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 شكر وتقدير

 الشكر هلل عز وجل
 نس تعني به ونرجو منه أ ن يلمتس قراء هذا البحث اجلهد اذلي تطلبه منا ونسأ هل تعاىل أ ن نكون قد وفقنا يف معلنا

 "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"
 عرفاان ابمجليل نتوجه بأ مسى عبارات الشكر والتقدير

ىل أ س تاذتنا الفاضةل اليت رافقتنا بتوجهياهتا ونصائ   ها القةم  ا 

 ادلكتورة بن فرج زوين 
ىل لك أ ساتذة اللكي  اذلين بذلوا قصارى هجدمه   ا 

يصال الرساةل النبيةل ملهن  التدريس   يف ا 

ىل لك من قدم لنا يد املساعدة، وخنص ابذلكر السادة:  ا 

طارات مديري  الرضائب وعىل رأ سهم الس يد عامر هممل، ضيافات نور ادلين، قدوج بدر  ا 

 ادلين،

 اخلرباء احملاس بون قرييش نرص ادلين، هش ييل بشري،

 ال ساتذة جدي الربيع، سايس مراد.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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مما ينتج عنها تعديالت أو فرض ضرائب جديدة  ،أساليبهاخيضع بعض املكلفني بالضرائب اىل الرقابة اجلبائية مبختلف 
ي اىل دخول املكلفني مع االدارة اجلبائية يف منازعات جبائية قد تصل اىل احملكمة، مما يؤدي اىل ضرورة عليهم، وهذا قد يؤد  

 .النزاع لفك ئيكحل هنا  اللجوء اىل اخلربة القضائية

تعترب اخلربة القضائية وسيلة من وسائل االثبات واجراء من إجراءات التحقيق اليت يأمر هبا القاضي للفصل يف املسألة 
 ذات الطابع الفين خاص ليس مبقدوره االملام هبا لكوهنا مسألة تقنية فنية كاحملاسبة، اهلندسة والطب ...اخل.

ن اجملاالت إضافة للجبائية منها، قضايا الغش واالحتيال املايل، التأمينات وغريها هبدف ومتتد اخلربة القضائية للعديد م
 الوصول اىل املعلومات احلقيقية والصادقة.

نظرا ألمهية اخلربة القضائية يف فك خمتلف النزاعات واالخذ بنتائجها يف األخري، اخرتنا ربطها مبجال الضرائب ملعرفة 
 ة القضائية يف فك النزاعات اجلبائية، وسيتم دراسة هلذا املوضوع من خالل طرح االشكالية التالية:دور وأمهية اللجوء للخرب 

 ما هو دور الخبرة القضائية في تحقيق العدالة الجبائية؟

 سئلة الفرعية التالية:نطرح األ االشكالية الرئيسية،لإلجابة عن 

 وما هي جماالهتا؟قصد باخلربة القضائية ي   ماذا 
 إىل القضاء؟ اجلبائية تم وصول املنازعاتكيف ي 
 اجلبائية؟املنازعات فك ربة القضائية يف للخ مىت يلجأ 
  حفظ حقوق األطراف املتنازعة؟هل تؤدي اخلربة اجلبائية اىل 

 لإلجابة على التساؤالت الفرعية، يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:
  اخلربة القضائية أسلوب لكشف الغش؛تعترب 
 ات اجلبائية حصرا من طرف املكلفني؛ختلق املنازع 
 ؛يتم دائما اللجوء اىل اخلربة القضائية يف اي نزاع جبائي 
 .تؤدي اخلربة القضائية اىل معلومات حقيقية وصادقة 

 أهمية الدراسة:
ها تنبع أمهية الدراسة من أمهية اخلربة القضائية ودورها يف فك خمتلف النزاعات ال سيما املنازعات اجلبائية لتنوع

وتعددها، وحماولة منا ملعرفة كل االجراءات بداية من تعيني اخلبري لغاية معرفة األساليب والطرق املستخدمة من طرف اخلبري 
 املعتمد يف متابعة ومعاجلة هذا النوع من القضايا )النزاعات اجلبائية( وكيف يتم الفصل فيها.

 أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر منها:
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  ؛واجلبائياحملاسيب  هاجانبيف للخربة القضائية خاصة والعملي النظري  اإلطارالتعرف على 
 ؛التعرف على إجراءات النزاعات اجلبائية لغاية الوصول العتماد خبري 
  ؛احملاسبة واجلبايةوجماالت تطبيقها يف ضائية املستعملة يف جمال اخلربة القمراجعة املفاهيم والتقنيات 
 ؛قضائية يف اجملال اجلبائيتقرير خلربة  التمكن من خالل الدراسة امليدانية على كيفية اعداد 
 يف تطبيق املفاهيم والتقنيات، وذلك للمسامهة يف يواجهها املتعاملني االقتصاديني التحديات اليت  حماولة التعر ف على

 ا.ل مشاكلهرباء القضائيو  يف مساعدة املؤسسات االقتصادية حلاخلزيادة فعالية 

  تسجيل ألمهية اخلربة القضائية يف حسم النزاعات العالقة أمام احملاكم وأهم التحديات اليت تواجه هذا
 النوع من النزاعات.

 أسباب اختيار الموضوع:
 ؛حماسبة وجباية ارتباط املوضوع بتخصص الدراسة 
 وضبط خمتلف  تقنياهتا وأساليبها ومعرفة القضائيةاخلربة  موضوع التعم ق يفمليول الشخصي يف وا الرغبة الذاتية

 القواعد اليت حتكم نطاق تطبيقها ال سيما يف اجملال اجلبائي؛
  على  اطالعناحسب  ل وذلكاملالحظ يف هذا اجملااحلاد مبرجع جديد نظرا للنقص  الساحة البحثيةحماولة إثراء

 املوضوع.

 البحث: منهج
خمتلف هبدف تثمني ما حتصلنا عليه من معلومات من مت  االعتماد يف اجلانب النظري على املنهج الوصفي التحليلي 

للتحكم يف األساليب املعتمدة إلجناز خربة قضائية  أسلوب دراسة حالة استخداممت من الدراسة أما اجلانب التطبيقي  املصادر،
 يف اجملال اجلبائي.

 ة:هيكل الدراس
 للوصول إىل أهداف الدراسة مت تنظيمها يف فصلني:

تناولنا يف الفصل األول اإلطار العام للمنازعات اجلبائية واخلربة القضائية، حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، 
اخلربة ا فيه خصوصيات تناولناملبحث الثاين أما  إلطار املفاهيمي للمنازعات اجلبائية واخلربة القضائية،لاملبحث األول خصص 

 الدراسات السابقة. واألخري لعرضيف اجملال احملاسيب، 
 .حيث تناولنا عدة قضايا كانت بني اإلدارة اجلبائية ومكلفني خمتلفنيالفصل الثاين للدراسة التطبيقية خصص 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل األول:

 اإلطار النظري للمنازعات الجبائية والخبرة القضائية
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 :تمهيد

تستعمل فيه  تعترب املنازعة اجلبائية من أكثر املنازعات انتشارا على الصعيد العملي، وذلك نظرا للدور اهلام الذي
الضرائب يف التأثري يف خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية، وقد تنشأ املنازعة الضريبية بني املكلف بدفع الضريبة 

تعترب  كما كسلطة ضريبية يف حتديد وعاء الضريبة أو تقدير قيمتها.  وإدارة الضرائب حيث تباشر هذه األخرية اختصاصها
األوجه احلديثة للمحاسبة اليت هتتم بإعداد خرباء حماسبني يكونوا على درجة كافية من التأهيل العلمي  احملاسبة القضائية أحد

والعملي للعمل على مساعدة القضاء يف توضيح احلقيقة وإقرار العدالة مبا ميتلكون من معرفة متخصصة مبجال احملاسبة 
 واملراجعة.

والقانون معا للعمل على تقدمي استقصاء وحتري أكثر عمق وأكثر كوهنا متثل إطار متكامل للمحاسبة   إىلإضافة 
 .للمنازعات اجلبائية وكذا اخلربة القضائيةارتباط بالدعوى القضائية، وسنحاول من خالل هذا الفصل تقدمي اإلطار العام 
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 :القضائية للمنازعات الجبائية والخبرة المبحث األول: اإلطار المفاهيمي

فالنزاع يف اجملال  األطراف، بني نشأت ما عادة اليت األخرى النزاعات بقية من ختلوا تكاد خباصية بائياجل النزاع يتميز
 يثار واليت األوىل املرحلة إىلقمنا بتقسيمها  أساسيتني، مرحلتني له النزاع فهذا النزاعات، باقي عن ومميزاته خصائصه له بائياجل

 انتقال يتم مبوجبها اليتو  الثانية املرحلة أما نفسها، اإلدارة مستوى على إما بائيةاجل واإلدارة املكلف بني الضرييب النزاع فيها
 فهو واألوجه، األسباب من العديد له الضرييب فالنزاع أخرى جهة من .القضائية احملاكم إىل اإلدارة مستوى من الضرييب النزاع
 هذه وأثناء الدولة، خزينة إىل قيمتها ونقل الضريبة دين تصفية غاية إىل الوعاء حتديد من ابتداء الضريبة خيص ما بكل مرتبط

 بقيمة أو املطبق باملعدل تعلق ما سواء اخلالفات بعض أخرى جهة من بائيةاجل واإلدارة جهة من املكلف بني تنشأ قد املراحل
، وهنا يتم االستعانة القانونية املواعيد وكذا اإلجراءات احرتام وعدم التشريعية النصوص تطبيق يف اخلطأ خالل من أو الضريبة

خاصة مع التطور  أكثر وسيلة من وسائل االثبات أصبحت تأخذ أمهية أكرب وتفرض وجودها باخلربة القضائية حيث تعترب
انب النظرية أهم اجلو  إىليف هذا املبحث  قالسريع اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل دراستها بصورة جيدة سوف نتطر 

 .واملفاهيمية

 المطلب األول: ماهية المنازعة الجبائية وأسبابها:
 وأثناء أعبائها ونفقاهتا، ملواجهة الدولة حتتاجها اليت الالزمة املداخيل توفري أجل من مهامها بأداء اجلبائية اإلدارة تقوم

وهذا ما  الضريبة ملبالغ اجلربي لتحصيلا طرق أو الوعاء مقدار حول املكلف وبنب نهابب نزاعات أتنش قد بعملها قيامها
 سنتطرق إليه يف هذا املطلب.

 :مفهوم المنازعة الجبائية:أوال
من  ا أو الفصل فيها ميكن حلهيتوال ،املكلفني واالدارة اجلبائية بني خالفاتاملنازعة اجلبائية هي كل ما ينتج عن 

فرض الضريبة من طرف االدارة اجلبائية بعض اخلالفات مع املكلفني ، فعادة ما يواجه 1خالل اجراءات ادارية أو قضائية
فقد يكون هذا اخلالف متعلق بتطبيق النصوص التشريعية وعدم احرتام االجراءات، أو يكون ناجتا عن أخطاء يف  ،بأدائها

حتديد الوعاء اخلاضع  معدالت فرض الضريبة، كما ميكن أن يكون هذا النزاع ناتج عن تعسف من طرف االدارة اجلبائية يف
 غاية التحصيل. إىلكل ما يتعلق بالضريبة ابتداء من حتديد الوعاء يف   قد ينشب نزاع مع االدارة اجلبائيةأي للضريبة، 

، فالنزاع اجلبائي مع حصول مشاكل وخالفات بني أطرافذهن السا إىلإن كلمة "منازعة" مبجرد النطق هبا يتبادر 
من جهة أخرى حول حتديد  اجلبائيةطبقة على اخلصومة اليت تثار بني املكلف من جهة واالدارة يتضمن جمموعة القواعد امل

النظر يف حتديد  ةمن أجل اعاد اجلبائيةدارة وربط الضريبة من جهة وحتصيلها من جهة أخرى. اذ حيق للمكلف خماصمة اإل
 2.الوعاء أو يف التحصيل وطرقه

ات القائمة بني املكلفني بالضريبة واالدارة اجلبائية نتيجة سوء تقدير االدارة اجلبائية املنازعة اجلبائية هي جمموعة اخلالف
 للوعاء الضرييب أو وقوع مشاكل يف التحصيل. 

                                                           

. 10ص، 3102 فرج عبد العال: اهناء املنازعة الضريبية على الدخل بطريقة االنفاق، دار النهضة العربية، القاهرة، فريز و خريي عثمان  1
  

 .10ص ،3101كوسة فضيل: الدعوى الضريبية واثباهتا يف ضوء اجتهادات جملس الدولة، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،    2



للمنازعات الجبائية والخبرة القضائيةاإلطار النظري  الفصل األول  

 

4 
 

 : عناصر وأنواع النزاع الجبائي:ثانيا

 النزاع الجبائي:  عناصر-1

 1:يف تتمثل ،عناصر ثالثة بوجود إالا  ضرييب نزاع عن التكلم ميكن ال
 تضيهتقالضريبة وحتصيلها بناء على ما  دين بتحديد تقوم اليت فهي النزاع يف طرفا اجلبائية اإلدارة تكون أن وجوب 

 ؛اجلبائيةالتشريعات 
  ؛هليإالقائمة، حبيث يتم الرجوع  اجلبائيةواجب التطبيق للفصل يف املنازعة  اجلبائيأن يكون التشريع 
  حصر  ، كعملياتالضريبةاليت يكون هلا تأثري يف حتديد دين  اجلبائيةأن ترتبط املنازعات اجلبائية بعمل من األعمال

 خزينة الدولة. إىلربط الضريبة وحتصيل قيمتها من ذمة املكلفني ، املكلفني

 :الجبائيالنزاع  أنواع-2
 2:ذكر ميكن واألسس املعايري من لعديدل اجلبائي النزاع تقسيم االستناد يف يتم

 إىل الضرائب تقسيم يف املتبعة املعايري إىل املعيار هذا حسب اجلبائي النزاع تقسيم يف االستناد يتم :حسب نوع الضريبة 
املباشرة، واخر متعلق  بالضرائب متعلق نزاع إىل اجلبائي النزاع تقسيم ميكنأي  مباشرة غري وأخرى مباشرة ضرائب

  .بالضرائب غري املباشرة
 :الضرييب بالوعاء مرتبط نزاع إىل اجلبائي النزاع تقسيم ميكن املعيار هذا فحسب حسب المرحلة التي تمر بها الضريبة 

 حول قيمة اجلبائية واإلدارة بالضريبة املكلف بني تنشأ اليت املنازعات تلك هي الوعاء بالتحصيل، فمنازعات متعلق ونزاع
 ما كل فهي التحصيل منازعات املكلف، أما من األداء الواجبة الضريبة قيمة حلساب كأساس املتخذ الضرييب الوعاء
 الضرييب. التحصيل بطرق يرتبط

 يكون أن إما نوعني، إىل ينقسم اجلبائي النزاع أن جند املعيار هذا حسب الجهة المطروح أمامها النزاع الجبائي: حسب-ج
حد  يف القرار مصدرة اجلبائية اإلدارة أمام مطروحا النزاع يكون أن هو اإلداري فالنزاع قضائيا، نزاعا يكون إداريا، وإما نزاعا

 طرح أن ونضيف لتحصيل،اأو  الوعاء منازعات حالة أمام كنا سواء املختصة اجلهة إىل التظلم برفع املكلف يقوم ذاته، حبيث
 فهو القضائي اجلبائي النزاع أما اإلداري، النزاعي الطعن خانة يف يدخل اختياريا يعد والذي الطعن جلان أمام اجلبائي النزاع
 .القضاء مستوى على يكون الذي النزاع

 أسباب النزاع الجبائي:ثالثا: 
تكون متعلقة  وأ ،أو االدارة اجلبائية بائي،ريع اجلقد تكون مرتبطة بالتش ،سباباأل جمموعة من ىلإيعود النزاع اجلبائي 

 باملكلف
 
 
 

                                                           
 .90ص ،2005اجلزائر،  مليلة، عني اهلدى، دار ،الجزائري التشريع في الجبائية المنازعات :عزيز أمزيان1

اجلزائري، مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االدارية  التشريع ظل يف الضرييب النزاع لتسوية القانوين النزاع حيي: بدايرية  2
 (.30-32، ص)310َ0/3103احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية  والقانونية، ختصص قانون اداري وادارة عامة، كلية
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 :جبائيمتعلقة بالتشريع ال أسباب-1
 ،جهة من بالضريبة املكلفني بني والتفسري الفهم اختالف إىل بائياجل التشريع متيز اليت السلبية اخلصائصقد تؤدي 

ىل حدوث سوء يف الفهم وصعوبة إ، كما قد تؤدي كثرة التعديالت املدخلة على النظام اجلبائي أخرى جهة من بائيةاجل واإلدارة
 : 1ىلإ بائياجل التشريع إىل تعود اليت بائيةاجل املنازعة أسباب إرجاع ميكن العموم علىو  التطبيق،يف 

 وخمتلف بائيالتشريع اجل بني التعارض حىت أو أنواعه، مبختلف بائياجل التشريع نصوص بني التنسيق عدم أو التعارض 
 ؛بالضريبة الصلة ذات والتشريعات القوانني

  تشريعها، املراد الضريبة نوع حسب وذلك قوانني عدة خالل من يكون بائياجل التشريع أن جند العملي الواقع يف 
 حدوث إىل يؤدي قد ثانية جهة من التشريع هذا على املدخلة الكثرية جهة والتعديالت من القوانني كثرةل ونتيجة
بواجباته  املكلف قيام عدم إىل أو الضرييب االزدواج حاالت إىل ذلك يؤدي قد كما .املوجودة بني القوانني تعارض

 ؛بائيةاجل واإلدارة املكلف بني بائياجل النزاع نشوب إىل يؤدي الذي األمر بائية،اجل
 على هذا مبين اإلخضاع فنظام الضرييب، الوعاء قيمة لتقدير اجلزايف النظام على االعتماد يف بائياجل التشريع مغاالة 

 تضخيم يف للمغاالة اجلبائية اإلدارة أعوان طرف من تعنت هناك يكون قد وبالتايل الضرييب، للوعاء التقرييب التقدير
 اإلدارة أعوان طرف من حتديده مت مبا املكلف رضا عدم غلى يؤدي الذي األمر باملكلف، اخلاص الضرييب الوعاء قيمة

 ة؛اجلبائي املشاكل يف الوقوع عنه ينجر مما جلبائيةا
 اتسامه وعدم اجلبائي يتميز هبا التشريع قد اليت اجلمود طويلة، فخاصية لفرتات تعديله وعدم اجلبائي التشريع مجود 

 قصوره ىلإ يؤدي مما البيئة االقتصادية، يف حتدث اليت للتغريات التشريع هذا مواكبة عدم إىل يؤدي والتحديث بالتطور
 .اجلبائيالصلة باجملال  ذات والتغريات املستجدات بكل واإلحاطة واجهةامل عن

 :الجبائيةمرتبطة باإلدارة  أسباب-2
 التزام على وحرصها اجلبائي التشريع تطبيق على القائمة اجلهة هي، فاجلبائي النزاع نشوب يف اجلبائية اإلدارة تساهم

 النزاع نشوب إىل املؤدية أخطائها تقليل أجل من الكفاءة من قدر على تكون أن فال بد هذا وعلى ،اجلبائي بالواجب املكلفني
 2يف: اجلبائية لإلدارة تعود اليت اجلبائي املؤدية للنزاع ، وعليه فاألسباباجلبائي

 هؤالء قيام شكل تأخذ قد واليت القانون، مبوجب هلم املمنوحة السلطات استخدام يف اجلبائية اإلدارة أعوان تعسف 
 التكليفية للمكلف؛ املقدرة مع يتالءم الذي احلقيقي املقدار من بأكثر الضرييب الوعاء بتقدير األعوان

 املخالفات هذه التطبيق، خمالفات من العديد اجلبائية اإلدارة أعوان طرف من اجلبائي التشريع تطبيق حني ينجم قد 
 نشوب النهاية يف عنه ينجر مما وطرق التطبيق آليات وإجراءات يف اخلطأ أو اجلبائي التشريع فهم عدم بسبب تكون

 ؛اجلبائية كلفني واالدارةامل بني اخلالف
 الفساد املايل غرار على خاصة بصفة اجلبائية واإلدارة عامة بصفة العمومية اإلدارات يف السلبية الظواهر انتشار 

 لبعض حماباة هناك تكون فقد اإلدارة، هذه الصحيحة ألعوان املهنية العملية تقويض إىل يؤدي الذي األمر واإلداري،
 الدولة. خزينة إىل املكلفني ذمة من اجلبائي الدين الضرييب وحتصيل الوعاء تقدير خبصوص ومغاالة املكلفني

                                                           
 ية، جامعة اجلزائربدري مجال، عملية الرقابة اجلبائية على الغش والتهرب الضرييب، مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع إدارة ومال  1

 . 23، ص3119-3110، السنة اجلامعية 10
  159.ص ،0900، البيضاء الدار اإلصالح، : الثاين اجلزء – املغرب يف املباشرة الضرائب بعوش، صباح1  
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 تتعلق بالمكلف: أسباب-3
 نأحيث  ،اجلبائيالنظام  هذا فعالية يف كبري بدور ويسهم اجلبائي النظام مكونات ضمن مهمة حلقة املكلف يعترب

، اجلبائي التشريع تطبيق على الساهرة اجلبائية واالدارة بالضريبة املكلفني بني عدائية وجود على يؤكد العملي والتطبيق الواقع
 حتاول دوما هنب أمواله اجلبائية اإلدارة بأن منه اعتقادا اإلدارة جتاه اجلبائية بالتزاماته اإليفاء من التملص دائما حياول فاملكلف

 1:يف ،اجلبائية واإلدارة املكلف بني ينشأ الذي اجلبائي النزاع أسباب توضيح وميكن مرتفعة، نسبا منها وتأخذ
 سببه هذا الوعي الدولة، نقص جتاه بالتزاماته اإليفاء عدم إىل به يؤدي الذي األمر املكلف، لدى اجلبائي الوعي نقص 

 املواطن إدراك خالل من املالية تربز عامة، فالثقافة بصفة واملواطن خاصة بصفة املكلف لدى املالية الثقافة نقص
 الدولة. جتاه املالية والواجبات للحقوق

   حيث اجلبائية التزاماته املكلف به جيابه الذي اإلمهال يف اجلبائي والوعي يتجلى نقص الثقافة املالية اجلبائييف اجملال ،
  :يف اجلبائي الوعي يتجلى نقص

 يف به بالتصرحيات اخلاصة يقوم ال املكلف أن عادة فنجد املكلف، حق يف اجلبائية التشريعات تلزمه مبا االهتمام عدم 
 الضرييب؛ للوعاء اإلداري التحديد طريقة إىل اجلبائية اإلدارة جيرب الذي األمر احملدد، الوقت

 إىل مما يؤدي ،التأخري عن الناجتة الغرامات فرض إىل يؤدي الذي اخلزينة، األمر جتاه اجلبائية احلقوق دفع يف التأخر 
 .اجلبائية النزاعات الديون فتنشأ هذه سداد على قادر جيعله غري مما املكلف على اجلبائي العبء تثاقل

  :الجبائية المنازعةخطوات  :الثاني المطلب
 استكمال يف اإلجباريةاألوىل  وخطوته اجلبائي النزاع مراحل أول القرار مصدرة اجلبائية االدارة أمام اجلبائي النزاع يعد

خبصوص  النزاع أو بالوعاء متعلقا ءاسو  نوعه كان مهما اجلبائي املشرع، فالنزاع أتاحها اليت الطرق النزاع مبختلف فض
حتديد  مضمونه يكون قد القرار هذا القرار، مصدرة اجلهة اإلدارية أمام يرفع وأن البد إجراءاته على واالعرتاض التحصيل

التحديد  طريق عن أو الوعاء تقومي إلعادة املؤدية اجلبائية بالرقابة القيام بناءا على املكلف التقدير وتبليغ الضرييب الوعاء
 إىل املكلف ذمة من اجلبائي للدين اجلربي والتحصيل املتابعة قرارات إصدار القرار مضمون يكون قد اجلزايف، كما أو اإلداري
 .العامة اخلزينة

 حقوقهم حتصيل من متكنهم عدم حالة يف املختص القضاء إىل اللجوء بالضريبة للمكلفني اجلزائري املشرع أجازحيث 
 أو اجلبائية، اإلدارة أمام اإلجباري بالطعن واملتعلقة منها اإلجبارية سواء هلم، املتاحة اإلدارية السبل عرب وكاملة مرضية بصفة

