هذا األخیر
المؤهل ویجب طلب الترخیص للسلطة القضائیة من طرف مسؤول اإلدارة الجبائیة   

وأن یحتوي على كل البیانات التي هي في حوزة اإلدارة ، حیث تبرر بها المعاینة وتبین على 
  وجه الخصوص ما یأتي :

 . تعریف الشخص الطبیعي أو المعنوي المعني بالمعاینة  
 . عنوان األماكن التي سیتم معاینتها 
 والتي یتم البحث  العناصر الفعلیة والقانونیة التي یفترض منها وجود طرق تدلیسیة

  عن دلیل علیها .
 . أسماء األعوان المكلفین بإجراء عملیات المعاینة ورتبهم وصفاتهم  

وتتم معاینة وحجز الوثائق واألمالك التي تشكل أدلة علة وجود طرق تدلیسیة تحت 
سلطة القاضي ورقابته ، ولهذا یقوم وكیل الجمهوریة من الشرطة القضائیة ویعطي كل 

 ت لألعوان الذین یشاركون في هذه العملیة .التعلیما
یمكن لمصالح الجبائیة القیام بالرقابة على التصریحات والمستندات  :حق الرقابة -

، ومراقبة المؤسسات والهیئات التي لیس  المستعملة لفرض كل ضریبة أو حق أو رسم أو أتاوة
لها صفة التاجر وتدفع أجور وأتعاب أو مرتبات من أي طبیعة كانت ، وحق الرقابة لیس محدد 

  )2(على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  بل یمتد إلى الضرائب غیر مباشرة والتسجیل.
   

                                                             
عدد  ، 2008من قانون المالیة ، سنة  24، معدلة بموجب المادة  سابق، قانون اإلجراءات الجبائیة ، مرجع  35المادة (1)
 . 10/ 09، ص  31/12/2007بتاریخ  82

  . 17عوادي مصطفى ، زین یونس ، ، مرجع سابق، ص  )2(
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 :حق اإلطالع -
حیث منح المشرع الجبائي لهم  ألعوان اإلدارة الجبائیة مكفول قانونیا، االطالعإن حق  

على مختلف الوثائق والمستندات الخاصة بالمكلفین ، باإلضافة إلى جمع  االطالعحق 
والمؤسسات  كل المعلومات الالزمة للتحقیق والرقابة لدى اإلدارات والهیئات العمومیة

أكبر قدر من المعلومات الكافیة ألداء مهمة الحصول على العامة أو الخاصة بغیة 
  التحقیق ، وفي حالة رفضهم لتقدیم المعلومات تفرض علیهم عقوبات .

من قانون  45ولقد أتاح المشرع الجبائي هذا الحق في اإلطالع من خالل المادة 
 یسمح حق اإلطالع ألعوان اإلدارة الجبائیة قصد تأسیس وعاء ضریبةاإلجراءات الجبائیة " 

  "ومراقبتها بتصفح الوثائق والمعلومات
ویمكن ألعوان أن یمارسوا حقهم في اإلطالع على جمیع المؤسسات واإلدارات   

   )1(والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالیة، واالستفادة من المعلومات للسیر المحكم
  لدى اإلدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات : االطالعحق  

یمكن بأي حال من األحوال  من قانون اإلجراءات الجبائیة فإنه ال 46بمقتضى المادة 
رات الدولة والوالیات والبلدیات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة اإلد

والوالیات والبلدیات وكذلك المؤسسات أو الهیئات أي كان نوعها والخاضعة لرقابة السلطة 
مهني أمام أعوان اإلدارة المالیة الذین یطلبون منها اإلطالع على اإلداریة أن تحتج بالسر ال

 وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها .
كما أضافة الفقرة الثالثة من نفس المادة أن اإلدارة الجبائیة تتمتع بحق اإلطالع التلقائي     

دارة الجبائیة تجاه مصالح الضمان اإلجتماعي ، ویتعین على هذه األخیرة موافات مصالح اإل
سنویا بكشف فردي عن كل طبیب أو طبیب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي یبین فیه رقم 

تسجیل المؤمن له والشهر الذي دفعت فیه األتعاب ، والمبلغ اإلجمالي  لهذه األتعاب كما هي 
،ویجب أن واردة في أوراق العالج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهیئة المعنیة للمؤمن له 

                                                             
 ، الفرعیة للرقابة الجبائیة، بسكرةممارسة حق االطالع، مكتب التحقیقات الجبائیة ، المدیریة ، 01أنظر للملحق رقم    (1)

   .156ص
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دیسمبر من كل سنة إلى مدیر ضرائب بالوالیة قبل أول أفریل  31تصل الكشوف المعدة قبل 
  .سنة الموالیةالمن 

 : حق اإلطالع لدى المؤسسات الخاصة  
من قانون اإلجراءات الجبائیة فإن حق االطالع على  1مكرر 46بمقتضى نص المادة 

سجالت المحاسبة واألوراق الملحقة للسنة  الوثائق لدى المؤسسات الخاصة ، یطبق فقط على
لثالثة أشهر  التي تسبق المالیة الجاریة ، غیر أن هذا الحق ال یمكن ممارسته إال عند نهایة ا

  .المراقبة
  : حق االطالع لدى الجهات القضائیة  

یجب على السلطات القضائیة تقدیم معلومات تتعلق بالدعاوى المدنیة واإلداریة والجزائیة 
من شأنها التي یجب على السلطات القضائیة أن تطلع اإلدارة المالیة على كل البینات "وهنا

أي مناورة للتملص من  أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو
)1(." الضریبة

  
 

 : حق اإلطالع لدى الهیئات المالیة  
یجب على المؤسسات أو الشركات والقائمین بأعمال الصرف والمصرفیین وأصحاب 

العموالت وكل األشخاص أو الشركات أو الجمعیات ، أو الجماعات المتحصلة بصفة إعتیادیة 
 على ودائع  للقیم المنقولة أن یرسل إشعار خاص إلدارة الضرائب 

ة والدواوین العمومیة ومركز كما یمس هذا اإللزام خصوصا البنوك وشركات البورص
الصكوك البریدیة ، وصندوق الوطني للتوفیر وصنادیق القرض التعاملي وصنادیق اإلیداع 

   )2(والكفاالت.
  

  

                                                             
 2011من قانون المالیة لسنة  42من قانون اإلجراءات الجبائیة ، مرجع سابق ، المعدلة بموجب المادة  2فقرة  47المادة )1(
 . 12، الصفحة  30/12/2010بتاریخ  80العدد  جریدة رسمیة،
  . 59) سهام كردودي ، مرجع سابق ، ص2(
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وتستثنى من حق اإلطالع الوصایا والهبات المعدة من قبل الموصي  وهم على قید     
من قانون إجراءات الجبائیة السالف  49الحیاة ، وكذلك على بعض أنواع العقود نص المادة 

یمكن ألعوان اإلدارة الجبائیة أن یطلب اإلطالع في إدارات الوالیات والدوائر والبلدیات  الذكر" 
" وكذلك المعلومات الفردیة من قانون التسجیل 61و 58العقود المحددة في المادتین  إال على

  والمالي أثناء التحقیقات اإلحصائیة . االقتصاديذات طابع 
  وتطبق عقوبات عند رفض حق اإلطالع نذكر منها :

مات جبائیة یتراوح مبلغها من خمسة آالف دینار جزائري إلى خمسون ألف كل اغر  -
كة ترفض منح حق اإلطالع على الدفاتر والمستندات والوثائق أو إتالفها شخص أو شر 

  .من قانون االجراءات الجبائیة 62وهذا ما نصت علیه المادة  قبل انقضاء اآلجال
تطبیق تلجنة مالیة قدرها مئة من قانون االجراءات الجبائیة على  63وأضافت المادة  -

إثبات الرفض ،یتم النطق بالغرامة والتلجنة دینار جزائري على كل یوم تأخیر من تاریخ 
 المالیة من طرف المحكة المالیة المختصة إقلیمیا.  

  حق إجراء البحث : -
یمكن ألعوان اإلدارة الجبائیة لدى كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم عن القیمة        

الضروریة لتحدید  المضافة ، والمكلف مطالب بتزوید هؤالء األعوان بكل الوثائق والمستندات
 08رقم األعمال وأسس فرض الضریبة ، ویحق لهم الدخول خالل ساعات النشاط من الساعة 

  مساء إلى المحالت ذات االستعمال المهني. 08صباحا حتى ساعة 
كما یمكنهم طلب تسلیم نسخة من المستندات المتعلقة بالعملیات التي تسفر عن وضع  

فاتورة ، ویتم إثر كل تدخل تحریر محضر تدون فیه التحریات التي تمت ویسجل فیه جرد 
  )1(الوثائق التي سلمها المكلف بالضریبة.

  
  

                                                             
  . 19عوادي مصطفى ، زین یونس ،  مرجع سابق ، ص  )1(
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  : حق التقادم  -
حدد فیه أجل تقادم عمل اإلدارة  من قانون اإلجراءات الجبائیة والتي 39نصت المادة 

  الجبائیة بأربع سنوات ، مع إستثناء وجود مناورات تدلیسیة ، وهذا بالنسبة لما یأتي: 
  تأسیس الضرائب والرسوم وتحصیلها . -
 القیام بأعمال الرقابة. -
  .قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات ذات طابع -

لضریبیة تصحیح حاالت النسیان ،أو محل السهو أو إذا أجاز المشرع الجبائي لإلدارة ا
  اإلغفاالت لتصریحات المكلفین .

وحق التقادم هو حق قانوني بموجبه تستطیع اإلدارة تصحیح حاالت النسیان أو النقائص 
نقضاء أجل التقادم ال یعد عائقا لممارسة حق الرقابة. ٕ    )1(أو اإلغفاالت ، وا

 السر المهني  -
بكتمان السر المهني للمدین (المكلف) فإذا أفشى السر یتعرض المحقق كل محقق ملزم 

مهامه الوظفیة ، من خالل إعداد أو تحصیل   إلى عقوبات جنائیة، وتكون ذلك من خالل تأدیة
أو في المنازعات المتعلقة بالضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات والرسم 

م على القیمة المضافة ، وكإستثناء في حالة نزاع یرخص ألعوان على النشاط المهني والرس
  )2( اإلدارة الجبائیة اإلدالء بالمعلومات التي في حوزتهم ولها أهمیة .

  
  
  
  
  

                                                             
  . 19عوادي مصطفى ، زین یونس ، نفس المرجع  ، ص  )1(
 . 48، ص 2012توزیع ، الجزائر ، دار الهدى للنشر وال التحقیق في المحاسبة والنزاع الضریبيعباس عبد الرزاق ،  )2(
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  طرق الرقابة الجبائیة  :المبحث الثالث

من اجل تنظیم عملیة الرقابة الجبائیة وضع المشرع الجبائي أدوات قانونیة من خالل 
  .مجموعة اإلجراءات والوسائل التي كلف بها األعوان المكلفون بمهمة الرقابة الجبائیة 

وتكتسي الرقابة الجبائیة أهمیة بالغة نظرا ألن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي 
ة في التصریح بمداخیله، ومن هنا كان وال بد من الرقابة الجبائیة لمراقبة یمنح المكلف الحری

  هذه التصریحات، ألنه في الكثیر من الحاالت تكون هذه األخیرة غیر صحیحة.

المبحث الثالث واالخیر الى ثالث مطالب، حیث تطرقنا في المطلب  اهذ قمنا بتقسیم
األول الى صور التحقیق الجبائي ، وفي المطلب الثاني الى المنازعات الضریبیة وفي المطلب 

  الثالث الى دراسة حالة.
  جبائيالتحقیق الصور المطلب األول: 

خالله یتم فحص  تتمثل صور التحقیق الجبائي في التحقیق المحاسبي والذي من  
محاسبة المكلف بالضریبة ، أما الصورة الثانیة فتتمثل في التحقیق المعمق من خالل  مراقبة 

ضعین للضریبة على الدخل االجمالیة ، للتأكد الذمة المالیة االجمالیة لألشخاص الطبعیین الخا
التحقیق المصوب ، باإلضافة الى من صحة التصریحات واالقرارات المصرح بها من المكلف

  والذي جاء مكمال للنقص.

وفي الفرع الثاني للتحقیق  ، في الفرع األول الى التحقیق المحاسبيحیث تناولنا 
  .وفي الفرع الثالث تطرقنا الى التحقیق المصوب،  المعمق

  الفرع األول : التحقیق المحاسبي

تفحص الدفاتر وجمیع یعد التحقیق المحاسبي أهم وسیلة للرقابة الجبائیة من خالل 
الوثائق المحاسبیة للمكلف الخاضع للتحقیق وهذا بعد التأكد من صدق التصریحات المقدمة وقد 

یعني  "من قانون اإلجراءات الجبائیة على انه 1فقرة  20عرفها المشرع الجبائي في نص المادة 
لجبائي المكتبة من التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات الرامیة إلى مراقبة التصریحات ا

طرف المكلف بالضریبة وفحص محاسبته مهما كانت طریقة حفظها والتأكد من خالل تطابقها 
  مع المعطیات المادیة حتى یتسنى معرفة مدى  مصداقیتها. 
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من نفس المادة على انه ال یمكن إجراء التحقیقات في المحاسبة إال  2وأضافت الفقرة 
ة الذین لهم رتبة مفتشین في الضرائب على األقل في كل من طرف أعوان اإلدارة الجبائی

  مصلحة األبحاث والمراجعات والمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة وأعوان مفتشیات الضرائب.

  ومنه فالتحقیق المحاسبي یهدف منه التأكد من :

   .صحة اإلقرارات والتصریحات الضریبیة المقدمة -1
  .صدق المحاسبة بمقاربتها بمختلف القطاعات المتاحة  -2

   :: األعمال التحضیریة أوال

قیل القیام بعملیة التحقیق المحاسبي یجب على المحققین الجبائیین اتباع اجراءات نص   
    علیها المشرع الجبائي .

  :برمجة الملفات  - 

اختیار الملفات المراد  تعتبر المرحلة التحضیریة أهم خطوة للرقابة المحاسبیة حیث یتم
البحث والتحقیق فیها قاعة المكلفة محل المراقبة تتم من خالل المدیریة الوالئیة للضرائب حیث 

یكلف رؤساء المفتشیات خالل كل نهایة سنة بإرسال اقتراحات بالمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة 
   :لى بعض المقاییس منهاویقوم المدیر الوالئي للضرائب بالتشاور معها وهنا یستند إ

  أهمیة رقم األعمال المصرح به خالل السنتین األخیرتین -

تكرار الخسارة في النتائج والربح الضعیف مقارنة برقم األعمال المصرح به وطبیعة النشاط  -
  المزاول. 

  استعمال الطرق التدلیسیة ومالحظة المخالفات ذات الطابع االقتصادي.  -

  الظروف المعیشیة المرتفعة للمكلف أو حاطب المهنة یخص مقارنة تصریحاته.  -

الملفات الجبائیة للمكلف تحتوي على أخطاء وحاالت نسیان خطیرة مكتشفة یستدعى إجراء  -
  مراقبته في عین المكان. 
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سناد مهمة التحقیق إلى المحققین وبعد تسلم هؤالء اإلشع - ٕ ار بعد اختیار الملفت المكلفة وا
  التحقیق من طرف رئیس المكتب ویقومون ببعض اإلجراءات من بینها :

 : طلب الملف الجبائي من مفتشیة الضرائب  

یتم سحب الملف الجبائي من مفتشیة الضرائب من قبل المحقق وتنفیذه من تكلیف 
وهذا الملف یحتوي على جمیع الوثائق  المدرسة الفرعیة للرقابة الجبائیة المختصة إقلیمیا

والبیانات المتعلقة بالمكلف باإلضافة إلى تصریحاته وكل المراسالت الموجهة إلیه لإلشارة أن 
لكل ملف جبائي بیانات خاصة وذلك حسب طبیعة المكلف ویقوم المحقق بالتأكد من مدى 

  صدق ونزاهة التصریحات الكتبة من قبل المكلف والتأكد من رقم األعمال المصرح به. 

لشخص الطبیعي لیس هو نفسه للشخص المعنوي، بالنسبة للملف والملف الجبائي ل
الشخص الطبیعي یحتوي على : الحالة الشخصي ، طبیعة النشاط الخاضع للمراقبة الوضعیة 

   .العائلیة ، مقر السكن ن مصدر العائدات والتصریحات

  أما الشخص المعنوي یضم ك طبیعة النشاط ، راسماها االجتماعي ، عنوان مقرها
  رئیسي ، وحداتها (فرعها)  ، اسم المسیر وحصته في رأس المال .ال
 فحص الملفات الجبائیة:  

  یقوم المحقق الجبائي في كل عملیة بمراقبة للمحاسبة بفحص ما یلي :

الملف الجبائي المفتوح باسم المؤسسة بخصوص الرسم على رقم األعمال والرسم على 
  النشاط المهني واألرباح الصناعیة والتجاریة. 

حیث  المستغل أو الشركاء المسیرین األساسین في الشركات الملف الشخصي للمكلف أو
ب من المكلف تقدیم نسخ یقوم المحق بمراقبة تواریخ إیداع التصریحات الجبائیة السنویة ویطل

من الجداول الفردیة واإلنذارات باإلضافة إلى فحص الملف الشخصي بخصوص الضریبة على 
الدخل اإلجمالي  للمكلف مستغل  مؤسسة فردیة أو شركاء األساسین في الشركات ومیسري 

صر الشركات المعنیة ومن ثم معرفة الدخل اإلجمالي المصرح به مقارنة مع المصرح به وعنا
  نمط المعیشة مقارنة مع الدخل المصرح به والممتلكات العقاریة والقیم المنقولة. 
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 : ( إشعار التحقیق) إبالغ المكلف بالضربیة  

قبل البدء في إجراء التحقیق في المحاسبة یقوم العون المكلف بإشعار المكلف عن    
المكلف المحققة في طریق إرسال أو تسلیم اشعر التحقیق مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات 

طبقا لنص المادة  أیام للتحضیر ابتداء من تاریخ استالم هذا اإلشعار 10محاسبته ومنحة مدة 
  .من قانون االجراءات الجبائیة 4فقرة  20

واإلشعار یجب ان یكون مفصال ویحتوي على ألقاب وأسماء ورتب المحققین وكذا تاریخ 
الحقوق والضرائب والرسوم واألتاوى المعنیة بالتحقیق وساعة أول تدخل والفترة التي یتم فیها و 

والوثائق الواجب االطالع علیها باإلضافة إلى اسم وعنوان المكلف الخاضع للتحقیق والنشاط 
  )1( الممارس ،ومن جهة أخرى إمكانیة االستعانة بمستشار من اختیار أثناء إجراء عملیة الرقابة.

  الرقابة المفاجئة:  

لقد منح القانون الجبائي في بعض الحاالت وفي إطار التحقیقات المحاسبیة الحق في 
الرقابة المفاجئة بمعنى یتم بدون إعالم المكلف وتبقى هذه الرقابة وسیلة استثنائیة لمكافحة 

الغش الضریبي والهدف منها أو ترمي إلى المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة لالستغالل والتي 
  یمتها إن تأخرت أو أجلت وتتمثل في : تفقد ق

 (الجرد المادي للوسائل المنقولة ،غیر المنقولة ،الوسائل البشریة ) معاینة وسائل اإلنتاج.  
 معاینة مادیة المخزون.   
 (دون نضح مضمونها ) معاینة وجود الوثائق المحاسبیة.  
 االطالع على األسعار البیع المطبقة من قبل المؤسسة.   

