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 الشكر والحمد كثيرا واخيرا هلل وحده العمي القدير الذي وفقني التمام المذكرة       

 كما اتقدم بالشكر الجــزيل وفائق االحترام والتــقدير لالستاذ المــشرف 

 "الدكتور زواوي عباس" ، لتقديمو لي النصائح والتوجييات الصائبة .

 كما ال يفوتني ان اتقدم بالشكر الى عميد كمية الحقوق والعموم السياسية، والى كل اساتذة 

قسم الحقوق واخص بالذكر االستاذ " دحامنية عمي" ، عمى ماقدموه لنا من جيد وعطاء 
 ى كل من لو الفضل في تعميمنا من قريب او بعيد.خالل مسارنا الجامعي، وال

بالشكر وامتناني لكل من ساعدني من قريب او بعيد ولو  وفي االخير اتقدم         
 بالدعاء او الكممة الطيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

        

 لدين العزيزين من قال فييما سبحانو وتعالى: ااىدي ىذا العمل المتواضع الى الو   

 )واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا(

 :عبدالحميم ،الصالح ،محمد،سالم، عبد الرحمان ....الى اصدقائي 

 الى زمالئي : حسين، محمد، عامر،محمد،اسامة،لزرق،...

 الى كل من يسعى لفعل الخير.

   



 مـــقــــــدمـــة  
 

يتمثل في ميمتين اساسيتين وىما القضاء والدفاع عن   ،كان دور الدولة في الماضي          
التراب الوطني حيث كرست جل اىتماميا عمى ذلك، ومع مرور الوقت ،وظيور ما يسمى 

شاط في الن والمتمثمة خاصة بالدولة المتدخمة التي جاءت  كنتيجة حتمية لتطور نشاطات االفراد
من صناعة وتجارة  حيث وصل ىذا النشاط الى مرحمة حتمت عمى الدولة التدخل   االقثصادي

 عامة.  سمطات  لما ليا من لتنظيم ىذه القطاعات 
 

   ،انشطتيمقريبة من االشخاص وتمارس انشطة قريبة من  الدولة وبذلك اصبحت        
    ترتكز التي األساسية نجد االداة ،   عامااو   محدودا  الدولة وظيفة  كان نطاق وسواء

وذلك النيا تتميز   ،الضريبة ىي كبيرا اوصغيرا  حجميا كان كيفما  ىذه االنشطة  عمييا الدارة
   . باالستقرار والثبات

        
  تستخدم حيث ،ليا ادوار عدة أداة إلى  تمويميو وسيمة من انتقمت  الضريبة  والن        
 عمى الدول معظم لجأت ، واالجتماعية االقتصادية لموصول الى تحقيق االىداف  ةفعالكاداة 

 الضرائب فرض  تنظم قوانين   إصدار إلى  واتجاىاتيا السياسية  انظمتيا االقتصادية اختالف
 أو الدولة لدى عمال او موظفين    كانوا سواء معين لقياميم بنشاط  نتيجةك األفراد عمى

 .و مينا حرةتجارة ا  يمارسون
 

حيث ان المكمف بالضريبة  ،النظام التصريحي  عمى الجزائر في الجبائي النظام ويرتكز        
ىو الذي يصرح برقم اعمالو ومداخيمو الدارة الضرائب، اال انو ومن خالل التصور الذي يحممو 

يم من ال البعض من نجد ليس ليا عائد عميو،   المكمف بالضريبة والمتمثل في ان الضريبة
بمداخيميم الحقيقية، في حين ان الواقع عكس ذلك فممضريبة منفعة عامة تعود عمى  يصرحون

الذي تنفق عميو الدولة ،وكذلك خدمات الصحة  جميع االفراد، ويتمثل ذلك في التعميم العام
والكثير من الخدمات التي يتم  العمومية من مستشفيات  ومكافحة االوبئة  ، توفير السكن

  ويميا من العائدات الضريبية.تم



   
من     نجد حيث ،ولتحصيل العائدات الضريبية وجب وجود ادارة عمومية تتكفل بذلك         

  ينبغي  عالقة وطيدة بينيما ، نشوء خالل ممارسة ىذه االخيرة لنشاطيا مع المكمف بالضريبة 
 ان فالبد   الخضوع واالذعان،  ىواذا ماكانت عالقة منسجمة او تعتمد عم  طبيعتيا   ان نعرف

لالفراد   معاممتيا   في الدارة الضريبية ا حيث ان  لمعالقة، ليذه واقعية نظرةتكون ىناك 
ان تكون ميمتيا   أجل من العالقة ىذه تحسين إلى تحتاج الى الضرائب بدفع مكمفين بوصفيم

 مكمفينلم  الخدمة الجيدة  مع الىفيي تتط    ،  خاصة بما يتعمق بالرقابة الجبائية  سيمة وسمسة

وىم راضون عن   حتى تشجعيم عمى دفع الضريبة  تسييل االجراءات الضريبية و بالضريبة
 ذلك  سواء كان ىذا المكمف متمثال في الشخص الطبيعي او المعنوي .   

     
 جبائية ،   وحيث ان االدارة الضريبية  تمارس سمطاتيا والمتمثمة خاصة في الرقابة ال        

لممواطنين طبقا لممادة  وجب عمييا في نفس الوقت حماية الحريات االساسية وحقوق االنسان 
الحريات األساسية و حقوق اإلنسان و المواطن ( من الدستور و التي تقضي بما يمي:   23

 .)مضمونة
 

 العالقة طرفي بين التوازن من نوع عمى ايجاد   الجزائري المشرع حرص  وتبعا لياذا       

 بمجموعة ، بالضريبة المكمفين حماية طريق عن  الجبائية اإلدارة و بالضريبة، المكمف الجبائية

 رقابة تتقيد بالتالي و لمخالفتيا محاولتيا حين البطالن محل توقعيا التي القانونية اإلجراءات من

 الممنوحة القانونية ضماناتبال اإلجراءات ىذه تسمى و اإلجراءات، من بمجموعة الجبائية اإلدارة

 و ، مختمفة قانونية نصوص بموجب تعزيزىا تم ليم قانونية حماية تعتبر التي و بالضريبة لممكّمف
 حماية تشكل التي الشكمية اإلجراءات جاءت لذلك البطالن، إلى حتما سيؤدي احتراميا عدم إنّ 

  . الجبائية اإلجراءات قانون نصوص في االلزام بصيغة بالضريبة لممكّمف ضمانة و قانونية

       
 الخاصة  ضماناتال ىذه التطرق الى في اطار  الموضوع يذال ويصب تطرقنا          

 الضمانات  عن دراستنا في مبتعدين ،ةالجبائي الرقابة إلى خالل خضوعو  بالضريبة المكمفب



 بصفة بيا يتمتعون بالضريبة نالمكمفي جميع أنّ  باعتبار الجبائية ات المنازع أثناء لو الممنوحة

 .عامة
 

 لقد اخترنا "ضمانات المكمف بالضريبة اثناء خضوعو لمرقابة الجبائية"اهمية الموضوع: 
ليكون موضوع ىذا البحث ، لما لو من اىمية لدى المكمف بالضريبة حيث انو في غالب 

 لمرقابة الجبائية االحيان يجيل الضمانات التي منحو اياىا المشرع الجزائري اثناء خضوعو
 والتي تغنيو عن المجوء الى المنازعات الجبائية التي تتميز بطول المدة وكثرة االجراءات. 
 
ان موضوع ضمانات المكمف بالضريبة اثناء خضوعو لمرقابة  اسباب اختيار الموضوع: 

 الجبائية يعتبر من المواضيع الحيوية واليامة اضافة الى انو:

 القضائية و القانونية المنشورات صعيد عمى ممحوظاً  فراغاً  تشكل التي عالمواضي من  يعتبر -

 اإلجراءات بقانون الجزائر في القانونية المنظومة إثراء بعد خاصة بالدنا، في المتخصصة
 .الجزائري النظام في بالموضوع خاصة مراجع عمى الحصول صعوبة و الجبائية،

 القانونية النصوص في تحكما تتطمب التي المعقدة ةالتقني المواضيع من الموضوع ىذا يعتبر -

 الحقة نصوص أو تكميمي، مالية قانون أو جديد، مالية قانون مالية سنة كل نشيد انناو  خاصة

 .ليا منظمة و متممة و لة معد

  والرتباطو بالظروف المالية واالقتصادية  الرتباطيا الحساسة المواضيع من الموضوع يعتبر كما -
 جية من الفردية حرياتو و المواطن بحماية و جية، من لمدولة ممك أموال بتحصيل باألخص

 .أخرى

  

موضوع ىذه الدراسة يثير عدة اشكاالت مثيرة ،حيث تتمثل ىذه  االشكالية المطروحة: 
 التساؤالت في:

 ؟  الجبائية، العالقة أطراف ىم  من -

 ؟الجبائية  بالرقابة  نقصد ماذا و -

  بالضريبة المكمفين لصالح الجزائري المشرع منحيا التي القانونية ضماناتال  ىي ما و -
 الرقابة الجبائية او اثناء القيام  بيا؟ في البدء قبل سواء 



  

لخصائص ىذا  ،لقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عموما عمى المنيج الوصفي:  المنهج المتبع
 كمي والكيفي واىتمامو بجمع كم كبير االخير خاصة ماتعمق باعتماده عمى استخدام االسموب ال

باالضافة الى انو االكثر انتشارا  في دراسة الظواىر االجتماعية  من المعمومات عن الظاىرة
 واالنسانية.

عند اعدادي ليذه الدراسة واجيتني الكثير من المعوقات والعقبات والمتمثمة  :صعوبات البحث 
وكذى قمةالتطرق لياذا الموضوع  من طرف في نقص المراجع المتخصصة في ىذا المجال، 

المختصين وذلك يرجع لحداثة  قانون االجراءات الجبائية وكثرة التعديالت المتتابعة لقوانين 
 الضرائب الرتباطيا بقوانين المالية العادية والتكميمية..

 
 ثل فيلقد قمت بتقسيم ىذا البحث الى ثالثة فصول،  اما الفصل  التمييدي فيتم خطة العمل:

والفصل االول فيوالرقابة الجبائية وانواعيا واخيرا  ،ماىية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية
 القبمية واآلنية لمرقابة الجبائية. الفصل  الثاني يتمثل في الضمانات 

  المكلف بالضريبة واصنافه :ـمبحثين المبحث االول معنون ب ىال التمييديوقد قسمت الفصل 
،وكذى الفصل االول مقسم الى  سمطاتيا  و الضريبة اإلدارة ماىية  : ـثاني معنون بوالمبحث ال

،  انواع الرقابة الجبائية مفيوم الرقابة الجبائية واشكاليا والثاني في:مبحثين يتمثل االول في: 
 الرقابة إلجراء الضمانات القبميةاماالفصل الثاني فيو مقسم الى مبحثين  ىما  المبحث االول: 

 الجبائية وفي االخير الخاتمة. لمرقابة  اآلنية الجبائية والمبحث الثاني ىو: الضمانات 
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 تمهيد:
  

 تحصيل الضريبة يتطمب جيازا  اداريا مختصا في ذلك تاسيس و ان مما الشك فيو        
حيث تكون لو قوة السمطة العامة التي تمنحو وفق القانون خاصية االلزام في يقوم بيذه الميمة 

فرض الضريبة وتحصيميا ، ومن جية اخرى البد من طرف آخر يتمثل في دافع الضريبة 
اصطالحا بالمكمف بالضريبة والذي يفترض فيو دفع الضرائب المحددة لو قانونا وذلك  ىموالمس

 خدمة لممصمحة العامة.
اثنين ىما ادارة الضرائب و المكمف  وبالتالي فان  العالقة الجبائية تتكون  من مكونين       

 تنفيذ و تطبيقب المعنية  النيا  األقوى الطرف ىي الضريبية اإلدارة حيث نجد انبالضريبة 

  المكمف اتجاه تياسمط لممارسة قانونا ليا مخولة سمطات و حقوق من ليا بما الضريبية القوانين

 .الضريبة تحصيل ضمان سمطات أو الرقابة و الفحص بسمطات األمر تعمق سواء   بالضريبة
  حيث منالضريبي  بالقانون المعني ىو ألنو الضعيفالطرف  ىو بالضريبة المكمف اما       

   أخمف ما إذا و ثروتو، أو دخمو من جزء بدفع الدولة نفقات في يساىم بأن الخزينة امام  االلتزام

 .ديونو دفع عمى يجبر حتى لمعقوبات و لمجزاءات يتعرض فإنو فيو توانى أو االلتزام ىذا
 ين التاليين:وسنتناول بالتفصيل كال من  المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية في المبحث      

 
 المكمف بالضريبة واصنافو  :األول المبحث

 وسمطاتيا الضريبة اإلدارة  مفيوم  الثاني:  المبحث
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 المكمف بالضريبة واصنافه  :األول المبحث
 

 بدفعيا، يمتزم التي لضريبةا  الضرائب  عمى  عكس قانون ولم يعرف الشخص ىذا ان        

 أو  المشرع إلى تستند قد ةصخا أسس عمى يجب ترتيبيم  بالضريبة نلممكمفي عدة واعــأن فيناك

 ىذا االخير يكون ان  فيمكن   الضريبة، الذين يدفعون  ، الدخل الخاص بالمكمفين   إلى

  لمدخل الخاص بو أو تبعا لالرباح  الضريبة بدفع االلتزام وىو المكمف بواجب  أومعنويا؛ بيعياـط
تعريف المكمف بالضريبة نتناول في ىذا المبحث  وتبعا لذلك ، الوأمو  رؤوس من الفوائد او 

 وتصنيف االشخاص المكمفين بالضريبة وذلك من خالل المطمبين التاليين:
 

 بالضريبة المكمف  :األول المطمب
 بالضريبة المكمفين اصناف   :الثاني المطمب

 

.   
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 المكمف بالضريبة  :األول المطمب
مف  بالضريبة دور ىام في تمويل الخزينة العمومية سواء عن طريق مباشر فيما لممك       

الرسوم  تسديد يخص دفعو  لمضرائب المباشرة  او عن طريق غير  مباشر من خالل 
  .والغرامات 

 
 :بالضريبة المكمف   تعريف : األول الفرع

  ،ية واقتصادية متداخمةقانونية واجتماع  معطيات عدة عمى يحتوي  المصطمح ىذا نا       
  و بالضريبة المكمف   مفيوم يعطي تعريفا   لتحديد   لم قانون الضرائب  نا  كما انو يالحظ

 المباشرة الضرائب قانون انواع الضرائب التي يخصعون الييا حيث نجد في  لكن حدد المشرع 

 الدخل عمى   ريبة لمض  الخاضعين األشخاص 7 إلى 3 ابتداءا من  المواد وخاصة  الجزائري

 ان قولان  نيمكن  ووفقا ليذا ، ولم يشر المشرع الى تعريف المكمف بالضريبة  اإلجمالي

 ومنو فان  ؛الخزينة العمومية تمويل يــف يشارك   الذي  الفرد ىو ذلك   بالضريبة المكمف

يكون   ال قد  نو  ا نجد  كما  ، عامة المكمف ىو لمضريبة  لمتحمل لمعبىء القانوني  ا الشخص
 ان ونستطيع القول ايضا   ،في بعض الحاالت لمضريبة متكاليف المادية واالقتصاديةل  متحمال

 يكون والذي الضريبة، بدفع القانون يعنيو الذي المعنوي أو الطبيعي الشخص ىو بالضريبة المكمف

 بنشاط قيامو نتيجة  ،(1) الدولة تتحمميا التي العامة األعباء في بالمساىمة االلتزام واجب عميو

 التأكيدعمى  يجب أنو غير أموالو، رؤوس من عمييا يحصل التي الفوائد أو األرباح نتيجة أو دمحد

 ىذا بدفعيا يمتزم التي و بموجبو تتحدد أيضا الضريبة و بالقانون يتحدد بالضريبة المكمف أن  

 و ضرائب من الضريبية اتالمساىم بدفع ممزم شخص ككل بالضريبة المكمف أن بمعنى األخير،
 . لمقانون وفقا بو مصرح تحصيميا يكون التي و رسوم

  تفرض حيث الضريبة عبء نقل ظاىرة أو   الضريبة رجعية ظاىرة حالة في ىذا ويتحقق     
 

          
 01ص 1991 القاىرة العربية، النيضة دار ،"الضريبة إدارة و الممول" ،رابح ربيب انظر-1
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 يقوم الذي ىو آخر شخص إلى عبئيا نقل من األخير ىذا يتمكن و قانونا، المكمفى الضريبة عم 

 تاجر عمى مثال الضريبة تفرض كأن المباشرة غير الضرائب في غالبا يحدث الفرض وىذا بدفعيا؛

 أو كمو الضريبة عبء ينقل أن المكمف ىذا يستطيع و  القانوني بالضريبة المكمف بصفتو الجممة

 المستيمك إلى النياية في عبئيا نقل من أيضا األخير ىذا يتمكن قد و ، تاجرالتجزئة لىإ منو جزءاً 

 في يسمح قد القانون لكن و شخصيا الضريبة يدفع أن يجب بالضريبة المكمف فإن رئيسية بصفة و

 المكمف عن مختمف آلخر شخص من الضريبة دين بدفع تطالب بأن العامة لمخزينة الواقع

 المكمف بين جداً  ميم يكون التمييز  فإن الحالة ىذه في و بالضريبة؛ المدين ىنا ىو و بالضريبة

 .  بالضريبة  المدين و بالضريبة

 بالضريبة المكمف ممثمي مواجية في تكون و القانون بموجب محددة تكون التضامن حالة ففي    

 الخزينة يجنب لمدينا و بالضريبة المكمف بين الضريبي التضامن أن حيث خمفو، مواجية أوفي

 بالضريبة المكمف بين يحدث قد الذي الغش حالة في كذلك المكمف إعسار عن تنتج التي الخسارة

 . الضريبة عبء من لمتخمص األشخاص بعض و
  لممكمف والدخل الفرق بين الذمة المالية  الفرع الثاني :

باالنخفاض او  اما  ريبةـضبال المـكمف ادخار عمى تـؤثر ان االقتطاعات الضريبية         
 أجـل من سـابقة بمدخرات التضحية إلى االقطاعات تؤدي  كما  وصولو الى النقص الشديد ،

 قـد  منيا يعـيش أن يمكن التي بالضريبة المكمف موارد من و ،معتاد استيالك بمعدل االحتفاظ

 .ثروتو الماليةأو ذمتو تكون قد أو دخمو تكون
 :بالضريبة لممكمف المالية الذمة -1

   وتتكون من اشياء عدة  وىي كل االموال والثروات  التي ىي بحوزت المكمف بالضريبة 
     خاصة ضريبة تفرض االحيان  غالب فيو  ؛منقولة   أموال أو عقارية  أموال كانت ،سواء

 الكبرى الثروات عمى الضريبة أو الثروة عمى الضريبة مثل األموال  عمى
  (1) . 

 
 52ص السابق، المرجع ،ربيب  رابح:انظر  -1 
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 :بالضريبة المكمف  دخل-5
 حيث  مصادرمتعددة من األخيرة ىذه تتكون إذ ميمة دخول ذو بالضريبة المكمفين من  يوجد      

شركاء  و التجارية، غير األرباح و التجارية و الصناعية المينية أعماليم من دخول ليم تكون قد
 .عقارية أموال أو ولةمنق أموال رؤوس من دخول في

 الدخل سوى ليم ليس انيم  إذ بسيطة، ليم اال دخول ليس بالضريبة المكمفين من ىناك و     

 .األحيان من كثير في السائد الوضع ىو و معاشيم أو عمـميم من يتقاضونو الذي
 العمل لطبيعة وفقا آلخر شخص من عميو يحصل الذي بالضريبة المكمف دخل يختمف و     

 و اما مل،ـالع من األجر إما ىذا الدخل درـمص و عميو، صلـيح الذي لألجر وفقا و بو؛ يقوم لذيا

  .المال رأس و العمل عن ناتج مختمطا دخال يكون أن اماو  األموال رؤوس من
 بالضريبة المكمفين ف اصنا  :الثاني المطمب

 يتواجد  طبيعي شخص انك حيث انو نسجامت وجو  بالضريبة ممكمفل  ي كانصفي الما      
 عكس  عمى فيو الحالي الوقت افيأم ،جنسيتو  جزائرية  أي في معظم االحيان  داخل الوطن

 ولكن قد  فحسب الموجود داخل الوطن الطبيعي الشخص فقط يعد لم حيث  متباين، فيو ذلك

 مقصوراً  شخصاً  ليس فيو بالتالي و معنوي شخص أو أجنبي، طبيعي شخص أي أجنبيا يكون

 .العام القانون أشخاص أيضا إنما و الخاص القانون أشخاص عمى

 المكمف بالضريبة الشخص الطبيعي   :األول الفرع

 الذمة ذو بالضريبة المكمف اإلنسان ىو الضريبي القانون فية مياألص الطبيعية الشخصية       

 انوالمعموم   ، الواعية ادةاإلر  و التميز و األىمية، كامل لديو يتوافر الذي و المستقمة المالية
 انطالق في البداية نقطة ىي الوالدة بعد بيا يتمتع التي تو  حيا و ،اإلنسان ىو الطبيعي الشخص

 غير  ،شخصيتو(1) اإلنسان اكتساب في األساسيان العنصران ىما الحياة و الوالدة إذن الشخصية

 صـالشخ تعـليتم دىاـلوح الوالدة يتكف ال القانونية الناحية من أنو يجب االشارة  الى   أنو
 
 الجزائري المدني القانون من 40 المادة:انظر -1
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 .ميةـاألى و الحالة ىما أساسيان عنصران ـرتوف من البد إذ يةـالقانون صيةـبالشخ الطبيعي  
 وما داخميا، حقوق من بو يتمتع ما و اإلنسانية الجماعة داخل اإلنسان وضع ىي بالحالة نقصد و

 ملـتح و حقوقـال اكتساب في الشخص صالحية فيي باألىمية المقصود أما، التزامات من عميو

 األىمية فإن ىذا عمى و إذا المستقمة القانونية بالشخصية الطبيعي الشخص يتمتع حتى االلتزامات

 ،  لتميزا سن إلى الوالدة منذ  ايبااكتس يتم الوجوب أىمية و الوجوب، أىمية و األداء أىمية :نوعين
 الشخص إنـف الحالة ىذه في و فقط، الحقوق الكتساب مؤىال الشخص يكون أنبيا يراد التي و

 غير فيو لمضريبة ضعـتخ أن مكنـالم من التي التصرفات ممارسة عمى قادر غير ونـيك بيعيـالط

 ميةأى مفيوم إلى استناداً  لمضريبة خاضعاً  يكون أن ممكن نشاط ممارسة أو التصرف عمى قادر

 بيا  يراد التي و األداء ألىمية خالف ىذا و ، حياً  والدتو بمجرد لمشخص تثبت التي الوجوب

 ثم من و التزاماتو، تأدية في ذاتو عمى االعتماد و يتمتع التي الحقوق الستعمال الشخص صالحية

 .بأىميةاألداء متعيت أنو مادام و  القانونية الناحية من بو يعتد و منو قانونياً  تصرفاً  يصدر أن يمكن
 الشخص توفر بمجرد و ضرائبو دفع إطار في دينو بدفع يمزم بالتالي و قانونيا يكون عممو فإن

 المقررة الضرائب مجموعةمن إلى مباشرة فيخضع الوجوب أىمية و األداء أىمية عمى الطبيعي

 :يمي فيما نجمميا أن يمكن التي و قانوناً 
 
 اإلجمالي الدخل عمى الضريبة*
 

 :التالية الفئات بأحد  تتعمق مداخيل يحققون الذين األشخاص أمام نكون الحالة ىذه في و    
 .الحرفية و التجارية و الصناعية المين أرباح - أ

 .التجارية غير األنشطة أرباح -ب
 .الفالحية المستثمرات أرباح -ج
 .المبنية غير و المبنية الممكيات تأجير من المتأتية المداخيل - د
 .العمرية الريوع و المنح و األجور و الرواتب -و
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 
 الميني النشاط عمى الرسم*

 أو التجارية و  الصناعية المداخيل لفئة ربحو يخضع نشاطاً  يمارس الطبيعي الشخص كان إذا    

 .التجارية غير األرباح

 :العقاري الرسم*
 قانونا المعفاة تمك باستثناء المبنية غير و المبنية األمالك عمى تفرض التي و    
 :المضافة القيمة عمى الرسم *

.التجارية غير أو الحرفية التجارية، الصناعية، لمعمميات بالنسبة     
  (1)

   

 

 الشخص  المعنوي المكمف بالضريبة:  :الثاني الفرع

    
 فاألشخاص ، خاص ىو ما منيا و عام، ىو ما فمنيا ، معنوية أشخاص عدة ىناك    

 و    خاصة سمطات و كيان ليا يكون و العامة السمطة بخصائص تتميز التي ىي لعامةالمعنويـةا
 .إلخ ... الوالية، الدولة، مثل العام لقواعدالقانون تخضع

 و السمطة خصائص يا ل ليست و لمدولة، تابعة غير فيي الخاصة، المعنوية األشخاص اما 
 أشخاص عدة اجتماع عن عبارة المعنوي الشخص ،الخاص القانون لقواعد خاضعة وىي السيادة،

 عن باالستقالل يتمتع قانوني، كائن ىذااالجتماع من يتولد معين، ىدف تحقيق أجل من

 تحقيق أجل من أموال مجموعة  حالةأخرى في تكون قد و تكوينو، في ساىموا الذين األشخاص

 الذين ألشخاصا وجود عن مستقل جديد قانوني كائن ذمة في األموال ىذه تصبح إذ غاية

   .قدمواألموال

  تخضع أيضاً  المعنوية األشخاص فإن الضرائب إلى الطبيعي الشخص يخضع ماو ك         
 
 

 84 ص ، 2010 الساحل منشورات لمضرائب، العامة المديرية بالضريبة، لممكمف التطبيقي الدليل1-
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

بالضريبة  المكمفة ألشخاصا من صنفين عمى بالنص ذلك الضريبية أكدت التشريعات قد و ليا، 
. 

