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� املشرف أستاذي إ�� والتقدير  الشكر بجز�ل البحث ذا� بداية �� ھأتوج أن با��ميل العرفان من  ھإن بن

 ع�� ھوحرص العلمية، معار�� إثراء �� كث��ا أفادت�� ال��  القيمة ھنصائح و ھتوجييات ع�� يوسف ش���

 بارك �ستاذ  �عم العمل، ذا� إلنجاز ومساعد�ي ���ي�� �� دا�ج يدخر ولم واملساعدة  العون  يد تقديم

  ھحسنات م��ان �� ھوجعل ھفي هللا

 يفوت�� ال كما. ا�وتقييم املذكرة  مناقشة بقبول  شرفو�ي الذين املناقشة ��نة أعضاء إ�� بالشكر وأتقدم 

 إلخراج طيبة ب�لمة ولو و��ع�� ھبرأي م�أس  من ل�ل والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن املقام ذا� ��

  .الوجود ح�� إ�� البحث ذا�
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ء ا�ترجو  ال�� داف��  لتحقيق اليةامل سياس��ا �� الدولة إل��ا ت��أ ال�� �دوات م�أ من الضرائب �عت��      سوا

ة �س�� وسيلة وإنما ذا��ا بحد غاية لذلك وفقا الضر�بة �عد فلم تنمو�ة، أو اجتماعية أو اقتصادية �انت  الدول

 ذا� ديمومة لكن �قتصادية، داف�ا�وأ �جتماعية غايا��ا قيقتحو  التدخلية سياس��ا تطبيق �� ا�خالل من

  . الضر��ية لواجبا��م �لف�نامل استجابة دىمب ون �مر  واستمراره ف�ومامل

ةامل الضر��ية تصر�حا��م بتقديم للم�لف�ن ال�س�ية ا��ر�ة يمنح تصر�حيا، ا��زائري  الضر��� النظام أن امب  كت�ب

 �ل  ا��بائية لإلدارة منح ا��زائري  شرعامل فإن أنفس�م، تلقاء من ا��قيقية ومداخل�م �شاطا��م يوافق �ش�ل

�� ت�ون  �حيان من الكث�� �� ل�و��ا التصر�حات تلك مراقبة ��دف الالزمة والتنظيمية القانونية الوسائل  غ

ن سواء ا�إعداد أثناء رتكبةامل لألخطاء نظرا صادقة، وغ�� ��يحة ء أو النية حسن ع  التملص لغرض النية سو

  .  الضر��� بال��رب �س�� ما ذا�و  الضر�بة دفع من

ةامل �ساليب أو الوسائل حيث من سواء الزمن، ع�� ا�صور و�عددت تفشت الضر��� ال��رب رة�ـظا إن  عتمد

 بل معينة، زمنية ةئف ع�� وال ددة،مح جغرافية منطقة ع�� تقتصر ال ف�� خط��ة، أ�عادا �خ��ة �ونة �� ل�ش�د

ب مرتبطة يةعامل رة�ظا أصبحت  العقبات أبرز من �عت�� أصبحت ذا�ول. �خ��ة ذه� توجد حيثما توجد بالضرائ

ة تواج��ا ال��  السبل �ش�� رة�الظا ذه� ا��ةمج ضرورة �ستد�� امم سياس��ا، ختلفمل ا�وتنفيذ رسم�ا �� الدول

  .تاحةامل والوسائل

ة دنج الضر��� ال��رب رة�ظا م�افحة �� الضرائب إدارة عل��ا �عتمد ال�� الوسائل تلك م�أ ب�ن من   الرقاب

ة ة �لف�نامل طرف من قدمةامل ا��بائية التصر�حات من للتأكد �س�� وآليا��ا يا�ل�ا� ختلفمب ا��بائي  بالضر�ب

  . �لفامل �ستعمل�ا أن يمكن ال�� والتجاوزات �غفاالت �ل كشف يتم ا�خالل من وال��

  

     البحث إشكالية

  : التالية الرئيسية اإلشكالية طرح كنيمـ�تقدم ما خالل من 

  

  ما�مدى�مسا�مة�الرقابة�ا��بائية����عملية�التحصيل�الضر���؟

  

  : التالية الفرعية األسئلة طرح كننايمـ�اإلشكالية ذهـ� أساس على

م��ليات�املعتمدة�من�طرف��دارة�ا��بائية�لز�ادة�التحصيل�الضر���؟ -   ما����ا�

  ؟عالقة�الرقابة�ا��بائية��عملية�التحصيل�الضر���ما��-

  ما�تقييم�جودة�الرقابة�ا��بائية����التقليل�من�حدة�ال��رب�الضر���؟�-
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  البحث فرضيات

 الفرضيات بصياغة قمنا، الرئيسية اإلشكالية تضمنتها يتال السابقة الفرعية األسئلة موعةمجـ�عن لإلجابة

  :التالية

  .من�أ�م�الوسائل�الردعية�املستخدمة�من�طرف��دارة�ا��بائية�لز�ادة�التحصيل�الضر�����الرقابة�ا��بائية�-

  .تلعب�الرقابة�ا��بائية�دورا��اما����عملية�التحصيل�الضر��� -

  .إن�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر�كفيلة�لوحد�ا�لكبح�عملية�ال��رب�الضر����-

  

  أ�داف�البحث

  :ذا املوضوع فما يلي  �ـتناول داف املنتظرة من �ـاألتتمثل 

  ،�و التنظيمي  و�يالقانيمي �ـاملفاا �ـبائية من خالل التطرق إلطارا��ـتسليط الضوء على الرقابة  -

�و�جراءات���- ابراز��ج�زة�امل�لفة�بالقيام�بالرقابة�ا��بائية�وم�افحة�ظا�رة�ال��رب�الضر���،�وأ�م�الوسائل

  ��ا�وفعالي��ا����امل�افحة؛املتخذة�لذلك�للوقوف�ع���مدى�قدر 

  ا��د�من�كفاء��ا��غية�تحسي��ا�،��ت�يان�معوقات�الرقابة�ا��بائية�وال����عمل�ع���-

داف اإلدارة و �ـأ ب�نقيق التوازن تحـ�ا يضمنبمـبائية ا��ـالرقابة إجراء�اولة إعطاء حلول علمية لكيفية محـ�-

  .ف�ناملكل

  

  :املوضوع اختيار أسباب

  :�� الدوضوع الختيار الداعية �سباب أبرز من

  ا��با�ي؛ باملجال خاصة مواضيع �� للبحث ال����� يول امل.   -

ة نظرا - ب أل�مي الدنا �� الضرائ ب لل��ب و�عرض�ا ب ة وسيلة م�أ ت�يان حاولنا الطرق، �ش�� والسل  تمثلةاملو� ردعي

  ا��بائية؛ الرقابة ��

 و ينالوط االقتصاد على بالفائدة تعود الضريبة ثقافة سيدتجـ�خالل من ف�ناملكل لدى يبالضري الوعي نشر  -

  .فقط عبئا ليست و ن�ناملواط  على يلبالتا

ھ ولة�ا��دامح و الضر�ي ال��رب واج�ةمل الضرائب مدير�ة قبل من تبعةملا الطرق  عن الكشف اولةمح�-   .من

  

  :البحث أ�مية

ث �ستمد ن ھأ�ميت البح ةامل م ة تل�اتح ال�� �ان ة ا��ز�نة و�لتمو  عام �ش�ل الوط�� �قتصاد �� الضر�ب  العمومي

ةعامل اقتصادية رة�ظا أصبحت أ��ا درجة إ�� الضر��� ال��رب رة�ظا الستفحال نظرا وكذلك خاص، �ش�ل  ي

� تاجتح � دفعنا الذي �مر و�و  �افح��ا،مل سبل ايجاد إ� ة وإجراءات آليات دراسة إ� ة الرقاب  باعتبار�ا�ا��بائي

  .حد��ا من والتقليل الضر��� ال��رب رة�ظا ملحار�ة وردعية رقابية وسيلة
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  :من��ية�البحث

ة أجل من ن البحث، إش�الية �عكس وال�� طروحة،امل ال�ساؤالت تلفمخ ع�� �جاب ة اختبار أجل وم �� 

 الوصفي ن��امل استخدام يتم حيث للبحث، التحلي�� الوصفي ن��امل اختيار تم فقد أعاله، ذ�ورةامل الفرضيات

 فقد التحلي�� ن��امل أما ا��بائية، والرقابة الضر��� التحصيلب تعلقةامل النظر�ة ىيم�فاامل إ�� التطرق  خالل من

�ا��بائية�املطبقة�ع����دراسةال �� ھعلي �عتماد تم �الرقابة ��مختلف�أش�ال �ا� �التطرق ة�من�خالل امليداني

� �ال��رب�الضر���مستوى�مدير�ة�الضرائب�و�دور�ا����الكشف�عن ج �عض استخالص ثم ومن ظا�رة  النتائ

  .البحث أغراض دمتخ ال�� والتوصيات

  :البحث صعو�ات

� ال�� الصعو�ات م�أ من   :ماي�� البحث عملية أثناء ضت��� اع

  للضرائب، العامة دير�ةامل من و�حصائيات علوماتامل ع�� ا��صول  صعو�ة  -

ح التصر�ح رغم - � للتحصيالت ال��ي ة الرقابة إطار � ة �ناك أن إال  ا��بائي  املالحق ع�� ا��صول  �� صعو�

  .امل�� السر ��فظ و�ذا سر�ة، وثائق باعتبار�ا املس��جعة لألموال

  .تحصيل�الضر���ال موضوع �� الكتب نقص -

  

  :البحث خطة

 سبقت قد و فصول ثالث ىلإ ثنابحـ�قسمنا املطروحة اإلشكالية وانببجـ�يطتحـ�علمية دراسة ىلإ للوصول

  .عامة مقدمة الفصول  ذه�ـ

 حيث، بائيةجلا بالرقابة الصلة ذات النظرية وانبا��ـ� تلفمخـ�ىلإ الفصل ذا�ـ يف التطرق تتم األول الفصل

ت مباحث ثالث ىلإقسم� بدوره ةفيھ� تناول ةجلا الرقابة ماھي ة املكلفة يئاتال�ـ و بائي ةجلا بالرقاب  زائرجلا يف بائي

� إضافة   .ا��بائية�الرقابة عملية ملباشرة  و�يالقان اإلطار إ�

�ا��زائر�و�دور�ا����التحصيل�الضر���الث الفصل أما ة��ا��بائية��� �واقع�الرقاب �فيھ�ا�� ن ا�ي�فتم�التطرق  م

ة مفاھيم ميتقد خالل ألول املبحث يف يبالضري التحصيل حول عام و�آليات�و�اجراءات�الرقابة�ا��بائية�لز�ادة��ا

�املبحث�الثالث�فتم�تخصيصھ�ا��� ة�التحصيل�الضر�������املبحث�الثا�ي�اما صعو�ات�تطبيق�الرقابة�ا��بائي

  .���ا��زائر�و�ا��لول�املق��حة�لتفعيل�ا

غانم�بمدير�ة�الضرائب�لوالية��كانت يتال و للبحث التطبيقية بالدراسة يتعلق الثالث الفصل  بدوره والذيمست

�الثا� ديملتق خصص األول املبحث ، مباحث ثالث ىلإ قسمناه �و�املبحث �املستقبلة �للمؤسسة م�عام �ت ي

�املبحث�الثالث�فخصص�لدراسة�دور� التطرق�فيھ�ا���أش�ال�الرقابة�ا��بائية�املطبقة�من�طرف�املدير�ة�أما

  .�ذه��ش�ال����الكشف�عن�ال��رب�الضر���
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م�يتال النتائج أھم و، الفرضيات اختبار نتائج فيها نلخص ةـمعا ةتمـابخـ�البحث ننهي رياألخ يف و    التوصل ت

ع البحث جوانب يعجمـ�يف إليها  أن كنيمـ الحقة ملوضوعات إشارات إعطاء و االقتراحات و التوصيات ميتقد م

  .البحث ذال�ـ�مستقبلية  كآفاق تكون
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 : تم�يد

� للمؤسسات الفعالة �دوات إحدى ا��بائية الرقابة �عد ب وملصا�  الذي النظام �عت�� سواء،إذ حد ع�� الضرائ

 �ل��امات اح��ام عدم كذاو ��عفاءاتو�النقائصو ��خطاء معاينةو �التصر�حات مراقبة الضر��ية لإلدارة يخول 

ة الوضعية تحليلو �القرار  اتخاذ �� البالغة أل�مي��ا وذلك بالضر�بة، امل�لف�ن قبل من ا��بائية  ا��بائي

�امل�لف�ن لردع أخرى  ج�ة ومن ج�ة من العمومية ا��ز�نة مص��ة تضمن فعالة وسيلة للم�لف�ن،ف��

م اتجاه م��ـسلوكياو �م��ـتصر�حا ع�� ينعكس ما �ذاو �، دائم حضور ذات الضرائب إدارة بأن تحس�س�مو   ال��ام�

  . الضر���

  :و�� مباحث ثالث إ�� الفصل �ذا بتقسيم قمنا ا��بائية الرقابة ع�� أك�� التعرف و�غرض

 ا��بائية الرقابة ما�ية:  �ول  املبحث

 .ا��زائر �� ا��بائية الرقابة عملية ملباشرة القانو�ي �طار:  الثا�ي املبحث

  .ا��زائر �� ا��بائية لرقابة�طار�التنظي���ل:  الثالث املبحث
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   ا��بائية الرقابة ما�ية:  �ول  املبحث

ة �عد ق �� فعال دور  ل�ا فالرقابة أر�اح�ا �عظم أن تر�د ال�� املؤسسة عمل من جزء ا��بائية الرقاب  تحقي

ج بإعطاء وذلك ، املؤسسة عمل بتقييم تقوم ف�� املختلفة ��داف ة ، أعمال�ا نتائ  ع�� تحافظ ا��بائية فالرقاب

ن وتحارب ا��ز�نة أموال �و �. يختلس�ا م ة الرقابة ما�ية عن البحث املبحث �ذا �� سنحاول  �التا� ن ا��بائي  م

  .مباد��او �ا��ـ،أسبا أ�داف�او �ا��بائة الرقابة ومف�وم ، أوال ا��باية �عر�ف خالل

  

 ا��باية حول  عموميات:  �ول  املطلب

ة مف�وم �شمل ھ ترتبط عناصر عدة ا��باي  العناصر �ذه أ�م وشرح توضيح ي�� فيما وسنحاول  باخر أو �ش�ل ب

ةو �الضر�بة ، الرسم لتعر�ف التطرق  خالل من  . ا��باي

م:  أوال  الرس

ة تنفرد خاصة خدمة إ�� حاجة �� ي�ون  ممن الدولة عليھ تحصل ما�� مورد �� الرسوم:  الرسم �عر�ف  الدول

ب من يدفع�ا ال�� القضائية �الرسوم بأدا��ا، ة من يطل  سيارة �سي�� رسومو �القضاء طر�ق عن حقھ إظ�ار الدول

 1. العامة بالطرق  سيارتھ ب�سي�� �نتفاع الدولة من يطلب ملن

ة إ�� الفرد يدفعھ النقود من مبلغ:  أنھ ع�� �عر�فھ يمكن كما  ج��ا العام القانون  أ��اص من غ���ا أو الدول

 2. عام نفع جانب إ�� خاص نفع عل��ا ي��تب ، لھ تؤد��ا معينة بخدمة انتفاعھ مقابل

 : التا�� النحو ع�� الرسم خصائص استخالص يمكن السابق�ن التعر�ف�ن خالل ومن

  غ ش�ل �� ي�ون   النقود من مبل

 ة إ�� يدفع  اختياري  �ش�ل ا���ومية �دارات من غ���او ��البلديات العامة الدوائر من غ���ا أو الدول

 .  مبدئيا

 معينة بخدمة ال��ص انتفاع مقابل ج��ا يدفع  . 

 مباشرا خاصا نفعا الرسم يحقق �  .  مباشر غ�� عام نفع جانب ا�

  

 الضر�بة:  ثانيا

 : الضر�بة �عر�ف

 : ا��ـأ ع�� الضر�بة �عر�ف يمكن

 تفرض ال��و �ال�سا�مية م��ـقدرا حسب ا��ـ امل�لف�ن ع�� تفرض نقدية مسا�مة �� الضر�بة:  �ول  التعر�ف

حدد مقابل �دون و �ا�ي�� �ش�لو �محصلة �موال بتحو�ل ج��ا ن املحددة ��داف تحقيق نحو م ة طرف م  السلط

  3. العمومية

   
1
 39 ص، 2001  ، ا��امعية املطبوعات ديوان،�ا��زائر�،�العامة املالية، حس�ن مصطفى حس�ن 
  140 ص.  1994 ، حلب جامعة، سور�ا ،�ول  ا��زء ،العامة املالية مبادئ، سعيد محمد فر�ود 2

Pierre beltrame ,la fiscalité en Franc e, 6 émé édition, .paris.franc e, hachette livre,1998.p 12 
3
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 بصفة إل��ا دفعھ ع�� للفرد املحلية العامة ال�يئاتو �الدولة تج�� النقود من مبلغ �� الضر�بة:  الثا�ي التعر�ف

 1. عامة منافع تحقيق ،وإنما معينة بخدمة انتفاعھ مقابل ،ل�س ائية��

 الضر�بة خصائص

 2:  التا�� النحو ع�� الضر�بة خصائص استخالص يمكن السابقة التعار�ف ومن

 ع القديم �� �انت بحيث النقود ظ�ور منذ ا��اصية �ذه الضر�بة نقدي،واك�س�ت اقتطاع الضر�بة  تدف

 . عي�� �ش�ل

 ع ف�� الدولة سيادة إظ�ار أش�ال من ش�ل الضر�بة إن:  إلزاميةو �إجبار�ة بصفة تدفع الضر�بة �توض

 .�جبارو�السلطة طر�ق عن تحصلو 

 ة ل�ست ف�� لالس��داد قابلة غ�� ا��ـأ أي: ائية�� بصفة تدفع الضر�بة  صاح��ا �س��د�ا ود�عة أو أمان

  �عد فيما

 ھ ستعود ال�� املنفعة طبيعة أو مقدار �عرف ال الضر�بة دافع أن أي:  مقابل بدون  تدفع الضر�بة  علي

   . الضر�بة تحققھ الذي العام  النفع خالل من

 نفقات ملواج�ة بل بذاتھ مع�ن ���ء ع�� �نفاق لغرض تحصل ال ف��:  العامة املنفعة لتحقيق الضر�بة 

ة فمنفع��ا ، الدولةو �املواطن�ن جميع تخص عامة  .عام

 3:  الضر�بة أ�داف

 ن إن:  املالية ��داف ة املوارد بتوف�� �سمح ا��ـأ أي العامة �عباء �غطية الضر��ية ��داف م  املالي

ل أي تمعملجا ألفراد املطلو�ة ا��دمات ع�� �نفاق اتجاه ا��ـبال��اما الوفاء ل�ا تضمن بصورة للدولة  تمو�

  .العمومية �دارة اس�ثمارات ع��و �العامة ا��دمات ع�� �نفاق

 ب من بإعفا��ا معينة العتبارات املشروعات انواع �عض ���يع �� تتمثل: �قتصادية ��داف  الضرائ

��س�ثمار  توسيع أجل من اس�ثمار�ا املعاد �ر�اح ع�� الضر�بة معدل تخفيضو �جزئيا أو  �ليا

ا ا���ومية النفقات ،لتمو�ل املرتفعة الدخول  أ��اب ع�� املفروضة الضر�بة حصيلة استعمالو   مم

 . ال�امل ال�شغيل تحقيق أجل من �س��الك،و�ذا ز�ادة ع�� �عمل

 م املرتفعة ال��واتو �الدخول  �� التفاوت حدة من التحقيق ع�� الضر�بة �عمل:  �جتماعية ��داف   ث

 .الضرائب �� التصاعدية خالل من ذلك �تمو �املنخفضة الدخول  أ��اب ع�� توز�ع�ا إعادة

 ع�� مرتفعة جمركية رسوم كفرض سياسية أل�داف الضر�بة استعمال يمكن: السياسية ��داف 

ت ع�� تخفيض�ا ،أو اليابانو ��مر�كية املتحدة الواليات ب�ن ا��ال �و كما الدول  �عض� منتجات  منتجا

 .أخرى  دول 

  

  

  
نان،� العامة املالية مبادئ،� هللا عوض حسن ز��ب 1    126 ص، ا��امعية الدار، لب
 20 ص، 2007 ، العر�ية ال��ضة دار، مصر،القا�رة ، العامة املالية علم، الصعيدي هللا عبد 2
 16 ص. 2008 ،التوز�عو �ال�شر و �للطباعة �ومة دار،� ا��زائر،�الضرائبو �ا��باية اقتصاديات، محرزي عباس محمد 3
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  ا��باية:  ثالثا

ة �قتطاعات مجموع ��: ا��باية �عر�ف ن املفروضة �جبار� ب تضم ال��و �الدولة طرف م �الرسومو �الضرائ

 .�جتماعية املسا�ماتو ��تاواتو

ف ووفق الرسوم،فا��بايةو �الضرائب من �ل مف�ومي من أوسع ا��باية مف�وم يت�� التعر�ف �ذا من  التعر�

 1. �جتماعية املسا�ماتو ��تاوات إ�� إضافة الرسومو �الضرائب تتضمن السابق

ط ال الضر�بة ألنو �فرض�ا مجالو �املداخيل ��م حيث من ا��باية من �سد حصة الضرائب تأخذ و  ترتب

 بامل�لف�ن ،يؤدي للرسم بال�سبة الشأن �و كما إيا�ا دفعھ نظ�� امل�لف يتلقا�ا)  خاصة منفعة( مباشرة بخدمة

م دون  تحول  ال�� �ساليبو�الطرق  إتباعو �ال��رب إ��)  املعنو��نو �الطبيعي�ن ���اص(  ا��اضع�ن  دفع�

  .ا��بائية الرقابة أ�م�ا ومن.الظوا�ر �ذه بمحار�ة الكفيلة �لياتو�ال�شر�عات �سن ،ل�ذا للضرائب

  

 وأ�داف�ا ا��بائية الرقابة �عر�ف:الثا�ي املطلب

 : ي�� كما أ�داف�ا كذاو �بمف�وم�ا ا��بائية للرقابة املفا�ي�� �طار نبدأ

 ا��بائية الرقابة �عر�ف: �ول  الفرع

� التطرق  قبل عددت حيث للرقابة، العام املف�وم إ�� �شارة بنا تجدر ا��بائية الرقابة مف�وم إ� تو ��  تنوع

 التعليماتو �املرسومة ا��طة وفق �س�� ���ء �ل �ان إذا مما التحقق �� فالرقابة:فم��ا ، ا�� املرتبطة التعار�ف

  2 تكرار�ا ومنع تقو�م�ا أجل من ا��طأ أو الضعف نوا�� ت�يان ف�و موضوع�ا أما.  املقررة القواعدو �الصادرة

  : ن��ص�ا ا��بائية للرقابة املقدمة التعر�فات أما 

 ا��با�ي القانون  مع يتالءم بما املحاس�ية الكتابات محتوى  ���يص �� ا��بائية الرقابة: �ول  التعر�ف

 3. املقدمة �التصر�حات �ثباتات مع املحتوى  �ذا من �التحقق

ة امل�لف�ن ومس�ندات ووثائق ��الت �لو �لتصر�حات فحص ا��أ ع�� كذلك �عرف: الثا�ي التعر�ف  بالضر�ب

ن التأكد بقصد كذلك معنو�ة، أو طبيعية ��صية ذات أ�انوا سواء ، ل�ا ا��اضع�ن � املعلومات ��ة م  ال�

ة م��ملفا تحتو��ا   4. ا��بائي

  

  

  

  

  

 
 

 55 ص، 2005 ، ا��امعية املطبوعات ديوان، ا��زائر،�الثانية الطبعة، العامة املالية اقتصاديات ، محرزي عباس محمد 1
  13 ص. 1998 ،الثقافة دار مكتبة، �ردن،� ا���ومية �ج�زة ع�� واملالية �دار�ة الرقابة، سليمان حمدي 2

Ahmed hamini ,l’audit comptable et financier , Algérie ,édition berti ,2001. p 172 3   
ية الرقابة آليات لتفعيل  مق��ح ايطار نحو – بوعالم ول�� 4  �زمة حول  الدو�� العل�� للملتقى مقدمة مداخلة( - ا��زائر� حالة املالية �زمة اثار من ا��بائ

ديةو�املالية ولية �قتصا دية العلوم �لية العاملية ا��وكمةو �الد  6ص) أكتو�ر� 20-21 سطيف عباس فرحات جامعة.ال�سي�� علومو ��قتصا
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 �� مل��م�ن امل�لف�ن بأن التحقق من ا��بائية �دارة تمكن ال�� الوسيلة" ا��أ ع�� أيضا �عرف :الثالث التعر�ف

 1. املالحظة �خطاء بت��يح ل�ا و�سمح م��واجبا أداء

صد ا��بائية �دارة ا�� تقوم ال�� العمليات مجموع ا��أ ع�� ا��بائية، الرقابة مف�وم بلورة يمكن سبق، مما  ق

ة ��ة من التحقق � التدل�سية العمليات اك�شاف لغرض امل�لف�ن طرف من املكت�بة التصر�حات ومصداقي  ال�

  .وتقو�م�ا الضر�بة دفع من ال��ربو �التملص إ�� ترمي

  

  ا��بائية الرقابة أ�داف: الثا�ي الفرع

 املتمثلةو �تحقيق�ا إ�� �س�� ال�� ��داف �عض استخالص كننايم ا��بائية للرقابة السابقة التعار�ف خالل من

��: 

 للم�لف�ن املالية التصرفات مختلف ومسايرة مطابقة مدى من التأكد �� يتمثل :القانو�ي ال�دف 

ة مبدأ ع�� ا��بائية الرقابة تركز �خ��ة، �ذه سالمة ع�� وحرصا لذا �نظمة،و�للقوان�ن �املسؤولي

 دفع من الضر��� لل��رب ا��يمارسو  مخالفات أو انحرافات أية عن بالضر�بة امل�لف�ن ملعاقبة املحاسبةو 

ة م��مستحقا  ا��بائي

 واملعلومات ا��دمات خالل من الضر��ية لإلدارة �اما دورا ا��بائية الرقابة تؤدي: �داري  ال�دف �  ال�

ة ز�ادة �� وكب�� حيوي  �ش�ل �سا�م �ال��  تقدم�ا، ألداء، الفعالي  النقاط �� تحديد�ا يمكن ال��و ��ا

 : التالية

عات �� ا��للو �النقص أوجھ إ�� التن�يھ ع�� ا��بائية الرقابة �ساعد*   �دارة �ساعد ا،بما�� املعمول  ال�شر�

 .الت��يحية �جراءات اتخاذ ع�� ا��بائية

� ا��بائية �دارة �ساعد و�ذا �خطاء، ككشف �نحرافات تحديد*  املا�� �ثر كتقييم ا��بأسبا �ملامو�املعرفة �

 .ذلك عن تنجم ال�� املشكالت ملواج�ة املناسبة القرارات اتخاذ �التا��و �،

 . الضر��� ال��رب �سب مثل �حصائيات بإعداد ا��بائية الرقابة عملية �سمح*

 ب من العامة �موال ع�� املحافظة إ�� ا��بائية الرقابة دف�� حيث: و�قتصادي املا�� ال�دف  التالع

ة أك�� إيرادات دخول  لضمان �ش�ال،و�ذا من ش�ل بأي ضياع �ل من حماي��ا أي �السرقة،  ل��ز�ن

تا�� العمومية، ة الرفا�ية مستوى  ز�ادة إ�� يؤدي مما العام لإلنفاق املتاحة �موال ز�ادة و�ال  �قتصادي

 �قتصاد ب�ن املركبة العالقة ضمن موجودة ا��بائية للرقابة �قتصادية ��داف أن إذ للمجتمع،

 . وا��باية

 يتمثل:  �جتما�� ال�دف���  : 

ة* ف املمول  انحرافات محار� ه واجباتھ وتحمل أداء �� تقص��ه أو و��مال، السرقة: مثل صور�ا بمختل  اتجا

  .تمعملجا

  

 
 مقدمة مداخلة( - ا��زائر حالة ع�� بالتطبيق نتائج�او �أعمال�ا ��وكمة املالية املؤسساتو �البنوك قطاع ع�� ا��بائية الرقابة ترشيد - ��الن العيا��� 1

ومو ��قتصادية العلوم �لية.العاملية وا��وكمة الدولية �قتصاديةو�املالية �زمة حول  الدو�� العل�� للملتقى -  سطيف عباس فرحات جامعة.ال�سي�� عل