كله جمع اكبر عدد من المعلومات حول نشاط المؤسسة ومقارنتها بما هو مصرح والهدف   
به یقوم بعده المحقق بتحریر محضر للمعاینة یسجل فیه ما تم جرده ویتم إمضاؤه من قبل 

   .المكلف

  

                                                             
  .157،ص، اشعار بالتحقیق المحاسبي، مرجع سابق02أنظر المحلق رقم  )1( 
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 التدخل في عین المكان:   

سیري تعتبر مرحلة التدخل بعین المكان نقطة بدایة التحقیق وخالل إجراء محادثات مع م
المؤسسة الخاضعة للمراقبة أو الملغى تتضمن حول التنظیم العام للمؤسسة ووسائلها ومتابعتها 

في السوق وزیارة المصانع والمحالت التي تساعد المحقق في جمع المعطیات التي تستعمل في 
  فحص المحاسبة من خلال متابعة اإلنتاج ، المخازن ، االستثمارات ، تقنیات التصنیع. 

التحقیق في الدفاتر من قانون االجراءات الجبائیة على أن  1فقرة  20المادة  ونصت
والوثائق المحاسبیة یتم بعین المكان وكاستثناء وجود ظروف قاهرة یطلب المكلف من المصلحة 

  . المختصة طلب كتابیا وان تقبله المصلحة

والمكلفین  والتدخل في عین المكان كذلك یسمح باالتصال مع المسیرین للمؤسسات
وجمع أكثر للمعلومات وینشأ جو من التفاهم والثقة المتبادلة وهذا من خالل التطرق للمشاكل 

   .الجبائیة والصعوبات العدیدة التي یوفرها المكلف

  من خالل الزیارة للمجالت على المحقق أن یطرح جملة من التساؤالت. 

المملوكة ،عالقات المؤسسة مع اإلطار القانوني للمؤسسة طبیعة المحالت المؤجرة أو 
  )1( غیرها من الهیئات والشركات استثمارها ،وسائل إنتاجها ...

 نهایة عملیة التحقیق بعین المكان:   

ال یمكن أن تمتد فترة التحقیق في عین المكان في التحقیق الدفاتر والوثائق المحاسبیة 
  أشهر فیما یخص:  03أكثر من 

  دج  1.000.000مؤسسة تأدیة الخدمات إذا كان رقم أعمالها السنوي ال یتجاوز
  بالنسبة لكل سنة محقق فیها. 

  دج  2.000.000كل المؤسسات األخرى إذا كان رقم أعمالها السنوي ال یتجاوز
 )1(بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها. 

                                                             
  .34، ص2001دلیل التحقیق المحاسبي، مدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، الجزائر، ) 1( 
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سسات السابقة ) ال یفوق على التوالي أشهر إذا كان رقم أعمالها ( للمؤ  6یمدد هذا األجل إلى 
دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها ال یجب أن تتجاوز  1.000.000دج و  5.000.000

 أشهر.  9مدة التحقیق یعین المكان في كل الظروف و الحاالت 

  جلب المعلومات الخارجیة المساعدة:  

یة للمكلف أو المؤسسة من اجل اإلحاطة أكثر وبصورة جیدة وفعالة بالوضعیة الحقیق
المتكلفة بعملیة التحقیق یقوم المحققون بجرد شامل لمختلف المتعاملة مع المكلف من الزبائن 

   والموردین ، البنوك ، إدارات عمومیة ، جمارك ، مدیریة التجاریة وذلك لمعرفة :

 ررةالمبالغ الحقیقة للمشتریات ومطابقتها مع المعلومات المصرح بها والوثائق المب.  
 المبالغ الحقیقیة لرقم األعمال.  

   .التعامالت البنكیة بالنسبة لحركة دخول وخروج األموال -

 استمارات التحقیق:   

یقوم العون المحقق بإجراء الرقابة بناء على المعلومات المتوفرة في الملف الجبائي 
لإللمام أكثر بجوانب للمكلف فیقوم بمأل مجموعة من الوثائق واالستمارات التي تساعده على 

المهمة الموكلة له من خالل معرفة الشكل الخارجي للمحاسبة وأهمیة رأس مال الشركة وتجمیع 
  )2( اإلمكانیات التي تمتلكها المؤسسة وتتمثل في :

  كشف المحاسبةRelevé de comptabilité  

سنوات  4تمال هذه االستمارة وفق جدول حسابات لنتائج الموجودة ضمن التصریح السنوي لـ 
المقدم من قبل المكلف لإلدارة الجبائیة التي سوف تكون محال للمراقبة وعلیه یظهر تطور رقم 

  )3(األعمال واألعباء وكذلك الربح الصافي لكل سنة. 

                                                                                                                                                                                                    
، 2009من قانون المالیة سنة  37المادة  ، معدلة بموجبقانون اإلجراءات الجبائیة ، مرجع سابق  05فقرة  20المادة ) 1( 

بتاریخ 72، جریدة رسمیة عدد 2012من قانون المالیة لسنة 31، والمادة 11،ص 74جریدة رسمیة عدد
 . 10ص،29/12/2011

  .31ص ، مرجع سابق المحاسبي، التحقیق دلیل )2( 
  .158،صكشف المحاسبة، مرجع سابق، 03أنظر الملحق رقم  )3(
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 الحالة المقارنة للمیزانیات  Etat comparatif des bilans   

سنوات قید التحقیق على األصول  4مأل هذا البیان هذا البیان لدراسة التغیرات الحادثة لـ 
ركة حوخصوم المؤسسة مثال االهتالكات ، المؤونات ، فوائض القیمة المحققة ، 

 )1(قارات.الع

  : سیر التحقیق  المحاسبي ثانیا 

إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق للمكلف بهدف تحضیر ال یمكن إجراء التحقیق دون 
أیام كما یستطیع المكلف  10الوثائق ومستلزمات التحقیق وهذا خالل مدة تحضیریة قدرها 

بالضریبة ان یستعین بوكیل یختاره بمحض إرادته أثناء عملیة المراقبة الستشارة به واإلنابة 
  ) 2 (عنه.

فحص كل الدفاتر والمستندات المحاسبیة للمؤسسة أو وتتمیز عملیة الرقابة المحاسبیة ب
  كون على مرحلتین: تالمكلف و 

 فحص المحاسبة من حیث الشكل.   
 فحص المحاسبة من حیث المضمون.  

  فحص المحاسبة من حیث الشكل :  -1

یعني فحص المحاسبة من حیث شكلها هو التأكد من الوثائق المحاسبیة موضوع الرقابة 
والبد من حیث العملیات المسجلة یوما بیوم و لیس ،  الدفاتر اإلجباریة من خالل وجود وصحة

بعد انطالق التحقیق تاریخ التأشیر القانوني على الدفاتر اإلجباریة مقارنة مع تسجیالت 
العملیات لمحاسبة وتاریخ شراء اإلجباریة ومقارنتها مع دفاتر الشراء وهل هذه الدفاتر جدید أم 

  ) 3( ت المحاسبة في غیر وقتها.قدیمة متعلقة عملیا

  

                                                             
  .159المقارنة للمیزانیات، نفس المرجع، صحالة ،  04) أنظر ملحق رقم 1(
مدیریة البحث والمراجعات، منشورات المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة  ، للرقابة ینبالضریبة الخاضع ین) میثاق المكلف2(
  . 14، ص2010الجزائر،  ،
  .52-51ص ، مرجع سابق المحاسبي، التحقیق دلیل )3(
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  إذن البد من وجود شروط البد منها لتكون منتظمة وتتوفر على الشروط التالیة :

  كون المحاسبة كاملة ومنتظمة : تأن  -أ

یكون المحاسبة منتظمة وكاملة إذا تمت وفقا لإلطارات والقواعد المنصوص علیها في 
المتضمن النظام  07/11وطبقا للقانون  12إلى  09القانون التجاري حسب المواد من 

والدفاتر اإلجباریة المنصوص علیها في  25/11/2007المؤرخ  المحاسبي المالي الجدید
  )1( .القانون التجاري

  یجب أن تكون هده السجالت مؤشر علیها ومصادق علیه وممسوكة بیوم بدون شطب
   .وال حشو أو كتابات على الهوامش

  سنوات إبتداءا من تاریخ إقفال  10حفظ السجالت ودفاتر مع الوثائق التبریریة لمدة
  .النشاط
 دفتر الیومیة العامة : تسجل فیه جمیع العملیات الیومیة یوم بیوم.  
  دفتر الجرد : تسجل فیه میزانیات وجدول حسابات النتائج وجرد المخزونات واالستثمارات

ریة فیجب االحتفاظ بها ومسكها فهي تثبت القیام بالعملیات المحاسبیة اما بالنسبة للوثائق التبری
فعال خاصة النسخ األصلیة لفواتیر الشراء والمصاریف المدفوعة من قبل المكلف باإلضافة إلى 

نسخ البیع ، وتقدیم الخدمات الصادرة والواردة من المؤسسة ویجب ان یكون تسجیل محاسبي 
  .مدعما بالوثائق التبریریة

 محاسبة صادقة : -ب

یقصد المفهوم أن القیم المحاسبیة المسجلة في مختلف الوثائق المحاسبیة قد تم تقییمها 
األرصدة وعملیات التوصیل  وحسابها بطریقة صحیحة وعلى المحقق أن یتأكد أن تجامیع

صحیحة ویتم فحص مجموع الدائن والمدین للیومیة العامة ویجب ان یكون مساویا وكذلك التأكد 
من صحة المعلومات الملخصة والمكتوبة في الدفتر العام ( دفتر الیومیة ) بالمقارنة مع میزان 

  .ریات) ، المیزانیة العامةالجرد ، الدفاتر المساعدة ، الیومیات المساعدة ( كیومیات المشت

  

                                                             
  .3ص ،25/11/2007بتاریخ  74) النظام المحاسبي المالي الجدید ، جریدة رسمیة عدد1(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


99 
 

   :ثبتةتكون المحاسبة م أن-ج

تكون المحاسبة مقنعة ومثبتة إذا استطاعت المؤسسة إثبات وتحمل الكتابات المحاسبیة 
  المسجلة في الدفاتر لتبریرها بالمستندات والوثائق التبریریة ( الثبوتیة). 

كمثال تبریر المشتریات عن طریق الفواتیر المسلمة من قبل الموردین من خالل أجل 
  )1(الفاتورة أو وصوالت االستالم كذلك نفسها یجب أن تكون متوفرة. 

  :فحص المحاسبة من حیث المضمون   -2

یعتمد المحقق الجبائي عند فحص المحاسبة من حیث المضمون على مراقبة كل من 
بیعات ، وتكالیف المخزونات ومراجعة الحسابات الرئیسیة للمیزانیة وحسابات المشتریات والم

  )2(التسییر من جهة أخرى. 

  مراقبة المعطیات والبیانات المحاسبیة : -أ

 : مراقبة المشتریات  

عند قیام المحقق بمراقبة حساب المشتریات وكانت هذه األخیرة تتسم بعدم االنتظام من خالل 
  : الحالتین اآلتیتین

الهدف من تضخیم المشتریات هو  ألن تضخم المشتریات تتمثل فيحالة أولى   -
تخفیض الربح ومن ثم انخفاض مبلغ الضریبة ویكون ذلك من تسجیل المشتریات وهمیة 

 ال أساس لها. 
 سجیل المزدوج للفاتورة األصلیة والنسخة معا ت. 
 سجیل نفس الفاتورة في یومیتین مساعدتین مختلفتینت. 

  

 

                                                             
  .54دلیل التحقیق المحاسبي، مرجع سابق ، ص(1) 

  .56دلیل التحقیق المحاسبي، نفس المرجع ،ص )2(
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   .فیوم المحقق بالفحص الدقیق لهذه الفواتیر ، المشتریات ، وصوالت الطلب ، الموردین   

   وذلك من : تخفیض المشتریات تتمثل في حالة ثانیة  -
 عدم التسجیل الجبائي لهذه الفواتیر.  
 مشتریات دون وجود فواتیر.   
 أخطاء مادیة عمدیه.   
  تسجیل مشتریات تحت تعریف وهویة خاطئین.  

المحقق بفحص دقیق للمشتریات من خالل الفواتیر أي تكون مراقبة میدانیة من خالل ویقوم 
   .السلع الموجودة في المخازن ویطلب فواتیر الشراء ( إخفاء رقم األعمال الحقیقي)

 : مراقبة المخزونات واألشغال قید التنفیذ  

یات السنویة یقوم المحقق بمراقبة المخزونات بناءا على الجرد المادي وكشف المشتر 
 و البضائعان المخزونات هي ، سنوات خاضعة للرقابة  4وكشف المبیعات المجرات خالل 

  .المواد واللوازم ، المنتجات واألشغال قید التنفیذ 

 : مراقبة المبیعات  

  ) 1(تظهر التالعبات المحاسبیة خصوصا في المبیعات من خالل:

  البیع بدون فواتیر  
  تخفیض العملة الحقیقیة لبعض المبیعات 
 عدم تسجیل السلع المستغلة ألغراض شخصیة 

  مراقبة حسابات المیزانیة وحسابات التسییر :  -ب

 تتم هذه العملیة من خالل التأكد من أن األعباء مبررة بواسطة و مراقبة حسابات المیزانیة
الفواتیر أو أي وثیقة أخرى والمحقق یقوم بهذه المراقبة للمیزانیة عن طریق فحص ألصول 

  وخصوم المیزانیة. 

                                                             
  .57دلیل التحقیق المحاسبي، مرجع سابق ، ص )1( 
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تتمثل أصول المیزانیة في التثبیتات المادیة والمعنویة ( مباني ، أراضي ....) ، 
  واد و لوازم ...) ، الحقوق ( حقوق الزبائن ، البنك ، الموردین ..)المخزونات ( البضائع ن م

دیون االستغالل و خصوم  –الدیون القصیرة ألجل  –خصوم المیزانیة تتمثل في خصوم جاریة 
  قروض ...–دیون االستثمار –غیر جاریة 

 مراقبة بعد مراقبة المحقق ألصول وخصوم المیزانیة تأتي بعدها و  مراقبة حسابات التسییر
 .، بالنسبة لمراقبة االیرادات صحة الكتابات المحاسبیة وهي اإلیرادات والتكالیف

من أكثر العناصر المعرضة للتالعب إما بعد دفع الضرائب أو تسدید جزء فتعد االیرادات  
نتاج المؤسسة  ٕ منها فقط وتمثل اإلیرادات أیضا مبیعات السلع واإلیرادات المتأتیة دون مقابل وا

  ها.لذات

تتحمل المؤسسة تكالیف ونفقات وعلى  أما مراقبة التكالیف فتكون من خالل نشاطها حیث
المحقق الجبائي مراقبة هذه التكالیف من اجل كشف عن أخطاء والنقائص حتى یتم أخدها بعین 

االعتبار عند إعادة تأسیس فرص الضریبة وتتمثل التكالیف في : مصاریف المستخدمین ، 
  المصاریف المالیة ، الضرائب ، الرسوم. 

  المحاسبة : : نتائج التحقیق في ثالثا

ان الهدف من التحقیق في المحاسبة هو إعادة تأسیس وعاء الضریبة سواء كان بقبول 
من طرف المكلف أو إعادة التقویم من طرف المحققین أو في حالة التقییم التلقائي اثر رفض 

  المحاسبة. 

وعلى المحقق أن یسعى إلى إرسال نسخة من هذه النتائج إلى المكلف بالضریبة مبینا له 
  التجاوزات واألخطاء المكتشفة والطرف المعتمد في إعادة التأسیس وحساب الضریبة الواجبة. 

  حالة قبول المحاسبة : -1

الصریح یقصد بالقبول من قانون االجراءات الجبائیة أنه  7فقرة  20وتضمنت المادة 
للمحاسبة اعتراف المكلف بالضریبة باألساس الضریبي المحدد نهائیا من طرف المحقق وفي 

هذه الحالة تأخذ اإلدارة بهذا األساس وال یمكنها الرجوع عنها غیر انه وفي حالة ثبوت استعمال 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


102 
 

عطاء معلومات غیر كاملة أو خاطئة خالل التحقیق ف ٕ نه یمكن لإلدارة إمناورات تدلسیة وا
  . لمكلف بالضریبة االعتراض علیه عن طریق الطعن القضائي، وال یمكن ل الرجوع فیه

  حالة رفض تقدیم المحاسبة : -2

بعد اتخاذ إجراءات الالزمة من طرف اإلدارة الجبائیة من خالل إشعار المكلف وتمادي 
  المكلف برفض تقدیم المحاسبة فان على المحقق أن یقوم باإلجراءات التالیة :

 ریر محضر بعدم تقدیم المحاسبة یدعى بموجبه المكلف بالضریبة للتأشیر علیهتح.   
   یجب أن یكون موضوع اعتذار یدعى بموجبه المكلف بالضریبة لتقدیم المحاسبة في

  .أیام ویتم ذكر الرفض المحتمل إلمضاء المحضر 8اجل ال یزید 
  التقییم التلقائي ألسس  أیام یتم 08في حالة رفض تقدیم المحاسبة بعد انقضاء اجل

فرض الضریبة على المكلف دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها حسب ما تقتضیه المادة 
  .من قانون اإلجراءات الجنائیة 44

قانون الضرائب  191من قانون اإلجراءات الجبائیة والمادة  43ولقد نصت المادة 
على حاالت التي تم فیها رفض المحاسبة من طرف اإلدارة والتأسیس  المباشرة والرسوم المماثلة

 )1(التلقائي للضریبة وهذه الحاالت هي: 

من القانون  11إلى 09عندما یكون مسك الدفاتر الحسابیة غیر مطابق إلحكام المواد من - 1
 التجاري والشروط وكیفیة تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید. 

   .حتوي المحاسبة على أي قیمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتیةعندما ال ت - 2

عندما تتضمن المحاسبة أخطاء واغفاالت أو معلومات غیر صحیحة خطیرة ومتكررة في  - 3
  عملیات المحاسبة. 

تقدم اإلدارة الجبائیة تبلیغ أسس فرض الضریبة المحددة تلقائیا على اثر رفض المحاسبة 
  على مالحظات المكلف بالضریبة. وهي ملزمة بالرد 

                                                             
 2014من قانون المالیة لسنة  29و 28مرجع سابق، معدلة بموجب المادة من قانون اإلجراءات الجبائیة ،  43المادة (1)

  .10، ص  31/12/2013بتاریخ  68جریدة رسمیة ، العدد 
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من القانون اإلجراءات الجبائیة على انه إذا جدد العون المحقق أسس  42ونصت المادة 
فرض الضریبة اثر التحقیق في المحاسبة یجب على اإلدارة التبلیغ عن النتائج المكلفة وهذا 

  )1(حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقویم أو رفض المحاسبة.

  إعادة التقویم  -3

في حالة إعادة التقویم یرسل إشعار بإعادة التقویم بالضریبة في رسالة موصى علیها مع 
  إشعار باالستالم و یجب أن ینص على ما یلي:

یجب تحت طائلة بطالن اإلجراءات أن یشیر اإلشعار إلعادة التقویم إلى أن المكلف 
یاره من اجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ بالضریبة له الحق في أن یستعین بمستشار من اخت

  ) 2(الضریبة أو من اجل اإلجابة علیها. 

یوما) یوما لیرسل مالحظاته قبوال أو رفضا  40ویمنح المكلف بالضریبة أجل أربعین (
  وفي حالة عدم الرد في هذا األجل یعد السكوت بمثابة قبول ضمني. 

ش بین المكلف والمحقق الجبائي من أن المشرع الجبائي أعطى مجاال أوسع للنقا غیر
یوما أن یعطي كل  40خالل انه ألزم على المحقق وقبل انقضاء اجل الرد المحدد سابقا بـ 

التفسیرات الشفویة والمفیدة للمكلف بالضریبة حول التبلیغ في حالة طلب المكلف ذلك إعطاء 
  ) 3(تفسیرات تكمیلیة.

مقدمة له من المكلف بالضریبة ینبغي وفي حالة رفض العون المحقق المالحظات ال
  )4(علیه ان یعلمه بذلك من خالل مراسلته برسالة تكون مفصلة ومبررة. 

