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 إهداء                        

   

إلى من ال تحلو الحياة بدونهما... و كان العدم مصيري لوال وجودهما إلى من قال فيهما الخالق  " 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا " إلى اللذان أوقدا 

اللذان كان لي ينبوع الرحمة و الحب  املعرفة إلىشمعتا حياتهما ليضيئا لي دربا يشيع بنور العلم و 

بكلمات هدا العمل املتواضع إلى من غمرتني بحنانها   ألهديو األمل و الحياة ، أتحني بقدسية 

وعطفها .إلى من سهرت الليالي إلى من سلكت دروب األمل لتوفر لي درب األمل و تحملت وخزات 

سمين إليك يا طيب واعز أم في الدنيا .أطال عمرك. أشواك الحزن ألقطف أنا ورود الفرح و اليا

إلى الذين يبنون النفوس و ينشئون العقول، إلى الذين يكتشفون املواهب و يساهمون في تربية 

 األجيال  الصاعدة إلى كل املدرسين الذين ساهموا في إعدادي من التعليم االبتدائي إلى الجامعي.

 ذين ساهموا في انجاز هذا البحث املتواضع إلى أساتذة كلية العلوم التجارية ال

 إلى كل من أحببتهم و آنست بحبهم وجمعنا حلو الحياة ومرها تحت سقف األسرة

 إلى جميع طلبة و عمال جامعة مستغانم. 

 



 التشكرات                          

 

 أوال الشكر هلل عز وجل الذي هدانا لهدا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا .

هلل و الشكر هلل على النعم التي ال يحصيها الفكر و ال يعددها اللسان و ال يدونها القلم،  الحمد

فالحمد هلل الذي وقفنا بقدرته و رحمته إلتمام هذا العمل املتواضع راجيين من جال و عال أن يجعله 

 في ميزان حسناتنا و أن يكون منبع نور لتساؤالت غيرنا.

راف الصادق إلى األستاذ املشرف على كل مقدمته لنا من عطاء و توجيه نتوجه بالشكر الجزيل واالعت

و لم يبخل علينا باملعلومة وال بالفكرة وال حتى بالكلمة الطيبة إلعداد هذا العمل ونرجو من هللا أن 

 يوفقك في كل ش يء تريده، األستاذبحوص بوشيخي .

 لعمل.كما نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا ا

                   

 

                                                                                                                                          

 مناد محمد أمين
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لقد شهدت الجزائر تغيرات عديدة في سياستها االقتصادية، وذلك من أجل  حسيليم ميلتال ال ولا و ل ا 

حواي  خزي تها ومساوللة الاولاإ ى لك   لد اللدوإ اةتقدملةه وملن غل ا التغيلرات  لي اللدخاإ ى لك اقتصلاد اليلا  

االقتصللللاد اللللا امل ويلللا اةللللايير الدوليللللة،  ىعلللادة ال فللللر فلللي ىولللديا ها االقتصلللادية وسللليرو ةالللل ف ي لللرا ع  هلللا 

وذللللك ملللن خلللدإ االيت لللاث وواا دغلللا وعروا هلللا وال سلللة علللن مصلللاد  ماليلللة جديلللدة  ليلللدة علللن اةلللاا د ال  روليلللة 

 والجور يةه

وبغيلة الدلد ماهلا أول د ل دوللة دو   1929يادة مث  أزمة وفي ظ  غ ا الفروف ورزت أزمات اقتصادية 

أولللل سد حتللللدخ  فللللي الي للللاه االقتصللللادف وحاج هللللي  لللللدة  للللر   لللل  ر ماهللللا اليياسللللة فللللي الديللللاة االقتصللللادية ي

 الضريبيةه

دولة ييوا يخص ىيرادات اةيزا يلة يقلد حلع اعت ا غلا في مالية الو فرا اليتدإ الضري ة مر زا   يرا وغاما 

هللا ل صللالع اللللا  مللن أجلل  ى  اقمصللد ا ماليللا ووسللي ة ل للتسرع فللي سللير الديللاة االقتصللادية واالجتواعيللة، ذلللك 

كللل  ملللا فلللي وسللللها ملللن سلللن القلللاا يم وال  لللر لات ال لللمل لتسقيلللا الرياغيلللة ةاا   هلللا، لللل لك تيللل ك الدوللللة للوللل  

اللداللة وعلد  ح فع عو ية ج اية وحسصي  الضرائد ووا يسايظ علك ويلرة الج ايلة ليزي لة الدوللة ملي حسقيلا 

الجديلللدة لدقتصلللاد اللللا امل، عولللدت الدوللللة ى لللك ىجلللراي زيلللادة الللللدي الضلللريكمل عللللك اةل  للليمه وفلللي ظللل  التغيلللرات 

 1992ق ل    وساولة لديي عج ة الت وية االقتصادية، غ ا لللام ال فلا  الج لا  وج ائية  ىوديات اقتصادية

لللع يسقللا افغللداف اةرجللاة م للي، واللل ف كللام يسللاف عللدة مللن الثغللرات القا ا يللة موللا أدل ى للك ظهللا  مللا  يللل   

ظللاغرة ي للد أم تلالل  والد اسللة   ي للة ةللا  يللب ي مللن ملاقللات فللي ىعللداد  ا افخيللر أولل د وللالتهرا الضللريكمل، وغلل

 ورامج الت وية االقتصاديةه

وبالرغع من كام ظاغرة التهرا الضريكمل قديوة ىال أنها قد ح  د وتلددت وا غا عبر اللزمن سلااي ملن 

افخيلللللرة أ للللللاد خاليلللللرة، يملللللمل ال حقتصلللللر عللللللك م القلللللة ييلللللة الاسلللللائ  أو افسلللللاليد اةلتولللللدة، ل  لللللهد فلللللي ا و لللللة 

جغرايية مسددة، وال علك ي رة زم يلة ملي لة، ول  أول سد ظلاغرة عاةيلة لصليقة والضلرائد ييثولا وجلدت غل ا 

 افخيرة، ل لك تي ك ملفع الدوإ ةسا بتها      الالر  والاسائ ه

طرح اإلشكالية:

وصلل ة   للمل حصلللد الضللري ة وصلل ة خاوللة، والقتصللادالضللري ة مللن أخالللر ا يللات ال مللن ديللي لللد التهللرا 

 عامة للا ي يؤدف ى ك استنزاف اةاا د الضريبية ال مل كام من اة روا أم تيت يد ماها خزي ة الدولةه

مولا  وبالتا ي أو سد تلتبر من أورز اللق ات ال مل حااجهها الدولة في  سوها وح  ي غا ةخت ل  سياسلا ها،

اةسلللي أو الللدو يه ىذ اسللتاجد علللك مخت لل  الللدوإ  يللتد ي وللرو ة م اههللة غلل ا الفللاغرة سللااي علللك اةيللتال 

أجهللزة وماهللا الجزائللر اليلل ي ى للك ملايسللة غلل ا الابللاي   لل   الالللر  ال  للر لية والت فيويللة، وال للمل  للتج عاهللا ووللي 

خاولللة والرقاولللة الج ائيلللة الاالئيلللة ماهلللا  مختصلللة فلللي ملايسلللة التهلللرا الضلللريكمل، واةت يلللدة فلللي ى  لللاي ملللديريات

اإلشلللالية واإلق يويللة، للل لك يورللن ال يللارإ عللن دو  غلل ا افجهللزة فللي ملايسللة التهللرا الضللريكمل مللن خللدإ  للر  

 التالية:

الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ؟ "" ما هو دور الرقابة 

 اإلشلالية الرئليية يورن أم حت رع افسئ ة الجزئية ال مل  رغا ورو ية ةاواع وسث ا في:ومن غ ا 

 ي أ لاد التهرا الضريكمل ؟ ما  
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 ما  ي الرقاوة الج ائية ؟ وما  ي أشلالها ووسائ ها ؟ 

 ييوا يتوث  دو  الرقاوة الج ائية في ملايسة التهرا الضريكمل ؟ 

 

فرضيات الدراسة:

  ا اإلشلالية  قا  واعتواد ال رويات التالية: غية اإلجاوة عن غ

 تلتبر الضرائد من أغع وأقد  مصاد  حواي  اليزي ة اللواميةه 

 الرقاوة الج ائية من أغع وسائ  القضاي أو الدد من التهرا الضريكمله 

 الجوللللللا  ، مسا بللللللة التهللللللرا الضللللللريكمل حتال للللللد حضللللللامن وحفللللللاير ولللللليم اإلدا ة الضللللللريبية واإلدا ة اللواميللللللة( 

 الهيئات اللوامية، ال  ا (ه

أسباب اختيار املوضوع:

 لقد حع اختيا  اةاواع للدة أس اا ودوايي م القية وعو ية وذاحية ح  د ييوا يلي:

 هالضري ة ما د أساس مل غا  ال يورن االستغ اي ع ي في حواي  ال  قات الدلامية 

 وا ات اةس يللة و لل لك الللتسرع فللي افسلللا  الللدو  الهللا  اللل ف ح ل للي فللي الت ويللة االقتصللادية وحس يللز االسلل ث

 حرشيد االستهد هو 

 الرغ ة في ملرية أس اا التهرا الضريكمله 

 الرغ ة في التلرف علك آليات الرقاوة الج ائية في الجزائره 

 ا ح اه اةاواع ووقياس الج اية وال ف غا من وون التخصصه 

 الرغ ة واةياإ الشيص مل له ا اةيدامه 

 قص الد اسات الياوقة في غ ا اةيدام  فرا ل تغيرات اةيتورة في ال فا  الج ا   الجزائرفه  

  آعلللللا  سللللل  ية كالت للللليع علللللدة يتللللللرا االقتصلللللاد اللللللا امل وصللللل ة دو يلللللة ى لللللك حق  لللللات علللللادة ملللللا يللللل  ع عاهلللللا

 وال الالة موا  يتد ي ا تهاج سياسة وريبية يلالة ةلالجة غ ا التق  اته

أهمية الدراسة:

رولن أغويلة ال سللة فلي كلام أم الضللرائد أول سد أيلد ال للدائ  ال لمل تيلاعد الدولللة فلي حسقيلا الت ويللة ح

خا جيللللة ال يورللللن الللللتسرع ي هللللا، ييللللة أم  ووتغيللللراتاالقتصللللادية وخللللدف اإليللللرادات ال  روليللللة ال للللمل قللللد حللللرح   

تشلللللييص غللللل ا اسلللللت ساإ ظلللللاغرة التهلللللرا الضلللللريكمل يلللللاإ دوم اةلللللراد الدقيقللللل  ملللللن الضلللللرائد مولللللا اسلللللتاجد 

 الفاغرة ومساولة ووي أجهزة يلالة له ا للدد من آعا  غ ا افخيرةه

أهداف الدراسة:

 وح صد ىجواال في:

 تشييص ظاغرة التهرا  ويبد ل رقاوة الج ائيةه 

 حسيلس الي الات اللوامية ووخا ر الغش الج ا   علك اةصالع الا  يةه 

 مللللن ديللللي  يتور للللااى للللك حسيلللليم الفللللروف اةاديللللة واةل ايللللة ل عللللاام الج للللائييم ي لللل   ديللللي اإلدا ة الج ائيللللة

 التسدف والتغ د علك ظاغرة الغشه

 ىوراز دو  الرقاوة الج ائية  أغع افجهزة القائوة علك ملايسة ظاغرة التهراه 



 املقدمة العامة

 

 ج

 

 اةت لللللة فللللي  فللللي الرقاوللللة الج ائيللللة  لللللدما حثبللللد مسدوديللللة الالللللر  التق يديللللة اللولللل  علللللك ح اللللمل  للللر  يديثللللة

 الرقاوة الج ائية خاوة مي ظها  أ  الة جديدة لع حرن ملروية ساوقاه

 

املنهج املتبع:

 :وحلللع االسلللتلا ة ولللي ملللن أجللل  حاظيللل  التللللا ي  وسلللرد افيللللا ، ىولللاية ى لللك  املننننهج الو نننحل التح ي ننني

 حس ي  أس اوا ظاغرة التهرا الضريكمله

 :وحع االعتواد ع يي في جا د الد اسة اةيدا ية واختيا  مديرية الضلرائد لااليلة ميلتغا ع  دراسة حالة

 ل د اسةه

هيكل الدراسة:

 : سللل   اوإ فلللي غللل ا ال صللل  م لللاغيع عاملللة يلللاإ الضلللري ة ملللن خلللدإ تلري هلللا، قااعلللدغا  الحصنننل ا:و

ساوإ تشلللييص غللل ا ظلللاغرة التهلللرا الضلللريكمل ييللل حصللليي ها والت فللليع ال الللمل لهلللا، ييلللة سللليتالر  ى لللك 

 لي  ال مل أدت ى لك ا   لا غا، وملا افس ااالفاغرة من خدإ حقديع تلري  وأ ااع غ ا الفاغرة، وما ي 

 ا عا  ال اح ة عن غ ا اال   ا ه

 :سللل ساوإ فلللي غللل ا ال صللل  اإلةلللا  وواولللي الرقاولللة الج ائيلللة ملللن خلللدإ اإل لللا  ال فلللرف  الحصنننل الينننا ل

 وىجرايات سير عو ية التسقياه الرقاوة دو   والت في مل، واإلواية ى ك التالر  

 : يقلللد خصلللص السلللتلراا دو  الرقاولللة الج ائيلللة فلللي ملايسلللة ظلللاغرة التهلللرا الضلللريكمل  الحصنننل اليالننن

وذلللك مللن خللدإ د اسللة يالللة مل لل  خضللي ل رقاوللة الج ائيللة علللك ميللتال اةديريللة الاالئيللة ل ضللرائد 

 وذلللك  لللد اةللرو  ولاملل  اإلجللرايات القا ا يللة ودايللة مللن ىشلللا  وللالتسقيا ى للك الت  يلل  وااليللة ميللتغا ع،

 هالاها  

من خدإ د اسة وحس يل  غل ا اةاولاع  ىل هاوفي افخير خاحوة عامة ال مل حساف علك أغع ال تائج اةتاو  

 و  ا أغع استيتاجات اةيتخ صة واالق راياته

 

 الدراسات السابقة:

 حتل ا واةاواع أو و زي م ي، و ي حت لك في: د اساتحع اال دع علك 

 ( أ رويلللللللة 2004-1992وازيلللللللدة يويلللللللد، ال فلللللللا  الضلللللللريكمل وحسلللللللديات اإلولللللللد  االقتصلللللللادف فلللللللي ال  لللللللرة ،)

 ه2006-2005د تا اا في الل ا  االقتصادية، جاملة الجزائر، 

 ،مساوللة تشلييص ظلاغرة التهلرا الضلريكمل ل وؤسيلات الصلغيرة واةتاسلالة، مل  رة ماجيلتير   ياإ  صر

 ه2007-2006في الل ا  االقتصادية، جاملة و ق ة، 

  لياس ذويد قدا، مياغوة التدقيا في دعع الرقاوة الج ائيلة، مل  رة ماجيلتير فلي ع لا  ال يليير، جامللة

 ه2011-2010 يررة، 

 ماجيللللتير فللللي ع للللا  وللللة الج ائيللللة فللللي حسيلللليم جللللاد اةل امللللات اةساسللللبية، ملللل  رة سلللل يوام عتيللللر، دو  الرقا

 ه2012-2001ال ييير، جاملة  يررة، 

 



 املقدمة العامة
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 : تمهيد

 لها بل ، العامة الخزينة على يقتصر ال فتأثيرها ، الحديث العصر في الدولة موارد أهم من الضرائب تعتبر

 يد في أداة الضرائب وأصبحت هذا ، الدولة على واالجتماعي االقتصادي ، السياس ي الجانب على أيضا تأثيرها

 . واالجتماعية والسياسية االقتصادية الحياة على للتأثير تستخدمها الدولة

 اآلونة في العالم اجتاحت التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية الجذرية والتحوالت التغيرات ظل وفي

 إذن االقتصادية التنمية تحقيق في أهمها واملتمثلة األهداف من جملة تحقيق إلى مجملها في دفته والتي األخيرة

 مطلع في تجسدت التي تلك منها وخاصة الضريبة، اإلصالحات من بعديد قامت الدول  من كغيرها والجزائر

 نظامها على تعديالت بإدخال وذلك الجديدة، االقتصادية النظرة مع الضريبي نظامها تكييف بغية التسعينيات

 .األخرى  لألهداف وتحقيقا التنمية ملتطلبات استجابة أكثر جديدة ضرائب إنشاء خالل من وترشيده الضريبي

 سواء املمكنة الطرق  مختلف إتباع إلى تعمد املكلفين من فئة بوجود اصطدمت اإلصالحات هذه ولكن

 التهرب حاالت مختلف تظهر وهنا عاتقهم، على امللقاة األعباء من التخلص جلأ من شرعية غير أو شرعية كانت

 يمارسون  أجانب يكونوا أو محليين يكونوا أن فيمكن آخرين دون  املكلفين من صنف ذلك في يستثنى وال الضريبي،

 املختلفة، املوضوع بجوانب اإلملام سبيل في الفصل هذا في سنستعرض وعليه م،تهنشاطا من بعض أو كل