 3 ص) أكتو�ر 20-21
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� ا��بائية العدالة تحقيق* ع وقوف �� املتمثلو �لالقتطاعات أسا��� مبدأ بإرساء و�ذا بالضر�بة، امل�لف�ن نب  جمي

  1. الضر�بة أمام املساواة قدم ع�� امل�لف�ن

  

 .ومباد��ا ا��بائية الرقابة إجراء أسباب: الثالث املطلب

 : ي�� فيما ومباد��ا ا��بائية الرقابة أسباب تتمثل

 ا��بائية الرقابة إجراء أسباب: �ول  الفرع

� دعت أسباب عدة �ناك حات بمراقبة يقوم رقا�ي نظام إيجاد ضرورة إ�  حقوق  ع�� ا��فاظو �امل�لف�ن تصر�

 2: ي�� فيما ون��ص�ا ا��بائية، ال�شر�عات تنفيذ ومراقبة العمومية ا��ز�نة

 بمداخيلھ التصر�ح �� بالضر�بة امل�لف حر�ة  

ف �سمح تصر�حية أنظمة ا��ديثة ا��بائية �نظمة أن بما ن بمداخيلھ بالتصر�ح للم�ل  خالل من نفسھ تلقاء م

 و�ف��ض الضر��� الوعاء لتحديد أساس باعتبار�ا ا��بائية لإلدارة ومداخيلھ ب�شاطھ املتعلقة املعلومات تقديم

م ما ��يحة ا��أ ة الرقابة وجدت ذلك من لتأكدلو �العكس، يث�ت ل ن �التأكد التصر�حات �ذه ملراقبة ا��بائي  م

  .ا��قيقة �� موجود �و ملا ومطابق��ا ����ا

 الضر��� ال��رب محار�ة  : 

ع�ا من ال��رب إ�� بالضر�بة امل�لف�ن �عض �س�� � باإلضافة املختلفة، الطرق  �ش�� التحايل طر�ق عن دف  إ�

� دف�� رقابية آلية وجود إ�� الضرورة دعت لذلك قياس�ا، كصعو�ة نطاق�ا وتوسع الظا�رة �ذه ��امة  إ�

 .الضر��� ال��رب محار�ة خالل من ا��ز�نة حقوق  ع�� املحافظة

 ا��بائية الرقابة مبادئ: الثا�ي الفرع

  3: �� املتمثلةو �ل�ا �ساسية املبادئ توفر من بد ال وظائف�ا ا��بائية الرقابة تؤدي �ي

 محكم ضر��� نظام إقامة: 

� ال�شر�عية السلطة نوعية تنعكس حيث ا��بائية للرقابة �ساسية املقومات ب�ن من الضر��� النظام �عت�� � 

ة الرقابة تطبيق فإن ولذلك الضر���، النظام بي��ا ومن عامة بصفة �س��ا ال�� ال�شر�عات ع�� تمعملجا  ا��بائي

  : خالل من �ذاو �فعال ضر��� نظام وجود يتطلب

 ال�شر�عية والنصوص القوان�ن ت�ون  أن يجب إذ ف�مھ، للم�لف�ن ي�س�� ح�� الضر��� ال�شر�ع صياغة ت�سيط*

 .�سلوب وس�لة وا��ة

  .بالضر�بة امل�لف�ن ب�ن م�ساو�ة الضر��ية املعاملة ت�ون  أن أي ، الضر��ية العدالة تحقيق*

  

  

 
يات ، المية بلقاسم آيت 1 دة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،الضر��� ال��رب ظا�رة من ا��د �� دور�او �ا��زائر  �� ا��بائية الرقابة إجراءاتو �آل  ش�ا

   31-30 ص ص.  2014 - 2013 البو�رة جامعة.والبنوك املالية اقتصاديات:  تخصص ���العلوم��قتصادية املاس��
2 � �مقدمة �مذكرة �ا��بائية، �الرقابة �أمينة، �تخصصحنيفي ��قتصادية، �العلوم ��� �ل�سا�س �ش�ادة �ع�� �ا��صول �متطلبات �سي���و �إدارة: ضمن

، ص،2013-2012املؤسسة   4جامعة�مستغانم،
صبوعالم ول�� 3 سابق،�   8،�املرجع�ال
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 ا��بائية �دارة وتطو�ر ترقية  : 

م ما الضر��� ال��رب ملحار�ة يكفي ال الضر��� ال�شر�ع إن ق ل ة بإدارة يرف  ع�� توفر�ا يجب وال�� فعالة، جبائي

� إضافة والكفاءة التطور من عال مستوى  ة ال�شر�ة �م�انيات ع�� توفر�ا إ� ء من يمك��ا وال�� الالزمة، واملادي  أدا

ن ولذلك امليدان �� وكفاءة خ��ة ذات تكن لم إذا بالغرض تفي ال العاملة اليد أن إال وجھ، أحسن ع�� وظيف��ا  فم

ع ع�� العمل الضروري   ا��بائية، والرقابة الضرائب مجال �� متخصصة إطارات وت�و�ن املوظف�ن كفاءة من الرف

� التجديدات مع تتما��� ت�و��ية برامج ووضع ا��بائية �دارة وأعوان ملوظفي تر�صات إجراء إ�� إضافة  ال�

� املادية �م�انيات تتمثل كما ا��با�ي، النظام �ش�د�ا إلدارة �ساسية الشروط توف�� � ن من ا��بائية ل  أماك

 ا��ديثة، �تصال ووسائل ��� �عالم أج�زة توف�� إ�� املوظف�ن،إضافة لدى جيدا انطباعا �عطي مالئمة عمل

  .ل�م الالزمة ا��دمات كتوف�� أجور�م رفع خالل من ا��بائية �دارة موظفي تحف�� ي�ب�� كما
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 ا��زائر �� ا��بائية الرقابة عملية ملباشرة القانو�ي �طار: الثا�ي املبحث

ح كما تحصيل�ا، طرق و �فرض�ا وكيفية الضر�بة تنظم �شر�عاتو �قوان�ن ع�� ا��زائري  ا��با�ي املشرع نص  تمن

 وضمان ا��بائية الرقابة عملية لتنظيم وسعيا .الضياع من ا��ز�نة حقوق  ع�� ا��فاظ أجل من ا��بائية �دارة

 الواجباتو �ا��قوق  تحديد ا��بائية،و لإلدارة املمنوحة ل��قوق  قانونيا إطارا املشرع ول خ ل�ا ا��سن الس��

ة للم�لف�ن املمنوحة  بالضر�ب

 ا��بائية �دارة حقوق :  �ول  املطلب

ة لإلدارة ا��زائري  املشرع ول خ ا��بائية التصر�حات مراقبة عملية و�س�يل ا��يد التطبيق أجل من  ا��بائي

 : و�� ا��قوق  من مجموع

 �طالع حق:  �ول  الفرع

�ا إتاوة،كما أو رسم أو حق أو ضر�بة �ل لفرض املستعملة املس�نداتو �التصر�حات ا��بائية �دارة تراقب"   يمك�

 مرتبات أو أ�عابا أو أجورا تدفع ال��و �التاجر  صفة ل�ا ل�ست ال�� ال�يئاتو �املؤسسات ع�� الرقابة حق تمارس أن

ًء  ا��بائية لإلدارة تقدم أن املعنية ال�يئاتو �املؤسسات ع�� يتع�ن طبيع��ا م�ما�انت �الدفاتر  طل��ا ع�� بنا

قو   1". عل��ا تتوفر ال�� املحاس�ية الوثائ

ن 45 املادة تنص و ح"  ا��بائية �جراءات قانون  م ة وعاء تأس�س قصد ا��بائية �دارة ألعوان �سم �الضر�ب

 2" . املعلوماتو �الوثائق بتصفح مراقب��او 

 �شارة املماثلة،و�جب ال�يئاتو �املؤسسات �ل ع�� ا��ق �ذا يمارسوا أن ا��بائية �دارة ألعوان يمكن و�ذلك

 3.  �قل ع�� مراقب رتبة لد��م الذين ا��بائية �دارة أعوان طرف من إال ممارستھ يمكن ال �طالع حق أن إ��

 : �طالع ��ق و�خضع

 :العمومية �دارات لدى �طالع حق: أوال

�الوالياتو �الدولة لالدارات �حوال من حال بأي يمكن ال أنھ ع�� ا��بائية �جراءات قانون  من 46 املادة تنص

ة السلطة لرقابة ا��اضعة املؤسساتو �البلدياتو  ن ا��بائية �دارة أعوان أمام امل�� بالسر تحتج أن �دار�  الذي

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

  

  

 

ب العامة املدير�ة.املالية وزارة،�ا��بائية �جراءات قانون  1  9 ص،� 18-01 املادة، 2017 ،للضرائ

 23ص،�املرجع�السابق، 45 املادة 2

باشرة الضرائب قانون 3  مة املدير�ة. املالية وزارة.املماثلة والرسوم امل  81 ،ص   309املادة م 2017 للضرائب العا

ية �جراءات قانون  من 46 املادة 4   24ص،�املرجع�السابق،�ا��بائ
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  املالية ال�يئات لدى �طالع حق:  ثانيا

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

ة نص خالل من التأم�ن ة ال�يئاتو �البنوك أن" املماثلة الرسومو �املباشرة الضرائب قانون  من 312 املاد  املالي

م أدا��م أثناء املحقق�ن �عوان بإطالع ملزمة ��يرادات مس�نداتو �امل��قة الوثائقو �الدفاتر  �ل ع�� مل�ام�

 1". النفقاتو 

 �� طن�نامو  غ�� أ��اص ��سابو �الغ��  لفائدة بنكية ص�و�ا تصدر ال�� البنكية املؤسسات ع�� يجب كما

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

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

 .ا��اصة املؤسسات لدى �طالع حق:  ثالثا

ة املعلومات تكمل معلومات ع�� ا��صول  لغرض �طالع حق يمارس ة املوجود ة �دارة بحوز ن التأكدو �ا��بائي  م

 ع�� عقو�ة املشرع فرض فقد لذا بالرقابة،و املع�� امل�لف طرف من ا�� املصرح املعلومات صدقو ���ة مدى

ن مبلغ�ا ي��اوح جبائية �غرامة �عاقب"  ا��بائية �جراءات قانون  من 62 املادة نص خالل من �طالع رفض  م

ح ترفض شركة أو ��ص �ل دج 50000 إ�� دج 5000 قو �املس�نداتو �الدفاتر  ع�� �طالع حق من  الوثائ

ة �جال انقضاء قبل الوثائق �ذه بإتالف تقوم أو لل�شر�ع وفقا تقديم�ا عل��ا يتع�ن ال��و �عل��ا املنصوص  املحدد

  2" ��فظ�ا

 

 املعاينة �� ا��ق:  الثا�ي الفرع

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

 ".�خ�� �ذا يفوضھ قا��� أو إقليميا املختصة

 وأن مؤسسا املؤ�ل، ا��بائية �دارة مسؤول طرف من القضائية للسلطة املقدم ال��خيص طلب ي�ون  أن يجب

 : يأ�ي ما ا��صوص وجھ ع�� تب�نو �املعاينة ل�ا ت��ز بحيث �دارة حوزة �� �� ال�� البيانات �ل ع�� يحتوي 

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

 . معاين��ا س�تم ال�� �ماكن عنوان* 

 .ل�ا دليل عن البحث يتم تدل�سية،وال�� طرق  وجود م��ا يف��ض ال�� القانونيةو �الفعلية العناصر* 

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

ھ القا��� سلطة تدل�سية،تحت طرق  وجود ع�� أدلة �ش�ل ال�� �مالكو�الوثائق و��ز املعاينة تتم  3.ورقابت

  

  

فقرة 312 املادة 1  .81،�املرجع�السابق،ص�املماثلة الرسومو �الضرائب قانون  من 1 ال
  27ص.،املرجع�السابق،ا��بائية �جراءات قانون  من 62 املادة 2
  17ص،�املرجع�السابق،35 املادة 3
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 �خطاء استدراك حق: الثالث الفرع

ب خطأ �ل استدراك يجوز" ع�� املماثلة الرسومو �املباشرة الضرائب قانون  من 327 املادة تنص  �� سواء يرتك

 ا��داول،وذلك طر�ق عن املؤسسة الرسومو �الضرائب من �ان ألي فرض�ا،بال�سبة م�ان �� أو الضر�بة نوعية

 1".  �ول  الضر�بة من باإلعفاء القا��� القرار ف��ا يصدر ال�� السنة ت�� ال�� الثانية السنة ان��اء غاية إ��

  

 التحقيقو �الرقابة حق:  الرا�ع الفرع

� املقدمة املعلومات وصدق ��ة من للتأكد ا��بائية لإلدارة املمنوحة الصالحيات أ�م من الرقابة حق �عت�� � 

 : ي�� ما خالل من ذلك �تمو �بالضر�بة امل�لف�ن تصر�حات

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

� ترسل �سئلة من � إ�  .التوضيحات طلبو �البحث �عميق ا��بائية لإلدارة يمكن الرد عدم حالة امل�لف،و�

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

  .ل�ا السابقة السنواتو 

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

  2.العملية �ذه ونتائج إجراءات بطالن ا�� يؤدي �جراءات

  

 بالضر�بة امل�لف�ن واجبات:الثا�ي املطلب

  .محاس�ية �خرى و�جبائية أحد�ما الواجبات من نوع�ن إ�� بالضر�بة امل�لف�ن يخضع

 

 3. ا��بائية الواجبات:أوال

 بالوجود التصر�ح  : 

ع جديد م�لف �ل ع�� ي��تب ة خاض  يقدم أن الشر�ات أر�اح ع�� الضر�بة أو �جما�� الدخل ع�� للضر�ب

م ف��ا يحدد إقليميا، ل�ا التا�ع الضرائب مف�شية إ�� بالوجود تصر�حا �شاطھ لبداية �و�� يوم 30خالل �اس

ة ، امل�لف وعنوان لقبو   .للمحل الرئ���� املقرو ��شاطھ لطبيعة الضرور�ة املعلومات إ�� إضاف

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

 ش�ر �ل خالل أعمال�م برقم التصر�ح الرسومو �للضرائب ا��اضع�ن ما،و ل�شاط املمارس�ن امل�لف�ن ع�� يجب

 الش�ري  التصر�ح اكتتاب يجب.ال�شاط ونوع املؤسسة طبيعة حسب إقليميا املختصة املصا�� لدى ثال�ي أو

  )50G سلسلة( ، املوا�� للش�ر �و�� ماو ي العشر�ن �� ضر�بة لفرض ا��قيقي للنظام التا�عة للمؤسسات بال�سبة

  

  
  83 ص،�املرجع�السابق،املماثلة الرسومو �الضرائب قانون  من 327 املادة 1
سابق،�ص��18املادة�  2   9من�قانون��جراءات�ا��بائية،�املرجع�ال
ش 3 �الغ ة�ملحار�ة وم�و �لعبدي�حور�ة،الرقابة�ا��بائية�كأدا ��عل �� �ل�سا�س ت�ا��صول�ع���ش�ادة �متطلبا �مقدمة�ضمن ،�مذكرة �الضر��� ال��رب

 .16 -15.ص.،ص2009-2008 جامعة�مستغانم،محاسبة�مالية،: ال�سي��،تخصص
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 ع�� الضر�بة يخص فيما م��تصر�حا اكتتاب امل�سط للنظام ا��اضع�ن  بالضر�بة امل�لف�ن ع�� يتع�ن كما

 للش�ر �و�� يوم 20 خالل املضافة القيمة ع�� الرسم كذاو �امل�� ال�شاط ع�� الرسم ،و)أجور(�جما�� الدخل

م يتم حيث �عمال رقم تحقيق تم الذي املد�ي للثال�ي املوا��  ل�ا ي�بع ال�� الضرائب قباضة إ�� التصر�ح �ذا تقدي

  .الضر�بة دين تحصيل خاللھ من ليتم بالضر�بة امل�لف مقر

 النتائج أو باألر�اح السنوي  التصر�ح  : 

 ,سنة �ل من أفر�ل أول  قبل )nG 01(النتائجو ��جما�� التصر�ح اكتتاب بالضر�بة امل�لف�ن ا��با�ي املشرع ألزم

 :ي�� ما ع�� التصر�ح �ذا يحتوي و

 .للضر�بة ا��اضع الدخل لتحديد الضرور�ة العناصر* 

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

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

 .الت�اليفو ��عباء مختلفو �ال�شاط �عمليات املتعلقة ا��بائية �ثبات وثائق* 

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

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

 ال�شاط عن التوقف أو بالتنازل  التصر�ح 

ن ابتداء) أيام 10(  خالل ذلك عن بالتصر�ح امل�لفون  يلزم ال�شاط عن التوقف أو بالتنازل  التصر�ح حالة ��  م

 و�يانات التنازل  تار�خ يتضمن بالتنازل  تصر�ح اكتتاب يتم التنازل  حالة و��.ال�شاط عن التوقف تار�خ

ح الفقيد ذوي  ع�� فيتع�ن الوفاة حالة �� املتنازل�ن،أما  ألش�ر)  06(  أجل �� للضر�بة ا��اضعة باملداخيل التصر�

 .الوفاة تار�خ من اعتبارا

 حصا�ي التعر�ف رقم وضع�  : 

��ز إحصا�ي �عر�ف رقم � أو �داراتو����اص إ�� املوج�ةو �ب�شاط�م املتعلقة الوثائق �ل �� ي  املصا�

 �ذا بوضع �ل��ام عدم يؤدي ا��بائية،و للملفات ا��با�ي ال�سي�� �س�يل إ�� و��دف.مع�ا املتعامل العمومية

� عنھ خاطئة بمعلومات التصر�ح أو الرقم  : التالية ا��قوق  من امل�لف�ن حرمان إ�

 .املضافة القيمة ع�� الرسم من �عفاء ش�ادات �سليم* 

 .الضرائب جداول  من مستخرجات �سليم* 

  .الرسومو �ا��قوق  دفع عن قانونية تأجيالت منح* 
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 1 املحاس�ية الواجبات: ثانيا

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

 ا��رد دف��* 

ة دف��*   اليومي

  .املراسالت وسندات املحاس�ية الدفاتر حفظ* 

 اليومية دف��  : 

م دف�� عن عبارة خ املؤسسة ا�� تقوم ال�� العمليات فيھ ���ل املختصة املحكمة قبل من مختومو �مرق  بتوار�

 بيوم يوما فيھ ���لو �اليومية دف�� بمسك ملزم التاجر صفة لھ معنوي  أو طبي�� ��ص �ل أن متتا�عة،حيث

 بإثبات ا��اصة املس�ندات إرفاق إ�� إضافة شطب أو فراغ ترك دون  ومن بانتظام املؤسسة �شاط عمليات

   .العمليات مختلف

 ا��رد دف��  : 

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

ھ ع�� �أصول  عناصر بجرد سنو�ا يجري  أن التاجر صفة يحمل معنوي  أو طبي�� ��ص �ل ع�� يجب:"أن

 ". ا��رد بدفاتر �ر�احو�ا��سائر  حسابو �امل��انية إعداد بقصد حساباتھ خصومو 

 الت سنداتو �الدفاتر  حفظ  :  املراس

ف ا��زائري  املشرع يلزم �ا املشار السندات إ�� إضافة ل�ا الثبوتية الوثائقو �املحاس�ية بالدفاتر �حتفاظ امل�ل  إل�

ن 12 للمادة طبقا و.سنوات 10 ملدة التجاري  القانون  �� ب فإنھ التجاري  القانون  م  �سندات �حتفاظ يج

ق الشروط ذه�� إخالل أي أن�تحر�ر�ا،كما تار�خ من ابتداءً  املدة نفس طيلة املراسالت � يؤدي الذكر الساب  إ�

�و �املحققيق قبل من املحاسبة رفض  .املحاس�ية للواجبات الفامخ �عت�� امل�لف فإن �التا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

��علوم�ال�سي���،تخصص ت�ا��صول�ع���ش�ادة�ماس���� ن�متطلبا ��ا��ديد،�مذكرة�مقدمة�ضم : دعرة�سارة،الرقابة�ا��بائية�وفق�النظام�املحاس�

  .23،�ص2012-  2011جامعة�مستغانم،�مراقبة�ال�سي��،�و �التدقيق�املحاس��
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 بالضر�بة امل�لف�ن حقوق :الثالث املطلب

 �و ما م��ا بالضر�بة للم�لف�ن ا��قوق  من مجموعة ا��با�ي املشرع منح الذكر السابقة بالواجبات �ل��ام ن�يجة

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

 بالتحقيق املتعلقة الضمانات: أوال

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

  1: ي�� ما الضمانات �ذه أ�م ومن.عنھ امل��تبة النتائج إلغاءو �التحقيق بطالن

 املسبق �عالم  : 

ف إعالم يجب ضر�بة امل�ل ة �� الشروع قبل مسبقا بال ق إشعار إرسال خالل من التحقيق عملي  بالتحقيق،يرف

ة من بالضر�بة امل�لف �ستفيد أن واجباتھ،ع��و �حقوقھ ع�� ينص بالضر�بة،والذي امل�لف�ن بميثاق  مد

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

  .�شعار �ذا استالم تار�خ من الشاملة،ابتداءا ا��بائية

 مس�شار أو بوكيل �ستعانة �� ا��ق  : 

ف �ل �علم ن بمس�شار �ستعانة بإم�انية بالضر�بة م�ل ة قصد اختياره م ة عمليات س�� متا�ع ةو �املراقب  مناقش

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

 املحاس�� التحقيق تجديد عدم  : 

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

 أو ��يحة غ�� معلومات قدم أو تدل�سية طرقا بالضر�بة امل�لف ف��ا استعمل ال�� ا��االت عدا الرسوم،وفيماو 

 نفس بخصوص الدفاتر، نفس �� جديد بتحقيق القيام �ستطيع ال �دارة التحقيق،فان أثناء �املة غ��

ة بنفس الرسومو �الضرائب   .املاد

 التحقيق مدة تحديد  : 

 املحاس�ية الوثائقو �التصر�حات �� امل�ان �ع�ن التحقيق مدة تتعدى أن �جراءات البطالن طائلة تحت يمكن ال

ة للمؤسسة بال�سبة املؤسسة،فمثال �شاط طبيعةو �سنو�ا املحقق �عمال لرقم طبقا محددة آجاال  تأدي

ة سنة ل�ل دج، 1000.000 يتعدى ال بھ املصرح السنوي  أعمال�ا رقم �ان ،إذا ا��دمات  أش�ر، بأر�عة تحدد مالي

ة فتحدد ف��ا محقق مالية سنة ل�ل دج 5000.000 من وأقل دج 1000.000 يتعدى أعمال�ا رقم �ان إذا أما  مد

 .أش�ر 6 ب التحقيق

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

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

  

  

  

  
1 

دة�املاجست�� سالة�مقدمة�ضمن�ر ، 2003- 1999ا��زائر �� ا��بائية الرقابة فعالية، نجاة نوي  دية�ا����متطلبات�نيل�ش�ا وم��قتصا �سي���: تخصصلعل

وسطةو �املؤسسات�الصغ��ة   52ص�.2004-2003 ا��زائرجامعة�، املت
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 1 التقو�م بإعادة املتعلقة الضمانات:ثانيا

 .الطعن أو الرد �� ا��قو �التحقيق ب�تائج امل�لف إعالم �� التقو�م إعادة حق بممارسة املرتبطة الضمانات تتمثل

 التقو�م بإعادة التبليغ  : 

 غياب حالة �� ح�� ذلكو �التحقيق ب�تائج امل�لف إبالغ التحقيق عملية من �ن��اء عند ا��بائية �دارة ع�� يجب

ة للم�لف �سمح بطر�قة محلالو �الكفاية فيھ بما مفصال �شعار �ذا ي�ون  أن يجب ،و التقو�مات م بالضر�ب  بف�

  .مالحظاتھ تقديم أو قبولھ خالل من الرد من للتمكن عليھ املطبقة الضر�بة فرض أساس �شكيل إعادة طر�قة

 الرد حق  : 

 إذا حقوقھ يضمن أن خالل�ا من �ستطيع ال��و �بالضر�بة للم�لف املمنوحة ا��قوق  أ�م من الطعن �� ا��ق �عد

  أخضع قد أنھ تب�ن
ً
�الك�� أو ا��ز�ي التخفيض طلب اللخ من قھح �� التعسف تم او التقييم إلعادة جورا

  : مستو�ات 3 ع�� يتم أن �مكنو 

 : �داري  الطعن -أ

 رئ�س أو ألوال�ي املدير أو الشر�ات ك��يات مدير أو املراجعاتو �البحث مدير إ�� ي��أ أن بالضر�بة للم�لف يمكن

ج أو التحقيق خالل ت�شأ ال�� الصعو�ات �� للنظر اختصاصھ حسب �ل املراجعات أو البحث  ع��ا، امل��تبة النتائ

 .الش�وى  تقديم تار�خ من ابتداءً  أش�ر أر�عة أجال �� الش�اوى  دراسة م��م �ل و�قدر

 : ال��ا�� الطعن -  ب

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

 تحصيل وفق يلتمس أن للم�لف ،و�مكن للتحصيل ال�سو�ة جداول  ف��ا وضعت ال�� السنة من د�سم��

  : ي�� كما مستو�ات 3ع�� الضر�بة

 ال عندما مختصة ت�ون و �الدائرة مستوى  املضافة،ع�� القيمة ع�� الرسمو �املباشرة الضرائب �� الطعن ��نة* 

 .�ساو��ا أو دج 500.000 الضر�بة مبلغ يتعدى

ة*   عندما مختصة ،وت�ون  الوالية مستوى  ع�� املضافة القيمة ع�� الرسمو �املباشرة الضرائب �� الطعن ��ن

 .دج 2000.000 عن يقل أو و�ساوي  دج 500.000 عن الضر�بة مبلغ يز�د

جاوز  عندما وتختص املضافة، القيمة ع�� الرسمو �املباشرة الضرائب �� املركز�ة الطعن ��نة*  غ يت  مبل

  . دج 2000.000الضر�بة

 : الوال�ي الطعن - ج

حداث ع�� 2008 املالية قانون  من 38 املادة نصت ن املقدمة الطعون  �� البحث أجل من الوال�ي للطعن ��ان أ  م

 املدير أمام طعنا يقدم أن للم�لف يمكن �ذلكو �الك��ى، الشر�ات ملدير�ة التا�ع�ن بالضر�بة امل�لف�ن طرف

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

ة ا���ات عن الصادرة �ح�ام �� الطعن يمكن كمالذلك، الت��ير�ة الوثائق جميع وكذا حول�ا املتنازعة  القضائي

 .املدنية �جراءات قانون  �� عل��ا املنصوص الشروط ضمن �ست�ناف طر�ق عن �دار�ة

  
1 

  54املرجع�السابق،ص�
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 .ا��زائر �� ا��بائية بالرقابة امل�لفة ا��بائية ال�يئات:  الثالث املبحث

 تمارس ح��.بذلك للقيام قانونيا ل�ا املخول  �ج�زةو�ال�يا�ل من مجموعة ع�� ا��بائية الرقابة عملية �عتمد

�الصالحيات من مجموعة �ج�زة �ذه ألعوان ا��زائري  املشرع خول  فقد لذلك �عز�زاو �وجيدة منظمة بطر�قة

  .الرقابية م�م��م ألداء عل��ا �س�ناد من بد ال ال�� ا��قوق و 

  

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

ق برامج تنفذ ،و�واسط��ا املراقبة م�مة إل��ا �سند مختصة أج�زة أي. ميدانية �ي�لية وسائل �ناك  التحقي

  .الضرائب مف�شياتو �ا��بائية للرقابة الفرعية املدير�ة وكذا املراجعاتو �البحث مدير�ة �� املتمثلةو �ا��با�ي

  واملراجعات البحث مدير�ة:�ول  الفرع

 1998 جو�لية �� الصادر 982/ 88 رقم التنفيذي املرسوم بموجب املراجعاتو �البحث مدير�ة أ�شأت : �عر�ف -أ

ة لوزارة املركزي  �داري  التنظيم واملتضمن م، ة �ذه جاءت ،وقد املالي  �� �خرى  املدير�ات با�� لتدعم املدير�

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

ة مدير�ات ا�� تقوم ال�� �عمال بنفس م�لفة ،و�� م 1998 س�تم�� �و �الرقاب  ال��رب بمحار�ة ا��بائية املصا�

  :م��ا فرعية مدير�ات 4 إ�� امل�ام �سند الصالحيات ذه�� تقوم ل�ي ،و الضر���

ة مدير�ة نيابة -   ال��مج

ة الرقابة مدير�ة نيابة -   ا��بائي

ة �جراءات مدير�ة نيابة -   ا��بائي

  املحاس�ية املعلومات عن البحثو �التحقيقات مدير�ة نيابة -

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

 26ص�،�املرجع�السابق،دعرة�سارة 1
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  املراجعاتو �البحث ملدير�ة العام التنظيمي ال�ي�ل -  ب

  

  املراجعاتو �البحث ملدير�ة العام التنظيمي ال�ي�ل)I -1( رقم الش�ل

 

 

   

 

 

 

 

    

 

  27 ص،سابقال رجعدعرة�سارة،امل:املصدر

 : املراجعاتو �البحث مدير�ة م�ام - ج

ع �عمال رقم مستوى  شرط بتوف�� ا��بائية الرقابة م�مة واملراجعات البحث ملدير�ة �سند ألر�  ل

ج 10.000.000 �عمال ورقم ا��رة، ال�شاطاتو �ا��دمات ملقدمي بال�سبة سنو�ا دج 4.000.000سنوات  د

�، الضر��� ال��رب م�افحة �و املراجعاتو �البحث ملدير�ة الرئ���� ال�دف أما �خرى، للمؤسسات بال�سبة سنو�ا

ة ��داف �عض تحقيق �غية للمراقبة إس��اتيجية بوضع قامت ذلك ألجلو  ن الرئ���� �دف�ا بلوغ �� املسا�م  وم

  :بي��ا

 .أحسن مستو�ات إ�� بھ �رتقاءو�التحقيق نوعية رفع -

 . ا��بائية الرقابة نوعية تحس�ن -

  1.الك��ى  املداخيلو ���مية ذات امللفات برمجة �� �ولو�ة -

  
  

  

ق�،ص��1   27املرجع�الساب

ة واملراجعات البحث مدير�  

�التحقيقات مدير�ة نيابة

 املعلومات عن البحثو 

 املحاس�ية

املراجعات�و �البحثمص��ة�

 بو�ران

املراجعات�و �مص��ة�البحث

 بقسنطينة

املراجعات�و �مص��ة�البحث

 با��زائر

 �جراءات مدير�ة نيابة

ة  ا��بائي

ة نيابة مدير�  

ة  ال��مج

 الرقابة مدير�ة نيابة

ة  ا��بائي
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 1 ا��بائية للرقابة الوالئية املدير�ة:  الثا�ي الفرع

ة �عملية بالقيام م�لفة أيضا �� للضرائب الوالئية املدير�ة فلن املراجعاتو �البحث مدير�ة إ�� إضافة  الرقاب

ة للرقابة الفرعية ا��مدير�ا وتتكفل ا��بائية، ة �عد ،إذ ذلك بم�مة ا��بائي  لذا الرقابة، �عملية املتخصصة ال�يئ

ق برامج تنفيذ إل��ا �س�ند   التحقي

  للضرائب الوالئية للمدير�ة التنظيمي ال�ي�ل -  أ

  

  للضرائب الوالئية للمدير�ة التنظيمي ال�ي�ل): I - 2(الش�ل�رقم�

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  42.،ص�ذكره سبق مرجع.عت�� سليمان: املصدر

    

ث مدير�ة طرف من عل��ا املصادق التحقيق برامج بتطبيق م�لفة ا��بائية للرقابة الوالئية املدير�ة إن �البح

�ا أو�لت فلقد ا��بائية للرقابة الفرعية املدير�ة ،أما الك��ى  بالتحقيقات م�لفة �خ��ة ،و�ذه املراجعاتو   إل�

� ، دج 4.000.000 من أقل أعمال�ا رقم يبلغ ال�� ا��دمات مقدميو �ا��رة ال�شاطات �� التحقيق م�مة  و�ا�

ج 1.000.000 من بأقل أعمال�ا رقم يقدر ال�� املؤسسات   د

   : للضرائب الوالئية املدير�ة م�ام – ب

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

حاثو�التحقيقاتو �التحر�ات الوالية،و�ل حدود من نقطة �ل �� التحقيقو �ال��مجة*   بالتحقيق املتعلقة �ب

 . ا��با�ي

 . الرقابة من تمكن ال�� ا��بائية التقنيات اق��احو �دراسة* 
  

  

دية العلوم ،��املاجست�� ش�ادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة،�املحاس�ية املعلومات جودة تحس�ن �� الرقابة دور،عت�� سليمان 1  :،�تخصص�قتصا

معة�مالية�ومحاسبة ص�2012-2011،�سكرة� ،�جا ،42   

ب الوالئية ملدير�ةا للضرائ  

 الفرعية املدير�ة

 للمراقبة

ة  ا��بائي

ة  املدير�ة�الفرعي

 للوسائل

ة املدير�ة الفرعي  

 للمنازعات

ة  املدير�ة�الفرعي

 للتحصيل

ة  املدير�ة�الفرعي

 للعمليات�ا��بائية

مكتب�البطاقات�والبحث�عن� مكتب�البحث�عن�املعلومات

 املعلومات

املراجعاتو �مكتب��بحاث  
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ب تحصيل ع�� الس�ر*   �� لإلدارة التحقيق تقار�ر وصول  ع�� كذاو �التحقيق خالل من الناتجة الرسومو �الضرائ

  .الظروف أحسن

 .�ش�ال ل�ذا ناجعة واق��احات حلول  ايجادو �الضر��ي�ن الغشو �ال��رب أسباب وتحليل البحث* 

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

   

 الضرائب مف�شيات:  الثالث الفرع

ضر�بة خاضع ب�ل ا��اص ا��با�ي امللف مسك ا��صوص ع�� الضرائب مف�شية تتو��:  �عر�ف - أ  فتقوم ، لل

 كشوفو �الضر��ية ا��داول  اصدارو �التصر�حات مراقبةو �استغالل�او �ا��بائية املعلومات جمعو �بالبحث

  2 ال���يل عمليات تنفيذو �العائدات

  : الضرائب ملف�شية العام التنظيمي ال�ي�ل-  ب

 

  الضرائب ملف�شية العام التنظيمي ال�ي�ل: ) I- 3 (رقم الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص: نوي�نجاة�: املصدر سابق�،   42املرجع�ال
 : الضرائب مف�شية م�ام - ج

 2:  ي�� بما الضرائب مف�شية تقوم املصا�� �ذه ع�� اعتمادا

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

ةو �املتا�عة*  ة من ال�شاط طبيعة ع�� تطرأ ال�� الثغرات يخص فيما ا��بائية للملفات املستمرة املراقب  وع�� ج�

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

 صرحوا الذين من أك�� �شاط عل��م ث�ت للذين الوعاء تحديد ا��دد،وإعادة للم�لف�ن الضر��� الوعاء تحديد* 

 .بھ

  املناسبة ا��لول  ،وتقديم الطعون و �املنازعات ���يل* 

  
  

  41نوي�نجاة�،املرجع�السابق،ص��1
سابق،ص��� سليمان�عتت��2   44،�املرجع�ال

الضرائب مف�شية  

 مص��ة�جباية�املؤسسات

 و�امل�ن�ا��رة

ة مداخيل ة ا��باي  مص��

 ���اص

 الطبيعي�ن

ة  مص��ة�ا��باي

ة� العقار�  

 مص��ة

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

ة املدير�ة قامت ر�بةبالض امل�لف�ن ملفات �سي�� �� فعال �ش�ل التحكمو �ا��ديثة التطورات مواكبة دف�� عام  ال

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

  

  املؤسسات ك��يات مدير�ة:�ول  الفرع

 ، للضرائب العامة لالدارة تا�عة مدير�ة و�� ، م 2002 سنة �� املؤسسات ك��يات مدير�ة ا�شاء تم :�عر�ف -أ

� الك��ى  للمؤسسات ا��بائية بالرقابة تقوم  أعمال�ا رقم يقل ال ال�� الكب��ة املؤسسات بمتا�عة ،وتقوم ا��زائر �

ع م�ان �ش�ل دج،كما مليون  100عن  �� وع�ار مش املدير�ة �ذه تبدأ قد الضرائب،و �سديدو �التصار�ح لدف

 ملدير�ات الفرعية املدير�ة وعمل تنظيم ع�� نص م،الذي 2005 سنة �� املشروع �ذا م،واكتمل 2002سنة

 املؤسساتو �الب��ولية املؤسسات بمتا�عة تقوم م،حيث 2006 سنة �� عمل�ا املؤسسات،و�اشرت ك��يات

 1 ا��بائية الناحية من الصناعيةو �التجار�ة

  :املؤسسات ك��يات ملدير�ة العام التنظيمي ال�ي�ل -  ب

  : التا�� النحو ع�� فرعية مدير�ات) 5(  من املؤسسات ك��يات مدير�ة تت�ون 

  

  املؤسسات ك��يات ملدير�ة العام التنظيمي ال�ي�ل): I - 4(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  
صالمية بلقاسم آيت: املصدر   48،�املرجع�السابق،�

  

 :املؤسسات ك��يات مدير�ة م�ام - ج

�التحصيلو �الوعاء بم�ام اختصاص�ا الملج ا��اضعة املؤسسات يخص فيما املؤسسات ك��يات مدير�ة تتكفل

ة ا��ماعاتو �املعنو��نو �الطبيعي�ن ���اص عاتق ع�� الواقعة الرسومو �الضرائب منازعاتو �املراقبةو   املش�ل

 ا��مدير�ا أو الرئ���� مؤسس��ا محل �ان وم�ما القانو�ي، ش�ل�ا يكن م�ما الكيانات أو فعليا أو القانون  بقوة

ة الت�ا�ا �� م�ام�ا حصر و�مكن مقر�ا، أو الفعلية   2:التالي

  
سابق،ص�المية بلقاسم آيت 1   .47،�املرجع�ال

،�ص��2   .45سليمان�عت��،�املرجع�السابق

  

ة املؤسسات ك��يات مدير�  

ة  املدير�ة�الفرعي

 ��باية�املحروقات

 الفرعية املدير�ة

 لل�سي��

ة املدير�ة الفرعي  

البطاقياتو �للرقابة  

ة املدير�ة الفرعي  

 للمنازعات

ة املدير�ة الفرعي  

 للوسائل
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 : الوعاء مجال ��* 

 .اختصاص�ا الملج التا�ع�ن بالضر�بة للم�لف�ن ا��با�ي امللف و�س�� تمسك -

 . وثيقة �ل حسب امللفات تراقب -

 �عاي��او �الطا�عو �التحصيل عمليات تنفذو �التخفيض أو �لغاء ش�اداتو �التحصيالت قوائمو �ا��داول  إصدار -

  .عل��ا وتصادق

 : التحصيل مجال ��* 

 . �تاوى و�الرسومو �الضرائب تحصيلو ��يرادات سنداتو �با��داول  التكفل -

 .ال�سي�� حسابات تصفيةو �املسبقة املراقبة -

 .محاسب��ا ومسك التمو�ن -

 : الرقابة مجال ��* 

حات وتراقب و�شغل�ا تجمع�او �ا��بائية املعلومات عن تبحث -  .التصر�

 .نتائج�ا وتقييم بالضرائب امل�لف�ن لدى املراقبةو �التدخالت برامج وتنجز �عد -

ازعات مجال ��*   :املن

 .�عا���او �التظلمات تدرس -

 . القضائيةو ��دار�ة املنازعات تتا�ع -

  . �داري  التخفيض طلبات �عا�� -

 :الوسائل �سي�� مجال ��* 

ج���و �ال�سي��  نفقات بصرف �مر ،و التصفيةو �باإلعتمادات املتعلقة �جراءات �عد -  و طبيع��ا �انت م�ما الت

 .وتحيي��ا تنفيذ�ا ع�� �س�ر

ة تقديرات و�عد والتقنية ال�شر�ةو �املادية الوسائل من �حتياجات وتقييم املستخدم�ن �سي�� تضمن-  امل��اني

 .لذلك املطابقة

  .لتعيي��م أخرى  طر�قة تقرر لم الذين املستخدم�ن �ع�نو �توظف -

  الضرائب مراكز:  الثا�ي الفرع

ة مباشرة املرتبطةو �املح�� املستوى  ع�� تنفيذية مص��ة ��: �عر�ف -أ  يتكفل كما للضرائب، الوالئية باملدير�

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

ج 1.000.000.000 السنوي  مل�ن إ�� بالضافة د � الوعاء تحديد من املراحل ب�ل املركز �ذا �ختصو �ا��رة ا  إ�

 1. صالحيتھ حدود �� املنازعاتو �ا��بائية بالرقابة ت�ليفھ مع التحصيل

 

 

  

   .43نوي�نجاة،�املرجع�السابق،�ص�  1
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 : الضرائب ملركز التنظيمي ال�ي�ل -  ب

 الضرائب ملركز التنظيمي ال�ي�ل: )  I - 5( رقم الش�ل

   

   

     

 

 

 

                                                                                       

  43املرجع�السابق،ص��:املصدر

 : الضرائب مراكز م�ام - ج

� امل�ام �ذه تنحصر  1:  التالية النقاط �

 .الضر��� ال��رب ظا�رة من للتخفيص باستمرار مراقب��او �امل�لف�ن مللفات ا��سن التكفلو �ال�سي�� * 

 . التصر�حات تراقبو ��ستغل�او �تجمع�او �ا��بائية املعلومات عن تبحث* 

    .سلط��ا تحت وال�� بالضر�بة بامل�لف�ن ا��اصة الش�اوي و �ا��بائية ال��اعات ب�سو�ة الت��يل* 

  

 . للضرائب ا��وار�ة املراكز:  الثالث الفرع�

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

ب ملراكز املصغر ع ف�� .الذكر السابقة الضرائ ة ا��بائية لل�يئات تا�ع�ن الغ�� امل�لف�ن ملفات تتا�  السابق

 العقار�ة،املعادن ا��باية متا�عة �� متخصصة مراكز اقامة ا�� ،باإلضافة ا��زافية للضر�بة الذكر،وا��اضع�ن

     الفالحية املحلية ا��باية ،الكحول،التبغ،وكذا النف�سة

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

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

 .غل�او�ست تجمع�او �ا��بائية املعلومات عن تبحث* 

 . التدخالت تنظمو �التصر�حات تراقب* 

عا���او �الش�اوى  تدرس*  � . 2                          

                                                                              
  .44املرجع�السابق،�ص� 1
  .49آيت�بلقاسم�المية،�املرجع�السابق،�ص� 2

ب كزمر  الضرائ  

ة املص��ة الرئ�سي  

امللفات ل�سي��   

ة املص��ة الرئ�سي  

�بحاثو�للرقابة   

للمنازعات الرئ�سية املص��ة  

ة  ا��بائي

التدخالت مص��ة ة مص��ة  الرقاب املعلومات مص��ة   املادة عن البحث مص��ة 

ة ا��اضعة للضر�ب  



 ا��بائية للرقابة عام مدخل                                                                                                           الفصل��ول��

 

~ 27 ~ 
 

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

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

 املشرع حدد العالية،كما امل�نية الكفاءةو �با����ة تمتاز ال�� ال�شر�ة املوارد انتقاء معاي�� القانون  ل�ا خول 

ه م��مسؤوليا ا��با�ي ة �دارة اتجا ه ا��بائي ة املدقق للعون  ن ي�و  أن يجب بالضر�بة،كما امل�لف�ن واتجا  بطاق

م انتداب ھ �سل ة طرف من ل ق العون  صفة تب�ن بوظيفتھ،و�� القيام عند إلظ�ار�ا للضرائب العامة املدير�  املدق

ة �� البطاقة �ذه ���ب أن يمكن إليھ،كما املسندة الوظيفة وح�� �ال�و�ة،الرتبة عو �العمل عن التوقف حال  ترج

  1 : �م بذلك امل�لف�ن املوظف�ن �ست�ناف،و عند لھ

 : ا��بائية بالرقابة امل�لف املدير نائب 1

ج املمكنة الظروف أحسن و�� �عداد عن املسؤول �و  الملجا �ذا ��و�للمص��ة املمنوحة التحقيقات ل��نام

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

إلدارة املمثل بصفتھ للمجلس ث ، امل�لف�ن أمام ل ء ع�� يحرص حي ق مدى �رى و �للقانون  وفقا التحقيق إجرا  تطبي

  .التحقيق إيطار �� للم�لف�ن املخولة الضمانات

م املنجزة �عمال حول  بدراسة للقيام التحقيق وفرق  رؤساء يجمع دور�ة بصفة يقوم أنھ إ�� باإلضافة  ،وتقدي

 ع�� �عمل التدخالت،كما شروط لتحس�ن اق��احات تقديمو �املنجزة،ووضع التحقيق برنامج حول  املالحظات

� إبالغ �ل إرسال �عد يوما 30 �� للضرائب ا���و�ة للمدير�ة التحقيقات تقار�ر نقل   .ا�يال�

 : املراجعاتو ��بحاث مكتب رئ�س 2

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

ھ داخل العام النظام عن مسؤوال التحقيق فرقة رئ�س ي�ون  ن �� املحقق�ن �عوان حضور ع�� �س�رو �فرقت  أماك

ة القضايا ع�� املحقق�ن مع أيضا مسؤول و�و عمل�م � امل��مج  �� تدخل أول  عند أحيانا يتدخل ،و فرق��م لصا�

ة و�صفة التحقيق، نتائج مناقشة  ضمان ايطار �� لألعمال ا��سن الس�� لضمان نافع تقييم �ناك �ان �لما عام

  .املحقق�ن أحد بم�مة يقوم أن التحقيق فرقة رئ�س �ستطيع التحقيق برنامج تنفيذ

 : املحقق�ن �عوان 3-

 : ل حام�� ي�ونوا أن �قل ع�� يجب ا��بائية �دارة ألعوان التحقيق م�مة �سند ح��

ھ الذي ا��بائية لإلدارة عون  ا��با�ي،ف�ل بال�شر�ع ال��اما �ذاو �مراقب رتبة*  ة لھ �قل ع�� مراقب رتبة ل  الكفاء

 .ا��بائية التصر�حات يخص فيما تحقيق إجراء ع��

  .صف��م تب�ن للضرائب العامة املدير�ة من ل�م �سلم انتداب بطاقة* 

  

  

  

  

 
1 

بات ة�ضمن�متطل ،�فعالية�التحصيل�الضر���،مذكرة�مقدم �زو�يدة �تخصص�سايح ��العلوم�التجار�ة، �ل�سا�س�� محاسبة�: ا��صول�ع���ش�ادة

،،مالية   .20ص��،2011-2010جامعة�مستغانم
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م م�ام إل��م �سند الذين املحقق�ن م التدخل،� ع ا��حساو �النتائج مراقبةو �التحقيق بأعمال امل�لف�ن وحد�  م

مات،ومعا��ة إرسال  إدارة تحت التحقيق إقفال معھ،و املحقق بالضر�بة للم�لف �حتمالية املالحظات التقو�

 امل�لف�ن،باست�ناء مقرات �� التحقيق أعمال تتم أن يجب أنھ إ�� �شارة مع التحقيقات فرقة رئ�س وحضور

 ع�� التحقيق �عملية للقيام امل�لف من طلب تحت) املدير نائب(املسؤول طرف من مرخصةو �خاصة حاالت

ة الرقابة إدارة م�اتب مستوى    .ا��بائي
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 : الفصل خالصة

 ا��بائية لإلدارة خولت ال�� �جراءات أ�م من ا��بائية الرقابة أن �ول  للفصل دراس�نا خالل من �ستخلص

ق كذا املقدمة،و التصر�حات ��ة من للتأكد  �دارة يد �� قانونية أداة الرقابة �عت�� إذ ا��بائية، القوان�ن تطبي

 دف�� املخالفاتو ��خطاء �ل اك�شاف ع�� العمل بالضر�بة،و امل�لف�ن توجيھو �تنظيم إ�� خالل�ا من �س��

م�او �ت��يح�ا  .تقو�

 �� موحدا معلما �عد ال�� القوان�ن من جملة سن ع�� ا��زائري  املشرع عمل فقد املرجوة ��داف لتحقيق و

 لألعوان الصالحيات من جملة منح كما.  ا��بائية �دارةو�بالضر�بة امل�لف من ل�ل بال�سبة الوقت نفس

ت نفس ،و�� عمل�م ألداء املراقب�ن ة امل�لف ع�� فرض الوق  حقوق  املقابل �� منحھ كما.ال��امات عدة بالضر�ب

� تتمثل مختصة أج�زة إ�� ا��بائية الرقابة م�مة أسند كما . ا�� يتمتع ة � ةو �املراجعاتو �البحث مدير�  املدير�

 .الضرائب مف�شياتو �ا��بائية للرقابة الفرعية الوالئية

� إضافة  املراكزو �الضرائب مراكزو �املؤسسات ك��يات مدير�ة و�� م 2002 من ابتداء حديثا مختصة �يئات إ�

 .للضرائب ا��وار�ة
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 :تم�يد

��و �الرقابة�ا��بائية�ل�ست�غاية�بقدر�ما����وسيلة�أسس�ا�املشرع�ا��با�ي�مل�افحة�ظا�رة�الغش ال��رب�الضر��

ذلك�و �العامة�للبالد،��ذه�الظا�رة�ال���تؤثر�مباشرة�ع���التحصيل�الضر����مما�يؤدي�إ����ضرار�باملص��ة�

  .باست��اف�ا��ز�نة�العمومية�باعتبار�الضرائب�أك���مورد�ل�ا

أخرى�تنظيمية�من�أجل�محاولة�القضاء�ع���و �لذلك�سعت�الدولة�ا��زائر�ة�إ���إتخاذ�عدة�إجراءات��شر�عية

  .�ذه�الظا�رة

�إ���دراسة�املشا� حاول�شرح�أ�م��ذه��جراءات�إضافة ��من�خالل��ذا�الفصل�سوف�ن ل�أو�الصعو�ات�ال�

  .�عض�التداب���املتخذة�من�طرف�السلطات�ل��د�من��ذه�الصعو�اتو ��عا�ي�م��ا�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر 

�   :و�يتم�ذلك�من�خالل�التطرق�إ�

  التحصيل�الضر���: املبحث��ول 

  عقو�ات�الرقابة�ا��بائية�و �اجراءات: املبحث�الثا�ي

  ا��لول�املق��حة�لتفعيل�او �رقابة�ا��بائية����ا��زائر صعو�ات�تطبيق�ال: املبحث�الثالث
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  التحصيل�الضر���: املبحث��ول 

ة مص��ة قيام �عد ء مواعيدو �الضر�بة بدين لتخطره املمول  ع�� الضر�بة بر�ط الضر�ب  تأ�ي الدين ل�ذا الوفا

 مواعيد �� العمومية ا��ز�نة لصا�� الضرائب مبالغ جمع خالل�ا من عملياتو �إجراءات وفق التحصيل مرحلة

  .مالئمة طرق و �محددةو �مناسبة

  

  الضر�بة سعر وتحديد الضر��� التحصيل �عر�ف:�ول  املطلب

  مف�وم�التحصيل�الضر���: أوال�

  : م��ا واحد مع�� �� تصب ا��أ إال الضر��� التحصيل �عار�ف �عددت لقد 

ضر�بة قيمة تحو�ل بواسط��ا يتم ال�� التقنيةو ��دار�ة �جراءات من مجموعة �و:  �ول  التعر�ف  ملكية من ال

    1. العمومية ا��ز�نة إ�� بدفع�ا امل�لف

�ن وضع س�يل �� املالية �دارة ا�� تقوم ال�� العمليات مجموعة �و الضر��� التحصيل:  الثا�ي التعر�ف �القوان

ة حز�نة إ�� الضرائب حاصالت إيصال �التا��و �التنفيذ موضع الضر��ية �نظمةو   2.الدول

� امل�لف ذمة من قيم��ا نقل �س��دف ال�� العمليات من مجموعة الضر�بة بتحصيل يقصد: الثالث التعر�ف  إ�

 املتخصصة السلطةو �ل�ا امل�شئة بالواقعة الضر�بة تحصيل و�رتبط حق�ا، اس�يفاء أجل من العمومية ا��ز�نة

ھو �مواعيدهو �التحصيل طرق و �بتحصيل�ا   3.بر�دية حوالة أو البنك طر�ق عن أو نقدا الدفع �تمو �ضمانات

ق��ل��ام �طر� �عن ��تحصيل�عدد�كب���من�الضرائب ت�ت��أ�إ� ة����املا�����ان �أن�الدول �إ�� �و�تجدر��شارة

م�يتو���و  ة�للدولة�ث املل��م��عدئذ��مقت�����ذا�النظام��ان�يتع�د�فرد�أو��يئة��س���املل��م�بدفع�مقدار�الضر�ب

ة�و ���رت��ذه�الطر�قة�نظرا�لك��ة�عيو��او �.عملية�التحصيل���سابھ�ا��اص� املتمثلة�أساسا�����ون�ا��ز�ن

ن�املمول�ن إنما�تحصيل�فقط�ع���املبلغ�الذي�و �بمقت�����ذه�الطر�قة�ال�تحصل�ع����امل�املبالغ�املحصلة�م

�املل��م �ل�ا �و �يدفعھ �تتمثل �ال�� ��موال �عل��ا �املمول�نتض�يع �من �املل��م �يجيب �ما �ب�ن �الفرق ھ�و ��� �يدفع ما

  .ل��ز�نة��ذا�الفرق�الذي��ان�يتجاوز�����عض��حيان�نفقات�ا��باية

  )معدل�الضر�بة(تحديد�سعر�الضر�بة�: ثانيا

� م�سو�ا مقدار�ا �و لوعا��ا،أي امل�ونة املادة من القدرو �الضر�بة مقدار ب�ن ال�سبة الضر�بة �سعر يقصد  إ�

  4.وعا��ا أو محل�ا قيمة

  �مثل املعدل تحقيق إ�� دوما الدولة �س�� حيث ل�ا ا��اضعة املادةو �الضر�بة مبلغ ب�ن ال�سبة �� أخر و�تعب��

� بالضرورة يؤدي ال الضر�بة سعر ،فارتفاع للضرائب  إ�� �حيان معظم �� يؤدي بل.الضر��ية ا��صيلة ارتفاع إ�

ة ع�� يجب الس�ب ل�ذا. ل�ا �مثل املعدل تجاوز  إذا خاصة انخفاض�ا  �مثل السعر اختيار دائما تحاول  أن الدول

    .الضر��ية حصيل��ا �عظيم ل�ا يضمن الذي

  

Piérre beltrame.la fiscalité en France. hachette supérieu r 5émé édition.1997.p45 1    
  230 ص.  2006 ،ا��امعية املطبوعات ديوان،�ا��زائر�،�العامة ملالية،�.زغدود ع�� 2
  123ص. 1984 ،املصر�ة ا��امعة دار،�القا�رة،�مصر، العام �قتصاد دراسة،�القا��� محمد، ا��ميد عبد 3
لفن أصول  لدراسة مدخل ، العامة املالية أساسيات ، حش�ش أحمد عادل 4 باعة العر�ية ال��ضة دار،�مصر. القا�رة ، العام لالقتصاد املا�� ا �للط

  170 ص.  1992،ال�شرو 
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 1:  الضر�بة سعر لتحديد طر�قتان و�ناك

ء بتغ�� يتغ�� ال ثابتا يبقى الذي السعر بأنھ �عرفو �الضر�بة لسعر ال�س�� التحديد ��:  �و�� الطر�قة  وعا

  .الضر�بة

ة ا��اضعة املادة بازدياد يزداد الذي السعر �وو �للضر�بة التصاعدي التحديد ��:  الثانية الطر�قة �للضر�ب

 .بانخفاض�ا ينخفض أي ، العكسو 

حدد الضر�بة معدل فإن عام �ش�ل  ، أعبا��ا �غطية أجل من ا��احتياجا ع�� بناء العامة السلطات قبل من يت

  .الضرور�ة �يرادات تأم�ن ع�� ذلك �عد �عمل ثم ا��نفقا أوال تحدد الدولة أن وخاصة

  

  للضر�بة ا��اضعة املادة تقدير أساليب:  الثا�ي املطلب

 العملية إم�انيات مع تتالءمو �التغ��ات مستوى  مع لت�ناسب للضر�بة ا��اضعة املادة تقدير أساليب �عددت لقد

ب �ذه أ�م ،و املتاحة  أو ا��ارجية العالمات طر�قة ع�� �عتمد ال�� و�� مباشرة الغ�� الطر�قة نذكر �سالي

  .املباشر �داري  التحديد طر�قة أو �قرار طر�قة ع�� �عتمد ف�� املباشرة الطر�قة أما ، ا��زا�� التقدير طر�قة

  2مباشر الغ�� التقدير: أوال

� نم�� و     :أسلو��ن الملجا �ذا �

ة املادة قيمة أن بھ و�قصد:  ا��زا�� التقدير أسلوب*  ة ا��اضع  �عض أساس ع�� جزافيا تقديرا تقدر للضر�ب