  

  

                                                             
 72،العدد  2013قانون المالیة  140، مرجع سابق ، معدلة بموجب المادة  الجبائیةمن قانون اإلجراءات  42) المادة 1(

  .07، ص30/12/2012تاریخ 
 .215ص  ،2011شرح قانون االجراءات الجبائیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، لحي ، ) العید صا2(
 .128، ص2008فارس السبتي ، المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، ) 3(

  .129فارس السبتي ، نفس المرجع ، ص  (4)
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  نهایة التحقیق  رابعا : 

تعد هذه المرحلة خالصة عمل المحقق حیث یقوم بإبالغ المكلف بالضریبة بنتائج 
التحقیق المحاسبي وهذا عنى طریق اإلبالغ األول والنهائي وكخطوة أخیرة یقوم بكتابة التقریر 
عداد التقریر للتحقیق الذي من خالله یسجل كل المعلومات الخاصة بعملیه المراقبة  ٕ النهائي وا

صدار جداول اإلقطاع لسنوات التحقیق التي قام به ٕ ، وتلتزم االدارة الجبائیة بإبالغ المكلف ا وا
من  42الخاضع للتحقیق بنتائج المراقبة الجبائیة حتى وان لم یكن هناك تقویم ونصت المادة 

قانون اإلجراءات الجبائیة " على ان یتم التبلیغ عن النتائج المحصل علیها اثر تحقیق في 
عن طریق تبلیغ موصى علیه مع وصل االستالم ویكون مقفال ومعلال وأضافت المحاسبة"  

یوم  40على انه یجب علیه ان یستعین بمستشار من اختیاره وله اجل   06الفقرة  20المادة 
 من اجل إرسال موافقته وصیاغة مالحظاته والهدف هو قطع فترة التقادم المحددة قانونیا

  )1(سنوات.  4 والمقدرة بـ

یوما لتلقي رد المكلف وهذا من  40المكلف الرد على التبلیغ و فد حدد المشرع اجل  على
  تاریخ استالم اإلشعار وهنا نمیز حاالت ثالث: 

  استالم الرد في اآلجال القانونیة : هنا یقوم المكلف بفحص الرد الذي قد یتضمن
  احتجاج المكلف أو قبول المالحظات. 

  یوم ویمكن  40جل أاستالم الرد بعد اآلجال القانونیة : ال تقبل المالحظات بعد
 االستعانة بها عند القیام بتثبیت االجتماع الضریبي. 

  غیاب الرد : یعتبر بمثابة قبول ضمني لما جاء في التبلیغ وباألسس المبلغة من قبل
 المحقق. 

ویجب أن تكون التعدیالت مبررة یوما  40أجل  ویكون االبالغ النهائي بعد انقضاء
ومدروسة دراسة معمقة ودقیقة ومحللة نقطة بنقطة ، وبعد دراسة المالحظات وحساب األسس 

الضریبیة یتم تحریر التبلیغ النهائي و ال یوجد تاریخ محدد للتبلیغ النهائي باإلضافة إلى أن 
توضع نسخة من نتائج التحقیق التبلیغ النهائي یعبر عن الوضعیة الجبائیة الحقیقیة المكلف و 

                                                             
بتاریخ  72، العدد  2013من قانون المالیة لسنة  10قانون اإلجراءات الجبائیة معدلة بالمادة من  06فقرة  20المادة  )1(

 .6ص ،30/12/2012
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 الجداول اإلضافیة اصدار، ویتم في ملف المكلف ونسخة ترسل إلى المدیریة الجهویة للضرائب
سنوات  04تمثل نهایة عملیة الرقابة الجبائیة متضمنة كل الضرائب والرسوم خالل والتي 

لتحصیل لقباضة المحقق فیها وترسل نسخة إلى المكلف ونسخة إلى مفتشیة الضرائب ونسخة ل
  الضرائب.

  الضمانات المقدمة للمكلف بالضریبة الخاضع للتحقیق المحاسبي خامسا:

ال یمكن القیام بالرقابة الجبائیة إال عن طریق اجراء قانوني صارم مقابل ضمانات تحمي   
  )1( حقوق المكلفین الخاضعین للتحقیق المحاسبي.

  الحق في االستعانة بوكیل أو مستشار  -1

یعلم كل مكلف بالضریبة بإمكانیة االستعانة بمستشار من اختیاره قصد متابعة سیر عملیة 
  المراقبة وكذلك مناقشة اقتراحات التي تطرحها اإلدارة وهذا عند إرسال اإلشعار بإعادة التقویم. 

  عدم تجدید التحقیق المحاسبي  -2

عند اكتمال التحقیق الخاص بالضریبة أو الرسم أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم 
لفترة معینة ما عدا الحاالت التي استعمل فیها المكلف بالضریبة طرقا تدلیسیة أو قدم معلومات 

خاطئة أو غیر كاملة أثناء التحقیق فاإلدارة ال تستطیع أن تقوم بتحقیق من جدید بخصوص 
  الرسوم المتعلقة بنفس المادة. نفس الضرائب و 

وتنتهي المراجعة في حالة تحدید مبالغ إعادة التقویم بصفة نهائیة و إصدار جداول 
  .سنویة

  تحدید مدة التحقیق بعین المكان -3

ال یمكن أن تتعدى مدة التحقیق بعین المكان في التصریحات و الوثائق المحاسبة أجاال   
المحقق سنویا وطبیعة نشاط المؤسسة وهذه اآلجال محددة كما محددة وهذا طبقا لرقم األعمال 

  یلي :

                                                             
 .20/21مرجع سابق، ص ،) میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة 1(
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 04  دج 1.000.000أربع أشهر لمؤسسة تأدیة الخدمات إذا كان رقم أعمالها ال یفوق
   .لكل سنة مالیة محقق فیها

  دج لكل سنة مالیة  2.000.000كل المؤسسات األخرى إذا كان رقم أعمالها یتجاوز
 محقق فیها .

 06 دج  5.000.000مؤسسات المذكورة سابقا إذا كان رقم أعمالها ال یتجاوز أشهر لل
 .دج لكل سنة مالیة محقق فیها للثانیة  10.000.000لكل سنة مالیة محقق فیها في األولى 

  المؤسسات األخرى : 

 04  دج لكل سنة 2.000.000أشهر إذا كان رقم أعمالها السنوي المصرح به ال یتعدى
  .مالیة محقق فیها

 06  دج واقل من 2.000.000إذا كان رقم أعمالها السنوي المصرح به ال یتعدى
 دج لكل سنة مالیة محقق فیها. 10.000.000

  جمیع الحاالت األخرى مدة التحقیق ال تتعدى السنة استثناء مدة التحقیق ال تطبق :

 ستجابة في حالة استعمال طرق تدلیسیة مثبتة قانونا أو تقدیم معلومات خاطئة وعدم ا
  المكلف لطلبات التوضیح و التبریر. 

 فحص مالحظات و طلبات المكلف بعد إنهاء التحقیق.  

 :التأویالت المعتمدة من طرف اإلدارة  -4

إذا اثبت المكلف انه التزم بحسن النیة بتأویل نص جبائي كان معترف به لدى اإلدارة 
ال یعاد تقویم الوعاء  هشخصیا فان المركزیة سواء عن طریق إجراء ذو طابع عام أو یتعلق به

  الضریبي للمكلف.
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  : التحقیق المعمق في  مجمل الوضعیة الجبائیةفرع الثاني    
یعتبر التحقیق المعمق في مجل الوضعیة الجبائیة طریقة حدیثة النشأة وكان نتیجة   

والغش  مسایرة لحركة االصالحات التي عرفتها السیاسة الجبائیة من أجل مكافحة التهرب
الضریبي ومراقبة مداخیل األشخاص والشركات معا الممارسون ألنشطة صناعیة أو تجاریة أو 

  حرفیة.
  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة تعریف:  أوال

قصد بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة  مجموعة  العملیات التي تستهدف ی
قي للمكلف والدخل المصرح به، و بصفة عامة التأكد من الكشف عن كل فارق بین الدخل الحقی

التصریحات على الدخل اإلجمالي من خالل التعریف نجد أن التحقیق المعمق في  مجمل 
  ینصب على: الوضعیة الجبائیة 

الفارق بین الدخل الحقیقي للمكلف والدخل المصرح به ویستلزم هذا مقارنة المداخیل 
المستنتجة من وضعیة أمالك المكلف وكذا نمط الحیاة لسائر أفراد المصرح بها بالمداخیل 
یلي: "  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تنص على ما 06أسرته، وهذا وفقا للمادة 

تفرض الضریبة على الدخل اإلجمالي على كل مكلف بالضریبة حسب دخله الخاص ومداخیل 
رین في كفالته" ومن أجل تطبیق الفقرة السابقة یعتبر في أوالده وألشخاص الذین معه والمعتب

كفالة المكلف بالضریبة شریطة أال یتوفر على مداخیل متمیزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض 
  الضریبة على المكلف بها:

عاما إذا أثبتوا مزاولتهم للدراسة أو أثبتوا  25عاما أو عن  18أقل عمرهم عن  هأوالدكان إذا  - 
  جز محدد بنص تنظیمي.نسبة ع

  وفقا لنفس الشروط األوالد الذین یأویهم في بیته. - 
باإلضافة إلى أنه یمكن القیام بتحقیق معمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة عندما تظهر 

   )1(.وضعیة الملكیة وعناصر نمط المعیشة لشخص غیر محصي جبائیا
  وجود أنشطة ومداخیل متملصة من الضریبة. -

                                                             
، جریدة  2009قانون المالیةمن  38، معدلة بموجب المادةمرجع سابق ,االجراءات الجبائیةقانون  1فقرة  21المادة  )1( 

 بتاریخ 72،جریدة رسمیة عدد 2012من قانون المالیة سنة 34والمادة 11،ص31/12/2008بتاریخ  74رسمیة عدد
  .6،ص20/12/2012بتاریخ  72، جریدة رسمیة عدد 2013من قانون المالیة سنة 13والمادة  12ص 29/12/2011
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كن برمجة التحقیق المعمق في  مجمل الوضعیة الجبائیة إثر التحقیق في المحاسبة ویم
سواء باسم المستغل الشخصي لمؤسسة أو الرؤساء والشركاء األساسین للشركة أو كل شخص 

  ملزم قانونا بتصریح مجمل دخله.
كافیة فالهدف من عملیة التحقیق هو مراقبة المداخیل المصرح بها والتي تبدو أنها غیر 

  .باعتبار ممتلكاته وعناصر نمط معیشته والمؤشرات الخارجیة لثروة المكلف
عملیة مراقبة یجب أن یسبقها مرحلة  وتتم برمجة الملف للتحقیق المعمق حیث كل

تحضیریة وهذه األخیرة ال تختلف كثیرا في التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة عنها في 
  التحقیق المحاسبي.

اختبار مجموعة ملفات المكلفین بغیة مراقبتها وهذا حس مقاییس سواء من حیث  حیث یتم
ة الفرعیة للرقابة الجبائیة بإعداد كل یر یاإلمكانیات أو الكمیة وتقوم اإلدارة الجبائیة ممثلة ( المد

  سنة برنامج للمراقبة المعمقة).
 من توفر معاییر ومؤشراتباإلضافة أنه في حالة اختبار األشخاص الخاضعین للمراقبة البد 

  ) 1(.موضوعیة وهادفة منها
علیهم المفتشیة عدم تجانس بین المداخیل المصرح بها في  حظتألشخاص الذین ال ا -

  تصریحاتهم السنویة والنفقات المستعملة.
األشخاص الذین یعتقد أنهم یمارسون عملیات غش كبیرة وكون مراقبة المحاسبیة لم تؤدي  -

  إلى تعدیالت .
  كون موضع الشك.تلدى مفتشیة الضرائب من خالل التصریحات المكتتبة للمكلف  كشكو  -
عندما یكون الفارق معتبرا بین المداخیل المصرح بها من قبل الشركاء والحائزون على  -

  الحصص االجتماعیة و المداخیل الحقیقیة المحققة.
وغیر محددة بینما نمط  األشخاص الذین لیس لهم ملف جبائي ویمتلكون مداخیل هامة -

  معیشتهم توحي بتحقیقهم لمداخیل غیر مصرح بها.
  األشخاص الذین یتوفر فیهم شكوك كبیرة بالتهرب. -
وتجدر اإلشارة أنه یمكن إدراج أشخاص طبیعین خارج هذا التصنیف حیث یكون هناك   

 لمعمق.مؤشرات هامة وتمتلك اإلدارة الكفیلة لتبریر برمجتهم في عملیة التحقیق ا

                                                             
  . 71ص  ، مرجع سابق،  نوي نجاة )1(
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  : اإلجراءات الجبائیة وسیر عملیة  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة  ثانیا
  اإلجراءات الجبائیة لتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة : -1

جل القیام بعملیة لتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة بطریقة قانونیة یجب أمن     
من قانون  21صحة وسالمة عملیة التحقیق ولقد تناولت المادة إتباع خطوات تضمن لنا 

  : یلي اإلجراءات الجبائیة ونصت على ما
یمكن ألعوان اإلدارة الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمق لألشخاص الطبیعیین بالنسبة  -

   .للضریبة على الدخل اإلجمالي 
ام الحاصل بین المداخیل المصرح وفي هذا التحقیق یتأكد األعوان المحققون من االنسج

  بها والذمة ولعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي.
  .یقوم بالتحقیق إال أعوان اإلدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مفتش على األقل -
ال یمكن القیام بالتحقیق المعمق لشخص طبیعي فیما یتعلق بالضریبة على الدخل دون إعالم  -

ویكون هذا   3الفقرة  21لضریبة بذلك مسبقا من خالل إرسال إشعار بالتحقیق المادة المكلف با
اإلشعار مرفوقا  بمیثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق في وضعیته الجبائیة ومنحه أجال أدنى 

یوما ابتداء من تاریخ االستالم ویجب أن یذكر اإلشعار بالتحقیق الفترة  15للتحضیر یقدر ب
  )1(قیق وان یشیر صراحة تحت طائلة بطالن اإلجراء.موضوع التح

  لمكلف الحق االستعانة بمستشار خالل عملیة المراقبة یختاره هو.لاالستعانة بمستشار  - 
واحدة اعتبارا من  مدة التحقیق: ال یمكن  أن یمتد التحقیق المعمق طیلة فترة تفوق سنة   - 

   .من قانون االجراءات الجبائیة 4فقرة  21وهذا ما تناولته المادة  تاریخ استالم اإلشعار بالتحقیق
وكاستثناء ال تطبق المدى السابقة في حالة استعمال المناورات التدلیسیة المثبتة قانونا أو یكون 

المكلف قد قدم معلومات غیر كاملة أو خاطئة أو عندما ال یرد في اآلجال على طلبات التفسیر 
  أو التبریر.

ال تحقیق المعمق لشخص طبیعي للضریبة على الدخل اإلجمالي یكون المحقق قد في ح
أن تعلم  المكلف بالنتائج برسالة مضمونة مع إشعار  أسس فرض الضریبة على اإلدارة

باالستالم ویكون إلشعار بإعادة التقویم مفصال بكفایة ومبررا وأن یضع مالحظاته أو أن یصرح 
  بقبوله.   

                                                             
  .160، ص، االشعار بالتحقیق ، مرجع سابق05ر ملحق رقم ظ) أن1(
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یوما لتبلیغ مالحظاته أو قبوله وفي حالة عدم الرد  40بالضریبة بأجل ویتمتع المكلف 
  خالل هذا األجل, هو  بمثابة قبول ضمني.

وقبل انقضاء أجل الرد یحق على العون المحقق أن یمد المكلف بكل التفسیرات السنویة 
  المقیدة حول مضمون التبلیغ إذا طلب هذا األخیر ذلك.

الحظات المكلف یجب أن یعلمه بذلك بمراسلة لكون إذا ما رفض العون المحقق م
   .مفصلة ومبررة

عدم إعادة التحقیق : عندما یتم االنتهاء من إجراء التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة  -
الشاملة بالنسبة للضریبة على الدخل ال یجوز لإلدارة الجبائیة نقد ذلك للمشروع في التحقیق 

الضریبة إال إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر  جدید خاص لنفس الفترة ونفس
  كاملة أو خاطئة خالل التحقیق أو یكون قد استعمل أسالیب التدلیس.

  :سیر عملیة التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة   -2
المعلومات الجبائیة هي الركیزة األساسیة االنجاز التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة 

ٕ جبائیة و ال ن تنوع مصادر المعلومات یمكن اإلدارة من إیجاد أسالیب مختلفة لمعالجة الوضعیة ا
  الجبائیة بصفة أكثر مصداقیة.

  ویتم التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة بإتباع الخطوات اآلتیة:
  سحب الملف من المفتشیة وفحصه : -

الخاص بالدخل والمفتوح لدى مفتشیته مقر أول ما یقوم به المحقق هو جلب الملف الجبائي 
  السكن للتأكد من :

  االسم الكامل، العنوان الصحیح، مكان السكن الرئیسي،.....
والتأكد من وجود التصریحات بالمداخیل السنویة مع أخذ جمیع البیانات المتعلقة بأمالك المعني 

لزیادات في رأس المال، والتأكد من العقاریة والمنقولة، األسهم، السندات التي یملكها المكلف، ا
كشوف الربط، و..... استغاللها إن وجدت والتأكد من فرض الضریبة على مجمل المداخیل 

ومن خالل فحص كشوف فرض الضرائب ونسخ الجداول لمراقبة مدى انسجام المداخیل 
  المصرحة أو المغرمة هذا من جهة ومن جهة أخرى وضعیة ممتلكاته وعناصر معیشته.

  )1(.مكرر) مع اإلشعار بالتحقیق 07تسلیم المكلف كشف المعلومات (نموذج   -

                                                             
  .161، صوضعیة الممتلكات، مرجع سابق ،06أنظر ملحق رقم ) 1( 
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  جمع المعلومات من مصالح الخارجیة: - 
یقوم المحقق بعد تصفح الملف للمكلف بإرسال طلبات المعلومات للهیئات واإلدارات 

الخزینة). التي بحوزتها المعلومات الجبائیة ( عقارات، منقوالت، حسابات بنكیة، جاریة ، 
الوالئیة أو المركزیة إن تطلب  یریة باإلضافة إلى طلب المعلومات من مصالح البحث للمد

األمر ذلك. كما یمكن للشخص موضوع التحقیق إعطاء المعلومات الكفیلة لتبریر المداخیل 
  المصرحة ( فوائد، إرث، هبة...)

المجمعة لدى المحققین إن طلب المعلومات والتبریرات یساعد على استكمال المعطیات 
  )1(و حسن استغاللها.

   البحث عن المعلومات عن طریق المعاینة المیدانیة: - 
التنقل إلى مصادر المعلومات من الهیئات المصرفیة ، حركة السحابات، رخص البناء 

المسلمة من المصالح التقنیة، فحص الكتابات المحاسبیة للمؤسسات التي تتعامل مع المكلف أو 
 ات التي تمتلك فیها حصص أو أسهم.الشرك

: عند إجراء المراقبة المعمقة یستطیع المحققین طلب معلومات أو طلبات التبریر والتوضیح -
وفي  IRGتبریرات تتعلق بالوضعیة الجبائیة للمكلف بخصوص الضریبة على الدخل اإلجمالي 

یمكن لإلدارة الجبائیة و  ،قائيلحالة رفض المكلف عن الرد یؤدي ذلك إلى اللجوء إلى التقویم الت
ان تطلب من المكلف توضیحات من خالل عدم التجانس الملحوظ بین مضمون التصریحات 

وهذا من خالل التصریح بالدخل  المكتتبة والمعلومات التي هي في حوزة اإلدارة الجبائیة
  )2( .اإلجمالي

القانون هذه الطلبات في حاالت ولقد حدد طلبات التبریر تلتمس اإلدارة من المكلف  ویمكن - 
 التالیة:
 .الوضعیة المادیة للمكلف وتكالیف أسرته 
 . التكالیف المخصومة من الضریبة على الدخل 
 .  المداخیل والممتلكات من الخارج 

                                                             
  .162، ص، طلب معلومات، نفس المرجع 07) أنظر الملحق رقم 1(
، جریدة 2009المالیة لسنةمن قانون  36، معدلة بموجب المادة ق، مرجع ساباالجراءات الجبائیة من قانون   19المادة  )2( 

  .10،ص30/12/2008بتاریخ  74رسمیة عدد
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   العناصر التي جمعتها اإلدارة الجبائیة تخص حقیقة مداخیل أكبر من تلك المصرح
 بها.