 الوحيد السبيل اجلبائية الدعوى تعترب حبيث هلم، مرضية غري راراتق عن مجيعها أسفرت واليت الطعن بلجان واملتعلقة االختيارية
 .القضاء أمام اجلبائية اإلدارة مواجهة يف بالضريبة للمكلف املتاح

 الجبائية اإلدارة مستوى على الجبائية المنازعة: أوال
 منازعات الوعاء:  -1

 األساليب خمتلف تتبع اجلبائية الضريبة، فاإلدارة مسار يف وحامسة مهمة مرحلة الضرييب الوعاء حتديد مرحلة تعد
 الوعاء حتديد مسألة الضريبية. إن لفرض أنظمة عدة على حيتوي اجلزائري اجلبائي النظام أن الوعاء، كما بتحديد املتعلقة
 قيمة املكلف يتقبل ال األحيان من كثري ففي اجلبائيةواإلدارة  بالضريبة املكلف بني املشاكل من تثار بشأهنا العديد قد الضرييب
 اجلبائية، وضعيته عن مغلوطة تصرحيات يقدم قد املكلف فإن أخرى جهة من الضريبة، لفرض كأساس واملتخذ احملدد الوعاء

                                                           

.32فريز فرج عبد العال، مرجع سابق، صو خريي عثمان   1
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 اليت الرقابة إطار يف اكتشافه مت ما على بناءا الوعاء تقدير بإعادة تقوم فهي اجلبائية اإلدارة يف يد حق اجلبائية الرقابة أن وطاملا
 1.اجلبائية واإلدارة املكلف بني اجلبائي النزاع إشكالية تبدأ هنا ومن املكلف، هذا هلا خيضع

 جال رفعه:آالشكلية للتظلم االداري المسبق ومحتواه و الشروط-أ
 بدال حمددة لرفعها وآجال شكلية شروط من بالشكاية تعلق ما وخاصة اجلبائي النزاعينظم قانون االجراءات اجلبائية  

 اجلبائيففي اجملال  العام يقيد اخلاص لقاعدة العام للتقاضي، ووفقا اإلطار حيدد الذي واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من
 الشكلية الشروط نتناول سوفلذا  اجلبائية، اإلجراءات قانون يف يتعلق هبا املوجودة ما وكل للشكاية املنظمة بالقواعد نأخذ
 .اجلبائية اإلدارة إىل رفعها لاوآج الشكاية حمتوى وكذا الشكاية يف تتوفر أن البد اليت

 )شروط التظلم االداري المسبق )الشكاية 
 الوعاء مقدار يف اجلبائية اإلدارة ملنازعة املكلفني طرف من املرفوعة بالشكاوى املتعلقة الشكلية القواعد حتديد مت لقد

 ىلإ يؤدي الشروط هذه خمالفة أن كما اإلجراءات اجلبائية، قانون يف اجلزائري املشرع طرف من الضريبة لفرض كأساس املتخذ
 :2يلي ما نذكر املشرع وجبهاأ اليت الشروط مجلة ومن الشكاية قبول عدم

 شركات األشخاص أعضاء أو مجاعية ضريبة عليهم تفرض الذين املكلفني ماعدا فردية الشكاوى تكون أن جيب 
 على شركتهم؛ املفروضة الضرائب خبصوص مجاعية شكوى تقدمي هلم ميكن

 نوعني أو ضريبة من أكثر الواحد التظلم يف اجلمع ميكن ال أي ،قضية لكل بالنسبة منفردة الشكاوى تقيد أن جيب 
 املكلف؛ عوز حالة يف والتخفيض اإلدارة طرف من املرتكب املادي اخلطأ حالة يف كاإلعفاء الطلبات، من خمتلفني

 فيه الذي سجلت اجلدول من املادة رقم عليها، املعرتض الضريبة نوع القبول عدم طائلة وحتت الشكاوى تتضمن أن 
 الدفع؛ أو مبلغ االقتطاع تثبت بوثيقة الشكاوى ترفق جداول يف تسجل ال اليت الضرائب حالة ويف الضريبة،

 الطابع؛ حلقوق خاضع غري عادي ورق على الشكاوى حترر أن جيب 
 بشرط طرف الوكيل من ممضاة تكون أن ميكن كما اليد، خبط صاحبها طرف من موقعة الشكاوى تكون أن جيب 

 يف قانونا املسجلون الوكالة احملامون تقدمي من يعفى .اجلبائية اإلدارة تسلمها مطبوعة على حمررة رمسية وكالة يقدم أن
 .للمحامني الوطنية النقابة

 :اآلجال العامة لقبول الشكاية 
 الثانية السنة من ديسمرب31غاية  إىل بالضريبة املكلف طرف من املرفوعة التظلم )الشكاية( لقبول العامة اآلجال حتدد

 من 03 املادة من األوىل الفقرة حسبو  ملضمون الشكوى، املوجبة األحداث حصول أو للتحصيل اجلدول إدراج سنة تلي اليت
 إدراج بني املمتدة الفرتة طول للتحصيل مدرجة ما بضريبة املتعلق تظلمهيرفع  أن للمكلف حيق فإنه 3اجلبائية اإلجراءات قانون

 حصول أو للتحصيل اجلدول إدراج سنة تلي اليت الثانية السنة من يوم آخر غاية إىل املوجب للتظلم احلدث حصول أو اجلدول
 .التظلم لرفع األحداث املوجبة

 
 

                                                           

.01، ص3112أمزيان عزيز، املنازعات اجلبائية يف القانون اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،   1  
 .02، املادة 3100 قانون االجراءات اجلبائية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  2

.03قانون االجراءات اجلبائية، مرجع سابق، املادة   3 
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 والتحقيق في الشكوى: البث-ب
 عند للمشتكي باالستالم إشعار بتقدمي الشركات كربيات مديرية أوالضرائب  مراكز أو الوالئيةالضرائب  مديرية تقوم

 جلميع استفائها من التأكد بعد الشكوى يف التحقيق مباشرة يتم أين خاص، سجل يف الشكاية تسجيل ويتم للطعن، تقدميه
 .الشروط

 :التحقيق في الشكوى 
 املختص الضرائب مفتش للضرائب الوالئي املدير يأمر احلالة حسب اجلبائية اإلدارة جهات إىل الشكوى وصول عند

 غريه من األعلم يكون وبالتايل الضرييب الوعاء بتحديد املكلف األخري هذا ألن ،1الشكاية موضوع يف حتقيق بإجراء إقليميا
 يف بالطعن األمر تعلق إذا اجلبائية الرقابة أعوان إىل التحقيق يسند أن ميكن الشكوى، كما موضوع بالضرائب يتعلق ما بكل

 توصلوا ما تقدمي تربيراهتم بشأن بغرض وذلك املكلف حماسبة يف بالتحقيق القيام أثناء املصاحل قامت هبا هذه اليت التقديرات
 . بالضريبة املكلف مداخيل تقدير أثناء إعادة إليه

 :البث في الشكوى 
 دراسة يف تتجاوزها أال جيب آجال لإلدارة منح كذلك ،شكواه بتقدمي بالضريبة للمكلف آجاال اجلبائي املشرع منح 
، وختتلف الضريبة طبيعة حسب وكذلك الشكوى يف الناظرة اجلهة حسب النزاعية الشكوى يف البث آجال وتتحد الطعون،

  2اآلجال باختالف املصلحة اليت تبث يف الشكوى.

 منازعات التحصيل: -2
ان املنازعات املتعلقة بالتاحصيل ختتلف اختالفا جذريا عن منازعات الوعاء، حيث أن املكلف بالضريبة ال ينازع يف 
شرعياة أو أساس تقدير الضريبة أو ربطها كما هو الشأن يف الوعاء، ألن املكلف يف هذه احلالة يكون قد تقبال أساس فرض 

ا ينازع يف التاحصيل اجلربي أ  موضوع فإنا  وعليه .هلذا الغرض اجلبائيةو يف سندات املتابعة اليت تستعملها اإلدارة الضريبة إّنا
احلجز  إلغاء وإماا بطلب بالتاسديد نفسه االلتزام بوجود أو الشكلية إلجراء املتابعة، بالشرعية إما يتعلاق التاحصيل منازعات

 وضع قبل واآلجال اإلجراءات بعض باحرتام اإلدارة املشرع ألزم حيث احملجوزات، اسرتجاع أو القابض طرف من املباشر
 3التاحصيل. أدق حيز مبعىن أو التنفيذ حيز الضاريبة

 لمنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة:ا - أ
 إجراءات بسندات املكلف تبليغ يتم حيث استحقاقها، سريان نطاق الضريبة دخول بعد مباشرة املتابعة إجراءات تبدأ

 املؤقت الغلق إىل اللجوء خالل من الضريبة يدفع مل الذي املكلف ضد التنفيذية اإلجراءات مباشرة يف البدء وبالتايل املتابعة
 إجراءات على لالعرتاض للمكلف احلق منح اجلزائري املشرع أن إليه اإلشارة نود وما البيع، مث واحلجز التجاري للمحل
 على االعرتاض له ميكن كما املتابعة، إجراءات على اعرتاضه خالل من اجلبائية اإلدارة منازعة يستطيع فاملكلف املتابعة.

 .4القصري التحصيل
 

                                                           

.31أمزيان عزيز، املنازعات اجلبائية يف القانون اجلزائري، مرجع سابق، ص   1  
.03قانون االجراءات اجلبائية، مرجع سابق، املادة   2

  
 .32مرجع سابق، ص  ،أمزيان عزيز  3
 .03مرجع سابق، ص ،كوسة فوضيل   4
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 االعتراض على إجراءات المتابعة: 
 املتابعة إجراءات تتم حيث ،شكلية وإجرائية عيوب وجود حالة يف املتابعة إجراءات االعرتاض على للمكلف حيق

 احملضرين إىل فيسند التنفيذي للحجز بالنسبة أما القضائيني، احملضرين يد على تتم قد كما قانونا املعتمدين أعوان يد على
 وتتمثل الضريبة، حتصيل تاريخ سريان مبجرد اجلبائية للجداول املمنوحة التنفيذية القوة تتم حبكم املتابعات ممارسة القضائيني
 .1البيعأو  احلجز أو املهين للمحل املؤقت الغلق يف التنفيذية اإلجراءات

  :طلب ايقاف التسديد 

 موضوع كان مهما أو التسديد إجراءات حول أو الضريبة مقدار يف الضرائب إلدارة بالضريبة املكلف منازعة إن
 اإلدارة منازعة خبصوص املكلف طرف من املرفوعة فالشكاية الضريبة، من املستحقة للمبالغ التسديد يوقف ال النزاع

 اليت احلقوق تسديد توقف ال املكلف حق يف الضريبية تقوم اليت املتابعة إجراءات على حىت أو الوعاء مقدار حول الضريبية
هنا جند أهنا مضمو  وبقراءة من قانون االجراءات اجلبائية  07إىل املادة  بالرجوع لكن العمومية، اخلزينة جتاه املكلف عاتق يف

 اليت الشروط من مجلة توفر مع لكن حوهلا املتنازع املبالغ خبصوص التسديدتعطي احلق للمكلف بالضريبة يف طلب تأجيل 
 :2يف تتمثل
 خبصوص الدفع لتأجيل صرحيا طلبا املتابعة إجراءات حول أو الوعاء مبنازعات املتعلقة شكواه يف املكلف يضمن أن 

 حوهلا؛ املتنازع احلقوق
 02و 03املواد  يف عليه املنصوص وبالشكل اآلجال ضمن مقدمة املكلف هذا تقدم ا اليت الشكاية تكون أن البد 

 قانون االجراءات اجلبائية، من
  اجلبائية اإلجراءات قانون من 74 املادة مضمون من االستفادة يطلب بأنه صراحة شكواه يف املكلف يذكر أن 

 .حوهلا املتنازع احلصص تسديد إيقاف خبصوص
 من لالستفادة شكواه يف املكلف يضمنه الذي التسديد إيقاف طلب أن اإلطار هذا يف إليه اإلشارة نود وما

حلقوق املتنازع حوهلا أو ا قيمة من % 20 قيمته ما تسديد عليه يفرض اجلبائية اإلجراءات قانون من 74 املادة نص
  .يف النزاع الفصل حني إىل الباقي املبلغ دفع ويرجأ التأخري غرامات من ما تعلق هبا

 المنازعة الجبائية أمام الجهات القضائية:ثانيا: 

 الجبائي أمام المحكمة االدارية: النزاع-1
 الطابع ذات العمومية املؤسسات أو البلدية أو الوالية أو الدولة تكون اليت الدعوى تلك هي اإلدارية الدعوى إن

 فحص ودعوى والتفسريية اإلدارية القرارات إلغاء دعاوى يف بالفصل ختتص اإلدارية احملاكمحيث أن  فيها، طرفا اإلداري
 :3عن الصادرة املشروعية
 الوالية مستوى على للدولة املمركزة غري واملصاحل الوالية، 
 للبلدية األخرى اإلدارية واملصاحل البلدية، 
 اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسات. 

                                                           
 .72قانون االجراءات اجلبائية، مرجع سابق، املادة   1
 (.02-03)قانون االجراءات اجلبائية، مرجع سابق، املادة   2

 . 010، املادة 3110املدنية واالدارية، اجلزائر،  اإلجراءات قانون العامة، األمانة اجلمهورية، رئاسة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية  3
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 اليت فاملنازعات هذا وعلى، الواليات مستوى على املوجودة املمركزة غري املصاحل قبيل من تعد اجلبائية اإلدارة أن حيث
 1.اإلدارية احملاكم النوعي االختصاص حيث من تتبع اجلبائية واإلدارة بالضريبة املكلف بني تثور

 الدعاوي االدارية: أنواع-أ
 :2نالحظ وجود نوعني من الدعاوي االدارية

  :الدعاوي الشخصية  
 أساس على املختصة القضائية اجلهات أمام واملصلحة الصفة أصحاب من املرفوعة القضائية الدعاوى جمموعةوهي 

 من محايتها أو املكتسبة الشخصية حبقوقهم هلم االعرتاف أو بتقرير املطالبة منها الغرض إذ شخصية، قانونية وأوضاع مراكز
 الالحقة واملعنوية املادية األضرار إلصالح والالزم والعادل الكامل التعويض خالل من وذلك املختصة، القضائية اجلهات طرف
 العقود، دعاوى املسؤولية، أو التعويض دعوى الشخصية الدعاوى أشهر ومن املشروع، وغري الضار اإلداري النشاط جراءهبم 

 .مكتسبة شخصية حقوق محاية تستهدف اليت التفسري دعاوى بعض

 :الدعاوي الموضوعية 
 عامة، قانونية وأوضاع مراكز أساس على وترفع تؤسس اليت الدعاوى تلك هي املوضوعية القضائية الدعاوى إن

 األعمال شرعية محاية عن ناهيك العامة القانونية واألوضاع للمراكز القضائية احلماية حتقيق املوضوعية الدعاوى وتستهدف
 الدعوىو  اإللغاء دعوى، اإلدارية التفسري دعوى: املوضوعية القضائية الدعاوى أشهر ومن الدولة، يف القانوين والنظام اإلدارية
 .اجلبائية

 :الجبائية الدعوى رفع شروط-ب
 :إىل الشروط هذه نقسم أن وميكن ،اإلداري القضاء أمام اجلبائي النزاع رفع عند شروط عدة تتوفر أن جيب

 الشروط الشكلية: -
 ففي فيها، يتم النظر اإلدارية حىت احملكمة أمام للمتقاضني بالنسبة اجلبائية الدعوى يف شكلية شروط تتوفر أن جيب

 قبوهلا بعدم حتكم بل أو اإلجابة بالرفض الدعوى موضوع يف تبحث ال اإلدارية احملكمة فإن الشروط هذه غياب حالة
 5 4:يف الشروط هذه وتتمثل ،3للدعوى
 وتعين أن يكون رافع الدعوى صاحب احلق ألجل محايته.: شرط الصفة 
  :مصلحة بدون دعوى ال حيث الدعوى، على رافع تعود اليت العملية يقصد باملصلحة الفائدةشرط المصلحة، 

 شخصية. مصلحة لرافعها يكون أن جملس الدولة أو اإلدارية احملكمة أمام دعوى أي لقبول فيشرتط
 
 

                                                           
 .011نفس املرجع أعاله، املادة   1
اجلزائر،  املطبوعات اجلامعية، ديوان اإلدارية، الدعوى الثاين، نظرية اجلزائري، اجلزء القضائي النظام يف اإلدارية املنازعات يفالعامة  عمار، النظرية عوابدي  2

 .294، ص1998طبعة
 .73، ص 3113اجلزائر،  والتوزيع، للنشر العلوم دار املدنية، اإلجراءات يف الوجيز :بلغيث عمارة  3
 .15، ص2009والتوزيع، اجلزائر، والنشر للطباعة هومة دار واإلدارية، املدنية االجراءات قانون شرح يف الوجيز مبعودي، اهلل عبد 4 

 .30قانون االجراءات املدنية واالدارية، مرجع سابق، املادة   5
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 :الشروط األخرى لرفع الدعوى 
 اجلبائية باملنازعة أخرى خاصة شروط هناك قضائية دعوى أي لرفع توفرها الواجب الشروط من هذكر  مت ما إىل إضافة

  1 :يف تتمثل
  :شرط التظلم االداري المسبق 

 للمرور إلزامي إجراء الشرط هذا ميثل حيث القضاء، إىل التوجه قبل إلزامية مرحلة اجلبائية اإلدارة أمام الطعن يعد
 يعود مما ودية بطريقة النزاع حل إىل التوصل حالة يف القضاء على العبء لتخفيف وسيلة يعد كما القضائي، الطعن إىل

 .معا واإلدارة املكلف على بالفائدة
 :الشروط المتعلقة باآلجال 

أربعة  مدة له متنح حيث قانونااحملددة  باآلجال يلتزم أن اجلبائية االدارة ينازع الذي بالضريبة املكلف على جيب
 طرف من املتخذ القرار تاريخ استالم من انطالقا املدة هذه حساب اإلدارية. ويبدأ احملكمة أمام الدعوى ( أشهر لرفع17)

 املكلف. طرف من املرفوعة الشكوى بشأن اجلبائية االدارة

 الشروط الموضوعية:-ج
 :2حيث العريضة تتضمنها ان جيب موضوعية شروط هناك
 اجلبائي، بالنزاع عالقة هلا اليت الوقائع كل عرض أي للوسائل، صرحيا عرضا دعوى عريضة كل تتضمن أن جيب 

 ؛اجلبائية اإلدارة طرف من املتخذ القرار بطالن تثبت اليت األدلة خمتلف ببان وكذا
 االدارة اجلبائية. طرف من والصادر عليه املعرتض القرار تبليغ املتضمن باإلشعار العريضة ترفق أن جيب 

 :النزاع الجبائيفي التحقيق  إجراءات-2
 التحقيق عملية يف باملباشرة الرسم أو الضريبة فرض اختصاص دائرة هلا يتبع اليت إقليميا املختصة اإلدارية احملكمة تبدأ

 :التالية اإلجراءات عرب التحقيق عملية وتتمما، أمامه املطروح النزاع يف

 :الجبائية الدعوى في التحقيق جراءاتإ - أ
 املباشرة مادة الضرائب يف اإلضايف التحقيق أن اإلجراءات اجلبائية قانون من 85 املادة من األوىل الفقرة نصت

 إجراءات تتمثل األساس هذا وعلى، هبا األمر جيوز اليت والوحيدة اخلاصة التحقيق إجراءات هي واخلربةالتحقيق  ومراجعة
 .واخلربة التحقيق ومراجعة اإلضايف، التحقيق :يف التحقيق

 التحقيق االضافي: -
 كونيو  ،األعمال رقم على والرسوم املباشرة الضرائب جمال يف هبا األمر جيوز إضافية خاصة حتقيق إجراءات يوجد

 3.احلكم قبل جديدة وسائل بالضريبة املكلف قدم إذا إلزامي اإلضايف التحقيق

                                                           
 ،2009بسكرة، خيضر، حممد جامعة احلقوق، يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة اجلبائية، بالدعوى اخلاصة اإلجرائية شيعاوي، األحكام وفاء  1

 .17ص
 .03املادة مرجع السابق، قانون اإلجراءات اجلبائية،   2
 .02قانون االجراءات اجلبائية، مرجع سابق، املادة   3
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 وتأمر إلزاميا يعد اإلضايف التحقيق أن إذ ،الضوابط من العديد حتكمها اإلضايف التحقيق عملية أن هنا اإلشارة وجتدر
 صدور قبل ذلك يكون أن بشرط لكن أقواله تدعم جديدة وإثباتات وسائل بالضريبةاملكلف  قدام كلما احملكمة هيئة به

 .القضية يف احلكم

 1:التحقيق مراجعة -
 أن جيب حيثبذلك  للقيام الضرائب مصلحة من أعوان تعيني يتم التحقيق ملراجعة ملحة الضرورة كانت ما حالة يف

 .وكيله أو املدعي حبضور هذا األويل، ويتم بالتحقيق قاموا الذين األعوان نفس يكون ال

 : مفهوم الخبرة القضائية وتطورها التاريخي ثالثالمطلب ال
للخربة القضائية عدة مفاهيم من خمتلف التخصصات االقتصادية والقانونية كما أن تطورها مر على عدة مراحل وهو 

 سنوضحه فيما يلي.ما 

 مفهوم الخبرة القضائية أوال:
2تعترب اخلربة حسب ما ورد تعريفها يف الفهرس التطبيقي 

(Répertoire pratique Dalloz) املسندة العملية  هي
من طرف القاضي إما تلقائيا وإما بناء على اختيار األطراف إىل أناس ذوي خربة يف حرفة أو فن أو علم، أو لديهم مفاهيم 
عن بعض الوقائع واملسائل، ليتوصل بواسطتهم إىل استخالص معلومات يراها ضرورية حلسم النزاع، واليت ال ميكنه اإلتيان هبا 

  بنفسه.

(: "اخلربة تتمثل يف معاينات وأراء موجهة لتنوير العدالة، Magnol et Vidalعرفها األستاذان "ماينول وفيدال")
ذوي معارف تقنية، وأضاف األستاذان بأن اخلرباء يبدون رأيا شخصيا غري ملزم يف وصادرة بشأن مسائل خاصة عن أناس 

 3شيء للقضاة املستقلني دوما يف تكوين اقتناعهم ...".

اخلربة القضائية هي مهمة تسندها احملكمة مبوجب حكم، عندما يستعصي عليها األمر من فهم املسائل الفنية أو 
 4طروحة عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة.عندما تتوفر يف إحدى القضايا امل

اخلربة القضائية حسب فقهاء القانون هي استعانة القاضي أو اخلصوم بأشخاص خمتصني يف مسائل يفرتض عدم املام 
خالص القاضي هبا للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية اليت تتعلق بوقائع النزاع، وذلك بالقيام بأحباث فنية وعلمية واست

 5النتائج منها يف شكل رأي خيضع لتقدير احملكمة.

من خالل التعاريف املذكورة أعاله ميكن القول أن اخلربة القضائية هي إجراء من إجراءات التحقيق، يعهد به القاضي 
إىل شخص متخصص يسمى اخلبري، واخلبري هو كل شخص له دراية فنية مبسألة خاصة من املسائل اليت تتطلبها دعوى قائمة، 

                                                           
 .02نفس املرجع، املادة  1

2
 Répertoire pratique de législation de doctrine et de jurisprudence, DALLOZ, France, 1942. 

 (.33، 32)ص ، 3110رشيد خلفوين، اخلربة القضائية يف مادة املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر،  3
 .22، ص 3113موالي ملياين بغدادي، اخلربة القضائية يف املواد املدنية، دار دحلب، اجلزائر،  4
اجلبائية، اجمللة االكادميية للبحث القانوين، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جباية، اجمللد أ.بلول فهيمة، اخلربة القضائية كإجراء أساسي للتحقيق يف املنازعة  5

 .221ص ، 3100 ،10، العدد02
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ئج اليت انتهى إليها يف تقديره حتت يد القاضي حىت يتسىن له الوقوف على فهو بذلك يعد من أعوان القضاة، حيث يضع النتا
 حقيقة النزاع املعروض أمامه وتكوين عقيدته بشأهنا.

