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وفي جميع مخاحل الحياة، ُيهجج ُأناس  مى وجه البديطة، ولم يعش بمعدل عن باقي البذخُوجج اإلندان ع

كخ كخ و يدتحقُّهن منَّا الذُّ   ،أولى الناس بالذُّ

مها عمى نفدي، وِلَم ال؛ فمقج ضحَّت من أجمي وام إلى من ُأفضِّ  ولم تجَّخخ ُجهًجا في سبيل إسعادي عمى الجَّ

 )ُأمِّي الحببية(.

صاحب الهجه الطيب،  روب الحياة، ويبقى من ُيديطخ عمى أذهاننا في كل مدمك ندمكهنديخ في د

 واألفعال الحدنة.

 )والجي العديد(. فمم يبخل عميَّ طيمة حياته

 إلى أصجقائي، وجميع من وقفها بجهاري وساعجوني بكل ما يممكهن، وفي أصعجة كثيخة

م لكم هحا البحث، وأتمنَّى أن يحهز عمى  رضاكم. ُأقجِّ

 



 

 

 

 

وأخيرر    عارى ا   رأس أ رلي ا يعرى ظاهرة ورىطرة ووىمعري  وأصررظل ذى  رلر  برأ      را وى   أشكر أوال

أصرررىصل وأارررىظعل وررر    اررر ه ا رررا رظ،رررىأ طرررأت   هرررأورة  ذرررب أشررركر أ ررربى س    رررر ب   رررأس  لررر    شرررر   ا رررا 

 صأورعل و ىارظل خط ة ذخط ة  ل  غ ظهىيي   لحث.

فرررل رظ،رررىأ طرررأت   هرررأورة  وهرررى أشررركر    رررىعأة    رررر   وأشررركر وررر  صرررذ  رررىطب وورررأل لهرررر  و ررر  ذى   يررر  

 أاضىء  ،عي   هعى شي ا ا عفض هب ذ ل ل   هعى شي.
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قرج تغصية  إجبارية تجفع بجون مقابل اقتصاع نقجي تفخضو الدمصة عمى األفخاد بصخيقة نيائية وىي الزخيبة 

 األعباء العامة.

مبجأ : ىيو  األممثروة في كتابة   دم سميثآ االقتراديأربعة قػاعج أساسية حجدىا السفكخ عمى قػم الزخيبة  تو 

 .ائيةبالجالسبادئ بسثابة دستػر تتبعو مختمف األنطسة  ىحه أصبحتحيث  ،االقتراد والسالئسة  ،اليقيغ ،العجالة

   أساليببإنتياج  و الحيغ يقػمػن  مزخائباألشخاص الخاضعيغ لبعس  إن الػاقع اإلقترادي كذف عغ وجػد 

ذكل خصخا و يإلى حخمان خديشة الجولة مغ مجاخيل  يؤديمسا مغ أجل التسمز مغ دفع الجيغ الزخيبي تجليدية و شخق 

 .    برفة عامة  و اإلقتراد الػششيبرفة خاصة  ميدانية الجولة عمى

 :  الزخيبية خصػرة كبيخة عمى مدتػييغتكتدي الجخائع و 

 تزخ بالخديشة  أننيا أه الجخائع مغ شحى أن باعتبارائية خصػرة عمى ميدانية الجولة تذكل الجخائع الجب : األولػى ــالسدت 

 . الشفقات الستدايجة سجادالعامة و  عباءاألة ــــة مغ مػاجيـي يسكغ الجولالجبائي الحالعامة و تقمز مغ الجخل 

شة العامة  فإنو ــمػارد الخدي أىعة عمى احج ـىػ السحافطائي خيع الجبجالت مغ األساسيجف ــا كان اليذو عميو فإ  

كالسرالحة التي بػاسصتيا يتع  الزخر لجبخ  قي العقاب و بالتالي متى وجج شخيفالزخر الحاصل لمخديشة يشت بانتياء

 .لزخورة لػضع حج لمتجخيع و العقابا ججتو   خيةيا كل التعػيزات و الغخامات التأخحو ك  ائيةبالجحقات تدسجاد كل الس

تخمق  أننيا أه الجخائع مغ شحى باعتبار أنإن الجخائع الجبائية تذكل خصػرة عمى االقتراد الػششي  : السدتػى الثاني 

ز فئة معيشة  مغ دفع الزخائب قج سمت أن إذ ،تسذ بسبجأ العجالة الزخيبية االقترادية و السؤسداتعجم التػازن بيغ 

 .ياج نفذ السدمظ و التيخب مغ االلتدام بجفعيا تنإيا  بئيذجع باقي السمتدميغ  بأدا



 ب
 

ه القػاعج حيخاعي السذخع عشج انتياجو سياسة التجخيع الجبائي شبيعة السخاشبيغ بي أن األولىو بالتالي فسغ  

 ن معطسيع شخكات تجارية و مؤسدات اقترادية تداىع في تشسية االقترادأليتسيدون عغ غيخىع   ألنيعالقانػنية 

لظ مغ حع شبيعتيا فيحج بم خض ما يتػافقفيف ه الجخائع حوعميو عشج فخض عقػبات جدائية يخاعي خرػصية ى، الػششي

 .مظ السؤسدات تيزخ ب أنذار الجخائع الجبائية دون نتا

فقج مشح السذخع  السقخرة  جخاءاتاإلتجخيع و التختمف عغ جخائع القانػن العام مغ حيث  ائيةبالجلجخائع و نطخا ألن ا

 تخاذإ وو الكذف عغ الجخائع الزخيبية   جسمة مغ الدمصات التي تسكشيا مغ البحث  الجبائي إلى اإلدارة الجبائية

 .بذأنياالسشاسبة  اإلجخاءات

في  قانػن اإلجخاءات الجدائية    و ىحا فيسا  نز عمييا كسا مشح السذخع الجدائخي آليات أخخى لمبحث و التحخي 

الجخائع   يخز دور أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص العام  و ذوي اإلختراص الخاص في  إثبات السديج مغ

 الزخيبية .

  : إشكالية البحث 

 : و انصالقا مسا سبق ذكخه إرتأيشا  إنو مغ السشصقي الػقػف عشج اإلشكالية  التالية

 الجدائخي مغ أجل ردع ىحه الجخيسة ؟و ماىي الػسائل التي وضعيا السذخع  ؟ ما مفيػم الجخيسة الزخيبية  -

 شخح اإلشكاليات التالية : و مغ أجل معالجة ىحه اإلشكالية إرتأيشا 

 ما ىي  مختمف أساليب التي يشتيجيا بعس السكمفيغ بالزخيبة في إرتكاب الجخائع الزخيبية ؟  -

 مغ ىع األشخاص األشخاص السؤىميغ لسعايشة و إثبات الجخائع الزخيبية  ؟ -

 في الحج مغ إنتذار ىحه الجخيسة ؟تداىع الزبصية القزائية ىل يسكغ أن  -

 فرضيات البحث  : 

 كإجابة إلشكالية الجراسة قسشا برياغة الفخضيات التالية:

 .الجخائع الزخيبية ىي جخائع ذات شابع خاص  -

 أشخاص مؤىميغ في البحث و التحخي . يتصمب  إثبات الجخائع الزخيبية -



 ج
 

 وسيمة فعالة لخدع الجخيسة الزخيبية . مختمف السرالح بيغ  التشديق -

  : دوافع إختيار المهضهع 

 مغ بيغ األسباب التي دفعتشي الختيار ىحا السػضػع ما يمي :

 .السيػل الذخري و الخغبة لمبحث في السػاضيع الخاصة في السجال الجبائي  -

 إستعسال أساليب خاصة في التحخي .إثباتيا خرػصية الجخائع الزخيبية و التي يتصمب  -

قمة الجراسات التي تشاولت ىحا السػضػع خاصة التي تبخز دور ضباط الذخشة القزائية في البحث و التحخي عغ ىحا  -

 الشػع مغ الجخائع .

و              خرػبة ىحا السػضػع مع كثخة األفكار التي يسكغ التصخق إلييا و محاولة إعصاء بعس االقتخاحات -

 التػصيات .

  : أهجاف الجراسة 

 أىجاف ىحا السػضػع : مغ بيغ

 التعخيف بالجخيسة الزخيبية .  -

 إضيار مجسػعة اآلليات و اإلجخاءات الستبعة مغ شخف اإلدارة الجبائية لمكذف عغ الجخائع الجبائية . -

 إبخاز أىسية التحقيقات الجبائية في الكذف عغ الجخائع الزخيبية .

 القانػني الحي وضعو السذخع لمزبصية القزائية  مغ أجل إثبات ىحه الجخيسة . تػضيح  اإلشار -

 الجخائع . ا الشػع مغ دور الزبصية القزائية في الكذف عغ ىحالتصخق إلى  -

 . لمحج مغ إنتذار ىحه الجخيسة السرالح  مختمف  التشديق بيغ ضخورة  التأكيج عمى  -

  : أهمية الجراسة 

 إلى ما يمي : الجراسةىحه تخجع أىسية  

 .السكانة اليامة  التي تحتميا الزخيبة كسػرد ىام لسيدانية الجولة مغ أجل القيام بالشفقات العامة  -

 .و التي يجب محاربتيا إستفحال الجخائع الزخيبية التي تعج مغ أخصخ الجخائع االقترادية  -



 د
 

، مسا يدمتدم  ضخورة  إستعساليع ألساليب وحيل مختمفةتدايج عجد األشخاص الستسمريغ مغ دفع الجيغ الزخيبي و  -

 .الكذف عشيع و تقجيسيع لمعجالة 

  : منهج الجراسة 

عمى ضػء شبيعة الجراسة و األىجاف  التي ندعى لتحقيقيا فقج ىيكمشا  مػضػع البحث  حػل  مشيجية عمسية و 

التحخي في الجخائع الزخيبية   شبقا لمقػانيغ  ذلظ بإتباع السشيج الػصفي و التحميمي حيث إستعخضشا آليات البحث و

 الجبائية  و أىع اإلجخاءات و الصخق السعتسجة مغ شخف اإلدارة الجبائية.

كسا قسشا بتدميط الزػء أيزا عمى وسائل البحث و التحخي التي مشحيا السذخع في قانػن اإلجخاءات الجدائية إلى 

 ب و كحا دور بعس السرالح األخخى في عسمية اإلثبات و السعايشة .كل مغ  ضباط الذخشة القزائية و مػضفي الزخائ

  : األدوات المدتخجمة في الجراسة 

 سا يمي :بقرج تحميمشا الجيج  لمبحث سػاء في جانبو الشطخي أو التصبيقي ، قسشا باإلستعانة 

 السدح السكتبي : يتسثل في اإلشالع عمى الكتب، السقاالت و الػثائق الخسسية . -

 القػانيغ و التذخيعات الزخيبية ، قانػن اإلجخاءات الجدائية ،  قانػن العقػبات ، القانػن التجاري  . -

 كتب و محكخات تخخج . -

 الجورات التكػيشية لمسجيخية العامة لألمغ الػششي . -

 السػاقع اإللكتخونية . -

  : دراسات سابقة 

مغ خالل السدح السكتبي الحي قسشا بو يسكغ تػضيح أىع الجراسات التي ليا عالقة بسػضػعشا حيث إتجيت إلى 

 ناحيتيغ أساسيتيغ : 

 

 دراسات تناولت الرقابة الجبائية كهسيلة لمكافحة الغش الضريي  : 



 ه
 

ف بجخيسة الغر الزخيبي و معطع ىحه الجراسات أشارت إلى اإلشار القانػني  الحي وضعو السذخع الجبائي  لمتعخي

 ىسيا : أ كحا سمصات  التحقيق التي مشحيا إلى إدارة الزخائب مغ اجل إثبات و معايشة ىحه الجخيسة  حيث مغ 

جامعة  2015/2016رضػان العسػدي، جخيسة الغر الزخيبي، محكخة لشيل شيادة الساستخ في الحقػق ، سشة  -

 قاصجي مخباح ورقمة  .

،  2014/2015، التجقيق الزخيبي، محكخة نيل شيادة ماستخ في العمػم اإلقترادية ، سشة  فزيل أسساء و مغ معيا -

  -سعيجة  –جامعة د/مػالي الصاىخ 

 دراسات تناولت صالحيات الضبطية القضائية  في البحث و التحري عن الجرائم : 

و التحخي في  أجل البحث معطع ىحه الجراسات أشارت إلى اإلشار القانػني الحي وضعو السذخع لمزبصية  مغ

 ، حيث مغ أىسيا : الجخائع برفة عامة

في الحقػق ،   خلجدائخي ، محكخة لشيل شيادة ماستبػعػيشة أميغ شعيب، إختراصات  الزبصية القزائية في القانػن ا -

 –بجاية  –، جامعة عبج الخحسغ ميخة  2012/2013سشة 

  : صعهبات الجراسة 

 في البحث و التحخي في الجخائع الزخيبية . الزبصية القزائية قمة السخاجع التي تتحجث عغ دور  -

 عامل ضيق الػقت حيث أنو مغ الرعب تغصية السػضػع بذكل جيج في مجة شيخيغ . -

   : خطة البحث 

ثالثة فرػل ، أيغ  لإلجابة عمى التداؤل الخئيدي و التداؤالت الفخعية السصخوحة عسجنا إلى تقديع الجراسة إلى

تشاولشا في الفرل األول  آليات البحث و التحخي في إشار التذخيع الجبائي  حيث سشتصخق إلى الجخائع الزخيبية في 

األشخاص  ثعاإلختراص  في معايشة الجخائع الزخيبية خيبية وكحا التذخيع الجبائي  مغ خالل دراسة  ماىية الجخائع الز

 الخاضعػن لمجداء .

أساسا في البحث و  لستسثمةحخي السخػلة لإلدارة الجبائية  و الجداءات السقخرة و البحث و الت وسائلكسا سشجرس  

 التحخي  عغ شخيق مسارسة حق اإلشالع ، السعايشة و الخقابة الجبائية  .



 و
 

لجدائية حيث تشاولشا الجخائع الزخيبية في إشار قانػن اإلجخاءات ا في التحقيقو في الفرل  الثاني سشقػم بجارسة 

 اإلختراص في معايشة و متابعة الجخائع الزخيبية ثع   اإلختراصات القانػنية  السحجدة ألعزاء الزبط القزائي .

التي تشتيجيا الزبصية القزائية حيث تصخقشا  التحقيق و دور التعاون في الجخائع الزخيبيةكسا قسشا بجراسة أساليب 

 ات العادية و اإلستثشائية  ثع  حجية محاضخ أعزاء الزبط القزائي . إلى التحخي في إشار اإلختراص

ببعس اليياكل التابعة لمسجيخية العامة الزخائب و مغ بيشيا السجيخية التعخيف أما في الفرل الثالث فدشتصخق إلى 

تتعمق بقيام مديخ مؤسدة خاصة  بإستعسال أساليب  ثع نتصخق إلى دراسة حالة تصبيقية  ، الئية لزخائب وىخان غخبالػ 

البحث و التحخي  السدتعسمة  مغ شخف ضابط  تقشياتأيغ سشػضح  الزخيبي ،  الحقإحتيالية قرج التسمز مغ دفع 

 الذخشة القزائية  و كحا مخاقب إدارة الزخائب مغ أجل الػصػل إلى إثباتات مادية في القزية .



 



 

 

 

 

 

 مقدمة

 . الفرل األول : آليات البحث و التحري في إطار التذريع الجبائي 
 تسهيد 
  : الجرائم الزريية في التذريع  الجبائيالسبحث األول 

 الجرائم الضريبية: ماهية السطمب األول 
 مفههم الجريطة الضريبيةالفرع األول : 
  :أركان الجريطة الضريبيةالفرع الثاني 
  : أساليب إرتكاب الجرائم الضريبيةالفرع الثالث 

 اإلختصاص في معايظة الجرائم الضريبية و األشخاص الخاضعهن للجزاء السطمب  الثاني : 
  : األشخاص الطؤهلين لطعايظة الجرائم الضريبيةالفرع األول 
 اإلختصاص القضائي في الجريطة الضريبيةفرع الثاني : ال 
  : األشخاص الخاضعهن للجزاءالفرع الثالث 

  : و الجزاءات السقررة البحث والتحري السخهلة لإلدارة الجبائية وسائلالسبحث الثاني 
 البحث والتحري الطخهلة لإلدارة الجبائية وسائل : السطمب األول 

 التبريرات  و حق االطالع، طلب التهضيحات التحري عن طريق مطارسةالبحث و  : الفرع األول
 و إجراء الطعايظات

 البحث و التحري عن طريق الرقابة الجبائية : الفرع الثاني 
 الجزاءات الطقررة لجريطة الغش الضريبي : السطمب الثاني 

 العقهبات الجزائية الطقررة للشخص الطبيعي : الفرع األول 
 العقهبات الجزائية الطقررة للشخص الطعظهي  : الفرع الثاني 

 خالصة الفرل األول 
 إطار قانهن اإلجراءات الجزائية التحقيق في الجرائم الزريبية  : الفرل الثاني 
 تسهيد 
 : اإلختراص في معايشة و متابعة الجرائم الزريبية السبحث األول 

 األشخاص الطؤهلين لطعايظة الجرائم الضريبية و مباشرة الجعهى الجزائية العطهميةالسطمب األول :  . 



  أعضاء الضبط القضائي ذوي اإلختصاص العامالفرع األول : 
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 تسهيج :

الزخيبي  الحققػاعج صارمة لمحج مغ  الجخائع التي تيجف إلى التسمز مغ دفع  السذخع الجبائي  وضع لقج

 . عغ ىحا الشػع مغ الجخائع و وسائل تسكغ اإلدارة الجبائية مغ الكذف آليات  وضع  و

ليات البحث و التحخي في إشار التذخيع الجبائي آو مغ ىحا السشصمق سشحاول التصخق في الفرل األول إلى 

قانػن الزخائب غيخ مباشخة ، الستسثل في التقيشات الجبائية الخسدة و ىي :  قانػن الزخائب السباشخة و الخسػم السساثمة، 

 مبحثيغ : إلى  حيث قدسشا الفرل األولقانػن التدجيل، قانػن الصابع، ، عمى رقع األعسال  الخسعقانػن  

 ـ ية في التذخيع  الجبائي الجدائخي بالجخائع الزخيب يتعمق  الحي السبحث األول 

و البحث و التحخي السخػلة لإلدارة الجبائية  وسائلتدميط الزػء عمى فقج تع تخريرو ل ما البحث الثانيأ

 .الجداءات السقخرة
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 .في التذخيع  الجبائي الجخائؼ الزخيبية  السبحث األول :
بيغ السذخع في مختمف القػانيغ الجبائية  اإلشار القانػني ليحه الجخيسة و نطع آليات البحث والتحخي لقج 

 األشخاص السؤىميغ لسعايشتيا و  الجية القزائية السخترة لمشطخ فييا . بخرػصفييا 

 . الجخائؼ الزخيبية ماهية: السظمب األول
لع يعصي السذخع الجبائي أي تعخيف دقيق لمجخيسة الزخيبية و إنسا إكتفى فقط بحكخ بعس  األفعال غيخ 

 .قانػنية  التي  قج يمجأ إلييا السكمف بالزخيبة قرج التسمز الزخيبي 
 وفي الفخع الثاني  ياإلى مفيػم الجخيسة الزخيبية في الفخع األول  ثع أركانعمى ىحا األساس سشتصخق و 

 .مختمف أساليب إرتكابيا في الفخع الثالث 
 األول : مفهؾم الجخيسة الزخيبية  الفخع

كانت نتيجة التصػرات العجيجة التي مخت بيا عبخ الدمغ سػاء مغ ناحية شبيعتيا إن تعجد التعاريف الزخيبية 
 .لمتشسية، فيشاك مغ يعتبخىا أداة لتحقيق األىجاف السالية ، و ىشاك مغ يعتبخىا وسيمة الجولة السالية  و خرائرياأ

 و مغ أىع التعاريف التي عخفت بيا الزخيبة نجج : 
و الييئات العامة السحمية الفخد عمى دفعو إلييا برفة نيائية ليذ في مقابل إنتفاعو إنيا مبمغ مغ الشقػد تجبخ الجولة  -

 لخجمة معيشة و إنسا لتسكشيا مغ تحقيق مشافع عامة .
         أو تعخيزيا لمخصخ سمبيا يشصػي عمى إىجار لسرمحة ضخيبية  أوكان ايجابيا  عسل كل  بأنيا أيزا تعخف  -

 يخصج لو القانػن جداءا جشائيا ، و السقرػد مغ السرمحة الزخيبية كل عبء ضخيبي يحسيو جداء جشائي . و
بو الزخيبة عمييا ، فيقرج  عاه إبتغاء ضياع حق الخديشة في إقتصكل سبيل يمجأ إليو السسػل أو غيخ  بأنياعخفت  -

 مغ الزخيبة كميا أو بعزيا التسمزاإلضخار بالجولة و تبعا اإلضخار بسرمحة الجساعة ، ويدتػي أن تكػن الغاية مشو 
1. 

 ئئي ، فالتيخب الجبائي ىػ التخمز مغ عبو الجخيسة الزخيبية قج تكػن عغ شخيق التيخب أو الغر الجبا
مقانػن ، ولكغ الستيخب يكػن بحلظ قج استفاد مغ الثغخات السػجػدة فيو لالزخيبة كميا أو جدئيا دون مخالفة أو إنتياك 

 بالخغع مغ سػء نيتو. 
الزخيبة ، وىحا أما الغر الجبائي فيقرج بو تمظ الدمػكيات والسسارسات التي تتع بيجف التحايل وتجشب أداء 

 . 2خارج إشار القانػن أي السسارسات غيخ السذخوعة
                                                           

 48، ص  47، ص  42، ص  1999أ. حديؽ مرظفى حديؽ، السالية العامة، ديؾان السظبؾعات الجامعية، الظبعة سشة  11
 . 69، ص 1997أ. فالح دمحم ، الغش الجبائي و تأثيخه عمى دور الجباية في التشسية اإلقترادية ، الظبعة   2
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تجليدية مغ جانب السكمف بالزخيبة  وقج يترف التيخب الجبائي بالغر الجبائي في حالة استخجام شخق احتيالية و      
  بقرج التخمز مغ عبء الزخيبة .

 تتذابيان في الشقاط التالية : يتزح مغ خالل مفيػم التيخب و الغر الزخيبييغ أنيسا ضاىختان 
 . يسارسان مغ شخف السكمف بالزخيبة سػاء كانػا أشخاص شبيعيغ أو معشػييغ 
 . اليجف مغ إرتكابيسا مذتخك و ىػ التخمز مغ دفع الزخيبة إما برفة كمية أو برفة جدئية 
  لمجخيستيغ أثخ سمبي عمى الخديشة العسػمية و ىحا مغ خالل حخمانيا مغ مبالغ ىامة مغ اإليخادات

 الجبائية .
بيشيسا فيكسغ في أن التيخب الزخيبي يعتبخ أسمػبا شخعيا أي أن السكمف يدعى إلى  أما بخرػص اإلختالف

التخمز مغ دفع الزخيبة دون السداس بالقػاعج و الشرػص التذخيعية مغ خالل استعسال الثغخات القانػنية ،  أما الغر 
 الزخيبي فيػ أسمػب غيخ شخعي يتزسغ مخالفة األحكام و التذخيعات الجبائية  .

 . لفخع الثاني : أركان الجخيسة الزخيبيةا
ال تختمف أركان الجخيسة الزخيبية عغ األركان الكالسيكية السعخوفة لمجخائع برفة عامة و ىي الخكغ 

 الذخعي ، الخكغ السادي و الخكغ السعشػي .
ال " و ىػ: إن السبجأ العام في الخكغ الذخعي مشرػص عمية في السادة األولى مغ قانػن العقػبات : الخكؽ الذخعي  .  1

عمى ىحا األساس ال بج مغ خزػع الفعل لشز تجخيع سػاء وجج ، "  جخيسة و ال عقؾبة أو تجابيخ أمؽ  إال بشص قانؾني
 ىحا الفعل في قانػن العقػبات أو في  القػانيغ السكسمة لو .

نرػص أن الجخائع الزخيبية ىي جخائع ذات شابع خاص فإن السذخع الجدائخي عسل عمى وضع  و بسا
و التحايل و التسمز مغ دفع الزخيبة  و أقخ عقػبات مالية و جدائية عمى  كل مغ يختكب ىحا الفعل  الغرقانػنية بسشع 

 :  التاليةية الخسدة قشيات الجبائ، حيث أن الخكغ الذخعي يدتسج نرػصو مغ الت مقانػن لالسخالف 
  : نرػص   القدع الدابع، الجدء الخابع  ،الثاني بابوتزسغ في الحي  قانؾن الزخائب السباشخة و الخسؾم السساثمة

 (، 308( إلى )303) السػاد مغ  تتعمق بالغخامات الجبائية و العقػبات الجشحية لسختكبي الجخائع الخاصة بيحا بالقانػن 
فزال عمى العقػبات الجشائية السصبقة يعاقب كل مغ تسمز أو حاول التسمز  عمى ما يمي : (  303سثال تشز السادة )ف

يأتي :  بالمجػء إلى أعسال تجليدية في إقخار وعاء أي ضخيبة أو حق أو رسع خاضع لو أو ترفيتو كميا أو جدئيا بسا
الحبذ  ، دج 100.000الحقػق الستسمز مشيا   يفػق مبمغدج عشجما ال 100.000دج إلى  50.000غخامة مالية مغ 
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دج أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ عشجما  500.000دج إلى  100.000مغ شيخيغ إلى ستة أشيخ  و غخامة مالية مغ 
 .1دج   1.000.000يفػق مبمغ الحقػق الستسمز مشيا 

  ( إلى 114، السػاد مغ )تزسغ في القدع الثالث مػاد تتعمق بالعقػبات الحي  :عمى رقؼ األعسال الخسؼقانؾن
و     ( مغ قانػن الزخائب السباشخة303يعاقب شبقا لمسادة ) بسا يمي : ''(  117السادة ) (،  فقج نرت  مثال139)

أساس الزخائب  مغ   بإستعسال شخق تجليدية الخسػم السساثمة كل مغ تسمز أو حاول التسمز برفة كمية أو جدئية و
  .''أو الحقػق أو الخسػم التي يخزع ليا أو ترفيتيا أو دفعيا 

 تزسغ في الباب الحادي عذخ ، نرػص تتعمق بالتحريل و السشازعات فيسا الحي  :قانؾن الزخائب غيخ مباشخة
القػاعج  ،الخاصة ، قسع الغرالعقػبات و  العقػبات الجبائية ،البحث في السخالفات ، إثبات السخالفات و متابعتيا بيتعمق 

 ( .557( إلى )499مغ  ) السػاد السذتخكة لسختمف العقػبات
أو جدء مغ   عاقب كل مغ يدتخجم شخق احتيالية لمتسمز مغ مجسػعبسا يمي : ''ي ( 532السادة) فقج نرت مثال  

دج  200.000دج إلى  50.000 أو الخسػم التي ىػ خاضع ليا بغخامة مغ  وعاء الزخيبة أو الترفية أو دفع الزخائب
 .''و بالحبذ مغ سشة إلى خسذ سشػات أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ 

 ( إلى السادة 119،  السادة )تزسغ  في القدع الخامذ نرػص تتعمق بالغر الجبائيو الحي  :قانؾن التدجيل
اإلغفاالت  لفي التدجي خيختأنرػص تتعمق بالعقػبات الجبائية عغ عجم التدجيل أو ال، ، الباب الدادس(121)
 ( .122( و)93السػاد )الترخيحات الخاشئة ، اإلخفاء و الغر الجبائي  و 

فزال عغ العقػبات الجبائية السصبقة  يعاقب كل مغ تسمز أو حاول بسا يمي : ''   (119السادة )فقج نرت مثال  
شخق  باستعسالولخسػم التي ىػ خاضع ليا التسمز كميا أو جدئيا مغ وعاء الزخيبة أو ترفيتيا أو دفع الزخائب أو ا

دج و حبذ مغ سشة إلى خسدة سشػات أو بإحجى ىاتيغ  20.000دج إلى 5.000تجليدية بغخامة جدائية تتخاوح مغ 
 .''العقػبتيغ فقط

 السذاركة و العػد . ، الغرفي  سحاولة ال أيزا عمى  القػانيغ الجبائية كسا تعاقب 
 الخكؽ السادي:  .2

ل شخق احتيالية ، التسمز مغ اإستعسو ىي :  مغ ثالثة عشاصخ يتكػن لخكغ السادي لجخيسة الزخيبة إن ا
 الزخيبة . ءالزخيبة و العالقة الدببية بيغ استعسال الصخق االحتيالية والتسمز مغ آدا

 إستعسال  الظخق االحتيالية :  . أ
، و قج  1ما لع يدتعسل الفاعل السكمف بالزخيبة شخق تجليدية  ال يقػم الخكغ السادي ألي جخيسة ضخبيبة

 ، حيث أن السذخعأساليب االحتيال في التعخيفات السحكػرة في قػانيغ الزخائب عمى سبيل السثال و ليذ الحرخ  جاءت
 بالتالي ال يسكغ تقييجىا .ألن ىحه الجخيسة متحخكة و  لع يعخفيا برفة دقيقة بل تخك السجال مفتػحا أمام اإلدارة الجبائية  

                                                           
، ص 2014/2015جامعة د/مؾالي الظاهخ، سعيجة سشة  العمؾم اإلقترادية، تخ فيفزيل أسساء و مؽ معها، التجقيق الزخيبي ، محكخة ماس 1
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قج تع ذكخ بعس األفعال التي تعج شخقا احتيالية كل حدب القانػن السشطع ليا وبرفة عامة تتفق بعس مػاد و 
وقانػن الخسع عمى رقع األعسال عمى اعتبار  والخسػم السساثمة ةسباشخة وقانػن الزخائب السباشخ القانػن الزخائب غيخ 

 :2تجليدية اتي بيانيا شخقاألعسال اآل
  في سجل الجخد  و عغ تدجيل أو األمخ بتدجيل حدابات غيخ صحيحة أو صػرية في الدجل اليػميعسجا اإلغفال

خصاء مغ القانػن التجاري أو الػثائق التي تحل محميا عشجما تتعمق األ ( 10( و )09)السشرػص عمييسا في السادتيغ 
 لتي أقفمت حداباتيا.ابالدشػات السالية 

 .إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو مشتجات تصبق عمييا الزخائب أو الخسػم السفخوضة 
  أو  إما عمى تخفيف الزخائب أو الخسػم، غيخ صحيحة تجعيسا لصمبات تخمي إلى الحرػل  ة أور تقجيع وثائق مدو

خرة لرالح بعس الفئات مغ السكمفيغ وإما عمى االستفادة مغ السدايا الجبائية السق، تخفيزيا أو اإلعفاء مشيا أو استخجاعيا
 بالزخيبة .