 سـيــل  عنو ينتج ما فإنو  أموال أو أشخاصمجموعة في الشريك صفة تكن ميما انيا غي    
 دون االستقالل من نوعاً  منح الذي المعنوي الشخص ذلك أنو بل العضوي بالمعنى طبيعي إنسانا

 .مستقمة مالية ذمة بذلك لو مخصصة تكوينو، إلى أدت التي األسباب إلى النظر
 تعريف شركات االموال: 
 
 و الشخصي االعتبار ليس و تكوينيا أساس ىو المالي االعتبار فييا يكون التي الشركة ىي   

 لو و حتى أسيم من يممكو ما بقدر إال فييا الشريك مسؤولية تكون ال و األموال جمع عمى تقوم

 عن مستقمة معنوية بشخصية تتمتع و الشركة ديون عن يسأل فال أحدالشركاء أفمس أو توفي

 ذات شركة باألسيم؛ التوصية شركة المساىمة؛ شركة من الشركات ىذه تتكون و الشركاء شخصية

 المحدودة المسؤولية
 

 :المساىمة الشركة-1
 لمتداول قابمة و القيمة متساوية أسيم إلى الشركة مال رأس تجزئة عمى تقوم التي الشركة ىي    

 التجارية؛ بالطرق لمتداول قابمة األسيم ىذه تكون و أسيمو؛ بقدر إال فييا اىمالمس الشريك يسأل وال

 .الشركاء أحد باسم الشركة ىذه تعني ال و
 

  :باألسيم التوصية شركة-5
 متساوية أسيم و أكثر أو متضامن شريك يممكيا أكثر أو حصة من ماليا رأس شركة ىي    

 الشريك أما محدودة، غير شركةالمسؤولية تزاماتال عن المتضامنون الشركاء يسأل و القيمة

 .فييا اكتتبت التي األسيم قيمة حدود في إال   مسؤوليتو تكون فال المساىم
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 في إال   الخسائر يتحممون ال شركاء فييا يشترك التي و   :المحدودة المسؤولية ذات الشركة 3 - 

 أي متساوية اسمية قيمة ذات حصص إلى ماليا رأس يقسم و الحصص من قدموا ما حدود

 أحكام إلى تخضع فانيا  بالجزائر مقيمة أجنبية أو وطنية كانت سواء الشركات ىذه نوع كان

 .الضرائب قانون
 طريق عن لحسابيا  االقتراض أو رأسماليا زيادة أو الشركة تأسيس يجوز ال انو  كما    

 اسماً  تتخذ أن ليا و لمتداول، ةقابم سندات أو أسيم إصدار ليا يجوز ال و العام؛ االكتتاب

 اسم عنوانيا  يتضمن أن يجوز و غرضيا؛ من مستمداً  اسميا يكون أن يجوز كما ليا، خاصاً 

 .أكثر أو شريك
 يتعمق فيما المساىمة شركات تشبو المحدودة المسؤولية ذات الشركات أن   يالحظ و    

 .ورثتو إلى شريك كل حصة تقالان و فييا الشركاء مسؤولية تحديد و وادارتيا  بتأسيسيا
 :يمي ما األموال شركة ليا تخضع التي الضرائب من و 
 

  مزاولة خالل من قبميا، من المحققة المداخيل كل عمى تطبق التي :الشركات أرباح عمى الضريبة
 الضرائب من النوع ليذا خاضعة األموال شركات تبقى و، مالية سنة كل نياية في ذلك و النشاط

  اختيارية بصفة ليا تخضع التي األشخاص شركات عكس عمى جباريةإ بصفة

 كما العقاري الرسم كذا و المضافة القيمة عمى الرسم و الميني النشاط عمى الرسم إلى تخضع كما
 جميع عمى الضرائب ىذه تطبق و لمضريبة، الخاضعة الطبيعية األشخاص إطار في ذكره سبق

 ميزن  اننا  غير االستثمار إطار في ذلك و أجنبية، أو طنيةو  أموال شركة سواء األموال شركات

 بالجزائر دائمة مينية منشأة تممك ال أموال شركة و بالجزائر، دائمة منشأة تممك أموال شركات بين

 .الخدمات بتأدية تتعمق أنشطة تمارس و

 عمى الضريبة إلى تخضع فانيا  بالجزائر دائمة منشأة تممك أجنبية أموال شركة كانت فإذا    

 .المضافة القيمة عمى الرسم و العقاري الرسم و الميني النشاط عمى الرسم و الشركات أرباح

  تتعمق أنشطة تمارس و بالجزائر دائمة مينية منشأة تممك ال أجنبية أموال شركة كانت إذا و   
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

  .1 الشركات أرباح عمى لمضريبة تخضع فانيا  الخدمات بتأدية  
 تقوم التي الشركات عمى فقط تطبق الشركات أرباح عمى الضريبة أن عمى نجد ىذا من و

 ذلك و الجزائرية؛ الجباية إلى باالتفاق إخضاعيا تم التي تمك كذلك و الجزائر؛ داخل باالستثمار

 .الضريبي االزدواج تفادي يمكن حتى أخرى دول مع دولية اتفاقية بواسطة

 يمكن بالخارج موجود استثمارىا كان و جزائرية جنسية نم كانت إذا الشركة أن سبق مما نستخمص

  رغم الجزائرية الضريبة إلى تخضع أن يمكن أو االتفاقية بحسب الجزائرية الضريبة إلى تخضع أن
 األرباح عمى تستحق الشركات أرباح عمى الضريبة فإن ذلك من الجزائر،و في الربح تحقق لمانيا 

 فالحي أو تجاري أو صناعي نشاط من واءس الجزائري اإلقميم  في المحققة
 

 :األشخاص شركة- ب
 محل الشريك شخص يكون و الغالب ىو الشخصي االعتبار فييا يكون التي الشركات ىي و    

 :من كل تشمل و الشركة تكوين في أىمية و اعتبار
 :التضامن شركة- 

 بصفة الييم تعيد ركةوالش ديون عن مسؤولين الشركاء جميع فييا يكون التي الشركة ىي    

 أو اثنان يعقدىا التي الشركة فيي التاجر؛ صفة متضامن شريك كل اكتساب مع مشتركة تضامنية

 جميع أن و ليا؛ اسما يكون  مخصص بعنوان الشركة وجو عمى االتجار بقصد الشركاء من أكثر

 و أحدىم؛ من إال   عمييا اإلمضاء وضع يحصل لم لو و تيماتعيد  كل في متضامنون شركائيا
 دون مكتوب عقد بموجب تتأسس و  الشركة؛ باسم اإلمضاء ىذا يكون بأن لذلك يشترط إنم ا

 التضامن شركة غرض كان متى و باطمة كانت إال   و لذلك المقررة الشير إجراءات عن التناسي

  .  شركةال في الدخول قبل الصفة لو تكن لم لو و التاجر صفة قانوناً  يكتسب شريك كل فإن تجاريا
 
 2009 . ،بودواو 01 ،طالجزائرية  الشركة ،مكتبة المؤسسات جباية في ،محاضرات راوسري ،منور حمو محمدانظر ،  -1

 151-151ص:
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  :البسيطة التوصية شركة
 األولى فالطائفة موصون؛ آخرون و متضامنون الشركاء من طائفتين بين تجمع شركة ىي     

 بدون مسؤوليتو تكون إنما و فقط  حصتو بقدر المتضامن الشريك وليةمسؤ  تتحد فال مسؤولة تكون

 و المال رأس في بيا أسيمو التي بقدرحصصيم إال ديونيا  عن يسألون فال الثانية الطائفة و حدود
 .الشركة إدارة حق ليم ليس

  
   :المحاصة شركة
 يمزم ال و المعنوية الشخصية تكتسب ال مستترة الخفاء في الشركاء بين تقوم شركة ىي    

 وحده يتولى المديرالذي إلى الشركة رأسمال من حصتو شريك كل يقدم حيث أعضائيا إال بوجودىا

 ال شركة فيي أماميم؛ لوحده مسؤوال يكون و الخاص باسمو الغير مع يتعامل و الشركة إدارة
 و األرباح اقتسام صدق عدةأعمال أو بعمل القيام بغرض اثنين بين تعقد رأسمال، ال و ليا عنوان

 ال إذا الشركاء باقي عن اعتباري شخص تعتبر المحاصة شركة فإن ولياذا  عنو، الناتجة الخسائر
 الخاص باسمو تكون المدير بيا يقوم التي األعمال و الغير مواجية في الشركة ليذه قانوني وجود

 يكشف ما األعمال من يجري أن الشركاء من ألي يجوز ال بالتالي و عنيا؛ المسؤول وحده يكون و

 أو ليا عنواناً  تتخذ كأن أو الشركاء عن مستقل معنوي كشخص لمغير يظيرىا و الشركة وجود عن

 و كمحاصة، وضعيا لذلك تفقد و عنيا يزول االستتار معيار أن   نجد فينا العنوان، ىذا يوقع أن
 ىو معيار و االستتار معيار رغي المشرع بو أخذ آخر معيار ىناك و القانوني؛ الشكل إلى تنقمب

 . التجاري السجل في القيد عدم

 األرباح عمى المطبق اإلجمالي الدخل عمى الضريبة إلى تخضع أيضا الشركات ىذه و    

 القيمة عمى الرسم و العقاري الرسم و الميني، النشاط عمى الرسم كذا و التجارية، و الصناعية

 .المضافة
 الدخل عمى الضريبة إلى فتخضع بالجزائر دائمة ةمنشأ ليا و جنبيةأ الشركة ىذه كانت إذا اما
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 الممارسة و الجزائر في دائمة مينية إقامة ليا ليست التي األجنبية لمشركات يمكن و اإلجمالي،

 1. العام القانون حسب لمضريبة الخضوع نظام اختيار خدمات تقديم لنشاط

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 151،151ص السابق، المرجع أوسرير، نورم حمو، محمد-1
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 
  سمطاتهاو  الجبائية  اإلدارة  مفهوم  : الثاني المبحث

  
 المعدل تقدير و الضريبة وعاء تحديد منان كثرة الميام التي تقوم بيا االدارة الضريبية       

   طويمةة ادى بيا  ولفتر   الضريبية، لمتراعات التصدي و الرقابة و الفحص عمميات و الضريبي
 أسموب إلى النظر بغض ،    الضريبة من ممكن قدر أكبر تحصيل في وظيفتيا الى تكريس

 و نفسية أعباء من عمييم يترتب ما و اإلدارة أداء عن الممولين رضا أومدى اليدف ىذا تحقيق
 األنظمة تطور بسبب منو  البد كان و كبيرا تطورا ،اال  ان الوقت الحالي شيد     مالية

 لدييا مؤىمة عناصر إلى تحتاج العمميات ىذه كل و بيا، تقوم التي العمميات تنوع و ضريبيةال

   .  الجياز ىذا إدارة و الرقابة أحكام عمى القادرة الفنية الكفاءات

وسنتناول في ىذا المبحث ىياكل االدارة الجبائية وكذى سصمطات ىذه االخيرة  وذلك من 
 .خالل المطمبين التاليين

 
 االدارة الجبائية وتقسيم هياكمها  :األول مطمبال

 السمطات المخولة لالدارة الجبائية  :الثاني المطمب

  
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 

 
15 

 

 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 االدارة الجبائية وتقسيم هياكمها  :األول المطمب
 من الممول عمى المستحق المقدار تحصيل و بفرض  تقوم المالحظ ان االدارة الضريبية       

 و حجميا في التوسيع أجل من بو مرت التطور الذي بعد إياىا القانون ياخول التي السمطة خالل
 فيي الضرائب قانون ألحكام المنفذة السمطة الضرائب إدارة تعتبر  و  ،سمطاتيا توسيع و مياميا،

بيدف  التفسيرية و التنفيذية التعميمات تصدر أن ليا و تحصيميا، و الضريبة فرض تتولى التي
 .  القانون  تطبيق

 

 تطورها و الجبائية  اإلدارة تعريف  :األول الفرع

  

 حسن  من لتاكد ا و ةالضريبي القوانين  بتطبيق ةالمكمف الجية ىي الضرائب إدارة ان      
 أخرى، ناحية  من بالضريبة ممكمفينل  وحصانة  جية، من الدولة ضمانة لفائدة التطبيق

(1) الضريبي  النظام كفاءة تحسين قصد الضريبية التشريعات و التعديالت اقتراح إلى باإلضافة
 

 يطمق فقد الضرائب، جميع القانونخوليا  التي لمجية المختمفة المسميات في تداخل ىناكو      

 المالية وزارة تتبع التي الضرائب مصالح بيا  يقصد و الضريبية اإلدارة أو الضرائب مصمحة عمييا

 التشريعات تنفيذ عمى تقوم التي ىي و الجغرافية و اإلدارية و الفنية  تقسيماتيا و فروعيا جميع

 توريدىا و المختمفة بأنواعيا الضرائب تحصيل بيدف أحكاميا و نصوصيا تطبيق و الضريبية

 .1 العامة لمخزينة

 الذي و القانونية بالشرعية يتمتع الذي الفني الجياز ذلك ىي الضرائب إدارة فإن آخر بمعنى و
 النظام و بالضريبة المكمفين بين وصل كيمزة يعمل و الضريبي التشريع تنفيذ مسؤولية يتحمل

 انيا  باعتبار الجبائي لإلصالح محرك أساسي عامل بياذا الضريبية اإلدارة تعتبر و.الضريبي

  وحده الجبائي فالتشريع ،بيا المكمف تحسيس و التشريعات و اإلجراءات مختمف بتطبيق ستقوم

 
  

 77ص  ،المرجع السابق  أوسرير، منور  و،حم  دمحم  :انظر 1-
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 عالية بدرجة تتميز ضريبية إدارة تتوفر لم ما الجبائية السياسة أىداف تحقيق عمى قادر غير      

 ففي مياميا، في و حجميا في كثيرا تطورت الضرائب إدارة أن   فيو الشك مما و ، الكفاءة من

 الضريبة بتحصيل يختصون الذين الضريبية دارةاإل موظفي من المئات بعض نجد كنا الماضي

 التي بالكثرة فيو اليوم اما  تذكر، ال ضئيمة ضريبية حصيمة يجمعوا لكي الشبابيك و األبواب عمى

 يتعدى إنما و الدولة ضرائب مستوى في فقط ينحصر اإلدارةالضريبية دور يعد لم و باآلالف تقدر

 الجنسيات، المتعددة الشركات و الدولية المنظمات شارانت حيث الدولية الضرائب إلى الدور ىذا

 ضياع عميو يترتبوالدي  لالدارة  المختمفة األجيزة بين االختصاصات تنازع إلى أدى الذي األمر

 .مرحمتين عرفت الجزائر في إدارةالضرائب أن نجد و تطورىا أدىبضرورة الذي و العامة المصمحة
       1222 وسنة1269مابين  االدارة الضريبية   -أ   

 

 كانت التي المادية الوسائل و كفايةاإلمكانيات عدمب الضريبية اإلدارةفي ىذه الفترة تميزت      

 أحدىما مظيرين في ضعفيا جسد وىذا االخير ، البشرية اإلمكانيات في نقص و المستوى دون

 .الكيفي الجانب اآلخر و الكمي الجانب يغطي

 المشاريع في (1)   زيادة و اقتصادي انفتاح الفترة ىذه في الجزائر تعرف :الناحية الكمية    

 ارتفاع إلى أدى ا امم الميادين شتى في االستثمار و الفردية لممبادرات فتحالباب و االقتصادية،

 المكمفين عدد في الزيادة أن غير كبير، بشكل لمدراسة المعروضة الممفات و المكمفين عدد في

 وضعيا  الذي األمر الجبائية، اإلدارة لموظفي الكمية الناحية من مماثمة زيادة رىاتساي لم بالضريبة

 التي الجبائية اإلصالحات فإن أخرى جية من جيةو من فييا التحكم يصعب ضخمة ميام في

  المديريات عنيا نشأ التي اإلدارةالضريبية تنظم إعادة إلى باإلضافة التطبيق حيز  دخمت

 ىـذه وظــائـف بين التـكافـؤ عـدم ىو المـالحظ لـكن و ، بلمضـرائ الجـيـوية
 
 
 12ص السابق، المرجع ،حمو ،منور اوسرير  محمد:انظر  -1 
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

  العقوبات فرضي و المخالفات كشفي فعالة رقابة نظم فتوفر، البشرية تياإمكانا و اإلدارات  
 الكبير النقص في تكمن رقابة إجراء ما  حد إلى تعرقل التي الجوىرية المشكمة غيرأن  ،  الواجبة

 المصالح بأن   1992 سنة إحصائيات بينت قد و الجبائية اإلدارة تتوفرعمييم الذين المراقبين لعدد

     :ل مراقبا470  عمى تتوفر الوطني المستوى عمى الجبائية الرقابة مجال في المختصة

 .  الواحد لممراقب ممف 0 108 بمعدل ممفا    500000

 اليجرة إلى األولى بالدرجة راجع الكفاءة نقص في الرئيسي السبب أن لربما : الكفاءة ناحيةمن  

 لإلدارة تام شمل و تعطل إلى أدى الذي و االستقالل فجر االستعمارية لإلطارات الجماعية

 تمك خاصة و التسيير من األدنى  الحد توفير الواجب من كان لما و ،المجاالت شتى في الجزائرية

 و الخبرة قميمي بموظفي الشاغرة المناصب شغل استوجب المالي، و التنظيمي بالجانب لمتعمقةا
 يبقى لكن و تياــفعالي  عمى الوقت رورــبم سمبا ســانعك مما  التأىيل،

  .نسبياً  العامل ىذا 
 غاية في مناصب لتقميد اإلطارات من عدد   1985 سنة الفرعية المديريات تطمب انشاء     

جمبو    تم اإلطارات ىذه أن   غير المكاتب رؤساء و المدراء بنواب الخاصة المناصب ألىميةكتمكا
 ال إداريين أعوان طرف من تسيرىا إلى أدى الذي األمر القبظات، و المفتشيات مختمف من 

 بالغ أثر ليذا كان و لمجباية األساسية القواعد دراية إلى يفتقرون إذ الالزمة، الخبرة يممكون

 و فحسب، ىذا يكفي ال و تجربة و خبرة يتطمب األوعية تحديد و الرقابة عمميات ألن نظراً  الخطورة
 األعوان من األغمبية جعل 1994 سنة غاية إلى بو العمل كان الذي المصالح بين الفصل إنما

 نواعأ بمختمف اإللمام من لتمكنيم اإلدارة من مسطرة برامج أو دورات لغياب بو دراية غير عمى

 لتكوين محكمة سياسة انعدام إلى يرجع كما الراىنة، االقتصادية الظروف مع تماشياً  الضرائب

  المجال .  ىذا المتخصصةفي المدارس عدد في النقص نتيجة الكفؤة اإلطارات

 من تحد التي الرئيسية العراقيل بين من فيعتبر المالية الوسائل و اإلمكانيات كفاية عدم أما     

    نجاح تعيق األخيرة ىذه المادية، الوسائل و باإلمكانيات المتعمقة تمك الجبائية ةاإلدارةفعالي

 أدنى عمى بعضيا يتوفر فال مياميم الموظفون ياب يزاول  التي المقرات الجبائية،منيا اإلصالحات
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 التنقل و الدائمة الحركة إلى تحتاج األعوان ميام بعض أن   إلى باإلضافة الفعال، العمل شروط 

 تتوفر ال الميام بيذه  المكمفة الوطني التراب عبر الجبائية اإلدارية المصالح معظم أن إال   المستمر

 آالت من المكاتب لعمل الضرورية الموازم نقص إلى باإلضافة لتنقميا الالزمة الوسائل عمى

 اإلدارة ليياإ تصل التي اإلحصائيات و المعطيات معالجة ت تقنيا و آلي، إعالم أو حاسبة،

 في ليا  الرائدة المكانة تأخذ أن الجبائية اإلدارة عمى فرضت الراىنة التطورات لكن الجبائية

 تشغيل إلى عمدت المينية السمطات أن نذكر و وسائميا و تيا  إمكانيا بتحسين االقتصاد،

 في جامعي 2400 تكوين تم فقد لمتوظيف برامج بتطبيق ، القائم العجز لتغطية الكفؤة اإلطارات

 ألعوان االحتياجات فإن التحصيل يخص فيما اما  1990 لسنة المختمفة االختصاصات

 باإلدارة العاممين عدد وصل إذ ضرائب قباضة لكل 2 بواقع عون 1200 ب قدرت قد المالحظة

 ىذه عرفت كما 1995 سنة 21500     إلى ليصل مستخدماً  14803 ب 1990 سنة الجبائية

 .الراىن الوقت مع ما نوعا تتماشى إدارية مقرات إنشاء تم إذ اإلدارة مقرات شكمةم زاول الفترة
 9226الى9222  من  االدارة الضريبية   : -ب

لمعيوب التي كانت تسود ادارة الضرائب خاصة مايتعمق بالنقص  الكبير لمموظفين  نظراً       
  ، الجبائي اإلصالح محاور  نضم يامكانت و الضريبية اإلدارة ىميةال إدراكا و ونقص التاطير،

 تبسيط إلى باإلضافة اتي ذا  حد في اإلدارةالضريبية تنظيم إعادة خالل من اإلصالح قام ىذا

 تشريعية و قانونية سياسة وضع إطار في الضريبية اإلدارة تنظيم إعادةحيث تم ،اإلجراءات

 الجبائية الرقابة ىيئة من بدال بلمضرائ مديرية استحداث تم حيثالجزائر  في الجبائية لممنظومة

 إلى ييدف كان(1)   1991  سنة منذ المتبنى المعتمد فالتنظيم، المالية لوزارة تابعة كانت التي

 . االمختمفةتيا بمستويا الضرائب إدارة ميام توضيح
 
 
    .75،ج،ر:1001، المتضمن قانون المالية لسنة 31/11/1009المؤرخ في  33-09قانون رقم -1
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 الجيوي المستوى حين في المراقبة و التقييم و المفاىيم بإعداد يختص المركزي فالمستوى      

 الوالئية المديرية طريق عن الجبائية الممفات تسيير خاللو من فيتم المحمي أما بالتنسيق يقوم

 .اتيقبضا و الضرائب بمفتشيات الممثمة لمضرائب
 اإلدارة تنظيم بإعادة الخاص المشروع إعداد في البالد شروع الحالي القرن بداية شيدت قد و   

 األفقي الطابع ذات ضريبية إدارة من االنتقال و عامة ىياكل باستحداث عصرنتيا قصد الجبائية

 ذات الضريبية اإلدارة إلى ( إلخ ...الرقابة، المنازعات، التحصيل، التسجيل،)  الميام حيث من

 .بالضريبة مفينالمك فئات حيث من العمودي الطابع
 مختمف تسيير يتضمن الذي الوحيد الجبائي الممف إنشاء تم الجبائية اإلجراءات حيث من أما    

 و الضرائب مفتشية كل مستوى عمى ما لنشاط الممول بممارسة المتعمقة الرسوم و الضرائب
 استحداث فتم لمضريبة الخاضعة بالمادة التصريح صعيد عمى أما لمضرائب، المختمفة القباضة

 تصريح 17 من بدال بمداخيمو المكمف تصريح تضمن  G50يطمق عمييا  يطمق واحدة وثيقة

   . قبل من سائداً  كان الذي

  
 الجبائية  اإلدارة هياكل :الثاني الفرع

 

 اإلدارة تشمل إذ بفرنسا، الضريبية اإلدارة بتنظيم  شبيو تنظيم ادارة الضرائبالماحظ ان        

 و المركزية القطاعات ىما و القطاعات من رئيسيتين طائفتين عمىالجزائر   في ائبلمضر  العامة
 اإلداري الجياز قمب لمضرائب العامة اإلدارة في المركزية القطاعات فتكون الخارجية، القطاعات

   االستدالالت، و المعمومات و التنظيم و اإلدارة ميمة تتولى التي الييئات عن عبارةوىو   الضريبي
 و تدريبيم و الموظفين شؤون تنظيم و التفسيرات و التعميمات إصدار و الرقابة و كذلك  التخطيطو 

 التنفيذ أعمال التنفيذية اإلدارة تتولى حين في الضرائب إلدارة اإلنتاجية الكفاءة رفع عمى السير

 تنفيذية يزةأج عن عبارة الخارجية، القطاعاتو   ،  الضريبة تحصيل و ربط إجراءات تتطمبيا التي

  ة.الجبائي القرارات و لمقوانين
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 يكون الضريبية اإلدارة فروع لمختمف الضريبي اإلداري التنظيم فإن األساس ىذا عمى و     

 :كالتالي
 

  لالدارة الضريبية:  المركزي التنظيم :أوال
  
 : لمضرائب العامة المديرية-1
 

   جويمية 23 في الصادر  90 /111التنفيذي المرسوم بموجب المديرية العامة  استحداث تم    
 :يمي ما الييكل ىذا ميام من و االقتصاد، لوزارة المركزية اإلدارة تنظيم المتضمن،   (1)   1990

 جبائية الشبو و الجبائية السياسة مع موازاة اليامة بالدراسات القيام-
 الميزانية، يخص فيما لمدولة ةالعام السياسة إلى بالنظر الجبائية االقتطاعات تحضير و دراسة-

  القروض و النقود االدخار، الدخل، األسعار،
   .البترولية الجباية-

   .جيد تسيير ضمان أجل من النظام تقنياتعصرنة   دراسة-

  و الحقوق الضرائب، بكل المتعمقة التنظيمية و التشريعية النصوص مشاريع اختيار و دراسة-
 .الرسوم

  المالية قانون لمشاريع يريةالتحض األعمال ربط-
    لمضرائب العامة المديرية تقدميا التي الخدمات بجممة اإلعالم عممية ضمان-

    الدولية بالجباية المتعمقة االتفاقيات مشاريع دراسة في المشاركة-

 المشاركة في األعمال الخاصة بالتعاونيات الجبائية الدولية-
  
 
 10  ص السابق، المرجع ،ريرمحمد حمو،منور اوس  :انظر -0 
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 مديرية الجبائي التشريع و الدراسات مديرية ىي و مديريات 4 من المديرية ىذه تتكون      

 . التكوين و التنظيم و الوسائل مديرية المنازعات، مديرية الجبائية، العمميات

 و منو، 45 ادةبالم عمييا النص جرى مديرية، إضافة تم فقد 2009 لسنة المالية قانون بموجب و
 المستوى عمى تكمف الجبائية التحديات مديرية ىي و لمضرائب العامة المديرية مستوى عمى تنشأ

 الجبائي الغش و التيريب مصادر تحديد قصد لمتحقيق الوطني
. 
 :الضرائب إلدارة الخارجية المصالح ثانيا: 
 
 إعادة تم قد و ، 11/93/6199المؤرخ في  315تم تحديدىا بموجب الرسوم التنفيذي رقم      

 لتنظيم المحدد ، 2009 فبراير 21 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب مؤخرا تنظيميا

 وىي كالتالي: اتيصالحيا و الجبائية لإلدارة الخارجية المصالح
  مديرية كبريات المؤسسات-

  لمضرائب جيوية مديريات-

  المراجعة و لمبحث جيوية مصالح-

  الوثائق و لإلعالم يويةج مراكز-

   .لمضرائب الوالئية مديريات-

   .الضرائب مراكز-

  لمضرائب جوارية مراكز-

 المفتشيات مثل بنشاطات تقوم أخرى مصالح توجد المراكز و المديريات ىذه إلى إضافة

 و الفحص، مخابر  التسجيل، مفتشية الضمان، مفتشية، األنشطة بعض لتسيير المتخصصة    
 .الضرائب قباضات و الضرائب، فتشياتم كذا
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   :السمطات المخولة لالدارة الجبائية   الثاني المطمب

 ليذا و الضريبي، الغش مكافحة و العامة، الخزينة ألموال حماية إال   السمطات ىذه ما     

 السمطات من العديد الجبائية لإلدارة الجبائي المشرع خول الغرض
 نيا فإ ،بيا المكمفة مياميا تمارس لكي و قانونا ليا المقررة حقوقيا ئبالضرا إدارة تمارس لكي  