من قانون اإلجراءات الجنائیة  4فقرة 21یخص مدة المراقبة المعمقة تناولتها المادة  أما فیما - 
ال تمتد فترة التحقیق أكثر من سنة ابتداء من تاریخ استالم إشعار بالمراقبة وكاستثناء ال یعتد 

  بهذه المدة في حاالت منها:
 وجود مناورات تدلیسیة مثبة قانونا. 
  خاطئة أو غیر صحیحة قیام المكلف بتقدیم معلومات. 
  .امتناع المكلف من الرد عن طلبات التوضیح والتبریر 
  للتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الخاضعضریبة بال المكلفضمانات  :ثالثا 

قبل إجراء التحقیق المعمق البد من إشعار المكلف مع إرفاق میثاق اإلعالم المسبق:  -1
السنوات بموضوع التحقیق ومنحه أجل أدنى لتسویة أموره خالل المكلف بالضریبة تحدد فیه 

  .یوما ابتداء  من تاریخ استالم اإلشعار 15
البد من إعالم المكلف بحقه في االستعانة بوكیل أو مستشار : الحق في االستعانة بوكیل -2

  من اختیاره.
الوضعیة الشخصیة خاص إذا انتهى التحقیق في  المكلفین الذین خضعوا للتحقیق سابقا: -3

بمدة معینة بصدد ضریبة الدخل االجمالي وفیما عدا الحالة التي استعمل فیها المكلف طرق 
تدلیسیة او أدلى بمعلومات خاطئة أثناء التحقیق أو غیر كاملة فاإلدارة ال تستطیع القیام بتحقیق 

  جدید.
التزامه بحسن النیة بتأویل نص  في حالة أثبت المكلف التأویالت المعتمدة من قبل اإلدارة: -4

جبائي كان معتمدا لدى اإلدارة المركزیة سواء عن طریق إجراء عام أو إقرار یخصه شخصیا 
  )1( .فال یعاد التقویم الوعاء الضریبي

من قانون اإلجراءات الجبائیة بأن آجال التحقیق  3فقرة  21تناولت المادة اآلجال :  -5
  سنة اعتبارا من تاریخ استالم اإلشعار بالتحقیق.المعمق ال یمكن أن تتجاوز 

 21 المادة( التبریر األرصدة  في الخارج  ویمدد هذا االجل للرد على طلبات التوضیح أو -
   .) 4 فقرة

                                                             
   .30ص ،سابق للرقابة الجبائیة، مرجع  ینالخاضعبالضریبة ) میثاق المكلفین 1(
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یوم بغیة الحصول على كشوفات الحساب من طلب  االدارة  30وتمدد هذه الفترة إلى 
  مداخیل في الخارج.خصوصا لما تتوافر لدى المكلف بالضریبة 

  سنة في حالة اكتشاف خفي من  إجراء التحقیق.    2كما تمتد الفترة المذكورة أعاله إلى  -
  : طرق التقییم وتحدید النتائج للتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة :  رابعا

  طرق التقییم لعملیة التحقیق المعمق  -1
   :ریریةطریقة تقییم بعض العناصر في غیاب الوثائق التب -أ

عند غیاب الوثائق التبریریة تلجأ اإلدارة الجبائیة إلى هذه الطریقة مثل ما هو مبین في الجدول 
   التالي:

  طریقة التقییم .  التعیین 
حسب مبلغ فاتورة الشراء والسعر المحدد بالمقارنة مع المواد من نفس النوع   أمالك منقولة 

  والخصائص.
  المقوم والمعتمد من طرف المصالح الجبائیة .المبلغ   القاعدة التجاریة
  حسب القیمة اإلیجاریة للملكیة .  أمالك عقاریة 

  یقیم جزافیا حسب الوجهة ومدة السفریة.  التنقالت
المصاریف 

  العائلیة 
  تحدید جزافیا بالمحاورة مع المكلف.

  یعتمد القیمة المصرح بها في المحاسبة.  المخزونات
   طریقة التقییم الجزافي: -ب

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعنوان التقدیر الجزافي  98طبقا للمادة 
األدنى للدخل الذي تفرض علیه الضریبة حسب طریقة المعیشة التي ال یمكن أن یقل الدخل 

ناصر طریقة الخاضع للضریبة عن مبلغ جزافي یحدد بتطبیق الجدول الوارد أدناه على بعض ع
المعیشة ما لم یثبت العكس من قبل المكلف بالضریبة شریطة أن یكون هذا المبلغ على األقل  

   .یساوي الحد األدنى الضریبي المقرر في جدول الضریبة على الدخل اإلجمالي
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  الدخل الجزافي المطابق  عناصر طریقة المعیشة 
محل اإلقامة الرئیسي باستثناء المحالت  -1

  طابع مهني ذات
  مرات القیمة اإلیجاریة الحالیة الساریة  3

  مرات القیمة اإلیجاریة الحالیة  8  محالت اإلقامة الثانویة  -2
خدمة المنزل لكل شخص یقل عمره عن  -3

  سنة  60
  دج بالنقطة المرجعیة 15.000

  السیارات الخاصة بنقل األشخاص  -4
ویخفض األساس المحدد بهذه الكیفیة بنصف 

مبلغه بالنسبة للسیارات المخصصة أساسا 
لالستعمال المهني. وال یطبق هذا التخفیض 

  إال على سیارة واحدة.

% بعد 20قیمة السیارة مع تخفیض بنسبة 
% 10استعمالها لمدة سنة، ونسبة إضافیة قدرها

عن كل سنة استعمال خالل السنوات الربع 
  یة.التال

  نفس الشيء  عربات السكن  -5
سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو  -6

حصانا  20قوارب آلیة ذات قوة حقیقیة قدرها 
دج  8000بخاریا على األقل والمقیمة بمبلغ 

  على األقل.
  عن العشرین حصانا األولى -
عن كل حصان بخاري إضافي. غیر أن  -

یخص % فیما 75القوة ال تحسب إال بنسبة 
سنوات  5السفن التي تم بناؤها منذ أكثر من 

سنة على التوالي، وتجبر القوة  25سنة و 15و
المحصل علیها عند االقتضاء إلى الوحدة التي 

  تأتي دونها مباشرة.
  

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  6.000
  األسعار الحالي.

  
دج حسب المعدل الرسمي لدلیل األسعار  200

  الحالي.

أو سفن النزهة الشراعیة المزودة الیخوت  -7
 5بمحرك ثانوي أم ال، والتي تبلغ حمولتها 
  أطنان على األقل وفقا للمقاییس الدولیة.

  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


115 
 

  عن الطنات الخمسة األولى -
  عن كل طنة إضافیة:  -

  طنة  25أطنان إلى  6* من 
  طنة  25* ما فوق 

%، 75غیر أنه ال تحسب الحمولة إال بنسبة 
یخص الیخوت وسفن  % فیما25% أو 50أو 

النزهة التي تم بناؤها، على التوالي، منذ أكثر 
سنة. وتجبر  25سنة و 15سنوات و 5من 

الحمولة المحصل علیها، عند االقتضاء، إلى 
  الوحدة التي تأتي دونها مباشرة.

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  16.500
  األسعار الحالي.

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  3.000
  األسعار الحالي.

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  6.000
  األسعار الحالي.

الطائرات السیاحیة: عن كل حصان  -8
  بخاري من القوة الحقیقیة لكل طائرة.

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  45.000
  األسعار الحالي.

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل  30.000  خیول السباق.... -9
  األسعار الحالي.

  
إن العناصر المبینة لحساب الدخل األدنى هي تلك التي یتصرف فهیا المكلف بالضریبة  -

بصفة شخصیة خالل السنة السابقة لسنة فرض الضریبة وتحسم من المبلغ الجزافي المحدد 
بمقتضى هذه المادة. كل اإلیرادات التي یثبت المكلف أنه توفر علیها خالل السنة المعنیة والتي 

  أي صفة كانت من الضریبة على الدخل. هي معفاة ب
  طریقة التقییم التلقائي: -ج

التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة یتم بصفة عامة حسب الطریقة التحاوریة وفي 
حالة ما إذا كان المكلف لم یحترم التزاماته الجبائیة یمكن للمحققین اللجوء إلى فرض الضریبة 

  لیة:تلقائیا وهذا في الحاالت التا
إلى  85عند عدم تقدیم التصریحات ویكون الدخل الصافي المحدد حسب أحكام المواد من  -

  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یفوق الحد المعفى من الضریبة. 98
امتناع المكلف عن الرد على طلب المعلومات وإلثباتات في إطار حق اإلطالع وفق للمواد  -

  قانون اإلجراءات الجبائیة. من 63إلى  45من 
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التسویة یجب أن تكون موضحة ومبررة بما فیه الكفایة ویتم تبلیغ األسس للمكلف وله الحق  -
من  5فقرة 21وهذا طبقا لنص المادة یوما لتقدیم مالحظاته أو قبوله  40في مهلة قانونیة مدتها 

   .قانون االجراءات الجبائیة
   طریقة التقییم عن طریق میزان الخزینة: - د

یمكن للمحققین من تحدید وتقدیر المبلغ اإلجمالي للمصاریف بالنظر  المداخیل 
المتحصل علیها خالل الفترة المعنیة بالتحقیق، كما یسمح أیضا من إثبات وجود مداخیل غیر 

ن األموال التي تحصل علیها مصرح بها، والفوارق بین األموال الموجودة فعلیا واالستعماالت وبی
  بالنظر للمصاریف التي قام بها خالل الفترة المعنیة بالتحقیق.

إذا كانت النتیجة سلبیة تعتبر مصاریف غبر مبررة لمداخیل وبالتالي تفرض علیها الضریبة  -
  ما عدا في حالة تقدیم إثباتات جدیرة بالقبول .

ن تستنتج سوء في تقییم المصاریف العائلیة أما إذا كانت النتیجة إیجابیة (فائض) یمكن أ
  أو إهمال حساب بعض االستعماالت.

% بین مجموع المداخیل المصرح بها ومجموع المداخیل لسلوكه 25إذا كان الفارق یفوق 
فعلیا تقوم بإجراء عملیة التسویة  المناسبة نظرا لألهمیة البالغة للحسابات الجاریة في تحدید 

راقبة جمیع العملیات سواء من الجانب الدائن والجانب المدین للممول میزان الخزینة یجب م
   وألفراد السكن الجبائي.

میزان الخزینة الخاص : یعتمد هذا اإلجراء عندما یكون الممول یمارس نشاط تجاري أو   -
مهني بصفة شخصیة ویمكن فصل األموال المهنیة، كما یتم بنفس الشروط بالنسبة للمسیرین 

ء وأعضاء الشركات  هاته الموازنة ال تأخذ بصفة نهائیة سوى العملیات التي لها عالقة والشركا
بالنقدیات وكذا المشتریات والعملیات التي لم یتم دفعها خالل الفترة محل التحقیق وبالتالي ال 

  تؤخذ بعین االعتبار.
مداخیل المتأتیة من میزان الخزینة العام: عندما ال نستطیع الفصل بین الموال الخاصة و ال -

النشاط التجاري أو المهني نلجأ إلى الموازنة العامة لكون االقتطاعات والمساهمات ال یمكن 
  الفصل بینها بصفة دقیقة.

 أرباح و مداخیل محددة جزافیا.  
 غیاب المحاسبة.   
 محاسبة بشكل غیر جید.  
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الموجهة للمؤسسة أو في هاته الحالة یصعب تحدید حركة الموال بدقة للفصل بین األموال 
  المتأتیة منها:

   اإلجراءات في حالة إعادة تقویم ألسس الضریبة ( التحقیق المعمق )  -2
  یجب أن یسلم اإلشعار بالتقویم للمكلف بالضریبة مقابل اإلشعار باالستالم .  -
یجب أن یكون إلشعار بإعادة التقویم مفصال وأن یكون مبررا بكیفیة تسمح للمكلف   -

  بالضریبة بإعادة تشكیل أسس فرض الضریبة أو یبدي   مالحظاته أو یصرح بقبوله.
یوما من استالمه لإلشعار لتبلیغ مالحظاته أو قبوله وعدم الرد خالل هذا  40للمكلف مدة 

  ألجل بمثابة قبول ضمني .
د انقضاء أجل الرد من یوم على كعون المحقق أن یمد المكلف بكل التفسیرات بع

الشفویة المفیدة حول مضمون التبلیغ إذا طلب المكلف ذلك أو الستماع للمكلف إذا كان سماعه 
  مجدیا أو في حالة طلب المكلف تفسیرا   تكمیلیة.

یعلمه بذلك بمراسلة تكون  في حالة رفض المحقق مالحظات المقدمة من قبل المكلف علیه أن
  )1(.مفصلة ومبررة

ال یجوز إعادة من قانون االجراءات الجبائیة على أنه  4فقرة  21وأضافت المادة    
التحقیق المعمق خالل نفس الفترة ونفس الضریبة من قبل اإلدارة الجبائیة إال إذا كان المكلف 

       .قد أدلى بمعلومات خاطئة أو غیر صحیحة أو استعمل أسالیب تدلیسیة
  للتحقیق المعمق:والتبلیغ النهائي تحدید النتائج األولیة  -3

بعد إعداد طریقة إعادة تشكیل األسس الخاضعة بعد التحقیق یقوم المحققون بتحضیر     
  النتائج التي سیتم تبلیغها للمكلف (كل سنة على حدى) والتي قد تتضمن:

النقائص المكتشفة أثناء تحضر الملف الجبائي (كعدم تقدیم التصریح أو للتصریحات خارج  -
  .اآلجال...إلخ)

اخیل التصریحات المقدمة و المداخیل المعاد تشكیلها مع وجوب تحدید عدم تطابق مد -
  مصدر المعلومات المعتمدة في التسویة.

  األحداث التي جرت أثناء عملیة التحقیق ولها األثر على إجراءات سیر العملیة. -

                                                             
  .54) العید صالحي ، مرجع سابق ، ص1( 
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إجراؤه , ویجب استدعاء المكلف الخاضع للتحقیق إلجراء  جمعطریقة وكیفیة التقییم الم -
ثباتها في محضر, مع طلب تقدیم توضیحات حول هذه ا ٕ لتحاور معه حول النقاط المستنتجة وا

النقاط إن أمكن وذلك في حالة عدم الرضى بالنتائج الولیة المقترحة. وفي حالة القبول یبلغ 
المعني بالنتائج األولیة. والبد أن یشار في التبلیغ األولي بأن للمكلف الحق في طلب التحكیم 

  رف السید المدیر الوالئي للضرائب في الوقائع والقانون.من ط
یوما وهذا  40یكون التحقیق النهائي بعد انقضاء مدة التبلیغ النهائي بنتائج التحقیق :    -

  :لیةحسب الحاالت  التا
في حالة رد المكلف مع طلب التحكیم : یستدعى المكلف بواسطة استدعاء رسمي یوضح  -

تحكیم تحت إشراف السید المدیر الوالئي للضرائب تدرس فیها أسباب فیه تاریخ عقد جلسة 
رفضه واعتراضه والحجج واإلثباتات المقدمة من طرفه ویعرض منها موقف المحققین من ذلك 

  مع االستماع لرأي السید المدیر الوالئي للضرائب الذي یفصل في النقاط موضوع االختالف.
ون طلب التحكیم یستدعى المكلف إلى المدیریة الفرعیة في حالة رد المكلف بعدم القبول د -

  للرقابة الجبائیة ویدرس طلبه كما تناقش نقاط اعتراضه مع فرقة التحقیق المكلفة.
یوما وبعدها یبلغ المكلف  40حالة القبول بنتائج التحقیق األولیة یجب انتهاء المدة القانونیة  -

  )1(بنتائج التحقیق النهائیة المعتمدة.
بعد تبلیغ المكلف الخاضع للتحقیق بالنتائج النهائیة یتم إصدار  :إنهاء عملیة التحقیق - 

جدول اإلنذارات والورود للتحقیق والوثائق المرفقة ویرسل إلى المدیریة الجهویة ویحفظ لدى 
  )2(رئیس مكتب التحقیقات الجبائیة.

  التحقیق المصوبالفرع الثالث :
ووفقا للمادة  2008بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة هو نوع جدید من الرقابة أحدث 

  )3(.2010من قانون المالیة لسنة  24والمعدلة بموجب المادة   22
ویعرف التحقیق المصوب على أنه إجراء قانوني سریع وأقل اتساعا من التحقیق 

الضریبة یمكن ألعوان اإلدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصوب في محاسبة المكلفة ب المحاسبي
لبعض أنواع الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غیر متقادمة أو لمجموعة عملیات أو معطیات 

                                                             
  .163، ص، التبلیغ بنتائج التحقیق، مرجع سابق08) أنظر ملحق رقم 1(
  .164، صاشعار بالدفع للجدول الفردي ، نفس المرجع،  09أنظر ملحق رقم )2(
  .8ص ، 27/07/2008بتاریخ:  42، جریدة رسمیة عدد 2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  22المادة  )3(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


119 
 

محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة وال یمكن تحت طائلة بطالن اإلجراء أن تستغرق مدة 
  التحقیق في عین المكان في الدفاتر والوثائق أكثر من شهرین.

فحص الوثائق العادیة التوضیحیة والوثائق المحاسبیة والهدف من التحقیق المصوب هو 
كالفواتیر والعقود ووصول الطلبیات أو التسلیم، وال یمكن أن ینتج عن هذا التحقیق بأي حال 
فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف وعند الشروع في إجراء التحقیق المصوب في 

ن طریق إرسال أو تسلیم إشعار المحاسبة یجب إعالم المكلف بالضریبة بذلك مسبقا، ع
ا بمیثاق حقوق والتزامات المكلف بالضریبة المحقق في  بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفقً

ته عشرة  ً من تاریخ  10محاسبته، على أن یستفید من أجل أدنى للتحضیر، مدّ أیام، ابتداء
نون االجراءات من قا 3مكرر فقرة  20وهذا ما نصت علیه المادة  استالم هذا اإلشعار

  .الجبائیة
یجب أن یشمل اإلشعار بالتحقیق، توضیح طابع التصویب في التحقیق كما یجب 

  إعالمه بطبیعة العملیات المحقق فیها.
ال یمكن أن تستغرق مدة التحقیق في عین المكان، في الدفاتر و الوثائق، أكثر من 

   شهرین.
ا  والتحقیق ال یمنع اإلدارة الجبائیة من إمكانیة إجراء التحقیق المعمق في المحاسبة الحقً

و الرجوع إلى الفترة التي تمت فیها المراقبة، وتمد مهلة التحقیق لإلجابة على طلبات التوضیح 
یوما إلبداء مالحظاته أو ثبوته من خالل تاریخ استالمه  30أو التبریرات وله الحق بأجل 

   إلشعار بإعادة التقویم.
نفس الضمانات في إطار التحقیق ب یتمتعع للتحقیق المصوب المكلف الخاض :مالحظة 

  المحاسبي من خالل: 
 االستعانة بمستشار.  
 .عدم تجدید التحقیق  
 عدم تحدید مدة التحقیق بعین المكان. 
 1(.التأویالت المعتمدة من طرف اإلدارة(  

  
                                                             

   .14میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة، مرجع نفسه، ص )1(
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


120 
 

  : المنازعة الضریبیة الثانيالمطلب 

 اإلدارةلكي ال تتعسف و نات الممنوحة للمكلف في مجال الرقابة الجبائیة من بین الضما
لف محل التحقیق مجموعة من كالمشرع الجبائي الم أعطى وامتیازاتملكه من سلطات تبما 

له المشرع  فأجازمفرطة ،  أسسعلى  إقرارهتم  أوتبین له انه قد اخضع جورا  إذاالحقوق 
 یأخذالقضاء والقانون الجزائري  أمامال ثم الطعن أو رض النزاع الطعن قبل ع إلىالجبائي اللجوء 

طریق الطعن القضائي دون استنفاذ طریق الطعن  إلىبعین بالطریقین معا وال یجیز االلتجاء 
  )1(اإلداري.

