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 املقدمة�العامة

 

 
1 

�عت���الضرائب�من�ا�م��دوات�ال���ت��ا�ال��ا�الدولة�لتنفيذ�سياس��ا�املالية�وتحقيق���داف�ال���ترجو�ا�

،�وانما�وسيلة� تنمو�ة�،�فلم��عد�الضر�بة�وفقا�لذلك�غاية�بحذ�ذا��ا�سواء��انت�اقتصادية�او�اجتماعية�او 

�ذا�املف�وم�مر�ون��تفعيل�س���الدولة�من�خالل�ا�تحقيق�غايا��ا��جتماعية�و�ا�داف�ا��قتصادية،�ولكن�

  .بمدى�استجابة�امل�لف�ن�لواجبا��م�الضر��ية،�وكذا�تواجد�نظام�فعال�قادر�ع���تحصيل�تلك�الضرائب

��إن �ال�س�ية �ا��ر�ة �يمنح �تصر��� �نظام �أنھ �يرى �الرا�ن �ا��زائري �الضر��� �النظام �لطبيعة للم�لف�ن�املت�بع

تقديـم�تصر�حا��ـم�الضر��ية�املكت�بـة��شكـل�يوافـق��شاطا��ـم�ومداخل��ـم�ا��قيقيـة�مـن�تلقـاء�أنفس�ـم�،�ثـم�ل

��يحـة�و�غ���صادقـة� ل�و��ـا����الكث���مـن��حيـان�تكـون�غيـرتقـوم��دارة�ا��بائيـة�بمراقبـة�تلك�التصر�حات�

سـوء�نيـة���ـدف�التملص�من�دفـع�الضر��ية�و�ـذا�مـا��أو��س�و نظـرا�لألخطـاء�املرتكبـة�أثنـاء�إعـداد�ـا�سـواء�عـن�

�الضر��� �بال��رب ��س�� �ظا�رة �اصبح �الذي �و�خطيـر�، �سر�ـع ��شكـل �صـور�ا �و��عـددت بحت�أص�و تفشـت

� ،� �الضر��� �النظام �ع�� �تطرأ �ال�� �التغي��ات ��ل �مـع �تكيف�ـا �خالل �مـن �منـاعـة �أ�ـم��و��تك�سب �أحـد �عـد

امام��دف�ا��دارة�ا��بائيـةتواج�ھ��  عو�ص تحد،�ف�ـو��التام�العراقيل�ال���تقف����وجـھ�التحصيل�الضر���

��ذه،�نظـرا�ملا�ينجم�ع�املتمثل�التحصيل�الفعال�للضرائب  .من�أثار�تـؤثـر�ع���ا��ز�نة�العمومية�الظا�رة���

 

�ل� �ا��بائية �لالدراة �ا��زائري �املشرع �العمومية،منح �ا��ز�نة �امتيازات �ع�� �و� �فاظ �القانونية �الوسائل �ل

التنظيمية�الالزمة���دف�تحسن�مردودية�التحصيل�الضر����والتاكد�من�اس��جاع�الدولة�ل�امل�حقوق�املال�

ل��رب�الضر����او�ع����قل�التخفيف�من�حدتھ،�ومن�ا�م�تلك�الوسائل�ال����عتمد�عل��ا�العام�وم�افحة�ا

� �اجل �من �جا�دة ��س�� �ال�� �و�اليا��ا ��يا�ل�ا �بمختلف �ا��بائية �الرقابة �الضرائب،نجد ع��� الرقابةادارة

وردعية����ان�واحد��ذلك�باعتبار�ا�اداة�وقائية التصر�حات�ا��بائية�املقدمة�من�طرف�امل�لف�ن�بالضر�بة،�و

الذي�ينخر��قتصاد�الوط����ال��رب�كبح�نز�فو� ز�ادة�التحصيل�ا��با�ي�س����دارة�ا��بائية�من�خالل�ا�ا���

  .تنمو�ا�و�فوت�ع���ا��ز�نة�العمومية�فرصة��ستفادة�من�موارد�مالية�معت��ة�يمكن�ان��ستفيد�الدولة�م��ا

  : اش�الية�البحث

  : طرح��ش�الية�التاليةمن�خالل�ما�سبق�يمكن�

  فيما�تتمثل�مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����تفعيل�عملية�التحصيل�الضر���؟                        

  : ،�يمكن�طرح��سئلة�الفرعية�التالية و�ع���اساس��ذه��ش�الية

   ؟�وكيف�تمارس����ا��زائر؟ ماذا�نقصد�بالرقابة�ا��بائية_

   ؟ ا��بائية�بالتحصيل�الضر���ما�عالقة�الرقابة�_

   ما�ا�م�التحديات�ال���تواج��ا�الرقابة�ا��بائية�من�اجل�ز�ادة�التحصيل�الضر���؟_
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  : البحث فرضيات

  :لالجابة�ع���مجموعة��سئلة�الفرعية�السابقة�،�قمنا�بصياغة�الفرضيات�التالية�

�الضر���_    �التحصيل �لتفعيل �ا��بائية ��دارة ��ستخدم�ا �ال�� ��ليات �من �ا��بائية �حدد� الرقابة �وقد ،

  . ال�شر�ع�ا��با�ي�ا��زائري��ل�ا��قوق�والواجبات�و�الوسائل�املادية�وال�شر�ة�من�اجل�ممارس��ا

  .بالرقابة�ا��بائية�مرتبطتفعيل�التحصيل�الضر����وز�ادتھ�_  

  .�رب�الضر����من�ا�م�التحديات�ال����عمل�الرقابة�ا��بائية�ع���ا��د�م��ا�ظا�رة�ال�_  

  : ا�مية�البحث

�تحتل�ا�الضر��ية�����قتصاد�الوط���بصفة�عامة�وتمو�ل� �اصبحت �امل�انة�ال�� �ستمد�البحث�ا�ميتھ�من�

�خاصة �بصفة �العمومية � ا��ز�نة �يواج��ا �ال�� ��زمات �مع �تزامنا ��ذا �و�ا�ي �و�انخفاض�، �الوط�� �قتصاد

،��مر�الذي�دفع�بالدولة�للبحث�عن�موارد�مالية�اخرى��عوض�ا�من�ا�م�ا�ز�ادة� مداخيل�ا��باية�الب��ولية

�ال��رب� �ظا�رة �استفحال �ولكن ،� �الضر��� �للتحصيل �الناجع �التفعيل �خالل �من �العادية �ا��باية ايرادات

ئلة�تفقد�ا�ا��ز�نة�العمومية�ل�ذا�الس�ب،�مما�دفع�بالدولة�الضر����اعاق��ذا�املس��،�حيث�نجد�امو���ا

و�نا�ي��ز�دور�الرقابة�ا��بائية�واليا��ا�باعتبار�ا�اداة�.  ملجا��ة��ذه�الظا�رة�و�جراءات�ا���اتخاذ��ل�السبل

ملص�من�رقابية�و�ردعية����ان�واحد��ستطيع�من�خالل�ا��دراة�ا��بائية�محار�ة�امل�لف�ن�الذين�يحاولون�الت

  .ا��فاظ�ع���حقوق�ا��ز�نة�العمومية� واجبا��م��الضر��ية�و�التقليل�من�اثار�ا�و

  :ا�داف�البحث�

  :���تتمثل���داف�املنتظرة�من�تناول��ذا�املوضوع�

  .الضر�بة�ب�شر�الو���الضر����و�التاكيد�ع���ا�مي��ا�ودور�ا�التنموي �حول �غي���النظرة�السلبية�الشا�عة�_

  .و�التنظي���يالرقابة�ا��بائية�من�خالل�التطرق�ا���اطار�ا�املفا����و�القانو����قرب�عالتعرف�عن�_

ابراز��ج�زة�والوسائل�املادية�و�ال�شر�ة�امل�لفة�بالرقابة�ا��بائية�و�م�افحة�ظا�رة�ال��رب�الضر���،�وا�م�_

  .ھ��ليات�و��جراءات�املتخذة�للمسا�مة�����تفعيل�التحصيل�الضر����وز�ادت

  :اسباب�اختيار�املوضوع�

  :اختيارنا�ل�ذا�املوضوع�ا����اببترجع�اس

  .ارتباط�موضوع�البحث�بالتخصص�و�و�التدقيق�املحاس���ومراقبة�ال�سي���_

  .نظرا�ال�مية�الضرائب�باعتبار�ا�احد�املوارد�املالية�املحلية�و�ال�امة�للدولة����تنمية�النفقات�العامة�_
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  .�امة�مالية�ا��ز�نة�العمومية�من�مواردتحرم�ال���اصبحت� و الضر����،استفحال�ظا�رة�ال��رب�_

�ع_ �الضر�����نالبحث �ال��رب �ظا�رة �م�افحة ��� �ا��بائية ��دراة ��ستخدم�ا �ال�� �ا��بائية �الرقابة اليات

  .وذلك�من�اجل�رفع�مستوى�التحصيل�الضر���

  :الدراسات�السابقة�

،�مذكرة�تخرج�ضمن�متطلبات�نيل� املحاس������دعم�الرقابة�ا��بائيةلياس�قالب�ذبيح،�مسا�مة�التدقيق� - 1

محاسبة،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة�،��-���شعبة�العلوم��قتصادية�تخصصا�ادي���ش�ادة�املاجس����

  . 2011/ 2010 ا��زائر،

النظام�ا��با�ي��درس�الباحث�اش�الية�مسا�مة�التدقيق�املحاس������دعم�الرقابة�ا��بائية�اس�نادا�ا���واقع

ا��زائري�والتحديات�ال���يواج��ا��ذا�النظام�من�طرف�عدة�معوقات�ابرز�ا�ال��رب�الضر����وما�يفرزه�من�

��عتمد� �ال�� �املوارد �ل�ون �خاص ��ش�ل �العمومية �ا��ز�نة �و�حقوق �عام ��ش�ل �الوط�� ��قتصاد مخاطر�ع��

  .ينصب�م��ا����قنوات�مج�ولةعل��ا�الدولة����رسم�وتنفيذ�سياس��ا�التنمو�ة�يوجد�ما�

�املحاس�ية_2 �املعلومات �جودة �تحس�ن ��� �ا��بائية �الرقابة �دور ،� �ضمن� عت���سليمان �مقدمة �تخرج �مذكرة ،

محاسبة،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�- تخصص متطلبات�نيل�ش�ادة�املاجست���ا�ادي������علوم�ال�سي���

  .2011/2012ا��زائر،�

ملوجودة�ب�ن�جودة�املعلومات�املحاس�ية�و�دور�الرقابة�ا��بائية����م�افحة�ال��رب�تطرق�الباحث�ا���العالقة�ا

�و� �الضرائب �مختلف �و�حساب �تحديد ��� ��عتمد �ا��بائية �املصا�� �ان �ا�م�ا �نقاط �عدة �واست�تج الضر���،

�ا��بائية �الرقابة �ع�� �ا��قيقي، �للنظام �التا�ع�ن �وخاصة �امل�لف�ن �قبل �من ��سديد�ا �الواجب ع����الرسوم

  .العناصر�و�املعطيات�ال���يتم�استخراج�ا��من�املعلومات�املحاس�ية�ال���تتضم��ا�تصر�حا��م

مة�ضمن�درة�تخرج�مقكا��م���سالمة،�الرقابة�ا��بائية�ودور�ا����التحصيل�الضر���،�مذ-اسماء�كرايمية_3

�تخصص ��قتصادية �العلوم ��� �ماس���ا�ادي�� �ش�ادة �نيل �ومالية�-متطلبات �ت����،� نقود �العر�ي �جامعة ،

  .2016/2017ت�سة،�ا��زائر،�

�مردودية� �تحس�ن ��� �ومسا�م��ا �ا��بائية �الرقابة �ب�ن �العالقة �اك�شاف �ا�� �الدراسة ��ذه ��� �الباحث �دف

التحصيل�الضر���،�حيث�ان�الرقابة�ا��بائية��عمل�ع���اك�شاف�املخالفات�و�التجاوزات�املرتكبة���دف�دفع�

،�وتم�التوصل�ا���ان�الرقابة� �ح�باملعلومات�ال�املة�و�ال��يحة�عن�املداخيل�ال���يحققو��اامل�لف�ن�ا���التصر 

  .ا��بائية�ل�ا�دور�كب���ف���ز�ادة��يرادات�و�ا��د�من�ال��رب�الضر���
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  :املن���املتبع

�ال���جابة�ع� من�أجل� الفرضيات� ة���اختبار �و ،� الية�البحث�عكس�إش� ��ال ساؤالت�املطروحة�مختلف

ة�املتعلقة��يم�النظر �املفا���إبتطرقنا�وذلك�،� بحث���ال التحلي���الوصفي���اختيار�املنب قمنا،� ورة�أعاله�املذ

و�.�غرض�ف�م��طار�النظري�ملوضوع�البحث�كذلك�ال��رب�الضر���� و�بائية��والرقابة�ا����بالتحصيل�الضر 

  التحليلوصفھ�ع���ارض�الواقع���دف�وضوع�البحث�تجسيدا�ملاتم�م تخص�ا���دراسة�تطبيقيةكذلك�تطرقنا�

  :اطار�البحثحدود�

�مع�يرتكز� �يتوافق �بما �الضر��� �التحصيل �ز�ادة ��� �و�مسا�م��ا �ا��بائية �الرقابة �فعالية �توضيح �ع�� البحث

اما�الدراسة�.  الدور�الذي�تلعبھ�ال�يئات�ا��بائية����م�افحة�ال��رب�الضر����و�كذاك�ابراز ،�ال�شر�ع�ا��زائري 

   2018- 2015امليدانية�فتمت�ع���مستوى�مركز��الضرائب�لوالية�مستغانم،�وقمنا�بفحص�الف��ة��املمتدة�من��

  :صعو�ات�البحث

_� �ال�� ��ست�نائية ��جراءات ��� �واج�نا �عائق �للظرو �فرض��اا�م �نظرا �الدولة �جميع��الرا�نةف ع��

�الجراء� �تنقلنا �جعل �مما �والنقل �املواصالت �شبكة �قطع �ا�� �اضافة �مصا���ا ��� �ال��بص �كمنع املؤسسات

  .التطبيقي�مستحيال�����تلك�الف��ة�النظري�مع�الفصل��بحثنا�اك���بمطابقة�ال��بص�و�التعمق���

��ف�ار_ ��� ��عض�ا �عن ��صل �طبق ���� �السابقة �الدراسات ��ستطع� و� معظم �لم �و�التا�� ،� املحتو�ات

  .�ستفادة�م��ا��ش�ل�جيد

�ظل�_  ��� �الضر��� �التحصيل �لواقـع �و�تطبيقيـة �إحصائيـة �دراسة �ت�ناول �ال�� �و�الدراسـات �البحوث نـدرة

  .الرقابة�ا��بائية����ا��زائر

   :البحثتقسيمات�

نقسم�بحثنا�ا���ثالث�فصول،�و�سبق�للوصول�ا���دراسة�علمية�تحيط�بجوانب��ش�الية�املطروحة،�سوف�

  .�ذه�الفصول�مقدمة�عامة

��ول _ ��: الفصل �ا�� �فيھ �ا��بائية"تطرقنا �للرقابة �الرقابة��"�طار�العام ��عموميات ��حاطة �خالل من

و���املبحث��خ����تحدثنا�،املبحث�الثا�ي�����طار�القانو�ي�للرقابة�ا��بائية�  و،� ا��بائية����املبحث��ول 

  .���ا��زائر�بة�ا��بائيةافيھ�ع����طار�التنظي���للرق

�الثا�ي_ ��: الفصل �ب �الضر���"يتعلق �التحصيل ��� �ا��بائية �الرقابة ��ول�" مسا�مة �املبحث �خصصنا ،

اليات�الرقابة����كشف�ال��رب�الضر��������تفعيلمن�ثم�تطرقنا�ا��� دخل��عر�في�للتحصيل�الضر���،�ومل

  .املبحث�الثا�ي،�اما�املبحث��خ���ف�و�يخص�اس�امات�الرقابة�ا��بائية����ز�ادة�التحصيل�الضر���

_� �الثالث �حول �خصصناه :الفصل �تطبيقية �بمركز�" لدراسة �الضر��� �التحصيل ��� �ا��بائية �الرقابة مسا�مة

ا���تقديم�مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم،�اما�املبحث�الثا�ي�فيھ�،�يتطرق�املبحث��ول�"الضرائب�لوالية�مستغانم

  . ا�م�النتائج�املتوصل�ال��ا،�أما�املبحث��خ���ف�و�يخص��حالة�وفق�التحقيق�املحاس��راسة�قفمنا�فيھ�بد
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  :تم�يد

  

� �ف�� �دولة، �أي �اقتصاد ��� �الفاعلة �الوسائل �من �خالل�ا�أ�عت���الضرائب �من ��خ��ة ��ذه �تتمكن �فعالة داة

��قتصاديةب �ا��ياة ��� �التدخل �ا��ز�نة�، �تمو�ل ��� �عل��ا ��عتمد �ال�� �املوارد �ا�م �من �ل�و��ا �نظرا وذلك

  .العمومية،�لكن��ذا�مر�ون�بمدى�استجابة�وال��ام�امل�لف�ن�بالضر�بة�بواجبا��م�الضر��ية

�مبد �ع�� �مب�� �ا��زائري �الضر��� �النظام �بالضر�بة�ان �امل�لف�ن �فان ��ساس ��ذا �وع�� �العفوي، �التصر�ح ا

�نية �بحسن �متصف�ن ��عت��ون �و ، �وحقيقية، �صادقة �مبدئيا �تصر�حا��م ��عد ���ةحيث �و�ت�يان �ذه� اثبات

� �عدمالتصر�حات �رقابي�من �بصالحية �تتمتع �ال�� �ا��بائية ��دارة �عائق �ع�� �ا� ��اقع �دق��ا���دف �من لتاكد

  .ا�ينص�عليھ�القانون�وال�شر�ع�ا��با�ي�و�ذا�ما��س���بالرقابة�ا��بائيةونزا���ا�وفقا�مل

نظرا�ال�مية�الرقابة�ا��بائية،�حدد�ل�ا�املشرع�ا��با�ي�اطارا�مفا�ميا�وقانونيا�وتنظيميا�دقيق�ووا���ينظم�و 

  :مراحل�ا،�وعليھ�س�تطرق�����ذا�الفصل�ا���املباحث�التالية �س���مختلف�اجراءا��ا�و

  

 عموميات�حول�الرقابة�ا��بائية�:�ول �املبحث 

 طار�القانو�ي�للرقابة�ا��بائية����ا��زائر�:املبحث�الثا�ي� 

 طار�التنظي���للرقابة�ا��بائية����ا��زائر�:املبحث�الثالث�  
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 عموميات�حول�الرقابة�ا��بائية: املبحث��ول 

 من�اجل��اءخط�  ولتقو�ض�ا�لطاملا�إرتبطت�الغاية�من�أية�عملية�رقابة�إ���التعرف�ع���نقاط�الضعف�

،�وما�الرقابة�ا��بائية�إال�نوع�من�أنواع�الرقابة،�مستقبال�ت��يح�ا�ومعرفة�مناطق�ا��لل�و�نحراف�لتفاد��ا

  .��ا�ا�����ذا�املبحثسإال�أ��ا�تختص�با�داف�وانواع��و�يا�ل�خاصة����ا�دون�غ���ا�من�أنواع�الرقابة�

  ما�ية�ا��باية�: املطلب��ول 

�بالغة �بأ�مية �املالية �السياسات �جميع ��� �ا��باية �تحظى �وم، �محكم �اطار�قانو�ي ��� �تنظم �و�ذا�ف�� ضبوط

و����شمل��ل�أنواع�الضرائب�و�الرسوم�وجميع��قتطاعات� عتبار�ا�املمول�الرئ�����لنفقات�م��انية�الدولة،با

  .املالية��خرى�و�عت���ا��باية�العامة����عصرنا�ا��ا���من�ا�م�ايرادات�ا��ز�نة�العمومية

  :مف�وم�ا��باية/اوال

�اتالدولة�وال���تضم��ل�من�الضرائب�و�الرسوم�و�تاو �ناملفروضة�م�عرف�ع���ا��ا��قتطاعات��جبار�ة�_

�الضرائب� �من ��ل �مف�ومي �من �أوسع �ا��باية �مف�وم �ان �يت�� �التعر�ف �ومن ��جتماعية، واملسا�مات

  1.الضرائب�تاخذ�حصة��سد�من�ا��باية�من�حيث�املداخيل�ومجال�فرض�اعلما�أن�والرسوم،�

من�اجل�تحصيل�إاليرادات��فعالةشر����املوضوع�ح���التطبيق�لضمان�إجراءات�ا��باية����ذلك�النظام�ال�_

 2 .الضر��ية�لتغطية�نفقات�الدولة�بصفة�مباشرة�

   :مف�وم�الضر�بة/ثانيا

 :من�ب�ن�ا�م��عار�ف�الضر�بة�نجد�ما�ي���:التعر�ف-أ

�ا��اص"الضر�بة����- �املوارد�من�القطاع �العام�وتفرض���ا��فر�ضة�اجبار�ة�غ���جزائية�تؤدي�لنقل القطاع

  ." بمعاي���محددة�مسبقا�بدون�مقابل�وذلك�لتحقيق�ا�داف�اقتصادية�واجتماعية�معينة

 3 " .اقتطاع�ما���الزامي�و��ا�ي�تحدده�الدولة�ودون�مقابل��غرض�تحقيق�ا�داف�عامة"الضر�بة����-

الدولـة�وفقـا�لقواعـد��فرضھبصفة���ائية�تإقتطـاع�نقـدي�إجباري�بدون�مقابل�و�كما�يمكن��عر�ف�ا�ع���ا��ا�  _

��قانونية �قدرا��م�مب�نة �حسب �واملعنو��ن �الطبيعي�ن ����اص �أمـوال �مـن �يكـون ��قتطاع ،�ذا

  .الت�ليفية،�غرض�استخدامھ�لتحقيق�املنفعة�العامة

                                                           
  64،�ص2014خال���،��شذرات�النظر�ة�ا��بائية�،��الطبعة�الثانية،�دار��ومة�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،��رضا- 1
،�مجلة�الدراسات�القانونية،العدد��ول��"واقع�إش�الية�تطبق�ا��باية�املحلية����ا��زائر،صعو�ات��قتطاع�و�افاق�التحصيل"العيا������الن�،�- 2

  5،�ص2013ا��زائر،�
  08،�ص2007 ا��زائر�، جباية�املؤسسات،�الطبعة�الثانية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية، بوز�دة،�حميدة- 3
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�عامة �،و�صفة ��� �الضر�بة �ان �نقول �ان �"يمكن �حسب ���ا �امل�لف�ن �ع�� �تفرض �نقدية قدر��م�مسا�مة

���ا�ي �و�ش�ل �املحصلة ��موال �بتحو�ل �السلطة �طر�ق �عن �تقوم �وال�� �نحو�تحقيق� ال�سا�مية �مقابل ودون

  1 .  ."��داف�املحددة�من�طرف�السلطة�العمومية

  :خصائص�الضر�بة�-ب

و�ذا�تماشيا�مع�مقتضيات�النظام��قتصادي��ون�ان��ل�املعامالت�تقوم�ع���: الضر�بة�اقتطاع�نقدي- 1

�الضرائب� �تحصل �ان �ال�بد �ومنھ �نقدية، �صورة ��� �ت�ون �ال�� �العامة �النفقات �ذلك ��� �بما �النقود استخدام

  .كذلك��بالنقود

�الدولة -2 �قبل �من �إلزاميـة �فر�ضـة �السلطات� : الضر�بـة �أن �بل �الضر�بة، �دفـع ��� �حـرا �ل�س �امل�لف �أن أي

  .�ـا�وفقـا�لقواعـد�قانونية�تحكم�ـاالعامة����ال���تحـدد�مقدار�ـا�و�كيفي��ـا�وموعـد�دفع

�مقـابـل -3 �بـدون �تفـرض �أي�: الضر�بة �اجتما�� �تضامن ��� �الضر�بة �أن �يرى �ا��ديث �املا�� �الفكر  ان

  .تفرض�ع����ل��فراد��غض�النظر�ع���املنافع�ال����عود�عل��م،�أي�ل�س�ل�ا�مقابل�مباشر�لدافع�ا

�العــام - 4 �النفــع �لتحقيـق �ا :تـدفـع �بل�ان �قبل، �من �ذكرنا �كما �لدافع�ا �خاص �نفع �مقابل �ال�تفرض لضر�بة

�معيـن� ����ء �ع�� ��نفاق �لغرض �تحصل �ال �ف�� �العامة، �املنفعة �لتحقيق �حصيل��ا �بتخصيص �تل��م الدولة

  2.بذاتـھ،�بـل�ملواج�ـة�نفقـات�عـامـة�تخص�جميـع�املـواطن�ن�والدولـة�و�و�ال�دف��سا����للضر�بة

  :تص�يف�الضرائب-ج

 : يمكن�تص�يف�الضرائب�باالعتماد�ع���عدة�معاي���و��

  3: وفق��ذا�املعيار�يمكن�التمي���ب�ن: ���الضر���بمن�حيث�تحمل�الع- 1

و���ضرائب�تورد�ا���ا��ز�نة�العمومية�من�قبل�امل�لف���ا،�يمع���ان�الع���الضر����: ضرائب�مباشرة-1- 1

طرف�اخر�م�ما��انت�صفتھ،�مثال�الضر�بة�ع����ا��وال��ستطيع�تحميل�عب��ا� ،نفسھ��ستقر�ع���امل�لف���ا

  .ضر�بة�مباشرة�فال�يقدر�امل�لف�نقل�عب��ا�ا���أي�طرف�اخر����الدخل��جما���

�غ���مباشرة-2- 1 �املباشرة�:ضرائب �الضرائب �عكس ���ا�،و�� �امل�لف�ن �من �ينقل �ف��ا �الضر�ب�� �الع�� �ون

 �� �املس��لك �ا�� �و�املس��لكقانونيا �ا��ز�نة �ب�ن �الوسيط �دور �قانونيا �امل�لف �ع���. خ��،و�لعب �الرسم مثل

  .ضافة�ا���ثمن�الشراء�واملصار�فال اباذ�ان�البا�ع�يتحمل�الرسم����ت�لفة�البيع�،��القيمة�املضافة

                                                           
  13،�ص2006 ،�ا��زائر�، دار��ومة�لل�شر�و�التوز�ع ،�الطبعة��و���، ،�اقتصاديات�ا��باية�والضرائب محمد�عباس�محرزي- 1
مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاس���ا�ادي������شعبة�العلوم�املالية�،�الضر���دور�الرقابة�ا��بائية����ز�ادة�التحصيل�بوز�د�خديجة�،�- 2

تدقيق�محاس���و�مراقبة�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،مستغانم�،�-تخصص وا��اس�ية

  .32صا��زائر،�
 20-18ص  ،2012 ا��زائر،��دار��ومة�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع، ا��زائري�ا��ديث،�الطبعة�الثالثة،خال����،�النظام�ا��با�ي� رضا-  3
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  :وتصنف�فيھ�الضرائب�ا��: من�حيث�املادة�ا��اضعة�للضر�بة- 2

  ذه�الضرائب��و�ما�يملكھ�ال��ص،�ول�س�ال��ص����حد�ذاتھ،و�ذااساس��: الضرائب�ع����موال-1- 2

 �خ���قد�يملك�دخال�او�راس�مال�او�قيم�منقولة��االس�م�و�السندات�او�قيم�عقار�ة،�و�التا���فان�اساس

  .راس�املال�او�القيم�املالية��خرى � فرض��ذا�النوع�من�الضرائب��و�امتالك�دخل�او

ان��ذا�النوع�من�الضرائب��و�من�اقدم��نواع،�حيث�تفرض�الضرائب�ع���: الضرائب�ع������اص-1- 2

��ذه� �و�عرف ����اص، �ل�ؤالء ��جتما�� ��نتماء �حسب �تدفع �كم �مع�ن، �اقليم ��� �املقيم�ن ���اص

  .الضر�بة����النظام��سالمي�با��ز�ة

  1 :حسب��ذا�املعيار�فان�الضر�بة�تنقسم�ا��: من�حيث�املصدر- 3

 صناعية، تجار�ة،�( وفق��ذا�املعيار�يتم�تجميع��ل���شطة�م�ما��ان�نوع�ا:  الضرائب�الوحيدة�نظام-1- 3

�وحيدة) ا��..زراعية،مالية �ضر�بة �ا�� �الدخل�. واخضاع�ا �من �امل�لف �عليھ �يحصل �ما �يجمع �اخرى �عبارة

  .ا��اضع�ع���ا��ا�وعاء�واحد

نجد� خصيص�ضر�ية�ل�ل��شاط،�ون�يجة�ل�ذا�النوع�ذا�النظام��عتمد�ع���ت�:نظام�الضرائب�املتعددة-2- 3

   .انواعا�مختلفة�ومتعددة�من�الضرائب�باختالف�و�عدد���شطة

 :يتم�التفر�ق�وفق��ذا�املعيار�ب�ن: من�حيث�معدل�او��سعر�الضر�بة- 4

���تلك�الضر�بة�املحسو�ة�ع���اساس�معدل�ثابت�م�ما��ان���م�املادة�ا��اضعة�: الضرائب�ال�س�ية-1- 4

  .للضر�بة،�أي�ذلك��قتطاع�النقدي�الذي�يفرض�ب�سبة�واحدة�ع���مجموع�املداخيل

�التصاعدية-2- 4 �واملعـدل�: الضر�بة �الدخـل �ب�ن �طرديـة �عالقـة �النـوع ��ـذا ��� �نجـد �زاد�، �الدخـل �زاد ف�لمـا

�واسع� ��سلوب �و�ذا �الضر���، �الوعاء �قيمة �ب��ايد �ت��ايد �ب�سب �الضرائب ��ذه �وتفرض �املطبق، املعدل

  :م��اف�ن�شار،�و�ناك�أش�ال�مختلفة�للضرائب�ا�لتصاعدية�

 ضر�بة�ال���ترتب�طبقات�املمول�ن�تصاعديا�بال�سبـة�لل��وة�والدخـل�ثـم�تفرض�ال :التصاعدية�بالطبقات

 .ب�سبـة�م��ايـدة��لمـا�انتقلنـا�إ���طبقـة�أكثـر�ثــراء�

 بالشرائح� �الضر�بـة��:التصاعدية �تفرض �ثم ،� �أو�شـرائح �أقسـام �عـدة �إ�� �املمـول �دخـل �تقسيم �يتم حيث

و��ا�ب�سب�مختلفـة�ت��ايـد��لمـا�انتقلنـا�من�شر�حـة�إ���أخـرى�،�و�عت����ـذه�الطر�قـة�أكثـر�عدالة�من��و����

 .ترا���الشرائح�السابقة�للشر�حة�ال���يقع�ف��ا�الدخل

  

                                                           
1
ا��م���سالمة،الرقابة�ا��بائية�و�دور�ا����التحصيل�،مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاس���ا�ادي������شعبة�العلوم�-اسماء�كرايمية�- 

  07،ص�2016/2017لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،جامعة�العر�ي�الت����،�ت�سة،�ا��زائر،�تخصص�نقود�و�مالية،���-�قتصادية
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  :ا�داف�الضر�بة-د

  :تصبو�الضر�بة����أي�مجتمع�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف�يمكن�تحديد�ا��األ�ي

 املالية� �للدولـة�: ��داف �املاليـة �بتوف���املوارد ��سمح �الضر�بة �أن �أي �العامة، ��عباء ��غطية ���ا يقصد

�أي� ،� �املجتمع �ألفـراد �املطلو�ة �ا��دمات �ع�� ��نفـاق �تجـاه �بال��ما��ا �الوفـاء �ل�ـا �تضمـن  بصورة

  1. تمو�ل��نفاق�ع���ا��دمات�العامة�و�ع���اس�ثمارات��دارة�ا���ومية

 يع��عض�انواع�املشار�ع�العتبارات�معينة�فتعف��ا�من�الضرائب��ليا�� تتمثل�:قتصادية��داف��������

�ا���ومية� �النفقات �لتمو�ل �املرتفع �الدخل �ا��اب �ع�� �املفروضة �الضرائب �حصيلة �استعمال او�جزئيا،

�باالضا �العام، �ال�شغيل �و�تحقيق �الك�� �الطلب �رفع ��س��الك،و�التا�� �ز�ادة �ع�� ��عمل �حماية�مما �ا�� فة

  2. الصناعات�الوطنية�ومعا��ة�ال��ز����م��ان�املدفوعات�وتحقيق��ستقرار��قتصادي

 ل�و�ال��وات�،�حيث�تقوم�يخادع����تخفيف�حدة�التفاوت�ب�ن�ا�مل �عمل�الضر�بة: ��داف��جتماعية

الضرائب،�باالضافة��و�يتم�ذلك�من�خالل�التصاعدية���،�بإعادة�توز�ع�ا�ع���أ��اب�الدخول�املنخفضة

   3. نتجات�ذات��س��الك�الواسعا���تخفيض��سبة�الضر�بة�ع���امل

 السياسية� �: ��داف �الدولة �ع�ستطيع �الضرائب �طر�ق ����تعبالن �الدول�عن �اتجاه �السيا��� موقف�ا

كس�اذ��عمل�ع���فرض�رسوم�جمركية�متنوعة�وعالية�ع���الدول�املخالفة�ل�ا�سياسيا�وتقوم�بالع �خرى،

  4   .مع�الدول�املوافقة�ل�ا

  :�عر�ف�الرسم/ثالثا

الرسم��و�اقتطاع�نقدي�يدفعھ�الفرد�ا���الدولة�او�غ���ا�مقابل�انتفاعھ�بخدمة�معينة�تؤد��ا�لھ�ي��تب�عل��ا�_

كما�يمكن��عر�ف�ا�ع���ا��ا�اقتطاع�نقدي�بواسطة�الدولة�او�ال�يئات�املحلية�يدفعھ�الفرد�ج��ا�اذا�. نفع�خاص

 5 .�الرسوم�القضائية�ورسوم��سي���سيارة�لالنتفاع�بالطرق�العامة،��ان�مقابل�نفع�خاص�يحصل�عليھ�وفقط

كما�تختلف�مع�ا����اخرى�من�حيث�الدفع�وتحقيق�املنفعة���ل�ا�نقاط��شابھ�عديدة�مع�الضرائبالرسوم�ان�_

   :وفق�ا��دول�ادناهو�مكن�تحديد�ا�م�نقاط�ال�شابھ�و�ختالف�

  

 

  

                                                           
  16مرجع�سبق�ذكره،�ص محمد�عباس�محرزي�،- 1
  12حميدة�بوز�دة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- 2
  05،ص�مرجع�سبق�ذكرها��م���سالمة،-اسماء�كرايمية-- 3
  22ا��زائري�ا��ديث،�مرجع�سبق�ذكره،�،صخال����رضا،�النظام�ا��با�ي�- 4
  17حميدة�بوز�دة�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص-  5
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  :اوجھ�ال�شابھ�و�ختالف�ب�ن�الضر�ية�والرسم :(  I– 1 ) رقم� �دول ا�

 

 

 

 

 

 

  73-72رضا�خال���،�شذرات�النظر�ة�ا��بائية،مرجع�سابق،ص :املصدر

  

  :الغرامة/را�عا

التاخر����دفع�الضرائب�او�مخالفة��ھ�الدولة�ع���اي���ص�يخالف�القانون�مثل�مخالفةفرض���مبلغ�ما���ت�

   1 .يلزم��فراد��ش�ل�ج��ي قانو�ي��ف�و�اقتطاع�ما�� القواعد�والقوان�ن�بصفة�عامة،

  :�تاوى /خامسا

تاخذ�الدولة�بمبدا��تاوة�ن�يجة�تقديم�ا�لعمل�عام�لھ�مص��ة�عامة،�ف�و�مبلغ�من�املال��سا�م�بھ�مالك��

�للعقارات� �الراسمالية �القيمة ��ارتفاع �املواطن�ن �من �معينة �فئة �ا�� �خاصة �بمنفعة ��عود �النھ �ج��ا العقارات

  2 .�ر�اءن�يجة�ا�شاء�الدولة�ملشار�ع�جديدة�بجان��ا�كتوصيل�املياه�او�الك

                                                           
  70مرجع�سبق�ذكره،�صالنظام�ا��با�ي�ا��ديث،�رضا�خال���،�- 1
  25 ص� مرجع�سبق�ذكره،�العيا������الن�،- 2

  اوجھ��ختالف  اوجھ�ال�شابھ

كال�ما�يدفع�نقدا�ال�عي�يا�من�قبل�: النقدية

���اص�الطبيعي�ن�واملعنو��ن�و�ذا�

  .املعمول���ا�حسب��قتصاديات�النقدية

الرسم�(كال�ما�يدفعان�ج��ا��:�لزامية

) ل��صول�ع���منفعة�عكس�الضر�بة

  .و�فرضان�من�قبل�الدولة

يفرضان�و�حصالن�من�قبل�:  ا��كومية

  .الدولة�بموجب�نص�قانو�ي�وا��

كال�ما�يحققان�منفعة�  :تحقيق�منفعة

للم�لف�سواء��انت�خاصة�عن�طر�ق�الرسم�

  .او�عامة�عن�طر�ق�الضر�بة

الرسم��ستحق�اذا�حصل��:بال�سبة�للمقابل

الضر�بة�فتدفع�دافعھ�ع���اي�مقابل،�اما�

دون�أي�مقابل�أي�حسب�املقدرة�املالية�

  .للم�لف

��ائية�الرسم�غ���مطلقة�: بال�سبة�لل��ائية

حيث�يجوز�اس��داد�ا�عند�عدم�ا��صول�

  .ع���مقابل،�اما�الضر�بة�ف���غ���مس��دة

�ان�الفرد�ال�يدفع�الرسم�� : بال�سبة�ل����

ل��صول�ع���خدمة�او�مقابل،�أي��و�حر����

ا��صول�عل��ا�من�عدم�ا،�ع����عكس�

  .الضر�بة�ال���تدفع�ج��ا�و�الزامية�تامة
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  ش�ال�اا مف�وم�الرقابة�ا��بائية�و:املطلب�الثا�ي

الرقابة�ا��بائية����احد�ا�م��جراءات�ال����س���من�ورا��ا��دارة�ا��بائية�للمحافظة�ع���املال�العام�من�

  .اش�ال�ا �عر�ف�الرقابة�ا��بائية�و��ل�من��الضياع،�وسنحاول�����ذا�املطلب�ايضاع

  :ا��بائيةمف�وم�الرقابة�/اوال

  .قبل�التطرق�ا����عر�ف�الرقابة�ا��بائية�ي�ب���اوال�ان�نف�م�مصط���الرقابة�اك���

   :�عر�ف�الرقابة-أ

�عت���الرقابة�احدى�الوظائف��ساسية�ال���تقوم���ا�اج�زة�متعددة��غية�التاكد�من�تحقيق�ال�شاط�املا������

عملية�تقوم�"الرقابة�ع���ا��ا�" ���ي�فايول�"وقد�عرف�املفكر��قتصادي�،�لھ�املقررة�حدود�السياسة�العامة

ع���التحقيق�فيما�اذا��ان�التنفيذ�يتم�طبقا�ل��طة�املقررة�و�التعليمات�الصادرة�و�القواعد�املقررة�ل�ا،�أما�

 1 "موضوع�ا�ف�و�ت�يان�نوا���الضعف�او��خطاء�وذلك�من�اجل�تقو�م�ا�و�منع�تكرار�ا

  راجعة�ت�ون�من�جانب�سلطة�اع���م�فحص�و  شراف�واعملية��يمكن�ان�نقول�ا��اف�شامل�للرقابة�و�كتعر�

  .وكشف�نقاط�الضعف�و�نحرافات�وت��يح�ا�اتل�ا�ا��ق����التعرف�ع���كيفية�س���العمل�داخل�الوحد

  :�عر�ف�الرقابة�ا��بائية-ب

�دارة�ا��بائية�التصر�حات�واملس�ندات�لفرض�تراقب�"  :عرف�ال�شر�ع�ا��زائري�الرقابة�ا��بائية�كما�ي��_

�ل�ضر�بة�او�اتاوة،�كما�يمك��ا�ان�تمارس�الرقابة�ع���املؤسسات�وال�يئات�ال���ل�ا�صفة�التاجر�وال���تدفع�

  2 ".اجورا�او�مرتبات�م�ما��انت�طبيع��ا

بالضر�بة��ا��اضع�ن��الرقابة�ا��بائية����فحص�التصر�حات�و��ل�ال��الت�و�وثائق�و�مس�ندات�امل�لف�ن_ 

ل�ا�سواءا��انو�ذو���صية�طبيعية�او�معنو�ة،�وذلك�قصد�التأكد�من���ة�املعلومات�ال���تحتو��ا�ملفا��م�

� ا��بائية، �ملحتوى ����يص ��� �اي ��ذا�ال���يالت �من �و�التاكد �ا��با�ي �القانون �مع �يتالئم �بما املحاس�ية

   3 .املحتوى�مع��ثباتات�و�التصر�حات�املقدمة�

4� �قصد�" و�ش�ل�عام�نقول�عن�الرقابة�ا��بائية�با��ا ��دارة�ا��بائية �من��جراءات�ال���تقوم���ا مجموعة

�ع��� �القضاء ���دف �قانونيا �و�تقييم�ا �بالضر�بة �امل�لف�ن �طرف �من �املقدمة �التصر�حات ���ة �من التحقق

  ."ة�وتحقيق�العدالة�الضر��يةالتجاوزات�ا��بائية�وعدم�تكرار�ا�للمحافظة�ع���حقوق�ا��ز�نة�العمومي

                                                           
  212رضا�خال����،�شذرات�النظر�ة�ا��بائية�،�مرجع�سيق�ذكره،�ص�- 1
  08ص ،18،املادة��2020قانون��جراءات�ا��بائية،��طبعة�،�وزارة�املالية،�املدير�ة�العامة�للضرائب�ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديموقراطية�الشعبية،� - 2
  213مرجع�سبق�ذكره�،ص�شدرات�النظر�ة�ا��بائية،��رضا�خال���،- 3
  09بوز�د�خديجة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص-4
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 :اش�ال�الرقابة�ا��بائية/ثانيا

�ونم��� �م��ا، �نوع ��ل �بھ �يختص �الذي �الدور �طبيعة �اساس �و�ذا �ع�� �انواع �عدة �ا�� �ا��بائية �الرقابة تنقسم

  :ش�ل�ن��ما

  :الرقابة�ا��بائية�العامة�او�الشاملة- 1

 املف�شية�بمراقبة�وفحص�تصر�حات�امل�لف�ن�،حيث�يقوم�رئ�س� وت�ون�ع���مستوى�مف�شيات�الضرائب،�

�تم�يدي��ون وت �فحص �ش�ل �ع�� �الرقابة �،� �ذه �بالضر��ية �امل�لف �ملف �مستوى �ع�� �الرقابة �بمكتب و�تتم

�منتمي���ب�ن�نوع�ن�ال �او�يتم�ف�. تنجز�من�غ���تنقل�او�اجراء�أبحاث�خاصة�من�طرف�مص��ة�الضرائب،حيث�

  .الرقابة��ما�الرقابة�الش�لية�و�الرقابة�ع���الوثائق

  :الرقابة�الش�لية-1- 1

�عد�عملية�الرقابة�الش�لية�ا��طوة��و���ال���تباشر�ا�إدارة�الضرائب����عملية�الرقابة�ا��بائية،�حيث�يتم���

�املاد �والت��يح �بالضر�بة �امل�لف �طرف �من �املقدمة �التصر�حات ���ميع �الشك�� �الفحص �لالخطاء�ف��ا ي

�ف��ا � املرتكبة �الضرائب �إدارة �تمتلك�ا �ال�� �واملعلومات �التصر�حات �ب�ن �تقدير�او�مقارنة �أي �اجراء �عدم . مع

�تجنب� �قبل�امل�لف�ن���دف وتتمثل�الرقابة�الش�لية�للتصر�حات�الضر��ية����تحليل��ل�الوثائق�املحررة�من

و�ذه�املرحلة�اليتم�ف��ا��عديل�،�ناء�تقديم�التصر�حات�خطاء�املادية�املرتكبة�من�الناحية�الش�لية�فقط�اث

�النظر�ف��ا �او�ح�� ���ا �املصرح ����. �رقام �تدخل �العناصر�ال�� �مختلف �من �بالتأكد �ا��بائي�ن �املراقب�ن و�قوم

  1 :تحديد�الوعاء�الضر����وفق�ملا�ي��

 ال��ل�:  يجب�ان��شمل��ل�ملف�جبا�ي�ع������ة�من�الوثائق�و�املس�ندات�التالية�:بال�سبة�للم�لف

التجاري،�بطاقة�اثبات�ال�و�ة،�ش�ادة��قامة�،ش�ادة�التصر�ح�بالوجود�،البطاقة��حصائية�،�فضال�ع���

  .�ل�مرسالت�امل�لف�و�دارة�الضر��ية

 لتصر�حات�الش�ر�ة�والثالثية�ا��اصة�بمجموع�يجب�توفر�بطاقة�التعر�ف�ا��با�ي�،�ا�:بال�سبة�لل�شاط

  .الضرائب�و�كذا�م��صات��رقام�ل�ل�سنة

 اجال�ا�املحددة�انت�التأكد�من�ان�إيداع�التصر�حات�الش�ر�ة�و�الثال�ثية��:بال�سبة�لالخطاء�املادية�����،

وجود�أخطاء�وأيضا�العمليات�ا��سابية�املدونة����التصر�حات�ت�ون�بدون�ان�كما�يتم�التأكد�أيضا�من�

 .البيانات�املشار�ال��ا�ت�ون���يحة�و�ل�بيان�يخص�ا��انة�املتعلقة�بھ

  

 

                                                           
شعبة�العلوم��مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاس���ا�ادي�����سرار�فاطيمة،�فعالية�الرقابة�ا��بائية�ودور�ا����التحصيل�الضر���،��-1

��زائر،�،جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،�مستغانم�،ا��لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي�� �تخصص�تدقيق�و�مراقبة�ال�سي���،-�قتصادية

  17،�ص2017/2018
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   :الرقابة�ع���الوثائق�-2- 1

  ��تم�باجراء�فحص�شامل�للتصر�حات�ا��بائية�املكت�بة�من�طرف�امل�لف�بالضر�بة�ومقارن��ا�باملعلومات

  الضرائب�وكذلك�مجمل�املعلومات�ال���يتم�ا��صول املتوفرة����امللف�الضر����للم�لف�الذي�بحوزة�إدارة�

    .ولكن�دون�إجراءات�تحر�ات��ع�ن�امل�ان...عل��ا��من�مصادر�اخرى��البنوك�وغ���ا

تبقى�رقابة��سيطة�،ف���فحص�أو���للتصر�حات�الذي�ي�ون�) الرقابة�املس�ندية�(ن�الرقابة�ع���الوثائق�ا_ 

ملراقب�بتحليل�دراسة�مدى�ترابط��رقام�املقدمة����سنة�التصر�ح�متم��ا�عن�التحقيق�املعمق�،�يقوم�ف��ا�ا

مقارنة�مع�السنوات�السابقة�للوصول�ا���اك�شاف��خطاء�املرتكبة،وتتم��ذه�الرقابة����الغالب�دون�اخطار�

    1 .امل�لف�بالضر�بة�

��و�_  �الوثائق �ع�� �الرقابة �من �ال�دف �من �مع�النحقق �ومقارن��ا �التصر�حات ��و�متوفر�من��مصداقية ما

�لد��ا �الضر��ية( معلومات �السليم�)�دارة �التطبيق �من �التاكد ،� �واملعدالت �ا��سابات ��� ��خطاء �اك�شاف ،

،�املساعدة����اختيار�امللفات�للرقابة�املعمقة�ملا�ترى�)ا��..املبالغ�ا��اضعة،�املعدالت(ل�شر�ع�ا��با�ي�السس�ا

  2 .الية�للم�لف�ل�ل�سنةعلومات�و�ر�ط�ا�با��الة�املادارة�الضرائب�ضرورة�لذلك،�وتحليل�امل

���حالة�وجود��عض�الغموض�بام�ان�املراقب�طلب�توضيحات�من�امل�لف�بالضر�بة،�و����حالة�رفضھ�للطلب�

�اخر� �طلب �كتابة �املراقب �و�للمفيعيد �ت��يرات �ع�� �ل��صول �ضرور�ة �يرا�ا �ال�� �النقاط �فيھ �يو�� �لف

  3 :السيما�املتعلقة�بنمط�املع�شة�او��عض��عباء�املخصصة�و�تم�ذلك�عن�طر�ق�،�توضيحات�اذا�لزم��مر

 يتمثل��ذا��جراء����س���إدارة�الضرائب�ا���إزالة�الغموض�او�الشك����التوضيحات��:طلب�املعلومات

املقدمة�من�طرف�امل�لف�بالضر�بة�وذلك�عن�طر�ق�تقديم�طلب�من�طرف�املص��ة�املحققة�ا���امل�لف�

�سوا �املادة �نصت �حيث ،� �كتابيا �او �شفو�ا ��ان ��19ءا �ا��بائية ��جراءات �قانون �املف�ش�"من يراقب

�كتابيا. التصر�حات �الت��يرات �و �التوضيحات �الوثائق�. وتطلب �دراسة �يطلب �أن �للمف�ش �يمكن كما

  ."املحاس�ية�املتعلقة�بالبيانات�والعمليات�واملعطيات�موضوع�الرقابة

  حالة�عدم�رد�امل�لف�او�رده�بالرفض�وعدم�رغبتھ����تقديم�املعلومات،��:يرات�طلب�التوضيحات�و�الت�����

�ع��� �و�تع�ن �املرة، ��ذه �الطلب �ع�� ��لزامية �طا�ع �اضفاء �مع �اخرى �مرة �املراسلة �باعادة �املحقق يقوم

ئية،�واذا�يوما�،�و���حالة�امتناعھ�يتم�تقدير�الضر�بة�بطر�قة�تلقا) 30(امل�لف�تقديم�رده����اجل�ثالث�ن�

 .وجد�املحقق�ان��ذا��جراءات�غ����افية�فانھ�يقوم�بتحو�ل�امللف�ا���الرقابة�املعمقة

  

  

                                                           
شعبة�العلوم��مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاس���ا�ادي�����حداد�زكر�اء،�الرقابة�ا��بائية�ومسا�م��ا����التحصيل�الضر���،�- 1

  13،�ص2016/2017بوا��،��،�جامعة�العر�ي�بن�م�يدي،�ام�ال��لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي�� تخصص�مراجعة�وتدقيق،�-التجار�ة
  220رضا�خال���،�شذرات�النظر�ة�ا��بائية،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�- 2
  09،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص2-1الفقرة��19قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة�- 3
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  1 :الرقابة�ا��بائية�املعمقة- 2

� �خارجية �رقابة �ا��بائية �،�عت���الرقابة �تنقل �تتطلب �و�املراقبال��ا �ال�شط��م �امل�لف�ن �مزاولة �اماكن �ا�� �ن

��ا�من�خالل��املعلومات�املصرح�،�وال�����دف�ا���التاكد�من���ة��ناك�و�تحقيقاتتدخالت�قيام�م�باجراء�

�ا��بائية�املعمقة�ا�م�ألية�تملك�ا�و . للم���لدفاتر�والوثائق�املحاس�يةملختلف�الفحص�امليدا�ي� �عت���الرقابة

�وال� ��� �انواع �ثالثة �من �تت�ون �و�� �منھ، �وا��د �الضر��� �ال��رب �كشف �اجل �من �الضر��ية �س��ا�ا��دراة �

�البحث ��ذا �من �الثا�ي �الفصل �من �الثا�ي �املبحث ��� �مفصل ���ش�ل �ال��رب�وذلك �كشف �بموضوع الرتباط�ا

  :ذه��ليات����و�����كشفھ�وا��د�منھ��الضر����باعتبار�ا�الية�جد�فعالة

 التحقيق�املحاس���.  

 التحقيق�املصوب����املحاسبة.  

 بائيةاضافة�ا���التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��. 

  

  اش�ال�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر: )   (  I–1الش�ل�رقم

  

  

  

  

  

  

  

  16ص مرجع�سبق�ذكره، فاطيمة،سرار�: املصدر�

  

  

  

 

 

                                                           
  13حداد�زكر�اء�،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- 1

 اش�ال�الرقابة�ا��بائية

 الرقابة�ا��بائية�الشاملة الرقابة�ا��بائية�املعمقة

التحقيق�املعمق����

مجمل�الوضعية�

 ةيا��بائ

التحقيق�املصوب�

 املحاسبة���

التحقيق����

 املحاسبة

الرقابة�ع���

 الوثائق

  الرقابة

 الش�لية�
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  ا�داف�ا أسباب�اجراء�الرقابة�ا��بائية�و: املطلب�الثالث

تنوعت��سباب�ال���ادت�ا���ايجاد�نظام�رقا�ي�جبا�ي�ع���تصر�حات�امل�لف�ن�ل��فاظ�ع���مصا���ا��ز�نة�

  . العمومية�وكذلك�تحقيق�جملة�من���داف�املختلفة�سنو���ا�����ذا�املطلب

  :اسباب�اجراء�الرقابة�ا��بائية/اوال

  :ي��� �ناك�س�ب�ن�رئ�س�ن�لقيام�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر�وال���يمكن�ت��يص�ا�فيما��

 الرقابة�ا��بائية�وسيلة�ملتا�عة�التصر�حات�:  

�نفسھ�� �تلقاء �من �بمداخيلھ �بالتصر�ح �للم�لف ��سمح �تصر�حية �انظمة �ا��ديثة �ا��بائية ��نظمة �ان بما

�ا�و�التأكد�من���ة��ذه�التصر�حات�املكت�بة�و��لإلدارة�ا��بائية�،�فالرقابة�ا��بائية��عد�وسيلة��امة�ملتا�ع

���ساس�� �ان��ذه�التصر�حات����بار باعت�واقع�ضمان�مصداقي��ا�و�����ا��وتطابق�ا�مع�ما�و�موجود����ال

  .تحديد�الوعاء�الضر���،كما��سمح�أيضا�بتجسيد�مبدا�العدالة�الضر�بة�اي�املساواة����الدفع

 الرقابة�ا��بائية�وسيلة�مل�افحة�ال��رب�الضر����.  

�املتعددة �لألسباب �نظرا ��س، ��ش�� �الضر��� �العبء �من �او�التخفيض �ال��رب �ا�� �امل�لف�ن ��عض �و�ي��ا اليب

� �العمومية �ا��ز�نة �بايرادات �تمس �ال�� �الغ���شرعية �الطرق �املمارسات�وحقوق�ا ��ذه �م�افحة �فان ،لذلك

التدل�سية��عت���من�أولو�ات��دارة�ا��بائية�و�ال���تملك�سلطات�وصالحيات�واسعة�تمارس�ا�لضمان�تحقيق�

ق�اليات�مختلفة�ومتعددة�و�ال���من�بي��ا�عن�طر�،�و�ذا�مصا���ا��ز�نة�العمومية�وتطبيق�القوان�ن�ا��بائية

  1 .ضرور�ة�مل�افحة�ال��رب�الضر����و �الرقابة�ا��بائية�ال����عد�الية�فعالة

  :ا�داف�الرقابة�ا��بائية/ثانيا

   .:�التا���اجتماعية�و �اخرى�ادار�ةا���اقتصادية�/مالية ا�داف�قانونية�و�منت�نوع�ا�داف�الرقابة�ا��بائية�

 ال�دف�القانو�ي:  

يتمثل����التأكد�من�مدى�مطابقة�ومسايرة�مختلف�التصرفات�املالية�للم�لف�ن�للقوان�ن�و��نظمة�ا��بائية،� 

�أية� �ملعاقبة �و�املحاسبة �املسؤولية �مبدأ �تركز�ع�� �ا��بائية �فالرقابة ��خ��ة، ��ذه �سالمة �ع�� �وحرصا لذا

  .ا��بائية�القانونية�ھدفعھ�الل��امات�اثناءانحرافات�أو�مخالفات�يمارس�ا�امل�لف�
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  ال�دف��داري:   

�ساعد�الرقابة�ع���التن�يھ�ا���اوجھ�النقص�وا��لل����ال�شر�عات�املعمول���ا،�بما��ساعد��دارة�ا��بائية�� 

عرفة�م����م�ع���اتخاذ��جراءات�الت��يحية،�كما��سا�م����تحديد��نحرافات�وكشف��خطاء�و�ذا��سا

و�التا���اتخاذ�القرارات�املناسبة�ل�ا،�كما��سمح�لنا�الرقابة� تقييم�اثار�ا�من��امل�النوا��و�ملام�باسبا��ا�و 

  . مثل��سب�ال��رب�والتحصيل�الضر��ي�ن�الالزمةا��بائية����اعداد�ال�سب�و�حصائيات�

 1 :ال�دف�املا���و�قتصادي  

�فاظ�ع����موال�العمومية�من�التالعب�او�السرقة،�اي�حماي��ا�من��ل�ضياع�ا���دف�الرقابة�ا��بائية�ا��� 

ايرادات�اك���ل��ز�نة�العمومية�و�ز�ادة��موال�املتاحة�لالنفاق��تحقيقباي�ش�ل�من��ش�ال،�و�ذا�لضمان�

  .واملستوى�املع�����العام،�مما�يؤدي�ا���ز�ادة�مستوى�الرفا�ية��قتصادية

 ال�دف��جتما��:  

� �ا��بائية �الرقابة �ان �نجد ��جتما�� �الصعيد �بمختلف���س��ع�� �بالضر�بة �امل�لف �انحرافات �وم�افحة ملنع

��مال�او�التقص������اداء��ل��امات�القانونية،�و�س���ايضا�لضمان�تطبيق�قواعد� صور�ا�مثل�التالعبات�و

  .�جتماعية�وا��بائية��ب�ن�امل�لف�ن�ضر��ية�تطبيقا�عادال�ب�ن��فراد�لتكر�س�مبدا�املساواة�والعدالة
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  لرقابة�ا��بائية����ا��زائرل�طار�القانو�ي�: املبحث�الثا�ي

كيفية�فرض�ا�من�تنظم�الضر�بة�ال����شر�عات�القوان�ن�و مجموعة�من�النص�املشرع�ا��با�ي�ا��زائري�ع���

ا��بائية�ع���ا��فاظ�ع���حقوق�ا��ز�نة�العمومية�ال����س���من�خالل�ا��دارة�و طرق�تحصيل�ا،�ا���غاية�

�ا��قوق� �حددت ��ساس ��ذا �وع�� �ل�ا �الس���ا��سن �وضمان �ا��بائية �الرقابة �عملية �الضياع،و�تنظيم من

  .املمنوحة�لإلدارة�ا��بائية،�و�كذا�ما�ي��تب�ع���امل�لف�ن�بالضر�بة�من�حقوق�و�واجبات

  

  حقوق��دارة�ا��بائية: املطلب��ول�

� �فعالية �أجل �المن �رقابة �من�ع�� �مجموع �ا��بائية �لإلدارة �ا��زائري �املشرع �،خول �ا��بائية التصر�حات

   :ا��قوق�و���

  1:حق�الرقابة�والتحقيق/اوال

�� �ا��بائية �لإلدارة �املمنوحة �الصالحيات �أ�م �من �الرقابة ��عت���حق ���دف �وصدق�ال�� ���ة �من للتأكد

  : املعلومات�املقدمة����تصر�حات�امل�لف�ن�بالضر�بة�و�تم�ذلك�من�خالل�ما�ي���

 ش�ل�� ��� �است�يان �توجيھ �خالل �من �املكت�بة �التصر�حات ��� �غ���وا��ة �نقطة �أي �حول �املعلومات طلب

عميق�البحث�وطلب�مجموعة�من��سئلة�ترسل�إ���امل�لف،�و���حالة�عدم�الرد�يمكن�لإلدارة�ا��بائية��

 . التوضيحات

 لسنة�� �التصر�حات �تجا�س �عدم ��� �الشك �العام�عند �التصر�ح �من �معينة �نقطة �حول �التوضيحات طلب

 .معينة�والسنوات�السابقة�ل�ا

 كما�خول�املشرع�ا��با�ي�لإلدارة�ا��بائية�حقوقا�تمك��ا�من�ممارسة�عملية�الرقابة�ا��بائية�،�وعدم�إتباع��

  .إ���بطالن�إجراءات�ونتائج��ذه�العملية��ذه��جرءات�يؤدي

تتم�ممارسة�حق�الرقابة�ع���مستوى�امل�شات�"  :جاء�فيھج�الذي�.ا.من�ق�18و��ذا�ا��ق�نصت�عليھ�املادة�

  ."واملؤسسات�املعنية�خالل�ساعات�فتح�ا�ل��م�ور�وساعات�ممارسة��شاط�ا

ا��با�ي�مراقبة�التصر�حات�وطلب�التوضيحات�يمكن�للمف�ش�"من�نفس�القانون�انھ��19كما�جاء�����املادة� 2

و�الت��يرات�كتابيا�كما�يمكن�لھ�دراسة�الوثائق�املتعلقة�بالبيانات�والعمليات�و�املعطيات�موضوع�الرقابة،�كما�

  ".�ستمع�للمعني�ن�اذا�تب�ن�ان�استدعا��م�ضروري�او�ملا�يطلب��ؤالء�تصر�حات�شفوي 

  

  

  

                                                           
  09،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�2018م�لسنة�.معدلة�بموجب�ق18قانون��جراءات�ا��بائية�،�املادة�-1

  09،�مرجع�سبق�ذكره،�ص2018م�لسنة�. ،معدلة�بموجب�ق�19قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة� 2
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  :حق��طالع/ثانيا

� �ا��بائية�و�وسيلة ��دارة �العوان �ا��با�ي �املشرع �منح�ا �قانونية �مختلف�، �ع�� ��طالع �يمك��م بواسط��ا

الوثائق�و�املس�ندات�ا��اصة�بامل�لف�الذي��و�بصدد�التحقيق�معھ،��غية�ا��صول�ع���اك���قدر�ممكن�من�

  .املعلومات�ال�افية�الداء�م�مة�التحقيق

� �املادة �ا��45وتنص ��جراءات �قانون �من ��بائية �وعاء�" بانھ �تأس�س �قصد �ا��بائية ��دارة �ألعوان �سمح

�ذا�ا��ق�ع����ةمارسمو�ذلك�يمكن�ألعوان��دارة�ا��بائية�.  "الضر�بة�ومراقب��ا�بتصفح�الوثائق�واملعلومات

�أعوان� �طرف �إال�من �ممارستھ �ال�يمكن ��طالع �حق �أن �إ�� ��شارة �و�جب �املماثلة، �وال�يئات �املؤسسات �ل

  . دارة�ا��بائية�الذين�لد��م�رتبة�مراقب�ع����قل� 

  : �ذا�و�يحق�العوان��دارة�ا��بائية��طالع�ع���مختلف�الوثائق����مختلف�املؤسسات�وال�يئات�التالية�_

  :حق��طالع�لدى��دارات�العمومية_1

الدولة�والواليات��الداراتحوال�من�قانون��جراءات�ا��بائية�ع���أنھ�ال�يمكن�بأي�حال�من�� �46تنص�املادة��

�ا��بائية� ��دارة �أعوان �أمام �بالسر�امل�� �تحتج �أن ��دار�ة �السلطة �لرقابة �ا��اضعة �واملؤسسات والبلديات

  1 . الذين�يطلبون�م��ا��طالع�ع���وثائق�املص��ة�ال���توجد�بحوز��ا

  :حق��طالع�لدى�ال�يئات�املالية_ 2

_� �ا��با�ي �املشرع �بنوك�خول �من �املالية �ال�يئات �مختلف �لدى ��طالع ��� �ا��ق �ا��بائية ��دارة ألعوان

: من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة�الذي�جاء��التا���312ومؤسسات�التأم�ن�من�خالل�نص�املادة�

الوثائق�امل��قة� الدفاتر�و�البنوك�وال�يئات�املالية�ملزمة�بإطالع��عوان�املحقق�ن�أثناء�أدا��م�مل�ام�م�ع����ل" 

  ".ومس�ندات��يرادات�والنفقات

كما�يجب�ع���املؤسسات�البنكية�ال���تصدر�ص�و�ا�بنكية�لفائدة�الغ���و��ساب�أ��اص�غ���مواطن�ن����_ 

�دائرة� �ت�بع �ال�� �بالوالية �الضرائب �مدير�ة �إ�� �الدفع �سندات �عن �ش�ر�ا �كشفا �ترسل �أن �أو�و�اال��ا مقرا��ا

  2 .�قلي���وال�يجوز��ع��اض�ع���ذلك�ب��ة�عدم�كشف�السر�امل���اختصاصھ

  :حق��طالع�لدى�املؤسسات�ا��اصة_ 3

غرض�ا��صول�ع���معلومات�تكمل�املعلومات�املوجودة��يمارس�حق��طالع�كذلك�ع���املؤسسات�ا��اصة��

ا�من�طرف�امل�لف�املع���بالرقابة،�بحوزة��دارة�ا��بائية�والتأكد�من�مدى���ة�وصدق�املعلومات�املصرح���

� �املادة �نص �خالل �من ��طالع �رفض �ع�� �عقو�ة �املشرع �فرض �فقد �ا��بائية��62ولذا ��جراءات �قانون من

دج��ل���ص�أو�شركة�ترفض�منح�حق��طالع�ع����50.000دج�إ����5.000غرامة�جبائية�ي��اوح�مبلغ�ا�من�"

                                                           
  21مرجع�سبق�ذكره�،�ص�،�2003م�لسنة�. من�ق�29للمادة�املتممة��46قانون��جراءات�ا��بائية�،املادة��- 1
مذكرة�تخرج�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���ا�ادي���،�الرقابة�ا��بائية�و�دور�ا����التحصيل�الضر����،�بن�ش���يوسف-مخطاري�سامية-2

،التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،�جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،�،��لية�العلوم��قتصادية�تخصص�ادارة�و�اقتصاد�املؤسسة�-شعبة�العلوم��قتصادية���

  14ص،�2016/2017مستغانم،�ا��زائر،�
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�لل�شر�ع�أو�تقوم�بإتالف��ذه�الدفاتر��واملس�ندات�والوثائق�املنصوص�عل �وفقا ��ا�وال���يتع�ن�عل��ا�تقديم�ا

  1." الوثائق�قبل�انقضاء��جال�املحددة���فظ�ا

  :ا��ق����املعاينة/ثالثا

ال�يمكن�ال��خيص�بإجراء�حق�املعاينة�إال�من�رئ�س�" من�قانون��جراءات�ا��بائية�ع���انھ��35تنص�املادة��

  ".و�قا����يفوضھ��ذا��خ��املحكمة�املختصة�إقليميا�أ

يجب�أن�ي�ون�طلب�ال��خيص�املقدم�للسلطة�القضائية�من�طرف�مسؤول��دارة�ا��بائية،�وأن�يحتوي�ع���

  : �ل�البيانات�ال������حوزة��دارة�بحيث�ت��ز�ل�ا�املعاينة�وتب�ن�ع���وجھ�ا��صوص�مايأ�ي

 عر�ف�ال��ص�الطبي���أو�املعنوي�باملعاينة�. 

 �� ماكن�ال���س�تم�معاين��ا�عنوان��. 

 العناصر�الفعلية�والقانونية�وال���يف��ض�البحث�ف��ا�عن�دليل�لوجود�طرق�تدل�سية�. 

 أسماء��عوان�امل�لف�ن�بإجراء�عمليات�املعاينة�ورت��م�وصفا��م. 

_� �سلطة �تحت �تدل�سية، �طرق �وجود �ع�� �أدلة ��ش�ل �ال�� �و�مالك �و��ز�الوثائق �املعاينة القا����و�تتم

  .ورقابتھ

 حق�استدراك��خطاء/را�عا

يجوز�استدراك��ل�خطأ�يرتكب�سواء����نوعية�الضر�بة�أو����م�ان�"ع����م.ر. م.ض.من�ق�327تنص�املادة�

فرض�ا،�بال�سبة�ألي�من�الضرائب�والرسوم�املؤسسة�عن�طر�ق�ا��داول،�وذلك�إ���غاية�ان��اء�السنة�الثانية�

  2." �ال���ت���السنة�ال���يصدر�ف��ا�القرار�القا����باإلعفاء�من�الضر�بة��و�

  

  جبات�امل�لف�ن�بالضر�بةوا: املطلب�الثا�ي

من�اجل�تحقيق�عدالة�ما�ب�ن��دارة�ا��بائية�وامل�لف�بالضر�بة،�وجب�ع����ذا��خ�����ل��ام�بمجموعة�من�

�حقوقھ�وحمايتھ�من�أي��عسف�يمكنال���الواجبات� �املشرع�ا��با�ي���دف�ضمان مارستھ�ت ان��حدد�ا�لھ

  :ر�بة�إ���نوع�ن�من�الواجبات�نذكر�ا�خضع�امل�لف�ن�بالضو عليھ��دارة�ا��بائية،�

  :الواجبات�ا��بائية/أوال

 التصر�ح�بالوجود : 

�� �من �املادة ��� �جاء �ما ��183حسب �املماثلة �و�الرسوم �املباشرة �الضرائب �جديد�"قانون �م�لف ��ل �ع�� ي��تب

خاضع�للضر�بة�ع���الدخل��جما���و�الضر�بة�ا��زافية�الوحيدة�و�او�الضرائب�ع���أر�اح�الشر�ات�أن�يقدم�

                                                           
  16صمرجع�سبق�ذكره�،��،م�.من�ق�23  ةاملتممة�للماد�35املادة�،�قانون��جراءات�ا��بائية�-1

2
،�327،�املادة�قانون�الضرائب�املباشرة��والرسوم�املماثلةا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�وزارة�املالية،�املدير�ة�العامة�للضرائب،� - 

 72ص ،2002لسنة��م.قمن��200املعدلة�بموجب�املادة�
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رائب�التا�ع�ل�ا�إقليميا،�يحدد�ف��ا�يوم��و���من�بداية��شاط�م�تصر�حا�بالوجود�إ���مف�شية�الض�30خالل�

  ". اسم�ولقب�وعنوان�امل�لف،�إضافة�إ���املعلومات�الضرور�ة�لطبيعة��شاطھ�واملقر�الرئ�����للمحل

 التصر�حات�الش�ر�ة�أو�الثالثية�لرقم��عمال� : 

�(Gn50) يجب�ع���امل�لف�ن�املمارس�ن�ل�شاط�ما،�و�ا��اضع�ن�للضرائب�والرسوم�كشفا�تصر�حيا�من�الصنف

واقتطاعات�الضرائب�ع����جور�والرسم�ع���القيمة� لرقم�أعمال�م�و�تفاصيل�العمليات�ا��اضعة�للضر�بة،

 خالل��ل�ش�ر�أو�ثال�ي�لدى�املصا���املختصة�إقليميا�حسب�طبيعة�املؤسسة�ونوع�ال�شاط،...املضافة�وغ���ا

�للن �التا�عة �للمؤسسات �بال�سبة �الش�ري �التصر�ح �اكتتاب �العشر�ن�و�يجب ��� �ضر�بة �لفرض �ا��قيقي ظام

   .يوما��و���للش�ر�املوا��

�ع��� �الضر�بة �يخص �فيما �تصر�حا��م �اكتتاب �امل�سط �للنظام �ا��اضع�ن �بالضر�بة �امل�لف�ن �ع�� �يتع�ن كما

خالل� )IRG/TAP/TVA(،�و�الرسم�ع���ال�شاط�امل���وكذا�الرسم�ع���القيمة�املضافة�)أجور (الدخل��جما���

حيث�يتم�تقديم��ذا�التصر�ح�إ���فيھ،�وم��و���للش�ر�املوا���للثال�ي�املد�ي�الذي�تم�تحقيق�رقم��عمال�ي�20

  .قباضة�الضرائب�ال���ي�بع�ل�ا�مقر�امل�لف�بالضر�بة�ليتم�من�خاللھ�تحصیل�دین�الضر�بة

   1 :التصر�ح�السنوي�باألر�اح�أو�النتائج�

�بالضر�بة�تقديم�امل��انية�ا��بائية�ومالحق�ا�مرفقة�بالتصر�ح�باملداخيل�و��ر�احألزم�املشرع�ا��با�ي�امل�لف�ن�

  ،�قبل�أول�أفر�ل�من��ل�سنة)  nG01(املحققة�ت�ون����ش�ل�اكتتاب�بالتصر�ح��جما���والنتائج��السنو�ة�

 :  و�حتوي��ذا�التصر�ح�كذلك�ع���ما�ي��

  .للضر�بةالعناصر�الضرور�ة�لتحديد�الدخل�ا��اضع�_

  . قيمة��ر�اح�ا��اضعة�لالقتصاد�الضر���_ 

  . قائمة����اص�الذين��عت��ون�جبائيا�تحت�كفالة�امل�لف�بالضر�بة_

  .وثائق��ثبات�ا��بائية�املتعلقة��عمليات�ال�شاط�ومختلف��عباء�والت�اليف_

�و� �وترسل�إ����دارة�ا��بائية جب�ع���مف�ش�الضرائب�أن�و�تحرر��ذه�التصر�حات�ع���مطبوعات�خاصة

  .�سلم�وصال�للم�لف�بالضر�بة��عد��ل��ام���ا

 التصر�ح�بالتنازل�أو�التوقف�عن�ال�شاط:  

  ���حالة�التصر�ح�بالتنازل�أو�التوقف�عن�ال�شاط�يلزم�امل�لفون�بالتصر�ح�عن�ذلك�ملف�ش�الضرائب�خالل��

و���حالة�التنازل�يتم�اكتتاب�تصر�ح�بالتنازل�يتضمن�تار�خ�� .ابتداء�من�تار�خ�التوقف�عن�ال�شاط) أيام�10( 

،�أما����حالة�الوفاة�فيتع�ن�ع���ذوي�الفقيد�التصر�ح�باملداخيل�ا��اضعة�للضر�بة� التنازل�و�يانات�املتنازل�ن

  2 .اش�ر�اعتبارا�من�تار�خ�الوفاة) 06(���أجل�

                                                           
  16مرجع�سبق�ذكره،�ص بن�ش���يوسف،-مخطاري�سامي-  1
  46ص مرجع�سبق�ذكره، ب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،قانون�الضرائ ،196املادة� 2
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 وضع�رقم�التعر�ف��حصا�ي�: 

�� �الرقم �� تعر�ف ��و ����اص�حصا�ي �إ�� �واملوج�ة �امل�لف�ن �ب�شاط �املتعلقة �الوثائق ��ل ��� �ي��ز رقم

و�يؤدي��.��دف�إ����س�يل�ال�سي���ا��با�ي�مللفات��ؤالء�امل�لف�ن،�و�دارات�أو�املصا���العمومية�املتعامل�مع�ا

وق�م�����سليم�عدم��ل��ام�بوضع��ذا�الرقم�أو�التصر�ح�بمعلومات�خاطئة�عنھ�إ���حرمان�امل�لف�ن�من�حق

  1.ش�ادات��عفاء�من�الرسم�ع���القيمة�او��ستفادة�من�تأجيالت�قانونية�عن�دفع�ا��قوق�والرسوم

  : الواجبات�املحاس�ية/ ثانيا�

أوجب�املشرع�ا��زائري�ع����ل�من�يزاول��شاطا�تجار�ا�إمساك�الدفاتر�املنصوص�عل��ا����القانون�التجاري�

  2 .وسندات�املراسالت فاتر�املحاس�ية،حفظ�الد و���دف���اليومية،

 دف���اليومية�: 

�اقليميا،� �املختصة �املحكمة �لدى �القا��� �قبل �من �ومختوم �دف���مرقم �عن �ال��� عبارة �العمليات �فيھ ���ل

تقوم���ا�املؤسسة�بتوار�خ�متتا�عة،�حيث�أن��ل���ص�طبي���أو�معنوي�لھ�صفة�التاجر�ملزم�بمسك�دف���

�فيھ� �و���ل �بانتظام�ومن�دون�ترك�فراغ�أو�شطباليومية �يوما�بيوم�عمليات��شاط�املؤسسة إضافة�إ���،

  .إرفاق�املس�ندات�ا��اصة�بإثبات�مختلف�العمليات

 دف���ا��رد�:  

القانون�من��10السنة�،�حيث�تنص�املادة�يجب�ع���التجار�القيام�بجرد�عناصر��صول�مرة�ع����قل�خالل�

 ل���ص�طبي���أو�معنوي�يحمل�صفة�التاجر�أن�يجري�سنو�ا�جردا�لعناصريجب�ع����" :ع���أنھ�التجاري 

  ".أصول�وخصوم�حساباتھ�بقصد�إعداد�امل��انية�وحساب�ا��سائر�و�ر�اح�بدفاتر�ا��رد

 3: حفظ�الدفاتر�وسندات�املراسالت 

ل�ا�إضافة�إ���السندات�ج��امل�لف�ع����حتفاظ�بالدفاتر�املحاس�ية�والوثائق�الثبوتية�.ا.من�ق�64تلزم�املادة�

�للمادة�.  سنوات�10املشار�إل��ا����القانون�التجاري�ملدة� فإنھ�يجب��حتفاظ��سندات�ت�.قمن��12و�طبقا

الذكر�يؤدي��ةاملراسالت�طيلة�نفس�املدة�ابتداء�من�تار�خ�تحر�ر�ا،�كما�أن�أي�إخالل���ذه�الشروط�السابق

  .ةاملحاس�ي����اداء�واجباتھفإن�امل�لف��عت���مخالفا��إ���رفض�املحاسبة�من�قبل�املراقب�و�التا��

  

  

  

 

                                                           
لياس�قالب�ذبيح،�مسا�مة�التدقيق�املحاس������دعم�الرقابة�ا��بائية،�مذكرة�تخرج�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاجس�������شعبة�العلوم�- 1

  03،�ص�2010/2011سكرة�،ا��زائر�،�جامعة�محمد�خيضر،��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�محاسبة،��لية�العلوم��-�قتصادية�تخصص
  16ص بوز�د�خديجة،�مرجع�سبق�ذكره،- 2
  25،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص2011من�قانون��جراءات�ا��بائية،�معدلة�ضمن�قانون�املالية��64املادة�- 3
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  حقوق�امل�لف�ن�بالضر�بة:  املطلب�الثالث