 ىذا عمى و محددة، قانونية شروط في بميمتيا بالقيام ليا تسمح واسعة، حقوق و بسمطات تتمتع

  الضريبة تحصيل في مياميا مباشرة تستطيع حتى و الرقابة و الفحص بسمطة تتمتع   األساس
 أن يمكن ما و ،بيا  المكمفين من الضريبة بمبالغ التحصل ليا تضمن اتبسمط تتمتع أيضا فانيا

 :يمي فيما ننجزىا
 

 : اإلطالع في الحق-ول:الفرع اال 
 مستندات أو وثائق بصدد و بالقانون محددين أشخاص إزاء إال   يمارس أن يمكن ال الحق ىذا    

 الجبائية اإلجراءات قانون نم 59 إلى 45 بالمواد محدد اإلطالع حق فمجال منيم، نوعيةلكل

 . الجزائري
 و دفاتر من الضريبة لفرض ضروريا تراه ما طمب في الحق الجبائية لإلدارة يكون أن بو يقصد و

 غير أو الحكومية الجيات لدى أوراق أو وثائق، أو ممفات، أو محررات أو مستندات أو أوراق

 الحق ىذا أن   غير ،1  بالسرية االحتجاج دون ةالضريبي اإلدارة طمب بتنفيذ ممزمة وانيا  الحكومية،

 منيم، لكل خاصة وثائق عمى و القانون عمييم نص الذي األشخاص عند إال   يمارس أن يمكن ال

 التي المعمومات كل بمعرفة الجبائية لإلدارة تسمح إجراءات عمى احتوى الذي القانون ذاتو ىو و

  كل في محددة فيي باإلطالع تزاملالل تخضع التي الوثائق أما،جبائي  أثر ليا
 
 
 
 
  2009 مزوار،ط ،الجزائر،مطبعة .يبي الضر  النظام في يبة بالضر  المكمفين عمى ةئي الجبا ،الرقابة مصطفى عوادي    -1 
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

  التي السجالت كذا و المينية الوثائق و بالمستندات تتعمق التي و الحسابية الدفاتر و ألوراقا  
 يسمح كما األسيم؛ تحويل دفاتر أو سجالت الميزانيةو تبين التي إلحصاءاتبا أو بالجرد تتعمق

 إذا ما حالة في رقمية أو تياقراء يمكن ورقية كانت سواء منيا المعمومات استنباط من لمموظف

   .بطريقةإلكترونية محفوظة أو ممسوكة المستندات و السجالت كانت

    

 و تشاء كيفما ممارستو يمكن مطمقا حقا ليس الضريبية اإلدارة طرف من اإلطالع حق ممارسة و  
 :أىميا شروط بعدة محدد ىو إنما

 فرض في الفائدة ذات المنظمة و الدقيقة العناصر معرفة اإلطالع من اليدف يكون أن 1-

 .فقط الضريبة
 .الضرائب أعوان من معينة درجات من باإلطالع القائمين األشخاص يكون أن 2-
 تفسير أي يتجنب حتى التدخل طبيعة فيو د يحد بالضريبة المكمف إلى راً إخطا يرسل أن 3-

 .بالضريبة المكمف جانب من خاطئ
 و الوثائق فيو توجد الذي الفعمي المكان في أي العمل موقع نفس في اإلطالع يكون أن 4-

 ل،المشاغ المصانع، المعامل، المكاتب، بو، يقصد و العمل، بمركز أي المطموبة؛ البيانات

 بشكل النشاط فييا يمارس التي األماكن و مستودع، أو كمصنع تستعمل التي األراضي المخازن،

 .البناء كورشة مؤقت

 (1)    عنيا خارجة أوقات في ليس و الطبيعية العمل أوقات في يكون أن 5-  

 عمييم يتحتم بل تصرفيم تحت توضع التي المستندات أو السجالت نقل لممحققين يحق ال و

  .رفض إذا و لمضريبة الخاضع يصدقيا عنيا صور أخذ يمكنيم نيمأ إال   ا؛ن مكا في راجعتيام

 .لالصل المطابقة الصورة عمى ذلك ويذكر
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 لموظفي يحق إلكترونية؛ بطريقة محفوظة أو ممسوكة المستندات و السجالت كانت إذا اأم       

 الحصول و إلكترونية مستندات عمى المسجمة المعمومات عمى اإلطالع طمب دارةالضريبيةاإل

 ئتيا قرا يمكن ورقية أو رقمية مستندات بشكل عمييا

 عممو، مركز في المستندات ىذه التحقيق محل   بالضريبة المكمف لدى تتوفر لم ما حالة في و

 طريقة عميو طبقت إال   و المستندات ىذه ضارإح الضريبية اإلدارة طمب عمى بناءاً  عميو فيتوجب

 .عميو غرامات فرض أو التمقائي، التقدير
 

 : البحث إجراء و الحجز و المعاينة حق-الفرع الثاني:

 بيذه القيام يمكن ال و تدليسية، ممارسات ىناك تكون عندما يمارس الحجز و المعاينة فحق     

 األمكنة كل في معاينات فتقام الشروط بعض طائمة تحت ال  إ الجبائية اإلدارة أعوان قبل من العممية
 الضريبي، الغش ممارسة إلثبات الالزمة المستندات و الوثائق كل حجز و جمع و البحث بيدف

 ىو و قبمو من مفوض قاض و إقميميا المختصة المحكمة رئيس من بترخيص المعاينة تتم أن عمى

 من العممية ىذه تتم أن عمى ، 52اءات الجبائية المادة قانون االجر  في الجزائري المشرع أكده ما

 و قانون االجراءات الجبائية من ، 34 المادة بنص   -رتبة مفتش – األقل عمى ليم أعوان قبل
 تبررالتممص التي ، المادية العناصر أو الدعائم و الوثائق و المستندات كل حجز ليم يحق بالتالي

 الجميورية وكيل يقوم إذ رقابتو، و القاضي سمطة تحت الحجز ىذا يكون و ، الضريبة وعاء من
 أما العممية، ىذه في يشاركون الذين لألعوان التعميمات كل يعطي القضائية الشرطة ضابط بتعيين

 اإلجراء ىذا منح فقد الجبائية اإلجراءات قانون من 33 بالمادة عميو المنصوص البحث إجراء عن

 تقوم التي المؤسسات في مفاجئ بشكل بالتدخل التحقيق إجراء قصد الجبائية اإلدارة أعوان إلى

 بكل األعوان يزود أن بذلك مكمف شخص كل فعمى المضافة، القيمة عمى لمرسم خاضعة بعمميات

 حق ىذا يمارس قد و الضريبة، فرض   أسس و األعمال رقم لتحديد المستنداتالضرورية و الوثائق

 . بذلك محضر يحرر و مساءا 20 ةالساع إلى صباحا 08 الساعة من
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  :والتدقيق الفحص في الحقالفرع الثالث :

    

 مدققة بصفة الضريبي اإلقرار صحة و سالمة خالليا من التأكد يتم التي العممية بو يعنى و        

 أو لمحسابات تدقيقا أو فحصا اما  يكون قد و الخارجية، العناصر مع بياناتو بمضاىاة ذلك و

 العالقات إلى يتطرق أن لممحقق يمكن إذ الشخصية، الضريبية الحالة المراعي  المضاد الفحص

  التي العمميات مجموع عن عبارة الحسابات في فالتدقيق ، الخاصةلألشخاص الحياة و الخارجية
 بغرض االستغالل بعناصر مطابقتيا و ما ،لمشروع مكانيا نفس في الحسابات فحص إلى دفتي

 أو الحر الميني النشاط لممارسة بالضريبة المكمف من المقدمة اإلقرارات رقابة و فحص

 بموجبيا التي العمميات فحص إلى فيمتد الشخصية، الضريبية الحاالت في الفحص أما.المستقل

 حالتو بين و الدخل عمى الضريبة بمقتضى إقراره في المعمنة المكمف دخول التطابقبين يجب

 بمجموعة محاطاً  الفرنسي القانون في عميو منصوص اإلجراء وىذا ، (1) معيشتو عناصر و المالية

 فالفحص ، ىذه سمطتيم استخدام في التعسف من بالضريبة المكمفين حماية بغرض الضمانات من

 أنواعو أىم من يعتبر و الضريبية؛ اإلدارة عمل مراحل من فنية و أساسية مرحمة ىو الضريبي

 تحميل و دراسة عممية إال   ىو ما الضريبي الفحص أن   نؤكد أن نيمك ىنا من و   الحسابات فحص
 القواعد عمى ارتكازاً  الفحص محل المنشأة الحسابات و الدفاتر و السجالت و المالية لمقوائم تقيم و

 المحاسبية السياسات و المبادئ و األصول و لمقواعد وفقا دولة؛ ألي الضريبي التشريع في المقررة

 تم الذي الضريبي باإلقرار الربح صافي صحة من  التأكد بغية مينياً  عمييا تعارفالم و المألوفة

 حالة في ذلك و لإلقرار وفقا المربوطة الضرائب سالمة من التأكد و بالضريبة، المكم ف من إعداده

 من  مة قدــالم اإلقرارات
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 ماهية المكمف بالضريبة واالدارة الجبائية  :التمهيدي الفصل

 و الفحص محل   المفروضة أو عمييم المستحقة الضريبة لربط تمييداً  أو بةبالضري المكمفين طرف
 .معينة فترة خالل في ذلك كل

 :كالتالي ىي و الفحص عممية إلتمام توافرىا يجب أساسية مبادئ ىناك أن   يتضح سبق  افمم    

 أو المحاسب أو المراجع يكون فقد الضريبي الفحص عممية يتولى شخص ىناك يكون أن-1 

 .ضريبي فاحص أو خبيرمحاسبي؛

 و أعراف و مبادئ و أصول و قواعد و الضريبي التشريع في مقررة لقواعد وفقا الفحص يتم أن 2-
 .مينيا عمييا متعارف محاسبية سياسات

 :يمي ما الفحص يشمل أن 3-
 و ةاالقتصادي بالعمميات المرتبطة المستندات و الدفاتر خالل من فحصيا المطموب اإلقرارات -

 .الفحص فترة خالل المؤسسة أقامتيا التي المالية

 في متمثل ليا الضريبي الفحص من األساسي اليدف يكون و عنيا إقرار تقديم تم التي الممفات -

 من التحقيق  بيدف لمضريبة الخاضعة اإليرادات أو لمربح الدقيق و العادل و الموضوعي التحديد

 محل المنشأة أو بالضريبة المكمف عمى المفروضة الضرائب ربط أو المقدم اإلقرارالضريبي صحة

 .الفحص

 .معينة زمنية فترة الفحص يشمل أن يجب -
 كمعيار عمييا يعتمد المعايير من مجموعة الضريبي لمفحص أن   عمى التذكير يجب انو  كما

 و لمستنداتا كذا و االقتصادية؛ و المالية العمميات لكافة شامال الفحص يكون أن يجب إذ الشمول
 .سالمتيا و صحتيا من التأكد و السجالت

 أن يجب الضريبي الفحص أن يؤكد األخير ىذا و الدقة معيار ىناك الشمول معيار إلى إضافة

 .الفحص محل   التفاصيل و األمور لكافة متعمقاً  و دقيقا يكون
 يكون بأن ذلك و يةالموضوع معيار الضريبي الفحص عمييا يرتكز التي المعايير من أنو كما     

 .بالضريبة المكمف لمصمحة او الضريبية اإلدارة لفائدة التميز ىذا كان سواء متحيز غير
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ضافة أنو كما            الضريبي الفحص يكون أن فيجب العدالة معيار ىناك المعايير تمك إلى وا 

    الضرائب مصمحة و بالضريبة لممكمف المتعارضة المصالح بين التوازن يراعي أن بمعنى عادال

 .بالفحص القائم الموظف حياد األمر معو يستمزممما 

 المكمف لمصالح حماية و الضريبي الفحص عممية في عمييا المرتكز المعايير أىم من أنو غير

 أساسية ركائز عمى الفحص يحدد أن معناه و التحديد معيار عمى الفحص يرتكز نا   بالضريبة

 .إلخ ...المفسرة و المكممة الوزارية القرارات و الضريبي  التشريع أىميا
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  الرقابة الجبائية وانواعها  الفصل االول
 

 
 

 تمييد: 
 

المكمفيف بالضريبة وذلؾ كوف النظاـ  رقابة تصريحات بصالحيات الجبائية تتمتع اإلدارة        
الجبائي مبني عمى أساس مبدأ التصريح العفوي وذلؾ لتحقيؽ مبدأ المساواة بيف الخاضعيف ليا 

  . مف خالؿ التوزيع العادؿ لمعبء الضريبي
عمى األمواؿ العامة مف الضياع بمختمؼ أشكالو  إلى المحافظة الجبائية الرقابة تيدؼو        

ادة األمواؿ المتاحة لإلنفاؽ مما يؤدي إلى بالتالي زي وبغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية
 .لممجتمع الرفاىية االقتصادية

كشؼ  ا مف خالؿلإلدارة الضريبية بزيادة فعاليتي دورا ىاما الجبائية الرقابة تمعب كما     
 .عمى التممص مف الضريبة و محاولة إيجاد حموؿ ليا الثغرات القانونية التي تساعد

في  يساعد اإلدارة مما  كشؼ األخطاءاالنحرافات و  فيي تحدد المعمومات التي تقدمياوكذى 
التي تنجـ عف  القرارات المناسبة لمواجية المشاكؿالمعرفة و اإللماـ بأسبابيا و بالتالي اتخاذ 

 .ذلؾ

       
 

 ىما: وانواعػيا في مبػحثيف بائيةػابة الجق يؿ الرػناوؿ تفاصػػوسنت        
    

 الرقابة الجبائية واشكاليا مفيـو المبحث االوؿ 
 المبحث الثاني :انواع الرقابة الجبائية
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 واشكالها لجبائيةالرقابة ا مفهوم المبحث االول 
 

مف  ؿ  مستعـ فيو و العممية  العادية المجاالت  كؿ في  الرقابة مصطمحانتشر  لقد       
لكف  ،المسؤوؿ عمى قيامنا بالعمؿ وبمراقبة  ،كميا اهلل عمى أعمالنا باطالع  الدينية الرقابة ناحية

 .الناحية الجبائية المفيـو أو المصطمح لو نفس المعنى مف  ىؿ ىذا
 وسنتناوؿ في ىذا المبحث تعريؼ الرقابة الجبائية واشكاليا وذلؾ مف خالؿ المطمبيف التالييف:

   
 الرقابة الجبائية تعريؼ : المطمب االوؿ

 المطمب الثاني :اشكاؿ الرقابة الجبائية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chourok.net/vb/showthread.php?t=3744
http://www.chourok.net/vb/showthread.php?t=3744
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 الرقابة الجبائية تعريف المطمب االول :

 
 الفرع االول :التعريف المغوي

اما مف  صيانة لو عف المخالفة( الشيىء بمعناىا المغوي، وىو)متابعة   اف تعريؼ الرفابة     
،فيي عندىـ المحافظة الشرعيعة لمرقابة نجد استعماليـ ليا بمعناىا ناحية استعماؿ فقياء الشري

  .والرعاية
 الفرع الثاني:التعريف االصطالحي

 مف خالليا المختصة السمطة عمى يتعيفالتي  القانونية االداة الرقابة الجبائية ىياف        

 فإف المختصة السمطات هىذ إحدى ىي الضرائب إدارة أف   بما و تقويميا، و األخطاء عمى الوقوؼ

 واجباتيـ   أداء في ممتزميف بالضريبة المكمفيف بأف التحقؽ مف تمكنيا التي الوسيمة تمثؿ رقابتيا

 اإلدارةبيا  تقـو التي العمميات مجموع فيو ذلؾ عمى و  المالحظة األخطاء تصحيح و الجبائية

 منيا محاولة بالضريبة كمفيفالم طرؼ مف المقدمة التصريحات صحة مف التحقيؽ قصد الجبائية

 .الضريبي التيرب أو التممص أو التدليس اكتشاؼ
 ليا تسمح صالحيات و حقوؽ القانوف منحيا التي اإلدارة وسيمة تعد فالرقابة بالتالي و      

 األخطاء تصحيح و لتقويـ بالضريبة المكمؼ طرؼ مف المقدمة التصريحات صدؽ مف بالتأكد

 .الجبائية لإلدارة المقدمة المعمومات كؿ ىعم باإلطالع المرتكبة
 شيء كؿ كاف إذا مما التحقؽ)   : نيا أ عمى القبيالت سبيحات سميماف، حمدي عرفيا وقد      

 أو الضعؼ نواحي لتبياف المقررة، القواعد و الصادرة التعميمات و المرسومة لمخطة يسيروفقا

 عمى المختصة السمطة تعيف التي القانونية ةاألدا فيي تكرارىا منع و تقويميا أجؿ مف الخطأ

 .  1 (تقويميا و األخطاء عمى الوقوؼ
 

 

 يكتبت تطبٍمٍت، و تحهٍهٍت دراست انحكويٍت، األجھسة ػهى انًانٍت و اإلدارٌت انرلابت انمبٍالث، سبٍحاث سهًٍاٌ، حًدي :أَظر-1

 .13،ص1991، األردٌ.  انثمافت، دار
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 بأف التحقؽ مف الجبائية اإلدارة تمكف التي الوسيمة ىي ) Claude Laurant:   كما عرفيا 

  1 (المالحظة األخطاء بتصحيح ليا تسمح و ـتي واجبا أداء في ممتزميف  المكمفيف

 مجموعة ىو العامة الجبائية الوضعية في التحقيؽ إف:) بقولو فيعرفيا Ecoline Philipe  اما 

 جية مف و جية مف ابي  المصرح المداخيؿ بيف تناسؽ ودوج إلى دؼتي التي المراقبة عمميات

 .  ( المكمؼ ممتمكات مختمؼ مف المالية الذمة أخرى
 و وثائؽ و سجالت كؿ و لتصريحات فحص)  :اني أ عمى فوزي المنعـ عبد عرفيا كما   

 بقصد ذلؾ و معنوية أو طبيعية شخصية ذو أكانوا سواء ليا الخاضعيف بالضريبة مستنداتالمكمفيف

 . 2 (الجبائية ـتي ممفا تحتوييا التي المعمومات صحة مف التأكد
 المراجعة لمصطمح مرادؼ ىي الجبائية الرقابة يعتبروف المختصيف و الباحثيف مف ىناؾ و 

 رأي، تشكيؿ بغرض لممؤسسة الجبائية لموضعية فحص عف عبارة): اني أ عمى انييعرفو  الجبائيةو

 .  (لممؤسسة جبائي خيصتش ىو منو اليدؼ و تقيـ أو

 :التالية االنواع إلى يصنؼ الجبائي التحقيؽ فإف عميو بناء و     

 عمى منطوية أو الرسـو و الضرائب مجمؿ عمى مرتكزا يكوف أف يمكف الذي و المحاسبي التحقيؽ

 بالتحقيؽ يدعى آخر نوع ىناؾ المحاسبي التحقيؽ مف النوع ىذا جانب إلى معيف؛ رسـ ضريبةأو

 بموجب ذلؾ و ، (2008)  لسنة التكميمي المالية قانوف بموجب استحداثو تـ والذي صوبالم

 الجبائية اإلجراءات قانوف ضمف مكرر 20 المادة تنشأ :أنو صراحة قضت التي و منو 22 المادة

 عمى الجزائري المشرع عرفو قد و ، الثاني الفرع مف الثاني القسـ األوؿ، الباب الثاني؛ جزئو في

 لجزء أو كاممة لفترة الضرائب، مف أنواع عدة أو لنوع بالضريبة المكمفيف محاسبة في تحقيؽ :أنو

  .جبائية سنة عف تقؿ لمدة محاسبية معطيات أو عمميات موعةمج أو متقادمة؛ غير منيا
  
 
 
 بانتطبٍك َتائجھا و ػًانھاأ نحركٍت انًانٍت انًؤسساث و انبُون لطاع ػهى انجبائٍت انرلابت ترشٍد ػجالٌ، ػٍاشً أَظر-1 

 2ص ، 2009 أكتوبر ،"انؼانًٍت انحركٍت و اندونٍت االلتصادٌت و انًانٍت األزيت حول اندونً انؼهًً انًهتمى انجسائر، حانت ػهى
 223 ص ، 2008 اإلسكُدرٌت، انًؼارف، يُشأة ،1 انطبؼت انًانٍت، انسٍاساث و انؼايت انًانٍت فوزي، انًُؼى ػبد أَظر -2  
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 . المحاسبي التحقيؽ في المطبقة القواعد نفس إلى المحاسبة في المصوب التحقيؽ يخضع و     
 إلى يرمي الذي و الجبائية الوضعية مجمؿ في التحقيؽ فيو الجبائي التحقيؽ مف الثالث النوع أما

     بالضريبة لممكمفيف بالمداخيؿ اإلجمالي التصريح صحة و مصداقية مف الضرائب إدارة تأكد

 

 المطمب الثاني :اشكال الرقابة الجبائية
 و متكاممة و تتمثؿ في:  متتالية اشكاؿ كثيرة اف الرقابة الجبائية ليا       
 
  الفرع االول: الرقابة الشكمية: 
 صمة التدخالت التي ليا  بمجموع  يتعمؽ  عوف الرقابة اف  االجراء االوؿ  الذي يقـو بو        

لمادية الظاىرة في التصريحات و المالحظة مف طرؼ المراقبيف الجبائييف, بتصحيح األخطاء ا
فيذا النوع ال يأخذ بعيف االعتبار مدى صحة المعمومات التي تحمميا التصريحات بؿ تيتـ 

 بالشكؿ الذي قدمت بو ىذه المعمومات و تعتبر مرحمة تحضيرية لمرقابة عمى الوثائؽ.
 
  ئق:الفرع ثاني: الرقابة عمى الوثا 

الرقابة عمى الوثائؽ تيتـ بإجراء فحص شامؿ لمتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتيا      
بالمعمومات المتوفرة في الممؼ الجبائي لممكمؼ الذي بحوزتو اإلدارة, و كذا مجمؿ المعمومات 

 ؼ.التي يتـ الحصوؿ عمييا مف بعض اإلدارات و المتعمقة بالبيانات التي أبرميا معيا المكم
فالمراقب يقـو بتحميؿ و دراسة مدى ترابط األرقاـ المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع      

السنوات السابقة لموصوؿ الكتشاؼ األخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض 
بإمكانو طمب توضيحات مف المكمؼ بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعمومات, و في 

                لمطمب يعيد المحقؽ كتابة طمب آخر يوضح فيو النقاط التي يراىا حالة رفض المكمؼ 

             ضرورية لمحصوؿ عمى تبريرات و توضيحات إذ أف اليدؼ مف الرقابة عمى الوثائؽ ىو    
 التصريحات,  اكتشاؼ المكمفيف غير األمناء و تصحيح األخطاء المرتكبة في
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الممفات التي تشكؿ موضوعا لمرقابة المعمقة, لكف إذا وجد المحقؽ أف ار كما تساعد في اختي   
 الرقابة و ىي الرقابة الخارجية. غير كافية سيمجأ إلى نوع آخر مف ىذه اإلجراءات 

 
 الرقابة في عين المكان:  الفرع الثالث:

لتي يزاوؿ المكمفوف تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عيف المكاف تدخال مباشرا لألمكنة ا      
أنشطتيـ بيدؼ التأكد مف صحة المصرح بو مف المعمومات عف طريؽ الفحص الميداني 

لمدفاتر و الوثائؽ المحاسبية, و ىذا بغرض المقارنة بيف ما صرح بو و ما ىو موجود في الواقع 
 و يشمؿ ىذا النوع مف الرقابة نوعيف مف التحقيقات: 

 ؤسسات.التحقيؽ المحاسبي و يخص الم -
و يخص األشخاص الطبيعييف, « »  VASFEالتحقيؽ المعمؽ في مجمؿ الوضعية القانونية -

 بالتفصيؿ و سنتطرؽ إلى ىاتيف النقطتيف الحقا 
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 :انواع الرقابة الجبائية المبحث الثاني 
 

راسالت مع تجري اإلدارة عمميات الرقابة بصفة دورية معتمدة في ذلؾ عمى تبادؿ الم        
 المكمفيف بيا وتعتبر تصريحاتيـ صادقة مبدئيا ودليؿ عدـ صحتيا يقع عمى عاتؽ اإلدارة

 بحسب و منو، المرجو اليدؼ بحسب الجبائية اإلدارة قبؿ مف تطبيقو عند الجبائي التحقيؽ يتنوع
 .تحصيميا الواجب الضريبة نوع كذا و بالضريبة، المكمؼ الشخص طبيعة

 التحقيؽ أف   أو بالضريبة المكمؼ محاسبة في التحقيؽ إلى تيدؼ  الضريبية دارةاإل كانت فإذا    

 األنسب ىو المحاسبي التحقيؽ فإف   الضرائب كؿ عمى ينصب أو الطبيعي الشخص بوضعية يمس

 أف   أو بالضريبة المكمؼ دخؿ رقابتيا خالؿ مف اإلدارة تيدؼ كانت إذا اما  الحالة، ىذه في

 فإف اإلجمالي الدخؿ عمى الضريبة عمى ينصب أو المعنوي الشخص ةبوضعي يمس التحقيؽ

 .األصمح ىو الجبائية الوضعية مجمؿ في المعمؽ التحقيؽ
 :وسنتناوؿ كال مف نوعي الرقابة الجبائية االساسيف مف خالؿ المطمبيف التالييف

 
 رقابة المحاسبة   المطمب االوؿ: 

 الجبائية: الوضعية مؿلمج  المعمقة المراقبة :المطمب الثاني
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 رقابة المحاسبة  المطمب االول:  

 ضماف و المكتتبة التصريحات صدؽ و صحةالمحاسبة الى التاكد مف   مراقبة دؼتي          
 الرسـو و الضرائب اصدار اعادة و إصدار ضماف ىي الرقابة غاية إف ذلؾ، أمكف إف تصحيحيا

 .  منيا  المتممص

 بعيف المراقبة إلى تيدؼ  التي العمميات مجموعة  قيؽ المحاسبي يعرؼ عمى انو:فالتح           

 المعطيات ببعض منيا الصادرة البيانات تقريب طريؽ عف معينة؛ مؤسسة لمحاسبة المكاف

   خارجيا أو المؤسسة داخؿ سواء بعدالبحث، عمييا المتحصؿ المادية الواقعية

 المحاسبية الوثائؽ راقبة تتـ أف ىي و معايير بأربع تحددترقابة المحاسبة    فإف عميو و      

 بيف المقارنة عمى العمؿ و المكتتبة التصريحات صدؽ معرفة إلى دؼيي  أف و المكاف بعيف

 أف عمى تكميمية ضرائب فرض عنيا ينتج قد تـ مف و محاسبتو و بالضريبة المكمؼ تصريحات

 و األبحاث مصمحة إلى ينتموف الذيف المنتميف لجبائيةا اإلدارة أعواف مف كؿ الرقابة ذهبي  يقوـ
 يمتمكوف الذيف الضرائب مفتشية أعواف و الجبائية، لمرقابة الفرعية المديرية أعواف و المراجعات؛