 صورتان ا��زا�� ،وللتقدير املبيعات برقم التجاري  الر�ح ع�� �االستدالل ، عل��ا دالة �عت�� ال�� �دلةو�القرائن

� ا��زا�� التقديرو �، جزافيا خصم�ا ا��ائز الت�اليف تقدير ع�� ينص كأن القانو�ي ا��زا�� التقدير �ما  �تفا�

  .الضر��� الوعاء تقدير ع�� �االتفاق املمول و ��دارة ب�ن

�:  ا��ارجية املظا�ر أسلوب*  �العالمات �عض ع�� الضر�بة وعاء تقدير �� �دارة �عتمد �سلوب �ذا ظل �

 ع�� تفرض ا��أ أي. ا��.....امل��ل  ،إيجار ا��دم عدد ، السيارات عدد:  مثل معرف��ا �س�ل ال�� ا��ارجية املظا�رو 

. دقيقا �عر�فا �عر�ف�ا للضر�بة ا��اضعة املادة قيمة ع�� للتعرف �س�� أن دون  القانون  �عي��ا خاصة مظا�ر

  .ا��ارجية املظا�ر ع�� الواقع �� تفرض إنماو �للضر�بة ا��اضعة املادة ع�� الضر�بة تفرض ال �نا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ية اقتصاديات ،الرو��� صا�� 1   122 ص،� 1992 ،ا��امعية املطبوعات ديوان،ا��زائر� ،الرا�عة الطبعة، العامة املال
ية الطبعة ، املؤسسة �سي��و �اقتصاديات، عدون  دادي ناصر 2 مة املحمدية دار،�ا��زائر ، الثان   11 -10 ص ص،� العا
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  1 املباشر التقدير طر�قة: ثانيا

� ا��ديثة املالية ال�شر�عات معظم ت��أ �ن التمي�� و�مكن الضر�بة وعاء تحديد �� املباشرة الطرق  �ذه إ�  ب

  :أسلو��ن

ة املادة تقدير بنفس�ا الضر��ية �دارة تتو�� �سلوب �ذا ظل �� : املباشر �داري  التقدير أسلوب*  ا��اضع

ة للضر�بة ناًءا ب�افة مستعين  بمظا�ر التقدير دون  �ياناتو �معلومات من عل��ا ا��صول  يمك��ا ما ع�� الطرق،و�

 عدم ل�ا ي�ب�ن عندما الضر��ية �دارة �ستعملھ رد��و �عقا�ي إجراء بمثابة �سلوب �ذا و�عد  معينة قرائن أو

ح تقديم عن �متناع عند ا،أو�� املصرح املعلومات ��ة   .الالزم التصر�

ع امل�لف يقدمھ ما إقرار ع�� الضر��� الوعاء تحديد أجل من و�ذا املشرع �عتمده قد: �قرار أسلوب*   بدف

م يلزم مما الضر�بة ھ يب�ن إقرار بتقدي ء مقدار في ة وعا ن بالتحقق املالية �دارة مفصلة،وتقوم بصورة الضر�ب  م

ة لتقدير أسلوب أفضل املمول  إقرار �عت�� ،و املمول  من لد��ا املتوفرة املعلومات من �قرار يحتو�ھ ما ��ة  املاد

 ما و�و م��ا ال��رب إ�� ي��أ قد ،ولكنھ ��صيةال ھ�ظروفو �موارد من لديھ ما بمقدار الناس أدرى  املمول  ألن

ھ يجعل ح غ�� تصر�ح ة �دارة ع�� ي�ون  ،ولذلك �س�يا ��ي ف إقرار ع�� اعتماد�ا حالة �� املالي ع امل�ل  بدف

  .��تھ من للتأكد تراقبھ أن الضر�بة

ھ الذي باإلقرار ونقصد ة عن باإلفصاح ا��االت �عض �� املمول  غ�� ت�ليف �و الغ�� يقدم ة املاد  الضر��ي

 ��ون و �للموظف�ن يدفع�ا ال�� �جورو�املرتبات إقرار يقدم الذي العمل صاحب حالة �� كما ، بامل�لف ا��اصة

  .الضر��� ال��رب منع وكذا ا��باية ت�اليف ع��ا �خففو �الدولة ع�� �س�ل ما �ذا  املنبع من �قتطاع

�: املطلب�الثالث   طرق�التحصيل�الضر��

� نتطرق  للضر�بة ا��اضعة املادة تقدير أساليب تحديد �عد   طرف من املعتمدة الضر��� التحصيل طرق  إ�

  :طر�قت�ن��ماب الضرائب تحصيل و�تم ا��بائية، �دارة

  التحصيل�الودي�للضر�بة: أوال�

ه��و��ذه�الطر�قة�����صل ��ذ �صناديق�ا��ز�نة�العامة�بحيث�أنھ��� ���دفع�قيمة�الضر�بة�من�امل�لف�ن�إ��

�ما�عليھ�من�مبالغ�مستحقة ة�يل��م�امل�لف�بدفع ��ذه�الطر�قة�يتم�تحصيل�الضر�بة�وفق�العديد�و�ا��ال ��

  2:التقنيات�يمكن�حصر�ا�فيما�ي��و �من�الطرق 

�املباشر-1 �و �:التحصيل �قيم��ا �بتور�د �بالضر�بة �امل�لف �يقوم �بأن �طواعيةذلك �الضر��ية �ا���ات ن�و �إ�� م

�امل�لف�يقوم�بتقديم�إقراراتھ�إ����دارة�الضر��يةو �تلقاء�نفسھ م�و ��ذا��و��صل�طاملا�أن �ا�يت ال���بناءا�عل�

  .تضليل�بخصوص��ذه��قراراتو �تحديد�قيمة�الضر�بة�ما�لم�يكن��ناك�تدل�س

  

    

  

  
سالم عبدوا�واك� 1 ظام فعالية،�ال    دراسات :تخصص،التجار�ة العلوم �� املاس�� ش�ادة نيل منطلبات ضمن مقدمة مذكرة.،�ا��زائر �� الضر��� الن

  64ص. 2012 ، ورقلة جامعة ،�معمقة جبايةو �محاس�ية
2 

37،ص2007،�ا��زائر،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،��2بوز�دة�حميد،جباية�املؤسسات،�ط
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�املقدمة-2 ��قساط �طر�ق �عن �ت��أ�: التحصيل �بالضر�بة �امل�لف�ن �ع�� �الضر��� �الع�� �تخفيف �س�يل ��

امل�لف�دفع�قيمة�الضر�بة�ال���سوف��ستحق�وضع�تقنية��قساط�حيث�ت�يح�أمام��السلطات�الضر��ية�إ��

 �ذه��قساط�����جال�����ش�ل�أقساط�ت�ون�ش�ر�ة�أو�ثالثية�أو�سداسية،�حيث�بموج��ا�يل��م�امل�لف�بدفع

ةو�املحددة�من�طرف��دارة�الضر��ية ملدفوع ة�و ������اية�السنة�تجرى�عملية�املقاصة�ب�ن�قيمة��قساط�ا قيم

ة� ھ�أن�املشرع�ا��زائري�قد�أخد���ذه�التقني الضر�بة�املستحقة�من�خالل�قسط�ال�سو�ة،�ما�تجدر��شارة�إلي

�غ �ع�� �املفروضة �الضرائب �من �العديد ��جما���� �الدخل �ع�� �الشر�ات�و �رار�الضر�بة ��ر�اح �ع�� الضر�بة

�امل�. ا��.. �ع�� �اللضر�بة �وقع �من �تخفف �الطر�قة �س�ال و �لف�ذه �اداؤ�ا �تضمن�و �تجعل �أ��ا �كما م�سورا،

  ل��ز�نة�موارد�مستمرة�ع���مدار�السنة

�املنبع-3 ن�طرف��:ا���ز�عند ع�الضر�بة�م �يتم�دف �عند�منبع�ا،�حيث م�اقتطاع�الضر�بة ����ذه�ا��الة�يت

�ن�) دائ�ية،�مديونية(تطبق��ذه�الطر�قة�إذا�توافرت�العالقة�القانونية�و ���ص�اخر�غ���امل�لف�القانو�ي���ا ب

موظفيھ،�أو�و �ھأجور�عمالو �املمول،�مثل�أن�يقتطع�صاحب�العمل�قيمة�الضر�بة�من�مرتباتو �امل�لف�القانو�ي

  .أن�تقتطع�إدارة�البنك�قيمة�الضر�بة�املستحقة�ع���فوائد�أموال�ز�ائ��ا�املودعة����حسابات�البنك

ن� �للممول�من�ال��رب�م �ال��رب�طاملا�ال�مص��ة �ا�فرصة إن��ذه�الطر�قة�من�طرق�التحصيل�ال���تنعدم�ف�

����إال ا��باية،�و �دفع�ا�كما�أن�ذات�الطر�قة�تخفض�من�نفقات�التحصيل أن�ما�يؤاخذ�عل��ا��و�تو���موظف�غ

ةو �مختص �الضر�ب �قيمة �حساب �الضر��ية ��دارة �دائرة �خارج ن فو �م �بامل�ل �الضرر ق �ي�� �قد �استقطاع�ا

  .ا��ز�نة�العامة�ن�يجة�نقص�ا����ةو 

  التحصيل�ا����ي : ثانيا

�طو �الضر��ية�لدين�الضر�بة�من�مال�امل�لف�ت��أ�إ���الطر�قة�الثانية�عند�استحالة�اس�يفاء��دارة ة��� ر�ق

�����ذه�ا��الة�فإن�إدارة�الضرائب�تقوم�بتحصيل�دين�الضر�بة�بقوة�القانون و�التحصيل�القسري�أو��جباري 

  .ل�س�بإرادة�امل�لف�ن�و �����عض��حيان��ستعانة�بالقوة�العموميةو

�عن�طر�ق�و ��نماطو�من��ليات��ذه�الطر�قة�ل�ا�العديد �ت�ون ا���ز�ع���تختلف�من�دولة�إ���أخرى�فقد

قد�تصل�و ��ل�ا��قوق�العامةو ��يع�ا����املزاد�العل���من�أجل�اس�يفاء�دين�الضر�بةو �أموال�املدين�بالضر�بة

نون،�كما�قد�مخالفات�خط��ة�للقاو �ا���حد��كراه�البد�ي�با���س�ملدة�معينة�إذا��انت��ناك�طرق�تدل�سية

ممارسة��عض���شطة�التجارة�و �تتخذ�ش�ل�ا��رمان�امل�لف�بالضر�بة�من�استخراج��عض�الوثائق��دار�ة

�انتقال� �عند ���ا �املدين �أموال �من �اس�يفاءه �يجب �امتياز�ا �دينا ��عد �املستحقة �الضر�بة �قيمة ��ش���أن كما

  1).حالة�ال��كة�مثال(امللكية�منھ�إ���أ��اص�اخر�ن�

  

  

  

1 
سابق   27،�ص�سايح�زو�يدة،�املرجع�ال
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   ا��بائية الرقابة عقو�اتو �اجراءات:  �يالثا املبحث

ة�ا الدولة �س�� ��الضر� ال��رب �افحةمل �بائية�ا الرقابة تدعيم اطار �� ��شر�عية اجراءات عدة ذ���اتخاا �زائر�

  . خرى �  دارات� و��يئاتلا تلفمخو �بالضر�بة ن��لفملاو ��بائية�ا دارة�  ن�ب قةالالع ن�ستحو �، تنظيميةو 

  

  . دارات�   ب�ن الت�سيق:  ول �  املطلب

ة�ا دارة�  مستوى  إن   ق من لتمكي��ا يكفي ال �ومية��ا دارات�  من ا�� �غ دون  ا�وحد �بائي  ن�قوان أح�ام تطبي

 ن�ب وثيق �عاون  وجود يتطلب  ، ختلفةملا أ�شط��م أوجھ ت�بعو �مراجعة أن إذ وجھ أكمل ع�� ختلفةملا الضرائب

ة�ا دارة�  ن وذلك  ، أفضل مردود قيقت اجل من ذا�و �التجارة مدير�ةو ��مارك��ا دارات�  من ا�� �غو ��بائي  م

�، �لفون ملا �ا� يقوم ��ال س��اد� و�بالتصدير  يتعلق ما �ل �� لمالعا با�� مع التجار�ة تال عامملا ع�� ع�اال اط  لالخ

 �م�البتدخ �م�أعوا طر�ق عن سعار� و�نافسةملا مدير�ة ��إ بال�سبة كذاو �،  �ملاموا روؤس حركة مراقبةو 

ةمحو �ال��رب رة�ظا عن الكشف �� �بائية�ا ��صاملا بأخرى  أو  بطر�قة دمتخ ��الو �التجار  ع�� العديدة  اول

ق فيما ن�قوان من ه�عد ماو �1997قانون�املالية�لسنة� �� وا��ة بصفة بدأملا ذا� تأكد قدو �عل��ا القضاء  يتعل

  . دارات�  ن�ب بالت�سيق

�) ارةتج ، ماركج ، ضرائب(  عنيةملا دارات�  ن�ب الت�سيق ع�� تقوم م���مة سياسة وضعت الصدد ذا� ��و� 

 مباشرة �لفةملاو �ح��ملاو ���وي �او �ركزي ملا مستوى  ع�� ثةالالث دارات�  ن�ب الت�سيق �ان� بتأس�س ذلكو 

ج بتطبيق ط ال��ان هذ� م�ام احنج أن ��غ ، شبوةملا مارساتملاو ���الضر� ال��ربو �الغش م�افحة برنام  مرتب

  : التالية الشروط بتحقق

 أن ب�جو �ثةالالث دارات�  طرف من ذلكو �ر�ةتج م�أك�� و �عوان�  أحسن ن�ب من الفرق  هذ� أعضاء اختيار -

  العمل �� �ة�خ سنوات ثال ث قل� ع�� لھو �مراقب عن رت�تھ تقل الو �ة�بال��ا م��ا عضو �ل  عتيتم

  . الفرق  هذ� أعضاء م�افأة بيج دارات�  هذ� ن�ب كثفملا للعمل نظرا -

ار�ة ، جبائية( دارات�  ب�ن الرقابة ت�سيق:  الأو    وقتنا �� ��الضر� ال��رب رة�ظا لتفاقم نظرا ):جمركية ، تج

 وأن سيما ال ، ��الوط قتصاد� ع�� سلبا ا�عكس الذي ، العامة ل��ز�نة �ة�كب خسائر عنھ ي�تج ما���ا��ا

م التجارة حر�ة ع�� يتأسس الذي السوق  اقتصاد نظام تطبيق �� شرعت �زائر�ا  ، ستوردينملا عدد �� زاد ام

 �ا� نوطملا والدور  ،  قتصادية� تال التحو  مسايرةب �ال �سمح �ة�وت وإعطا��ا �بائية�ا دارة�  مردودية ز�ادة وقصد

ة� التنمية �� ع الضروري  من بات ��الضر�  ال��رب م�افحة دعم إطار ��و قتصادي  ع�� تقوم سياسة وض

  ).ضرائب مارك،ج ارة،تج( عنيةملا دارات�  ن�ب الت�سيق

 دارات�  ن�ب كممح ت�سيق وجود عدم ��إ ��الضر� لل��رب الرئ�سية ش�لةملا يرجعون  �نيقتصاد� من ��الكث نأل  

    1.�يالالو  وكذا ، ��وي �ا ، ركزي ملا ستوى ملا ع��

  

  

  
1 

ية الرقابة فعاليةغزة�م��وك، ،�، الضر��� ال��رب �� ل��د �اداة ا��بائ وم�ال�سي�� دة�املاس������عل مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�ا��صول�ع���ش�ا

  .53ص��،2016- 2015فحص�محاس��،جامعة��سكرة،�: تخصص
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   2 خرى �  داراتو�  ا��بائية دارات�  ب�ن الت�سيق أش�ال:  ثانيا

ة �� �بائية�ا دارة�  �عرقل س�با �عد ن��لفملا ببعض �اصة�ا البيانات أو علوماتملا غياب أو نقص إن  تأدي

ث توجيھ أجل ومن الصعو�ات هذ� �ل أمام حد ولوضع وجھ أحسن وع�� يرام ما أحسن ع�� م�ام�ا  البح

 أو دارات�  هذ� أن ��إ يرجع ذلك حتميا أمرا خرى �  �يئاتلا أو دارات�  ن�ب قةالالع توطيد أصبح راقبةملوا

ع�ا �م�حوزب وجودةملا علوماتملا تبادل �� �ساعد أن مكني �يئاتلا   . ختصةملا �بائية�ا ��صاملا خدمة تتح ووض

 النقاط ع�� يرتكز أن مكني ��ال عينةملا دارات�  ن�ب الت�سيق يتطلب ��الضر� ال��رب حار�ةمل سياسة وضع إن

  :تية�

ج �� الت�سيق -  �ومصا ارةتج ، ماركج ، ضرائب وحدةملا الفرق  تدخل إطار �� خاصة ، �انملا ن��ع التدخل برام � 

ة ضرور�ا �عد جراء�  ذا�. من�  ق عندما خاص ة� لكشف نظمةملا �ارجية�ا بالبحوث مر�  يتعل "  خفاةملا �شط

  .مارسو�اي الذين ��اصو�" سري  اقتصاد

 إدارة أو يئة� �ل لدى جمعةملا علوماتملا من قاالانط ابيةيجإ نتائج عن �سفر أن مكني شركملا التدخل ذا� 

  .وجودينملا ��ر�نملا ���يص �� ام� دور  تلعب ��الو �، مقنعةو ��كة�مش بن�يجة �اال استغ مكني

ن علوماتملا تبادل إطار ��و خرى �  داراتو�  �بائية�ا دارة�  ن�ب الت�سيق المج ��و دائما ، الثنا�ي الت�سيق  ع

ة� مثلة�  ذكر مكني ن�للم�لف قيقية��ا اليةملا الوضعية   :تي

�إ ال��وء حيان�  أغلب �� �بائية�ا دارة�  واجب من:  ا��مارك ومصا�� ا��بائية دارة�  ب�ن الت�سيق -1 � 

ن �ال امل ونظرا �ارج�وا الداخل ن�ب وصل حلقة ا�باعتبار  �مارك�ا ��صامل الزمةلا علوماتملبار�ملد�ا�مصاد  م

 تال حا كشف أجل من ذلك �ل ، تال والتحو� موال�  رؤوس حركة �شأن قيمة معلومات استقصاء إم�انيات

 صتخ ��ال علوماتملا ب�ل التلقا�ي التبليغ مارك��ا ��مصا ع�� بيج ذلك ع�� ز�ادة ، ��الضر� ال��رب

  .�لفملبا �اصة�ا س��ادات� 

 الضروري  من أصبح, ال��رب تال حا من يقلل أن شأنھ من اوبتج اديجإ قصد :الت�سيق�مع�مصا���التجارة�-2

ة التجار�ة ��صاملوا �بائية�ا دارة�  ن�ب الت�سيق  ��ال حصاءات�  ومدير�ة سعارو�  نافسةملا مدير�ة خاص

 �،�الوط قتصاد� ع�� سلبا تؤثر ��ال ، بالضر�بة ن��لفملا �عض يرتك��ا ��ال خالفاتملا عن التبليغ �� ا��ساعد

  .�دمات�او �السلع أسعار عن التبليغ ��إ ضافةإل با

  

  

  

  
ؤسات�الصغ��ة  2 املتوسطة،مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبان�نيل�ش�ادة�املاجست������العلوم�و �رحال�نصر،محاولة����يص�ظا�رة�ال��رب�الضر�������امل

  72- 71. ص.،�ص2008-2007املتوسطة،�جامعة�ورقلة،و �املؤسسات�الصغ��ة��سي�� : �قتصادية،�تخصص
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  ا��بائية والعقو�ات ماتاالغر : املطلب�الثا�ي

 تلك �� بالغةملا نأ ذإ.  حددةملا والغرامات العقو�ات مية�أ مدى �ع� الضر��ية الرقابة فعالية تتوقف    

ق� عقابية إجراءات عدة �زائري �ا ��الضر� شرعملا فرض جالملا ذا� �� ،عك��� أثر لھ ي�ون  قد العقو�ات ���ح

 ن�نوع يوجد حيث، مردودي��ا ز�ادةو �، للضر�بة �يد�ا التحصيل لضمان ��الضر� عمال�  قانون  الفيخ من �ل

  .�نائية�ا تاعقو�ال �بائية،�ا ماتاالغر : ما� العقو�ات من

   الغرامات�ا��بائية: أوال

ة�التملص�من�الواجبات� حاول ة�من�طرفإن�م ب�عنھ�فرض�ع�ا��بائي ف�بالضر�بة�ي��ت املثمثلة����و �قو�اتامل�ل

الغرامات�ا��بائية،����عبارة�عن�ز�ادات�مالية�تفرض����حالة�عدم�تقديم�التصر�حات�أو�التأخ������تقديم�ا�

ف��ختلف���م�الز�ادات�املفروضة�ع�و �إ����دارة�ا��بائية�أو����حالة�عدم���ة�العناصر�املصرح���ا، ��امل�ل

  :�ت���ذلك�من�خالل�ماي��و �املع���حسب�طبيعة�املخالفة

  غرامات�عدم�تقديم�التصر�ح�بالوجود�-1

�عن�عدم�تقديم�التصر�ح�����  �ذلك �املحددةو���تب من�قانون��194ذ�تنص�املادة��ذا�طبقا�للقانون�إو �جال

ھ�"الرسوم�املماثلة�و �الضرائب�املباشرة �عاقب�امل�لف�بالضر�بة�الذي�ال�يقدم�تصر�حا�بالوجود�املنصوص�علي

� �املادة ��183�� �ب �محددة �جبائية �غرامة �بدفع �القانون ��ذا �بالعقو�ات�و �دج�30.000من �املساس �ذون �ذا

  1 "املصوص�عل��ا�����ذا�القانون 

   غرامات�عدم�تقديم�التصر�ح�السنوي �-2

قديم�التصر�ح�السنوي�����  ن��192ذ�تنص�املادة��ذا�طبقا�للقانون�إو �جال�املحددةو�ي��تب�ذلك�عن�عدم�ت م

�املباشرة ب �الضرائ �و �قانون ة �املماثل �يقدم�"الرسوم �لم �الذي �بالضر�بة �امل�لف �ع�� �الضر�بة �تلقائيا تفرض

�ع���الدخلا �الضر�بة �بصدد �إما �ع���أر�اح�الشر�ات�ما�بصددإو �لتصر�ح�السنوي�،حسب�ا��الة، �الضر�بة

  %.�25ضاعف�املبلغ�املفروض�عليھ�ب�سبة�و 

  .من�نفس�القانون �322ضمن�الشروط�املحددة����املادة�%  20أو�%  10تخفض��ذه�الز�ادة�إ���

��دارة�خالل�أجل�قدره� ع��30إذا�لم�يصل�التصر�ح�إ�� يوما�اعتبارا�من�تار�خ�التبليغ����ظرف�مو����عليھ�م

ح�����ذا��جل�تطبق�ز�ادة�ب�سبة�و �ستالمإشعار�باال    .2 ”% 35القا����بوجوب�تقديم��ذا�التصر�

  

  

  

  
دة� 1 باشرة�1فقرة��194املا وم�املماثلة�،�املرجع�السابق،�صو �من�قانون�الضرائب�امل   49الرس
2

دة�� سابق،�ص�1فقرة��192املا   48 ،املرجع�ال
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ة�" من�نفس�القانون�ع���2 - 192كما�تنص�املادة� ي��تب�ع���امل�لف�بالضر�بة�الذي�لم�يقدم�����جال�املحدد

�الوثائق �تصر�حھ �إثباث �و �او�عند �املواد �بموجب �املطلو�ة ب��180و�153و�152املعلومات �الضرائ �قانون من

�قدر�ا�و �املباشرة �دفع�غرامة�جبائية �املماثلة، �إغو �دج�1000الرسوم ����ل�ف��ا ل�مرة ق��ذا����� فال�الوثائ

ھ�تديوما�اب�30املقدمة�أو�عدم�����ا�،����حالة�عدم�تقديم�الوثائق�املطلو�ة����اجل� ءا�من�تار�خ��نذار�املوج

�ضاعف�مبلغ�ا��قوق�و �عليھ�مع�اشعار�باالستالم�،�تفرض�الضر�بة�تلقائيا ���ظرف�مو����باألمر�إ���املع���

  1."%25إ���غاية�

  غرامات�نقص����التصر�حات�ا��بائية�: ثالثا

�عقو�ات�  �عليھ �نقص�أو���رب����التصر�ح�املنصوص �ا��بائية م�لالدارة ة�قد �بالضر�ب ل�م�لف ب�ع���� ي��ت

�تنص�املادة�و �مالية �طبقا�للقانون�إذ �ع���و �من�قانون�الضرائب�املباشرة�1-�193ذا عندما�"الرسوم�املماثلة

�ب �ملزم �بالضر�بة �م�لف ��سسيصرح �إ�� ��شارة �تتضمن �تصر�حات �لتحديد�و �تقديم ��عتمد العناصر�ال��

�م��ا�أو�أخل���ا� حا�ناقصا�أو�غ�����يح�يزاد�ع���مبلغ�ا��قوق�املتلص �بالضر�بة�،�أو�يب�ن�دخال�أو�ر� الوعاء

  :�سبة

  .دج�أو��ساو�ھ�50.000إذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�يقل�عن�مبلغ�% 10 -

  .دج�او��ساو�ھ�200.000قل�عن�مبلغ�و �دج�50.000ن�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�يفوق�مبلغ�إذا��ا% 15 -

  2 .دج200.000إذا��ان�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�يفوق�مبلغ�% 25 -

ة��2- 193كما�تنص�املادة� من�نفس�القانون�ع���أنھ�عند�القيام�بأعمال�تدل�سية�ال�يمكن�أن�تقل��ذه�ال�سب

  3% .100يدفع�أي�حق�تطبق�ز�ادة�عندما�ال�و �%50عن�

� �املادة �فتنص �املضافة �القيمة �ع�� �الرسم �يخص �فيما �ع����114اما �عمال � �رقم �ع�� �الرسوم �قانون من

�عاقب�ع����ل�املخالفات�لألح�ام�القانونية�أو�النصوص�التنظيمية�التطبيقية�املتعلقة�بالرسم�ع���القيمة�"

�ي��اوح�مبلغ�ا�ب غ�2500و�دج��500ن�املضافة��غرامة�جبائية �مبل حدد �تدل�سية�ي �طرق دج����حالة�استعمال

  3 .دج�5000دج�إ�����1000ذه�الغرامة�ب�

م���61ل�مخالفة�لالل��امات�املنصوص�عل��ا����املادة� �ع���رق من�نفس�القانون،�تطبق�عل��ا�مص��ة�الرسوم

  .دج�5000و�دج��1000عمال�غرامة�جبائية�ي��اوح�مبلغ�ا�ب�ن�

  

  
1  

192املادة�
 

  48 ،�املرجع�السابق،ص2فقرة�
2  

  49 ،�املرجع�السابق،ص1فقرة��193املادة�
3  

  49،املرجع�السابق،ص��2فقرة��193املادة�
3  

،�114املادة� وم�ع���رقم��عمال من�قانون�الرس
 

،�، ص2017وزارة�املالية،املدير�ة�العامة�للضرائب �،32 .  
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� �للمادة ��115و�طبقا �ع�� �الرسم �قانون �من �املضافة ��عمال�"القيمة �رقم �املتأخر�لبيان ��يداع �ع�� ي��تب

�غرامة��سب��ا��76املنصوص�عليھ����املادة� �إ���و �%10من�نفس�القانون،�تطبق ��ذه�الغرامة عد�% 25ترفع �

ھ� ة�وضعيت ع�وصل�استالم�ب�سو� ملدين�بالضر�بة�عن�طر�ق�رسالة�مو����عل��ا�م قيام��دارة�ا��بائية�بإعذار�ا

  1.جل�ش�ر�واحد���أ

�عملية�التحقيق�أن�رقم "من�قانون�الرسم�ع���القيمة�املضافة��116و�طبقا�للمادة� ��عد ا�تب�ن �عمال�� إذ

�أو� �غ����اف �املدين �طرف � �من �بھ �املصرح �إالسنوي �يضاف �غ���محلھ ��� �ا��صم �طبق �الرسوم�إذا �مبلغ ��

  :املتملص�م��ا�ال�سب��تية

  .دج�أو��ساو�ھ��50.000ان�مبلغ�الرسوم�املتملص�م��ا�املجموعة����السنة�املالية�يقل�عن�مبلغ��إذا% 10 -