 :ينالتالي ينحثاملب

 .الضريبة حول  عموميات :األول  املبحث

 .الضريبي التهرب ظاهرة تشخيص :الثاني املبحث
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 الضريبة حول  عموميات  :األول  ملبحثا

 الرفاهية لتحقيق العام للصالح إنفاقها أجل من الدولة لخزينة التمويل مصادر أحد الضرائب تعد

 جباية عملية تنظم التي والتشريعات القوانين سن من وسعها في ما كل لعمل الدولة تسعى لذلك ملواطنيها،

 .العدالة تحقيق مع الدولة لخزينة الجباية وفرة على يحافظ بما الضرائب وتحصيل

 الضريبة ماهية: األول  املطلب

 من تقدمه أن يمكن ما باعتبار فقط ليس العامة، اإليرادات مصادر بين الصدارة مكان الضرائب تحتل

 آثار من عليها يترتب وما املالية، السياسة أغراض تحقيق في تلعبه الذي الدور  ألهمية ولكن مالية، موارد

 .واجتماعية اقتصادية

 للضريبة التاريخي التطور : األول  الفرع

 للضريبة،من التاريخي للسياق التطرق  علينا وجب ا،به املتعلقة والتفاصيل الضريبة مفهوم في املض ي قبل

 في العامة السلطة بوجود الضريبة وجود اقترن  حيث املاضية، العصور  في تحتلها كانت التي املكانة معرفة أجل

 مصادر وأهم أقدم من الضرائب تعتبر لذا للدولة، واالقتصادية السياسية األهداف تطور  مع وتطورت تمع،ملجا

 العلمية والدراسات األعمال في الجوهري  العنصر طويلة فترات خالل شكلت حيث للدولة، العامة اإليرادات

 .املالية

 في سائدا كان الذي االقتصاد، بشكل وتحصيلها فرضها وأساليب طرق  ارتباط الضريبة تاريخ يظهر

 .الدولة جانب من املقدمة الخدمات وبطبيعة االجتماعي، بالتنظيم كذلك بل تمع،ملجا

 الحضارة و املصرية الحضارة أن الدراسات تدل بحيث الضريبة، اإلنسان عرف األولى العصور  فمنذ

 اإلمبراطورية عرفت كما األرض، ملكية على تفرض التي الرسوم على تعتمد املالية نظمها كانت الفينيقية

 بالتزامات قيامها جراء السيادة عناصر من عنصر تمثل الضريبة فيه كانت محكما ضريبيا نظاما الرومانية

  1. الدفاع و العامة الخدمة

 أو( السخرة) عمل ساعات شكل في يتم األفراد طرف من الضرائب تسديد كان الوسطى العصور  في أما

 الخدمات على الحصول  لضمان وهذا الزراعية واملواد بالحبوب التموين الطرقات،أو تعبيد أعمال مثل عينيا

 على مقتصرة وكانت الخارجية، االعتداءات من األمن ضمان في أساسا واملتمثلة العمومية السلطة توفرها التي

 .األخرى  الطبقات دون  الشعب عامة

 السادس القرن  في اإلسالمية الدولة تكونت املنورة املدينة إلى)ص( الرسول  هاجر عندما اإلسالمي العهد في

 البركة،الزكاة ) كلمة وتعني اإلسالم، في ركن ثالث وهي للهجرة، الثانية السنة في الزكاة فرض تم إذ ميالدي،

 فان وعليه الحول  و النصاب كبلوغ معينة بشروط يأخذ املال من معين قدر عن عبارة وهي ،(النماء الطهارة،

 2املالية. النظم في الحال عليه هو عما مختلفة بنظرة املال شؤون تناولت اإلسالمية الشريعة

                                                           
 15 :ص ، 1989 سوريا، دمشق، طالس، دار العامة، املالية اليوسفي،اقتصاديات . قحطان 1
 .98ص ، 1982 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان الثانية، الطبعة العامة، املالية اقتصاديات الرويلي، . صالح 2
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 واملحدد العيني أو النقدي االقتطاع في واملتمثل الخراج تفرض اإلسالمية الدولة كانت الزكاة جانب إلى

 لهم توفرها التي الحماية كمقابل املسلمين غير يدفعها التي الجزية فرض إلى إضافة املزروعة، املساحة بحسب

 اسم عليها يطلق اإلسالم، بأرض وتمر تدخل التي البضائع على ضرائب تفرض كانت كما اإلسالمية، الدولة

 .العشور 

 الضريبة تعريف  :الثاني الفرع

 االقتصادي الفكر تطور  بسبب وذلك للضريبة تعريفهم في االقتصاديون  واملفكرون الفقهاء اختلف

 فكرة إلى بالرجوع املواطنين على الدولة قبل من الضريبة لفرض تفسيرهم حاولوا وقد والسياس ي، واالجتماعي

 الضريبة وتعتبر وغيرها والصحة كالتعليم الدولة تقدمها التي العامة الخدمات من األفراد إلى تعود التي املنفعة

 :منها نذكر مختلفة تعاريف عدة ظهور  إلى أدت االختالفات هذه الدولة، إيرادات مصادر أهم من

 بصورة املحلية، العامة الهيئات أو ولةالد إلى جبرا الفرد يدفعها مالية فريضة هي :األول  التعريف 

 1. الضريبة دفع مقابل خاص نفع عليه يعود أن العامة،دون واألعباء  التكاليف في منه ائية،مساهمةنه

 طريق عن ،تقوم والتي التساهمية متهقدرا حسب ااملكلفين به على تفرض نقدية ساهمةم :الثاني التعريف 

 طرف من املحددة األهداف تحقيق محدد،نحو مقابل ودون  ائيوبشكل نه املحصلة األموال السلطة،بتحويل

 2. العمومية السلطة

 مقابل ودون  اآلخرين األشخاص ثروة من الجبر طريق عن الدولة به تقوم مالي اقتطاع هي الثالث: التعريف 

 3العام. نفع تحقيق لغرض ذلك و لدافعها،

 وتفرض العام، القطاع إلى الخاص القطاع من املوارد لنقل تؤدي جزائية غير إجبارية فريضة الرابع: التعريف 

 4. معينة واجتماعية اقتصادية أهداف لتحقيق وذلك مقابل، بدون  مسبقا محددة بمعايير

 الضريبة خصائص :الثالث الفرع

 للدولة تدفع معينة سلعة من عيني بمقدار ليس و النقود من بمقدار أي :نقدي اقتطاع الضريبة .1

 .النقود استخدام قبل مشاعا كان ما هو و كضريبية،

 بالقانون  ذلك يتم و الضريبة لفرض املخولة الوحيدة الجهة هي الدولة :جبرية فريضة الضريبة .2

 .الضريبة من متهرب يعتبر ذلك عن املكلف امتنع إن و جبرية وبصيغة

 كانت مهما املدفوع الضريبي املبلغ باسترجاع املطالبة املكلف يستطيع ال أي :ئيةفريضة نها الضريبة .3

 .األحوال و الظروف

 عامة منفعة على يحصل بل به خاصة منفعة على يحصل ال املكلف أي مقابل: بال تفرض الضريبة .4

 .تمعاملج حياة الستمرار الدفع من له البد و تمعملجا من فرد بصفته

 1.عامة أهداف لتحقيق الضريبة تستخدم : الضريبة استخدام .5

                                                           
 .10ص ، 2010 الجزائر، والتوزيع، النشر دار والضرائب، الجباية إلى محرزي، املدخل عباس . محمد 1
 .13 ص ، 2008 ، الجزائر ، والتوزيع للنشر هومة دار ، الرابعة الطبعة ، والضرائب الجباية اقتصاديات محرزي، عباس . محمد 2
 .1 ص ، 1978 النهضة، دار لبنان، بيروت العامة، املالية محجوب . رفعت 3
 .175 ص ، 1999 طبعة عمان، للنشر زهران دار .العامة املالية اللوزي، أحد سليمان _خليل محمد . علي 4



النظام الضريبي الجزائري وإشكالية                                                                         الفصل األول: 

 التهرب الضريبي

 

- 4 - 
 

 

 

 الضريبة قواعد : الرابع الفرع

 الدخل كل إلى بالنسبة الحكومية نفقات بتأدية يشتركوا أن يجب دولة كل  :املساواة و العدالة قاعدة .1

 كل رعايا يسهم أن يجب"   :الصدد هذا في سميث ادم يقول  الدولة ظل في املكلف عليه يحصل الذي

 في هب يتمتعون  الذي الدخل بنسبة أي اإلمكان بقدر النسبية متهمقدر  بحسب الحكومية نفقات في دولة

 ." الدولة حماية ظل

 صريحة و معينة تكون  أن يجب شخص كل يؤديها التي الضريبة أن هي و  :الصرامة و الوضوح قاعدة .2

 هذه كل تكون  أن يجب املفروض مقدار و شكلها و الجباية وقت أن كما كيفية بصورة مفروضة غيرو 

 .األمر يهمه من كل عند و املكلف لدى معلومة و صريحة و محددة العناصر

 بحيث املكلف عند أسلوب أفضل و وقت أنسب في تكون  أن يجب ضريبة كل أن هي و  :املالئمة قاعدة .3

 تحدد هذه سميث دمآ وضعها التي الضريبة قواعد إن. عليه سهال التكليف يكون  و إزعاجه يتجنب

 مع تتعرض ال ما بقدر صحيحة، الحديثين املال علماء يعتبرها و التقليدي املالية علم في الضريبة مبادئ

 الضريبة قواعد إن للضرائب تضعها التي باألهداف النهاية في يتعلق ش يء فكل أهمية أكثر أخرى  مبادئ

 . دقيقة بصورة منها املتوخاة لألهداف تحديد سوى  ليس

 الحياة على تطرأ التي للتغيرات تبعا الضرائب حصيلة تتغير ال أن ابه  ويقصد: الثبات قاعدة .4

 بسبب الرخاء أوقات في عادة تزداد الضريبة حصيلة أن وذلك الكساد أوقات في وخصوصا ،االقتصادية

 السلطات يعرض مما الكساد أوقات في عادة تقل الضريبة حصيلة أن نجد بينما واإلنتاج الدخول  ازدياد

 2األوقات. هذه في تزداد التي اتهملسؤوليا بالنسبة كبيرة مالية ملضايقات العامة

 كل من الدولة خزينة في يدخل ما بين و املكلف جيب من يخرج ما بين الفرق  هي و االقتصاد: قاعدة .5

 .الضريبة وفرة تتحقق أن بحيث يمكن ما أفل يكون  أن يجب ضريبة

 في بتغير اإلمكان وقدر الزمنية الناحية من مصحوبا الدخل تغير يكون  أن ابه ويقصد :املرونة قاعدة .6

 نتيجة حصيلتها تزداد التي هي املرنة فالضريبة آخر وبمعنى ، االتجاه نفس وفي الضريبية الحصيلة

 3. حصيلتها انخفاض ثم ومن وعائها انكماش عدم مع اتهمعدال الزدياد

 الضريبة أهداف  :الخامس الفرع

 :املالية األهداف (1

 ال أن يجب التي و للضريبة الوحيد الهدف هو العمومية النفقات تغطية فإن الكالسيكية، النظرية حسب

 العمومية الخزينة صناديق تغذية في الضريبة دور  يحصر الذي املفهوم هذا إن اقتصادي، تأثير أي لها يكون 

 :التالية النفقات نحو اإلرادات توجه بحسب بحتة مالية وظيفة يعطيهاو 
                                                                                                                                                                                     

 .80 ص ، 1998 ، الجزائر ، الكتاب دار منشورات ، الضريبي والتشريع العامة املالية ، عنابة . غازي  1
 .26 ص سابق، مرجع محرزي، عباس . محمد 2
 .90 ص سابق، مرجع عنابة، غازي .  3
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 (.الصحة التعليم، العدالة، األمن، و الدفاع خدمات) الجماعي االستهالك على اإلنفاق 

 مشتركة و عامة مصلحة ذات اإلنتاجية غير االستثمارات على اإلنفاق. 

 يكون  لكي و العمومية املؤسسات لتحويل العام الصالح ذات اإلنتاجية غير االستثمارات على اإلنفاق 

 إذا العامة النفقات جملة مع العامة اإليرادات جملة تتساوى  أي امليزانية، توازن  مبدأ يتحقق أن يجب

 .امليزانية في عجز وجود عن يعبر فهذا العامة اإليرادات إجمالي عن العامة النفقات إجمالي زاد

 في باملساهمة الضريبة تقوم و، ككل املالي بل النقدي التوازن  تحقيق شروط من امليزانية توازن  شرط إن

 1.الخارجية املديونية عبء من التحقيق

 : االقتصادية األهداف (2

 إلى فستؤدي مثال الدخل على فرضت إن االقتصاد، لعرقلة أداة انهوكأ الضريبة تظهر األولى الوهلة في

 ارتفاع إلى فسيؤدي االستهالك على فرضت إن و االستثمار يقل بالتالي و األفراد، املدخرات االدخار انخفاض

 ألنه الضريبة أوجه من واحد وجه سوى  تشكل ال األوجه هذه أن إال للفرد الحقيقي الدخل فينخفض األسعار

 التوزيع و النمو و االستقرار في اقتصادية أهداف تحقق أن فيمكنها تماما النتائج هذه عكس إلى تؤدي أن يمكن

 .الحديثة املدرسة تراه ما هذا و االدخار و واالستثمار الدخل على التأثير خالل من

 جديدة اجتماعية و اقتصادية عادات يخلق أن األحيان بعض في يمكن اقتصادي دور  للضريبة بالتالي و

 .للمستهلك و للمنتج

 بعض في أو مباشرة بصفة العام االستهالك مستوى  تغير إن :العام االستهالك مستوى  على التأثير 

 .استهالكها تغيير محل السلع على املفروضة املباشرة الضرائب نتيجة يحدث مفاجئة بصفة األحيان

 تتأثر عناصر االستثمار توجيه و رأسمال بزيادة االدخار تعبئة إن :الدخل و االدخار على التأثير 

 مما اإلنتاج عوامل و وسائل بإخضاع ذلك و الضريبي الضغط على يتوقف مال رأس فزيادة بالضريبة

 2. االستثمار لتشجيع إضافية موارد توفير بالتالي و الدخل زيادة إلى يؤدي

 

 : االجتماعية األهداف (3

 :يلي فيما االجتماعي الدور  نلخص أن يمكن

 دخول  لزيادة ذلك و الكبيرة الدخول  ذوي  على مرتفعة ضرائب فرض عند الوطني الدخل توزيع إعادة 

 .االجتماعية العدالة مع ينفق بما الوطني الدخل توزيع إعادة يعتبر ذلك فإن الفقيرة الطبقات

 ضرائب تفرض الواسع االستهالك ذات السلع بعض اقتناء إمكانية على املحافظة في الضريبة تساهم قد 

 بعض على املعدل مرتفعة ضرائب تفرض أو الحليب، و كالخبز االستهالكية السلع على املعدل منخفضة

 .والتبغ الكحولية كاملشروبات صحية أضرار عنها ينتج التي السلع

                                                           
 .43 ص ، 1999 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان العامة، املالية حسن، مصطفى حسين.  1
 .199 ص 1998 البيضاء، درا العربي، الثقافي املركز منشورات العربية، الدول  في الضرائب نعوش، صباح.  2
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 امليادين في العامة الرفاهية لتحقيق الدولة إليها نلجأ التي األدوات من أداة تعتبر الضريبة أن نجد هكذا و

 .االجتماعية

 

 

 :السياسية األهداف (4

 واالقتصادية االجتماعية األوضاع على التأثير و الدولة لخزينة الالزمة املواد توفير إلى الضريبة ألهداف

 الواليات و بريطانيا في وجدت ما ذلك على مثال الدول  من لكثير السياسية األوضاع على تأثيرها يمتد بل فقط،

 .الحكم أساليب تغيير إلى أدت ثورات من روسيا و فرنسا و األمريكية املتحدة

 1928 سنة الحقوق  وثيقة إصدار و البرملان إذن دون  ضريبة أي فرض بعدم املطالبة و كرومويل ثورة

 و االجتماعية الفوارق  على للقضاء الروسية و الفرنسية الثورة قيام و، 1988  سنة الحقوق  دستور و 

 1. املعزولة املناطق في االستثمارات تشجيع أو لتنمية ضريبية تخفيضات و إعفاءات يمنع ذلك و االقتصادية

 الضرائب تصنيف : الثاني املطلب

 لذلك عيوب و مزايا نوع لكل و املكان، و الزمان بإخالف تصنيفها و للضرائب الفنية الصورة تختلف

 لتحقيق مالئمة الفني اإلقطاع صور  أكثر الضرائب أنواع من متكامال، مزيجا اختيار تحاول  الحديثة الدول 

 .للضرائب تقنيات عدة توجد و مناسبة ضريبية سياسة رسم و تمعاملج أهداف

 الضريبة عبء تحمل حيث من : األول  الفرع

 :الوحيدة الضريبة .1

 التكاليف جميع خصم بعد املصادر، مختلف على املتولد الدخل على موحدة ضريبة فرض أن ابه  يقصد

 على املختلفة الدخول  من الواحد الشخص عليه يحصل ما يجمع أخرى  وبعبارة الدخل، على للحصول  الالزمة