 .اإلغفال أو التقميل عغ قرج في الترخيح عغ رقع األعسال 
 .استعسال فػاتيخ أو اإلشارة إلى نتائج ال تتعمق بعسميات فعمية 
  بيع أو محاولة بيع  وكحلظأجل دفع الزخائب  مغة أو سبق استعساليا ر استعسال الصػابع السشفرمة أو شػابع مدو

 الصػابع السحكػرة أو السشتجات التي تحسل تمظ الصػابع.
 أو اإليخادات  تحت عشػان غيخ صحيح، قرج إخفاء األرباح القيام عغ قرج بتدجيل مراريف تتحسميا مؤسدة ما

 الخاضعة لمزخيبة باسع السؤسدة نفديا أو الغيخ.
القانػن  والحي فخض االحتيالية ىػ اإلخالل بػاجب الرجقمغ كل ما سبق ندتخمز أن السقرػد بالصخق 
 ة.يدارة الزخيباإلعمى السمتدم الزخيبي في اإلقخارات واألوراق التي يقجميا  إلى 

  : التسمص الكمي أو الجدئي  مؽ الزخيبة  -ب  -
لقيام الجخيسة ال يذتخط القانػن كسا أنو  ،  أداء الزخيبة كميا أو بعزيامغ عجم    إما التسمز يكػن 

مغ  303شبقا لمسادة  ، السحاولة تكفي لقياميافعجم الجفع الجيغ الزخيبي  ة أن تؤدي إلى نتيجة معيشة وىي يالزخيب
( مغ 117مغ قانػن الزخائب السباشخة و كحا السادة ) ( 532)قانػن الزخائب السباشخة و الخسػم السساثمة و كحا السادة 

 .  مغ قانػن التدجيل  ( 119قانػن الخسع عمى رقع األعسال و كحا السادة )
 العالقة الدببية بيؽ التسمص مؽ الزخيبة و الظخق االحتيالية : -

وبالتالي  استعسميا الجانيالتي  لقيام الجخيسة يجب أن يتع التسمز مغ الزخيبة بشاء عمى الصخق االحتيالية 
أو في تقخيخ اإلعفاء فإن الجخيسة في فخض الزخيبة إذا تخمز السسػل مغ الزخيبة نتيجة لخصأ ارتكبتو اإلدارة الزخيبية 

 .  تشعجم
                                                                                                                                                                                                                 

 . 385ص  –دار هؾمة  –  الظبعة الثانية –الؾجيد في القانؾن الجدائي الخاص و الجخائؼ اإلقترادية و بعض الجخائؼ الخاصة  –د.أحدؽ بؾسقيعة  1
 مؽ قانؾن الزخائب السباشخة و الخسؾم السساثمة . 193أنغخ السادة  2
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السبالغ التي تدخي  سعجم اإلشالع عمى الػثائق السدورة التي أخفى فييا الجاني بعكلكغ في حالة خصأ اإلدارة 
 .فإن العالقة الدببية متػاججة في ىحه الحالةبة، زخيعمييا ال

 الخكؽ السعشؾي:  . 3 -
يختكب  وفتتصمب تػفخ قرج جشائي عام يتسثل في عمع الجاني بأن، عسجية مغ الجخائع التعتبخ الجخيسة الزخيبية 

 الزخيبة كميا أو بعزيا .دفع مغ  التسمزفعال  مغ أفعال االحتيال، مغ شأنو أن يؤدي إلى 
يتسثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التخمز مغ الزخيبة كميا  ،وباإلضافة إلى القرج العام يجب تػفخ قرج خاص

 أو بعزيا.
 تزسغ نرػص بخرػص معاقبة  3و  2و  1الفقخة  ( 303)نذيخ بأن قانػن الزخائب السباشخة في السادة 

 و العػد في الجخائع الزخيبية .1و اإلشتخك   السحاولة
 : أساليب إرتكاب الجخائؼ الزخيبية الثالث الفخع 

أو األرباح أو   إن الجخيسة الزخيبية تتجدج عغ شخيق استعسال السكمف تقشيات مختمفة بيجف التقميل مغ الجخل
، حيث مغ أىع عميوالسفخوضة قانػنا   و بالتالي التخمز مغ أعباء الزخيبة أو التسمز مغ دفعيا مغ حجع رقع األعسال 

 ىحه األساليب نجج ما يمي : 
 التحايل السحاسبي :  -1

 ألساليب التالية :  لالسكمف بالزخيبة  إستعسالو ذلظ عغ شخيق 
  :  تزخيؼ التكاليف  -

إن القػانيغ الجبائية تدسح لمسكمف بأن يقػم بخرع األعباء و التكاليف مغ األرباح الخاضعة لمزخيبة ويذتخط 
ه األعباء متعمقة بسسارسة نذاط السؤسدة و مجعسة بػثائق تبخيخية وأن تكػن في حجود الدقف حتى ال يبالغ حأن تكػن ى

، وإذا لع تكغ عمى ىحه الرػرة  فإنيا تخمق شكػكا تؤدي ىحا فقط بالشدبة لميبات و اليجايا و مراريف اإلستقبال و فييا 
 .1بسرمحة الزخائب إلى البحث فييا والتحقق مشيا

والػاقع يبيغ إن السكمف يحاول دائسا إدخال نفقات ولػ وىسية مغ أجل تخفيس الخبح الخاضع لمزخيبة و 
  : يمي مغ بيغ األساليب التي يمجأ إلييا السكمف نحكخ ما

 تدجيل األجػر و السختبات الخاصة بعسال وىسييغ في دفاتخ السحاسبة و ذلظ برفة صػرية   -
 .32تقشية االىتالك   التالعب في الحدابات بػاسصة   -

                                                           
 . 22ص ،  1998 ، سشة د.أحدؽ بؾسقيعة ، الغش الزخيبي ، مجمة قزائية العجد األول 1

2 George Sauvageot , précis de fiscalite , Edition 97/98 ,p70 
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  .تدجيل تخميسات عمى السباني الخاصة بالسؤسدة و ىي في الػاقع متعمقة بسداكغ مديخييا  -
تدجيل مذتخيات في حدابات السؤسدة وىي في الػاقع خاصة بسديخىا ومغ أمثمتيا شخاء األثاث السشدلية و ىكحا يعسج  -

 السكمف دائسا إلى تزخيع نفقاتو بذتى الصخق ووسائل. 
  التحاليل بتخفيض اإليخادات  -

 إن عسمية تخفيس اإليخادات تعتبخ شكال مغ أشكال عخقمة دخػل الزخائب  و الخسػم لمخديشة العامة
في الترخيح الحي يقجمو السكمف عادة لإلدارة الجبائية، مغ حيث احتػائو عمى إيخادات  يلوقج يتجدج ىحا الشػع مغ التحا
يخادات لإلتخفيس  ات عسميبيغ و نحكخ مغ  لألوعية الزخيبية ، تعصي الرػرة الحقيقية  بديصة أو ذات أرقام مذبػىة ال

 :ما يمى 
 . 1بيع الدمع دون فػاتيّخ، وبحالظ يتفادى السكمف إخفاء جدء مغ رقع  أعسالو  -
 .البائع و السذتخي  بيغ  تفاقإالسبيعات بأقل مغ ثسشيا الحقيقي و يكػن ىحا ب فػتخة -
 .تحػيمية  الرشاعة العجم تدجيل اإليخادات الشاتجة عغ بيع الشفايات السدتخخجة مغ مػاد   -
الذيكات البشكية في التعامالت مع الدبائغ حتى ال يكػن ىشاك أي أثخ لمعسمية سػاء في مختمف عجم إستعسال  -

 الدجالت السحاسبية و كحا في البشػك .
 التحايل السادي :   -02 

و يجعميا   السادي يتسثل في إخفاء السكمف لدمع و مشتجات ومػاد خاضعة في الػاقع لمزخيبةإن التحايل 
 إخفاءا  جدئيا يؤدي فقط إلى التقميل مغ عبىء الزخيبة أو ايكػن إخفاء ، حيث قج بعيجا عغ مخاقبة أعسال اإلدارة الجبائية

  .كميا يجعل السكمف يتسمز مغ مجسل الزخيبة 
 :اإلخفاء السادي الجدئي    -أ-

في ىحه الحالة يحخص السكمف عمى "إعالن قيسة اقل مغ القيسة الحقيقية لمسادة الخاضعة لمزخيبة تيخبا مغ 
 دفعيا جدئيا،  و مغ صػر ىحا اإلخفاء السادي الجدئي ما يمي : 

 حالة مسارسة نذاشات خفية إلى جانب الشذاط الخئيدي . -
 السكمف لسقاييذ اإلنتاج السحجدة مغ شخف القانػن مثال التالعب في نػعية السشتػج . عجم إحتخام -
 .2لجى الجسارك بكسيات أقل مغ الكسيات السدتػردة تيخبا مغ دفع الزخيبة  الترخيح -
 التحاليل السادي الكمى  -ب-

                                                           
1

 السساثمة .مؽ قانؾن الزخائب السباشخة و الخسؾم  125السادة  

 . 246د.احسج جامع، عمؼ السالية العامة، الجدء األول، الظبعة الثالثة، دار الشهزة العخبية مرخ، ص  2
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السباشخة ، أي عادة ما يستشع يحجث ىحا اإلخفاء عشجما يخيج السكمف التخمز كمية مغ دفع ضخيبة مغ الزخائب 
عغ تقجيع إقخار بجخمو شبقا لمشرػص القانػنية ، كسا يحجث أن يخفي الذخز أمػالو كميا بصخيقة أو بأخخى و ذلظ بعج 

 تحجيج وعاء الزخيبة و ربصيا  .
ء مرانع أو ،  فغالبا ما يقػم األفخاد بإنذاعميو الزخيبة  فخضحيشئح ما يسكغ لجيو واإلدارة الجبائية ال تجج 

كحالظ البيع  خاصة مغ شخف السدتػرديغ  و  محالت إليجاع الدمع في أحياء تكػن ججيجة و آىمة بالدكان،  فيتع اإلنتاج
تػصمت إلى تحجيج الخقابة الجبائية  مرالحأن يعمسػن ىحه األماكغ عشجما  يغيخون  ، وفي الخفاء دون تخك أي أثخ

  .1أماكشيع
  عسميات قانؾنية :التحايل عؽ طخيق  -03

ة قانػنية مرصشعة مخالفة لمػضعية القانػنية الحقيقية بتكييف خاشيء لحالة ما  كتسخيخ يو يكػن بخمق آل
ذخاء بزاعة بجون فاتػرة بمؤسدة  مثل قيام  ،عسمية خاضعة لمزخيبة محل عسمية أخخى معفاة أو أقل خزػعا لإلقتصاع 

و القيام ػم ىحه السؤسدة بإصجار فػاتيخ شخاء وىسية بأسعار و تكاليف ضخسة بدعخ أقل مسا ىػ متجاول في الدػق ثع تق
 . بتدجيميا محاسبيا 

 . األشخاص الخاضعؾن لمجداءو  الجخائؼ الزخيبيةمعايشة اإلختراص في  السظمب الثاني : 
و في يغ لسعايشة الجخائع الزخيبية مغ خالل ىحا السصمب سشتصخق في الفخع األول إلى األشخاص السؤىم

 . عشج وقػع الجخيسة، أما في الفخع الثالث فدشتشاول األشخاص الخاضعيغ لمجداء  اإلختراص القزائي الفخع الثاني إلى 
 لجخائؼ الزخيبية .ااألشخاص السؤهميؽ لسعايشة :  األولالفخع 

الحي يخغب في  السحققإن الجخائع الزخيبية ىي جخائع ذات شابع خاص حيث يتصمب تػفخ عجة سسات في 
 .  الزخائب و الخسػم  كيفيات إحتداب و الجبائيةالجراية بكافة القػانيغ  : و مغ أىسياإثباتيا 

التحقق مغ جسيع معايشة و  ةعمى ىحا األساس فإن كل القػانيغ الجبائية مشحت إلدارة الزخائب صالحي
 بالزخيبة. السكمفالترخيحات الجبائية  التي  يقجميا 

يخاقب السفتر الترخيحات :''  ( مغ قانػن إجخاءات الجبائية بسا يمي19و في ىحا الذأن فقج نرت  السادة )
ة بالبيانات و و يصمب التػضيحات و التبخيخات  كتابيا،  كسا يسكغ لمسفتر أن يصمب دراسة الػثائق السحاسبية الستعمق

 .''العسميات و السعصيات مػضػع الخقابة

                                                           
 .  29غزبان خجيجة، التحقيق الجبائي و دوره في مكافحة الغش الزخيبي، محكخة شهادة ماستخ ، جامعة الذهيج حسة لخزخ الؾادي ، ص  1
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إن جسيع أعػان إدارة الزخائب '' :( مغ القانػن الزخائب غيخ السباشخة بسا يمي504كسا نرت السادة )
و األنطسة الستعمقة بالزخائب غيخ  خرػص إلثبات السخالفات لمقػانيغالسفػضيغ والسحمفيغ قانػنا مكمفػن عمى ال

 . ''السباشخة 
قانػن الصابع و  (355 ،354وفي نفذ اإلشار نرت أيزا بعس السػاد مغ قانػن التدجيل )السػاد 

 . (149و 112( وكحا قانػن الخسع عمى رقع األعسال )السػاد 23)السادة
: ىل السذخع  الجبائي مشح صالحية معايشة الجخائع  كاآلتيالدؤال الحي يسكغ شخحو في ىحا الذأن ىػ  إن

 ؟ دون غيخىع مغ مػضفي السرالح األخخى  الزخيبية لسػضفي اإلدارة الجبائية 
مغ حيث قائسة فيسا بيشيا  عجم إندجام في الحقيقة مغ خالل التجقيق في مختمف القػانيغ الجبائية نجج

فقانػن الزخائب السباشخة و قانػن التدجيل لع يتزسغ أي نرػص  ،األشخاص السؤىميغ في معايشة الجخائع الزخيبية 
 .بخرػص األشخاص السؤىميغ إلثبات السخالفات ليحه القػانيغ 

قج قانػن الصابع  ( مغ 23السادة ) و  قانػن الزخائب غيخ مباشخة( مغ  504السادة ) في حيغ نجج أن  
 . و السحمفيغ دون سػاىع السفػضيغصالحية إثبات الغر الزخيبي في أعػان الزخائب  حرختا 

أما قانػن الخسع عمى رقع األعسال و قانػن الزخائب غيخ السباشخة فقج أشارت بعس نرػصيسا إلى 
 ، حيغ  القانػنيغالجخائع السذار إلييا ضسغ ىبعس  بإثبات و معايشة  أخخى تابعيغ إلدارات إمكانية قيام مػضفيغ آخخيغ 

  حيث سجمشا في ىحا الذأن  ما يمي : 
  مالحقتياو    سخالفاتبسعايشة اللقج تزسغ ىحا القانػن في القدع الثاني الستعمق  : قانؾن الخسؼ عمى رقؼ األعسال  ،

وسائل اإلثبات ألحكام الستعمقة بالخسع عمى القيسة السزافة  بكل ليسكغ أن تثبت السخالفات '' :( ما يمي112السادة ) 
التابعة لمقانػن العام، أو تعايغ بػاسصة محاضخ يعجىا ضباط الذخشة القزائية أو أعػان إدارات الزخائب السختمفة و 

 الزخائب السباشخة و التدجيل ومرالح الجسارك أو قسع الغر والسخالفات االقترادية.
تثبت '' :سا يمي ب( 149السادة ) ،والترجيخ دع الخاص بالشطام عشج اإلستيخادفي القكسا نز نفذ القانػن  

ستيخاد  و الترجيخ بكل شخق اإلثبات الػاردة في القانػن إلالسخالفات لألحكام الستعمقة بالخسع عمى القيسة السزافة عشج ا
أو الزخائب السختمفة     العام أو يتع معايشتيا بػاسصة محاضخ يحخرىا ضباط الذخشة القزائية أو أعػان إدارات  الجسارك

 .''أو الزخائب السباشخة  أو التدجيل أو قسع الغر و السخالفات اإلقترادية 
  عػان إدارة الزخائب السفػضيغ أ إن جسيع '': ما يميعمى  (504السادة )نرت : لقج  قانؾن الزخائب غيخ السباشخة

 الستعمقة بالزخائب غيخ السباشخة .   ألنطسةقػانيغ و االوالسحمفيغ قانػنا مكمفػن عمى الخرػص إلثبات مخالفات 
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 و يكػن أيزا مؤىميغ لتحخيخ السحاضخ:
رفة عامة جسيع مدتخجمي اإلدارة السالية و كحا مدتخجمي الجرك الػششي و جسيع أعػان مرالح بأعػان الجسارك و   -

خمدة  مخالفة القػانيغ و  ا يخز صشاعة الكحػلسالجدػر والصخقات السأذون ليع بسػجب القانػن تحخيخ السحاضخ في
 األنابيق و السذخوبات . األنطسة بالشدبة لشقل الكحػل و

إدارة البمجية أو عػنيا أو رؤساء السجالذ الذعبية البمجية و نػابيع و محافطػا  الذخشة  فيسا يخز السخالفات  -
 السختكبة مغ قبل البائعيغ الستجػليغ لمسرػغات مغ الحىب و الفزة.

 ابيػن و أعػان الذخشة البمجية فيسا يخز السخالفات في مادة التبغ.السشجوبػن الغ -
ط الذخشة القزائية معايشة الجخائع السشرػص عمييا في  قانػن الخسع باضمغ حق كان عمى ىحا األساس فإذا 

الجخائع السشرػص عمييا في قانػن  إثبات لو يجػز عمى رقع األعسال و كحا قانػن الزخائب غيخ السباشخة ، فيل 
 .أم أن اإلثبات يبقى محرػرا في أعػان الزخائب ؟الزخائب السباشخة و قانػن التدجيل و قانػن الصابع 

االختراص العام في إثبات  ةيكػن الجػاب بجػاز اإلثبات إذا إنصمقشا مغ قاعجة أن الذخشة القزائية صاحب
و يكػن الجػاب بعجم    اإلستجالالت  في كل الجخائع ما لع تدتبعج بشز صخيحالجخائع بحيث تكػن مغ صالحيتيا جسع 

الجػاز إذا نطخنا إلى خرػصيات ىحا الشػع مغ الجخائع التي تيتع بالجرجة األولى بػعاء الزخيبة التي تختز بيا إدارة 
يا ل ائع الستعمقة بيا شالسا أنالزخائب دون سػاىا،  فيكػن بحلظ مغ شبيعة األمػر  أن تختز دون غيخىا بإثبات الجخ 

 جية مؤىمة الكتذافيا .
ذخشة القزائية إثبات الفي أنو يسكغ لزابط  حشقصة إلى  أنو استقخ الخأي الخاجرغع إختالف اآلراء حػل ىحه ال 

  . 1بإدارة الزخائ الشيابة العامة و التي بجورىا تعيجىا إلى  ىحه الجخائع بذخط أن تخسل السحاضخ إلى

 : اإلختراص القزائي  في الجخيسة الزخيبية . نيالثاالفخع 
السذخع الجبائي في السادة الزخيبية اإلختراص بحدب الحالة التي يقع في دائخة إختراصيا مكان فخض أخزع 

 الغخامة أو مكان الحجد أو مقخ السؤسدة .
الجبائية بسكان فخض يتحجد اإلختراص السحمي لمسحكسة حدب إختيار اإلدارة  مكان فخض الزخيبية :
متدييل عمى اإلدارة الجبائية الحرػل عمى كل السعمػمات الستزسشة لمسشاورات و لالغخامة الزخيبية عمى السكمف و ذلظ 

 الصخق التجليدية و الغر السختكب مغ شخف السكمف بالزخيبة .

                                                           
، ص 2012/2013، الجدء األول، سشة 15القانؾن الجشائي الجدائي الخاص، دار هؾمة لمظباعة ، الظبعة بؾسقيعة، الؾجيد في  أحدؽ 1

 . 476، ص 475
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 مكان الحجد :  -
يعج الصخيق العادي لسعايشة و ضبط الجخيسة بسثابة إجخاءات التمبذ بالجخيسة و بالتالي يعج الحجد الزخيبي 

 ( مغ قانػن الزخائب غيخ السباشخة .506شبقا ألحكام السادة )
و بالتالي فإن اإلختراص السحمي لستابعة الستيع ىػ مكان الحجد أما إذا تعحر معخفة إقامة تػاجج الستيع 

 فإن اإلختراص يؤول إلختيار اإلدارة الجبائية .
 مقخ السؤسدة : -

يقرج بسقخ السؤسدة ىػ السكان الحي يػجج فيو السقخ الخئيدي و الحقيقي لمسؤسدة و تختكد فيو  األجيدة  
التي يشاط بيا إدارة السؤسدة، و إذا لع يكغ لمسؤسدة مخكد رئيدي فإن مكان فخض الزخيبة يؤول عمى الجية التي يػجج 

 بيا السحل الخئيدي لمسؤسدات .

 داء : لمجخاضعؾن األشخاص ال:  لثالفخع الثا
وجػد  جخيسة   ثبػتاألشخاص الحيغ يجب مدائمتيع و تدميط العقاب عمييع عشج   أشار إلىنػن قج إن القا

 ضخيبية  و ىع عمى التػالي : السكمف بالزخيبة و الذخيظ.   
 السكمف بالزخيبة :  -

يعتبخ فاعال كل مغ ساىع ''مغ قانػن العقػبات كاآلتي :  (41)لقج عخف السذخع الجدائخي الفاعل في السادة 
مداىسة مباشخة في تشفيح الجخيسة أو حخض عمى إرتكاب الفعل بالفعل باليبة أو الػعج أو التيجيج أو إساءة إستعسال 

 .''الدمصة أو الػالية أو التحايل أو التجليذ اإلجخامي 
عمى ىحا األساس فإن كل مغ قام شخريا باألفعال السادية التي تجخل في تكػيغ الجخيسة الزخيبية يعتبخ قج 

 و إرتكاب الجخيسة . تشفيحساىع مداىسة مباشخة في 
قانػن العقػبات بخرػص تعخيفو في كسا أن القػانيغ الجبائية قج سمكت نفذ السشيج الحي سمكو السذخع 

مغ قانػن الزخائب مباشخة بأن الفاعل ىػ أول مغ يخزع لمسداءلة الجدائية  (303/9)بخت السادة سثال قج  إعتفلمفاعل 
 سػاء كان شخرا شبيعيا أو معشػيا  .

مصمقة بل حرخىا السذخع الجدائخي عمى الذخز السعشػي ليدت و نذيخ بأن مدؤولية الذخز السعشػي 
حا الييئات العسػمية ذات الصابع اإلداري ، أما الييئات العسػمية الخاص مدتبعجا بحلظ الجولة و الجساعات السحمية و ك

األخخى الخاضعة لمقانػن الخاص كالسؤسدات العسػمية اإلقترادية فإنيا تكػن محل مداءلة جدائية في حالة إرتكابيا 
  جشحة الغر الزخيبي السشرػص عمييا في القانػن .
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 الذخيػ : -
يعتبخ شخيكا في الجخيسة مغ لع يذتخك إشتخاكا مباشخا و لكشو ''مغ قانػن العقػبات كاآلتي :  (42)عخفتو السادة  

أو السشفحة ليا مع عمسو   ساعج بكل الصخق أو عاون الفاعل أو الفاعميغ عمى إرتكاب األفعال التحزيخية أو السديمة
 .''بحلظ

( 120/1)و السادة  مغ قانػن الصابع (305/2)سادة مغ قانػن الزخائب السباشخة و ال (303/2)كسا عخفتو السادة 
إلتجار في القيع السشقػلة أو لقانػن التدجيل عمى أنو يجخل في حكع الذخيظ كل مغ قام بالتجخل برفة غيخ قانػنية  مغ 

 تحريل قدائع في الخارج ، قبس قدائع يسمكيا الغيخ بأسساء ىؤالء السالكيغ .
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 و الجداءات السقخرة  البحث والتحخي السخؾلة لإلدارة الجبائية وسائل :لسبحث الثاني ا  
سمرػن مغ دفع األمخ الحي جعل العجيج مغ السكمفيغ يت، ترخيحات الجبائيةاليقػم الشطام الجبائي عمى حخيات 

السؤىميغ إلثبات الجخائع الزخيبة عمى ىحا األساس فقج خػل السذخع الجبائي ألعػان إدارة الزخائب الجيغ الزخيبي، 
مكذف عغ ىحا الشػع مغ لدارة الجبائية اإلليات ووسائل تسكغ آكسا قام بإنذاء  ، لالسمصة مباشخة بعس إجخاءات االستج

 إلدارة الجبائية .للى أىع الدمصات السخػلة إحاول في ىحا السبحث التصخق شحيث س ،الجخائع 

 البحث والتحخي السخؾلة لإلدارة الجبائية وسائل: السظمب األول 
تتعجد وسائل البحث و التحخي التي يسكغ أن يدتعسميا السحقق الجبائي في ميسة الكذف عغ الجخيسة 

البحث و التحخي عغ شخيق مسارسة حق اإلشالع، شمب التػضيحات و لى إالزخيبية ، حيث سشتصخق في الفخع األول 
 البحث و التحخي عغ شخيق الخقابة الجبائية الفخع الثاني إلى في  و. التبخيخات  و إجخاء السعايشات

البحث و التحخي عؽ طخيق مسارسة حق اإلطالع، طمب التؾضيحات و التبخيخات  و الفخع األول : 
 إجخاء السعايشات .

 .حق اإلطالع البحث و التحخي عؽ طخيق مسارسة اوال:    
يقرج بو الدمصة التي أعصاىا السذخع لإلدارة الجبائية مغ أجل الحرػل عمى  السعمػمات الخاصة بالسكمف 

 . و الترخيحات السقجمة  بالزخيبة لجي الغيخ و ذلظ بيجف التحقق مغ صحة السعمػمات
ألعػان اإلدارة  ق اإلشالعيدسح ح'': بسا يمي ( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية 45)و قج نرت عميو السادة  

 ، ذ وعاء الزخيبة و مخاقبتيا بترفح الػثائق و السعمػمات السشرػص عمييا في السػاد السحكػرة أدناهيالجبائية قرج تأس
حقيق في محاسبة السؤسدات التيتعمق ب الجبائية و السعمػمة البحث عغ الو عميو يسكغ القػل بأن حق اإلشالع يخمي إلى 

 .ترخيحات الجبائية المقارنتيا بتجقيق فييا و الو 

عسمية اإلشالع  و األشخاص الخاضعيغ ليا  مغ نفذ القانػن   (60( إلى )46السػاد مغ )  و قج نطع مذخع في
ج إلى الغيخ كاإلدارات العسػمية ،  تو ىحا حيث أن تصبيق حق اإلشالع واسع فيػ ال يخز فقط السكمفيغ لمزخيبة بل يس

السؤسدات السالية ، وليذ ليحه السرالح  أن تجفع بالدخ السيشي أمام  ، سؤسدات العامة و الخاصةالييئات العسػمية ، ال
 1اتػجج بحػزتي ع عمى الػثائق و السدتشجات التيأعػان اإلدارة الجبائية عشجما يصمبػن مشيا اإلشال

                                                           
 . 160ص 159، ص 2010د.كؾسة فزيل، الجعؾى الزخيبية و إثباتها في ضؾء إجتهادات مجمة الجولة، دار هؾمة، الجدائخ، سشة  1
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الجبائية بالسعمػمات التي تخز كل إن الدمصة القزائية معشية أيزا بيحا األمخ ، حيث أنيا ممدمة بإعالم اإلدارة 
مغ أجل التسمز مغ    السكمف بالزخيبة وذ عمى أي إجخاء أو مشاورة يقػم بوى السدجمة لجييا مغ أجل رفع المباالجع
ائية حتى و إن أفزت ىحه األخيخة إلى إقخار عجم وجػد وجو إلقامتيا بأو ج سػاء كانت الجعػى مجنية ، الزخيبة دفع 

 كتابة الزبط تحت ترخف إدارة الزخائب. لجىات مػدعة وتبقي السدتشج
أما السؤسدات الخاصة فعمييا أن تقجم عشج شمب مسثمي اإلدارة الجبائية الجفاتخ التي نز عمى مدكيا القانػن  

بشػك التجاري وكحا جسيع الجفاتخ و الػثائق السمحقة،  و لإلدارة الجبائية حق اإلشالع لجى السؤسدات السالية و خاصة ال
السمفات السصبػعة  بإستثشاءة التي قام بيا السكمف يحيث تكذف ىحه األخيخة لمسرالح الجبائية عغ كل العسميات السرخف

 بالدخ البشكي   .
عمى اإلشالع  عشج شمبياذكل إيجابي مع اإلدارة الجبائية ببحق اإلشالع يؤدي إلى عجم التكامل  االلتدامإن رفس 

 و قج الزخيبة  ذخض مغ ورائيا البحث عغ السعمػمات الزخيبة لتحجيج أسغو التي يكػن ال عشاصخ السمفات و الػثائق
 و  (62السادة ) و (48مسادة  )لقا شبمحزخ مغ قبل أعػان السعايشة  تحخيختتع بعج نز السذخع عمى عقػبات جبائية 

 .التدجيل قانػن  مغ (159السادة ) و كحا  الجبائية اإلجخاءاتمغ قانػن ( 63السادة )
وسائل  إلىفي حالة المجػء فإنو  الزخائب السباشخة و الخسػم السساثمة غ قانػن م( 305السادة ) ألحكام اشبق ماأ
ػبات العق األعسالو تصبق عمى مختكبي ىحه   محزخاالحيغ يتعخضػن ليحا العشف  السؤىميغ األعػان يحخرالعشف 

 . تأدية ميامو أثشاءمػضف  عمى يتعجالخرػص بالسشرػص عمييا في قانػن العقػبات 
 طمب التبخيخات و التؾضيحات .البحث و التحخي عؽ طخيق  ثانيا:

مب شالترخيحات و  ةخاقبممفتر الزخائب   عمى أنو بإمكان ( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية 15السادة )لقج نرت 
و العسميات و  أن يصمب دراسة الػثائق السحاسبية الستعمقة بالبيانات لوالتػضيحات و التبخيخات كتابيا ، كسا يسكغ 

 السعصيات مػضػع الخقابة .
سساع السكمف بالزخيبة متى تبيغ أن إستجعاؤه ضخوري  لو  وقج يتخح ىحا الصمب الريغة الكتابية ، كسا يسكغ

  .1مغ أجل تقجيع تػضيحات شفػية
فصمب  أنو حدب ما غيخ و شمب التبخيخات  بيغ شمب التػضيحاتالسذخع لع يػضح أوجو التفخقة نذيخ بأن 

قج سثال فالتػضيحات يخز السكمف بالزخيبة الحي يقجم تشاقس أو غسػض في الترخيح مغ حيث الذكل أو السزسػن 

                                                           
سالية بمقاسؼ المية، آليات و إجخاءات الخقابة الجبائية في الجدائخ و دورها في الحج مؽ عاهخة التهخب الزخيبي، محكخة ماستخ تخرص إقتراد ال أيت 1

 . 36، ص 2013/2014و البشؾك، الدشة الجامعية 
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الترخيحات أما شمب التبخيخات فيتعمق بصمب الػثائق التي لع يتع إرفاقيا مع  ،ترخيحات متشاقزة مع بعزيا البعس يقجم
 .يتعمق بسرجر غيخ مرخح بو  يالسقجمة  و بالتالي الحرػل عمى دليل مادي أو إثبات قانػن

 .السعايشةإجخاء البحث و التحخي عؽ طخيق   ثالثا:
و تتسثل في السكمف بالزخيبة تػاجج  بسقخييجف ىحا الحق إلى مخاقبة  محاسبة السؤسدات و ىػ عسل يباشخ 

مغ شخف السكمفيغ  مغ أجل التأكج مغ صحة السعمػمات عمى مدتػى السرانع أو السخازن  تجخل اإلدارة الجبائية
 .1بالزخيبة في شكل وثائق و ممفات ، إذ يعتبخ وسيمة  لسعخفة رقع األعسال الحقيقي

بكل " يجػز ألعػان اإلدارة الجبائية القيام : بسا يمي ( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية22و لقج نرت عميو السادة )
 . التحقيقات و السعايشات التي تبجو ليع ضخورية في السحالت السيشية لمسكمفيغ بالزخيبة

 .السعايشة التمقائية و السعايشة اإلجخائية ر اإلشارة بأنو يجب التفخقة بيغ تجج
قانػن مغ   (33أن السادة )حيث لسعايشة التمقائية عمى الخسع عمى رقع األعسال يشرب الحق في ا السعايشة التمقائية:  -

تمدم كل شخز يقػم بعسميات خاضعة لمخسع عمى القيسة السزافة بتقجيع كل السبخرات الالزمة  اإلجخاءات الجبائية 
 لتحجيج رقع أعسالو سػاء عمى مدتػى مؤسدتو الخئيدية أو فخوعيا.