غ�و �دج�50.000إذا��ان�مبلغ�الرسوم�املتملص�م��ا�املجموعة����السنة�املاليةيز�د�عن�مبلغ�% 15 - �قل�عن�مبل

  .دج�او��ساو�ھ200.000

  .دج�200.000ان�مبلغ�الرسوم�املتملص�م��ا�املجموعة����السنة�املالية�يفوق�مبلغ��إذا% 25 -

  2%.100و����حالة�استعمال�طرق�تدل�سية�تطبق�غرامة�ب�سبة�

   العقو�ات�ا��نائية: ثانيا�

ة �تدل�سي �تملص�أو�حاول�التملص�بال��وء�إ���أعمال �ا��بائية�املطبقة،��عاقب��ل�من �فضال�عن�العقو�ات

  :���إقرار�وعاء�أي�ضر�بة�او�حق�أو�رسم�خاضع�لھ�أو�تصفيتھ��ليا�أو�جزئيا�بما�يأ�ي

  3 الرسم�ع���رقم��عمالو ����مجال�الضرائب�املباشرة�-1

من�13املعدلة�بموجب�املادة�و �من�قانون�الضرائب�املباشرة�303العقو�ات�ا��زائية�املنصوص�عل��ا����املادة�

  :����اآل�ي�2012املتعلق�بقانون�املالية�لسنة��2011- 12-20 املؤرخ����16-11قانون�رقم�

  .دج�100.000دج�عندما�ال�يفوق�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا��100.000دج�إ����50.000غرامة�مالية�من��-

�أش�ر �- �ستة �إ�� �ش�ر�ن ن �م �و �ا���س �من �مالية ة ��100.000غرام �إ�� �ن��500.000دج ��ات �أو�بإحدى دج

  .دج�1.000.000ال�يتجاوز�و �دج�100.000مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا��العقو�ت�ن�عندما�يفوق 

�أش�ر��- �ستة �من �س�ت�نإا���س �و ��� �من �مالية ��500.000غرامة �إ�� �ن��2.000.000دج ��ات �أو�بإحدى دج

  دج��5.000.000ال�يتجاوز�و �دج�1.000.000العقو��ت�ن�عندما�يفوق�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�

  

  
1 

32 املرجع�السابق،ص�، 115ملادة�ا
  

2 
32 ،�املرجع�السابق،ص116املادة�

  

3 
ة�لسنة��28املادت�ن��بموجب املعدلةالرسوم�املماثلة،و �املباشرة الضرائب قانون  من 303املادة�  لسنة املالية قانون  من13و�2003من�قانون�املالي

   .79صاملرجع�السابق،�،2012
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�ن��5.000.000دج�إ����2.000.000غرامة�مالية�من�و �ا���س�من�س�ت�ن�إ���خمسة�سنوات�- دج�أو�بإحدى��ات

  دج��10.000.000ال�يتجاوز�و �دج�5.000.000العقو�ت�ن�عندما�يفوق�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا�

دج�او�بإحدى��10.000.000دج�إ����5.000.000غرامة�مالية�من�و �سنوات�10ا���س�من�خمسة�سنوات�إ����-

  .دج�10.000.000ا�يفوق�مبلغ�ا��قوق�املتملص�م��ا��ات�ن�العقو�ت�ن�عندم

  ���مجال�الضرائب�غ���املباشرة�-2

�عاقب��ل�من�"من�قانون�الضرائب�غ���املباشرة�ال���تنص��532العقو�ات�ا��زائية�منصوص�عل��ا����املادة�

ع��ستعمل�طرقا�احتيالية�للتملص�أو�محاولة�التملص�من�مجموعة�أو�جزء�من�وعاء�الضر�بة�الت عسفية�أو�دف

� �من ��غرامة �ل�ا ��و�خاضع �ال�� �أو�الرسوم ��50.000الضرائب �إ�� ��و �دج�200.000دج �إ� �سنة �من �ا���س

  1.خمسة�سنوات�أو�بإحدى��ات�ن�العقو�ت�ن

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  77،�ص�2017، وزارة�املالية،�املدير�ة�العامة�للضرائب،من�قانون�الضرائب�غ���املباشرة�،�532املادة�
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  ا��بائية الرقابة آليات وتفعيل تقييم: الثا�ي املبحث

ة للسياسة املعطاة الك��ى  ��مية من انطالقا ة تفعيل ي�ب�� للدولة، املحلية املوارد لتعبئة ا��بائي  الرقاب

ة ة ال�يا�ل حيث سواء�من ا��بائي ة أدوا��ا أو ل�ا، املساعد  ال��رب ظا�رة ان�شار حدة من يخفف �ش�ل الرقابي

ة تقييم املبحث �ذا خالل سنحاول�من وعليھ الضر���، ة الرقاب ح ا��بائي  ع�� �ساعد ال�� �جراءات �عض واق��ا

  . أك�� فعالي��ا

  

  ا��بائية الرقابة تواجھ ال�� الصعو�ات: �ول  ملطلبا 

إلدارة خولةامل الصالحيات رغم ة طرف من بذولةامل وا���ود ا��بائية، ل ة املجال، ذا� �� الدول � إضاف � بالغامل إ�  ال�

 قادرة غ�� زالت ال أ��ا إال الضر���، ال��رب م�افحة �� ا��بائية الرقابة أش�ال تلفمخ خالل من جاع�ا� اس� يتم

  .تواج��ا ال�� والصعو�ات للمشا�ل نظرا وذلك م��ا، رجوةامل داف��  تحقيق ع��

 1 ا��بائية و�دارة ا��با�ي بالنظام املتعلقة الصعو�ات :أوال

ة باإلدارة متعلق و�ما وم��ا ا��با�ي بالنظام يتعلق ما م��ا صعو�ات عدة ا��بائية الرقابةھ�تواج   ا��بائي

   الضر��ية ال�شر�عات استقرار وعدم غموض. 1

ب ومن دائم، �غي�� حالة �� ��و  ا��بائية بالرقابة ا��اصة ال�شر�عية القوان�ن تطبيق الصعب من حيث  الصع

ن وع�� ،�اتطبيق مواد ف�م ه� تطبق وقت أي و�� يطبق؟ م ة أعوان عل��ا يجيب �سئلة ذه�و  واد؟امل ذ  الرقاب

 عل��ا، لإلجابة رؤسا��م إ�� �حيان �عض �� يرجع أو ا��بائية، بالقوان�ن ومعرف��م مقدر��م حسب ا��بائية

  :إ��  نظرا ا��بائية الرقابة ج�از فعالية من ا��د إ�� ال�شر�عات �عض وتؤدي

  الضر��ية؛ من ال��رب إ�� �لفامل خالل�ا من �س�� وال�� ا��با�ي القانون  ي�يح�ا ال�� الثغرات*

ة أعوان تح�� �شر�عية نصوص وجود عدم* ء وخاصة حقوق�م وتضمن م�ام�م، تنفيذ �� ا��بائية الرقاب  أثنا

 �ان؛امل ع�ن �� التدخل

 ال��اعات من الكث�� إ�� وتؤدي والنقاش، ا��دل من الكث�� تث�� ال�� القوان�ن �� التعديالت من العديد صدور *

 الضرائب؛ وأعوان مول�نامل ب�ن  الفكر�ة

ة والتكنولوجية �قتصادية للتطورات طبقةامل الضر��ية ال�شر�عات مواكبة عدم*   .ا��اصل

 ال�شر�ة و�م�انيات الكفاءة نقص. 2

 بللضرائ الوطنية درسةامل من �ل �� تمثل�نوامل �طارات بت�و�ن خاص�ن بمع�دين ا��بائية �دارة تدعيم رغم

عا�ي زالت ال أ��ا إال وا��مارك، ل��باية غار�يامل ع�دوامل ة الرقابة المج �� وا����ة الكفاءات �� نقص من �  ا��بائي

م ال طرق  الستعمال ا����ة بذوي  �ر��نامل واستعانة الضر��� ال��رب لطرق  ستمرامل التطور ظل �� وخاصة   يت

   من الوقت كسب �� والكفاءة ا����ة �ساعد كما. املجال ذا� �� م�نية خ��ة ذوي  مراقب�ن طرف من إال اك�شاف�ا

  

  

  
 ضمن مقدمة مذكرة(   -2008ا����2003– ا��زائر حالة �ن�الضر��ي والغش ال��رب من ا��د �� ا��بائية الرقابة تفعيل أسلوب العز�ز، عبد لقتا 1

  113 ص،2008- 2009،� ،جامعة�املدية��لوم�ال�سي��،تخصص�مالية�ومحاسبة�������عماجست ش�ادة نيل متطلبات
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ة ع�� �طالع بمجرد �لفامل ��ا يقوم أن كنمي ال�� والتالعبات خطاء�  اك�شاف سرعة خالل  ونوع �لفامل وضعي

  .يرتك��ا ال�� خالفاتوامل ھ�شاط

ة �عا�ي كما ن ا��بائية الرقاب ة أن ع�� ينص ا��بائية �جراءات قانون  وأن خاصة راقب�ن،امل نقص مش�ل م  عملي

 يوجد ال بحيث �قل، ع�� مف�ش رتبة م��لذ الذين ا��بائية �دارة أعوان طرف من إال تتم ال ا��بائية الرقابة

 للرقابة منوحةامل ��مية ضعف ع�� يدل ما و�و  الضر��ية، �دارة �� ف�ش�نامل عددو ��لف�نامل عدد ب�ن تناسب

ح ظل �� وخاصة لفات،امل من ��ايدوامل ائل�ال بالعدد مقارنة ال�شر�ة �م�انيات حيث من ا��بائية  �نفتا

ة يقلل ما و�و   �قتصادي�ن  تعامل�نامل بك��ة تم��امل �قتصادي ة ة�� لف للمراقبة لفاتامل ذه� خضوع  إم�اني  طو�ل

 .مكنةامل الطرق  ب�ل الضر�بة دفع من لل��رب اطمئنانا �لف�نامل نفوس �� يبعثا�مل

 املادية والوسائل �م�انيات نقص. 3

ء �� الرقابة أعوان �ساعد ال�� والوسائل اديةامل �م�انيات ضعف من ا��زائر �� ا��بائية �دارة �عا�ي  أدا

م � للوصول  النقل وسائل ا�عدام مثل وظائف� ة �لف�نامل مقرات إ� ة �ان،امل �ع�ن التحقيقات إلجراء بالضر�ب  إضاف

 أج�زة مثل �اتبامل �� لعمل الضرور�ة واللوازم �ج�زة وا�عدام الضر��ية راكزوامل قراتامل ��يئة عدم إ��

 �دارة يا�ل� ب�ن علوماتامل وتبادل �تصال س�ولة من كنمت ال�� علوماتيةوامل �تصال ووسائل الكمبيوتر

  . علوماتامل لطلب �خرى  يئات�ال مع الر�ط وإم�انية مستو�ا��ا، بمختلف ا��بائية

 �عمال جميع �� التقليدية الوسائل ع�� �عتمد زالت ال أ��ا إال ا��بائية، �دارة يا�ل� ھش�دت الذي التطور رغم

 كب��ا تطورا علوماتامل معا��ة تقنيات و�تصال �عالم تكنولوجيا ھفي �عرف وقت �� و�دار�ة الرقابية

 .  وا��اصة العمومية ؤسساتامل جميع �شمل واسعا واستعماال

ة غ�� الضمانات ذه� أن إال الصعبة، وظائف�م تأدية أثناء ا��ماية ضمان للمراقب�ن ا��با�ي شرعامل يكفل  �افي

ن ھل يتعرضون  امل نظرا ة اعتداءات م ة معنو�  �عز�زات إ�� حاجة �� ف�م ولذلك �لف�ن،امل �عض طرف من وجسدي

عا�ي كما النائية، ناطقامل �� �انامل �ع�ن التحقيق أثناء وخاصة أمنية  رتباتوامل �جور ضعف من الفئة ذه� �

ة �� ھتلعب الذي ا��ساس بالدور  مقارنة �خرى  وا��دمات � جعة� س�امل بالغوامل الضياع من الدولة أموال حماي  ال�

 العمل ع�� املحفزة الضرور�ة الوسائل أد�ى غياب أن إذ الرقابة، �عملية القيام لوال م��ا ستحرم ا��ز�نة �انت

ه� قصور إ�� يؤدي ء �� رافنحا أو تقص�� من ع��ا ي�تج ما عن فضال وظائف�ا أداء �� الفئة ذ ء م�ام�ا أدا   جرا

  .ا��بائية الرقابة مردودية ع�� سلبا يؤثر ما و�و  الضر�بة دفع من ��ر��نامل �لف�نامل إغراءات
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  1 ا��ار�� واملحيط بالضر�بة بامل�لف املتعلقة الصعو�ات :ثانيا

 ا�ل أخرى  بأطراف تختص أ��ا إذ ا��با�ي، والنظام ا��بائية الرقابة نطاق عن خارجة أخرى  صعو�ات توجد

  .�خرى  و�دارات يئات�ال تلفمخو  بالضر�بة �لف�نامل مثل ا��بائية �دارة مع مباشرة عالقة

 بالضر�بة امل�لف�ن لدى الضر��� الو�� نقص. 1 

ف الضر��� الو�� نقص �عت�� ة للم�لف �خال�� ستوى امل وضع ق ال�� �ساسية شا�لامل ب�ن من بالضر�ب  �عي

ة بأن السائد �عتقاد إ�� إضافة ا��بائية، الرقابة عملية ق �� إ��افا �ش�ل وأ��ا للشعوب افتقار أداة الضر�ب  ح

� �لفامل ي��أ ولذلك دافع��ا، ع�ا من ال��رب إ� غ�ا �ان لو ح�� �م�ان قدر دف ��و�عت� كب��ا، عبئا �ش�ل ال مبل

 دايا�و  بات� بمنح يقومون  الذين بالضر�بة �لف�نامل لدى �خال�� الضم�� ا�عدام �عكس ال�� الرشوة رة�ظا

ج لفتح ا��بائية �دارة ألعوان كرشوة ن ال��رب الم ة ستحقاتامل تخفيض خالل من الضر�بة دفع م   الضر��ي

� تصل وقد ملفا��م، �� يرتكبو��ا ال�� خالفاتوامل الكشوفات إخفاء أو مستحقة غ�� امتيازات من و�ستفادة  إ�

 لل��رب الضرائب مف�شية داخل لفاتامل ةمجبر  أثناء إدراج�ا عدم  خالل من ��ائيا ملفا��م مراقبة عن التغا���

ة دفع من     .الضر�ب

ضر�بة �لف�نامل لدى الضر��ية ال�شر�عات غياب يؤدي كما  وكيفية ا،�ل يخضعون  ال�� الضرائب يخص فيما بال

� التحصيل وطرق  الوعاء تحديد � ��م يؤدي قد ما و�و  عل��م، طبقامل الضر��� بالنظام �قتناع عدم إ� ء إ�  ال��و

  .عاصرةامل �قتصادية ا��ياة �� الضر�بة ھتلعب الذي للدور  �لفامل ج�ل إ�� إضافة الضر�بة دفع من لل��رب

  

لرسمي غ�� �قتصاد رقعة ا�ساع. 2  ا

ة وأج�ز��ا ا���ومات أع�ن عن �عيدا ا��فاء �� تتم ال�� ��شطة بوجود وازي امل �قتصاد يتم�� ة الرقابي  كمحاول

 �عدا رة�الظا ذه� أخذت وقد �قتصادي، ال�شاط مارسةمل املحددة الرسمية القيود وتجنب الضر��� لل��رب

ق اقتصاد من السر�ع والتحول  �قتصادي �نفتاح ن�يجة با��زائر �خ��ة السنوات �� أوسع � مغل  اقتصاد إ�

 ا��فاء، �� يتم ھألن ھقياس يصعب والذي السري  الطا�ع عل��ا �غلب جديدة �شاطات فتح  إ�� أدى مما السوق 

  :ماي�� الرس�� غ�� �قتصاد ر�مظا أبرز ومن

  الضر���؛ ال��رب رة�ظا �� م��سا امم فوات�� بدون  والشراء البيع*

  ا��بائية؛ الرقابة طرف من الكشف لعدم بالشي�ات التعامل بدل النقدي ال�سديد استعمال*

ب دفع لعدم العقار�ة عامالتامل المج �� وخاصة ��ا صرحامل وغ�� شبوىةامل الصفقات إبرام*  والرسوم الضرائ

  ستحقة؛امل

ة م��ا رجوةامل داف�لأل  تحقيق�ا لعدم ا��قيقي ا�مسار  عن ا��بائية و�متيازات �عفاءات تحو�ل*  ن�يج

  .م��ا �ستفادة شروط الفةمخ

  
1 

 ش�ادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة، 2009  -1999 ا��زائر �� الضر��� ال��رب م�افحة �� وأثر�ا ا��بائية الرقابة فعالية ،��الغ عبد بوشرى 

  .99-98ص.ص�2011 - 2010،تلمسان�جامعة ،كو�نو  مالية صصتخ ادية،صقت� موـلالع �� اجست���امل
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ة ا��ز�نة يحرم امم الضر��ية ا��صيلة �� ال�لية سا�مةامل عدم إ�� الرس�� غ�� �قتصاد يؤدي ن العمومي  م

�الشعور ذلك من و��شأ ا�مسار  عن �قتصادي�ن تعامل�نامل ب�ن ال����ة نافسةامل قواعد يبعد كما امة،� موارد

 م،�سوا دون  فقط الرس�� �قتصاد �� نخرط�نامل ���اص ع�� تطبق وال�� ا��بائية، الرقابة عدالة�عدم�

� ��م يؤدي قد ما و�و    .علنةامل �شاطا��م ع�� ل��فاظ تدل�سية ارساتمم استعمال إ�� ال��وء إ�

 �خرى  �دارات ومختلف ا��بائية �دارة ب�ن والت�سيق الت�امل عدم. 3

 وكذا اليةامل ؤسساتوامل العمومية يئات�وال �دارات لدى �طالع حق ا��بائية للرقابة ا��با�ي شرعامل خول 

ة �لفبامل مباشرة عالقة ا�ل ال�� ا��اصة ؤسساتامل  اممإلت الالزمة علوماتامل ع�� ا��صول  أجل من بالضر�ب

ق م��ا يطلبون  الذين ا��بائية �دارة أعوان أمام ��امل بالسر تحتج أن �خ��ة ذه�ل كنمي إذ الرقابة، عملية  ح

ةامل وثائق ع�� �طالع متقد يخص فيما تتعاون  ال ؤسساتامل ذه� أن الحظامل أن إال حوز��ا، �� توجد ال�� ص��  ي

 داخيلامل عن الكشف و�س�يل الرقابة عملية امتمإل ضرور�ة �عت�� وال�� بالضر�بة �لف�نبامل ا��اصة علوماتامل

 العمالء حساب كشفيم�تقد �� تتماطل ما عادة البنوك أن ا��بائية �دارة مراق�� يصرح إذ ��ا، صرحامل غ��

ة يخضعون  الذين  طول  أن ب��ة أش�ر، 06  تتجاوز  ال قص��ة ة�� لف الكشوفيم�بتقد وتكتفي ا��بائية للرقاب

  .سنوات  04  ة�� لف تدمت  راقبةامل أن ح�ن �� رشيف � �� ھعن البحث يتطلب ة�� الف

 ا��بائية الرقابة لتفعيل املستحدثة �دوات: الثا�ي املطلب

ةمل ا��بائية الرقابة وتطو�ر تدعيم إ�� ��دف ال�� والتداب�� إجراءات عدة اتخاذ إ�� ا��زائر�ة الدولة �س��  �افح

  :ماي�� أ�م�ا ومن الضر��� ال��رب

لرقابة نظام تحس�ن إجراءات: أوال   1 ا��بائية ا

 راءاتج�  ذه� م�أ وتتمثل الضر��� ال��رب �افحةمل ا��بائية الرقابة نظام وتقو�ة بتحس�ن �جراءات ذه� تتعلق

  :   ي�� فيما

ة �دارة إصالح مسار اعتمد :الضر��� النظام تقو�ة -1  خالل من جذر�ا �غي��ه تم الذي ا��با�ي بالنظام ا��بائي

� النظام تحس�ن اجراءات م�أ ومن العالم، �� الضرائب لفرض العصر�ة �نظمة نحو ھوتوج�� ھت�سيط  الضر��

  :ماي��

ع تصنف والذي الوحيد، ا��با�ي لفامل تأس�س خالل من ا��بائية �جراءات �س�يل *  صر�حاتالت �لھ�في وتتا�

    بالضر�بة؛ للم�لف�ن ختلفةامل

ق من �عمقا وأقل سرعة وأك�� شمولية أقل �عت�� الذي الظر��، التحقيق أو صوبامل التحقيق إ�شاء*  التحقي

ة أن إذ املحاس��، ن ا��بائية �دارة مراق�� كنمت التحقيق ذا�ل والتصو�ب �نتظام خاصي  ال��رب اك�شاف م

 ا��داول  إصدار ثم �عمال رقم �شكيل إعادة يتم و�التا�� ا��بائية، �دارة لدى التصر�ح أو ھوقوع فور الضر���

ع الضرائب قباضة إ�� لدفع�ا مباشرة �لفامل إ�� ا�وإرسال التقييم، إعادة عن الناتجة �ضافية     ا؛�ل التا�

  

  
1 

، مالعلو  ��ملاجست���ا ش�ادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة(  الضر��� �صالح ظل �� ا��بائية الرقابة دور تفعيل  ��،الغ عبد كحلة  �قتصادية

  .158 - 157 ص.ص�2012-2011،ملديةا جامعة لية،و د ماليةو �اقتصاد :تخصص�
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م دفع من ��ر��نملا بالضر�بة �لف�نامل ع�� فروضةامل العقو�ات �� ال�شديد ز�ادة *  ق الطر  �ش�� الضر��ية واجبا��

  .   . ختلفةامل

   ا��بائية �دارة عصرنة -2

ة �دارة خضعت   وتص�يف�ا ا��بائية �دارة يا�ل� تطو�ر إ�� مل�امج �� ��دف إصالحات لعدة ا��زائر �� ا��بائي

  : بماي�� ا��بائية لإلدارة ا��ديد التنظيم ��مت وقد بالضر�بة، �لف�نامل فئات حسب

ة �� جديدة كب��ة يا�ل� ثالثة إ�شاء*     للضرائب؛ ا��واري  ركزوامل الضرائب مركز ؤسسات،امل ك��يات مدير�

ن والتوثيق �عالم ومدير�ة و�تصال العمومية العالقات مدير�ة إ�شاء*  �دارة ب�ن العالقات تحس�ن أجل م

    بالضر�بة؛ �لف�نوامل ا��بائية

ن ذلك و�ت�� ا��بائية، �دارة أعوان كفاءة رفع*  م،�مستوا وتحس�ن وظف�نامل لت�و�ن برامج إعداد خالل م

ة غار�يامل ع�دامل من تخرج�نامل ركز��نوامل الرئ�سي�ن راقب�نامل عدد ز�ادة �إ� إضافة ةوامل وا��مارك ل��باي  درس

    للضرائب؛ الوطنية

ع اللقاءات تكثيف خالل من بالضر�بة �لف�نامل إ�� �ستماع قدرات تطو�ر  *    �نية؛امل ا��معيات م

  .أك�� ا��بائية الرقابة نظام لتفعيل والتكنولوجيا �تصال وتقنيات ا��ديثة �لك��ونية �ج�زة إدخال *

  : طر�ق عن وذلك :ا��مارك مصا�� مع والت�سيق التعاون  وتدعيم �عز�ز -3

    كة؛ش�� امل بالتحقيقات للقيام والضرائب ا��مارك ب�ن ما تلطةمخ فرق  وإ�شاء خلق*

   ص��ت�ن؛امل احدى طرف من عينةامل ال��ر�ب قنوات حول  علوماتامل تبادل*

  .الضر��� ال��رب بم�افحة تعلقةامل لفاتامل تبادل*

   الدو�� والت�سيق التعاون  -4 

م دول  تلفمخ ع�� اليوم ا��زائر ھ�عرف الذي �قتصادي �نفتاح إن   اليةامل بادالتاملھ�عرفت الذي والتطور العال

ة � الدو�� التعاون  إ�� أدى الدو��، الصعيد ع�� والتجار�   :التالية �جراءات خالل من الضر��� ال��رب م�افحة �

 املحققة و�يرادات داخيلبامل تعلقةامل التصر�حات يمتقد ع�� بح��م وذلك ا��ارج �� �فراد أموال ع�� �طالع*

    ا��ارج؛ ��

ة �تفاقيات عقد* ق ال�� وخاصة  الضر��ية علوماتامل ب�بادل ا��اص  لدى فتوحةامل ا��ار�ة با��سابات تتعل

     العقو�ات؛ وفرض ستحقةامل الضرائب لتحصيل �س�يال وذلك البنوك،

  .ا�ل ناسبةامل الضر��ية ال�شر�عات سن مع نت�ن��  شبكة ع�� تتم ال�� عامالتامل وف�م ت�بع ع�� ا��رص*
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   ا��بائية الرقابة دور  تفعيل مق��حات: الثالث املطلب

ة داف�أ تحقيق ضمان قصد لذا تفعيل آليات اق��اح سنحاول  ا��بائية، الرقابة فعالية رفع منظور من  الرقاب

ة  ع�� ا�ل أفضل آفاق وضمان الضر��ي�ن، والغش ال��رب رة�لظا م�افح��ا �� فعالي��ا ز�ادة �� تمثلةامل ا��بائي

  . البعيد دىامل

   ا��با�ي املعلومات نظام تفعيل: أوال

ب إدارة ��ا ��تم أن يجب ال�� �ليات من ة دور  لتفعيل الضرائ  نظام بتطو�ر تمام��  ضرورة ا��بائية الرقاب

جاه علومات،امل ة ا��بائية �دارة دور  تفعيل ضرورة يتطلب �لك��ونية التجارة ونح ��ايدامل فاالت  �لك��وني

ة للسرعة تحقيقا ة العمليات وتنفيذ �امامل ازنجإ �� والدق ة �جراءات �عقد من التقليل ع�� وذلك ا��بائي  �دار�

 دون  ا��بائية الرقابة برامج تلفمخ تنفيذ كنمي ال حيث عمليات، من ��ا  يتعلق وما ا��بائية �دارة داخل

ص���� طرف من عتمدامل �ساس �عت�� الذي ا��با�ي علوماتامل نظام إ�� �س�ناد � نظرا والتحصيل، الوعاء م  إ�

�ا إ�� ا�وصول ضمان أي إنتاج�ا، وأخ��ا  وحماي��ا مراقب��ا إدار��ا، البيانات، بتجميع تبدأ ھوظيفت أن  مستعمل�

)الضرائب وإدارة �لفامل( .  