 .واحد وعاء أنها

 الوحيدة الضريبة وعيوب مزايا: 

 الوحيدة الضريبة وعيوب مزايا يوضح : (I – 1) رقم جدول 

 الوحيدة الضريبة عيوب الوحيدة الضريبة مزايا

 .جبايتها نفقات وقلة تحصيلها سهولة  -

 وكذا املكلف إمكانيات كل االعتبار بعين تأخذ  -

 .أعبائه مختلف

 .بالوضوح تمتاز  -

 مظاهر من مظهرا أو الثروة من جزءا إال تصيب ال -

 .االقتصادي النشاط

 تؤدي حيث املكلفين، على العبء ثقيلة الوحيدة الضريبة -

 .دفعها من يتهربون  وتجعلهم الضريبة وعاء إرهاق إلى
 18 ص ، 2007 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،2 طبعة املؤسسات، جباية بوزيدة، حميد  :املصدر

 نظام إلى لجأت الدول  وأغلب ما بلد في تطبق لم الوحيدة فالضريبة أخرى، وأسباب األسباب ولهذه

 1. معملجتا في االقتصادية النشاطات من له حصر ال عدد على تفرض التي املتعددة الضرائب

                                                           
 .180 ،ص سابق مرجع اللوزي، أحد سليمان -خليل  محمد علي.  1
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 :املتعددة الضرائب .2

 العالم دول  تعد لم أن أي الضرائب، من مختلفة ألنواع املمولين إخضاع املتعددة الضرائب نظام يعني

 الذي املتعددة الضرائب نظام تبنت باملقابل و سابقا ذكرت التي لعيوبه نظرا الوحيدة، الضريبة بنظام تعمل

 .الضريبي التهربن م التخفيف بالتالي و األفراد على الضريبي العبء توزيع يحقق

 اإلفراط أن إال االقتصادي، التطور  مع تماشيا أكثر كان وإن املتعددة، الضرائب فنظام ذلك من وبالرغم

 2. السواء على الضرائب وإدارة ابه  للمكلفين بالنسبة عديدة ومشاكل صعوبات إلى يؤدي قد التعدد في

 املتعددة الضرائب وعيوب مزايا: 

 املتعددة الضرائب وعيوب مزايا يوضح (I – 2) :رقم جدول 

 عيوب الضرائب املتعددة مزايا الضرائب املتعددة

 افلح إذا نهأ حيث الضريبي، التهرب ظاهرة من يقلل  -

 من نصيبه يتحمل ولم الوحيدة، بالضريبة التهرب من املمول 

 من التهرب عليه يستحيل النظام هذا ظل في نهفإ العامة، األعباء

 .الضرائب كافة

 .املمول  إرهاق إلى يؤدي ال إذ املكلفين، على الضريبي العبء يقلل -

 إلى يؤدي الضرائب تعدد في اإلفراط إن  -

 سير عرقلة وإلى الضريبي النظام تعقيد

 .االقتصادي النشاط

 

 20 ص ، 2007 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،2 طبعة املؤسسات، جباية بوزيدة، حميد  :املصدر

 : للضريبة املنشئة الواقعة معيار .3

 :املال رأس على الضرائب (أ 

 األموال مجموع" أنه على املال رأس يعرف حيث املال، رأس تملك واقعة عن تنشأ التي الضرائب هي

 أم لخدمات أو عيني أو نقدي لدخل منتجة كانت سواء معينة لحظة في الشخصيمتلكها  التي واملنقولة العقارية

 منه املحقق الدخل من وتدفع املال رأس على الضريبة هذه تفرض إذ ،3  "معينة لحظة في دخل ألي منتجة غير

 .للضريبة وعاء نفسه املال رأس تتخذ انهبأ وتتميز

 :الدخل على الضرائب (ب 

 إيراد من الشخص عليه يحصل ما" كل أنه على الدخل ويعرف الدخل، تحقق واقعة عن تتولد والتي

 :هي األساسية الدخل مصادر تكون  وبذلك يقدمها، التي الخدمة أو ،"ينتجها التي السلع مقابل

 األجور، على الضريبة عليه تفرض الذي األجر هو عائد وللعمل معا، املال ورأس العمل املال، رأس العمل،

 عليه تفرض ربحا معا املال ورأس العمل ويدر الدخل، على الضريبة عليها تفرض الفوائد هي املال رأس عائد بينما

 .األرباح على

 :اإلستهالك على الضرائب (ج 

                                                                                                                                                                                     
 . 162ص ، 2005 األردن، عمان، للنشر، وائل دار العامة، املالية أسس ، شامية زهير أحمد الخطيب، شحادة خالد.  1
 .53ص ، 2001 الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،"العامة املالية" حسين، مصطفى حسين.  2
 .98 ص سابق، مرجع محرزي، عباس محمد.  3
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 التي الضرائب هي" االستهالك على بالضرائب ويقصد االستهالك، واقعة عن ناتجة هي الضرائب هذه

 املضافة القيمة على الرسم مثال وخير ،1 "والخدمات السلع باستهالك قيامه عند املكلف على T.V.A. تفرض

 :الضريبي العبء تحمل معيار .4

 أساس على القائم املعيار ظل وقد املباشرة، وغير املباشرة الضرائب بين للتمييز معايير عدة اعتماد تم لقد

 تسديد يتم حيث املختصين، من الكثير عند به املعمول  األساس هو منهما لكل مميزة قانونية قواعد وجود

 في تسديدها، وتاريخ مقدارها الضريبة، أساس تتضمن ابه  مكلف لكل فردية جداول  على بناء املباشرة الضرائب

 . وتحصيلها تأسيسها أجل من للضريبة املنش ئ الحدث على فقط تستند املباشرة غير الضرائب أن حين

 :املباشرة الضرائب (أ 

 ضريبة فمثال حال، بأي آخر شخص إلى عبئها نقل يستطيع وال مباشرة، املكلف يتحملها التي الضرائب هي

 الشركات أرباح على للضريبة بالنسبة الحال هو كما الشركات ، أم على  IRGاإلجمالي  الدخل كانت سواء الدخل

IBS  غيرهم إلى العبء نقل دون  انهيتحملو. 

 :املباشرة غير الضرائب (ب 

 والرسوم الحقوق  مثل آخر شخص إلى عبئها نقل يستطيع املكلف أن أي املباشرة، الضريبة عكس وهي

 .األسعار تحديد عند التكاليف على متضمنة تكون  التي الجمركية

 مباشرة الغير والضريبة املباشرة الضريبة وعيوب مزايا يوضح :(I-3)  رقم جدول 

 العيوب املزايا 

 

 الضرائب

 املباشرة

 .التحصيل سهلة -

 .نسبيا املردودية ثابتة -

 .بالضريبة املكلف طرف من القيمة ومعروفة مرئية -

 .نسبيا املراقبة سهلة -

 .التحصيل مدة طول  -

 .ضعيفة اقتصادية مرونة -

 طرف من سيئ بشكل مقبولة -

 .بالضريبة املكلفين

 

الضرائب 

 الغير مباشرة

  بالضريبة املكلف طرف من سهل بشكل مدفوعة -

 .منتجة جد -

 .قوية اقتصادية مرونة -

 .التحصيل سريعة -

 .املراقبة ثقيلة -

 .املردودية مستقرة غير -

 (.ضريبي غش ) ناقص تحصيل -

 
 .71ص ، 2008 الجزائر، الرابعة، الطبعة ،"والتوزيع للنشر هومة دار والضرائب، الجباية اقتصاديات" محرزي، عباس محمد :املصدر

 : الضريبة سعر أو معدل معيار .5

 طرف من عام بشكل الضريبة معدل ويتحدد ،2" وعائها إلى الضريبة نسبة هو الضريبة سعر يعرف"

 .أعبائها تغطية من احتياجاتها على بناءا العامة السلطات

 :النسبية الضريبة (أ 

                                                           
 .210. صباح نعوش، مرجع سابق، ص  1
 .106 ص سابق، مرجع ، حسين مصطفى حسين.  2
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 ومن للضريبة، الخاضع املادة حجم كان مهما ثابت معدل أساس على تحسب التي الضرائب تلك وهي

 1. والخدمية التجارية األنشطة على  25 %بمعدل تفرض والتي الشركات أرباح على الضريبة األمثلة

 :التصاعدية الضريبة (ب 

 بالضريبة األخذ املعاصرون املاليون  برر  وقد للضريبة، الخاضعة املادة تزايد مع املعدل ارتفاع وتعني

 لتقليل فعالة وسيلة انهأ كما بالضريبة، مكلف لكل الشخصية والظروف العدالة مبادئ تراعي كونها التصاعدية

 األزمات ملعالجة التصاعدية الضرائب وتستخدم املحرومة، الفئات مستوى  ورفع األفراد دخول  بين التفاوت

 2.اإلنكماش فترات في وخاصة االقتصادية

 : اإلجمالية التصاعدية الضريبة -1 - ب

 تفرض ثم تصاعديا، األخيرة هذه وترتب طبقات، عدة إلى املمولين دخول  تقسيم يتم الطريقة هذه وفق

 فجائية قفزة يعرف الضريبة معدل أن الشكل هذا على ويعاب .أكبر طبقة من انتقلنا كلما متزايد بمعدل الضريبة

 التصريح عدم إلى يضطر املكلف يجعل قد مما ضعيفة، زيادة الضريبي الوعاء مقدار ازدياد بمجرد قاسية

 .دخله في بالزيادة

 :بالشرائح التصاعدية الضريبة -2 - ب

 األسلوب هذا ويتضمن بالشرائح التصاعدية نمط وجد قد ،اإلجمالية التصاعدية الضريبة لعيوب تجنبا

 إلى ينظر ال األسلوب هذا وفي الشخصية، املكلف أوضاع مراعاة أي للمعيشة، الضروري  األدنى الحد إعفاء

 النهاية وفي مختلف معدل عليها ويطبق خاصة معاملة تعامل شريحة وكل شرائح إلى يقسم بل الدخل إجمالي

 في املطبقة اإلجمالي الدخل على الضريبة ذلك على ومثال شرائح، من يحتويه ملا وفقا معدالت لعدة الدخل يخضع

 .الجزائري  الضريبي النظام

 .للضريبة الفني التنظيم : الثالث املطلب

 .الضريبة وتحصيل وربط للضريبة الخاضعة املادة قياس كيفية يتناول  للضريبة الفني التنظيم

 الضريبة وعاء : األول  الفرع

 :الضريبة وعاء تعريف .1

 عليه تفرض الذي املوضوع ذلك اعتبره من منهم الوعاء، مفهوم تحديد في املؤلفين أغلب اختلف لقد

 آخر فريق وهناك التكليفية، للمقدرة استبعاد هناك كان ثم ومن الضريبة، عليها تفرض التي املادة أي الضريبة،

 أن على يدل ما وهذا املالية املكلف مقدرة االعتبار بعين األخذ يجب بحيث التكليفية، املقدرة على ركز قد نجده

 .االقتصادي والنمو التطور  بدرجة الضريبي الوعاء ويتأثر للضريبة، يخضع الذي الجزء ذلك هو الضريبة وعاء

 :الضريبة وعاء تقدير طرق  .2

                                                           
 . "املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون " من 150 املادة للضرائب، العامة املديرية املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لجمهورية. ا 1
 210 ص ، سابق ،مرجع نعوش صباح.  2
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 الحصيلة حجم ألن ذاته، املكلف طريق عن وإما الضريبة السلطة طريق عن إما الضريبة وعاء تقدير يتم

 مبدأ وتطبيق ملمول  التكليفية املقدرة تراعي والتي الضريبي الوعاء تحديد في املتبعة الطريقة على يتوقف الضريبة

 .طريقة من أكثر على االعتماد يمكن حيث ش يء أي من أكثر العدالة

 : 1املباشر غير التقدير -1

 باالعتماد الضريبة وعاء تقدير يتم الطريقة هذه حسب :الخارجية املظاهر بواسطة التقدير طريقة -1-1

 السيارات عدد املستخدمة، اآلالت أو العمال عدد مثل معرفتها يسهل التي الخارجية املظاهر بعض على

 .الخ ... يمتلكها التي

 وخصوصا الضريبة، دفع من والتهرب الغش حاالت من والتقليل التطبيق في بالسهولة الطريقة هذه تمتاز

  .الخارجية املظاهر اختيار أحسن إذا

 املظاهر تساوي  أن املمكن من أنه حيث الضريبية، العدالة تحقق ال أنها الطريقة هذه على يعاب وما

 تتغير أن دون  ترتفع قد األخيرة هذه أن كما دخولهم، مستوى  اختالف من بالرغم للمولين بالنسبة الخارجية

 .الدخول  مستوى  ارتفاع نتيجة عليها الحصول  املمكن الضرائب حصيلة من يقلل مما الخارجية املظاهر

 بعض أساس على جزافيا تقديرا الضريبة وعاء تقدير يتم الطريقة هذه حسب :الجزافي التقدير طريقة -1-2

 ربح لتحديد األعمال رقم العقار، صاحب دخل لتحديد قرينة تعد إذ اإليجارية القيمة مثل القرائن

 .دخله لتحديد املحامي عمل ساعات التاجر،

 أن وإما القانوني بالجزاف عليها ويطلق قانونيا القرائن هذه تحدد كأن الطريقة لهذه أسس عدة هنالك

 دخله، مقدار يمثل معين رقم على االتفاق يتم ما وغالبا واملكلف الضرائب إدارة بين اتفاقية بصورة تحدد

 (.اإلداري  الجزافأو ) اإلتفاقي بالجزاف الطريقة هذه وتسمى

 تقدير في دقيقة أسس على تستندان ال ماأنه أي األولى الطريقة عيوب نفسها هي الطريقة هذه وبعي إن

 .العدالة مبدأ تطبقان ال أنهما ذلك يعني الضريبة وعاء

 :املباشر التقدير -2

 نتيجة عن الضريبية لإلدارة إقرار بتقديم املكلف يلتزم الطريقة هذه حسب :املكلف بواسطة التقدير  -2-1

 .القانون  يحدده موعد في ومستنداته دفاتره في مثبت هو كما أعماله

 قيمة من للتقليل املمول  لجوء جراء الحقيقي، الوعاء تحديد على عجزها الطريقة ههذ على يعاب وما

 من جزئيا يتهرب أن يستطيع وبذلك العمليات، بعض إخفاء خالل من املصرحة للضريبة الخاضعة املادة

  .الضريبة

 الجبائية التصريحات مراقبة " في الضريبية اإلدارة ألعوان الحق الجزائري  الضريبي القانون  يمنح لذلك

 2".  محاسبته وفحص  بالضريبة املكلف طرف من املكتتبة

 :الغير من املقدم التصريح -2-2

                                                           
 .31، ص 2007. حميد بوزيدة، جباية املؤسسات، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 الجبائية. اإلجراءات من قانون  1-20 املادة للضرائب، العامة املديرية املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.  2
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 هناك تكون  أن ويشترط الضريبية اإلدارة إلى اإلقرار بتقديم املكلف غير آخر شخص املشرع يلزم قد

 باملبالغ املالية اإلدارة إلى إقرار يقدم الذي العمل كصاحب الغير، والشخص املكلف بين تربط قانونية عالقة

  .واملرتبات األجور  على للضريبة والخاضعة عنده للعاملين لديه املستحقة

 بالجملة البيع شروط حسب املنجزة العمليات يخص وفيما " الجزائري  الضريبي القانون  أن نجد لذلك

 كل عن التالية املعلومات املتضمن اآللي اإلعالم سند ذلك في بما بجدول  التصريح دعم يجب أدناه، محدد هو كما

 التجاري؛ العنوان أو (األلقابواللقب ) اإلسم للضريبة؛ الخاضعة املادة رقم الجبائي؛ التعريف رقم :زبون 

 ؛ التجاري  السجل في التسجيل رقم ؛ املدنية السنة خالل املنجز البيع عمليات مبلغ للزبون؛ الصحيح العنوان

 .1" املفوترة املضافة القيمة على الرسم مبلغ

 الضريبة تحصيل  -3

 الضريبية اإلدارة أخفاق ان حيث مرحلة وأخطر مرحلة وأهم النهائية املرحلة الضريبة تحصيل مرحلة تعد

 .للدولة العامة املوازنة خطط تنفيذ في ارتباك من ذلك على يترتب قد عما ناهيك الضريبة، تحصيل في

 املكلف دين نقل إلى تؤدي التي واإلجراءات العمليات مجموعة "به نعني :الضريبة تحصيل مفهوم -3-1

 .2 "اإلطار هذا في املطبقة  والضريبية القانونية للقواعد وفقا العمومية الخزينة إلى بالضريبة

 تختار بحيث الضريبة لتحصيل مختلفة طرق  تتبع أن الضريبة اإلدارة على يجب :الضريبة تحصيل طرق  -3-2

 . مواعيد تحديد في املالئمة و الجبائية النفقات في االقتصاد من كل تحقق التي املناسبة التحصيل طريقة

 :املباشر التوريد طريق (أ 

الوفاء بهذا  ومواعيد الضريبة بمقدار املمول  تخطر الضريبة دين بتحديد الضرائب مصلحة قيام بعد