 ثانيا: التطور التاريخي للخبرة القضائية

 :1نلخصها يف مخسة مراحلإن موضوع اخلربة يف التشريع اجلزائري مر بعدة مراحل أساسية 

تنطلق هاته املرحلة من وقت ادراج اخلربة باعتبارها أسلوبا حتقيقيا ضمن قانون اإلجراءات املدنية : المرحلة األولى -
، واكبت هاته املرحلة سريان قانون اإلجراءات املدنية األصلي، الذي  6411اىل غاية ادراج اصالح له سنة  6081القدمي لسنة 

ء خبري وحيد يف حال ما مل يتفق اخلصوم على تعيني خبري وحيد، كان ينص على ختويل ثالثة خرباء كقاعدة عامة واالستثنا
 فيمكن لألطراف املتنازعة تعيني أكثر من ثالثة خرباء أو خبريين.

إىل حني صدور أول تشريع الذي احتوى على النظام القضائي برمته يف  6411: تنطلق من سنة المرحلة الثانية -
من قانون اإلجراءات املدنية الصادر يف  583من التعديالت، فقضت املادة ، وقد أجريت عليه جمموعة 6411اجلزائر سنة 

بعدم جواز ندب أكثر من خبري فرد وذلك مامل تر اجلهة القضائية يف تعيني ثالثة خرباء إجراء ميكن  6411جويلية  63
 انتهاجه بصفة استثنائية.

أن وقع أول تعديل على ذلك اإلصالح يف  إىل 6411: هذه املرحلة حمصورة يف الفرتة ما بني سنة المرحلة الثالثة -
 80، حيث تواصل العمل على ما كان عليه فيما خيص طريقة إجناز اخلربة إىل غاية اإلصالح الذي وضعه أمر 6496سنة 

خبري فيحدد ندب )تعيني( منه "إذا قرر القاضي  19نصت املادة قد ، ف2املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 6411جوان 
 مهمته". 

ومن خالل ايراد كلمة خبري يستنتج ان املشرع قد أفصح عن اعتماد نظام اخلبري الفرد وهو االجتاه الذي كرسته املادة 
 من نفس القانون "يتم ندب اخلبري من القاضي اما تلقائيا أو بناء على اتفاق اخلصوم". 10

 ضع خمطط لنظام اخلربة جيعله يقرتب من ذلك الذي كان مأخوذ يفمتيزت هاته املرحلة بانطالق و : المرحلة الرابعة -
جراءات املدنية املعدل هبذا االمر واليت تضمنت جوهر ما ورد االمن قانون  19نصت املادة حيث غضون االستقالل الوطين، 

م مهمتهم"، فوجه التشابه يف ذلك التعديل على انه "عندما يأمر القاضي بإجراء اخلربة، يعني خبريا أو عدة خرباء ويوضح هل
 املشار اليه فيما تقدم يكمن أساسا يف ازدواج الطريقة اليت يتم وفقها اجناز اخلربة، أي طريقة اخلبري الفرد وطريقة تعدد اخلرباء.

مبا سبق خبصوص األساس القانوين للخربة القضائية يف التشريع السابق مع األساس القانوين  ربطا: الخامسةالمرحلة  -
املؤرخ يف  84-80غاية صدور القانون  إىلللخربة القضائية يف التشريع ساري املفعول، لقد بقي األمر على حاله 

منه على ما يلي: "جيوز للقاضي من  651املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي نصت املادة  53/85/5880
 تلقاء نفسه أو بطلب أحد اخلصوم، تعيني خبري أو عدة خرباء من نفس التخصص أومن ختصصات خمتلفة". 

                                                           
والعلوم السياسية، ة احلقوق دهليس رجاء، اخلربة القضائية يف املواد املدنية يف ظل قانون االجراءات املدنية واإلدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلي 1

)نقال عن بطاهر توايت، اخلربة القضائية يف األحوال املدنية والتجارية  32، ص 3109-3100السنة اجلامعية ، -مستغامن–جامعة عبد احلميد بن باديس 
 واإلدارية يف التشريع اجلزائري واملقارن(.

2
من قانون  70، املادة 0933يونيو  0املوافق ل  0203صفر عام  00مؤرخ يف  027-33قم اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة العدل، أمر ر  

 اإلجراءات املدنية.



للمنازعات الجبائية والخبرة القضائيةاإلطار النظري  الفصل األول  

 

14 
 

 وأنواعها خصائص الخبرة القضائية: ثالثا

 هلما فيما يلي.أنواع تتميز هبا سنحاول التطرق عدة صائص و جمموعة من اخلللخربة القضائية 

 الخبرة القضائية: خصائص-1

 تتميز اخلربة القضائية بعدة خصائص تتمثل يف: الصفة االختيارية، الصفة التبعية، الصفة الفنية، وذات طابع نسيب.

 :صفة االختيارية للخبرة القضائيةلا .أ 

من حيث تشكل اخلربة إجراء حتقيق يف إطار البحث عن الدليل أو عن تكوين اقتناع القاضي، وتتميز اخلربة القضائية 
املبدأ بطابع اختياري، حبيث أنه ميكن للجهة القضائية األمر تلقائيا بإجرائها بدون أن يطلب األطراف ذلك، وهذا ما نصت 

، كما أنه جيوز هلا رفضها إذا طلب منها ذلك، إذ يتمتع القاضي حسب القانون 1من قانون اإلجراءات املدنية 651عليه املادة 
اخلربة القضائية، فعندما يأمر القاضي بإجراء اخلربة يعني خبريا أو عدة خرباء  إىلالسابق بسلطة تقديرية كبرية يف اللجوء 

 ى إتفاق اخلصوم.ويوضح هلم مهمتهم وكذلك يعني القاضي اخلبري إما من تلقاء نفسه أو بناء عل

خببري وهو الذي لديه السلطة املطلقة يف ندب اخلبري  االستعانةيتضح مما سبق أن القاضي هو الذي يقدر مدى ضرورة 
من تلقاء نفسه أو عدم ندبه مىت رأى أسبابا سائغة لذلك، فقد يرى يف عناصر النزاع واألوراق املقدمة ما يكفي لتكوين قناعته 

متتع القاضي بالسلطة التقديرية  إىل حىت ولو كان اخلصوم أو أحدمها قد قدم طلبا لذلك، وباإلضافة خبري إىلبدون احلاجة 
خبصوص تعيني اخلرباء أو عدم تعيينهم فإنه يتمتع أيضا حبرية حتديد نوعية اخلرباء )خرباء معتمدين لدى احملاكم واجملالس 2

 قابة املهنة اخلاصة به أو غري مسجل( وعددهم )اختيار خبري أو أكثر(.القضائية وخرباء غري معتمدين، أو خرباء مسجلني يف ن

 الصفة التبعية للخبرة القضائية: .ب 

تعترب اخلربة القضائية أسلوب من أساليب الدعوى الفرعية، وجودها يتوقف على وجود دعوى قضائية أوىل مرفوعة، 
بول، فاخلربة القضائية تفرتض نزاعا قائما باعتبارها وسيلة فالطلب القائم على أساس تعيني خبري يكون من حيث املبدأ غري مق

إثبات يلجأ إليها القاضي لكشف دليل قائم يف النزاع املعروض أمامه، لذا فال ميكن أن تكون حمال لدعوى أصلية قبل أي 
قائمة وتتمثل يف دعوى  اخلربة بصفة أصلية دون عوى إىلنزاع، غري أن هذا املبدأ يرد عليه استثناء يتمثل يف جواز اللجوء 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واليت تنص على ما يلي: "ميكن للقاضي،  99إثبات احلالة، وهو ما نصت عليه املادة 
ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة 

به إلثبات الوقائع اليت حتدد مأل النزاع. يأمر القاضي باإلجراء املطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق  الدليل واالحتفاظ
 3االستعجال."

 

                                                           
 .3110من قانون االجراءات املدنية واالدارية،  033اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  1

 .223أ.بلول هبيمة، مرجع سابق، ص  2
 .3110من قانون االجراءات املدنية واالدارية،  00اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  3
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 :الصفة الفنية للخبرة القضائية .ج 
تتميز اخلربة القضائية بطابع تقين، ذلك أن اخلبري ال يعني إال لتنوير اجلهة القضائية اليت عينته حول نقاط تتعلق 

وخبصوص نتائج تقنية تتضمنها، وعلى هذا ال جيوز للقاضي ندب خبري لتوضيح مسائل قانونية ألن هذا يعد تنازال  بالوقائع
 من القاضي عن اختصاصه للخبري، وهذا األخري غري مؤهل للفصل يف املسائل القانونية.

 سبي للخبرة القضائية:الطابع الن .د 
 1لك من خالل جانبني إثنني مها:تتميز اخلربة القضائية بطابعها النسيب، ويتضح ذ

  فاخلبري مثال ال يستطيع تلقي الشهادات اليت حيتاجها يف العمل اجلانب األول: خبصوص احلد من وسائل اخلبري
 باملعىن القانوين للكلمة وإّنا يتلقى جمرد معلومات شفوية.

 ي يعود للقاضي وحده غري امللزم بتاتا اجلانب الثاين: يتأكد الطابع النسيب للخربة من خالل مبدأ حرية القرار الذ
من قانون اإلجراءات املدنية واليت  611وهذا ما نصت عليه املادة ري حىت على املستوى التقين احملض، بنتائج اخلب

 2."تنص على ما يلي: "القاضي غري ملزم برأي اخلبري، غري أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج اخلربة

 ئيةالخبرة القضا أنواع-2

د ان هناك خربة مضادة وجديدة وكذلك التكميلية، فليس للقاضي اختصاصا جن ،صليةألجانب اخلربة القضائية ا إىل
تقين الستقصاء احلقائق يف كل احلاالت فله القدرة القانونية وليس التقنية وعليه فان القاضي خيول لشخص خمتص مهمة القيام 

 3اخلربة:من  أنواع أربعة بني تمييزميكن اللذا خاصة. و باملعاينات اليت تتطلب معارفا 

  أو  ،األمر يف فهم املسائل الفنية يستعصيمر هبا احملكمة للمرة األوىل، عندما تأليت ا اخلربة هي األصلية:الخبرة
ىل خبري واحد أو عدة إحدى القضايا املطروحة عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة تستدعي إعندما تتوفر يف 

 خرباء وذلك حسب نوع اخلربة املأمور هبا أو حسب موضوعها أو طبيعتها أو أمهيتها.

 :ذا تبني للقاضي أن اخلبري القضائي قد أجنز مهمته اليت كلف هبا ولكنه غري قادر على الفصل يف إ الخبرة المضادة
وحة أمام القاضي متناقضة، ففي ن تقارير اخلربة املطر ألما لكون تقرير اخلربة غري منصف أو إالقضية و يكون هذا 

ذ يقوم اخلبري إواليت يتعني فيها على اخلبري القيام بنفس املهام،  ،ربة املضادةىل اخلإهذه احلالة ميكن للقاضي اللجوء 
ما بواسطة خبري أو عدة خرباء وتسمية اخلربة املضادة إاخلبري السابق  ة عملمبراجعة املعطيات وسالمة النتائج وخالص

اعتمدت وقد ّنا تندرج يف سياق تشكيل قناعة القاضي ومتكني اخلصوم من وسائل دفاعهم. إاملعاكسة، و  ال يعين
ثبت  إذا:" بقوهلا (022202)حتت رقم  0990-00-00احملكمة العليا هذا النوع من اخلربة يف قرارها الصادر بتاريخ 

النزاع بني الطرفني وجب االستعانة خبربة فاصلة وعدم االقتصار على خربة  وتعذر فضوجود تناقض بني خربة وأخرى 

                                                           
 .29دهليس رجاء، مرجع سابق، ص 1
 .3110قانون االجراءات املدنية واالدارية، من  077اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  2

3  http://cabinetmaitremouas.over-blog.com/article-62548466.html)أ.مواس كمال )حمامي لدى اجمللس ،. 
 .03.11على الساعة  ،30/10/3131، تاريخ االطالع 0/03/3101
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متاشيا مع متطلبات العدل، وملا ثبت من لقرار املطعون فيه أن جهة االستئناف اعتمدت اخلربة  أو خربتنيواحدة 
بيق قواعد االثبات تكون قد أساءت تط فإهناالثانية ورجحتها على اخلربة األوىل املتناقضة معها دون تعليل كاف 

 .1"والقصور ي التسيب، مما يعرض القرار للنقض

 :هي اخلربة اليت تأمر هبا احملكمة عندما ترفض هنائيا اخلربة األوىل ألي سبب من األسباب كالبطالن  الخبرة الجديدة
 ،ىل املعلوماتإواالفتقار  كانت اخلربة األوىل مشوبة بقلة العناية  إذامثال فللقضاة مطلق احلرية يف األمر خبربة جديدة 

 وللخصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية ايراد براهني جديدة يف عناصر الدفاع عن قضاياهم.

 :ليها أو أن اخلبري مل إوهي اخلربة اليت تأمر هبا احملكمة عندما ترى نقصا واضحا يف اخلربة املقدمة  الخبرة التكميلية
فتأمر ، مل تستويف حقها من البحث أو التحري اخلربة املعني من أجلها أو أناط الفنية جييب عن مجيع األسئلة والنق

ىل خبري اخر، إ ىل اخلبري الذي أجنزها أوإوتسند اخلربة التكميلية  ،احملكمة باستكمال النقص امللحوظ يف تقرير اخلربة
ر اليت بين عليها اخلبري تقريره من قانون اإلجراءات املدنية:" اذا رأى القاضي أن العناص 27وهذا حسب نص املادة 

غري وافية فله أن يتخذ مجيع االجراءات الالزمة وله على األخص أن يأمر باستكمال التحقيق أو أن يستدعي اخلبري 
 2."أمامه ليحصل منه على اإليضاحات واملعلومات الضرورية

الدعوى، وهذا ما هو أقرب إىل احلياة ميكن كذلك تصنيف اخلرباء على عدة أسس منها نوع  أنواع اخلربة إىلإضافة 
وسيتم الرتكيز على النزاعات املدنية مع ذكر بعض  العملية، فاخلربة إما أن تطرح بصدد نزاع مدين أو بصدد دعوى جزائية.

 أنواعها وبصفة خاصة على اخلربة القضائية.

 :يستعني هبا يف جماالت الدعوى العقارية. الهندسة المدنية والمعمارية 
 هي اليت تلعب دور هام يف إرشاد القضاء يف الدعاوى املتعلقة باألشجار ومثارها واحملاصيل الزراعية  دسة الزراعية:الهن

 والرتبة واألدوية الزراعية ...إخل.
 :وهي كلها تعرب عن التقدم التكنولوجي املتطور الذي ال يستطيع القاضي أن حيكم هبا  هندسة الميكانيك والكهرباء

 نة باخلربة الفنية.دون االستعا
 حيث تعترب ميدانا واسعا لعمليات اخلربة على مستوى الواقع، وتشكل القسم األكرب من حوادث وأضرارهاال :

وقوع  إىلالدعاوى املطروحة أمام القضاء سواء لتحديد نسبة املسامهة األطراف املتصادمة يف احلادث الذي أدى 
 عن احلادث. الضرر أو جلهة حتديد قيمة االضرار النامجة

 حيتل هذا االختصاص مكانة مهمة يف عامل اخلربة خصوصا فيما يتعلق بدعاوى المحاسبة القانونية والتجارية :
 احملاسبة يف األعمال التجارية أو يف الشركات جبميع أنواعها.

                                                           
 22، ص0990اجمللة القضائية، العدد الثاين،  ،00/00/0990بتاريخ  02202قرار صادر عن احملكمة العليا ملف رقم  1
 .3110قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  من  54اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  2
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 1دين يف قائمة اخلرباءويستعني القاضي يف هذا النوع من القضايا باخلبري احملاسيب أو حمافظ احلسابات سواء كانوا مقي
 حماسب معتمد. إىلأو ال باإلضافة 

للقاضي السلطة التنفيذية لتعيني حماسب معتمد غري مقيد إذا ما رأى أحقيته وكفاءته أو يف حالة وجود أسباب يتعذر 
 فيها على اخلرباء املقيدين يف قائمة اخلرباء القيام باخلربة، شريطة تأدية اليمني من طرفه.

 المحاسبية والخبرة القضائية المراجعةرابعا: 

ما يلي  األكثرية أهنما نفس الشيء سنحاول من خالل عال يفرق الكثري بني املراجعة احملاسبية واخلربة القضائية، ويرج
 .  معرفة الفرق بينهما منمتكننا تقدمي حملة حول املراجعة 

 المراجعة المحاسبية:  .أ 

بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة واحلكم على العمليات اليت جرت املراجعة هي فحص انتقادي يسمح  -
 2والنظم املقامة اليت أنتجت تلك املعلومات.

ميكن تعريف املراجعة أيضا على أهنا مجع وتقييم أدلة االثبات والتقرير عن مدى مطابقة املعلومات املقدمة ملعيار حمدد  -
 3.وذلك من شخص قانوين مستقل ومؤهل

 قسمني: إىلميكن تقسيم األهداف هداف المراجعة المحاسبية: أ .ب 

 4األهداف التقليدية: ويمكن تلخيصها فيما يلي: -    

 ؛التأكد من صحة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها 

  ؛أدلة وبراهني عن عدالة القوائم املالية إىلابداء رأي فين استنادا 

  ؛بالسجالت احملاسبيةاكتشاف أعمال الغش والتزوير 

 ؛التقليل من فرص ارتكاب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة 

 مساعدة اإلدارة على وضع السياسات واختاذ القرارات اإلدارية املناسبة. 

 : 5األهداف الحديثة: وتتمثل في -     

 .مراقبة اخلطط املوضوعة ومتابعتها 

  لألهداف املرسومة.تقييم أعمال الشركة بالنسبة 

                                                           
 .3110من قانون االجراءات املدنية واالدارية،  020اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  1
 .3، ص3112حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2

3
الدكتوراه، علوم التسيري ختصص حماسبة، جامعة حممد بوحلبال، أثر استخدام أساليب املراجعة احلديثة على جودة تقرير حمافظ احلسابات، أطروحة لنيل شهادة  

 .3100/3100خيضر بسكرة، 
يل شهادة الدكتوراه، دليمي ناصر الدين، دور مراجع احلسابات يف تعزيز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، أطروحة مقدمة لن 4

 .32، ص3100-3100السنة اجلامعيةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، كلية العلوم -0-جامعة فرحات عباس سطيف
 .07، ص3103، الطبعة الرابعة، دائل وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -الناحية النظرية والعلمية-خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات 5
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  حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن طريق االستغالل األمثل للموارد يف مجيع نواحي نشاط
 .الشركة

 أنواع المراجعة المحاسبية: .ج 

 للمراجعة عدة تقسيمات من أمهها املراجعة الداخلية واخلارجية:

الوحدة لفحص وتقييم أنشطة كخدمة للمنشأة ذاهتا. وهي نشاط تقييمي مستقل يقع داخل المراجعة الداخلية:  -
 1واملراجع الداخلي هو موظف باملنشأة اليت ختضع أنشطتها للفحص والتقييم.

هي مراجعة تتم من قبل شخص مستقل عن املؤسسة االقتصادية ومؤهل علميا وعمليا لتدقيق الخارجية:  المراجعة -    
فيها، حيث يتمتع املدقق باستقاللية تامة وغالبا ما يتم تعيينه من خارج املؤسسة  حساباهتا من غري املوظفني أو املسامهني

 االقتصادية )من قبل املسامهني أو الدولة(.

 :2أقسام التالية 3 إىلتنقسم املراجعة اخلارجية يف اجلزائر 
 االجبارية الذي يقوم به حمافظ : أي الذي يفرضه القانون، ويتمثل يف أعمال الرقابة السنوية المراجعة القانونية

 احلسابات.

 وهو الذي يقوم به حمرتف بطلب من أحد األطراف )داخلية أو خارجية( املتعاملة مع المراجعة التعاقدية :
 املؤسسة، والذي ميكن جتديده سنويا.

 :واليت يقوم هبا مراجع خارجي بطلب من احملكمة. الخبرة القضائية 

ربة القضائية هي شكل من أشكال املراجعة احملاسبية تتم بتعيني من طرف احملكمة ميكن مما سبق استخالص أن اخل
إلعالم العدالة حول أوضاع مالية وحماسبية أو تقدمي مؤشرات باألرقام حول وضع املؤسسة فيما حيتاجه القاضي وما ختدمه 

 القضية املتنازع فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .21، ص3113ية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، حسن يوسف القاضي، أصول املراجعة، منشورات جامعة دمشق كل 1
 .70حممد بوتني، مرجع سابق، ص 2
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 المبحث الثاني: الخبرة في المجال المحاسبي
 وكذلك أسباب وإجراءات شطبهم، قبل ذلك سنوضح القواعد العامة املنظمة العتماد اخلرباء القضائيني يف اجلزائر

، مث الحقا سنركز أكثر على اخلربة االختصاصات مجيعتطبق على مجيع اخلرباء يف واإلجراءات حيث أن كل الشروط والقواعد 
  ل احملاسيب.يف اجملا

املتضمن حتديد  6443أكتوبر  68املؤرخ يف  568-43مت تنظيم مهنة اخلبري القضائي وفق املرسوم التنفيذي رقم 
  شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني وكيفياته، كما حيدد حقوقهم وواجباهتم.

 واجراءاتها التسجيل في قائمة الخبراء شروط المطلب األول:

 من أجل التسجيل يف قائمة اخلرباء سنتعرف عليهم فيما يلي.وضع املشرع جمموعة شروط 

 شروط التسجيل في قائمة الخبراء  أوال:

ألقدميتهم ولتخصصهم يف جمال حمدد  همعددا معتربا منللخرباء مت اختيار  االستقاللنظرا الفتقار العدالة يف مرحلة 
أصبح و  ،التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني أكثر تشددا أما اليوم فقد باتت شروطم أهنم ال حيملون شهادات جامعية، رغ

افة إىل عدد من من الضروري أن يكون املرتشح حاصال على شهادة جامعية وعلى جتربة يف امليدان تتعدى السبع سنوات، إض
 الشروط األخرى.

 : 1كما يلي ،568-43فيذي املرسوم التن وفقولقد مت حتديد الشروط العامة للتسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني 

 ة، مع مراعاة االتفاقيات الدولية؛أن يكون ذو جنسية جزائري 

  االختصاص الذي يطلب التسجيل فيه؛ كون له شهادة جامعية، أو تأهيل مهين معني يفتأن 

 العامة أو الشرف؛ أال يكون قد تعرض لعقوبة هنائية بسبب ارتكابه وقائع خملة باآلداب 

  أو التسوية القضائية؛ لإلفالسأال يكون قد عرض 

 نع بقرار قضائي من ممارسة املهنة؛أال يكون قد م 

 يسجل يف قائمة تعدها هذه السلطة؛ أن تعتمد السلطة الوصية على اختصاصه أو 

  أن يكون قد مارس هذه املهنة أو هذا النشاط يف ظروف مسحت له أن يتحصل على تأهيل كاف ملدة ال تقل عن
 ( سنوات.9سبع )

ما فيما خيص الشخص املعنوي فقد مت حتديد شروط تسجيله يف قوائم اخلرباء القضائيني يف املادة اخلامسة من املرسوم أ
التسجيل يف قائمة اخلرباء  إىل"يشرتط يف الشخص املعنوي الذي يرتشح  2:( واليت تنص على568-43نفا )االتنفيذي املذكورة 
 :القضائيني ما يأيت

  ؛من املادة الرابعة 3و 1، 5أن تتوفر يف املسريين االجتماعيني الشروط املنصوص عليها يف الفقرات 

                                                           
مؤرخ يف  92/201، املرسوم التنفيذي رقم 0992أكتوبر  02، الصادرة بتاريخ 7، املادة 31اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد  1

 قوائم اخلرباء القضائيني وكيفياته، كما حيدد حقوقهم وواجباهتم. ، حيدد شروط التسجيل يف0992أكتوبر  01
 .201-92، مرسوم تنفيذي 2، املادة31اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد   2
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  سنوات الكتساب تأهيل كاف يف التخصص الذي  3أن يكون الشخص املعنوي قد مارس نشاطا ال تقل مدته عن
 ؛يطلب التسجيل فيه

 ؛دائرة اختصاص اجمللس القضائي أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع ختصصه يف 

 .لس القضائية ما مل يؤدي اليمنيامقيد ألول مرة يف جدول اخلرباء أن يباشر عمله لدى اجمل خبريألي ال ميكن 
حيث يتمخض عنه حترير حمضر أداء اليمني  ،مام القاضي يف جلسة علنيةأجراء جوهري وأساسي يؤديه اخلبري إفاليمني يعترب 

 ،والذي يسلم منه نسخة للخبري ويبقى هذا اليمني ساري املفعول وكايف بالنسبة جلميع اخلربات اليت يعني فيها يف املستقبل
ل اخلاص من قانون اإلجراءات اجلزائية:" حيلف اخلبري ملقيد ألول مرة باجلدو  613ويقسم اخلبري اليمني كما ورد يف املادة 

أقسم باهلل العظيم بأن أقوم بأداء مهميت كخبري على خري وجه باجمللس القضائي ميينا أمام ذلك اجمللس بالصيغة االيت بياهنا: "
 1."وبكل اخالص وأن ابدي برأيي بكل نزاهة واستقالل

 ثانيا: إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين 

ام لدى جملس القضاء الذي خيتار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، ويبني الطلب بدقة يقدم طلب التسجيل إىل النائب الع
االختصاص أو االختصاصات اليت يطلب التسجيل فيها، وجيب أن يصحب طلب التسجيل بالوثائق الثبوتية املتعلقة 

 باملعلومات النظرية والتطبيقية اليت يكتسبها املرشح يف االختصاص املراد التسجيل فيه.