مجموعة�من�ا��قوق�م��ا�ل�م�منح�املشرع�ا��با�ي� بالواجبات�السابقة�الذكر،بالضر�بة� ال��ام�امل�لف�نن�يجة�

  .التقو�مما��و�متعلق�بإجراءات�التحقيق،�وم��ا�ما��و�متعلق�بإجراءات�

  :التحقيقاجراءات�ا��قوق�املتعلقة�ب/أوال 

كما�أن��خالل���ا�يؤدي�،اح��ام�ا� يتمتع�امل�لف�بالضر�بة�بضمانات�متعلقة�بالتحقيق�يتوجب�ع���املراقب�ن

   :ومن�أ�م��ذه�ا��قوق�ما�ي���.  إ���بطالن�التحقيق�وإلغاء�النتائج�امل��تبة�عنھ

 حق��عالم�املسبق�واجل�التحض�� :  

ال�يمكن�الشروع����اجراء�أي�تحقيق�دون�اعالم�امل�لف�بالضر�بة�بذلك�مسبقا،�حيث�يجب�إعالم�امل�لف��

�إ �إرسال �خالل �من �التحقيق �عملية ��� �الشروع �قبل �ال مسبقا �شعار�بالتحقيق، �والذي �حقوق �بميثاق  يرفق

�ينص�ع���حقوقھ�و �والذي �بالضر�بة، د�امل�لف�من�مدة�التحض���واجباتھ،�ع���أن��ستفي واجبات�امل�لف�ن

� �و�) 10(قدر�ا �املحاس��، �للتحقيق �بال�سبة �للوضعية�)  15( أيام �املعمق �املحاس�� �للتحقيق �بال�سبة يوم

ا��بائية�الشاملة،�ابتداءا�من�تار�خ�استالم��شعار�الذي�يجب�ان�يب�ن�القاب�واسماء�ورتب�املحقق�ن�وكذا�

  1 .يق�وكذا�الوثائق�الواجب��طالع�عل��اتار�خ�وساعة�الف��ة�ال���يتم�ف��ا�التحق

 ا��ق�����ستعانة�بوكيل�أو�مس�شار�: 

� �ولل يحق �املراقبة �س���عمليات �متا�عة �قصد �اختياره �بمس�شار�من ��ستعانة �بالضر�بة مناقشة� م�لف

  .بإعادة�التقو�م�ق��احات�ال���تطرح�ا�إدارة�الضرائب،�و�ذا�مع�بداية�عمليات�التحقيق�عند�إرسال��شعار�

 2:عدم�تجديد�التحقيق�املحاس���  

� �معينة �بف��ة �املتعلق �املحاسبة ��� �التحقيق �انت�� �الضرائب�ا�إذا �من �أو�مجموعة �أو�رسم �بضر�بة �اص

�غ��� �معلومات �قدم �أو �تدل�سية �طرقا �بالضر�بة �امل�لف �ف��ا �استعمل �ال�� �ا��االت �عدا �وفيما والرسوم،

�ا �أثناء �غ����املة �أو �الدفاتر،���يحة �نفس ��� �جديد �بتحقيق �القيام ��ستطيع �ال ��دارة �فان لتحقيق،

  .بخصوص�نفس�الضرائب�والرسوم�بنفس�املادة

 تحديد�مدة�التحقيق�:  

 ل�اال�يمكن�تحت�طائلة�البطالن�أن�تتعدى�مدة�التحقيق��ع�ن�امل�ان����التصر�حات�والوثائق�املحاس�ية�آجا�

  :ا��مو������ا��دول�الت�و حددة�كما��امل

                                                           
  14-10،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�3الفقرة��21 واملادة�1مكرر�الفقرة��20واملادة��4الفقرة��20قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة�- 1
تخصص��سي���-نوي�نجاة�،�فعالية�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر�،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�املاجست������شعبة�العلوم��قتصادية- 2

  52،�ص��2004/ 2003ا��زائر�،�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�،��لية�العلوم��قتصادية،�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،جامعة�
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 اجال�ف��ة�الرقابة�ا��بائية�للتحقيق����املحاسبة��ع�ن�امل�ان:   I– 2  )( ا��دول�رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  11،�قانون��جراءات�ا��بائية،مرجع�سبق�ذكره،ص5من�الفقرة�20اعتمادا�ع���املادة�: املصدر

  

تمتد�ف��ة�التحقيق�فوق�سنة�من�تار�خ�ال�يمكن�أن�،�أما����حالة�التحقيق�املعمق�ملجمل�الوضعية�ا��بائية�

 .استالم��شعار�بالتحقيق�إال����حالة�اك�شاف�طرق�ومناورات�تدل�سية

  1 : ا��قوق�املتعلقة�بإعادة�التقو�م/ثانيا

 .تتمثل�ا��قوق�املرتبطة�بممارسة�إعادة�التقو�م����إعالم�امل�لف�ب�تائج�التحقيق�وا��ق����الرد�أو�الطعن�

 � �بإعادة �امل�لف��: التقو�مالتبليغ �تبلغ �ان �التحقيق �عملية �من ��ن��اء �عند �ا��بائية ��دارة �ع�� يجب

�فيھ� ��شعار�مفصال�بما ��ذا �ي�ون �أن �و�يجب �التقو�مات، �غياب �حالة ��� �ح�� �وذلك �التحقيق ب�تائج

�الضر�بة� �فرض �أسس ��شكيل �إعادة �طر�قة �بف�م �بالضر�بة �للم�لف ��سمح �بطر�قة �ومحلال الكفاية

  .ة�عليھ�ليتمكن�من�الرد�من�خالل�قبولھ�أو�تقديم�مالحظاتھاملطبق

 � �والطعن �الرد �وال����:حق �بالضر�بة �للم�لف �املمنوحة �ا��قوق �أ�م �من �او�الطعن �الرد ��� �ا��ق �عد

إلعادة�التقييم�او�تم�التعسف�����بباطلإذا�تب�ن�أنھ�قد�أخضع�،��ستطيع�من�خالل�ا�أن�يضمن�حقوقھ

 :مستو�ات��3ع����الطعن�ا��ز�ي�أو�الك���و�مكن�أن�يتم�حقھ�من�خالل�طلب�التخفيض

  

 

                                                           
  54نوي�نجاة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص-  1

  ف��ة�الرقابة  رقم��عمال�املحقق�����ل�سنة�مالية�دج  طبيعة�ال�شاط

  مؤسسات

 تادية�ا��دمات

1.000.000 >  

 <5.000.000 رقم��عمال<1.000.000

<5.000.000  

 اش�ر� 3

  اش�ر�6

  اش�ر�9

  املؤسسات

 �خرى 

>2.000.000 

  10.000.000<رقم��عمال2.000.000<

<10.000.000 

  اش�ر�3

  اش�ر�6

  اش�ر�9
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  :الطعن��داري�-أ

يمكن�للم�لف�بالضر�بة�أن�ي��أ�إ���مدير�البحث�واملراجعات�أو�مدير�ك��يات�املؤسسات�أو�املدير�الوال�ي�أو��

رئ�س�البحث�أو�املراجعات��ل�حسب�اختصاصھ�للنظر����الصعو�ات�ال���ت�شأ�خالل�التحقيق�أو�النتائج�

  .تداء�من�تار�خ�تقديم�الش�وى امل��تبة�ع��ا،�و�قوم��ل�م��م�بدراسة�الش�اوى����أجل�أر�عة�أش�ر�اب

  : ا���� الطعن�ال��-ب�

�ينق���� �بأجل �امل�لف �يتمتع �حيث ،� �بالضر�بة �امل�لف�ن �حقوق �لصيانة �ضمانا �الطعن �من �النوع �عت����ذا

�للتحصيل �ال�سو�ة �جداول �ف��ا �وضعت �ال�� �السنة �آخر�د�سم���من �أن��لتقديمھ�ح�� �للم�لف �و�مكن ،

  :مستو�ات�كما�ي�������3يلتمس�حقھ�وفق�تحصيل�الضر�بة�ع

��نة�الطعن����الضرائب�املباشرة�والرسم�ع���القيمة�املضافة�ع���مستوى�الدائرة�وت�ون�مختصة�عندما�_ 

  . دج�او��ساو��ا�500.000ال�يتعدى�مبلغ�الضر�بة�

ندما���نة�الطعن����الضرائب�املباشرة�والرسم�ع���القيمة�املضافة�ع���مستوى�الوالية�،�وت�ون�مختصة�ع_ 

  .دج2.000.000دج�و�ساوي�أو�يقل�عن�500.000يز�د�مبلغ�الضر�بة�عن�

�مبلغ�_ �يتجاوز �عندما �وتختص �املضافة، �القيمة �ع�� �والرسم �املباشرة �الضرائب ��� �املركز�ة �الطعن ��نة

  دج��2.000.000الضر�بة�

  :الطعن�الوال�ي��-ج

�� �املادة ��38نصت �املالية �قانون �للطعن�2008من ���ان �احداث �الطعون��ع�� ��� �البحث �أجل �من الوال�ي

� �ملدير�ة �التا�ع�ن �امل�لف�ن �طرف �من �املقدمة �أمام�ك��يات �طعنا �يقدم �أن �للم�لف �يمكن �و�ذلك ،� الشر�ات

�الضرائب� �يحدد �الذي �ا��دول �من �ب���ة �الطعن ��ذا �إرفاق �مع �إقليميا �املختص �للضرائب املدير�الوال�ي

�الوثا �جميع �وكذا �حول�ا �املتنازعة �عن�والرسوم �الصادرة ��ح�ام ��� �الطعن �يمكن �كما �لذلك، �الت��ير�ة ئق

 .ا���ات�القضائية��دار�ة�عن�طر�ق��ست�ناف�ضمن�الشروط�املنصوص�عل��ا����قانون��جراءات�املدنية
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  �طار�التنظيمي�للرقابة�ا��بائية�ف���ا��زائر :املبحث�الثالث

اطارا�تنظيميا�،�عملية�الرقابة�ا��بائية�ح���تمارس�بطر�قة�منظمة�وجيدةلقد�حدد�القانون�ا��با�ي�ل�ي�لة�

،و�عز�زا�لذلك�فقد�خول�املشرع�ا��زائري�. مجمل�ال�يا�ل�و��ج�زة��املخول�ل�ا�قانونيا�للقيام�بذلك�و��ي

 .لرقابيةم�ا�ماألداء�م��ال��األعوان��ذه��ج�زة�مجموعة�من�الصالحيات�وا��قوق�ال���ال�بد�من��س�ناد�

  �ج�زة�املختصة�بالرقابة�ا��بائية: املطلب��ول�

�وت�امل�� �ب�ناسق ��سمح �و�محكم �منظم ��يك�� �مخطط �اعداد �لزاما ��ان �ا��بائية، �الرقابة �ا�داف لتحقيق

� �ا��بائية �الرقابة ��يا�ل �مختلف �ا��با�يل�ي �التحقيق �برامج �تنفيذ �يتم �البحث�، �مدير�ة ��� واملتمثلة

  . مف�شيات�الضرائب املدير�ة�الفرعية�للرقابة�ا��بائية�و�كذا واملراجعات�و

 1 : مدير�ة�البحث�واملراجعات/ اوال

�-أ ��:التعر�ف �رقم �التنفيذي �املرسوم �بموجب �واملراجعات �البحث �مدير�ة �جو�لية��88/ �982شأت الصادر���

�املدير�ات�1998 �با�� �لتدعم �املدير�ة ��ذه �جاءت �وقد ،� �املالية �لوزارة �املركزي ��داري �التنظيم �واملتضمن ،

�الفع� ��نطالق ��ان �وقد ،� �الوط�� �ال��اب �مستوى �ع�� �ا��بائية �الرقابة ��� �البحث��خرى �مدير�ة �ل�شاط �

��1998واملراجعات����س�تم��� �و��� ، تنحصر�م�ام�ا����تحديد�اختيار�برنامج�مسبق�النتقاء�امللفات�ا��بائية

كذلك�م�لفة�بنفس��عمال�ال���تقوم���ا�مدير�ات�الرقابة�واملصا���ا��بائية�بمحار�ة�ال��رب�الضر����،و�ل�ي�

نيابة�مدير�ة�الرقابة�/  نيابة�مدير�ة�ال��مجة: و���مدير�ات�فرعية����4تقوم���ذه�الصالحيات��سند�امل�ام�إ�

  .نيابة�مدير�ة�التحقيقات�والبحث�عن�املعلومات�املحاس�ية�/نيابة�مدير�ة��جراءات�ا��بائية�/  ا��بائية

 :م�ام�مدير�ة�البحث�واملراجعات��-ب�

� �مل�سند �ا��بائية �الرقابة �م�مة �واملراجعات �البحث �سنوات�دير�ة �لالر�ع ��عمال �رقم �مستوى بتوفر�شرط

دج�سنو�ا�بال�سبة�ملقدمي�ا��دمات�وال�شاطات�ا��رة،��4.000.000خ��ة�محل�التحقيق�،�ع���ان�يتجاوز�

��عمال �البحث�.10. 000.  000. ورقم �ملدير�ة �الرئ���� �ال�دف �أما ��خرى، �للمؤسسات �بال�سبة �سنو�ا دج

�ال��رب �م�افحة ��و �العمومية�واملراجعات �ا��ز�نة �حقوق �واس��جاع �بوضع�. الضر��� �قامت �ذلك وألجل

  :إس��اتيجية�للمراقبة��غية�املسا�مة����بلوغ�ا�داف�ا�الرئ�سية�ومن�بي��ا

 املصا���ا��بائية رفع�نوعية�التحقيق�و�رتقاء�بھ�إ���مستو�ات�أحسن�باجراء�تقييمات�دور�ة�الداء . 

 عل�ا�اك���شفافية���ماية�امتيازات�ا��ز�نة�العمومية�وامل�لف�ن�نوعية�الرقابة�ا��بائية�وجستح.  

 ولو�ة����برمجة�امللفات�ذات�املداخيل�ال��مة�ال���تكشف�العمليات�الك��ى�لل��رب�الضر����. 

  

  

                                                           
1 -Bulletin des services fiscaux , DGI, n°19, Alger Print , 2000 , page 74-78 . 
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  ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملدير�ة�البحث�و�املراجعات-ج

  

  و�املراجعات�ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملدير�ة�البحث : (  I–2 )الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  19،ص29/03/2009،الصادرة�بتار�خ�20،ا��ر�دة�الرسمية،العدد2009فيفري��21قرار�وزاري�مش��ك�املؤرخ����:املصدر

 

  1 :املدير�ة�الوالئية�للضرائب/ثانيا

�املركزي،�:التعر�ف-أ �املستوى �ع�� �واملراجعات �البحث �مدير�ة �إ�� � إضافة ����فان �للضرائب �الوالئية املدير�ة

حيث��تتكفل�مدير�ا��ا�الفرعية�للرقابة�ا��بائية�بم�مة�ذلك�ع���،�أيضا�م�لفة�بالقيام��عملية�الرقابة�ا��بائية

  .،�لذا��س�ند�إل��ا�تنفيذ�برامج�التحقيقبذلك�����قليماقليم�ا،�إذ��عد�ال�يئة�املتخصصة�

ملصادق�عل��ا�من�طرف�مدير�ة�البحث�ام�لفة�بتطبيق�برامج�التحقيق��إن�املدير�ة�الوالئية�للرقابة�ا��بائية

واملراجعات�ال���ت�ون����اقليم�الوالية�،�و�ذه��خ��ة�م�لفة�بالتحقيقات�الك��ى�،أما�املدير�ة�الفرعية�للرقابة�

عمال�م�عن�ا��بائية�فلقد�أو�لت�إل��ا�م�مة�التحقيق����ال�شاطات�ا��رة�ومقدمي�ا��دمات�ال���يقل��رقم�أ

  .دج1.000.000و�ا���املؤسسات��خرى�ال���رقم�اعمال�ا�اقل�من دج�،4.000.000

  

 

                                                           
1
-قتصادية�سليمان�عت��،�دور�الرقابة�تحسن�جودة�املعلومات�املحاسية�،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�شادة�املاجس������شعبة�العلوم- 

  4،�ص�2012/ 2011تخصص�مالية�ومحاسبة،���لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،�جامعة��سكرة،��سكرة،�ا��زائر،��

  مدير�ة�البحث�واملراجعات

  نيابة�مدير�ة

  الرقابة�ا��بائية

  نيابة�مدير�ة

  �جراءات�ا��بائية

نيابة�مدير�ة�

التحقيقات�والبحث�

 عن�املدير�ات

  املحاس�ية

  نيابة

  مدير�ة��ال��مجة

  

  مص��ة��البحث�واملراجعات

  با��زائر

  مص��ة�البحث�واملراجعات

  بو�ران

مص��ة�البحث�واملراجعات�

 بقسنطينة
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   :م�ام�املدير�ة�الوالئية�للضرائب�-ب

  : ان�املدير�ة�الفرعية�للرقابة�ا��بائية�م�لفة������ذا��طار�بما�ي���

 حدود�الوالية���ال��مجة�والتحقيق�والتحري�����ل�ملف�جبا�ي�للم�لف�ن� .  

 دراسة�واق��اح�التقنيات�ا��بائية�ال���تمكن�من�الرقابة�الفعالة. 

 الس�ر�ع���تحصيل�الضرائب�والرسوم�وكذا�وصول�تقار�ر�التحقيق�لإلدارة����أحسن�الظروف .  

 بحث�وتحليل�أسباب�ال��رب�والغش�الضر��ي�ن�وايجاد�حلول�واق��احات�جذر�ة�ل�ذا��ش�ال. 

 ع���مستوى�الوالية�ت�سيق�وت�شيط�مص��ة�التحقيقات�. 

 

  :ال�ي�ل�التنظيمي�للمدير�ة�الوالئية�للضرائب-ج

  

 ال�ي�ل�التنظيمي�للمدير�ة�الوالئية�للضرائب: (  I–3 ) الش�ل�رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  19،نفس�املرجع،�ص2009فيفري��21قرار�وزاري�مش��ك�املؤرخ����:املصدر

  

  

  

  

  

  

 املدير�ة�الوالئية�للضرائب

املدير�ة�الفرعية�

 للتحصيل

املدير�ة�الفرعية�

 للوسائل

املدير�ة�الفرعية�

 ا��بائيةبة�اللرق

املدير�ة�الفرعية�

 للمنازعات

مكتب�البحث�عن�

 املعلومة�ا��بائية

مكتب�البطاقة�

 ومراجعة�املعلومات

مكتب�املراجعات�

 ا��بائية

مكتب�مراقبة�

 التقييمات

املدير�ة�الفرعية�

للعمليات�

 ا��بائية
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  1 مف�شيات�الضرائب/ ثالثا

�للضر�بة،��:تعر�فال�-أ �خاضع �ب�ل �املتعلق �ا��با�ي �امللف �مسك �ا��صوص �ع�� �الضرائب �مف�شية تتو��

�الضر��ية� �ا��داول �واصدار �التصر�حات �ومراقبة �واستغالل�ا �ا��بائية �املعلومات �وجمع �بالبحث فتقوم

  .وكشوف�العائدات�وتنفيذ�عمليات�ال���يل

  :م�ام�مف�شيات�الضرائب�-ب

  : تقوم�مف�شية�الضرائب�بما�ي���

 مراقبة�التصر�حات�الش�ر�ة�أو�الفصلية.  

 املتا�عة�واملراقبة�املستمرة�لثغرات�امللفات�ا��بائية�ال���تطرأ�ع���طبيعة�ال�شاط�من�ج�ة�وع���الطبيعة�

 . القانونية�للم�لف�ن�بالضر�بة�من�ج�ة�أخرى�

 ديده��للذين�ث�ت�عل��م��شاط�أك���من�الذي�صرح�بھتحديد�الوعاء�الضر����للم�لف�ن�ا��دد،�وإعادة�تح. 

 يل�املنازعات�والطعون�،�وتقديم�ا��لول�املناسبة���. 

 

 :ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملف�شيات�الضرائب-ج

  

 ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملف�شية�الضرائب:  (  I–4 ) الش�ل�رقم

 

  

 

 

  

  

 

  23بن�ش���يوسف،مرجع�سبق�ذكره،ص-مخطاري�سامية:املصدر

                                                           
   44سليمان�عت��،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص- 1

 مف�شية�الضرائب

 مص��ة�

 التدخالت

 

ا��باية��مص��ة

 العقار�ة

مص��ة�جباية�

مداخيل����اص�

 الطبيع�ن

مص��ة�جباية�

املؤسسات�وامل�ن�

 ا��رة
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 . ال�يئات�املختصة�حديثا�بالرقابة�ا��بائية: املطلب�الثا�ي

� ��� �فعال ��ش�ل �والتحكم �ا��ديثة �التطورات �مواكبة �املدير�ة���دف �قامت �بالضر�بة �امل�لف�ن �سي���ملفات

 :م�و����2002العامة�للضرائب�با�شاء��يا�ل�تنظيمية�ادار�ة�جديدة�ابتداءا�من�

  1 :مدير�ة�ك��يات�املؤسسات/ اوال

��:�عر�ف-أ �رقـم �التنفيـذي �املرسـوم �بمـوجب �املـؤسسـات �ك��يـات �مديـر�ـة � 02/303أ�ش�ت ���املـؤرخ

28/09/2002�� �سنةوقد ��� �مشروع�ا �املدير�ة ��2002بدأت �سنة ��� �املشروع ��ذا �و�اشرت�2005،واكتمل ،

،�و�لــ�ا�صالحيات�ع���املستوى�الوط���ل�و��ا�م�لفة�ب�سي����ل�امل�ام�من�تحديد�الوعاء�2006عمل�ا����سنة�

ه�املدير�ة��م�مختلف�إ���التحصيل�وح���الرقابة�ا��بائية�و�املنازعات،�أما�امل�لف�ن�بالضر�بة�و�ا��اضع�ن�ل�ذ

�رقم� �أو�يفـوق ��ساوي �ال�� �القانونية �طبيع��ا �بمختلف �و�الشركـات �املحـروقـات �مجـال ��� �العاملـة الشر�ات

� �دينار�جزائري �مليون �مائة �السنوي ��و�التحكم�10.000.000أعمال�ا �املدير�ة ��ذه �إ�شاء �أ�داف �ومن ،� دج

�و�املم �امل�مة �ا��بائية ��سي���امللفات ��� �ا��صيلة�ا��يد �حيث �من �بالضر�بة �امل�لف�ن ��شاطات ���م ��� ثلة

� ��سب��ا �تقارب �وال�� �،% 70الضر��ية �ا��بائية ��يرادات � من �أك���حصيلة �ضمان �وكذا من���ا��دو�ضر��ية

  .و�امتالك�ا�����ة��طارات� ال��رب�الضر����و�ذا�عن�طر�ق�متا�ع��ا�املستمرة�و�الدقيقة�للملفات�ا��با�ي

  

  :مدير�ة�ك��يات�املؤسساتم�ام��-ب�

�اختصاص�ا� �ملجال �ا��اضعة �املؤسسات �يخص �فيما �املؤسسات �ك��يات �مدير�ة �تتكفل �الوعاء�، بم�ام

�واملعنو��ن� �الطبيعي�ن ����اص �عاتق �ع�� �الواقعة �والرسوم �الضرائب �ومنازعات �واملراقبة والتحصيل

يكن�ش�ل�ا�القانو�ي،�وم�ما��ان�محل�مؤسس��ا�وا��ماعات�املش�لة�بقوة�القانون�أو�فعليا�أو�الكيانات�م�ما�

  :أو�مدير�ا��ا�الفعلية�أو�مقر�ا،�و�مكن�حصر�م�ام�ا����ا��االت�التالية�ةالرئ�سي

 دقيقة�ل�ل�ملف�جبا�ي�خاص�بامل�لف�ن�املتواجدين�تحت�سلط��ا�الستمرة�و�املتا�عة�املسك�و�امل. 

 وتبو���ـا��غرض�استغالل�ا�ومراقبة�التصر�حاتالبحث�عن�املعلومات�ا��بائيـة�مـن�مختلف�املصـادر�. 

  عا����ا�وضمان�متا�عة�املنازعات��دار�ة�والقضائية�و والتظلمات��التحقيق����الش�اوي.  

  

  

  

  

 

                                                           
  30لياس�قالب�ذبيح�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص- 1
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  :ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملدير�ة�ك��يات�املؤسسات_ج

  

  ال�ي�ل�التنظيمي�العام�ملدير�ة�ك��يات�املؤسسات: (  I–5 ) الش�ل�رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  45اسماء�كرايمية،مرجع�سبق�ذكره،ص-ا��م���سالمة:املصدر

  

  1 :مراكز�الضرائب/ثانيا�

�و�تكفل��:�عر�ف�-أ �املح���واملرتبطة�مباشرة�باملدير�ة�الوالئية�للضرائب، �املستوى ���مص��ة�تنفيذية�ع��

مركز�الضرائب�ب�سي���امللفات�ا��بائية�ملختلف�امل�لف�ن�ا��اضعي�ن�للنظام�ا��قيقي،�وال�يتجاوز�رقم�أعمال�ا�

ب�ل�املراحل�من�تحديد�الوعاء�إ���دج�باالضافة�إ���امل�ن�ا��رة،�و�ختص��ذا�املركز��100.000.000السنوي�

   .التحصيل�مع�ت�ليفھ�بالرقابة�ا��بائية�واملنازعات����حدود�صالحيتھ�

  :م�ام�مراكز�الضرائب_ب

  .ال�سي���والتكفل�ا��سن�مللفات�امل�لف�ن�ومراقب��ا�باستمرار�للتخفيف�من�ظا�رة�ال��رب�الضر���_

  .ي�ا���عملية�التدقيق�املعمق���حالة�وجود�تجاوزات�خط��ة�يحول�امللف�ا��با�_

  .اعداد�وانجاز�برامج�التدخالت�والرقابة�ا��بائية�لدى�امل�لف�ن�بالضر�بة�مع�تقييم�النتائج�املحصلة_

   .2الت��يل�ب�سو�ة�ال��اعات�ا��بائية�والش�اوى�ا��اصة�بامل�لف�ن�بالضر�بة�و�ال���تحت�سلط��ا�_

  

  

                                                           
   43نوي�نجاة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- 1

،�الصادر� ،�تنظيم�املصا���ا��ارجية�لالدارة�ا��بائية�و�صالحيا��ا 21/02/2009من�القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ������94ا����90املواد�من�-  2

  21،�ص�����29/03/2009،�الصادرة20با��ر�دة�الرسمية،�العدد�

 ك��يات�املؤسسات�مدير�ة

  املدير�ة�

الفرعية�
 للوسائل

  املدير�ة

الفرعية��
 للمنازعات

املدير�ة�الفرعية�

للرقابة�
 والبطاقيات

  املدير�ة�

 الفرعية�لل�سي��

املدير�ة�الفرعية�

��باية�

 املحروقات
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  :ال�ي�ل�التنظيمي�ملركز�الضرائب��- ج�

 

  ال�ي�ل�التنظيمي�ملركز�الضرائب :(  I–6 )الش�ل�رقم�

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  20،�مصدر�سبق�ذكره�،�ص��3009فيفري��33وزاري�مش��ك�مؤرخ����� قرار: املصدر�

  

  1 : املراكز�ا��وار�ة�للضرائب/ثالثا

�: �عر�ف�-أ �املستحدثة �املصا�� �من �للضرائب�� �املراكز�ا��وار�ة �ا��زائري، �ا��با�ي �النظام �بمثابة�، و��

�الذكر �السابقة �املصغر�ملراكز�الضرائب �ا��بائية�. النموذج �لل�يئات �الغ���تا�ع�ن �امل�لف�ن �ملفات �تتا�ع ف��

�ا��باية� �متا�عة ��� �مراكز�متخصصة �اقامة �إ�� �باإلضافة �ا��زافية، �للضر�بة �وا��اضع�ن �الذكر، السابقة

 .لعقار�ة،�املعادن�النف�سة�،�الكحول،�التبغ،�وكذا�ا��باية�املحلية�الفالحيةا

  1 :  م�ام�املراكز�ا��وار�ة�للضرائب�-ب�

تختص�املراكز�ا��وار�ة�للضرائب����مجال�الوعاء�و�التحصيل�و�الرقابة�و�املنازعات�ب�ل�الضرائب�و�الرسوم�_

  .وتنظم�املراكز�ا��وار�ة�للضرائب�مثل�مركز�الضرائباملستحقة�ع����ذا�الصنف�من�امل�لف�ن�بالضر�بة،�

  . تمسك�و�س���امللفات�ا��بائية�للم�لف�ن�بالضر�بة�التا�ع�ن�الختصاص�ا�_

  . تبحث�عن�املعلومات�ا��بائية�وتجمع�ا�و�ستغل�ا�ل��اقب�التصر�حات�وتنظم�التدخالت_ 

  .تدرس�الش�اوى�و�عا���ا�_

                                                           
  24-22،�مرجع�سبق�ذكره،�ص21/02/2009من�القرار�الوزاري�املش��ك�املؤرخ�����118ا���102املواد�من�- 1

 مركز�الضرائب

املص��ة�الرئ�سية�

 للمنازعات�ا��بائية

 املـص��ـة�الرئ�سيــة�

 للمـراقبـة�و�البحــث

 املص��ــة�الرئ�سيــة�

 للتحصيـــل

 سيـــة�ئ�املصلــحة�الر 

 لل�س�يـــر

  مص��ــة

 التدخالت�

  مص��ــة�

 املراقبة

مص��ــة�البحث�

عن�املادة�

 الضر��ية

 مص��ــة�البطـاقيـات�

 و�املقارنات
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  الوسائل�ال�شر�ة�امل�لفة�بالرقابة�ا��بائية�: املطلب�الثالث�

��ألداء �ا��بائية �الرقابة �م�ام ،� �وجھ �أكمل �تمتاز�ع�� �ال�� �الالزمة �ال�شر�ة ��م�انيات �الضرائب �إدارة وفرت

دارة�كما�حدد�املشرع�ا��با�ي�مسؤوليا��م�اتجاه�� . بفعاليةبا����ة�والكفاءة�امل�نية�العالية�لتمارس�م�ام�ا�

  .ا��بائية�واتجاه�امل�لف�ن�بالضر�بة

  : �عوان�امل�لف�ن�بالرقابة�ا��بائية/اوال

 نائب�املدير�امل�لف�بالرقابة�ا��بائية�: 

�� �عن �املسؤول �املمكنةا�و �الظروف �أحسن ��� �التحقيقات �برنامج �عداد �أعمال�، �يراقب �املجال ��ذا و��

�للمجلس� �املحتمل ���ضور�م �بالضر�بة �امل�لف�ن �املمكنة �ا��االت ��عض ��� ��ستقبل �كما ،� �ا��با�ي التحقيق

�تطبيق� �مدى �و�رى �للقانون �وفقا �التحقيق �إجراء �ع�� �يحرص �حيث ،� �امل�لف�ن �أمام �لإلدارة �املمثل بصفتھ

�إطار�التحقيق ��� �للم�لف�ن �املخولة �وفرق�ب. الضمانات �رؤساء �بجمع �دور�ة �بصفة �يقوم �أنھ �إ�� اإلضافة

� �حول �املالحظات �وتقديم ،� �املنجزة ��عمال �حول �بدراسة �للقيام �ووضع��عملياتالتحقيق �املنجزة، التحقيق

�ا���و�ة� �للمدير�ة �تقار�ر�التحقيقات �نقل �ع�� ��عمل �كما �التدخالت، �شروط �لتحس�ن �اق��احات وتقديم

 . سال��ل�إبالغ�ال��ا�ييوما��عد�إر �30للضرائب����

  1 :رئ�س�مكتب��بحاث�واملراجعات� 

�� �عن �تقل �ال �وخ��ة �مف�ش �رتبة �التحقيق �فرقة �لرئ�س �ت�ون �أن ��ستوجب �القانون �كمحقق�6إن سنوات

��عوان� �حضور �و�س�ر�ع�� �فرقتھ �داخل �العام �النظام �عن �مسؤوال �التحقيق �فرقة �رئ�س جبا�ي،و�ي�ون

و�و�مسؤول�أيضا�مع�املحقق�ن�ع���القضايا�امل��مجة�لصا���فرقتھ�ومناقش��ا،�،�املحقق�ن����أماكن�عمل�م

لضمان�الس���ا��سن�لألعمال�و� و�صفة�عامة��ستطيع�رئ�س�فرقة�التحقيق�أن�يقوم�بم�مة�أحد�املحقق�ن

   .التنفيذ�الفعال�ل��نامج�التحقيق

 2 :�عوان�املحقق�ن� 

�حامل�ن�لرتبة�مف�ش�ضرائب�ح����سند�م�مة�التحقيق�ألعوان��دارة�ا�� �ع����قل�أن�ي�ونوا �بائية�يجب

� �ا��با�ي �بال�شر�ع �ال��اما �ا��بائية�"و�ذا ��دارة �اعوان �طرف ���من �املحاسبة ��� �املراجعات �اجراء ال�يمكن

  ." الذين�ل�م�رتبة�مف�ش�ع����قل

  

  

  

                                                           
تخصص� - العلوم�التجار�ة�شعبة�سايح�زو�یدة،�فعالية�التحصيل�الضر����،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�ا��صول�ع���ش�ادة�ل�سا�س��� 1

  20،�ص�2011-2010ائر،�ا��ز جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،�مستغانم�،،� التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�لية�العلوم��قتصاديةمالية،��و �محاسبة
  10ص�،� مرجع�سبق�ذكره،� 2019م��سنة�.من�املعدلة�بموجب�ق�02الفقرة�20قانون��جراءات�ا��بائية�،�املادة�- 2
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 1  :مسـؤوليـة��عــوان�امل�لفيـن�بالرقـابـة�ا��بائيـــة/ثانيا�

يتع�ن�عل��م�اح��ام�قواعد�أخالقيات�امل�نة�،��ام�م�املتعلقة�بالرقابة�ا��بائيةملعند�ممارسة�أعوان�الضرائب�

 :ال����وضع�ا�املشرع�ا��با�ي��عدة�ال��امات�مرتبطة�بصف��م�كممثل�ن�للدولة�نذكر�م��ا

 ل��ام�بالنـزا�ـة�و�السـر�امل���و�احتـرام�النظـام�الداخلـي�لالدارة�. 

 تجاه�امل�لف�ن�بالضر�بةا يةدية�ا��دمة�ب�ل�استقاللية�و�حيادتأ. 

 تأدية�ا��دمة����إطار�اح��ام�العالقات�السلمية�ل�ونھ�قد�ي�ون�رئ�سا�أو�مرؤوسا. 

 تأدية�اليم�ن�أمام�املحكمة�وواجب��ل��ام�بخدمة�الدولة. 

 2 :ت�نوجز�ا����ماي��كما�ي��تب�ع���عاتق��عوان�امل�لف�ن�بالرقابة�ا��بائية�عدة�مسؤوليا_

�أو�:   املسـؤوليـة�املـدنيـة- 1 �بالغ���ن�يجة���طأ �املدنية�،�عند�إ��اق�الضرر يتحمل�عـون�الضرائب�املسؤولية

و�ذا�بمقت����أح�ام�املادة� عدم��ن�باه�أو�إ�مال�قام�بھ�العون�بنفسھ�أو�أ��اص�آخر�ن�تحت�مسؤوليتھ،�

ال�يكـون��ل�عـون�عمـومـي�مسؤوال���صيا�عن�عملھ�الذي�" ال���تنص�مـن�القانـون�املدنـي�ا��زائري�و��339

  ".أضر�بالغ���إذا�قام�بھ�تنفيذا�ألوامر�صدرت�إليھ�من�رئ�سھ��داري 

يمكن�إعتبـار�املوظف�مسؤوال�من�الناحية�ا��نائية�عنـدما�يقـوم�بإرت�اب�جنايـة�أو�:   املسـؤوليـة�ا��نـائيـة -2

ومـن�ب�ن��. ون�العقو�ات،�و�يل����جراء�ا��نا�ي�املتخذ�تجاه�العون�آليا��جراء�التأدي��جنحـة��عاقب�عل��ـا�قان

استغـالل�النفـوذ�،�الرشـوة�،� التعسف����استعمـال�املنصب، : �عمـال�ال����عت���جنايـة�أو�جنحـة�نجـد�م��ـا�

 .ا��.. .اختـالس��مـوال�،�تزو�ـر�وثائـق

�عت���املوظف�الذي�يقوم�بإرت�اب�خطأ�م���مسؤوال�من�الناحية�التأدي�ية�و�تعرض� : يــةاملسـؤوليـة�التـأدي�- 3

التن�يـھ،��نـذار�الكتابـي�:  للعقو�ات�ال���حدد�ـا�القـانون�حسب�درجـة�ا��طأ�املرتكب��وال���ت�ون�اما�

  .اري�إ���غـايـة�ال�سر�ـحالنقـل��جب  الت��يـل����الرتبـة�،  التوقيف�املؤقت�عن�العمـل، ،التو�يـخ،

 

  

  

  

  

  

                                                           
  8- 7،املدير�ة�العامة�للضرائب،�صوزارة�املالية ، دليل�اخالقيات�امل�نة�ملوظفي�املدير�ة�العامة�للضرائب- 1
  22املدير�ة�العامة�للضرائب،�مرجع�سبق�ذكره�،�صدليل�اخالقيات�امل�نة�ملوظفي�- 2
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 :الفصل�خالصة

  

خدم�ا��دارة�ا��بائية�للتاكد�ت�ستخلص�من�خالل�الفصل��ول�ان�الرقابة�ا��بائية����وسيلة�قانونية��س

من���ة�ومصداقية�التصر�حات�املقدمة�من�طرف�امل�لف�ن�بالضر�بة�والعمل�ع���كشف��خطاء�امل��لة�

حيث�� وذلك�باعتبار�ان�النظام�الضر����ا��زائري��و�نظام�تصر����خاضع�للرقابة،�ف��ا�لت��يح�ا�وتقو�م�ا

تاخذ�الرقابة�ا��بائية�اش�اال�متتا�عة�ومت�املة�بدءا�من�الرقابة�الشاملة�وصوال�ا���الرقابة�املعمقة�،�و�ل��ذا�

  .لتحقيق�ا�داف�ادار�ة�،�اقتصادية�ومالية�واجتماعية�مختلفة�

تفا�م�وال��ا����ب�ن�امل�لف�بالضر�بة�و�دارة�ا��بائية،�عمد�املشرع�ا��زائري�ا���وضع�و��دف�خلق�جو�من�ال

��د �بحوزة �ال�� �و�الصالحيات �ا��قوق ��� �تتمثل �وال�� �العالقة ��ذه �لتنظيم ��طر�القانونية �من رة�اجملة

�ا�امل�لف�بالضر�بة�مقابل�الرقابية،�باالضافة�ا���مجموعة�من�الواجبات�ال���يل��م���اا��بائية�ملمارسة�م�ام�

تمتعھ�بحقوق�وضمانات���مايتھ�من�أي��عسف�تمارسھ��دراة�ا��بائية،�كما�عمل�املشرع�ع���توف����اطار�

  .تنظي���للرقابة�ا��بائية�من�خالل�ا�شائھ�ملجموعة�من�ال�يا�ل�ا��بائية

�بالض �امل�لف �ع�� �ما �توضيح ��و� �ا��بائية �للرقابة ��ساسية ���داف �من �لالدارة�ان �مستحقات �من ر�بة

ل��د�منھ��الضر��ية�و�مسا�م��ا�����ز�ادة�ا��باية�الضر��ية�عن�طر�ق��اك�شاف�بوادر�ال��رب�والغش��الضر���

  .�ناك�عالقة�وطيدة�ب�ن�الرقابة�ا��بائية�وا��صيلة�الضر��ية�و�ذا�ما�س�تطرق�اليھ����الفصل�الثا�يأي��
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  الثاني  الفصل

مساهمة الرقـابة الجبائية   

 في التحصيل الضريبي
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  :تم�يد

  

�املجال� �ترك �وعدم �تحصيل�ا �يجب �ول�ذا ،� �العمومية �ا��ز�نة �مصادر�تمو�ل �من ��اما �مصدرا �عت���الضر�بة

ا��بائية�،�ول�ذا�وجب�� استغالل�الثغرات�القانونية سلك��ل�اساليب�ال��رب�و�حتيال�و التباع�و��اللم�لف�ن��

ا��بائية�لكبح�مثل��ذه�املمارسات�ال���تؤثر�مباشرة�ع���التحصيل�الضر����و�ست��ف�ا��ز�نة� تفعيل�الرقابة

العمومية�باعتبار�الضرائب�اك���مورد�ل�ا،�وللتعرف�اك���ع���اس�امات�الرقابة�ا��بائية����التحصيل�الضر����

  :التالية�فقد�تم�تقسيم��ذا�الفصل�ا���املباحث

  مدخل�ا���التحصيل�الضر���  :املبحث��ول.  