و ذلظ لمقيام بكل التحقيقات  عػان مرالح السالية السختريغ بسا فييع مرالح اإلدارة الجبائيةكسا أنيا تسشح الحق أل
 و التحخيات الالزمة لتأسيذ وعاء الزخيبة و مخاقبتيا  .

القيام بالسعايشة التمقائية و تتسثل في : إعالم لذخوط مغ أجل جسمة مغ ا أشارت نفذ السادة الدابقة إلى ولقج 
و مخاقبتيا   إلتدام السكمفيغ لمقيام بالتحقيقات الالزمة لتأسيذ وعاء الزخيبة –إحتخام مػاقيت الجخػل  –السكمف بالزخيبة 

 ي يدمسياو السخالفات السالحطة خالل التحقيق مع تدجيل جخد الػثائق الت التحخياتنتائج تحخيخ محزخ تجون فيو  –
 . السكمف بالزخيبة

إذا كانت السعايشة التمقائية ال تشصمق إال مغ صسيع وضيفة اإلدارة الجبائية ، فإن الحق في الديارة أو  السعايشة اإلجخائية : -
ىحه  السعايشة اإلجخائية يجج دائسا مبخرا لػجػده و ىػ تػفخ قخائغ تجل عمى وجػد مسارسات تجليدية،  فتخخز آليا بإتخاذ

إلى إشالق تدسية  الصخيقة في السعايشة و الستزسشة إجخاءات قزائية و أخخى إدارية كذخط لرحتيا و ىػ ما دفع 
 .2الخقابة ىحا الشػع مغالسعايشة اإلجخائية عمى 

                                                           
 . 52، ص 2005أ.العيج صالحي، الؾجيد في قانؾن اإلجخاءات الجبائية، دار هؾمة، الجدائخ، سشة  1
 .54، ص 2005أ.العيج صالحي، الؾجيد في قانؾن اإلجخاءات الجبائية ، دار هؾمة ، الجدائخ،سشة    2
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،  الخخرة القزائيةتػفخ  :و إشتخشت ما يمي  ب ( مغ  ق ا ج35نرت عمى ىحا الشػع مغ السعايشة السادة )و قج 
يجب أن يكػن شمب التخخيز السقجم لمدمصة القزائية مغ شخف مدؤول اإلدارة الجبائية السؤىل كسا  يجب أن  حيث

 يحتػي الصمب عمى كل السعمػمات التي في حػزة اإلدارة و التي تبخر بيا السعايشة. 
و رقابتو ،   القاضيتتع السعايشة و حجد الػثائق و األمالك التي تذكل أدلة عمى وجػد شخق تجليدية تحت سمصة 

ذخشة القزائية و يعصي كل التعميسات لألعػان الحيغ يذاركػن مغ ال  ضابطليحا الغخض يقػم وكيل الجسيػرية بتعييغ 
 .1في ىحه العسمية

 الثاني : البحث و التحخي عؽ طخيق الخقابة الجبائية . فخعال
و مرجاقية الترخيحات  الجبائية قرج التحقق مغ صحةرة يقرج بالخقابة الجبائية العسميات التي تقػم بيا اإلدا

 السكتتبة مغ شخف السكمفيغ بالزخيبة  .
عمى الذكل التالي : مخاقبة   وضحيا حيث  ( 21( إلى )18مغ السػاد ) ق. ا. ج. ب و قج نز عمييا 

 . الترخيحات و التحقيقات الجبائية في الترخيحات
 .: مخاقبة الترخيحات اوال

مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية مكخر (  19) و (19) و  (18)تعخف أيزا بالخقابة العامة و قج نرت عمييا السػاد 
 . ، و ىي تأخح شكميغ : الخقابة الذكمية و الخقابة عمى الػثائق

تمظ التجخالت التي يقػم بيا أعػان إدارة الزخائب و التي تعسل عمى  ترحيح األخصاء  ىي الخقابة الذكمية : -أ-
مغ شخف السكمفيغ بالزخيبة ، باإلضافة إلى التحقق مغ  في الترخيحات الجبائية  و تجارك الشقائز السختكبة لية السا

 .ىػية وعشػان السكمف بالزخيبة 
تيجف إلى بالزخيبة و ىي   ترخيحات السقجمة مغ شخف السكمففيحه الخقابة ما ىي إال فحز شكمي لسجسل ال

 .2و إستكسال الشقائز تػضيح اإلغفاالتبكذف السعمػمات و العشاصخ السيسمة و تكميف السكمف بالزخيبة إن لدم األمخ 
و ذلظ  الخقابة عمى الػثائق ىي ثاني إجخاء تقػم بو اإلدارة الزخيبية بعج الخقابة الذكمية إن: الخقابة عمى الؾثائق  -ب 

مغ شخف مفتذية الزخائب التابع ليا نذاط الخاضع لمزخيبة و ذلظ عمى مدتػى مكاتبيا ، حيث تصمب إحزار الػثائق 
 .تع جسعيا مغ السرالح السختمفةسعصيات و سجالت السحاسبة و يتع فحز دقيق لمترخيحات و مقارنتيا بالسعمػمات و ال

                                                           
 136، ص 2011أ. فارس الدبتي ، السشازعات الزخيبية في التذخيع و القزاء الجدائي الجدائخي ، دار هؾمة، الجدائخ، الظبعة الثانية سشة  1
الحي يحجد شخوط  تحخيخ الفاتؾرة و سشج التحؾيل و وصل التدميؼ و الفاتؾرة اإلجسالية و  2004جؾيمية سشة  23السؤرخ في  02-04القانؾن رقؼ  2

 : يجب أن تكؾن الفاتؾرة واضحة و ال تحتؾي عمى أي لظخة أو شظب أو حذؾ  10كيفيات ذلػ ، السادة 
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 : التحقيقات الجبائية في الترخيحات . ثانيا
و تذسل التحقيق  تع اإلشارة إلى ىحا الشػع مغ التحقيقات الجبائية في الفرل الثاني مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية

 الجبائية .التحقيق السرػب في السحاسبة و التحقيق السعسق في الػضعية في السحاسبة، 
 :التحقيق في السحاسبة  -1-

مجسػعة العسميات الخامية إلى مخاقبة الترخيحات : ''بسا يمي( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية 20عخفتو السادة )
ن يتع التحقيق في الجفاتخ و الػثائق السحاسبية بعيغ السكان ماعجا أالجبائية السكتتبة مغ شخف السكمفيغ بالزخيبة و يجب 

و في حالة قػة قاىخة يتع إقخارىا قانػنا أالة شمب معاكذ مغ شخف السكمف بالزخيبة يػجيو كتابيا و تقبمو السرمحة في ح
 مغ شخف السرمحة .

التحقيق في السحاسبة يذسل األشخاص السمدميغ بسدظ محاسبة قانػنية مصابقة لمشطام السحاسبي السالي و كحا  إن
قػاعج القانػن التجاري و كحلظ األحكام السشرػص عمييا في قانػن الزخائب السباشخة و الخسػم السساثمة و قانػن الخسع 

 عمى رقع األعسال.
يي الجفتخ اليػمي، دفتخ الجخد، فػاتيخ البيع و الذخاء و كحلظ الػثائق ف لمتحقيق الخاضعة و الجفاتخ و أما الػثائق

 .  مػاد أوليةمثل محاضخ ضياع مشتػج أو  السصمػب مدكيا شبقا لقػاعج القانػن الجبائي
   :  التحقيق السرؾب في السحاسبة -2-

ء تحقيق دارة الجبائية إجخااإليسكغ ألعػان  يمي : ''بسا ( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية 20السادة )نرت عميو         
أو غيخ متقادمة  بالزخيبة لشػع أو لعجة أنػاع مغ الزخائب لفتخة كاممة أو لجدء مشيا مرػب في محاسبة السكمفيغ

 .''لسجسػعة عسميات أو معصيات حدابية لسجة تقل عغ سشة جبائية
والػثائق  يسكغ أن يصمب مغ السكمفيغ بالزخيبة السحقق معيع أثشاء ىحا التحقيق تقجيع الػثائق السحاسبية كسا       

 . التػضيحية عمى غخار الفػاتيخ و وصػل الصمبات الستعمقة بالتحقيق
 : التحقيق السعسق في الؾضعية الجبائية الذاممة  -3-

الجبائية و ىحا الشػع مغ التحقيق يخز األشخاص الصبيعيغ بالشدبة ( مغ قانػن اإلجخاءات 21نرت عميو السادة )
عشجما تكػن لجييع إلتدامات متعمقة بيحه  ،لمزخيبة عمى الجخل اإلجسالي سػاء تػفخ لجييع مػشغ جبائي في الجدائخ أم ال

 الزخيبة .
جية و الحمة السالية و الحالة  و ييجف ىحا اإلجخاء إلى التأكج مغ اإلندجام الحاصل بيغ السجاخيل السرخح بيا مغ

 . خخى أالسالية و العشاصخ السكػنة لشسط معيذة أعزاء السقخ الجبائي مغ جية 
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غيخ محرى جبائيا و  كسا يسكغ القيام بيحا التحقيق عشجما تطيخ وضعية السمكية و عشاصخ نسط السعيذة لذخز
أو  ىحا التحقيق ال يتع بسقخ مسارسة الشذاط أن، حيث غيخ مرخح بيا لجى إدارة الزخائب وجػد أنذصة أو مجاخيل 

 بالسقخ اإلجتساعي لمذخكة و ىحا بخالف التحقيق في السحاسبة .
 أعؾان اإلدارة الجبائية  السحاضخ الزخيبية السحخرة مؽ طخف :   ثالثا

سمصة الخقابة الجبائية يؤدي   إستعسال حق السعايشة أو بائي  بػاسصةجال السخاقبيقػم بو  الحيالبحث و التحخي  إن 
ضخ بالشتائج الستػصل إلييا و ىحا وفقا ألحكام السادة ا، األمخ الحي يدتمدم تحخيخ مح1 حجد و معايشاتعسميات  إلى 

، حيث مغ أىع  غيخ السباشخة  ( و ما يمييا مغ قانػن الزخائب505( مغ قانػن اإلجخاءات الجبائية و كحا السػاد )78)
 جج :  ىحه السحاضخ ن

ل التي قام بيا   أثشاء حيث يدجل جسيع األعسا الجبائي بتحخيخ محاضخ معايشة السخاقب يقػم  محزخ السعايشة: -1
 إلييا .  الستػصلو  الشتائج  تجخمو و الطخوف التي احاشت بالقزية 

مغ قانػن اإلجخاءات   (34)عميو السادة  الحي نرت و  لسعايشة اإلجخائيةا محزخأىع السحاضخ نجج  و مغ 
يقػم أعػان إدارة الزخائب الحيغ ليع رتبة مفتر عشجما تػجج قخائغ تجل عمى مسارسات تجليدية،   بسا يمي : '' الجدائية 

شأنيا أن تبخر كل الترخفات اليادفة  حجد كل السدتشجات و الػثائق و الجعائع أو العشاصخ السادية التي مغب  عمى األقل
 .''  الػعاء و السخاقبة و دفع الزخيبةإلى التسمز مغ 

 جسيع السالحطات و  و تجون فيو 2يتع إثخ اإلنتياء مغ السعايشة تحخيخ محزخ تدخد فيو مجخيات العسميات 
 السعايشات السدجمة .

 :كسا يجب أن يتزسغ عمى وجو الخرػص
 الجبائية بختبة مفتر و السؤىمػن قانػنا .التعخيف باألشخاص الحيغ أجخوا عسميات السعايشة و ىع أعػان اإلدارة  -
شاغل ي بالزخيبة، السسثل القانػني ، السعشعسميات إجخاء السعايشة و صفاتيع تعخيف األشخاص الحيغ حزخوا -

 .األماكغ، الذيػد، السحزخ القزائي
الداعة الثامشة صباحا و و ال بعج يسكغ إجخاء السعايشة قبل الداعة الدادسة  صباحا ال تاريخ وساعة التجخل ذلظ أنو  -

،  ذلظ أن بعس السعايشات لسحالت معيشة يتصمب يخة مغ قانػن اإلجخاءات الجبائيةالفقخة األخ 37ىحا شبقا ألحكام السادة 
 . اإجخاءىا أشيخ محجدة بتػقيت محجد أيز

                                                           
، ص 2011التذخيع و القزاء الجدائي الجدائخي، دار هؾمة لمظباعة و الشذخ الظبعة الثانية الجدائخ ،  سشة  فارس الدبتي، السشازعات الزخيبية في 1

 . 148، ص147
 . 35ص  2013/2014قخمؾش ليشجة، جخيسة التهخب الزخيبي في التذخيع الجدائخي، محكخة ماستخ ، جامعة بدكخة، الدشة الجامعية  2
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إن الحجد الزخيبي يعج بسثابة إجخاء التمبذ بالجخيسة في القانػن العام ذلظ أن الحجد يعج الصخيق  الحجد: خحزم -1
 .1قانػن الزخائب غيخ مباشخةمغ  (506)العادي لسعايشة وضبط الجخيسة شبقا ألحكام السادة 

 : ما يميالحجد  عمى أنو يجب أن يحكخ في محاضخ
 .تاريخ اليػم الحي تع تحخيخىا فيو -
 .السخالفة و في حالة الحجد و الترخف الحي قجم في ىحا الذأن مغ الستيع نػع -
 .اسع و صفة محل إقامة العػن  -
 .األعػان الحيغ قامػا بتحخيخ السحاضخ  -
 .الذخز السكمف بالستابعات  -
 .و وزن أو قياس األشياء السحجػزة نػع -
 .حزػر الصخف أثشاء إعجاد بيانيع الػصفي  -
 .اإلخصار الخسسي الحي قجم لو لمحزػر   -
 إسع وصفة و قبػل الحارس .  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .30ص  ، 2015جامعة قاصجي مخباح ورقمة سشة  تخ، الحقؾق و العمؾم الدياسية ، الزخيبي، محكخة شهادة ماسرضؾان العسؾدي، جخيسة الغش  1
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 السقخرة لجخيسة الغش الزخيبي ت الجداءا الثاني : السظمب
إذا كان شخرا  ى مختكب جخيسة الغر الزخيبي فيسايختمف مزسػن العقػبات الجدائية ومقجارىا بالشطخ إل     

 .مغ جية أخخى  عة الجاني مغ جية و وضيفة الجداءاالختالف ما يبخره بالشطخ إلى شبيشبيعيا أو معشػيا وليحا 
الثاني  فخع، أما في المذخز الصبيعيلاألول العقػبات الجدائية السقخرة  فخععمى ىحا األساس سشتشاول في ال

 .الجدائية السقخرة لمذخز السعشػي  سشتصخق إلى العقػبات

 مذخص الظبيعي لالسقخرة  يةالعقؾبات الجدائ األول:فخع ال
لتذسل عقػبات أصمية وأخخى تبعية بالشطخ إلى وصف الجخيسة باإلضافة إلى السقخرة لمذخز الصبيعي تتعجد 

 عقػبات تكسيمية.
 : العقؾبات األصمية :  اوال

إذ تتفق مجسل تسثل عقػبتيا في الحبذ والغخامة و ت، تػصف جخيسة الغر الزخيبي بالجشحةاألصل أن     
الشرػص الزخيبية عمى أن تكػن مجة الحبذ مغ سشة إلى خسذ سشػات غيخ أنيا تختمف مغ حيث تذجيج العقػبة كسا 

 أنيا تختمف بالشدبة لسقجار الغخامة الجدائية . 
بات بسا يمي : '' فزال عغ العقػ  303نرت السادة  و الخسػم  السساثمة  قانػن الزخائب السباشخة فسثال في     

الجبائية السصبقة يعاقب كل مغ تسمز أو حاول التسمز بالمجػء إلى أعسال تجليدية في إقخار وعاء الزخيبة أو حق أو 
 رسع خاضع لو ، أو ترفيتو، كميا أو جدئيا بسا يأتي : 

 .دج 0000000 عشجما ال يفػق مبمغ الحقػق الستسمز مشيا دج  0000000و دج  000000 مالية مغ غخامة  -

دج أو  0000000دج إلى  0000000( أشيخ و غخامة مالية مغ 00( شيخيغ إلى ستة )00الحبذ مغ شيخيغ ) -
 دج. 000000000دج و ال يتجاوز  0000000بأحجى ىاتيغ العقػبتيغ عشجما يفػق مبمغ الحقػق الستسمز مشيا 

أو       دج 0.000.000دج إلى  0000000( و غخامة مالية مغ 00( أشيخ إلى سشتيغ )00الحبذ مغ ستة ) -
 دج.0.000.000دج و ال يتجاوز  0.000.000بأحجى ىاتيغ العقػبتيغ عشجما يفػق مبمغ الحقػق الستسمز مشيا 

دج أو  0.000.000دج إلى  000000000و غخامة مالية مغ سشػات  ( 00(  إلى خسذ )00الحبذ مغ سشتيغ ) -
 دج.0000000000دج و ال يتجاوز  000000000سمز مشيا بأحجى ىاتيغ العقػبتيغ عشجما يفػق مبمغ الحقػق الست

دج أو  0000000000دج إلى  000000000(  سشػات و غخامة مالية مغ 00(   إلى عذخة )00الحبذ مغ خسذ ) -
 دج . 0000000000بأحجى ىاتيغ العقػبتيغ عشجما يفػق مبمغ الحقػق الستسمز مشيا 
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 العقؾبات التكسيمية : :ثانيا 
و الحخمان مغ  مشو في الحجخ القـــانػني 00وتتسثل العقػبات التبعية التي أشار إلييا قانػن العقػبات في السادة   

مغ نفذ القانػن الحجخ القانػني أنو حخمان السحكػم عميو أثشاء تشفيح العقػبة  00الحقػق الػششية و قج عخفت السادة 
 مشو مزسػن الحخمان مغ الحقػق الػششية . 00لت السادة األصمية مغ مباشخة حقػقو السالية كسا تشاو 

يجػز الحكع عمى الجاني في جخيسة الغر الزخيبي بتحجيج إقامتو لسجة ال تتجاوز الخسذ سشػات شبقا لمسادة    
 كسا يجػز الحكع عميو بالسشع مغ اإلقامة لسجة ال تتجاوز خسذ سشػات متى كانت جخيسة الغر ،مغ قانػن العقػبات  00

مغ قانػن العقػبات  و رغع أن  00الزخيبي تذكل جشحة و لسجة عذخ سشػات متى وصفت بالجشاية و ذلظ شبقا لمسادة 
الشرػص الزخيبية لع تشز عمى السرادرة إال كعقػبة جبائية فإن ذلظ ال يسشع مغ الحكع بيا كعقػبة تكسيمية في جشاية 

 مغ قانػن العقػبات . 00قا ألحكام السادة الغر الزخيبي دون الجشحة ذلظ لعجم الشز عمييا شب
 ، غيخ السباشخة مغ قانػن الزخائب 000السادة ، الزخائب السباشخة 303/00 ادةرػص السنلقج أجسعت      

مغ قانػن الصابع  30/00مغ قانػن الخسػم عمى رقع األعسال و السادة  031 ، السادة مغ قانػن التدجيل 000/00 السادة
عمى أنو يجػز لمسحكسة فيسا يتعمق بالسخالفات الستبػعة بعقػبات جدائية أن تأمخ بشذخ الحكع كامال أو ممخرا عشو في 

و ,غيخ أن ىحا الشذخ أو التعميق الجخائج التي تعيشيا و بتعميقو في األماكغ التي تحجدىا   و ذلظ عمى نفقة السحكػم عمي
 يربح عقػبة تكسيمية وجػبيو في حالة العػد و ىػ ما أشارت إليو كل الشرػص الزخيبية 

 الثاني : العقؾبات الجدائية السقخرة لمذخص السعشؾي . فخعال
 : العقؾبات الجدائية في التذخيع الجبائي : اوال

إذ أشارت كل   لعقػبات في تػقيع العقػبات  عمى الذخز السعشػي لقج كان القانػن الزخيبي سابق عغ قانػن ا    
الشرػص  الزخيبية إلى أنو عشجما تختكب  جخيسة الغر الزخيبي مغ قبل شخكة أو شخز معشػي آخخ تابع لمقانػن 
الخاص فإن عقػبات الحبذ السدتػجبة و كحلظ العقػبات الالحقة تػقع عمى أعزاء مجالذ اإلدارة أو السسثميغ الذخعييغ 

ئية السحكػم بيا فتقخر في آن واحج  عمى أعزاء مجالذ اإلدارة  أو السسثميغ لمذخكة ، غيخ أن الغخامات السالية الجدا
 .الذخعييغ و عمى الذخز السعشػي 

شبيعتو غيخ أن اإلشكال الحي يثار يتعمق بسقجار ىحه الغخامة إذ يتزح أن الشرػص الزخيبية و ىػ ما يتػافق مع 
السصبقة عمى الذخز السعشػي مسا يفيع مشو أن يخزع الذخز لع تأتي بأحكام خاصة بذأن مقجار الغخامة الجدائية 

 .السعشػي لشفذ الغخامة السقخرة لمذخز الصبيعي ضسغ نفذ الحج األقرى
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 : العقؾبات الجدائية في قانؾن العقؾبات :  ثانيا
ز السعشػي مكخر مشو نز عمى أن عقػبة الغخامة التي تصبق عمى الذخ 00ن قانػن العقػبات مغ خالل الســادة إ 

في مػاد الجشايــات و الجشح تداوي مغ مخة إلى خسذ مخات الحج األقرى لمغخامة السقخرة لمذخز الصبيعي في القانػن 
  .الحي يعاقب عمى الجخيسة 

و الدابق و األخف أم قانػن العقػبات الحي يعتبخ نز عام الحق و   فأييسا نصبق ؟ القانػن الزخيبــــــي الخــــاص
 أشج .

و الالحق و  ىػ األحجث  مكخر 81تباريغ أوليسا أن السادة الخأي الدجيج كسا نخاه ىػ تصبيق قانػن العقػبات الع 
أما عغ  ، ال يغشي ذلظ عغ كػنو عام أو أشج ألن ذلظ متعمق بإرادة السذخع التي ال يسكغ تجاىميا أو االعتخاض عمييا

لى التذجيج مغ أجل قسع جخيسة الغر الزخيبي, ففي الػقت الحي لع يكغ االعتبار الثاني فيتعمق باتجاه سياسة التجخيع إ
قانػن العقػبات يخزع الذخز السعشػي لمعقاب كان القانػن الزخيبي يػقع عميو الجداء فسغ باب أولى أنو عشجما تتغيخ 

و بالسػازاة مع التجخيع سياسة التجخيع العام نحػ عقاب الذخز السعشػي فإن التجخيع الخاص باعتباره سابق يتجو حتسا 
العام نحػ التذجيج في العقاب و تأسيدا عمى ذلظ  يسكغ لمقاضي أن يحكع عمى الذخز السعشػي بعج إدانتو بجخيسة 

فزال عغ تصبيق  ،الغر الزخيبي بغخامة جدائية  في حجود خسذ مخات الحج األقرى السقخر قانػنا لمذخز الصبيعي
مكخر و مغ قانػن العقػبات  و ال يعج ذلظ خخقا لسبجأ  81ػص عمييا بالسادة واحجة أو أكثخ مغ العقػبات السشر

 .الذخعية
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 : األول   الفرل خالصة
صحة مجى مختمفة قرج إستعساليا في التحقق مغ  صالحياتالجبائية اإلدارة  مشح إن السذخع الجبائي 

اإلشالع عمى كل الجفاتخ و الػثائق ومغ جسمة ىحه الدمصات نجج :  السقجمة مغ شخف السكمف بالزخيبية الترخيحات 
 .شمب التبخيخات و التػضيحات وات السحاسبية، القيام بالديار 

شكل مغ أشكال الخقابة الجبائية التالية : التحقيق في السحاسبة   إلى يمجأالجبائي أن لمسخاقب كسا يسكغ 
ويدجل جسيع السخالفات التي عايشيا حيث عسق في الػضعية الجبائية ، التحقيق السرػب في السحاسبة ، التحقيق الس

يقػم في نياية األمخ بتحخيخ محاضخ معايشة و  محاضخ حجد و التي يعتسج عمييا القاضي عشج إصجاره  لمحكع القزائي 
  في حالة شكػى تتعمق بالتسمز الزخيبي .