، وذلك 2ند االقتضاء يصحب الوثائق الثبوتية اليت تبني الوسائل املادية اليت حيوزها املرشح واليت تفيد يف مهنة اخلبريع
إذا كان التخصص الذي يرغب التسجيل فيه يتطلب ذلك مثل اخلربة اليت تتطلب الوسائل واألدوات العلمية اخلاصة ببعض 

 .هذه الوثائق حتدد بقرار من طرف وزير العدل إذا اقتضى األمر ذلكاألخرى،  أنواع اخلربة واألجهزة العلمية املختلفة

بعد تقدمي طلب التسجيل إىل النائب العام لدى جملس القضاء يقوم التحقيق يف هذا الطلب من قبل وكيل اجلمهورية، 
والسلوكي للمرشح، وكذا الذي يقع يف دائرة اختصاص مقر سكن طالب التسجيل، ويشمل التحقيق اجلانب األخالقي 

التحقيق يف مدى صحة الوثائق واألوراق املرفقة بطلب التسجيل، وجيرى التحقيق عن طريق مصاحل األمن، وبعد االنتهاء من 
التحقيق يرسل وكيل اجلمهورية الطلب واألوراق إىل النائب العام الذي حييله بدوره على رئيس اجمللس القضائي مشفوعا برأيه، 

ملية البث يف الطلب وإعداد قائمة اخلرباء، حيث جيتمع كل جملس قضائي يف مجعية عامة إلمتام وضع قائمة اخلرباء مث تأيت ع
باجمللس القضائي، تضاف أمساء اخلرباء اجلدد يف شىت اجملالت، وجتري املداولة بعد استطالع رأي النيابة العامة وحتدد قائمة 

  3وط املذكورة سابقا، وال تعد القائمة هنائية إال بعد مصادقة وزير العدل.بأمساء اخلرباء الذين تتوفر فيهم الشر 

 وبأداء اخلبري لليمني القانونية يصبح يتمتع بصفة اخلبري القضائي ومعتمدا بصفة رمسية، وميكنه الشروع يف أعماله.

 

                                                           
 .3110ون االجراءات املدنية واالدارية، من قان 072اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة  1
 .201-92(، املرسوم التنفيذي 3،0، املادة)31اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد  2

3
 30رشيد خلفوين، مرجع سابق، ص 
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 وإجراءات شطب الخبير المعتمد ثالثا: أسباب

 أسباب ومتر عملية شطبه على عدة إجراءات نتعرف عليها فيما يلي.قد يتعرض اخلبري املعتمد للشطب لعدة 

 :شطب اسم الخبير أسباب-1

أسباب شطب اسم اخلبري من القائمة يف نصوص خمتلفة ومتفرقة يف التشريع اجلزائري، فمنها ما هو وارد يف وردت 
ومنها ما ورد يف قانون اإلجراءات املدنية ومنها ما ورد يف  568-43( من املرسوم التنفيذي رقم 55.58.64.63.65املواد )

االخالل بالواجبات 1قانون اإلجراءات اجلزائية، من أهم األسباب اليت قد تؤدي إىل شطب اسم اخلبري من جدول اخلرباء هي 
 املهنية والتعرض لعقوبات جزائية خملة بالشرف واالستقامة.

 :يرةالشطب بسبب األخطاء المهنية الخط-أ

 األخطاء املهنية اخلطرية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل شطب اسم اخلبري من اجلدول هي: من

 االحنياز إىل أحد األطراف أو الظهور مبظهر من مظاهره؛ 

 املزايدات املعنوية أو املادية قصد تغيري نتائج اخلربة املوضوعية؛ 

 ؛استعمال صفة اخلبري القضائي يف أغراض إشهار جتاري تعسفي 

 عدم إخطار اجلهة القضائية املختصة بانقضاء األجل احملدد يف احلكم قبل إجناز اخلربة وإعداد التقرير؛ 

 عدم حضور اخلبري أمام اجلهات القضائية لتقدمي التوضيحات الالزمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك؛ 

 ددة بعد إعذاره دون سبب شرعي.رفض اخلبري القضائي القيام مبهمته أو تنفيذها يف اآلجال احمل 

 :الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف واالستقامة-ب

مت ذكر فيما خيص شروط التسجيل يف قائمة اخلرباء املعتمدين أنه جيب أال يكون املرتشح قد صدرت ضده لقد 
واالحتيال أو خيانة األمانة أو بسبب أفعال أحكام قضائية عن أعمال خملة باالستقامة أو اآلداب العامة كاالختالس والنصب 

 أخالقية كالدعارة اىل غري ذلك من اجلرائم األخالقية اليت متس شرف اعتبار الشخص ذاته أو متس باآلداب العامة.

فإذا نعرض اخلبري املسجل يف اجلدول إلحدى العقوبات املشار إليها أعاله واخلاصة باجلرائم األخالقية وتلك املسماة 
 2من قانون العقوبات فإن اخلبري يشطب امسه من اجلدول. 0من املادة  5عقوبات التبعية واملنصوص عليها يف الفقرة بال

 :الشطب إجراءات-2

النائب املتابعات التأديبية بناء على شكوى من أحد األطراف أو يف حالة وجود قرائن كافية تدل على إخالله يباشر 
النائب العام امللف التأدييب إىل رئيس اجمللس الذي يصدر العقوبة مث حييل النائب العام امللف بالتزاماته، وبعد ذلك حييل 

 1التأدييب إىل رئيس اجمللس الذي يصدر العقوبة ويوقع القرار من طرف وزير العدل.

                                                           
 .201-92(، املرسوم التنفيذي 33-02، املواد )31اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد  1
 (.07،02رشيد خلفوين، مرجع سابق، ص) 2
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 2وقبل ذلك جيب احرتام اإلجراءات التالية:

 ؛على رئيس اجمللس استدعاء اخلبري قانونا ومساع أقواله 

 .أن تكون الوقائع املشكلة ألخطاء مهنية ثابتة ضد اخلبري 

أن حييل رئيس اجمللس امللف التأدييب إىل وزير العدل ليصدر هذا األخري عقوبة الشطب النهائي أو التوقيف مبوجب 
 مقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس اجمللس.

 ية:المهن المحاسبية المعتمدة لممارسة الخبرة القضائ رابعا:

رقم  حدد شروطها وقدم تعريفات هلا، وذلك بواسطة القانون خصص املشرع مهن ملمارسة اخلربة يف اجملال احملاسيب
 .5868جويلية  66 من خالل اجلريدة الرمسية الصادرة يف 5868جوان سنة  54املؤرخ يف  68-86

 :3كما يليحدد القانون التأهيل العلمي واملهين للتخصصات الذي يطلب التسجيل فيه  

 اسبية أو شهادة معرتفا مبعادلتها؛بالنسبة ملهنة اخلبري احملاسب، أن يكون حائز على شهادة جزائرية للخربة احمل 

 سابات أو شهادة معرتف مبعادلتها؛بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات، أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حملافظ احل 

  يكون حائزا على شهادة يف جمال احملاسبة أو شهادة تسمح له مبمارسة املهنة.بالنسبة ملهنة احملاسب املعتمد، أن 

من خالل ما سبق هناك ثالثة أشخاص خمولني للقيام بأعمال اخلربة القضائية يف اجملال احملاسيب سنحاول التعرف 
 عليهم أكثر:

، كل 5868يوليو  66يف  15الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد  86-68من قانون رقم  (16و 55، 60)عرفت املواد 
 من اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد كما يلي: 

: "يعد خبريا حماسبيا، كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة تعريف الخبير المحاسبي-1
لف أنواع احلسابات للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون واليت تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة وخمت

تكلفه هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات، ويؤهل مع مراعاة االحكام الواردة يف هذا القانون للممارسة وظيفة حمافظ 
 4احلسابات.

القانون كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص  "يعد حمافظ حسابات، يف مفهوم هذاتعريف محافظ الحسابات: -2
 5وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به.

                                                                                                                                                                                
 .201-92، املرسوم التنفيذي 30، املادة 31اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد  1
 .277، ص 3117اجلزائر، حلسن بن الشيخ اث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة اجلزء الثاين، دار هومة،  2
، يتعلق مبهن 3101يونيو 39املوافق ل  0720رجب عام  03مؤرخ يف  10-01اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، قانون رقم  3

يوليو سنة  00، املوافق ل 0720رجب عام  30ألحد اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املؤرخة يف ا
 .2، ص0 ، املادة73م، العدد 3101

 .3، ص00، املادة 73اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  4

5
 .0، ص33، املادة 73 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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خلاص "يعد حماسبا معتمدا يف مفهوم هذا القانون، املهين الذي ميارس بصفة عادية بامسه ا تعريف المحاسب المعتمد:-3
 1وحتت مسؤوليته، مهمة مسك وفتح وضبط حماسبات وحسابات التجار والشركات أو اهليئات اليت تطلب خدماته".

 أعمال الخبرة : المطلب الثاني

متر مرحلة االستعانة باخلبري يف أي قضية على عدة إجراءات يتخذها القاضي وحىت األطراف املتنازعة وهو ما 
 سنوضحه فيما يلي.

 تعيين الخبير أو رده: حكم أوال:

هناك جمموعة من اإلجراءات اليت تسبق مباشرة اخلربة كما أن لألطراف املتنازعة احلق يف رد اخلبري ورفضه، كذلك ميكن 
 .للخبري رفض القضية ألي سبب كان وهو ما سنوضحه بالتفصيل

 :خبير أو عدة خبراء تعيين-1

السلطة التقديرية للقاضي بشأن تعيني اخلرباء، فله أن يعني  يعطيقانون اإلجراءات املدنية  من 651حسب املادة 
خبريا أو أكثر واألمر هنا يتعلق باختالف االختصاص من خبري إىل آخر، فقد حيدث أن يعني خبريا خمتصا يف العقارات واخر 

نوع  إىلعدة خرباء وذلك راجع  إىليف الفالحة يف نفس القضية، إذ هناك قضايا حتتاج للفصل فيها خبريا واحد وأخرى حتتاج 
 القضية وكذا طبيعة ختصص اخلبري نفسه.

فالنصوص القانونية مل حتدد احلاالت اليت جيب فيها تعيني خبري واحد فقط أو عدة خرباء غري أن العادة واملنطق قد 
ختصصات  إىلص وال حتتاج شرح من نفس التخص إىلجريا على تعيني خبري واحد يف القضايا اليت توجد هبا نقاط فنية حتتاج 

 خمتلفة مما يكفي ختصيص خبري واحد لتوضيحها.

ختصصات كثرية لتوضيح نقاط فنية  إىلويف حالة ما إذا كانت عمليات إجراء اخلربة متشبعة ومعقدة حتتاج يف إجنازها 
 2ه احلالة عليه أن يسبب قراره.معقة ومتشبعة وجب على القاضي يف هذه احلالة تعيني عدة خرباء للقيام مبهمة اخلربة، ويف هذ

تقديرية يف االستجابة لطلب تعيني خبري أو عدة خرباء من طرف اخلصوم مىت اقتنع يتمتع القاضي بسلطة كما و 
جبدوى اخلربة، إذا كان األصل العام أن القاضي غري ملزم باالستجابة لطلب ندب اخلبري املقدم من طرف اخلصوم فإن 

جابة هلذا الطلب إذا تعلق األمر مبسائل فنية خترج عن معرفة القاضي القانونية، كأن يتعلق األمر االستثناء هو وجوب االست
بتحقيقات يف الوضعية احلسابية اجلبائية مثال ففي هذه احلالة على القاضي االستعانة خببري حماسيب، كذلك إذا كانت اخلربة هي 

 الوسيلة الوحيدة للمدعي إلثبات مدعاه.

للجهة القضائية اليت يتم على مستواها تعيني اخلبري جيوز للخصوم طلب التعيني سواء أمام الغرفة اإلدارية وبالنسبة 
باجمللس القضائي أو جملس الدولة ويف أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما جيوز للقاضي على مستوى الغرفة اإلدارية باجمللس 

 1أو جملس الدولة أن يأمر بذلك.

                                                           
 .0، ص70املادة ، 73 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1
 (.010، 013)ص رشيد خلفوين، مرجع سابق،  2
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ب أحد األطراف ندب خبري يف حني يرفض باقي اخلصوم ذلك الطلب حينئذ وجب على القاضي قد حيدث أن يطل
أن يقف موقف احلياد بشأن مثل هذه الطلبات وليرتك منطق وقائع ومالبسات امللف تفرض ما جيب أن يكون، حينها ال 

 خيار للقاضي إال ما فرضه امللف.

خلصم يف اجراء اخلربة ومدى امكانيتها او استحالتها وجب أن وحىت يستطيع القاضي أن يطلع على أسباب رغبة ا 
 2حيتوي طلب ندب خبري على العناصر التالية:

 أن يكون طلب التعيني واضحا وصرحيا؛ 

  اجراء هذه اخلربة؛ إىلأن يذكر يف هذا الطلب األسباب اليت تدعو 

  مدى أمهيتها يف حسم النزاع؛أن يذكر يف الطلب مجيع النقاط التقنية اليت جيب أن تشملها اخلربة و 

 .أن يكون الطلب جديا أن الغرض منه تنوير القاضي للفصل يف الدعوى وحتقيقا للعدالة 

 الخبير واستبداله وطلب اعفائه من المأمورية: رد- 2

ثل لقد خول املشرع اجلزائري ألطراف اخلصومة للوقوف يف وجه اخلبري الذي خيشون حتيزه لسبب ما، إجراء قانوين يتم
يف رد )رفض( اخلبري، أما إذا رفض اخلبري القيام مبهمة املوكلة اليه أو قبلها ومل يقم هبا فقد خول هلم إجراء يتمثل يف استبدال 

 اخلبري، ومن جهة أخر جيوز للخبري عند الضرورة أن يقدم طلبا إلعفائه من املهمة.

من قانون اإلجراءات املدنية أنه إذا أراد أحد اخلصوم رد اخلبري املعني، يقدم عريضة  655تنص املادة : رد الخبير اجراءات-أ
أيام من تاريخ تبليغه هبذا التعيني، ويفضل دون تأخري يف  0القاضي الذي أمر باخلربة خالل  إىلتتضمن أسباب الرد، توجه 

 طلب الرد بأمر غري قابل ألي طعن.

باشرة أو القرابة غري املباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو ألي ال يقبل الرد اال بسبب القرابة امل
، وعدم اختصاص اخلبري املعني يف املادة حمل اخلربة وعدم اجلدية يف البحث 3سبب جدي اخر، كغياب الكفاءة املهنية

 والتحري.

طلبه إىل اجلهة القضائية املختصة )اآلمرة طلب رد اخلبري جيب على اخلصم الذي يرغب يف ذلك أن يقدم لكي يقبل 
 4بإجراء اخلربة( متضمنا جمموعة شروط ومتبعا إجراءات معينة، من بني شروط اليت جيب أن تتوفر يف طلب الرد نذكر:

 جيب أن يكون طالب رد خبري خصما يف النزاع الذي عني القاضي فيه اخلبري؛ 

  أما إذا كان معينا بناء على رغبة أحد اخلصوم أو كليهما فليس هلما أن يكون اخلبري قد مت تعيينه من طرف القاضي
 احلق يف تقدمي طلب الرد؛

 .أن يكون طلب الرد معلال من خالل ذكر األسباب اليت اعتمد عليها يف تقدمي طلبه 

 
                                                                                                                                                                                

1
 .27، ص 0993موالي ملياين بغداي، اخلربة القضائية يف املواد املدنية، منشورات دحلب، اجلزائر،  

 .019رشيد خلفوين، مرجع سابق، ص  2
 .3110قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  من 022 املادةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة،  3
 (.031، 009)ص رشيد خلفوين، مرجع سابق،  4



للمنازعات الجبائية والخبرة القضائيةاإلطار النظري  الفصل األول  

 

25 
 

 استبدال الخبير: التي يتم فيها  الحاالت-ب

دي اخلبري موقفه من القرار القاضي بذلك، ويكون هذا بعد إحاطته علما بندبه وفقا لألوضاع املتقدم عرضها، يب
املوقف إما بالقبول أو الرفض ففي حالة القبول ال وجود للمشكلة غري انه يف حالة رفضه يربز االشكال املسبب الستبداله 

 لكي يتم مناقشته.

 وجيوز للخصم الذي يهمه االمر من قانون اإلجراءات املدنية عن احلالة اليت يتم فيها استبدال اخلبري 655نصت املادة 
 1تقدمي طلب استبدال اخلبري بغريه يف احلاالت التالية:

 إذا رفض اخلبري القيام باملهمة املسندة اليه يف احلكم او القرار القضائي بندبه ويكون ذلك شفهيا أو كتابيا؛ 

 إذا قبل اخلبري باملهمة مث مل يقم هبا زمل ينجزها يف املدة احملددة هلا؛ 

  إذا حصل للخبري مانع ما وهي حاالت كثرية، حيث يصبح األخري من غري املمكن القيام بإجناز العمل يف املدة
 احملددة سواء كان ذلك من تلقاء نفسه وبإرادته أو شطب امسه من قائمة اخلرباء بعد التعيني.

 :الحكم الذي يعين الخبير مضمون- 3

 االمر بندب اخلبري ما يلي:على القاضي أن يذكر يف منطوق قراره جيب 

  البد من ذكر اسم ولقب اخلبري املعني بكل وضوح مع ذكر اختصاصه وعنوان مكتبه واملدينة اليت يسكن فيها حىت
 يسهل العثور عليه، ونفس االمر إذا كان احلكم بتعيني عدة خرباء؛

 لتقنية اليت حتتاج إىل شرح وتوضيح وذلك جيب على القاضي حتديد وتوضيح املأمورية اليت جتري فيها اخلربة والنقاط ا
بكل دقة ووضوح، حبيث ان كل من يقرأ منطوق احلكم القضائي باخلربة يفهم املأمورية دون غموض أو اهبام لتسهيل 

 مهمة اخلبري ومتكني األطراف من ممارسة حقهم يف االطالع على جمريات اخلربة؛

  ،فال جيوز له قانونا أن يعني خبريا دون أن حيدد له موعدا معينا لتقدمي حتديد مهلة معينة للخبري لتقدمي تقريره فيها
تقريره حىت ال تطول فرتة التقاضي وتضيع حقوق املتقاضني من جراء إمهال اخلرباء والالمباالة إن مل حتدد هلم مهلة 

 إجبارية؛

 يف حالة تعدد اخلرباء، جيب على القاضي ان يذكر يف منطوق حكمه أنه جيب:

  يقوم اخلرباء املعنيون مجيعهم بأعمال اخلربة سوية، وأن كل عملية من عمليات اخلربة البد أن حيضرها هؤالء مجيعا أن
 وإال اعتربت اخلربة باطلة؛

  أنه يف حالة اختلفت اراءهم وجب على كل خبري منهم أن يديل برأيه ويعلل ذلك بأسباب وكل هذا يف تقرير واحد
 2اخلرباء؛موقع عليه من مجيع هؤالء 

  على القاضي إن رفض اخلبري القيام باملهمة اليت أسندت له أو حصل له مانع أن يستبدل بغريه مبوجب أمر على
 3عريضة صادرة عن القاضي الذي عينه.

                                                           
 .3110من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  023 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة1

 (.03-07صفحات )موالي ملياين، مرجع سابق،  2

 .3110من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  023 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 3
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 ثانيا: محتوى تقرير الخبرة

فيها مث يقدم رأيه يف على القاضي احلكم ى يسعى اخلبري يف تقريره إىل توضيح كل األمور الفنية والتقنية اليت يستعص
 .ما يليسنحاول معرفة ما حيتوي تقرير اخلربة أكثر من خالل و  ة،القضي

 قبول الخبير بالمهمة: -1

شعاره إقبوله باملهمة أو ببعد إشعار اخلبري باملهمة املوكلة اليه وجب عليه أن يبادر يف أقرب اآلجال بإخبار القاضي 
رده من أحد اخلصوم فانه ينتظر حىت يفصل يف طلب الرد، فاذا رفض رده فانه جيوز له بتقدمي اعفائه منها. يف حالة ما إذا وقع 

مباشرة أعمال اخلربة وذلك بعد مرور مهلة استئناف القرار الفاصل يف الرد، ويف حالة استئنافه فينتظر حلني الفصل يف 
 قاضى مقابل ذلك.االستئناف فإذا تقرر إبقاؤه وجب عليه تنفيذها شخصيا، وبعدما ينهي عمله يت

أنه جيب على اخلبري أن يقوم بنفسه باملراجعات مادام اختري بصفة شخصية، فال يستطيع تفويض مهامه  إىلنشري 
 .حيث يبدأ عمله مبجرد استالمه احلكم القاضي بندبه

 :الخبرة تقرير -2

 ن أمهها:قبل مباشرة اخلبري بإعداد تقرير اخلربة يستلزم عليه القيام مبجموعة أعمال ومهام م

جيب على اخلبري أن خيطر اخلصوم بيوم وساعة ومكان اجراء اخلربة وذلك عن طريق حمضر قضائي ماعدا احلاالت اليت  -
يستحيل فيها حضور اخلصوم بسبب طبيعة اخلربة، كما جيب اخطار اخلصوم يف احلاالت االستعجالية على األقل قبل اليوم 

 إىلى عليها، ويعترب استدعاء األطراف شكلية جوهرية نسياهنا يعيب اخلربة ويؤدي احملدد خبمسة أيام من خالل رسالة موص
 .1الغاء احلكم يف املوضوع

تصرحياهتم وتقدمي كل ما لديهم من وثائق ومستندات تتصل مبوضوع النزاع،  إىلاالجتماع مع اخلصوم من أجل االستماع  -
يطلع القاضي على أي اشكال يعرتضه، وميكنه أن يأمر اخلصوم حتت طائلة غرامة هتديدية بتقدمي املستندات، كما وجيوز 

 2؛للجهة القضائية أن تستخلص االثار املرتتبة على امتناع اخلصوم عن تقدمي املستندات

ذلك يف تقرير اخلربة ويف حالة تعد اخلرباء وجب القيام مبناقشة  إىللألطراف احلق يف تقدمي مالحظاهتم وعلى اخلبري أن يشري  -
 3؛املراجعات بصفة مشرتكة

 عني املكان إلجراء املعاينة ومساع الشهود. إىلكما جيب على اخلبري أيضا تنفيذا ملهمته االنتقال -

بعد القيام اخلبري مبجموعة األعمال املذكورة أعاله يباشر يف عمل تقرير اخلربة، مث بعد اهناء اخلبري ملهمته يقدم تقريرا 
انه بإمكان  إىليضمنه نتيجة اعماله ويوضح فيها رأيه اخلاص وكل املعلومات اليت ختص املهمة املسندة اليه، جتدر اإلشارة 

يف هذه احلالة يقوم كاتب اجللسة بتسجيل تصرحيات اخلبري بسجل اجللسة، اال ان هذه الطريقة تقدمي اخلربة شفهيا باجللسة و 
نادرا ما يلجأ إليها اذ القاعدة هو التقرير الكتايب. هذا األخري جيب ان يكون تقريرا واحدان أين يتم تدوين اآلراء وما توصل 

                                                           
 .3110نية واإلدارية، من قانون اإلجراءات املد 022 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 1

 3110من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سنة  010 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 2
 .3110اءات املدنية واإلدارية، سنة من قانون اإلجر  020 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 3
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رباء يف تقرير ما جيب ان حتتوي اآلراء املسببة لكل واحد منهم، إذا اختلف اخل اليه اخلرباء ويف حاالت مالحظات األطراف،
 1اجلهة املختصة بذلك. إىليلزم اخلبري بعد كتابته تقرير اخلربة القيام بالتوقيع عليه مث يودعه 

أن تنوير رأي القاضي ومتكنيه من القضاء والفصل يف النزاع املعروض عليه، لذا جيب  إىلإن تقرير اخلبري وثيقة هتدف 
 يكون التقرير واضحا ودقيقا.