 .املختلفة الضرائب بقباضات املحددة األوقات في الضريبة بتوريد املمول  يقوم الضريبية، اإلدارة ومقر الدين

 : املقدمة األقساط طريقة (ب 

 فطريقة اإلنفاق، احتياجات تلبية في يساعدها مما للخزينة، متجددة موارد بتوفير الطريقة هذه تمتاز

  .املمول  على نسبيا أخف يجعله مما أقساط عدة على موزع الضريبي العبء تجعل املقدمة األقساط

 الشركات أرباح على الضريبة عن يترتب "نهأ نجد حيث الجزائري  الضريبي النظام في ذلك على مثال وخير

 3نوفمبر"... 20 إلى أكتوبر 20 ومن يونيو، 20 إلى مايو 20 من و مارس، 20 إلى فبراير 20 من تسبيقات ثالثة أداء

 :املنبع من الحجز طريقة (ج 

 ودفعها الضريبة هذه بخصم فيقوم الضريبية واإلدارة الفرد بين ثالثا وسيطا يتطلب الطريقة هذه في

 قبل من الجبائي التهرب فرصة تنعدم حيث التحصيل طرق  أهم من الطريقة هذه ولعل العمومية، للخزينة

 .آخر شخص بواسطة الضريبة تدفع أن بعد الصافي الدخل على يحصل األخير هذه أن إذ املمول 

 

 الضريبي التهرب ظاهرة تشخيص :الثاني املبحث
                                                           

 الجبائية. اإلجراءات من قانون  244املادة  للضرائب، العامة املديرية املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.  1
 .156 ص سابق، مرجع محرزي، عباس محمد.  2
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة . 356الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، املادة .  3
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 من التقرب فحاولنا الضريبية السياسة تواجهها التي التحديات أهم حدأ الضريبي التهرب ظاهرة تعتبر

 الجزئي أو الكلي التملص إلى تؤدي بينها فيما مترابطة أسباب لعدة تعود والتي مفهومها في بالغوص الظاهرة هذه

 . ومختلفة متنوعة وأساليب طرق  إلى باللجوء وهذا للمكلفين

 وأشكاله الضريبي التهرب تعريف : األول  املطلب

 الضريبي التهرب تعريف :األول  الفرع

 أساليب لتنوع وذلك الداللة، نفس لها كلها لكن الشرح حيث من تختلف تعاريف عدة الضريبي للتهرب

 دون  ضريبية حقوق  من عليه ما دفع من املكلف تخلص يعني الضريبي التهربإن  ،وصوره الضريبي التهرب

 .الضريبي القانوني النطاق عن الخروج

 . 1القانون"  على باالعتماد الضريبة من التهرب "يمكننا  M.DUXERGE حسب 

 جلأ من املمول  يقوم بها التي العمليات من مجموعة هو الضريبي التهرب"   LOUIS CARTONحسب 

 في سواء االمتيازات وأكثر أحسن يمنحه الذي الجبائي النظام متناول  في للضريبة الخاضعة مادته وضع عدم

 .2 " خارجها أو داخلها

 دفع من املكلف يتخلص أن يعني الضريبة من التهرب ":قطيش الرؤوف وعبد عواضة أحسن وعرفه

 .3  " الغير على عبؤها يعكس أن دون  جزئيا أو كليا عليه املتوجبة الضريبة

 الضرائب دفع من كليا أو جزئيا التخلص هو)الضريبي التهرب تعريف يمكن السابقة التعاريف من

 عليها يعاقب مشروعة وغير تدليسية طرق  باستعمال وهذا واألساليب الطرق  وبشتى املكلف على املستحقة

 (. القانون 

 منها، التخلص خالل من مقاومتها على باملكلف تدفع عبئ، عن عبارة أنها على للضريبة السلبية النظرة إن

 يمكن األساس هذا وعلى مشروعة، غير أو مشروعة تكون  قد وأساليب طرق  عدة املكلف يتخذ ذلك أجل ومن

 :يلي كما الضريبي للتهرب شكلين بين التمييز

 الضريبي بالتجنب يعرف ما وهو الضريبي القانون  انتهاك بدون  ضريبي ربته. 

 الضريبي بالغش يعرف ما وهو الضريبي القانون  بانتهاك ضريبي رب. 

 الدولي و املحلي فيوجد الضريبي، للتهرب شكلين بين التمييز يمكن اإلقليمية الناحية من أما. 

 

 الضريبي التهرب أشكال  :الثاني الفرع

 :الضريبي التجنب -1

 تمكنه وسائل إلى باللجوء الجبائية مستحقاته من التخلص أو تخفيض إلى املكلف سعي"  األول: التعريف

 .4  "الضريبية التشريعات في املوجودة الثغرات من االستفادة من

                                                           
1 . M.duxerger,finance publique,P-V-E.Paris, 1995,p120 

 .301،  ص1999 , القاهرة , الطبيعين األشخاص دخل على املوحدة الضريبة, هللا عبد لطفي وسيد فهمي مرس ي محمد.  2
 .391 ص , 1995 , للصحافة الخلود دار , العامة املالية, قطيش الرؤوف وعبد أحسن عواضة.  3
 .25 ص ، 1994 مصر، اإلسكندرية، الجامعية، املطبوعات ديوان النامية، الدول  اقتصاديات على وآثاره الدولي التهرب ظاهرة ناشد، عدلي سوزي.   4
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 أو بالقانون  العبث على حتما ينطوي  ال وهو الضريبة، من التخلص وسائل من وسيلة"  الثاني: التعريف

 .1  "الضريبة تحصيل إلى يؤدي قد الذي التصرف أو العمل التجنب في ينحصر قد ألنه بأحكامه اإلخالل

 هذا وفي ،"القائم التشريع أحكام مخالفة دون  الضريبية دفع من املكلف تخلص"  :الثالث التعريف

 2: هي التهرب لذلك حاالت ثالثة بين التمييز يمكن الحالة

 :املكلف سلوك تغير عن ناتج بتهر  (أ 

 :تتمثل والتي الضريبة تجنب بغرض املكلف يتخذها التي السلوكيات بعض خالل من وذلك 

 دفعها تفادي بقصد مرتفعة ضريبة عليها تفرض التي السلع إنتاج أو استهالك من االمتناع. 

  أقل لضريبة خاضع آخر نشاط إلى واالنتقال مرتفعة، ضريبة إلى يخضع الذي اإلنتاجي نشاط ترك. 

 .املفروضة الضرائب بمختلف علم على يكون  أن يجب الذي املكلف إرادة على يرتكز التهرب هذا أن نالحظ

 :الضريبي التشريع ينظمه ضريبي ربته (ب 

 اقتصادية مالية، - أهداف عدة لتحقيق الدولة تستخدمها هامة أداة الضريبة أن كون  التهرب هذا يستند

 تحقيق بمناسبة املمنوحة التخفيضات :مثل معينة أهداف لتحقيق النوع هذا املشرع ينظم لذلك -اجتماعية و

 3في:  ذلك ونبين الثابتة األصول  عن بالتنازل  الخاصة القيم فوائض

 للضريبة الخاضع الربح من  70 %حدود في مبلغها يحسب األمد، قصيرة قيم بفوائض األمر تعلق إذا.  

 هذا في . للضريبة الخاضع الربح من 35 %حدود في مبلغها يحسب األمد، طويلة قيم بفوائض األمر تعلق إذا 

 جزئيا، الضريبة دفع من التخلص إلى املكلف لجوء طريق عن املنظور  هذا من يتم شروعامل التهرب إن املثال

 من يستفيد حتى سنوات ثالث تتجاوز  مدة املؤسسة أصول  في املكتسبة بالعناصر باالحتفاظ ذلك و

 معدل أين لسنوات ثالث تتعدى ال مدة  في عليه يتنازل  أن من بدال  65% قدره الضريبي الوعاء تخفيض

 كتحصيل الدولة خزينة لىع40%  قيمته ما دفع من ربه قد املكلف يكون  ذاهو  %35ب  مقدر التخفيض

 . يتحقق أن املفروض من كان ضريبي

 :الضريبي املشرع إهمال عن ناتج ضريبي ربته (ج 

 هذه وفي املشرع إهمال عن ناتج وهو الضريبي، القانون  في ثغرات وجود نتيجة الضريبي التهرب يتحقق قد

 الخبرة بأهل املكلف يستعين قد ذلك اجل ومن الضريبي، التشريع ثغرات باستغالل املكلف يقوم الحالة

 .الثغرات تلك الكتشاف واالختصاص

 :الضريبي الغش  -2

 الصريحة املخالفة يتضمن الذي( و الضريبي)الجبائي التهرب أنواع من الضريبي الغش يعتبر: األول  التعريف

 .الجبائية والتشريعات واألحكام للقوانين

                                                           
 .120 ص ، 1962 اإلسكندرية، األولى، الطبعة املعاريف، منشأة الدولة، مالية فوزي، املنعم عبد علي، دوالر.  1
 . 8 ص ، 2009 الجزائر، الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر قرطبة دار الجزائر، في الضريبي والغش الضريبي التهرب مراد، ناصر.  2
 املماثلة. والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من 1-173املادة  للضرائب، العامة املديرية املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.  3
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 مستعينا ،بها الوفاء عن للضريبة الخضوع شروط فيه توافرت الذي املمول  امتناع به ويقصد : الثاني التعريف

 جزئيا أو كليا عليه املستحقة الضريبة دفع عدم الشخص محاولة هو أخرى  وبعبارة الغش، أنواع بكافة ذلك في

 1  .الغش طابع وتحمل للقانون  مخالفة وأساليب طرق  بإتباع

 للواقع خاطئ عرض وإعطاء الضريبة من التخلص بأنه الضريبي الغش A.Margairazاعتبر  : الثالث التعريف

 مالية جرائم بذلك مرتكبا (تدليسية) واالحتيال الغش طرق  املكلف يستعمل ذلك أجل ومن مظلل، تفسير أو

 إليها يلجأ التي الطرق  كل فيه يجمع دقيقتعريف  إعطاء Camille Rosier حاول  كما القانون، عليها يعاقب

 التدابير وكل املادية، الحركات كل على يحتوي  الضريبي الغش أن فيذكر الضريبة، من للتخلص املكلف

  2 .الضريبة دفع من التخلص أجل من غيره أو املكلف إليها يلجأ التي والترتيبات واملناورات

 طبقا يعاقبمن )ق ض م(  117 املادة :في وذلك الضريبي للتهرب أيضا الجزائري  التشريع تطرق  : الرابع التعريف

 جزئية، أو كلية بصفة التملص حاول  أو تملص من كل املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من 303 للمادة

 .3  "دفعها أو تصفيتها أو لها يخضع التي الرسوم أو الحقوق  أو الضرائب أساس من تدليسية، طرق  وباستعمال

 القانون  ألحكام عمدا الصريحة مخالفته نتيجة املكلف طرف من مقصود ربته هو" : الخامس التعريف

 بمداخيله، التصريح تقديم عن االمتناع خالل من وذلك عليهم املستحة الضرائب دفع لعدم منه قصدا الضريبي

 .4  "مزيفة وتسجيالت قيود إعداد أو كاذب، أو ناقص تصريح تقديم أو

 :منها نذكر الضريبي للغش مظاهر عدة وتوجد

 وجود عدم على ذلك في معتمدا للضريبة، الخاضع النشاط عن ضريبي تصريح القانوني املكلف تقديم عدم 

 .لنشاطه مقرا

 الضريبة عليها يدفع ال حتى الجمارك لدى بها التصريح عدم أي خفية الخارج من املستوردة السلع إدخال 

 .الجمركية

 أقل، ضريبة علية تفرض حتى للحقيقة مخالف الضرائب إدارة لدى ضريبي تصريح بالضريبة املكلف تقديم 

 .الحقيقي دخله من أقل دخال تصريحه في يذكر كأن

 يتوفر ولتحقيقه قانوني، غير بصورة الضريبي االقتطاع أساس تخفيف إلى التهرب هذا يهدف ذابهو 

 (.القصد أو السيئة النية) املعنوي  والعنصر املادي العنصر  :هما شرطان

 إخالل عن عبارة وهو قانونية، غير بصورة الضريبي االقتطاع أساس تخفيف في يتمثل : املادي العنصر -

 .املشرع عليه يمليها التي الضريبية بواجباته املكلف

                                                           
ثروت  الخالق عبد شارع 32 العربية النهضة دار للدولة، العامة املوازنة  العامة اإليرادات  العامة النفقات  العامة املالية علم الصعيدي، هللا عبد.د.  1

 .210 ص ، 2008 القاهرة،
 .1، ص2004/ 2003 ، باتنة جامعة االقتصادية العلوم في ماجستار الضريبي، رسالة والغش التهرب ملحاربة كأداة الجبائية الرقابة عيس ى، بلخوخ.  2
 املماثلة. والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من 117 املادة للضرائب، العامة املديرية املالية، وزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.  3
 .40. حميد بوزيد، مرجع سابق، ص  4
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 واضحة قوانين بمخالفة وذلك الضريبي، للغش (النية)القصد عنصر في الركن هذا يتمثل  :املعنوي  العنصر -

 لدى الحسنة النية توفر تفترض ألنها الجبائية لإلدارة بالنسبة صعبة تبقى النية هذه إثبات أن غير وصريحة،

 :القصد من نوعين توفر الركن هذا في املشرع أوجب ولقد بالضريبة، املكلفين أغلب

 . الضريبة من التخلص قصد االحتيال بارتكابه فعال املكلف علم العام القصد في ويفترض  :العام القصد -

 1.  بعضها أو كلها الضريبة من التخلص إلى املكلف يتجه أن فيه ويفترض  :الخاص القصد -

 :املحلي الضريبي التهرب  -3

 إقليم تتجاوز  ال والتدليس الغش عمليات بحيث الدولة، حدود داخل املحلي الضريبي التهرب يحدث

 املكلف، جنسية عن النظر بغض التهرب محل للدولة تبعا وحيدة جبائية سلطة املعني املكلف ويواجه الدولة،

 التهرب ميادين إلى البداية في سنتطرق  حيث الدولة، موارد في خسارة من يترتب ما بل الجنسية ليست فالعبرة

 .الضريبي التهرب طرق  ثما ومن الجزائر في الضريبي

 :الجزائر في الضريبي التهرب ميادين - أ

 يستحوذ و التجزئة، وتجار واملصدرين، واملستوردين الجملة، تجار من يتكون  و :التجاري  النشاط قطاع -1 - أ

املعنويين  لألشخاص بالنسبة  38.7 %األخرى حيث وصلت القطاعات بين الجزائر في الكبيرة النسبة على

إحصائيات املركز الوطني للسجل بتاريخ:  حسب وذلك التوالي، على( 6.50%، 22.40%، 9.80%)

 3التاريخ. بنفس الطبيعيين لألشخاص بالنسبة 45.5%، ونسبة 30/09/20132

 الخدمات قطاع 2013 أوت ايةنه  التجاري  للسجل الوطني املركز إحصائيات بينت لقد :الخدمات قطاع -2 - أ

 يحتل جعله ما املعنويين، لألشخاص بالنسبة الجزائر في املمارسة األنشطة إجمالي من   31,2%نسبة يحتل

 مجال في وبالخصوص األجنبية والشركات األعمال لرجال استقطابا أكثر القطاع هذا أصبح حيث الثانية املرتبة

 .األمر هذا الرقابة أجهزة تتدارك لم إذا الضريبي للتهرب مصدرا القطاع هذا يشكل قد ولذلك االتصاالت،

 املحضرين املوثقين، املحامين، األطباء، خاصة بصفة يشمل الحرة املهن قطاع إن :الحرة املهن قطاع -3 - أ

 يكون  القطاع هذا في الضريبي التهرب إن ،…الخبرة مكاتب الدراسات، مكاتب املحاسبين، املستشارين، القضائيين

 : منها ألسباب

 أعمالهم أرقام بحقيقة يصرحون  ال القطاع هذا منتسب من بعض. 

 القانونية والسجالت للدفاتر منهم البعض مسك عدم. 

 الفئة هذه بخصوص ألخرى  سنة من الضريبي القانون  أحكام استقرار عدم. 

                                                           
العدد  املسيلة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم مجلة االقتصادي، الفساد مظاهر كأحد الجبائي التهرب بوعالم، ولهي العياش ي، عجالن.  1

 .149 – 148، ص 2008، لسنة 08
 .24/02/2014  عليه اطلع التجاري، للسجل الوطني املركز ، موقع30/09/2013  غاية إلى النشاط قطاع حسب املوجودة الشركات توزيع.  2

www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques_neuf_premier_mois_2013/stats_2013_9MOIS__lien02.html 

 .24/02/2014  عليه اطلع التجاري، للسجل الوطني املركز ، موقع30/09/2013  غاية إلى النشاط قطاع حسب املوجودة الشركات توزيع3.

www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques_neuf_premier_mois_2013/stats_2013_9MOIS__lien01.html  

http://www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques_neuf_premier_mois_2013/stats_2013_9MOIS__lien02.html
http://www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques_neuf_premier_mois_2013/stats_2013_9MOIS__lien02.html
http://www.cnrc.org.dz/ar/stats/statistiques_neuf_premier_mois_2013/stats_2013_9MOIS__lien01.html
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 بكل بالبناء مرتبط لكونه نظرا ضريبيا، رباته األخر  هو يعرف القطاع هذا إن :العمومية األشغال قطاع -4 - أ

   التهرب يتضح و القطاع، هذا إلى املنتم املكلف على املفروضة والرسوم الضرائب تعدد إلى إضافة أصنافه،

 :في أساسا

 البناء واد لم شرعي الغير البيع 

 املشتريات على املحملة الرسوم من االستفادة قصد مزورة وهمية شراء فواتير استخدام. 