 اوالتمح فقط بل ا��زائر�ة، الضر��ية باإلدارة خاص جبا�ي معلومات نظام يوجد ال أنو إ�� نا،� �شارة تجدر

� راجع الغياب ذا�و  الوجود إ�� النظام ذا� و�عث إل�شاء �خ��ة ذه� مصا�� طرف   من    :إ�

   الضرائب؛ إدارة مصا�� طرف من ��� �عالم استعمال عدم*

   بي��ا؛ فيما الضرائب مصا�� ب�ن الر�ط غياب*

    1علومةامل واستعمال ل��صول  تقليدية طرق  ��و  ا��زائري  ا��با�ي علوماتامل نظام �� الورق باستعمال �كتفاء*

  

  ا��بائية املحكمة تأس�س: ثانيا

 �� امة�ال ستقبليةامل التفعيل آليات من �عت�� الضر��ية، نازعاتامل المج �� متخصصة قضائية ج�ة إ�شاء إن 

ن الضرائب إدارة طرف من العمومية ا��ز�نة حقوق  ع�� واملحافظة ج�ة، من �لف�نامل حقوق  ضمان المج  م

 التخص��� الت�و�ن خالل من ا��بائية املحكمة �شكيل اح�� باق يرتبط �لية ذه� تفعيل إن.  أخرى  ج�ة

ن جبا�ي مس�شار و�ساعده وا��با�ي، �داري  القانون  �� تصمخ ي�ون  أن يجب �خ�� ذا� �ون  للقضاة،  م

ص دائرة منھ�خروج شر�طة املحاسبة ميدان �� تصمخ عن فضال وخ��ة، كفاءة ذو ا��باية، أعوان  �ختصا

ة �ح�ام، وعدالة ة�نزا لضمان للمحكمة �قلي��   . املحاكم مستوى  ع�� جبائية غرف إ�شاء إ�� باإلضاف

 آليات من �عت�� فإ��ا متخصصة، جبائية قضائية يئات� إ�� اس�ندت ما إذا �جراءات ذه� مثل تطبيق إن 

 وتوحيد ا��بائية ال�شر�عات استقرار ضمان حيث من نظورة،امل نتائج�ا ومن ستقب��امل الضر��� النظام تفعيل

� البحث �� منحصرة الضر��ية نازعاتامل إدارة وظيفة تبقى ال ح�� وذلك ا،�وتنفيذ شروح�ا ةامل لفاتامل �  عروض

 ھمع حوار لفتح مناسبة �لفامل تظلم من ليجعل �دارة ذه�ل الوظيفي الدور  توسيع يتم أن يجب بل عل��ا،

   �ول  �م�ا  ينحصر إدارة من الضر��ية �دارة دور  ي�تقل ل�ي الت�ليفية، ھوقدرت �جتماعية ھظروف ع�� والتعرف

  

  
،�ص� 1   175املرجع�السابق
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ة �لف�نامل تمعمج إ�� أقرب ت�ون  إدارة إ�� جبائية إيرادات أك�� تحصيل وضمان الضر�بة اح�ساب ��  ومعرف

تا�� بالضر�بة، النف��� الرضا يتحقق ح�� نفسيا��م � للتفك�� دافعا �لفامل يجد ال و�ال ن ال��رب كيفية �  م

  1. الضر�بة

  

  ال�شر�عية القوان�ن صياغة تحس�ن: ثالثا

ب ت�س��ه، ع�� والعمل ھتدارك يتع�ن ا،�و�عدد ا��بائية لألح�ام و�عقيده الضر��� ال�شر�ع غموض إن   ليك�س

 الضر��ية، القوان�ن تنفيذ ع�� رة�السا �دار�ة يئات�ال أوساط �� وفعالية علمية مصداقية الضر��� �صالح

ضر��ي�ن والغش ال��رب بأن الشعور إ�� يدفع�م جبائيا ظلما الضر��� التعقيد �� يرون الذين للم�لف�ن و�ظ�ر  ال

حديد قواني��ا صياغة �� عادلة غ�� ضر�بة مواج�ة �� شروعةامل الدفاعية �لية �ما   . جزاءا��ا وتطبيق أح�ام�ا وت

ع توحيد من البد �طار ذا� �� ح القوان�ن �افة و�شر الضر��� ال�شر�  جميع ت�سق أن يجب و�ذلك ا،�وغ��  واللوائ

ب إدارة ا�تتخذ ال�� القرارات  �� تتضارب ال ح�� الوال�ي، وح�� ا���وي  أو ركزي امل ستوى امل ع�� سواء الضرائ

 كما بي��م، التفرقة ودون  �لف�نامل جميع ع�� القوان�ن بتطبيق �سمح مما  تفس��ا��ا �� ت�ناقض وال ، ا��ا�اتجا

ة اليةامل قوان�ن خالل من سنو�ا تطرأ ال�� و�لغاء �ضافة، ا��ذف، ��م من التخفيف يجب  السنو�

� �شر��� نص إصدار الضروري  منھ�أن كما.الضر��� لل�شر�ع �ستقرار من نوع لضمان ذا�و  والتكميلية  يح�

ج�ونو  وما م�ام�م تأدية �� ا��بائية الرقابة أعوان   2 �مان من نوع م�ل �ش�ل ح�� اطرمخ من�ا�يوا

  

   ا��بائية �دارة أعوان تحف��: را�عا

� و�دفع�م الالمباالة إال يؤدي موظف��ا ��م�ش ألن عنو�ة،وامل اديةامل حاجيا��م إشباع طر�ق عن ذلك يتم  إ�

ة �دارة موظفي أجور تحس�ن �ستوجب ما و�و  الرشوة، رة�ظا ا�تجسد مشروعة غ�� طرق  إ�� ال��وء  الضر�ب

  . الرشوة رة�ظا من وا��د أدا��م لرفع

 ماديا ا��بائية الرقابة أعوان أوضاع تحس�ن إ�� الس�� خالل من جيدة تحف�� سياسة تب�� الضروري  من لذلك

ع العمل، �� وإخالص�م وال��م لكسب واجتماعيا  �عرض ال�� �غراءات مواج�ة من لتمكي��م عنو�ةامل روح�م ورف

ة تناسب أجور ع�� �عوان ؤالء� حصول  يكفل لألجور نظام بتطبيق ذا�و  �لف�ن،امل �عض من عل��م  طبيع

ة م�افآت وع�� مسؤوليات، من بھ يضطلعون  ما وأ�عاد  وكذا م��م، للمجدين فعالة حوافز ع�� تنطوي  ���يعي

ة أسس وتحديد م،�أجور سلم تا�عةمل سليم نظام وضع � عادل  العمل، �� و�خالص �تقان بمدى مرتبطة قية� لل

  3 م�ام�م وألخالقيات للقانون  الفمخ سلوك حق�م �� يث�ت نمل العقو�ات أق��� �سليط قابلو�امل

 .  

  

  

  
1  

سابق،ص�   .112بوشرى�عبد�الغ��،�املرجع�ال

2 
  .160كحلة�عبد�الغ��،�املرجع�السابق،ص�

3 
  115قتال�عبد�العز�ز،�املرجع�السابق،ص�
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  الضر��ية و�دارة) امل�لف(املتعامل�ن ب�ن العالقة تحس�ن: ا��امس الفرع

ه� أن شك وال ال��رب، حاالت من وتقلل الثقة ت�شر أن شأ��ا من �لفوامل �دارة ب�ن جيدة عالقة وجود إن   ذ

ة يجب العالقة ذه� تحس�ن وقصد �لف،وامل �دارة ب�ن القائم التعاون  بمدى ما حد إ�� ترتبط العالقة  مراعا

  :التالية �جراءات

 ا��دمات المج �� الدولة أعباء �� سؤوليةامل بتحمل الشعور مع طردا ي�ناسب الذي الضر��� الو�� تنمية*

       العمومية؛ رافقامل و�سي�� العامة

   ستجدات؛امل تلفمخ ع�� ھواطالع وإعالمية ت�و��ية سياسة إتباع طر�ق عن �لفامل وإعالم ت�و�ن*

  ا��بائية؛ �دارة مع أك�� ضر��يا �عاونا يظ�رون الذين للم�لف�ن �افآتامل تخصيص*

� الشك ع�� مب�ية تصادمية عالقة من بي��ما العالقة تتحول  ح�� �لفوامل �دارة ب�ن الز�ونية فكرة اعتماد*  إ�

عاون  ع�� مب�ية تبادلية عالقة  1 .الت
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  خالصة�الفصل

��أنھ�رغم��جراءات �الفصل�إ� ة�و �خلصنا��عد�دراسة��ذا �لز�اد العقو�ات�املطبقة�من�طرف��دارة�ا��بائية

ة�و �التحصيل�الضر����إال�أن��ذه��جراءات�تبقى�غ���فعالة �للموارد�ال�شر� ة�نظرا�للعدد�املحدود غ����افي

ا�عدام�و �كذا�نقص�الو��و �ا��بائية�من�أجل�القيام�بم�ام�مالوسائل�املادية�املوضوعة�ألعوان��دارة�و �املؤ�لة

�بالضر�بة�إضافة�إ���غموض ه�و �الثقافة�الضر��ية�لدى�امل�لف�ن ضر�ب���،�ل���ذ عدم�استقرار�ال�شر�عات�ال

��عض�التداب������إطار�تفعيل�آليات�الرقابة�ا��بائية ال���تتمحور�و �املشا�ل�أدت�بالسلطات�املعنية�إ���إتخاذ

�ت �ا��بائيةحول ��دارة �ب�ن �العالقة �الضر���و �حس�ن ة�و �امل�لف �إطار�عصرن ��� �العنصر�ال�شري تحف���دور

�أعوان �يخص �فيما �ا��بائية �كفاء��مو ��دارة �مستوى �لرفع �ا��بائية ��دارة ق�و �موظفي �الت�سي �تدعيم كذا

  .ا��ار���و �الداخ��

�امل حات ��ق��ا ��عض �إ�� �الفصل ��ذا �خالل �من �التطرق �تم �آليات�كما �لتفعيل �املختص�ن �طرف �من قدمة

ة ة�و �ال���تبدا�من��دارة��لك��ونية����إطار�نظام�املعلومات�ا��با�يو �الرقابة�ا��بائي كذا�ايجاد��يا�ل�قضائي

متخصصة�،��ل�ذلك����إطار�الت�امل�مع�آليات�تفعيل�التداب���املتعلقة�باجراءات�الرقابة�ا��بائية�سواء�من�

  .امل�لف�الضر���و �كذا�تحس�ن�العالقة�ب�ن��دارة�ا��بائيةو �و�أعوان��دارة�ا��بائيةالقانون�الضر����أ
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  تم�يد

  

ث �للبح �النظري ق �الش �من ء ��ن��ا ةو ��عد �ا��بائي �بالرقابة �املتعلقة �ا��وانب �مختلف �فيھ �تناولنا �الذي

�الضر���،و  �الضر���و �التحصيل ��ل��ام �عدم �حاالت �معا��ة ��� �م�مة �أداة �ا��بائية �عز�ز�و ��اعتبار�الرقابة

  أصدق�بمعلوما��ازو ��التا���الوصول�إ���تصر�حات�جبائية�أحسنو ��ل��ام�الطو���من�قبل�امل�لف�ن�بالضر�بة

�التطبيقي �با��انب �النظري �ا��انب �ر�ط �من �البد ب�و ��ان �الضرائ �مدير�ة ��� �ميدانية �بدراسة �بالقيام ذلك

�مستغانم ��بحاثو �لوالية �مكتب �ا��بائيةو ��التحديد ة �للرقاب �الفرعية �للمدير�ة �التا�ع ط�و �املراجعات �سلي

���3ل�متطلبات�البحث�من�خالل�تقسيم�الفصل�إ����الضوء�ع��   :مباحث��التا�

  تقديم�عام�للمؤسسة�املستقبلة: املبحث��ول 

ة: املبحث�الثا�ي   أش�ال�الرقابة�ا��بائية�املطبقة�من�طرف�املدير�

 دور�أش�ال�الرقابة�ا��بائية����م�افحة�ال��رب�الضر���: املبحث�الثالث
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  تقديم�عام�للمؤسسة�املستقبلة: املبحث��ول 

ة ��ز�نة املغذية �ساسية ا��لية تمثل ال�� املدير�ات أ�م ب�ن من مستغانم لوالية الضرائب مدير�ة �عت��  الدول

ه حول  شاملة بدراسة  قمنا لذا ن املدير�ة �ذ �مختلف�اش�ال�الرقابة�ا��بائيةو �التنظي�� و�ي�ل�ا م�ام�ا حيث م

  .املطبقة�ف��ا

 ملدير�ة�الضرائب�لوالية�مستغانم�تقديم�عام: املطلب��ول 

  �عر�ف�املدير�ة�-1

�بتحصيل ���تم �مالية �مؤسسة �الضرائبو ��� �مختلف �الدولةو �جباية �ب�ن ��عت����وسيط ،� ف�و �الرسوم امل�ل

�املحاس�ية �املعلومات �جمع ��� �تنحصر�م�م��ا ق�و ��حصائياتو�بالضر�بة �دقي �إحصاء �ع�� �ل��صول دراس��ا

�عل��ا �املحصل �املداخيل ��ل �ضبط �القطاعات،و ���دف ��ل �ع�� :  �� فرعية مدير�ات خمسة تضمتوز�ع�ا

ة املدير�ة للتحصيل الفرعية املدير�ة،ا��بائية للعمليات الفرعية املدير�ة ة،ا��بائية للرقابة الفرعي  املدير�

ة املدير�ةل،للوسائ الفرعية م مدير�ة�ل�و �،ا��بائية للمنازعات الفرعي ب ول�ل م�اتب تض  �ا� م�يقو  مم�ا مكت

  :ذلك�فيما�ي���و�ظ�ر 

   ا��بائية للعمليات الفرعية املدير�ة :الأو 

    م�اتب أر�ع وتضم

   ھم�ام ومن: ا��داول  مكتب -1 

  .  ��� ـمال ع�  مركز طر�ق عن موالرسو  الضرائب من تصفي��ا ��تمتال� ��داول ا ع�� صادقةملا -

  . و�سليم�ا نذارات�  من ثانية ��� إعداد -

  .  غ�اال و� حليةملا ل��ماعات ولية�  ��انياتملا عدادإل  الضرور�ة اصرنالع ��ضتح -

  ھم�ام ومن: حصائيات�  مكتب  -2

  .بت�بي��ا ختصةملا للضرائب �و�ة��ا دير�ةملا ��إ ال�وإرسا الدور�ة حصائية�  تال ا��ا معج -

  ھم�ام ومن :العامة قاتالوالع وال�شطيب التنظيم مكتب -3

ةملوا ركز�ةملا دارةإل ل الواردة ذكراتملوا ��اشملنوا العمليات توز�ع - ع بتطبيق تعلقةملا �و�ة��ا دير�  ال�شر�

  . با�ي��ا ظيمنوالت

ة متا�عة - ء شياتفملما عمل برنامج فيذنت ومراقب ة��ا للملفات عمقةملا الرقابة صيخ فيما والوعا ءو�  بائي  حصا

  .الدور�ة الرقابة وعمليات بالضر�بة للم�لف الدوري

  .با�ي��ا ظيمنوالت بال�شر�ع اصة��ا علوماتملا بالضر�بة �لفملا وإعطاء ھ،�وتوج� ھمال وإع م�ور��ا الاستقب - 

  ھم�ام ومن: والطا�ع ال���يل مكتب -4

  .ف�شياتملا هذ� مم�ا �نستح �ا�شأ من ��ال احات�� ق� ميوتقد والطا�ع، ال���يل مف�شياتل�أعما تقييم -

  .ناتال ع�  و��لم�العمو  ع�� الطا�ع بضر�بة تعلقةملا راقبةملا عمليات ع�� رافش�   -

ع بال���يل اصة��ا جراءات�  �� م��سا نأ �ا�شأ من ��ال ��التداب �ل اح�� اق -   .والطا�
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  :  للمنازعات الفرعية املدير�ة :ثانيا 

 أن ع�� صنت �ل�ا بائية��ا نن�القواالن� بالضر�بة، �لفملوا الضرائب إدارة �نب زعاتملنابا دير�ةملا هذ� تتكفل

 إطار �� ش�اية ميتقد �عد الإ تقبل ال ن الطعو  هذ�و  فروضة،ملا الضرائب �� الطعن حق �لفملاوق�حق �نب من

ن ميبتقد ق��ا ھل ل�س �لفملوا.داري �  بالطعن �س�� ما ذا�و  ف��ا، للفصل �ياللو م�املدير�اأما التظلم  الطع

عدالة مأما   : ��و  م�اتب ثال ث من دير�ةملا هذ� ن وتت�و  �ي،الالو  ديرملا مأمام�يقد  لم�إذا ال

ھو �:الش�اوي  مكتب -1   من�م�ام

 �سعار ومراقبة واملحاسبة التحقيق عند أو الضرائب �� التخفيض أو �عفاء إ�� الرامية الطلبات و�ث تلقي -

  . ال���يل مجال �� والتقو�مات

  . والتأخ�� التعو�ضات، والعقو�ات، الز�ادات �� التخفيض أو �عفاء إ�� الرامية الطلبات �� البث ودراسة تلقي -

ن �انت سواء نقدا املدفوعة ا��قوق  أو رسومال أو الضرائب استعادة إ�� الرامية الطلبات و�ث دراسة تلقي -  ع

  .املصدر من اقتطاع أو مسبق دفع أو تصر�ح تقديم طر�ق

  .باملنازعات ا��اصة �جراءات تحس�ن �� املسا�مة شأ��ا من ل��ا التداب�� اق��اح -

  ھم�ام ومن: الطعن و��ان القضائية املنازعات مكتب -2

 املنازعات ��نة ع�� وعرض�ا املنازعات مجال �� الوال�ي املدير قرارات ضد املش�لة الطعون  ودراسة تلقي -

  .املختصة

 ال���يل مجال �� ��ا املصرح ال��ر�بات أو �سعار مست ال�� الز�ادة ع�� �حتجاج طلبات ودراسة تلقي -

  . ف��ا وا��كم البحث قصد املص��ة ��نة ع�� وعرض�ا

 أو لتحصيلا إم�انية �عدم تصار�ح ت�ون  قد وال�� الضرائب محص�� طرف من املقدمة الطلبات ودراسة تلقي -

ن �عفاء أو تحصيل�ا، ممكن الغ�� الرسوم أو الضر��ية �قساط إلغاء  أقساط دفع �� التأجيل أو املسؤولية، م

 قصد املختصة الوالئية الطعن ��نة ع�� وعرض�ا قانونيا املقدرة �جال �� املصفاة غ�� والرسوم الضرائب

  . ف��ا والفصل البحث

ة تلقي - ن املفروضة الضرائب تخفيض طلبات ودراس � التحقيق إثر املف�شيات طرف م ة أو املحاسبة �  مراقب

 ع�� وعرض�ا املطبقة التأخ�� غرامات أو الغرامات، أو الز�ادة إلغاء أو ال���يل مادة �� التقو�م إعادة أو �سعار

  . ف��ا للبحث املختصة الوالئية الطعن ��نة

 أو بالضرائب، ا��اصة باالحتجاجات يتعلق ما �� املختصة القضائية ال�يئات أمام ا��بائية �دارة عن الدفاع -

  .ا��بائية باإلدارة املتعلقة �جراءات

 �� ل�ست ال�� و�ح�ام القرارات ضد املختصة القضائية ال�يئات أمام باإلست�ناف ا��اصة الطعون  تأس�س -

ة املسائل �� تفصل ال�� �دار�ة واملحاكم �دار�ة الغرفة عن والصادرة ا��بائية، �دارة صا��   . ا��بائي

  .  باملنازعات املتعلقة �جراءات تحس�ن شأ��ا من ال�� التداب�� اق��اح -

ھو�:بالتخفيض و�مر التبليغ مكتب -3   من�م�ام

 وكذا املنازعات، مجال �� الوال�ي املدير عن الصادرة بالقرارات املعنية واملصا�� الضر�بة امل�لف�ن تبليغ - 

  . الطعون  مجال �� القرارات

  . الطعن ��ان عن الصادرة بالقرارات املعنية واملصا�� بالضر�بة امل�لف�ن تبليغ -
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ضر�بة امل�لف�ن تبليغ -  �جراءات إطار و�� ا��با�ي املجال �� تبحث ال�� املحكمة بقرارات املعنية واملصا�� بال

  . القضائية ال�يئات أمام املدرجة

 املباشرة، غ�� الضرائب مجال �� املف�شيات طرف من املسلمة والتخفيض �لغاء ش�ادات مناش�� مراقبة -

 املف�شيات طرف من وتحصيلھ وعائھ تأس�س يتم جبا�ي إيراد �ل عامة و�صفة الطا�ع، ���يل وحقوق 

ب وقابضات   .  الضرائ

  . املعنية امل�اتب من املنازعات قضايا بمعا��ة املتعلقة الدور�ة �حصائيات جداول  وتبليغ إعداد -

  .باملنازعات ا��اصة �جراءات تحس�ن �� املسا�مة شأ��ا من ال�� التداب�� اق��اح -

  ا��بائية للرقابة الفرعية املدير�ة :ثالثا

  ��و �م�اتب تضم��ذه�املدير�ة�ثالث�

  :من�م�امھو �:ا��بائية املعلومات عن البحث مكتب -1

 توفرت أن يحتمل الذي و���اص واملؤسسات و�ج�زة و�دارات املحلية با��ماعات خاصة بطاقات إعداد -

  .تحصيل�ا أو الضر�بة وعاء تأس�س �� �ساعد أن يمكن معلومات لد��م

ن البحث قصد املختلطة، والفرق  ال��ان طرف من ا��صوص وجھ ع�� ستجرى  ال�� التدخالت برمجة - ة ع  املاد

ف املكتب إ�� عل��ا املحصل املعلومات وإرسال املحددة �جال �� التدخالت إجراء ع�� والس�ر ا��بائية  امل�ل

  . التحصيل بمص��ة

ن البحث طرق  تحس�ن شأ��ا من ال�� �ق��احات وتقديم املجال �ذا �� واملف�شيات املكتب أ�شطة تقييم -  ع

  .للضر�بة ا��اضعة املادة

ھو �:واملقارنة البطاقات مكتب -2   من�م�ام

  . بطاقا��م تأس�س ع�� املف�شيات ومساعدة البطاقات �سي�� - 

 الشروط ضمن م��ا مستخلصات و�سليم ال���يل إلجراءات ا��اضعة أنواع�ا بجميع العقود رزم حفظ -

  . املفعول  السار�ي ا��بائي�ن والتنظيم التصر�ح �� عل��ا املنصوص

ة ا��اضعة املادة عن بالبحث امل�لفة واملصا�� املكتب طرف من عل��ا املحصل املعلومات استقبال -  للضر�ب

  . استغالل�ا �غية املعينة املف�شيات ع�� وتوز�ع�ا وتص�يف�ا

ع ت�شيط ع�� �عمل بكيفية �خرى  والوثائق ال�سليم وسندات الز�ائن جداول  استغالل تنظيم -  املعلومات وتوز�

  .والسندات ا��داول  �ذه تتضم��ا ال��

ھو �:ا��بائية التحقيقات مكتب-  -3   من�م�ام

 محل ي�ونوا أن املحتمل من الذين الطبيعي�ن و���اص باملؤسسات ا��اصة البطاقات و�سي�� إحداث -

ة �دارة من املحددة املعاي�� أساس ع�� و�ذا ا��بائية، لوضعي��م معمقة مراقبة أو تحقيق   . املركز�

� ال��امج إنجاز ومتا�عة سنو�ا ف��ا التحقيق س�تم ال�� القضايا برمجة -   . محددة آجال �

 الساري  والتنظيم ال�شر�ع إلبرام لتدخال��ا الفرق  �ذا إجراء ع�� والس�ر التحقيق فرق  عمل ومراقبة متا�عة -

  .ا��ز�نة مصا�� ع�� املحافظة مع مع�م التحقيق تم الذين بالضر�بة امل�لف�ن حقوق  واح��ام ��ما العمل
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 واملحالت العقار�ة وا��قوق  بالعقارات املتعلقة البيع عقود إبرام عند ��ا املصرح �سعار مراقبة عمليات برمجة -

 العقود �ل تمس ال�� التقو�مات وكذا الشركة، حصص أو و�س�م التجار�ة، املحالت وعناصر التجار�ة،

  .ال���يل إلجراء ا��اضعة

  :لل���يل الفرعية املدير�ة: را�عا

  تضم��ذه�املدير�ة�ثالث�م�اتبو �

  من�م�امھو �:والتكو�ن املوظف�ن مكتب -1

  . م���م ومتا�عة املوظف�ن �سي�� - 

  . باملوظف�ن ��اصةا �عضاء امل�ساو�ة ال��ان أمانة وتو�� لالجتماعات و�ستدعاء التنظيم -

  . �عوان تأ�يل وإعادة املستوى  من التحس�ن برامج وإنجاح إعداد �� املسا�مة -

  . للموظف�ن �جتماعية الشؤون تنظيم �� ملشاركةا -

 ال�يا�ل مع بالت�سيق اتخاذ�ا يتم ال�� العمل مراكز وعقلنة املوظف�ن �عداد بظبط ا��اصة �جراءات تطبيق -

  .ا���و�ة باملدير�ة املعنية

ھو �:امل��انية عمليات مكتب -  -2   من�م�ام

ملدير�ة بتج��� ا��اصة النفقات بصرف و�مر والتصفية �تزان �عمليات القيام -  �� و�ذا للضرائب، الوالئية ا

  . اختصاصھ حدود

 حول  شامل تقر�ر وإعداد امل��انية إعتمادات يخص ما �� للضرائب الوالئية املدير�ة مصا�� احتياجات تقييم -

  .�عتمادات �ذه اس��الك

ھو � :الوسائل مكتب -3   من�م�ام

م املتعلقة واملواد للم�اتب الضرور�ة واللوازم واملعدات �ثاث إقتناء - �� تضمن ال�� والصيانة بالتنظي  الس

  . للضرائب الوالئية املدير�ة ملصا�� ا��سن

ة ا��اصة والتج���ات البيانات ع�� للمحافظة الالزمة وال��يئة و�صالح الصيانة أعمال وإنجاز تحديد -  باملدير�

   .للضرائب الوالئية

  . املطبوعات وتحس�ن ضبط عملية �� املسا�مة -

  . �رشيف حفظ إجراء تنفيذ �� املسا�مة -

  .  والتج���ات والعتاد وال�يا�ل املوظف�ن لضمان املتخذة التداب�� تنفيذ �� املسا�مة -

ة املدير�ات تصرف تحت واملوضوعة للتلف القابلة غ�� والتمو�نات و�ثاث بالعتاد خاص بجرد القيام -  الفرعي

  . الوالية مستوى  ع�� املتواجدة الضرائب وقابضات مف�شيات مستوى  ع�� املوجودة ا��رد دفاتر ومراقبة

ة املدير�ة مع بالت�سيق املعلوماتية التطبيقات مستعم�� ن�وت�و  وصيان��ا، التج���ات ع�� املحافظة -   .ا���و�
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  :للتحصيل الفرعية املدير�ة:خامسا

  تضم��ذه�املدير�ة�ثالث�م�اتبو �

ھو �:والتحصيل املراقبة مكتب -1   من�م�ام

 أي البلدية، ومحاصيل املالية والعقو�ات والغرامات ا��بائية والشبھ ا��بائية املوارد تحصيل وضعية مراقبة - 

 وتحديد املحتملة والتأخرات النقائص و���يل الضرائب قابضة بتحصيلھ تتكفل مورد �ل عامة بصفة

  . النقائص �ذه من ا��د أو الت��يح شأ��ا من ال�� �جراءات

ة متا�عة - ة بالضر�بة للم�لف�ن ا��بائية الوضعي  وإتخاذ ا��بائية مستحقا��م دفع �� املتأخر�ن ووضعي

ة التداب�� اتخاذ وكذا ضد�م، القصر�ة �جراءات � الرامي . املحصلة غ�� الضر�ية لألقساط السر�عة التصفية إ�

�� الضرائب قابضات ��ا تكفلت ال�� �جن�ية والعمالت ا����ية، للتداب�� السر�عة التصفية ع�� الس�ر -  غ

  . الوالية مستوى  ع�� املحصلة

ق م�اتب لدى الصفقات إبرام عند العمومية ا��ز�نة مصا�� ع�� للمحافظة الالزمة �جراءات اتخاذ -  التوثي

  .لإلشعارات سر�ع تنفيذ ع�� والس�ر

ھ قامت الذي التحصيل لوضعية الدوري التقسيم - ب واملحاصيل الضرائب، ل�ل بال�سبة ضةقبا �ل ب  الواج

 وتحديد ا����ية �جراءات ممارسة �� امل��ل التأخ�� حاالت تصفية عند امل��لة النقائص ومعا��ة تحصيل�ا

  .  الوضعية إدراك إ�� الرامية التداب�� واق��اح أسبا��ا

  . املبالغ ب��حيل ا��اص وال��ل ل��ز�نة املحاصيل تصفية حالة مراقبة -

  من�م�امھو�:العملية واملؤسسات للبلديات املا�� ال�سي�� مكتب -2

 للبلديات املخصصة �عتمادات بفتح املتعلقة وال��اخيص �ضافية وامل��انيات الوالئية امل��انية مراقبة - 

  . الوالية مستوى  ع�� املتواجدة الضرائب قابضات املا�� ب�سي���ا تتكفل ال�� املحلية العمومية واملؤسسات

� املقدرة �يرادات تنفيذ مراقبة - ة العمومية واملؤسسات البلديات م��انية � ب محص�� طرف من املقدم .   الضرائ

ھو�:التصفية مكتب -3   من�م�ام

  .  املالية والعقو�ات بالغرامات يتعلق فيما والقرارات القضائية �ح�ام بمستخلصات التكفل عملية مراقبة - 

 ا��بائية، غ�� املحاصيل أو بالديون  املتعلقة �يرادات سندات أو التحصيل، �سندات التكفل عملية مراقبة -

  .  الضرائب لقابضات قانونيا تحصيل�ا يرجع وال��

ج تلقى -   . املركز�ة �دارة إ�� وإرسال�ا الضرائب قابضات طرف من املعدة النتائ

ة خارج والقبول  باإللغاء والنطق املالية، والعقو�ات الغرامات املتعلقة للتصفية السنو�ة ا��الة مراقبة -  ماد

  . املفعول  السار�ي ا��بائي�ن والتنظيم لل�شر�ع طبقا التقادم

  .ل��سابات السنوي  �قفال عند الضرائب محص�� طرف من املا�� ا��رد محاضر مراقبة -
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  ال�ي�ل�التنظيمي�ملدر�ة�الضرائب�-2