مل ينص املشرع على كيفية حترير التقرير الذي يقدمه اخلبري عند االنتهاء من املهمة املعني من أجلها وترك له حرية 
تنظيم شكل التقرير بصورة شخصية ختتلف باختالف عمله، مهاراته، قدرته على ترتيب الدقة يف الصياغة واملنطق وصوال 

 2الشخصي يف املسألة الفنية حمل اخلربة. إلبداء الرأي

 أن يتضمن تقرير اخلربة األقسام التالية:وجب 
 يتناول اخلبري يف هذا اجلزء البيانات األولية وهي:لديباجةا : 

 ذكر وقائع تكليفه، امسه ولقبه، عنوان مكتبه بالضبط؛ 

 تعريف األطراف ووكالئهم؛ 

  قرار وكذا اجلهة اليت أصدرته وتارخيه ورقم القضية، ويذكر بكل دقة املرجع الذي كلفه باملهمة هل هو احلكم أو
 منطوق احلكم القاضي بتعيينه حرفيا والصيغة التنفيذية له؛

 ذكر تاريخ تسلم اخلبري احلكم الذي كلفه باملهمة واسم اخلصم الذي سلمه حكم التعيني؛ 

 .حتديد طبيعة املهمة الفنية املقرر اجراؤها 

 عرض تارخيي للوقائع وسوابقها.: أي عرض الوقائع 

 عرض الوقائع والظروف اليت تشكل وجوبا أساس للنتائج ويف هذا اجلزء يتم سرد املعاينات اليت قام هبا  :الوصف
 اخلبري مع بيان تأثريه على النزاع.

 اينات مع تبيان وهي اجلزء احلاسم يف التقرير والذي يقارن فيه اخلبري ويطابق بني خمتلف الطروحات واملع :المناقشة
 ما ميكن االخذ به وما جيب ابعاده.

 وتتمثل يف النتائج املنطقية للوقائع املوضوعية واملناقشة واليت يتعني من الناحية النظرية ان جتيب على كافة  :النتائج
 املسائل املطروحة.

 :كمة مقابل حمضر ايداع هلذا وجب على اخلبري توقيع التقرير وتأرخيه قبل وضعه كتابة ضبط احمل التاريخ والوقائع
التقرير، حيث وضع التوقيع والتاريخ على تقرير اخلربة يسبغ عليه طابع الرمسية ويف حالة تعدد اخلرباء وجب توقيع كل 

 واحد منهم.

 :جيب ارفاق التقرير مبختلف الوثائق اليت تساعد على توضيح وتفسري مذكراته وما توصل  الوثائق المرفقة بالتقرير
 3من نتائج.

                                                           
1
 (.073، 072)ص رشيد خلفوين، مرجع سابق،  

 .330دهليس رجاء، مرجع سابق، ص  2

 .020رشيد خلفوين، مرجع سابق، ص 3
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عليه وعلى ما فيه من اخلصوم املعنيون بالقضية يطلع  ،بعد انتهاء اخلبري من اعداد تقريره وتوضيح رأيه يقوم بإيداعه
اجلدول للفصل يف املوضوع، وإعادة القضية تكون  إىلاد القضية جوانب خمتلفة تدفعهم ملناقشتها وابداء رأيهم ومالحظاهتم، تع

آلية من طرف ن الدعوى تكون بصفة أن قانون اإلجراءات املدنية نص على أمببادرة اخلصم الذي له مصلحة يف ذلك بالرغم 
جلسة املعاينة واليت إىل  ن القضية حسبه ال تعاد للجدول بل تبقى فيه ولكن تؤجل من يوم احلكم بتعيني خبرياحملكمة وأ

 حتددها احملكمة بعد اخلربة.

 الخبير: أتعاب -3

عندما ينتهي اخلبري من أداء مهمته وجب عليه أن يقدم تقريرا يبني فيه نتيجة أعماله اليت كلف هبا ورأيه اخلاص الذي 
من قانون اإلجراءات املدنية أنه ال يرخص للخبري اقتطاع تسبيق  654توصل اليه ومقابل هذا يتلقى أتعابا. حيث نصت املادة 

من املبلغ املودع بأمانة الضب، اال إذا قدم تربيرا عن هذا التسبيق، وأنه إذا تبني ان املبلغ املودع لتغطية أتعاب اخلبري غري كاف، 
د يف االجل املقرر، يودع اخلبري تقريره على احلالة حيدد القاضي مبلغا إضافيا وأجال إليداعه، ويف حالة عدم إيداع امليلغ احملد

 1اليت يوجد عليها، ويستغين عما تبقى من إجراءات.

من خالل ما سبق نستخلص ان املشرع اجلزائري مل ينص على طريقة تقدير أجرة اخلبري وترك ذلك للسلطة التقديرية 
ال جيوز بأي حال من األحوال أداء تسبيقات عن االتعاب  من قانون اإلجراءات املدنية أنه 618للقاضي، كما ونصت املادة 

 2واملصاريف مباشرة للخبري ويرتتب على قبول اخلبري املقيد يف اجلدول هذه التسبيقات شطبه من قائمة اخلرباء وبطالن اخلربة.

 تقرير الخبرة: القاضي اتجاه سلطة -4

القاضي ميكنه ان يؤسس حكمه على نتائج اخلربة   من قانون اإلجراءات املدنية على ان 611تنص على ذلك املادة 
ره كما أنه غري ملزم برأي اخلبري، اال أنه ملزم بتربير استبعاد نتائج اخلربة. وإذا رأى القاضي أن العناصر اليت بىن عليها اخلبري تقري

أو يستدعىي اخلبري أمامه غري وافية فله أن يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة وله على األخص أن يأمر باستكمال التحقيق 
 3ليحصل منه على إيضاحات واملعلومات الضرورية.

فان القاضي ال يرتبط بنتائج اخلربة وميكن  Charles Debbasch et Jean Claude Ricci 4االستاذينفحسب 
 له ان يأمر خبربة أخرى أي مبعىن خربة مضادة تبدأ حيث بدأت اخلربة األوىل وللتوضيح أكثر نفصل فيما يلي: 

 تطبيقا للقانون بإمكان القاضي االمر باالنتقال للمعاينة إذا تبني االمر باالنتقال للمعاينة إذا كانت الخبرة ناقضة :
 اخلربة ناقصة. له أن

 خيول القانون للقاضي االعرتاف واملصادقة جزئيا على ما توصل اليه اخلبري من نتائج. :المصادقة جزئيا على الخبرة 

 إذا تبني للقاضي بأن اخلبري أو اخلرباء أجنزوا املهمة اليت كلفوا هبا، غري أنه ليس باستطاعته  :األمر بخبرة مضادة
الفصل يف القضية إما لعدم عدالة احلل املقرتح يف تقرير اخلربة أو أن التقارير املعروضة أمام اجلهة القضائية حتمل 

                                                           
 .3110قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سنة  من 029 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 1
 .3110من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سنة  071 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، االمانة العامة، املادة 2
 .3110من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، سنة  077ة املاد جلمهورية، االمانة العامة،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة ا 3

4
 Charles debbasch et jean –Claude Ricci, op.cit., p 453 
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ربة مضادة يلتزم فيها اخلبري املعني القيام باملهمة خ إىلتناقضا وتقييمات خمتلفة فإنه باستطاعة القاضي اللجوء 
 نفسها.

 ميكن كذلك للقاضي عدم املصادقة على اخلربة إذا التمس فيها غموضا. :عدم التصديق على الخبرة لغموضها 

 نستنتج مما سبق وجود حالتني للخبري يف مهمته: 

 ومل خيرج عن حدودها اليت عني من أجلها فإن  مة: إذا أمل اخلبري جبميع عناصر املهحالة نجاح الخبير في المهمة
الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي أو جملس الدولة يعتمدان على تقرير اخلربة كعنصر فعال أثناء الفصل يف النزاع 

 وبالتايل يعترب التقرير دليال لألثبات.

  :تحقيق إضايف مبعىن خربة إضافية، إذا الحظ القاضي نقصا يف املعلومات ميكنه االمر بحالة عدم نجاح الخبير
 وللقاضي كل السلطات لتقدير صالحية مثل هذه التدابري، وعليه ان يوضح من جديد ما هو مطلوب بالضبط.

بة كبرية احلكم سيعترب بطالن أعمال اخلبري من بني أهم النقاط يف اخلربة القضائية، كون أن تقرير اخلربة يساهم بن
فيما يلي وجب  اعلى القاضي التأكد من صحة تقرير اخلربة وإذا ما رأى أحد النقاط اليت سنذكرهالنهائي للخربة لذلك وجب 

 عليه عدم العمل بتقرير اخلربة املقدم.

 بطالن أعمال الخبير: -

ال وجود يف قانون اإلجراءات املدنية ما حيكم بالفعل حاالت البطالن ألعمال اخلبري بنص صريح، غري انه جيب 
القواعد اليت أنشأها  إىلالقواعد العامة اليت حتكم إجراءات التحقيق واملنصوص عليها يف القانون، باإلضافة  االعتماد على

 الفقه والقضاء يف شان أي اجراء من إجراءات التحقيق. 

 :لعدم احترام إجراءات تمس بالنظام العام البطالن-أ      
 .عدم تنفيذ اخلبري ملهمته شخصيا 
  قبل خبري غري معني مبوجب حكم قضائي، اذ ال يكفي اتفاق اخلصوم على هذا اخلبري بل جيب أن اجناز اخلربة من

 يعني حبكم قضائي.
 .تكون اخلربة باطلة إذا قام هبا شخص غري مؤهل لذلك 

 .إذا قام باخلربة خبري واحد يف حني ان القانون ينص على عدد من اخلرباء أو العكس 

 جوهرية: البطالن لعدم احترام إجراءات-ب

ال جيوز الدفع بالبطالن لعدم صحة اإلجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته يف املوضوع ومن مث ال يقبل الدفع 
 بالبطالن التقرير من اخلصم الذي له مصلحة يف ذلك طاملا تكلم يف موضوع اخلربة.

بعض احلاالت كعدم توقيع اخلبري جيوز للقاضي يف ميدان اخلربة منح أجل للخصوم أو للخبري لتصحيح االجراء يف 
 للتقرير سهوا، لكن هناك إجراءات جوهرية وجب للخبري االلتزام هبا فان مل يفعل جاز لألطراف الطعن بالبطالن وتتمثل يف: 

  من قانون اإلجراءات املدنية. 656عدم حلف اخلبري اليمني املنصوص عليها يف املادة 
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 ية اخلربة وهي عدم استدعاء اخلصوم للحضور وعدم احرتام حقوق الدفاع عدم احرتام الوجاهية أثناء اجراء عمل
 عدم احرتام اإلجابة عن األسئلة الفنية املوجهة للخبري واملعني من أجلها. إىلباإلضافة 

 1وتتمثل يف:: حاالت البطالن المعمول بها قضائيا بعض-ج

 ؛شفويا حالة عدم حترير كاتب اجللسة حمضرا عندما يقدم اخلبري تقريره 

 ؛عدم استدعاء اخلبري اخلصوم بالشكل املطلوب 

 .التأخر يف إيداع التقرير بدون مربر جدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (.634،630رشيد خلفوني، مرجع سابق، ص)  
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة:
نا السمة األساسية اليت يتصف هبا البحث العلمي هي الصفة الرتاكمية، أي أنا الباحث يبدأ من حيث انتهى إ

  .ق إىل الدراسات اليت تناولت بعض جوانب املوضوع، والنتائج اليت توصلت إليهااملفيد التطرا  اآلخرون، فإناه من
ين اتر على دراسو عثعدم ال رغم بعض الدراسات ، فإننا سوف نقوم بذكر معا )اخلربة القضائية واجلباية( تناولت املتغريا

 :اليت متا سردها حسب أمهيتها وعالقتها باملوضوعو 

 ربية:الدراسات الع

  تحت عنوان "الخبرة القضائية في المواد المدنية في ظل دهليس رجاءالدراسة األولى: قام بها الباحث ،
 .2112قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية" رسالة دكتوراه، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

للحقيقة القضائية يف املواد املدنية إضافة إىل معرفة حدود جاءت هذه الدراسة لتقييم مدى تكوين اخلبري القضائي 
 اخلبري يف القضاء.

أن اخلربة القضائية يف املواد املدنية تساهم يف حتقيق احملاكمة العادلة، كوهنا وسيلة من وسائل  إىلتوصل يف دراسته 
أن اخلبري ليس قاضيا وإّنا يعترب شريكا يف  إىلاالثبات وتكون حاضرة يف الكثري من الدعاوى املرفوعة أمام القضاء، إضافة 

 صناعة احلكم العادل من خالل إبداء رأي فين يف مسائل فنية وتقنية فقط.
وكانت أهم التوصيات أن اخلربة القضائية ال ختص رأيا تقنيا أو مقصورة على واقعة مادية، وإّنا اخلربة تتعلق برأي فين شامل 

العام، وبالتايل وجب احداث تغيريات على املصطلحات املتعلقة باخلربة واخلبري يف القوانني وهو حسبه أدق من الرأي العلمي 
 واملراسيم املتعلقة به.

  ممارسة المنازعات الجبائية أمام القاضي تحت عنوان " بليلي بلق اسمالدراسة الثانية: قام بها الباحث
 .2112، الجزائر،بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة ،ماجيستر" رسالة اإلداري الجزائري

مدى تطبيق اإلجراءات القانونية وطرق اتباعها عند قيام النزاع اجلبائي يف املرحلة  جاءت هذه الدراسة إلظهار
 القضائية وكيفية ممارستها ودور القاضي اإلداري يف تسوية النزاع اجلبائي.

مرحلة يف املنازعة اجلبائية وذلك بعد املرحلة اإلدارية  ان املنازعة يف املرحلة القضائية تعترب اخر إىلتوصل يف دراسته 
جلان الطعن كما تعترب املرحلة القضائية نوع من أنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة وهذا اعماال مببدأ  إىلواللجوء 

ب يف عرقلة القاضي الفاصل يف مالحظة شغور يف القانون اجلبائي من كثري من اإلجراءات اليت قد تسب إىلاملشروعية باإلضافة 
 .املنازعة كونه يعمل يف ضوء تشريعني خمتلفني مها قانون اإلجراءات اجلبائية وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

وكانت أهم التوصيات قيام ادارة الضرائب بوضع برامج خاصة بالتحسيس واالعالم بالقوانني اجلبائية عرب كل وسائل 
 ملتقيات وأيام دراسية.االتصال وتنظيم 

  :تحت عنوان "تقييم مدى ادراج المحاسبة القضائية ضمن غسان دعاسقام بها الباحثالدراسة الثالثة ،
 .6102مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية"، مجلة، جامعة فلسطين لألبحاث، فلسطين، 

 مناهج التعليم يف اجلامعات الفلسطينية بالتطبيق على جاءت هذه الدراسة لتقييم مدى ادراج احملاسبة القضائية يف
 أقسام احملاسبة األكادميية يف اجلامعات الفلسطينية، وقد مت دراسة حالة.
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عدم احتواء ختصص احملاسبة يف اجلامعات الفلسطينية على مساق احملاسبة القضائية، لكن أقسام  إىلوتوصلت الدراسة 
احملاسبة فيها تقوم بتدريس مساقات متعلقة بالتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق حيث تعترب هذه املساقات أساسا ملساق 

 احملاسبة القضائية.

لدراسية مساق احملاسبة القضائية ووجوب الرتكيز على دور احملاسبة وكانت أهم التوصيات ضرورة اشتمال اخلطط ا
 القضائية كمهنة متقدمة من ضمن جماالت عمل احملاسب.

  تحت عنوان "مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة إنعام عثمان شعبانالدراسة الرابعة: قام بها الباحث ،
القتصادية"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، القضائية الكتشاف حاالت االحتيال المالي في الوحدات ا

 . 6102فلسطين، 

جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى توافر املؤهالت العلمية والعملية الالزمة لدى احملاسبني املاليني والوقوف على 
 ، وقد مت استخدام استبيان.مدى توافر املهارات املتخصصة يف جمال احملاسبة القضائية الكتشاف حاالت االحتيال املايل

 أن املقومات األساسية لتطبيق احملاسبة القضائية يف قطاع غزة تتمثل يف: إىلوتوصلت الدراسة 

 ؛توفر التأهيل العلمي والعملي ملمارسة مهنة احملاسبة القضائية لدى احملاسبني املليني بالقطاع -

املاليني بقطاع غزة كنتيجة لتوفر فرص امتالك املهارات توفر املهارات املتخصصة واخلربة العالية لدى احملاسبني  -
 املتخصصة واخلربة العالية.

وكانت أهم توصيات الدراسة ضرورة اعتماد مادة احملاسبة القضائية ضمن املنهاج التعليمي كمادة أساسية وضرورة 
عمل مهنة احملاسبة القضائية، وذلك نظرا العمل على اصدار التشريعات والقوانني من قبل اجمللس التشريعي بقطاع غزة لتنظيم 

 ملا تشكله هذه املهنة من أمهية.

  تحت عنوان "دراسة عبد الستار عبد الجبار عيدان الكبيسيالدراسة الخامسة: قام بها الباحث ،
ية استقصائية ميدانية عن المحاسبة القضائية من وجهتي نظر القضاء والمحاسب القضائي في األردن"، المجلة األردن

 .6102في إدارة االعمال، العدد األول، 

الوقوف على أمهية احملاسبة القضائية يف فض النزاعات ذات الطبيعة املالية وبصورة عادلة يف األردن  إىلهدفت الدراسة 
 وذلك باالعتماد على وجهيت نظر كل من القضاء واحملاسب القضائي، وقد مت استخدام استبيان.

الدراسة بأن الواقع احلايل للمحاسبة القضائية بعيد عن حتقيق العدالة يف فض النزاعات، وضعف وقد كانت أهم نتائج 
 النشاط البحثي يف احملاسبة القضائية يف الوطن العريب، عدم وجود جهات أكادميية هتتم بتدريس مادة احملاسبة القضائية.

ضرورة قيام  إىلعات حنو احملاسبة القضائية، إضافة وكانت أهم توصيات الدراسة ضرورة توجيه البحث العلمي يف اجلام
اجلهات األكادميية بتدريس مادة احملاسبة القضائية يف مراحل الدراسات العليا، وقيام اجلمعيات املعنية بدورها يف وضع 

 التعليمات والسعي إلصدار قوانني منظمة ملهنة احملاسبة القضائية.
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 األجنبية: ةالدراس

 سوشامة يدافام بها الباحثان الدراسة األولى: ق (Sushama YADAV )سودير يدافو (Sudir 

YADAV)منهج ديناميكي جديد للتحقيق في قضايا االحتيال" ) :، تحت عنوان "المحاسبة القضائيةForensic 

Accounting: A new Dynamic Approach to Investigate Fraud Cases مجلة اكسل الدولية ،)
 .6102الهند،متعددة التخصصات، 

حبث أمهية ودور احملاسبة القضائية يف التحقيق وكشف عمليات االحتيال املايل مبا يشمل االحتيال  إىلهدفت الدراسة 
يف جمال" األرباح املفقودة، الدخل، األصول، تقييم الضوابط الداخلية، الغش" وأي مسألة تتعلق باخلربة احملاسبية يف اجملال 

 القانوين.

نتائج الدراسة بأن الطلب على خدمات اخلبري القضائي يف تزايد مستمر بسبب الزيادة املفرطة يف جرائم وكانت أهم 
 االحتيال املايل "االحتيال، الرشوة، الفساد، غسيل األموال ... اخل"

 وكانت من أهم توصيات الدراسة ضرورة االهتمام مبهنة احملاسبة القضائية.
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 خالصة الفصل:
تلعب اخلربة القضائية دورا مهما يف االثبات وفض النزاعات، حيث متكن القاضي من االحاطة باملسائل الفنية والعلمية 
اليت تنشأ عن النزاع املطروح أمامه، وأصبحت النزاعات احملاسبية واجلبائية أكثر تعقيدا مما سبق وهو ما يصعب عمل القضاة يف 

 ة القضائية.اخلرب  إىلالفصل فيها دون العودة 

عمد املشرع اجلزائري على تعريف وتنظيم مهنة اخلربة مع ربطها بشروط ملمارستها من أجل توفري اجلودة العلمية 
والعملية وذلك ألمهية دور اخلرباء يف حل القضايا والنزاعات، كما أن للقاضي حرية اختيار اخلبري سواء من القائمة أو خارجها 

لتعيني، للخبري احلق يف رفض املهمة إذا كان هناك ما يربر كما أن لألطراف املتنازعة بسبب عدم توفر معايري يستند اليها يف ا
احلق يف رفض تعيني خبري ما بشرط توفر املربر القانوين لذلك. فمسألة اختيار اخلبري تكتسي أمهية بالغة فاخلبري غري املناسب 

 قد يتسبب يف حكم غري صحيح وغري عادل. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:

 دراسة حالة لدى مكاتب خبراء ة:ــة التطبيقيــالدراس
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 تمهيد:

وتيدمممممجمل لفهمممممر تعمممممم  خلربةممممما يمممممجملا  امممممقم  لبدمممممجملعدة ح  يمممممجملا  ةجمل ممممم   ة مممممجمل      مممممة لربممممم م  مممممجمل     جملخلممممم   مممممقم 
 ممممممجملاجل  م   لجملعدممممممة لر يممممممة  مممممم ت  ممممممرا ي يأل تممممممي   ادممممممجمل م ء امممممم   جملتممممممجملم اجملعمممممم  ل  مممممماجمل   جمل مممممم  تمممممم  جل لفهممممممر   مممممم        ممممممي 

  ددة ت جملزاجمل   لجملعدة تتجملم  لبدجمل .
 لذ  نظة جمل  ل    ة  لربةلدة ح ثالث تلجمل ث  دث ح عل تلحث خل جملول جمل  ددة خمالفة ان ت  ى. 
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 دراسة حالة بين شركة ذات مسؤولية محدودة وبين المديرية الوالئية للضرائب: المبحث األول:

 لد عة      ءسؤولدة جل   ة  ددة  لجملعدة  ني  ء ي ية  لر عدة لر ية   ت  را ي يأل   ىل  اط ق ح هذ   ءلحث 
 ا ض  لاحلدل  لابين  لذي  جملم  ه  الري.  دث   ربةل الى ممملة ح شخص تسريهجمل "م. "  جمللاجزعة لللدي X ة وجلم 

 المطلب األول: حيثيات القضية:

تجلى  عادجملف نبجملعص  2011و 2008  ءةا م  ني س ر  لمت   دجملع  ء لف ء   لة  جمل لدة خلاربلا  اص حيجملخله ل
 لز ته مث  20وصجملف  30وت طجمل  غري  جملنرندة جنر ا هجمل  دجملم  ءصجملحل  لد يلة  إ دجملع خللبجملع   اطلدا ترب ا هجملتش  جملم 

خلب ميه ش رى تن ت ل ختفدض  ءللغ و     ل  ي،   ىل، ممجمل تجلى (1)تنظ   ءلحا   ر  جلت 4.515.235,00   ي تللغ 
تن  20جلت و ليت متمل  دةة  لرببر ة تي تجمل يربجملجلا  903.047,00 بر ل  جملل  ض، تي  لربلر تن  ء لف  جملم  اس ي  تجمل  دةاه 

 . ءللغ   مججمليل  ءطلرب

 جمل تن هذه  لبددة خلاطل  حتلدال  خلب دة خلسجملا   لبجملض  الى  هر و جملعي اةلدة   ض  لد  ع  الى  ء لف و جمللاجمليل 
 لرصرا حلل اجملجلا وت جمل   لفك  ل ز ع  لبجملعر،  و  ي رن هذ     تن  الا    اربجملنة خبلري  دجملع  تاخصص ح هذ  

   لري  دجملع  تاخصص ح  ةجمل لة و ءجمللدة وعذ   لبدجمليجمل  لاججمل ية و لد يلدة  يجملا، وهر تجمل مت خلطلدبه، تت   لبجملض   اربدني  لسد
.  دث مت    جملجله 01168/13،  ددة   ر 2ان  ة ةة  اجل  ية ،  لغ  ة  21/04/2014و لك  ر     ر صجملجل   اجمل يخ 

  ءهجملم  ة جلم  لاجمللدة:

 ؛  ا اجمل   ألط  ف  جمللط ق  ءب  م  جملنرنجمل 

  طالع الى  ءلف  ةجمل   و  لجملع  للة ادة "ش. .م.م  x ؛2011  ىل 2008" تن 

    ؛2011  ىل 2008  طالع الى  د   لاحبدا  ةجمل   و  لجملع   ليت  دربت له  ء ادة للس ر 

 للحث ح ت ى تطجمل بة  جمل لة  ء ادة و ليت  دربت للاحبدا  ةجمل   تي  لبجملنرن  لاججمل ي و ءخطط  لرطين  
 ؛للةحجمل لة

 ؛ لاأع  تن ت ى و رجل تلدربجمل  غري تفرخل م تو تدرتيجمل  غري تص ح هبجمل 

 .ح  جمللة و رجل نبجملعص ح  جمل لة  ء ادة حت ي  هذه  ل بجملعص 

خل لدف  الري  لسد  هددل   دري للبدجملم  جملءهةة  ء صرص الدهجمل  جملحل ر  ءؤ خ ح  متم  ،21/04/2014 اجمل يخ 
 .1168/13و  ر  لبددة  00471/14حتت   ر  ه س  21/04/2014

 المطلب الثاني: التحليل التقني للخبير:

عال  لط  ني،   ت    ىل رب    االم  الري ل جمل ة  لرثجملعا  لالزتة و لد و ية تن ط ف  ء لف وت ي ية  لد  ع  و   اةجملع 
  الري  جمللربةل و لبدجملم  احلدالخله  غدة    جمل ة الى  ل بجملط  ليت طللت ت ه. 