 وسمصاتحجد و الحي يعسل فيو محقق اإلدارة الجبائية و إذا كان التتذخيع الجبائي قج وضح اإلشار القانػني 
األخخى ، و مغ  لمسرالح، فإنو عمى العكذ مغ ذلظ  لع يػضح بجقة صالحيات بعس السػضفيغ التابعيغ  وو صالحيات

 فيقانػن الزخائب غيخ السباشخة و قانػن الخسع عمى رقع األعسال  عذكخى  غ، و الحيبيشيع ضباط الذخشة القزائية 
أي دور في معايشة الجخائع الستعمقة بقانػن الزخائب السباشخة و  عفي حيغ ال نجج لي ، معايشة بعس الجخائع الخاصة بيا 

 .دجيل و قانػن الصابعتقانػن ال والخسػم السساثمة 
الرالحيات التي مجى ىحا األمخ يدتمدم الخجػع إلى نرػص  قانػن اإلجخاءات الجدائية  و الشطخ في 

إلى ضباط الذخشة القزائية مغ أجل البحث و التحخي في الجخائع برفة عامة و الجخيسة الزخيبية   مشحيا السذخع 
 ، و ىػ مػضػع اإلشكالية التي سشتصخق إلييا في الفرل الثاني .خاصةبرفة 

 
 
 
 
 



 



 الفصل الثاني:                             التحقيق في الجرائم الضريبية إطار قانون اإلجراءات الجزائية
 

23 
 

 
 : تسييج

إلشار القانػني الحي يجب أن تكػن وفقو اتػضيح قرج لقج تزسغ قانػن اإلجخاءات الجدائية عجة نرػص 
العام و ذوي اإلختراص  التي يجب أن يصبقيا  أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراصت القانػنية و اإلجخاءا

 قياميع بالبحث و التحخي  عغ الجخائع .الخاص أثشاء 
إشار قانػن  التحقيق في الجخائع الزخيبيةدراسة مغ أجل  فقج خررشا ىحا الفرل  عمى ىحا األساس 

في و  الجخائع الزخيبية و متابعة  ، حيث سشتصخف في السبحث األول إلى اإلختراص في معايشة اإلجخاءات الجدائية
  . في الجخائع الزخيبية  التحقيق و دور التعاون أساليب السبحث الثاني سشػضح 
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 . معايشة و متابعة الجخائم الزخيبيةاإلختراص في السبحث األول: 
لقج أولى السذخع حخصو عمى اإلجخاءات الػاجب تػفخىا في األشخاص السكمفيغ بإثبات الجخيسة و كحا 

األشخاص السؤىميغ لمبحث و التحخي عغ الجخائع إلى  السصمب األول الذكميات التي تتصمبيا و عميو سشتعخض في 
في  انػنية السحجدة ألعزاء الزبط القزائي، اإلختراصات القأما السصمب الثاني الزخيبية و مباشخة الجعػى العسػمية 

 . اإلختراصات القانػنية السحجدة ألعزاء الزبط القزائي حيغ خررشا السبحث الثالث إلى 

 .  العسهميةالجدائية األشخاص السؤىلين لسعايشة الجخائم الزخيبية و مباشخة الجعهى : السصلب األول  
، حيث سشتصخق في الفخع صشفيغ مغ أعزاء الزبصية القزائيةإلى أشار في نرػصو  الجدائيالسذخع إن 

أعزاء الزبط القزائي ذوي  إلى ، و في الفخع الثاني أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص العام   إلى  األول
 العسػمية .الجدائية ، أما الفخع الثالث سشخررو شخوط لسباشخة الجعػى اإلختراص الخاص 

 . الفخع األول : أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص العام
و التحخي  لقج حجد السذخع األشخاص  الحيغ يتستعػن برفة الزبط القزائي و يذسل إختراصيع في البحث

( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية  و 19( و )15عمى سبيل الحرخ في السادتيغ )بذأن جسيع الجخائع و قج تع تحجيجىع 
 فيع يتستعػن برفة ضابط الذخشة القزائية أو عػن الزبط القزائي.بحلظ 

 و ضباط الذخشة القزائية ىع :
 رؤساء السجالذ الذعبية البمجية . -
 محافطػ و ضباط الذخشة . -
( سشػات عمى األقل و ذلظ 03ضباط الجرك الػششي و مغ ذوي الختب و رجال الجرك الحيغ امزػا في سمظ الجرك ) -

 بسػجب قخار مذتخك صادر عغ وزيخ العجل و وزيخ الجفاع الػششي و بسػافقة لجشة خاصة .
صادر عغ وزيخ العجل و  ( سشػات خجمة عمى األقل و عيشػا بسػجب قخار مذتخك03مفتذػ األمغ الػششي الحيغ ليع ) -

 وزيخ الجاخمية و الجساعات السحمية و بسػافقة لجشة خاصة .
التابعيغ لسرالح األمغ العدكخي الحيغ تع تعييشيع خريرا بسػجب قخار مذتخك صادر عغ ضباط و ضباط الرف  -

 وزيخ الجفاع .
 يع : فأما أعػان الزبط القزائي 

 مػضفػ مرالح الذخشة . -
مرالح األمغ العدكخي الحيغ ليذ ليع صفة ضابط الذخشة  االػششي و رجال الجرك و مدتخجمػ ذو الختب مغ الجرك  -

 القزائية.
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أعػان إدارة الزخائب نطخا لػجػد عالقة بيغ القاعجة العامة أن يتع إثبات الجخائع الزخيبية مغ شخف  إن 
السكمف بالزخيبة و اإلدارة الزخيبية ، وشالسا ال يػجج نز صخيح يدتبعج ضباط الذخشة القزائية مغ إثبات ىحه 

إدارة الشيابة العامة و التي تحيميا بجورىا إلى الجخائع فسغ حقيع إثباتيا بذخط أن تحال  فيسا بعج محاضخ اإلثبات إلى 
 .1زخائب بإعتبار أن ىحه األخيخة ىي صاحبة اإلختراصال

 الفخع الثاني : أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص الخاص .
و األعػان إلى بعس السػضفيغ   أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص الخاصصفة    السذخعمشح  لقج 

( مغ قانػن 27و ) ( 21)  عمى سبيل الحرخ في السادة و الحيغ جاء ذكخىع الزبط القزائي السكمفيغ ببعس ميام 
 :  يتعجى جخائع محجدة تتعمق بالػضيفة  التي  يباشخونيا وىع يجب أن  ال  أن إختراصيع ، حيث اإلجخاءات الجدائية 

 إسترالحيا  رؤساء األقدام و السيشجسػن و األعػان الفشيػن و التقشيػن السخترػن في الغابات و حساية األراضي و   -
وفق أعػان اإلدارة و السرالح العسػمية التي تشاط بيع بعس سمصات الزبط القزائي بسػجب قػانيغ خاصة   -

مرمحة  يسػضفي مرمحة الزخائب بالشدبة لمجخائع الزخيبية و مػضفكاألوضاع و في الحجود السبيشة بتمظ القػانيغ ، 
 الجسارك بالشدبة لمجخائع الجسخكية .

إن ما يسيد سمصات أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص الخاص أنيا سمصة خاصة تتحجد بشصاق الػضيفة 
التي يباشخون فييا عسميع العادي أو اإلداري، فيبحثػن و يتحخون عغ الجخائع التي تختكب إنتياكا لمشطام القانػني الحي 

 .يشطع وضيفتيع األصمية 
و حجدت  عمى فئات مغ السػضفيغإضفاء صفة عػن في الزبط القزائي و قج حجدت تمظ القػانيغ الخاصة ب

و األعػان الحيغ يتستعػن شبقا لتمظ القػانيغ الخاصة برفة العػن في الزبصية القزائية إختراصو ، و مغ السػضفيغ 
األسعار و مفتذػ  مفتذػا  مفتذػ العسل، أعػان الجسارك، السيشجسػن و ميشجسػ األشغال و رؤساء السقاشعةما يمي : 

 التجارة، أعػان البخيج و السػاصالت ، مخاقبي  الزخائب .
فخجل الزخائب الحي يتحخى عغ الجخيسة الزخيبة دون غيخىا مغ الجخائع األخخى ال يخػل لو الدمصات العادية أو  

( مغ 51لحي نرت عميو السادة )،  مثل التػقيف لمشطخ ااإلستثشائية السخػلة لزابط الذخشة القزائية شبقا لمقػاعج العامة
كسا يمي : '' إذا رأى ضابط الذخشة القزائية لسقتزيات التحقيق أن يػقف لمشطخ شخرا أو اإلجخاءات الجدائية قانػن 

، فعميو أن يصمع فػرا وكيل الجسيػرية بحلظ و يقجم لو تقخيخا عغ دواعي لتػقيف  50أكثخ مسغ أشيخ عمييع في السادة 
 لمشطخ ''

                                                           

 
 .57، ص 2008الجدائية الجدائخي ، دار ىهمة، الجدائخ، د.عبج هللا أوىايبية، شخح قانهن اإلجخاءات   1
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 .الجبائية  الجدائية مباشخة الجعهى  الثالث :الفخع 
تتسيخ اإلجخاءات الجدائية بأنيا إجخاءات مخحمية و مشيا نجج مخحمة البحث التسييجي أو  اإلستجالل و ىي مخحمة 

بذأنيسا لتييئة  و فاعمييا وجسع اإلستجالالت شبو قزائية يقػم بيا أعزاء الزبصية القزائية بالتحخي عغ الجخيسة 
 القزية و تقجيسيا لمشيابة العامة  .

عمى ىحا األساس فسا ، و بالتالي فيي مخحمة سابقة عمى الجعػى العسػمية أي مخحمة سابقة عمى العسل القزائي
الزخيبية ؟ و ىل لمشيابة العامة مريخ السحاضخ السحخرة مغ شخف أعزاء الزبصية القزائية بخرػص قزايا الجخائع 

 حخيظ الجعػى العسػمية في مثل ىحه القزايا ؟ حق ت
األصل العام أن لمشيابة العامة كامل الحخية في تحخيظ و مباشخة الجعػى العسػمية بذأن أية جخيسة يرل إلى عمسيا 

تباشخ الشيابة العامة الجعػى '' ( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية بسا يمي : 01( الفقخة )29، حيث جاءت السادة) 1نبأ وقػعيا
العسػمية بإسع السجتسع و تصالب بتصبيق القانػن و ىي تسثل أمام كل جية قزائية و يحزخ مسثميا السخافعات أمام 

القزاء و  أحكام العسل عمى تشفيح  الجية القزائية السخترة بالحكع و يتعيغ أن يشصق باألحكام في حزػره كسا تتػلى
 .'' وضيفتيا أن تمجأ إلى القػة العسػمية كسا تدتعيغ بزباط و اعػان الذخشة القزائيةليا في سبيل مباشخة 

إن الجعػى العسػمية تيجف إلى تصبيق العقػبات الجدائية و ىي الحبذ و الغخامة أما الجعػى الجبائية فيدعى مغ  
 .و السرادرة  ) التأخيخية(  الغخامة الجبائيةو ورائيا إلى تحريل الحقػق الجبائية و ىي الزخيبة السفخوضة 

إذا كانت الشيابة العامة تدتقل بالجعػى العسػمية و تباشخىا شبقا ألحكام قانػن اإلجخاءات الجدائية  فالجخائع و 
صالحية تحخيكيا  يغ العسػمية و الجبائية مغ حيث التحخيظ ، إذ خػلت القػانيغ الجبائيةتالجبائية تتسيد بػحجة الجعػ 

إلدارة الزخائب عمى أن تتع الستابعة بإيجاع شكػى مغ السجيخ الػالئي لمزخائب مسثال في رئيذ مكتب السشازعات بجون 
 .2إنحار سابق لمسعشي لتدػية وضعيتو إتجاه التشطيع الجبائي

ظ و في حالة رفع ن تقجم الذكػى مكتػبة و مػقعة مغ شخف األشخاص الحيغ خػل ليع القانػن ذلأو يذتخط 
مغ الشطام العام  فإذا  يكػن اإلجخاء باشال ألنو ، مام القزاء قبل صجور الذكػى مغ الجية السخػلة ليا بحلظأالجعػى 

كانت الجعػى أمام قاضي التحقيق يدتػجب عميو إصجار أمخ بإنتفاء وجو الجعػى لبصالن إجخاءات الستابعة مغ تمقاء 
 نفدو .

                                                           

 
 . 228، ص 2008د.عبج هللا أوىايبية، شخح قانهن اإلجخاءات الجدائية الجدائخي ، دار ىهمة، الجدائخ،   1

، محكخة التخخج لشيل إجازة السجرسة العليا للقزاء، السجرسة العليا للقزاء سشة  مرصفاوي جازية و من معيا، السشازعات الجبائية 2 
 . 84، ص  2004-2005
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( 04يي )فالجعػى الجبائية في  ( سشػات أما03مجة التقادم في قانػن اإلجخاءات الجدائية ىي )و تججر اإلشارة أن 
و السادة  ة سباشخ الغيخ  مغ قانػن الزخائب (564/2)مغ قانػن الزخائب السباشخ و السادة  (305/3)سشػات شبقا لمسػاد 

 ( مغ قانػن الصابع.27مغ قانػن الخسع عمى رقع األعسال و السادة ) (153)
بسا أن إلدارة الزخائب صالحية مباشخة و تحخيظ الجعػى العسػمية ، فيل تعج شخف : مهقع إدارة الزخائب في الجعهى 

 مجني  أم شخف مشطع لمشيابة العامة ؟
إلدارة الزخائب الحق في التأسيذ كصخف مجني في نو أ( مغ قانػن الزخائب السباشخ عمى 307لقج نرت السادة )

( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية بأنو إذا ما إفتتح 13سا نرت السادة )، كحالة فتح تحقيق قزائي بشاءا عمى شكػى مشيا 
 التحقيق فإن عمى الزبط القزائي تشفيح تفػيزات جيات التحقيق و تمبية شمباتيا .
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  ألعزاء الزبط القزائي   اإلختراصات القانهنية السحجدةالثاني :  السصلب 
يقخرىا القانػن في حجود اص كافة اإلجخاءات التي يسارس أعزاء الزبط القزائي ذوي اإلختراص العام و الخ

اإلختراص ، حيث سشتصخق في الفخع األول إلى اإلختراص السحمي و في الفخع الثاني إلى ليع اإلختراصات السحجدة 
  الشػعي ، أما الفخع الثالث فدشخررو إلى دراسة اإلختراص الدماني . 

  .اإلختراص السحلي الفخع األول : 
 يسارس ضباط الذخشة القزائية إختراصيع( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية عمى ما يمي : ''16لقج نرت السادة )

 . السحمي في الحجود التي يباشخون ضسشيا وضائفيع الخاصة و السعتادة
( مغ نفذ السادة : '' و في كل مجسػعة سكشية عسخانية مقدسة إلى دوائخ لمذخشة فإن 5كسا نرت الفقخة )

 في إحجاىا يذسل كافة السجسػعة الدكشية ''إختراص محافطي وضباط الذخشة الحيغ يسارسػن وضائفيع 
 بسا يمي : تحجد عجة العامة في اإلختراص السحمي القا إن 

التحخي قج وقعت في الجائخة اإلقميسية إلختراص عزػ الزبصية  أن تكػن الجخيسة مػضػع  : مكان إرتكاب الجخيسة -
الجخيسة إلى إتيان الفعل السادي  يدتشج في تحجيج مكان إرتكاب حيث ، يا لحي يباشخ البحث و التحخي بذأنالقزائية ا

 .السكػن ليا كامال 
إذا تعجدت أمكشة إرتكاب الجخيسة التي تتكػن مغ مجسػعة أفعال ، فيكػن مخترا بالتحخي فييا كل  نذيخ أنو 

 السكانية أحج تمظ األفعال السكػنة لمجخيسة . اختراصوضابط لمذخشة القزائية و قع في دائخة 
في دائخة يػجج : و يقرج بسكان إقامة السذتبو فيو بإرتكاب الجخيسة ، السكان الحي يقيع فيو  فيومحل إقامة السذتبو   -

اإلقميسي لزابط الذخشة القزائية السختز و ليذ الدكغ القانػني أي محل اإلقامة السعتاد و يدتػي في  االختراص
 تقصعة .إقامة مدتسخة أو م اختراصوذلظ أن تكػن إقامة السذتبو فيو في دائخة 

في حالة ما إذا لع يتػافخ العشرخان األول و الثاني لتقخيخ مجى إنعقاد اإلختراص مكان القبس على السذتبو فيو :  -
لمزابط ، فإن اإلختراص يشعقج بشاءا عمى مكان القبس عمى السذتبو فيو أو ضبصو في دائخة إختراص ضابط الذخشة 

 .  القزائية
كيف يسكغ لزابط الذخشة القزائية أن يسارس ميامو في البحث و التحخي بخرػص الجخائع الزخيبية دون 

خاصة و أن السذخع   في قانػن اإلجخاءات الجدائية السذخع لو اإلختراص السحمي الحي حجده التعجي عمى قػاعج 
دائخة إختراصيا مكان فخض الغخامة، أو الجبائي أخزع اإلختراص في السادة الزخيبية بحدب الحالة التي يقع في 

   مكان الحجد أو مقخ السؤسدة . 
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إن ضابط الذخشة القزائية قبل مباشخة التحخيات بذأن أي فزية غر ضخيبي ال بج لو مغ التأكج مغ األمػر 
 : التالية  

 . ال بج أن يكػن مقخ السؤسدة يقع في قصاع إختراص ضابط الذخشة القزائية مقخ السؤسدة : -
ومغ أمثمة  ذلظ أن يقػم ضابط الذخشة ال بج أن تكػن عسمية الحجد قج تست في قصاع إختراصو  مكان الحجد : -

القزائية بتػقيف شاحشة في قصاع إختراصو،  أيغ  تبيغ بعج عسمية السخاقبة بأنيا تحسل سمعا لسؤسدة بجون فػاتيخ و 
خسع عمى رقع األعسال : ''كل شخاء ال تقجم بذأنو فاتػرة قانػنية و مغ قانػن ال (125)ىػ الفعل الحي أشارت إليو السادة 

مصابقة لصبيعة البزائع الستشازل عشيا و كسيتيا و قيستيا ، يعتبخ أنو حقق مخالفة لمخسع عمى القيسة السزافة ميسا كانت 
 صفة البائع إزاء ىحا الخسع ".

 الزخيبي؟ القانػن ميسة الزبط القزائي  مغ خػليع يشصبق ىحا األمخ عمى  لكغ ىل  
بالشدبة لألشخاص السخػليغ صفة الزبط القزائي الزخيبي فإن القػانيغ الزخيبية لع تحجد صخاحة اإلختراص 

القػل في ىحا الرجد أنو ال يسكغ لسػضفي الزخائب الحيغ ليع صفة الزبط القزائي  غالسحمي السشػط بيع ، غيخ أنو يسك
ذ أي  إجخاء خارج السشصقة التي يسارسػن فييا إختراصيع و إال تجاوزوا بحلظ سمصاتيع السحجدة بحجود أن يقػمػا بإتخا

  دائخة إختراصيع .
و مع ذلظ فيع ممدميغ بتبميغ مػضفي الزخائب الحيغ ليع صفة الزبط القزائي الحيغ وقعت في دائخة إختراصيع 

أشخاص عادييغ و عميو ال يجػز ألعزاء الزبط القزائي الزخيبي تمظ الجخيسة ألنيع ممدميغ بالتبميغ عغ أي جخيسة ك
 مداولة عسميع خارج اإلختراص السحمي  و إال كان عسميع معيبا و مذػبا بالبصالن .

غيخ أنو يجػز ألعػان الزخائب السخػليغ صفة الزبط القزائي مالحقة مختكب الجخيسة الزخيبية حتى خارج 
كمف بالزخيبة مؤسدة يقع مقخىا الخئيدي في دائخة إختراصيع و تقع فخوعيا خارج إختراصيع السحمي ، إذا كان لمس

وقعت الجخيسة في دائخة  غعػان الزخائب السخػليغ صفة الزبط القزائي الحيأ إختراصيع السحمي و ذلظ بالتعاون مع 
 .يع إختراص

 الفخع الثاني : اإلختراص الشهعي 
أو إختراصو بكل  عزػ الزبصية القزائية بشػع معيغ مغ الجخائع باإلختراص الشػعي مجى إختراصيقرج 

 أنػاع الجخائع أي اإلختراص الخاص أو العام.
البحث و التحخي في جسيع أنػاع الجخائع بسا فييا الجخائع الزخيبية و  ميو فيجػز لزباط الذخشة القزائيةع

 .نػن ( مغ نفذ القا20( و )19يداعجىع في ذلظ األعػان السشرػص عمييع في السادة )
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لع يحكخ اإلجخاءات التي يباشخونيا أثشاء البحث و التحخي عمى سبيل الحرخ بل مشحيع سمصة لسباشخة القانػن إن  
( مغ 18(، )17(، )13(،)12ت التي مغ شأنيا الكذف عغ الجخيسة و مختكبيا و ىحا مغ خالل السػاد )بعس الرالحيا

 .1قانػن اإلجخاءات الجدائية
( مغ قانػن اإلجخاءات 28(، )27( ، )21أما اإلختراص الخاص فيتػاله السػضفػن و األعػان شبقا لمسػاد ) 
 الزخيبي .و مغ بيشيع نجج أعزاء الزبط القزائي  الجدائية

و ىي   بأنو إختراص نػعي  يتحجد بسشاسبة إرتكاب جخائع معيشة اإلختراص في السجال الزخيبييػصف كسا 
اإلختراص األصيل أو اإلستثشائي الحي يباشخه أعزاء الجخائع الزخيبية ، حيث في ىحا الذأن يسكغ أن نسيد بيغ 

 . مثل ىحه الحالة الزبط القزائي الزخيبي في 
 في و التحخي  في القيام بجسيع إجخاءات البحثيذسل  األصيل ألعزاء الزبط القزائي الزخيبي اإلختراصف

الجخائع الزخيبية و ضبط مختكبييا و جسع اإلستجالالت الالزمة لمتحقيق و التي تعتبخ كتسييج لتحخيظ الجعػى العسػمية 
 بذأن الجخائع الستعمقة بأعسال وضيفتيع .

فيتسثل في مباشخة أعزاء الزبط القزائي الزخيبي بعس إختراصات التحقيق في  أما اإلختراص اإلستثشائي
 . حالة التمبذ بذأن الجخائع الزخيبية 

 اإلختراص الدماني : : لثالث الفخع ا
اط الذخشة القزائية ذوي اإلختراص العام  فال يتجخدون مغ ىحه الرفة بتطل صفة الزبط القزائي لريقة بز

، فيل يشصبق ىحا األمخ عمى  العسل الخسسية ما لع يتع وقفيع عغ العسل أو مشحيع إجازة إجباريةوقات أحتى خارج 
 السخػليغ صفة الزبط القزائي مغ مػضفي مرمحة الزخائب ؟

يختمف األمخ بالشدبة ألعزاء الزبط القزائي الزخيبي ذوي اإلختراص الخاص و الحي يتحجد بزبط الجخائع 
و لسا كانت وضيفتيع تتع في وقت معيغ فإن إختراصيع يتقيج بأوقات مباشخة عسميع و الداعات  الستعمقة بػضيفتيع فقط،

 السحجدة لحلظ ، فال يجػز ليع تجاوز الػقت السحجد قانػنا .
صفة الزبط القزائي تبقى لريقة بسػضفي الزخائب حتى خارج أوقات العسل الخسسية ألنو  غع مغ ذلظ فإنو بالخ 

فال مانع مغ مػاصمة العسل بعج إنتياء الػقت السحجد و مباشخة ت العسل الخسسية أنو الحج األدنى، يفتخض في تحجيج ساعا
مف بالزخيبة مشع مػضف الزخائب السخػل كل الدمصات السخػلة  لو خالل ساعات العسل الخسسية ، فال يحق بحلظ لمسك

  قج إنتيى .  عسمو صفة الزبط القزائي مغ مباشخة عسمو بحجة أن وقت
                                                           

 . 227، ص 2008د.عبج هللا أوىايبية، شخح قانهن اإلجخاءات الجدائية الجدائخي ، دار ىهمة، الجدائخ،   1 
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و ال يجػز أن يقػم  غيخ أنو و في نفذ الػقت يجب إحتخام مػاعيج العصل و األعياد الخسسية التي تقخرىا الجولة
ليا إال إذا كمف مغ جية رسسية بالقيام بحلظ و بسػافقة مػضف الزخائب السخػل صفة الزبط القزائي بسباشخة ميامو خال

  ذلظ العسل و إال كان ترخف السػضف محاشا بالذظ اتخاذالسكمف بالزخيبة و بذخط  أن تقتزي الدخعة أو الزخورة 
  مسا قج يزعف الجليل السدتسج مغ مباشختو لمعسل في تمظ األوقات و يتخك تقجيخ ىحه األمػر لمقاضي  .، و الخيبة
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 .في الجخائم الزخيبية التحقيق و دور التعاون أساليب : لسبحث الثانيا
 . للزبصية القزائية  في الجخائم الزخيبيةالتحقيق أساليب : السصلب االول     

مخحمة القزائية جسمة مغ الػضائف التي خريع بيا القانػن و التي تعتبخ مخحمة تسييجية تدبق لزباط الذخشة  
، غيخ أنو يسكشيع مسارسة أو مباشخة  وضائف ت عادية تعخف بإجخاءات اإلستجاللإختراصاالجعػى العسػمية و ىي تعج 

 .1أخخى أكثخ خصػرة مغ سابقتيا كػنيا تسذ بحقػق و حخيات األفخاد
لمزبصية  اإلستثشائية و  اإلختراصات العاديةاألول إلى التحخي في إشار  فخععمى ىحا األساس سشتصخق في ال

 .حجية محاضخ أعزاء الزبط القزائيالثاني سشتصخق إلى فخع ، أما في الالقزائية
 ق إجخاء التفتير.و عن شخي  و اإلستثشائية األول: التحخي في إشار اإلختراصات العاديةفخع ال

عسمية البحث و التحخي بالشدبة لزباط اإلشار الحي تكػن عميو لقج بيغ قانػن اإلجخاءات الجدائية 
 ستثشائية .الذخشة القزائية و التي تكػن في إشار اإلختراصات العادية و اإل

 . : التحخي في إشار اإلختراصات العادية للزبصية القزائية اوال
: ''يقػم ضباط الذخشة القزائية بالتحقيقات اإلبتجائية انػن اإلجخاءات الجدائية بسا يمي( مغ ق63تشز السادة )

ما يعشي أن البحث و  لمجخيسة بسجخد عمسيع بػقػعيا إما بشاءا عمى تعميسات وكيل الجسيػرية و إما مغ تمقاء أنفديع و ىػ
 التحخي إختراص أصيل لجياز الزبط القزائي أو الذخشة القزائية ''.

و يدتخمز مغ ىحا أن إجخاءات البحث و التحخي إجخاءات لع يحكخىا القانػن حرخا  و إنسا وضع قاعجة عامة 
 بأي إجخاء مغ شأنو الكذف عغ الجخيسة  و مختكبييا و جسع أدلتيا . الذخشة القزائية القيام اطبزلتخػل 

و ىي  انػن اإلجخاءات الجدائية ( مغ ق18( و )17السادتيغ ) و مغ جسمة  ىحه اإلجخاءات ما جاء في نز 
 :كاآلتي 

عمى رجال  ائية واجب قبػل البالغ أو الذكػى لقج ألقى السذخع في قانػن اإلجخاءات الجد  تلقي البالغات و الذكاوي: -1
 .2الزبط القزائي بسا فييع مػضفي و أعػان إدارة الزخائب السشػط بيع ميام الزبصية القزائية

حج أقاربو شفييا أبالذكػى ىػ التطمع عغ سػء الفعل و غالبا ما ترجر مغ نفذ الذخز الستزخر أو  السقرػد و
  .محاميو قرج متابعة الجاني، كسا يسكغ تقجيسيا كتابة مغ الذخز السعشػي الستزخر مغ الجخيسة أو

                                                           
1
الزبصية القزائية في القانهن الجدائخي، محكخة شيادة ماستخ ، جامعة عبج الخحسن ميخة، بجاية ،  أمين شعيب، إختراصاتبهعهيشة   

 2012/2013سشة 

 
2
 .24، ص 199أ.بغجاد جياللي، التحقيق دراسة مقارنة نظخية و تصبيقية، الجيهان الهششي لألشغال التخبهية، الجدائخ، سشة   
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و سػاء مغ السجشي  معمػمو أما البالغ فالسقرػد بو اإلخبار عغ الجخيسة سػاء حرل ذلظ مغ شخز مجيػل أو 
و سػاء عغ شخيق الياتف أو  ، شفاىة أو كتابةي أن يكػن مغ جية عسػمية أو خاصةعميو أو مغ غيخه ، كسا يدتػ 

 الرحف أو أية وسيمة مغ وسائل اإلعالم .
حج وقػع الجخيسة أن يقجم عشيا بالغا لمشيابة العامة أو أل نبأ و قج فخض القانػن عمى كل شخز يرل إلى عمسو

مأمػري الزبط القزائي، كسا فخض عمى  أعزاء الزبط القزائي قبػل البالغات التي تخد إلييع في شأن مختمف 
 .و كتابيةأو ناقرة، شفيية أالجخائع و ال يػجج فخق في كػن الجخيسة السذكػ مشيا خصيخة أو بديصة، كاممة 

بعجة شخق : فقج يبمغ ىحا السػضف مغ أحج األفخاد فبالشدبة لمجخائع الزخيبية فإنيا ترل إلى عمع مػضف الزخائب 
حج ضباط الذخشة القزائية بسعمػمات ضج بعس التجار تجل عمى وقػع جخيسة  ضخيبية أو تداعج عمى أالعادييغ أو مغ 

الكذف عشيا ، كسا يتزسغ البالغ معمػمات عغ مداولة أحج األشخاص لشذاط معيغ خاضع لمزخيبية دون دفعو ليا أو 
 . 1جدء كبيخ مغ األرباح عغ مرمحة الزخائبإخفاء 

و قج يكتذف مػضف الزخائب بشفدو الجخيسة الزخيبية أثشاء قيامو بػضيفتو كأن يكذف الغر و التحايل في دفاتخ 
اإلدارة الزخيبية  السكمف بالزخيبة أثشاء قيامو ببعس الجفاتخ و اإلشالع عمييا ، كسا قج تقػم الدمصة القزائية بإشالع

نيا أن تدسح بإفتخاض وجػد غر مختكب في السجال الزخيبي أو أعمى كل السعمػمات التي تحرل عمييا و التي مغ ش
أو جدائية، حتى و إن أفزى الحكع  أية مشاورة كانت ، نتيجتيا الغر أو التسمز مغ الزخيبة ، سػاء كانت الجعػى مجنية

 نتفاء وجو الجعػى.إل
( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية قج أوجبتا عمى أعزاء الزبط القزائي أن يخسمػا 42( و )32لسادتيغ )و رغع أن ا

مرمحة  في ، إال أن ىحا ال يشصبق عمى تمظ التي يتمقاىا مػضي التي ترميع إلى الشيابة العامةالتبميغات و الذكاو 
 . 2الزخائب إلى الشيابة العامة  إدارةعمى تقجيع شمب مغ  تتػقف الزخيببيةمجخيسة لالزخائب ألن الجعػى الجبائية بالشدبة 

 : آلية البحث عن شخيق التحخي و اإلشالع  -2
البحث و يجب عمى ضباط الذخشة القزائية ( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية فإنو 17ما قزت بو السادة ) حدب

عغ الجخائع، فميع دور الكذف عغ مقتخفي الجخيسة بعج وقػعيا فعال ، فإذا لع تكغ وقعت بعج فإنشا نكػن برجد  التحخي 
 .أعسال الزبصية اإلدارية التي تيجف إلى السحافطة عمى إستقخار األمغ العام

في الجخائع الزخيبية  فاألبحاثاألبحاث و التحخيات تختمف بإختالف الػقائع و تقجيخ ضباط الذخشة القزائية،  إن 
بخرػص مبالغ مالية قام السكمف بالزخيبة  بالتسمز مغ دفعيا إلدارة الزخائب ، ىحا  إثباتات الحرػل إلى تدتػجب

                                                           
1
 . 60ص   2015/2016 سشة   –جامعة معدكخ  –في الجخائم الزخيبية ، محكخة شيادة ماستخ العدة إليام، آليات الحبث و التحخي   

 . 48، ص 2010عبج الخحسن خلفي محاضخات في قانهن اإلجخاءات الجدائية ، دار اليجى، الجدائخ، سشة  ا.  2
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فإذا أسفخ البحث و التحخي عسا األمخ يتصمب جسع معمػمات مغ مرادر مختمفة مثل الجفاتخ السحاسبية ، فػاتيخ الذخاء 
 .فييا كان عمى الزبصية القزائية تقجيسو إلى الشيابة العامة يفيج في إثبات التيسة أو ن