 عمى المستحقة الرسـو و الضرائب مجمؿ رقابة ضماف أجؿ مف ذلؾ و مفتش، رتبة األقؿ عمى

1 لمرقابة الخاضع المكمؼ
 المرحمة أساسيتيف؛ مرحمتيف عمى الرقابة ىذه في يمر أف عمى 

 .المكاف بعيف المحاسبة فحص مرحمة تمييا ثـ المحاسبات، لمراقبة التحضيرية
 

 المحاسبة لمراقبة مرحمة التحضير  :الفرع االول 

 الجبائي، التشريع في عمييا المنصوص اإلجراءات جميع إتباع  المكمؼ بالرقابة عمى          

 تمييا ثـ التحضير و البرمجة مرحؿ جزئيف  إلى  الى اف نقسـ مرحمة التحضير  أدى  ذيال األمر

 .الجبائية الرقابة عمميات في االنطالؽ مرحمة
  
 
  

 .انجبائٍت اإلجراءاث لاَوٌ من22/2انًادة أَظر  -1
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 المكمؼ عف توفيةمس و شاممة صورة أخذ مف البد  القانوني إطارىا في ولكي تتـ المراقبة         

 لممكمؼ الجبائي لمممؼ بفحصو التحقيؽ يشمميا التي لمنقاط تحديده و بالرقابة؛ المعني بالضريبة

 اإلجمالي الدخؿ عمى الضريبة و األعماؿ رقـ أو الرسـو أو بالضرائب األمر تعمؽ سواء بالضريبة

 مستوفياً  بالضريبة المكمؼ ممؼ كاف إذا ما أيضاً  تأكده و التجارية، و الصناعية األرباح عمى و

 يجعميا اإلجراءات ذهبي  المحققيف التزاـ عدـ إف   و تقديميا؛ آجاؿ و ابي  التصريح الواجب لموثائؽ

 البطالف طائمة تحت
1  

 
 المحاسبة مراقبة التحضير والبرمجة لممقيام  اوال:

 يخص ما و بالضريبةبالمكمؼ   الخاص   الجبائي الممؼ تبدا ىذه المرحمة باالطالع عؿ       

 نيا أ كما التجارية غير الميف أرباح أو التجارية و الصناعية األرباح و الميني النشاط عمى الرسـ
 ،  الشركات في اسييفػاألس  سيريفػالم أو الشركاء أو لممستغؿ الشخصي الممؼ فحص عمى تقوـ

 اإلدارة مصالح توىمس عمى التمييدية األعماؿ مف مجموعة عمى كذلؾالمرحمة ىذه تشتمؿ  

2 األقؿ عمى مفتش  رتبة ليـ الذيف  ياأعوان بيا يقـو التي الجبائية
 واضحة صورة أخذ أجؿ مف 

، التي  عمميةالتحقيؽ في ايػػب  ييتـ التي قاطػػالن معرفة و ريبةػػبالض المكمؼ عف مستوفية و كاممة
وتنظيميا،كذلؾ ترتيب المعمومات الخاصة بالمكمؼ بالضريبة  منيا االطالع عمى الوثائؽ التقنية

ـ االعماؿ المحقؽ خارج المقر ػاصة رقػػص خػػما يخػػالواردة مف المصالح الجبائية االخرى في
ذلؾ التػعرؼ عمى جميػػع  مداخيؿ المعني مف خالؿ طمب ػػػػ، كاالجتماعي لممكمؼ بالضريبة

 قاطػالن بعض حقؽػبقيت لمم ما إذا و، اليةػكشؼ الحساب الخاص بو مف مختمؼ المؤسسػات الم

  يستطيع لديو ضةػغام
  بالضريبة المكمؼ طرؼ مف التوضيحات أو المعمومات عضبب االشياء المتػػعمقػة يطمب أف
 
 ص انسابك، انًرجغ يصطفى، ػوادي :أَظر-1
  مف قانوف االجراءات الجبائية 22/1انظر المادة-2
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 بيف الحوار إرساء في بالمساىمة يسمح الذي األمر كتابية، أو شفوية صيغة الطمب ىذا يتخذ قد و

 إعادة إال الضرائب إدارة عمى فماة بالضريب المكمؼ يستجيب لـ إذا و الضريبية، العالقة طرفي

 .عقوبة أي عميو تسم ط أف دوف التوضيحات فيو تطمب آخر كتابي طمب إرساؿ

 الجبائية الرقابة عممية في االنطالق ثانيا: 

 طبقا لمتحقيؽ الخاضعة المؤسسة بمقر المرحمة ىذه تتـ و الفعمي التحقيؽ حمةمر  ىي و      

 حالة في ذلؾ و استثناءاً  تورد المادة ذات لكف الجبائية، اإلجراءات قانوف مف 22 المادة لنص

 القاىرة القوة حالة في أو الجبائية اإلدارة طرؼ مف مقبوؿ و مكتوب طمب تقديـ
1    . 

2لممحققيف يمك ف الرقابة مف النوع ىذا إف   
 في و مكاتبيـ، في لفحصيا المحاسبية الوثائؽ أخذ 

 .طبيعتيا و عددىا و المسممة الوثائؽ فييا تثبت وثيقة بالضريبة لممكمؼ يسمـ الحالة ىذه

 يكوف أف عمى لممعني، بالتحقيؽ إشعار تسميـ أو إرساؿ دوف مراقبة أي إجراء يمكف ال كما   

 التحضير مدة مف بالضريبة، المكمؼ واجبات و حقوؽ يبيف الذي بالضريبة مفيفالمك بميثاؽ مرفقا

 المتعمقة المعمومات عمى أيضا اإلشعار يحتوي أف عمى اختياره، مف بمستشار االستعانة كذاحؽ و

 مف تحضيرىا الواجب الدفاتر و ابي  الخاصة السنوات و فييا التحقيؽ المراد الضرائب بأنواع

 إعالـ دوف المحاسبة في تحقيؽ أي إجراء في الشروع يمكف ال عميو و ضريبةبال المكمؼ طرؼ

 بالوصوؿ إشعار مقابؿ بالتحقيؽ إشعار تسميـ أو إرساؿ طريؽ عف مسبقا، بذلؾ بالضريبة المكمؼ

 .بالضريبة المكمؼ واجبات حقوؽ بميثاؽ مرفقا

 الشروع قبؿ الميداني التدخؿ و التحقيؽ بداية عف بالتحقيؽ المعني المكمؼ بإعالـ ممـز فالمحقؽ 

 بتسميـ المحقؽ يقـو أف أو استالـ وصؿ أو مسجمة رسالة بواسطة ذلؾ يكوف و التحقيؽ في الفعمي

  ىذا مف دؼػػالي و االستالـ، عمى إمضائو مع بالضريبة المكمؼ إلى شخصياً  اإلشعار
 قوػػوثائ ضيرػبتح يؽالتحق لعممية نفسو ليييئ بالضريبة لممكمؼ فرصة إعطاء اإلشعار،   

 
 
 انجبائٍت اإلجراءاث لاَوٌ يٍ 20 انًادة :َظرا-1 
 منقانون االجراءات الجبائية( 22/2')المادة.األلم ػهى يرالب رتبت نھى أػواٌ إنى انًحاسبت فً انتحمٍك يھاو تسُد-2 
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 بالضريبة المكمؼ لتحضير أدنى كحد معينة مدة الجزائري المشرع حدد قد و الالزمة، المحاسبية

1 أياـ 12ب قدرىا نفسو
 تحت و اإلشعار ىذا يحتوي أف يجب و اإلشعار، ىذا استالـ مف ابتداءاً  

   :كالتالي البيانات مف مجموعة البطالف طائمة

 .الصحيح العنواف مع بالضريبة لممكمؼ االجتماعي المقر أو اسـ -
 .المكاف عيف في التدخؿ بدء ساعة و تاريخ -
 .اختياره مف بمستشار المكمؼ انةاستع إمكانية -
 .فييا المحقؽ الرسـو و الضرائب مختمؼ تحديد -
 .المتقادمة غير السنوات ىي و التحقيؽ ابي  المعني السنوات -
 رئيس و المحقؽ قبؿ مف ممضيا يكوف أف يجب و تباشره، التي المصمحة ختـ و كامال العنواف -

 .رتبيـ و ـبيألقا و أسماءىـ بذكر التحقيؽ مجموعة
 الجبائية، اإلجراءات قانوف  مف 47 المادة نص في أيضا الفرنسي المشرع إليو ذىب ما ىو و    

 .الحسابات مراجعة بو تتعمؽ الذي العاـ الموضوع بتحديد ألـز إذ

  .  العاـ المفتش و المحقؽ عنواف و اسـ تحديد- .

 إذا فييا المحقؽ العمميات بطبيعة إعالمو و التحقيؽ؛ في التصويب طابع يوضح أف   يجب كما   

 المكمؼ مف يكوف قد باإلشعار استالـ إلى اإلشارة تجدر كما، المصوب بالتحقيؽ األمر تع مؽ

 األمر تعمؽ إذا القانوني الممثؿ أو المسير أف الطبيعي بالشخص األمر تعمؽ إذا نفسو بالضريبة

 رفض لو و حتى قانونياً  اإلشعار يعتبر و المعنوي، بالشخص األمر تعمؽ إذا المؤسسة أو بالشركة

 الضرائب إدارة إعالـ دوف عنوانو غير أو البريد، موزع قبؿ مف اإلشعار استالـ بالضريبة المكمؼ

 رجوع أو بالضريبة، المكمؼ عف لينوب قانوناً  مؤىؿ غير شخص إلى اإلشعار سمـ إذا لكف بذلؾ،

 اإلدارة عمـ مع القديـ العنواف إلى إرسالو وأ العنواف في خطأ نتيجة الضرائب مصمحة إلى الوصؿ

 غير اإلشعار ىذا كاف بالضريبة، المكمؼ عنواف في بالتغيير
 
 مف قانوف االجراءات الجبائية  22/4انظر المادة1-
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 استثناءاً  المكاف عيف في الفعمية الرقابة مرحمة تجري و ، قانوني  

1
 إذ المشرع عميو نص لما وفقا 

 المكمؼ طرؼ مف المستعممة المادية العناصر معاينة قصد مفاجئة بمراقبة يقوـ فأ لممحقؽ أباح

 بداية مع بالتحقيؽ اإلشعار يسمـ الحالة ىذه في و المحاسبية الوثائؽ وجود مف التأكد أو بالضريبة

 .الحسابية المراقبة
 

  المكان بعين المحاسبة فحص مرحمة :الفرع الثاني 

 الثقة مف نوع بخمؽ يسمح الذي بالضريبة المكم ؼ مع لقاء ؿ أو أيضا ةالمرحم ىذه تعتبر        

 و المكم ؼ عف فكرة بإقامة يسمح بما األىمية؛ غاية في بمحادثة أيضاً  يسمح المقاء ىذا و المتبادلة
 و وسائميا، و لممؤسسات العاـ التنظيـ بمعرفة ذلؾ و عنو استنتاجات و مالحظات إجراء

 جمع مف لممحقؽ يسمح بما استغالليا شروط و السوؽ، في مكانتيا كذا و بدقة، موضوعيا

 .صحيحة و دقيقة محاسبة إلجراء معطيات و معمومات

 المدة انقضاء بعد مباشرة تبدأ التي ىي و الخارجية، الرقابة أيضؿ يسمى الرقابة مف النوع ىذا   

 المحققوف ينتقؿ و بالتحقيؽ، رلإلشعا بالضريبة المكمؼ استالـ مف أياـ 10 ب المحددة القانونية

 في المبينة الساعة و اليـو في ذلؾ و الميدانية ـتينشاطا و أعماليـ لمباشرة المكاف عيف إلى

 المكمؼ مع المحقؽ بمقاء المكاف عيف في المقرر المكاف في التحقيؽ سيشرع حيث اإلشعار

 طرؼ مف ابي  المصرح قراراتاإل نزاىة و صحة مف التأكد ىو الرقابة ىذه مف اليدؼ و  بالضريبة

 المحاسبية الوثائؽ و لمدفاتر الميداني الفحص خالؿ مف إال   ذلؾ لو يتسنى ال و بالضريبة المكمؼ

 يمجأ قد التي التدليسية الطرؽ عف الكشؼ محاولة مع يبررىا ما الممحقة؛و الوثائؽ جميع كذا و

 عمى الموجودة تمؾ مع ابي  المصرح المعطيات و العناصر مقارنة بغرض بالضريبة المكمؼ إلييا

 عمى بالضريبة المكمؼ لحسابات رقابتو في المحقؽ عمؿ يكوف ىذا عمى و ،  الواقع أرض

    .موضوعية الثانية و شكمية األولى مرحمتيف،
 
 مف قانوف االجراءات الجبائية 22/4انظرالمادة-1 
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 الشكل حيث من المحاسبة فحص :اوال 

 الفعمي الوجود مف التأكد خالؿ مف ذلؾ و لممحاسبة العامة الحالة بمراقبة ؽفالمح يقوـ     

 مف صحيحة فييا المسجمة البيانات أف و الالزمة اإلثبات وثائؽ و اإلجبارية و المحاسبية لموثائؽ

 سجالت في مسجؿ ىو ما مع اإلثبات وثائؽ تطابؽ مف يتحقؽ ،ثـ الحسابات دقة ناحية

   التالي الشرط عمى تتوفر أف يجب الشكمية الناحية مف صحيحة محاسبال تكوف حتى و.المحاسبة
 :منتظمة و كاممة المحاسبة تكوف أف  *
  
 المكمؼ أمسؾ إذا إال   مشروعة أي منتظمة و كاممة المحاسبة تكوف المف المعمـو انو          

     .التجاري لقانوفا مف 12 إلى 09 مف المواد في عمييا المنصوص اإلجبارية الوثائؽ بالضريبة

 (1) المالي المحاسبي النظاـ في عمييا المنصوص القواعد عمى تتوفر أف وجب محاسبة فكؿ 

 :التالية النقاط منيا نذكر و 

  
 .العمميات مراقبة و بتسجيؿ تسمح لكي مفصمة المحاسبة تكوف أف-
 .المزدوج القيد قةطري احتراـ مع الوطنية العممة و الصعبة بالعممة المحاسبة مسؾ يجوز -
 المسؤوؿ تأشيرة أو توقيع متضمنة و مؤرخة إثبات بوثائؽ تدعيميا مف البد مكتوبة محاسبة كؿ -

 .العممية عف

 .مقاصة دوف العمميات تسجيؿ -
  مقروءاً  و واضحاً  يكوف أف يجب األصمي التسجيؿ في عدؿ إذا و تزوير دوف الدفاتر مسؾ -

      
  
 انماَوٌ انتجاري  يٍ 11 إنى 9 انًواد: أَظر   -1
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 :أىميا مف و المحاسبة وثائؽ و الدفاتر مف مجموعة مسؾ عميو يجب فالمكمؼ    

  مف  11المادة ألحكاـ وفقا السجالت مف نوعيف في التجارية السجالت تتمثؿ :التجارية السجالت
 .الجرد دفتر و اليومية دفتر ىي و   التجاري القانوف

 سحوباتو كذا و بالضريبة المكم ؼ يجرييا التي التجارية العمميات جميع فيو تقيد :اليومية دفتر  -أ
 .بالتفصيؿ و بيوـ يوماً  العمميات ىذه تسجؿ و الشخصية؛

    عنيا إجمالي بياف أو المالية السنة آخر الموجودة البضاعة تفصيؿ بو يقصد و :الجرد دفتر -ب

 .التجارية العمميات مف المختمفة األنواع تتفصيال  يقيد و :المساعدة اليومية دفتر -ج
 دفتر واقع مف المالية العمميات تبويب و تصنيؼ في النوع ىذا يستخدـ و :العاـ األستاذ دفتر-د

 األستاذ دفاتر إلى العامة اليومية دفتر مف بالترحيؿ البعض عند يسمى ما ىو و العامة اليومية

 .العامة
 نوع و لطبيعة تبعاً  تتحدد التي العاـ األستاذ دفتر تفصيالت   يدتق و :المساعدة األستاذ دفتر -و 

 .المؤسسة نشاط و حجـ و
  

 الموضوع حيث من المحاسبة فحص :الفرع الثالث

 صدؽ حوؿ حكما يضع أف يمكنو الشكمية الناحية مف المحاسبة مراجعة مف المحقؽ انتياء بعد  

 معمقة دراسة دراستيا مف لو البد بالتالي و ليًا،أو  حكماً  إال   ليس الحكـ ىذا أف غير المحاسبة،

 و الميزانية؛ حسابات في التحقيؽ خالؿ مف إال   ذلؾ يتسنى ال و النيائية، النتائج الستخالص
 نظراً  الجبائييف التيرب و الغش محاوالت و التالعب فييا يكثر التي االستغالؿ حسابات باألخص

 و الصغيرة لممؤسسات بالنسبة خاصة اإلجمالي الربح تحديد في مساىـ عنصر أىـ انلكو 

 :مف كؿ المراقبة ىذه تشمؿ و المتوسطة،

 .المحاسبية البيانات و المعطيات مراقبة -
 .الميزانية حسابات مراقبة -
 .التسيير حسابات مراقبة -
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 :المحاسبية البيانات و المعطيات مراقبة - أ

 
 تكويف عمى تؤثر أف ليا يمكف التي العناصر جميع عمى المحقؽ فييا يرتكز المراقبة ىذه       

 .المبيعات و المخزونات و المشتريات عمى تشتمؿ و المضافة أوالقيمة الخاـ الربح

 
 :المشتريات مراقبة -1 أ

 التالعب أجؿ مف بالضريبة المكمؼ يستغميا و يستعمميا التي الوسائؿ أىـ المشتريات تعتبر   

  الصافي الربح و الخاـ الربح مف التخفيض ذلؾ مف دفوى و لمضريبة، الخاضع بالربح

 
 :المخزونات مراقبة -2 أ

 التي و اإلنتاجية المؤسسة أو الشركة تشترييا التي المادية العناصر جميع بالمخزونات يقصد   

 المكوف العناصر ىذه تتمثؿ و المباشر، غير أو المباشر استعماليا قصد المخازف في بيا  تحتفظ
، و البضاعة،المواد في فلممخزو    و مسترجعة غير أغمفة و التنفيذ قيد األشغاؿ و المنتجات المواـز

 وثيقة أىـ الجرد دفتر يعتبر لربما و بالضريبة المكمؼ قبؿ مف لمتالعب موضوعا تشكؿ قد التي

 جرد عمى بناءاً  يعد و المخزوف، حقيقة تمثؿ انيأل المحقؽ قبؿ مف لمراقبتيا ضرورية و أساسية

 بالضريبة المكمؼ قبؿ مف إنجازىا تـ التي المبيعات كشؼ و السنوية المشتريات كشؼ المخزوف

   الخاضعة سنوات 4 خالؿ في

 :المبيعات مراقبة -3 أ
 أجؿ مف بالضريبة المكمؼ قبؿ مف إلييا المجوء يمكف التي الوسائؿ مف المبيعات رقـ خفض إف     

 عمى حسابيا المكمؼ فييا يتالعب التي الوسائؿ أكثر ىي و ا؛بي المصرح أرباحو تخفيض

 أو نسياف المبيعات، لبعض الحقيقية القيمة تخفيض فواتير، بدوف بيع بإجراء ذلؾ و مستواىا،

 الميمالت؛ و الفضالت بيع و البناء قطاع أنشطة أو التحويؿ صناعة مف متأتية إيرادات إغفاؿ

 .إلخ...المبيعات لحساب المديف جانبال في لمسمع الوىمية المردودات بتسجيؿ القياـ
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 . 
 :الميزانية حسابات مراقبة  ب
 مع الحسابات ىذه مطابقة مف التأكد الميزانية حسابات رقابة في مباشرتو قبؿ المحقؽ عمى    

 حسابات أرصدة و الجرد سجؿ في سجؿ ما مع و يقيميا التي الجرد عممية بعد المراجعة ميزاف

    األستاذ دفتر في  الموجودة الميزانية

 :التسيير حسابات مراقبة  ج
 اإليرادات و التكاليؼ المحققيف يتأكد العممية ىذه خالؿ مف     

 :التكاليؼ حسابات-1 
 مستوى أىمية و طبيعة بحسب التكاليؼ و النفقات مف مجموعة في المؤسسة نشاطات تتمخص
 في تأخذه حتى النقائص و األخطاء ؼلكش المحقؽ يراقبو ما ىو و المحقؽ، األعماؿ رقـ و النشاط

 :ىي أنواع التكاليؼ و الضريبة فرض تأسيس إعادة عند الحسباف

 المسجمةفي المبالغ بيف مقارنة المراقبة ىذه خالؿ مف تجرى :األولية المواد و السمع إستيالكات

 .صحتيا لضماف الفواتير في المذكورة تمؾ و العامة اليومية

 ىذه خصـيراؽ  إذ المؤسسة؛ نشاط و بموضوع األخيرة ىذه ترتبط :امةالع المصاريؼ و الخدمات

 عمى الرسـ تحتوي التي الفواتير كذا و فعميا، حدوثيا و جبائيًا؛ المحدد السقؼ حدود في التكاليؼ

 .القيمةالمضافة

 دفتر في الموجودة المستخدميف مصاريؼ تطابؽ ىنا يفحص و :المستخدميف مصاريؼ *   

 ليس و فعمييف مستخدميف مصاريؼ ماأ و جبائيا؛ ابي المصرح تمؾ مع رنتيامقا و األجور

 المكمؼ قبؿ مف دفعيا الواجب الرسـو و لمضرائب المحقؽ مراقبة و  ، وىمييف مستخدميف

   .بالضريبة
 بناءاً  تراقب و الجارية، الحسابات فوائد و بنكية فوائد عف عبارة ىي و  :المالية المصاريؼ * 

 .المالية المؤسسات أرسمتيا التي المعمومات بطاقات و الربط اتكشوف  عمى
 لممؤسسة يسمح الذي و االستثمارات قيمة نقص إثبات أنو عمى االىتالؾ يعرؼ  :االىتالكات  * 

 مف طرحيا تـ قد االىتالكات أف الضرائب إدارة عوف يتحقؽ أف يجب  اتي استثمارا تجديد بإعادة 
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 مف أنواع 03 المماثمة الرسـو و المباشرة الضرائب قانوف مف 174 المادة حددت قد و الخاـ، الربح

 .االىتالؾ

 .القيمة لتدىور الخاضعة االستثمارات كؿ عمى المطبؽ :الخطي االىتالؾ -
 و االستثمار تكممة عمى األولى السنة في اىتالؾ ؿ معد تطبيؽ عمى يعتمد :المتناقص االىتالؾ -

 .االىتالؾ فترة انتياء غاية إلى لالستثمار الباقية القيمة مىع الثانية الدورة بدايةمف

 .ألخرى سنة مف المتزايد السنوي االىتالؾ قسط تحديد عمى يعتمد و :المتزايد االىتالؾ -
 :ىي و الحسابات مف مجموعة عمى تحتوي :اإليرادات حساب مراقبة -2  
 يتحقؽ و البيع، إعادة و الشراء تنشاطا عمى تشتمؿ التي الحسابات ىي و :السمع مبيعات *  

 .لمتحقيؽ إجراءه عند المخزونات و المشتريات انتظاـ مف المحقؽ

 سعر فوائد و عمييا المحصؿ الخصومات و السندات و األسيـ نواتج ىي و :المالية إليراداتا*  

 .لمجباية الخاضعة المالية لإليرادات المحاسبي التسجيؿ مف المحقؽ يتأكد ىنا الصرؼ،و

 الحسباف في يأخذ أف المحقؽ عمى و األعماؿ، رقـ اإليرادات ىذه مف و :األخرى اإليرادات *  

 عمميات و المتداولة األغمفة و الميمالت و الفضالت مبيعات مف تنتج قد التي و اإليرادات ىذه

 .أخرى
 
 :الجبائية الوضعية مللمج  المعمقة المراقبة :الثانيالمطمب  

 ما ىو و المراقبة مف آخر صنؼ ذكر  الجبائية راءاتج اإل قانوف مف 21 ادةالمفي  جاء       
 الطبيعييف األشخاص عمى يطبؽ الذي و الشاممة؛ الجبائية الوضعية مجمؿ في بالتحقيؽ يعرؼ

 صناعي نشاط يمارسوف الذيف األشخاص و الشركات مراقبة كذا و الدخؿ، عمى لمضريبة بالنسبة

 1992  لسنة المالية قانوف مرة ألوؿ عميو نص ،خدمات تقديـ أو تجاري و
 تعريؼ تـ حيث ،(1)

 و سابقا المماثمة الرسـو و المباشرة الضرائب قانوف مف مكرر 131 المادة في المعمقة المراقبة
  يمكف) 21المادة   الجبائية اإلجراءات قانوف إلى المحولة

  
 1991-12-11المؤرخة في  65،ج ر،رقـ 1992المتضمف قانوف المالية لسنة 25-91انظر قانوف رقـ-1



 

 

 

 

 
46 

 

  الرقابة الجبائية وانواعها  الفصل االول
 

 لألشخاص الشاممة الجبائية الوضعية في المعمؽ التحقيؽ في يشرعوا أف الجبائية اإلدارة عوافأل

 (... .. الدخؿ عمى لمضريبة بالنسبة الطبيعييف
 الدخؿ بيف الحقيقي الفارؽ عف الكشؼ تستيدؼ التي العمميات مجموعة )انيأ عمى تعرؼ كما   

  العاـ الدخؿ عمى التصريحات مف التأكد عامة بصفة أي ،(بو المصرح الدخؿ و لممكمؼ لحقيقيا 
 لممكمؼ المالية و الجبائية الوضعية مجمؿ تتناوؿ العنواف عمييا ؿليد كما المعمقة فالرقابة

 المعطيات كؿ في التحقيؽ و الفحص في تغوص حيث المادية، الوضعية إلى باإلضافة بالضريبة

 الوضعية و المحاسبية الوثائؽ في خاصة و بالضريبة المكمفيف بنشاط صمة ليا التي معموماتال و

 .  الجبائية
 أكثر لكنو الجبائية الرقابة أشكاؿ مف شكؿ ىو المعمؽ التحقيؽ أف عمى القوؿ يمكف ذال  و   

 كما الي؛اإلجم الدخؿ عمى الضريبة عمى فقط يقتصر أنو رغـ المحاسبات في التحقيؽ مف شموال

  الرقابة أنواع مف غيره عف تعقيداً  و تشعباً  أكثر يعتبر المعمؽ التحقيؽ أف   إلى اإلشارة تجدر
 