وعند تناولنا للمطلب الثاني المتعلق بالمنازعة الضریبیة إرتأینا أن نقسمها الى فرعین 
خصصناه للطعن أمام  ثانيال والفرع  المرحلة االداریة (الطعن االداري) ، یتمثل فيول األفرع ال

  القضاء.

 (الطعن اإلداري) اإلداریةالمرحلة الفرع األول:     

الغرامات التي توضع من  أوالحقوق  أوالرسوم  أوالمتعلقة بالضرائب  الشكاوىتدخل 
ما یكون الغرض منها دقبل مصلحة الضرائب النزاعي في اختصاص الطعن النزاعي عن

 إما أو في حساباته أوریبة ضالمرتبكة في وعاء ال األخطاءعلى استدراك  إماالحصول 
  )2(.تنظیمي أواتج عن حكم تشریعي ناالستفادة من حق 

   ؟اإلداريازعة في جانبها نفما هي مراحل هذه الم 

 أوال : التظلم المسبق 

لم المسبق فقد نصت ظالت إجراءالمشرع الجزائري على صعید المنازعات الضریبیة  أجاز
المتعلقة بالضرائب والرسوم  الشكاوىتوجه  أنالجبائیة على  اإلجراءاتمن قانون  71المادة 

                                                             
 ) 1 .34ص  مرجع سابق،للرقابة ،  ینبالضریبة الخاضع ینمیثاق المكلف )  

 ) فریجة حسین ، إجراءات المنازعات الضریبیة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر، 2008 ، ص 2.15 (
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رائب التابع له مكان قرض ضرئیس مركز ال أوالدیر الوالئي للضرائب  إلىوالحقوق والغرامات 
  .الضریبة 

  اآلجالثانیا : 

ینقص عادة عند نهایة السنة من  بأجل األخیرلتقدیم المكلف بالضریبة لشكواه یتمتع هذا 
 األحداثحدوث  أول یالجدول في التحص إدراجدیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة  31

   .الموجبة

  فهي محددة كما هو مبین :  االستثنائیةجل األ ماأ

 إجراءاتمن السنة الثانیة التي تلي السنة التي استلم خاللها المكلف بالضربیة  31/12 -
 اإلنذاراتحیث توجه له مثل هذه  اإلرسالفي  أخطاءثر وقوع  أوجدیدة في حالة نزاع 

   .من مقر الضرائب
فیها المكلف بالضربیة من وجود  تأكد ىإلمن السنة الثانیة التي تلي السن  31/12 -

  .تكرار أوقانوني جراء خطأ  أساسطالب بها تغیر ضرائب م

  عندما ال تستوجب الضریبة وضع جدول تقدم الشكوى :

 إذادیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تمت فیها االقتطاعات  31غایة  إلى 
   .باعتراضات تخص تطبیق اقتطاع من المصدر األمرتعلق 

  دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضریبة برسمها إذا تعلق  31إلى غایة
  أخرى.بحاالت  االمر

التي التجاري  لیحق تقدیم الشكاوى بدعوى عدم استغالل العقارات ذات االستعما
، رةاشقانون الضرائب المب 255أو الصناعي المنصوص علیها في المادة 

من السنة الثانیة التي تلي السنة التي حصل فیها عدم استغالل  األكثرعلى 31/12قبل
  .دة دالمستوفي الشروط المح
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 ثالثا: موضوع الشكوى وشكلها :

  :ها نجب القانون على جملة من الشروط التي ال بد من توفرها ومن بیأو            

  الشركات  أعضاءعلى  أونا تفرض الضریبة جماعیا عندتكون الشكوى فردیة  أنیجب. 
  لحقوق الطابع الشكاوىال تخضع.  
  ذكر الضریبة المعترض علیها و م ظلذكر اسم ولقب وعنوان المت الشكاوىان تتضمن

طاع ، وعرض ملخص للوقائع ، وثیقة تثبت مبلغ االقت أووبیان رقم المادة من الجدول 
 1)( .تحریر على ورق عاديالید على الشكوى و لیع باالتوق

 التحقیق في التظلم (الشكوى) :رابعا

ب ئمجال اختصاص المدى الوالئي للضرائب : یختص كل من  المدیر الوالئي للضرا
المتعلقة بمبالغ  الشكاوىالجواري للضرائب بالفصل في  ورئیس مركز الضرائب ورئیس مركز

ة بمبلغ تعلقت الشكوى النزاعی إذاالضرائب التابعة على التوالي لمجال اختصاصهم ، غیر انه 
كزیة ر الم لإلدارةالموافق  بالرأي األخذخمسون ملیون دینار جزائري  زاو تتجما لحقوق والعقوبات 

  أشهر . 8ة البت إلى دد فتر تمفي هذه الحالة 

الوالئي  المدیر من قانون االجراءات الجبائیة أنه یجوز  1فقرة  79وتناولت المادة 
الرسم على الرسم على القیمة المضافة عندما تتعلق في طلب استیراد قروض أن یبت  للضرائب

 ذاألخالوالئي وز خمسون ملیون دینار جزائري وینبغي على المدیر اهذه الطلبات بمبالغ تتج
  . المركزیة لإلدارةالموافق  بالرأي

ي على س( مفتش رئی لألعوانجزء منها  أویجوز لمدیر الضرائب للوالیة تفویض سلطته 
   .ملیون دینار جزائري 2نسبة لتسویة القضایا المتعلقة بمبلغ ) وهذا بال األقل

ولكن  اإلداریةالقرار للمحكمة  إخضاعیخضع بصفة تلقائیة  أنیمكن للمدیر الوالئي للضرائب 
  :بشروط 

                                                             
)1   365، ص  2013المنازعات اإلداریة ، طبعة أولى ، جسور للنشر والتوزیع  ، الجزائر ، في عمار بوضیاف ، المرجع  )
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  في هذه الشكوى اإلداریةوتثبت المحكمة  اإلجراءیبلغ المشتكي بهذا  أنعلى.   
 یقدم  المدیر الوالئي  األخیرةفي حالة رفض مضمون الشكوى أو عدم االستجابة لهذه  أما

للمعني برسالته  هقراراتالتي بني علیها ) وتبلغ  األسبابب رفضه (یللضرائب تسب
   .مضمونة

  الطعن  لجان أمام اإلجراءاتخامسا : 

الجبائیة على انه ممكن للمكلف بالضریبة الذي  اإلجراءاتمن القانون  80نصت المادة 
مدیر المؤسسات  أولم یرضى بالقرار المتخذ بشان شكواه من طرف المدى الوالئي للضرائب 

لجنة الطعن  إلىاري للضرائب اللجوء و رئیس المركز الج أورئیس مركز الضرائب  أوالكبرى  
هذا الطعن ال یوقف  لإلشارة،  اإلدارةمن تاریخ تبلیغ قرار  ابتداء أشهر 04المختصة في اجل 

من الحقوق والعقوبات محل  % 20بان یدفع نسبة  74المادة  حكامأعملیة الدفع ویستفید من 
   .النزاع

   اإلداریة.المحكمة  أماماللجنة بعد رفع دعوى  إلىیمكن رفع الطعن  وال

المتعلقة بالضرائب المدیر ، والرسم على  لفینتبدي لجان الطعن رأیا حول طلبات الك
االستفادة  أوحساب الضریبة  أوالمرتكبة لوعاء  األخطاءتصحیح  إلىالقیمة المضافة والرامیة 

   .من حق ناجم عن حكم شرعي

من تقدیم  ابتداء أشهر 04جل في أقرارها حول الطعون  بإصدارتلتزم هذه اللجان 
ذاالطعن و  ٕ  أمامیرفع دعوى  أنفضا ضمنیا للطعن وهنا یجوز للمكلف ر یعتبر صدر قرارها تلم  ا
في الطعن  بثجل الممنوح للجنة لكي تاء األضمن انق أشهر 4جل أفي  اإلداریةالمحكمة 

   .ویجب ان تعلل اآلراء الصادرة عن اللجان

  محددة بموجب القانون وهي :  أنواع 03تكون لجان الطعن من ت

  :في الضرائب المباشرة  طعنللالدائرة  نةلج -1
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دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة تختص بالنظر في المنازعات الضرائب كل لدى  أشتن   
ملیون اثنان  يو ایس أوالمباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة المضافة التي تصل قیمتها 

  )1(.الجزئي أوي قرار بالرفض الكل بشأنها اإلدارة أصدرتدینار جزائري والتي سبقت وان 

  : لجنة الوالیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على رقم األعمال -2

 األعمالباشرة والرسم على رقم مكل والیة لجنة طعن للضرائب في الضرائب ال لدى أشنت
بالنظر في الطلبات  األعمالنظر في منازعات الضرائب المباشرة والرسم على رقم لتختص با

عشرون لیون وتقل عن اثنان م التي تتعلق بالعملیات التي یفوق مبالغها من الحقوق والغرامات
  )2(.الجزئي أوقرار الرفض الكلي  بشأنها اإلدارة أصدرتوالتي سبق وان  یهااو یس أوملیون 

  .التابعون الختصاص مراكز الضرائب ضریبةالطلبات التي یقدمها المكلفون بال

  

  

  

  :اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة -3

مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة  لدى وزارة المالیة لجنة أشنت
الحقوق والغرامات  نم اإلجماليغها لالمضافة وتختص بالنظر في القضایا التي تفوق مب

قرار بالرفض  بشأنهاالجبائیة  اإلدارة أصدرتملیون دینار جزائري والتي سبق وان عشرون 
  .الجزئي وأالكلي 

  لجان الطعن الوالئیة: سادسا
                                                             

)1  74العدد  2009قانون المالیة لسنة  43معدلة بالمادة من ، مرجع سابق ، قانون اإلجراءات الجبائیة ،  1مكرر 81المادة  )
. 14- 13ص ،  31/12/2008بتاریخ   

)2  49، الجریدة الرسمیة العدد 2010لسنة  التكمیلي من قانون المالیة 19معدلة بالمادة نفس المرجع ،  ، 2مكرر 81المادة  )
.9ص،  29/07/2010بتاریخ   
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تختص السلطة اإلداریة، طبقا للقوانین والتعلیمات، بالنظر في الطلبات التي تلتمس من    
من عبئها، في حالة عوز أو حضرتها، اإلعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفیض 

ضیق الحال بجعل المكلف غیر قادر على إبراء ذمته اتجاه الخزینة. كما تبت في طلبات 
قابضي الضرائب الملتمس بها جعل الحصص غیر القابلة للتحصیل في حكم عدیمي 

  )1(.التحصیالت، باإلضافة إلى اإلعفاء من الزیادات والغرامات الجبائیة أو التخفیف من قیمتها
وال یمكن أن یراجع مبلغ الحقوق المستحقة إال إذا تعلق األمر بالضرائب المباشرة لو كان 

طلبات  في، وتختص هذه اللجان للنظر عاجزا تماما عن تسدید ما علیه من دیون اتجاه الخزینة
في طلب االلتماس  ریبة وطلبات قابضي الضرائب ، حیث تتمثل طلبات المكلفینالمكلفین بالض

عفاء من الضرائب أو التخفیف منها في حالة العون أو ضیق الحال تجعلهم في حالة عجز باإل
على إبراء ذمهم إزاء الخزینة كذا لهم أن تلتمسوا اإلعفاء أو التخفیض من الزیادات والغرامات 

  الجبائیة.
وترسل الشكوى إلى المدیر الوالئي للضرائب مرفقة باإلنذار أو الجدول، وعلى أن تعرض 

  )2( على رئیس المجلس الشعبي البلدي إلبداء رأیه.
وتعتبر قرارات المدیر الوالئي للضرائب قابلة للطعن أمام المدیر الجهوي للضرائب 

  )3(المختص إقلیمیا.
  الفرع الثاني : الطعن أمام القضاء

بعد استیفاء كل اإلجراءات التي أتینا على ذكرها دون الوصول إلى نتیجة أجاز المشرع 
للمشتكي الحق في اللجوء إلى القضاء كحل نهائي للحصول على تخفیض كلي أو جزئي 

  للغرامات والحقوق المطالب بدفعها.

 أحكامتتطلب الدعوى الضریبیة حیث  الدعوى الجبائیة (الضریبة ) نتطرق أوال الى اجراءات -
ودمغ للعریضة فالدعوى الضریبیة كغیرها من  إلزاميخاصة من خالل التظلم المسبق فهو 

  :من  اإلداریة اإلجراءاتتمر بنفس اإلداریة، الدعوى 

                                                             
)1 . 166، عدد خاص، ص 2003طبعة  ، دولةمجلس  جلةم )  

)2 .53عباس عبد الرزاق ، مرجع سابق، صفحة  )   
  ) طاهري حسین ، المنازعات الضریبیة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 2005، ص 100 -3.101(
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 تسجیل في سجالت رسمیة.  
 رسوم قضائیة.  
  محامي. 
  تحقیق قضائيو تبلیغ على ید محضر قضائي.  
  اإلضافيوهي مع ذلك تبقى الدعوى الضریبیة ذات خصوصیة وهذا من خالل التحقیق 

 )1( .لتحقیق والخبرة ومراجعة ا

   اإلداریةالمحكمة  االجراءات أمامال : أو 

یمكن أن ترجع القرارات الصادرة عن المدیر الوالئي للضرائب ورئیس مركز الضرائب 
ورئیس مركز الجواري للضرائب المتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي ال ترضى بصفة كاملة 

المتخذة بصفة تلقائیة فیما یخص نقل الحصص أمام المحكمة المعنیین باألمر وكذلك القرارات 
أشهر ابتداء من یوم استالم  04اإلداریة ویجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة اإلداریة في اجل 

اإلشعار الذي یبلغ من خالله مدیر الضرائب للوالیة المكلف بالقرار المتخذ بشأن شكواه سواء 
من  77و 76بعد انتهاء اآلجال المنصوص علیها في  المواد  كان هذا المبلغ قد تم من قبل أو

  قانون االجراءات الجبائیة.

كما یمكن الطعن أمام المحكمة اإلداریة المختصة خالل نفس األجل المذكور أعاله في 
  )2(القرارات المتعلقة من طرف اإلدارة بعد اخذ رأي لجان الطعن ( الدائرة ، الوالیة ، المركزیة).

من قانون االجراءات المدنیة واالداریة على أن المحاكم اإلداریة  800نصت المادة ولقد 
  هي جهات الوالیة العامة في المنازعات اإلداریة.

  التحقیق اإلضافي ومراجعة التحقیق والخبرة   -

                                                             
)1 . 381عمار بوضیاف ،  مرجع سابق ، ص )   

 (2)  2011من قانون المالیة لسنة  47معدلة بموجب المادة  مرجع سابق ، قانون اإلجراءات الجبائیة ، 01الفقرة  82المادة 
  .12ص ،  30/12/2010بتاریخ  80الجریدة الرسمیة العدد 
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من قانون االجراءات الجبائیة على أن إجراءات التحقیق  1الفقرة  85نصت المادة 
التي یجوز األمر بها في مجال الضرائب والرسوم على رقم األعمال هي الخاصة الوحیدة 

  التحقیق اإلضافي ومراجعة التحقیق والخبرة .

عندما یكون التحقیق اإلضافي إلزامیا حكما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل 
ع أو مدیر الضرائب بالوالیة بوقائ یتبعالحكم وعندما یحصل بعد إجراء تحقیق إضافي أن 

  أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة علم بها یجب أن یخضع الملف إلیداع جدید .

في حالة إیداع ما إذا رأت المحكمة اإلداریة ضرورة األمر بمراجعة التحقیق فان هذه 
العملیة تتخذ على ید احد أعوان مصلحة الضرائب غیر الذي قام بالتحقیق األول وذلك بحضور 

بحضور رئیس مجلس الشعبي  76حاالت المنصوص علیها المادة المعني أو وكیله وفي 
  البلدي وعضوین من أعضاء لجنة الطعن. 

یمكن أن تأمر المحكمة بالخبرة إما تلقائیا أو بناءا على طلب من المكلف وهنا یجوز لكل طرف 
بدي یحضر فحص یتعیین خبیره وتعین المحكمة اإلداریة الخبیر الثالث ، وبعد القیام بالخبرة 

ذا رأت المحكمة  رأیه فیه وبعدها ٕ نقدم تمام الخبرة تقدیمها إلى كتابة ضبط المحكمة اإلداریة وا
  اإلداریة أن الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملة لها أن تأمر بإجراء خبرة تكمیلیة 

  مجلس الدولة  أمامالطعن  ثانیا:

یمكن الطعن في األحكام الصادرة عن الجهة القضائیة اإلداریة أمام مجلس الدولة عن 
طریق االستئناف ضمن الشروط ووفقا لإلجراءات المنصوص علیها في قانون اإلجراءات 

والمتعلق باختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  98/01دنیة واإلداریة والقانون رقم الم
  ه. مجلس الدولة وتنظیمه وتسییر 

بالضریبة فقد ألزمتهم المادة القانونیة بضرورة تحریر العرائض أما بالنسبة للمكلف  -
 المقدمة في جمیع الحاالت على ورق مدموغ.
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وأما بالنسبة لإلدارة الجبائیة فقد أجازت المادة القانونیة للمدیر الوالئي للضرائب بالوالیة  -
داریة في مجال الضرائب المباشرة أن یستأنف ضد القرارات  التي تصدرها المحكمة اإل

ماثلة على اختالف أنواعها والمؤسسة من قبل مصلحة الضرائب ویسري الموالرسوم 
األجل المتاح لرفع االستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة لإلدارة الجبائیة اعتبارا من الیوم 

 الذي تم فیه تبلیغ المدیر الوالئي للضرائب. 
 غیر قابل للطعن ألنه حائز لقوة الشيء المقضي فیه . ویعتبر قرار مجلس الدولة -

لس الدولة یفصل ابتدائیا في الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات مع العلم أن مج
التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات اإلداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

  والمنظمات المهنیة الوطنیة. 

ن السلطات الخاصة بالتفسیر ومدى مشروعیة القرارات التي تكون الطعون الصادرة ع -
انه یفصل مجلس الدولة في  10نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة وأضافت المادة 

 استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا عن المحكمة اإلداریة في جمیع الحاالت .

ت القضائیة الصادرة كذلك یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجها
  نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

  في طرق الطعن العادیة وغیر العادیة ثالثا: 

  :في طرق الطعن العادیة  -1

یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة ولو لم یقدم  االستئناف :  - أ
المحكمة اإلداریة ما لم ینص دفاع أن یرفع استئناف ضد الحكم أو ألخر صادر عن 

  )1(القانون على خالف ذلك.

                                                             
 ) 1 الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  08/09، قنون رقم من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  949المادة  )

.  215- 214ص ، 23/04/2008المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة، عدد 25/02/2008  
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یوما بالنسبة لألوامر  15اجل االستئناف هو شهرین ویخفض هذا األجل إلى  -
 1االستعجالیة

من قانون االجراءات المدنیة واالداریة  953و  952و  951ولقد تضمنت المواد  
  .ستئناف وأثارهاإل

 ةالصادرة غیابیا عن المحاكم اإلداریة محل معارضتكون األحكام والقرارات : ةالمعارض  - ب
شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي  أجلأمام مجلس الدولة وترفع المعارضة خالل 

بعرائض افتتاح الدعوى وهي موقفة التنفیذ  ةللحكم أو القرار الغیابي وترفع المعارض
 .الحكم ما لم یقضي الحكم الغیابي بغیر ذلك

  غیر العادیة في طرق الطعن  - 2 

من قانون اإلجراءات المدنیة  959-958-957-956تناولته المواد الطعن بالنقص  - أ
 اإلداریة. 