  

  ال�ي�ل�التنظيمي�ملدير�ة�الضرائب): III- 1 (الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سابقاملرجع�: املصدر   ال
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  الدور�ا��با�ي�ملدير�ة�الضرائب: املطلب�الثا�ي

مو �تضمن�مدير�ة�الضرائب�ممارسة�السلطة�السلمية�ملراكز�الضرائب م�التنظي ���ذه�الصفة��س�ر�ع���اح��ا

�ا��با�يو  �املصا��و �متا�عةو �ال�شر�ع ��شاط �ل�او �مراقبة �املحددة ���داف ھ�و �تحقيق �وج �ع�� �املدير�ة تتو��

  :ماي��ا��صوص�

 : الوعاء مجال ��* 

 .اختصاص�ا الملج التا�ع�ن بالضر�بة للم�لف�ن ا��با�ي امللف و�س�� تمسك -

 . وثيقة �ل حسب امللفات تراقب -

عاي��او �الطا�عو �التحصيل عمليات تنفذو �التخفيض أو �لغاء ش�اداتو �التحصيالت قوائمو �ا��داول  إصدار - � 

  .عل��ا وتصادق

 : التحصيل مجال ��* 

 . �تاوى و�الرسومو �الضرائب تحصيلو ��يرادات سنداتو �با��داول  التكفل -

 .ال�سي�� حسابات تصفيةو �املسبقة املراقبة -

 .محاسب��ا ومسك التمو�ن -

 : الرقابة مجال ��* 

حات وتراقب و�شغل�ا تجمع�او �ا��بائية املعلومات عن تبحث -  .التصر�

 .نتائج�ا وتقييم بالضرائب امل�لف�ن لدى املراقبةو �التدخالت برامج وتنجز �عد -

ازعات مجال ��*   :املن

 .�عا���او �التظلمات تدرس -

 . القضائيةو ��دار�ة املنازعات تتا�ع -

  . �داري  التخفيض طلبات �عا�� -

 :الوسائل �سي�� مجال ��* 

ج���و �ال�سي��  نفقات بصرف �مر ،و التصفيةو �باإلعتمادات املتعلقة �جراءات �عد -  و طبيع��ا �انت م�ما الت

 .وتحيي��ا تنفيذ�ا ع�� �س�ر

ن �حتياجات وتقييم املستخدم�ن �سي�� تضمن- ة الوسائل م ة تقديرات و�عد والتقنية ال�شر�ةو �املادي  امل��اني

 .لذلك املطابقة

  .لتعيي��م أخرى  طر�قة تقرر لم الذين املستخدم�ن �ع�نو �توظف -

  �عتمادات�املخصصة�ل�ذه�املصا��و�املستخدم�نتضمن��سي����-

�مالك�العقار�ة�-   .تحافظ�عل��او �املنقولة�كما��سا�م�ع���صيانة��ذه��مالكو ��س�ر�ع���مسك�ملفات�جرد�

  :�عالمو����مجال��ستقبال�* 

مو �تنظم�استقبال�امل�لف�ن�بالضر�بة�-   إعالم�

  .لفائدة�امل�لف�ن�بالضر�بة�الىراءو �ت�شر�املعلومات�-
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  أش�ال�الرقابة�ا��بائية�املطبقة�من�طرف�املدير�ة: املبحث�الثا�ي

ة من للتأكد ا��بائية الرقابة ع�� �عتمد ف�و تصر��� نظام الضر��� النظام أن بما     ة �قرارات �� ن املقدم  م

  باختالف �قرارات وفحص املراجعة عملية وتختلف ��ا، املتعلقة و�نحرافات �خطاء واك�شاف امل�لف�ن طرف

  .ودقيقة معمقة ت�ون  أن يمكن وكما عامة بطر�قة تباشر أن فيمكن ا��بائية الرقابة وأش�ال أنواع

  

  ال�ي�ل�التنظيمي�ألش�ال�الرقابة�ا��بائية: املطلب��ول 

  :ل�نشك ىلإ بائيةجلا الرقابة تنقسم

ة:األول الشكل ة رقابة ىلإ تنقسم ا�ـبدو يتوال العامة الرقاب  مستوى على وتكون الوثائق على ورقابة شكلي

  . الضرائب مفتشية

ق ، اسبةحملا يف املصوب والتحقيق ،اسبةاملحـ يف التحقيق يف ثلمـوتت املعمقة الرقابة:  �يالثا الشكل  والتحقي

  .للضرائب الوالئية املديرية مستوى على وتتم ، بائيةا��ـ الوضعية لمجمـ يف املعمق

  

لرقابة�ا��بائية) III - 2 :(الش�ل�رقم��   ال�ي�ل�التنظيمي�ألش�ال�ا

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   

  

 من�إعداد�الطالبة�إعتمادا�ع���أوراق�املؤسسة: املصدر

    

 أش�ال�الرقابة�ا��بائية

 الرقابة�املعمقة الرقابة�العادية

ة  رقاب

 ش�لية

 الرقابة�ع��

 الوثائق

 التحقيق���

 املحاسبة

  التحقيق�املعمق

���مجمل�

 الوضعية

ة�املدير�ة�الفرعية�للرقابة� تتم�ع���مستوى�نياب

ة  ا��بائي

 تتم�ع���مستوى�املف�شية

التحقيق�

  املصوب

 ���املحاسبة
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  طرق�الرقابة�ا��بائية�املطبقة�ع���مستوى�مف�شية�الضرائب: املطلب�الثا�ي

ب مفتشيات رستما   �العامة الضرائ �و �الرقابة �تضم ة ا�مـو �بائيةجلا الرقابة أنواع من ع�ننوال��  الرقاب

 و ، بالضريبة نياملكلف اتر�حـتص فحص و راقبةبمـ�املفتشية رئيس يقوم حيث الوثائق على والرقابة الشكلية

ة اثحببأ القيام يتم وال ، املكلف نشاط مقر ىلإ التنقل  بدون بائيةجلا الرقابة من نيالنوع ذين��ـ القيام يتم  عام

  .حولھ خاصة و

  :الرقابة�الش�لية�-1

�تشمل يتوال ،املكلف طرف من املقدمة اتر�حـالتص ال�ـ�ضعتخـ�رقابية عملية أول الشكلية الرقابة ت��تع   

ن التأكد أي ،اتحيللتصر نياملكلف ميتقد أثناء املرتكبة األخطاء تصحيح ىلإ دف��ـ يتال التدخالت تلفمخـ  م

 ما نيب مقارنة أي إجراء دون الشكلية الناحية من اتحيالتصر تتضمنها يتال املعلومات و املعطيات ميتقد كيفية

ع ھذا يتم ، بائيةجلا اإلدارة عليها تتوفر يتال تلك و معلومات من تتضمنھ ة من النو  على عموما بائيةجلا الرقاب

عخلا النشاط ارسةمم ملكان التابعة و االختصاص دائرة يف الضرائب مفتشية مستوى  القيام يتم و للضريبة اض

،�و�شمل�مجموع�األخرى بائيةجلا  الرقابة أنواع لباقي ىلأو كخطوة و هيديةمت كمرحلة ربوتعت، سنة كل بذلك

  :التدخالت�ال�����دف�إ��

حديد�الوعاء�الضر���و �عنوانھو �التأكد�من��و�ة�امل�لف�بالضر�بة�  كذا�مختلف�العناصر�ال���تدخل����ت

 :و�فق�ماي��

�الوثائق�:امل�لف�- �من ����ة �ع�� �جبا�ي �ملف ��ل �يحتوي �أن �التاليةو �يجب �التجار : املس�ندات ي،�ال��ل

�� �ش�ادة �ال�و�ة، �إثباث �مراسالت�بطاقة �عن �فضال ��حصائية، �البطاقة �بالوجود، �التصر�ح �ش�ادة قامة،

  .امل�لف

بالثالثية�ا�و �التصر�حات�الش�ر�ةو �يجب�توفر�بطاقة�التعر�ف�ا��بائ�ن: ال�شاط�- ة�بمجموع�الضرائ ��اص

�عمال�ل�ل�سنةو    .م��صات�أرقام�

الش�ر�ة�� �التصر�حات �إيداع �أن �من �التأكد �خالل �من �املحتملة �املادية ��خطاء ��و �ت��يح �� الثالثية

�دون�وجود�و �آجال�ا�املحددة،�كما�يتم�التأكد�أيضا�من�أن�العمليات�ا��سابية�مدونة����التصر�حات

�البيانات�املشار�إل��ا����ا��انة���يحةأخطاء����العمليات�ا��سابي �أن �فضال�ع�� ل�بيان�و �ة، أن��

ف  .يخص�ا��انة�املتعلقة���ا،�دون�ت��يح�ما�صرح�بھ�امل�ل

ءلت�و �كشف�املعلومات�أو�العناصر�امل�ملة� �بالضر�بة�بت��يح��خطا �يف����حالة��ستحقاق�امل�لف

 .التصر�حاتال�فوات�ال���تحتو��ا�و 

  :الوثائقالرقابة�ع����-2

�، الضرائب مفتشيات مستوى على تتم يتال الوثائق على الرقابة يف الشكلية للرقابة املوالية املرحلة تتمثل

ف�و  ال���تقوم�بإجراء�فحص�شامل�لتصر�حات�ا��بائية�املكت�بة�من�طرف�امل�لف�ن�من�خالل�مقارن��ا�بمختل

ن�و �انطالقا�من�ملفا��م،�الوثائق�ال������بحوزة��دارة�ا��بائيةو �املعلومات ما�يمكن�ابرازه�حول��ذا�النوع�م

�عل��ا����املادة� ة قباتر:  ال���تنص�ع��و �بائيةجلا اإلجراءات قانون من  1- 18الرقابة�أنھ�منصوص  اإلدار

ق ارسمت أن كنهامي كما إتاوة أو رسم أو حق أو ضريبة كل لتحديد املستعملة األعمال و اتحيالتصر بائيةجلا  ح
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ة ع يتال و  التاجر صفة ال�ـ�ليست يتال يئاتال�ـ و املؤسسات على الرقاب  مهما مرتبات أو أتعابا أو أجورا تدف

 و الدفاتر طلبها على بناء بائيةجلا لإلدارة تقدم أن املعنية يئاتال�ـ و املؤسسات على نييتع،�طبيعتها كانت

  . عليها تتوفر يتال اسبيةحملا الوثائق

  :أن��دا�النوع�من�الرقابة���دف�إ���

حو �املعدالتو �اك�شاف��خطاء����ا��سابات�  .ال�وامش�املختلفة�للر�

معرفة�الوضعية�املالية�للم�لف��ل�سنة� 

علومات�لدى�مف�شية�الضرائب�  .مراقبة�مصداقية�التصر�حات�باملقارنة�مع�ما�و�متوفر�من�م

ح�ن�للرقابة�املعمقةقإعداد�قائمة�امل�لف�ن�امل���. 

ن�و �أو�م��مة�من�طرف�املراقب�يحق�لھ�أن�يطلب��عض�املعلوماتو����حالة�وجود�نقاط�غامضة� الت��يرات�م

ضر�بة   :�تم�ذلك�ع���مرحلت�نو �طرف�امل�لف�بال

�املعلومات�- �امل�ام�:طلب ف�و�بموجب �امل�ل �من �يطلب �أن �يمكنھ ،� �الضرائب �ملف�ش �املخولة �متيازات

� �احتو��ا �ال�� �النقاط �حول �املعلومات �ببعض �إمداده �املقدمةبالضر�بة ب�و �التصر�حات �الطل ��ذا �يتخد قد

ن�شأنھ�أن��سا�م����إرساء�نوع�من�ا��وار�ب�ن�الطرف�نو �الصيغة�الشفو�ة�أو�الكتابية ���و�مثل��ذا��جراء�م

ھ� �في �تطلب �كتا�ي �طلب � �إرسال ��دارة �ع�� �بل ��عقو�ة �يلزم �ال �فإنھ �للطلب، �امل�لف �استجابة �عدم حالة

  .التوضيحات�الالزمة

�يمثل��:توضيحاتطلب�ال�- �ع���الطلب�الشفوي�أو�ملا�ي�ون�ا��واب عندما�يرفض�امل�لف�بالضر�بة��جابة

ع� ألنھ�يضفي�طا� الرفض�عن��ل�أو�جزء�من�النقاط�املطلوب�تقديم�ا،�يتع�ن�ع���املف�ش�أن��عيد�طلبا�كتابيا�

�الت��ي �ع�� �ل��صول �ضرور�ة �يرا�ا �ال�� �النقاط �صر�ح ��ش�ل �أك���ليب�ن ة�و �رات�لزامية الزم �ال التوضيحات

  .يوما�من�تار�خ�الطلب��30ذا�خالل�و �بتقديم�ادلة�ع�����ة�التصر�حات�املقدمة

غ���أن�ا�م�ما��ع��ض�فعالية��ذا�النوع�من�الرقابة��و�عدم�كفاءة�أعوان��دارة�ا��بائية�امل�لف�ن���ذا�النوع�

�من�ج�ة �من�جو �ك��ةو �من�الرقابة �الواجب�فحص�ا حات ة��عدد�التصر� �غياب�املتا�ع �إ�� ،�إضافة �أخرى� �ة

  .الدقيقة�للسلطات�الوصية
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  مخطط�الرقابة�ع���الوثائق:    )III  - 3(رقم��الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

سابق   املصدر،�املرجع�ال

  

  

  

   

ق  الرقابة�ع���الوثائ

عدم�وجود�نقائص�  

 

 وجود�نقائص

إغفاالت�و �تجاوزات�-

 خط��ة

صعو�ة�تحديد��-

 الضرر�ا��با�ي

اك�شاف���رب� -

 ضر���

 

نقائص�مستخرجة�-  

فوارق�مك�شفة�-  

ف�ا��با�ي�ع���  اق��اح�تقديم�املل

 الرقابة�ا��بائية�املعمقة

نو �طلب�معلومات توضيحات�م  

ة� اجل�ال�سو�ة�ا��بائي  

 يحفظ�امللف�

ھ  ���م�ان
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  املطبقة�ع���مستوى�املدير�ةطرق�الرقابة�: املطلب�الثالث

 شرعملا خول  حيث بلوغھ رادملا والغرض ، التحقيق �� تبعةملا الطر�قة فال بإخت �بائية�ا الرقابة صورة تلفتخ 

ن قدمةملا ات�حالتصر  من التأكد �دف� ، ��حاسملا والتحقيق عمقملا التحقيق ارسةمم حق دارةإل ل ��الضر�  م

  :�� أساسية طرق  ثال ث ع�� �بائية�ا الرقابة �عتمد حيث ، ن��لفملا طرف

  .للتحقيق �اضع�ا للم�لف حاس�يةملا بالوضعية يتعلق والذي ��حاسملا التحقيق -1

  .معينة ضر�بة مراقبةب و��تم حاسبةملا �� صوبملا التحقيق  -2

 ��اص� لھ ضع�خو �ن�السابق �نللتحقيق مايتدع ���عت الذي �بائية�ا الوضعية ملمج �� عمقملا التحقيق -3

  .للرقابة ن��اضع�ا ن�الطبيعي

  :التحقيق����املحاسبة�-1

ن املكتتبة بائيةا��ـ اترحـالتص مراقبة منها يستهدف يتال العمليات موعةمجـ�و�ـ اسبةاملحـ يف التحقيق    م

 يف إال معلوماتية بطريقة كانت لو و ح�� حفظها طريقة كانت مهما اسبتهامحـ�فحص و بالضريبة املكلف طرف

ن التأكد و،� قانونا الواجبة التجارية الدفاتر ة ىنيتس ىتح غ���ا و املادية املعطيات مع تطابقها مدى م  معرف

  .مصداقيتها مدى

ةا��ـ املراقبة غرض يباساملحـ التحقيق  ليس  ا��ـواجبا على اإلطالع من املؤسسات كذلك كنيمـ�بل فحسب بائي

  . بائيةا��ـ

ةا��ـ اإلدارة عون يطلع، يباساملحـ التحقيق أثناء   وقع يتال األخطاء مصادر على بالضريبة املكلف ع���ملف بائي

 ذهل�ـ�نتيجة الزيادات فيضتخـ�الحقا يطلب أن كنھيمـ�الةا��ـ ذه�ـ�يف ، حسابھ على أحيانا ترتكب قد يتال و فيها

  .الالزمة الطعون ديمتق كيفية عن ققاملحـ  يطلعھ و األخطاء

ة إن     ��س ضبط أجل من ذا�و  قانونا ددةمح وقواعد مراحل عدة ��ع تنجز حاسبةملا �� التحقيق عملي

  :ي�� ما �� متمثلة ��و  الرقابة عملية  إجراءات

 إشعار إرسال طر�ق عن وذلك التحقيق �عملية �لفملا مال إع �بائية�ا دارة�  ع�� :بالتحقيق شعار�  -أ

قال ��لتحض  أيام 10 م�لة �لفملا إعطاء مع بالضر�بة �لفملا ميثاقب�مرفق �سليم وصل مع بالتحقيق  وثائ

  :ع�� شعار�   ي يحتو   أن بيج حيث للتحقيق، حاس�يةملا

   شعار�  مھال است تار�خ من ابتداء التحقيق لعملية  حاس�يةملا للوثائق �لفملا ��لتحض ايام��10و�و  �ىد�  جل� -

  .ؤسسةملا واسم �لفملا وعنوان إسم -

  .شعار�  إرسال تار�خ وكذلك �ان،ملا ن�ع �� التحقيق عملية بداية وساعة تار�خ -

   .ف��ا التحقيق س�تم ��ال والرسوم الضرائب وكذلك ، مراجع��ا بيج ��ال الوثائق - 

  .سنوات�4غالبا�ما�ت�ون�و �السنوات�املعنية�باملراقبة�-

 ذكر مع ، الفرقة ورئ�س ن�حققملا طرف من توقع وأن الضرائب مص��ة وختم عنوان الوثيقة ملتح أن بيج�-

 وت�ون  ص��ةملا لدى رسال�  ��ل من معينا رقما ملتح م��لة برسالة شعار�  و�رسل رت��م،و �ما��مسأ

  .مال ست�  بإشعار مرفقة
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� امللف ودراسة ��ب - ب ق إجراء قبل �لفملا ملف بفحص حققملا العون  يقوم  :للم�لف الضر��  التحقي

م مفتوح أو) الشركة بإسم(طبي������ص بإسم مفتوح ��ضر� ملف �ونھ حيث من سواء ، ��حاسملا  بإس

  . الشر�اء أو ؤسسةملا لصاحب بال�سبة) ����� ملف(معنوي� ��ص

ة�ا ات�حالتصر  حيث من �لفملا ملف بفحص حققملا العون  يقوم كما   مدى حيث من ��خ�  �ذال السنو�ة �بائي

حتصر  �ا��و  سواء ، ات�حالتصر  هذ� إيداع توار�خ ضبط  ،حددملا �ا�ختار  ��و منتظمة و�طر�قة قانونا مودعة ات�

  .الأص تودع  ���لمح أو ، منتظمة ��غ و�طر�قة قانونا مؤجلة أو

ة �لفملوا  ن�حققملا ن�ب تال باتصا رحلةملا هذ� تبدأ  :امل�ان ع�ن �� املعاينة - ج  أو الشركة مدير أو بالضر�ب

ح ، تبادلةملا الثقة من جو لقبخ �مل �سمح حيث ، التحقيق لعملية بال�سبة م�م تصال� ف�ذا ثلھ،مم  و�سم

 ع�� �لفملا مع هحوار  �� حققملا و�رتكز ، اورتھمحو  �لفملا �شاط ارسةمم لمح بز�ارة �بائية�ا دارةإل ل أيضا

  .التحقيق عملية لبداية تلزمھ ��ال علوماتملا �عض حققملا معيج وار��ا ذا� ومن ، النقاط تلفمخ

ع ن�تعاململا ختلفمل �امل ردبج حققون ملا يقوم :املعلومات جمع عملية -د ةمح مث ،)موردين-ز�ائن(�لفملا م  اول

  :معرفةب العملية هذ� و�سمح ،��ات�ا هذ� ن�و� ب�نھ تتم ��ال تال التعام �امل عن علوماتملا معج

  .فروع�ا وعدد منھ �دفلوا ؤسسةملا �شاط  -

  .وشراء توز�ع من التجاري  النظام ططمخو , الدفع وطرق  ���غرا�ا طط�ممخ, م�عدد ءالوالعم الز�ائن - 

  .الدفاتر �� يقيد�ا ��ال سعارو� , خزونملا دوران وكذلك حاليا ستعملةملا والبيع الشراء أسعار - 

  . ن�مسؤول ، عمال ، ن�موظف إطارات، ،م�عدد ن�ستخدمملا - 

  . خرى �  ؤسساتملا مع قاتالالع - 

  .للم�لف �بائية�ا الوضعية -

  .�شأةملا داخل تال تصا� ونظام العمليات ���يل وطرق  �لفملا اسبةمح - 

 ع�� ��حاسملا التحقيق اقتصر إذا مصو�ا اس�يامح قيقاتح التحقيق �عد  :حاسبةملا �� صوبملا التحقيق  -2

 أو العمليات من وعةجمم أو ، م��ا جزء أو تقادمةملا ��الغ �ة�الف �ل ملش أو الضرائب من أنواع عدة أو نوع

  . جبائية سنة عن تقل  �ة�بف تعلقةملا حاس�يةملا عطياتملا

املق�ن����و �،�2008من�قانون�املالية�التكمي���لسنة��22 ادةملا بأح�ام ؤسسملا حاسبةملا �� صوبملا التحقيق

 نطاق وذو سرعة أك�� ، موليةش أقل ، مصو�ة مراقبة إجراء و�و  من�قانون��جراءات�ا��بائية�مكرر��20املادة�

 ��وال الضرائب أنواع لبعض حاس�يةملوا التوضيحية الوثائق فحص ���ع التحقيق ذا� ، ��حاسملا التحقيق من

ح �ة�ف صتخ   .اس�يةمح سنة عن تقل قد دودةم

ج أو مصو�ة بتحر�ات بالقيام �سمح وسيلة عن عبارة و� راقبةملا من النوع ذا� ھ ماب أولو�ة برام  دارة�  منعي ال أن

 ن��ع خذ�  مع راقبةملا ف��ا متت ��ال �ة�الف ��إ والرجوع ، للمحاسبة معمق قيقتح إجراء إم�انية من �بائية�ا

ةملا قوق ��ا عتبار�    .دفوع

 لمح بالضر�بة �لفملوا ��حاسملا التحقيق �� طبقةملا القواعد لنفس حاسبةملا �� صوبملا التحقيق ضعيخ

ع ان ��غ ، هادنا فصلةملوا ��حاسملا التحقيق إطار �� منوحةملا الضمانات بنفس �تمتعو �صوبملا التحقيق  طا�

ن النوع ذا� بھ يتم�� الذي التصو�ب ق اشعار ع�� توضيحھ ن�حققملا عوان�  ع�� يوجب التحقيق م  بالتحقي

� العناصر ��إ ضافةال با ة�3-20 للمادة طبقا ��خ�  ذا��مل�ايح ان ي�ب�� ا�   .مكرر�من�قانون��جراءات�ا��بائي
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مكرر�من�قانون��جراءات�ا��بائية�ال�يمكن�تحت�طائلة�بطالن��جراء�ان��4-20و�عليھ�نصت�أح�ام�املادة�

  .الوثائق�أك���من�ش�ر�نو ��ستغرق�مدة�التحقيق�املصوب����ع�ن�امل�ان����الدفاتر 

�ذلك من�قانون��جراءات�ا��بائية�فيتمتع�امل�لف�بالضر�بة�بأجل��5-�20موجب�أح�ام�املادة�و �باإلضافة�إ��

  .يوما�إلرسال�مالحظاتھ�أو�قبولھ،�إبتداءا��من�تار�خ��سلمھ�إشعار�إعادة�التقو�م�30

فملا من العادية التوضيحية الوثائق طلب ع�� فقط يقتصر أن حققملا للعون  ي�ب�� نا ذلك ع�� وةال ع  �ل

ة ن قيالتحق أجل من حاس�يةملا الدفاتر طلب عليھ بل ، التحقيق لمح بالضر�ب  ��حاسملا ال���يل ��ة م

  .صوبملا ��حاسملا التحقيق موضوع والرسوم قوق ��با تعلقةملا للعمليات

ةملا جاءت وتنوع�ا داخيلملا وز�ادة ال�شاطات بتعدد :�بائية�ا الوضعية ملمج �� عمقملا التحقيق -3  راقب

 ن�ب فارق  �ل عن الكشف �س��دف ��ال العمليات وعةجمم  �� تتمثل ��ال �بائية�ا الوضعية جملم ���عمقةملا

 الدخل ع�� ات�حالتصر  من التأكد ، عامة بصفة أي بھ صرحملا والدخل بالضر�بة للم�لف قيقي��ا الدخل

الغ���و �املب�ية�العقارات  عن مقابلب التنازل  عن ةتجالنا القيمة فوائض -�زائر�ا خارج حققةملا داخيلملا العام

  ا��...مب�ية

فملا بوجود وكذلك  قل� ع�� مف�ش رتبة �مل لذينال دارة�  أعوان طرف من الإ العملية هذ� تتم ال حيث  �ل

 شرعملا حدد الوضعية ملمج �� التحقيق عملية ل�س�يل وكذلك  ،...)  حاميملا, حاسبملا(  وآخرون بالضر�بة

 بصفة �شاطھ مزاولة �� �ساعد أن �ا�شأ من حقوق  بالضر�بة �نللم�لف منح أنھ كما  �بائية،�ا دارةإل ل حدودا

ة  بإشعار مرفوقا بالتحقيق شعاراإ �ستلم أن �عد للتحقيق نفسھ ��لتحض  يوما 15 أجل إعطائھ �� وتتمثل عادي

  بالضر�بة ن��لفملا ميثاق وكذا مال ستال با
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�: املبحث�الثالث   دور�أش�ال�الرقابة�ا��بائية����اك�شاف�ال��رب�الضر��

ة املختلفة، �ش�ال أثر وتقييم تحليل خالل من الضر��� ال��رب م�افحة �� ا��بائية الرقابة أثر دراسة يتم  للرقاب

ة  مجمل ع�� التحقيق وكذا املحاسبة �� املصوب والتحقيق املحاسبة �� التحقيق املثمثلة���و �املستعملة، ا��بائي

  . ا��بائية الوضعية

  دور�التحقيق����املحاسبة����اك�شاف�ال��رب�الضر���: املطلب��ول 

ھ الكشف يتم حيث الضر���، ال��رب م�افحة �� استعمال�ا يتم ال�� الطرق  أ�م من املحاسبة �� التحقيق �عد  عن

 �جراءات باتخاذ ذلك �عد ا��بائية �دارة تقوم ثم واملضمون  الش�ل حيث من املحاس�ية املراقبة خالل من

ع من امل��رب املبالغ إ�� الوصل من التمكن أجل من �عمال، رقم �شكيل إعادة شأ��ا من ال�� العملية  دف

 �دارة مصا�� إ�� دفع�ا بإعادة امل�لف وإلزام ع��ا، امل��تب والغرامات ا��قوق  مبالغ الس��جاع عل��ا، الضر�بة

� ا��بائية   .عل��ا املتحصل النتائج وتحليل املحاس�� التحقيق ب�تائج ا��اصة �حصائيات �عرض سنقوم و�التا�

 املعلومات بتجميع الوالئية املدير�ة طرف من ل�ا أسندت ال�� بامل�مة ا��بائية املراقبة مص��ة تختص

ة ل�ذه املحاس�� التحقيق خالل من عل��ا املتحصل النتائج �انت وقد الوال�ي، املستوى  ع�� و�حصائيات  املص��

  :التا�� ا��دول  �� كما

: III  - 1: (ا��دول�رقم  (�   دور�التحقيق����املحاسبة����اك�شاف�ال��رب�الضر��

ج:الوحدة�   د

�سبة�التحصيل�  با���التحصيالت  التحصيالت  املعاينات  السنوات

  الضر���

2012  270.651.587  150.667.083  119.984.504  41%  

2013  251.916.069  80.223.320  171.692.749  31%  

2014  413.133.042  78.175.073  334.957.969  18%  

2015  252.007.758  120.418.391  131.589.367  47%  

  %36  758.224.589  429.483.867  1.187.708.457  املجموع

  

  من�إعداد�الطالبة�اعتمادا�ع���أوراق�املؤسسة: املصدر

  

ص اعاله ا��دول  خالل من ج بتطور ا��ا  أن نالحظ باملدير�ة ا��بائية املراقبة ملص��ة املحاس�� التحقيق نتائ