 الجبائية لموضعية المعمقة لممراقبة التحضيرية المرحمة :األول الفرع 

 وضعية عف المعمومات بجمع خالليا مف الجبائي المحقؽ قياـ أساس عمى المرحمة ىذه تقوـ     

 مختمؼ مع روابط إقامة طريؽ عف ذلؾ و لو، الجبائي الممؼ تشكيؿ بغرض بالضريبة، ؼالمكم

 يجب المعمقة المراقبة ممارسة فعالية لضماف ،و لممراقبة التمييدية األشغاؿ مباشرةب ليقـو اإلدارات

 باألخص و الجبائية اإلدارة فإف لذلؾ الصدد؛ ىذا في عميو المنصوص اإلجراء احتراـ يتـ أف

 األشغاؿ مباشرة و المعمقة لممراقبة سنوي برنامج بإعداد تقوـ التي و ،1 بالرقابة المكمفة مصالحال

 مصالح لدى مشتركاً  عمالً  و تعاوناً  تتطمب المرحمة ىذه أف اإلشارة تجدر كما .لممراقبة التمييدية

 المرحمة ىذه تتـ و  الوالئي و الجيوي المستوى أو المركزي المستوى عمى سواء الجبائية اإلدارة

 في المتمثمة و الثانية المرحمة ثـ المعمقة، لممراقبة التحضير مرحمتيف،مرحمة عمى التحضيرية

 .الفعمي التحقيؽ مرحمة
 
  

 ية. الوال مستوى عمى الجبائية لمرقابة الفرعية المديرية في اإلدارة ذهھ تتمثؿ  -1
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 المعمقة لممراقبة التحضير :اوال 

 إذ الجبائي المحقؽ ابي يقـو التي التحضيرية األعماؿ مف مجموعة إلى المرحمة ىذه تخضع      

 األخير ليذا الجبائي الممؼ تشكيؿ قصد بالضريبة المكمؼ وضعية عف المعمومات بجمع يقـو أنو

 اختيار يتـ خالليا و اإلدارات مختمؼ مع روابط و اتصاالت إقامة طريؽ عف إال   ذلؾ يتأتى لف و

 المكمؼ قبؿ مف المكتتبة التصريحات بمراقبة المعمقة الرقابة لعممية تخضع تيال الممفات

 و العممية ليذه سيخضعوف الذيف األشخاص برمجة طريؽ عف البرامج تحضير و بالضريبة

 المعمؽ لمتحقيؽ التمييدية المرحمة إلى المجوء قبؿ بدقة تحديدىـ و موضوعية لمعايير وفقا انتقائيـ

 .الشاممة الجبائية الوضعية مجمؿ في
 

 :لمرقابة الخاضعة الممفات اختيار - أ
 فييا يقوـ التي السنة خالؿ المكتتبة التصريحات مراقبة إلى يسعى أف المحقؽ عمى يجب   

 المداخيؿ أىمية بحسب القانوني، التقادـ أمد عمييا يمر لـ التي السنوات إلى باإلضافة بالمراقبة،

    ابي  المصرح
 
 :البرامج تحضير - ب
 لف و الجبائية، لمرقابة سيخضعوف الذيف بالضريبة المكمفيف برمجة يتـ المرحمة ىذه خالؿ في  

 بالمكمفيف تمييدية قائمة الضرائب مفتشية رئيس  يعد إذ سنة، كؿ ايةبد قبؿ إال   ذلؾ يتحقؽ

 ثـ ـ،تي لممفا ةكامم دراسة بعد ىذا و المعمقة لممراقبة يخضعوا أف المحتمؿ مف الذيف و بالضريبة

 ائيةني  قائمة  تعد األخيرة ىذه و دراستيا أجؿ مف لمضرائب الوالئية المديرية إلى بذلؾ قائمة ترسؿ

 الجيوية المديرية إلى أيضا نسخة إرساؿ يتـ كما لتنفيذىا؛ المراقبة مكتب رئيس إلى ترسميا و

 .عمييا لممصادقة ركزيةالم اإلدارة إلى ترسميا بدورىا األخيرة ىذه و لإلعالـ لمضرائب
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 .الشاممة الجبائية الوضعية مللمج  الفعمي التحقيق مرحمة :الفرع الثاني 

 فييا البدء يمكف ال أي بالتحقيؽ، إشعار إرساؿ الجبائييف المحققيف مف المرحمة ىذه تتطمب     

 إلشعار تالـاس وصؿ مع تسميـ أو إرساؿ طريؽ عف فعميا المعني بالضريبة المكمؼ يبمغ أف بدوف

 أف عمى 1بالضريبة المكمؼ التزامات و حقوؽ بميثاؽ مرفوقاً  اإلشعار ىذا يكوف أف عمى مراقبة

 أف كمايجب نفسو؛ لتحضير أدنى كحد اإلشعار استالـ تاريخ مف ابتداءاً  يوماً  15 مدة لو يمنح

 و 2هاختيار  فم بمستشار باالستعانة المكمؼ حؽ البطالف طائمة تحت و بدقة اإلشعار ىذا يحدد
 .بالتحقيؽ المحددة الفترة كذا
 :يمي فيما نجمميا متنوعة الفترة ىذه خالؿ في المحقؽ أعماؿ أف القوؿ يمكف فإنو ىذا عمى و   

 
 .الشاممة الجبائية الوضعية مللمج  المراقبة أعمال سير :اوال 
   

 بعد فالمحقؽ ا،بي  خاصة بتقنيات الجبائية الوضعية مؿلمج  المعمقة المراقبة تتميز        

 يتحقؽ لف ذلؾ و الرقابة؛ أعماؿ مباشرة يبدأ بالضريبة لممكمؼ الجبائي الممؼ فحص مف انتياءه

 لو يتسنى و ناجحًا، المعمؽ التحقيؽ يكوف حتى الجبائية اإلجراءات و العمميات مف بمجموعة إال  

 خالؿ مف و .لمرقابة لخاضعا المكمؼ ممتمكات لتقدير اإلطالع في حقو ممارسة طريؽ عف ذلؾ

 يتطرؽ و بالضريبة المكمؼ حسابات   لمجمؿ دقيؽ وشامؿ بفحص المحقؽ يقوـ المرحمة ىذه

 بالبحث الميزانية خصـو و بأصوؿ األمر يتعمؽ و التدقيؽ؛ و التفصيؿ مف بأكثر أساسييف لجانبيف

 .ئياإجرا مدة احتراـ مع المعمقة؛ الرقابة لتنفيذ الجبائية المعمومات عف
 

  

 

 

 

 بھا ٌتًتغ انتً انحموق يجًوع فٍھ تحدد نهضرائب، انؼايت انًدٌرٌت ػٍ ٌصدر كتٍب ػٍ ػبارة )بانضرٌبت، انًكهف يٍثاق -1

 (انتساياتھ اھى و إدارةانضرائب أياو بانضرٌبت انًكهف
 مف قانوف االجراءات الجبائية 21/3انظرالمادة-2
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 :الجبائية المعمومات عن البحث - أ
  المعمقة الرقابة لتنفيذ أساسية دعامة و المحققوف ابي يقـو التي األساسية المياـ أىـ مف تعتبر    

 استغالال استغمت و سميـ بشكؿ المعمومات جمعت ما إذا باألخص و الجبائية الوضعية لمجمؿ

 ذكيا
 رةاإلدا يمكف بالضريبة المكمفيف عف ىامة أساسية معطيات توفير إلى ابي يؤدي مما ، 1

 مصادر مف تجمع اني لكو مصداقية ذات وىي بميامو، المحقؽ قياـ أثناء استغالليا مف الضريبية

 :التالي النحو عمى الجبائية المعمومة تعريؼ يمكف و .بالضريبة المكمؼ عف خارجة

 وعاء عمى التأشير باستطاعتيا التي المعمومات مف مجموعة عف عبارة ىي الجبائية المعمومة إف"
 .  "مباشرة غير بطرؽ أو مباشرة بطرؽ سواء بةالضري

 كؿ عمى الشتماليا نظراً  الضريبي الوعاء عمى التأثير في ميماً  دوراً  الجبائية المعمومات تمعب و   

 ىذا عمى و مباشرة غير أو مباشرة بطريقة بالضريبة المكمؼ بنشاط عالقة لو يكوف أف مايمكف

 :إلى الجبائية المعمومات تقسـ

 الضريبي الوعاء عمى المباشر بالتأثير متعمقة معمومات :أوالً 

 .جمعيا يتـ التي المعمومات نوع حسب الجبائية، المعمومات تأثير يختمؼ    
   بيعيا، إعادة إلى الموجية البضائع بمشتريات متعمقة كشوفات -/أ

 إلييا تبميغياب بالضريبة المكمؼ مطالبة لإلدارة فيمكف بالزبوف الخاصة المشتريات كشوفات -

 .سنوات لعدة ىذا و
 .آلياً  الضرائب إدارة إبالغ ىنا يتـ و األولية، المنتوجات و البضائع تسميـ إيصاالت -
 تخص الجبائية المعمومة مف النوع ىذا و الدفع، قبؿ البيع أي بالتحصيؿ؛ المتعمقة الممفات -/ب

 داخؿ العمومييف المحاسبيف دىل عادة تجمع و الحرة، األعماؿ و العمومية األشغاؿ مؤسسات

 الييئات و اإلدارات
 :ب تتعمؽ و المحصمة المبالغ أو الشراء مبالغ -/ج
 .االجتماعي الضماف صندوؽ طرؼ مف المعوضة الطبية الوصفات عدد -

   

  

  

 85 ص انسابك، انًرجغ يصطفى، ػوادي :أَظر1 
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 .البيع محافظي و المحاسبوف و الضبط أعواف ابي  يقـو التي العمميات عدد
 الذىب بصانع األمر تعمؽ إذا الضماف ختـ إلى المقدمة الثمينة األشياء طبيعة و وزف -

 .وىراتلمجا و
 ىذه كؿ األسعار و المنافسة مصالح قبؿ مف المسجمة األسعار لقانوف المخالفات محاضر -

 المعمومات
 .المعيشة بنمط المتعمقة النفقات -
 األثاث و العمارات صيانة مصاريؼ مثؿ األغنياء أغراض عف تجةالنا و الخاصة النفقات -

  إلخ...بحرية يخوت الرئيسية، السكف عمارات سياحية، سيارات 
 أف إما الشاممة الجبائية الوضعية مؿلمج  المعمقة بالرقابة قيامو حيف الجبائي المحقؽاذف  

 .التوضيحات و بالتبريرات يطالب أف إما و بالمعمومات يطالب
 

 بطاقة طريؽ عف إما الجبائية بالمعمومات الجبائي المحقؽ بيطال :بالمعمومات المطالبة -/أ

 .ميدانيا عنيا البحث أو الربط؛ كشوفات أو الممتمكات وضعية

 اإلدارة بيف الحوار إرساء في يساىـ ما ىذا و الكتابية، أو الشفوية الصيغة الطمب ىذا يتخذ قد و
 .يبةبالضر  المكمؼ و الضريبية؛

  :الممتمكات وضعية بطاقة - 1 أ
 أو كانت عقارات اكتسبيا التي بالضريبة المكمؼ ممتمكات جميع فييا تحدد استمارة عف عبارة

 المكمؼ الشخص ممتمكات تخص وضعية أي و المفتوحة البنكية الحسابات كذا و منقوالت؛

 .معمقة مراقبة محؿ بالضريبة

 أف عمى ، لمرد أجال منحو و بالمراقبة إشعاره مع لضريبةبا المكمؼ إلى االستمارات ىذه ترسؿ
 مأل استكماؿ لممحقؽ ىنا يجوز و دقيؽ، بشكؿ بممتمكاتو التصريح مف يتمكف حتى كافيا يكوف

 االمتناع في الكاممة الحرية لو كما بو المصرح الدخؿ لتقدير تفيده أف يمكف معمومة بأي االستمارة

                طمب إلى المجوء المحقؽ عمى ىنا و إجباريتيا، لعدـ انظر  ممئيا في الجزئي أو الكمي
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 التبرير و التوضيح طمبات ألف فييا، المرغوب المعمومة عمى لمحصوؿ التوضيحات أو التبريرات

 .الزامي طابع ليا

 عمى الحصوؿ تكممة و مراقبة ىو الكشوفات ىذه مف الرئيسي اليدؼ إف :الربط كشوفات - 2 أ
 تحرر أف عمى وجو، أكمؿ عمى ميمتو أداء و المحقؽ، عمؿ في تساىـ التي الجبائية اتالمعموم

 .صحيحة بطريقة أيضا عمييا لمرد واضح بشكؿ

 بجمع ميدانيا يتدخؿ أف يمكنو لميامو المحقؽ ممارسة أجؿ مف :ميدانيا المعمومة عف البحث - 3 أ

 لما نظرا لديو كافية غير الربط كشوفات و المعمومات بطاقة كانت ما إذا الضرورية؛ المعمومات

  . الجبائية الوضعية لتحديد بميغ أثر مف المعمومة ليذه
 لو التي الشركات أو بالضريبة، المكمؼ مع تتعامؿ التي لممؤسسات ةيالمحاسب الكتابات فحص   

 و المؤسسة داخؿ 1التنقؿ تستدعي التي المعمومات بعض جمع عممية و ، يـاس أو حصصاً  فييا
 ىذه تتـ أف عمى الجبائية؛ اإلجراءات قانوف 34 المادة في الجزائري المشرع عميو أكد ما ىو

 قصد المحالت داخؿ التفتيش يجري أف عمى مفتش، رتبة األقؿ عمى ليـ أعواف قبؿ مف العممية

 لممحقؽ يمكف ال الرقابة ىذه أف العمـ مع الالزمة، الجبائية المعمومات عمى الحصوؿ و البحث

 عمى بناءاً  إقميميا، المختصة المحكمة رئيس عف صادر أمر بموجب بترخيص إال ابي  القياـ
 التي الضرورية البيانات جميع يحتوي أف عمى المؤىؿ، الجبائية اإلدارة مسؤوؿ عف صادر طمب 

 :يمي ما عمى التأكيد المعاينةو لتبرير اإلدارة حوزة في

 .بالمعاينة عنيالم المعنوي أو الطبيعي الشخص تعريؼ -
 .معاينتيا سيتـ التي األماكف عنواف -
 عف البحث يتـ التي و تدليسية ممارسات وجود منيا يفترض التي القانونية و الفعمية العناصر -

 .عمييا دليؿ

 بالمعاينة المكمفوف األعواف ىنا و ـتيوصفا رتبيـ و المعاينة بعمميات المكمفيف األعواف أسماء -

  قبؿ مف تمت اقتطاعات عمى اإلطالع و لمشريؾ، الجاري بالحساب المتعمقة اتالمعموم استغالؿ
 
 .انجبائٍت اإلجراءاث لاَوٌ 35 انًادة :أَظر -1 
 



 

 

 

 

 
52 

 

  الرقابة الجبائية وانواعها  الفصل االول
 

 .المالية الحسابات أرصدة و المالية الحركات مختمؼ و فردية؛ مؤسسة مستغؿ 

 طمب الجبائي حقؽلمم يجوز المعمقة المراقبة في البدء عند :التوضيح و التبرير طمبات -/ب

 الضريبة بخصوص بالضريبة بالمكمؼ الخاصة الجبائية بالوضعية تتعمؽ توضيحات و تبريرات

 .اإلجمالي الدخؿ عمى

 :ىي و1  قانونا محددة معينة مجاالت في إال الضرائب إدارة قبؿ مف التبرير طمبات تقدـ       

 .الدخؿ عمى الضريبة خصـ حؽ ارةاإلد فييا تمتمؾ التي أو الدخؿ مف المقتطعة التكاليؼ -
 .المكمؼ أسرة تكاليؼ و المادية الوضعية -
 .الخارج في الممتمكات و المداخيؿ -
 .العقاري الرسـ أساس تحديد إلى دؼتي  التي العناصر -

 تمؾ مف أكبر مداخيؿ بتحقيؽ المتعمقة و المكمؼ عف المصمحة جمعتيا التي العناصر - .

 .ابي  المصرح
 لمحصوؿ ضرورية المفتش يراىا التي النقاط محددة صريح شكؿ في الطمبات ىذه تقدـ أف عمى  

 40 يتعدى ال أجؿ في إجابتو ليقدـ المراقبة محؿ بالضريبة المكمؼ إلى تقديميا و التبريرات؛ عمى

 2 . يوماً 

 

 :المعمقة المراقبة مدة - ج 
 بطالف طائمة تحت  :)21 مادةال تنص     :يمي ما عمى الجبائية اإلجراءات قانوف ينص   

 تفوؽ فترة طيمة الشاممة الجبائية الوضعية في المعمؽ التحقيؽ يمتد أف يمكف ال الضريبة؛ فرض

 تاريخ أو أعاله   الفقرة في عميو المنصوص بالتحقيؽ اإلشعار استالـ تاريخ مف اعتباراً  واحدة سنة

 (. تسميمو
 
 
 12 ص انسابك، غانًرج بانضرٌبت، انًكهف يٍثاق أَظر: -1
 مف قانوف االجراءات الجبائية 19/4انظر المادة-2
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  ال إذ قة،ػػالمع المراقبة مدةػػل تحديده في صارماً  حاً ػػواض كاف الجزائري المشرع إف 

  تعدت ما إذا و ، سنة مف ألكثر الجبائية الوضعية مؿلمج المراقبة ىذه تمتد أف حاؿ بأي يمكف
 تحت التحقيؽ يقع المراقبة إشعار   استالـ تاريخ مف ابتداءا سنة مف ألكثر قةالمعم الرقابة فترة

 . البطالف طائمة
 المعمقة المراقبة تقييم و انتهاء :ثانيا 

 المحقؽ يقوـ لممحاسبة؛ الدقيؽ الفحص و المعمقة المراقبة إجراءات بجميع القياـ بعد      

 يعطي و الرقابة إجراءات يختتـ أف عميو يجب إذ بالضريبة؛ المكمؼ محاسبة يـيبتق المحاسبي

 الجبائية اإلدارة فإف ارتكبيا التي األخطاء اكتشاؼ حالة في و . المحاسبة مصداقية عمى حكما

 آثاره لينشأ كتابياً  التبميغ ىذا يكوف و إلييا؛ المتوصؿ الرقابة عممية بنتائج تبميغو ممزمة تكوف

 المكمؼ قبؿ مف المقدمة المحاسبية الوثائؽ طبيعة بميغالت في د يحد أف يجب كما .القانونية

 معمالً  و مبرراً  التبميغ يكوف أف يجب كما بالضريبة المكمؼ لمحاسبة المحققيف تقيـ و بالضريبة؛

 قبوليا يتـ أو الجبائية اإلدارة إلى تقديميا و مالحظاتو صياغة مف لممكمؼ يسمح حتى كافياً  تعميالً 

 لممكمفيف الجبائية لممحاسبة العاـ تقييمو في الجبائي المحقؽ عتمدي و ، مالحظات أية دوف

 التجاري؛ القانوف و الوطني؛ المحاسبي كالمخطط التنظيمية و التشريعية النصوص عمى بالضريبة

 إلخ... المماثمة؛ الرسـو و المباشرة الضرائب قانوف و الجبائية؛ اإلجراءات قانوف و

 الجبائية، لمرقابة الخاضع بالضريبة المكمؼ لمحاسبة العاـ تقييمو يعطي أف المحقؽ عمى بالتالي و
 إما و الجبائي المحقؽ قبؿ مف أجريت التي لممحاسبة القبوؿ إما الشكميف أحد التقييـ ىذا يأخذ و

 .رفضيا

 :المحاسبة قبوؿ - أ
 وطالشر  لجميع مستوفية الوطني، المحاسبي المخطط أحكاـ مع متطابقة المحاسبة كانت إذا

 تكوف المحاسبة، رفض درجة إلى ترقى ال ابي  المتواجدة النقائص أف و الموضوعية، و الشكمية

 .االعتراضية اإلجراءات طريؽ عف النتائج تصحح بالتالي و مقبولة األخيرة ىذه
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 قاةالمم المحاسبية و الجبائية االلتزامات جميع احتـر قد المحاسبة محؿ   بالضريبة المكمؼ ألف     

 بالضريبة؛ المكمؼ إلى الجبائي المحقؽ قبؿ مف إلييا المتوصؿ النتائج ىذه تبميغ يتـ عاتقو؛ عمى

 عمى المبمغة؛ النتائج حوؿ الجبائية اإلدارة مع اعتراضي وجاىي حوار أو محادثة يجري قد الذي و

 المكمؼ إلى تسميميا أو بالوصوؿ، العمـ مع عمييا موصى رسالة طريؽ عف التبميغ يتـ أف

 .فييا الرجوع الجبائية لإلدارة يمكف ال و ائياني محددة الضريبة تصبح و شخصياً  بالضريبة

 :المحاسبة رفض  -ب 
 رفض يمكف ال)  :يمي ما عمى تنص التي الجبائية اإلجراءات قانوف مف 43 المادة ألحكاـ تطبيقا

 :اآلتية الحاالت في إال المحاسبة؛ في أو الجبائي التصريح في تحقيؽ نتيجة المحاسبة
11إلى 9 مف المواد ألحكاـ مطابؽ غير الحسابية الدفاتر مسؾ يكوف عندما -

(1)
 القانوف مف   

 .لممحاسبة الوطني المخطط تطبيؽ كيفيات و لشروط و التجاري

 .الثبوتية الوثائؽ انعداـ بسبب مقنعة قيمة أية عمى المحاسبة تحتوي ال عندما -
 في متكررة و خطيرة صحيحة غير معمومات أو إغفاالت أو أخطاء ةالمحاسب تتضمف عندما -

 .المحاسبة عمميات

 ممزمة ىي و المحاسبة رفض إثر عمى تمقائيا المحددة الضريبة فرض أسس الجبائية اإلدارة تبمغ -

 .( بالضريبة المكمؼ مالحظات عمى بالرد
 يمسؾ أف التاجر صفة لو عنويم أو طبيعي شخص كؿ التجاري القانوف مف 9 المادة ألزمت كما 

 .فيو المؤسسة عمميات جميع تسجيؿ و العامة اليومية دفاتر

 كؿ ايةبد  في المؤسسة أصوؿ لعناصر الجرد سجؿ مسؾ إلزامية عمى 11 المادة تنص كما    

   .المؤسسة تجرييا التي العمميات مراقبة و بتسجيؿ تسمح و مفصمة المحاسبة تكوف أف عمى، سنة
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يٍ انماَوٌ انتجارٌوٌ انتجاري  11 و 9 انًادتٍٍ :أَظر-1 
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 تمييد: 
 

        
 من مجموعة احترام و المكمف إشعار بعد إالا  الجبائيةالرقابة  اليمكن البدا في             

 و اإلشعار، بمحتوى خاص ىو ما منيا و اإلشعار أو اإلعالم بكيفية خاص ىو ما منيا الشروط
 من تعتبر هىذ كل و بمستشار، االستعانة حق و بالضريبة المكمف بميثاق تمتي أخرى شروط

 مجمل في المعمق التحقيق عممية في البدء قبل بالضريبة المكمف لصالح المتوفرة الضمانات

 او الرقابة المحاسبية. ،الشاممة الجبائية الوضعية
   
 إياىا معززاً  المشرع، إياىا خولو قانونية بضمانات  دائما يتمتع بالضريبة المكمف و        

 إلى يؤدي مخالفتيا حال في و العام، النظام من يجعميا الذي ألمرا تشريعية و قانونية بنصوص

 .الجبائي المحقق قبل من أجريت التي التحقيق إجراءات بطالن
 

ىذه الضمانات منيا ماىو قبل البدىء في الرقابة الجبائية ومنيا ماىو اثناء العممية         
 :الرقابية وسنتناول ىذه الضمانات في مبحثين اثنين وىما

 

  

 لمرقابة الجبائية  القبمية  الضمانات :األول المبحث 
 الجبائية لمرقابة  اآلنية الضمانات  المبحث الثاني: 
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 لمرقابة الجبائية  القبمية  الضمانات :األول المبحث

 
  
 في التي تم تصنيفيا   ،المشرع لممكمف بالضريبة الكثير من الضمانات اتاح       

 في كاشتراط مرتبة معينة  الجبائية باإلدارة يتعمق منياما الضمانات، أو لشروطا من مجموعتين

 تكون التي و ،ومنيا  ما يتعمق بالمكمف بالضريبة كاالستعانة بمستشار بالتحقيق المكمف العون
ومنيا ماىو قبل البدا البطالن؛ طائمة تحت اتيتصرفا جميع وقعت إالا  و باحتراميا ممزمة االدارة

 : مطمبين في سنقوم بدراسة ىذا المبحث وتبعا لذلك  ية الرقابة ومنيا ماىو اثنائيافي عمم
 
 

 الخاصة بعون الرقابة الجبائية  الشروط :األول المطمب
 باإلعالم المتعمقة الضمانات  :الثاني المطمب
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 الجبائية: الرقابة عونب الخاصة الشروط :األول المطمب

معينة من   رتبة لمعون القائم بالرقابة الجبائية  يكون أنعمى  الجزائريالمشرع   حرص        
وذلك عمى اقل تقدير  مفتش ىي رتبة   والتي ترتيب السمم الوظيفي لموظفي الضرائب 

 من أو الرتبة ىذه في لمعون لما بالضريبة لممكمف محققة ضمانة عمى منو حرصا وذلك  ،ممكن

 يكون حتى و؛     صحيح تحقيق إجراء ضمانل  معرفة و تأىيل من درجة منو أعمى كان

 ضمانة أي الضمانة ىذه أن عمى الذكر يجب أنو غير   ،  ميامو ممارسةفي   مختصاً 

 االختصاص لتشمل إنمااتتعداه و فقط و الشخصي االختصاص في تنحصر ال االختصاص

 المطمق االختصاص من تممك ال الجبائية اإلدارة ألن الزماني االختصاص كذا و المكاني

 عمى التعرف و الضمانة ليذه سنتطرق ليذا و بالضريبة؛ المكمف عمى رقابتيا إلجراء

 و المكاني االختصاص ثم بالتحقيق المكمف العون أو الجبائية لإلدارة الشخصي االختصاص
 .األخير ليذا الزماني

 الشخصي   االختصاص :األول الفرع

 كفاءة ذو مراجع طرف من  األحوال كل في الجبائية لمراجعةاما ذكرنا ان تتم كالبد          

 لو تسمح المحقق لدى الكفاءة فتوفر المراجعة؛ لنتائج الموضوعية و االستقاللية تتحقق حتى

1المجال ىذ في ابي المعمول الميمة آداب و ألطر قانوني وفقا إطار في ميمتو بإتمام
وكما  ،  

 في مضمونيا نجد الجبائية اإلجراءات قانون  من  2الفقرة 21 المادة بالرجوع الىو ذكرنا سابقا

  الجبائية الوضعية مللمج  المعمق و المحاسبي بنوعيو الجبائي التحقيق عمميةب المكمف   أن
 من إالا  التحقيق ميمة تتم أن األحوال من حال بأي يمكن ال أنو إذ مفتش  رتبة عن رتبو التقل

 يدخمون الذين ىم و درجة، يعموىم من أو بيذه الرتبة  يتمتعون ينالذ اإلدارةالجبائية أعوان طرف