 من�ال��رب�الضر����كشففعالية�اليات�الرقابة�ا��بائية����  :املبحث�الثا�ي.  

 حصيل�الضر���تاس�امات�الرقابة�ا��بائية����ز�ادة�ال : املبحث�الثالث.  
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  مدخل�ا���التحصيل�الضر��� :املبحث��ول 

بالرغم�من��غي��� ،�عد�تحصيل�املوارد�املالية�لتغطية�النفقات�العامة�للدولة�،��دفا�كالسيكيا�ألي�نظام�جبا�ي

�املا��� �ال�دف �فإن ،� ��قتصادي �والتوجيھ ��قتصادية �السياسة �مستوى �ع�� �دور �ل�ا �أصبح �بحيث مف�وم�ا

فعال�ل�شغيل��نظامعدم�تمك��ا�من�إ�شاء�املباشر�ظل�عنصرا�رئ�سيا����السياسة�ا��بائية�للدول�النامية،�ل

وس�تعرف�����ذا�الفصل�ع���التحصيل�الضر�ي���اك���من�خالل� املوارد�املعطلة�و�ضمان�موارد�مالية�أك��،

 .و�جراءات�املتبعة����عملية�التحصيل�قواعده�وكذا�طرق�التحصيل�الضر����وضماناتھوتقديم�ا�م��عر�فھ�

  

  ما�ية�التحصيل�الضر���� :املطلب��ول 

  . قواعدهاوال�نتعرف�ع���مف�وم�التحصيل�الضر����و�من�ثم�

  :مف�وم�التحصيل�الضر���/اوال

  :�عددت�التعار�ف��شان�التحصيل�الضر����نذكر�م��ا

�نظمة�الضر��ية�موضع�التنفيذ� مجموع�العمليات�ال���تقوم���ا��دارة�املالية����س�يل�وضع�القوان�ن�و��و _

   1.و�تم�الدفع�نقدا�او�عن�طر�ق�البنك�او�حوالة�بر�دية التا���ايصال�حاصالت�الضرائب�ا���خز�نة�الدولة،و�

الضر�بة�من�ال����س��دف�نقل� العمليات�ال���تقوم���ا��دارة�الضر��ية��التحصيل�الضر�����ع���مجموع _

� �ذمة �العمومية �ا��ز�نة �ا�� �امل�لف �حق�ا �اس�يفاء �اجل �من �أساس �ل�اع�� �امل�شاة �اختيار�املادة�.الواقعة �عد

لنصل�ا���اخر�عملية�و���تحصيل�الضر�بة،�وال����ع���عن� ا��اضعة�للضر�بة،�ثم�تقدير�ا�وحساب�مبلغ�ا،

 2.انتقال�العنصر�املا���من�امل�لف�بالضر�بة�ا���الدولةو مجموع�العمليات�ال����س��دف�تحو�ل�قيمة�الضر�بة�

ة�يمكن�اعطاء��عر�ف�شامل�للتحصيل�الضر����ع���انھ�مجموعة�من��جراءات�ومن�خالل�التعار�ف�السابق

�والتقنية، � �دار�ة �بواسط��ا �يتم �ال�� �ا��ز�نة�يتم �ملكية �ا�� ���ا �امل�لف �ملكية �من �الضر�بة �قيمة تحو�ل

  3.العمومية�طبقا�لقواعد�قانونية�م�شاة�ل�ا

   :قواعد�التحصيل�الضر���/ثانيا

�للضر�بـة- 1 �املـولـد �أو� : الفعــل �املناسبة �و��ع�� ،� �ا��با�ي �ال�شر�ع �نصـوص �تحـدده �للضر�بة �املـولـد الفعـل

�امل�لف �حساب �ع�� �ا��بائية ��دارة �مصا�� �طرف �من �الضر�بة �حق �تحصيل �إ�� �املؤدي �املوجب  .السلوك

�ال�شر�ع�ا��با�ي�مجموعة�من�القواعد�ال���تخص��ل�حالة�و�ملف�إ ذا�توفرت�فيھ�شروط�ا��ضوع�وحدد

                                                           
  123صمصر،��،1984،�دار�ا��امعة�املصر�ة،� - �قتصاد�العام�-مبادئ�املالية�العامة ، محمد�القا��� -عبد�ا��ميد�- 1
 32مخطاري�سامية،�بن�ش���يوسف،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- 2
  14ص اسماء�كرايمية،�ا��م���سالمة،�مرجع�سبق�ذكره�، 3
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فالضرائب�املباشرة�مثال،�نجد�. للضر�بة�،�إذن�الفعل�املولد�للضر�بة�يختلف�باختالف�نوع�و�طبيعة�الضر�بة

أن�الضر�بة�ع���الدخل��جما���تلزم�بموجب�دخول�القيم�املنقولة،�اي�الفعل�املولد�ل�ذه�الضر�بة�يتمثل����

�للضر� �ا��اضعة �القيم �إيرادات �الغ���مباشرة،�توز�ع �الضرائب �أما ،� �مستحقيھ �تصرف �تحت �و�وضعھ بة

  .فيعتبـر�مرور�السلعة�ل��دود��قليمية�للدولة��و�الفعل�املولد�للضر�بة�بال�سبة�لالست��اد�أو�التصدير

�أو �تقسيط�ا�وإم�انية�وتحصيل�ا�الضر�بة�فرض�إجراءات����مالئمة�وجود�ضرورة�أي�:املالئمة�قاعدة- 2

و�تج���ذلك����النظــام� ،�وصعو�ة�مشقة�اقل�التحصيل�وجعل�امل�لف�مع�املباشر ��حت�اك�ل�سي�� �،�تأجيل�ا

جــر�فــي�آخــر�الشــ�ر��عــد�دفــع�الضر����ا��ـزائـري�مـن�خـالل�الضرائب�ع����جــور�واملرتبــات�التــي�تقتطــع�مــن�� 

  1 .املرتــب�و�ــو�الوقــت�املناســب�للموظف�ن

�تحصيل�ا�ت�لفة�فت�ون �،�الضر�بة�تحصيل�من�جدوى ��ناك�ت�ون �أن�أساس�ع���وتقوم�: �قتصاد�قاعدة- 3

�الضرائب�عن�والبحث�،��عقيد�ا�وعدم��جراءات�و�س�يل�ا��باية�ت�لفة�تخفيض�يجب�اي ،�يمكن�ما�أقل

 �أو �منفعة��ك�� 
ً
�ا��صيلة�ت�ون  ل�ي يمكن�ما�اقل�التحصيل�نفقات�ت�ون �ان��و �فال�دف�.غ���ا�من�إيرادا

  .اك���م��ا�لالستفادة�وذلك�يمكن�ما�اك�� �العمومية�ا��ز�نة�وحقوق �ا��بائية

  

  طرق�التحصيل�الضر����وضماناتھ : املطلب�الثا�ي

بحيث�تختار�ل�ل�ضر�بة�طر�قة�التحصيل�املناسبة�ال���،�لتحصيل�الضر�بةت�بع�إدارة�ا��باية�طرق�مختلفة�

�و�ذا�وفق�ضمانات��سمح�لكال ـ،�تحقق��قتصاد����النفقات�ا��بائية�واملالئمة����تحديد�مواعيد�استحقاق�ا

  .عملية�التحصيل�الضر��������ل�ا��االتبتفعيل�رة�الضر��ية�اامل�لف�و�دالطرف�ن�

  :الضر����طرق�التحصيل/اوال

��ساليب��س�ب�ان��ذا�وجاء طرح�الفكر�املا���أساليب�متعددة�لتحصيل�الضرائب�، ��ل���ختالف�����ذه

  :نم������تحصيل�الضر�بة�طر�قت�نعليھ�،�و  تحصيل��عتمد�ع���نوع�الضر�بة�بالدرجة��و��مع�ن����الاسلوب�

  ):الطر�قة�العادية(التحصيل�الودي�للضر�بة�_1

  ����صل����دفع�قيمة�الضر�بة�من�امل�لف�ن�ا���صناديق�ا��ز�نة�العمومية،بحيث�انھ�����ذه���ذه�الطر�قة

  :�ا���وفق�العديد�من�الطرق�والتقنيات�يمكن�حصر�  بالغ�املستحقةاملا��الة�يل��م�امل�لف�بدفع�ما�عليھ�من��

  

  

                                                           
  126ص ، ،�مرجع�سبق�ذكره عبد�ا��ميد،�محمد�القا���- 1
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  1 :التور�د�املباشر_1_1

�ومن�تلقاء�نفسھ� �الضر�بة�ا���ا���ات�الضر��بة�طواعية وحسب��ذه� .وذلك�ان�يقوم�امل�لف�ب��و�د�قيمة

تخطر��دارة�ا��بائية�،�الطر�قة�يتم�الدفع�مباشرة�من�طرف�امل�لف،حيث��عد�ان�يتم�تحديد�دين�الضر�بة

� �الضر�بة �قيمة �لتور�د �اتباع�ا �يجب �ال�� �و�جراءات �الدفع �بميعاد �امليعاد�امل�لف ��� �املختصة �ا���ة ا��

و�ذا��و��صل�طاملا�ان�امل�لف�يقوم�بتقديم�تصر�حاتھ�ا����دارة�الضر��ية�ما�لم�يكن��ناك�تدل�س�. املذ�ور 

  :وقد�تأخذ��ذه�الطر�قة�عدة�اش�ال�ا�م�ا وتضليل�بخصوص��ذه�التصر�حات،

 ي�ا��اص�بذلكدفع�قيمة�الضر�بة�دفعة�واحدة�او��عدة�دفعات�وفقا�للنص�القانو�.  

 وذلك�ي�ون����صورة�شراء�طوا�ع�مدفوعة "أوراق�الدمغة"او" طوا�ع�الدمغة"دفع�الدين�الضر�����شراء� .  

  2:التور�د�عن�طر�ق��قساط�املقدمة 1_2_

ت��ا�السلطات�الضر��ية�ا���وضع�تقنية��قساط،�فقد��ا،����س�يل�تخفيف�الع���الضر����ع���امل�لف�ن�� 

�دافع �لدى �موعد��ي�ون ��� �عب��ا �س�تحمل �ال�� �تقدير�الضر�بة �من �تمكنھ ��افية �وخ��ة �تا�يال الضر�بة

استحقاق�ا،�و����ذه�ا��الة�يقوم�امل�لف�بدفع�مسبق�القساط�مبلغ�الضر�بة،�قد�ت�ون�أقساط�ش�ر�ة�او�

�محددة ��جال ��� �بدفع�ا �امل�لف �يل��م �بموج��ا �حيث �او�سداسية، �.ثالثية �تقو ، �السنة ���اية ��دارة�و�� م

�دافع �ومطالبة �الضر�بة �حساب �ب�سو�ة �اك���من���االضر�بة �املستحقة �الضر�بة ��انت �اذا �املبلغ �بقية بدفع

��اقساط�،كما�قد�تقوم��دارة�الضر��ية�برد�املبلغ�الفائض�اذا��انت��قساط� مقدار�املبلغ�املدفوع�مسبقا

�املستحقة �مقدار�الضر�بة �فعال�اك���من � .املدفوعة �الفائض�واخ��ا �املبلغ �ب��حيل �الضر��ية ��دارة �تقوم قد

وتجدر��شارة�ا���ان�املشرع�ا��زائري�قد�اخذ���ذه�التقنية����العديد�من� .��ساب�الضر�بة�للسنة�القادمة

�حسب� �املفروضة�ع���غرار�الضر�بة�ع���الدخل��جما���والضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�ال���تدفع الضرائب

   :من�السنة�ال���تم�ف��ا�تحقيق��ر�اح ون��جراءات�ا��بائية�����جال�التاليةمن�قان�164املادة�

 مارس20ال�س�يق��ول����.    

 جوان20ال�س�يق�الثا�ي����.  

 نوفم��20ال�س�يق�الثالث.  

ومن�محاسن��ذا��سلوب����جباية�الضر�بة�انھ�يضمن�تدفق�إيرادات�متجددة�ا���خز�نة�الدولة�و�بصورة�_

و�سد�حاجات�الدولة�من�املوارد�املالية�ع���مدار�السنة�ول�س������اية�السنة�املالية�،�خالل�السنةمستمرة�

كما�ان�أسلوب�الدفع�باالقساط�يخفف�من�تاث���الضر�بة�ع���دافع�ا�وتصبح�مسالة�الدفع�امرا�س�ال� .فقط

  .الغش�و�ال��رب�الضر����يضاف�ا���ذلك�ان��ذا��سلوب����التحصيل�يضعف�احتمال�ال��وء�ا�� .وم�سورا

  

                                                           
  34بن�ش���يوسف،�مرجع�سبق�ذكره،�ص-مخطاري�سامية�- 1
  ..46صمرجع�سبق�ذكره�،2020لسنة�م�.قمن���63معدلة�بموجب�املادة��164قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة��- 2
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   1:طر�قة��قتطاع�من�املصدر_3_1

�الضرائب، �تحصيل �طرق �ا�م �طر�قة� �عت���من �ا�� �الضر�بة �تحصيل �بصدد �ا��بائية ��دارة �ت��ا حيث

�املصدر �من �املنبع( �قتطاع ��دارة�) ا���ز�من ���وء �ناحية �من �ا��باية �طرق �من �غ���ا �تتم���عن ال��

�ا��� �ا���تزو�د�ا��بائية �ال���يحصل�ف��ا�امل�لف�بالضر�بة�ع���الدخل،��مر�الذي�يؤدي تطبيق�ا����ال��ظة

�مستمرة �ضر��ية �بحصيلة �تباعا �اخر� .الدولة ���ص �طرف �من �الضرائب �دفع �ع�� �الطر�قة ��ذه وتنطوي

�ا���ا��ز  غ���امل�لف�القانو�ي���ا،) طرف�ثالث( �و�ورد�ا �نة�العمومية�فيقوم�ب��ز�قيمة�الضر�بة�املستحقة

حيث�تنعدم�فرص�ال��رب�الضر����من�قبل�امل�لف�و���من� و�عت���من�ا�م�طرق�تحصيل�الضرائب،.تلقائيا،

  2:اك���طرق�ا��باية�مالئمة�ل��ز�نة�العمومية�وتتم����ذه�الطر�قة�من�طرق�التحصيل�ب

 مقدار�ااملمول�ال��شعر�بوقوع�الضر�بة�و���اغلب��حيان�يج�ل�ف س�ولة�وسرعة�التحصيل.  

 استحالة�ال��رب�الضر����حيث�تحصل�قبل�حصول�املمول�نفسھ�ع���املادة�ا��اضعة�للضر�بة.  

 انخفاض�النفقات�ا��بائية����ظل��ذه�الطر�قة�خاصة�وان�ال��ص�امل�لف�بتحصيل�الضر�بة�وتور�د�ا�

  .ل��ز�نة�ال�يتقا�������الغالب�اجرا�نظ���ذلك

 ز�نة�العمومية�بصفة�مستمرة�ع���مدار�السنةيضمن��ذا��سلوب�تدفق��يرادات�ل��.  

  ): الطر�قة�الغ���عادية(الطر�قة�ا����ية�_2

�امل�لف، �مال �من �الضر�بة �لدين �ا��باية ��دارة �استفاء �احالة �طر�قة� عند �و�� �الثانية �الطر�قة �ا�� ت��ا

الضر�بة�بقوة�القانون�و����عض�و����ذه�ا��الة�فان��دارة�ا��بائية�تقوم�بتحصيل�دين� .التحصيل��جباري 

  :�ذه�الطر�قة�ل�ا�العديد�من��ليات�و�نماط�من�بي��ا .�حيان��ستعانة�بالقوة�العمومية

  : التن�يھ_1_2

  تمنح��دارة�ا��بائية�امل�لف�بالضر�بة�اجاال�قانونية�ل�سديد�الضر�بة�قبل قبل�البدء����ممارسة�املتا�عات،

يرسل�قابض�الضرائب��فف��ا يتم�ف��ا�ارسال��نذارات�الضر��ية�كمرحلة�او��،يث�ح�.دخول�ا�ح����ستحقاق

�الضرائب، �جدول ��� �امل��ل �امل�لف �ا�� ��ستحقاق� انذارا �وشروط �ادا��ا �املطلوب ��نذار�املبالغ ��ذا و�ب�ن

لقانو�ي�للدفع،�عدم�تقديم�امل�لف�لطلب�التاجيل�او و���حالة�عدم�ال�سديد� .وكذا�تار�خ�الشروع����التحصيل

  .يوما�من�التبليغ��اول�قرار�متا�عة�15يقوم�قابض�الضرائب�بارسال�رسالة�تذك���للمدين�بالضر�بة�قبل�

  

  

                                                           
  111-110،ص�2000مركز��سكندر�ة�للكتاب،�الطبعة��و��،�مصر،�الطبعة��و���،�حامد�عبد�املجيد�دراز،�مبادئ�املالية�العامة،�- 1
  37حميدة�بوز�دة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- 2
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  1:ممارسة�املتا�عات_2_2

تتم�املتا�عات�ع���يد�اعوان��دارة�املعتمدين�قانونيا�او�املحضر�ن�القضائي�ن�بحكم�القوة�التنفيذية�املنوحة�

  .والبيع ���الغلق�املؤقت�للمحل�امل���وا���ز��املتا�عة�جراءاتاتتمثل�و �.امل�لف�باملاليةل�م�من�طرف�الوز�ر�

 امل��� �للمحل �املؤقت �: الغلق �تفعيل �اجل �من �الردعية ��جراءات �ضمن �يدخل ��جراء لتحصيل�ا�ذا

� �ةضر�بللا����ي �بالوالية �ومدير�الضرائب �الك��ى �باملؤسسات �املدير�امل�لف �طرف �من �و�تخذ �ع���، بناءا

اش�ر�اذا�لم�يتحرر�امل�لف�بالضر�بة�املع����6تقر�ر��عده�املراقب�املتا�ع،�وال�يمكن�ان�تتجاوز�مدة�الغلق�

ايام��10لم�يكت�ب���ال�لالستحقاقات�يوافق�عليھ�قابض�الضرائب�صراحة����اجل� من�دينھ�ا��با�ي�او

  .نفيذ�قرار�الغلق�املؤقتالعون�املتا�ع�ب� من�تار�خ�التبليغ�يقوم�املحضر�القضا�ي�او

 ان� :ا���ز� �الضرائب �لقابض �يجوز �حيث �والرسوم، �الضرائب �لتحصيل �تنفيذي �اجراء �عت���ا���ز�ا�م

�التحصيل، �بوجوب �بالضر�بة �امل�لف �ا�� �ت�ب��ا �ت�يلغ� يوجھ �من �يوم �با���ز��عد �القيام �عملية وت�ون

�ل���ز�ا�م�ا .التن�يھ �اش�ال �عدة �الزرا��،ا ا���ز�التنفيذي،:  وتوجد �التحصيل ا���ز�ع��� ���ز�ع��

  .�ثاث�واملبيعات،�ا���ز��س��دادي،�ا���ز�التوقيفي،�ا���ز�العقاري 

 عد���ز�امل�لف�واستحالة��ل�اجراءات�التحصيل�واملتا�عة،�ال�يبقى�امام�القابض���خيار�وحيد� :البيع�

�شياء�امل��وز�عل��ا����عد�موافقة�املدير�الوال�ي�و�ال�يتم�بيع��ذه� و�و�بيع�ال���ء�او��شياء�امل��وزة،

كتابيا�للقابض�وكذلك�من�طرف�وا���الوالية�و�ل�سلطة�تقوم���ذا�امل�ام،�وتتم�عملية��ش�ار�بيوم�واحد�

  .قبل�بداية�البيع�مع�تحديد��شياء�املراد�بيع�ا�وكذلك�اليوم�والساعة�ال���تبدا�ف��ا�عملية�البيع

�اذا��انت��ناك�طرق�تدل�سية�و����عض��ح_2 يان�يصل��مر�ا���ا��د��كراه�البد�ي�با���س�ملدة�معينة

�للقانون، �خط��ة ��دار�ة� ومخالفات �الوثائق ��عض �استخراج �من �بالضر�بة �امل�لف �حرمان �ش�ل �تتخذ وقد

ستفاءه�من�اموال�وممارسة���شطة�التجار�ة،�كما��ش���ان�قيمة�الضر�بة�املستحقة��عد�دينا�امتياز�ا�يجب�ا

  .)حالة�تركة(املدين���ا�عند�انتقال�امللكية�منھ�ا���ا��اص�اخر�ن�

�الضر���/ثانيا �التحصيل ��:ضمانات �التحصيل �طرق �خالل �من �ضمانات�ـ، �وا�� ��ش�ل �نلمس �ان يمكننا

  .ز�نة�العمومية�التحصيل�سواءا��انت�بال�سبة�للم�لف�بالضر�بة�او�ا�

  : بال�سبة�للم�لف�بالضر�بة_1

ان�ما��اي �ا�،و�قي���اوضوح تت����ذه�الضمانات����مدى�توفر�املبادئ��ساسية�للضر�بة�من�ناحية�زم��ا�و 

وا��ة�من�حيث�وعا��ا�وا��دث�امل�����ل�ا�وسعر�ا�وقد�تم�إبالغھ��ت�ون   من�ديون�جبائية���امل�لففرض�ع�

والتعر�فات� ق��سعار�املفروضة�عل��اواطالعھ�عل��ا�من�حيث�الوعاء�او�املادة�ا��اضعة�ل�ا�ومن�حيث�تطبي

���ا �ا��اصة �تصفي��ا، القانونية �طرق � و�كذا �للتحصيل �املحدد �بالتوقيت �و�اعالمھ �امل�لف�، �يجعل و�و�ما
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� �حسب �ع�� �الت�ليفية �ومقدرتھ �املالية �وضعيتھ �يكيف �بالضر�بة �الضر��يةل��ذه ��ذه�. ��امات ��ل و�التا��

� �امل�لف �لدفع ��عت���ضمان �والعكس�مور �ديون �من �عليھ �ما �غ��� ل�سديد �الديون ��ذه ��انت ��لما �حيث ،

   1.وا��ة�وغ���مؤكدة�لدى�امل�لف�ولم�يبلغ�باجراءا��ا�،�انت��عيدة�عن�ضمان��سديد�ا

  : بال�سبة�الدارة�الضرائب_2

ز�نة�دين�ممتاز��باعتبار�حق�ا�املشرع�قد�احاط�الدين�الضر����ببعض�الضمانات�ال���تجعلھ�دينا�متم��ا� ان�

  2:تتمثل����الضمانات�،�و�ذهوكذا�م�ان��ا����امل��انية�العامة�السنو�ةذو�اسبقية�ع����امل�الديون��خرى�

 يمنح�القانو�ي�الضر����دين�الضر�بة�امتيازا�ع����افة�اموال�امل�لف�،أي�لھ��ولو�ة��اذ�:حق��متياز���

  .�ذا��عد�اس�يفاء�الديون�القضائية�،�ولكن قبل�غ��ه�من�الديون��خرى �ستحقاق�

 أي�ع���املمول�ان�يقوم�بدفع�الضر�بة�اوال��عد�ذلك�اذا�اراد�� : "اجمع�ثم�اس��د" اتباع�القاعدة�التالية

،�فلھ�ان� ولكن�اذا�ث�ت�لھ�حق��عد�ذلك املعارضة�فلھ�ذلك،�و�ذا�ل�ي�ال�يؤثر�ذلك�ع���ال��اماتھ�بالدفع،

  .ات�بمع���انھ�ال�يطالب�ادارة�الضرائب�بتعو�ضات�س��جع�ما�دفعھ�دون�اية�اضاف

 فالدفع�ملزم�اوال�ثم�املعارضة� ان�ا��الف�حول�مقدار�الضر�بة�او�������ا�ال�يوقف�تحصيل�ا، : املنازعة

و�ذا��ع���ان�مص��ة�الضرائب�ال�ت�تظر�كما��و�ا��ال����القانون�التجاري�او�املد�ي� ستحقاق،�عد�دفع�� 

  .وان�لم�يفصل����ال��اع�الضر�����عدح���دفع�امل�لف�الضر�بة�يبل� ��ا�ي�،�ية�صدور�حكماا���غ

  و�نا�يا�ي�حق�امتياز�الضر�بة�ال���يكفل�ل�ا�حق�اتباع��موال� : استحقاق�دين�الضر�بة�عند�وفاة�املمول

ور��ا�اوالده،�بمع���انھ�يمكن�ملص��ة�الضرائب�ان��ستو���دي��ا�ع���الفرد�من�ال��كة�ال��� ���أي�يد��انت،

  .سواء�قد�تم�توز�ع�ا�فعال�او�لم�توزع��عد

 بالتعو�ضات� �الضرائب �ادارة �مطالبة �ع��� : ال�يمكن �تحصل �الضرائب �مص��ة �ان �من �بالرغم �انھ أي

وقت�استحقاق�ا،�فانھ�ما�اذا�حصل�وان�دفع�املمول�اما����غرامات�تاخ��ية�من�جراء�عدم�دفع�الضر�بة�

ھ�من�ضر�بة�قانونية�فيحق�لھ�اس��داد�ا�من�غ���مطالبة�مص��ة�الضرائب�خطا�او�اك���مما��ستحق�علي

 .بتعو�ضات�او�اية�فوائد�اتجاه�تلك��موال

  ملص�� : ا���ز��داري� ����ز�عن��ةيمكن �الذي �امل�لف �اموال �ع�� �با���ز��داري �تقوم �ان الضرائب

� �استحقاق �الضرائب �ملص��ة �يمكن �ف�نا �املحددة، �اوقا��ا ��� �البنكية�الضر�بة �ا��سابات �ت��ز�ع�� ان

او�، .وقد�تقوم�با���ز�ع����عض�املنقوالت�او�العقارات�ح���تج��ه�ع���الوفاء�سر�عا�بدين�الدولة للم�لف،

  .تقوم�ب�يع�تلك�امل��وزات�من�العقار����املزاد�العل���استفاءا�لدي��ا

 ز���� �الضرائب �املنبع �الضر��ية: من ��دارة �ال  �عتمد ��ذه �ع�� �الطر�قة �تمك��� �ال��ا من���اتحصيل

  .ا��صول�ع���حق�ا��امال�دون�عناء
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 دار�ة�� ��: املضايقات �ع�� �احيانا �الضر��ية �القوان�ن �تخص �ال��� دوائر�السفر�و�أمر حيث الدوائر��خرى

 للم�لف�قبل�التاكد�من�ان�طال��ا�قد�سدد�ما�عليھ�من�الضرائب،��ادياو�تجدالسفر��تراخيص��عدم�منح�

  .ك��س�يال�لتحصيل�الضرائب�وتجنب�ال��رب�من�دفع�اوذل

وى�املصا���الضر��ية�حق��طالع�ع���الوثائق�و�وراق�تمنح�املشرع�ا��زائري�للموظف�ن�املختص�ن�ع���مس_1

�الضر�بة، �دين �تحديد �من �تمكي��م �اجل �او�الغ���من �امل�لف �لدى �املوجودة �و�جوز� والدفاتر�املحاس�ية بل

  .ان�تطلع��دارة�الضر��ية�ع���ملفات�أي�دعوى�مدنية�او�جنائية��ساعد����تحديد�مبلغ�الدينللنيابة�العامة�

جزاءات�جنائية�و�مدنية�ع���مخالفة�ال�شر�عات�الضر��ية،�ت�ون�ايضا�واكماال�ل�ل��ذا�فقد�وضع�املشرع�_

   .عل��م�من�ضرائب�الغاية�م��ا�ضمان�حصول�ا��زانة�ع���حقوق�ا�ومنع���رب�املمول�ن�من�دفع�ما��ستحق

  

  اجراءات�التحصيل�الضر���: املطلب�الثالث

� �عن �التحدث �قبل �و�ي�اجراءات �للدفع �وقابلية �استعداد �ع�� �امل�لف �ي�ون �أن �البد �الضر��� س���التحصيل

  .ةيللضر�بة�وذلك�بامتثالھ�القوان�ن�الضر���ھي�ون�كذلك�البد�أن�يصرح�بوجود��شاط�تجاري�يخضع

  : تكو�ن�امللف/ أوال

�الضرائب� �مف�شية �لدى �يودع �جبا�ي �ملف �بت�و�ن �أو�معنو��ن �طبيعي�ن �صف��م ��انت �م�ما ����اص يقوم

  :التا�عة�للمنطقة�ال���يزاولون���ا��شاط�م�و�تضمن�امللف�ما�ي��

 الطبيعي�ن� �لأل��اص ��صلي�: بال�سبة �امليالد ��قامة ةش�ادة �ش�ادة �أو� ، �الكراء �عقد �من ����ة ،

  .،�تقر�ر�املحضر�القضا�ي خطي�للوضعية�ا��بائيةامللكية،�طلب�

 أو� ش�ادة�امليالد��صلية�للمس���و�: بال�سبة�لأل��اص�املعنو��ن� �الكراء �املؤسسة،�عقد ��ي�ل شر�ائھ،

  .شر�ائھ،�طلب�خطي�للوضعية�ا��بائية،�تقر�ر�املحضر�القضا�ي امللكية،�ش�ادة��قامة�للمس���و

  : �ي�مع�نإخضاع�امل�لف�لنظام�جبا/ثانيا

�اختيار�النظام� �يتم �ا��زا��، �والنظام �ا��قيقي �النظام �و�ما �ا��زائر، ��� �ا��بائية ��نظمة �من �نوع�ن �ناك

�يمارس�ا �ال�� �ال�شاطات �طبيعة �حسب �للم�لف �أو� املناسب �معنوي ���ص �عن �عبارة �امل�لف ��ان �إذا ،

�ا��قيقي �للنظام �تلقائيا �يخضع �فإنھ �جملة �أو�با�ع �بال مستورد �أما �تحديد�، �في�ون ��خرى �لل�شاطات �سبة

  . نظام��خضاع�حسب�رقم��عمال�املحقق�الذي�ي�ون�وفقا�لطبيعة�ال�شاط
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  :تحض����شعار�بالدفع�و�تحصيل�الضرائب/ ثالثا

�القباضة �إ�� �بالتوجھ �يقوم �الذي �للم�لف ��شعار�بالدفع �بتحض���وإرسال �الضرائب �مف�شية �عد�� تقوم

��شع ��ذا �ع�� � ار�حصولھ ��جما�� �الدخل �ع�� �الضر�بة �يخص �الشر�ات�) IRG(والذي �أر�اح �ع�� والضر�بة

)IBS( تقوم�مف�شية�الضرائب�بإرسال��ذا��شعار�سنو�ا����ش�ر�جانفي�من�السنة�املوالية�للسنة�ال���يتم��،�و

من�السنة� 04/ 01وإعاد��ا�قبل�) G01(الذي�يقوم�بمأل�وثيقة��س���،�ف��ا�تحقيق�الدخل�من�طرف�امل�لف

�الدخل �تحقيق �ف��ا �تتم �إ��� ال�� �املعلومات �بنقل �الضرائب �مف�شية �تقوم �امل�لف �طرف �من �إيداع�ا �و�عد ،

مدون�عل�ا��سم�واللقب�والرقم�ا��با�ي�ومبلغ�الدخل�والغرامة�والعنوان��)Prematrice(���وثيقة�أخرى��س

� �وثيقة �املف�شية �تبعث �املركز�املي�انوغرا��) G01(ثم �وحساب��إ�� �عليھ �املوجودة �املعلومات �بنقل �يقوم الذي

��شعار�بالدفع ��س�� �وثيقة �ع�� �بتقديم�و . الضر�بة �تقوم �الضرائب، �قباضة �إ�� ��شعار�بالدفع �وصول عند

 :بالطرق��تية�دفع�قادرا�ع���المل�لف�ا�ذا��شعار�إ���أم�ن�الصندوق�املوجود����مص��ة�الدفع�أين�ي�ون�

 يقوم�أم�ن�الصندوق�بتحر�ر�وثيقة��س���وصل��ستالم� ��اوف :الدفع�نقدا� )Quittance(وت�ون�مختومة��

 : بطا�ع�القباضة�وال���تث�ت�الدفع�املادي�للم�لف�وتتضمن��ذه�الوثيقة�البيانات�التالية�

  .الرقم�ا��با�ي،�مبلغ�غرامة�التأخر،�نوع�الضر�بة�املدفوعة

 الدفع�عن�طر�ق�الشيك�أو�صك�بر�دي�: � ��ستالموف��ا يث�ت��الذي�يقوم�أم�ن�الصندوق�بتحر�ر�وصل

استالم�أم�ن�الصندوق�لشيك�بمبلغ�الضر�بة،��ذا�الوصل�ي�ون�مختوم�بطا�ع�القباضة،�ثم�يقوم�بإرسال�

 .ال���تقوم�بتحو�ل�ا�إ���البنك�املركزي ) H10(الشي�ات�إ���خز�نة�الوالية�مرفقة�بوثيقة��س���
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  ال��رب�الضر���كشف�اليات�الرقابة�ا��بائية�����تفعيل :الثا�ياملبحث�

�عد�م�افحة�ال��رب�الضر����من�اولو�ات��دارة�الضر��ية�و�من�ا�م�ا�تمامات�السياسة�ا��بائية�اثناء�ف��ة�

ا����صالح�ا��با�ي�،�وذلك�نظرا�ملا�تخلفھ�من�اثار�سلبية�ع����قتصاد�الوط��،�،�وس�تطرق�����ذا�املبحث�

� �وانواعھ، �الضر��� �ال��رب ��عر�ف �و �مظا�ره �ا�� �اضافة �وكذلك �اثاره، �ا��بائيةتفعيل �الرقابة  .اليات

  

  �عر�ف�ال��رب�الضر����وانواعھ:املطلب��ول 

�ملوارد� �فقدا��ا �ن�يجة �بواجبا��ا �والقيام �نفقا��ا ��غطية �ع�� �الدولة �قدرة �من �تصعب �ظا�رة �الضر��� ال��رب

  .تتخذ�اش�اال�وانواع�معينةمالية��امة،�و���

  :�عر�ف�ال��رب�الضر���/اوال

�الضر��ية� ��قتطاعات �مبالغ �تقليص �ا�� �الرامية �السلوكيات �مجموع �انھ �ع�� �الضر��� �ال��رب ��عر�ف يمكن

�الدفع، �املشروع الواجبة �اطار�ال��رب ��� �فيدخل �مشروعة �أدوات �باستخدام �ذلك ��ان ��ان� ، فاذا واذا

   1.���اطار�الغش�الضر���ذلك�باستخدام�وسائل�غ���مشروعة�فيدخل�

استغالل�او� يقصد�بال��رب�الضر����تلك�املخالفات�الغ���قانونية�املتمثلة����عدم��متثال�لل�شر�ع�الضر���،_

ش�ال�سواء�ع�الوسائل�و� يالضر����بجم�الع��من�اجل�التخلص�من�ا��با�ي�الثغرات�املوجودة����القانون�

�املادية �او�ا��ر�ات �املحاس�ية ��مر�بالعمليات �ل��ز�نة� ، �علق �الدفع �الواجب �املبلغ �من �او�جزء �ب�ل وذلك

  2.و�تحقيق�ا�داف�ا��قتصادية�و�جتماعية ، العمومية�و�الذي��ستعملھ�الدولة�����غطية�نفقا��ا

_� �القول �يمكن �عامة �انو�صفة �ھ �مخالفة��امل�لفمحاولة �اساليب �باتباع �الضر��ية �ال��اماتھ �من التخلص

للقانون�ومتصفة�بطا�ع�الغش�،�اي��و�سلوك�اجرامي�مقصود�ومتعمد�يقوم�بھ�امل�لف�الذي�يقرر�مخالفة�

 .القانون�ا��با�ي�للتخلص�من�دفع�الضر�بة�وعليھ�فان�ال��رب�الضر�����و�جزء�من�عدم��نتظام�الضر���

  :الضر���أنواع�ال��رب�/ثانيا

�ون�ن�يجة�وجود��غرات����القانون�تل��رب�الضر����ناتجة�عن�سلوك�امل�لف�نفسھ�اوقد�اقد�ت�ون�اسباب�

  د�ت�ون�اما�مشروعة�او�غ���مشروعةغ���ان�انواع�ال��رب�الضر����ق،ا��با�ي�او���رب�ينظمھ�ال�شر�ع�ا��با�ي

  : ال��رب�املشروع_1

ف�و��ع���تخلص�امل�لف�بالضر�بة�من�دفع�ا��ل�ا� الذي�ال�جرم�فيھ�،�و�و �، التجنب�الضر���بو�س���كذلك��

ن�يجة�استفادتھ�من��عض�الثغرات�و�ذا�،��او�جزء�م��ا�دون�مخالفة�القانون�وال��عرضھ�ا���عقو�ات�جبائية
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ج��انتا ، املوجودة����ال�شر�ع�الضر����او�بابتعاده�عن�مواطن�الت�ليف�ال���ت�����الواقعة�ا��اضعة�للضر�بة

�الضر���، �القانون ��� �ع��ا �املنصوص �عن �مختلفة �بمواصفات �السلع �اس��الك� �عض �عن �امل�لف او�امتناع

   .ا��..عل��ا�رسوم�جمركيةتفرض�السلع�او�ا��دمات�ا��اضعة�للضر�بة�او��متناع�عن�است��اد�السلع�ال���

  1: ال��رب�الغ���مشروع_2

� �طرف �من �متعمد �و���رب �مقصود، �ضر��� �للدولة�و�و�غش �م��ا �او�جزء ��ل�ا �الضر�بة �دفع �من امل�لف

�س���امل�لف�جا�دا�مستعينا�ب�افة�الوسائل�حيث��. بمخالفتھ�الصر�حة�واملتعمدة�الح�ام�القانون�الضر���

� �لديھ �عليھ،�لل��رباملت�سرة �املفروضة �الضر�بة �تقديم� من �او �بمداخيلھ �التصر�ح �تقديم �عن �امتناعھ