الذخشة القزائية مغ التحخي في الجخائع الزخيبية فإن ضباط ما دام ال يػجج نز قانػني يدتثشي صخاحة و 
 1(65( إلى )63ىسية و تخزع لإلجخاءات السشرػص عمييا بالسػاد )أ ليا  السشجدة مغ شخفيع  محاضخ التحقيق اإلبتجائي

مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية مغ حيث الرحة و الزسانات و بسػجب ىحه األحكام يتستع ضباط الذخشة القزائية 
 .ثبات إو اإلشالع عمى الػثائق و حجد األشياء كدشج  و معايشتيا برالحية تفتير السداكغ

األشخاص تحت الشطخ إذا دعت حجد بضابط الذخشة القزائية رالحيات بأن التداؤل يثار فيسا يتعمق  غيخ 
و الجبائية في السادة الزخيبية ال يسكغ تحخيكيا إال بشاءا عمى  الجعػى العسػمية في حيغ أن ، 2ذلظ مقتزيات التحقيق

 .شكػى مغ مجيخ الزخائب الػالئي 
السخالف  السكمف بالزخيبيةبج لو قبل تػقيف ال  إن ضابط الذخشة القزائية في إشار التحقيق اإلبتجائي

 و الجبائية قج تع رفعيا مغ اإلدارة الجبائية .  لمقانػن التأكج مغ أن  الجعػى العسػمية
و في حالة عجم رفع الجعػى العسػمية مغ شخف السرمحة السخترة و قام ضابط الذخشة القزائية بتػقيف 

    .لقزائية عشواضابط الذخشة  ػقيف مخالف لمقانػن و يجب مدائمةالسخالف فحدب رأي إن ىحا الت
و عميو فإن اإلجخاءات التي تقػم بيا الزبصية القزائية مباشخة بعج نياية التحقيق بإرسال السحاضخ إلى وكيل 

تحخيظ الجعػى الرحيح مغ أجل إلجخاء ، يعتبخ ااإلدارة الجبائيةيخسمو إلى الجسيػرية السختز إقميسيا و الحي بجوره 
 . العسػمية و الجبائية معا

و ىحا  التجارة  إلدارة الجسارك و التابعيغ األعػان اإلجخاء يسكغ تصبيقو  عمى بقية السرالح األخخى كو نفذ 
لمزخائب الػالئي السجيخ بسشاسبة معايشتيع لجخائع ضخيبية أثشاء تأدية مياميع حيث يجب أن تحال جسيع السحاضخ إلى 

 جبائية .السختز إقميسا لتقجيع الذكػى و تحخيظ الجعػى العسػمية ال
مغ أجل معايشة بالشدبة ألعزاء الزبط  القزائي الزخيبي فيع ممدميغ بعسل التحخيات عغ السكمف بالزخيبة  أما

 . 3 الجخيسة و إثباتيا دون أن يتعجى ذلظ بإمكان إتخاذ إجخاءات تتعخض أو تقيج مغ حخية السخالف
 

                                                           
ضابط الذخشة القزائية إلى أن يهقف للشظخ شخرا  "" إذا دعت مقتزيات التحقيق اإلبتجائي:من قانهن اإلجخاءات الجدائية 65السادة  1

 عة فإنو يتعين عليو أن يقجم ذلك الذخز قبل إنقزاء ىحا األجل إلى وكيل الجسيهرية .''( سا48تديج عن ثسان  و أربعهن ) مجة
2
 .59، مخجع سابق، ص العدة إليام  

 
3
 . 236د.عبج هللا أوىايبية، مخجع سابق، ص 
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 آلية البحث عن شخيق اإلنتقال و السعايشة :  -1
الكذف عغ إلى اإلنتقال و السعايشة الحي يجخيو رجال الزبصية القزائية برفة عامة ىػ إجخاء ييجف إن إجخاء 

 .الجخيسة و إثباتيا و تحخيخ السحاضخ بذأنيا في إشار التحقيق اإلبتجائي
و التحقيق في جخيسة   قج يقػم رجال الزبصية القزائية باإلنتقال و معايشة بعس األماكغ و ذلظ قرج إثبات و

كسا لػ تع معايشة مدتػدع لذخكة  ضخيبية مختبصة بالجخيسة األصمية معيشة و قج يطيخ مغ خالل ىحا اإلجخاء وجػد جخيسة
تقػم برشع اإللكتخونيات و ثبت مغ خالل التحقيق الحي تجخيو الزبصية القزائية وجػد مدتػدع آخخ تابع لشفذ الذخكة 

 كبيخة مغ الخسػر غيخ السرخح بيا قانػنا .و الحي يحتػي عمى كسية 
ذلظ أن ىحه الذخكة تقػم بتجارة الخسػر و إعادة بيعيا مشح أشيخ و بالتالي فإن ىحه األخيخة تعج جخيسة ضخيبية  

عاقب عمييا شبقا لقانػن مقائسة عمى أساس مسارسة نذاط غيخ مرخح بو و التي إعتبخىا السذخع جخائع مشرػص و 
 .و ما يمييا  76بائية في السػاد اإلجخاءات الج

كسا يسكغ إعتبارىا ضخيبية شبقا لقانػن الزخائب السباشخة و التي تقػم عمى إستخجام مسارسات تجليدية، تقػم عمى  
 .1أو خدنيا او إستيخادىا  أساس إنجاز عسميات بيع و شخاء لبزائع دون فاتػرة خاصة بيا وذلظ ميسا يكػن حيازتيا

ىحه الجخيسة ضخيبية شبقا لقانػن الزخائب غيخ السباشخة حيث رتب ليا السذخع عقػبات جدائية و  كسا يسكغ إعتبار
مخالفة  و كحلظ تعتبخ مغ قانػن الزخائب غيخ مباشخة 542، 539، 537، 532، 530اخخى جبائية و ذلظ بالسػاد 

تغميف لمسذخوبات الخوحية السباعة في مغ قانػن ض غ م و ىحا فيسا يتعمق بالتعبئة و  216و  215أحكام السادتيغ 
 .لمخخز السسشػحة مغ مجيخ الزخائب زجاجات خغ يجب ان تكػن مصابقة

 للزبصية القزائية  االستثشائية االختراصاتالتحخي في إشار  :  ثانيا
  :التحخي في إشار حالة التلبذ  -1
 التلبذ في إشار قانهن اإلجخاءات الجدائية : -أ-

في حالة تمبذ   قانػن اإلجخاءات الجدائية  بسا يمي : تػصف الجشاية أو الجشحة بأنيا ( في 41نرت السادة ) لقج 
 إذا كانت مختكبة في الحال أو عقب إرتكابيا .  

ججا مغ وقت مغ كسا تعتبخ الجشاية أو الجشحة متمبدا بيا إذا كان الذخز السذتبو في إرتكابو إياىا في وقت قخيب 
وقت وقػع الجخيسة قج تبعو العامة برياح أو وججت في حيازتو أشياء أو وججت أثار أو دالئل تجعػ إلى إفتخاض 

 . مداىستو في الجشاية 
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فالتمبذ معشاه أن يقرج بالتمبذ السعاصخة أو السقاربة بيغ لحطتي إرتكاب الجخيسة و إكتذافيا عمى ىحا األساس  
و ىي بعج ىحا تدتػجب إجخاءات سخيعة  ألدلة عمييا ضاىخة و مطشة الخصأ أو إحتسال وقػعو بعيجة الجخيسة واقعة و ا

 :1، كسا أن إثبات حالة التمبذ تدتمدم تػفخ الذخوط التالية تتفق و الحالة التي عمييا
 .ية جخيسة تذكل إحجى حاالت التمبذيجب أن يذاىج ضابط الذخشة القزائ -
 اإلجخاء ليذ الحقا لو . أن يكػن التمبذ سابقا عغ -
 أن يكذف ضابط الذخشة القزائية الجخيسة عقب إرتكابيا بشفدو .  -
 أن يكػن إكتذافو لمجخيسة الستمبذ بيا قج حرل بصخيق مذخوع  ال يتعارض مع حقػق األفخاد و حخياتيع . -

إال في صػرة تمبذ حقيقي أي مذاىجة الجخيسة حال إرتكابيا أو  إن الجخيسة الزخيبية ال يسكغ ترػر حجوثيا 
 عقب إرتكابيا بػقت قريخ و األمثمة العسمية تبخر ىحه الحالة و مغ أىسيا : 

أو أحج مدتخجميو و ىػ يقػم بتحخيخ دفتخيغ أحجىسا حقيقي مصابق  بالزخيبة  أن يفاجيء مػضف الزخائب السكمف -
يات التي يقػم بيا السكمف بجقة و اآلخخ غيخ حقيقي يقيج فيو السكمف عسميات غيخ مصابقة لمػاقع و تقيج فيو جسيع العسم
، بحيث يقمل في الجفتخ الثاني مغ ربحو الخاضع لمزخيبة ليتيخب مشيا كميا أو جدئيا  ، لتمظ السقيجة في الجفتخ األول

يتخك تمظ الفخاغات  بالزخيبة  د و السكمفػجػد صفحات فارغة أو أسصخ غيخ مكتػبة في دفتخ اليػمية أو دفتخ الجخ ف
فيسا بعج بقيػد محاسبية غيخ صحيحة و ال تبيغ ربحو الحقيقي مسا يدسح لو بالتيخب الكمي أو الجدئي مغ عسجا لسألىا 

 الزخيبة.
و  و إذا لع يحجث إكتذاف الجخيسة الستمبذ بيا في الحال فيجب أن يحجث في وقت قخيب ججا مغ وقت إرتكابيا

و  الزخائب القائع بعسمية السخاقبة مخاقب بػقت كبيخ قبل أن يكتذفيا  بالتالي ال تعتبخ جخيسة متمبذ بيا إذا وقعت
 .التحقيق

أو تحايل في تقييج  و مثال ذلظ أن العػن السخاقب إذا تبيغ لو أثشاء فحرو لجفاتخ السكمف و مدتشجاتو وجػد غر
بعس الحدابات أو إغفال بعس العسميات بقرج التيخب مغ الزخيبة فال نكػن ىشا برجد جخيسة متمبدا بيا ألن العبخة 

 بكذف السخاقب الجخيسة عقب إرتكابيا و ليذ بكذفيا فقط .
 بشفدو الجخيسة الستمبذ بيا ؟ مخاقب الزخائبو لكغ ىل يذتخط أن يكذف 

نو ال يذتخط أن يذاىج أو يكذف السخاقب الجخيسة في إحجى حاالت التمبذ التي حجدىا بأ بعس الفقياء يخى 
إذا شاىجىا عزػ  ( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية ال نجج شخط إعتبار الجخيسة متمبذ بيا41السادة ) باستقخاءالقانػن ألنو 

 .1الزبط القزائي
                                                           

1
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( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية تػجب عمى عزػ الزبط القزائي في حالة 42و فزال عغ ذلظ نجج أن السادة )
التمبذ بجشاية أو جشحة أن يشتقل إلى محل الػاقعة فػرا ، األمخ الحي جعمشا ندتشتج أنو تعتبخ جخيسة التيخب الزخيبي 

قزائي ذلظ بعج أن تع تبميغو عغ الجخيسة مغ أي شخز متمبدا بيا إذا كذف مػضف الزخائب السخػل صفة الزبط ال
مسا جعمو يشتقل إلى مكان الجخيسة ، شخط أن تكػن دائسا الفتخة بيغ وقػع الجخيسة و كذفيا ليدت شػيمة ألنو غالبا ما يتع 

السكمف  مغ مشافدي جخيسة التيخب الزخيبي ارتكابإكتذاف ىحه الجخيسة بعج التبميغ عشيا و عادة يتع التبميغ عغ 
 حج مدتخجميو أو مغ كل مغ لو مرمحة في ذلظ .أبالزخيبة القائع بالغر أو مغ 

و الدؤال السصخوح في ىحا السجال ىل يحق أو ىل يسمظ مػضف الزخائب الحي كذف عغ الجخيسة سمصة القبس 
 عمى السكمف الستيخب ؟

ح لسخاقب الزخائب سمصة القبس عمى ضخيبي يسش لقج سكت السذخع الجبائي عغ ىحا الحق ، فمع نجج في أي نز
 مغ دفع الجيغ الزخيبي .مشاورات تجليدية قرج التخمز السخالف  الحي يزبط و ىػ يختكب في 

و عميو يسكششا القػل أن السػضف الزخيبي القائع باإلشالع أو بالتفتير إذا إكتذف جخيسة تيخب ضخيبي سػاء كان 
تمظ الجخيسة ، إنسا يكفي أن يدجل للو القبس عمى السكمف بالزخيبة السختكب  متمبدا بيا أو غيخ متمبذ بيا فإنو ال يحق

 ذلظ بالسحزخ ثع يخصخ السجيخ الػالئي لمزخائب و الحي بجوره يخفع شكػى لػكيل الجسيػرية لتحخيظ الجعػى العسػمية .
بغس الشطخ عغ ي : '' ( نرت عمى  ما يم 3مكخر  20بالخجػع إلى قانػن اإلجخاءات الجبائية نجج أن السادة )

كل األحكام الستعمقة بالسخاقبة و التحقيق الجبائي ، يسكغ ألعػان اإلدارة الجبائية الحيغ لجييع رتبة مفتر عمى األقل و 
السحمفيغ قانػنا ، في ضخوف يسكغ أن تذكل تيجيجا لعسمية تحريل الجيػن الجبائية السدتقبمية  تحخيخ محزخ التمبذ 

غ بالزخيبة الحيغ يسارسػن أنذصة خاضعة لشطام القانػن العام و األنطسة الخاصة في مجال الجبائي ضج السكمفي
 اإلخزاع الزخيبي ''.

 التلبذ في إشار قانهن اإلجخاءات الجبائية : -ب
قبل أي مشاورة يشطسيا السكمف بالزخيبة بيجف  و يعتبخ التمبذ الجبائي عسمية مخاقبة تزصمع بيا اإلدارة الجبائية

تختيب عسمية اإلعدار عمى الخرػص ، و تتختب عمى إجخاء التمبذ الجبائي أثار جبائية إزاء أنطسة اإلخزاع الزخيبي 
 و إجخاءات السخاقبة و حق اإلستخداد .

 و مغ بيغ حاالت التمبذ الجبائي السسارسات التالية : 
 .مخالفة بيع و شخاء البزائع دون فػاتيخ إرتكاب  -
 تقجيع وثائق و مدتشجات محاسبية تشتدع مغ السحاسبة قيستيا اإلثباتية .  -
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مسارسة نذاط دون أن يتع الترخيح بو لجى السرالح الجبائية ، كسا لػ تع إكتذاف وجػد مرشع يقػم برشاعة الخسػر  -
أن ىحه األخيخة ممدمة بالترخيح بشذاشيا لجى إدارة الزخائب كػنيا تخزع وجػبا  و السذخوبات الكحػلية ، بإعتبار

 لمزخيبة .
 إستعسال بخامج محاسبة ألغخاض الغر .

و السخاجعات ،  نذيخ أنو ال يسكغ إجخاء التمبذ إال بعج السػافقة السدبقة لإلدارة السخكدية و بالتحجيج مجيخية األبحاث
سدات و مجراء الزخائب الػالئييغ حدب الحالة بتقجيع الصمب إلى مجيخ األبحاث و حيث يقػم مجيخ كبخيات السؤ 

السخاجعات قرج التخخيز ليع بإعجاد محزخ معايشة جشحة التمبذ الجبائي ، إذا ما  تبيغ وجػد قخائغ واضحة لمغر 
عجاد السحزخ السحكػر أعاله ( سا بالقبػل أو بالخفس إل48الجبائي و يتعيغ عمى ىحا األخيخ أن يقػم بالخد في غزػن )

و ىحا حدب التػاجج الفعمي أو عجمو  لجشحة التمبذ الجبائي ، و يعتبخ عجم الخد في األجل السحكػر أعاله رفس 
 .1ضسشي
 : عن شخيق إجخاء التفتيرو التحخي البحث :  ثالثا

التحقيق ،  يخػلو القانػن لقاضيىع إجخاءات التحقيق القزائي الحي أ التفتير البحث عغ  الجليل و ىػ مغ بيقرج 
غيخ أنو ال يباشخ ىحا القانػن بشفدو و إنسا بػاسصة أحج ضباط الذخشة القزائية و ذلظ عغ شخيق اإلنابة القزائية و 

 .الستزسشة اإلذن بالتفتير
فال يػجج نز قانػني يسشعيع ،  و بصبيعة الحال فإن مػضفي الزخيبة مسغ يتستعػن برفة الزبط القزائي الخاص

التي ىي في حقيقة األمخ إجخاء رقابي  مػضفي الزخائب بدمصة اإلشالع و انفخادأو يدتثشييع مغ مباشخة التفتير غيخ أن 
 إستجاللي  يتع عغ شخيق فحز األوراق و السدتشجات الخاصة بالسكمفيغ و بيحه الرفة نقتخب مغ التفتير .

اإلشالع و التفتير ذلظ أن األول ال يعجو أن يكػن إجخاء مغ إجخاءات اإلستجالل، بعكذ ال يجػز الخمط بيغ  و
فاإلشالع  كسا رأيشا سابقا ىػ عبارة عغ إجخاء يقػم بو مػضف الزخائب ، الثاني الحي يعج إجخاء مغ إجخاءات التحقيق 

تخ و األوراق و السدتشجات التي تذكل أدلة ليتحقق مغ تصبيق السكمف ألحكام القػانيغ الجبائية و يتأكج مغ صحة الجفا
التي لع يحكخىا في اإلقخار و و أرباحو  عمى وجػد جخيسة ضخيبية ، أو التي تحجد الحجع الحقيقي إليخادات السكمف

 الزخيبي السقجم إلدارة الزخائب ، سػاء وججت في مقخ مشذأتو أو في مشدلو أو في مكتب وكيمو القانػني .

                                                           
: يذتخط لتصبيق إجخاء التلبذ الجبائي تحت شائلة البصالن السهافقة السدبقة من قانهن اإلجخاءات الجبائية 2 الفقخة 3مكخر  20لسادة ا  1

من اإلدارة السخكدية ، يهقع محزخ التلبذ الجبائي وفق الشسهذج الحي تعجه اإلدارة من قبل عهن اإلدارة الجبائية و يرادق على التهقيع 
 السكلف بالزخيبة صاحب السخالفة .
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أن حق اإلشالع ال يغشي عغ حق التفتير و ال يقػم عػن الزخائب بإجخاء التفتير إال بعج و عميو نخمز إلى 
 إكتذاف مشاورات تجليدية في الجفاتخ و السدتشجات السحاسبية لمسكمف أثشاء اإلشالع عمييا .
ي ىحه اإلدارة مػضف حيث خػلو لقج أعصى السذخع لإلدارة الجبائية وسيمة فعالة لسكافحة الجخائع الجبائية عسػما 

مسغ ليع صفة الزبصية القزائية القيام بتفتير الذخز السكمف  و كل األماكغ الخاصة بو ، كسا يجػز ألعزاء 
 .يخفي شيئا  متعمقا بجخيسة ضخيبيةنو أالزبط القزائي الخاص أن يفتذػا أي شخز مػجػد في السكان الحي يذتبو في 

شياء التي أجخي التفتير مغ أجميا و مغ ىشا تتزح حجود التفتير في و بالتالي ال يجػز التفتير إال بحثا عغ األ
و السدتشجات الحقيقية  خالجخيسة الزخيبية ، فاألصل فيو أن ال يتعجى الغخض الحي شخع مغ أجمو و ىػ البحث عغ الجفات

الستعمقة بالجخيسة الزخيبية و التي تفيج في كذف حقيقة إيخادات و أرباح السكمف ، و عمى الذخز السصمػب تفتيذو أو 
تفتير مكانو شبقا لمقانػن، أن يسكغ القائع بالتفتير مغ أداء واجبو و إذا إمتشع عغ ذلظ فممقائع بالتفتير أن يجخي التفتير 

 . ب مداعجة الذخشةو يصمأعشػة 
و يجخى التفتير بحزػر الستيع و صاحب السشدل أو السحل إن وجج و بحزػر شاىجيغ و أن يتع التفتير مغ 
الداعة الخامدة صباحا إلى غاية الداعة الثامشة ليال و إذا كانت الػقائع خصيخة تذكل جشاية أو جشحة جاز لقاضي 

 جخاءات القانػنية السعسػل بيا في ىحا الذأن .إتباع اإلالتحقيق مخالفة ىحه األوقات بذخط 
 

 و رغع أن السذخع الجبائي لع يحجد حاالت التفتير إال انو يسكغ إجساليا فيسا يمي: 
 إيجاد أعػان اإلدارة الزخيبية مسغ ليع صفة الزبط القزائي قخائغ يدتجل مشيا وقػع جخيسة ضخيبية . -
 يا في قانػن اإلجخاءات الجدائية السشرػص و السشرػص عميضبط جخيسة ضخيبية في حالة مغ حاالت التمبذ  -

يغ ضابط مغ الذخشة القزائية يعصي كل التعميسات لألعػان و ذلظ قرج السذاركة يو يقػم وكيل الجسيػرية بتع
 في إجخاء السعايشة و حجد الػثائق و األمالك التي تذكل أدلة عمى وجػدىا مسارسات تجليدية و ذلظ تحت سمصة القاضي

 .1و رقابتو
جخيسة  ن يكػن اإلشالع عغ شخيق شخز مجيػل أساسا لمذظ بالغر ألنو  ال يسكغ القػل بػجػدأو ال يسكغ 

 و عميو ال يجػز التفتير بشاءا عمى الذظ أو اإلشتباه. جبائية عمى مجخد التبميغ 
 
 
 

                                                           
 من قانهن اإلجخاءات الجبائية . 35أنظخ السادة  1
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 : حجية محاضخ أعزاء الزبط القزائي .  الفخع الثاني
السقرػد بحجية السحاضخ قػتيا القانػنية و مجى إعتساد القاضي عمييا لتكػيغ إقتشاعو الذخري و إصجار إن 

و الذخوط التي نز  حكسو بشاءا عمى ما يدتخمز مشيا مغ أدلة إثبات شخيصة أن تكػن صحيحة و محخرة شبقا لألشكال
 عمييا قانػن اإلجخاءات الجدائية و القػانيغ السكسمة لو .

يتيا تشقدع إلى و تختمف محاضخ الزبصية القزائية مغ حيث قػة اإلثبات مغ صشف إلى آخخ فبالشطخ إلى حج
 :ثالثة أنػاع و ىي

 : محاضخ إستجاللية :  اوال
مغ ق.ا.ج عمى ما يمي : ''ال تعتبخ السحاضخ و التقاريخ السثبتة لمجشايات أو الجشح إال مجخد  215تشز السادة 

 ع يشز القانػن عمى خالف ذلظ ''.اإلستجالالت ما ل
و يذسل ىحا الشػع كل السحاضخ و التقاريخ التي يحخرىا أعزاء الذخشة القزائية و التي يثبتػن فييا األعسال و 

 .1اإلجخاءات التي يباشخونيا كسعايشة الجشايات و الجشح و مشيا الجخائع الزخيبية
عج مجخد معمػمات لمقاضي و ال يسكغ أن تعتبخ حجة أو دليال إن الػقائع التي تثبت  في ىحا الشػع مغ السحاضخ ت

يؤسذ عمييا حكع اإلدانة أو البخاءة ، فالحكع يكػن معيبا إذا أستشج القاضي فيو عمى اإلستجالالت وحجىا ، فالحكع ال يبشى 
معمػمات تخزع إال عمى أدلة يقتشع بيا القاضي و إعتبار السعمػمات الستزسشة في ىحا الشػع مغ السحاضخ مجخد 

 لفحز و تسحيز القاضي التي يأخح بيا عمى سبيل اإلستجالل فقط  .
 : محاضخ ليا حجية لحين ثبهت عكديا : ثانيا

مغ ق.ا.ج كسا يمي : ''في األحػال التي يخػل القانػن  فييا بشز خاص لزباط  216و قج نرت عمييا السادة   
انيع السػكمة إلييع بعس ميام الزبط القزائي سمصة إثبات جشح في الذخشة القزائية أو أعػانيع أو لمسػضفيغ و أعػ 

 محاضخ أو تقاريخ،  تكػن ليحه السحاضخ أو التقاريخ حجيتيا ما لع يجحزيا دليل عكدي بالكتابة أو شيادة الذيػد'' 
تػفخ ثالثة عشاصخ مغ أجل أن تكػن ليحه السحاضخ حجية  مغ خالل نز ىحه  السادة نالحظ أن السذخع إشتخط

  و ىي كاالتي : 
تحجيج الحاالت التي يحخر فييا ىحا الشػع مغ السحاضخ و ىي الحاالت التي خػل فييا القانػن بشرػص خاصة  -

م الزبط سمصة إثبات الجشح لزباط الذخشة القزائية أو أعػانيع أو لمسػضفيغ و أعػانيع السػكمة إلييع بعس ميا
 القزائي .

                                                           
 . 313، مخجع سابق ، ص  د.عبج هللا أوىايبية 1
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أن تكػن شيادة الذيػد أو الكتابة ىي الجليل العكدي الحي يبصل حجية ما جاء في السحزخ ، فال يعتج بإنكار  -
أو نفي الستيع أو القخائغ و بالتالي حخص السذخع عمى ضخورة تسكيغ السػضفيغ و رجال الذخشة القزائية مغ وسيمة 

ي مدتشجات رسسية و ليا حجيتيا حتى يثبت العكذ سػاء بذيادة الذيػد أو مكافحة اإلخالل بالقانػن ، فسحاضخىع ى
 الكتابة .
بالجخائع السكيفة مخالفات و جشح السشرػص عمييا في قػانيغ خاصة كالسخالفات  ىحا الشػع مغ السحاضخ يتعمق -

 سشرػص عمييا في قانػن الجسارك .السخالفات المخالفات قسع الغر و  الزخيبية و
نذيخ بأن التذخيع الجبائي قج أشار إلى ىحا الشػع مغ السحاضخ و الحي يتزسغ إعتخافات و كحلظ معايشات مادية و 

 .التي تتع مغ شخف عػن غيخ مؤىل لمقيام بحلظ وفقا لقانػن اإلجخاءات الجبائية 
اسعة في سبيل إثبات فالقاضي الجدائي لو دور إيجابي في مجال الجعػى الجبائية فقج أمجه القانػن بدمصة و  

الجخيسة أو العكذ و بالتالي فالقاضي الجدائي غيخ مصالب في حكسو إال ببيان العشاصخ التي إستسج مشيا رأيو شخط أن 
 يكػن ذلظ عخض عميو في الجمدة .

و ( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية فإنيا تشز عمى أنو : ال يكػن لمسحزخ أ214ألنو بالخجػع إلى أحكام السادة )
التقخيخ قػة اإلثبات إال إذا كان صحيحا في الذكل و يكػن قج حخره واضعو أثشاء مباشخة أعسال وضيفتو و أورد فيو عغ 

 مػضػع داخل في نصاق إختراصو ما قج رآه أو سسعو أو عايشو بشفدو
ا محاضخ ليا ( مغ قانػن اإلجخاءات الجدائية عمى ما يمي : إن السػاد التي تحخر عشي218كحلظ نرت السادة )

 حجيتيا إلى أن يصعغ فييا بالتدويخ تشطسيا قػانيغ خاصة .
و يفيع مغ خالل السادتيغ الدالفتي الحكخ بأن السحاضخ الزخيبية التي تحخر مغ شخف أعػان اإلدارة الجبائية 

 ة السشرػص عمييا.السؤىميغ قانػنا  ليا حجية و لكغ إشتخشا بأن تكػن ىحه السحاضخ قج حخرت وفقا لمذكميات القانػني
( مغ قانػن الزخائب غيخ مباشخة فإنيا تشز عمى : ''إن السحاضخ السحخرة مغ 505و بالخجػع إلى أحكام السادة ) 

قبل عػن واحج و في ىحه الحالة تكػن ليا حجة أمام القزاء إلى أن يثبت العكذ و عشجما تكػن محخرة مغ قبل عػنيغ 
 خىا .تكػن ليا  حجة إلى أن يصعغ في تدوي

بأن قانػن الزخائب غيخ السباشخة إعتبخ السحاضخ التي تحخر مغ شخف عػن واحج ليا حجية  مغ خالل ذلظ نجج
أمام القزاء و لكغ ىحه الحجية تعتبخ حجية ندبية نطخا ألنيا لع تخاعي الذكميات القانػنية السصمػبة و أما إذا كانت 

 إال بالتدويخ .   لحالة ال يسكغ الصعغ في ىحه السحاضخالسحاضخ محخرة مغ شخف عػنيغ مؤىميغ ، ففي ىحه ا
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و مغ أمثمة ذلظ محاضخ السعايشة و الحجد الزخيبية السحخرة في  إشار قانػن اإلجخاءات الجبائية و قانػن 
الزخائب غيخ السباشخة خاصة بالحجد لمسشقػالت بحجية كاممة بحيث تكػن صحيحة إلى أن يصعغ فييا بالتدويخ عشج 

 .  امل الذخوط السشرػص عمييا قانػناتػفخ ك
 :  محاضخ ليا حجية لحين الصعن بتدويخىا و ثبهتو . ثالثا

بسا يمي :'' إن السػاد التي تحخر عشيا محاضخ  مغ ق.ا.ج 218لقج أشارت إلى ىحا الشػع مغ  السحاضخ السادة  
ليا حجيتيا إلى أن يصعغ فييا بالتدويخ و تشطسيا قػانيغ خاصة و عشج عجم وجػد نرػص صخيحة تتخح إجخاءات الصعغ 

 بالتدويخ وفق ما ىػ مشرػص عميو في الفرل األول مغ الباب الخامذ "". 
بزبط السخالفات لمتذخيعات القائسػن عمى تشفيحىا ، يعتخف  إن ىحه السحاضخ يحخرىا أعػان و مػضفػن مخترػن 

العام و  االختراصليا القانػن بحجية لحيغ ثبػت تدويخىا ، وىي محاضخ أقػى حجة مغ محاضخ الزبط القزائي ذي 
أقػى حجة أيزا مغ السحاضخ التي تقػم دليال بسا ورد فييا لحيغ ثبػت عكذ ذلظ  بحيث تعتبخ حجة بسا جاء فييا 

 .1لحيغ الصعغ بتدويخىا و ثبػت ذلظ بحكع قزائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 317، ص  مخجع سابقد.عبج هللا أوىايبية ،   1
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 .جي في الكذف عن الجخائم الزخيبية: دور التعاون الجاخلي و الخار نيالثا صلبالس
و يقرج بو   مغ الػسائل التي تداعج عمى البحث و التحخي في معطع الجخائع الزخيبية ضخورة وجػد تشديق داخمي

إدارة الجسارك و  الزخيبية و التيخب الزخيبي خاصة الزخائب و إدارات أخخى ليا عالقة بالجخائعدارة إالتشديق بيغ 
 التجارة .