 بحقوق  املتعلق خصوصا ألخرى  سنة من يتزايد ضريبا رباته  القطاع هذا يشهد  العقارية: املعامالت قطاع -5 - أ

 وضعف جهة، من الجمهور  من واسعة بفئة الرتباطه نظرا وذلك اإلجمالي، الدخل على والضريبة التسجيل

 .أخرى  جهة من واملراقبة املتابعة في الجبائية اإلدارة إمكانيات

 1:  الضريبي التهرب أشكال - ب

 في: واملتمثلة التلبس حاالت على العامة املديرية رسائل من –التلبس الجبائي  – 68/2013 العدد تضمن لقد

 الجبائية املصالح لدى به التصريح يتم أن دون  ما نشاط ممارسة. 

 فعال تسليمها تم التي الخدمات أو البضائع مع تتطابق ال وثيقة أي أو تسليم وسندات فواتير إصدار. 

 إيداعها و امتالكها مكان كان مهما وهذا فواتير، دون  البضائع وشراء بيع مخالفة ارتكاب. 

 محاسبية برامج استعمال وكذا االثباتية قيمتها املحاسبة من تنتزع محاسبية مستندات و وثائق تقديم 

 .الغش ألغراض

 بالعمل الخاص وكذا التجاري  والتنظيم بالتشريع املرتبطة املخالفات ارتكاب. 

 الخاصة األنظمة بصدد املمنوحة الجبائية االمتيازات تحويل. 

 2:  هي أشكال ثالث ضمن املحلي املستوى  على الضريبي التهرب طرق  تصنيف ويمكن

 للمكلفين تسمح قانونية حاالت إيجاد في يتمثل :القانونية العمليات طريق عن الضريبي التهرب - 1 - ب

 وضعية محل صورية قانونية وضعية إيجاد خالل من وذلك فيها، الحق لهم ليست ضريبية مزايا من باالستفادة

 معدل تخفيض قصد فعال، ذلك يتم أن دون  األرباح استثمار إعادة وضعية إظهار مثل حقيقية، قانونية

 .الضريبة

 التصريح يتم ال بحيث كليا، النشاط إخفاء طريق عن يتم: املادية العمليات طريق عن الضريبي التهرب - 2 - ب

 تنشط التي التجاري  واملحالت الخدمات مكاتب مثل ضريبية، أي املكلف يدفع ال وبالتالي الضرائب، إدارة لدى به

 .بالفواتير التعامل ودون  تجاري  سجل دون 

 املمسوكة املحاسبة في تدليسية عمليات طريق عن يتم :املحاسبية العمليات طريق عن الضريبي التهرب - 3 - ب

 ويمكن الضريبة، من التهرب قصد احتيال تتضمن انهأ إال قانونية املحاسبة هذه تبدو بحيث املكلف، طرف من

 : أصناف ثالث إلى العمليات هذه تصنيف

                                                           
1. DGI, la lettre de la DGI N° 68/2013, LA FLAGRANCE FISCALE- Pour un contrôle fiscal plus efficace, p 7. 

 .11. ناصر مراد، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  2
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 الدفاتر في املؤسسة إيرادات من جزء تسجيل عدم خالل من وذلك اإليرادات: تخفيض طريق عن التهرب 

 املمنوحة، الفوائد املبيعات، في اإليرادات هذه وتتمثل للضريبة، الخاضع الدخل تخفيض قصد املحاسبية

 .املؤسسة لصالح وعموالت املكافآت

 تسجيل أو املؤسسة نشاط مع صلة لها ليس نفقات تسجيل وذلك :األعباء زيادة طريق عن الضريبي التهرب 

 قصد املحاسبية، الدفاتر في النفقات تضخيم أو املحاسبية، الوثائق على إال لها وجود ال أي وهمية نفقات

 .الضريبة من التهرب وبالتالي للضريبة، الخاضع الدخل تخفيض

 الخصوم زيادة طريق عن الضريبة من التهرب إلى املكلف يسعى ة:امليزاني بحسابات التالعب طريق عن التهرب 

 وهمية، احتياطات تكوين خالل من وذلك للضريبة، الخاضعة األرباح تخفيض قصد األصول، وتخفيض

 .فيها املشكوك الحقوق  تضخيم إلى باإلضافة املخزونات، قيمة تخفيض

 

 :الدولي الضريبي التهرب  -4

  الدولي الضريبي التهرب إن
 
 الدولة حدود خارج يحدث أنه إال الضريبي، التهرب أشكال من شكل عموما

 الدخول  على ضرائب فرض في الدولة حق يعني الذي الضريبة، إقليمية مبدأ من يستفيد هنا واملكلف

 .فاعليته املبدأ هذا يفقد العاملية البيئة نطاق اتساع مع لكن اإلقليمية، الوالية نطاق داخل والنشاطات

 سلعه بنقل املشروعة غير أو املشروعة بالطرائق الضريبي عبئه حدة من التخفيف يحاول  فاملكلف لهذا

 النخفاض إما اإلقليم هذا من يستفيد الحالة هذه وفي الضريبة، من التملص إلمكانية أجنبي إقليم إلى إقامته أو

 خصوصا املضيفة الدول  من له املمنوحة الضريبية االمتيازات أو اإلعفاءات من أو بالبلد مقارنة الضريبة معدل

 متعددة الشركات لنشاط واملالئم املناسب املناخ توفر التي الضريبية الجنات بدول  يسمى ما اآلن انتشار مع

 النظام يقررها التي املزايا من ممكن قدر بأكبر لالستفادة لها فروع بإنشاء األم الشركة تقوم حيث الجنسيات،

 زيادة مع انتشرت قد الظاهرة هذه أن نالحظ العوملة ظل في وكذلك الدولة، تلك في املمارسة لألنشطة الضريبي

 في تكتسيها التي لألهمية نتيجة للتهرب جديدة فرص بظهور  وسمحت ، 1الدولية والتجارة االستثمارات حجم

 .تمعملجا

 :الجنسيات متعددة الشركات عبر الضريبي التهرب (أ 

 الوطنية، الضرائب لسلطات مشكالت الجنسيات متعددة الشركات داخل التجارية املعامالت تسبب

 بينها، فيما املتبادلة القروض ذلك في بما الشركات هذه طرف من التحويل أسعار استخدام إساءة إمكانية بسبب

 بنقل وذلك ألسعار في املؤسسات بعض تتالعب الملجا هذا في االختراع، وبراءات التجارية العالمات قيمة وتحديد

 .الضريبة منخفضة أخرى  أوعية إلى الضريبة عالية أوعية من األرباح

 :الخارج من التسوق  (ب 

                                                           
 ، 2011 سوريا، األول، العدد ،27املجلد  دمشق، جامعة والقانونية، االقتصادية العلوم مجلة الدولي، الضريبي نجمة، التهرب الياس حبو، زهرة.  1

 .420ص
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 على الضرائب فيها تنخفض أماكن من التسوق  قصد الخارج إلى السفر زيادة نالحظ العوملة ظل في

 في أقل الضرائب فيها تكون  بلدان من كالسيارات السلع شراء قصد الحدود يعبرون الذين األفراد مثل املبيعات،

 التقليل إلى يؤدي األجانب، املشترين لجذب املباشرة غير الضرائب تخفيض إلى الصغيرة الدول  تلجأ الملجا هذا

 .نقلها يسهل التي املنتجات على املباشرة غير الضرائب لفرض للدول  املتاحة الحرية مستوى  من

 :اإللكترونية التجارة عبر الضريبي التهرب (ج 

 نجدها إنما و السلع، ونوعية الكمية وكذلك املتعاملين، وزمان مكان تعيين يمكن ال اإللكترونية التجارة في

  .الصفقة لهذه والزمان املكان يحددان واملشتري  والبائع يشتري، أن يريد ملن االنترنت عبر منشورة

 (توزيع بيع، ترويج، إنتاج،) على عرفتها للتجارة العاملية املنظمة أن  :االلكترونية التجارة تعرف لذا

 .1  "االتصاالت شبكة خالل للمنتوجات

 االلكترونية للتجارة الضريبية املشاكل: 

 أثر أو دليل أي االنترنت شبكة عبر والناشئة االلكترونية التجارة عالم في التجارية املعامالت تخلف ال عادة

 تجارية وصفقات معامالت تحقيق من االنترنت لتكنولوجيا وباستخدامهم لألشخاص يسمح مما يثبتها، مادي

 تسليمها ويتم االنترنت شبكة عبر تتم التي الخاصة املعامالت خاصة الضريبية، اإلدارة وعين سلطة عن بعيدة

 .2 اإللكتروني الدفع أسلوب  تطور  وأمام حاكمة، جمركية لنقطة التسليم عملية تخضع ال حيث إلكترونيا،

 الذين الصفقة أطراف على حتى أو البضائع على رقابة فرض الضرائب جهاز على يصعب الذي األمر

 قد وربما مكانية، معاينة بدون  تصريحات، من املتعامل به يقر ما على اإلدارة تعتمد إنما ،األعمال بهذه يقومون 

 هذه على السيطرة الصعب من وبالتالي لديهم، العطل أيام في تكون  ربما أو الوطن، حدود خارج الصفقة تكون 

 .الضريبي التهرب ظاهرة معها توسعت اإللكترونية التجارة توسعت كلما نجد إذ اإللكترونية، التجارة

 :الضريبية الجنات عبر الضريبي التهرب (د 

 جملة خاللها من تقدم جذابة، ضريبية أنظمة بوضع تقوم املسطرة أهدافها لتحقيق منها وسعيا دولة كل

 تارة املنعدمة و تارة جدا املنخفضة الضريبية املعدالت ذات االمتيازات و الحوافز هذه واالمتيازات، الحوافز من

 سيادة ذات دول "  انهبأ تعريفها يمكن والتي الضريبية، بالجنات تسمى االستثمار جلب لغرض تمنح التي أخرى 

 بالسلب  يؤثر مما األجنبية، للدخول  بالنسبة الضريبية اإلعفاءات و املزايا من العديد الضريبي تشريعها يقرر 

 .3"األخرى  الدول  مع باملقارنة لها الضريبية اإليرادات على

 الضريبي التهرب أسباب :الثاني املطلب

                                                           
 االلكترونية التجارة اعتماد وإشكالية الجزائر في الدفع نظام عصرنة حول  الرابع الدولي امللتقي االلكترونية، للتجارة الجبائية مصباح، املعالجة حراق.  1

  .3ص ، 2011 أفريل 27 - 26 مليانة، خميس الجامعي املركز دولية، تجارب عرض-في الجزائر
 نظام عصرنة حول  الرابع الدولي امللتقي املعتمدة، الدفع وسائل ظل في االلكترونية للتجارة والضريبية القانونية "األبعاد ضويفي، حمزة فضيل، فارس.  2

  .2،ص 2011 أفريل 27 .-26مليانة  خميس الجامعي املركز دولية، تجارب عرض-الجزائر في االلكترونية التجارة اعتماد وإشكالية الجزائر الدفع في
 .129. سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الدولي وآثاره على اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، ص  3
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 في ساعدت والتي لها، املالئمة الشروط فيها توفرت بيئة وجود إلى الضريبي التهرب ظاهرة انتشار يرجع

 النظام وطبيعة باملكلف ترتبط والتي معينة أسباب توفر نتيجة التهرب وجود يعتبر لذلك واتساعها، نموها

 . السائدة االقتصادية والظروف املطبق الضريبي

 باملكلف املتعلقة األسباب : األول  الفرع

 نفسية اعتبارات إطار في تندرج والتي ذاته، حد في املكلف إلى الضريبي التهرب أسباب تعود ما غالبا

 .مالية و وأخالقية

 :الخلقي املستوى  ضعف .1

 الوطني الشعور  مع عكسيا يتناسب فهو لذلك الضريبي، الواجب أداء من التهرب على األفراد يحفز والذي

 .العامة األعباء تحمل في باملسؤولية الشعور  ومع تمع،ملجا مصلحة في

 

 :الضريبي الوعي ضعف .2

 تعين مادية تضحيات من ذلك يقتضيه وما وطنه نحو بواجبه املواطن شعور  الضريبي بالوعي يقصد

 التهرب أسباب أبرز  من تمعملجا في الضريبي الوعي ضعف ويعتبر أعباء، من عليها يلقى ما مواجهة على الدولة

 بعض لوجود وذلك الضريبي، التهرب إلى يدفعهم الدولة تجاه بواجبهم األفراد شعور  نقص بحيث الضريبي

 :يلي فيما نجملها والتي الضريبة عن الخاطئة االعتقادات

 األفراد أمالك على تعسف أداة وبالتالي مقابل، دون  مالي اقتطاع الضريبة اعتبار. 

 وبالتالي معنوي، شخص وهي الدولة يسرق  ألنه شريف سارق  هو إنما الضرائب من املتهرب أن اعتقاد 

 .املرور لقانون  املخالف أو الخائن أو السارق  في الحال هو كما باآلخرين يضر ال فهو

 تعود ال أوجه في أموالهم بتبذير الشعور  إلى باألفراد يؤدي والذي العامة، النفقات تخصيص سوء 

 .العامة باملنفعة

 الضريبة أن يعتقد الذي املكلف أن بحيث آخر إلى شخص من تختلف السابقة االعتبارات أن ونشير

 تشكل نجدها وتعسفا، ظلما انهأ يعتقد الذي بعكس يتقبلها، لذلك عليه عبئا أقل وعادلة منصفة عليه املحملة

 .منها التهرب إلى ويسعى يرفضها لذلك عليه ثقيال عبئا

 :للمكلف السيئة املالية الوضعية  .3

 عبء زاد كلما يزيد التهرب نحو املكلف ميل أن نجد بحيث ونطاقه، التهرب على للمكلف املالية الحالة تؤثر

 .املالي مركزه وساء عليه الضريبة

 الضريبي النظام بطبيعة املرتبطة األسباب :الثاني الفرع

 ومدى الضريبي الفني التنظيم بطبيعة ترتبط والتي ونطاقه الجبائي التهرب على تؤثر عوامل عدة توجد

 :منها نذكر حيث ، الضريبي التشريع استقرار

 :الضريبي النظام تعقد (أ 
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 أمام نفسه املكلف يجد أخرى  جهة ومن جهة، من والضرائب الرسوم معدالت وتعدد تنوع حيث من وذلك

 .بدائية وبوسائل الكفاءة تنقصهم أعوان

 :الضريبي التشريع استقرار عدم (ب 

 السنوية املالية قوانين على تحدث التي العديدة التغيرات إلى األولى بالدرجة راجع هذا االستقرار عدم إن

 .الضريبية التشريعية املنظومة استمرارية في التذبذب من نوعا خلق مما التكميلية، املالية وقوانين

 السياسية األسباب : الثالث الفرع

 استخدام الدولة أحسنت فكلما الضريبي، التهرب في أساسيا دورا تؤدي الدولة في العام اإلنفاق سياسة إن

 أو مالية غير أغراض في الضريبة استخدام إن إذ الضريبة، من التهرب نحو املكلفين ميل قل العامة األموال

 التهرب إلى يدفعها قد مما بالظلم تشعر غيرها من أكثر الضرائب من تتحمل التي الطبقات يجعل اقتصادية

 من التهرب إلى يؤدي للدولة واالقتصادي االجتماعي االستقرار عدم أن كما الظلم، هذا ملقاومة كوسيلة

 .1الضرائب

 السائدة االقتصادية بالظروف املرتبطة األسباب : الرابع الفرع

 إمكانية يجعل اقتصاد أي في املكلفين دخول  وزيادة لألفراد الشرائية القدرة ارتفاع أن به املسلم من

 إذا أنه غير ، بسهولة املستهلكين إلى الضريبة عبء بنقل للمنتجين يسمح الذي الش يء جدا، قليلة الجبائي التهرب

 السلع سوق  ضبط عدم عنه نتج الذي ، املوازي  االقتصاد بانتشار املتسم الوطني االقتصاد وضعية تأملنا

 حجم زيادة في ساهمت قد الخصوصية هذه االستيراد، وفوض ى املنافسة حرية عدم إلى إضافة والخدمات،

 .واضح بشكل الجبائي التهرب

 

 

 

 

 . الضريبي التهرب وآثار طرق : الثالث املطلب

 . الضريبي التهرب طرق :األول  الفرع

 فقد ذلك بعد أما فقط، الحرفي املستوى  على يتم الضريبي التهرب كان العشرين القرن  من األول  الربع حتى

 النشاط باختالف واختلفت ملحوظة، بصورة الجبائي التهرب في املتبعة واألساليب الطرق  وتتطور  تتعدد

 الثغرات استغالل على يعتمد من ومنهم املحاسبية، العمليات في التالعب على يعتمد من فمنهم املمارس،