  .مز�فة�محاس�ية�،�او�اعداد�قيود�و���يالتةاو��اذب�ةناقص�ات�تصر�ح

  : ولتحقيق�ال��رب�الغ���مشروع�يجب�توفر�شرط�ن_ 

  و�ع���بھ�توفر�النية�الس�ئة�اثناء�ارت�اب�الفعل�من�طرف�امل�لف�بالضر�بة�و�القصد�����: الركن�املعنوي

ادارة�الضرائب�اظ�ار��عمد�امل�لف�����من�م�مةو  عن�و��،�و املخالفة�متعمدة�ان�ت�ون�و  ،�مخالفة�القانون 

��ثبات �وسائل �بجمبع �املخالفة �نية�.  ارت�اب �سوء �اثبات �ا�� �الضرائب �ادارة �ف��ا �ال�تحتاج �حاالت و�ناك

كعدم�مسك�املحاسبة،��حدد�اامل�لف�الدانتھ،�كحالة��عمال�التدل�سية�ال���ي�ون�القانون�الضر����قد�

  .ا��..�يل�فوات���و�مية�او�� القوان�ن�املعمول���ا، ام�وسك�مخالفا�لالح�ان�ي�ون�امل�او�

 املادي� � : الركن �امل�لف �اخالل ��� �ليتمثل �يمل��ا �ال�� �الضر��ية �واجباتھ �خالل�عليھ �من �الضر��� ال�شر�ع

  :ومن�اش�ال��خالل���ذه�الواجبات�نذكر،�تخفيض�اساس��قتطاع�الضر����بصورة�غ���قانونية�

  .�عباء�وت�اليف��ستغاللاملبالغة����تقدير�_

  .تصر�حات�لالدارة�الضر��يةال�متناع�عن�تقديم�_

  .او�املداخيل�الناتجة�ع��ا ، �خفاء�الك���او�ا��ز�ي�للعمليات�ال���يتم�تحقيق�ا_

وذلك���دف�) املخطط�املحاس�� القانون�ا��با�ي، (عدم�مسك�محاسبة�منتظمة�حسب�التنظيم�املعمول�بھ�_

  .مراقبة�جبائية�محتملةعرقلة�اي�

�محظور�_ �جمر�ي �لبند ��عود �ا��قيقة ��� �ب�نما �بھ �مسموح �جمر�ي �بند �تحت �املستوردات ��عض تص�يف

  .است��اده�و�ذا����ا��قيقة�ع�ن�ال��رب
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  مظا�ر�ال��رب�الضر����واثاره� :املطلب�الثا�ي�

���اتخاذه�لطرق�واساليب�متعددة�تؤدي��ل�ا�����كشفھادراك�ال��رب�الضر����و من�ان�من��مور�ال���تصعب�

  .ال��اية�ا���اثار�اقتصادية�ومالية�واجتماعية�سلبية

  1: مظا�ر�ال��رب�الضر���/اوال

ا��با�ي�من�قانون�الضرائب�املباشرة�ا��زائري��عدد�مظا�ر�ا��رق�العمدي�والصر�ح�للقانون��193نجد�املادة�

  :و�سنحاول�تحديد��ذه�ا��روقات�فيما�ي�� . الضر����ل��رب�والغشا���ا ���ال��اية�املؤ�دة

�عل��ا�الرسم�ع���القيمة�املضافة�_1 من�طرف�) TVA(اخفاء�او�محاولة�إخفاء�املبالغ�او�املنتجات�ال���يطبق

  .خاصة�املبيعات�دون�فاتورة ،امل�لف�ن���ا

��تخفيض�او�خصم�او�اعفاء�تقديم�وثائق�مزورة�او�غ�����يحة�لالس�ناد�عل��ا�عند�طلب�ا��صول�اما�ع�_2

  .او�اس��جاع�للرسم�ع���القيمة�املضافة�واما�لالستفادة�من��متيازات��الضر��ية�لصا����عض�فئات�املدين�ن

�او�دف���ا��رد�_3 �دف���اليومية ��� �او�و�مية �غ�����يحة �حسابات ��� �قيد �او�اجراء �بتقييد �عمدا القيام

وال�يطبق��ذا�ا��كم�. نون�التجاري�او����الوثائق�ال���تحل�محل�امن�القا�10و�09 املنصوص�عليھ����املادت�ن

  .ع���املخالفات�املتعلقة�بال�شاطات�ال���تم�اقفال�حسابا��ا

  .عوائق�امام�تحصيل�أي�ضر�بة�او�رسم�اية�قيام�امل�لف�بالضر�بة�بتدب���عدم�إم�انية�الدفع�او�بوضع�_4

او�تأخ���دفع�جزء�او��ل�الضرائب�والرسوم�كما������ل�عمل�او�فعل�او�سلوك�يقصد�منھ�بوضوح�تجنب_5

  .مب�نة����التصر�حات�املودعة

 العناصر�امل�ونة�لتصرفات�ال��رب�الضر������ و�صفة�عامة�يمكن�حصر:  

  .��مال�عمدا�الكتتاب�التصر�ح�الضر��������جال�املحددة_

  .�خفاء�اراديا���زء�من�رقم��عمال�او�الر�ح�املحقق�للضر�بة_

  .وضع�عراقيل�باساليب�أخرى�امام�التحصيل�الضر���_

  .تقديم�فوات���تتعلق��عمليات�و�مية�او��البيع�و�الشراء�دون�فوات�� _

  .محاولة�ا��صول�ع����عو�ضات�غ���م��رة�من�طرف�الدولة_
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  : اثار�ال��رب�الضر���/ثانيا

�ب� �الظا�رة ��ذه �خطورة �مدى ��� �الضر��� �لل��رب �واملجتمع�تظ�ر��ثار�السلبية �الوط�� �لالقتصاد ال�سبة

  : و�فراد�ك�ل�وتتمثل�فيما�ي��

  1: �ثار��قتصادية_1

  : ارتفاع�معدالت�الضرائب�و�اسعار�ا_1_1

  �� �ا�� �الضر��� �ال��رب �ظا�رة �تؤدي �نقاص �معدالت�من �رفع �ا�� �بذلك �الدولة �فت��ا �الضر��ية، �يرادات

��يرادات ��� �النقص �ذلك �لتغطية ��الضر�بة �ف، �معدال��ا، �ورفع �الضرائب �عدد ��� �ال��رب��ان�و�الز�ادة اذا

�ع� �ووقوعھ �ا��با�ي �الضغط �تحو�ل ��� �ي�س�ب �سوف �واجبا��مالضر��� �يؤدون �الذين �امل�لف�ن � 

 .الضر��ية،و�ذلك��غيب�العدالة�الضر��ية�والعدالة��جتماعية

  : اعاقة�املنافسة��قتصادية_2_1

�من  �تتخلص �ال�� �املؤسسة �وت�ان �ار�احا �تحقق �الضرائب �ال����دفع �املؤسسة �من �احسن �املالية �وضعي��ا ون

�منتظمة �بصفة �الضرائب �ال��رب�.  تدفع ��عملية ��حيان �اغلب ��� �تقوم �ال�� ��� �انتاجية ��قل فاملؤسسات

�وانم �اك��، �ار�اح �لتحقيق ��قتصادي �التقدم �او�تحقيق ��نتاجية �وضعي��ا �تحس�ن �ال�تحاول �ف�� ا�الضر���

تقوم��عملية�ال��رب�الضر����ل��صول�ع���موارد�للتمو�ل�و�ذلك�ت�يع�منتوجا��ا�باسعار�منخفضة�مقارنة�مع�

�ال��� ��خرى �املؤسسات �نظ��ا��ا �تتم���بھ �الذي �العا�� �باملستوى �ل��اق �وذلك �السوق ��� ���ا �سعار�املعمول

 .ة�����نتاجية�او�تحس�ن�مستوى��نتاج�س���ا���تحس�ن�وضعي��ا��قتصادية�واملالية�عن�طر�ق�الز�اد

  : اعاقة�التقدم��قتصادي_3_1

�تاخ���التطور�  �ا�� �بدوره �يؤدي �الضر���، �ال��رب �عل��ا �ي��تب �والذي �املنافسة �اعاقة ��� ��ثر�املتمثل ان

 .�قتصادي�واعاقة�التقدم��قتصادي

  : التوجيھ�الو�مي�لل�شاط��قتصادي_4_1

 � ��عوان �ي��ا �وال�قد �الضر��� �لل��رب ��ك���حساسية �القطاعات ��� �اقتصادية �ا�شطة �ا�� �قتصاديون

اي� ياخذون��ع�ن��عتبار���شطة�ال����ساعد����التنمية��قتصادية�وتز�د�القيمة�املضافة�والدخل�الوط��،

 .الر�ود��قتصادي�،�و�ذلك�فال��رب�الضر�����س�ب ا��م�ال�يتوج�ون�ا�����شطة�ال���تخلق�ثروات�اضافية
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 : س��موالؤو ظ�ور�ازمة�ر _5_1

 وتتم،� ان�عملية�ال��رب�الضر����تتمثل����اغلب��حيان����اخفاء�امل�لف�لرقم�اعمالھ�او�ار�احھ�ا��قيقية

  باالضافة�ا���ذلك ا��،..ش�ل�معادن��الذ�بتحو�ل�رؤوس��موال�����ذه�العملية�اما�عن�طر�ق��كتناز�او�

� ��موال �رؤؤس �و��ر�ب �الوطن �خارج �بنكية �حسابات �بفتح �يقومون �امل�لف�ن ��عض ���مر فان �ينقصالذي

��قللان�ال��رب�الضر����يضعف�من�مبالغ��س�ثمار�و �كما ،ضعف�املوجودات��قتصاديةي�و  ايرادات�الدولة

 .ا��...من�ام�انيات�الدولة����مجال��نفاق�العمومي�مثل�التعم��،�بناء�مساكن،�مدارس

  1 :�ثار�املالية_2

  :النقص����املوارد�وا��د�من�قدرة�الدولة�ع����غطية�نفقا��ا�والقيام�بواجبا��ا_1_2

اقتصادي�لتقدير�من�جامعة�أكسفورد�باستخدام�نموذج�" ALEX GOBHAM"قام��قتصادي�اليكس�قو��ام��

�تقدر �ضر��ية �عوائد �تفقد �النامية �الدول �ان �ا�� �فتوصل �امل�ر�ة، �الضر��ية �لاليرادات ��جما�� �285ب املبلغ

مليار�دوالر�ن�يجة�تحو�ل�أر�اح�املؤسسات��50كما�ان��ذه�الدول�تفقد�نحو� ، مليار�دوالر�ن�يجة�ال��رب�الضر���

و���خسارة��عادل�املساعدات�الرسمية�السنو�ة� ، ضة�او�املنعدمةل��ارج�بحثا�عن�املالذات�الضر��ية�املنخف

�السنو�ة� �الت�اليف �اضعاف �ستة �كذلك ��عادل �و�� �النامية، ��قتصادية �والتنمية �التعاون �منظمة لبلدان

  .املخصصة�للتعليم��سا����الشامل�وثالثة�اضعاف��لفة�التغطية�ال��ية��ولية�الشاملة�تقر�با

مما�يحول�دون�تحمل�الدولة� .�امةمالية�يؤدي�ا���فقدان�ا��ز�نة�العمومية�للدولة�موارد��ال��رب�الضر��� _2

  .و�خلق�صعو�ات�����سط���سياسة��نفاق�العام العبا��ا�املختلفة�اتجاه�املواطن�والوطن�بالدرجة��و��،

   3 : اقيةالدفع�با��ز�نة�العمومية�ا���البحث�عن�مصادر�أخرى�ل��فاظ�ع���قدر��ا��نف_2_2

. الضر����ال��ربو�و�ما�يالحظ�ع���ب�ية��يرادات�الضر��ية�����عض�البلدان�النامية�ذات�امليل�املرتفع�نحو�

  . ة�من�القطاع�ا��اصاملحققفيالحظ�ف��ا�ارتفاع�حصة�الضرائب�الغ���مباشرة�بك��ة�مقارنة�بضرائب��ر�اح�

�ا���ال��وء�ا���مصادر�تمو�لية�اخرى��االق��اض�و�صدار�النقدي�مما�يؤثر�سلبا�و�4 �حي��ا �تضطر�الدولة قد

   .للدولة�ع����قتصاد�حيث�يرتفع�معدل�الت��م�و�قد��س�ب�مخاطر�تمس��ستقالل�املا���و�قتصادي
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 املحققةالن�يجة� --  املتوقعة����امل��انيةالن�يجة�= الضر�����القيمة��جمالية�لل��رب.  



 الفصل�الثا�ي����������������������������������������مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����التحصيل�الضر���

 

 
51 

  : انخفاض�الدخل�الفردي�وقيمة�العملة�الوطنية_3_2

،�ف�ذه�الظا�رة� ،�بل�ع���مستوى��فراد�كذلك ال��رب�الضر�����ظا�رة�ال�تاثر�ع����قتصاد�الوط���ك�ل

تؤدي�ا���انخفاض�الدخل�قومي�وحتما�سيخفض�ذلك�من�مستوى�الدخل�الفردي،�باالضافة�ا���ذلك�فان�

 انخفاض�قيمة�العملة�الوطنية�وذلك��س�ب�عملية�اكتناز��موال�الغ���مصرح���ا،ال��رب�الضر����يؤدي�ا���

  .وال����س�ب�بدور�ا�وجود�الت��م�النقدي�ع���مستوى�السوق�النقدية

  1: �ثار��جتماعية_3

  : غياب�العدالة�الضر��ية�و�جتماعية_1_3

اك��عض�امل�لف�ن�الذين�يدفعون�ال��اما��م��غياب�العدالة�الضر��ية��غيب�العدالة��جتماعية�،�بحيث��ن�

��جتما�� �ال��ابط �يضعف �مما ��خر�ال�يدفع �والبعض �طبقات��و �الضر��ية �ب�ن �املداخيل �توزرع �باعادة يخل

�بي��ا �الفوارق �و�ز�د �ي�املجتمع �كما �ضعف �قدرة �مثل�من ��جتماعية �ا��وانب ��عض �ع�� ��نفاق �ع�� الدولة

ول�ذا�نالحظ�تأخر�م�انة�.  مما�ي��ك�اثرا�سلبية�ع���التنمية�ال�شر�ة.  جتماعيةال��ة�والتعليم�وا��دمات�� 

  . الدول�ذات�امليل�نحو�ال��رب�الضر����خاصة�النامية�م��ا�ضمن�مؤشرات�التنمية

  : ان�شار�الفساد����املجتمع_2_3

_� �الع�� �لسقوط �نظرا �ال���اء �امل�لف�ن �سي�ولوجية �يؤثر�ع�� �الضر��� �عل��مال��رب ��لھ �فان�شار� الضر��� ،

�لدى� �الفردي �الو�� �وغياب �ا��با�ي �ا��س �تد�ور �ا�� �يؤدي �املجتمع �طبقات �مختلف �ب�ن �وا��داع الغش

�بذلك�امل�لف�ن�الر�ح�ا��اص�ع��� ��قتصادية�و�جتماعية�و�فضل �و�غيب�الثقة����سياسة�الدولة امل�لف�ن

  2 :من�ا��انب�اثاره�ع���املجتمع��وكذلك�.تحقيق�املنفعة�العامة�ل��ز�نة�العمومية

 ية�ب�ن�مختلف�الطبقات��جتماعية�عميق�الفوارق��جتماع.   

 ضعف�روح�التضامن�والت�افل��قتصادي�ب�ن�افراد�املجتمع.  

 ب�ن�موظفي�القطاع�) الرشوة( ان�شار�الفساد��خال��  

 دون�غ���م�من�الع���الضر���رر�م��سا�م����اقتداء�امل�لف�ن�بالضر�بة�بامل��ر��ن�م��ا�ن�يجة�تض.  

   : انخفاض�القدرة�الشرائية�و�املسا�مة����تف����البطالة�و�نحطاط�املادي_3_3

�غ���_ �يؤثر�بصفة �مما ��قتصادية �التنمية �وشل �العمومية ��س�ثمارات �ضعف �ا�� �الضر��� �ال��رب يؤدي

��انخفاض�القد ز�ادة���م��و  رة�الشرائية�من�ج�ة،مباشرة�ع���افراد�املجتمع��س�ب�نقص�املوارد�ا��بائية

� ��ون �اخرى �ج�ة �من �للفرد ��جتماعية �الوضعية �والتاث���ع�� �البطالة ��موال�ان �تلك �من �ال��ستفيد الدولة

                                                           
  28ا��م���سالمة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص- اسماء�كرايمية�- 1
  166ناصر�مراد،مرجع�سبق�ذكره�،�ص�-2



 الفصل�الثا�ي����������������������������������������مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����التحصيل�الضر���

 

 
52 

� �العرض�امل�ر�ة �حيث �من �العمل �لسوق �توازن ��ايجاد ��جتماعية �اطار�التوازنات ��� �استغالل�ا �يمكن ال��

 .ال����سا�م����التوظيف�و�س�ثمار�والطلب�نظرا�لنقص�املوارد�ا��بائية

�عود�املواطن��فالظوا�ر��ال��رب�الضر��� ، ��ديد�ايؤدي�ا���،�بل� يحد�ال��رب�الضر����من�سلطة�الدولةال�_

� �دائمة �مخالفة ��� �الع�ش �واستفحال�و�ع�� �الواحد، �املجتمع �افراد �ب�ن �ا��داع �جو�من �خلق ��� مسا�متھ

  1 .،�وجعل�ال��رب�الضر����عادة�متفشية����املجتمع �ممظا�ر��نحطاط�املادي�فيما�بي�

  

  تفعيل�اليات�الرقابة�ا��بائية : املطلب�الثالث

�قتصاد�الوط���وكذلك�ا��ز�نة�العمومية،��ان��ع��نظرا�الثار�ال��رب�الضر����ا��د�سلبية�الناتجة�ال���تؤثر�

�املتاحة�خاصة� �اجراءات�صارمة�و��������ل�املوارد �الظا�رة�باتخاذ �ان�تواجھ��ذه ع���السلطات�املختصة

  :تفعيل�اليات�الرقابة�ا��بائية�ل��د�من��ذه�الظا�رة�،�ومن��ذه��ليات�نذكر�ماي��

  : بائية�وفقا�للقانون حق��دارة����القيام�بالرقابة�ا��/اوال

�ع����بما �ا��بائية �بالرقابة �القيام ��� �لالدارة �ا��ق �ف�و��عطي �تصر���، �نظام �ا��زائري �ا��با�ي �النظام ان

وعادة�ما�تطبق�الرقابة�ع���امل�لف�ن�.  تصر�حات�امل�لف�ن�بالضر�بة�والبحث�عن�التجاوزات�ال���يقومون���ا

  : عدة�معاي���م��ا�املق��ح�ن�من�طرف�املف�شيات�اعتمادا�ع��

  بال��ز�املتكرر� �التصر�ح �املمول�ن�، �أن �رغم ���زه �ع�� �تدل �وثائق �مرة ��ل ��� �املمول �يقدم �عندما و�ذلك

الذين��عملون����نفس�املجال�يحققون�ر�حا�،�مر�الذي��ستلزم�القيام��عملية�الرقابة�ملعرفة�ما�اذا��ان�

 .�ناك�تالعب�ام��ناك���ز�حقيقي

 املستمر���� �يجب��النقص �و�بالتا�� �بھ، �املصرح �أك���من �ر�حا �يحقق ��عمال �رقم �أن �رغم �املحقق الر�ح

  2:اخضاع�امل�لف�للرقابة�من�أجل�تقدير�الر�ح�ا��قيقي،�وتتمثل�ا��قوق�القانونية�لالدارة�ا��بائية���

 : حق��تصال�او��طالع_1

�و�ام�انية�قانونية��سمح�لالدارة�ا��بائية�بمعرفة��ل�الوثائق�املستعملة�من�طرف�جميع�ا��اضع�ن�للضر�بة��

اذ�يخص�ا��ق�����طالع�بالدرجة��و���ع���. لالطالع�ع���تصر�حا��م�املكتو�ة�و�املوج�ة�لالدارة�ا��بائية

،�لكن��دارة�ال� ذا�ا��ق�يطبق��ع�ن�امل�ان�و ،�والفوات��ال��الت�املحاس�ية�و��ل�الوثائق�و�املس�ندات�

�ستطيع�أن�تأخذ����ا�من��عض��وراق�أو�املس�ندات�الضرور�ة�للم�لف�ن�بالضر�بة�لالستفادة�من�

  .معلومات�تتعلق�بالرقابة�ا��بائية�املعنية

 : حق�التفت�ش_2

املقدمة�من�طرف�امل�لف��العوان�الضرائب�ا��ق����املراقبة�و��سمح�ل�م�بالتفت�ش�دور�ا����التصر�حات

 مق�ن�حق�التفت�شو  . بالضر�بة�و�يتم�ذلك�بمراقبة�محاسبة�املؤسسة�و�الوضعية�ا��بائية�لل��ص�املعنوي 
                                                           

   186،�ص1994عوض�هللا�ز��ب�حس��،�املالية�العامة،��الطبعة��و���،�دار�املعارف،�،�القا�رة�،�مصر،�- 1
  36محمد�عباس�محرزي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 2
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صارمة�مب�ية�ع���ضمانات�للم�لف�بالضر�بة�و�عدم�اح��ام��ذه�القوان�ن�يؤدي�ا���عدم�أ�مية�بقواعد�

 .املراقبة�و�التعديالت�ا��بائية

 : حق��ستدراك_3

�ع����م�انية�املمنوحة�لالدارة�ا��بائية����اعادة�النظر�����قتطاع�سواء�بتعديلھ�او�ا�شاء�اقتطاع�جديد،�

. حيث�أنھ�يجوز�استدراك�اي�خطأ�يتعلق�بنوع�الضر�بة�أو�م�ان�فرض�ا�الي�نوع��ان�من�الضرائب�والرسوم

�سبة�للضرائب�املباشرة�او�الرسم�ع���وقد�حدد��جل�القانو�ي�الستدراك��خطاء�بأر�ع�سنوات�سواء�بال

  .القيمة�املضافة

  :التحقيق����املحاسبة�والتحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائية�للم�لف�/ثانيا

  vc( : 1(التحقيق����املحاسبة�_1

�الفحص �م��ا ��س��دف �ال�� �العمليات �امل�ان�املحاس����و�مجموعة �ع�ن �ومقارن��ا�ل��� �املحاس�ية لملفات

ح��� التاكد�من�مدى�تطابق�ا�مع�املعطيات�املادية�وغ���ا، تصر�حات�ا��بائية�املكت�بة�من�طرف�امل�لف�وبال

�مصداقي��ا �مدى �معرفة �ي�س�� �الضر���، �الوعاء �حساب �ع�� �املحاس�ية �ال�تاثر�الن�يجة ��عن��م�و  ، �ي الذين

  . ا��با�ي د�عل��ا�القانون�التجاري�والفحص�املحاس����م�ملزم�ن�بمسك�الدفاتر�والوثائق�املحاس�ية�ال���اك

2_ � �ان �ا��بائية �التصر�حات ���ة �من �بالتأكد ��سمح �الفحص ��ذا �طر�ق �بالعناصر�ا��ارجية�عن مقارن��ا

تصر�حات�امل�لف�ن�بالضر�بة�و�ذلك�من��مصداقية�الدفاتر�املحاس�ية،�اذ�بواسط��ا�يتأكد�العون�املراقب�من�

وال���دف�التحقيق�املحاس���ا���مراقبة�الوضعية�ا��بائية�،�اثناء�التحقيق� املتوصل�ال��ا لتحقيقخالل�نتائج�ا

  .بل��سمح�كذلك�باطالع��ذه��خ��ة�ع���واجبا��ا�ا��بائية ، للمؤسسة�خالل�السنوات�املحقق�ف��ا�فحسب

��عمال،_ �لرقم �الضر��ية �القواعد �النظر��� �اعادة ��� �اساسا �املحاس�� �التحقيق �اجراءات �الر  تتعلق ،�سم

ا��،�ومقارنة�الوجود�املادي�لعناصر��صول�املحاس�ية�مع�الواقع�واملعلومات�...،�املستخدم�ن ،�الفوترة دخلال

�املحقق �من �امل�لف املجمعة �من �توضيحات �طلب �التحقيق ���اية ��� �ليتم ��ع�ن� ، �ال�تاخذ �التوضيحات ،�ذه

   .الضر����لغشلاعمال�تدل�سية�تقود� أية��او ��عتبار����حالة�تقديم�معلومات�خاطئة�غ���دقيقة�وناقصة

��تم�املحقق�ب��ة�املعلومات�امل��صة����الدفاتر�املحاس�ية��عد�مقارن��ا�بالنقاط�املوضوعة�����ل�من�دف���_

 : اليومية�ودف���ا��رد�و�تم�ذلك�من�خالل�ما�ي��

  املضمون� �حيث �من �املحاسبة � : فحص �املحاسبة �مراجعة �من �املحقق �ان��اء �الش�لية�فبعد �الناحية من

 .الذي�ي�ون�اساس�فحص�حسابات�النتائج�و�امل��انية ي�تقل�ا���مراجع��ا�من�ناحية�املضمون�و

                                                           
عطاب��تواتية�،�الرقابة�ا��بائية��اداة����محار�ة�ال��رب�والغش�الضر���،مذكرة�تخرج�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���أ�اديمي�����-1

،�جامعة�عبد�ا��ميد�بن���لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي��تخصص�تدقيق�و�مراقبة�ال�سي��،�-شعبة�العلوم�املالية�و�املحاس�ية

  15،�ص2017/2018اد�س،�مستغانم�،�ا��زائر،�ب
  10،�مرجع�سيق�ذكره�،ص2019م�لسنة�.املعدلة�بموجب�ق�01-20قانون��جراءات�ا��بائية،املادة��-2
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 املحاسبة�الدقيقة�تقت����ضرورة�ال�ساوي�ب�ن�ا��انب�الذا�ي��:1 فحص�امل��انية�ومراجعة�عملية�ا��رد

�امل �اوا��انب �مثل��ما �مع �ا��انب�ن �ب�ساوي �ذلك �و��ون �لدف���اليومية �دي �م��ان��ذاتدف����س�� وكذا

 .م��ان�ا��رد�املعد��عد�ا املراجعة�قبل�اجراءات�قيود�ا��رد�و

 املحاس�ية� �و�الوثائق �الت��ير�ة �الوثائق �ب�ن �التطابق �:  فحص �تطابق�حيث �الدقيقة �املحاسبة تقت���

الت��ير�ة�مع�ما��و�م��ل����محاسبة�امل�لف�بالضر�بة�الواجب�فحص�ا�و����رصدة�املدونة����الوثائق�

�الصندوق  �حساب �ال��يدية، �ا��سابات �البن�ي، �من�� .ا��ساب �املقدمة �الكشوف �بمطابقة �ذلك و��ون

 .طرف�البنوك�و�املؤسسات�املالية�مع�ما��و�م��ل�لدى�امل�لف�من�قيود�محاس�ية

 : مراحل�التحقيق�املحاس�� -1- 1

 2: التحض���للتحقيق )أ

�عد�تلقي�مصا���املدير�ة�الوالئية�للضرائب�الق��احات�مختلف�املف�شيات�املتواجدة�ب��اب�الدوائر�التا�عة�

  .ثم�تباشر����اعداد�برنامج�التحقيق�كعمل�أو��،�ل�ا،�تقوم�بدراسة��ذه��ق��احات�من�جميع�ا��وانب

 .اشعار�امل�لف�بالرقابةو�دراسة�الوثائق�التقنية�،امللفات�ا��بائيةجلب�و�دراسة����وتتمثل��عمال�التحض��ية�

  :مجموعة�من��عمال�التم�يدية�ال���تقوم���ا�املص��ة�املحققة�من�أجلعن�والتحض���للتحقيق��و�عبارة�

 يخص�الوضعية�الفعلية�للم�لف �ملام�ب�ل�ما. 

 ل�التصر�حات�ا��اصة�حسب��ل�نوع�من�الضرائب�ال���يخضع�ل�ا�امل�لف�فحص�. 

 فحص�طلبات�التوضيح�و�الت��يرات�ال���سبق�ا��صول�عل��ا�من�خالل�اجراء�الرقابة�ع���الوثائق. 

  ستعانة�باملعلومات�ال���تم�جل��ا�من�مصا���اخرى�.  

  : التحقيق�املحاس��) ب

�دارة�ا��بائية�قواعد�قانونية�تضبط��جراءات�الواجب�اتباع�ا�من�طرف���س���عملية�الرقابة�ا��بائية�وفق�

والتحقيق�املحاس���يجب�ان�يتم��ع�ن�امل�ان�أي����محل�.  حقوق�وواجبات�امل�لف�بالضر�بةا�وال���تو���ف��

مكتوب�من�و�ي�ون�اما����حالة�طلب�.  املحقق�ھ�و��ن�و�ذا�من�اجل�خلق�جو�املناقشة�ب�نبالضر�بة�امل�لف�

���� �لفحص�ا �الوثائق �اخذ �للمحقق�ن �يمكن �قا�رة �قوة �حالة �او��� ��دارة �طرف �من �يقبل �بالضر�بة امل�لف

  .م�ات��م

�التحقيق) ج �املحاس�� 3 : نتائج �التحقيق ��� �اخر�مرحلة �التحقيق �احتمال ، �عت���نتائج �املحقق �يرى �يةو�ف��ا

 وجود�مجال�الحداث��عض�التعديالت����القاعدة�الضر��ية�املصرح���ا�من�طرف�امل�لف�بالضر�بة�اذا

                                                           
  222رضا�خال���،�شذرات�النظر�ة�ا��بائية�،�مرجع�سبق�ذكره،�ص-1

  23عطاب�تواتية،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�- 2
ا��بائية����ا��د�من�ال��رب�الضر����،�مذكرة�تخرج�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���أ�ادي������شعبة��بل��ال��سر�ن�،�دور�الرقابة�- 3

تخصص�تدقيق�و�مراقبة�ال�سي���،��لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،��- العلوم�املالية�و�ا��اس�ية

  45،�ص2019/2018مستغانم،�ا��زائر،�
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  استدعت�الضرورة،�فبعد

  : الفحص�الدقيق��عمد�املحقق�ا���استخالص�النتائج�املتحصل�عل��ا

 . اقرار�مدى���ة�أو�خطأ�التصر�حات-

  . استحداث��عديالت�قانونية�ان�وجدت-

  :ة�تقوم�بياخفاء����العمليات�الضر�� ،�او ،�اغفاالت ،�اخطاء دارة�ان��ناك�نقائصعندما�تث�ت�� _

 ستوجب�ع���املحقق�اشعار�امل�لف�بالضر�بة�ب�تائج�املراقبة�بواسطة�رسالة�مو����:  �جراء�ا��ضوري�

امل�لف�املحقق�و�ي�ب���كذلك�ع���املحقق�اعالم�) ج.ا.من�ق�20 -06طبقا�للمادة�(��ا�مع�اشعار�باالستالم�

� �التقو�م �ا�عدام �حالة ��� �ح�� �رسالة �بواسطة �الرقابة �ب�تائج �(معھ �للمادة �ق�42طبقا و��ون��.)ج.ا.من

كما�يتع�ن�ذكر�اح�ام�املواد�ال���يؤسس�.  مفصال�بقدر��اف�ومعلال) �شعار��و��(�شعار�باعادة�التقو�م�

�ب �ذلك ��� �املتبعة �الطر�قة �وكذا �التقو�م �اعادة �عل��ا �للم�لف ��سمح �فرض�بصفة �اسس ��شكيل اعادة

  . يوما�سار�ة�من�تار�خ��ستالم�40الضر�بة�وتقديم�مالحظاتھ�او�اعالن�قبولھ�ل�ا�وذلك����اجل�ار�ع�ن�

  : وعليھ�فان�رفض�املحاسبة�تقوم��دارة�ا��بائية�ماي��

 .اثبات�الطا�ع�الغ���مقنع�للمحاسبة_

 .عن��نتائج�التحقيق باالسس�الضر��ية�امل��تبةاشعار�امل�لف�بالضر�بة�املحقق�معھ�_

  .املحقق�معھ الرد�ع���مالحظات�امل�لف�بالضر�بة_

 التلقا�ي�لقواعد�فرض�الضر�بة����ا��االت�التالية�حي��دارة�ا��بائية�ا���الت� ت��ا��:الت��يح�التلقا�ي:  

املعاينة�سواء�من�قبلھ�او�من�تدخل�او�من� ،�التحقيقات�و رفض�امل�لف�بالضر�بة�لعمليات�املراقبة�ا��بائية_

 .حضور�أي���ص�باي�طر�قة���انت�حيث�يتعذر�ع����عوان�القيام�بم�ام�م

ج�،�.ا.ق�20-09املنصوص�عل��ا����املادة�و�ثمانية�ايام�من�انذاره��08عدم�تقديم�املحاسبة��عد�انقضاء�مدة�_

 .�����حالة�حدوث�قوة�قا�رة

�نفقاتھ_ �تز�د �ما �حالة �و��� �الظا�رة �و ال��صية �يقدم املعروفة �ولم �املعفى �املجموع �ع�� �العي�ية  مداخيلھ

 .ي�ون�دخلھ�املصرح�بھ��عد�خصم��عباء�يقل�عن�مجموع��ذه�النفقات�الغ���مصرح���ا تصر�حا�بذلك�او

املحقق��ل�م�لف�بالضر�بة�امتنع�عن��جابة�ع���الطلبات�الواردة�من�مف�ش�الضرائب�و�باالضافة�ا���ان� _

   .ج.ا.من�ق�19بخصوص�التوضيحات�و�ثباتات�الواجب�تقديم�ا�طبقا�للمادة�

  وت�ون�خاضعة�للضر�بة�ع���ار�اح� �ل�شركة�او�مؤسسة�اجن�ية�ال���تتوفر�ع���م�شات�م�نية�با��زائر _

 .الشر�ات،�امتنعت�عن�الرد�ع���طلب�مص��ة�الضرائب�ال���تطلب�م��ا��عي�ن�ممثال�ل�ا����ا��زائر
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من�قانون�الرسوم��68، ��66،67ل�ا��اص�املنصوص�عليھ����املواد�ال  عدم�مسك�املحاسبة��القانونية�او_

 .ع���رقم��عمال�الذي��سمح�باثبات�رقم��عمال�املصرح�بھ
1_� �من �للمواد �وفقا �املحدد �الصا�� �دخلھ �و�ز�د �تصر�حھ �يقدم �لم �بالضر�بة �م�لف ���85ل �غاية من��98ا��

 .املباشرة�ع���املجموع�املعفى�من�الضر�بة�قانون�الضرائب

   : )vpc(  التحقيق�املصوب����املحاسبة_2

حيث��عت���التحقيق� ، تحقيقا�محاس�يا�مصو�ا�اذا�اقتصر�ع���نوع�او�عدة�انواع�من�الضرائب ، �عد�التحقيق

�و �شمولية �اقل �موجھ �رقا�ي �اجراء �املحاسبة ��� �اجراء املصوب �من �ا�ساعا �واقل �����اك���سرعة التحقيق

دارة�ا��بائية�اجراء�تحقيق�مصوب����محاسبة�امل�لف�ن�بالضر�بة�لنوع�او�عدة�انواع�لال يمكن� ،�و املحاسبة

  . من�الضرائب�ملجموعة�عمليات�او�معطيات�محاس�ية�ملدة�تقل�عن�سنة�جبائية

�تفاقيات�ال���ابرم�ا�امل�لف�ن�عندما��شك��دارة�ا��بائية����صدق�املس�ندات�او�املحاس���يتم�التحقيق�; _

بالضر�بة�وال���تخفي�املضمون�ا��قيقي�للعقد�عن�طر�ق�بنود���دف�ا���تجنب�او�تخفيض��عباء�ا��بائية�

�تقديم� �التحقيق ��ذا �اثناء �مع�م �املحقق �بالضر�بة �امل�لف�ن �من �يطلب �ان �يمكن �حيث �التحقيق، ��ذا اثناء

�غرار  �ع�� �التوضيحية �املحاس�ية �و الفوات���و�الوثائق �با��قوق� العقود �املرتبط �او�ال�سليم �الطلبيات وصول

  .�تاوى�املتعلقة�بالتحقيق والضرائب�والرسوم�و

 :نطاق�وا�داف�التحقيق�املصوب_1_2

  ا�داف�التحقيق�املصوب نطاق�و: )  I I– 1 ( ا��دول�رقم

  ا�داف�التحقيق�املصوب  نطاق�التحقيق�املصوب

ل��صومات�املتعلقة�بالرسم�ع���مراقبة�قانونية�_

اصل�ال�س�يقات�وا��صص� القيمة�املضافة�و

  .املمنوحة�وال�سب�املطبقة

مراقبة�عناصر�املحاسبة�بناءا�ع���التصر�ح�_

  ). اعباء،���تال�ات،�املؤونات (بالن�يجة�

  .مراقبة��س��دادات�وقروض�الضرائب_

  مراقبة�ال��ز�املتكرر�و�متيازات�ا��بائية_

  .�ر�اح�املعاد�اس�ثمار�ا املمنوحة�و

�خطاء�والنقائص�ال���يتم� ت��يح��غفاالت�و_

  .الكشف�ع��ا

يكمن�ال�دف�الرئ�����للتحقيق�املصوب����_

السماح�للمصا���ا��بائية�بالرفع�من�عدد�عمليات�

الرقابة�مع�التخفيض�من�عدد�معاينات��ع�ن�

  .امل�ان

لملف�بالضر�بة�تقتصر�مطالبة��دارة�ا��بائية�ل_

��ع���الوثائق�ال���تخص�عناو�ن�الضرائب�للف��ة�

  .املس��دفة�للرقابة
 2016مكرر،�قانون��جراءات�ا��بائية،�20من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع���املادة�: املصدر

  

                                                           
  20،�ص2014ميثاق�امل�لف�ن�بالضر�بة�ا��اضع�ن�للرقابة�ا��بائية�،��وزارة�املالية،�املدير�ة�العامة�للضرائب،�م�شورات�- 1
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  VASFE( : 1( التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائية_3

 نمو�امالكھ�و ع���مراقبة�ال��ص�الطبي���للتاكد�بان�تطور�ويمكن��عر�فھ�ع���انھ�الفحص�الذي�يقوم�

عن�طر�ق�مجموعة�عمليات�ترمي�ا���الكشف�عن�الفارق�ب�ن�الدخل�، توافق�مع�املداخيل�املصرح���اي�اموالھ

� �وضعيتھ ��خ���مع ��ذا �و�مقارنة �بھ �املصرح �والدخل �للم�لف �ع����املاديةا��قيقي �ذلك ��� �املحقق و�عتمد

�جمي �ومقارنة �املع�شة �بمستوى �العناصر�املتعلقة �ب ع �املعلومات ��ل �تؤول��منجمع �وال�� �ا��ارجية �بحاث

  . العداد�م��ان�ا��ز�نة�من�خالل�تحليل�حسابات�امل�لف�وعائلتھ����مختلف�املؤسسات�مالية

ا��بائية�ان��شرعوا�يمكن�العوان��دارة�"فانھ��من�قانون��جراءات�ا��بائية�21املادة���� ما�جاء�حسبو�_2

�الدخل� �ع�� �للضر�بة �بال�سبة �الطبيعي�ن �لال��اص �الشاملة �ا��بائية �الوضعية ��� �املعمق �التحقيق ��

  ." �جما��،�سواء�توفر�لد��م�موطن�جبا�ي�ام�ال،�عندما�ت�ون�لد��م�ال��امات�متعلقة���ذه�الضر�بة

  :يةمراحل�س���عملية�التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائ_

  3: التحض���لعملية�التحقيق�املعمق�ملجمل�الوضعية�ا��بائية) أ

مؤشرات�ومعاي���و �يتم�من�خالل�ا�اختيار�مجموعة�امللفات�املراد�مراقب��ا�ولكن��ذا��ختيار�يخضع�ا���مقاي�س

  :�ذه�املعاي���من،�و �م�انيات�املتواجدة�ع���مستوى��ل�والية موضوعية�سواء�من�حيث�الكمية�و

 و ���اص� �توافق �عدم �ملفا��م ��� �املف�شية ���لت ���� الذين �املكت�بة �املداخيل �ب�ن ��امة فروقات

 .التصر�حات�السنو�ة

 � �استغالل ��ناك �املحاس�� �التحقيق �عملية �لخالل � �عناصر�امل��انية �للشر�اء(بعض �ا��اري ،� ا��ساب

 . ح�بھ�والدخل�ا��قيقيال���تظ�ر�ف��ا�فوارق�معت��ة�ب�ن�الدخل�املصر )  �ر�اح�املوزعة

 جبا�ي� �ملف �ل�م �ل�س �الذين �وجود� ���اص �تؤكد �مؤشرات �تظ�ر�عل��م �اليومية �مسار�حيا��م �و�� ،

 .مداخيل�مخفية��امة

  :،�يقوم��عوان�املراقب�ن�با��طوات�و�املراحل�التالية �عد�اختيار�مجموعة�امللفات�املراد�التحقيق�ف��ا_

  :و�ذا�ع���مستوى�املف�ش�ىة�ال���يقيم���ا�لغرض�:  ف�املع���بالتحقيق��ب�امللف�ا��با�ي�للم�ل - 1-)أ

 العنوان�ا��قيقي�لل��ص�املراقب اخذ�فكرة�عن�ال�و�ة�و. 