والمواد  962، 960،961تناولته المواد  اعتراض الغیر خارج عن الخصومة في  - ب
 من قانون االجراءات المدنیة واالداریة. 389إلى  381من:

 963،964،965المواد: تناولته  التفسیرفي دعوى تصحیح األخطاء المادیة ودعوى  -ج
 قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 

قانون اإلجراءات  966،967،968،969المواد: تناولته  دعوى التماس إعادة النظر في - د
 المدنیة واإلداریة. 

  القضاء االستعجالي في المادة الجبائیةرابعا : 
إن التنفیذ المباشر لقرارات اإلدارة ال تمارسه إال في حدود رسمها القانون من خالل توفر 

  باإلضافة لتوفر حالة االستعجال. ، مباشر، وحالة ال وجود للنصاللتنفیذ انص قانوني یجیز 

                                                             
 ) 1 . 216 -215ص  ، نفس المرجع ، 950المادة  )  
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كما أشرنا إلى أن الطعن ال یوقف التنفیذ سواء للقرارات الصادرة عن المدیر الوالئي 
وسواء كان الطعن إداریا أو قضائیا. وهنا البد من وسیلة للطرف المتضرر إلى  ، للضرائب

  اللجوء إلى القاضي المختص بأمر إیقاف التنفیذ للقرارات اإلداریة بصفة استعجالیة.
  الشروط الموضوعیة للطلب االستعجالي: - 1
لنظام العام امر استعجالي وعنصر االستعجال من ا وهو شرط جوهري لكل شرط االستعجال: - 

وكان الحق مهدد بخطر حال، وال یجوز القاضي الستعمال أن یأجر بأي إجراء ما لم یكن هذا 
األمر مسببا على أساس توفر هذا الشرط، وعدم توفر االستعجال في الطلب یجعل قاضي 

  األمور المستعجلة غیر مختص في النزاع.
  
  
أن ال  االستعجالياستصدار األمر لقد ألزم المشرع في  شرط عدم المساس بأصل الحق: - 

یمس بأصل الحق وعلى قاضي األمور المستعجلة التأكد من أن طلب المدعي ال یمس بأصل 
الحق واشترط بخصوص تحصیل الضرائب دون األخذ بعین االعتبار الضمانات المقدمة 

  .للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب یعتبر مساس بأصل الحق
إن المنازعات التي تمس بالنظام العام تخرج  بالنظام العام واألمن العام:عدم المساس شرط  - 

من اختصاص قاضي األمور المستعجلة وهذه القاعدة ملزمة للقاضي وال یجوز علیه أن 
  )1( یخالفها أو االتفاق على مخالفتها.

 الشروط الشكلیة للطلب االستعجالي والحكم في الدعوى: - 2

مصحوبة بعدد من  االستعجالین لوقف التنفیذ بعریضة مكتوبةیجب أن ترفع الدعوى 
النسخ بقدیر عدد المدعى علیهم، وتكون مؤرخة وموقع علیها وأن تتضمن اسم ولقب ومهنته 

  وعنوان المدعي والجهة اإلداریة المدعي علیها.
وتسجل الدعوى في سجل مرقم ومؤشر تبین فیه رقم القضیة وأسماء األطراف، تبلیغ 

ور یسلم إلى المدعى علیه بواسطة كاتب الضبط بالبرید أو المحضر القضائي والبد من بالحض
توافر شروط جوهریة للمدعي أي أن یكون له صفة ومصلحة وأهلیة للتقاضي واألمر 

                                                             
  ) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة 2005، صفحة 1.104(
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االستعجالي للقاضي بوقف تنفیذ القرار اإلداري هو وقتي فقط وصالحیة تنتهي لصدور قرار 
  ستعجالي قابل لالستئناف أمام مجلس الدولة.الفاصل في الموضوع والمر اال

  استئناف األمر االستعجالي: - 3
نص المشرع أن یكون األمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل 

یوما من تاریخ  15أو األمر الصادر یرفضها قابال لالستئناف أمام المحكمة العلیا میعاد 
  .تبلیغه

بعریضة مكتوبة تودع لدى قلم كتاب مجلس الدولة وأن تشمل  ویحق أن یتم الطعن
ن یكون موقع علیها من  ٕ العریضة على اسم ولقب ومهنة وموطن الخصوم مع عدد من النسخ وا

    )1( یوما من تاریخ التبلیغ. 15طرف محامي لدى المحكمة العلیا وأن ترفع في مدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .108ص ،  ، نفس المرجعأمزیان عزیز،  )1(
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 بالمدیریة الوالئیة للضرائب بسكرةالمطلب الثالث :دراسة حالة 
لتدعیم الدراسة النظریة فیما یخص الرقابة الجبائیة من طرف أعوان حقیقیین ، كان ال   

بد من القیام بدراسة میدانیة لمعرفة واقع اجراءات الرقابة ابتداءا من التعرف على المصالح 
  متضمن الحقوق والغرامات.المكلفة بالرقابة الى مراحل التنفیذ وصدور الجدول الفردي ال

تناولنا في هذا المطلب الثالث واألخیر المتعلق بدراسة حالة وقمنا بتقسیمه الى فرعین 
الفرع األول خصصناه للتنظیم االداري لمدیریة الضرائب بسكرة ، أما الفرع الثاني فهو عینة 

  محل الدراسة ( الجانب العملي للرقابة الجبائیة). 

  التنظیم اإلداري لمدیریة الضرائب:الفرع األول : 
تعتبر مدیریة الضرائب من أهم الهیاكل المعتمدة على المستوى الداخلي في الرقابة، 

) مدیریة والئیة، وذلك بعد تقسیم والیة 54حیث نجد على المستوى الوطني أربعة وخمسین (
  ) مدیریات فرعیة وهي عبارة عن جهاز فعال. 5الجزائر إلى خمسة (

 : التعریف بمدیریة الضرائب بسكرةأوال 
إن المدیریة العامة للضرائب توجد في عشر نواحي (تسمى بالمدیریات الجهویة) وهي 
الجزائر (شرق الجزائر، غرب الجزائر)، وهران، قسنطینة، البلیدة، سطیف، عنابة، الشلف، 

  ورقلة، بشار.
عاصمة التي توجد بها ست كما توجد أربعة وخمسون مدیریة والئیة باستثناء الجزائر ال

  مدیریات والئیة وكذا وهران بها مدیریتان وهذا راجع إلى حجم نشاط الوالیتین.
كل مدیریة والئیة تنبثق منها خمس مدیریات فرعیة بالنسبة للوالیة الكبیرة ویوجد هناك 

  من الوالیات التي تتكون من ثالث مدیریات فرعیة وهذا نظرا لصغر حجم نشاطها.
كانت هناك مدیریة التنسیق  1991النسبة لمدیریة الضرائب لوالیة بسكرة قبل سنة أما ب -

  المالي وتندرج ضمنها ثالث مدیریات فرعیة هي:
  المدیریة الفرعیة ألمالك الدولة - 
  المدیریة الفرعیة للخزینة - 
  المدیریة الفرعیة للضرائب - 

  والوعاء.وتنقسم هذه األخیرة بدورها إلى فرعین هما: التحصیل 
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حیث نص على تنظیم  91/60صدر المرسوم التنفیذي  1991فیفري  27وفي تاریخ 
مهام المصالح الخارجیة إلدارة الضرائب. وبذلك غدت من مدیریة فرعیة للضرائب إلى مدیریة 

  والئیة علما أنها تابعة للمدیریة الجهویة بقسنطینة كما أنها تتكون من خمس مدیریات فرعیة.
  :الهیكل التنظیمي للمدیریةثانیا 

یسهر على تسییر المدیریة المدیر الوالئي للضرائب ویعتبر المسؤول األول على جمیع      
المصالح التابعة لها وذلك لمتابعته للمستخدمین كالترقیة والترسیم والتكوین وغیرها، ویسهر على 

نازعات الجبائیة المعروضة توفیر كل الوسائل المادیة للسیر الحسن للمصالح، والفصل في الم
من قبل المكلفین بالضریبة، متابعة عملیات تحصیل الضرائب وكذا إعداد میزانیات البلدیات 

  ومراقبتها والقیام بجمیع المهام المنوطة بالمدیریة الوالئیة للضرائب بسكرة.
  حیث قسمت هذه األخیرة إلى خمس مدیریات فرعیة وهي كالتالي:

  تحصیل.المدیریة الفرعیة لل )1
 المدیریة الفرعیة للمنازعات. )2
 المدیریة الفرعیة للوسائل. )3
 المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة.   )4
 المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة .  )5

  ثالثا : المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة
  وتتكون من المكاتب التالیة:     
 .مكتب البحث عن المعلومة الجبائیة  
 مكتب البطاقات.  
 .مكتب الرقابة الجبائیة والمراجعة الجبائیة  

  مكتب البحث عن المعلومة الجبائیة: -1
  ومن مهامه ما یلي:

إعداد بطاقة خاصة بالجماعات المحلیة واإلدارات واألجهزة والمؤسسات واألشخاص الذین  -
  من المحتمل أن تتوفر لدیهم معلومات هامة فیما یخص الضریبة نفسها أو تحصیلها.

رمجة التدخالت التي ستجرى على وجه الخصوص داخل اللجان والغرف المختلفة، قصد ب -
رسال المعلومات المتحصل علیها إلى مكتب مصلحة مقارنة  ٕ البحث عن المادة الجبائیة وا

 المعلومات.
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تقییم أنشطة المكاتب والمفتشیات أي هناك تنسیق بین المدیریة الوالئیة الجبائیة والمفتشیات  -
ا اإلطار، وتقدیم االقتراحات واآلراء التي من شأنها تحسین البحث عن المادة الخاضعة في هذ

 للضریبة.
  : ومن مهامه ما یلي:مكتب البطاقات -2
  تسییر ومساعدة مفتشیات الوعاء على تأسیس بطاقاتها. -
حفظ رزم العقود بجمیع أنواعها والخاضعة إلجراءات التسجیل وتسلیم مستخلصات منها  -

  ضمن الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به. 
تلقي المعلومات التي یتحصل علیها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة  -

 المعنیة الستغاللها.للضریبة وتوزیعها بین مفتشیات الضرائب 
  یكلف هذا المكتب بما یلي:    مكتب المراجعة الجبائیة:  -3
إحداث وتسییر بطاقة خاصة بالمؤسسات واألشخاص الطبیعیون الذین یحتمل أن یكونوا  - 

محل مراجعة أو مراقبة معمقة لوضعیتهم الجبائیة على أساس المعاییر التي تقررها اإلدارة 
  المركزیة.

متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة عند إجراءها لتدخالتها والسهر على احترام القوانین  - 
والتشریعات والتنظیمات المعمول بها، وكذا حقوق المكلفین بالضریبة الذین خضعوا للمراجعة 

 من مصالح الخزینة. 
  محددة.برمجة القضایا الخاصة للمراجعة سنویا ومتابعة إنجاز البرامج في اآلجال ال -
السهر على تحصیل الضرائب والرسوم الناتجة عن عملیات المراجعة واإلرسال المنتظم  - 

  لتقاریري المراجعة لإلداریة المركزیة.
برمجة عملیات مراقبة األسعار المصرح بها، عند إبرام عقود البیع المتعلقة بالعقارات  -

و حصص الشركة، وكذا التقویمات والمحالت التجاریة، وعناصر المحالت التجاریة واألسهم أ
  التي تمس كل العقود الخاضعة إلجراء التسجیل.
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  الفرع الثاني : عینة محل دراسة ( الجانب العملي للرقابة الجبائیة)

سیتم التطرق الى الجانب العملي للرقابة الجبائیة من خالل دراسة حالة التحقیق المعمق 
  في مجمل الوضعیة الجبائیة.

  تقدیم المكلفأوال : 

  السید "س" خاضع التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة یتمثل النشاط األساسي له في: 

 حلویات ومرطبات + نشاط مخبزة.  -
 العنوان سیدي خالد  والیة بسكرة.  -
 . 20/02/1998تاریخ بدایة النشاط  -

من قانون  17النظام الجبائي: المعني خاضع لنظام الربح الحقیقي وفقا ألحكام المادة 
یداع التصریح الشهري للرسم على النشاط المهني  ٕ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وا

  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  359. 358. 357حسب المواد 
ستوى مفتشیة الضرائب سیدي خالد التابع لمدیریة الضرائب الملف الجبائي المكلف : على م -

 لوالیة بسكرة. 
 . 197007080032251رقم التعریف اإلحصائي :  -
 . 07080649701رقم المادة :    -
 31إلى  2009/ 01/ 01الفترة المعنیة بالتحقیق  المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة من  -

/12 /2012  
تتعلق  2012/ 2011/ 2010/ 2009لمراقبة األربع السنوات المعنیة بالتحقیق وا -

 بالضریبة على الدخل االجمالي. 
أسباب برمجة المكلف (س) للتحقیق من خالل الرقابة البنكیة على مستوى المفتشیة الحظ   -

رئیس مفتشیة الضرائب سیدي خالد من خالل المیزانیة الجبائیة بعض األرباح المحققة سنة 
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اإلضافة إلى وجود فوارق في الدخل غیر مبررة نتیجة زیادة المصاریف لم یتم أخذها ب 2009
  على المداخیل المصرحة لسنتین .

لذا تم اقتراح هذا الملف للتحقیق المعمق من قبل رئیس المفتشیة من خالل البرنامج 
ملیة السنوي للتحقیق الجبائي والمحاسبي الذي تقوم به المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة وبعد ع

االقتراح تمت الموافقة من قبل المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة وتم إرسال الملف للمكلف من 
  مفتشیة الضرائب سیدي خالد إلى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة لوالیة بسكرة .

  انطالق عملیة التحقیق   - 
یة للرقابة الجبائیة بعد سحب الملف الجبائي من مفتشیة الضرائب من قبل المدیریة الفرع

 2011/ 2010/ 2009بدأ في دراسة الملف وشمل التحقیق المعمق األربع سنوات األخیرة 
/م و ض / م ق ر ج /م ت ج / ف 350حیث تم إرسال إشعار بالتحقیق یحمل رقم  2012/

إبالغ المعني انه سیخضع للتحقیق المعمق لتحدید الضریبة على  10/10/2013ب / بتاریخ 
یوم من تاریخ استالمه  15اإلجمالي والذي استلمه المكلف حیث أعطاه القانون مدة الدخل 

لإلشعار للتحقیق من أجل تحضیر الوثائق والمستندات والعقود والى غیرها بما یتعلق بأمالكه 
  العقاریة. 

وبعد قیام فرقة التدخالت بعملیة التدخل لمقر السكن ومن خالل هذه العملیة أمكن 
قیق التعرف ومعاینة الظروف المعیشیة للمكلف من خالل الطابع العمراني للسكن مصلحة التح

ومظاهر الرفاهیة إن وجدت باإلضافة إلى نشاط المكلف والمداخیل المصرح بها مقارنة مع 
الوقائع ، وبعد قیام األعوان بالتحقیق حول المكلف بدأت عملیة التحري من خالل إرسال طلب 

المؤسسات والهیئات العمومیة والمصرفیة السیما البنوك والصندوق المعلومات على مستوى 
مدیریة الحفظ العقاري ... إلى جانب ذلك إرسال طلب معلومات  )1(الوطني للتوفیر واالحتیاط 

إلى مختلف مدیریات الضرائب على المستوى الوطني وكذلك المعلومات التي هي موجودة 
اإلضافة إلى المعلومات التي یقدمها المكلف من خالل بحوزة مصلحة التحقیق للملف الجبائي ب

’ تقدیم الوثائق والمعلومات والتوضیحات والتبریرات حول أمالكه على مستوى الوكاالت البنكیة 
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البریدیة كما یقوم بتقدیم كشف مفصل حول مصاریف المعیشیة ( ملبس . مأوى ’ المصرفیة 
  عالج ... ) 

وقیام المصلحة المكلفة بالتحریات توصلت الى نتائج تم عرضها بعد االنتهاء من هذه العملیة 
على المكلف بالضریبة إلبداء رأیه من خالل محضر النتائج عن عملیة التحقیق وكانت له 
بعض االعتراضات المدعمة بوثائق ثبوتیة مما أدى بالمصلحة ألخذها بعین االعتبار قبل إعداد 

  . التبلیغ األول ( ملحق)
 یغ األول :إعداد التبل 

یتضمن التبلیغ األول التعریف بالشخص الخاضع لعملیة التحقیق المعمق وعند 
الفترة التي خضع لها المكلف لألربع سنوات حیث بعد الدراسة واالضطالع على 
الملف الجبائي للضریبة على الدخل اإلجمالي واستغالل جمیع المعلومات المتحصل 

  المعلومات في وثیقة وضعیة الممتلكات. علیها باإلضافة إلى رد المكلف على 

  ومن خالل الرد على طلب المعلومات من المكلف  تبین ما یلي: 

وجود فوارق في الدخل غیر مبررة نتیجة زیادة مبالغ المصاریف والنفقات على المداخیل  -
 .2010و 2009المصرحة وهذا خالل السنوات 

المتعلقة برقم األعمال المحقق والدخل السنوي  12و ج 1عدم إیداع التصریحات السنویة ج -
 .2012وهذا خالل سنة 

لم یتم أخذها من  2009من خالب ملفكم الجبائي تبین أن األرباح المحققة خالل سنة  -
وهذا ما  13/12/2009مؤسستكم وبقیت ظاهرة في رصید حساب المستعمل وهذا إلى غایة 

رحة من خالل نفس السنة غیر أنكم صرحتم بأن تم معاینته من خالل الضریبة الجبائیة المص
 2008دج في السنة مع العلم أن األرباح المحققة سنة  480.000.00مصاریف المعیشة 

 مازالت ظاهرة في رصید حساب المستغل .
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 11.000.000.00م مبلغ  300شراء قطعة أرض صالحة للبناء في أوالد جالل مساحتها  -
 . 2011دج في سنة 

سیاحي تملكون فیه النصف من الحصة اإلجمالیة المشكلة لحصص الشركة ذات بیع عقار  -
والكائن مقرها ببومرداس والمبلغ  31/12/2009المسؤولیة المحدودة  والتي تم حلها بتاریخ 

دج مبلغ إجمالي لبیع العقار وبالتالي فقد تم إتباع  40.000.000.00المصرح حسب العقد 
یقة میزان الخزینة الخاص وعلیه حددت الوضعیة الجبائیة وفق الطریقة التي ورثة وتطبیق طر 

  الجدول التالي :
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   میزان الخزینة الخاص

  السنوات             2009 2010 2011 2012
 التعیین 

 
 
 
 
 
 
/ 
 

80.000.00 
 

7.785.000.00 

        
 
 
 
 
 

20.000.000.00 
 

120.000.00 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 / 
 

120.000.00 
 
/ 

 
 
 
 
 

             
           / 

  
           / 

 
          / 

أرصدة  1الموارد المتاحة 
الحسابت البنكیة والحسابات 

  01/01الجاریة البریدیة
عائدات بیع العقارات المبنیة - 02

  وغیر المبنیة
بیع عقار سیاحي بتاریخ -

  والیة بومرداس 07/06/2011
 المداخیل المھنیة - 03
  

المخبزة: الضریبة مداخیل نشاط 
 الوحیدة الجزافیة

  
 الرصید المرحل الموجب- 04

 مجموع الموارد المتاحة ال شئ 120.000.00 20.120.000.00 7.865.000.00
  
  
  

500.000.00 
 

  
 ال شئ

 
/ 

 
 ال شئ

 
 ال شئ

 
/ 

  
  
  

450.000.00 
  
  

 ال شئ
 
/ 

 
385.000.00 

 
500.000.00 

 
11.000.000.00 

  
  
  

480.000..00 
 
  

 ال شئ
 

 ال شئ
 

  ال شئ
 

 ال شئ
 
/ 

  
  
 

480.00000.00 
 
  

 ال شئ
 

 ال شئ
  
/ 

 
/ 

 
/ 

  االستعماالت 
ارصدة الحسابات البنكیة -1

  والحسابات الجاریة البریدیة 
  مصاریف المعیشة-2
  
  المصاریف الشخصیة-3
   
تسدید مصاریف التأمین على -أ

    CASNOS       الشیخوخة
تسدید حقوق ضریبة الدخل -ب

  االجمالي.
تسدید حقوق التسجیل واالشھار -ج

متعلقة بشراء % 3.5العقاري 
  قطعة ارض 

 %2.5تسدید حقوق التسجیل -د
  متعلقة ببیع عقار سیاحي 

شراء قطعة ارض صالحة -4
  15/09/2011للبناء بتاریخ 

  مجموع األموال المستعملة 480.000.00 480.000.00 12.335.000.00 500.000.00
  الفرق في الرصید( 480.000.00- 360.000.00- 7.785.000.00 7.365.000.00

 نسبة الفرق %100 %75 / /
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  تحلیل جدول :

  أوال : الموارد المتاحة

  01/01الحسابات البنكیة والحسابات الجاریة في  أرصدة -1

/جانفي) لكل سنة من السنوات المعنیة بالتحقیق للحسابات المفتوحة 01أرصدة أول مدة (-
  لدى البنك الخارجي الجزائري وكالة بسكرة. باسمكم

  .عائدات بیع عقارات سیاحي-02

وتتمثل في العائدات المتحصل علیها من خالل بیع عقار سیاحي بومرداس  بتاریخ 
دج والذي یمثل نصف الحصص اإلجمالیة التي 20.00.000.00بمبلغ قدره 07/06/2011

المسماة المنظر الجمیل والتي تمت تصفیتها تملكونها في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
  .2009خالل سنة 

المداخیل المهنیة :وهي المداخیل المصرحة من قبلكم وتلك المغرمة وهذا من خالل  -3
ومداخیل المتحصل علیها من رقم األعمال المحدد جزافیا من طرف  2009تصریحاتكم لسنة 

بتطبیق معدل ربح صافي  2012 و 2011و  2010مفتشیة الضرائب وهذا خالل السنوات 
  .قدره 

  األموال المستخدمة أو اإلستعماالت  –ثانیا 

  : 31/12أرصدة الحسابات البنكیة والحسابات الجاریة  - 1

دیسمبر) لكل سنة من السنوات المعنیة بالتحقیق للحسابات المفتوحة 31رصید أخر مدة (  -
 باسمكم لدى البنك الخارجي الجزائري وكالة بسكرة .