 ع  و ل  رم  ليت ت دي هلجمل  ء لف ح     وا تجلنجمله:خللخدص  لد  يار 
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 IBS et REHAUSSEMENTتحديد أسس الضريبة على أرباح الشركات ورفعها (: 01-02الجدول رقم )

 2011 2010 2009 2008 التعيين
 15974650.00 16512970.00 13551320.00 10296630.00 رقم االعمال المحصل 

 14672760.00 14374310.00 12508910.00 9504540.00 الخاضعرقم االعمال 
 14672760.00 14374310.00 12508910.00 9504540.00 رقم االعمال المصرح به

 1301890.00 2138660.00 1042410.00 792090.00 رفع رقم االعمال
 3194930.00 3302590.00 271260.00 2059320.00 األساس المحصل
 639170.00 938060.00 688370.00 965780.00 األساس الخاضع

 639170.00 938060.00 688370.00 965780.00 األساس المصرح به 

 255576.00 2364530.00 2021890.00 1093540.00 الزيادة االجمالية

 IBSتحديد أسس الضريبية على أرباح الشركات (: 02-02الجدول رقم )

 2011 2010 2009 2008 التعيين
 3194930.00 3302590.00 271260.00 2059320.00 األساس المحصل
 639170.00 938060.00 688370.00 965780.00 األساس الخاضع

 639170.00 938060.00 688370.00 965780.00 األساس المصرح به 

 255576.00 2364530.00 2021890.00 1093540.00 الزيادة االجمالية

 RCMتحديد أسس (: 03-02الجدول رقم )

 2011 2010 2009 2008 التعيين
 2396190.00 2476940.00 2032690.00 1544490.00 األساس المحصل 
 479370.00 703540.00 51627.00 724330.00 األساس الخاضع

 479370.00 703540.00 51627.00 724330.00 األساس المصرح به
 191682.00 1773400.00 1516420.00 820160.00 الزيادة
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 -TAPالرسم على النشاط المهني  –رقم االعمال اإلجمالي (: 04-02الجدول رقم )

 2011 2010 2009 2008 التعيين
 15974650.00 16512970.00 13551320.00 10296630.00 رقم االعمال المحصل 
 14563330.00 14374310.00 12627170.00 9504540.00 رقم االعمال الخاضع

 14563330.00 14374310.00 12627170.00 9504540.00 االعمال المصرح به رقم
 1411320.00 2138660.00 924150.00 792090.00 رفع رقم االعمال

 2 15841.00 18483.00 42773.00 28226.00حقوق ر.ن.م 
 7056.00 10693.00 4620.00 3960.00 العقوبة

 35282.00 53466.00 23103.00 19801.00 المجموع

 -%17الرسم على القيمة المضافة  -رقم االعمال اإلجمالي (: 05-02جدول رقم )
 2011 2010 2009 2008 التعيين

 15974650.00 16512970.00 13551320.00 10296630.00 رقم االعمال المحصل 
 14563330.00 14374310.00 12627170.00 9504540.00 رقم االعمال الخاضع

 14563330.00 14374310.00 12627170.00 9504540.00 االعمال المصرح بهرقم 
 1411320.00 2138660.00 924150.00 792090.00 رفع رقم االعمال

 17 134655.00 157105.00 363572.00 239924.00حقوق ر.ق.م 
 59981.00 90893.00 39276.00 33663.00 العقوبة

 299905.00 454465.00 196381.00 168318.00 المجموع

 تحديد رقم االعمال والربح(: 06-02جدول رقم )
 2011 2010 2009 2008 التعيين

 12140964.00 12256451.00 10424098.00 7920485.00 االستهالكات المصرح بها
 147235.20 445835.35 0.00 0.00 المشتريات غير المصرح بها

 12288199.20 12702286.35 10424098.00 7920485.00 االستهالكات االجمالية المقتطعة
 3686459.76 3810685.91 3127229.40 2376145.60 %30معدل هامش الربح الخام 

 15974658.96 16512972.26 13551327.40 10296630.60 رقم االعمال 
 3194931.79 3302594.45 2710265.48 2059326.10 20%معدل هامش الربح الصافي 

 خلاةمل  دةجمل يل :  ءدرتيجمل   لغري تص ح هبجملمالحظة: 
   جلت 168.954,46م.م.ت    رم تر جملوي لإلضجمل م 

 TREFI CUIVRE            27.688,89   جلت 

 جلت         446.835,36  =         يةرع                            
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  ش. .م.مSOMAF     147.236,20  جلت 

 .2011-2008اإلخضاعات الواجبة عن التحقيق المحاسبي للفترة الممتدة بين (: 07-02جدول رقم )
الجدول رقم 
التصريح  أو

 المحتج عليه
 الجدول

سنة 
اإلصدار 
 الضريبي

سنة االخضاع 
 الضريبي

طبيعة 
الضرائب 

جة المحت
 عليها

 العقوبة الحقوق االساسية

 المعدل المجموع
% 

 القيمة
 

 المعدل
% 

 القيمة
 

 2.511.263 502.232 25 2.008.931 25 ض. .ش 2008-2011 2012 2012
 753.350 150.670 25 602.680 10 ض. . .م 2008-2011 2012 2012
 131.655 26.331 25 105.324 02  .ن.م 2008-2011 2012 2012
 1.119.071 223.814 25 895.257 17  .ق.م 2008-2011 2012 2012

    3.612.192 903.043 4.515.235 
 

 النتائج المتوصل إليها: المطلب الثالث:

تن جل   ا جمل و حتلدل جمل للةربطدجمل   لر  جلم ح     وا  لر  جلم تااله و  ليت  جنز    جمل لة        لاحبدا  لد ي  نسجل 
ة ممسرعة طلبجمل للبر ا   ء صرص الدهجمل ح  لبجملنرن  لاججمل ي   ز ع ي و  ل لدل د أن  ةببني    ت  و   جملن  جمل لة  لد عة  ء ا

 لاجمليل ر خلسجدلهر ل بجملعص ح  ءرضرع ، و  غ 2011و  2010 ةجمل    لرطين  لب مي و  ل ظجملم  ةجمل    ءجمليل    ي  للس ر   
 ض  لر  جل ح     هر  لبجملض     ض  جمل لة  لد عة  جملن   دهر  ل ل  ةجمل لة  لد عة  ء ادة يمري تعم  تن خلسجملؤا نظ   للا جمل

 ء ا  الدهجمل  ةن  هة يب ون  ص   دة  ةجمل لة و تن  هة ت  ى ي  درن هذه  ةجمل لة  غر و رجل  ر خلري و يبرترن  ربةلدة 
يح  درتيجملخله تو   دجملع خللبجملع  تي  لربلر تن هذ          ل ي  جمل  لده  ةببرن يار اجملجلم ح  جمللة  تا جملع  ء لف ان  لاص  

تلدربجملخله تو علدهةجمل تو ح  جمللة  عادجملف ادرب  ره ية متس  ص   دة  ةجمل لة  ءةسرعة و  جمللالربدة يرتخل  ا هجمل  دجملم   جل  م 
  لاجمللدة: ل  لجملب  لجملعدة    دهجمل  زعدجمل تو علدجمل و هذ  تجمل مل يار تربجملي اه ح  جمل لة  لد عة  ء ادة 

 :مت خلسجدل تجمل يل  ،2011غجملية   ىل 2008الا عل  لفرتم  ليت مشلهجمل  لاحبدا تن  
 ر خلري غري تسجلة ح  05 جملخلر م  ليت مشلهجمل  لاحبدا مل يار  لربمر     الى  179 ةن جمةرع بخصوص المشتريات: أوال:  

و جملخلر خلني  جمل ت  ل  ر يب   ب  445.835,00 ل  ر يب   ب   جةرع  جمل ت 2010 ر خلري ح  03جل جملخل   لد عة )
خلب يلجمل تن جمةرع  ر خلري  لد     ليت  دربت  % 2.00نسلة  متمل  ا وه  الجمل م ان ت طجمل  تجملجلية  جلت(  147.235,00
 74 و للجمللغ ا جلهجمليرتخل  ا هجمل   ض عل  ر خلري  لد     للجمل دة  وض يلدجمل     تسةرح هبجمل  جمل لدجمل  وهذه االةللاحبدا   لجملع  

 . جملخلر م

 10مل يار   ض     2011غجملية   ىل 2008 جملخلر م  ليت مشلهجمل  لاحبدا تن  596 ةن جمةرع  بخصوص المبيعات:ثانيا: 
 - 2008   ة جملخلر خلني  02 ر خلري  ربدهجمل تزجلوت  لرت در و  ربدهجمل  آل   مل يسجل ح  لر ت  ء جمل   عةجمل مت خلرضدحه تااله ) 

تن جمةرع  ر خلري  % 1.68( و متمل تجمل يبجمل ب نسلة  2011   ة ر خلري  04 - 2010   ة جملخلر م  01 - 2009   ة ر خلري  03



 الفصل الثاني الدراسة التطبيقية      
 

41 
 

 ءلدربجمل   ليت  دربت للاحبدا   لجملع  و هذه االة    تسةرح هبجمل  جمل لدجمل و ض يلدجمل   يرتخل  ا هجمل   ض عل  ر خلري  لد    
  . جملخلر م مل خل ن  ل حتفظ تن ط ف  ةببني 586 للجمل دة و  للجمللغ ا جلهجمل 

 : جدول تلخيصي بخصوص النقائص: ثالثا

  وا خللخدص  لل بجملعص  ليت الى ت جمل هجمل   دت  جمل لة  لد عة  ء ادة تن ط ف  ةببني وت دربت لإل دجملع 
  لالبجملع  وتجمل  جملتت  ه  لد عة لاقي  هذه  ل بجملعص:

 بخصوص فواتير المبيعات: -1
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 المبيعات. (: النقائص المسجلة في08-02جدول رقم )
 2008سنة 

تللغ  لفجملخلر م    ر  لز رن   ر  لفجملخلر م
  جمل ت  ل  ر

طلدربة  لربد   ةجمل   و لاقي     ءب تة و         
  ءاخذم

 جملخلر خلني محلت نفس  لرت در لز رنني خمالفني وهر  طأ   147.769,35 جل    ة  رجلي 53/2008
 تجملجلي.

  مت  لاص يح هبةجمل ح يرتدة  ءلدربجمل  وخلص يحG50. 
53/2008 SARL RITAHEM 

9.652,50 

 مت  لغجملؤهجمل ومل خلسح  تن  ءلف  ةجمل  .   77.640,00  ل ية  لربش 89/2008
91/2008 --------------- 21.580,00   2009مل يار  لاص يح هبجمل ح و اهجمل ومتت خلسرياهجمل ح. 

 2009 سنة
122/2009 
12/12/2009 

--------------- 
155.650,00   نظ   لر وجلهر ح آ    لس ة مل يار  لاص يح هبر ح

 .2010ومت  لاص يح هبر ح  2009

  مت  لاص يح هبر ح  لاص يحG50  ويرتدة  2010لس ة
  ءلدربجمل  ل فس  لس ة.

123/2009 
15/12/2009 

--------------- 
34.000,00 

125/2009 
24/12/2009 

--------------- 
16.112,80 

 2010سنة 
 خل  در تزجلوت.  -------------- 06/2010

  -------------- 80/2010 مت  لاص يح هبر.
90/2010 --------------  
95/2010 --------------  
  ل يجملض   ت  را ي يأل 79/2010

39.025,00 

 مت  لغجملؤهجمل وخلربريدهجمل  جمللفجملخلر خلني  لاجمللداني:

  جلت 33.025,00 للغ  88  ر 

  جلت وجمةراهةجمل تجمل و جل ح  6.000,00 للغ  90  ر
 .79/2010 لفجملخلر م  ءلغجملم   ر 

 2011سنة 
 خل  در تزجلوت.   -------------- 22/2011

  -------------- 52/2011 مت  لاص يح هبجمل.
53/2011 --------------  
65/2011 --------------  
         ش. .م.م الجمل ر  82/2011

 351.795,00   ت  را ي يأل
 خل  در تزجلوت وح ت    ل سخ و جل  الجمل م تلغدت  طأ.

   لاص يح هبجمل.مت
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 بخصوص فواتير المشتريات: -2

 :يل  وه  عةجمللب  حتفظ  ةببرن الى جمةراة تن  ر خلري  لد    مل يار خلسجدلهجمل  جمل لدجمل 
 جلت .  445.835,00 ر خلري  جةرع  03: تغفلت  لد عة خلسجدل 2010ح   ة  -
 جلت 147.235,00 ر خلري  جةرع  02: تغفلت  لد عة خلسجدل 2011ح   ة   -    
تن  الا حتلدل جمل للةلف  ةجمل   و   لجملع  للد عة مل نسجل تجمل يسا ا   ختجمل   لب     لبجملض   جملل  ض  ل ل  ةجمل لة  -

ةن  هة يب ون  ص   دة  ةجمل لة و تطجمل باهجمل لل لدل  ةجمل    لرطين و  ل ظجملم  لد عة  ء ادة نظ   للا جمل ض  لر  جل ح     هر  
 ةجمل    ءجمليل و  لبجملنرن  لاججمل ي و تن  هة ت  ى ي  درن هذه  ةجمل لة    ض  ر خلري  للدي علدة و يبرترن  ربةلدة   دجملع 

 ء  رضة   جل تللغهجمل  ء      ءجمليل ل ى (  غر تن هذه  لفر خلري  % 20وصجملف  % 30خللبجملع  للد عة  جمل ضني ) هجملتش  جملم 
 ازي ة  لربةرتدة و مل خل ن  ل   ض تن ط ف تصجملحل  ل  جمل ة للجةجملاجمل   ةلدة تي  لربلر تن هذ          لذي  أ  لده 

 ء لف      ةببرن يار اجملجلم ح  جمللة  تا جملع  ء لف ان  لاص يح  درتيجملخله تو تلدربجملخله تو علدهةجمل تو ح  لاأع  تن تن  جمل لة
  دهجمل  زعدجمل  و علدجمل و هذ  تجمل مل يار   ىلشجمل اهجمل ادرب  ره ية تست تص   داهجمل ممجمل يرتخل  ا ه  ضط      جل  م   لجملعدة 

  لاجمللدة :  ل  لجملبتربجملي اه ح  جمل لة  لد عة  ء ادة 
جل  ة  ءس  ص   دة   ىلمت خلسجدل نبجملعص   خل  ى  ،2011غجملية   ىل 2008 الا عل  لفرتم  ليت مشلهجمل  لاحبدا تن  -

 : ةجمل لة

 .(: النقائص المسجلة في المشتريات09-02جدول رقم )

 الفوارق التي تستدرك وترتب حقوقا ضريبية
 المالحظات 2011 2010 2009 2008 التعيين

تدرتيجمل   ببة تغفلت ح   2 3 0 0 عدد فواتير الشراء
  ةجمل لة.

  20نطلا هجملتش   ح صجملف 
خارج  مشتريات

 147.235,00 445.835,00 0,00 0,00 الرسم

خلرباق ت  جملم تغفلة خلرتخل  ا هجمل   0 0 3 1 عدد فواتير البيع
 0,00 0,00 205.762,00 21.580,00 مبيعات خارج الرسم  بر جمل ض يلة.

 
 تحديد مبلغ الضريبة المستحقة:رابعا: 

 : 2008الضرائب والرسوم لسنة  -1

مت  لاص يح هبةجمل ح يرتدة  53ت طجمل   جملتت هبجمل  لد عة،  دث مت  جيجملجل  جملخلر خلني حتةل نفس  لرت در  3نال ظ و رجل 
تن  ءلف  ةجمل   للد عة،  ومل خلسح مت  لغجملؤهجمل  ليت  89عةجمل لر ظ و رجل  لفجملخلر م   ر (، G50)  ءلدربجمل  و لاص يح  لده ي

 21.580,00 للغ  91ا م  دجملتهجمل  اسجدل  لفجملخلر م   ر   ىلر تجلى تتجمل  جملل سلة للخطأ  أل ري  اةمل ح و رع  لد عة ح  ه
الى ت جملس   ر  2008لذ  عجملنت خلسرية وضربدة  ء لف لس ة ، 2009ح  لر ت  لبجملنرين  دث متت خلسرياهجمل ح  جمل ت  ل  ر 
 عجمللاجمليل:  جلت، 21.580,00  ألاةجملا
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 ( : TAPحساب الرسم على النشاط المهني )  -

 % 2  ×  ر  ألاةجملا   ءهين = ل  ر الى  ل دجملط 

 جلت 431,60           =                                      ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 25                 = 107,90ابر ة  لاأ ري 

 دج 539,50 =                                         المجمـــوع   

   ( : TVAحساب الرسم على القيمة المضافة )  -

 % 17  × ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =   ر  ألاةجملا 

 جلت  3.668,60           =                                        لبدةة  ءدجمل ة ل  ر الى 
 جلت 25                = 917,15ابر ة  لاأ ري 

 دج 4.585,75 =                                       المجمـــوع    

 ( : IBSحساب الضريبة على أرباح الشركات )  -

 10 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل =   ر  ألاةجملا 

  25 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل   لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل = 

 جلت  546,25           =                                        لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل 
 جلت 25                = 136,25ابر ة  لاأ ري 

 دج 682,81 =                                        المجمـــوع   

 ( :RCMحساب الضريبة على الدخل االجمالي/أرباح موزعة على الشركاء ) -
 لد يلة  ترب ا- لد عجمل الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى ت  جملح  جملا م  لد يلة 
 الى ت  جملح  لد عجمل .

 لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى 
 تو  حل   ألجلىن. 10×  ل  ل

 ) حل   ألجلىن(جلت  5.000,00           =                                 د عجمل ت  جملح ترزاة الى  ل
 جلت 25          = 1.250,00ابر ة  لاأ ري 

 دج 6.250,00 =                                  المجمـــوع   
 جلت. 12.061,81خلب    م  2008 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ء لف و اجملصة   دجملطه لس ة 
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 :2009الضرائب والرسوم لسنة  -2
 ر خلري صجملجل م ح تو    شه  جليسةق ح  لر ت  لبجملنرين، وه  عجمللاجمليل:  (3مالث ) لد عة لا م خلسجدل 

 جلت  جمل ت  ل  رم 155.650,00 للغ  12/12/2009 ءؤ  ة ح  122  لفجملخلر م   ر.  
 جلت  جمل ت  ل  رم. 34.000,00 للغ  15/12/2009 ءؤ  ة ح 123  لفجملخلر م   ر 

 جلت  جمل ت  ل  رم. 16.112,80 للغ  24/12/2009 ءؤ  ة ح  125  لفجملخلر م   ر 

 الى ت جمل ه. 2009جلت، و لذي متت خلسرية وضربدة  ء لف لس ة 205.762,80لذ  يصلح   ر  ألاةجملا  ءغفل 

 ( : TAPحساب الرسم على النشاط المهني )  -

 % 2  ×  ر  ألاةجملا   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =

 جلت 4.115,24           =                                  ل  ر الى  ل دجملط  ءهين 
 جلت 25           = 1.028,81ابر ة  لاأ ري 
 دج 5.144,05 =                                  المجمـــوع    

  ( : TVAحساب الرسم على القيمة المضافة )  -

 % 17  ×  ر  ألاةجملا  الى  لبدةة  ءدجمل ة = ل  ر 

 جلت  34.979,54           =                                     لبدةة  ءدجمل ة ل  ر الى 
 جلت 25              = 8.744,89ابر ة  لاأ ري 

 دج 43.724,43 =                                        المجمـــوع 

 ( : IBSحساب الضريبة على أرباح الشركات )  -

 10 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل =   ر  ألاةجملا 

  25 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل   لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل = 

 جلت  5.144,00           =                                   لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل 
 جلت 25          = 1.286,00 لاأ ري  ابر ة

 دج 6.430,00 =                                  المجمـــوع   

 ( :RCMحساب الضريبة على الدخل االجمالي/أرباح موزعة على الشركاء ) -
 لد يلة الى  ترب ا-لد عجمل  ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى ت  جملح   جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح

 ت  جملح  لد عجمل .

×  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل
10 .تو  حل   ألجلىن 
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 ) حل   ألجلىن(جلت  5.000,00           =                                ت  جملح ترزاة الى  ل  ل
 جلت 25         = 1.250,00ابر ة  لاأ ري 
 دج 6.250,00 =                                المجمـــوع    

 جلت. 61.548,48خلب    م  2009 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ء لف و اجملصة   دجملطه لس ة    

 : 2010الضرائب والرسوم لسنة  -3

 حساب رقم األعمال:

 (20جلت )هجملتش  ل  ح  لصجملف=  445.835,00نال ظ و رجل تدرتيجمل   بدةة 

 جلت 535.002,00= 1,20×445.835,00  ر  ألاةجملا= 

 دج 535.002,00حدد رقم األعمال الذي تمت على أساسه التسوية ب 

 (: TAPحساب الرسم على النشاط المهني )  -

 % 2  × ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =   ر  ألاةجملا 

 جلت 10.700,00           =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 25              = 2.675,01ابر ة  لاأ ري 

 دج 13.375,01 =                                    المجمـــوع    

  ( : TVAحساب الرسم على القيمة المضافة )  -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة

 جلت  90.950,34           =                                      لبدةة  ءدجمل ة ل  ر الى 
 جلت 25              = 22.737,59ابر ة  لاأ ري 
 دج 113.687,93 =                                       المجمـــوع   

 ( : IBSحساب الضريبة على أرباح الشركات )  -
 10 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل =   ر  ألاةجملا 

  25 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل   لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل = 

 

 

 ( :RCMحساب الضريبة على الدخل االجمالي/أرباح موزعة على الشركاء ) -
 لد يلة الى  ترب ا- لد عجمل  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى ت  جملح   جملا م

 ت  جملح  لد عجمل .