 التاكد�من�وجود�مجمل�التصر�حات�السنو�ة�للدخل. 

 املحالت�التجار�ة العقارات (استخراج�مؤشرات�تحدد�حالة�الذمة�املالية��، .( 

 � �ا��اضع ��ان �ان �الضر�بةمراقبة �كشوفات �بفحص �وذلك �املداخيل �مجمل �احتوى �قد �و���� للضر�بة ،

  .�نذارات�املطلو�ة�من�امل�لف

                                                           
  223رضا�خال���،��شذرات�النظر�ة�ا��بائية،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�- 1
  13،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص2016املعدلة�بموجب�قانون�املالية�لسنة��21قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة��- 2
قالل��سر�ن�،��نظمة�ا��بائية�ا��ديدة�ودور�ا����م�افحة�الغش�و�ال��رب�الضر���،��مذكرة�تخرج�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة��- 3

عبدا��ميد�بن�باد�س،�جامعة،���لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي���تخصص�اقتصاد�و�سي���،-ماس���أ�اديمي����العلوم��قتصادية

  ،37،�ص2018/2019مستغانم،�ا��زائر،�
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 اذ�يقوم�املراقب�ا��با�ي�بارسال�اشعار�بالتحقيق�للم�لف�املع����عملية�الرقابة:  ابالغ�امل�لف�بالضر�بة - 2-)أ

و�ذا��شعار�يجب�ان�يحدد��ش�ل�ضروري�يوما�للتحض��،���15علمھ�ف��ا�بخضوعھ�لعملية�الرقابة�مع�منحھ�

  . بمس�شار�من�اختيارهامل�لف��عض�العناصر�مثل�سنوات�التحقيق�مع�ام�انية��ستعانة�

�عدما�ي�ت���املحقق�من�فحص�الوثائق��دار�ة�ا��اصة�بامل�لف��: جمع�املعلومات�من�مصا���خارجية - 3-)أ

املقدمة�من�مصا���البحث�ا��بائية�املعلومات�اضافة�ا���بالضر�بة�وتلك�ال���استقا�ا�من�ملف��ذا��خ���

�و �املحلية �لل�يا�ل � املركز�ة التا�عة �ا�� �ي��ا ،� �ا�� �الغ���املحقق �املعلومات �عن �البحث �الجل �ا��ارجية �بحاث

 ،،�وذلك�باستخدامھ���قوقھ��دار�ة�ال���منح�ا�لھ�املشرع�ا��با�ي�كحق��طالع موجودة����الوثائق��دار�ة

  . ل�بحثھجمن�ا�حيث�يتصل�ب�ل�املؤسسات�ا��ارجية�ال���ل�ا�عالقة�مع�امل�لف�بالضر�بة

�الش�لية -4-)أ �امل��انية �و�: اعداد �ا��با�ي �امللف �فحص �عل��ا �عد �املتحصل �املعلومات �املحقق� كذا �يقوم ،

  .بوضع�م��انية�اولية�تحتوي�ع���مجمل�املعطيات�املتحصل�عل�ا

  1:  املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائيةس���التحقيق�) ب

اعداد�امل��ان�الشك���وان��اء�املدة�املحددة�للتحض��،�تا�ي�عملية�التحقيق�املعمق� �عد�املرحلة�التحض��ية�و

�الضر��ية ��دارة �مصا�� ��� �تتم �مس�شاره ال�� �مكتب �او��� �ب�تھ ��� �تجرى �ان �امل�لف �طلب �حالة ����� ، ��،

،�حيث��يقوم�املراقب�باستدعاء�امل�لف�املع���بالتحقيق�ل��و�ده� ضايقة�افراد�امل��ل والغرض�من�ذملك�عدم�م

  .و�كذا�جميع�ا��سابات��خرى�ال���من�املمكن�ممارس��ا ، بكشوفات�ا��سابات�البنكية،�ال��يدية

ان��ذا��،�فان�املراقب�يخوض����حوار�مع��ذا��خ���ليب�ن�لھ �عد��سليم��ذه�ا��سابات�من�قبل�امل�لف و

  :،�و����ل�ا��االت�فانھ�ملزم�ب التحقيق�نا�ع�من�ضرورة�توضيح�وضعيتھ�ا��بائية

 ا��با�ي� �ملفھ �بفحص �املتعلقة �التقنية �املشا�ل ��سرعة �ال�يناقش �ا��وار� ان �ي��ك �ولكن �س���لبعض� ،

 . ،�اذ�ي��ك�لھ��امل�ا��ر�ة����الكالم الوقت�حول�ا�شغاالت�امل�لف

 واملقدمة�من�طرف�امل�لف الضرور�ة�من�ا��انب�ا��با�ي�استقبال��ل�املعلومات�،. 

 التح���بالص���مع�امل�لف�دون�دفعھ�ا���تقديم�توضيحات�خالل�مقابلة�معھ. 

 وال���تو���للم�لف�بانھ�ع���دراية�معمقة�بملفھ عدم�الكشف��سرعة�عن�املعلومات�املتوفرة�لديھ�،. 

،�يقوم�بفحص�ا�وتحليل�ا�ومقارن��ا�مع�تلك� ا��سابات�كشوفات و�حصول�املراقب�ع���مختلف�املعلومات�و

  . �خطاء�املرتكبة التصر�حات���دف�استخراج�املخالفات�و

 

  

                                                           
قحموش�محمد�خليل،�دور�التحقيق�املعمق�ملجمل�الوضعية�ا��بائية����ا��د�من�ال��رب�الضر���،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل� - 1

�2016/2017،جامعة��سكرة،�ا��زائر،�ال�سي����قتصادية�التجار�ة�وعلوم�لية�العلوم�ش�ادة�ماس���ا�اديمي����شعبة�العلوم��قتصادية،�

  37-36ص
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  حصيل�الضر���تاس�امات�الرقابة�ا��بائية����ز�ادة�ال:  املبحث�الثالث

الضرائب�وع����ذا�ل�س�فيما�يفرض�من� الضر�بة�ال���يتم�تحصيل�ا�و�مقدار تقاس�كفاءة�النظام�ا��با�ي����

�ساس�تخول�ال�شر�عات�ا��بائية�لالدارة�حق�ممارسة�الرقابة�ا��بائية���دف�التاكد�من���ة�التصر�حات�

  .،�و�ا�ي��ذا��جراء�نظرا�لفعالية�الرقابة�ا��بائية����تفعيل�التحصيل�الضر��� املقدمة�من�طرف�امل�لف�ن

  

  حس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائيةمسا�مة�الرقابة�ا��بائية����ت : املطلب��ول 

رتك��ا�امل�لف�بالضر�بة�اثناء�يال��� �غفال و�اوجھ�القصور  و  �خطاءالرقابة�ا��بائية�عملية�ضرور�ة�الصالح�

� �لتصر�حاتھ �بالضر�بة�الضر��يةتقديمھ �امل�لف �ال��ام �بمدى �فقط �ترتبط �ال �ا��باية �التصر�حات �فجودة ،

  . مسؤولية�الرقابة�ا��بائية�ايضانما����ا ،�وا��با�ي��بالقانون 

  : مف�وم�جودة��التصر�حات�ا��بائية/اوال

  . قبل�التطرق���ودة�التصر�حات�ا��بائية�يجب��عر�ف�التصر�حات�ا��بائية�اوال

   : مف�وم�التصر�حات�ا��بائية_1

رة�ا��بائية�ا�د�مصا�� تمثل�التصر�حات�ا��بائية�تلك�الوثائق�القانونية�ال���تر�ط�ب�ن�امل�لف�بالضر�بة�و_

�بي��ما ��تصال �عملية � ل�س�يل ��عمال�و�، �و�ارقام �املالية �الذمة ��ع���عن �معلومات �عل �الوثائق ��ذه تحتوي

  1. �وعية�الضر��يةتحديد�س�ااس�عد�املحققة�من�طرف�امل�لف�،�وال���

  2". حق�او�رسم�او�اتاوةتراقب��دارة�ا��بائية�التصر�حات�واملس�ندات�املستعملة�لفرض��ل�ضر�بة�او�"_

�طل��ا"_ �ع�� �بناءا �ا��بائية �لالدارة �تقدم �ان �املعنية �وال�يئات �املؤسسات �ع�� �الدفاتر�و يتع�ن الوثائق� ،

 3 ". املحاس�ية�ال���تتوفر�عل��ا

  :مف�وم�جودة�التصر�حات�ا��بائية_2

،� تحققھ�من�منفعة�للمستخدم�ن�����ة�ومصداقية�املعلومات�املقدمة�وال���تتضم��ا�التقار�ر�املالية�وما�

  ،�ولتحقيق�ذلك�يجب�ان�تخلو�من�ال��ييف�و� ان�املعلومات�ا��يدة����تلك�املعلومات��ك���فائدة�حيث

                                                           
كر�وب�بن�سلطان،�دور�املراجعة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�الضر��ية،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���ا�ادي������� - 1

دية�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،جامعة�عبد�ا��ميد�بن��قتصا�لية�العلوم�تخصص�التجارة�واللوجس�يك��ورو�متوسطي،��-شعبة�العلوم�التجار�ة

  7،�ص�2016/2017باد�س،�مستغانم،�ا��زائر،
  09-08،�مرجع�سبق�ذكره،�ص18.1قانون��جراءات�ا��باية،�املادة��- 2
  . 09،�مرجع�سبق�ذكره،�ص18.3قانون��جراءات�ا��بائية،�املادة��- 3
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  ف�لما�زادت�دقة الفنية�، امل�نية�و الرقابية�و التضليل�وان��عد����ضوء�مجموعة�من�املعاي���القانونية�و

  1 . لم�لف�بالضر�بةاملادي�واملا���لواقع�ال�حقيقة�و ���وقيم��ا����التعب���عالتصر�حات�ا��بائية�زادت�جود��ا�

  : مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائية/ ثانيا

  : مسا�مة�برنامج�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائية_ 1

ھ،�من�شانھ�خلق�ردع�لسوء�التصر�حات�ا��بائية�،�ومن�ال��مجة�ل ان�اقامة�نظام�فعال�للمراقبة�ا��بائية�و

� �النظام ��ذا �مثل �ان �بمرور�الوقت�ساملتوقع �الضرائب �لقوان�ن ��متثال �تطو�ر�ثقافة ��� �املسا�مة �ع�� يعمل

�ان�.  وال���من�شا��ا�املساعدة����تحس�ن�جمع�الضرائب ومنھ�يمكن�ل��نامج�الرقابة�ا��بائية�املخطط�جيدا

،�فالنظام�الضر����الذي�ينظر�اليھ�ب�ونھ�ك�لبالضر�بة���نتاث����ام�ع���امل�لف الضر��ية�قوة�ويوفر�لالدارة�

  . عادال�ومنصفا�ملعاقبة�امل�لف�ن�بالضر�بة�الذين�ال�يمتثلون�يب���الثقة�و���ع�ع����ل��ام�الضر���

  2 : التاليةو�املسا�مات�ي�ب���ان�ينظر�ا���اثر�اجراء�برنامج�رقابة�جبائية�فعال�من�حيث�التاث��ات�و�

 مخالفة�القوان�ن�ا��بائية�ال���تتعلق�بمضمون�التصر�حات� ةمن�خالل�اجراء��عديالت����حال�:الت��يح.  

 م�لالل��ام�مستقبالبالتاث���ع���سلوك�داف���الضر�بة�ا��اضع�ن�للرقابة�او�مجموعة�م��:الردع� .  

 الضر��ية� �بالقوان�ن �الطو�� ��ل��ام �القانون��:. ���يع �تطبيق �توضيح ��� �ا��بائية �الرقابة ��ساعد قد

�امل�لف� �ب�ن �متبادلة �الثقة �يجعل �الدفاتر��ش�ل ���فظ �املطلو�ة �التحس�نات �وتحديد �الضرائب لداف��

  .ن�مستقبالف�امل�لو�دارة�الضر��ية،و�التا���يمكن�ان��سا�م�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن��متثال�من�قبل�

 الض� �داف�� �دائما� : ر�بةتوعية �تذك���امل�لف�ن �خالل �من �ذلك �ع�� �ا��بائية �الرقابة �برنامج ��عمل حيث

� ��ل��ام �ومخاطر�عدم ��عواقب ��� �ا��بائية �الرقابة �و والتذك���بقوة �والع��ات ��ن��ا�ات �سليط��كشف

  .�ا�التنموي ،�وتذك���م�ايضا�بم�انة�الضر�بة�����قتصاد�الوط���ودور  املناسبة�ل�االقانونية�العقو�ات�

 لتجنب�املتا�عات�القضائية��الغرامات�ا��بائية الضر��يةباالل��ام�بالقوان�ن�اقناع�املجتمع�ك�ل�ب: الوقاية.  

  : مسا�مة�جودة�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائية_2

جودة�الرقابة�ا��بائية�حيث��عد�منظمة�خدمة��يراد�الوط����مر�كية��و���والوحيدة�ال���قامت�بتعر�ف�

،�ومن�" عبارة�عن�تحديد�الضر�بة�ال��يحة�بأقل��لفة�بطر�قة��عزز�الثقة�العامة����ا��دمة: " عرف��ا�بأ��ا

 : �التا����جودة�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائيةدور�تمثل�ي�تج�فيما�ت�ذا�التعر�ف��س

 

  

                                                           
،�مجلة�البحوث��قتصادية�واملالية،�العدد�السادس،�"�الية�سا�م����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائيةاملراجعة�ا��بائية�"سمية�قحموش،�- 1

  229،�ص 2016د�سم���
  56حداد�زكر�اء،مرجع�سبق�ذكره،�ص�- 2
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  : تحديد�الضر�بة�ال��يحة :اوال

�ا��بائية �الرقابة �غاية ��و�� �الوسائل��و�� �جميع �توفر�للمراجع �إال�إذا �الضر�بة ��ذه �تحدد �أن �وال�يمكن ،

�و �والفنية �املناسبة �دار�ة �إل��ا املالية �الوصول �من �يتمكن �ح�� �مع� ، �ا���ام�ا �من �ت�بع �الضر�بة �ف��ة ،

�ا��قيقي �الواقع �مع �املالية �البيانات �وا���ام �الضر��� �عنھ�القانون �و  املن�ثقة �ال��يحة��عليھ�، الضر�بة

  .اجراءات�وا��ة�ومحددة� و تتطلب�أن�ي�ون�العمل�م�����مؤس����مح�وم�بمعاي��

  1 : �عز�ز�الثقة�العامة����ا��دمة :ثانيا

�الطوعية،� �و�عز�ز�استجابتھ �رضاه �وز�ادة �بامل�لف ���تمام �ع�� �املب�ية �املنظمة �رسالة �الطر�قة ��ذه �عكس

ك�ل�س�باألمر�الس�ل�وفقا�ملبدأ�تضارب�املصا���ب�ن��دارة�ال���ترغب�أن�ت�ون�الضر�بة�القانونية�وتحقيق�ذل

�يمكن �ما ��د�ى أك�� �بحد�ا �الضر�بة �ت�ون �بان �يرغب �الذي �امل�لف �و��ن ، . 

  : إن�أداء�أعمال�الرقابة�ا��بائية�ع���درجة�عالية�من�ا��ودة��عمل�ع���تحقيق�أمر�ن�أساسي�ن_

 مدى���ة��ل��امات�الضر��ية�ال���سيصرح���ا�امل�لفون التأكد�� ،����إطار�النظام� بأك���قدر�ممكن�من

 . التصر����و�ذا�لكشف�أو�إعاقة�الغش�أو��حتيال�أو�أي���رب�ضر����محتمل

 لف�ن
ّ
،�مثل� ،�ووضع�ا��لول�املناسبة�لردع�ا العمل�ع���اك�شاف�وتحليل�أسباب�عدم�ال��ام�أو�طاعة�امل�

ة�العبء�الضر����امل��تب�من�خالل�عدم��ستخدام��مثل�لعناصر�الوقت�وا���د�والت�لفة�ل�ل�من�ز�اد

ز�ادة�الضغط�النف����ع���امل�لف�ن�من�خالل��عقييد��جراءات�وك��ة� �دارة�وامل�لف�ن�ع���حد�سواء،�و

  . ا��...الطلبات�الغ���ال�ادفة

�الض �إدارة �مستوى �ع�� �ا��ودة �تطبيق �فإن �ولو�ومنھ ��ع��� رائب �ال�� �تلك �خاصة �الوحدات �من �وحدة ��

�التصار�ح �ملختلف �ا��بائية �بتحقيق� باملراقبة ��سمح �مما �املطلو�ت�ن �والفعالية �الكفاءة �إ�� �تصل �سيجعل�ا ،

� �امل�لف�ن�تتعلقم�اسب �و بإرضاء �الضر��ية ، �باإلدارة �ثق��م �درجة �مراجعة� ز�ادة �إ�� �ا��اجة �درجة �وتقليل ،

  .��ز�نة�الدولة�ع���ا��صيلة�الضر��ية�الضرور�ة�ا��فاظ ع��لف�ن�و�ذا�ما�ينعكس�إيجابا�تصار�ح�امل�

  : اقل�ت�لفة_ثالثا

��دارة� �لكال�الطرف�ن ��نا ��لفة �واقل �ال�س�ية، ���مية �ومبدأ �الكفاية �ملبدأ �وفقا �الضر�بة �تحديد �يتم �أن أي

  .الضر��ية�و�امل�لف�ع���حد�سواء

  

  

  

                                                           
  300سمية�قحموش،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�- 1
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  : املراجع�ا��با�ي����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائيةمسا�مة�مؤ�الت�_3

يمكن�ف�م�دور�املراجع��ش�ل�افضل�اس�نادا�للتعر�ف�الذي�قدمتھ���نة�املعاي����ساسية�للمراجعة�املن�ثقة�_

��مر�كية �املحاسبة �جمعية �،"  : من �منظمة �عملية �و �� �تجميع �ع�� �املتعلقة� تنطوي �لالدلة �موضو�� تقييم

مقدمة�عن�افعال�وا�شطة�اقتصادية�وذلك�للتحقق�من�درجة�التوافق�ب�ن��ذه�املعلومات�واملعاي���بمعلومات�

  1". املوضوعية�من�اجل�توصيل��ذه�املعلومات�للمستخدم�ن�ذوي���تمام

التصر�حات�ن�يجة�اعمال�الوحدة�ال���تظ�ر�ا�ان�ان�امل�مة��ساسية�للمراجع�ا��با�ي�تتمثل����التحقق�من�_ 

� �و�� � صادقة ��يحة �الضرائب و، �قانون �اح�ام �مع �ف��ا �واملصروفات ��يرادات �بنود �توافق �من ،� التاكد

،� خ��تھ����ا��صول�ع���ادلة��ثبات�من�مصادر�ا�املختلفة و�توقف�نجاح�املراجع�ا��با�ي�ع���مدى�قدرتھ�و

�الرقابة �عملية �اثناء �وقا�ع �من �يظ�ر�لھ �ملا �املؤ�دة �القرائن �عن �الالزمة� والبحث �البيانات �طلب �و�جب ،

،�وكذلك�يجب�أخذ��عتبار� �ستفسارات�ملا�قد�يقنعھ�ب��ة�وسالمة�املعلومات�من�عدم�ا و�يضاحات�و

    2. الزم������ا��سبان�عند�املراجعة�حيث�يؤثر�ذلك�ع���مواعيد��خطار�بدفع�الضر�بة

  

  

  التصر�حات�ا��بائية�عالقة�الرقابة�ا��بائية�بجودة:  ( I I– 1 ) الش�ل�رقم

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  من�اعداد�الطلب�بناءا�ع���معطيات�املطلب��خ��: املصدر

  

  

                                                           
تمر��زمة�العاملية�وكيفية�معا����ا�من�منظور�النظام��قتصادي�،�مؤ " ا��سابات�و�زمة��قتصادية�العاملية�امدققو "ف�د�محسن�البص��ي،��- 1

  28،�ص2009لبنان،�-الغر�ي�و��سالمي،�جامعة�ا��نان،�طرابلس
  38،�صمرجع�سبق�ذكره�كر�وب�بن�سلطان�،��- 2

 الرقابة���ا��بائية ا��ودة�����التصر�حات�ا��بائية

  كفاءة�املراقب�ا��با�ي جودة�الرقابة�ا��بائية

 

 برنامج�الرقابة�ا��بائية
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  املستحدثة�لتفعيل�الرقابة�ا��بائية��جراءات :املطلب�الثا�ي

�س���الدولة�ا��زائر�ة�إ���اتخاذ�عدة�إجراءات�وتداب���ال�����دف�إ���تدعيم�وتطو�ر�الرقابة�ا��بائية�مل�افحة�

  :ال��رب�الضر����ومن�ا�م�ا�ماي��

  :  اجرءات�تحس�ن�نظام�الرقابة�ا��بائية_ 1

  : ابة�ا��بائية�مل�افحة�ال��رب�الضر����ومن�ا�م�ا�ما�ي��تقو�ة�نظام�الرق تتعلق��ذه��جراءات�بتحس�ن�و

 الوحيد� �ا��با�ي �امللف �تاس�س �خالل �من �ا��بائية ��جرءات ��ل� �س�يل �فيھ �وتتا�ع �تصنف �والذي ،

 . التصر�حات�املختلفة�للم�لف�ن�بالضر�بة

 و� �شمولية ��عت���اقل �الذي �الظر�� �التحقيق �او �املصوب �التحقيق � ا�شاء �من�اك���سرعة ��عمقا واقل

من�اك�شاف�ال��رب�الضر�ي����نراقب�امل،�اذ�ان�خاصية�التصو�ب�ل�ذا�التحقيق�تمكن� التحقيق�املحاس��

 .مباشرة�لدفع�ا�ا���قباضة�الضرائبوارسال�ا�ا���امل�لف�  تاس�س�الضر�بةو�التا���يتم�اعادة�� فور�وقوعھ،

 امل��ر��ن�من�دفع�واجبا��م��ش���الطرق �ال�شديد����العقو�ات�املفروضة�ع���امل�لف�ن�بالضر�بة . 

  : عصرنة��دارة�ا��بائية_2

�ا��بائية� ��دارة �تطو�ر��يا�ل �ا�� �مجمل�ا ��� ���دف �اصالحات �ا��زائر�لعدة ��� �ا��بائية ��دارة خضعت

  : ،�وقد�تم���التنظيم�ا��ديد�لالدارة�ا��بائية�بما�ي�� وتص�يف�ا�حسب�فئات�امل�لف�ن�بالضر�بة

 ةكز�ا��وار�ااملر  كز�الضرائب،امر  ثالث��يا�ل�كب��ة�جديدة����مدير�ة�ك��يات�املؤسسات،ا�شاء� . 

 و� ��عالم �ومدير�ة �و�تصال �العمومية �العالقات �مدير�ة �ب�ن� ا�شاء �العالقات �تحس�ن �اجل �من التوثيق

 . �دارة�ا��بائية�وامل�لف�ن�بالضر�بة

 تحس�ن�مستوا�م،�اضافة�ا��� اعداد�برامج�لت�و�ن�املوظف�ن�ورفع�كفاءة�اعوان��دارة�ا��بائية�من�خالل�

 . املتخرج�ن�من�املع�د�املغار�ي�ل��باية�واملدرسة�الوطنية�للضرائب�كفاء�ز�ادة�عدد�املراقب�ن�

 اك��� �والتكنولوجيا�لتفعيل�نظام�الرقابة�ا��بائية �ا��ديثة�وتقنيات��تصال ،�ادخال��ج�زة��لك��ونية

حيث���دف�،�الية�التصر�ح��لك��و�ي�للم�لف�ن�بالضر�بة�التا�ع�ن�ملدير�ة�ك��يات�املؤسسات�استحداث�

 .مشقة�التنقل��الوقت�و و�كسب�ت�لفة�الالتقليل�من� �عل�ال�سي���العادي�للضرائب�اك���س�ولة�و�

 

  1:  سيق�مع�مصا���ا��ماركت�تدعيم�التعاون�وال �عز�ز�و_3

  :يتم�ذلك�عن�طر�ق�ت�اثف�وتناسق�ج�ود�مختلف��ال�يئات�التا�عة�ملصا���ا��مارك�و�دارة�ا��بائية�ب��و 

 ا�شاء�فرق�مختلطة�ما�ب�ن�ا��مارك�والضرائب�للقيام�بالتحقيقات�املش��كة خلق�و . 

 تبادل�املعلومات�حول�قنوات�ال��ر�ب�املعينة�من�طرف�احدى�املص��ت�ن . 

 لقة�بم�افحة�ال��رب�الضر���تبادل�امللفات�املتع . 

                                                           
  45صمخطاري�سامية،�بن�ش���يوسف،�مرجع�سبق�ذكره،�- 1
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   : التعاون�والت�سيق�الدو��_4

�و�املبادالت� ��عرفھ �الذي �والتطور �العام �دول �مختلف �ع�� �ا��زائر�اليوم ��عرفھ �الذي ��قتصادي ��نفتاح ان

  :التاليةادى�ا���التعاون�العال������م�افحة�ال��رب�الضر����من�خالل��جراءات� ،العامليةاملالية�والتجار�ة�

 طالع�ع���اموال��فراد����ا��ارج�وذلك�بح��م�ع���تقديم�تصر�حات��يرادات�املحققة����ا��ارج� . 

 عقد��تفاقيات�ا��اصة�ب�بادل�املعلومات�الضر��ية�وخاصة�ال���تتعلق�با��سابات�ا��ار�ة�املفتوحة�لدى�

 . ات،�وذلك��س�يال�لتحصيل�الضرائب�املستحقة�وفرص�العقو� البنوك

 مناسبة�ل�ا ا��رص�ع���ت�بع�وف�م�املعامالت�ال���تتم�ع���شبكة��ن��نت�مع�سن��شر�عات�ضر��ية . 

 

  العقو�ات�ا��نحية�والغرامات�لز�ادة�التحصيل�الضر��� :املطلب�الثالث

� �مدى �ع�� �الرقابة �فعالية ��شدةتتوقف �و�الغرامات �املطبقةالعقو�ات �قد�، �العقو�ات �تلك ��� �املبالغة إال�أن

� �أثر ل�ا�ي�ون ��عكسياا �ال، ��ذا�املجال�فرض ا��زائري�عدة�إجراءات�عقابية�ع����ل�من����با�يع�ا�شر �و��

  :من��ذه��جراءات� و،يخالف�أح�ام�القانون�الضر����لضمان�التحصيل�ا��يد�للضر�بة�وز�ادة�مردودي��ا

  : الغرامات�ا��بائية/اوال

،�و�ختلف���م�الز�ادات�حسب�طبيعة� لغرامات�ا��بائية����فرض�ز�ادات�مالية�ع���امل�لف�املع��تتمثل�ا

 :  املخالفة،�و�ت���كماي��

  1: الز�ادات��س�ب�عدم�التصر�ح�او�التاخ������تقديمھ_1

واذا�لم�،� للم�لف�بالضر�بة�الذي�لم�يقدم�التصر�ح�السنوي����حالة�الضرائب�املباشرة %  25ز�ادة�ب�سبة�_

  .% 30يوما�من�تار�خ�التبليغ�تطبق�ز�ادة�ب�سبة��30يقدم�التصر�ح�لالدارة����اجل�

لم�يقدم�التصر�ح�ا����دارة����اجل� اذا ،�و دج�عند�عدم�تقديم�الوثائق�واملعلومات�املطلو�ة1000غرامة�_

  . تلقائيا�%25يوما�من�تار�خ�التبليغ�تطبيق�ز�ادة�ب�سبة��30

بدفع� م،.ض.من�ق�183،�املنصوص�عليھ����املادة� لضر�بة�الذي�ال�يقدم�تصر�حا�بالوجود�عاقب�امل�لف�با_

 . دج30000غرامة�جبائية�محددة�ب�

  2: الز�ادات��س�ب�النقص����التصر�ح_2

� �املادة �ق�193تنص �ا���:"م.ض.من ��شارة �تتضمن �تصر�حات �بتقديم �ملزم �بالضر�بة �م�لف �يصرح عندما

ب�ن�دخال�او�ر�حا�ناقصا�او�غ�����يح�يزاد�ع����فاذا�سس�او�العناصر�ال����عتمد�لتحديد�وعاء�الضر�بة،�

  :  بال�سب�التالية�مبلغ�ا��قوق�ال���تمتص�م��ا�

                                                           
  45،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�2012معدل�حسب�املادة�من�قانون�املالية�التكمي���لسنة���192املادة��قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة�،�- 1
  45،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص.2012م�لسنة�.معدل�بموجب�ق�193قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة،�املادة��- 2
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 10%دج�او��ساو�ھ�50.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�منھ�يقل�عن��. 

 15%دج�او��ساو�ھ200.000يقل�عن�مبلغ� دج�و�50.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�منھ�يفوق�� . 

 25%دج200.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�يفوق�� . 

 �� �ل�سبة �موافقة �ز�ادة �تطبق �تدل�سية، �باعمال �القيام �بالضر�بةعند �امل�لف �طرف �من �املرتكبة �وال� خفاء ،

  .100%،وعندما�ال�يدفع�أي�حق�تحدد�ال�سبة�ب��%50 يمكن�ان�تقل�الز�ادة�عن

 1: العقو�ات�بموجب�ال�شر�ع�ا��با�ي���ر�مة�الغش�و�ال��رب�الضر���/ثانيا

  :انواع�ا��التا��إن�العقو�ات�املختلفة�املنصوص�عل��ا����القانون�الضر�����سمح�لنا�بت�يان�

 : ���مجال�الضرائب�املباشرة�و�الرسوم�ع���رقم��عمال _1

�16- 11من�قانون�رقم��13م�املعدلة�بموجب�املادة�.ض.من�ق�303العقو�ات�ا��زائية�منصوص�عل��ا����املادة�

الغش�و�و�عل��ا��س�ند�اغلب�الش�اوى����مجال��2012املتعلق�بقانون�املالية�لسنة��20/12/2011املؤرخ���

  .ال��رب�ا��با�ي

 :���مجال�الضرائب�غ���املباشرة�_2

�عاقب��ل�من��ستعمل�طرقا�: "م�ال���تنص�.غ.ض.ق�532العقو�ات�ا��زائية�منصوص�عل��ا����املادة�

احتيالية�للتملص�أو�محاولة�التملص�من�مجموعة�أو�جزء�من�وعاء�الضر�بة�التعسفية�أو�دفع�الضرائب�أو�

  . سنوات�05با���س�من�سنة�ا��� دج�و200.000دج�ا���50.000ل�ا��غرامة��الرسوم�ال����و�خاضع

 : ���مجال�حقوق�ال���يل _3

�عاقب��ل�"  عن�العقو�ات�ا��بائية�املطبقةفعال�ال���تنص�� 119العقو�ات�ا��زائية�منصوص�عل��ا����املادة

الضرائب�أو�الرسوم�ال����و�خاضع�ل�ا�من�تملص�أو�حاول�التملص��ليا�أو�جزئيا�من�وعاء�الضر�بة�أو�دفع�

  . "دج�و�ح�س�من�سنة�إ���خمس�سنوات� 20.000دج�إ���5.000باستعمالھ�طرقا�تدل�سية��غرامة�ت��اوح�من�

�امل��م� _ ��ان �فإذ �لذلك �وتبعا �منھ �املتملص �الضر�بة �مبلغ �خب���لتحديد ��عي�ن �للقا��� �يجوز ��حوال ��ل ��

سنوات�فإن�العقو�ة�ال�ت�ون�ع���أساس�مجموع�املبالغ�املتملص�م��ا��03 متا�عا�لتملصھ�من�الضر�بة�خالل

   .خالل�السنوات�الثالث�وإنما�ت�ون�العقو�ة�ع���أساس�قيمة�املبلغ��ك���املتملص�منھ�خالل�تلك�السنوات

 التا��السابقة�ا��دول�املوا���ي��ص�العقو�ات�ا��زائية�املنصوص�عل��ا�ضمن�القوان�ن�ا��بائية��: 

  

  

                                                           
1
���شعبة�العلوم�املالية��مذكرة�تخرج�مقدمة�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�ماس���أ�اديمي�مركيك�عبد�هللا،�الرقابة�ا��بائية����النظام�ا��قيقي�،�- 

           تخصص�تدقيق�و�مراقبة�ال�سي��،��لية�العلوم��قتصادية،التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�عبد�ا��ميد�بن�باد�س،�مستغانم�،�ا��زائر،����-واملحاسبة

  55،�ص2019/ 2018
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  العقو�ات�بموجب�ال�شر�ع�ا��با�ي���ر�مة�الغش�و�ال��رب�الضر��� :  I I – 2 )( ا��دول�رقم

نوع�الضرائب�و�

  الرسوم

  ا���س  الغرامة�ا��زائية  قيمة�املبلغ�املتملص�منھ

الضرائب�املباشرة�و�

 الرسوم�

 .)303املادة�(املماثلة�

الرسوم�ع���رقم�

  �عمال

ا��د�  �ق����ا��د  �د�ىا��د�  �ق����ا��د  ا��د��د�ى

  �د�ى

�ا��د

  �ق���

0.00  100.000  50.000  100.000  /  /  

  اش�ر�06  ش�ر�ن  500.000  100.000  1.000.000  100.000

  س�ت�ن�02  اش�ر�06  2.000.000  500.000  5.000.000  1.000.000

  سنوات�05  س�ت�ن�02  5.000.000  2.000.000  10.000.000  5.000.000

�05  10.000.000  5.000.000  10.000.000اك���من�

  سنوات

  سنوات�10

  34حقوق�الطا�ع�املادة�

م�ما��ان�املبلغ�غ���انھ����صورة��خفاء��ش��ط��

تطبيق�العقو�ات�املذ�ورة��ان�يتجاوز��ذا��خفاء�

 دج10.000عشر�مبلغ�الضر�بة�او�امليلغ�

�سنة 200.000 50.000

  واحدة

05  

  سنوات

�الضرائب

الغ���

  مباشرة

  اش�ر�06  ايام�06  /  /  م�ما��ان�املبلغ  530املادة�

  من�قانون�العقو�ات�210و�209العقو�ات����املادت�ن�  م�ما��ان��خفاء  531املادة�

حقوق�

  ال���يل

اي�مبلغ��ان�غ���انھ����صورة�  532املادة�

�خفاء��ش��ط�تطبيق�

العقو�ات�املذ�ورة�ان�يتجاوز�

املبلغ��ذا��خفاء�عشر�

  دج10.000ا��اضع�او�مبلغ�

سنة�  200.000  50.000

  واحدة

  سنوات�05

  

 458ص ،2014 ا��زائر، ،17الطبعة دار��ومة�لل�شر�والتوزرع، الوج������القانون�ا��زا�ي�ا��اص، احسن�بوسقيعة، :املصدر
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  :خالصة�الفصل

  

الضر����وم�افحة�ظا�رة�ال��رب�والغش�خلصنا�����ذا�الفصل�ا���ان�ا�م�طر�قة�منت��ة�لز�ادة�التحصيل�

�و �ا��بائية �الرقابة ��� ��اليا��ا الضر��� �الضر��ية�، ��دارة �لدى �املستخدمة �الوسائل �ا�م �من باعتبار�ا

مواطن�الغش�و�ال��رب�الضر����و��ذا�من�خالل�تفعيل��كشفوا��ة��ساعد���� وامتياز�ا�باجراءات�دقيقة�و

�عمل �وكذا �ا��بائية �الرقابة �واليات �املحاس�� �التحقيق �كشف� يات ��� �اداة ��عت���ا�م �ال�� � �املعمقة ا��با�ي

�و �التدلسية �، �عمال �الضر��� �جودة� الغش �تحس�ن ��� �ا��بائية �الرقابة �مسا�مة �مدى �كذلك �ذكرنا كما

�الضر���� �النظام �باعتبار� �للضر�بة �ا��اضع �املبلغ �تحديد �اساس ��خ��ة �باعتبار��ذه �ا��بائية التصر�حات

�وا� �ا��بائية �الرقابة �اجراءات �لتفعيل �املستحدثة ��دوات �ا�� �اضافة �تصر���، �نظام العقو�ات� �زائري

  .الغرامات�لز�ادة�التحصيل�الضر��� ا��نحية�و
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  الفصل الثالث

في    لرقـابة الجبائيةمساهمة ا

التحصيل الضريبي بمركز  

  مستغانم الضرائب لوالية
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  تم�يد

  

ا�مي��ا����تحس�ن� الرقابة�ا��بائية�وتنظيم�ا�وخص�ت من�مفا�يمتـم�عرضھ����الدراسـة�النظر�ـة� مـن�خـالل�ما

�ظا�رة�ال��رب�الضر����ال����عتبـر لتحدي��او�مواج��� التصر�حات�ا��بائية��و�كذا�التحصيل�الضر���جودة��

إسقـاط�جانب�����ذا�الفصل�التطبيقي�للرقابـة�ا��بائيـة�بجميع�آليـا��ـا�،�سنحاول�الرئ�سية� ��داف� من�

�الدراسـة �تلك �مـن ،� �الرقابة �ظل ��� �الضر��� �التحصيل �دراسـة �خـالل �من �لوالية�بمركز�اا��بائية لضرائب

�إبـراز�أثـر  ،�مستغانم �محاوليـن �� �الضر���و�مسا�مة �التحصيل �ع�� �ا��بائيـة �ع��� الرقابـة �التعرف �وكذلك ،

  : حيث�س�تـم�التطـرق�إ��امل�امي�،� م�ام��ذا�املركز�من�خالل��طالع�ع����ي�لھ�التنظي���و تنظيم�و

  

  الضرائب�لوالية�مستغانم�تقديم�عام�ملركز :   املبحث��ول  

 حالة�وفق�التحقيق�املحاس��دراسة�: املبحث�الثا�ي� 

 ا�م�النتائج�املتوصل�ال��ا:  املبحث�الثالث  
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  تقديم�عام�ملركز�الضرائب�لوالية�مستغانم:   املبحث��ول 

ع���غرار��ل�بلد�،��عمل�ا��زائر�ع���تحديث�نظام�ا�ا��با�ي��ش�ل�ي�ون�متطابق�مع�املتطلبات��جتماعية�

�ما� ��ون �ا��بائية ��صالحات ���ا �جاءت �نوعية �قفزة �مركز�للضرائب �فتح ��ش�ل �حيث �للبلد، و�قتصادية

� �م�ام ��خ���من ��ذا �و يقدمھ �ال�سي���وز�ادة �ت�لفة �تخفيض ��� ��سا�م �الضر����خدمات �التحصيل ايرادات

،�ولكن�قبل�ا�نتعرف�ع���مركز�الضرائب�لوالية� و�سرعة�وغ���ا�من�امل�ام�ال���س�تعرف�عل��ا�����ذا�املبحث

  .   مصا��ھ مستغانم�باالضافة�ا����ي�لھ�التنظي���و

   

  التعر�ف�بمركز�الضرائب�لوالية�مستغانم:  املطلب��ول 

  : تقديم�املركز / اوال

�يجمعمركز� ��و�مركز��سي���موحد �ال�سي���و�التحصيل� الضرائب �م�ام ��ل �املركز�، �رئ�س �اشراف �تحت ،

  . مدير�ات�الضرائب�الوالئية القباضات�و واملراقبة�و�املنازعات�ال����انت�تتكفل���ا�املف�شيات�و�

  : جال�اختصاصھ�و�م��ذا�الصدد��ش�ل�مركز�الضرائب�املحور�ا��با�ي�الوحيد�للم�لف�ن�بالضر�بة�التا�ع�ن�مل

 املؤسسات�ا��اضعة�للنظام�ا��قيقي . 