الجولية اليادفة إلى تبادل السعمػمات عغ  أما التعاون الخارجي و ىػ التعاون الجولي الستسثل في إبخام اإلتفاقيات
 السكمفيغ خاصة الستيخبيغ مغ دفع الزخيبة و الحيغ يحػلػن أرباحيع إلى دول أخخى .

 األول : دور التعاون الجاخلي في الكذف عن الجخائم الزخيبية . فخعال
ام القػانيغ الزخيبية السختمفة عمى إن اإلدارة الجبائية ميسا كانت كفائتيا ال تدتصيع أن تكػن فعالة في تصبيق أحك

السرالح التابعة أكسل وجو ، دون المجػء إلى التعاون بيشيا و بيغ اإلدارات األخخى في الجولة خاصة مرالح الجسارك و 
 .لػزارة التجارة 

و في ىحا الرجد وضع السذخع سياسة مشدجسة تقػم عمى أساس التشديق بيغ اإلدارات الثالث، عمى مدتػى 
كدي و السحمي و التي تتػلى تصبيق بخنامج مكافحة التيخب الزخيبي و السسارسات السذبػىة و تخجع ىحا التشديق السخ 

و الستزسغ إنذاء و تشطيع لجان التشديق و الفخق  27/07/1997السؤرخ في  97/290بسقتزى السخسػم التشفيحي رقع 
 .1رةالسختمصة لمخقابة بيغ مرالح وزارة السالية و وزارة التجا

  Comité Interministériel de Coordination لجشة التشديق الهزارية السذتخكة:  اوال
تع إنذاء لجشة التشديق الػزارية السذتخكة بيغ السجيخيات العامة لمجسارك و الزخائب و السفتذية السخكدية لمتحقيقات 

عزاء دائسيغ مسثميغ في كل مغ مجيخ العسميات الجبائية بالسجيخية العامة أ اإلقترادية و قسع الغر و تتذكل مغ 
لمزخائب ، مجيخ مكافحة الغر بالسجيخية العامة لمجسارك و السفتر السخكدي لمتحقيقات اإلقترادية و قسع الغر باإلضافة 

 إلى أعزاء ليع رتبة نائب مجيخ باإلدارة السخكدية التابع ليا أو رتبة تعادليا  .
مسثل عغ كل مرمحة مغ مرالح اإلدارة السخكدية التي تتذكل مشيا و  سا يتػلى رئاسة المجشة الػزارية السذتخكة ك

الجسارك ، التجارة ، كسا تجتسع المجشة مخة واحجة عمى  ، تكػن مجة الخئاسة بالتشاوب بيشيع تبعا لمتختيب اآلتي : الزخائب
سع في جمدة غيخ عادية ، بصمب صخيح مغ احج أعزائيا الجائسيغ و األقل كل شيخيغ بإستجعاء مغ رئيديا أو تجت

 تكمف ىحه المجشة بالسيام التالية :

                                                           
 . 66العدة إليام ، مخجع سابق ، ص   1
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) الزخائب ، الجسارك و اكل السخكدية التي تتذكل مغ مشياتشطيع و تصػيخ تجاول السعمػمات بيغ السرالح التابعة لميي -
 .التجارة ( 

 أن تصػر األعسال ذات اإلىتسام السذتخك بيشيع.تقتخح كل التجابيخ و اإلجخاءات التي مغ شأنيا  -
 

  Comité de Coordination de Wilaya لجان التشديق الهالئية: ثانيا
الجسارك، التجارة تذكل مغ  ،تع إنذاء لجان التشديق الػالئية عمى مدتػى كل والية بيغ السجيخيات الػالئية لمزخائب

، رئيذ قصاع مكافحة الغر أو رئيذ مفتذية الجسارك بالػالية ، لمزخائب الػالئي اء دائسيغ مسثميغ مغ شخف السجيخعزأ 
ما األعزاء اإلضافييغ يتكػنػن مغ السػضفيغ الحيغ ليع رتبة نائب مجيخ والئي عمى أالسجيخ الػالئي لمسشافدة و األسعار، 

سجة سشة، بيغ األعزاء الجائسيغ الدابقيغ يتػلى رئاستيا بالتشاوب و ل ، األقل أو ما يعادليا في السجيخيات الػالئية السعشية
 الحكخ .

كسا تجتسع ىحه المجشة مخة واحجة عمى األقل كل شيخيغ و يسكشيا أن تجتسع في جمدة غيخ عادية بشاءا عمى شمب 
 : تسثل ميام لجان التشديق فيسا يميعزائيا الثالثة الجائسيغ و تأ حج أصخيح مغ 

 الخقابة و الكذف عغ الغر الزخيبي . تزبط بخامج األعسال السذتخكة في مجال -
 تزسغ إرسال السعمػمات و تبادليا الفعمييغ بيغ مرالح اإلدارات السعشية عمى السدتػى الػالئي . -

 Les Brigades Mixtes De Contrôle الفخق السختلصة للخقابة :  ثالثا
لقج تع إنذاء الفخق السختمصة  لمخقابة تحت سمصة السجيخية الفخعية لمخقابة الجبائية بالسجيخية الػالئية لمزخائب ، 

عجتيا لجان التشديق الػالئية ، حيث تتذكل ىحه الفخق أ يكسغ دورىا في تشفيح مقخرات و بخامج السخاقبة و التجخالت التي 
التجارة و يتع إختيارىع مغ بيغ السػضفيغ الحيغ ليع رتبة مفتر رئيدي و ثالثة  مغ مسثمي إدارات الزخائب ، الجسارك  و

 سشػات مغ األقجمية .
و الحيغ يشجدون عسمية  يغو السعشػي يغيات الخقابة لجى األشخاص الصبيعيو تقػم ىحه الفخق السختمصة لمخقابة بعسم

ز يشذط ضسغ الجورات التجارية و ىحا قرج التأكج مغ و التجدئة و برفة عامة لجى كل شخأإستيخاد  و تدػية بالجسمة 
و محاولة أي تيخب أتصابق ىحه العسميات مع التذخيع الجبائي و الجسخكي و التجاري الداري السفعػل و خاصة لكذف 

  .تيخب أو غر ضخيبي

عمى كل السعمػمات التي في حػزة  كسا يتستع أعزاء الفخق السختمصة لمخقابة في إشار مسارسة صالحياتيع اإلشالع
السرالح اإلدارية الثالث التي يسثمػنيا كسا بجب عمى كل عزػ فييا بإتسام إجخاءات الخقابة و التدػية في حالة كذف 

 . تيخب ضخيبي
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كسا قج تتجخل اإلدارة السخكدية لمزخائب مغ حيغ آلخخ لتعجيل و إضافة بعس اإلجخاءات التي تخاىا مشاسبة مغ 
، عغ شخيق لجان التشديق و خاصة بعج إنذاء كل الفخق عمى مدتػى واليات الػشغالتقاريخ التي ترميا مغ خالل 

ال سيسا بتشفيح بخامج تجسيع  ، ىحه السجيخية مكمفةعمى مدتػى اإلدارة السخكدية  (DRVمجيخية األبحاث و التحقيقات )
و التحخيات مع إعجاد الػضعيات   ل و كحا تشفيح كل التحقيقاتالسعمػمات الجبائية التي تفيج مخاقبة الشذاشات و السجاخي

اإلحرائية السترمة بحلظ ، كسا تقػم بتجسيع و تحميل بخامج البحث و السخاقبة الجبائية و القيام بإقتخاحات لمتفتير أو 
 لبخامج تجخالت الفخق السختمصة عغ شخيق وضع فخيق عسل ، مغ أجل تقييع السرالح في ىحا السجال .

كثخ ليحه الفخق، تع تحجيج مياميا في إشار مكافحة الغر الزخيبي حيث تقػم أو مغ أجل إعصاء مخدودية فعالية 
بتبادل السعمػمات حػل شخق و أساليب الغر السدتعسمة و القيام بالتحقيقات السذتخكة كسا أنيا تبادر بتشطيع أيام دراسة 

رة لجراسة الػضعية الجبائية و كل ما يترل بيا مغ مذاكل ومحاولة وششية بسذاركة إشارات الزخائب الجسارك و التجا
 أو تغيخ أساليب العسل . تصػر

 . دور التعاون الخارجي في الكذف عن الجخائم الزخيبية :الثاني فخعال
ال تقترخ الجخائع الزخيبية و خاصة التيخب الزخيبي عمى مدتػى حجود الجولة فقط ،بل اتدع نصاقيا عمى 

خاصة بعج  ،صػر الحي عخفتو  التجارة الجوليةو كحالظ الت ،تذيج انفتاح عمى العالع الخارجي الجولي ، فالجدائخمدتػي 
 فتح السجال لالستثسارات األجشبية التي يتفشغ أصحابيا في استعسال تقشيات عالية لتيخيب أرباحيع خارج اإلقميع الجدائخي .

   .ات الجولية الثشائية اإلتفاقي:  اوال

كانت أغمبيا فيسا يخز مكافحة  ولة الجدائخية في السجال الزخيبياالتفاقيات الجولية الثشائية التي أبخمتيا الج إن 
إتبعت الجدائخ في إبخام ىحه االتفاقيات نساذج عغ االتفاقيات التي وضعتيا و اتفاقية،  37اج الزخيبي و عجدىا االزدو 

 (. OCDEالتشسية االقترادية ) ومع الستحجة ، و مشطسة التعاون  ىيئة األ
- 02لسرادقة عمييا بالسخسػم الخئاسي رقع  تع ا التي   االتفاقية الجبائية مع الجسيػرية الفخندية و مغ أىسسيا  

، و الستعمقة بتجشب االزدواج الزخيبي و تفادي التيخب الزخيبي ، ووضع قػاعج 07/04/2002السؤرخ في  121
 عمى مغ ىحه االتفاقية ،  27ان الزخيبية عمى الجخل و الثخوة  و التخكات ،فقج جاء في السادة  السداعجة الستبادلة في ميج

و   الستعمقة بالزخائب السذار إلييا في ىحه االتفاقية  الستعاقجتيغلزخورية  بيغ الدمصات لمجولتيغ تبادل السعمػمات ا
بشفذ الصخيقة التي تحفظ بيا السعمػمات السحرل   تحفظ السعمػمات السحرل عمييا مغ شخف دولة متعاقجة بالدخية

األجيدة  السحاكع وعمييا تصبيق التذخيع الجاخمي ليحه الجولة ، و ال يجػز إبالغيا إال لألشخاص و الدمصات)بسا فييا 
بيحه  الستابعات إلييا في االتفاقية ،أو السكمفة باإلجخاءات أو شة بفخض أو تحريل الزخائب السذاراإلدارية ( السعي

  . بيحه الزخائب الزخائب، أو القخارات الخاصة بالصعػن الستعمقة
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 . دور مشظسة األمم الستحجة في محاربة التيخب الزخيبي :  ثانيا
يتع التعاون بيغ الجول عغ شخيق عقج اتفاقيات دولية، وفي الغالب ىي اتفاقيات ثشائية زيادة عمى التعاون مع   

السشطسات الجولية الشذصة مثل مشطسة األمع الستحجة ، و لكغ تججر بشا اإلشارة ، إلى أن الجول ال تبجي االىتسام السشتطخ 
مغ أجل معالجة االزدواج   بو  ي الجولي ،عكذ االىتسام الكبيخ الحي تقػملمتعاون مغ أجل مكافحة التيخب الزخيب مشيا،

 ( . La Taxation Double) الزخيبي 
ذاف و تحجيج ، فالشقصة األولى تشرب عمى اكتنقصتيغمحاربة التيخب الزخيبي في  و يتسثل التعاون الجولي في 

، والتي خخجت مغ اختراص الجولة مزخيبة السدتحقةالتحريل ل، أما الثانية فتتعمق بعسمية نصاق التيخب الزخيبي
 . 1وأصبحت تابعة إلقميع دولة أخخى 

لمسجمذ اإلقترادي و اإلجتساعي لسشطسة األمع  14/1978نرت ىيئة األمع الستحجة بسقتزى القخار  و لقج
 الستحجة عمى إتخاذ تجابيخ لسكافحة التيخب الزخيبي و الكذف عشو و تتسثل في :

 .يخز التبادالت التجارية الجارية التحقيق في الريغ السدتخجمة لسسارسة التيخب الزخيبي،  فيسا -
دراسة الحمػل التي يسكغ تقجيسيا لحل مذاكل التيخب الزخيبي و تيجف إلى تحقيق الخصط و الصخق السدتعسمة مغ  -

 .البمجان لسكافحة التيخب الزخيبي قبل مختمف
و التعاون  و التشديقل الخاصة و ذلظ لتحقيق اإلندجام ة لقيت مػافقة لعجد مغ الجو إنذاء ىيئة دولية و ىي فكخ  -

 . الجولي حػل القزايا الزخيبية
عغ القيام  التبادل بيغ الجول األعزاء السعمػمات التي مغ شأنيا أن تداعج عمى التحجيج الرحيح لمزخائب الخاصة -

 .بالسبادالت التجارية
أما بالشدبة لسشطسة التعاون و التشسية اإلقترادية فقج إتخحت مجسػعة مغ اإلجخاءات قرج مكافحة التيخب 

 الزخيبي و مغ بيشيا :
المجػء إلى التحقيقات لتحجيج الزخائب عمى الجخل و األرباح بجقة مغ قبل دولة ما مع إحتخام الشطع التذخيعية الػششية  -

 ليحه الجولة السعشية .
دراسة إمكانية تدييل و مداعجة مػضفي دولة ما في دولة ما لمقيام بعسميات البحث و إستغالل السعمػمات التي مغ  -

 شأنيا أن تداعج عمى التأسيذ الجقيق لمزخائب عمى الجخل و األرباح السدتحقة لجولة ما .

                                                           
 . 131، ص 130شهرش باتشة ، مخجع سابق، ص   1
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ة قرج جسع السعمػمات و مسارسة حقػقيا في دراسة إمكانية التػفيق بيغ الػسائل القانػنية و اإلدارية لإلدارات الزخيبي -
حػل السجى الستدايج  انذغاالتضيخت كحلظ الجسعية البخلسانية األوروبية أالخقابة قرج مكافحة التيخب الزخيبي ، كسا 

 لمتيخب الزخيبي و تخسيخ التعاون الجولي لسكافحة التيخب الزخيبي و أقخت التػصيات التالية : 
اء في السجمذ األوروبي عمى إلغاء القػانيغ السقيجة لسبجأ الدخ السرخفي قرج تدييخ حث حكػمات الجول األعز -

 التحخيات في حالة التيخب الزخيبي .
 و التعاون عمى  مكافحتيا . االقتراديةإجخاء دراسة حػل الريغ السختمفة لمجخائع  -
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 : الثانيالصة الفرل خ
 

غيخ كافية لمكذف عغ  إن مجسػعة آليات البحث و التحخي السخػلة لإلدارة الجبائية في إشار  التذخيع الجبائي  

 عجد السكمفيغ بالزخيبة .إرتفاع في جسيع السجاالت و  االقتراديجسيع الجخائع الزخيبية ، خاصة في ضل التصػر 

يئات أخخى حيث في ىحا الرجد  جاءت نرػص  ال بج مغ تػسيع نصاق البحث إلى ى و عمى ىحا األساس كان

عزاء الزبط ألبالشدبة  الجخائع  جسيع  قانػن  اإلجخاءات الجدائية لتػضح اإلشار القانػني لمبحث و التحخي في

 الخاص . االختراصالقزائي ذوي اإلختراص العام و بعس الجخائع الخاصة بالشدبة ألعزاء الزبط القزائي ذوي 

اإلنتقال و و مغ جسمة الرالحيات السسشػحة لزباط الذخشة القزائية في ىحا الذأن : سساع األشخاص 

و أىسيتيا في تكػيغ عقيجة حجيتيا السذخع عمى  و كحا تحخيخ السحاضخ و التي أكج  ، الحجد ، التػقيف لمشطخالسعايشات

 القاضي عشج الشصق بالحكع .

ساىع في تػسيع   و التجارة  قجالجسارك  ، الزخائب إدارة  خاصة السرالح  في األخيخ إن التشديق بيغ مختمفو 

 .الجخيسة الزخيبية  إستفحال بالزخيبية  و بالتالي الحج مغ مخاقبة أنذصة السكمفيغ مغ أجل التحخي البحث نصاق 
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 تسييج :
 

لمزبصية آليات البحث و التحخي السخػلة و عخضشا حػؿ بعج دراستشا لمجانب الشطخي في الفرػؿ الدابقة ، 

لعخض أىع اليياكل الفخعية إلدارة الجبائية برفة خاصة، إرتأيشا بأف نخرز ىحا الفرل القزائية برفة عامة و ا

دراسة حالة تكػف بسثابة دعامة لمجراسة الشطخية تصبق عمى أرض الػاقع ، التشطيسية لمسجيخية العامة لمزخائب و كحلظ 

التصبيقية حػؿ مؤسدة خاصة قاـ مديخىا بإستعساؿ شخقا إحتيالية قرج التسمز مغ دفع الحق حيث تست ىحه الجراسة 

  الزخيبي .
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 .لمزخائب العامة لمسجيخية التشظيسية الفخعية اليياكل أىم :األوؿ السبحث
 ىيكميا عمى اإلشالع خالؿ مغ وىخاف  لػالية الزخائب مجيخية في والستسثمة السدتقبمة السؤسدة سشعخؼ السبحث ىحا في

 .مكاتبيا ومياـ ليا التابعة والسجيخيات إلييا السخػلة والسياـ األساسية أىجافيا عخض إلى إضافة والتشطيسي، اإلداري 

 لمزخائب الهالئية لمسجيخية التشظيسي الييكل :األوؿ السطمب
 .لمزخائب الهالئية لمسجيخية التشظيسي الييكل مخطط : 01 الذكل
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  (Hôtel de finances):السالية ندؿ الفخع األوؿ: تعخيف

 و الزخائب، مجيخية الخديشة، مجيخية الجولة، أمالؾ مجيخية :مشيا مجيخيات عجة إلى متفخع مخكب عغ عبارة ىػ

 ىحا إلى الزخائب مجيخية تحػيل تع ىحا اثخ عمى و ، 1999 مارس في تجشيشو لقج و السػضػع، ىحا في تيسشا التي ىي

 .بالػالية مقخىا كاف بعجما السخكب

 :لمزخائب الهالئية لمسجيخية التشظيسي الييكمي السخطط شخح الفخع الثاني: 

 ىػ و الحدغ الديخ عمى مجسميا في ترب متفخعة مرالح عمى التذخيع وفق لمزخائب الػالئية السجيخية تحتػي 

 :التالي الشحػ عمى

 :لمتحريل الفخعية السجيخية -1

 :ىي فخوع ثالثة عمى تحتػي  السرمحة فيحه التذخيع ىحا حدب و

 :التحريل مخاقبة مكتب -1-1

 :التالية باألعساؿ يقـػ الحي و

 التحريالت مخاقبة.  

 لمسكمف الجبائية الحاالت و األوضاع متابعة.  

 بسمفات ذلظ إقخار و سيػلة حالة مخاقبة.  

 الجبائي التحريل الدمشي التقييع.  

 :السحمية العسهمية السؤسدات و لمبمجيات السالي التدييخ مخاقبة مكتب -1-2

 :التالية بالسياـ يقـػ و

 لمبمجية العسػمية اإلرادات تشفيح مخاقبة.  

 السالي التشطيع خالؿ مغ البمجيات عخوض و السيدانية مخاقبة.  
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  :يمي بسا السرمحة ىحه تقـػ :الترفية مكتب -1-3

 السالية العقػبات و بالغخامات يتعمق فيسا القخارات و القزائية األحكاـ بسدتخمرات التكفل عسمية مخاقبة. 

 القباضات مغ اإلحرائيات استقباؿ.  

 لمقباضات السالية التجخالت مخاقبة.  

 الدشػية الديػلة متابعة.  

 :الجبائية لمعسميات الفخعية السجيخية -2

 .مكاتب ثالث إلى تتفخع مرمحة عغ عبارة ىي و

  :التالية بالعسميات يقـػ الحي و  :اإلحراءات مكتب -2-1

 الجبائية السعمػمات استقباؿ.  

 الجبائية األوضاع و السخاكد عغ البحث.  

 الجبائية السعمػمات بحدب السحمية بالجساعات االتراؿ ربط.  

  :العامة العالقات و التشذيط و التشظيم مكتب -2-2

 جبائية إعالميات مغ لكل لمسجيخية الػاردة السعمػمات باستقباؿ يقـػ.  

 الػزارة مغ السفخوضة القػانيغ خالؿ مغ األعساؿ بيغ التشديق.  

 التحريل خالؿ مغ الخسـػ و لمزخائب السعالجة مخاقبة .  

 الجبائية لمسمفات السعسقة الستابعة.  

 :عمى تحتػي  و  :الجبائية لمسشازعات الفخعية السجيخية -3

  :يمي فيسا وضائفو تتسثل و :السشازعات مكتب -3-1

 التحريل و الػعاء و بتخفيزات الستعمقة الذكاوي  استقباؿ.  
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 التدجيل مادة في السحاسبية بالسخاقبة االستعانة.  

 العقػبات و الغخامات و الذكاوى  استقباؿ.  

 الجبائي الػاجب فيع عمى السكمف مداعجة.  

  :القزائية و اإلدارية الشازعات مكتب -3-2

 الػالئية السجيخية مغ بتكميف الجبائية الصعػف  باستقباؿ يقـػ.  

 التخفيزات و بالسقاضاة الستعمقة الذكاوى  في الشطخ.  

 السحرمة غيخ الخسـػ و اإلعفاءات في الشطخ.  

 الكمف ضج اإلدارة عغ الشيابية السحكسة في الجفاع.  

 :مغ تتكػف  و :الجبائية لمسخاقبة الفخعية السجيخية -4

  :الجبائية السعمهمات عن البحث مكتب -4-1

 السيسة السعمػمات عغ البحث و التشطيسات اإلدارات، بالجساعات، خاصة ممفات تتذكل.  

 الجبائية السعمػمات عغ البحث فخؽ  تجخالت بخمجة.  

 القباضة و السفتذية إدارة نذاط تقييع.  

 :الجبائية التحقيقات مكتب -4-2

 الجبائي التذخيعي التشطيع خالؿ مغ التدجيالت كل بستابعة السكتب ىحا يقـػ.  

 الجبائي بالتحميل عشيا الغسػض إبعاد و السعمػمات تقييع و تدييخ عمى العسل.  

 :السعمهمات مقارنة و البطاقات مكتب -4-3

 معسقة بصخيقة السعشػييغ و الصبيعييغ األشخاص ممفات متابعة و مخاقبة.  

 حقػقيا و العقارات عمى السرخحة السجاخيل و األعساؿ رقع بخمجة.  
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 :يمي ما عمى تحتػي  ىي و :لمهسائل الفخعية السجيخية -5

  :التكهين و السدتخجمين مكتب -5-1

 مياميع و األشخاص بستابعة يقـػ.  

 السيشي الديخ عمى السحافطة نجوات عقج.  

 الجيػية السجيخية داخل األشخاص تشطيع و تػجيو.  

 :اآللي اإلعالـ و الهسائل مكتب -5-2

 السجيخية لعسل الججيج الديخ لزساف غيخىا و السكتبية األدوات و السعجات بستابعة يقـػ.  

 السالية لقانػف  مدايخة جعميا و الػضائف استخجاـ في السذاركة.  

 الػثائق لسحفطة السيشي الديخ تأميغ.  
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 .التحقيق و البحث لسجيخية التشظيسي الييكل :الثاني السطمب

 :والتحقيق البحث لسجيخية التشظيسي الييكل مخطط :2 لذكلا

 
 

  (DRV):التحقيق و البحث مجيخيةالفخع األوؿ: 

 األوؿ ربيع 19 في الرادر ، 1998 لدشة  228/98 رقع لسخسـػ تابعة و الشذأة حجيثة ىيئة عغ عبارة ىي

 .1998  جػيمية 13 ؿ السػافق 1419

 :التحقيق و البحث مجيخية دورالفخع الثاني: 

 السدتػى  بتدجيل ذلظ و الستيخبيغ بالزخيبة بالسكمفيغ الستعمقة السعمػمات أو الججوؿ بإعجاد السجيخية ىحه تقـػ 

 باإلحاشة تدسح التي السعمػمات مختمف الستقباؿ الػالئية الزخائب إدارات لسختمف بشذخىا تقـػ و ليع، السخكدي 

 .عشيع لمبحث الستيخبيغ مػضػع و بالشذاط،

 التيخب لسحاربة فعالة أداة  إلعجاد الجسارؾ و التجارة مرالح مع بالتشديق الستيخبيغ لسمف خاصة إصالحات. 

 اآللي اإلعالـ تشطيع إدارة مع التشديق(DOI)  الػششي لمسمف لإلحراء الػششي السكتب و NIS  يفخض بحيث 

 .استخجامو بتعسيع التيخب لسحاربة فعالة أداة  تػفيخ
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 الستحجة العسميات مع لمتعاوف  دفعيع بغخض السيشية، جسعياتيع خالؿ مغ لالقترادييغ التػعية نذاشات إدخاؿ 

 .مرالحيع حساية الػقت نقذ في و ميشية، تقشية لتصػيخ
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  من طخؼ ضابط الذخطة القزائية .السدتعسمة البحث و التحخي  تقشيات:  لثانياالسبحث 
جل أمغ  ضابط الذخشة القزائية  مغ خالؿ ىحا السبحث سشتصخؽ إلى مختمف وسائل البحث و التحخي التي 

 .الكذف عغ ىحه القزية 
 إقتشاؤىا قرج التحهيل .  : البحث و التحخي في قزية مخالفة إعادة بيع مادة أولية تم   السطمب األوؿ

 .  بذأف القزية  األوليةو التحخيات  بالقزية اإلبالغالفخع األوؿ  : 
تقجـ إلى إحجى السرالح األمشية، السجعػ/ .........، برفتو شخيظ في مؤسدة خاصة ،  2017بتاريخ :../../  

)ممبشة ( ، قرج اإلبالغ عغ جخيسة الغر الزخيبي، مخالفة إعادة بيع السػاد األولية في حالتيا األصمية إذا تع إقتشاؤىا 
 سمبشة. قرج التحػيل و السختكبة مغ شخؼ السجعػ/  ...... ، برفتو شخيظ و مديخ بال

 

 ترخيحات السبمغ بخرهص القزية :
 

 لتخ . 1عمى شكل اكياس لمبػػػػن لتخ و   ا 1كياسأعمى شكل  الحميبالسؤسدة تقػـ بإنتاج و بيع  -
أي خالية مغ السادة  %0السادة األولية بهدرة الحميب إنتاج الحميب و المبغ يعتسج بالجرجة األولى  عمى مادتيغ :  -

 غخاـ مغ السادة الجسسة . 26أي تحسل ندبة  %26 السادة األولية بهدرة الحميب  الجسسة ، 
و     %0السادة األولية بهدرة الحميب مديخ الذخكة يدتفيج مغ اإلعفاء الزخيبي  عمى نػعيغ مغ السػاد األولية  :   -

 .%26 السادة األولية بهدرة الحميب  
 الزخائب و الخسـػ .لتخ معفى مغ جسيع   1مشتػج الحميب كيذ  -
لتخ خاضع لمزخائب و الخسـػ  ) الخسع عمى القيسة السزافة ، الخسع عمى الشذاط السيشي  1مشتػج المبغ كيذ   -

 الزخيبة عمى أرباح الذخكات ( .
ىػ مؤسدة %26 السادة األولية بهدرة الحميب  ،  %0السادة األولية بهدرة الحميب السسػؿ الػحيج لمسمبشة  مغ   -

 . ف الػششي السيشي لمحميب الكائغ مقخه ببػفاريظاو ىي الجيػ  عسػمية
مديخ الذخكة يختكب مخالفة إعادة بيع  السادتيغ األولتيغ  عمى حالتيسا  في الدػؽ الدػداء بأثساف و في السقابل  -

 يرخح لجى إدارة الزخائب بأنو يدتعسل ىاتيغ السادتيغ في اإلنتاج .
 األولية بػدرة الحميب في مدتػدع ليذ ممظ لمسمبشة و ىحا قرج إعادة بيعيا . مديخ الذخكة يخبأ جدء مغ السادة -
 2017مديخ السمبشة قاـ  بتقجيع ترخيحات محاسبية خاشئة عغ شخيق التخفيس في  رقع األعساؿ السحقق خالؿ سشة  -

 في مشتػج المبغ الخاضع لمزخائب و الخسـػ .
حيث   ترخيحات محاسبية خاشئة بخرػص عسميات إنتاج مادة  مديخ الذخكة قاـ بإرتكاب جخيسة الغر الزخيبي  -

، حيث أنو يعسج إلى تزخيع الكسيات السشتجة مغ الحميب مغ أجل تغصية نقز مخدوف السادة  2017الحميب خالؿ سشة 
 ّاألولية و الحي يقػـ بإعادة بيعو في الدػؽ الدػداء  .
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 مديخ السمبشة  بسخدف غيخ مػجػد بالسؤسدة  مديخ الذخكة يخبأه -
بالبيع بجوف فػاتيخ لسشتػج المبغ الخاضع   2017مديخ الذخكة ٍإرتكب جخيسة الغر الزخيبي حيث أنو قاـ خالؿ  سشة  -

 لمزخيبية .
 مديخ السؤسدة يقػـ بالغر الزخيبي مغ خالؿ الترخيح الكاذب في عجد العساؿ . -
 

   من طخؼ ضابط الذخطة القزائية .اإلجخاءات األولية الستخحة 
 

 التأكج من أف األفعاؿ  السبمغ عشيا ىي أفعاؿ مجخمة يعاقب عمييا القانهف . -
 (  الخكن الذخعي)  الدشج القانهني :

ال قرج  التأكج مغ تػفخ الخكغ الذخعي في الجخيسة  شبقا لشز السادة األولى مغ قانػف العقػبات       
الشرػص القانػنية سجل ، قاـ السحقق باإلشالع عمى مختمف القػانيغ الجبائية  حيث  قانهنيجخيسة و العقهبة إال بشز 

 التالية :
لمتسمز مغ مجسػع أو جدء مغ  يعاقب كل مغ يدتخجـ شخقا إحتيالية( من قانهف الزخائب غبخ مباشخة: 532السادة )

دج  200.000دج إلى  50.000وعاء الزخيبة أو الترفية أو دفع الزخائب أو الخسػـ التي ىػ خاضع ليا بغخامة مغ 
 سشػات أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ . 5و بالحبذ مغ سشة إلى 

خاضع لمزخيبة أو مبمغ السبمغ ال 1/10عمى أف ىحا الحكع ال يصبق إال إذا كاف ىحا األخيخ يتجاوز عذخ 
 دج . 10.000
تعتبخ شخؽ إحتيالية مغ أجل تصبيق أحكاـ السادة السحكػرة أعاله ما  ( من قانهف الزخائب غيخ مباشخة :533السادة )

يمي : اإلخفاء أو محاولة اإلخفاء مغ قبل أي شخز لسبالغ أو مشتػجات تصبق عمييا الزخائب و الخسـػ التي ىي 
 مفخوضة عميو . 