 .الجبائية اإلدارة في األسمى التصنيف ذوي المدراء و الجبائيون المفتشون دائرة في

      
 انًؤسست انسیبسیت، و االلخصبدیت انمبنونیت نهعهوو انجشائزیت انًجهت يھًخھب، و انجببئیت انًزاجعت يبھیت بزاق، يحًذ -  -1   

 274ص2777،3الجزائر عدد،  ،انًطبعیت نهفنوٌ انوطنیت
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 :الشخصي االختصاص مفهوم - 1 
جاء تاكيد المشرع  عمى ان الرقابة في مجمل الوضعية الجبائية الشاممة او الرقابة        

 التي األخطاء تفاديذو رتبة معينة  ىدفو    جبائية إدارة عون عن صادرة تكون  المحاسبية

 القوانين لمختمف المحدودة معرفتيم و متيخبر  لقمة نظراً  درجة األقل األعوان يرتكبيا أن يمكن

 األحيان غالب في يؤدي إذ التحقيق عن المترتبة النتائج خطورة إلى إضافة التحقيق تحكم التي

 .الجبائي التصحيح إلى

 نظراً  التحقيق إجراء مفتش ةبرتب العون عمى الصعوبة من وتجدر االشارة الى انو عمميا       

 بالضريبة المكمف أن نجد أخرى جية من و جية؛ من تعقيدات من الجبائي الممف يتضمنو لما

 المحقق مراوغة و تغميط ليم يمكن الذين و متخصص تكوين و خبرة ذوي بمستشارين يستعين

 .الجبائية الرقابة ميدان في خبرة من ليم لما بسيولة
 من لكونو قانوني عمل ممارسة عمى القدرة أنو عمى الختصاص الشخصيا الفقو  عرف و     

 االختصاص  كما  يعرف ،القانوني العمل اتخاذ بيا المنوط اإلدارية الجية اختصاص

 العمل تقسيم حسب الموظفين عمى المختصة اإلدارية الجية داخل العمل توزيع بانو الشخصي

 .  بينيم فيما

 صالحيات و اختصاصات ضمن يدخل أن يجب ن ادارة الضرائبوعميو فكل نشاط ينشا ع    
 ما ىو و المادي   االختصاص تجاوز بعيب مشوباً  عممو كان إالا  و الجبائية، اإلدارة موظف

 .الموضوعي االختصاص بعدم يسمى

   

وم ثال   مختصة غير إدارية جية من القرار صدور وىو :الشخصي االختصاص عدم - 2 
 االجية الرئيسية اختصاص من الحقيقة في ىو و مرؤوسة إدارية جية نع  ذلك صدور قرار

 قيقةــالح في ىي و رئيسة جية من يصدر كأن أو القرار، اتخاذ في تفويض أي ليا يمنح أن دون

 عن صادر قرار أي فإن عميو و ،الحمول سمطة بدون مرؤوسة        ةــجي اختصاص من

 .   اختصاصو من يكن لم إذا باطالً  يكون الجبائي لتحقيقا إطار في الجبائية اإلدارة في موظف
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 في التحقيق أن عمى الجبائية اإلجراءات قانون من 21الماد في الجزائري المشرع أكد و        

 ال موظف قبل من يكون أن يجب الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق و المحاسبات
 رتبة من رتبة أقل موظف قبل من التحقيق تم فإذا رجة؛د يعموه من أو مفتش رتبة من رتبتو تقل

لذا  و الشخصي أو المادي االختصاص عدم أو االختصاص تجاوز ركن أمام نكون فإننا مفتش
 المادي االختصاص عدم قواعد لنفس يخضع الجبائي القانون في المادي االختصاص عدم فإن

 أحد أخذي  الموضوعي االختصاص عدم نأ عمى نقول أن فيمكن بالتالي و ، العام القانون في

 :التالية األشكال

 :موازية إدارية جهة اختصاص عمى االعتداء -/1 
 أو مساوية أخرى سمطة ادارية  اختصاص عمى باالعتداء  قيام سمطة ادارية  ومعناه      

 في ختصاصاال المشرع منح ما إذا إالا  بينيما، أي تبعية أو رئاسية رقابة ىناك ليس ولو  موازية

 يمتنع القرار الجيتين إحدى أصدرت ما إذا الحالة ىذه ففي جية من ألكثر معين قرار إصدار

 .األول القرار مع يتعارض آخر قرار تصدر أن الثانية اإلدارية الجية عمى
  :منها أعمى إدارية جهة اختصاص عمى دنيا إدارية جهة اعتداء -/2 

 حصل فإذا منو؛ تفويض دون رئيسو اختصاص من راً قرا المرؤوس يصدر عندما تحدث و     

 في وقوعا الحاالت أكثر من الحالة ىذه و،  االختصاص عدم بعيب معيبا يكون القرار فإن ذلك

 اإلداري العمل
 :منها أدنى جهة اختصاص عمى عميا إدارية جهة اعتداء -/3 
 معين قرار إصدار يف لممرؤوس الصالحيات بعض المشرع يمنح   الحيانبعض افي         

 الجية محل نفسو الرئيس يحل أن يجوز ال الحالة ىذه في و اإلداري رئيسو من تعقيب دون

 األدنى الجية تباشر أن لحين ينتظر أن الرئيس عمى يتوجب و منو، أدنى ىي التي اإلدارية
الغالب   يوفالقانون  بو يسمح ما حدود في عميو  الرقابة في سمطتو يباشر ثم من و الختصاصيا

 ضمانا   مرؤوسيو أعمال عمى التوجيو و اإلشراف و الرقابة حق يتولى  اإلداري الرئيس فان

 مشتركاً  االختصاص يكون أن يحصل قد و ، عميو يشرف و يديره الذي العام المرفق سير لحسن
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 بممارسة اإلداري الرئيس يستقل أن يجوز ال ىنا و المرؤوس و الرئيس بممارستو يقوم إذ

 .االختصاص عدم بعيب مشوباً  قراره اعتبر إالا  و المرؤوس مع بممارستو قام إذا إالا  الختصاصا

 :الالمركزية الهيئات عمى المركزية السمطة اعتداء -/4 
 الرقابة ىذه اتخذت سواء الالمركزية الييئات عمى المركزية لمسمطة حدودالقانون  يضع       

 الحدود في اتياختصاصا من جانب مباشرة في السمطات ىذه محلا  الحمول أو التصديق طابع

 .القانون رسميا التي

 التي القانونية الحدود بو تتجاوز قراراً  المركزية السمطة تصدر أن يجوز ال األساس ىذا عمى و
 و الالمركزية؛ أو المحمية الييئات اختصاص ضمن يقع اختصاصاً  تمارس و المشرع ليا رسميا

 ال و فيو الحمول حق القانون يخوليا لم معين اختصاص مباشرة في محميا يحل أن ليا يجوز ال
   الموضوعي االختصاص عدم بعيب مشوبا عمميا كان إالا  و اتخذتو قرار تعدل أن ليا يجوز

(1). 

 ليا اعترف مرفقية أو إقميمية مصالح وجود أساس عمى يقوم الالمركزية وبالتاكيد فان نظام    

 االختصاصات ىذه مزاولة في االستقالل من معين قدر و االختصاصات نم محدد بقدر المشرع

  .  الدولة في المركزية السمطة وصاية تحت

 :المكاني والزماني لعون الرقابة الجبائية االختصاص :الثاني الفرع

عون الرقابة   يكمف بو  الذي االختصاص من صنفين  بين يجب ان نفرق  ىنا       
 الزماني.  االختصاص المكاني و  االختصاص ىما و  ؛الجبائية

  

 المكاني االختصاص اوال:

  ياـصاصـاخت تمارس من حقيا إدارية  يئاتـطات وىيـسم  الحظ  ان ىناكــالم 

 

  

 

 عنببت ، 2007 طبعت، دوٌ انخوسیع، و نهنشز انعهوو دار اإلنغبء، دعوى اإلداري، انمضبء بعهي، انصغیز يحًذ .د :نظزا-1
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 القانون يحدد و يقيد المحمية اإلدارة سمطات و ىيئات بينما  ، 1الوطنيعبر كامل التراب      

 . اإلقميمي اختصاصيا إطار و نطاق

 االختصاص عدم عيب لوجود اتيقرارا بطالن النطاق لذلك تجاوزىا عمى يترتب حيث        

 سواء الجبائية اإلدارة لموظفي انيالمك االختصاص يتحدد القاعدة ىذه عمى بناءاً  و .المكاني

 الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق أو   المحاسبي التحقيق إطار في اختصاصيم كان

 ىي و ا،بي  المعينين الضرائب إدارة مصمحة إلى بالنظر الجبائي لمتصحيح بالنسبة أو الشاممة،

 الضريبة؛ نوع الختالف تبعاً  يختمف الذي  الضريبة فرض مكان اختصاصيا بدائرة يقع التي

 بالنسبة الرئيسية المؤسسة بو توجد التي المقر أو بالضريبة المكمف إقامة محلا  عن يخرج ال لكن

 المقر أو بالخارج لممقيمين بالنسبة الرئيسية المصالح تواجد مكان أو المعنوي؛ لمشخص

 االختصاص تمديد ةإمكاني إلى اإلشارة تجدر و .الفعمية اإلدارة مقر أو لمشركة االجتماعي

 بعض في أنو غير العامة، لمقاعدة طبقا الوالية، إقميم كل لتشمل بالتحقيق المكمفة الجبائية لإلدارة

 و لحجميا نظرا الوالية إقميم كافة عمى اختصاصيا تمارس أن الجبائية لإلدارة يمكن ال الواليات
 يعترض قد لكن  معين بقسم  فقط فتختص مستواىا عمى تمارس التي النشاطات أىمية و لحجم

 يتعرض لم اإلشكاالت ىذه و الضريبة، فرض بمكان اختصاصو لتقيد إشكاالت الجبائي المحقق

 لعنوانو بالضريبة المكمف يريتغ كحالة الجبائية اإلجراءات قانون إطار في الجزائري المشرع ليا

 .الضريبة فرض لمكان أي

 وضعية عمى المطبق الحلا  عمى قياسيا يمكن ،الحالة ىذه امام المشرع سكوت أمام و      

 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 184 المادة لنص وفقا الضريبة تحصيل

  المكمف يكون عندما) :يمي ما عمى المباشرة الضرائب قانون من 184 المادة تنص إذ
 أو الرئيسي مقره مكان وأ االستغالل أو المؤسسة مديرية مقر إما بتحويل قام قد بالضريبة

 
 

 انوسیز األول، انوسیز انجًھوریت، رئیس في انھیئبث ھذه حخًثم   -1
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 المتعمقة و ابي  مدين ىو التي االشتراكات فإن الرئيسية، إقامتو أو أوسكناه مينتو ممارسة مكان

  السنة عن المستحقة الشركات أرباح عمى الضريبة أو اإلجمالي الدخل عمى بالضريبة
  يمكن سواء حد عمى التقادم؛ يمسيا لم السابقةالتي السنوات و التحويل، فييا حصل التي المالية
 .( الجديد لموضع المطابق الضريبة فرض بمكان قانوناً  فرضيا

 بعد الضريبة بتحصيل مختصة أيضا تكون التغير قبل المختصة الجبائية اإلدارة أن بمعنى   

 لعنوانو بالضريبة المكمف تغير قبل بالتحقيق المختصين الجبائيين عواناأل فإن بالتالي التغير،و

 لم ما لمتغير السابقة المرحمة عن المستحقة الرسوم و الضرائب في بالتحقيق كذلك يختصون

 .التقادم يشمميا

 
 لعون الرقابة الجبائية  الزماني االختصاص :ثانيا 

 الجبائي لممحقق و عامة بصفة اإلداري ف من المعموم ان االختصاص الزماني لمموظ       

 تاريخ من ابتداءاً  مشروعة العون ىذا عن الصادرة القانونية التصرفات تكون أن خاصة، بصفة

 األخير ىذا يصبح الجبائي لممحقق التعيين قرار صدور منذ و فإنو بالتالي و تعيينو، قرار صدور

 لفترات بالنسبة حتى الجبائي التصحيح بأعمال القيام و بالضريبة المكماف وضعية لرقابة مختصاً 

 .التقادم يمسيا لم ما لتعيينو سابقة

 الزماني االختصاص عدم بعين مشوبة تكون الجبائي المحقق قرارات فإن األساس ىذا عمى و

 :التالية الحاالت في

 .بذلك لمقيام الصفة يممك يعد لم موظف شخص من القرار صدر إذا 1-
 .القانون يقررىا التي المدة خارج القرار صدر إذا 2-

 : (الجبائي المحقق)  لمموظف بالنسبة -/أ
 الموظف أو الشخص من ( الجبائي التحقيق بإجراءات القيام أي)  القرار يصدر أن البد     

 طبقا   ميامو انتياء تاريخ إلى تنصيبو أو تعينو تاريخ من أي ،ميامو أداء أثناء المختص

   .  عولالمف الساري لمتشريع

 :القانونية لممدة بالنسبة -/ب
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 أو الموظف عمى يتعين فإنو القانوني، بالتصرف لمقيام معينة فترة و مدة القانون حدد ما إذا    

 و باطال عمميا اعتبر إالا  و المدة، ىذه خالل بو تقوم أن موضوعاً  المختصة عامة بصفة اإلدارة
 الجبائي لمحققا  ىذه الفترة من  خارج يتخذ إجراء كل فإنا  ذلك عمى بناءاً  و .لإلبطال قابال

   .  القانونية المراكز عمى حفاظا باطاًل؛ يعتبر
 

 باإلعالم المتعمقة الضمانات  :الثاني المطمب

  

 في الشروع يمكن ال:) يمي ما عمى الجبائية اإلجراءات قانون من  27   المادة تنص          

 أو إرسال طريق عن مسبًقا، بذلك بالضريبة المكمف إعالم ندو  المحاسبة في تحقيق  أي إجراء

 في المحقق المكماف واجبات و حقوق بميثاق مرفقا بالوصول إشعار مقابل بالتحقيق إشعار تسميم

 تاريخ من ابتداءاً  أيام؛ عشرة ( 10 ) مدتو لمتحضير أدنى أجل من يستفيد أن عمى محاسبتو،

 .( اإلشعار ىذا استالم

   إجراء في الشروع يمكن ال )يمي ما بما  القانون نفس من مكرر20 المادة تقضي كما      

 أو إرسال طريق عن مسبقا بذلك بالضريبة المكماف إعالم دون المحاسبة في المصوب التحقيق

 بالضريبة المكمف التزامات و حقوق بميثاق مرفقا بالوصول إشعار مقابل بالتحقيق إشعار تسميم

 استالم تاريخ ابتداءا أيام 10 مدتو لمتحضير أدنى أجل من يستفيد أن عمى تو،محاسب في المحقق

 ( اإلشعار

 

    الشاممة الوضعية في معمق بتحقيق القيام يمكن ال)  :القانون نفس من 21 المادة تنص كما  

 من مسبقا بذلك بالضريبة المكمف إعالم دون الدخل عمى بالضريبة يتعمق فيما طبيعي؛ لشخص

 المكمف واجبات و حقوق بميثاق مرفقا باالستالم، إشعار مع لو تسميمو أو بالتحقيق إشعار خالل

 يوما   15   عشر بخمسة لمتحضير أدنى أجال منحو و الجبائية وضعيتو في المحقق بالضريبة

 .( تاريخاالستالم من ابتداءاً 
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 المكمف إعالم إلزامية أوجب الجزائري المشرع أن وتبعا لممواد المذكورة اعاله نجد ان        

 مجمل في المعمق التحقيق أو ب المصو أو المحاسبي بالتحقيق األمر تعمق سواء بالضريبة

  لسنة المالية قانون قبل عميو منصوصا يكن لم اإلجراء ىذا مثل إنا  و الشاممة الجبائية الوضعية
1991 

 إلى الحال ىذا عمى العمل ظلا  و دفاعو تحضير و ممفو  لتييئة أجال بمنحو حتى الو  (1) 

 المكمف إعالم إلزامية عمى نص الذي المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون صدور حين

 دفاعو. لتحضير بمدة يستفيد أن و إعالمو قبل بالتحقيق بالضريبة

  ، .الجبائية اإلجراءات قانون من  21 مكرر، 27المادتين بموجب تأكيده تم ما ىذا و    

 بالضريبة المكمف إعالم دون تحقيق بأي القيام الجبائية اإلدارة ألعوان يمكن ال ىذا عمى و

 تظير ىنا و باالستالم؛ إشعار مقابل لو تسميمو أو بالتحقيق إشعار إرسال طريق عن مسبقا

 المكمف أن عمى باإلثبات إللزاميتيا نظراً  الجبائية، لإلدارة بالنسبة لإلشعار البالغة األىمية

 حجة أي ليا يكون أن دون التحقيق إلجراء صحيحة بطريقة أعمم و اإلشعار استمم قد ريبةبالض

 إرسالية حيث من سواء الشروط من بمجموعة اإلشعار ىذا يحتوي أن عمى شفاىة، إعالمو في

 أو الحسابات في التحقيق كان ما إذا التحقيق نوع حسب تختمف التي و محتواه حيث من أو

 البطالن طائمة تحت بينيا فيما تشترك تبقى لكنيا الشاممة؛ الوضعية مجمل يف المعمق التحقيق

 .التحقيق عممية أثناء بمستشار االستعانة في بالضريبة المكمف إمكانية إلى اإلشارة في
 

 بالرقابة  اإلشعار شروط :األول الفرع
 التحقيق؛و عممية في البدء قبل الشروط منبكثير  بالتحقيق اإلشعار الجزائري المشرع احاط   

 بالضريبة لممكمف يمكن باطمة اإلجراءات جميع وقعت إال و االحترام واجبة شروطاً  منيا جعل

  ما منيا مين؛ـقس إلى يقــبالتحق عارـاإلش شروط تقسم و بالبطالن فييا الطعن
 
   
 25ج ر رقم  11/15/1115المؤرخ في 1111المتضمن قانون المالية لسنة  52-11قانون رقم-1
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 الجبائية اإلجراءات قانون في وردت التي اإلشعار،و إرسال بكيفية متعمق وـــى       
 منيا و ؛ 1

 أما قضائية، تسوية أو إفالس حالة في بالضريبة المكمف كان إذا ، التجاري القانون في ورد ما

 إلشعارا من البيانات فييا تختمف بدورىا التي و اإلشعار؛ بمحتوى فتتعمق األخرى الشروط

 الوضعية مجمل في تتعمق التي البيانات تمك و المصوب التحقيق و الحسابات في بالتحقيق

 .الشاممة الجبائية

 إلى ثم بإرسالو، المتعمقة بالشروط يتعمق فيما بالتحقيق اإلشعار شروط إلى سنتطرق ىذا عمى و
  .بالتحقيق اإلشعار محتوى شروط

 :شروط ارسال االشعار بالرقابة    - أ
 تحت بالتحقيق قيامو قبل بالضريبة المكماف إعالم انو يجب دكرنا فيما جاء اعاله        

(2)  اإلشعار إرسال أو اإلعالم ىذا يكون قد و البطالن طائمة
 

 رسالة طريق عن إما بوسيمتين؛ 

 أن عمى باالستالم، إشعار مع مباشرة اإلشعار بتسميمو أو االستالم وصل مع عمييا موصى

 بل فقط بالضريبة المكمف إلى إرسالو يكفي ال بالتالي و رقابة؛ عممية كل بداية في اإلشعار يسمم

 لذلك باإلشعار؛ عممو إلى توصل بأنو كدليل ليصبح قبمو، من اإلشعار ىذا يستقبل أن البد

 كأن عديدة مشاكل لتفادي بالضريبة المكمف إلى مباشرة اإلشعار تسميم طريقة المحققون يفضل

 في متحججا عممو إلى الوصول في تأخر أنو أو اإلشعار وصول عدم بالضريبة المكمف يدعي

 بالتحقيق األمر تعمق إذا ؛ اإلشعار إرسال تاريخ من ابتداءاً  أيام 10 ىي و المحددة بالمدة ذلك

 الجبائية لموضعية المعمق لمتحقيق بالنسبة يوماً  15 مدة ة المصوب التحقيق أو المحاسبي

 اإلشعار، استالم قبول عدم حالة في صحيحاً  بالضريبة المكمف إعالم يعتبر كما ، الشاممة

  حـــــــــــصريــــالت دون نوا عنو  غير أنو أو بذلك، عممو رغم بريدـــــــال من بوــــــــسح ضـــــــــــبرف

 
 
 .انجببئیت اإلجزاءاث لبنوٌ 20 انًبدة :أنظز  -1 
 فیھب یضع و عهیھب بخخى یؤشز األخزى انثالثت و ببنضزیبت، نهًكهف حسهى واحذة نسخ، 04 في یكوٌ ببنخحمیك اإلشعبر -2 

 نهًحمك حزجع و االسخالو حبریخ
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 في الصفة يفتقد شخص إلى اإلشعار تسميم تم إذا لكن الضرائب؛ إدارة إلى التغير بذلك      

 إذ باطاًل؛ فيكون الجديد لضريبةبا المكمف بعنوان الجبائية اإلدارة توصل من بالرغم لو تسميمو

 إذا شخصياً  بالضريبة المكمف إلى اإلشعار يرسل أن المحاسبات في التحقيق مجال في القاعدة

 رئيس قديكون الذي القانوني، ممثمو إلى فيسمم معنوياً  شخصاً  كان إذا أما طبيعيًا، شخصاً  كان

 التي و   التجاري القانون 638 دةلمما طبقا المساىمة لشركة العام المدير أو اإلدارة مجمس

 يمثل و لمشركة العامة اإلدارة مسؤوليتو، تحت اإلدارة مجمس رئيس يتولى" ) :يمي ما عمى تنص

 كل في الشركة باسم لمتصرف الواسعة بالسمطات الرئيس يتمتع الغير مع اتي عالقا في الشركة

 السمطات كذا و المساىمة عياتلجم صراحة القانون يخوليا التي السمطات مراعاة مع الظروف

 ....( "  .الشركة موضوع حدود في و الدارتيا خاصة بكيفية المخصصة

 إرسال يجب الشاممة؛ الجبائية الوضعية مجمل في المعمق بالتحقيق األمر تعمق إذا أما    

 حالة في تثور قد المشكمة أن غير شخصيًا، بالضريبة المكمف الشخص إلى بالتحقيق اإلشعار

 زوج إلى يسمام الذي اإلشعار أن الفرنسي الدولة مجمس رأى ىنا و بالضريبة؛ المكمف يابغ

 لممكمف تسمم واحدة نسخ، 04 في كوني قبالتحقي اإلشعار ان ، يعتبرصحيحاً  بالضريبة المكمف

  لممحقق ترجع و االستالم ويضع فييا تاريخ  عمييا  بختم يؤشر األخرى الثالثة و ة،يببالضر 
  .الرقابة ممف في بيا ليحتفظ

  
 المشرع فإن قضائية تسوية حالة في أو تصفية أو إفالس حالة في وجد إذا ماا          

 لنص فطبقا، اإلشعار كيفية التجاري القانون من 273، 267، .244 المادة في حدد الجزائري

 المكمف كان إذا المصفي إلى يرسل فاإلشعار التجاري، القانون 267 المادة و 244 المادة

 .تصفية أو إفالس حالة في بالضريبة

 273 المادة لنص طبقا   رئيسية بصفة المدين إلى فيرسل قضائية تسوية حالة في كان إذا أما

 إلى بالتحقيق اإلشعار فيرسل وفاة حالة في بالضريبة المكمف وجد إذا أما .التجاري القانون

 .الورثة
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 :بالتحقيق اإلشعارمضمون  – ب
 حالة في بحمايتو المشرع يكتف فمم حماية المكمف بالضريبة محفوظة بضمانات اخرى،ان    

 ىذا ضمن إذ ذلك من أبعد إلى راح بل لمتحقيق، سيخضع بأنو تبميغو و بالتحقيق اإلشعار إرسال

 ألخذ بالضريبة لممكمف اللمجا تفتح أن انيشأ من التي اإللزامية البيانات من اإلشعاربمجموعة

 يجب أنو غير،الجبائية اإلدارة اتجاه حقوق من بو يتمتع بما تذكيره و عمىالتحقيق يةأول فكرة

 في تحقيقا كان إن إجراءه، المراد التحقيق نوع بحسب اإللزامية البيانات ىذه في التمييز

 .الشاممة الجبائية الوضعي مجمل في معمق تحقيق أو المحاسبات
 

 بالرقابة اإلشعار بيانات -أ 
 في بالتحقيق اإلشعار في توافرىا الواجب البيانات من مجموعة حدد المشرع أن نجد     

  الجبائية، اإلجراءات قانون من20 المادة الرابع، البند الثانية، الفقرة إلى بالرجوع و ،الحسابات
 :كالتالي نجدىا

 رتبيم و أسمائيم و مبيألقا تحديد من العبرة و بالتحقيق، القائمين رتب و أسماء و ألقاب -

 .المحاسبي بالتحقيق القائم لممحقق الشخصي االختصاص لمتأكيدعمى
 الجبائيةاإلدار  احترام مدى تبيان ذلك من الغرض و المكان، بعين تحقيق أول ساعة و تاريخ -

 .أيام 10 ب المحددة و بالضريبة لممكمف بالنسبة لمتحضير لممدةالقانونية

 التحقيق بعممية المكمفين المحققين أنا  من ليتأكد ىنا العبرة و ؛فييا التحقيق يتم التي الفترة ذكر -
 .المتقادمة الفترات راقبوا أن و ليم يسبق لم المحاسبي

 في األنواع ىذه من نوعاً  يذكر لم فإذا بالتحقيق، المعنية الرسوم و الضرائب و الحقوق ذكر -

 إشعاره في يذكره لم الذي النوع ىذا في التحقيق بذلك القيام يمكنو فال فيو، التحقيق أراد إشعارىو

 القيمة عمى الضريبة و المباشرة الضرائب إلى إشعاره في أشار إذا مثال البطالن؛ طائمة تحت

 لو يجوز ال فإنو التجارية و الصناعية األرباح عمى الضرائب مثال يذكر أن دون المضافة

 األرباح عمى يجريو الذي التحقيق اعتبر إالا  و الضرائب؛ من األخير النوع ىذا في التحقيق

 .باطالً  التجارية و الصناعية
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 وقع إالا  و بمستشار؛ االستعانة في الحق لو أنا  التحقيق محل بالضريبة لممكمف أن تبيان -

 .البطالن طائمة تحت التحقيق

 .واجباتو و حقوقو فيو يحدد الذي بالضريبة المكمف بميثاق اإلشعار إرفاق -
 تحقيقا باعتباره المصوب التحقيق في توافرىا الواجب البيانات نفسيا ىي البيانات ىذه و

 أن إلزامية عمى مكرر 20 المادة من الثالثة الفقرة في أضاف الجزائري المشرع أنا  محاسبيًا؛فقط

 العمميات بطبيعة إعالمو يجب كما التحقيق في التصويب طابع بالتحقيق اإلشعار في يوضح

 .فييا المحقق

 :الشاممة الجبائية الوضعية مجمل عمىا شعار الرقابة  اتبيان-ب 
 بالتحقيق األمر تعمق إذا بالتحقيق اإلشعار في توافرىا الواجب البيانات من مجموعة نجد     