 امل�ن�ا��رة . 

 املؤسسات�الغ���خاضعة�ملجال�اختصاص�مدير�ة�ك��يات�املؤسسات .  

  :���اص�التا�ع�ن�ملركز�الضرائب / ثانيا

  : ي�بع�ملجال�اختصاص�مراكز�الضرائب

  : واملمارس�ن�للعمليات�التالية�املؤسسات�الفردية�ا��اضعة�للنظام�الضر����ا��قيقي�- 1 

 العمليات�ال���يقوم���ا�الوكالء�املعتمدون �و �عمليات�البيع�با��ملة . 

 موزعو�محطات�الوقود  .  

 امل�لفون�بالضر�بة�الذين�يقومون��عمليات�التصدير. 

 فيد�املؤسسات�مستفيدة�من��عفاء�املنصوص�عليھ����التنظيم�املتعلق�باملحروقات�واملؤسسات�ال����ست

 .من�نظام�الشراء�باإلعفاء�من�الرسم

  ال�سليات�بمختلف�أنواع�ا تجار��مالك�وما�شا���م�وكذا�منظموا�العروض�و�لعاب�و و�البا�عون .  

  . غ���تا�عة�ملدير�ة�ك��يات�املؤسساتالالشر�ات��- 2 

 .  أعضاء�امل�ن�ا��رة�- 3 

  : الضرائب�والرسوم�املس��ة�من�طرف�مركز�الضرائب / ثالثا

  :  الرسوم�التالية مراقبة�الضرائب�و تحصيل�و تتمثل�م�ام�مراكز�الضرائب�����سي���الوعاء�الضر����و�

 � ��جما�� �الدخل �ع�� �الفردية�/ الضر�بة �املؤسسات �ع�� �املستحقة �والتجار�ة �الصناعية ��ر�اح فئة

  .  ا��اضعة�للنظام�الضر����ا��قيقي
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 غ���تجار�ة�املستحقة�ع���أعضاء�امل�ن�ا��رةالر�اح�فئة�� / الضر�بة�ع���الدخل��جما���  .  

 �،الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات�املستحقة�ع���شر�ات��موال�ا��اضعة�للقانون�العام�أو�شر�ات����اص

�ا��ضوع� �اختارت �ال�� �املدنية �والشر�ات �التجاري �القانون ��� �جاء �الذي �باملع�� �املسا�مة �شر�ات أو

  .  الشر�اتللضر�بة�ع���أر�اح�

 الرسم�ع���ال�شاط�امل/رسم�ع���الكحول ال/الرسم�الداخ���ع����س��الك�/الرسم�ع���القيمة�املضافة��. 

 حقوق�الطا�ع�// امل�افآت املرتبات�و �قتطاعات�من�املصدر�املستحقة�ع����جور�و . 

 

  ال�ي�ل�التنظيمي�ملركز�الضرائب: املطلب�الثا�ي

وفق�قوان�ن��شر�عية�وتنظيمية�تحدد�ل�ا�،��س���اخرى�والئية ان��دارة�ا��بائية�ل�ا��يا�ل�مركز�ة�و�ج�و�ة�و�

��يئة �ل�ل ��قليمية ���� ادار�ة �ختصاصاات �مستغانم �لوالية �ملركز�الضرائب �التنظي�� �ال�ي�ل �و�يتمثل ،

  : كز��وفق�الش�ل�التا��مجموعة�من�املصا���ال���تؤدي�م�ام�مختلفة�ي��اس�ا�رئ�س�املر 

  

  ال�ي�ل�التنظيمي�ملركز�الضرائب�لوالية�مستغانم: )  lll-1( الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم : املصدر

 مص��ة��ستقبال�و��عالم مص��ة��عالم�����و�الوسائل  رئ�س�املركز

�املص��ة�الرئ�سية

  لل�سي��

املص��ة�ا��بائية�ا��اصة�

 الصنا���بالقطاع

املص��ة�ا��بائية�ا��اصة�

 بقطاع�البناء

املص��ة�ا��بائية�ا��اصة�

 بالقطاع�التجاري 

املص��ة�ا��بائية�ا��اصة�

 بقطاع�ا��دمات

املص��ة�ا��بائية�ا��اصة�

ا��رة�بامل�ن  

 القباضة

مص��ة�

 الصندوق 

مص��ة�

 املحاسبة

مص��ة�

 املتا�عات

املص��ة�الرئ�سية�

 للمراقبة�و�البحث

مص��ة�البطاقات�

 ومقارنة�املعلومات

مص��ة�البحث�عن�

 املادة�ا��اضعة

 مص��ة�التدخالت

 مص��ة�الرقابة

مص��ة�املنازعات�

 الرئ�سية

مص��ة�املنازعات�

 القضائية�و��ان�الطعن

 مص��ة�الش�اوي 

مص��ة�التبليغات�و��مر�

 بالصرف
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 : قباضة�ومص��ت�ن مصا���رئ�سية�و)  03( يت�ون�مركز�الضرائب�من�ثالث�

 : ب�تقوم�و �:املص��ة�الرئ�سية�لل�سي���- 1

 واملراقبة�ا��بائية� التكفل�بامللفات�ا��بائية�للم�لف�ن�بالضر�بة�التا�ع�ن�ملركز�الضرائب����مجال�الوعاء�،

 .و�الطعون��ومتا�عة��متيازات�ا��بائية�والدراسة��ولية�لالحتجاجات

 وكيال�مفوضا��ا،�بصف�� املصادقة�ع���ا��داول�وسندات��يرادات�وتقديم�ا�ملركز�الضرائب�للموافقة�عل��ا

 .  ملدير�الوال�ي�للضرائبمن�قبل�ا

 أو�ملراجعة�املحاسبةاق��اح����يل�امل�لف�ن�بالضر�بة�للمراقبة�ع���أساس�املس�ندات�  . 

 إعداد�تقار�ر�دور�ة�وتجميع��حصاءات�وإعداد�مخططات�العمل�وتنظيم��شغال�مع�املصا����خرى�مع�

 : ع����سي��املص��ة��عمل��،��ا��رص�ع���ا���ام�ا

 . العموميةاملص��ة�امل�لفة�بجباية�قطاع�البناء�و�شغال�) ب�/املص��ة�امل�لفة�بجباية�القطاع�الصنا���) أ

 . املص��ة�امل�لفة�بجباية�قطاع�ا��دمات) ث�/املص��ة�امل�لفة�بجباية�القطاع�التجاري�) ت�

  .  املص��ة�امل�لفة�بجباية�امل�ن�ا��رة) ج

  :  وتتكفل�ب�: البحث املص��ة�الرئ�سية�للمراقبة�و - 2

 توز�ع�ا�من�أجل�استغالل�ا تخز���ا�و معا����ا�و انجاز�إجراءات�البحث�عن�املعلومة�ا��بائية�و .  

 � �عمليات �واملاق��اح �و انجاز�ا راقبة �امل�ان �ع�ن ��� �املراجعات ��عنوان ، � �أساس �ع�� س�ندات�ماملراقبة

�ملراكز�الضرائب �التا�ع�ن �بالضر�بة �امل�لف�ن �و تصر�حات �إحصائية �جداول �إعداد �مع �تقييمية� ، حواصل

 : ع����سي��املص��ة�دور�ة�،���عمل�

�املصادر�املحلية�لإلعالم�و�ستعالم� �شكيل�و:  وت�لف�ب�: املقارنات البطاقيات�ومص��ة�) أ �سي���ف�رس

  تحفظ�ا�و  املعطيات�ال���تجمع�ا�املصا���املعنية�تخز�ن/  ا��اصة�بوعاء�الضر�بة�وكذا�مراقب��ا�وتحصيل�ا

 . التكفل�بطلبات��عر�ف�امل�لف�ن�بالضر�بة�/  س��دد�ا�من�أجل�استغالل�ا��و  

�) ب �الضر��ية �املادة �عن �البحث �ب: مص��ة �ا��بائية�:  وت�لف �املعلومات �عن �للبحث �دوري �برنامج إعداد

اق��اح����يل�م�لف�ن�بالضر�بة�للمراقبة�ع���أساس�املس�ندات�و���ع�ن�امل�ان�/   �عنوان�تنفيذ�حق��طالع

 . انطالقا�من�املعلومات�و�ستعالمات�املجمعة

�/ انجاز�برامج�املراقبة�ع���أساس�املس�ندات�و���ع�ن�امل�ان:  وت�لف�ب�: التدخالت�و مص��ة�املراقبة�) د

  . إعداد�وضعيات�إحصائية�دور�ة�تتعلق�بوضعية�انجاز�برامج�املراقبة�مع�تقييم�مردود�ا

    : وت�لف�ب�:ملنازعات�الرئ�سية�ااملص��ة��- 3 

 وناتج� �ملركز�الضرائب �يوجھ �أو�إعفا�ي �نزا�� �طعن ��ل �أو��دراسة �أو�غرامات �أو�ز�ادات �ضرائب �فرض عن

  . كذا�طلبات�اس��جاع�اقتطاعات�الرسم�ع���القيمة�املضافة عقو�ات�قرر�ا�املركز،�و
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 ع����سي��املص��ة�و��عمل�.  ال���ت�ون�طرفا�ف��ا��متا�عة�القضايا�ال��اعية�املقدمة�إ���ال�يئات�القضائية : 

ون�املسبقة�ال�����دف�إ���إلغاء�أو�تخفيض�فرض�ضرائب�أو�دراسة�الطع:  وت�لف�ب�:الش�اوي�مص��ة�) أ

العقو�ات�املحتج�عل�ا�أو�اس��جاع�الضرائب�والرسوم�وا��قوق�املدفوعة�اثر�تصر�حات�مكت�بة�أو� الز�ادات�و

دراسة�طلبات�تتعلق�بإرجاع�اقتطاعات�الرسم�ع���القيمة�املضافة،����/ مدفوعات�تلقائية�أو�مقتطعة�املصدر

�ال �أو�املطالبة�دراسة ���ا �املتعلقة �أو��جراءات �املتا�عة �أعمال �ع�� ��حتجاج �إ�� ���دف �ال�� �املسبقة طعون

 . معا��ة�منازعات�التحصيل�/ عل��ا��باألشياء�امل��وز 

دراسة�الطعون�التا�عة�الختصاص���ان�طعن�:  وت�لف�ب�: املنازعات�القضائية مص��ة���ان�الطعن�و) ب

� �املباشرة �الطعنالضرائب ���ان �والختصاص �املضافة �القيمة �ع�� �املص��ة�/  والرسم �مع �باالتصال املتا�عة،

 . الش�اوى�املقدمة�لل�يئات�القضائية املعنية����املدير�ة�الوالئية�للضرائب�للطعون�و

�مختلف�الطعون�إ���امل�لف�ن�حول تبليغ�القرارات�املتخذة�:  وت�لف�ب��:الصرف��مر�ب مص��ة�التبليغ�و) ج

 التخفيضات�املقررة�مع�إعداد�الش�ادات�املتعلقة���ا �مر�بصرف��لغاءات�و  / بالضر�بة�وا���املصا���املعنية

  . إعداد�املنتجات��حصائية�الدور�ة�املتعلقة�بمعا��ة�املنازعات�وتبليغ�ا�للمصا���املعنية�/

ون�بالضر�بة��عنوان�ال�سديدات�التلقائية�التكفل�بال�سديدات�ال���يقوم���ا�امل�لف:  وت�لف�ب�:القباضة�- 4 

تنفيذ��/ ال���تتم�أو�ا��داول�العامة�أو�الفردية�ال���تصدر����حق�م�وكذا�متا�عة�وضعي��م����مجال�التحصيل

�و �ال�شر�ع ��� �عل��ا �و التداب���املنصوص �املفعول �السار��ن �للضر�بة التنظيم �ا����ي �بالتحصيل /  املتعلقة

  .تقديم�حسابات�ال�سي���املعدة�إ���مجلس�املحاسبة لقواعد�املحاسبة�العامة�و�مسك�محاسبة�املطابقة

 :ع����سي���املص��ة���عمل�

  .  مص��ة�الصندوق ) أ

 . مص��ة�املحاسبة) ب

   . مص��ة�املتا�عات) ت

�و�- 5 ��ستقبال �: �عالم مص��ة �املركز��عمل �رئ�س �سلطة �ب و تحت �امل�لف�ن�:  ت�لف �استقبال تنظيم

�و/  بالضر�بة �حقوق�م �حول �مركز� �شر�املعلومات �الختصاص �التا�ع�ن �بالضر�بة �بامل�لف�ن �ا��اصة واجبا��م

  . الضرائب

�و�-  6 ���� ��عالم �ب:  الوسائل مص��ة ��سي���:  وت�لف �وكذا �وتأمي��ا �املعلوماتية �التطبيقات استغالل

�ل�ا �املوافقة �الدخول �ورخص �املص�/  التأ�يالت �حاجيات �وإحصاء �أخرى �ولوازم �عتاد �من �التكفل� ا�� كذا

  . �شراف�ع���امل�ام�املتصلة�بالنظافة�وأمن�املقرات�/  بصيانة�التج���ات
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 م�ام�مركز�الضرائب�:  املطلب�الثالث

  :  ي�شط�مركز�الضرائب����املجاالت�التالية

  : ���مجال�الوعاء - 1

 املداخيل�ا��اضعة�للضر�بة�ع���ب�س���امللفات�ا��بائية�للشر�ات�وغ���ا�من����اص�املعني�ن� يمسك�و

 . أر�اح�الشر�ات

 األر�اح�الصناعية�ب املتعلقة�س���امللفات�ا��بائية�للم�لف�ن�بالضر�بة�ا��اضع�ن�للنظام�ا��قيقي� يمسك�و

  .والتجار�ة�و�ر�اح�غ���التجار�ة

  : ���مجال�التحصيل - 2

 تاوی  الرسوم�و تحصيل�الضرائب�و سندات��يرادات�و التكفل�با��داول�و�  .  

 تقدير��موال�النقدية التحصيل�و التكفل�بالعمليات�املادية�للدفع�و  .  

 مركزة��سليم�القيم ا��سابات�و ضبط�الكتابات�و .    

  : ���مجال�الرقابة- 3

 ومراقبة�التصر�حاتالبحث�عن�املعلومات�ا��بائية�وجمع�ا�واستغالل�ا�  . 

 املراقبة�لدى�ا��اضع�ن�للضر�بة�وتقييم�نتائج�ا انجاز�برامج�التدخالت�و إعداد�و . 

 :  ���مجال�املنازعات - 4

  دراسة�ومعا��ة�الش�اوى . 

 متا�عة�املنازعات��دار�ة�والقضائية  . 

  : ���مجال��ستقبال�و�عالم- 5

 بالضر�بةإعالم�امل�لف�ن� ضمان�م�مة�استقبال�و  . 

 و� �املؤسسات �بإ�شاء �املتعلقة �تلك �ال�سيما �بالوعاء �ا��اصة ��دار�ة �باإلجراءات �قواني��ا� التكفل �عديل

 . �ساسية

 سي���املواعيد تنظيم�و���  . 

 املطبوعات�لصا���امل�لف�ن�بالضر�بة�التا�ع�ن�الختصاص�مركز�الضرائب �شر�املعلومات�و  . 

 ناتج�عن�فرض�ضرائب�أو�ز�ادات�أو�غرامات�أو� إعفا�ي�يوجھ�ملركز�الضرائب�ودراسة��ل�طعن�نزا���أو�

 . عقو�ات�قرر�ا�املركز،�وكذا�طلبات�اس��جاع�اقتطاعات�الرسم�ع���القيمة�املضافة
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 حالة�وفق�التحقيق�املحاس��دراسة�: املبحث�الثا�ي�

  :خطوات�وإجراءات�عملية�التحقيق�: املطلب��ول�

التحقيق�إ���رئ�س�فرقة�املحقق�ن،�حيث�تتم�دراسة�امللف�الضر����للم�لف�الذي�تم�برمجتھ�أسندت�عملية�

،�حيث�أنھ�يخصع�للنظام�ا��قيقي��2019ل��ضوع�للتحقيق�املحاس����عنوان�برنامج�الرقابة�ا��بائية�لسنة�

 . الضرائب�ال���تخضع�ل�ا وتم�تحديد��شاط�الشركة�و

 :إرسال��شعار�بالتحقيق��1-

قام�أعوان��دارة�الضر��ية�ب�سليم�إشعار�بالتحقيق�إ���امل�لف�املع�ن�بالرقابة،�حيث��2019/  02/ 08ار�خ�بت�

�بالضر�بة ��ذا��شعار�بميثاق�امل�لف �املع�ن�بالرقابة�م�لة� أرفق أيام�لتحض���الوثائق��10،�وتم�منح�امل�لف

�بإم�انية�استعانتھ�بمس�شار�محاس��� ،�وأ�م�املعلومات�ال���تضم��ا��ذا� من�اختيارهالالزمة�كما�تم�إخباره

 : �شعار�ما�ي��

 الشركة�ذات�ال��ص�الوحيد�وذات�املسؤولية�املحدودة�:اسم�املؤسسة�ا��اضعة�للتحقيق�  )x (و�ال���

  . يتمثل��شاط�ا�����ست��اد

 2018 - 2017 - 2016 -  2015:  السنوات�املعنية�بالتحقيق  

 بالتحقيقالضرائب�املعنية� :  

  . ) IBS( الضر�بة�ع���أر�اح�الشر�ات��-

 .   )TVA( الرسم�ع���القيمة�املضافة� -

  . )TAP(���الرسم�ع���ال�شاط�امل�-

�عد�انقضاء�املدة�قامت�فرقة�التحقيقات�بإجراء�أول�تدخل����ع�ن��: املرحلة�امليدانية�لعملية�التحقيق1_2 

� ��� �وذلك �ممارسة��18/02/2019: امل�ان �أجل �من �للتحقيق �ا��اضعة �مقر�املؤسسة �ز�ارة �خالل �من �وذلك ،

معاینات�مادية�قبل�الرقابة�املعمقة�للوثائق�املحاس�ية�وال�دف�م��ا��و�السماح�لإلدارة�بإجراء��عض�املعاينات�

  : ملادية�ال���تفقد�أ�مي��ا����حالة�تأجيل�ا�واملتمثلة���ا

 املنقولةالغ����ا��رد�املادي�للوسائل�املنقولة�و  (معاينة�وسائل��نتاج� ( . 

 ا��رد�املادي�للمخزون�املوجود����تار�خ�التدخل (معاينة�مادية�للمخزون�من�خالل�محضر�معاينة�� ( .  

 معاينة�وجود�الوثائق�املحاس�ية .  

 کشف�أسعار�البيع�املطبقة�من�طرف�الشركة و رد�قيم�الصندوق ج . 

�الشركة �داخل �التحقيق ��عملية �للقيام �الالزمة �توفر��م�انيات �لعدم �لألعوان� نظرا �ال��سمح �قانونيا �وألنھ ،

الذين�قاموا� من��عوان�املحقق�نمقدم� طلب�موقع�و�بقبول ،�قام�امل�لف� بأخذ�الدفاتر�املحاس�ية�إ���م�ات��م

 .  إرجاع�ا��عد�عملية�فحص�ا بالتوقيع�ع����ع�د�باستالم�م�للوثائق�املحاس�ية�و

 : تجسدت�عملية�التحقيق�املحاس������فحص��ل�الدفاتر�واملس�ندات�املحاس�ية�للمؤسسة�ع���مرحلت�ن و -
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�،�تتم��املنصوص�عل��االوثائق�للتنظيمات���ذه ةمطابقللتأكد�من���:املحاسبة�من�حيث�الش�ل�الفحص��- 1

�محل� �بالسنوات �وا��اصة �املحقق �تصرف �تحت �املوضوعة �املحاس�ية �الوثائق �و �للدفاتر �املادية املعاينة

�للتأكد�من�الوجود�الفع���للوثائق�املحاس�ية�و�جبار�ة� ووثائق��ثبات�)  دف��ي�اليومية�وا��رد (التحقيق،

 -  -  . وأن�البيانات�امل��لة�ف��ا���يحة�من�ناحية�دقة�ا��سابات�..)الفوات��،��يصاالت،�ال��اخيص (الالزمة�

  : و�عد�فحص�محاسبة�امل�لف�تم�استخالص��عض�املالحظات�أ�م�ا -

 وجود�دف���اليومية�مرقم�ومؤشر�عليھ�من�طرف�رئ�س�املحكمة�املختصة�إقليميا .  

 يمياوجود�دف���ا��رد�مرقم�ومؤشر�عليھ�من�طرف�رئ�س�املحكمة�املختصة�إقل . 

 وجود�التصر�حات�الش�ر�ة�و���مودعة����آجال�ا�القانونية�� . 

 وجود�التصر�حات�السنو�ة�و���مودعة����آجال�ا�القانونية.  

�عد�ان��اء�املحقق�من�املراجعة�الش�لية�للمحاسبة�ي�تقل�إ���  : فحص��ذه�الوثائق�من�حيث�املضمون �- 2

املعلومات�املحاس�ية�ال���ل�ا�تأث���ع���ت�و�ن�الر�ح�ا��ام�أو�القيمة�يركز�ع��� و�مراجع��ا�من�ناحية�املضمون 

 : والذي�ينقسم�إ��� املضافة�ال���تتمثل����املش��يات�املخزونات�و�أشغال�قيد�التنفيذ�و�املبيعات

 حسابات��ستغالل�ا��اصة�باملش��يات،�املخزونات،�املبيعات� .  

  ا��صومحسابات�امل��انية�املتمثلة�����صول�و . 

 حسابات�ال�سي����تضم��عباء،��يرادات�والنتائج�  . 

�ق - �أثناء �املحققيو �الش�ر�ة� ام �بالتصر�حات �ومقارن��ا �املحاس�ية �والوثائق �الدفاتر��لزامية ��� بالتدقيق

  . إغفاالت والسنو�ة�املودعة�من�طرف�املؤسسة�حيث�ات���للمحقق�وجود�عدة�نقائص�و

  

  : قائص�ال���تحتو��ا�محاسبة�امل�لفالن: املطلب�الثا�ي�

ما��و�م��ل����الدفاتر�املحاس�ية،�و�عد��طالع�ع���مع�من�خالل��طالع�ع���حسابات�الشركة����البنوك�

�و ��عباء �و �عض �النقائص �من �مجموعة �اك�شاف �تم ��عض� �يرادات �تخص �امل�لف �قبل �من �غفاالت

  : فيما�ي��تتمثل�أ�م�ا� ،�و �يرادات الت�اليف�و

 عدم�إظ�ار�ا��دول�التفصي���للمخزونات����دف���ا��رد�و�ذلك����جميع�السنوات�محل�التحقيق . 

 غياب��عض�الفوات���املتعلقة�باألعباء .  

 وجود�فوات���مقيدة�مرت�ن .  

 اري�للشركة�املفتوح�لدى�بنك�مع�نعدم�التصر�ح�باملبلغ�املقبوض�الظا�ر�با��انب�الدائن�ل��ساب�ا�� . 

 فوات���الشراء،�دیون�غ���م��رة (���يالت�محاس�ية�بدون�وثائق�ت��ير�ة� (. 
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 2018املبالغة����مصار�ف�كراء�وسائل�نقل�خالل�سنة� . 

 2018وجود�فوات���شراء�غ���مقيدة����أصول�املؤسسة�خالل�سنة� .  

 عدم�التصر�ح�بجزء�من�رقم��عمال�املحقق�خالل�جميع�السنوات�املعنية�بالتحقيق . 

 

  تحديد��سس�الضر��ية�وتبليغ�النتائج��ولية: املطلب�الثالث�

�و �التدخل �عملية �إجراء �الدفاتر�و �عد �و دراسة �املحاس�ية �و الوثائق �السنو�ة �وال��� الش�ر�ة التصر�حات ،

،�يجب�ع����عوان�القيام�بالتعديالت�و�الت��يحات�الالزمة�للنقائص��سمحت�باك�شاف�النقائص�السابقة

 .ة���ية�وتبليغ�النتائج��وليعادة��شكيل��سس�الضر املك�شفة،�إل 

�و� -  �املحقق ��عمال �رقم �حساب �من �يمكن �برنامج �بواسطة �الفع�� �املحقق ��عمال �رقم �حساب �عملية تتم

  .فة�ا���الغرامات�املطبقة�باالعتماد�ع���قواعد�ومعدالت�ضر��ية�الفع��،�وقيمة�الضرائب�ا��ديدة�باالضا

  

  : و��ر�اح�جداول�تحديد�رقم��عمال/   أوال

  :جدول�اعادة��شكيل�رقم��عمال� -  1

  جدول�اعادة��شكيل�رقم��عمال) :  lll-1( ا��دول�رقم�

  السنوات  2015  2016  2017  2018

  رقم��عمال�املصرح�بھ  1.000.000  1.200.000  1.500.000  1.600.000

  الفارق�املس��جع��عد�التحقيق�املحاس�� 180.000  216.000  270.000  288.000

  �عد�ال�سو�ة�الألولية�رقم��عمال  1.180.000  1.416.000  1.770.000  1.888.000

  قيمة�التخفيضات�الضر��ية  200.000  210.000  250.000  270.000

  رقم��عمال�املحقق  980.000  1.206.000  1.520.000  1.618.000

  املص��ة�الرئ�سية�للبحث�واملراقبة�،�مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم: املصدر

  

 عد�معا��ة��غفاالت�و��خطاء�أثناء�التحقيق�املحاس���ومن�ثم�اس��جاع�تتم�ال�سو�ة��ولية�لرقم��عمال��

 .املصرح�بھ�لتأس�س�ال�سو�ة��ولية�لرقم��عمال.أ.يضاف�ا���رالفارق�الغ���مصرح�بھ����رقم��عمال،�الذي�

 �،� �اعاله �ا��دول ��� �املحددة ��زمة �الضر��ية �التخفيضات �طرح �يتم ،� ��عمال �لرقم ��ولية �ال�سو�ة �عد

 ليتم�ا��صول�ع���رقم��عمال�الفع���املحقق�الذي��س�ند�اليھ����اعادة��سو�ة�الضرائب�والرسوم�

  )TVA   /TAP   (امل�لف���ا     . 
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  : جدول�اعادة��شكيل�الألر�اح - 2

  جدول�اعادة��شكيل�الألر�اح:  ) lll 2-( جدول�رقم�

  السنوات  2015  2016  2017  2018

  املحقق�رقم��عمال  980.000  1.206.000  1.520.000  1.618.000

  �امش�الر�ح�الصا�� 14%  14% 14%  14%

  �ر�اح�الصافية�التجار�ة  137.200  168.840  212.800  226.520

 املص��ة�الرئ�سية�للبحث�واملراقبة�،�مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم: املصدر

 بالتعديالت�و�الت��يحات�و�اعادة��سو�ة�رقم��عمال�،�البد�من�اعادة��شكيل�قيمة��ر�اح��عد�القيام�

�ب� �تقدر�قيم��ا �ال�� ��عمال�املحقق��%14الصناعية�و�التجار�ة و�ذا�من�اجل�التاس�س�عل��ا�. من�رقم

  .  ) IBS (الحقا�العادة��سو�ة�الضرائب�ع���ار�اح�الشر�ات�

  :الضرائب�و�الرسوم��اعادة��سو�ةجداول�/ ثانيا�

  : )TAP(الرسم�ع���ال�شاط�امل���اعادة��سو�ة�جدول� - 1

  لرقم��عمال�املحقق )TAP(جدول�اعادة��سو�ة�الرسم�ع���ال�شاط�امل���: ) lll 3-( جدول�رقم�

  املجموع

املس��جع�

  الك��

  الغرامات

)%10(  

�سبة�  ا��قوق 

الرسم�

  املطيقة

الفارق�

  املس��جع

رقم��عمال�

  املصرح�بھ

رقم��عمال�

  املحقق

  السنوات

8.360  760  7.600  02% 380.000  600.000  980.000  2015  

11.132  1.012  10.120  02% 506.000  700.000  1.206.000  2016  

15.840  1.440  14.400  02%  720.000  800.000  1.520.000  2017  

15.796  1.436  14.360  02%  718.000  900.000  1.618.000  2018  

القيمة�  51.128

�جمالية�

  املس��جعة

 

 

  لوالية�مستغانماملص��ة�الرئ�سية�للبحث�واملراقبة�،�مركز�الضرائب�: املصدر

باجراء�الفرق�ب�ن�رقم��عمال�املحقق�الفع���)  الفارق�املس��جع (  TAPيتم�حساب��ساس�ا��اضع�لضر�بة�_

الواجبة�الدفع��عد�تطبيق�عل��ا�) ا��قوق�( و�رقم��عمال�املصرح�بھ،�و�انطالقا�من��ذا�الناتج�نتحصل�ع���

،�اما�الغرامات�فتقدر�ب�سب�متفاوتة�حسب�مبلغ�ا��قوق�) 2%(�سبة�الرسم�ع���ال�شاط�امل���ال���تقدر�ب�

  :وفقا�للتا����) (%10دج�،�تطبق�عل��ا��سبة��50.000املس��جعة�،�و�ما�ان�مبلغ�ا��قوق�املس��جعة�لم�يتجاوز�
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 10 % دج�او��ساو�ھ� 50.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�منھ�يقل�عن�. 

 15%دج�او��ساو�ھ 200.000يقل�عن�مبلغ� دج�و�50.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�منھ�يفوق�� . 

 25%دج 200.000اذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�يفوق�� . 
  

  

  املحصلة�و�املس��جعة�)TAP(دائرة��س�ية�تمثل�حقوق�: ) lll 2-( الش�ل�رقم�

  

 من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع����حصائيات�السابقة: املصدر

  ) :TVA(جدول�اعادة��سو�ة�الرسم�ع���القيمة�املضافة�- 2

  املحقق�جدول�اعادة��سو�ة�الرسم�ع���القيمة�املضافة�لرقم��عمال: ) lll 4-( جدول�رقم�

  املجموع

املس��جع�

  الك��

 الغرامات

)15%(  

 

�سبة�  ا��قوق 

الرسم�

  املطيقة

الفارق�

  املس��جع

رقم��عمال�

  املصرح�بھ

رقم��عمال�

  املحقق

  السنوات

74.290  9.690  64.600  17% 380.000  600.000  980.000  2015  

98.923  12.903  86.020  17% 506.000  700.000  1.206.000  2016  

157.320  20.520  136.800  19%  720.000  800.000  1.520.000  2017  

156.883  20.463  136.420  19%  718.000  900.000  1.618.000  2018  

القيمة�  487.416

�جمالية�

  املس��جعة

  

  

  املص��ة�الرئ�سية�للبحث�واملراقبة�،�مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم: املصدر

  

57%43%

املحصلة�من�رقم��عمال�املصرح�بھ TAPحقوق�

املس��جعة��عد�التحقيق�املحاس��� TAPحقوق�

 التحقيقات�املحاس�ية�عد��ا��قوق�املس��جعة+ ا��قوق�املحصلة�من�رقم��عمال�املصرح�بھ�=   �جماليةحقوق�ا��ز�نة� 
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بنفس�الطر�قة�السابقة�،�غ���ان��سبة�

بال�سبة�) 19(%و��سبة��2016/  2015

  .دج�50.000تفوق�مبلغ�بما�أن�ا��قوق�املس��جعة�

 املحصلة�و�املس��جعة

  

  من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع����حصائيات�السابقة

 )IBS( جدول�اعادة��سو�ة�الضر�بة�ع���ار�اح�الشر�ات

قيمة��ر�اح�

الصناعية�و�

التجار�ة�

  املصرح���ا

قيمة��ر�اح�

الصناعية�و�

التجار�ة�

  املحققة

  السنوات

120.200  137.200  2015  

130.240  168.840  2016  

167.800  212.800  2017  

210.320  226.520  2018  

  مركز�الضرائب�لوالية�مستغانم

56%44%
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بنفس�الطر�قة�السابقة�،�غ���ان��سبة� )الفارق�املس��جع�(   TVAيتم�حساب��ساس�ا��اضع�لضر�بة�

2015بال�سبة�للس�ت�ن�%17)   (الرسم�املطبقة�ع���القيم�الضافة�تقدر�ب

بما�أن�ا��قوق�املس��جعة��)15 (%،اما�الغرامة�املطبقة�فتقدر�ب�

املحصلة�و�املس��جعة�)TVA(دائرة��س�ية�تمثل�حقوق�: )  lll 3-( الش�ل�رقم�

من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع����حصائيات�السابقة: املصدر

  : )IBS( الضر�بة�ع���ار�اح�الشر�اتاعادة��سو�ة�

جدول�اعادة��سو�ة�الضر�بة�ع���ار�اح�الشر�ات:  ) lll 5-(  جدول�رقم

  الغرامات

(  

�سبة�  ا��قوق 

الرسم�

  املطيقة

الفارق�

  املس��جع

قيمة��ر�اح�

الصناعية�و�

التجار�ة�

املصرح���ا

  4.420  26% 17.000  120.200

1.003  10.036  26% 38.600  130.240

1.170  11.700  26%  45.000  167.800

  4.212  26%  16.200  210.320

القيمة�

�جمالية�

  املس��جعة

  

  

مركز�الضرائب�لوالية�مستغانماملص��ة�الرئ�سية�للبحث�واملراقبة�،�: ملصدرا

56%
املحصلة�من�رقم��عمال�املصرح�بھ

املس��جعة��عد�التحقيق�املحاس��

مسا�مة: الفصل�الثالث�  

 يتم�حساب��ساس�ا��اضع�لضر�بة�

الرسم�املطبقة�ع���القيم�الضافة�تقدر�ب

،اما�الغرامة�املطبقة�فتقدر�ب��2018/ 2017ل

 

الش�ل�رقم�

اعادة��سو�ة�جدول�- 3

جدول�رقم

  املجموع

  املس��جع

  الك��

الغرامات

)%10(

  

4.862  442  

11.039  1.003

12.870  1.170

4.633  421  

القيمة�  33.404

�جمالية�

املس��جعة

املحصلة�من�رقم��عمال�املصرح�بھ TVAحقوق�

املس��جعة��عد�التحقيق�املحاس�� TVAحقوق�
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 � �لضر�بة �ا��اضع ��ساس �حساب �(   IBSيتم �املس��جع ��ذه�) الفارق ��� �لكن ،� �السابقة �الطر�قة بنفس

ا��الة�نجد�الفارق�املس��جع�بطرح�الفرق�ب�ن�قيمة��ر�اح�الصناعية�و�التجار�ة�املحققة�و�قيمة��ر�اح�

اليجاد�ا��قوق�املس��جعة�،�اما�� %26عل��ا�رسم�يقدر�ب��الصناعية�و�التجار�ة�املصرح���ا�،�ثم�نطبق

 .دج��50.000بما�أن�قيمة�ا��قوق�ال�تفوق�مبلغ�) 10%(الغرامة�فتقدر�ب�

 

 الش�ل�رقم� )-lll 4 ( :دائرة��س�ية�تمثل�حقوق�)IBS(املحصلة�و�املس��جعة� 

  

  من�اعداد�الطالب�باالعتماد�ع����حصائيات�السابقة: املصدر

  

 النتائج�وردود�امل�لف�ع���النتائجتبليغ�:  

،�فإنھ�ع����دارة�ا��بائية�و�اعادة��سو�ة�أسس�و�قواعد�فرض�الضر�بة���عد��ن��اء�من�عمليات�التحقيق

  .،�كما�يتع�ن�عل��ا�الرد�ع���مالحظات�امل�لف تبليغ�النتائج�للم�لف�ن�،�وذلك�ح������حالة�عدم�إجراء�التقو�م

  : التبليغ��و���/أوال�

لم�لف�بوضعيتھ�ا��بائية��و���لقام�املحقق�بإبالغ�،��عد�إعادة�ت�و�ن�أسس��خضاع�13/05/2019بتار�خ� -

� �إل��ا �املتوصل �ا��ديدة �لنتائج �م��ص �استالم�� �وصل �مع �املحاس�� �مفصال� التحقيق �التبليغ ��ان �حيث ،

�و �و بأرقام ��سس ��� �التعديالت �بف�م �للم�لف ��سمح �م القواعد جداول �أو�، �بمالحظاتھ �عل��ا �الرد �أجل ن

  : احتوى�التبليغ�ع�� يوما�من�أجل�ذلك�و�40،�كما�تم�منح�امل�لف�مدة� قبول�ا

 عدم�التوافق�املالحظ�ما�ب�ن�الدخول�املصرح���ا�و�اظ�ار�النقائص�املك�شفة�عند�فحص�امللف�الضر����

  . املستغلة وتلك�املعاد��شكيل�ا�مع�إظ�ار�مصدر�املعلومة

 كيفية�التعديالت�وال�سو�ات�املق��حة طر�قة�و .  

  

 

84%

16%
املحصلة�من��ر�اح�املصرح���ا IBSحقوق�

املس��جعة��عد�التحقيق�املحاس�� IBSحقوق�
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   : التبليغ�ال��ا�ي/  ثانيا

  :يمكن�التطرق�إ���حالت�ن��ما-

 و�نا�يتحول�التبليغ��و���إ���تبليغ���ا�ي�حيث�يحتفظ �و�القبول�الضم�� و�:حالة�عدم�الرد�،  

  . املحقق�بتعديالت�وتقو�مات�التبليغ��و���و�قوم�بإعادة�إرسال�ا�مرة�ثانية�ع���ش�ل�تبليغ���ا�ي

 لل�سو�ة��عد�قراءة�الرد�ع���التبليغ��و��،و���حالة�الرد��يجا�ي�للم�لف�أي�القبول�الصر�ح�: حالة�الرد. 