 جزئيا ذلك كان سواء الضريبة دفع من التخلص ،وهي واحدة هذا كل من ،والنتيجة املادية والعمليات القانونية

 :نذكر واألساليب الطرق  هذه ومن كليا، أو

 :املحاسبية العمليات طريق عن التهرب  :أوال

                                                           
 .167 ص سابق، مرجع الخطيب، خالد.  1
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دمها التي التصريحات في بالتالعب اإلخفاء هذا يتضح
ٌ
 إلى أو اإليرادات، تخفض إلى يلجأ كأني املكلف، ق

 أو العمليات، لبعض املحاسبي التسجيل عدم أو اإليرادات، لبعض العمدي السهو طريق عن التكاليف تضخيم

 .الخ ..مبررة غير عامة مصاريف طريق عن التكاليف تقييم

 :اإليرادات تخفيض .1

 جزء وإخفاء إيراداته تخفيض على املكلف يعتمد خاللها من والتي واستعماال شيوعا األكثر الطريقة تعد

 للنظام الخاضعين املكلفين طرف من تعتمد ما غالبا الطريقة وهذه كليا، منه التخلص أو الضريبي الوعاء من

 .حقيقية محاسبة مسك على مجبرون هم والذين الحقيقي

 ال البيع عمليات أن أي نقدا، فواتير دون  والبيع فواتير بدون  الشراء طريق عن التخفيض هذا يظهر حيث

 هو مما بكثير أقل بيع عمليات تسجيل إلى يؤدي وهذا والزبون، املورد من لكل املصرفية الحسابات طريق عن تتم

 .بنكية صكوك أو فواتير أية دون  بالعملية قيامهم نتيجة أثر أية ترك دون  ،وهذا1 فعال محقق

 بأنه املكلف يصرح حيث الواحدة، للوحدة دج 500 بقيمة وحدة 100 كميتها بضاعة شراء ذلك على مثال

 .دج 900 فهو والحقيقي الفعلي البيع سعر أما للوحدة، دج 700 ب يقدر بيع بسعر عنها تنازل  قد

 اإليرادات تخفيض طريق عن التهرب حول  مثال( I – 4رقم )  جدول 

 الفعلي اإليراد به املصرح اإليراد البيانات

 دج  50000 دج  50000 التكلفة"" الشراء سعر

 دج  90000 دج  70000 اإليراد"" البيع سعر

 دج  40000  دج 20000 الصافي الربح
 الطالب طرف من أعد  :املصدر

 في يظهر ال املبلغ وهذا دج، 20000 قيمته بما إيراداته بتخفيض قام املكلف أن جد املثال خالل من

 .بالحقائق التالعب على املكلف قدرة تبرز وهنا للضريبة، يخضع ال أنه أي املكلف محاسبة

 :التكاليف ضخيمت .2

 الذي الحقيقي الربح تقليص وبالتالي والتكاليف، األعباء تضخيم هي الضريبي الغش في الطرق  أبرز  من إن

 .املكلف إليها يسعى التي الغاية وهي الضريبي، الوعاء من كبير جزء إخفاء إلى بدوره يؤدي

 في للمكلفين اإلداري  واإلقرار التصريح نظام على أساسا تعتمد الضريبية التشريعات معظم أن باعتبار و

 لتحديد املؤسسة بنشاط املتعلقة التكاليف بعض بخصم للمكلف وترخص تجيز أن كما الضريبة، وعاء تحديد

 .الوعاء ذلك

 وفق التكاليف هذه خصم له أتاح حيث ذلك في للمكلف التامة الحرية يعطي لم الجزائري  املشرع أن إال

 :وهي حددها شروط

 املؤسسة بنشاط مباشرة عالقة لها األعباء هذه تكون  أن.  

 لها العادي بالسير تتعلق وأن املؤسسة نشاط صالح في األعباء هذه تكون  أن. 

                                                           
 40 ص سابق، مرجع رشيدة، ونادي.  1
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 فعلية بأعباء تتصل وأن رسمية، ووثائق بمبررات مرفقة األعباء هذه تكون  أن. 

 1املالية السنة خالل تمارس وأن الصافية األصول  تخفيض على تعمل أن. 

 التكاليف في املبالغة طريق عن امخالفا ويتعمد األحيان، أغلب في الشروط ذهه  يلتزم ال املكلف أن غير

 :التالية التقنيات باستعمال وذلك املشروعة

 :الوهميين املستخدمين (أ 

 مستخدمين ورواتب أجور  بتسجيل يقوم حيث املحاسبية، الكشوفات إلى الحالة هذه في املكلف يلجأ

 وهذا مصلحة رئيس أنه على إداري  عون  يسجل كأن ومسيرين، إطارات مهأ أساس على ثانوية مناصب يشغلون 

 األمر، حقيقة في العمال لهؤالء وجود ال أي وهميين عمال أجور  بتسجيل يقوم أن أو رواتبهم، تضخيم بغرض

 الخاضع الربح من النهاية في تخصم سوف والتي التكاليف وتضخيم األجرية الكتلة تضخيم أجل من وهذا

 .األداء الواجبة الضريبة مبلغ تخفيض إلى يؤدي مما للضريبة،

 

 :اإلهتالك تقنية (ب 

 الثابتة األصول  قيمة تناقص هو أو الثابتة للموجودات تدريجيا املفقودة القيمة  :أنه على اإلهتالك يعرف

 نظريا عبئا املحاسبية الناحية من وهو ، .... 2والتجهيزات املباني العقارات في واملتمثلة املؤسسة تحوزها التي

 بالشروط مقترنا املحققة األرباح من خصمه بالضريبة للمكلف سمح املشرع فإن لذلك املؤسسة، تتحمله

 3:التالية

 الثابتة األصول  يمس اإلهتالك.  

 االستغالل محل األصول  هذه تكون  أن.  

 املهتلك لألصل االسمية القيمة املتراكمة اإلهتالكات تتجاوز  ال أن.  

 املهلكة األصول  تنوع خالل ومن محاسبيا، مسجال لالهتالك والخاضع املستثمر األصل يكون  أن يجب 

 األعباء، لتضخيم تفاديا له الالزمة املدة حسب وذلك به خاص إهالك معدل أصل لكل فإن بقائها، وفترة

ثمن الشراء باستثناء الرسم  =   اإلهتالك معدل الرسم خارج الشراء بثمن اإلهتالك يحسب كما

(TVA( عدد السنوات = ثمن الشراء / )HT.معدل االهتالك *) 

 إضافة بواسطة اإلهتالكات قيمة بحساب وذلك القانون، على التحايل إلى يلجأ بالضريبة املكلف أن غير

 يطبق أن أو مهتلكة، أصول  على اإلهتالك يطبق أن أو له، استرجاعه مع TVA املضافة القيمة على الرسم

 اإلهتالك معدالت في التالعب أو مبررة، غير مؤونات تقييد  إلى يلجأ قد كما عنها، تنازل  قد أصول  على اإلهتالك

 ... .وغيرها.... املهتلك باألصل تتعلق ال معدالت تطبيق خالل من متعددة بوسائل

 :املبررة غير واملصاريف األعباء (ج 

                                                           
 40 ص سابق، مرجع رشيدة، ونادي.  1
 12 ص سابق، مرجع عيس ى، بلخوخ.  2
 42 ص سابق، مرجع رشيدة، ونادي.  3
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 أعباء لتسجيل بالنشاط، املتعلقة األعباء بعض بخصم الحق يعطيه الذي القانون  يستغل املكلف إن

 ابه  صرح قد التي النفقات في بالغ قد املكلف أن نجد قد لذلك الضريبة، نسبة تخفيض أجل من النشاط خارج

 سوف والتي التكاليف في تضخيم أو ارتفاع عنها ينتج والتي املؤسسة بنشاط عالقة لها ليس أو مبررة غير انهأ أو

 :يلي ما الحاالت هذه أشهر ومن الضريبة مبلغ وتخفيض للضريبة الخاضع الربح من األمر ايةنه في تخصم

 والهدايا املكافئات تقديم في املبالغة. 

 املؤسسة بصاحب خاص منزل  أو سيارة صيانة مصاريف تحميل. 

 املؤسسة صاحب تخص أخرى  تكاليف أو والهاتف والغاز الكهرباء تكاليف تحميل.  

 املؤسسة حساب على إياها مسجلين شخصية وألغراض خاصة، ملستلزمات شراء. 

 :واملادية القانونية العمليات طريق عن التهرب :ثانيا

 الضريبة، من للتملص أخرى  وأساليب طرق  استعمال إلى املكلف يلجأ املحاسبي، التالعب إلى باإلضافة

 املقدم التصريح في األولية املواد وكذلك منتجاته أو مبيعاته بكل أو بجزء التصريح عن املكلف يمتنع بحيث

 أن بمعنى أي قانوني قالب في التحايل ينصب أن يمكن أخرى  جهة ومن مادي، تحايل عملية وهذه الجبائية لإلدارة

 لضريبة يخضع أن له تسمح امتيازا أكثر وضعية من يستفيد حتى فيه يتحايل لكنه القانون  عن يخرج ال املكلف

 :يلي كما ذلك ونوضح أقل

 :القانونية العمليات طريق عن لتهربا .1

 من القانوني التحايل طريق عن التهرب يتم إذ تقنية، واألرقى تنظيما األكثر األسلوب القانوني التحايل يعتبر

 يستطيع ال وبذلك املكلف، لصالح التجاري  أو الجبائي القانون  في املوجودة النقائص بعض استغالل خالل

 طرق  الستنباط واالختصاص الخبرة بأهل املتهرب يستعين حيث مرتكبيها، على عقوبة أية فرض الجبائي املشرع

 بالضريبة للمكلف تسمح قانونية حاالت إيجاد في ذلك ويتجلى قانونية، نصوص إلى بذلك مستندين التحايل

 1 . منها االستفادة في الحق له ليس مزايا من االستفادة

 دون  فواتير أو فواتير دون  ملشتريات محاسبة لخلق وهمية عمليات ممارسة ذلك في املتهرب يعتمد حيث

  األرباح، توزيع حالة في عليه تقع التي للضريبة الخاضعة األرباح توزيع عملية بإخفاء يقوم كأن أو بيع، أو شراء

 وراء قانونية غير وضعية بتمويه يقوم كأن قانونية حاالت تصنيف في التالعب على أيضا ذلك في يعتمد قدو 

 للضريبة خاضعة قانونية وضعية أو حالة تزييف منها،أو للضريبة إخضاعا أقل لها ةبهمشا قانونية وضعية

 من بكثرة اعتمادها يتم الطريقة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر الضريبة، من معفاة تجعلها قانونية وضعية إلى أساسا

 .الجبائية اإلدارة مراقبي طرف من اكتشافها لصعوبة وذلك الحالي، الوقت في الضريبة من املتهربين طرف

 : املادية العمليات طريق عن التهرب .2

 وجعلها للضريبة، الواقع في الخاضعة واملواد واملنتجات للسلع املكلف إخفاء في يتمثل املادي التالعب إن

 إرساء في آلثاره وذلك يالضريب التهرب أشكال أخطر من يعد النوع وهذا الجبائية، اإلدارة أعوان مراقبة عن بعيدا

 ."املوازي " رسمي الغير االقتصاد يسمى كما أو السري  لالقتصاد ودعائم قواعد

                                                           
 62 سابق،ص مرجع الغني، عبد بوشرى .  1



النظام الضريبي الجزائري وإشكالية                                                                         الفصل األول: 

 التهرب الضريبي

 

- 24 - 
 

 السوداء والسوق  السوداء األسواق خالل من سريا يتم الذي العمل :" بأنه  GILBERT TIXIERيقول  حيث

 هذه تواجه حيث الجبائية، اإلدارة طرف من مراقبة كل عن بعيد والسلع املواد تبادل فيها  يتم التي السوق  هي

 . 1  للضريبة  املبادالت هذه إلخضاع صعوبات األخيرة

 املكلف يجعل كليا أو للمكلف، الضريبة عبء من التقليل إلى فقط يؤدي جزئيا اإلخفاء هذا يكون  وقد

 :يلي فيما الصور  هذه ونبين الضريبة، مجمل من يتهرب

 :الجزئي اإلخفاء (أ 

 اتهرب  للضريبة الخاضعة للمادة الحقيقية القيمة من أقل قيمة إعالن على املكلف يحرص الحالة هذه في

 ليعاد للضريبة تخضع الواقع في هي التي املخزونات من جزء أو أمالكه من جزء إخفاء أي منها، جزئ  دفع من

 :أهمها طرق  بعدة اإلخفاء هذا يتم حيث السوداء، السوق  في ذلك بعد بيعها

 وبالتالي اإلنتاج كمية من للتقليل اإلنتاج في املستعملة املواد بكميات التصريحات في التخفيض 

  .املبيعات في التخفيض

 الرئيس ي النشاط جانب إلى خفية نشاطات ممارسة حالة. 

 الجمركية الرسوم من التخلص دفبه  املستوردة البضائع من لجزء املكلف إخفاء. 

 :الكلي اإلخفاء (ب 

 األنشطة، ذهه علم الجبائية لإلدارة تكون  أو دون  أنشطة بممارسة املكلف قيام في الشكل هذا يتجسد

 هذا يحدث حيث الجبائية، الرقابة نقص أخرى  جهة جهة،ومن من ابه  التصريح املكلف امتناع إلى ذلك ويرجع

 فاإلدارة املفعول، السارية القانونية للنصوص طبقا بدخله تصريح تقديم عن املكلف يمتنع عندما اإلخفاء

 محالت أو مصانع بإنشاء املكلف يقوم حيث منه الضريبة استيفاء من يمكن ما لديه حينئذ تجد ال الجبائية

 أي ترك دون  الخفاء في البيع، وكذلك باإلنتاج فيقوم بالسكان آهلة غير أو جديدة تكون  أحياء في السلع إليداع

 بواسطة الضريبي التهرب صور  من إن الجبائية، الرقابة مصالح بمجيء يشعر عندما األماكن هذه من ويفر أثر،

 .النشاط بداية عند أصال بالوجود التصريح عدم هي الكلي املادي اإلخفاء

 . الضريبي التهرب أثار : الثاني الفرع

 فإن لذلك اجتماعية، و اقتصادية مالية أهداف عدة لتحقيق الدولة تستخدمها هامة أداة الضريبة تعتبر

 يمكن سلبية أثار عدة إلى يؤدي الضريبي التهرب فإن عليه و ا،به املنوط الدور  على يؤثر الجبائي بالواجب اإلخالل

 :تصنيفها

 :املالية اآلثار : أوال

 لها يضمن والذي األهم، يكون  ولعله التموين مصادر من هام مصدر من الدولة يحرم الضريبي التهرب إن

 ارتفاع عنه ينتج والذي مقابل دون  نقود طبع إلى أو الخارجي لالقتراض لجوئها على خالفا السياس ي، قرارها حرية

                                                           
 بلقايد بكر أبي جامعة االقتصادية، العلوم كلية ماجستير مذكرة الجزائر، في الرسمي االقتصاد على وانعكاساها الضريبي التهرب ظاهرة لزرق، لبد.  1

 97. ، ص 2012/2011 .الجزائر، تلمسان،
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 املكلفين على سلبية آثار عدة له أيضا وهو الجبائي الضغط رفع إلى أيضا الدولة تلجأ قد أو التضخم، نسبة في

 . امللتزمين

 :النقدي اإلصدار (أ 

 :عليه وينتج بالتضخم، التمويل كذلك عليه وطلق ،"النقدية الكتلة" النقود من قدر ضخ هو

 اإلنتاج في زيادة يقابله أن دون  طبيعي غير ارتفاع لألسعار، مفرطة زيادة. 

  أنواعه باختالف التضخم ظهور. 

 وتدهورها للمواطنين الشرائية القدرة نقص. 

 االستهالك نمط تغيير.  

 الصعبة العملة على الحصول  في قصور  إلى يؤدي والذي البالد في الصادرات انخفاض. 

 1.السوداء السوق  وظهور  ،ملجتمعا طبقات بين االجتماعي التوازن  اختالل  

 :العام الدين (ب 

 تكون  أو خارجيا، أو داخليا يكون  أن يمكن حيث للدولة، التمويل وسائل بين من العام الدين أن باعتبار

      سلبية آثار إلى يؤدي إليه اللجوء فإن البنك، طريق على أو عام االكتتاب وطريقة قصيرة، أو طويلة مدته

 :في وتتمثل

 هذه أعباء املستقبلية األجيال وتتحمل التسديد حالة في املدفوعات ميزان على عبئا العام الدين يشكل 

 هو كما التالية، األجيال على بالفائدة تعود ال استهالكية أغراض في موجهة كانت إذا خاصة القروض

 .الجزائر في الحال

 لألفراد الشرائية القدرة وضعف القروض، تسديد عن الناتج العام اإلنفاق نقص. 

 األجل في فوائد على الحصول  بغية للدولة إقراضها أو األموال استخدام نتيجة اإلنتاجي النشاط تقلص 

  .املتوسط أو القصير

 القروض منح عن واألفراد املالية الهيئات وعزوف الدولة في الثقة فقدان.  