 جلت  13.375,05           =                                        لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل 
 جلت 25                = 3.343,76ابر ة  لاأ ري 

 دج 16.718,81 =                                      المجمـــوع     
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×  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل
10 .تو  حل   ألجلىن 

 ) حل   ألجلىن(جلت  5.000,00           =                                   ى  ل  لت  جملح ترزاة ال
 جلت 25            = 1.250,00ابر ة  لاأ ري 

 دج 6.250,00 =                                  المجمـــوع    
 جلت.150.031,75خلب    م  2010 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ء لف و اجملصة   دجملطه لس ة    

  :2011الضرائب والرسوم لسنة  -4

 حساب رقم األعمال:

 (20جلت )هجملتش  ل  ح  لصجملف=  147.235,00نال ظ و رجل تدرتيجمل   بدةة 

 جلت 176.682,00= 1,20×147.235,00  ر  ألاةجملا= 

 دج176.682,00 التسوية بحدد رقم األعمال الذي تمت على أساسه 

 ( : TAPحساب الرسم على النشاط المهني )  -

 % 2  × ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =   ر  ألاةجملا 

 جلت 3.533,64 =        ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 25              = 883,41ابر ة  لاأ ري 
 دج 4.417,05 =                    المجمـــوع    

  ( : TVAحساب الرسم على القيمة المضافة )  -
 % 17  × ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =   ر  ألاةجملا 

 جلت 30.035,94 =             لبدةة  ءدجمل ة ل  ر الى 
 جلت 25                = 7.508,99ابر ة  لاأ ري 
 دج 37.533,93 =                       المجمـــوع    

 ( : IBSحساب الضريبة على أرباح الشركات )  -

 10 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل =   ر  ألاةجملا 

  25 × جملا م  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل   لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل = 

 جلت  4.417,05 =          لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل 
 جلت  25                = 1.104,26ابر ة  لاأ ري 
 دج  5.521,21 =                       المجمـــوع    
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 ( :RCMحساب الضريبة على الدخل االجمالي/أرباح موزعة على الشركاء ) -

 لد يلة  ترب ا- لد عجمل  جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى ت  جملح 
 الى ت  جملح  لد عجمل .

×  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل=  جملا م  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل/ت  جملح ترزاة الى  ل  ل
10 .تو  حل   ألجلىن 

 ) حل   ألجلىن(جلت  5.000,00           =                                       ت  جملح ترزاة الى  ل  ل
 جلت 25                = 1.250,00ابر ة  لاأ ري 
 دج 6.250,00 =                                        المجمـــوع    

 جلت. 53.733,29خلب    م  2011 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ء لف و اجملصة   دجملطه لس ة    

 والحقوق الواجبة إصدارها:تحديد أرقام األعمال المستدركة )الفوارق( للسنوات محل التحقيق الجبائي 

 (: تحديد مجموع الضرائب الواجبة على المكلف.10-02جدول رقم )

 أرقام األعمال والحقوق الواجبة اإلصدار

 2011 2010 2009 2008 التعيين
المجموع مع 

 25عقوبة 
  176.682,00 535.002,00 205.762,00 21.580,00 ت  جملم  ألاةجملا

 ل  ر الى  ل دجملط 
 23.475,65 3.533,64 10.700,04 4.115,24 431,60 و ءهين لاججمل ي 

 199.543,03 30.035,94 90.950,34 34.979,54 3.668,60  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة
 جملا م  لد يلة الى ت  جملح 

  17.668,20 53.500,20 20.576,20 2.158,00  لد عجمل 

 25 546,25 5.144,00 13.375,05 4.417,05 29.352,94 ءرب ا 
 جملا م  لد يلة الى  ل  ل 
 امججمليل/ ت  جملح ترزاة الى 

  لد عجمل 
1.618,50 15.432,00 40.125,15 13.251,15  

 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 تو  حل   ألجلىن 10 ءرب ا 
 277.371,62 مجموع الضرائب مع العقوبات

 جلت. 277.371,62تن ط ف  لد عة  ء ادة يب   ب: والده جمةرع  لد  ع   لر  لة  ألجل   

 



 الفصل الثاني الدراسة التطبيقية      
 

49 
 

 المبحث الثاني: دراسة حالة نزاع بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة واإلدارة الجبائية: 
جل   ة  ددة  لجملعدة  ني  اجل  م   لجملعدة لر ية  طدف و لد عة      لدخص  لر د    ىل  اط ق ح هذ   ءلحث 

لال اري جل و لاص ي  ممملة ح شخص تسريهجمل "ش.ك"  دث   ربةل الى ا ض  لاحلدل  لابين  لذي و     ءسؤولدة  ة وجلم 
  جملم  ه  الري.

 حيثيات القضية وتعيين الخبيرالمطلب األول: 

تنه مت   دجملاه لاسرية  2013 رب   عادجملف  ء لف "ش عة      لدخص  لر د  و     ءسؤولدة  ة وجلم" ح   ة 
  ي ش رى ض  ت ي ية  لد  ع  تن ت ل  ءطجملللة   ىلجلون الةه اة   2006و  2005 لجملعده خلاربلا  اص حيجملخله لس يت 

 6.050.511,00، و ءب  م ب 298/08، 679/07، 366/07 إافجملعه تن  لد  ع  و ل  رم  لر  جلم ح     وا  لف جلية   ر 
وه   جملضربة ل ظجملم  ل  ح  حلبدب ، و جملتت  ادطد   14/09/2004 ء لف   ت ندجملطه ح   ن  ىلجلت. عةجمل جت    اشجمل م 
 .08/07/2007 جلهجمل  لاججمل ي  اجمل يخ 

 جمل تن هذه  لبددة خلاطل  حتلدال  خلب دة خلسجملا   لبجملض  ح  جيجملجل  حللرا  ء جمل لة للخ وت حبل اجملجلا ي ه   ل ز ع 
ذ   يجملا، وهر تجمل مت خلطلدبه  دث تن  لبجملض  تت   اربدني  لري  دجملع   لبجملعر متت    اربجملنة خبلري  دجملع  تاخصص ح ه

ان  ة ةة  اجل  ية ،  لغ  ة  11/03/2020تاخصص ح جمجملا    اصجملجل و لاسدري   لجملع  و لك  ر     ر صجملجل   اجمل يخ 
 .  دث مت    جملجل  ءهجملم  ة جلم  لاجمللدة:02001/17،  ددة   ر 2

 ب  م  جملنرنجمل.  ا اجمل   ألط  ف  جمللط ق  ء 
 .طالع الى  لرثجملعا  ةجمل لدة و  لجملعدة ل ط  ف   
  القول هل التسوية اجلبائية اليت خضعت هلا املدعية قانونية أم ال. ووفقا لذلك حتديد مبلغ الضريبة الفعلي املستحق

 األداء لفائدة الضرائب.

  لاجمللدة: 744/19،  ه س   ر 17/04/2019عةجمل مت  ضجمل ة  ءهجملم  ة جلم   طرق  حل ر  لصجملجل   اجمل يخ 
  و لد  ع   لاججمل ي  لسجل تن و لدط   ل دجملط ان  لار ف ان  ءرتخللة   لجملعدة  أل  جملماألخذ بعني االعتبار 

 ؛ا هجمل  ءساحبة و حلبرق
  ل دجملط. اةلدة ان  لار ف اةلدة ان  ل  ي  لر  لة  لد  ع  تلجمللغ حت ي  

 المطلب الثاني: خطوات الخبرة

 المهمة ستالم أوال: 

 ت  رقاحلكم  من د   ء لف ء ا   الري  ءرباة  تن ط ف  ة ةة و جملم  اسلدر نسخة  14/06/2020 اجمل يخ 
 . وسلمنا الوثائق املطلوبة لف  ءعاد  ،16/06/2020  اجمل يخ جلت، 30.000,00بقيمة  وصل لا فدذية و بالصيغة 

حيث مت ابالغها باملهمة، بتاريخ  14/06/2020مديرية الضرائب بتاريخ   ىلبعدها وكثاين خطوة انتقل اخلبري 
  ىلمت استالم موافقتها لالطالع على امللف اجلبائي وكذا مفتشية الضرائب. يف نفس اليوم انتقل اخلبري  15/06/2020

 مصلحة املنازعات حيث مت فحص امللف اجلبائي للمكلف وتصوير الوثائق الضرورية.
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مفتشية الضرائب، حيث وضع رئيسها   ىلوباستمرار    نابجملا 16/06/2020حقيق واالستقصاء مت بتاريخ وكبداية للت
 امللف اجلبائي للمكلف وتقدمي وجهة نظره يف النزاع.

 ثانيا: التحليل التقني للخبير:

عال  لط  ني،   ت    ىل رب    االم  الري ل جمل ة  لرثجملعا  لالزتة و لد و ية تن ط ف  ل لف وت ي ية  لد  ع  و   اةجملع 
  الري  جمللربةل و لبدجملم  احلدالخله  غدة    جمل ة الى  ل بجملط  ليت ا ضهجمل الده  لبجملض . 

ل ى تفاددة  لد  ع   اجملصة  جمللس ر    لاص حيجمل   لده ية للة لف  ءرجلاة   ىل:  جملل ظ  تحديد مبلغ الضريبة المستحقة
 تجمل يل :خللني وتبجمل ناهجمل  جملءدز ندجمل   لس رية  2006، 2005، 2004

.2005و 2004خيص   يت  و لذي 30/09/2007  ن هذ   لر جل  لصجملجل   اجمل يخ :366/2007  جملل سلة للر جل  لد ي    ر-1  

جلت، وهر تللغ ضئدل     و جمللاجمليل مت  ل  ل ز ع  1.949,00د  ع  ض  ع   مججمللدة  بدةة تص    تفاددة  ل 2004  ة 
وجليجمل الى تسارى تصلحة  لد  ع  وهر تجمل مت  لاط ق  لده ح   جملن   ل ظ ي،  دث تن تي نز ع  ني  ء لف و اجل  م  لد يلدة 

    لط  ني وهر تجمل مت ح هذه  حلجمللة.يار ط  ه تو  الى تسارى تصلحة  لد  ع  و لربةل الى  جيجملجل خلسرية خل ض

 رب    طالع الى  لاص حيجمل   لده ية للة لف و لس رية خللني تن ه جملك   ق  ني   ر   اةجملا  ءص ح ح عل  2005  ة 
جلت ح  ءدز ندة  لس رية، 14.103.463,00ح  لاص حيجمل   لده ية يبجمل لهجمل  12.477.952,00ت هةجمل  دث مت  لاص يح ب 

جلت، و جمللاجمليل ء ي ية  لد  ع   حلا ح 1.625.511,00وهر تجمل يؤع  الى و رجل تللغ ترباق مل خيدي للد يلة يب   ب 
   دجملع  لفجمل ق يةرع  لد  ع  ) ء لف خيدي لل ظجملم  حلبدب ( وهر تجمل  جملم  ه  الري تن  الا   يت:

" 2005" س   جملنرن  لد  ع   ءلجملش م و ل  رم  ءةجملثلة لس ة  2%  رب ا :TAPالرسم على النشاط المهني  -ت
 وهر تجمل يربط :

 % 2  ×=  لفجمل ق  ل  ر الى  ل دجملط  ءهين

 جلت 32.510,00           =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 25              = 8.128,00ابر ة  لاأ ري 

 دج 40.638,00 =                                    المجمـــوع    

" 2005" س   جملنرن  لد  ع   ءلجملش م و ل  رم  ءةجملثلة لس ة  %17:  رب ا TVAالرسم على القيمة المضافة  -ب
 وهر تجمل يربط :

 % 17  ×جمل ق ف ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =  ل

 جلت 276.337,00 =             لبدةة  ءدجمل ة ل  ر الى 
 جلت 25                = 69.084,00ابر ة  لاأ ري 
 دج 345.421,00 =                       المجمـــوع    

 



 الفصل الثاني الدراسة التطبيقية      
 

51 
 

 

و جمللاجمليل  إنه    14.103.463,00ن  ء لف ص ح    ر  ألاةجملا  ةبا تي  : (IBS)الضريبة على أرباح الشركات -ج
ير    جمل ق ح   ر  ألاةجملا يار   دجملاه ) عرن تن  لد يلة الى ت  جملح  لد عجمل  ختدي ل  ر   اةجملا  لس ري و ل  ح  حلبدب  
و جمللاجمليل    جمل ة ل جمل لربةل  جمل ق ح   ر   اةجملا ا س  حلجمللة  ألوىل  ليت خلسار   اةل  لفجمل ق عرن تن  لد  ع   اجملضربة 

خللني  ن  ء لف ص ح    ح   ري يب   ب  2005و جمل طالع الى  ءدز ندة  لس رية لس ة  شه ية ولدست   رية(
جلت 116.819,00"ض يلة ت  جملح  لد عجمل " تي تن ء لف تلزم    ي تجمل تب   ه  %30جلت، مت   اطجملع 389.398,00

 حلا الى  جل  م  جلت و جمللاجمليل للة لف257.872,00( غري تنه   جل ل ى ت ي ية   ةجمل ك تللغ 30%× 389.398,00)
 جلت.141.053,00= 116.819,00 -257.872,00تي:  141.053,00 لد  ع  وه  تلزتة  إاجملجلم  لفجمل ق  لب   ب

و   الى  ء لف جل ي ض يلة الى  ل  ل  امججمليل الى اجملع     ؤوس  ألتر ا  ء برلة و جمل تن  أل  جملح  لصجمل دة خلب   ب  -د
 س   جملنرن  لد  ع   ءلجملش م و ل  رم  ءةجملثلة لس ة " %15الى  ء لف جل ي ض يلة    هجمل  جلت. ياطل 272.578,00

 %25غ  تة خلأ ري   سلة   ىلجلت(، خلرب ض  ل جملخلأل 40.886,00=%15×272.578,00)جلت 40.886,00تي تللغ  "2005
 جلت. 51.107,00( وهر تجمل ي األ تللغ ض يلة هنجملع   ب    10.221,00= %25×40.886,00)و جمللاجمليل 

 مي ن خللخدص  لر جل  لد ي   لسجمل ا ح    وا  لاجمليل: 

 .366/2007 الضريبي رقملضرائب الواجبة على المكلف الخاصة بالورد ا (:11-02الجدول رقم )

TAP 32.510,00 

 8.128,00 غرامة التأخير 

TVA 276.337,00 

 69.084,00 غرامة التأخير

IBS 116.819,00 

 (257.872,00) مصلحة الجماركالمبلغ المستحق من 

 40.886,00 الضريبة على الدخل اإلجمالي على عائدات رؤوس األموال المنقولة

 10.221,00 غرامة التأخير

 296.113,00 وعـــــــــــــــمــــــــالمج

نال ظ ممجمل  لا تن  الري و جمل  اربجملنة  جمللرثجملعا و لسجال   ةجمل لدة  جملم  إاجملجلم  سجملب عل تن  لد  ع  و ل  رم  ليت 
 دي هلجمل  ء لف ممجمل  جملهر  ارضدح نبجملط    االف تي حت ي   برق وو  لجمل  عال ط ح  ل ز ع  جملءال ظ تن  ء لف ت طأ 

 عادجملف  طأ تن ط ف  جل  م  لد  ع   دةجمل خيص   ىلابر جمل   جملاضجمل ة ح  سجملب تجمل الده تن ض  ع  وهر تجمل خل خل  الده 
  لد يلة الى  أل  جملح ومت  ءطجملللة  اصحدحه.

 :31/12/2007وهر صجملجل   اجمل يخ  2006و 2005خيص  لر جل تااله   يت  :679/2007  ر  بالنسبة للورد الضريبي-2
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 لصجملجل   اجمل يخ  366/2007ص   و جل ض ي  ان تفاددة  لد  ع  وهر خل     للر جل  لسجمل ا   ر  2005 جملل سلة لس ة 
خللني تن  لر جل  ء    مل يدةل  لد يلة الى  2006و    ارتف  عدس تفاددة  لد  ع   ذلك غري تنه وح   ة  30/09/2007

وو     ا   ك  لك،  دث تن  ء لف ص ح تن  2006 ل  ل  امججمليل الى اجملع     ؤوس  ألتر ا  ء برلة  جملل سلة لس ة 
 جلت وحتس   لد يلة عةجمل  لا: 307.799,00ب أ  جملح صجمل دة خلب    2006 الا  ءدز ندة  ةجمل لدة لس ة 

 تي: %25جلت تدجمل ة  لدهجمل غ  تة خلأ ري ب  46.170,00= 15%×307.799,00

 .جلت 57.712,00. والده  ء لف تلزم    ي جلت 11.542,00=25%×46.170,00

 :2006خيص   ة  15/05/2008:  ن هذ   لر جل  لصجملجل   اجمل يخ 298/2008 بالنسبة للورد الضريبي رقم.3
ان ت ا   أل اجمل  "م ب س" تن  لد عة  29/08/2005 دث يلني  ارت  جمل  جملل ين  ءب م تن ط ف  ء لف و لصجملجل   اجمل يخ 
جلت،  8.000.000,00و لاص ي  ح  تاهجمل  لفدة خلب   ب       لدخص  لر د  و     ءسؤولدة  ة وجلم "ش ك" لال اري جل

   تن تفاددة  لد  ع   ااقهتجمل  حبجمل وت درباهجمل للد  ع  و ل  رم. و س   عدس تفاددة  لد  ع   إنه مت  لغجمل  هذ   لر جل 
  لد ي  وهذ   نطال جمل تن ش رى   ربهجمل  ء لف ت  بجمل   سخة تن   ارت ف  جملل ين عإثلجمل .

رم ت  ى الى  سجملب  مججمليل  لد  ع   ءساحبة ض   ء  ي  دةجمل خيص  لر وجل  لد يلدة  لمالثة و لذي خلب   يربةل  الري عخط
 يت:وه  ترزاة عجملآل 353.825,00ب: 

 (: مجموع الضرائب الواجب على المكلف.12-02الجدول رقم )

 296.113,00 366/2007الورد الضريبي رقم 

 57.712,00 679/2007الورد الضريبي رقم 

 0 298/2008الورد الضريبي رقم 

 353.825,00 المجموع

هدئة  ة ةة  اجل  ية،   ىل رب   ناهجمل   الري تن  لربةل و لبدجملم   ل تجمل يسار   تن حتبدا و  اطالع يبرم  أ      تيه 
 وخل رن الى ش ل جمةراة نبجملط لارضدح تعم  للةصجملحل  لبدجملعدة، عةجمل ت  م  الري الى  اطجمل   ربض  ل بجملط  اضجمل دة  لاجمللدة:

  لب   جملول جمل ت     وخل         جملع  ء لف تن  برط  لد  ع  و ل  رم  جمللابجملجلم ه  تن صال دجمل  هدئة  ة ةة  اجل  ية
 ؛اةل جمل ياةمل ح   ادجمل م   دة   تعم  ءر  م، وتن 

 و الري  إ جمل اه للة لف تصجملب  دث تن جلو   الري   ياججملوز  ف مل يبا ي  ب     الري وخلب ي ه، لر ضح تن  ء ل
 ؛       تي  ين للبجملض  تن ت ل تن ياخذ  أل ري      اجملجلا تلين الى  جأل جل تغة

  ء ي ية   ةجمل ك  جملنه ح  2005  رت جملع  ءللغ  لذي جل ربه  ء لف   ة      ت  هدئة  ة ةة  ءر  م، تنه   مي ن
  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي الى  ء لف   خله.   ىلهذه  حلجمللة جي   ضجمل ة  ءللغ  ءسرت ي تن  ل لف 
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  دراسة حالة بين تاجر ومصلحة الضرائب: الثالث بحثالم
جل   ة نز ع  جملعر  ني  لاجمل   "س" وتصلحة  لد  ع  لر ية  طدف  دث  دار ا ض   ىل  اط ق ح هذ   ءلحث 

  دمدجمل   لبددة تن   هاني، ا ض  لاحلدل  لابين  لذي  جملم  ه  الري  لبدجملع  تن  هة و جل  م  لد  ع  تن  هة ت  ى.

  :حيثيات القضية وتعيين خبير المطلب األول:

ح  للة لف  جمل طالع الى  ءلف   لجملع  تاحصل الدهجملتربلرتجمل    ىلصجملحل  ءخاصة  جملل  جمل ة   لجملعدة   ا جملجل  ء جملتت 
،  دث و   تن  ء لف مل يبر  إي  ع خلص حيه للةدرتيجمل  و ءبلرضجمل ، 2015  ة غجملية   ىل 2005   ة فرتم  ءةا م تن ل

وعذ  ا م  ي  اه للةدز ندجمل   لس رية  الا   ر    رتم ندجملطه، وح عل ، G50ا م  ي  ع  لاص حيجمل   لده ية   ىل جملاضجمل ة 
لدار   االتهجمل تن ط ف  (02)تنظ   ءلحا   ر  تنظ   ل ةر ت  ء  ا ت م عجملنت تفادة  لد  ع  خل  ل  شربجمل   جمللاسرية

تن  ل  ء لف تغلا  08/01/2007عةجمل خللني  رب   ءربجملي ة ح  ء لف، غري تن هذ   أل ري مل ي جل الدهجمل طر ا  رتم ندجملطه،  
  ي  مت  جمل   الى تجمل  لا  للاةلص تن جل ي جليرنه   لجملعدة.   ادجمللدةوهر تجمل ت جملن الى  ر  ندة  ءاهر  جمل اربةجملله لط ق و  جمللد  

 جلارى  دجملعدة تن ط ف تصلحة  لد  ع   اهةة  لغش و لاه ب  لد ي .

ل  حتلدال  خلب دة خلسجملا ه ح  جيجملجل  حللرا  ء جمل لة خلرباق تمل هذه  لبدجمليجمل  جمل  ة ان   اصجملص  لبجملض ،  دث خلاط
وهر تجمل مت خلطلدبه ح هذه  لبددة،  دث    اربجملنة خبلري  دجملع  تاخصص ح هذ   يجملا،  لذ  يارلفك شف     ل ز ع  لبجملعر 

   اصجملجل و لاسدري  ءجمليل و  لجملية و لك  ر    حل ر  لصجملجل   اجمل يخ ح  جملنا  ب  لري  دجملع  تاخصص   لبجملض  تت 
وتت ه  02/20  ر  لاحبدا  02/20ان  لسد  "ق.ع"  جملض   لاحبدا  ح ةة "ع"  لغ  ة   وىل   ر  ل دجمل ة  05/02/2020

  جمللبدجملم  جملءهجملم  لاجمللدة:

 اال ة  تصلحة هلجملوعل  حبلر هعل تن ت ي ية  لد  ع  لر ية  طدف، وعذ  تصجملحل  لد  ع     ىل   نابجملا
 ؛ اقم رضرع 

 ؛ ""ساهر تربجملي ة  لسجال  و لرثجملعا  اجملصة  جملءلف   لجملع  للة 
   اةلدجمل   جمل لدة  را اةلدة خلسدري تلفه   لجملع  ، و لبرا  ن عجملن ه جملك هت ب تو غش ض ي  ، وحت ي      

  ؛حت ي   تفصال ، تي  لرتعدز الى  رتم  لاه ب  لد ي  لك 
  خلفصدل  لك وحت ي   دةة  ءلجمللغ  ءجمللدة  ل جملمجة ان  لاه ب  لد ي  ل ل  رتم الى   ى تي حت ي   ءلجمللغ  ليت

     ؛مشلهجمل  لاه ب  لد ي  ، و  ر   وخلجمل يخ  لغش  لد ي  ، وخلفصدل تساحبجمل   لد يلة وغ  تجمل   لاأ ري و ل  رم
 الى وثجملعا  جمل لدة  زتة خلفد عر  إ      اقم.   جمل ة  ءصجملحل  ليت خل وهنجمل حترز   خلصجملا 

 : خطوات الخبرة:المطلب الثاني  

 استالم الخبرة: أوال:

  لري. )خلربدني( ت ا   لسد   جملض   لاحبدا  دث   الر تت     ب  ىل  نابل  الري، 09/02/2020 اجمل يخ 
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  إشربجمل  ت ي ية  لد  ع   جملءهةة جملم  الري توا  طرم ، 09/02/2020 اجمل يخ  :سطيفإشعار مديرية الضرائب لوالية -1
ح نفس  لدرم   الر تر  بة  ء ي ية الى ، و ، وهذ  لاحدري  لرثجملعا  اجملصة  جمللبددة(03)تنظ   ءلحا   ر تنظ   ل ةر ت  ء  ا 

 .  طدف  طالع الى  ءلف   لجملع  للةاهر   ي ية  ء جملزاجمل  وعذ  تفاددة  لد  ع  

ت ا   ء جملزاجمل    ىل"،  نامبل  الري 09/02/2020" نفس  لاجمل يخ عخطرم ثجملندة وح مكتب المنازعات: إلىاالنتقال -2
  اخ  ت عل  مت  دث مت   طالع الى  ءلف   جل  ي للةاهر، مث ح  لدرم  ءر يل طدف  جملء ي ية  لر عدة للد  ع  

 تن وثجملعا.   اجمل ه ل درف  لر  جلم للةفاددة و اجملصة  جملءدرتيجمل  و ءبلرضجمل   ةببة. و  اصري  تجمل 

عجملن  الري ي ابل   "09/02/2020" ثجمللث  طرم وح نفس  لدرم عذلك سطيف:مفتشية الضرائب  إلىاالنتقال -3
تفاددة  لد  ع   دث مت   طالع الى  ءلف   لجملع  للةاهر، و  اخ  ت    وا   جمل  الى عدرف   ىلو جمل اة   ، 

 جملم. عةجمل  2015  ة   ىل 2005تدرتيجمل  وتبلرضجمل   ءاهر للفرتم  ءةا م تن   ة   ءربلرتجمل   لر  جلم للةفاددة، و ليت ختصم 
 . لذي حياجمل هجمل رثجملعا ل اصري  

 :تحليل الخبير لمعطيات القضية واستنتاجاته: ثانيا

 . طدف  جمل  الى  لفحص  ءربةا للةلف  اجل  ي و  لجملع  للةاهر  صلحة  ء جملزاجمل   لاجمل ربة ء ي ية  لد  ع  لر ية  -

غجملية   ة   ىل 2005م تن   ة   جمل  الى  ل درف  لر  جلم ءفاددة  لد  ع  و  م،  ءاربلبة   دجملط  ءاهر للفرتم  ءةا  -
 ت ف   جل   ا جمل هلذه  لبددة الى تجمل يل :، 2015

 :2005/2015دراسة الملف اإلداري والجبائي للفترة  -1

 نتائج دراسة الملف اإلداري:  -

، وهذ  11/02/2006ت ذ خلجمل يخ  سطدف ن  ءاهر ميجمل س ندجملط جتجمل م  جمل ةلة للة ار جمل   ء خللطة  اغذية  انسجملن،      
 05/02/2006و    جملم  ءاهر  اأ ري  ل ء م   ة،    ية تن خلجمل يخ  ،06ت  0462715 لسجل  لاججمل ي،   ر  س  

 . 12/02/2006وندجملطه ت  ت ضةن نظجملم  لاص يح  جملأل  جملح  حلبدبدة. وهر تص ح  جمللر رجل ت ذ خلجمل يخ 

،  ل  ر  TVAالى  لبدةة  ءدجمل ةجمق    ي عل تن :  ل  ر   حلبدب  يربين تن  ء لف   جملأل  جملحنظجملم  لاص يح  ن 
 .IRG لد يلة الى  ل  ل   مججمليل و  TAPالى  ل دجملط  ءهين 

تفاددة  لد  ع  عدرف تربلرتجمل  خلفد   احبدا  ءاهر  ل ىعةجمل نلفت هدئة   هة  لبدجملعدة  ءخاصة، تنه و جل  
، وهذ    ون (04)تنظ   ءلحا   ر  تنظ   ل ةر ت  ء  ا جلت 51.584.000,00خلب    مججمللدجمل  للغ  2005تدرتيجمل    ة 
  جل جتجمل ي. 