 الضم���للم�لف�ب�تائج�الرقابة�ا��بائية،�ذا�ما��ع���القبول� لم����ل�أي�ردود�للم�لف�املع�ن�بالرقابة�و 

 .  ال�يمكن�لإلدارة�الرجوع�فيھ و�عد�انقضاء��جل�يصبح�أساس�فرض�الضر�بة�املحدد���ا�ي�و

تحدد�القيمة�ال��ائية�للمبلغ��جما���من�خالل�جمع�قيمة�ا��قوق�و�الغرامات��املتحصل�عل��ا�بال�سبة�ل�ل�_ 

  : ضر�بة�،�حيث�يجب�ع���امل�لف��سديد��ذا�املبلغ�لصا���خز�نة�الضرائب�الوالئية�وفقا�ل��دول�اسفلھ�

  

 املجموع�الك���ل��قوق�و�الغرامات�املحصلة�: 

 املجموع�الك���ل��قوق�و�الغرامات�املحصلة: ) lll 6-( جدول�رقم�

  السنوات  الضر�بة/نوع�الرسم  ا��قوق   الغرامات

760  

9.690  

442  

7.600  

64.600  

4.420  

TAP 

TVA 

IBS  

  

2015  

  

11.652  76.620  TAP+TVA+IBS 2015(املجموع�السنوي�(  

1.012  

12.903  

1.003  

10.012  

86.020 

10.036  

TAP 

TVA 

IBS  

  

2016  

  

14.918  106.068  TAP+TVA+IBS  2016(املجموع�السنوي(  

1.440  

20.520  

1.170  

14.400  

136.800 

11.700  

TAP 

TVA 

IBS  

  

2017  

  

23.130  162.900  TAP+TVA+IBS  2017(املجموع�السنوي(  

1.436  

20.463 

421 

14.360  

136.420 

4.212  

TAP 

TVA 

IBS  

  

2018  

22.320  154.992  TAP+TVA+IBS  2018(املجموع�السنوي(  

  الك���املجموع  500.580  72.020

  املجموع�الك���ل��قوق�و�الغرامات�املحصلة  572.600

  من�اعداد�الطالب�اعتمادا�ع���املعطيات�السابقة: املصدر
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  �ل�سنة���املس��جعة�) TAP/TVA/IBS(أعمدة�بيانية�تو����سب�الضرائب�و�الرسوم�: )  lll 5-( الش�ل�رقم�
  

  

  ) lll 6-( من�اعداد�الطالب�بناءا�ع���معطيات�ا��دول�السابق�رقم�: املصدر

 ان�الرسم�ع���القيمة�املضافةنالحظ�من�خالل�الش�ل� (TVA) تمثل�ال�سبة�الك��ى�من�مجموع�الضرائب �

،� �املس��جعة ��امة والرسوم �جد �مالية �بمبالغ �الوالئية �ا��ز�نة �تمو�ل �الكب����� �ودور�ا �وز��ا �يأكد و��مما

 .عليھ�البد�من�ضرورة��شديد�الرقابة�ا��بائية�ع���الرسم�ع���القيمة�املضافة�أك��

  

  : كتابة�التقر�ر�ال��ا�ي�و�إقفال�التحقيق/ ثالثا

�يتضمن��ل�املعلومات�و �يجب�أن �رقام�واملبالغ�ال����سمح� ي�ت���عمل�املحقق�بكتابة�التقر�ر�ال��ا�ي�الذي

����خ���ترسل����ة� و.  وكذا��جراءات�املعمول���ا����عملية�التحقيق�املحاس��بالتأكد�من�نتائج�املراقبة�

�عملية� ��عد�ا �وتبدأ �للضرائب �العامة �املدير�ة �إ�� �أخرى �و���ة �ل�ا �التا�ع�ن �ا���و�ة �املدير�ة �إ�� �امللف من

  . الغرامات�ال���ت��تب�ع���عاتق�امل�لف�بالضر�بة�ا��قوق�و �تحصيل

  

  

  

  

  

  

  

10% 9% 9% 9%

84% 81% 84% 88%
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   ا�م�النتائج�املتوصل�ال��ا: الثالث�املبحث�

  أساسيات����عملية�الرقابة�ا��بائية:  �ول�املطلب�

النتائج�ال����عض�تم�الوصول�إ��� ، �عد�دراسة�ملف�امل�لف�بالضر�بة�الذي�خضع�لعملية�التدقيق�املحاس���

   :.�التا���س�ستعرض�ا�

1_ � �املدقق �العون �الع�� �تحقيق ��� �ا��اضع �امل�لف �والش�لل�و�ة �املمارس �ال�شاط �طبيعة �ملعرفة  لرقابة

شركة�ذات� يملك ) x( امل�لف��تب�ن�انومن�خالل�دراسة�ا��الة�� .القانو�ي�ألجل�تحديد�الضرائب�والرسوم�

�و �الوحيد �املحدودة ال��ص �املسؤولية ��ست��اد) x(  ذات ��� ��شاط�ا �يتمثل �املعنية�و� ،�و�ال�� السنوات

  . )IBS    /TVA /  TAP(  ف�� الضرائب�املعنية�بالتحقيقأما� ، 2018 - 2017 - 2016 - 2015:  ���بالتحقيق

  �غفاالت�ال���ارتك��ا�امل�لفون�بالضر�بة املعاينة�ألجل�كشف��خطاء�و ا��رص�عل�تطبيق�حق��طالع�و�- 2

�و�ذا�عن�طر�ق� عن�قصد�أو� �مع��ل��طراف�ال���ل�ا� قيام�بأبحاث�والدون�قصد، طلب�معلومات�عديدة

�خالل�دراسة�ا��الة . مباشر�أو�غ���مباشر�مع�امل�لف���عامل عدم�التصر�ح�باملبلغ�املقبوض�تب�ن�مثال� ومن

تم�طلب�معلومات�من�طرف�البنك�إلعطاء�،�وعليھ��اري�للشركة�املفتوح�لدى�بنك�مع�ن��ساب�ا�����ا املقيد

من�لسنوات�محل�التدقيق�،�و�ذا�مع�البنك�����اامل�لف�من�طرف�العقود�امل��مة��للتعامالت�و كشف�تفصي���

  . واعادة��سو�ة�و�تأس�س�الضرائب�و�الرسوم�املستوجبة�،� جل�تحديد�رقم��عمال�املحققأ

تقييم�ا���عديمكن�رفض�محاسبة�امل�لف�ا��بائية�من�القانون��جراءات��44و��- 43طبقا�ألح�ام�املادة� - 3

ومضمونا�و�ذا�ما�تم�است�تاجھ�من�دراسة�ا��الة�،�حيث�تم��سو�ة�الوضعية�ا��بائية�بناءا�ع���إعادة��شكال 

�ر�اح�املحقق�. التقدير�رقم��عمال�ا��اضع�للضر�بة�مع�استخراج��ر�اح�لتأس�س�القاعدة�امل�شئة�للضر�بة

�ص �ر�ح ��امش �معدل �استخدام �طر�ق �عن �حسا��ا �تم �امل�لف ��شاط �من �املدقق�سنو�ا �تقدير�العون �من ا��

  . محل�التدقيقال���������دف�إيجاد�الوعاء�ا��اضع�ملختلف�الضرائب�من�السنوات

�بانتظام�_ 4 �املحاسبة ��� �املدقق �الدليل �وفق �التدقيق �عملية �وإجراءات ���طوات �املدقق�ن ��عوان إتباع

�عتبار�مختلف��شعارات�والنتائج�ال���لتفادي�الوقوع�����خطاء�أو�التجاوزات�من�طرف�م�،�مع��خذ��ع�ن�

  : �التا��يتم�،�و�ذا� سلمت�للم�لف���صيا�أو�إرسال�ا�عن�طر�ق�ال��يد�املو����عليھ�مع��شعار�بال�سليم

 سليم��شعار�بالتدقيق����املحاسبة�إ���امل�لف�املع���مرفق�بميثاق�حقوق�وواجبات�امل�لف�ا��اضع�  

  .  أيام) 10(ألجل�التحض���لعملية�التدقيق�����جال�القانو�ي�

 املتضمن�النتائج�التقييم�وللم�لف�ا��ق�الرد�عل��ا�بتوضيحات �سليم�التبليغ��و���للم�لف�املع���و  

  .  يوما) 40(الت��يرات����أجال�حدد�ا�القانون�بأر�ع�ن� و
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 القانونية�� �ترد�إ���املص��ة�أي�رد�من�طرف�من�استالم��ش) 40(�عد�ان��اء�املدة عار�بالتبليغ��و��،�ولم

 . امل�لف�بالضر�بة��عت���التقييم��و���للنتائج�بمثابة�التقييم�ال��ا�ي

 التبليغ�ال��ا�ي�عن�عملية�التدقيق����املحاسبة�الذي�يب�ن��سو�ة�الوضعية�ا��بائية�لل�لف�ن�املعني�ن�وع���

  .ذي��سلم����ة�منھ�لقابض�الضرائب�من�أجل�التحصيل�الفوري�أساسھ�يتم�إصدار�ا��دول�الفردي�ال

  نماذج�ال��رب�الضر�������مركز�الضرائب�مستغانم: الثا�ي��املطلب

تقوم��دارة�ا��بائية�عن�طر�ق��التحقيق�املحاس���من�حيث�الش�ل�و�املضمون�بكشف�ا�م�الطرق�ال���يتم�

�عد�ذلك�باتخاذ��جراءات�العملية�ال���من�شا��ا�اعادة�استعمال�ا����عملية�ال��رب�الضر����،�حيث�تقوم�

ومن�ثم�اس��جاع�املبالغ�و� �شكيل�رقم��عمال�من�اجل�التمكن�من�الوصول�ا���املبالغ�امل��رب�من�دفع�ا�،

  . امل�لف�بدفع�ا�ا���مص��ة�الضرائب اجبار� فرض�ا��قوق�و�الغرامات�امل��تبة�ع��ا�،�و

  : مادة�الوعاء�الضر����ال��رب�الضر������/اوال� 

 يل�عمليات�و�مية����الدفاتر�املحاس�ية���.  

 نقائص����اتقديم�فوات���و�مية�الثبات�معامالت�تجار�ة�من�اجل��ستفادة�من�تخفيضات�من�الضرائب�او�

 .�ر�اح�املحققة

 متناع�عمدا�عن�تقديم�التصر�حات�ا��بائية�السنو�ة�و�الفصلية� . 

 املعامالت�التجار�ة�للم�لف�بالضر�بةالتعمد����اخفاء� . 

  

  : ���مادة�التحصيلالضر����ال��رب�/ثانيا

 املالية�ا��يدة��ة�امل�لفعدم��سديد�الضر�بة�بالرغم�من�وضعي. 

 عدم�التصر�ح��عنوان�عملھ���دف�ال��رب�من�ال�سديد . 

 عدم�استقبال�أعوان�الضرائب�ومنعھ�القيام�بم�ام�م�. 

 فق�عل��ا�من�طرف�مص��ة�الضرائبعدم�الوفاء�بالوعود�املت . 
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  اجراءات�تحسي��ا الصعو�ات�و�العراقيل�ال���تواجھ�الرقابة�ا��بائية�و: الثالث��املطلب

  : العراقيل�ال���تواجھ�الرقابة�ا��بائية الصعو�ات�و/  اوال

 ا��بائية�بتقديم�ذلك�من�خالل�عدم��عاونھ�مع��دارة� نقص�الو���الضر����من�طرف�امل�لف�بالضر�بة�و

 . ���منت���الشفافية املعلومات�و�التصر�حات�الالزمة�و

 عدم�و�جود�مقر�ثابت�الماكن�اشغال��عض�امل�لف�ن�بالضر�بة�و�بالتا���يصعب�معاينة�املمتل�ات  . 

 م�انيات�و�الوسائل�املادية�حيث��عا�ي��دارة�ا��بائية�ال����ساعد�م����أداء�وظائف�موضعف�نقص��. 

 إضافة�إ���قلة�الرواتب�و�نقص�ا��وافز�املادية�من�أجل����يع�م� و�جود�إطارات�مؤ�لة�للرقابةعدم��،

  . ع���بذل�مج�ودات�أك��

 عدم�الت�امل�و�الت�سيق�ب�ن��دارة�ا��بائية�و�مختلف��دارات��خرى�ب��ة�السر�امل�� . 

 ا��فاء��عيدا�عن�أع�ن�ا���ومات�ا�ساع�رقعة��قتصاد�غ���الرس���و�ذلك�بوجود�أ�شطة�ال���تتم����

 . وأيضا�املعامالت�التجار�ة�بدون�فوات���و�التعامل�نقدا�بدون�شي�ات

 

  : اجراءات�تحس�ن�الرقابة�ا��بائية / ثانيا

 أو�� �املكتو�ة ��عالم �بوسائل �باالستعانة �سواء �ا��بائية �الثقافة �و� �شر�و�عميم �السمعية ��عالم وسائل

 . ألطالع�امل�لف�بمخلف�املستجدات�و�التعديالت�ا��اصة�بالنظام�ا��با�يو�ذلك�البصر�ة�،�

 ا��رص�ع���صياغة�قوان�ن�و�توف���إجراءات�ضر��ية�ع���نحو�سليم�و�بطر�قة�محكمة�ال�ت��ك�للم�لف�

 .  �ستفادة�من��عض�الثغرات�ال���يتضم��ا�ال�شر�ع�الضر���

 � �من �عالية �تمتاز�بدرجة �ضر��ية �توفر�إدارة �خالل�يجب �من �و�التطبيق �التنظيم �حيث �من �سواء الكفاءة

 . التحس�ن�النو���و�الك���إلم�انيات�املادية�و�ال�شر�ة

 س�يل�إجراءات�العمل�ع���نحو�يكفل�ل�ا�الوقوف�ع���أحدث��ساليب�والوسائل�الفنية�املستخدمة�����

 . ا��قل�الضر���

 ب�ن� ��عاون ��خلق �ا��بائية �ال��دارة �و ��دارات �و��ن ��خرى �املحلية ��يئات �ا��مارك ��ذا�كمصا�� و

 . بالت�سيق�فيما�بي��ما�ب�بادل�املعلومات

 تأط���العمال�و�جلب�الكفاءات،�وز�ادة�أجور�م�ومنح�تحف��ات�مالية�ل�م.  
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  خالصة�الفصل

  

و�ال����نابحثتخص�موضوع�ال����ستخلص�من�خـالل�دراس�نا�للفصل�الثالث�و�املتمثل����الدراسـة�التطبيقيـة�

� �كـانت ��بمركز�الضرائب �����مستغانملوالية �آليا��ـا �بجميـع �ا��بائيـة �الرقابـة �تلع��ـا �ال�� �الكب��ة �املسا�مـة ،

�و �ا��بائية �التصر�حات ��� �او�التالعبات ��خطاء � كشف � ��� �الضر�ي�ن�دور�ا �والغش �ال��رب �ظا�رة م�افحـة

التخفيف�من�أثار��قتصادية�،�ال���تـؤدي�إ���جزائيةغرامـات�لبعض�امل�لف�ن�بالضر�بة�وذلك�بفـرض�حقـوق�و 

�اليھ�،�يت���لنا�كذلك�.   ���ظـل�نظـام�ضر����جزائري�تصر�حـي�واملالية�ا��د�سلبية� ومن�خالل�ما�تطرقنا

�خالل� �من �الضر��� �التحصيل �ز�ادة ��� �اليا��ا �بمختلف �ا��بائية �الرقابة �تلعبھ �الذي �والفعال �ال�ام الدور

�عمال�التدل�س�سة�،�غ����ان�املشا�ل� راءات�ال���تقوم���ا�وال���تؤدي�ا���كشف�مختلف��التالعبات�و�ج

املختلفة�ال����عان��ا��دراة�ا��بائية�قد�أثرت����جودة�الرقابة�ا��بائية�و�عرقلة�فعالي��ا��ش�ل�وا���مما�

� جعل�ا �من �ا��د ��� ��تنامي�سا�م �ال �ولكن �الضر��� �ال��رب ��تكبح�اظا�رة  .تماما
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،�باإلضافة�إ��� الضر�بة����اقتطاع�ما���إجباري�تفرضھ�الدولة��ش�ل���ا�ي�من�أجل��غطية�النفقات�العامة

 ،�و�التا���ف����عت���موردا��اما�ودائما�ل��ز�نة�العمومية،�و سياسية واجتماعية�وتحقيق�أ�داف�اقتصادية�

� �للضر�بة �ا��التأس�س �وصوال �تقدير�وعا��ا �غاية��من �إ�� �كمشروع �الضر�بة �التفك����� �من �يبدأ تحصيل�ا

�من ���ا سداد�ا �امل�لف � طرف �و�جراءات، �العمليات �من �مجموعة �عن ��و�عبارة �الضر��� ال����فالتحصيل

تؤدي�إ���نقل�دین�الضر�بة�من�امل�لف�إ���ا��ز�نة�العمومية�وفقا�للقواعد�القانونية�والضر��ية�املطبقة����

مجموعة�من��بفرض،�قامت�الدولة� ونظرا�لأل�مية�ال���تك�س��ا�الضر�بة�و��داف�ال���تحقق�ا. �ذا��طار

�مايتھ�من�ظا�رة�وسائل�مادية�و�شر�ة�� و متخصصةاج�زة�استحداث� الضمانات�ال���تح����ذا�الدين�و

 . ن�شر�بصورة�كب��ة�وسط�امل�لف�ن�بالضر�بة�وذلك�لعدة�أسباب�و�أساليب�مختلفةت���ال��رب�الضر����ال

�الع��� اجبار�ةإن�إلزامية�و� للتملص�من�ساليب�غ���املشروعة�أببعض�امل�لف�ن�إ���ان��اج��أدى �الضر��دفع

ا�وطرق�ا�و�ال���تعدد�أسالي��ب�ن�شر�بصورة�كب��ة����ا��زائر ت���ل��رب�الضر����الو��و�ما��عرف�بظا�رة�ادفع�ا�

�والتحديات�يبقى�ال��رب�الضر����من�ب�ن�النقائصحيث�،��اقتصادية�واجتماعية�جد�سلبية�اثار دوما�أتخلف�

  .�ا�ا��بائية�معضعف�اداء�و�عامل��دارة��ذه�الظا�رة�� ةو�الذي�زاد�من�حد،�ا�النظام�الضر���واج��ال���ي

البد�أن�تخضع��ذه�التصر�حات�للمراقبة،�والرقابة�،��ان�نظام�تصر����باعتبارهن�النظام�الضر����ا��زائري�ا

ا��بائية����وسيلة�قانونية��ستخدم�ا��دارة�ا��بائية�للتأكد�من���ة�ومصداقية�التصر�حات�املقدمة�من�

�و  �بالضر�بة �امل�لف�ن ���طرف ��خطاء �كشف �ع�� �ف�عمل �وتقو�م�ا�امل��لة �لت��يح�ا �الرقابة��و  ،ا تتخذ

ا��بائية�عدة�أش�ال�حيث�تنقسم�إ���الرقابة�العامة�وتتمثل����الرقابة�الش�لية�والرقابة�ع���الوثائق�ال���تتم�

�الضرائب، �مف�شيات �مستوى �ع�� �وتحديدا �ا��بائية ��دارة �م�اتب � و� داخل �املعمقة �الرقابة �شمل�ال��

لكن�و �،حاسبة�والتحقيق�املصوب����املحاسبة�والتحقيق�املعمق����الوضعية�ا��بائية�الشاملةالتحقيق����امل

  ،���ان� بالرغم�من��ل��ج�زة�املوضوعة�و��جراءات�و�الوسائل�املتخذة�لتعز�ز�عمل�نظام�الرقابة�ا��بائية

   .الرقابة�ا��بائيةالفعالية�التامة�و�املطلو�ة����اداء�تحقيق�حالت�دون��دارة�ا��بائية�عا�ي�م��ا��املشا�ل�ال���

  : اختبار���ة�الفرضيات

��و�� �الضر���،�:  الفرضية �التحصيل �لتفعيل �ا��بائية ��دارة ��ستخدم�ا �ال�� ��ليات �من �ا��بائية الرقابة

من�اجل�ممارس��ا�قد�وقد�حدد�ال�شر�ع�ا��با�ي�ا��زائري��ل�ا��قوق�والواجبات�و�الوسائل�املادية�وال�شر�ة�

حقوق�الرقابة��من�خالللالدارة�الضر��ية���حق�كفلھ�القانون�ا��بائ����ان�الرقابة�ا��بائية��حيثتحققت،�

ومن�اجل�ممارس��ا�منح�ل�ا�املشرع�ا��با�ي�اطارا�قانونيا�حدد�فيھ��ل�حقوق�وواجبات� �طالع�واملعاينة�، و

�ا��بائية �و�دارة �امل�لف�ن �وذلك كال�من �العمومية��، �ل��ز�نة �سواءا �لكال�الطرف�ن �العدالة �تحقيق �اجل من

،�او�للم�لف�بضمان�حقوقھ�وحمايتھ�من�أي��عسف�يمكن�ان�تمارسھ� باس��جاع�ا�ل�افة�حقوق�ا�ا��بائية

�عليھا�د �الضر��ية �للرقابة ، رة ��طار�التنظي�� ��� �فيت�� �واملادية �ال�شر�ة �للوسائل �بال�سبة ا��بائية� اما

�و�املف�شيات��الذي �و�املدير�ات ��ج�زة ��ل �وكذا ،� �ومسؤوليا��م �ا��بائية �بالرقابة �امل�لف�ن ��عوان ��ل حدد

  .امل�لفة�بالرقابة�ا��باية�اضافة�ا���املستحدثة�م��ا�كمركز�الضرائب�و�املراكز�ا���و�ة



 ا��اتمة�العامة  

 

 
89 

�الثانية � : الفرضية �و�ز�ادتھ �الضر��� �التحصيل ��مرتبطتفعيل �قد �ا��بائية �����ابالرقابة �اثبات �من� تم ،

الذي�ظ�ر�لنا�من�خالل�فعالية�اليات�الرقابة� ز�ادة�التحصيل�الضر���،���دور�الرقابة�ا��بائية�ل ابرازناخالل�

�اثاره �من �وا��د �الضر��� �ال��رب �طرق �اك�شاف ��� � �املحاس�ية� ا��بائية �التحقيقات ��� ��ليات ��ذه �وا�م ،

�املعمقة �ا��بائية � والتحقيقات �امل��رب �املبالغ �تحصيل ��عيد �ال�� ��دمن �مصا�� �ا�� �ا��بائية،�ادفع�ا رة

ال����عد�اساس�تقدير� باالضافة�ا���دور�الرقابة�ا��بائية����تحس�ن�جودة�التصر�حات�ا��بائية�للم�لف�ن�و

�ا��املة�الذي�يمكن�الدولة�من�اس��جاع�حقوق،�اضافة�ا���مسا�مة�برنامج�الرقابة�ا��بائية�الوعاء�الضر���

�و ،� �ا��بائية بفضل �الرقابة �دور �و������ كذلك �ردعية �جبائية �وغرامات �لعقو�ات �ا��بائية ��دارة �تفرض ���ا وال��

 .وتحد��س�يا�من�ال��رب�الضر������سا�م����ال��ام�امل�لف�ن�لقواعد�التحصيل�الضر����وز�ادتھو�قائية�

حديات�ال����عمل�الرقابة�ا��بائية�ع���ا��د�م��ا�قد�ظا�رة�ال��رب�الضر����من�ا�م�الت : الفرضية�الثالثة

،�حيث��عمل�الرقابة�ا��بائية�ع��� ،�و�ذا�ما�توصلنا�اليھ�من�خالل��عرفنا�ع����ذه�الظا�رة�وطرق�ا ثب�ت

�ثار�السلبية�ال���تخلف�ا�ع���املستوى��قتصادي�واملا���وذلك�بفقدان� اضرار�ا�و ا��د�م��ا�نظرا�خطور��ا�و

�وتحقيق� �الدولة �نفقات �تمو�ل ��� �الضر�بة �تلعبھ �الذي �الدور �تؤثر�ع�� ��امة �مالية �ملوارد �العمومية ا��ز�نة

�الضر��ية �العدالة �وغياب ��ان�شار�الفساد �سلبية �الثار�اجتماعية �اضافة ،� �واملالية �السياسية �وما� ا�داف�ا ،

�عدد� تكيف�ا�مع��غ��ات��نظمة�ا��بائية�و�و�� يؤكد�فعال�ان�ال��رب�الضر�����ش�ل�تحد�للرقابة�ا��بائية،

،�مما�جعل�الرقابة�ا��بائية� �ساليب�التدل�سية�ال����ستغل�ا�امل�لف�ن�لل��رب�من�ال��اما��م�ا��بائية الطرق�و

  . وسيلة�جد��امة�و�ضرور�ة����م�افحة�ال��رب�الضر����ولك��ا�لم�تن������كبح�ا�تماما

   : نتائج�البحث

  : ��فيما�ي مثلتت���مجموعة�من�النتائج�ال���توصلنا�إ�ھجوانب���عمقنا�� نا�للموضوع�و�ن�خالل�دراسم

_� �ا��بائية �الرقابة �ظا�رة �تماما �الضر���ال�تكبح �و�ال��رب �مسا�م��ا ، الغش ��الكب��ة�فرغم �ز�ادة �ردودية�م��

ظا�رة��كبححور�ا��سا����مازالت��عيدة�عن�طموحات�السياسة�ا��بائية�ال���م�ا��اإال� ، التحصيل�الضر���

�مجال�الرقابة�ا��بائية�ف ،الغش�الضر��� �وا����ة��� �ونقص�الكفاءات �ا��با�ي �ال�شر�ع �ال���تكتنف الثغرات

   . ظا�رةال �ذه�ا���تنامي�ىال��رب�الضر����اد�اساليب و�طرق و�بداع���� و�بت�ارلتطور�اضافة�ل

_� �بالضر�بة �للم�لف�ن �ال�املة �ا��ر�ة �يمنح �تصر��� �نظام �ا��زائري �الضر��� �تصر�حا�بالنظام ��م�تقديم

خاطئة،�فجودة� ،�لذا��عد�الرقابة�ا��بائية�ع����ذه�التصر�حات�الزمة�ال��ا�قد�ت�ون�غ�����يحة�و الضر��ية

  .التحصيل�الضر��������ساس�الذي�تنطلق�منھ�عملية� التصر�حات�ا��بائية����ا�م�عنصر�و

وفرت��دارة�ا��بائية�للقيام�بم�ام�الرقابة�ا��بائية�مجموعة�من��عوان�املحقق�ن�الذين�حدد�ل�م�القانون�_ 

تم�تطو�ر�ال�يا�ل�التنظيمية�للرقابة�ا��بائية�واستحداث�اج�زة�جديدة� ،�كما ا��با�ي�مسؤوليا��م�و�ال��اما��م

،�و�ذا�من�اجل�تدعيم� املؤسسات�ومراكز�الضرائب�و�املراكز�ا���و�ة�ل�حسب�تخصصھ�مثل�مدير�ة�ك��يات�

  .لتحصيل�الضر����عملية�ا،�والتقرب�اك���من�امل�لف�ن�بالضر�بة�و�سي���افضل�ل ال�يا�ل�املركز�ة
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��عت���_ �الذي �املصوب �و�التحقيق �امل�لف�ن �محاسبة ��� �و�و�التحقيق �شمولية �اقل �موجھ �رقا�ي اك��� اجراء

� �واقل �سرعة �من �ا�ساعا �الرقابة���املحاس�التحقيق �اليات �ابرز �ا��بائية �الوضعية �مجمل ��� �التحقيق و�كذا

  . ا��بائية����كشف�ال��رب�الضر����ال����عتمد�عل��ا��دارة�الضر��ية�بالدرجة��و������التحقيقات�امليدانية

_� �ل��ز�نة �مالئمة �ا��باية �اك���الطرق �من �املنبع �ا���ز�من ���� العمومية�عت���طر�قة �تطبيق�ا �يتم �حيث ،

�دخلھ �ع�� �بالضر�بة �امل�لف �ف��ا �يحصل �ال�� �مستمرة ال��ظة �ضر��ية �بحصيلة �تباعا �الدولة �تزود �ف�� ،. 

�دارة�ا��بائية�تقوم�بتحصيل�دين�الضر�بة�بقوة�القانون�اما�بالطر�قة�العادية��ا���ز�من�املنبع�او�الدفع�_

  .باالستعانة�بالقوة�العمومية����حالة�عدم�دفع�امل�لف�ن�الل��اما��م�باالقساط�من�طرف�امل�لف�ن�و�اما�

،�يمكن�لالدرة�ا��بائية��سليط�العقو�ات� من�طرف�امل�لف�ن���االضر�بة�اذا�ظ�رت�بوادر�تؤشر�لعدم�دفع�_

 . جبائية�او�عقو�ات�جزائية�غراماتالقانونية�ع���املتملص�ن�من�دفع�الضر�بة�سواء��انت�

�الو _ �ا��ل �ان �من �تماما �والتخلص �ا��با�ي �للتحصيل �التام �للتفعيل �حيد �وظا�رة �الضر��� ����ااثار� ال��رب

��يحة�ت�ون�ا��زائر�يكمن����تح���امل�لف�نفسھ��سلوك�سوي�وسليم�يكمن����تقديمھ�لتصر�حات�جبائية�

تحقيق� التنمية�و ��م�انة�الضر�بة� شفافة��عكس�واقع�وضعيتھ�املالية�وذلك�اقتناعا�منھ�با�مية�و دقيقة�و و

  .  �ذا��مر�لالسف�شبھ�غائب����اوساط�امل�لف�ن�بالضر�بة����ا��زائر و ، املنفعة�العامة�للمجتمع

   :التوصيات�و�ق��احات

�التوعوي���شتغال_ �تحقيق�املنفعة�العامة�و� �مية�الضرائب�وبأاك���ع���ا��انب تذك���امل�لف�ن�بم�ان��ا���

�مانتفاع�ستؤدي�ا���ا��صيلة�الضر��ية��أنبامل�لف�ن��قتنعذا�ا،�فا العمومية�بموارد�مالية��امةتزو�د�ا��ز�نة�

 .  عن�ال��رب�الضر����ملتصر�حات�جبائية�شفافة�و�امتناع��مسيؤدي�حتما�ا���تقديم��ذا�بخدمات�عمومية�

 ل�ست�لد��م�مستو�ات ن�امل�لـفميع�باعتبار�أن�ا��معقدة�من�أجل�أن�يف�م�ا���� وا��ة�و�غ ن�صياغة�قوان_

  . ستوى املبدون��عض�م�علمية�مرتفعة�و�

�النظر _ �إطار�قانو  و�ةا��بائي قوان�نال �غرات����إعادة �إيجاد �ينظم�محاولة ��ي � وا �امام �املجال امل��ر��ن��سد

  .�ا��د�من�نز�ف�ال��ر�ب�الضر��وذلك�من�أجل�ستحدثة�مطرق�و باساليب� و��ا�و��ستخدمو��استغلالذين��

 �مطالعو�ا ب�املستمر�والتدر امل��� ى�العل���وستو املبائية�من�خالل�رفع���دارة�ا� موظفي�الرفع�من�كفاءة�_

  .ن�آلخر�تطرأ�من�ح�ال���افة�املستجدات�والتعديالت� ��عدوما�

�غية�الية،�املز�ادة����الرواتب�و�التحف��ات�ال��تمام�با��انب��جتما���ملوظفي��دارة�الضر��ية�من�خالل�_

�امل��ر��نا �مع �والتعامل ��الرشوة �للضرائب �العامة �املدير�ة �ميثاق �تخالف �سلوكيات �ا�� ���وء�م �من  .  ��د

  :البحثافاق�

  :����خ���نأمل�من�خالل��ذا�البحث�أن�ي�ون�منطلقا�لبحوث�أخرى����املستقبل�مثل

  .ترقية��دارة�ا��بائية����ظل�التغ��ات��قتصادية_

  .النظام�ا��با�ي�ا��زائري����ظل��صالحات�الضر��يةاليات� _

�ا��ديدة�واقع_ �الضر��ية ��صالحات �وفق ��لك��ونية �ا��بائية �التصر�حات �ظل ��� �ا��بائية .الرقابة
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  امل��ص

،�وقد�خلصت� مدى�مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����تفعيل�التحصيل�الضر����ابراز ��دف��ذه�املذكرة�ا���

ا��بائية�ع����ذا��ساس��عت���الرقابة� �ذه�الدراسة�ا���ان�النظام�الضر����ا��زائري�نظام�تصر����و

ع���التصر�حات�الضر��ية�للم�لف�ن�وسيلة��امة�تؤدي�دورا�فعاال����التحصيل�الضر����و�اس��داد�مبالغ�

ائب�دارة�الضر اوسائل� �امة���ز�نة�الدولة�من�خالل�تطبيق�مختلف�اليا��ا�واش�ال�ا�باالستعانة���يا�ل�و

الخطاء�و�املخالفات����تصر�حات�امل�لف�ن�دور�اليات�الرقابة�ا��بائية����اك�شاف�ا�ل حيث�ت��ز�ا�مية�و

،�و�بالرغم�من�النتائج��يجابية�املحققة����اطار�محار�ة� وكذا�لطرق�ال��رب�الضر����ال����ستعملو��ا

كبح��ع��قدر��ا�معدم� الفعالية�التامة�و�بلوغ،���ان�الرقابة�ا��بائية�ال�زالت��عيدة�عن� ال��رب�الضر���

تطو�ر� ،�و�التا���يجب�ع���الدولة���عز�ز��م�انيات�املادية�وال��رب�الضر�����رةالتنامي�امل��ايد�لظا

  . الرقابة�ا��بائية����أداءالكفاءات�ال�شر�ة�لتحقيق�الفعالية�وا��ودة�املطلو�ة�

  :  ال�لمات�املفتاحية

 ال��رب�الضر������ --التصر�حات�ا��بائية����� -- الرقابة�ا��بائية����  -- التحصيل�الضر������� --الضر�بة��

SUMMARY 

This memorandum aims to highlight to what extent tax control contributes to the activation of tax 

collection. This study concluded that the Algerian tax system is a declarative system and on this basis, the 

tax control of tax declarations for taxpayers is an important means which plays an effective role in the 

collection of taxes and the collection of large amounts for the Plublic treasure. By applying its various 

mechanisms and forms using the structures and means of the tax administration When the importance 

and role of tax control mechanisms are evident in their discovery of errors and irregularities in the 

declarations of taxpayers, as well as the tax evasion methods they use, and despite the positive results 

obtained in the context of the fight against tax evasion, tax control is far from reaching its full effectiveness 

and its inability to Inhibit the growing growth of the phenomenon of tax evasion and, consequently, the 

State must strengthen its financial capacities and development Human skills to achieve the efficiency and 

quality required in the execution of tax audits. 
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Taxes  _  tax  collection   _   tax  control   _   tax  declarations   _   tax  evasion 
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	المطلب الثالث : الوسائل البشرية المكلفة بالرقابة الجبائية 
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	1_التحصيل الودي للضريبة (الطريقة العادية):
	1_1_التوريد المباشر: �
	_2_1 التوريد عن طريق الأقساط المقدمة:�
	1_3_طريقة الاقتطاع من المصدر:� 
	2_الطريقة الجبرية (الطريقة الغير عادية): 
	2_1_التنبيه :
	2_2_ممارسة المتابعات:�
	1_بالنسبة للمكلف بالضريبة :
	2_بالنسبة لادارة الضرائب :
	المطلب الثالث: اجراءات التحصيل الضريبي
	أولا/ تكوين الملف :
	ثانيا/إخضاع المكلف لنظام جبائي معين :
	ثالثا/ تحضير الإشعار بالدفع و تحصيل الضرائب:
	المبحث الثاني: تفعيل اليات الرقابة الجبائية في كشف التهرب الضريبي
	المطلب الاول:تعريف التهرب الضريبي وانواعه
	اولا/تعريف التهرب الضريبي:
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	اولا/مظاهر التهرب الضريبي :�
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	1_الاثار الاقتصادية :�
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	1_2_اعاقة المنافسة الاقتصادية :
	1_3_اعاقة التقدم الاقتصادي :
	1_4_التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي :
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	ان عملية التهرب الضريبي تتمثل في اغلب الاحيان في اخفاء المكلف لرقم اعماله او ارباحه الحقيقية ، وتتم
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	2_الاثار المالية: �
	2_1_النقص في الموارد والحد من قدرة الدولة على تغطية نفقاتها والقيام بواجباتها:
	2_2_الدفع بالخزينة العمومية الى البحث عن مصادر أخرى للحفاظ على قدرتها الانفاقية : � 
	2_3_انخفاض الدخل الفردي وقيمة العملة الوطنية :
	3_الاثار الاجتماعية :�
	3_1_غياب العدالة الضريبية والاجتماعية :
	3_2_انتشار الفساد في المجتمع :
	3_3_انخفاض القدرة الشرائية و المساهمة في تفشي البطالة والانحطاط المادي : 
	المطلب الثالث : تفعيل اليات الرقابة الجبائية
	اولا/حق الادارة في القيام بالرقابة الجبائية وفقا للقانون :
	ثانيا/التحقيق في المحاسبة والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية للمكلف :
	1_التحقيق في المحاسبة (vc) : �
	استدعت الضرورة، فبعد
	2_1_نطاق واهداف التحقيق المصوب:
	الجدول رقم ( 1 –I I  ): نطاق و اهداف التحقيق المصوب
	3_التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية (VASFE) : �
	_مراحل سير عملية التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية:
	أ) التحضير لعملية التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية :�
	ب) سير التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  :�
	المبحث الثالث : اسهامات الرقابة الجبائية في زيادة التحصيل الضريبي
	المطلب الاول : مساهمة الرقابة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية
	اولا/مفهوم جودة  التصريحات الجبائية :
	1_مفهوم التصريحات الجبائية : 
	2_مفهوم جودة التصريحات الجبائية:
	ثانيا/ مساهمة الرقابة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية :
	1_ مساهمة برنامج الرقابة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية :
	2_مساهمة جودة الرقابة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية :
	اولا: تحديد الضريبة الصحيحة :
	ثانيا: تعزيز الثقة العامة في الخدمة : �
	ثالثا_اقل تكلفة :
	3_مساهمة مؤهلات المراجع الجبائي في تحسين جودة التصريحات الجبائية :
	الشكل رقم ( 1 –I I )  :علاقة الرقابة الجبائية بجودة التصريحات الجبائية
	المصدر: من اعداد الطلب بناءا على معطيات المطلب الاخير
	المطلب الثاني: الاجراءات المستحدثة لتفعيل الرقابة الجبائية
	1_ اجرءات تحسين نظام الرقابة الجبائية : 
	2_عصرنة الادارة الجبائية :
	3_تعزيز و تدعيم التعاون والتنسيق مع مصالح الجمارك  :�
	و يتم ذلك عن طريق تكاثف وتناسق جهود مختلف  الهيئات التابعة لمصالح الجمارك والادارة الجبائية ب :
	المطلب الثالث: العقوبات الجنحية والغرامات لزيادة التحصيل الضريبي
	اولا/الغرامات الجبائية :
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