المصاریف المعیشیة : وهي المصاریف المعیشیة المصرحة من طرفكم في ردكم على  -2
حیت تم  2013/ م و ض/ م ف ر ج /م ت ج/ ف ا/ 903رسالة طلب المعلومات رقم 

  إعتماد نفس المصاریف المعیشیة المصرح من طرفكم.
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  المصاریف الشخصیة  المسددة:  -3

حقوق المسددة من قبلكم بواسطة التصریحات وكذلك تسدید حقوق ضریبة اإلجمالي : وهي ال -
 . 2009وصوالت التسدید المقدمة للمصلحة وهذا لسنة 

  مبالغ شراء العقارات:  - 4

 15/09/2013م بتاریخ  300شراء قطعة أرض صالحة للبناء تقع بأوالد جالل مساحتها  -
 دج . 11.000.000.00بمبلغ 

  مبالغ مصاریف شراء العقارات:  -5
حقوق التسجیل واإلشهار العقاري : وهي الحقوق المسددة من قبلكم نتیجة لعملیة  تسدید -

من حصتكم في العقار المباع  %2.5بنسبة  2012البیع للعقار السیاحي خالل سنة 
 دج  500.000.00دج  حیث بلغت مصاریف التسجیل  20.000.000.00والمقدرة بـ 

شراء قطعة أرض صالحة للبناء : وهو عبارة عن العقار المشترى من طرفكم بتاریخ   -
دج حیث بلغت مصاریف  11.000.000.00الكائن بأوالد جالل بمبلغ  10/07/2011

 دج .  385.000.00التسجیل 
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  تحدید الدخل الخاضع 

  2012  2011  2010  2009  السنواتالتعین   

  80.000.00  120.000.00  120.000.00  295.468.00  المداخیل المصرحة 
  /      /        /         133.679.00  المداخیل المعفاة 

لفارق في الرصید ا
السالب المعتمد كمداخیل 

   غیر مصرحة 

  الشيء     الشيء    360.000.00  480.000.00

  الشيء     الشيء      الشيء      295.468.00  المداخیل المصرحة 
  الشيء     الشيء      360.000.00  480.000.00  الزیادات 

  مالحظة :        

تتكون من مداخیل مصرحة خاضعة  2009المداخیل المصرحة الخاصة بسنة 
 2010ومداخیل معفاة تتعلق بأرباح بیع الخبز ، أما المداخیل المتعلقة بالسنوات 

تطبیق معدل ربح قدره  فهي تلك المداخیل المتحصل علیها من خالل 2012و 2011و
  من رقم األعمال المحدد الجزافي من قبل متفشیة الضرائب . 10%

  جدول تحدید الحقوق والغرامات                           

  2012  2011  2010  2009     السنواتالتعین     

  الشيء      الشيء     48.000.00  172.640.00  الحقوق المستحقة 
الحقوق المصرحة أو 

  المغرمة 
  الشيء      الشيء     الشيء     /         

  الشيء      الشيء     48.000.00  172.640.00  الحقوق المغفلة 
  الشيء      الشيء     4800.00  20.632.00  غرامات الوعاء

  الشيء      الشيء     52.800.00  193.272.00  مجموعة الحقوق والغرامات 
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 : أخذا بعین االعتبار التصریح   2009تم حساب غرامات الوعاء سنة  مالحظة
 المقدم إلى المفتشیة في الوقت القانوني المحدد .

  الجدول العام للحقوق والغرامات 

  الحقوق والغرامــــــــــــــات   ــــــاتالغرامــــــــــــ  الحقــــــــــــــــــــــــوق (مغفلة )  البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الضریبة على الدخل 

  اإلجمالي
220.640.00  25.432.00  246.072.00  

  مالحظة 
لدیكم إمكانیة طلب التحكیم من المدیر الوالئي للضرائب في المسائل المتعلقة بالوقائع أو القانون 

من قانون إجراءات الجبائیة ، هذه األخیرة في حالة رفض  05فقرة  21طبقا لنص المادة 
  المكلف ألسس والنتائج للتبلیغ األولي 

یقات ، أي إعترضات من المكلف  مما یوم ولم یرد لمصلحة التحق 40وبعد إنقضاء أجل      
یفسر قبول ضمني ، ونظرا لعدم طلب التحكیم تقرر االحتفاظ باألسس والقواعد وكذا الحقوق 

  والغرامات في التبلیغ األولي ومن ثم تم إعداد التبلیغ النهائي والذي تم صیاغته كالتالي : 

) للفترة I R Gالدخل اإلجمالي ( تكون وضعیتكم الجبائیة النهائیة  فیما یخص الضریبة على  
  كما یلي : 31/12/2012إلى  01/01/2009الممتدة من 

  

  

  

  

  

  میزان الخزینة الخاص
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  السنوات             2009 2010 2011 2012
 التعیین  

 
 
 
 
 
 
/ 
 

80.000.00 
 

7.785.000.00 

        
 
 
 
 
 

20.000.000.00 
 

120.000.00 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 / 
 

120.000.00 
 
/ 

 
 
 
 
 

             
           / 

  
           / 

 
          / 

أرصدة  1الموارد المتاحة 
الحسابات البنكیة والحسابات 

  01/01الجاریة البریدیة
عائدات بیع العقارات المبنیة - 02

  وغیر المبنیة
بیع عقار سیاحي بتاریخ -

  والیة بومرداس 07/06/2011
 المداخیل المھنیة - 03
  

المخبزة: الضریبة مداخیل نشاط 
 الوحیدة الجزافیة

  
 الرصید المرحل الموجب- 04

 مجموع الموارد المتاحة ال شئ 120.000.00 20.120.000.00 7.865.000.00
  
  
  

500.000.00 
 

  
 ال شئ

 
/ 

 
 ال شئ

 
 ال شئ

 
/ 

  
  
  

450.000.00 
  
  

 ال شئ
 
/ 

 
385.000.00 

 
500.000.00 

 
11.000.000.00 

  
  
  

480.000..00 
 
  

 ال شئ
 

 ال شئ
 

  ال شئ
 

 ال شئ
 
/ 

  
  
 

480.00000.00 
 
  

 ال شئ
 

  ال شئ
  
/ 

 
/ 

 
/ 

  االستعماالت 
ارصدة الحسابات البنكیة -1

  والحسابات الجاریة البریدیة 
  مصاریف المعیشة-2
  
  المصاریف الشخصیة-3
   
تسدید مصاریف التأمین على -أ

    CASNOS       الشیخوخة
تسدید حقوق ضریبة الدخل -ب

  اإلجمالي.
تسدید حقوق التسجیل واإلشھار -ج

متعلقة بشراء % 3.5العقاري 
  قطعة ارض 

 %2.5تسدید حقوق التسجیل -د
  متعلقة ببیع عقار سیاحي 

شراء قطعة ارض صالحة -4
  15/09/2011للبناء بتاریخ 

  مجموع األموال المستعملة 480.000.00 480.000.00 12.335.000.00 500.000.00
  الفرق في الرصید( 480.000.00- 360.000.00- 7.785.000.00 7.365.000.00

 نسبة الفرق %100 %75 / /
  

  تحلیل جدول
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  الموارد المتاحة :  - أوال

  01/01الحسابات البنكیة والحسابات الجاریة في  أرصدة -1

/جانفي) لكل سنة من السنوات المعنیة بالتحقیق للحسابات المفتوحة 01أرصدة أول مدة (-
  لدى البنك الخارجي الجزائري وكالة بسكرة. باسمكم

  .عائدات بیع عقارات سیاحي-02

وتتمثل في العائدات المتحصل علیها من خالل بیع عقار سیاحي بومرداس  بتاریخ 
دج والذي یمثل نصف الحصص اإلجمالیة التي 20.00.000.00بمبلغ قدره 07/06/2011

لمسماة المنظر الجمیل والتي تمت تصفیتها تملكونها في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ا
  .2009خالل سنة 

وهي المداخیل المصرحة من قبلكم وتلك المغرمة وهذا من خالل  المداخیل المهنیة : -3
ومداخیل المتحصل علیها من رقم األعمال المحدد جزافیا من  2009لسنة السنویة   تصریحاتكم

بتطبیق معدل ربح  2012و  2011و  2010طرف مفتشیة الضرائب وهذا خالل السنوات 
  . %10صافي قدره 

  األموال المستخدمة أو االستعماالت  –ثانیا    

  . 31/12أرصدة الحسابات البنكیة والحسابات الجاریة  -1

دیسمبر) لكل سنة من السنوات المعنیة بالتحقیق للحسابات المفتوحة 31رصید أخر مدة (  -
 باسمكم لدى البنك الخارجي الجزائري وكالة بسكرة .

المصاریف المعیشیة : وهي المصاریف المعیشیة المصرحة من طرفكم في ردكم على  -2
حیت تم  2013ا// م و ض/ م ف ر ج /م ت ج/ ف  903رسالة طلب المعلومات رقم 

  اعتماد نفس المصاریف المعیشیة المصرح من طرفكم.

  المصاریف الشخصیة  المسددة:  -3
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تسدید حقوق ضریبة الدخل اإلجمالي: وهي الحقوق المسددة من قبلكم بواسطة التصریحات  -
 . 2009وكذلك وصوالت التسدید المقدمة للمصلحة وهذا لسنة 

  مبالغ شراء العقارات:  -4

 15/09/2013م بتاریخ  300ة أرض صالحة للبناء تقع بأوالد جالل مساحتها شراء قطع -
 دج . 11.000.000.00بمبلغ 

  مبالغ مصاریف شراء العقارات  -5

تسدید حقوق التسجیل واإلشهار العقاري : وهي الحقوق المسددة من قبلكم نتیجة لعملیة  -
حصتكم في العقار المباع من مبلغ  %2.5بنسبة  2012البیع للعقار السیاحي خالل سنة 

 دج  500.000.00دج  حیث بلغت مصاریف التسجیل  20.000.000.00والمقدرة بـ 
شراء قطعة أرض صالحة للبناء: وهو عبارة عن العقار المشترى من طرفكم بتاریخ   -

دج حیث بلغت مصاریف  11.000.000.00الكائن بأوالد جالل بمبلغ  10/07/2011
 .دج  385.000.00التسجیل 

  

  

  

  

  

  

  تحدید الدخل الخاضع 

  2012  2011  2010  2009  السنواتالتعین   
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  80.000.00  120.000.00  120.000.00  295.468.00  المداخیل المصرحة 
  /      /        /         133.679.00  المداخیل المعفاة 

لفارق في الرصید ا
السالب المعتمد كمداخیل 

   غیر مصرحة 

  الشيء     الشيء    360.000.00  480.000.00

  الشيء     الشيء      الشيء      295.468.00  المداخیل المصرحة 
  الشيء     الشيء      360.000.00  480.000.00  الزیادات 

  مالحظة :          

تتكون من مداخیل مصرحة خاضعة ومداخیل  2009المداخیل المصرحة الخاصة بسنة 
 2012و 2011و 2010المداخیل المتعلقة بالسنوات معفاة تتعلق بأرباح بیع الخبز ، أما 

من رقم األعمال  %10فهي تلك المداخیل المتحصل علیها من خالل تطبیق معدل ربح قدره 
  المحدد الجزافي من قبل متفشیة الضرائب .

  جدول تحدید الحقوق والغرامات                           

  2012  2011  2010  2009     السنوات      التعین     

  الشيء      الشيء     48.000.00  172.640.00  الحقوق المستحقة 
الحقوق المصرحة أو 

  المغرمة 
  الشيء      الشيء     الشيء     /         

  الشيء      الشيء     48.000.00  172.640.00  الحقوق المغفلة 
  الشيء      الشيء     4800.00  20.632.00  غرامات الوعاء

  الشيء      الشيء     52.800.00  193.272.00  مجموعة الحقوق والغرامات 
آخذا بعین االعتبار التصریح المقدم في  2009تم حساب غرامات الوعاء لسنة  مالحظة:   

  المفتشیة في الوقت القانوني المحدد .

  الجدول العام للحقوق والغرامات                         
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  الحقوق والغرامــــــــــــــات   الغرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق(مغفلة )  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البیـــــــــــــــ
الضریبة على الدخل 

  اإلجمالي
220.640.00  25.432.00  246.072.00  

  

التحدید العام للحقوق والغرامات (الوعاء) یتم إصدار الجدول الفردي وفي األخیر وبعد    
یشمل جمیع الحقوق والغرامات  وعلى اسم المكلف ونشاطه والرقم التعریف اإلحصائي ورقم 
المادة ثم یرسل إلى المفتشیة ومكتب الجداول بالمدیریة لتسجیله وبعدها یرسل إلى قباضة 

لى ال ٕ   معني .الضرائب من أجل التحصیل وا

ویحرر تقریر (بطاقة نهایة أشغال التحقیق) وترسل منه نسخة إلى المدیریة الجهویة    
للضرائب ونسخة من الملف المكلف بالمفتشیة ونسخة أخرى على مستوى المدیریة الفرعیة 

  للرقابة الجبائیة.

  

  

  

  

  

 

الفصل الثاني : خاتمة  

تعتبر الرقابة الجبائیة من أهم اإلجراءات التي خولت اإلدارة الجبائیة التأكد من صحة 
قانونیة في ید اإلدارة تسعى من خاللها إلى مراقبة  وهي أداةالتصریحات المقدمة من قبل المكلفین 

ام المكلفین في تأدیة واجباتهم والتزاماتهم الضریبیة ومن ثم اكتشاف كل األخطاء والغفالت فق

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


149 
 

سناد العمل للقیام به إلى أقصى  المشرع الجبائي من اجل تصحیحها على تنظیم سیر ٕ عملها وا
مختصة متمثلة في المدیریة البحث والتحقیقات والمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة بالوالیة ،ومدیریة 

رة كبریات المؤسسات وعمل على سن مجموعة من القوانین لكل من المكلف بالضریبة واإلدا
الضریبیة ومنح صالحیات لألعوان المحققة لتیسیر األداء مهامهم وفرض على المكلف عدة 
التزامات وهذا كله تحقیقا للعدالة ومنع تعسف اإلدارة الجبائیة من خالل منحه جملة من الضمانات 

 والحقوق سواء المتعلقة بالتحقیق أو لإلجراءات التقویم أو حتى الطعن القضائي. 

تناولنا لطرق الرقابة الجبائیة من خالل عملیة التحقیق المحاسبي أو الجبائي ومن خالل 
والتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة والتحقیق المصوب یبین لنا أن التحقیق المحاسبي 
یتم من خالل فحص محاسبة المكلف شكال ومضمونا بغیة اكتشاف األخطاء من خالل ما هو 

عادة تأسیس القاعدة الخاضعة للضریبة ولقصر مصرح به ومن ثم رفض مح ٕ اسبة المكلف وا
وضعف الطرقة األولى استحدث المشرع طریقة ثانیة للتحقیق هي التحقیق المعمق في مجمل 
الوضعیة الجبائیة من اجل اكتشاف االنسجام الحاصل بین المداخیل المصرح بها في إطار 

ونمط معیشته ومن ثم خلق نوع جدید المتمثل في الضریبة على الدخل اإلجمالي  والذمة المالیة 
التحقیق المصوب وهو إجراء أكثر سرعة واتساع تتم من خالل فحص الوثائق التوضیحیة والوثائق 

  المحاسبیة كالفواتیر .

وفي األخیر تم التطرق ألهم الضمانات الهامة للمكلف من خالل اللجوء إلى الطعن اإلداري أو 
عدم رضاه أو قبوله بما یتم تأسیسه كضرائب ورسوم على المكلف  الطعن النزاعي في حالة

باإلضافة إلى دراسة حاله بالمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة لوضعیة المكلف بالضریبة خاضع 
 االجمالي. للتحقیق  المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة للضریبة على الدخل
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  الخاتمة

التحقیق والفحص التي تقوم بها اإلدارة الجبائیة  جمیع عملیاتالرقابة الجبائیة تشمل 
تختلف باختالف المكلف قصد التحقیق من مصداقیة وقانونیة تصریحات المكلفة، وهي وسیلة 
تمكن من كشف حاالت التهرب والغش الضریبي إذ تعتبر من الحقوق التي حولت لإلدارة 

  ادل للعبء الضریبي بین المكلفین .الجبائیة لكشف المخالفات المرتكبة والسماح كالتوزیع الع
الرقابة الجبائیة أهمیة بالغة نظرا لطبیعة النظام الضریبي الذي یعتمد على التصریحات 

      صریحات قصد كشف المخالفاتتالمقدمة لذلك تقوم اإلدارة الجبائیة بالتحقیق المحاسبي لل
  .واالقفاالت 

وفي هذا تأخذ الرقابة الجبائیة صورتین من خالل الرقابة الداخلیة وهذه األخیرة تتم     
داخل المكاتب من خالل مراقبة التصریحات وتصحیح األخطاء ومراقبة جمیع الوثائق من خالل 

الدقیق للتصریحات، والرقابة الثانیة ممثلة في الرقابة الخارجیة (الرقابة المعمقة) أي في  الفحص
  المكان یهدف لتأكد من صحة المعلومات المصرح بها. بین

سواء كانت ذات طابع محاسبي أو من الواجبات  ملةجوأوجب المشرع على المكلفین 
وأعطاه ضمانات من خالل اإلعالم المسبق، الحق في االستعانة بمستشار  , ذات طابع جبائي

م یرض بالنتائج المقدمة من التحقیق وعدم إعادة الرقابة، وله الحق في اللجوء إلى الطعن، إذا ل
وتسهیال للقیام بعملیة الرقابة الجبائیة والزیادة فعالیتها خلق جهاز متخصص لهذه العملیة من 

رز هذا الجهاز بمدیریة عخالل إنشاء مدرسة البحث والتحقیقات على المستوى المركزي و 
  ة.الفرعیة للرقابة الجبائی, و المدیریة )DGEكبریات الشركات (

من   أما عن الصالحیات والحقوق الممنوحة ألعوان الرقابة الجبائیة بغیة القیام بمهامهم
  كحق الرقابة، استدراك الخطأ، حق اإلطالع.