 
فزال عغ العقػبات الجبائية السصبقة يعاقب كل مغ  من قانهف الزخائب السباشخة و الخسـه السساثمة : 303لسادة ا

تسمز أو حاوؿ التسمز بالمجػء إلى أعساؿ تجليدية في إقخار وعاء أي ضخيبة أو حق أو رسع خاضع لو أو ترفيتو كميا 
 او جدئيا .

حجد القهاعج السطبقة عمى السسارسات التجارية ، معجؿ و متسم ، ي 23/07/2004مؤرخ في  02-04القانهف   
يسشع إعادة الستعمق بشداىة السسارسات التجارية :  20: السادة 2010اوت سشة   15مؤرخ في  06-10بالقانهف رقم 

الشذاط أو تغييخه أو الحاالت السبخرة كتػقيف  بإستثشاءقرج التحػيل  إقتشاؤىابيع السػاد األولية في حالتيا األصمية إذا تع 
 حالة القػة القاىخة .

، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4يسكغ حجد البزائع عشج مخالفة أحكاـ السػاد  : من نفذ القانهف أعاله  39السادة 
مغ ىحا القانػف ،  أيا كاف مكاف وجػدىا، كسا  28، 27، 26، 25، 24، 23مكخر،  22، 22، 20، 14، 13، 12

 يسكغ حجد العتاد و التجييدات التي إستعسمت في إرتكابيا ، مع مخاعاة حقػؽ الغيخ ذوي حدغ الشية.
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عمى ىحا األساس و مغ خالؿ مقارنة الشرػص القانػنية السذار إلييا أعاله بالفعل السختكب مغ شخؼ 
ة نجج أف بأف األفعاؿ السبمغ عشيا تجخل ضسغ نصاؽ األفعاؿ السجخمة التي يعاقب عمييا القانػف و الستسثمة مديخ السمبش

أساسا في : اإلخفاء أو محاولة اإلخفاء مغ قبل أي شخز لسبالغ أو مشتػجات تصبق عمييا الزخائب و الخسـػ التي ىي 
ساؿ مشتػج  المبغ الخاضع لمزخائب و الخسػـ ، البيع بجوف مفخوضة عميو و ىحا عغ شخيق الترخيح الكاذب في رقع األع

فػاتيخ لسشتػج المبغ  قرج إخفاء رقع األعساؿ الحقيقي، مخالفة إعادة بيع السػاد األولية في حالتيا األصمية و التي تع 
 إقتشاؤىا  قرج التحػيل .

 

 قزائية .التأكج من أف السمبشة تقع في قطاع اإلختراص السحمي لزابط الذخطة ال  -
 

 الدشج القانهني :  
يسارس ضباط الذخشة القزائية إختراصيع السحمي في الحجود التي يباشخوف ضسشيا و : الفقخة األولى  16السادة 

 ضائفيع السعتادة ػ
و في كل مجسػعة سكشية عسخانية مقدسة إلى دوائخ لمذخشة فإف :  و تشز الفقخة الخامدة مغ نفذ السادة

 محافطي و ضباط الذخشة القزائية الحيغ يسارسػف وضائفيع في إحجاىا يذسل كافة السجسػعة الدكشية . إختراص
يتحجد اإلختراص السحمي لػكيل الجسيػرية بسكاف وقػع الجخيسة و بسحل إقامة أحج األشخاص السذتبو في :  37السادة 

الء األشخاص حتى و لػ حرل ىحا القبس لدبب آخخ مداىستيع فييا أو بالسكاف الحي تع في دائختو القبس عمى أحج ىؤ 
. 

 
يتحجد اإلختراص السحمي لمجية القزائية بسكاف إرتكاب الجخيسة أو مكاف وجػد السقخ اإلجتساعي :  1مكخر 56السادة 

 لمذخز السعشػي .
 

 سساع الذخز السبمغ : -
 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية : يباشخ ضباط الذخشة القزائية الدمصات السػضحة في  17السادة  الدشج القانهني :
 و يتمقػف الذكاوي و البالغات و يقػمػف بجسع اإلستجالالت و إجخاء التحقيقات اإلبتجائية . 13و  12السادتيغ 

ة ،  عشػاف اإلقامة عمى ىحا األساس يقػـ ضابط الذخشة القزائية بدساع ٌأقػاؿ السبمغ ، اليػية ، السيش
الذخري ،  رقع الياتف الذخري ، عالقتو بالسمبشة  ) مديخ ، عامل ، شخيظ ( ، إسع السمبشة  ، مقخىا اإلجتساعي ، 
نذاط السؤسدة ، ىػية السديخ،  ىػية الذخكاء ، األفعاؿ السجخمة التي يخيج التبميغ عشيا ،  كيفية عمسو بيحه األفعاؿ 

 كاء،  ىل يسمظ وثائق  يخيج أف يجعع بيا أقػالو  و يزعيا تحت ترخؼ السحقق .السجخمة ، ىل لمفاعل شخ 
 

 .إخطار الشيابة العامة  -
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 :  الدشج القانهني
و يتمقػف الذكاوي و البالغات  13و  12ضباط الذخشة القزائية الدمصات السػضحة في السادتيغ  يباشخ:  17السادة -

 و إجخاء التحقيقات اإلبتجائية .   و يقػمػف بجسع اإلستجالالت
عشج مباشخة التحقيقات و تشفيح اإلنابات القزائية ال يجػز لزباط الذخشة القزائية شمب أو تمقي أوامخ أو 

 . 28تعميسات إال مغ الجية القزائية التي يتبعػنيا و ذلظ مع مخاعاة أحكاـ السادة 
يتعيغ عمى ضباط الذخشة القزائية أف يحخروا محاضخا بأعساليع و أف يبادروا بغيخ تسيل إلى إخصار  : 18لسادة ا-

 وكيل الجسيػرية بالجشايات و الجشح التي ترل إلى عمسيع .
عغ القزية بسػجب تقخيخ إخباري  وكيل الجسيهرية السختز إقميسياإخصار الديج/ قاـ بعل ىحا األساس 

 محة في ذات الذأف تعميسة نيابية الشاصة عمى فتح تحقيق .أولي ، أيغ تمقت السر
 التحقيق في الحاالت العادية لمزبصية القزائية ) التحقيق اإلبتجائي (  : إطار التحقيق في القزية-

( مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية : يقػـ ضباط الذخشة القزائية و تحت رقابتيع اعػاف 63السادة )الدشج القانهني : 
الذخشة القزائية بالتحقيقات اإلبتجائية لسجخد عمسيع بػقػع الجخيسة ، إما بشاءا عمى تعميسات وكيل الجسيػرية و إما مغ 

 تمقاء انفديع .
 متحهيل  .معجة لمهاد أولية في حالتيا األصمية  التحخي من أجل إثبات مخالفة إعادة بيع:  الثاني الفخع

 
 قاـ ضابط الذخشة القزائية بجسع السعمػمات مغ مختمف السرالح ، تع تدجيل في ىحا الذأف : 

 

    جسع السعمهمات من مختف السرالح  :  البحث و التحخي عن طخيق 
 

 الحرػؿ  عمى السعمػمات التالية : ىحه السرمحة مغ أجل  يتع مخاسمة :   السخكد الهطشي لمدجل التجاري فخع وىخاف -
 . XXXXXXإسع الذخكة /  -
 SARL الذكل القانػني لمسؤسدة : الذخكة ذات السدؤولية السحجودة  -
 دج  .       XXXXXXXمبمغ رأسساؿ الذخكة :     -
 لشذاط الخئيدي و الثانػي  لمذخكة : إنتاج و تػزيع الحميب و مذتقاتو. -
 XXXX( السجعػ/ بمحديغ عمي XXXXX  ،03( السجعػ/ XXXX  ،02( السجعػ/ 01سساء الذخكاء : أ -
  XXXXXXرقع القيج في الدجل التجاري :  -
 01/07/2016تاريخ بجاية الشذاط :  - 12/01/2016تاريخ القيج في الدجل التجاري :   -
  –وىخاف  –  XXXXXXXXعشػاف مقخ الذخكة :  -
 وىخاف  . 12/12/1962، مغ مػاليج  XXXXX: السجعػ/ مديخ الذخكة  -
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 سشة  99مجة الذخكة :  -
 كسا يسكغ شمب ندخة مغ السمف القاعجي لمذخكة و الستزسغ الػثائق التالية :

 ندخة مغ القانػف األساسي و التعجيالت القانػنية إف وججت  -
 ندخة مغ اإلعالف عغ القانػف األساسي لمذخكة في الشذخة الخسسية لإلعالنات . -
 ندخة مغ عقج السمكية أو اإليجار لمسؤسدة .-
 دخة مغ شيادة السيالد لمسديخيغ .ن
 اإلعتساد أو الخخرة المحاف تدمسيسا اإلدارات السخترة عشجما يتعمق األمخ بسسارسة نذاط أو ميشة مقششة . -
 مغ أجل الحرػؿ عمى السعمػمات التالية :  يتع مخاسمتيا:  ة الزخائب السخترة إقميسيامفتذي -2-
 . 2016لدشة   G50ندخ مغ الترخيحات الذيخية  -
 .  2016ندخ مغ الترخيحات الدشػية لخقع األعساؿ سشة  -
 . 2016ندخ مغ السيدانية الجبائية سشة  -
  EXTRAIT DE ROLEمدتخخج الججاوؿ . -
 . 2016سشة  ETAT DETAILLE DES CLIENS 104 .ججوؿ تفريمي لمدبائغ  -

بعج إستغالؿ السعمػمات الػاردة مغ السخكد الػششي لمدجل التجاري فخع وىخاف ، مفتذية الزخائب 
 السخترة إقميسيا ، تػصل السحقق إلى معخفة عجة حقائق عغ ىحه السؤسدة و أىسيا:

   إف ىحه السؤسدة  ليدت محل أي مالحطة سمبية مغ شخؼ مرالح الزخائب  حيث  أنيا تقػـ بالترخيحات الجبائية
 .برفة دورية و مشتطسة 

 

  البحث و التحخي عن طخيق السعايشة  . 
 
  التشديق مع مجيخية التجارة و تذكيل فهج مختمط : -
 الدشج القانهني :  -

الباب الخامذ ، معايشة السخالفات            و  2010اوت سشة  15مؤرخ في  06-10مغ القانػف رقع  49السادة 
: في إشار تصبيق القانػف التجاري يؤىل لمقياـ بالتحقيقات و معايشة مخالفات أحكامو السػضفػف االتي ذكخىع :   متابعتيا

إلجخاءات الجدائية ، السدتخجمػف السشتسػف إلى األسالؾ ضباط و أعػاف الذخشة القزائية السشرػص عمييع في قانػف ا
الخاصة بالسخاقبة التابعػف لإلدارة السكمفة بالتجارة ، .... الخ  حيث يسكغ لمسػضفيغ السحكػريغ أعاله إلتساـ مياميع شمب 

 جدائية .تجخل وكيل الجسيػرية السختز إقميسيا ضسغ إحتخاـ القػاعج السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات ال
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اعاله ، حخية الجخػؿ إلى السحالت التجارية و السكاتب و السمحقات  49: لمسػضفيغ السحكػريغ في السادة  52السادة  -
و أماكغ الذحغ أو التخديغ و برفة عامة إلى أي مكاف بإستثشاء السحالت الدكشية التي يتع دخػليا شبقا ألحكاـ قانػف 

 اإلجخاءات الجدائية .
و يسارسػف كحلظ أعساليع خالؿ نقل البزائع و يسكشيع كحلظ عشج القياـ بسياميع  فتح أي شخد أو متاع 

 بحزػر السخسل أو السخسل إليو أو الشاقل .
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية :  ال يجػز تفتير السداكغ و معايشتيا وضبط األشياء السثبتة لمتيسة إال  64السادة  -

 ز الحي ستتخح لجيو ىحه اإلجخاءات .بخضا صخيح مغ الذخ
فإذا كاف ال يعخؼ الكتابة فبإمكانو  ،و يجب اف يكػف ىحا الخضا بترخيح مكتػب بخط يج صاحب الذأف 

 اإلستعانة بذخز يختاره بشفدو و يحكخ ذلظ في السحزخ مع اإلشارة إلى رضاه .
، غيخ أنو عشجما يتعمق األمخ مغ ىحا القانػف  47إلى  44و تصبق فزال عغ ذلظ أحكاـ السػاد مغ 

مغ ىحا القانػف ، تصبق الحكاـ الػاردة في تمظ السادة    و  3الفقخة  47بالتحقيق في إحجى الجخائع السحكػرة في السادة 
 مكخر . 47كحا أحكاـ السادة 

 

 إجخاء السعايشة :  -1
 

بعج  الحرػؿ عمى اإلذف بالتفتير و تع  تذكيل فػج مختمط  ) أعػاف الزبط القزائي  ذوي اإلختراص 
العاـ السسثل في ضابط الذخشة القزائية  + أعزاء الزبط القزائي  ذوي اإلختراص الخاص  السسثل في مفتر 

، حيث إستقبمشا حارس السدتػدع و تع خاف وى  XXXXرئيدي قسع مكافحة الغر  (  ،  إنتقمشا مباشخة إلى السخدف الكائغ 
   مغ السادة األولية بػدرة الحميب        شغ  ***حزػر مديخ الذخكة عسمية السعايشة  أيغ   تع جخد  وجػد  كسية 

26% . 
نذيخ أنو بعج اإلنتياء مغ السعايشة يتع تحخيخ محزخ بذأف ذلظ يػضح ضخوؼ السعايشة و كسية السػاد 

و يتع التػقيع مغ شخؼ الحاضخيغ ، ضابط الذخشة القزائية ، أعػاف مجيخية التجارة ، مديخ  التي تع جخدىا األولية
 الذخكة . 
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  . جخيسة الغر الزخيبي إثباتالبحث و التحخي من أجل الثاني :  السطمب 
إثبات  جخيسة  الغر الزخيبي تتصمب  أف يستمظ السحقق تقشيات و معخفة تسكشو مغ جسع السعمػمة ، إف 

ال يسكغ لمسحقق     كسا تتصمب أيزا تػفخ اإلشار القانػني الحي يديل لمسحقق  عسمية البحث و التحخي  و بإنعجاـ ذلظ
 أف يرل إلى أي نتيجة في تحخياتو .

 خي عن طخيق محاضخ سساع .الفخع األوؿ : البحث و التح
 سساع مديخ السمبشة :  -
 السعشي صخح بأف كسية السادة األولية بػدرة الحميب السحجػزة بالسخدف ممظ لو . -
 أنكخ الفعل السدشػب إليو : مخالفة  إعادة بيع السػاد األولية في حالتيا األصمية  تع  إقتشاؤىا قرج التحػيل. -
 في ىحا السكاف ألف مخدف السمبشة صغيخ السداحة  .صخح بأنو  يحتفظ بالسادة األولية   -

 أكج أف السسػؿ الػحيج لمسادة األولية بػدرة الحميب ىػ الجيػاف الػششي السيشي لمحميب الكائغ مقخه ببػفاريظ الجدائخ .
فتح عغ التعميسة الشيابية بخرػص  أيغ تع إبالغو عمى محزخ رسسي  :السسثل القانهني لسجيخية الزخائب سساع  -

تحقيق عغ قزية الغر الزخيبي ضج مديخ السمبشة ، كسا تع إخصاره عغ عسمية السعايشة التي تست رفقة أعػاف مجيخية 
 التجارة 

 

برفتو السسػؿ الػحيج لمسمبشة مغ السادة األولية بػدرة الحميب   السسثل القانهني لمجيهاف الهطشي السيشي لمحميبسساع  -
 و الحي  صخح بسا يمي : 

ىي         2017خالؿ سشة  ؿ الخئيدي و الػحيج لسختمف السمبشات العامة و الخاصة  مغ ''غبخة الحميب '' السسػ  -
 officeالسؤسدة العسػمية،  الجيػاف الػششي السيشي  لمحميب ،الكائغ مقخىا اإلجتساعي بالخويبة ،  التابع لػزراة الفالحة .

nationale inter professionnel du lait  
شػيا تػقيع إتفاقية بيغ الجيػاف الػششي السيشي  لمحميب و مختمف السمبشات العامة و الخاصة يتع فييا تحجيج يتع س -

 شخوط إستعساؿ السػاد األولية ، قصاع  التػزيع أو البيع السخرز لكل ممبشة و الحي يجب إحتخامو .
العامة و الخاصة بالحرػؿ عمى مادة بػدرة الحميب عغ شخيق تقجيع شمبات حرز مغ الجيػاف  تقػـ السمبشات -

الػششي لمحميب و أيزا حدب قجرات اإلنتاج لكل ممبشة كسا أف ىحه السمبشات ال بج أف تثبت باف الكسيات الستحرل عمييا 
 سابقا قج تع إستيالكيا في العسميات اإلنتاجية .

السمبشات تقجر إحتياجاتيا الدشػية حدب قجرة اإلنتاج ، حيث بعج السػافقة مغ الجيػاف الػششي إضافة إلى ذلظ فإف  -
حرة ، أي أف السمبشو تدتفيج كل شيخ مغ شمبية يجب أف تدتيمكيا خالؿ  12لمحميب ، يتع تػزيع الصمب الدشػي عمى 

 ذلظ الذيخ .
الػششي لمحميب ال يقػـ بخفع كسية الحرة السسشػحة ليحه  في حالة أف قخرت السمبشة الديادة في اإلنتاج فإف الجيػاف -

 السمبشة خالؿ الذيخ ، حيث أف السمبشة ممدمة بإحتخاـ بشػد العقج فيسا يخز الصاقة اإلنتاجية  .
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مغ أجل تسػيشيا بسادة الغبخة  الحميب فإف السؤسدات العامة و الخاصة تقػـ بػضع ممف كامل  عمى مدتػى الجيػاف  -
ندخة مغ اإلعتساد ممف تقشي عغ  –ميب و الحي يتزسغ الػثائق التالية : ندخة مغ القانػف األساسي لمذخكة الػششي لمح

 .  -قجرات اإلنتاج سشػيا –اإلستثسارات  وخاصة آالت اإلنتاج 
ساليا في تقـػ السؤسدات العامة و الخاصة بالتػقيع عمى تعيج بعجـ إعادة بيع السادة األولية في الدػؽ الدػداء و إستع -

الحميب '' مغ الجيػاف الػششي لمحميب و إعادة بيعيا  بػدرة اإلنتاج فقط ، حيث يسشع عمى أي ممبشة شخاء السادة األولية '' 
 في الدػؽ عمى حاليا  

قياـ الحميب '' في اإلنتاج فقط يقػـ مخاقبي الجيػاف الػششي لمحميب بال بػدرةمغ اجل التأكج مغ إستعساؿ السادة األولية ''  -
بعسميات مخاقبة فجائية و دورية عمى مدتػى السمبشات العامة و الخاصة حيث يتع مخاقبة مخدوف السادة األولية كا يتع 

 فحز مختمف الػثائق السحاسبية  الستعمقة بتدييخ السخدوف مشيا ، الفػاتيخ ، وصػالت الجخػؿ وصػالت الخخوج .
لتخ /سشػيا  المبغ :  2.340.000شة محل تحقيق ، قجرة اإلنتاج الحميب بشاءا عمى السمف التقشي السقجـ مغ شخؼ السمب -

لتخ/سشػيا ، و بعج دراسة مخدوف الجيػاف فقج تع مشح السمبشة حرة ////// شغ سشػيا ، حيث كل شيخ يتحرل  540.000
 عمى كسية  ////////// شغ .

 الػثائق التالية  : ؼ ضابط الذخشة القزائية كسا  وضع تحت ترخ  
 دخ مغ كافة الػثائق السجرجة ضسغ السمف القاعجي السقجـ مغ شخؼ مديخ السمبشة . ن -
 ممف تقشي عغ الػسائل السدتعسمة في اإلنتاج و كحا قجرات اإلنتاج الدشػية  .-
 الحرة الدشػية مغ السادة األولية بػدرة الحميب السحجدة لمسمبشة .-
 الحميب السحجدة لمسمبشة .الحرة الذيخية مغ السادة األولية بػدرة -
 . 2017ندخة مغ اإلتفاقية السػقعة بيغ الجيػاف الػششي السيشي لمحميب و مديخ السمبشة سشة -
 . 2017ججوؿ تفريمي لكافة عسميات شخاء مػاد أولية بػدرة الحميب التي تست مغ شخؼ السمبشة سشة -
 . 2017ندخ مغ فػاتيخ الذخاء سشة -
 

 . الهثائق السحاسبية  و التحخي عن طخيق اإلطالع عمى مختمفالفخع الثاني : البحث 
 

 :  التالية  مديخ السمبشة الػثائق شمب ضابط الذخشة القزائية مغ   مغ أجل اإلشالع عمى مختمف الػثائق
 .ندخة مغ القانػف األساسي -
 . مرادؽ عمييا مغ شخؼ محافظ حدابات الذخكة 2017السالية  سشة  ندخة مغ السيدانية -
 . 2017مغ السيدانية الجبائية سشة ندخة -
 .2017لجسيع أشيخ سشة    G50ندخ مغ الترخيحات الذيخية -
 .2017سشة    ETAT 104ججوؿ تفريمي لمدبائغ - 
 . 2017ججوؿ تفريمي لمسبيعات حدب الدبائغ  سشة  -
 .2017ججوؿ تفريمي لمسبيعات حدب السشتػج سشة - 
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 . 2017ججوؿ يػضح كسية السػاد األولية السذتخاة خالؿ سشة -
 
بعج حرػؿ ضابط الذخشة عمى كافة الػثائق السصمػبة مغ مديخ السمبشة  قاـ بإجخاء مقاربات بيغ مختمف  -1

 . التدجيالت حيث لع يعثخ عمى أي مبالغ تمفت اإلنتباه في القزية 
: مفتذية  اآلتية شة القزائية مغ السرالح الخارجيةالذخ كسا أف جسيع السعمػمات التي تحرل عمييا ضابط 

 الزخائب، الجيػاف الػششي السيشي لمحميب جاءت مصابقة لمػثائق السقجمة مغ شخؼ مديخ السمبشة .
 

  طخؼ ضابط الذخطة القزائية .تقييم أعساؿ البحث و التحخي التي تست من الفخع الثالث : 
 

 : مخالفة إعادة بيع مهاد أولية عمى حاليااألبحاث و التحخيات بخرهص إثبات  -1
 إال عغ شخيق ما يمي :  أف تتع  إف عسمية إثبات ىحه السخالفة ال يسكغ 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية و التي تػضح شخوط  41تػقيف السخالف في حالة تمبذ :  وبالخجػع إلى أحكاـ السادة  -
مخاقبة السدتػدع عغ بعج و إنتطار قياـ مديخ السمبشة ببيع كسيات إلى الغيخ     و مفاجئتيسا التمبذ ، فإنو كاف باإلمكاف 

 عشج الذحغ  .
الفػتخة : إذا كاف مديخ السمبشة يقـػ بتحخيخ فػاتيخ بخرػص مبيعات ىحه السػاد األولية ، فيسكغ أف تربح الفػاتيخ  -

 محجػزة وسيمة إثبات في القزية .
 

 األبحاث و التحخيات بذأف إثبات جخيسة التسمز الزخيبي :  -2
 

إف األبحاث و التحخيات التي قاـ بيا ضابط الذخشة القزائية عغ شخيق السحاسبة ال يسكغ أف تػصل إلى 
 .يسدظ محاسبة وفق ما يشز عميو القانػف إثبات الخكغ السادي لمجخيسة خاصة و أف مديخ السمبشة 

 ما يمي :  الجخيسة يدتػجب المجػء إلىو مشو فإف إثبات 
 القياـ بجخد مادي لمسػاد األولية و السشتػجات و مقاربتيا مع الجخد السحاسبي .  -2
 .آخحا بالحدباف معيار لمحداب كأعبئة تغميف السشتػجيغ اآللة نتاجية إدراسة   -3
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 اإلدارة الجبائية . مخاقبالبحث و التحخي السدتعسمة من طخؼ  تقشيات :الثالث السبحث 
 

يغ تع إخزاع أحه األخيخ قرج التحقيق في الػقائع ، عغ القزية ، تحخكت ى مرالح الزخائب خصار إبعج 
السؤسدة لمتحقيق في السحاسبة حيث مغ خالؿ ىحا السبحث ستصخؽ إلى وسائل البحث التي إستعسميا السحقق الجبائي و 

 .كحا الشتائج الستػصل إلييا في ىحا الذأف 
 

   عسميات التحزيخ إلجخاء السخاقبة :  السطمب األوؿ
مغ  20السادة الدشج القانهني : 2016، سشة  2015) محاسبة سشة  التحقيق في السحاسبة اإلطار القانهني لتحقيق : 

إجخاء تحقيق في محاسبة السكمفيغ بالزخيبة و إجخاء كل  قانػف اإلجخاءات الجبائية : يسكغ ألعػاف اإلدارة الجبائية
 التحخيات  الزخورية لتأسيذ وعاء الزخيبة ومخاقبتيا .

 

 التحزيخ إلجخاء السخاقبة  :  الفخع األوؿ :
 

 سحب و فحز السمف الجبائي الهحيج :
و   يقػـ السحقق بدحب لمسمف الجبائي لمسكمف لجى مفتذية الزخائب السخترة إقميسيا مغ أجل دراستو 

 : إستغاللو و يدسح ذلظ بػ 
 أخح فكخة عغ اليػية و العشػاف الرحيح لمسكمف الخاضع لمخقابة . -4
 معخفة شبيعة السجاخيل و الحمة السالية لمسكمف و القخوض و الدمفات . -5
 دراسة الهثائق التقشية الستعمقة بالشذاط السيشي :  -6

عمى السحقق أف يقػـ بجراسة الػثائق التقشية الستعمقة بالشذاط السيشي لمسكمف الخاضع لمخقابة قبل البجء في 
شاء السدتخجمة في الترشيع ، معجؿ ضياع السادة األولية السدسػح بو أث اآلالتعساؿ الخقابة ، كيفية ترشيع السشتػج ، أ 

 . عسمية اإلنتاج
 خارجية :السرالح الجسع السعمهمات من  

بعج إنياء السحقق الفحز لمػثائق اإلدارية الخاضعة بالسكمف بالزخيبة و كحا بعس السعمػمات السقجمة 
و السخكدية لجأ السخاقب إلى بعس األبحاث الخارجية    مغ مرالح البحث عغ السعمػمات الجبائية التابعة لميياكل السحمية

و التي مشحيا لو      ألجل البحث عغ معمػمات غيخ مػجػدة في الػثائق اإلدارية و ذلظ بإستخجاـ الحقػؽ اإلدارية
حيث يترل بكل السؤسدات الخارجية التي ليا عالقة مع السكمف بالزخيبة ألجل   السذخع الجبائي كحق اإلشالع

 تػضيحات يعتسج عمييا في تحقيقو و ذلظ بإرساؿ إستسارة شمب السعمػمات عغ السكمف .  ؿ عمى معمػماتالحرػ 
 و مغ بيغ السخاسالت التي تست في ىحا الذأف : 

 كل البشػؾ التي تسمظ السمبشة فييا حدابات مرخفية أيغ يتع شمب الكذػفات البشكية . مخاسمة 
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 األولية لسػاد مغ ا الكسيات التي تحرمت عمييا السؤسدة الجيػاف الػششي السيشي لمحميب قرج مػافاتو بجسيع  مخاسمة 
 . 2017، 2016خالؿ سشة    %26 بهدرة الحميبو  % 0بهدرة الحميب 

 خاء تست مغ شخؼ السمبشة .شبخرػص شمب معمػمات عغ عسميات بيع   السرالح الجبائيةمخاسمة 
 إرساؿ اإلشعار بإجخاء الخقابة الجبائية 
 

: ال يسكغ الذخوع في إجخاءات أي تحقيق في السحاسبة دوف إعالـ السكمف  4الفقخة  20السادة  الدشج القانهني :  
بالزخيبة بحلظ مدبقا عغ شخيق إرساؿ أو تدميع إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالػصػؿ مخفقا بسيثاؽ حقػؽ و واجبات 

 أياـ إبتجاءا مغ تاريخ إستالـ ىحا  10لسحقق في محاسبتو ، عمى أف يدتفيج مغ أجل السكمف ا
 

اإلشعار .يجب أف يبيغ  اإلشعار بالتحقيق ألقاب و أسساء و رتب السحققيغ و كحا تاريخ و ساعة أوؿ تجخل و الفتخة التي 
 السعشية و كحا الػثائق الػاجب اإلشالع عمييا . يتع التحقيق فييا و الحقػؽ و الزخائب و الخسػـ األتاوي 

أف يذيخ صخاحة تحت شائمة بصالف اإلجخاء أف السكمف بالزخيبة يدتصيع أف يدتعيغ بسدتذار  كسا يجب 
 مغ إختياره أثشاء إجخاء عسمية الخقابة و في حالة إستبجاؿ السحققيغ يجب إعالـ السكمف بالزخيبة بحلظ .