  ن  ءاهر ت ل  ر  لجملخله   لجملعدة، و لك ل  لجملب  لاجمللدة: نتائج فحص الملف الجبائي: -

تدرتيجمل  وتبلرضجمل ، ومل يص ح هبجمل ل ى  جل  م  2015 ىل غجملية   ة  2005 با  الا  لفرتم  ءةا م تن   ة  -
  ؛ لد  ع 

 ؛(  الا  رتم ندجملطه G50  لده ية )ا م  ي  ع  لاص حيجمل   -
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 ؛مل يبر  إي  ع  ءدز ندجمل   لس رية  الا   ر    رتم ندجملطه -

  ؛مل ي جل الى  اشربجمل     جمللاسرية  ءر هة له  طرا  رتم ندجملطه -

   .، تن  ل  ءاهر تغلا08/01/2007خللني تن  الا  ءربجملي ة  ليت  جملم هبجمل تار ن  اجل  م  اجمل يخ  -

ناجملعأل  حص  ءلف   لجملع   لص  الري  جمل ا اجملت تن  ء لف ت     اربجملا   مييت  لغش و لاه ب  لد ي  تن  الا 
 نظ   لسر  ندة  ءاهر، و  اربةجملله لط ق وت جمللد    ادجمللدة للاةلص تن جل ي جليرنه   لجملعدة.

 (2015سنة  إلى 2005) المشتريات والمقبوضات المحققة من سنة  -2

يسا األ تن  الا  لفحص  ءربةا للةلف   لجملع ، تنه و جل   ىل  ءفاددة عدرف تربلرتجمل  خللني تن  ءاهر  با  
 :ترضحة ح    وا  لاجمليل 2015 ىل غجملية  2005تدرتيجمل  وتبلرضجمل  تن ندجملطه، للفرتم  ءةا م تن   ة 

 .معلومات(: المشتريات والمقبوضات المتحصل عليها من كشوف 13-02الجدول رقم )

 المقبوضات ) دج ( المشتريات  ) دج ( السنـة
2005 51.584.000,00  - 
2006 502.948.567,00  - 
2007 1.720.580.024,00  - 
2008 235.232.682,00  2.666.800,00  
2009 929.021.277,00  1.720.003,00  
2010 510.998.850,00  - 
2011 13.039.423,00  - 
2012 2.046.693,00  - 
2013 - - 
2014 391.525,00  - 
2015 3.100.000,00  - 

  4.386.803,00  3.968.943.041,00 المجموع

 نال ظ تن  الا    وا تااله تن تدرتيجمل   لاجمل   تعق   مري تن تبلرضجملخله.

 استخراج أرقـام األعمـال المحقـقة للسنوات قيد النشاط -3

  جمل تن:   

  ألاةجملا =  ءلدربجمل  =  ءبلرضجمل .  ر  -

 .1,25 ×  ر  ألاةجملا =  ءدرتيجمل   -

  25يب   هجملتش   ح  اجملص  اججمل    ةلة ب. 
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 والده، ي رن   ر  ألاةجملا للس ر    د   ل دجملط عجمللاجمليل:       

 (1.25×51.584.000جلت . ) 64.480.000,00=  2005  ة  -

 جلت .  628.685.708,00=  2006  ة  -

 جلت .  2.150.725.030,00=   2007  ة  -

 جلت . 296.707.652,00=   2008  ة  -

 جلت . 1.162.996.599,00=   2009  ة  -

 جلت . 638.748.562,00=   2010  ة  -

 جلت .  16.299.278,00=   2011  ة  -

 جلت . 2.558.366,00=   2012  ة  -

 =   ش   )  و رجل ءدرتيجمل ( 2013  ة  -

 جلت .  489.406,00=   2014  ة  -

 جلت . 3.875.000,00=   2015  ة  -

 2005/2015الضـرائب والرسـوم الواجبـة الدفـع للفترة  -4

 :2005الضرائب والرسوم لسنة -

 جلت. 64.480.000,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 ( : TAPحساب الرسم على النشاط المهني )  -

 % 2  ×=   ر  ألاةجملا  ر الى  ل دجملط  ءهين  ل  

 جلت 1.289.600,00           =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 1.289.600,00 ( =% 100)و لاه ب ابر ة  لغش 

 دج 2.579.200,00 =                                    المجمـــوع    

  ( : TVAحساب الرسم على القيمة المضافة )  -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة
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 جلت  10.961.600,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 21.923.200,00 = (  % 200ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 32.884.800,00 =                                             المجمـــوع    

 ( : IRGحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي )  -
 % 18  × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    

  اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل: و 
 جلت 7.474.560,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل

 جلت 7.747.560,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )
 دج 14.949.120,00 =                                              المجمـــوع    

جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2005ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن
 جلت. 50.413.120,00 م 

 :2006الضرائب والرسوم لسنة -

 جلت . 628.685.708,00  ر  ألاةجملا = 
  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 حساب الرسم على النشاط المهني : -

 % 2  × ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =   ر  ألاةجملا 

 جلت 12.573.714,20           =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 12.573.714,20 =   (% 100) ابر ة  لغش و لاه ب

 دج 25.147.428,40 =                                    المجمـــوع    

 حساب الرسم على القيمة المضافة : -
 %  17  ×  ر  ألاةجملا  =   ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة
 جلت  106.876.570,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 

 جلت 213.753.140,00 =    (% 200ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )
 دج 320.629.711,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي : -
 % 18  × ل  ح  اجملضي للد يلة =    ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 48.097.370,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 48.097.370,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 96.194.740,00 =                                              المجمـــوع    
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جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2006ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن
 جلت. 441.971.880,00  م:

 2007الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة -

 جلت.  2.150.725.030,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2 × ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =   ر  ألاةجملا 

 جلت 43.014.500,60           =                                 ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 43.014.500,60 =  % 100ابر ة  لغش و لاه ب 

 دج 86.029.001,20 =                                    المجمـــوع    

 الرسم على القيمة المضافة:حساب  -

 %  17  ×  ر  ألاةجملا   =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة

 جلت   365.623.255,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 731.246.510,00 = (  % 200ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 1.096.869.765,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -

 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 157.684.202,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 157.684.202,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 315.368.404,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2007ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن   
 جلت 1.498.267.169,00 م: 

 :2008الضرائب والرسوم لسنة  -

 جلت. 296.707.652,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه : 
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 حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2  ×  ر  ألاةجملا   ءهين = ل  ر الى  ل دجملط 

  جلت 5.943.153,04             =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 5.943.153,04  =   (% 100) ابر ة  لغش و لاه ب

 دج 11.868.306,10 =                                    المجمـــوع    

 القيمة المضافة:حساب الرسم على  -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة

 جلت 50.440.300,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 100.880.600,00 = (  % 200ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 151.320.900,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 3.772.222,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 3.772.222,00 =   (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 7.544.444,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2008ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن

 جلت. 170.733.650,00  م:

 2009 الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة -

 جلت  1.162.996.599,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه : 

 حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2 × ل  ر الى  ل دجملط  ءهين =   ر  ألاةجملا 
  جلت 23.259.932,00             =                                   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  

 جلت 23.259.932,00   =   (% 100) ابر ة  لغش و لاه ب
 دج 46.519.864,00  =                                    المجمـــوع    

 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا   ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =
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 جلت 197.709.421,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 395.418.842,00 = (  % 200ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 593.128.263,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 86.567.755,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 86.567.755,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 173.135.510,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2009ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن

 جلت. 812.783.635,00 م: 

 :2010الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة  -

 جلت. 638.748.562,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 حساب الرسم على النشاط المهني: -
 % 2 ×=   ر  ألاةجملا    ل دجملط  ءهين ل  ر الى 

 جلت  12.774.971,20           =                                            ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 12.774.971,20 = ( % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 25.549.942,40                  =                            المجمـــوع     

 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة
 جلت 108.587.255,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 

 جلت 108.587.255,00 = (  % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 
 دج 217.174.510,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 48.821.869,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 48.821.896,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 97.643.792,00 =                                              المجمـــوع    
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جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2010ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن
 جلت. 340.368.244,00 م: 

ح  ني عجملنت  لل   %100  جل نسلة ابر ة  لغش و لاه ب  لد ي    سلة  2010 ن  جملنرن  ءجمللدة  :مالحظة أساسية -
 .200 لك 

 2011الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة  -

 جلت  16.299.278,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

  حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2 ×  ر  ألاةجملا =   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين

 جلت  325.985,00           =                                            ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 325.985,00  = ( % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 651.970,00  =                                        المجمـــوع          

 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  × ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =   ر  ألاةجملا 

 جلت 2.770.877,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 2.770.877,00 = (  % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 5.541.754,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 1.016.961,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 1.016.961,00 =   (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 2.033.922,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2011 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة 

 جلت. 8.227.646,00  م:

 2012الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة  -

 جلت 2.558.366,00  ر  ألاةجملا = 
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  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2 ×  ر  ألاةجملا =   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين

 جلت  51.167,00            =                                            ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 51.167,00  = ( % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 102.334,00  =                                        المجمـــوع          

 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  × ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة =   ر  ألاةجملا 

 جلت 434.922,00           =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 434.922,00 = (  % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 869.844,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     

 جلت 274.951,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 274.951,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 549.902,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2012 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة 

 جلت. 1.522.081,00 م: 

 2014الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة  -

 جلت 489.406,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 حساب الرسم على النشاط المهني: -

 % 2 ×  ر  ألاةجملا =   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين

 جلت  9.788,00            =                                            ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 9.788,00  = ( % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 19.576,00  =                                        المجمـــوع          
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 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =   ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة

 جلت 83.199,00            =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 83.199,00  = (  % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 166.398,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:  و اطلدا  لر    

 جلت 7.609,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 7.609,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 15.218,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2014 ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة 

 جلت. 201.192,00  م:

 :2015الضرائب والرسوم بالنسبة لسنة  -

 جلت 3.875.000,00  ر  ألاةجملا = 

  ن  لد  ع  و ل  رم  لر  لة  ل  ي هلذه  لس ة ه  : 

 النشاط المهني:حساب الرسم على  -

 % 2 ×=   ر  ألاةجملا   ل  ر الى  ل دجملط  ءهين

 جلت  77.500,00            =                                            ل  ر الى  ل دجملط  ءهين  
 جلت 77.500,00  = ( % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 155.000,00  =                                        المجمـــوع          

 حساب الرسم على القيمة المضافة: -
 % 17  ×  ر  ألاةجملا  =  ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة

 جلت 685.750,00            =                                              ل  ر الى  لبدةة  ءدجمل ة 
 جلت 685.750,00  = (  % 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  ) 

 دج 1.317.500,00 =                                             المجمـــوع    

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -
 % 18 × ل  ح  اجملضي للد يلة =   ر  ألاةجملا    
 و اطلدا  لر  لد يلة الى  ل  ل  امججمليل:     
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 جلت 144.450,00           =                                           لد يلة الى  ل  ل  امججمليل
 جلت 144.450,00 =  (% 100ابر ة  لغش و لاه ب   لجملع  )

 دج 144.450,00 =                                              المجمـــوع    
جلون ابر ة  لاأ ري و لاحصدل خلب    2015ط ف  ءاهر و اجملصة   دجملطه لس ة   ن جمةرع  لد  ع   لر    جل ربهجمل تن

 جلت. 1.761.400,00 م: 

 الضرائب المستحقة  إجمـالي-5

وهذ  جلون ابر ة  لراجمل   جلت، 3.326.250.017,00خلب    م  ،  ع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ءاهر ن  مججمليل  لد
  لاحصدل.وعذ  ابر ة   لاأ ري(،)ابر ة 

  الوعاء:بإضافة عقوبة  -

  ءساحبة.تن  مججمليل  لد يلة  % 25وه  ابر ة خلطلبهجمل تفاددة  لد  ع   ليت خلص      وا  لد ي  وخلب    دةاهجمل 
 جلت. 4.157.812.521.00 م  دةة  لد  ع   رب  خلطلدا هذه  لرببر ة خلب    والده خلصلح

 التحصيل:بإضافة عقوبة  -

والده ، خلصلح  دةة  لد  ع   رب  خلطلدا هذه  % 25وخلب    دةاهجمل  ) لبلجملضة(وه  ابر ة يف ضهجمل  صل  لد  ع  
 جلت . 5.197.265.651,00  لرببر ة خلب    م 

، و اجملصة   دجملطه  طدف  ىل تفاددة  لد  ع  ج. غع   لر    جل ربهجمل تن ط ف  ءاهر  إن  مججمليل  لد   والده،
، خلب    م 2015غجملية   ة   ىل 2005للفرتم  ءةا م تن   ة   انسجملن،جتجمل م  جمل ةلة للة ار جمل   ء خللطة  اغذية 

 و ت تئةو ارن تلف  وتئاجملن ومخسجلت و جملأل  ف )مخسة تاليري وتئة و لي وخلسربرن تلدرن  5.197.265.651,00
  ز ع ي(وو    ومخسرن جلي جمل  
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 :الفصل خالصة

هر  ءرباة  ح جل   ة  دجمليجمل  اقم،  تن  الا  ل    جمل   لمالثة  ءرباة  الدهجمل و  نجمل تجمل مت خل جملوله ح   جملن   ل ظ ي 
عةجمل و  نجمل تن عل  ددة  لجملعدة هلجمل  دمدجملهتجمل وخلب دجمل   سجملب  لد  ع   ءساحبة لذ    الزتت   اربجملنة  لبجملض   أشخجملص ح 

  ختجمل   لب       لالزتة. يجملا لفهر تعم  للبدجمليجمل و 
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لقد سعينا من خالل دراستنا هذه توضيح أمهية اخلربة القضائية يف حل النزاعات اجلبائية وحتقيق العدالة اليت ترضي 
املطروحة  األطراف املتنازعة. مع تطور احلياة االجتماعية عموما واالقتصادية والتجارية خصوصا أصبحت النازعات اجلبائية

على القضاء جّد معقدة وبالتايل باتت تستوجب االستعانة خببري حماسيب ملساعدة القاضي يف التعقيدات الفنية والتقنية اليت 
تستحيل عليه أن حيكم فيها خبلفية قانونية فقط. يكون أمر تعيني اخلبري إما بناء على طلب اخلصوم أصحاب النزاع أو من 

فة إىل أنه ميكن تعيني أكثر من خبري اذا استدعت احلاجة، يستلزم تعيني خبري مقيد يف قائمة طرف القاضي مباشرة، إضا
اخلرباء أو اذا رأى القاضي حماسبا ذو كفاءة وخربة غري مقيد بإمكانه االستعانة به شريطة القسم، ميكن أن يكون هذا اخلبري 

ضي اخلبري املعني مبهام حمددة ال جيوز اخلروج على إطارها، خبريا حماسبيا أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد، يلزم القا
فيجب على اخلبري دراسة حيثيات القضية دراسة معمقة وتفصيلية متكنه من اعداد وتقدمي تقرير مفصل ودقيق يبني فيه أحقية 

 طرف على األخر وهو ما يساعد القاضي على حسم النزاع املطروح.

ي وسيلة اثبات تسهل على القاضي الفصل يف القضايا اخلارجة عن اختصاصه ميكن القول أن اخلربة القضائية ه
 وتساعد كذلك على عدم ضياع احلقوق وتقلل االحتيال. 

 الفرضيات اختبار أوال:

اسة خمتلف اجلوانب املتعلقة باملوضوع وعرض عناصر هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي، مت اختبار مدى بعد در 
 بين عليها البحث، وكانت النتائج كما يلي:صحة الفرضيات اليت 

: حسب دراستنا للموضوع يتم قبوهلا، حيث تعد اخلربة تدبري من تدابري التحقيق، ووسيلة غايتها الوصول الفرضية األولى
إىل كشف احلقيقة، وبالتايل كشف الغش أو أية تالعبات أخرى من أهم صفات اخلربة كما أهنا عنصر إثبات أي تكشف 

 حبجج دامغة، وحقائق ناجتة عن حتقيق مكثف ودقيق.الغش 

: حسب دراستنا للموضوع يتم رفضها، حيث تنشأ املنازعات اجلبائية أحيانا من طرف اإلدارة الضريبية  الفرضية الثانية
احتمال رفع كاحلالة التطبيقية األوىل، واقعيا أغلب النزاعات تنشأ من طرف املكلفني اال أنه ال يقبل حصرها هنائيا ويبقى 

 اإلدارة الضريبية للشكوى ممكنا.

: حسب دراستنا للموضوع يتم رفضها، مير النزاع اجلبائي على العديد من املراحل قبل الوصول إىل احملكمة الفرضية الثالثة
د اخلربة يف ومنه إىل القاضي الذي يعترب املخول الوحيد يف قبول اللجوء إىل اخلربة القضائية. حيث ميكن للخبري رفض اعتما

 وجود األسباب املقنعة لذلك.

حسب دراستنا يتم قبوهلا نسبيا، فعادتا تؤدي اخلربة إىل معلومات صادقة لكن هناك حاالت يضطر  :الفرضية الرابعة
القاضي فيها إىل طلب خربة أخرى أي رفض اخلربة هنائيا أو طلب خربة إضافية أي أن القاضي مل يقتنع باملعلومات املقدمة 

 اخلربة األوىل. من
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 ثانيا: النتائج المتوصل إليها:

 .اخلربة القضائية وسيلة اثبات وهي اجراء من إجراءات التحقيق املعتمدة حلل النزاعات 
 .حتقق اخلربة القضائية العدالة اجلبائية وتساهم بشكل كبري يف فك النزاعات بني املكلفني واإلدارة اجلبائية 
 حيادية تعمل على كشف احلقيقة دون حماباة او خوف سواء من املكلفني أو من اإلدارة  تعترب اخلربة القضائية وسيلة

 اجلبائية.
   يرى الكثري من املكلفني أن اخلبري القضائي الذي طالب بتعيينه "حمامي" وجب عليه أن يسانده يف موقفه وهي مغالطة

 كبرية وجب تبليغها للمكلف من أجل تصحيح املفاهيم.
 ى ابداء رأي فين وتقين حمض بعد دراسة حتليلية معمقة للقضية املطروحة والقرار النهائي مرهون بالقاضي يعمل اخلبري عل

 وليس برأي اخلبري.
  أصبح املشرع اجلزائري أكثر صرامة من ناحية التسجيل يف قوائم اخلرباء من خالل وضع شروط متشددة وقواعد تنظم

 اعتماد اخلرباء.
  اماته املهنية أو ارتكب خطأ مهنيا خطريا يشطب من قائمة اخلرباء.اذا أخل اخلبري بأحد التز 
 .متر املنازعات اجلبائية على عديد من املراحل االجبارية قبل الوصول إىل القضاء 
 .القاضي ملزم باالستجابة لطلب اخلصوم بندب خبري إذا كانت القضية حتتوي على مسائل فنية واقنية خارجة عن معرفته 
  بتنفيذ املهمة املوكلة إليه شخصيا، ومينع من تفويضها خلبري آخر ما دام قبل مبسك ومباشرة اخلربة.اخلبري ملزم 

 : تقتراااتاالثالثا: 
 يف ضوء النتائج السابقة نوصي باآليت:

  إدماج مقياس احملاسبة القضائية ضمن املناهج الدراسية من أجل اكتساب نظرة حول مهنة اخلبري وكذا حول احملاسبة ضرورة
 القضائية؛  

  ضرورة توحيد طريقة عمل تقرير اخلربة من خالل وضع منوذج يتوافق عليه كل اخلرباء القضائيني، وذلك بغرض تسهيل
 األمور على كل األطراف؛

 رات ومهارات احملاسبني يف جمال احملاسبة القضائية مع ضرورة إكساهبم املهارات األساسية اليت متكنهم من أمهية تنمية قد
 إعداد وتقدمي تقارير فنية واضحة وحمرتفة تساعد القضاة بشكل حاسم يف حل القضايا.

 فاق الدراسة:آ: رابعا
 يفتح موضوع أنه لنا تبني العدالة اجلبائيةحتقيق  يف ودورها القضائية اخلربة ملوضوع دراستنا خالل من

 أن ميكن وعليه لذلك، التطرق يف الراغبني والباحثني الطلبة أمام ومكملة جلزئياته مستفيدة لدراسات آفاق
 :للدراسة كمشاريع التالية املواضيع نطرح
 اجلزائرية األعمال بيئة يف القضائي اخلبري مهنة صعوبات. 
 الدويل التحكيم جماالت يف القضائية اخلربة دور. 
  تسوية النزاع اجلبائي يف اجلزائرطرق. 
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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف بدور اخلربة القضائية يف اجملال احملاسيب يف حل املنازعات اجلبائية 

بأمور تقنية وفنية حتتاج لشخص متخصص وكفء من أجل أمام القضاء، باعتبار أن القضايا اجلبائية تتميز 

 مساعدة القاضي يف فهم حيثيات وتفاصيل املنازعة اجلبائية.

توصلت الدراسة إىل ضرورة استعانة القاضي خببري حماسيب من أجل الوصول حلكم عادل وفاصل يف 

   القضايا اجلبائية السيما املعقدة منها، كما توصلنا إىل ضرورة اخلربة القضائية لتحقيق العدالة اجلبائية.
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Résumé :  
Cette étude a pour objectif de faire connaitre le rôle de l’expertise 

judiciaire dans le domaine comptable pour la résolution des contentieux 

fiscaux devant les tribunaux. Ces contentieux  se caractérisent par des 

aspects techniques dans lesquels le juge a besoin d’une personne 

compétente et spécialiste dans le domaine afin de l’aider à comprendre les 

circonstances et les détails du litige fiscal. 

L’étude a montré la nécessité pour le juge de recourir à un expert en 

comptabilité pour parvenir à un jugement juste et définitif  dans les affaires 

fiscales, en particulier les complexes d’entre-elles et a montré aussi la 

nécessité de l’expertise judiciaire pour parvenir à une équité fiscale.            
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