 قانون 21 المادة من الثالث البند الثانية الفقرةبالرجوع الى  ودلك الجبائية، الوضعية مجمل في

عكس   عمى البيانات ىذه في يتوسع لم الجزائريننا نجد  المشرع غير ا  الجبائية، اإلجراءات
 :في البيانات ىذه تتمثل و ةالمحاسبي الرقابة

 عمى أكد الذي الفرنسي المشرع أيضا إليو ذىب ما ىو و فييا، التحقيق يتم التي المدة تبيان -

(1) الفحص سنوات تحديد
 .طبيعتو و   

  

 طائمة تحت التحقيق عممية أثناء بمستشار االستعانة ب  بةبالضري لممكمف حق  إلى اإلشارة -

 .البطالن
 .بالضريبة المكمف واجبات و حقوق بميثاق مرفقا اإلشعار يكون أن -
 محاسبياً  تحقيقا كان سواء بالتحقيق اإلشعار في المشرع أوردىا التي البيانات أنا  نجد ىنا من و

  نوع حسب الثاني إلى إشعار من تختمف لشاممةا الجبائية الوضعية مجمل في معمقا أوتحقيقا
 البطالن طائمة تحت ذكره المشرع أوجب الذي و واحد بيان في تشترك أنيا غير التحقيق،

 بتـيث ما ىو و ، بمستشار االستعانة بنوعيو يقـالتحق محل ريبةـبالض المكمف حق ىو و

 
 .نشبيهتا انجببئیت انوضعیت يجًم في انخحمیك :انذلیك ببنفحض یمصذ -1
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 من المشرع يسعى الذي و الدفاع لحق لتكريسيا الجزائري التشريع في الضمانة ىذه أىمية     

 النوع ليذا التكريس ىذا أنا  غير التحقيق، محل بالضريبة المكمف لصالح تدعيميا إلى خالليا

 يى و الضرائب إدارة بالضريبة المكمف يواجو عندما باألخص تستشفو أن يمكن الضمانة من
 تحقيق ستار تحت مواجيتو في خاللو من تتعسف و تستغمو قد عام، بامتياز تحظى التي

 .لمدولة العامة المصمحة

 دالر  لحق المحددة المدة و بالضريبة المكمف بميثاق الخاصة الشروط :الثاني الفرع

 يثاقم معو يصحب لم ما الجبائيين المحققين قبل من التحقيق عممية في البدء يمكن ال      

 بالضريبة المكمف واجبات و حقوق من التحقق شأنو من الذي و إياه تسميمو و بالضريبة المكمف

 الجبائية الوضعية مجمل في معمقا تحقيقا أو المحاسبات في تحقيقا كان سواء التحقيق محلا 

 البد ذلك بلمقا في لكن التحقيق بعممية لمقيام جوىرياً  إجراءاً  يعتبر اإلجراء ىذا لربما و الشاممة،

 و العممية ليذه نفسو لتحضير بالضريبة المكمف إلى منحيا الواجب القانونية المدة احترام أيضا
 .المقارنة الدول في بو معمول تشريع كل حسب المدة ىذه تختمف

  

 : بالضريبة المكمف بميثاقالخاصة  الشروط – أ
 أي بداية قبل ذلك و الجبائي المحقق بلق من باألمر المعني إلى تسميميا يتم الوثيقة ىذهان      

 المطبقة العامة القواعد مبسطة بمغة يشرح و يمخص بالضريبة المكمف فميثاق، جبائي تحقيق

 العممية ىذه أثناء واجباتو و حقوقو فيم من بالضريبة المكماف تمكن بصورة التحقيق عممية أثناء

 واجبات و حقوق عمى تحتويالتي ت وتصدر ادارة الضرائب ىذه الوثيقة ،بسيولة قبوليا و

 مجرد الوثيقة ىذه تعتبر و .  بالضريبة المكمف اقابميث لمرقابة،تسمى الخاضع بالضريبة المكمف

 تتضمنو ما سوى االلزامية القوة من ليا ليس و القانونية الوثائق درجة إلى ترقى ال استرشادية أدلة

 محل بالضريبة لممكمف تطمينات من عميو وفرتت ما أو  بيا الوفاء يتعين أدبية التزامات من
 اإلجراءات   يبين كما ، صراحة القانون عمييا نص التي و ا يتمتع التي حقوقو بتبيان الرقابة
  مع، تطبيقيا عن اإلدارة تبتعد عندما وقوــحق عمى لمحصول الالزمة
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 إدارة تكن لم و 1996 سنة الجزائر في مرة ألول صدر بالضريبة المكمف ميثاق أن العمم
 .بذلك يمزميا قانوني نص وجود لعدم نظراً  بتقديمو ممزمة الضرائب

 مرفقا يكون أن عمى بالتحقيق إشعار إرسال مبدأ كرس 2000 لسنة المالية قانون بموجب و     
 المتان و منو 07 و 04 المادتين بموجب ذلك و بالضريبة المكماف واجبات و حقوق بميثاق

(1) مكرر131تينالماد بتعديل قضت
 المادة و المباشرة الضرائب قانون من   197المادة و  

 بطالن إلى تخمفو يؤدي إلزامي إجراء منو جعل و الجبائية،  اإلجراءات قانون من  27/4

 . التحقيق إجراءات
 

 :لمتحضير القانونية لآلجال الجبائية اإلدارة احترام - ب
 الجبائي التحقيق بعممية القيام لو يتسنى ال الجبائي المحقق كما ذكرنا  من قبل فان         

 إعالم بعد إالا  الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق و المحاسبات في التحقيق بنوعيو

 وفقا الجبائية اإلدارة عمى ىنا من و لمتحضير؛ الكافي األجل منحو و بذلك، بالضريبة المكمف

 إلرسال الموالي اليوم من ابتداءاً  تسري كاممة أيام 17 عشرة ةمد احترام الجبائي الجزائري لمتشريع

 خمسة مدة و المصوب؛ التحقيق و المحاسبات  في بالتحقيق األمر تعمق إذا بالتحقيق، اإلشعار

 ىناك أن غير.الشاممة الوضعيةالجبائية مجمل في بالتحقيق األمر تعمق إذا يوماً  15   عشر

 اإلشعار يسمم فينا مفاجئة؛ برقابة الجبائية اإلدارة قيام حالة ىي و المشرع أوردىا استثناءات

 استنفاذ بعد إالا  الوثائق رقابة الحالة ىذه في يجوز ال أنو غير المراقبة بعممية البدء قبل بالتحقيق

 في الجبائي المحقق يبدأ القانونية؛ المدة يةنيا بعد و سابقًا؛ عمييا المنصوص التحضير مدة

 .التحقيق إلجراء لو الممنوحة القانونية المدة ذلك في محترما الرقابة عممية

 

 

 
)تنقل هذه االحكام 222وملغاةبموجب المادة 2222مكرر معدلة بموجب قانون المالية لسنة 131انظر المادة -1  

قانون االجراءات الجبائية(    الى   

. 
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 إذ لمتحضير بالضريبة لممكمفة حةالممنو  المدة بين ميز قد الجزائري المشرع أن نجد تبعا لذلك   
 بالنسبة بالتحقيق اإلشعار إلرسال الموالي اليوم من ابتداءاً  تسري كاممة أيام 10 منيا جعل

 .الجبائية الوضعية مجمل في لمتحقيق بالنسبة يوما 15 ميمة والمحاسبي   لمتحقيق

  

 بمستشار االستعانة امكانية   :الثالث الفرع

 و جوىري حقويعتبر  الضريبية اإلدارة أمام التمثيل اضع لمضريبةمن حقوق الخ         

 الشخصي التالقي محورىا الضريبية اإلدارة و بالضريبة المكمف بين العالقة أنا  ذلك أساسي؛

 بالمحقق يسمى ما أو الجبائية اإلدارة موظف قبل من تمثل اإلدارية فالجية الطرفين، بين

 في ىو و عنو، وكيل طريق عن أو بنفسو حاضراً  يكون أن ا إم بالضريبة المكمف أما الجبائي،

 .المستشار الجزائري القانون

 لممكمف أحقية منح و صراحة؛ الجزائري المشرع عميو نص الجوىري الحق ىذا أنا  نجد و    

 مجمل في التحقيق أو المحاسبات في بالتحقيق األمر تعمق سواءً  التحقيق محلا  بالضريبة

  .الضريبية اإلدارة أمام التمثيل في الشاممة ةالجبائي الوضعية

 فإن منو 21 مكرر، 20 ،20 المواد  نص باستقراء و الجبائية اإلجراءات لقانون فبالرجوع 

 موقف ما إذن الجبائي، التحقيق عممية أثناء بمستشار االستعانة ضرورة عمى  أكد المشرع

 ؟.اإلداري القاضي قبل من طبيقيات مدى ما و الضمانة ىذه تطبيق في الجزائري ع المشر

 :بمستشار االستعانة ضمانة من الجزائري المشرع موقف   *  
 

 ):يمي ما عمى تنص التي و الجبائية اإلجراءات قانون   من2البند 4-27بالرجوع الىالمادة    
 أول ساعة و تاريخ كذا و المحققين رتب و أسماء و ألقاب بالتحقيق اإلشعار  يبين أن يجب"

 كذا و المعينة، األتاوى و الرسوم و الضرائب و الحقوق و فييا التحقيق يتم التي الفترة و تدخل

 المكمف ان اإلجراء بطالن طائمة تحت صراحة تشير أن و عمييا اإلطالع الواجب   الوثائق

 (."الرقابة عممية أثناء اختياره من بمستشار يستعين أن يستطيع بالضريبة
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 و التحقيق موضوع الفترة بالتحقيق اإلشعار يذكر أن" :)يمي بما تقضي 2 البند 21 المادة أما    
 يستعين أن في الحق لو بالضريبة المكمف أن اإلجراء، بطالن طائمة تحت صراحة، يشير   أن

 (."...ىو يختاره المراقبةبمستشار عممية خالل

 المكمف تنبيو ضرورة عمى حرص الجزائري المشرع أنا  نجد المذكورتين المادتين من     

 الجبائية الوضعية في رقابة أو المحاسبات في رقابة كانت سواء الجبائية الرقابة محلا  بالضريبة

 إجراءات بطالن إلى يؤدي قد اإلجراء ىذا أنا  و بمستشار؛ االستعانة ضرورة عمى الشاممة

 القيام أثناء بمستشار نةاالستعا ضرورة عمى التنبيو أو التبميغ يتم و ، إغفالو حال في التحقيق

 التحقيق محل بالضريبة المكامف إلى بالتحقيق اإلشعار بإرسال
 إدارة واجب من أنو يعني  (1)

 .ىو اختياره من بمستشار االستعانة في الحق لو بأن إعالمو الضرائب

 وجود و حضور بالضرورة تعني ال بمستشار االستعانة ضمانة أن عمى التنويو من البد أنو غير
 بالضريبة المكمف رفض أو التحقيق عن المستشار غاب فإذا التحقيق عممية أثناء المستشار

 التحقيق مجريات عمى سمباً  يؤثر ال بالتحقيق اإلشعار في بذلك إعالمو صحة رغم بو االستعانة

 .الرقابة لعممية الحسن السير و
 اختيارية التحقيق عممية ءأثنا المستشار حضور من جعل المشرع أنا  نجد ىذا خالل من و     

 عدمو من المستشار فحضور بو؛ القيام عمى يؤثر ال لمتحقيق حضوره عدم و بالضريبة لممكمف

 اإلشعار في الضمانة ىذه إلى اإلشارة ضرورة إنما و القانون، يحمييا التي الضمانة ىو ليس

 .التحقيق إجراءات بطالن إغفاليا عمى يترتب التي ىي و بالتحقيق

 في الفصل يتم فإنو غيابو حالة في لكن بالضريبة مكمف  ألي طبيعي حق أنو من غمفبالر 

 .الرقابة بعممية القيام أي الموضوع

 

 

 

 

 

  
 16 ص انسببك، انًزجع ببنضزیبت، انًكهف يیثبق :أنظز 1 . 
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 الآلنية لمرقابة الجبائية الضمانات :الثاني المبحث
 

 عن الدفاع و نفسو لتحضير   بالضريبة ممكمفصة لبنتياء المدة القانونية المخص        

يبدا العون المكمف بالمراقبة الجبائية في  المحاسبات، في لمتحقيق قانوناً  لو الممنوحة حقوقو
 بمدة المتعمقة تمك أىميا الجوىرية؛ اإلجراءات من مجموعة يحترم أن عمى  التحقيق الميداني 

 اإلجراءات قانونمن  21، 4 فقرة مكرر 20، 20 وادالم ألحكام تطبيقا المكان بعين التحقيق

 المكمف حقوق من  حقب تمس   نيا أ دام ما باطمة؛ التحقيق إجراءات اعتبرت إال و، الجبائية

 عمى الجبائية؛ اإلدارة مع ممتاز مركز في تجعمو و قانونية؛ ضمانة لو يشكل الذي و بالضريبة

 الممارس النشاط طبيعة إما أساسيين عاممين إلى المحاسبات في التحقيق مدة تحديد يخضع أن

 التحقيق إطار في و أنو غير المحقق، السنوي األعمال رقم إلى أو بالضريبة المكمف قبل من

 المكمفين بين لمتمييز معايير أي يضع المشرع فإن الشاممة الجبائية الوضعية مللمج  المعمق

 ألزمو احتراميا؛ المحقق عمى الجبائي المشرع ألزم التي الضمانة ىذه جانب إلى و ، بالضريبة

   التحقيق فترة أثناء بالضريبة المكمفين مع  المباشر الحوار أسموب ينتيج أن ضرورة إلى أيضاً 

  
 ونتناول ىذه الضمانات بالتفصيل من خالل المطمبين التاليين:       

 
 الجبائي التحقيق زمن تحديد :األول المطمب 

 لمقابمة المباشرة اثناء الرقابة الجبائيةا :الثاني المطمب 
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 الرقابة الجبائية  زمن تحديد :األول المطمب

 إلجراء القانونية المدة تحديد عمى الجبائية، اإلجراءات قانون من 27،21المواد تنص        

 لمدةا ىذه أن غير .الجبائيين المحققين قبل من بالتحديد و الجبائية اإلدارة قبل من التحقيق

 الشاممة، الوضعية مجمل في المعمق التحقيق في عنو و   المحاسبات في التحقيق من تختمف

 فالتحقيق تحديدىا؛ محددألجل و معين معيار عمى تقوم التحقيقين ىذين من واحد كل أن كما

 األمر تعمق إذا أما بالضريبة؛ المكمف يحققو الذي األعمال رقم معيار عمى يقوم المحاسبي

 استالم تاريخ من واحدة سنة تتجاوز ال المدة فإن الشاممة الوضعية مجمل في قيقبالتح

 .بالضريبة المكمف يحققو الذي الدخل حجم إلى النظر دون تسميمو، تاريخ أو اإلشعاربالتحقيق

 أن يمكن ال بما حماية، الجزائري المشرع ليا وفر التي الضمانات من التحقيق مدة تحديد إن     

 يريد الذي اليدف و ، مطمقاً  بطالناً  باطمة التحقيق إجراءات كافة اعتبرت إال و زىاتجاو  يتم

 و الجبائية اإلدارة ا  تقوم التي لمعمميات بعرقمة ليس الضمانة ىذه وراء من يحققو أن المشرع
 الجبائية اإلدارة عن يصدر قد تعسف أي من بالضريبة لممكمف حماية أنو بل التحقيق؛ إطالة

 مكان أي المكان بعين تتم باعتبارىا خصوصيات من العممية ليذه لما نظراً  التحقيق، عممية أثناء

 إن أنو عمى اإلشارة تجدر لكن ،زبائنو أمام إزعاجاً  خالليا من لو يسبب قد الذي و عممو مزاولة

 ضبع في المبدأ ىذا عمى المشرع أوردىا استثناءات ىناك أن غير التحديد ىو العام المبدأ كان
 .الحاالت

 الرقابة عمى المحاسبة  فترة  تحديد :األول الفرع

 يستغرقيا التي المدة تحديد بالتحقيق لإلشعار اإللزامية البيانات من أن عمى تطرقنا فيما سبق   

 اإلجراءات قانون 20 المادة عميو نصت ما ىو و باطالً  اعتبر إالا  و المحاسبي   التحقيق

 .2712من قانون المالية 31 المادة بموجب ةالمتمم و المعدلة الجبائية

 حددت  نياإ بل الجبائي المحقق قبل من احتراميا الواجب المدة فقط تذكر لم 20 فالمادة 

      من شرطاً  إال التحقيق مدة ما و بالتحقيق اإلشعار يتضمنيا أن يجب التي الشروط من مجموعة
 بذلك بالضريبة المكمف إعالم دون باتالمحاس في تحقيق أي إجراء يمكن فال الشروط؛ ىذه

 جانب إلى التحقيق سيستغرقيا التي التحقيق مدة يبين أن عمى إشعار؛ إرسال طريق عن مسبقا
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 و ألقاب أيضاً  اإلشعار يحوي أن يجب كما بالضريبة، المكمف واجبات و حقوق بميثاق إرفاقو
 سيستغرقيا، التي المدة و التحقيق فييا سيجري التي الساعة و التاريخ و المحققين رتب و أسماء

 ممتازاً  طرفاً  منو تجعل مماا  بالضريبة بالمكمف الضمانةالخاصة ىذه عزز قد المشرع فإن بالتالي

 :ىما عاممين إلى بالنظر المدة ىذه تحدد و الضريبية، العالقة في

 أو لخدماتا عمى قائما نشاطاً  كان إن بالضريبة المكمف طرف من الممارس النشاط طبيعة -/أ

 كالتصنيع آخر نشاطاً 

 .بالضريبة المكمف نشاط من المحقق السنوي األعمال رقم -/ب
 ىذه حدد أنو إذ المحاسبات في الرقابة مدة لتحديد بمعيارين يكتف لم المصري المشرع أن غير

 :التالية باألسس المدة

 .العامل وأ اآللة إنتاجية أو المبيعات أو األعمال رقم أو اليومي اإليراد -/أ
 .تجزئة أو جممة أو محمي أو مستورد من النشاط ممارسة طبيعة حسب الربح نسبة -/ب
 .شتاءاً  أو صيفاً  موسمية أو عادية كانت سواء العمل أيام عدد -/ج
 .  (1)  النشاط لممارسة الالزمة اإلدارية المصروفات -/د 

 عين في تدخل أول تاريخ من يبدأ المحاسبات في التحقيق مدة احتساب أن القول يجب و       

 من بطمب إما بعد، فيما تعديمو تم أو بالتحقيق اإلشعار في قبل من تحديده تم سواء المكان

 بآخر المدة تنتيي و األسباب، كانت ميما الجبائي المحقق من بمبادرة أو بالضريبة المكماف

 كما الحاالت، كل في بالحجية عتتمت ال التواريخ ىذه أنا  اإلشارة يجب كما المكان، بعين تدخل

 من ال و طرفو من ال القانونية؛ المدة المحقق تجاوز تم ما إذا اإلثبات في عبئ أي يقع ال أنو

 بالضريبة لممكمف كضمانة المدة ىذه من التأكد ألن التحقيق، محل بالضريبة المكماف طرف

  ال و   استنباطيا يمكن التي القرائن أو لديو المتوفرة العناصر من اإلداري القاضي يستشفيا
  
 
 
 326 ص انسببك، انًزجع خیبط، طبرق :أنظز-1 
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 قانوناً  المحددة المدة المحاسبات في الجبائي التحقيق مدة تتجاوز أن األحوال جميع في يجب 

   المؤسسة نشاط طبيعة و السنوي األعمال رقم حسب الجبائية اإلجراءات قانون20 المادة في
 31 المادة بموجب و 2011 ديسمبر 28 في المؤرخ 2012 لسنة المالية قانون إلى ارةاإلش تجدر

 تكريس في زاد الجزائري المشرع فإنالجبائية اإلجراءات قانون  20 لممادة المتممة و لة المعد منو

 مدة من قمص أنو إذ المكان عين في المحاسبي التحقيق عممية أثناء بالضريبة المكمف   ضمانة

 ذلك من اليدف لربما و الجبائية، لإلدارة بالنسبة أشير 03 إلى أشير04 من المحاسبي يقالتحق

 عمى الضغط بغية التحقيق أمد إطالة من المحققين أي الجبائية اإلدارة أعوان تعسف منع

 الذي عممو مكان في المحققين بوجود فيو، يكون قد الذي التوتر من التقميل و بالضريبة، المكمف

 سوء من عنو يصدر قد ما أو سمعتو، عمى سمباً  ينعكس قد الذي و زبائنو و عمالءه ميوع يتردد

 .بالضريبة المكماف عمى المحقق من أو المحقق اتجاه التصرف

 حسب كذا و السنوي األعمال رقم بحسب التحقيق في تستغرق التي المدة بين نميز ىنا و     

 .المؤسسة نشاط طبيعة

 :اتالخدم تأدية مؤسسة  أ
 فييا، محقق مالية سنة لكل بالنسبة دج 1.000.000 يتجاوز ال السنوي أعماليا رقم كان إذا   

 أشير ( 03 ) ثالثة فييا التحقيق مدة تتعدى أن يمكن ال
(1)  

 :األخرى المؤسسات كل  ب
 المؤسسات كل" عبارة ذكر ألنو النشاط؛ لطبيعة أىمية المشرع يعط لم الحالة ىذه في و    

 لكل بالنسبة دج 2.000.000 يتجاوز ال السنوي المؤسسات ىذه أعمال رقم كان فإذا "خرىاأل

 إلى األجل د يمد أنو غير أشير، 03 أيضا فييا التحقيق مدة تتعدى فال فييا؛ محقق مالية سنة

 5.000.000 يفوق ال أعماليا رقم كان إذا األخرى لممؤسسات بالنسبة أشير ( 06 ) ستة
 ان ال ىـعم   م،ـالرق ذاـى فييا قـقـمح  ةـمالي ةـس كلـل  دج 10.000.000 و دج 
 
  
 .أشھز 04 انخحمیك يذة كبنج 2011 انًبنیت لبنوٌ ظم في -1 
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 المحقق األعمال رقم كان إذا أي األخرىاشير   تسعة المكان بعين التحقيق مدة تتجاوز
 دج 10.000.000 يفوق المالية السنة خالل 

 
 الواردة االستثناءات و الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق مدة تحديد :الثاني الفرع

 عميه
 

 :الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق مدة تحديد :اوال
 الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق أي التحقيق من النوع ىذا الجزائري المشرع استحدث  

1991 ديسمبر 18 في المؤرخ   1992لسنة  اليةالم قانون من 23 المادة بموجب الشاممة
(1) 

 عنوانو مكرر 6 قسم المباشرة، الضرائب قانون إلى يضاف" :يمي ما   عمى تنص التي و 

 ضمنو التحقيق من النوع ليذا استحداثو حين و ."الوضعيةالجبائية مجمل في المعمق التحقيق

 .رنسيالف القانون من ذلك مستمدا واحدة دفعة الضمانات جميع

 التحقيق مدة لتحديد معيار أي يحدد لم المشرع أن نجد   ؛21 المادة النظر في خالل من    

 عمى نصبي يالذ التحقيق طبيعة إلى ذلك يرجع و الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في المعمق

 الذي المحاسبات في التحقيق بخالف ىذا و مصدره أو قيمتو كانت أياً  بالضريبة المكماف دخل
 مدة التحقيق بسنة . المشرع  وحدد ،مدتو لتحديد معياراً  وضع

 و التحقيق بإجراء   السنة مدة تحترم لم إذا باطالً  الضريبة فرض من جعل المشرع أن نجد و   
 الوضعية في التحقيق إلجراء السمطات و الصالحيات كافة لممحقق يكون المدة ىذه خالل

 ما كل عن المعمومات جمع و الوثائق جميع عمى باإلطالع بالضريبة لممكمف الشاممة الجبائية

 تسميم أو استالم تاريخ من التحقيق إلجراء السنة مدة احتساب يبدأ و ممتمكاتو و موارده يخص

  ىذه اعتبار يمكن أنو غير وقائع، مسألة فيي المدة ىذه النتياء بالنسبة أما بالتحقيق اإلشعار
 
 
 
   22ر،رقم ،ج1111ديسمبر11المؤرخ في 52-11قم ر1115انظر قانون المالية-1 
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 المتوصل بالنتائج بالضريبة المكمف الجبائية اإلدارة فيو تبمغ الذي التاريخ من انتيت قد المدة 

  (1) التحقيق خالل من إليو

 
 الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق مدة عمى الواردة االستثناءات :ثانيا

 ىذا و قانونًا، المحددة التحقيق مدة تتجاوز أن يمكنيا ال الجبائية اإلدارة أن عمى الذكر سبق     

 عميو ترد حيث إطالقو عمى يأخذ ال قد المبدأ ىذا أن غير الجبائي، التحقيق في العام ىوالمبدأ

1الرقابة مدة تطيل قد التي االستثناءات، من مجموعة
 خالل من الحق ليا اإلدارة فإن بالتالي و  

 اإلجراءات قانون  / 21 المادة و ،20 بالمادتين المقررة بالمدة إلزاميا عدم االستثناءات ىذه

 . الجبائية
 تطبق ال (..." :يمي ما عمى الجبائية اإلجراءات قانون من أعاله المحدد20 المادة فتنص    

 المكمف قدم إذا أو قانونا؛ مثبتة تدليسية منورات استعمال حالة في ، المكان عين في المراقبة مدة

 عمى اآلجال في يرد لم إذا أو التحقيق أثناء صحيحة غير أو غيركاممة معمومات بالضريبة

 فإن عميو و  "... )أعاله 19 المادة في عمييا المنصوص التبرير أو التوضيح طمبات

  :وىي احتراميا عدم و اختراقيا لإلدارة يجوز التي و التحقيق مدة عمى الواردة االستثناءات
 

 تغيير إلى بالضريبة المكمف فييا يمجأ التي الحالة قانونًا، مثبتة تدليسية طرق استعمال حالة 1-

 ألجل أو عميو؛ المفروضة الضريبة إلغاء أو تخفيض أجل من لو الحقيقية الوضعيةالجبائية

 يقاتعم أكثر تحقيق إجراء اإلدارة عمى يستمزم الذي األمر أوتعويضات، إعفاءات عمى الحصول

 .مدة أطول و

 و التحقيق عممية أثناء صحيحة غير و كافية غير معمومات بالضريبة المكمف تقديم حالة 2-
 .معيا تعاونو لعدم و الجبائية اإلدارة مع سمبي عمل ىو

 
  

 52 ص السابق، المرجع صالحي، العيد   أنظر 1 - 
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 و التوضيح طمبات عمى وناً قان لو الممنوحة اآلجال ضمن بالضريبة المكمف رد عدم حالة -3
 .وثائقو ترتيب و تنظيم لو يتسنى حتى الوقت ربح إلى يسعى أنو عمى يفيد مما التفسير التبريرو