 

 . عن السعمهمة الجبائيةالبحث  اتتقشي:   الثاني الفخع 
 

( أياـ مغ إستالـ السكمف باإلشعار  بالتحقيق إنتقل السحققػف   إلى عيغ 10بعج إنقزاء السجة القانػنية )
 السكاف لسباشخة أعساليع السيجانية .

 

  لسؤسدة و جخد مخدوف ا البحث و التحخي عن طخيق السعايشة التقشية  
 

التجخل في مقخ الذخكة في اليػـ و الداعة السبيشة في اإلشعار حيث يمتقى و في الحالة العادية يكػف 
الذخكة أو السكمف بالزخيبة كخصػة أولى لخمق جػ مغ التفاىع و الثقة ، كسا يقـػ السحققػف  وؿ السحققػف مع مدؤ 

 تيتيغ :بسعايشة األماكغ التي يداوؿ فييا السكمف نذاشو و يكػف تجخل السحققيغ مغ أجل الشقصتيغ اآل
 : السعايشة التقشية لمسؤسدة-
 

مداحة داخل السؤسدة مغ خالليا يالحظ  مغ خالؿ اإلتراؿ بالسكمف الزخيبة بدياةحيث يقػـ السحقق 
، السخكبات ، عجد ورشات اإلنتاج ، آالت اإلنتاج ، عجد العساؿ داخل الػرشة ، عجد السؤسدة ، الجشاح اإلداري لمسؤسدة 

 ... الخ .ماكغ تخديغ السشتػج التاـ أأماكغ تخديغ السػاد األولية ، العساؿ خارج الػرشة ، 
ات لمسحقق عغ اإلمكانيأولية  تكػف بالعيغ السجخدة و التي تعصي نطخة عسمية السعايشة التقشية ف أنذيخ 

 السادية و البذخية التي تتػفخ عمييا السؤسدة .
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 جخد مخدوف السهاد األولية و السشتجات التامة : -
 inventaireحقيقي يعتبخ أو إجخاء يقػـ بو محقق الزخائب بعج السعايشة التقشية ، حيث يقػـ بجخد 

physique  . لسخدوف السػاد األولية و  السشتجات التامة 
 

   مخاقبة الدجالت و الهثائق السحاسبية  البحث و التحخي عن طخيق  . 
 

تمعب الدجالت السحاسبية دور أساسي في عسمية إثبات الغر الزخيبي ، عمى ىحا األساس بعج اإلنتياء مغ 
 ما يمي :شمب إلى  السحققو كحا جخد مخدوف السػاد األولية و السشتجات التامة ، إنتقل  السعايشة التقشية

 . الدجالت السحاسبية   السشرػص عمييا في القانػف التجاري و ىي سجل اليػمية العامة ، سجل الجخد 
  2016، سشة 2015ججوؿ حدابات الشتائج سشة.  

  2016، 2015السالية سشة  السيدانيات  . 
   2016، 2015ججوؿ حدابات الشتائج سشة . 
  2015،2016السيدانية الجبائية سشة.  
  الترخيحات الذيخيةG50  .  ججوؿ تفريمي لمسبيعات حدب الدبائغ. 
  : البحث و التحخي عن طخيق  مخاقبة اإلنتاجية 

و كحا كسية السػاد األولية التي تجخل يدسح بتقجيخ الصاقة اإلنتاجية اليػمية لمسؤسدة ، التحخي ىحا الشػع مغ 
بتقجيخ كسيات اإلنتاج و مقارنتيا بالكسيات السرخح بيا مغ شخؼ في صشع السشتػج و التي يسكغ  أف تدسح لمسخاقب 

 السكمف بالزخيبة .
 في ىحا الذأف فقج شمب  السخاقب الجبائي ما يمي :

 قة تقشية لسشتػج الحميب و المبغ .بصا 
  الصاقة اإلنتاجية آلالت السدتعسمة في اإلنتاج. 
 الصاقة اإلنتاجية اليػمية لمسمبشة .  
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   السخاقب الجبائينتائج التحقيق الستهصل إلييا من طخؼ  الثاني : السطمب
 

 إف السخاقب الجبائي بعج قيامو بالجخد السادي و السحاسبي تحرل عمى السعمػمات التالية :
     من التحقيق . السعمهمات الستحرل عمييا :  األوؿ الفخع 

   معايشة جخد السػاد األولية و السخدونات التامة.  
 
 

  السخدوف السهاد األولية ) حدب الكسية، الهحجة  كمغ (  جخدججوؿ 
 

 لكسيةا السهاد األولية
 1.428 %0بػدرة الحميب 
 645 %26بػدرة الحميب 

 3.096 السادة األولية أعبئة تغميف الحميب
 1680850 السادة األولية أعبئة التغميف لبغ

 2 الخسائخ
 

 ( لتخالسشتجات التامة  ) حدب الكسية، الهحجة   السخدوف  جخد ججوؿ 
 

 لكسيةا السشتجات التامة 
 700 حميب 
 300 لبن 

 
 
 
 
 
 
 
 



الثالث:                                                                   دراسة حالة تطبيقية الفصل  
 

72 
 

    الجفاتخ و الهثائق السحاسبية لمسؤسدة بعج مخاجعة  السدتخخجة السعمهمات  : 
 

  ) ججوؿ حخكة السخدوف السهاد األولية ) حدب الكسية، الهحجة  كمغ 
 

 السهاد الهلية
من  السخخوجات السذتخيات الخصيج األولي

أجل عسمية 
 اإلنتاج 

 الخصيج الشيائي

 1.428 122.572 110.000 14.000 %0بهدرة الحميب 
 645 106.355 95.000 12.000 %26بهدرة الحميب 

 3.096 13.104 15.000 1.200 السادة األولية أعبئة تغميف الحميب
 3.287 3.213 6000 500 السادة األولية أعبئة التغميف لبن

 2 8 6 4 الخسائخ 
 

  ) ججوؿ حخكة السخدوف السهاد األولية ) حدب القيسة ، الهحجة  دج 
 

 السهاد الهلية
السخخجات من أجل  السذتخيات الخصيج األولي

 عسمية اإلنتاج 
 الخصيج الشيائي

 224.244867 19.243.755833 17.270.000.00 2.198.000.00 %0بهدرة الحميب 
 101.265800 16.697.735800 14.915.000800 1.884.000800 %26بهدرة الحميب 

السادة األولية أعبئة تغميف 
 الحميب

294.000800 3.675.000800 3.210.480800 758.520800 

السادة األولية أعبئة التغميف 
 لبن

122.500800 1.470.000800 787.185800 805.315800 

 5.736800 11.464800 10.800800 6.400800 الخسائخ
   (  لتخججوؿ حخكة السخدوف السشتجات التامة  ) حدب الكسية، الهحجة 

 
 السهاد الهلية

السخخجات من  اإلنتاج  الخصيج األولي
 أجل البيع  

 الخصيج الشيائي

 700 1.874.500 1.872.000 3.200 لتخ  1حميب كيذ 
 300 459.650 459.000 950 لتخ  1لبغ كيذ 
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  ) ججوؿ حخكة السخدوف السشتجات التامة  ) حدب القيسة ، الهحجة  دج 

 
 السهاد الهلية

السخخجات من أجل  اإلنتاج  الخصيج األولي
 البيع  

 الخصيج الشيائي

 16225800 43.019.775800 42.962.400800 73.600800 لتخ  1حميب كيذ 
 10675800 15.628.100800 15.606.000800 32.775800 لتخ  1لبغ كيذ 

 
 

   ججوؿ إستيالؾ السهاد األولية حدب السشتهج / الكسية 
 

 السهاد األولية 
 السدتيمكة  

 اإلستيالكات  حدب السشتهج سشهيا 

 السجسهع  المبن  الحميب 
 122.572 19.612 102.960 %0بػدرة الحميب 
 106.355 22.115 84.240 %26بػدرة الحميب 

السادة األولية أعبئة 
 تغميف الحميب

13.104 0 13.104 

السادة األولية أعبئة 
 التغميف لبغ

0 3213 3.213 

 8 8 0 الخسائخ 

 
 شية لإلنتاج :السعمهمات الستحرل عمييا من السعايشة التق  
 

 السهاصفات التقشية إلنتاج حدب السمف التقشي  : 

 لتخ/ سشػيا . 1.500.000الصاقة اإلنتاجية الدشػية لتخ :  1آلة إنتاج الحميب 

 لتخ سشػيا .  750.000الصاقة اإلنتاجية الدشػية لتخ :  1ألة إنتاج المبػػػػػن 



الثالث:                                                                   دراسة حالة تطبيقية الفصل  
 

74 
 

 لتخ / يػميا  4.166الطاقة اإلنتاجية اليهمية لمحميب : 

  لتخ 2083الطاقة اإلنتاجية اليهمية لمبن : 

 لتخ / سشػيا .  2.250.000:  اإلنتاج الدشهي ) حميب + لبن (

 غخاـ أعبئة التغميف حميب ) ندبة ضياع السشتػج مجرجة (  7لتخ حميب =  1

 غخاـ أعبئة التغميف المبغ   ) ندبة ضياع السشتػج مجرجة ( 7لتخ لبغ =  1

 بالسائة . 0.5ندبة ضياع السشتػج : 

  عمييا من السرالح الخارجية : حرل الست السعمهمات 
 

  2016الكسية السذتخاة مغ السػاد األولية خالؿ سشة : و يتعمق ب الجيهاف الهطشي السيشي لمحميب  : 
 كمغ . 110.000=   %0السادة األولية بػدرة الحميب 
 كمغ . 95.000=   %26السادة األولية بػدرة الحميب 

 
   2016مغ شخؼ السمبشة خالؿ سشة  و يتعمق بالكسية السذتخاة ؤسدة الخاصة إلنتاج البالستيك الس . 

 كمغ . 15.000السادة األولية أعبئة تغميف الحميب = 
 كمغ . 6.000السادة األولية أعبئة التغميف لبغ = 

 
  : مغ خالؿ اإلشالع عمى الكذف البشكي  تبيغ ما يمي : بشك الفالحة و التشسية الخيفية 

 دج  62.120.325,14:  2017خالؿ سشة عمى الكذف البشكي  رقع األعساؿ السحقق 
 دج  60.011.222,95:  2017السؤسدة خالؿ سشة شخؼ رقع األعساؿ السرخح بو مغ 

 إشارة  : 
ردود مختمف مرالح مجيخيات الزخائب : جسيع السعمػمات الػاردة مغ مختمف السرالح الجبائية كانت مصابقة  -

 لمتدجيالت السحاسبية لمسؤسدة . 
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 جسيع  الكسيات السذتخاة مرخح بيا مغ شخؼ السمبشة في مختمف الدجالت السحاسبية  . -

 .  التسمز الزخيبيالثاني : إثبات جخيسة  الفخع
 

  ستخخاج الكسيات السشتجة غيخ مرخح بيا إ . 
 

 .مع السهاصفات التقشية لآللتين  مقارنة كسيات اإلنتاج السرخح بيا في الدجالت السحاسبية ججوؿ 
الفخؽ في كسية  كسية اإلنتاج السحققة قجرة اإلنتاج الدشهية السشتهج

 اإلنتاج 
ندبة إستغالؿ قجرة 

 اإلنتاج بالسائة 
اإلنتاج حدب        

 لتخ/ عامل / يهـ 
حميب كيذ 

 لتخ  1
1.500.000 1.872.000 - 372.000 124 236 

لبن كيذ    
 لتخ  1

750.000 459.000 291.000 61.20 58 

 
 إشارة : 

لتخ سشػيا مع أف  1.872.000ف السؤسدة قامت بترخيح كسية إنتاج لمحميب تقجر بػ أسجل ب  السخاقب
ىحا يعشي زيادة في القيسة اإلنتاجية لمحميب السعفى مغ  لتخ/ سشػيا  1.500.000القجرة اإلنتاجية القرػى لآللة تقجر بػ 

 لتخ / سشػيا . 372.000الزخائب بكسية 
 

 مغ قجرة إنتاج اآللة .  61,20و بخرػص مشتػج المبغ فإف السؤسدة وصمت إلى إستغالؿ  
 

  الهحجة  كمغ  الترخيح الخاطيء في كسية السهاد السدتيمكة : 
 

 الفخؽ  التدجيل السحاسبي الجخد السادي السهاد األولية السدتيمكة
 0 1.428 1428 %0بهدرة الحميب 
  645 645 %26بهدرة الحميب 

السادة األولية أعبئة تغميف 
 الحميب

3.096 3.096 0 

السادة األولية أعبئة التغميف 
 مبنال

1680850 3.287 - 1606850 

 0 2 2 الخسائخ
 

  TAP-TVA-IBS  ): ) خاضع لمزخائب و الخسـهمشتهج المبن 
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يعشي أف السؤسدة كانت تقجـ كمغ  1606,50الفخؽ السدجل في السادة األولية أعبئة  تغميف المبغ  : السقجر ب -
، حيث أنو ال تػجج أي  ترخيحات خاشئة بخرػص الكسيات  الحقيقية السشتجة  لمبغ  الخاضع لمزخيبة و الخسـػ

 حه الكسية مغ السخدوف تدجيالت محاسبية تذيخ إلى ىحا الشقز في السخدوف كسا أف  السؤسدة لع تبخر سبب نقز ى
   السدجل .من خالؿ الفخؽ المبن حداب كسيات 
 كمغ   0,007غخاـ أعبئة تغميف الحميب =  7لتخ حيمب =   1كيذ  -
 229.500=  1606,50/0.007=  المبغ لسقجرة بالشدبة لمفخؽ السدجل في السادة األولية أعبئة تغميف المبغ اكسية -

 قامت السؤسدة بإنتاجيا و لع ترخح في الدجالت السحاسبية عغ رقع األعساؿ الخاص بيا . يعشي أف ىحه الكسية  ، لتخ
+ بهدرة  %0بهدرة الحميب إستعساؿ كسيات مغ السػاد األولية األساسية  السعفاة مغ الزخائب ) كسا أف السؤسدة قامت ب-

 بحلظ .في إنتاج المبغ الخاضع لمزخائب و الخسػـ دوف الترخيح (  %26الحميب 
 إضافة إلى ذلك :                        

 لتخ .  459.000الكسية السشتجة السرخح بيا مغ شخؼ السؤسدة = 
 لتخ .750.000 الصاقة اإلنتاجية القرػى لمسؤسدة : 

 
  حداب رقم األعساؿ غيخ مرخح بو . 

الحقيقية الػاجب الترخيح بيا مغ شخؼ السؤسدة = الكسية السشتجة السرخح بيا + الكسيات السحدػبة مغ خالؿ  الكسية

 لتخ . 688.500=  229.500+  459.000الفخؽ = 

دج   36,00*229.500=  المبغ ( السحقق بخرػص الفخؽ في الكسيات السشتجة  غيخ مرخح بو ) حداب رقع األعساؿ

 دج . 8.262.000=  

 دج  15.628.100,00ر.ع السرخح بو مغ شخؼ السؤسدة = 

 مشتػج الحميب  : ) معفى مغ جسيع الزخائب و الخسـػ ( 

 لتخ .  1.8720.000الكسية السشتجة السرخح بيا مغ شخؼ السؤسدة = 

 لتخ . 1.500.000الصاقة اإلنتاجية القرػى لمسؤسدة : 
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لتخ حيث مغ غيخ  372.000=  1.500.000 – 1.872.000=  الفخؽ بين الكسية السشتجة و الطاقة اإلنتاجية
السعقػؿ  أف  تقػـ السؤسدة بتجاوز الصاقة اإلنتاجية آللة الحميب  ، خاصة و أف السؤسدة تعسل بفػج واحج فقط خالؿ 

ت مداءا مسا يعشي أف مديخ الذخكة كاف يقجـ ترخيحا 00سا  16صباحا إلى  00سا  07الفتخة الشيارية مغ الداعة 
 .سشػيا  خاشئة بخرػص كسيات الحميب السشتجة 
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 : الفرل الثالث خالصة

 
العامة و القياـ بالجخد السادي إف شخؽ اإلثبات في بعس الجخائع الزخيبية يكػف عادة عغ شخيق السحاسبة 

مخاقب الزخائب مغ أجل الكذف عغ الجخيسة ، أيغ  لسقاربتو مع الجخد السحاسبي  و ىي آلية البحث التي إستعسميا

 إكتذف وجػد فارؽ في كسية مخدوف السػاد األولية أعبئة تغميف المبغ .

إلى الجراسة اإلنتاجية لمسشتػج أي الحرػؿ عمى كسية أعبئة التغميف السدتعسمة في  السخاقب إنتقل بعجىا   ثع 

مسا يعشي تحجيج األوعية   إنتقل بعجىا إلى تحجيج رقع األعساؿ غيخ مرخح بو اإلنتاج و ىحا وفقا لمسعاييخ السعسػؿ بيا ثع 

 مختمف الزخائب و الخسـػ . استخخاجالزخيبية و بالتالي 

 و التقشية  و الدؤاؿ السصخوح في ىحا الرجد ىػ : ىل لمزبصية القزائية الرالحيات و اإلمكانيات السادية

 التسمز مػغ دفػع الػجيغ ذا كانت الجخيسة إإثبات فيسا قرج  لآلالت إنتاجيةتقشية و  لقياـ بجراسةاو إلى السؤسدة  لإلنتقاؿ 

الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيبي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائع.
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قج حاولشا مؽ خالل بحثشا التظخق إلى  مجسؾعة اآلليات  البحث و التحخي  التي وضعيؼ السذخع مؽ اجل الحج ل

و طخق إحتيالية   مؽ إنتذار الجخيسة الزخيبية ، حيث أن بعض السكمفيؽ بالزخيبة يعسمؾن دائسا عمى إيجاد  أساليب

مبية التي يسكؽ أن  يحجثيا ىحا الفعل عمى ميدانية الجولة و قرج التسمص مؽ دفع الجيؽ الزخيبي دون مخاعاة األثار الد

 الحي يؤدى إلى تخفيض اإليخادات مسا قج يدبب عجدا أمام إرتفاع الشفقات .

عمى ىحا األساس فقج  أعظى السذخع الجبائي لسخاقبي اإلدارة الجبائية سمظات قرج التحقق مؽ اإللتدام الزخيبي  

أو عؽ طخيق الخقابة ؾن شكمية أو عمى الؾثائق  ؽ طخيق الخقابة العامة و التي قج تكلمسكمفيؽ  بالزخيبة  و ىحا ع

الجبائية و التي تأخح األشكال التالية : التحقيق في السحاسبة، التحقيق السرؾب في السحاسبة و التحقيق السعسق في 

 الؾضعية الجبائية .

البحث و التحخي عؽ مختكبي ىحا الشؾع مؽ الجخائؼ ، و كسا يسكؽ لمزبظية القزائية أن تداىؼ بجورىا في عسميات 

 ىحا مؽ خالل الرالحيات السسشؾحة ليؼ في إطار قانؾن اإلجخاءات 

 و  مسا سبق يسكؽ أن نرل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج السدتخمرة مؽ ىحا البحث و الستسثمة في :

 ية في السحاسبة و التذخيع الجبائي.الجخائؼ الزخيبية جخائؼ مؽ نؾع خاص يتظمب التحقيق فييا كفاءة ميش -

تتؼ عسمية الخقابة الجبائية مؽ طخف مرالح جبائية مخؾلة قانؾنا بحلػ تتبع طخق و إجخاءات أىسيا الخقابة الذكمية  -

و الخقابة عمى الؾثائق باإلضافة إلى التحقيق في السحاسبة ، التحقيق السرؾب في السحاسبة و التحقيق السعسق في 

 ائية الذاممة .الؾضعية الجب

السقاربة ما بيؽ الجخد السحاسبي و السادي يسكؽ أن تداعج السحقق في األبحاث و التحخيات التي يجخييا مؽ أجل  -

 إثبات التسمص مؽ دفع الزخيبة .
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كسيات  تعجد التقشيات التي يدتعسميا السخالف قرج التسمص مؽ دفع الزخيبية و التي قج ترل إلى التحايل  في -

 اإلنتاج دون أن يتخك أي أثخ في التدجيالت السحاسبية .

 التشديق ما بيؽ السرالح خاصة الزخائب و الجسارك و التجارة وسيمة فعالة لتؾسيع دائخة الخقابة الجبائية . -

 يسكؽ لمزبظية القزائية أن تمعب دورا كبيخ في عسمية معايشة و إثبات الجخيسة الزخيبية . -

دم بإكتداب  كفاءة ميشية و معخفة في السجال الزخيبي و السحاسبي إذا أراد أن يرل إلى ضابط الذخطة مم -

 إثبات  جخيسة ضخيبية .

الجراسة التقشية و اإلنتاجية يسكؽ أن تذكل عشرخ ميؼ في عسمية إثبات الجخيسة بالسؤسدات اإلنتاجية   خاصة  -

 قبة الدجالت السحاسبية و الؾثائق التبخيخية األخخى.إذا لؼ يعثخ السحقق الجبائي عمى أي أدلة مادية عشج  مخا

 و عمى ىحا األساس و مؽ أجل  السداىسة في محاربة ىحه الجخيسة تقتخح التؾصيات التالية: 

دعؾة السذخع الجبائي إلى إصجار نرؾص قانؾنية في مختمف القؾانيؽ الجبائية  قرج التؾسيع مؽ صالحيات  -

اإلدارات األخخى كالجسارك و التجارة خاصة فيسا يتعمق  بإجخاء السعايشات داخل ضباط الذخطة القزائية و مؾعفي 

 السؤسدات .

تحفيد السذخع الجدائخي عمى أن يشتيج نفذ السشيج الحي إتخحه السذخع الفخندي فيسا يتعمق بتؾسيع نظاق آليات  -

قرج كذف الجخائؼ الجبائية   و البحث و التحخي عؽ طخيق إستخجام أساليب خاصة  مثل التدخب ، الترشت و ىحا 

 إثباتيا و متابعة مختكبييا .

 تكؾيؽ فخقة أمؽ متخررة في البحث  و التحخي عؽ الجخائؼ الزخيبية تابعة لسجيخية الذخطة القزائية . -

تكؾيؽ ما يدسى بـ  شخطة الزخائب ، تزؼ عشاصخ مؽ الذخطة و إدارة الزخائب و الحيؽ يسمكؾن الزبظية  -

تكؾن ىحه العشاصخ  تحت إشخاف وكيل الجسيؾرية  وتتؾلى التحقيق في القزايا اليامة التي تخد مؽ  القزائية ، حيث

 الشيابة العامة . 
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بخمجة دورات تكؾيشية تتؼ بالتديق بيؽ السجيخية العامة لألمؽ الؾطشي  و السجيخية العامة لمزخائب قرج الخفع مؽ  -

 التحخي عؽ الجخائؼ الزخيبية .مدتؾى ضباط الذخطة القزائية في مجال البحث و 

تكثيف التعاون بيؽ إدارة الزخائب و مختمف اإلدارات العسؾمية مؽ أجل تدويجىا بكل السعمؾمات و التؾضيحات  -

 الالزمة حؾل نذاط السكمفيؽ .

العسل عمى نذخ الؾعي الزخيبي لجى السكمف بالزخيبة و مؾعفي الزخائب و ىحا عؽ طخيق مختمف وسائل  -

تشغيؼ ممتقيات حؾل الشغام الزخيبي و مدتججاتو و إدراج الثقافة الزخيبية ضسؽ البخامج التخبؾية  و التعميسية  اإلعالم مع

 كالسعاىج والجامعات .

إجبار السكمفيؽ عمى مدػ الجفاتخ بإنتغام و مخاقبتيا في كل وقت عشج التعامل بالفاتؾرة لتدييل عسمية السخاقبة    -

 ة عجم اإللتدام بالجفاتخ و الؾثائق السحاسبية بإنتغام .و وضع عقؾبات صارمة في حال

           ضخورة إشخاك السكمف بالزخيبة أو السدتذار السؾكل عشو في جسيع مخاحل و إجخاءات التحقيق السحاسبي  -

ات الظؾيمة  و خاصة أثشاء إعادة تذكيل رقؼ األعسال لتفادي الؾقؾع في األخظاء و إخترار الؾقت دون المجؾء إلى اإلجخاء

 لمسشازعات اإلدارية و القزائية.

و في األخيخ نأمل أن نكؾن قج وفقشا بالقجر الكافي في إختيار السؾضؾع و معالجتو و أي نقاط لؼ نتظخق إلييا 

 نأمل أن تذكل مشظمقا لسؾضؾعات أخخى تحتاج إلى البحث فييا مدتقبال.

 



 الطلخص  : 
و التي مؼ خاللها قام بتحجيج كل السفاهيػ العامة  الجبائية لقؽانيؼ اإن السذخع الجدائخي وضع مجسؽعة مؼ 

 و العقؽبات السقخرة لسختكبيها. الزخيبية الخاصة بالجخيسة 
كسا أشار في تمغ القؽانيؼ إلى  جسيع الرالحيات و الدمطات التي مشحها القانؽن إلى مؽظفي السرالح  
الجبائية  مؼ  إطالع ، طمب معمؽمات و تبخيخات،  رقابة جبائية و هحا  مؼ  أجل استعسالها في إثبات هحا الشؽع مؼ 

 الجخائػ .
لحا فقج سسح   محاربة مختكبي الجخائػ الزخيبية الؽحجه لإلدارة الجبائية   الؽاقع االقترادي ال يسكؼي ف

السذخع الجدائخي ألشخاص آخخيؼ، مؼ أجل  دعػ مهام أعؽان الزخائب لمقزاء عمى هحه العاهخة، وهػ أعزاء الزبط 
القزائي ذوي االختراص العام و كحا أعزاء الزبط القزائي ذوي االختراص، فهحه الجراسة جاءت لتبيؼ مختمف 

واإلجخاءات الؽاجب اتخاذها لمحج مؼ الجخائػ الزخيبية مع ضخورة التشديق بيؼ إدارة الزخائب و مرالح أخخى   الؽسائل
 كسرمحتي الجسارك والتجارة. 

 : الطشرع الجزائري، الضرائب الطباشرة، الجرائم الجبائية، العقوبات، التجاوزات الجبائية.الكلطات االفتتاحية
 

Résumé: 
               Le législateur algérien a développé un ensemble de textes  concernant  la  fiscalité 

(impôts directs ,  droit des frais similaires…),  en identifiant  tous les crimes fiscales 

(concepts généraux, formes  et  sanctions  prévu  pour  ses  auteurs…) .  

                Il a également  fait  référence à  tous les pouvoirs  accordés  par la loi aux autorités  

fiscales pour  informer, demander  des  informations ,  des  justifications  et  les utiliser pour 

prouver ce type de crime,  les lois fiscales  ont été  autorisés  directement  pour  gérer  la 

validité fiscale . 

               La  réalité économique ne  peut  pas combattre seuls  les  auteurs  de délits fiscaux,  

cette étude à pour objectif  de donner  les  moyens et  les solutions  qui  permettent  et  

contribuent  à la réduction des  délits  fiscaux  et  créer une  coordination entre  

l'administration fiscale et les autres intérêts,  comme le département  des  douanes  et  du  

commerce. 

Mots clés : Législateur algérien, impots directs, crimes fiscales, sanctions, délits fiscaux 
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 الماستر  مــلخص مذكرة

 وضعهم التي  التحري و البحث  اآلليات مجموعة هي   القضائية  الضبطية ان  استخالصنا  

 دائما يعملون بالضريبة المكلفين بعض أن حيث ، الضريبية الجريمة إنتشار من الحد اجل من المشرع

 التي السلبية األثار مراعاة دون الضريبي الدين دفع من التملص قصد إحتيالية طرق أساليبو  إيجاد على

 عجزا يسبب قد مما اإليرادات تخفيض إلى يؤدى الذي و الدولة ميزانية على الفعل هذا يحدثها  أن يمكن

 . النفقات إرتفاع أمام

 من التحقق قصد سلطات الجبائية اإلدارة لمراقبي الجبائي المشرع أعطى  فقد األساس هذا على   

 على أو شكلية تكون قد التي و العامة الرقابة طريق عن هذا و  بالضريبة  للمكلفين الضريبي اإللتزام

 التحقيق المحاسبة، في التحقيق:  التالية األشكال تأخذ التي و الجبائية الرقابة طريق عن أو  الوثائق

 . الجبائية الوضعية في المعمق التحقيق و المحاسبة في المصوب

 من النوع هذا مرتكبي عن التحري و البحث عمليات في بدورها تساهم أن القضائية للضبطية يمكن كما

 اإلجراءات قانون إطار في لهم الممنوحة الصالحيات خالل من هذا و ، الجرائم

 :الكلمات المفتاحية 

 القضائية الضبطية -3   الصالحيات -2  التحري  و البحث االجراءات  -1

Abstract of The master thesis 

Our conclusion is that the judicial seizure is the set of research and 

investigation mechanisms that the legislator has put in place in order to 

reduce the spread of tax crime, as some taxpayers are always working on 

finding fraudulent methods in order to evade paying the tax debt without 

taking into account the negative effects that this act can have on The state 

budget, which leads to a decrease in revenues, which may cause a deficit in 

the face of high expenditures. 

  On this basis, the tax legislature has given tax administration 

inspectors powers in order to verify the tax liability of taxpayers and this is 

through public control, which may be formal or on documents, or through 

tax control, which takes the following forms: investigation in accounting, 

correction investigation in Accounting and in-depth investigation of the tax 

situation. 

The judicial police can in turn contribute to the search and 

investigation of the perpetrators of this type of crime, through the powers 

granted to them within the framework of the Procedural Law 
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