  سن�� ب�ن ملس��جعةاوا��قوق� املبالغ �� �نخفاض �سبة وان%  36ى�تتعدد ال السنوات ل�ل التحصيل �سبة

ع امل�لف�ن نية لعدم ر�ما راجع و�ذا 2014 �� ملموس انخفاض نالحظكما� ،%10 ب�تقدر �2013و 2012  بدف

ت حيث م��وظ تحسن نالحظ 2015 سنة الضر�بة�و��  السلطات نية ع�� دليل و�ذا.% 47التحصيل �سبة بلغ

� النظر إعادة �� �بي��ا تحس�ن � ة امل�لف و��ن العالقة ة الرقابة آليات تطو�ر إ�� باإلضافة بالضر�ب  ا��بائي

ناخ توف�� وكذاواملادية� ال�شر�ة إم�انيا��ا وتحس�ن   .مالئم� اقتصادي م
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  دور�التحقيق�املصوب����م�افحة�ال��رب�الضر���: املطلب�الثا�ي

 التحقيق من نطاق سرعةذو أك�� شمولية أقل ألنھ املحاسبة �� للتحقيق تدعيما املصوب التحقيق جاء لقد

ق فحص �ع�� التحقيق �ذا املحاس�� ة ف��ة تخص وال�� املحاسبة الوثائ ن تقل قد محدود  و�و محاس�ية سنة ع

ن أك�� والوثائق الدفاتر �� التحقيق مدة ق �ستغر أن يمكن ال انھ � املحاس�� التحقيق قواعد لنفس يخضع  م

� املحاسبة �� املصوب التحقيق نتائج �انت  وقد ش�ر�ن   :�التا�

  

:  III  - 2: (ا��دول�رقم ��دور  )    التحقيق�املصوب����م�افحة�ال��رب�الضر��

ج:الوحدة�   د

�سبة�التحصيل�  با���التحصيالت  التحصيالت  املعاينات  السنوات

  الضر���

2012  111.985.068  41.483.321  29.498.253  37,04%  

2013  227.814.96,8  7.716.471  150.650.025,8  33,87%  

2014  789.756.17,8  5.285.911  136.897.06,8  27,85%  

2015  458.658.00,8  12.275.071  335.907.29,8  26,76%  

  %33  132.847.209  66.760.774  199.607.983  املجموع

  

سابق: املصدر�   املرجع�ال

  

ة� �نالحظ�أن��سب ة�ا��بائية ����املحاسبة�ملص��ة�الرقاب من�خالل�ا��دول�ا��اص�بتطور�التحقيق�املصوب

ة�التحصيل�لسنة�و �%33التحصيل�وصلت�إ��� مقارنة�بالتحقيق�املحاس���الذي�% 37قدرت�ب��2012أن��سب

  بلغ�

  .���ف��ة�محدودةو �ر�ما�ل�و��ا�اقل�من�سنة�محاس�ية% 41

� �سنة ��� �م��وظ �جد �تطور �نالحظ �تحصيل�2013كما �و �ب�سبة �ا�� �و �%33,87صلت ة��2014سنة ب�سب

ة��و��ذا�ن�يجة�س���ا���ومة�مل�افحة�ال��رب�الضر���27,85% من�خالل�تصميم��ذا�النوع�باعتباره�أك���سرع

� �سنة ��2015لكن �كب���قدر�ب �انخفاض �نفس�% 26,76نالحظ ��� �بلغ �الذي �املحاس�� �بالتحقيق مقارنة

ى�امل�لف�ن�و �%47السنة �لد �الو���الضر��� ��نقص �ا� ذلك�ن�يجة�الصعو�ات�ال���يجد�ا�املراقبون�باإلضافة

  .بالضر�بة

  

  

  

  

  

  



بيقيالفصل�التط  

 

~ 68 ~ 
 

  

  

  دور�التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائية: املطلب�الثالث

 ومظا�ر ال��صية ممتل�اتھ ومختلف للم�لف املالية بالذمة التحقيق �ذا �تعلقو �2001 سنة فيھ الشروع تم

 �ذا وقتنا �� التطبيق صعب جد الرقابة من النوع �ذا جعلي ما و�ذا عائلتھ أفراد ل�شمل ذلك و�تعدى ثروتھ

  :ي�� كما ا��بائية الوضعية مجمل �� التحقيق نتائج �انت وقد

  

  :���اك�شاف�ال��رب�الضر����التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائية�دور ): III - 3: (ا��دول�رقم�

ج:الوحدة�   د

�سبة�التحصيل�  با���التحصيالت  التحصيالت  املعاينات  السنوات

  الضر���

2012  13.849.919  3.150.000  10.699.919  22,74%  

2013  22.715.039  4.510.000  18.205.039  19,85%  

2015  22.904.050  9.459.016  134.450.34  4,12%  

  %28,78  42.349.992  17.119.016  59.469.008  املجموع

  

سابق: املصدر   املرجع�ال

  

�نتائج�التحقيق�املعمق����مجمل�الوضعية�ا��بائية ھ��من�خالل�معطيات�ا��دول�ا��اص�بتطور يت���لنا�أن

�ما�و �%22,74بلغت��سبة�التحصيل�الضر��������2012سنة� �نظرا���داثة��ذا�النوع����سبة�متواضعة�نوعا

افراد�و �للم�لف� تدخل����ا��ياة�ال��صية�ما�ي�تج�عنھ�منو �لتعلقھ�بالذمة�املالية�للم�لف�صعو�ة�اك�شافھو 

  .ال���تتوفر�ف��ا��م�انيات�الالزمة�ذا�ما�يجعل�تطبيقھ�يقتصر�ع����عض�الواليات�و �العائلة

غ��2014أنھ����سنة�و �%4,12ا�������2015سنة��كما�نالحظ�أن��سبة�التحصيل�تراجعت لم�تكن��ناك�أية�مبال

��قلةو �مس��جعة   نقص�عدد�امللفات�ا��اضعة�للرقابة�مقارنو�بالتحقيق�املحاس��و ��ذا�راجع�ا�

�املحاس�ية�ال���تمثل��من خالل�تقييم�النتائج�السابقة�يت���أن�سياسة�الدولة�مب�ية�باألساس�ع���الرقابة

ةو �47%   .�ذا�لھ�اثر�ع���م��انية�الدول

ة��ذلك�راجعو �ب�نما�يأ�ي�التحقيق�املصوب����املركز�الثا�ي�من�حيث�املردودية�ا��بائية ل�ون�امل�لف�ن�بالضر�ب

ة� ا��اضع�ن�ل�ذا�النوع�من�التحقيق�أقل�أ�مية�من�امل�لف�ن�ا��اضع�ن�للتحقيق�املحاس��،�ب�نما��عت���الرقاب

  .���مجمل�الوضعية�ا��بائية�رقابة��امشية�خاصة�ببعض�املواطن�ن�الذين�تظ�ر�عل��م�اثر�ال��وة�الغ���م��رة
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  خالصة

ع ع��الذي�يمثل�دراسة�حالة����مدير�ة�الضرائب�لوالية�مستغانم��عرفنا�و �التطبيقي�عد�دراس�نا�ل��انب�  موق

ھ الذي الدور  مدى ناوالحظ ل�ا، التا�عة الفرعية املدير�ات ��ا تقوم ال�� وامل�ام �يا�ل�ا ومختلف املدر�ة  تلعب

حات، ومراقبة ا��بائية للملفات  ال�سي�� ع�� الس�رب ل�ا التا�عة املف�شيات بمختلف املدير�ة  باك�شاف التصر�

حاولة وأي و�غفاالت �خطاء ة خالل من امل�لف�ن طرف من ا��با�ي الغش أو للتدل�س م ھ مصرح �و بما املقارن  ب

  .امل��انية �� موجود �و وما

�املدير�ة ��� �املطبقة �ا��بائية �الرقابة �اش�ال �مختلف �ع�� ��عرفنا �و �كما � �ظا�رة �اك�شاف ��� ال��رب�دور�ا

�عامةو �الضر��� �بصفة �الدولة �طرف �من �املبدولة �ا���ود �رغم �أنھ �بصفة�و �الحظنا �ا��بائية ��دارة مصا��

  خاصة�إال�أن��سب�التحصيل�الضر����تبقى�ضعيفة�مقارنة�ب��م�ال��رب�الضر����الالمحدود
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ب�ا��و�ر�ة�للموضوعو �النظر�ةمن�خالل�دراس�نا� �مختلف�جوان �معرفة ث�و �التطبيقية�تمكنا�من ف�م�ا�حي

�لنا����البداية�الدور��سا����الذتب�ن� �ي�تلعبھ�الضر�بة�ل�و��ا�جانب�من�جوانب�املوضوع�امل�مة�ال���تؤدي�ا�

�للموضوع �قتصادية �الظوا�ر� �ملختلف �معا����ا �طر�ق ن �ع �للدولة �املالية �السياسة �أغراض كذا�و �تحقيق

  .اعتبار�ا�أنجع�وسيلة�لتحقيق�العدالة��جتماعية�باالضافة�ا���أ��ا�مورد��ام�ل��ز�نة�العمومية

ةو �و�أن�الزامية عدد�ا�يؤدي�ببعض�امل�لف�ن�ا���ان��اج��عض��ساو �فرض�الضر�ب ة� �و�ما�و �ليب�الغ���مشروع

  .�عرف�بظا�رة�ال��رب�الضر����الذي�ين�شر�بصورة�كب��ة����ا��زائر

�الضر��� �ال��رب �ظا�رة �مل�افحة ��و�� �ا��زائر�الوسيلة ��� �ا��بائية ��موال�و ��عت���الرقابة �ع�� املحافظة

�منح�ل�ا�املشرع�إطار�قانو�ي�يتجسد����ا��قوق�املمنوحة�ل�ا �حق��طالعو �العمومية�لذا ةو �املتمثلة��� �املعاين

�كما�وضع�أج�زةو �التحقيقو �حق�الرقابةو  تنفيذ�و ��يا�ل�تنظيمية��س�ر�ع���تطبيقو �حق�استدراك��خطاء�،

  .الوالئيةو �ا���و�ةو �اجراءا��ا�ع���جميع�املستو�ات�املركز�ة

ةتتخذ�الرقابة�ا��بائية�عدة�أش�ال�تنقسم�ا ��عو �رقابة�معمقةو ����رقابة�عام م�ت ��التحقيق����املحاسبة�من�ا�

�املحاس��� �التحقيق �يختص �حيث � �الضر��� �ال��رب �عن �للكشف �ا��بائية �الرقابة �عل��ا ��عتمد �ال�� الطرق

�املعنو��ن �للتحقيقو �باأل��اص �التحض��ية ��جراءات �خالل �من �ذلك �ال��مجةو ��تم �تتضمن جمع�و �ال��

املراقبة��ع�ن�امل�ان�للتأكد�من���ة�التصر�حات�و �املعلومات�ثم�مباشرة�أعمال�التحقيق�من�خالل�الفحص

  .ثم�تبليغ�النتائج�املتوصل�ال��ا

ة �ا��بائي �الرقابة �فعالية �تقييم ��حصائيات�و �يتم �خالل �من �الضر��� �التحصيل �عملية ��� �مسا�م��ا مدى

  .ا��اصة�ب�تائج�الرقابة�ا��بائية�بمختلف�أش�ال�ا

نو ��جراءاتو�لكن�رغم��ل��ج�زة�املوضوعة �الغرامات��املنصوص�عل��ا�لتعز�ز�عمل�نظام�الرقابة�ا��بائية�م

  .�سب�التحصيل�الضر����إال�أن�ذلك�غ���كفيل�بتحقيق�الفعالية����أداء�امل�ام�املو�لة��ال��اأجل�ز�ادة�

�إال�أن� �املرجوة ���داف �تحقيق �ع�� �قدر��ا �مدى ��� �يكمن �ا��بائية �الرقابة �فعالية �ع�� �ا��كم باعتبار�أن

ت�دون�ذلك غموض�و �ال���من�بي��ا�نقص�الو���الضر����لدى�امل�لف�ن�بالضر�بةو �املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�حال

�الكفاءة �ما��ستد���و �املاديةو ��م�انيات�ال�شر�ةو�وعدم�استقرار�ال�شر�عات�الضر��ية�إضافة�ا���نقص �ذا

�ن�و �ب�ن�مختلف��دارات�جراءات�الكفيلة�بتحسي��ا��الت�سيق�و�ضرورة�اتخاذ��ل�الوسائل تحس�ن�العالقة�ب

  .امل�لف�ن�بالضر�بةو ��دارة�ا��بائية

  اختبار���ة�الفرضيات

��و�� ة ا��بائية �دارة طرف من املستخدمة الردعية الوسائل أ�م من ا��بائية الرقابة :الفرضية  لز�اد

ة�و �كذا��ج�زةو �ذلك�من�خالل�ا��قوق�املمنوحة�ل�او �،�فات��ت�����ا�الضر��� التحصيل ال�يا�ل�التنظيمي

  .العقو�ات�ا��بائيةو �ال����س�ر�ع���تطبيق�القوان�ن�باالضافة�ا���مختلف�الغرامات
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 تتم���بنقصان��انت�و �تلعب�الرقابة�ا��بائية�دورا��اما����عملية�التحصيل�الضر���،�ح��: الفرضية�الثانية

ةذلك�من�خالل�دور�مختلف�و �ة�فات��ت�����ايفعالال ن�و �اش�ال�الرقابة�ا��بائي ف�ع ال����سا�م����الكش

  .�عمال�التدل�سية�ال���يقوم���ا�امل�لف�ن�بالضر�بة�

إن�الرقابة�ا��بائية����ا��زائر�كفيلة�لوحد�ا�لكبح�عملية�ال��رب�الضر���،�فات��ت�عدم�: الفرضية�الثالثة

�من�خالل�و �����ا ��الفصل�الثا�ي �اليھ�� ا�ما�استطعنا�الوصول �تدارك��ذ ت�ا��ديثة�ملحاولة م��جراءا ا�

�ا��بائية �الرقابة �فعالية �الثغراتو �نقص �لسد �الالزمة �ال�شر�عية ��جراءات ��� كذا�و �النقائصو �املثمثلة

��دار�ة �مع�و ��جراءات �بالت�سيق �امليدانية ��جراءات �فضال�عن �العنصر�ال�شري �كفاءة �تحس�ن ��� املتمثلة

  .املصا����خرى 

  راسةالد نتائج  

� توصلنا جوانبھ �� و�عمقنا للموضوع دراس�نا خالل ومن   :  ي�� فيما أغل��ات�تمثل ال�� النتائج من مجموعة إ�

 �� تؤثر أداة ل�و��ا �ذاى��عد بل فحسب الدولة نفقات يمول  ما�� مورد ل�و��ا ل�ست ك��ى  أ�مية للضر�بة -

  . �قتصادي �ستقرار تحقيقك �قتصادية �وضاع

ة �ستقرار وعدم الغموض من الضر��� النظام �عا�ي - � إضاف م ا��بائية �دارة كفاءة ضعف إ�  �صالحات ورغ

� محور�ا �ان وال�� املسطرة و��داف الطموحات عن البعد �ل �عيد مازال أنھ إال إدخال�ا تم ال��  �سا��

  .الضر��� وال��رب الغش محار�ة

ة التنظيمية ال�يا�ل تطو�ر تم  - ن أك�� التقرب أجل من ذلكو  ا��ديدة، �ج�زة واستحداث ا��بائية للرقاب  م

ة لل�يا�ل تدعيما املركزي، املستوي  ع�� ا��بائية املراقبة مص��ة إ�شاء تم كما بالضر�بة، امل�لف  املركز�

  .الضر��� ال��رب م�افحة �� وا���و�ة

ة خالل من و�تم جما��،�  دخلال للضر�بة ا��اضع�ن املعنو��ن أ��اص بدخول  املعمق التحقيق يختص -  مقارن

ھ حياتھ مسار مراقبة تتم كما امل�لف، لدى فعال املوجودة واملمتل�ات املداخل مع ��ا املصرح الدخول   وممتل�ات

� وتمتد ال��صية   . عائلتھ أفراد إ�

 �جراءات من للمز�د تحتاج أل��ا وذلك املعمق التحقيق خالل من املس��جعة والغرامات ا��قوق  مبالغ تنخفض -

  .للضر�بة ا��اضعة امللفات عدد لرفع ال�شر�ة اتم�اني�  ز�ادة إ�� إضافة، القانونية

ة �� الضر��ية �دارة عتمد��- � بالدرجة ميدانيا ا��بائية الرقاب  املصوب والتحقيق املحاسبة �� التحقيق ع�� �و�

� الضر��� �صالح �عد ظ�ر الذي ا��بائية الوضعية مجمل �� التحقيق وكذا   .والعقو�ات بالغرامات ت�ت�� أن إ�

عاال دورا يلعب األخرى واملؤسسات اإلدارات تلفمخـ�و بائيةا��ـ اإلدارة ب�ن�التام التنسيق إن  -  تبادل يف ف

  .اـالل�ـاستغ و عهاجمـ�حيث من  املعلومات

 التحصيل على ا��ـقدرا من ترفع أن ألحرىبا أو ضرائبها مردود من ترفع أن تستطيع ال بائيةا��ـ اإلدارة إن  -

ھ يتسبب قد يبالضري التحصيل يف فاملشكل ، الصعوبات و العراقيل من موعةمجـ�تواجھ أن دون يبالضري  في

  .أخرى هةجـ من بالضريبة ف�ناملكل و جهة من بائيةا��ـ  اإلدارة الطرفان
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  و�ق��احات التوصيات

ة باملدير�ة التطبيقية ل��الة دراس�نا خالل من تلقينا�ا ال�� املعلومات و�استغاللنا النتائج خالل من  الوالئي

  :ي�� فيما نوجز�ا ال�� التوصيات �عض اق��اح سنحاول ستغانم�ملللضرائب�

 مستويات لديهم ليستـف�ن�املكل أن باعتبار ميعا��ـ يفهمها أن أجل من معقدة غ�� و واضحةن�ن�قوا صياغة -

  .مستوى بدون أو مرتفعة  علمية

�ا اإلعالم استعمال و إدخال على العمل -   .الضريبية اإلدارة صا��م كل يف آل�

غ إيجاد وضرورة ينظم�ا قانو�ي إطار إيجاد ومحاولة الضر��� النظام ي�يح�ا ال�� الثغرات �� النظر إعادة -  صي

  .الضر��� ال��رب مجال �� استخدام�ا يتم ال�� املستحدثة و�ساليب الطرق  ل�ل جديدة قانونية

 املستمر والتدر�ب الت�ون  طر�ق عن وامل�� العل�� مستوا�م رفع خالل من ا��بائية �دارة بموظفي ��تمام -

  .آلخر ح�ن من تطرأ والتعديالت املستجدات �افة ع�� باإلطالع

ب تحس�ن - ع التعامل أسالي ة العالقات بم�اتب ا��بائية �دارات تدعيم خالل من وذلك امل�لف�ن م   و�عز�ز العام

  .بالضر�بة امل�لف�ن ثقة لكسب امل�نية و�تحادات ا��معيات مع وامللتقيات اللقاءات

  .املحقق�ن أو بالضر�بة امل�لف سواء القانون  مخالفة عليھ ث�ت من ع�� صارم عقو�ات نظام إعداد -

  البحث آفاق 

  :مثل ستقبلامل �� أخرى  لبحوث منطلقا ي�ون  أن البحث ذا�ـ خالل من نأمل �خ�� ��

��ونية التجارة -    الضر��� ال��رب رة�ـظا من ا��د �� ا��بائية الرقابة فعالية ع�� ا�ـوتأث��  �لك

   يبالضري التهرب ��ع بالضريبة فـ�نلـللمك املمنوحة الضريبية االمتيازات أثر  - 

  .الدولة م��انية �� الضر��� ال��رب من املس��جعة �موال تقييم -

 .ا��زائري  ا��با�ي النظام ع�� ا��ديد ا��امل املحاس�� النظام تطبيق آثار -
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  .2007،�ا��زائر،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،��2بوز�دة�حميد،جباية�املؤسسات،�ط -1

  . 2001  ، ا��امعية املطبوعات العامة،�ا��زائر�،�ديوان ،املالية حس�ن مصطفى حس�ن -2

  .1998 الثقافة، دار ،مكتبة ،��ردن ا���ومية �ج�زة ع�� واملالية �دار�ة ،الرقابة سليمان حمدي -3

  .1998،�ا��امعية ،الدار ،�لبنان العامة املالية ،�مبادئ هللا عوض حسن ز��ب -4

5- �  ،ا��امعية املطبوعات ديوان،ا��زائر� ،الرا�عة الطبعة، العامة املالية اقتصاديات ،الرو���صا��
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�، العام لالقتصاد املا�� الفن أصول  لدراسة مدخل ، العامة املالية أساسيات ، حش�ش أحمد عادل  -6

  .1992،ال�شرو �للطباعة العر�ية ال��ضة دار،�مصر. القا�رة

  .1984 ،املصر�ة ا��امعة دار،�القا�رة،�مصر، العام �قتصاد دراسة،�القا��� محمد، ا��ميد عبد -7

عر�ية ال��ضة ،دار ،�القا�رة،مصر العامة املالية ،علم الصعيدي هللا عبد -8   .2007 ، ال

  .2006 ،ا��امعية املطبوعات ديوان،�ا��زائر�،�العامة ملاليةا�،.زغدود ع�� -9
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 طروحاتو�الرسائل�  

 ال��رب ظا�رة من ا��د �� دور�او �ا��زائر  �� ا��بائية الرقابة إجراءاتو �آليات ، المية بلقاسم آيت -1

�املاس�� نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة الضر���، ��قتصادية ش�ادة �العلوم :  تخصص ��

  2014 -2013البو�رة� جامعة.والبنوك املالية اقتصاديات
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ة مذكرة ة نيل متطلبات ضمن مقدم  ،كو�نو  مالية صصتخ ادية،صقت� موـلالع �� اجست���امل ش�اد

  2011 - 2010تلمسان،�جامعة

3- ���� �ل�سا�س �ش�ادة �ع�� �ا��صول �متطلبات �ضمن �مقدمة �مذكرة �ا��بائية، �الرقابة �أمينة، حنيفي

  2013- 2012،�مستغانم��سي���املؤسسة،جامعةو �إدارة: العلوم��قتصادية،�تخصص

دعرة�سارة،الرقابة�ا��بائية�وفق�النظام�املحاس���ا��ديد،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�ا��صول� -4

�،تخصص �ال�سي�� �علوم ��� �ماس�� �ش�ادة �املحاس��: ع�� ق �و �التدقي ة�ال�سي��،مراقبة جامع

  2012- 2011،مستغانم
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�ظا�رة�ال��رب�الضر�������املؤسات� -5 ة�و �الصغ��ةرحال�نصر،محاولة����يص املتوسطة،مذكرة�مقدم

�تخصص ��قتصادية، �العلوم �املاجست����� �ش�ادة �نيل �متطلبان �الصغ��ة: ضمن ��سي���املؤسسات

  2008- 2007املتوسطة،�جامعة�ورقلة،و 

ة� -6 �ش�اد �ع�� �ا��صول �متطلبات �ضمن ة �مقدم ضر���،مذكرة �ال �التحصيل ة �فعالي �زو�يدة، سايح

  2011-2010محاسبة�مالية،جامعة�مستغانم،: ل�سا�س����العلوم�التجار�ة،�تخصص

� الرقابة عت��،دور  سليمان -7 ن مقدمة املحاس�ية،�مذكرة املعلومات جودة تحس�ن �  نيل متطلبات ضم

  2012-�2011سكرة�، مالية�ومحاسبة،�جامعة��:�قتصادية،�تخصص العلوم املاجست��،�� ش�ادة

� ل��د �اداة ا��بائية الرقابة فعاليةغزة�م��وك، -8 �مقدمة�ضمن�متطلبات� الضر��� ال��رب � ،مذكرة

�تخصص �ال�سي��، �علوم �املاس����� �ش�ادة �ع�� �: ا��صول ��سكرة، �محاس��،جامعة -2015فحص

2016  

 ا��زائر حالة �ن�الضر��ي والغش ال��رب من ا��د �� ا��بائية الرقابة تفعيل أسلوب العز�ز، عبد لقتا -9

�علوم�ال�سي��،تخصص�ماجست ش�ادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة،  - 2008ا����2003– �����

حاسبة�   .2008-2009،جامعة�املدية�،�مالية�وم

 متطلبات ضمن مقدمة مذكرة،�الضر��� �صالح ظل �� ا��بائية الرقابة دور  تفعيل  ��،الغ عبد كحلة -10

-2011،ملديةا جامعة لية،و د ماليةو �اقتصاد: تخصص� �قتصادية، مالعلو  ��ملاجست���ا ش�ادة نيل

2012  

ة�كأداة�ملحار�ة�الغش -11 ال��رب�الضر���،�مذكرة�مقدمة�ضمن�متطلبات�و �لعبدي�حور�ة،الرقابة�ا��بائي

�علوم�ال�سي��،تخصص �ع���ش�ادة�ل�سا�س��� -2008جامعة�مستغانم،محاسبة�مالية،�: ا��صول

2009  

ة، نجاة نوي  -12 ة فعالي ة الرقاب ة�رسالة�مقدمة�، 2003- 1999ا��زائر �� ا��بائي ضمن�متطلبات�نيل�ش�اد

��املاجست��  ��� ��قتصادية �الصغ��ة: تخصصالعلوم ���املؤسسات �، املتوسطةو ��سي  ،ا��زائرجامعة

2003-2004  

ة مذكرة.،�ا��زائر �� الضر��� النظام فعالية،�السالم وا�واك�عبد  -13 ة نيل متطلبات ضمن مقدم  ش�اد

  2013-2012 ، ورقلة جامعة معمقة�، جبايةو �محاس�ية  دراسات :تخصص،التجار�ة العلوم �� املاس��

 امللتقيات  

ة ترشيد - ��الن العيا��� -1 ة الرقاب ة املؤسساتو �البنوك قطاع ع�� ا��بائي �أعمال�ا ��وكمة املالي

ة �زمة حول  الدو�� العل�� للملتقى مقدمة مداخلة( - ا��زائر حالة ع�� بالتطبيق نتائج�او  �املالي

ةو ة.ال�سي�� علومو ��قتصادية العلوم �لية.العاملية وا��وكمة الدولية �قتصادي  ،عباس فرحات جامع

  )أكتو�ر 21- 20 سطيف

( - ا��زائر� حالة املالية �زمة اثار من ا��بائية الرقابة آليات لتفعيل  مق��ح ايطار نحو – بوعالم ول�� -2

 العاملية��لية ا��وكمةو �الدولية �قتصاديةو��زمة�املالية حول  الدو�� العل�� للملتقى مقدمة مداخلة

 )أكتو�ر� 20- 21 سطيف، عباس فرحات جامعة.ال�سي�� علومو ��قتصادية العلوم
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  2017 للضرائب، العامة املدير�ة.املالية ا��بائية،�وزارة �جراءات قانون  -1

�عمال، -2   2017للضرائب،�،وزارة�املالية،املدير�ة�العامة� قانون�الرسوم�ع���رقم�

  2017 للضرائب العامة املدير�ة. املالية وزارة.املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  -3
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  باللغة�الفر�سية: ثانيا�

1- Ahmed hamini ,l’audit comptable et financier , Algérie ,édition berti ,2001  
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 امل��ص

 

حيث�تطرقنا�ا���مختلف�املفا�يم� يبالضري التحصيل يف ا�ـدور و بائيةجلا الرقابة موضوع املذكرة ذه�ـ جلتعا   

� �أن �ا�� �و�توصلنا �باملوضوع ة الرقابةاملتعلقة �الضر��� �افحةمل �اسلوب �عد ا��بائي �ال��رب   ذلك و ،ظا�رة

 بيج مانا ا�لوحد يالضر� ال��رب ع�� القضاء �ستطيع �ا�الا� � م��ا، ل��د �ا�اج�ز  و �ا�ادوا استخدامب

 الرقابة  واقعتم�تقييم������خ�� ،�زمةال ال علوماتملا ع�� ل��صول  دارات�  ن�ب الت�سيق� اخرى  بطرق  ستعانة� 

ة�ا ة مدى است�تاج ذا� وع�� ، �زائر�ا �� �بائي  م��ا ي��عا ��ال شا�لملا �عض ميتقد ،مع اجزائر �� الرقابة فعالي

  .�بائية�ا الرقابة تفعيل لز�ادة زمةال ال التحس�نات اعطاء و

 : املفتاحية الكلمات 

  . يبالضري التهرب ، يبالضري التحصيل ،�بائيةجلا الرقابة
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