 :الجبائي الضغط زيادة (ج 

 بطريقة الضريبي، التهرب عن نتج الذي املالي النقص ولتعويض العمومية الخزينة لتمويل الدولة تلجأ قد

 أو الضريبة سعر بزيادة الدولة تقوم كأن الضريبية، متهواجبا بأداء امللتزمين املكلفين على سلبية آثار لها أخرى 

 يزداد وبالتالي الجبائية متهبواجبا امللتزمين املكلفين على الضريبي العبء زيادة إلى يؤدي مما جديدة ضرائب فرض

 :يؤدي ما وهذا الجبائي الضغط عليه

 لنا سبق كما الضريبة من املتهربين زيادة إلى يؤدي مما الضريبة دفع على امللتزمين هؤالء عزوف إلى ما 

 (.الضرائب تقتل الضرائب كثرة"  LAFFER" الفير،) " معادلة تتحقق وهنا الذكر،

 مباشرة غير بطريقة الضريبة دفع من املتهربين إلى األخير في األموال هذه انتقال أو. 

 :االقتصادية اآلثار : ثانيا

                                                           
 . 32 – 31 ص سابق، مرجع عيس ى، بلخوخ.  1
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 من التملص فإن لذلك للدولة، االقتصادي للتدخل وأداة منظم نهاكو  هام دور  اقتصادي دور  للضريبة إن

 :يلي ما بالذكر نخص و جوانب عدة من الدولة اقتصاد على سلبية انعكاسات له الضريبة هذه

 :املنافسة على التأثير (أ 

 من تتملص التي املؤسسات فإن التجار، و املؤسسات على مرتفعة ضرائب وجود االعتبار بعين األخذ عند

 تستطيع فبالتالي الضريبة، من تتهرب ال التي تلك مع مقارنة حسنة اقتصادية وضعية في دائما تكون  الضريبة

 مؤسسات بعض منافسة تستطيع ال التي الوطنية املؤسسات ذلك على مثال وأحسن  التنافسية، أسعارها فرض

 منخفضة تكون  أسعارها فإن وبالتالي فواتير، بدون  التجاريةتها صفقا إجراء في تتردد ال كالتي ، الخاص القطاع

 التنافسية القدرة من الحد في يساهم الضريبي التهرب فإن لذلك املضافة القيمة على الرسم على احتوائها لعدم

 لقواعد طبقا أرباحها معدالت رفع إلى دفته والتي ملواردها، الجيد التسيير ضوابط ضمن تعمل التي للمؤسسات

 أسعار على التأثير ثم ومن التمويل، وسائل على للحصول  التهرب إلى تلجأ التي املؤسسات عكس على السوق،

 1 .التنافس ي مركزها يقوي  مما السوق  في املباعة املواد

 :االقتصادي النمو عرقلة (ب 

 يؤدي االقتصادية املنافسة إعاقة أثر أن إذ االقتصادي، النمو تحقيق أمام عائقا الضريبي التهرب يشكل

 ادخار بتكوين يسمح ال الضريبي التهرب بسبب الدولة إيرادات نقص أن كما االقتصادي، والنمو التطور  كبح إلى

 االدخار معدالت انخفاض أن إلى اإلشارة وتجدر االستثمارية، باملشاريع القيام إمكانية من يحد ما وهو عام،

 اقتصادي ركود ذلك عن ويترتب االستثمارات، ترقية إطار في املمنوحة اإلعفاءات حجم تقلص الدولة يجعل

 االستهالك تخفيض إلى الضريبي التهرب زيادة تؤدي كما البطالة، حدة وزيادة التضخم معدل بارتفاع متميز

 2 .االقتصادي الفساد مظاهر أبرز  من يعتبر الضريبي التهرب فإن وبذلك العمل، سوق  على السلبي والتأثير

 :توجيهه وإعادة االقتصادي النشاط على التأثير (ج 

 للمكلفين الشاغل الشغل يصبح حيث االقتصادية، لألنشطة التوجيه إعادة في يساهم الضريبي التهرب إن

 نالحظ الجزائر وفي االقتصادية االعتبارات من أكثر الجبائية االعتبارات حسب االقتصادية متهنشاطا توجيه هو

 إلى تتوجه أن دون  الضريبي، للتهرب حساسية األكثر القطاعات نحو عامة تتوجه االقتصادية فاألنشطة هذا،

 .القيمة تكوين في وتساهم الثروات تخلق التي النشاطات

 

 

 من التهرب كيفية في املؤسسة مدير يفكر جيد مدخول  ضمان أجل ومن أنه املؤسسات في يالحظ أيضا

 مسبب إذن هو الضريبي التهرب أن القول  يمكن وبالتالي ومؤسسته، أعماله تنمية في التفكير من أكثر الضريبة

 .االقتصادي للركود

                                                           
 بوضياف محمد التسيير،جامعة وعلوم االقتصادية العلوم مجلة االقتصادي، الفساد مظاهر كأحد الجبائي التهرب العياش ي، عجالن.أ بوعالم، ولهي.  1

 155 ص ، 2008 لسنة 08 العدد املسيلة،
 81 سابق،ص مرجع الغني، عبد بوشرى .  2
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 تأثيرا واالستثمار االدخار على وكذلك األموال نذرت و الدخول  توزيع إعادة في أيضا الضريبي التهرب يؤثر و

 .للدولة االقتصادي االستقرار على سلبيا

 

 

 :االجتماعية اآلثار : ثالثا

 بين املساواة عدم إلى يؤدي كما تمع،ملجا أفراد بين التضامن روح إضعاف إلى الضريبي التهرب يؤدي

 منها التهرب تمكنوا الذين منها يتخلص بينما بكاملها الضريبة البعض يتحمل إذ الضريبة، عبء تحمل في املكلفين

 الضرائب معدالت رفع إلى الدولة للجوء الضريبي التهرب كثرة وتؤدي الضريبي، العبء توزيع عدالة عدم إلى

 عاجزة الضريبة تصبح لذلك الضريبة، من يتهرب لم من على العبء فيزداد جديدة، ضرائب إضافة أو املوجودة

 خالل من أخالقي إفساد عامل الضريبة تصبح ذلك إلى باإلضافة تمعملجا أفراد بين االجتماعي التكافل تحقيق عن

 1.الضريبي الواجب من واإلفالت التحايل قصد املشروعة غير أو املشروعة سواء الوسائل جميع عن البحث

 :يلي ما في الجتماعية اآلثار أهم نبرز فإننا سبق ومما

 الضريبي العبء توزيع عدالة عدم ثم ومن الضريبة عبء تحمل في املكلفين بين املساواة عدم . 

 املجتمع. أفراد بين التضامن روح إضعاف 

 االجتماعية الطبقات مختلف بين االجتماعية الفوارق  تعميق. 

 من للتملص املكلفين بين أو ،(الرشوة ظاهرة) الضريبي القطاع موظفي بين األخالقي الفساد انتشار 

 .الضريبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل خالصة

 

                                                           
 60 سابق،ص مرجع لزرق، لبد.  1
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 تطور  مراحل تتبع خالل من ذلك تم وقد الجزائري، الضريبي النظام بتقديم الفصل هذا في قمنا لقد

 اإلصالحات هذه دوافع أهم على أيضا عرجنا وقد اإلصالحات، قبل ما فترة ةوخاص الجزائري  الضريبي النظام

 طرق  تطور  نتيجة النظام هذا عمل كبح إلى أدت العوامل عن ناهيك اإلصالحات، جوانب أهم الى وباإلضافة

 العوملة تفرضها وحتميات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا في الهائلة التطورات نتيجة الضريبي التهرب

 الظاهرة هذه تشخيص أيضا حولنا حيث الظاهرة، لهذه مفاهيمي إطار وضع صعوبة من زاد مما االقتصادية،

 بينها، فيما ومترابطة متداخلة أسباب لعدة تعود انهأ إلى خلصنا الجوهرية، ابهأسبا إلى الوصول  محاولة خالل من

 .الضرائب ملصلحة اإلداري  الجانب وكذا االقتصادي، الظرف وبطبيعة املكلف، بتفكير أساسا تتعلق

 تخلفها التي السلبية اآلثار في وتتمثل واحدة، النتيجة فإن الضريبي التهرب وراء األسباب كانت مهما أنه غير

 التي السيئة اآلثار لهذه ونتيجة والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية، املالية، :مستويات عدة على الظاهرة هذه

 االقتصاد ينخر الذي النزيف لهذا ووقائي رادع كيان وضع الدولة على استوجب الضريبي، التهرب ظاهرة خلفتها

 سنحاول  وأدواته وهياكله مكوناته بكل الكيان هذا هامة، مالية موارد من االستفادة فرصة عليه يفوت و الوطني

 .القادم الفصل في معرفته
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 : تمهيد

 

 حقةق   علة  املحافظة  إلة  الجبائية  اإلدارة خاللهةا مة  تسةى  التة  اإلجةرااا  هة أ حةدأ الجبائية  الرقابة  تعد

 النسةيي  الحرية  ييةن  نة أ أي ، تصةريي  نظةا  الجبةاي  النظةا  نل  نظةرا ، أكثة  بالغة  وتكتسةي أأهيية  ، الخزينة 

 ، الزمة  املكتتبة  التصةريحا  هذه عل  الرقاب  تعتب  لذا ،  نفسأتلقاا م  بيداخل  التصري  ف  بالضريب  لليكلف

 ني  حس  عل  سقاا إعدادها أثناا املرتكب لألخطااأ نظرا ، وصادق  صحيح  غي  تكقن  الحيان م  الكثي  ف  النه

 .الضريب  دفع م  التيلص دفبهأني  سقاأوأ

 العنصةر ايتيتةعأبهة التة  التصةري  حرية  نأ بحية  ، الدييقراطية  رمةقز  مة  رمةز الجبائية  الرقابة  أن كيةا

 باملعلقمةا  ويصةر  ، بنفسة  الجبةاي  اإلخضةا  أسة  يحةدد تجعلة  التصةريي أالجبةاي  النظةا  ضةي  الجبةاي 

 لهةذه الالحقة  الرقابة  طريق ع  من  التأكد ييك  الذيالمرأ وهق ، اإلدارة إل  الضرييي  الوعي  تحدد الت  الالزم 

 . ابه املصر  املعطيا 

 : التالي  لليباح  الفصل هذا ف  سنتطر   حي 

 .الجبائي  للرقاب  النظري  اإلطار :الول  املبح 

 .الضريب  التهرب مكافح  ف  الجبائي  الرقاب  إجرااا أ:ان الث املبح 
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 :الجبائية للرقابة النظري  اإلطار :األول  املبحث

 أهةداف تحقيةق فة  فعةال دور  لهةا فالرقابة  أرباحهةا، تعظة  أن تريةد  التة املؤسسة  عيل م  جزا الرقاب  تعد

 الرقاب  ع  املؤسس  ف  املالي  الرقاب  تختلف وال أعيالها نتائج بإعطاا وذلك عيلها، بتقيي أتقق  فه  املؤسس ،

وتحةاربأ الخزين  لأمقا عل  تحافظ الجبائي  والرقاب  املؤسس أأمقال عل  تحافظ املالي  فالرقاب  كثي ا، الجبائي 

 . الجبائي  الرقاب  وظيف  عل  أكث  وللتعرف يختلسها، م 

 .أهدافها و الجبائية الرقابة مفهوم :األول  املطلب

 .الجبائية الرقابة مفهوم : األول  الفرع

 تيقيةل مصةادر علة  للحفةا  الدولة  تفرضةها التة  العامة  الرقابة  مة  يتجةزأ ال جةزا الجبائية  الرقابة  تعةد

 .الرقاب  أنقا  باق  ع  ابهأتتصف وامليزا  الخصقصيا أبعض لها أن إال ,العيقمي  ن الخزي

 :الرقابة تعريف : أوال

 اللغ  ف  الرقاب  معنى تقضي  يجب الرقاب  مفهق  عل  التعرف قبل

َب ]أ:لغة تعريف 1-
َ
ب    رق

َ
  ، رق

 
ا _ َرقاب  قب 

ْ
ا َرق ققب    ور 

 
  وَرقاب 

 
بانةا

ْ
  وِرق

 
بة 

ْ
بة  وِرق

ْ
 _حةاذره _ انتظةره _ حرسة  [ وَرق

 1خاف  : أمره ف  هللا راقب .حرس  [أراقب ].أأأالحظ 

 أو يعةقد أصةلها أن إذ العيل ضدأ"EMEL LITTRE"ليت ىأأ أميل لقامقس وفقا الفرنسي  اللغ  ف  تعن  ه  و

 قةد و القائية ، أو السةجل أيأأ  "ROLE"الثةان  والشةق املقاجهة ، فية  تعنة  وأ "CONTREالولأ شةقين، إل  ينقس 

 .2واملتابع أ اإلشراف تعن  أصبحت و الزم  بتطقر  املعنى هذا فقد 

 : منها نذكر تعاريف بعدة االصطالح في تعريف 2-

 للخطة  طبقةا يحةد  شةي ا كةل كةان إذا كيةا التحقيةق هة  الرقابة " أن إلة  أشةار الةذي فةايقل  هنة ي  تعريةف

 الصادرة والتعلييا  املقضقع 

 حةدوهها تكةرار ومنةع معالجتهةا بقصةد والخطةاا الضةعف نقةا  إلة  اإلشةارة هةق غرضةها وأن املحةددة واملبادئ

  3."الفعال الناسأ-أالشيااأ-أأأأشي ا كل عل  تطبق انهأ كيا

 الجبائية الرقابة مفهوم :ثانيا

 املالي ، الرقاب  ''الخرى  أشكالها ف  الرقاب  وتعريف الجبائي  الرقاب  تعريف بين شاسع اختالف هناك لي 

 التهةرب وقيةاس ومالحظة  الكشةف فة  ونجاعة  فعالية  الكثة  القظيفة  هة  تعتبة  الجبائية  الرقابة  لن ''....اإلدارية 

 :منها ونذكر الخرى  ه  تعاريف بعدة الجبائي  الرقاب  عرفت حي  الضريب ،

                                                           
 256 ،ص 1981 ، لبنان 11 لكاثقليكي ،طبع ا املطبع  ، 1986 ب_ص_النجي  ساح  الشرقي  املكتب  تقزيع املشر ، دار ،الطالب معجمأ-أ1
،أ منتةقري جامعة  واالجتياعية ، اإلنسةاني  العلةق  ماجسةتار،كلي  مةذكرة ،االقتصاادةة املؤسساة أداء تقيايم فاي ودورهاا الرقابة أساليب ،بلق  السعيدأ-أ2

 .14،أص2007/2008قسنطين أ
 .14بلق ،أنف أاملرجعأالسابق،أص السعيدأ-أ3
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 الضةريب ، دفةع فة  رادالفة بةين املسةاواة لضةيان الضةروري  القسةيل  هة  "للضارائب العاماة املدةرياة تعرياف

 1."املؤسسا  بين وعادل  شريف  منافس  لتحقيق والفعال  الساسي  الشرو  م  شرطا وتشكل

 عة  الدلة  وتقيةي  جيةع هة  الجبائية  املراجعة ":انهةبأ األمريكاي الحكاومي املحاسابة مكتاب ّعرفهاا وقاد

 مبلة  بتسةديد قةا  إذا فييةا لتحديةد ،املكلةف قبةل مة  املقةد  الضةريب  البيةانأبيقجةب ابهةأ املصةر  املعلقمةا 

 املراجعة  (ATIC)واالستشةارةأأ املراجعة  مكاتةبأألتنظةي  التقنية  الجيعية  اعتبة   حية  ،"الصةحي  الضةريب 

 ف  الجبائي  املراجع  تتيثل"، :التال  التعريف اقت ا  خالل م  العيلي  املراجعا  م  متنقع  كيجيقع  الجبائي 

 هةدفأهة  أشةكالها بكةل القحدة فجباي  وبالتال  عيلها، وطريق  للقحدة الجبائي  لهياكلا مجيقع  حقل  رأي إبداا

 املؤسسة  نشةا  أن مة  للتحقةق مقجة  انتقةادي فحةص عة  عبةارة" نهةاأأ علة  أيضةا وعرفةت ،"الجبائية  املراجعة 

 2"الضرييي  واملبادئ الققاعد مراعاة مع السنقي ، املؤسس  حسابا أف  بصد  عن  معب 

 التصريحا  م  التأكد بغي  الجبائي  اإلدارة ابهأتقق  الت  املنتظي  العيليا  تلك" : أيضا تعريفها نويمك

 الةدي  أداا مة  والتهةرب الغة  مقاقةع عة  الكشةف دفبهةأالقاقةع فة  مقجةقد هقأما معأومطابقتها لليكلف الجبائي 

 3"ذلك حدو  حال  ف  قييت  واست داد ي العيقم الخزين أتجاه بالضريب  املكلفين عاتق عل  املستحق الضريب 

 دفتهةأ التة  واإلجةرااا  العيليةا  مجيةق " :انهةأ عل  الجبائية الرقابة عرفت فقد القانونية الناحية ومن

 ومعطيةا  بعناصةر مقارنتهةا خةالل م  وذلك املكلف، طرف م  املقدم  التصريحا أونزاه  صح  م  التحقق إل 