 أدلي إذا إالا  الضريبة نفس و الفترة لنفس جديد بتحقيق تقوم أن الضرائب إلدارة يجوز ال 4-

 أن التذكير يجب و تدليسية بأسالي استعمال أو التحقيق خالل خاطئة أو كافية غير بمعمومات

 الخاصة و الجبائية؛ اإلجراءات قانون من 21 المادة في المذكورة نفسيا ىي االستثناءات ىذه

 .الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في المعمق بالتحقيق

 منتظمة دفاتر يمسكون الذين بالضريبة المكمفين كافة عمى تنطبق االحتيالية الطرق ىذه و    

 التصريح يقدمون الذين بالضريبة المكمفين أو إليو باالستناد الضريبي التصريح يقدمون و

 جريمة كميا تشكل التي و منتظمة حسابات أو سجالت أو دفاتر لدييم يكن لم و الضريبي

 و الضرائب دفع من لمتيرب تدليسية طرقا تشكل الحاالت ىذه فإن بالتالي و .الضريبي التيرب
 :التالية وسائلال في نجمميا أن يمكن

 تخالف سجالت أو دفاتر إلى باالستناد التصاريح أو الضريبية اإلقرارات تقديم: األولى الوسيمة

 عمى الوسيمة ىذه تنطبق و أخفاىا؛ التي الثبوتية الوثائق أو السجالت أو بالدفاتر ىوثابت ما

 سواء منتظمة تحسابا و دفاترىم بإمساك يمتزمون الذين لمضريبة الخاضعين األشخاص جميع

 كانوا أو مينياً  أو حرفياً  أو صناعياً  أو تجارياً  نشاطاً  يزاولون الذين طبيعيين أشخاصاً  كانوا

 و الدفاتر من نوعين لديو يكون بالضريبة المكماف الشخص أنا  نجد ىنا و .معنويين أشخاص
  .الحسابات

 و إيرادات من لحقيقيةا عممياتو جميع فييا تدون حقيقية حسابات و دفاتر: األول النوع

 .أرباح و مصروفات

 و اإليرادات بعض فييا يدون التي ىي و صورية، أو مصطنعة حسابات و دفاتر: الثاني النوع
 الدفاتر في مسجل ىو لما وفقاً  أي فييا وارد ىو لما وفقا تصريحو يقدم إذ فقط، 1المصروفات

 

 و نهخشزیع عشز انزابع انًؤحًز يجهت ، انضزیبي االحخیبل یًتجز في انجنبئیت انذعوى ححزیك عهي،بطالٌ يحًذ يجذي-1

79ص،2008    72انًجهذ   ، انًصزي انضزیبي انخحبسب يشكالث
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 . حقيقية غير بيانات و معمومات تحمل التي المصطنعة السجالت و   
 أو باتأوحسا سجالت أو دفاتر وجود عدم أساس عمى السنوي التصريح تقديم: الثانية الوسيمة 

 أو حسابات أو سجالت أو دفاتر من لديو ثابت ىو ما تخالف بيانات تضمينو مع مستندات

 .أخفاىا قد يكون ثبوتية وثائق

  أي إلى مستندين غير تقديري سنوي تصريح يقدمون الذين المكمفين عمى تنطبق ىي و     
 الوثائق و الحسابات و رالدفات و السجالت لديو أنا  من الرغم عمى حسابات أو أوسجالت دفاتر

 ىذه ففي ليا، مخالفاً  تصريحاً  يقدم أنو غير مصاريفو و مشترياتو أو مبيعاتو تثبت التي الثبوتية

 الوثائق أو بالسجالت المدون الحقيقي لمتصريح تقديمو عدم بالضريبة المكمف يتعيد الحالة

 و حقيقي ىو ما منيا الدفاتر من نوعين عمى فييا يعتمد التي األولى الوسيمة خالف عمى الثبوتية
 .صوري ىو ما منيا

 قبل بالضريبة الصمة ذات الثبوتية الوثائق أو لمسجالت العمدي اإلتالف: الثالثة الوسيمة

 متمثل إيجابي سموك عمى بالضريبة المكمف يأتي ىنا و الضريبة؛ لتقادم المحدد األجل انقضاء

 .بالضريبة صمة ليا التي الوثائق أو لمسجالت العمدي اإلتالف في

 إلييام الثبوتية الوثائق من غيرىا أو البيع أو الشراء فواتير تغير أو اصطناع :الرابعة الوسيمة

 أو الحقيقية؛ قيمتيا من أقل قيمة الفواتير يضمن كأن الخسائر، زيادة أو األرباح بقمة المصمحة

 من بأقل تدوينيا أو بالفواتير تدوينيا عدم و الشراء أو بالبيع الخاصة العمميات بعض إسقاط

 .خسائره زيادة أو أرباحو بقمة الضرائب إدارة لتظميل الحقيقية قيمتيا

 يمجأ ىنا و عميو؛ المفروضة الضريبة دفع من ىروبا منو جزء أو نشاط إخفاء :الخامسة الوسيمة

 من توثرو  إيرادات أو الميني أو الصناعي أو التجاري نشاطو إخفاء إلى بالضريبة المكمف

 لنشاط الشخص بمزاولة الضرائب إدارة عمم توافر عدم باإلخفاء يقصد و الضرائب؛ مصمحة

 .لمضريبة خاضع
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 المقابمة المباشرة  اثناء الرقابة الجبائية   :الثاني المطمب
 

 طرفي بين مباشر حوار لفتح إلزامي طابع ذو جوىريا إجراءاً  الضمانة ىذه يمكن القول ان      

 لموصول الطرفين بين عطاء و أخذ ذاتو  حد في الجبائي التحقيق أن دام ما الضريبية، قةالعال

 أن الضريبية لإلدارة يسمح ما و جية من بالضريبة المكمف بحقوق يضر ال بما الحقيقة إلى

 لممكمف الممنوحة تعتبر المقابمة المباشرة  ،ولمقانون حسنةوفقا ظروف في عمميا تجري

 لممكمف تسمح  إذ ،ىاتو المرحمة  خالل لو ضمانة و مبدأ أىم الرقابةمرحمة أثناء بالضريبة

 المحقق إلى لتقديميا دخمو بمصادر المتعمقة تبريراتو و مالحظاتو تقديم في الحق بالضريبة

 و يتضمنو الذي الصريح النص نجد ال أننا المبدأ ىذا عمى يعاتب أن يمكن ما أنا  غير الجبائي،
 يخوليا التي اإلجراءات من مجموعة خالل من المبدأ ىذا أو الضمانة ىذه ستشفن أن يمكن إنماا

   لمضريبة  الخاضع لمشخص القانون

  

 المقابمة المباشرة  لمبدأ القانونية المصادر :األول الفرع

 مكتوبة غير أو كانت مكتوبة المختمفة المصادر  في  نجدىا المقابمة المباشرة ضمانة ان    
 المبادئ و القضائي االجتياد و اإلداري كالعرف المكتوبة غير أما كالتشريع المكتوبة،

 .العامةلمقانون
 لمبدا المقابمة المباشرة: المكتوبة المصادر - أ

ي الحقيقة ال يوجد نص واضح يخص ضمانة المقابمة المباشرة ولكن يمكن من خالل ف       
يمكن ان نستشف منيا ضرورة اجراء  ث،حيالتالية الجبائية اإلجراءات قانون نصوص استقراء 
 إرسال بضرورة تقضيان المادتان ىذان الجبائية، اإلجراءات قانون 21و 27المادة  ،وىيالحوار

 مقدر نفسو لتحضير أجال بالضريبة المكمف منح مع فيو، البدء قبل بالتحقيق إشعار  تسميم أو

 لمتحقيق بالنسبة يوما   15   عشر خمسة و المحاسبات في لمتحقيق بالنسبة، أيام   10  بعشرة

 بطالن إلى تؤدي التي الوجاىية إجراءات ضمن تدخل اإلجراءات ىذه أنا  نجد و المعمق،

 .احتراميا يتم لم إذا الضريبة فرض و التحقيق
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 أن اإلجراء بطالن طائمة تحت يجب (..." :الجبائية اإلجراءات قانون 76الفقرة  27المادة      

 من بمستشار االستعانة في الحق لو بالضريبة المكمف أنا  إلى التقويم بإعادة  راإلشعا في يشار

 .عمييا اإلجابة أجل من أو الضريبة مبمغ رفع مناقشةاقتراحات أجل من اختياره

 طمب إمكانية لديو أن بالتقويم اإلشعار إطار في معو حقق الذي بالضريبة المكمف يبمغ أن يجب
 أو المؤسسات كبريات مدير من الحالة حسب بالقانون أو بالوقائع لمتعمقةا لألسئمة بالنسبة    رده
 و التدقيق مصالح رئيس من أو الضرائب مركز رئيس من أو بالوالية الضرائب مدير من

 المكمف إلى يرسل و الساعة و التاريخ المكتوب االستدعاء يوضح أن يجب المراجعات

 يمكن و التحقيق، أشغال اختتام اجتماع إلى لمحضور الستدعائو معو حقق الذي بالضريبة

 الفقرة خالل من يالحظ ) "اختياره من بمستشار يستعين أن معو حقق الذي بالضريبة لممكمف

 من الوجاىية مبدأ يكرس أن حاول المشرع أنا  عمى الجبائية اإلجراءات قانون 20 المادة من 06

 عممية أثناء المحقق العون و لضريبةبا المكمف بين مناقشات و حوار إجراء عمى نصو خالل

 .التحقيق

 لمبدا المقابمة المباشرة: المكتوبة غير المصادر :-ب 

  

 :اإلداري العرفمصدر *1 
 في مطردة و مستمرة بصفة الجبائية اإلدارة عن يصدر عمل كل يمكن تعريفو كما يمي:         

 ىذا أن غير بالضريبة؛ المكمف جيةموا في قبميا من تستخدم وثيقة، أو قانوني عمل تفسير شكل

 تفسيرىا و تطبيقيا في تسمكو أن الضريبية اإلدارة يمكن الذي بمعرفةاالتجاه لنا يسمح العرف

 الجبائية اإلدارة تصدرىا قد التي المطبوعات تمك في العرف ىذا نجد قد و،  الجبائي لمقانون

       مثل لمضرائب العامة المديرية عن تصدر ما غالباً  و قانوني؛ لنص تفسيرىا أو بتطبيقيا

    العامة المديرية من صادرة سمسمة عن عبارة ىو و بالضريبة لممكمف يالتطبيق كالدليل
 المكمف ابي  يتمتع التي الحقوق أىم الجبائية اإلدارة فييا لتشرح سنوياً  تصدر لمضرائب،

 عمى تؤكد اني أ نجد السمسمة يذهل تفحصنا حين و اتجاىو التزاميا تحديد المقابل في و بالضريبة

               تحت الجبائي التحقيق عممية أثناء بالضريبة لممكمف الممنوحة الوجاىية ضمانة
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(1) البطالن طائمة
 الصادرة المختمفة التعميمات و المنشورات ىذه أنا  عمى التنبيو يجب أنو غير  

 داخمية كتابات مجرد اني أل يبةلمضر  الخاضعة األشخاص عمى تفرض ال الضرائب إدارة عن

 الضمانات؛ تطبيق كيفية و القانون شرح إلى من خاللياتسعى الجبائية اإلدارة عمى العرف فرضيا

 العالم المكمف من قبل   أداة ىي و الضريبية اإلدارة تعميقات تمثل الدوريات أو النشريات فيذه

 .الضريبة تسير و بتطبيق المكمفة المصالح

 
 :القضائي جتياداال مصدر*2 

    
 التي المصادر من و الوجاىية؛ لضمانة من اىم المصادر القضائي االجتياد يعد مصدر    

 مجمس عن 21/75/1976 في صادر مبدئي قرار إلى بالرجوع أنو ذلك  ، األخيرة ىذه دعمت

 أثناء قالمحق قبل من المحاسبية الوثائق حمل ضرورة عمى األخير ىذا أقر فقد الفرنسي الدولة

 أي المكان عين في التحقيق يجري أن المحاسبي التحقيق في العامة القاعدة  ، الجبائي التحقيق

 في التحقيق يجري أن األخير ىذا طمب إذا إالا  لنشاطو، بالضريبة المكمف مزاولة مكان في

 التحقيق يجري أن الجبائي لممحقق يمكن ىنا من و جدية، أسباب لوجود الجبائية اإلدارة

 أنو إذ السمبيات، من مجموعة عنو تنجم قد التحقيق ىذا أنا  غير الجبائية، اإلدارة في المحاسبي

 في الحق لو يكون أن دون بالضريبة لممكمف الجبائي بالتصحيح إشعار يرسل قد    نيايتو بعد

 ،المكان عين في التحقيق تم ما إذا ميا يقد أن باإلمكان كان التي و شفيية توضيحات تقديم
 ال اإلدارة داخل المحاسبي التحقيق أن صراحة  نص و الدولة مجمس إطاره في تدخل الذي األمر
 بطالن إلى بو أدى مما توضيحاتو؛ و مالحظاتو تقديم من بالضريبة المكمف يحرم ال و يمنع

 .الجبائي التحقيق نتيجة
  
 
 
 
 
 99ص ،انسببك انًزجع ببنضزیبت، نهًكهف انخطبیمي انذنیم :أنظز 1 . 
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 * مصدر المبادىء العامة لمقانون: 3 
 المكرس الدفاع حق ىو و الوجاىية ضمانة أكبر بصفة عم يد حق المصدر يرافق ىذا        

 .الدستور من 33 المادة بموجب دستورياً 
 ضرورة عمى أكدت اني فإ الجبائية اإلجراءات قانون من 76فقرة  27المادة  إلى فبالرجوع   

 ىنا و المحقق، ابي ليفيد تفسيراتو تقديم و مالحظاتو إلبداء بالضريبة لممكمف   الحق إعطاء

 أي أن و المالحظات، و التفسيرات ليذه تقديمو خالل من نفسو عن الدفاع حق لو يضمن

 التحقيق بنوعيو الجبائي التحقيق أثناء وجاىي لحوار إجراءه من بالضريبة لممكمف حرمان

 .الدفاع لحقوق خرقاً  يعد الشاممة الجبائية الوضعية مجمل في التحقيق و المحاسبي

 أدى إالا  و الوجاىية ضمانة إلزامية عمى بآخر أو بشكل تؤكد المصادر ىذه جميع فإن عميو و

 .المتخذ اإلجراء بطالن إلى األمر
 

 الرقابة أثناء مباشر  حوار إجراء ضرورة :الثاني الفرع

 ألعوان يمكن"....) :يمي بما عمى الجبائية اإلجراءات نونقا من 1فقرة  27 المادة تقضي      

 الضرورية التحريات كل إجراء و بالضريبة المكمفين محاسبة في تحقيق  إجراء الجبائية اإلدارة

 (...مراقبتيا و الضريبة وعاء لتأسيس

 بطم حالة عدا ما المكان بعين المحاسبية الوثائق و الدفاتر في التحقيق يتم أن يجب)...
 ("...بالضريبة المكمف طرف من معاكس

 أطراف بين الوجاىية مبدأ س كر الجزائري المشرع أن نجد المادة ىذه استقراء خالل من     

 المحاسبية الوثائق و الدفاتر في التحقيق تجري بأن الجبائية اإلدارة ألزم أنو إذ الضريبية، العالقة

 التحقيق عممية أثناء الطرفين بين الوجاىي لحوارا فتح اإلجراء ىذا من الغرض و المكان، بعين

 من المكمف و المحقق بين كتابي أو شفوي نقاش بوجود يسمح المكان بعين فالتحقيق .الجبائي

 التوضيحات معرفة و جية من الرقابة عممية أشغال سير لمعرفة األخير ليذا فرصة إعطاء أجل

 بعد حتى تمتد قد الوجاىية   ىذه أن ،كما  أخرى ناحية من راةلمجا التعديالت حول الضرورية
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 تكفل الذي المحقق محاورة  و الجبائية اإلدارة إلى الحضور طريق عن الرقابة عممية من االنتياء

 من 31 المادة في أكثر الضمانة ىذه الجزائري المشرع كرس قد و الجبائي، ممفو في بالتحقيق

 :صراحة بالنص الجبائية اإلجراءات من 76فقرة  20 لممادة المعدلة 2012 لسنة المالية قانون
 بالضريبة المكمف إلى  يرسل و الساعة و التاريخ المكتوب االستدعاء يوضح أن يجب ...)"

 لممكمف يمكن و التحقيق، أشغال اختتام اجتماع إلى لمحضور الستدعائو معو حقق الذي

 اجتماع انعقاد خالل في و .".(..اختياره من بمستشار يستعين أن معو حقق الذي بالضريبة

 أساسيا عمى تم التي المعطيات تناقش و الطرفين بين وجاىي حوار يفتح التحقيق أشغال اختتام

 يمكن التي األخطاء أو الحسابات مراجعة و جديدة أدلة تقديم حق لو أنو حتى الضريبة، فرض

 .المحقق فييا يقع أن

 المكمف قبل من (1) بمستشار االستعانة حين أكثر تتجسد الوجاىية ضمانة أن كما      

 عن الدفاع باألخص و الجبائية اإلدارة مع الحوار إجراء أثناء أكثر يساعده الذي بالضريبة

 ليذا يكون أن عمى الجبائي؛ القانون ابي  يتمتع التي اإلجراءات صعوبة ظل في مصالحو

 األخطاء عند الوقوف لو ىيتسن حتى الجبائي الميدان في التجربة و الخبرة من المستشار

 المستشار أن عمى اإلشارة يجب و بالضريبة، المكمف حق في الضرائب إدارة قبل من المرتكبة

 و الكممة بعموم أخذ المشرع أن ذلك ...جبائياً  مستشاراً  أو محاسبًا، أو محامي، يكون قد الجبائي
 ال و واحداً  مستشاراً  يأ واحداً  شخصاً  يكون أن يجب كما معينة، مينة صاحب إلى يشر لم

 أثناء الجبائي المستشار دور يبقى و الجبائية الرقابة عممية عرقمة لتفادي ذلك؛ من أكثر يتعدى

 ىذا يتعدى المستشار أن غير قضائية منازعة إطار في القانون رجل بدور شبيية التحقيق عممية

   .الحمول أفضل إلى لمتوصل الضريبية اإلدارة ليحاور الدور

 ضمانة تكريس أجل من الجبائي بالمستشار تأخذ التشريعات جل أن   نجد ىنا من و       

 ميام تتمثل و ىذا االخير،  بواسطة الدفاع حق من بالضريبة المكمف لتمكين الوجاىية

 :ىما ىامين دورين في الجبائي المستشار
  
 2712من قانون المالية31/6من قانون االجراءات الجبائيةالمعدلة بالمادة 27/6انظرالمادة -1
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 اثناء الرقابة دور المستشار كرجل قانون -أ 

الجبائية  اإلدارة مالحظات عمى الرد لمذكرات تحريره في قانون كرجل المستشار دور يتجمى    
 لمضمانات تطبيقيا كذا و ( بالضريبة مكمفال ) موكمو لحقوق احتراميا مدى من التأكد و

 أو اإلجرائية الناحية من سواء يالحظو بطالن أي إثارة في الحق لو ىنا و قانونًا؛ لو الممنوحة

 من موكمو حق في مرتكبة أخطاء وجود اكتشف كمما قانونية قرائن و بأدلة محتجاً  الموضوعية،

 .الجبائي المحقق قبل

 اثناء الرقابة حوار كرجل المستشار دور  -ب 
 مسألة كل في بالضريبة المكمف باسم التفاوض و التحاور في الحق  الجبائي لممستشار        

 .اإلدارة مع حمول إيجاد المشروع إطار في يحاول و المؤسسة ميزانية بتسيير تتعمق

 :ىي الجبائية اإلدارة و المستشار بين تثار التي المواضيع من و
 رفض المحاسبة. - 

 .الميزانية في األعباء إدماج إعادة -
 .سييرلمت العادية غير التصرفات -
 .مرتين الضرائب احتساب -

 التوزيع غير القانوني لمفوائد. - 

 
 وعميو فان دور المستشار يعود بالفائدة الكبيرة عمى المكمف وذلك بحكم ان ىذا االخير لو 

الى القيام بمحاورة اعوان االدارة   خبرة طويمة في معالجة القضايا الضريبية مما يؤىمو 
ة والدفاع عن حقوق  موكميو بما يخدم مصالحيم في اطار ماينص الجبائية المكمفين بالرقاب

 عميو القانون.
 
 
 



 الخــاتـمـة                    
 

         
 كان القانون يرسميا التي الحدود في واسعة سمطات و حقوقا الجبائية لإلدارة يكون حتى              

 لممكمف حماية مشكلً  عام ىو ما ،منيابيا  تتقيد أن يجب التي االلتزامات بعض وضع من  البد

 التزاميا و ليا لة المخو السمطات استخدام في التعسف بعدم الجبائية اإلدارة تمتزم كأن بالضريبة

 و آرائيا و تياقرارا في التضارب عدم أو متناقضة تفسيرات إصدار عدم و لمقانون الصحيح بالتطبيق
 و الفحص لسمطات ممارستيا أثناء بالضريبة لممكّمف الشخصية و الفردية الحريات باحترام االلتزام كذا

 يجد ال حتى المرحمة ىذه خلل التزاماتو و حقوقو لو توضح أن الجبائية اإلدارة عمى و  الرقابة،

 .معيا التعامل في صعوبة
 

بيا   يتمتع التي القانونية الضمانات توضح أن القانون بموجب ممزمة الجبائية فاإلدارة           
 القيام أثناء عميو يقع قد تعسف أو ظمم  أي عنو لتمنع  الجبائي التحقيق مرحمة أثناء بالضريبة المكّمف

 و حقوقو يتضمن لو ميثاق وضع  ىي لممكمف قررت حماية أىم أنّ  الوقائع و ،  التحقيق بإجراءات
 من مستشار بواسطة تمثيمو ضرورة عمى النص مع الجبائية اإلدارة واجبات و حقوق كذا و واجباتو

 . هضد يتخذ إجراء اي عمى لمرد ميمة إعطاءه و قانونياً  تمثيلً  لتمثيمو اختياره
    

 االلتزام عميو ينبغي بالضريبة، المكّمف  بيا يتمتع التي الضمانات و الحماية ليذه بالمقابل           

  النص ضرورة مع إبطاء أو إىمال دون من الضريبية الموائح و القوانين عميو تفرضو ما كل بتنفيذ
 أىم من و يرتكبيا؛ التي األخطاء و الجرائم جسامة مع المناسبة الغرامات و الجزاءات و العقوبات عمى

 الرقابة إلجراء اللزمة الوسائل و الوثائق بتقديم التزامو مع القانونية، مدتو في إقراره تقديم التزاماتو

 .الجبائية
 

 المشرع الجزائري والملحظ من خلل دراستنا انو وبالرغم من الضمانات القانونية التي منحيا       
ال يستفيد من ىذه  في اغمب االحيان لممكمف بالضريبة  اثناء الرقابة الجبائية اال ان ىذا االخير

 .الضمانات واقعيا



بالضريبة عمى النصوص القانونية و ال عمى  ينالمكمفمعظم ويرجع  ذلك لعدم اطلع           
 :ميثاق المكمف بالضريبة وسبب ذلك في تقديرنا المتواضع الى

 .لغالبية المكمفين بالضريبة ضعف المستوى التعميمي-
وبالتالي عدم تقديم ليم  عدم جدية بعض المحاسبين في التكفل الضريبي لممكمفين بالضريبة -

 وواجباتيمالشرح الكافي لمختمف حقوقيم 
االيام االعلمية من طرف االدارة الجبائية والتي من شئنيا تقديم الشرح المباشر المبسط  نقص -

 .وص القانونية التي قد ال يفيميا معظم المكمفين بالضريبةصلممكمف بالضريبة  عوض الن

           

في نظرنا سن قوانين  لتسميط غرامات  ردعية  في حق المحاسبين الذين  لذلك وجب       
مما  ،نتيجة عدم الجدية في متابعتيا يثبت في حقيم الحاق الضرر بمحاسبة المكمفين بالضريبة

 ىم في غنى عنيا.  يعرضيم الى ضرائب تمثل ليم اعباءا 
        
مية الخاص بالتعريف بواجبات وحقوق المكمف االيام االعل ونرى من الواجب كذلك تكثيف        

 بالضريبة بيدف نزع الحاجز النفسي الموجود بين المكمف بالضريبة واالدارة  الضريبية 
 وجود فائدة من دفع الضريبة.  المتمثل في عدم الناتج عن المفيوم الخاطىء 
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       ممخص المذكرة

فقد كرس المشرع  ،نظرا الهمية الضريبة في التمويل الداخمي لمخزينة العمومية           
الجزائري طرق تاسيس وتحصيل الضريبة من خالل تشريعه لعدة قوانين خاصة بذلك، تعطي 

فرض الضريبة  في المتمثل اساسااالدارة الضريبية  حق السمطة العامة  اثناء قيامها بنشاطها
وكذلك القيام بالمعاينة والحجزومتابعة تصريحات المكمف بالضريبة   من خالل حق االطالع 

 .الفحص والتدقيق و الرقابة من خالل عممية

لتعسف االدارة الضريبية في ممارسة  عا انه وبالمقابل فان المشرع الجزائري ومن اال         
منح المكمف بالضريبة مجموعة من  خاصة قبل واثناء خضوعه لمرقابة الجبائية، سمطاتها

وضع شروط خاصة متعمقة بعون االدارة المكمف  الضمانات كفيمة بحمايته وتتمثل خاصة في
عمى ان تكون  1الفقرة  12 حيث نص قانون االجراءات الجبائية في مضمون المادة بالرقابة

،كمااعطى المشرع لممكمف بالضريبة مفتش ائي ال تقل عن رتبة رتبة المكمف بالتحقيق الجب
من قانون االجرائات  4لفقرة ا 12 ضمانات تتعمق باالعالم حيث  جاء في نص  المادة 

 بالضريبة المكمف إعالم دون المحاسبة في تحقيق  أي إجراء في الشروع يمكن ال :) الجبائية 

 ........(مسبًقا بذلك

مرفوقا بميثاق   ارسال االشعار بالتحقيق   الزاميةكم تعتبر من الضمانات االعالمية          
، كي ال تكون   له ،وتحديد آجال المراقبة جاء كضمانة اخرىحقوق وواجبات المكمف بالضريبة

المدة مفتوحة مما يؤثر سمبا عمى نشاط المكمف ، ومن الضمانات الحديثة التي سنها المشرع 
باالستعانة بمستشار مما يتيح له التكمم باسمه والدفاع عن حقوقه امام االدارة حق المكمف 

الجبائية باعتبار ان معظم المكمفين بالضريبة ليس لهم االحاطة الكاممة بمجمل القوانين 
 .الجبائية

ضمانات   منح في نفس الوقتاذن فالمشرع كما اعطى سمطات لالدارة الجبائية فقد        
 يمحق ضررا به. قد ف بالضريبة من تعسف االدارة الذيتحمي المكم
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