إضافة إلى أنه تم اعتماد وسائل وطرق للتحقیق ممثلة في التحقیق المحاسبي والتحقیق 
ما یعرف  2008ة التكمیلي لسنة في قانون المالی المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة وأضاف

  حدیث للتحقیق. كإجراءبالتحقیق المصوب 
حیث یهتم التحقیق األول (التحقیق المحاسبي) بمحاسبة المكلف شكال ومضمونا من 

فیخص مراقبة تطور الذمة المالیة اإلجمالیة أجل اكتشاف األخطاء المرتكبة أما الثاني 
أما  على الدخل اإلجمالي ومقارنتها بالدخول المعلنة،الخاضعین للضریبة لألشخاص الطبیعیین 
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بعض  للوثائق العادیة والتوضیحیة كالفواتیر والعقود ویخص  التحقیق المصوب فهو یخص
  أنواع الضرائب وهو أكثر اتساعا.

وكال التحقیقات تم بنفس الخطوات بدءا من المرحلة التحضیریة للتحقیق من خالل جمع 
مكلف من جمیع المصادر سواء، كانت داخلیة أو خارجیة وبعدها تأتي المعلومات الخاصة بال

مرحلة العمل المیداني للرقابة، وهنا یقوم المحقق بمقارنة  المعلومات التمهیدیة بالمعلومات 
عادة التقییم.  ٕ    المتوصل إلیها واستخالص النتائج وا

والوسائل لتعزیز نظام إذن وبالرغم من الكم الهائل من األجهزة الموضوعیة واإلجراءات 
المرجوة نتیجة المشاكل التي  األهدافالرقابة الجبائیة ولكن مع ذلك یبقى عاجز عن تحقیق 

  حالة دون تحقیق هذه المهمة.
  :البحث  نتائج

نظرا لآلثار السلبیة لظاهرة التهرب والغش الضریبي والتي حالت دون تحقیق التنمیة الشاملة  -
  مالیة أو اقتصادیة.سواء كانت اجتماعیة أو 

انتشار وتوسع ظاهرة التهرب الضریبي من خالل التغیرات االقتصادیة نتیجة التوجه نحو  -
اقتصاد السوق والعولمة وتطور االتصاالت مما أدى إلى ظهور أنواع جدیدة للتهرب الضریبي 

  مثل: التهرب االلكتروني.
تطور طرق وأنواع التهرب  لیس من السهل قیاس حجم ظاهرة التهرب الضریبي نتیجة -

  .الضریبي
الرقابة الجبائیة مجموعة اإلجراءات تضبط تدخل الدولة وتحمي المكلفة بالضریبة (حقوق  -

  وضمانات للمكلفین) والمنع من تعسف اإلدارة.
من طرف الرقابة الجبائیة التحقیق المحاسبي تبقى فعالیته محدودة وال تستطیع أن تصل إلى  -

  .نبها من طرف األشخاص الطبیعیی المصرحكافة المداخیل 
بغیة التوسیع من  VASFEالتدعیم بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة  -

صالحیات أعوان الرقابة الجبائیة ولكن یبقى منقوص حیث تعتبره المكلفون تدخال في حیاتهم 
  الخاصة ( طرق معیشتهم) ما یصعب أداء عمل األعوان.

التحقیق المصوب الذي هو أكثر سرعة واتساع یقتضي نوع أو عدة أنواع من استحداث  -
  الضرائب لمدة تقل عن سنة جبائیة.
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بالرغم من النتائج المحققة في مجال الرقابة الجبائیة ولكنها تبقى بعیدة عن تحقیق الطموحات  -
  والغش الضریبي.المبتغاة والمنتهجة من قبل السلطات المعنیة بهدف الحد من ظاهرة التهرب 

حتى تكون الرقابة الجبائیة فعالة وذات مردودیة البد من توفر مقومات كمیة ونوعیة للوصول  -
  إلى األهداف المرجوة.

الرقابة الجبائیة نتیجة قلة البرمجة ونقص اإلمكانیات المادیة  إن المشاكل التي تعاني منها -
  األثر في قلة مردودیتها. له والبشریة كان

له دور مهم في  ىسیق التام بین اإلدارة الجبائیة ومختلف اإلدارات والمؤسسات األخر التن -
  تبادل المعلومات وهذا یعتبر نقطة إیجابیة لتعزیز مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي.

  االقتراحات والتوصیات: - 
یمكن تقدیم بعض االقتراحات والتوصیات التي تساعد على الحد من ظاهرة التهرب 

  على النحو التالي:وتطویر الرقابة الجبائیة والغش الضریبي 
إلى  باإلضافة إشراكمن خالل  ضرورة تشكیل لجنة تهتم بتقدیر ظاهرة التهرب الضریبي -)1

  جل اتخاذ اإلجراءات الضروریة.اإلدارة الجبائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات من أ
ة هذه األخیرة بالنقائص والعراقیل یلدرا التنفیذیة ضرورة التنسیق بین السلطة التشریعیة و -)2

الموجودة في مختلف القوانین واإلجراءات الجبائیة ووضع عدد من الحكام والتشریعات سواء 
  على المستوى التشریعي أو التنظیمي.

  البشریة لإلدارة الجبائیة للقیام بعملها.: واإلمكانیاتتوفیر الموارد  -)3
تحسین كفاءة المحققین من خالل الملتقیات التكوینیة لرفع كفاءتهم ومواكبة التغیرات  -  

الحاصلة على نظام الرقابة سواء من حیث الفواتیر واإلجراءات باإلضافة للتدریب على أدوات 
ومبادئها  یكون المراقبین على درایة مالیة بالمحاسبةالتكنولوجیا المتطورة واهم من ذلك أن 

  وتقنیاتها وتوفیر وسائل النقل إلنجاز المهام الموكلة خاصة في المناطق البعیدة.
عطاؤهم منحة خاصة  -   ٕ تحسین األوضاع المادیة واالجتماعیة ألعوان الرقابة الجبائیة وا

   من خطر التهدید واإلغراء خاصة.لحمایتهم  واألمنوالرفع من أجورهم، وتوفیر الحمایة 
تحسین العالقة بین اإلدارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة، من خالل إتباع أحسن األسالیب  -)4

عالمهم وتوضیح  ٕ للتعامل مع المكلفین من خالل فتح مكاتب استقبال لخلق جو من التفاهم وا
زالة الغموض التي یتعرض لها المكلف بالضریبة. ٕ   اإلجراءات وا

  تطهیر اإلدارة الجبائیة من العراقیل والبیروقراطیة والمحسوبیة. -    
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إصدار مجالت ونشرات دوریة واالستعانة بوسائل اإلعالم لنشر الوعي الضریبي لدى  -    
  .المكلفین

تبسیط القوانین الجبائیة للمواطن والعمل على وضع میثاق المكلفین بالضریبة على مستوى  -    
  لتبیان حقوق وواجبات المكلفین واإلطالع علیها. كل مصلحة ضریبیة

هادفة بناء على عقلنة برمجة الرقابة الجبائیة من خالل تحلیل المخاطر لتحقیق برمجة  -)5
  . السلوكیات االحتیالیة

جراء التحقیق. -)6 ٕ   تطویر البحث عن المعلومات الخارجیة من خالل حق اإلطالع والمعاینة وا
  نظم المعلوماتیة اإلعالم اآللي على النظام المعلوماتي لإلدارة الجبائیة.إدخال الوسائل وال -)7
  والعمل على تقدیم مكافآت لكل مبلغ أو مدلي عن حاالت التهرب. -)8
  العمل على التوسع في أسلوب الحجز أو االقتطاع عند المنبع كوسیلة القتضاء الضریبة. -)9
  خالل وضع إستراتیجیة للرقابة الجبائیة. تحسین مرونة إجراءات عملیة التحقیق من -)10
  المرتبطة ببعضها  ضرورة العمل على تطویر التنسیق بین مختلف المصالح خصوصا -)11

  ( الضرائب، الجمارك، التجارة).
العمل على استقرار التشریع الجبائي للحد من ظاهرة التهرب والغش الضریبي وتبسیط  -)12

   دارك التغیرات في التشریعات.اإلجراءات اإلداریة، ومحاولة ت
یجب مراعاة الدقة في تحدید معدالت الضریبة وال یجب أن تكون مرتفعة مما یؤدي إلى  -)13

  التهرب.
ردع المخالفین وتسلیط العقوبات الجبائیة والجزائیة بدون هوادة ومنعهم من مزاولة  -)14

  النشاط.
ووزارتي التعلیم العالي والتربیة في محاربة مشاركة أجهزة الدولة وخاصة أجهزة اإلعالم  -)15

عالم المواطنین ٕ كأساس وفرض الضریبة وحق الدولة في فرضها  التهرب الضریبي وا
عالم المواطنین لحصیلة الضرائب وأوجه  ٕ لها وما یعود على األفراد من  اإلنفاقومشروعیتها وا

  خدمات ومنافع.
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2008. 
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، الطبعة الثانیة ، دار وائل  المالیة العامةخالد شحادة، الخطیب أحمد زهیر الشامیة ،  -12
 .2005للنشر والتوزیع ، األردن ،

 .1968، دار النهضة العربیة للطباعة ، لبنان ، االیرادات العامةرفعت محجود ،  -13
، دار المفید في النشر والتوزیع، الجبائیة بین النظریة والتطبیقالرقابة سهام كردودي،  -14

 .2011الجزائر ،
 .2005، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ، المنازعات الضریبیةطاهري حسین ،  -15
الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام عوادي مصطفى ، زین یوسف ،  -16

 .2010/2011الثانیة ، مطبعة سخري للنشر والتوزیع ، الجزائر، ، الطبعة الجبائي الجزائري
 الغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائريعوادي مصطفى ، رحال نصر،  -17

 .2010/2011، مطبعة سخري للنشر ،الجزائر،
، دار الهدى للنشر والتوزیع،  التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبيعباس عبد الرزاق،  -18

 .2012الجزائر،
، الطبعة االولى ، جسور للنشر  المرجع في المنازعات االداریةعمار بوضیاف ،  -19

 .2013والتوزیع ن الجزائر ، 
غازي حسین عنایة ، النظام الضریبي في الفكر االسالمي ، مؤسسة شباب الجامعة ،  -20

 .2006مصر،
ومة للنشر، ، دار ه المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائريفارس السبتي ،  -21

 .2008الجزائر، 
، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  اجراءات المنازعات الضریبیةفریحة حسین ،  -22

2008. 
دراسة تحلیلیة  العالقة القانونیة  بین الممول واالدارة الضریبیة محي محمد مسعد ،  -23

 .2002، مكتبة االشعاع، االسكندریة، مقارنة
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،  محاضرات في جبایة المؤسسات مع تمارین محلولةمحمد حمو ، منور أوسریر ،  -24
 .2009الطبعة األولى ، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود ، الجزائر ، 

، طبعة أولى ، دار قرطبة للنشر  التهرب والغش الضریبي في الجزائرمراد ناصر ،  -25
 .2004والتوزیع ، الجزائر ،

، منشورات المنظمة العربیة  التهرب الضریبي وأسالیب مكافحتهمحمد خالد المهایني،  -26
 .2010للتنمیة االداریة جامعة الدول العربیة، القاهرة،

دار  العلوم للنشر والتوزیع،  ،المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ، یسرى ابو العالء،  -27
 .2003الجزائر،

، الطبعة الرابعة ، دار هومة  اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي ،  -28
 .2008للطباعة والنشر، الجزائر ،

 رسائل وأطروحات:
بلخوخ عیسى، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، رسالة ماجستیر  -

 .2003/2004في العلوم االقتصادیة ،جامعة باتنة قسم العلوم االقتصادیة،
ف واألدوات حالة الجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل محمد فالح، السیاسة الجبائیة األهدا -

 .2005/2006دكتورا دولة كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،
 طروحةأدراسة حالة الجزائر( ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي واشكالیة التهرب، -

 .2001/2002دكتوراه)، جامعة الجزائر،
، فعالیات الرقابة الجبائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  نوي نجاة -

 .2003/2004العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،
ولهي بوعالم ، مداخلة بعنوان نحو اطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من  -

والحكومة العالمیة، جامعة  آثار األزمة  حالة الجزائر، ملتقى االزمة االقتصادیة الدولیة
 .2009سطیف، 
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  :منشورات

 .2007دلیل الرقابة الجبائیة، منشورات وزارة المالیة ، الجزائر، -
، رسالة المدیریة العامة للضرائب ، منشورات المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة -

 .2012 ، 64عدد 
 .2010المدیریة العامة للضرائب،میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعة للرقابة الجبائیة،  -
 .2001للضرائب،الجزائر، ةدلیل التحقیق المحاسبي، المدیریة العام -
المالیة  واالتصال ، وزارةمنشورات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العالقات العمومیة  -

 .2013، طبعة

  :المجالت

 .2003طبعة مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات، -

  القوانین:

المتضمن القانون التجاري، 26/9/1975بتاریخ  75/59القانون التجاري ، أمر رقم  -
 .101،1975جریدة رسمیة عدد

جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  29/12/1976بتاریخ  76/101أمر رقم  -
قانون الضرائب المباشرة والرسوم  المتضمن 22/12/1976بتاریخ102الشعبیة،العدد

 .المماثلة
والمنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  09/12/1976بتاریخ 76/102أمر رقم  -

 المتضمن القانون رسم على رقم األعمال 26/12/1976بتاریخ  103الجزائریة عدد رقم
والمنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  9/12/1976بتاریخ  76/103أمر رقم  -

 المتضمن قانون الطابع 15/5/1977بتاریخ 39الجزائریة عدد رقم
المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  09/12/1976بتاریخ  76/104أمر رقم  -

 المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة. 2/10/1977بتاریخ  70زائریة عدد الج
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والمنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،  9/12/1976بتاریخ  76/105أمر رقم  -
 .قانون التسجیلالمتضمن  18/12/1976بتاریخ  81عددالجزائریة 

المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم  7/7/1984مؤرخ في  84/17القانون رقم  -
 .28.منشور في جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم

جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  23/2/1991مؤرخ  91/60األمر رقم  -
 .1991،سنة09عدد

 1417رجب  26مؤرخ في  96/438ور الجزائري ، مرسوم رئاسي رقم الدست -
 .1996دیسمبر 8بتاریخ  76، الجریدة الرسمیة عدد 1996دیسمبر  17الموافق

 .1998،سنة79، الجریدة الرسمیة عدد 12/7/1998القرار المؤرخ  -
 ، 51الجریدة الرسمیة عدد 13/7/1998المؤرخ في 98/228المرسوم التنفیذي  -

 .1998سنة
، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2000قانون المالیة لسنة  -

 .25/12/1999بتاریخ  92
، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2001قانون المالیة لسنة  -

 .24/12/2000بتاریخ  80
، جریدة  22/12/2001الموافق لـ 1422شوال  7المؤرخ بتاریخ  01/21القانون رقم  -

.( قانون 2002المتضمن قانون المالیة  ،79الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد
 االجراءات الجبائیة).

، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2002قانون المالیة لسنة  -
 .23/12/2001بتاریخ  79

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  29/12/2002رخ في مؤ  02/303المرسوم التنفیذي رقم  -
 .64،2002الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد
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، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2003قانون المالیة لسنة  -
 .25/12/2002بتاریخ  86

الدیمقراطیة الشعبیة ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة 2004قانون المالیة التكمیلي  -
 .29/04/2003بتاریخ  83عدد

 .2005، سنة84جریدة رسمیة  26/12/2005المؤرخ في  05/494المرسوم التنفیذي  -
، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2006قانون المالیة التكمیلي  -

 .31/12/2005بتاریخ  85عدد
یة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد ، جریدة رسم 2007قانون المالیة لسنة  -

 .27/12/2006بتاریخ  84
 74النظام المحاسبي والمالي، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد -

 .2007نوفمبر 25بتاریخ
، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2008قانون المالیة لسنة  -

 .31/12/2007بتاریخ  82
 1429صفر  18المؤرخ في  08/09قانون االجراءات المدنیة وإلداریة ، قانون رقم  -

جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد   25/02/2008الموافق لـ 
  .23/04/2008مؤرخ في  21

ائریة الدیمقراطیة جریدة رسمیة للجمهوریة الجز  2008قانون المالیة التكمیلي لسنة  -
 .27/07/2008بتاریخ  42الشعبیة عدد 

عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  جریدة ، 2009قانون المالیة لسنة  -
 .31/12/2008بتاریخ  74

عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، جریدة رسمیة  2010قانون المالیة لسنة  -
 .31/12/2009بتاریخ  78
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جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  2010قانون المالیة التكمیلي لسنة  -
 .29/07/2010بتاریخ  49عدد الشعبیة

، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2011قانون المالیة لسنة  -
 .30/12/2010بتاریخ  80

، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  2011قانون المالیة التكمیلي لسنة  -
 .20/07/2011بتاریخ  40الشعبیة عدد 

رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  جریدة ، 2012قانون المالیة لسنة  -
 .29/12/2011بتاریخ  72

یة الشعبیة عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطجریدة ،  2013قانون المالیة لسنة  -
 .30/12/2012بتاریخ  72

، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد  2014قانون المالیة لسنة  -
 .31/12/2013بتاریخ  68
 

  ثانیا: باللغة األجنبیة

- COLLINE Fillipe, la vérification fiscale ,Edition économique , Paris 
(France) , 1979 . 
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  ملخص

تعتبر ظاهرة التهرب والغش الضریبي أحد أهم التحدیات التي تواجهها السیاسة الضریبیة 
هي تعود لجملة من األسباب المتداخلة  تؤدي الى التملص الكلي أو الجزئي في الجزائر، و 

للمكلفین من دفع مستحقاتهم مستعملین في ذلك طرق متنوعة ، والنتیجة في ذلك واحدة هي 
  السلبیة التي تخلفها هذه الظاهرة على جمیع المستویات االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة.اآلثار 

 ول االدارة جملة من األجهزة والهیاكلخوسعیا من المشرع الجبائي للحد من هذه الظاهرة 
لمكافحتها ، فكانت الرقابة الجبائیة من أهم االجراءات في ذلك من  وقام بسن جملة من القوانین

  .ل التأكد من صحة التصریحات المكتتبة من قبل المكلفین بالضریبة خال

ٕ یه تصحیحها و غب ألخطاءاو الى اكتشاف كل االختالالت  باإلضافة عادة تقویمها ا
لتحقیق المعمق في اتتمثل في التحقیق المحاسبي ، و  لتيا الجبائیة رقابةالباالعتماد على طرق 

  المصوب.ل الوضعیة الجبائیة والتحقیق مجم

Résumé 
La fraude et l'évasion fiscale consistent en l'un des plus grands de 

fis face à la politique fiscale en Algérie ,ce phénomène résulte d'un 
ensemble de pratiques entre lacées conduisant  à la soustraction globale 
ou partielle à l'impôt de la part des contribuable affectant ainsi tous les 
niveaux économiques, financiers et sociales. 

Dans un effort pour réduire ce phénomène le législateur fiscale 
dote l'administration d'un ensemble de services et structures 
accompagnée d'une ensemble de lois . 

Le contrôle fiscal est l'un des plus important disposition , il est 
effectué en s'assurant des déclarations écrites des contribuables détectant 
ainsi les déséquilibres et les erreurs pour correction et réévaluation selon 
les méthodes du contrôle fiscal qui sont la vérification de comptabilité , 
la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et la 
vérification ponctuelle des comptabilité .       
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