 4"الجباي أالتشريع ومقاد صبنصق  محفق  الحق وهذا خارجي ،

 كةل لفةر  املسةتعيل  واملسةتندا  التصريحا  الجبائي  اإلدارة تراقب" انهأ عل  الجزائري  التشريع عرفها

 التةاجر صةف  لهةا التة  والهيئةا  املؤسسةا  علة  الرقابة  حةق تيةارس أن ييكنهةا كيةا,إتةاوة أو رسة  أو حةق أو ضةريب 

 .5طبيعتهاأكانت مهيا ا مرتب أو أتعابا أو أجقرا تدفع والت 

 : الجبائي  للرقاب  التالي  الصفا  نستخلص التعاريف هذه خالل وم 

 وقانقني  منظي  صقرة ف  االجبائي  اإلدارة تيارس  الدول  حقق   م  حق الجبائي  الرقاب  -

 مة  للتأكةد القاقةع فة  مقجةقد هةق ملةا ومطابقتهةا لليكلةف الجبائية  التصةريحا  مختلةف فة  التحقيةق تسةتهدف -

 مصداقيتها

 القاجبة  الدولة  حقةق   واسةت داد الضةريب  والتهةرب الغة  مقاقةع عة  الكشةف هةق الجبائية  الرقابة  هةدف -

 التحصيل

 . العيقمي  الخزين  مقارد عل  املحافظ  ف  الجبائي  الرقاب  اهتيا  ينصب -

                                                           
 بسةكرة، خيضةر محيةد جامعة  االقتصةادي ، العلةق  كلية  ماجسةتار، مةذكرة الجبائياة، الرقاباة دعام فاي املحاسبي التدقيق مساهمة بي ،ذ قالب لياسأ-أ1

 .19،أص2010/2011
 بةا مر  قاصةدي جامعة  االقتصةادي  العلةق  كلية  ماجسةتار، مةذكرة ،الجبائياة التصاريحا  جاود  تحسان  فاي الجبائياة املراجعاة دور  سةيي ، قحيةق أ-أ2

 .16،أص2011/2012 .ورقل 
 .50 ص ، 2004 ، املدي  جامع  ، ليسان  شهادة لنيل مذكرة ، الضريب  والغ  التهرب مكافح  ف  الجبائي  الرقاب  دور  ، العيدان  عاشقر  محيدأ-أ3
 بسةكرة، خيضةر محيةد جامعة  االقتصةادي ، العلةق  فة  ماجسةتي  املحاسةيي ،مذكرة املعلقمةا  جةقدة تحسةين فة  الجبائية  الرقابة  دور  عتية ، سةلييانأ-أ4

 .81،أص2011/2012
 أ2016 لسن أ "الجبائية اإلجراءا  قاو  " م أ1-18املادة ,للضرائب العام  املديري  ,املالي  وزارة ,الشعبي  الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ5
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 . الجبائية الرقابة اهداف : الثاني الفرع

 الناحية  مة  أهةداف الجبائية  فللرقابة  لتحقيقهةا، ترمة  مختلفة  نةقاي  مة  فأهةدا عةدة الجبائية  للرقابة 

 :اآلت  ف  تلخيصها وييك  االجتياعي  الناحي  م  وأخي ا اإلداري  واملالي ، ،االقتصادي  القانقني 

 لي املا العيليا  مختلف ومسايرة مطابق  مدى م  والتأكد مقارن  ف  ويتيثل :القانونية الناحية من :أوال

 الجبائية  الرقابة  ترتكةز ذلةك علة  وحرصةا املختلفة ، الجبائية  والتشةريعا  القةقانين مةع بةاملكلفين الخاصة  واملادي 

 دفةع مة  للتهةرب انهييارسةق  ومخالفةا  تجاوزا  أي  عل  بالضريب  املكلفين ملعاقب  واملحاسب  املسؤولي  مبدأ عل 

  :2يل  ما ف  الهداف هذه وتتيثل 1 الضرييي   التزاماته

 مع تطابقها ومقارن  املكلفين دفاتر ف  املسجل  املالي  العيليا  مختلف وصح  شرعي  مدى م  التحقق 

  .الجبائي ألإلدارة ب  التصري  ت  ما

 الجباي  للتشريع وفقا الضريب  وتحصيل تنفيذ م  التأكد.  

  ا، املكلفةين كةل علة  وتعيييهةا الضةريب  ملبةادئ وفقةا الضةرييي  والقةقانين التشةريعا  وتطبيةق مراقبة 

 الضةرييي  حقةققه  مة   تهواسةتفاد حصةقله  وضةيان الضةرييي   تهاللتزامةاأتةأديته  خةالل مة  وذلةك

 .قانقن  بشكل

 الضةيا  مة  العامة  المةقال علة  املحافظة  إلة  الرقابة  تهةدف: واملالياة االقتصاادةة الناحياة مان :ثانياا

 زيةادة إلة  يةؤدي ميةا العيقمية ، الخزينة  إيةرادا  زيةادة بغةر  رب،تهةأو  بتالعةأسرق ، أكان سقاا أشكال  بيختلف

 .غي ها أو اقتصادي  سقاا مجاال  عدة ف ألليجتيع الرفاهي  م  واملزيد العيقم  لإلنفا  املتاح  املقارد

 يةادةز  فة  ذلةك ويتيثةل الضةرييي  لةإلدارة هامةا دورا الجبائية  الرقابة  تلعةب :اإلدارياة الناحياة مان :ثالثاا

  :3التالي  النقا  ف  الدور  ذابهأنل  أن وييك  تقدمها الت أاملعلقما  خالل م  فعاليتها

 التشةريعا  فة  املقجةقدة والنقةائص القانقنية  الثغةرا  كشةف إمكانية  علة  الجبائية  الرقابة  تسةاعد 

 الثغةرا  هةذهل حلةقل  وإيجةاد تصةحيحي  إجةرااا  اتخةاذ علة  الضةرييي أاإلدارة يسةاعد ميةا ا،بهةأاملعيةقل 

 .والنقائص

 آثارهةا، وتقيةي  ابهبأسةبا واإلملةا  املعرفة  فة  الجبائية  اإلدارة يسةاعد الخطةاا وكشةف االنحرافةا  تحديةد 

 .أخرى  مرة فيها الققق  لتفاديأاملناسب  القرارا  اتخاذ وبالتال 

 التهةرب قةديروت الضةرائب أنةقا  بجييةع الخاصة  اإلحصةائيا  بإعةداد الجبائية  الرقابة  عيلية  تسةي 

 .الخرى  االقتصادي أاملؤشرا  عل  تأثي ه ومدى الضريب ،

 :هيا رئيسيين هدفين ف  تتيثل :االجتماعية الناحية من :رابعا

                                                           
 20 ص سابق، مرجع الذبي ، قالب لياسأ-أ1
تليسةان،أ ماجسةتي ،جامع  مةذكرة(، 2009-1999الجزائار  فاي الضاريبي التهارب مكافحاة فاي وأثرهاا الجبائياة لرقاباةا فعالياة الغنة ، عبةد بقشةرى أ-أ2

 .89،أص2010/2011
 املركةز والتجةارة التسةيي .االقتصةادي  العلةق  معهد التسيي  ف  ماجستي  مذكرة ،الجبائية الرقابة تفعيل في ودوره املعلوما  نظام مصطفى، العثيان أ-أ3

 .أ104أ ص ، 2008 املدي ،أأكتقبر فارس يي  الدكتقر  لجامى ا
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 وققف ف  واملتيثل لالقتطاعا  أساسي  مبدأ بإرساا وهذا بالضريب  املكلفين بين الجبائي  العدال  تحقيق 

 .لضريب ا أما  املساواة قد  عل  املكلفين جييع

 واجبات  وتحيل أداا ف  تقصي ه أو واإلهيال السرق  مثل صقرها بيختلف امليقل  انحرافا  ومحارب  منع 

 .1املجتيع تجاه

 

 

 :الجبائية الرقابة أشكال : الثاني املطلب

 تحةت  الجبائية ، للرقابة  والخاضةعين املكلفةين قبةل مة  املكتتبة  الجبائية  للتصةريحا  املتزايةد للعةدد نظةرا

 الخارجي  والرقاب  الداخلي  الرقاب  وه  الجبائي  الرقاب  م  نقعين باستعيالأنشاطها تنقيع الجبائي  اإلدارة ل ع

 ة2بةة يقصد حي 

 :الداخلية الرقابة: األول  الفرع

 ومفتشةي   تهحةقز  فة  التة  القثةائق علة  بنةااا املكتةب فة  اإلدارة أعةقان طةرف مة  تت  الت  الرقاب  ابهأويقصد

 رقاب  تكقن  أن وييك  مسبقا مسطرة ولهداف دوريا الرقاب  م  النق  ذابهأبالقيا  املكلف  املصلح أه  ائبالضر 

 .القثائق عل  رقاب  أو شكلي 

 :الشكلية الرقابة : أوال

 وتةت  املكلفةين، طةرف مة  املقدعة  الجبائية  للتصةريحا  املعنية  املصةال  اسةتال  منةذ الرقابة  هةذه تبةدأ

 إن الخطاا وتسقي  ابه املصر  للعناصر الشكل  الفحص طريق ع  وذلك انتقائي أوغي  منتظي  يق بطر  مراقبتها

 وتلةكأ(G50)وأأ(G50A)التصةريحا أ مة  املتأتية  املعلقمةا أبةين مقارنة  إجةراا طريةق عة  أيضةا وتةت  وجةد ،

 وبطاقةا  الةرب  كشةقفا  مة  ية الجبائ   اإلدارة عليهةا تحصلت الت  املعلقما  ومع السنقي، التصري  ف  املذكقرة

 وفةق وذلةك التصةريحا ،أفة  امللحقظة  الخطةاا تصةحي  إلة  دفتهةو  تيتلكهةا، التة  الزبةائ  وقائية  املعلقمةا 

 :التالي  اإلجرااا 

 التجةاري  السةجل :التالية  واملسةتندا  القثةائق مة  نسةخ  علة  جبةاي  ملةف كةل يحتةقي  أن يجةب :املكلةف -

 كةل عة  فضةال اإلحصةائي ، البطاقة  بةالقجقد، التصةري  شةهادة إلقامة ،ا شةهادةأالهقية ، إثبةا  بطاقة 

 .املكلف مراسال 

 بيجيةق  الخاصة  والثالثية  الشةهري  والتصةريحا  الجبةاي ، التعريةف بطاقة  تةقفر يجةب :النشةا   -

  .سن  لكلأالعيال أرقا  وملخصا  الضرائب

 التأكةد يةت  كيةا املحةددة، آجالهةا فة  والثالثية  الشةهري  التصةريحا  إيةدا  أن مة  التأكةد :املادية  الخطةاا  -

 الحسةابي  العيليةا  فة  أخطةاا وجةقد وبةدون  التصةريحا  فة  مدونة  الحسةابي أالعيليةا  أن مة  أيضةا

 .ابهأاملتعلق  الخان  يخص بيان كل وان صحيح ،أالخان  ف  إليها املشار البيانا  أن عل  فضال

                                                           
 .83أ-82 ص سابق، مرجع عتي ، سلييانأ-أ1
 12 :ص ، 2009 ئر، الجزا مزوار، مطبع  ،"بالضريبة املكلفن  على الجبائية الرقابة" عقادي، مصطفىأ-أ2
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 :الشكلية الرقابة عيوب •

 يعتيةد مةا بقةدر ابهةأاملصةر  الرقةا  صةح  علة  يعتيةد ال أنة  الرقابة ، مة  النةق  لهةذا تقاجة  الت  العيقب م 

 هةذه أن أي ومحاسةيي  بةاملكلف، تعريفية  معلقمةا  م  تحتقي  وما التصريحا  هذه ملاأابه ت  الت  الكيفي  عل 

أتصةحي  دون  الثانية  املرحلة  فة  هةامعاينت يةت  والتة  التصةريحا  بة  جةاا أالذي الشكل ف  النظر إل  دفهتأ الرقاب 

 .1 املكلفين قبل م  املقدم  التصريحا  لجييع شكل  فحصأإال ه  ما الشكلي  فالرقاب  املكلف، ب  صر  ما

 

 :الوثائق على الرقابة : ثانيا

 يتطلةب مةا هةذا و شةامل  تكةقن  أن يجةب املسةتندا  علة  الرقابة  فةإن الشةكلي ، الرقابة  مة  العكة  علة 

 و املعلقمةا  كةذا و للتصةري  امللحقة  باملسةتندا  مقارنتهةا و الجبةاي  التصةري  عناصةر لجييةعأنتقةادياال  الفحةص

 أهداف تت كز حي  املكتب داخل و امللف عل  تت  الرقاب  هذه فإن عام أبصف  و املصلح  حقزة ف  الت  البيانا 

 :القثائق عل  الرقاب 

 .تباملك مستقى  عل  تت  الت  العيال جييع فحص  -

 طةرف مة  واملقدمة  املكتتبة  التصةريحا  لجييةع وشةامل دقيةق فحةص بةإجراا التحقيةق مصةلح  قيةا   -

 .بالضريب  املكلفين

 . مكلف لكل املالي  ذم  تطقر  و ترابطها دراس  طريق ع  املعلقما  ومقارن  تحليل  -

 الرسةق  ل مبةا يخةص فييةا وتقضةيحا ، تب يةرا  او بالضةريب ، املكلةف مة  إضةافي  معلقمةا  طلةب  -

 كةل علة  الضةرييي  املعةدال  مة  التأكةد .املضةاف  القيية  علة أبالرسة  أساسةا واملتعلقة  املحسةقب 

 العيليا  بين م  كانت أو املحقق أبالعيليا  متعلق  فعال كانت إن طبيعتها ف  النظر إل  زيادة ,عيلي 

 .2املخفي 

 الوثائق قبةرامل العام املخطط( II- 1:   رقم الشكل -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
،أ2011/2012 بسةكرة، جامعة  ،"التسةيي  علةق  فة  ماجسةتي  مةذكرة ،"حاساييةامل املعلوماا  جاود  تحسان  فاي الجبائياة الرقاباة دور " عتية ، سةلييانأ-أ1

 .124ص
 50 ص , 2011 ,الجزائر ,والتقزيع للنشر املفيد دار ,"والتطبيق النظرية بن  الجبائية الرقابة" ,كردودي سها أ-أ2
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 47 ص تاريخ، بدون  الجزائر، والتقزيع، للنشر املفيد دار والتطبيق، النظري  بين الجبائي  الرقاب  كردودي، سها  :: ملصدرا

 

 

 

 :الخارجية الرقابة : الثاني الفرع

 املكلفةقن  فيهةا يةزاول  التة  لألمكنة  املحققةقن  لألعةقان املباشةرة التةدخال  فة  الخارجية  الرقابة  تتيثةل

 خةالل مة  ابهةأاملصةر  اإلقةرارا  ونزاهة  صةح  مة  التأكةد إلة  التةدخال  هةذهأدفتهة إذ ،نشةاطاته  الضةريب ب

 كشةف محاولة  فة  الالزمة  اتهةوتب يرا امللحقة  القثةائقأجييةع وكةذا املحاسةيي ، والقثةائق للةدفاتر امليةدان  الفحةص

 القاقةع، أرضةي  علة  املقجةقدةأتلةك مةع ابهة املصةر  واملعطيةا  العناصةر مقارنة  دفبهة وكةذلك للتهةرب، احتياالتة 

 .الجبائي  القضعي  مجيل ف  والتحقيق املصقب التحقيق املحاسب ، التحقيق :التالي  الصقر  تأخذ أن وييك 

 :املحاسبي لتحقيق ا - أ

 العيليةا  مجيةق  عة  عبةارة هةق الجبةاي  التحقيةق أن علة  الجبائية  اإلجةرااا  قةانقن  م 1-20 املادة تنص

 1بالضريب  املكلفين طرف م  املكتتب  الجبائي  التصريحا  مراقب  إل  ي الرام

 فحسةب فيهةا املحقةق السةنقا  خةالل لليؤسسة  الجبائية  القضةعي  مراقبة  إلة  املحاسةب  التحقيةق يهدف و

طلةع و الجبائية ، اتهةواجبا علة  الخية ة هةذه بةإطال أكةذلك يسةي  بةل  علة   بالضةريب املكلةف الجبائية  اإلدارة عةقن  ي 

 تخفةيض الحقا يطلب أن ييكن  الحال ، هذه ف  .حساب  عل  أحيانا ترتكبأقد والت  فيها وقع الت  الخطاا مصادر

  .الالزم  الطعقن  تقدي أكيفي  ع  املحقق ويطلع  الخطاا لهذه نتيج  الزيارا 

 :املحاسبي التحقيق سنر •

 .القادمين املبحثين ف  تفصيل بأكث  إلي  التطر   سيت 

 :املحاسبة في املصوب لتحقيق ا - ب

 قانقن  ضي  مؤخرا استحداهها ت  الت  الجبائي  الرقاب  طر   م  طريق  هق املحاسب  ف  املصقب التحقيق

 ا يةرتب  ومةا والرسةق  الضةرائب مة  أنةقا  عةدة أو نةق  علة  فية  التحقيةق عيلية  تقتصر حي 2010 لسن  املالي 

 محاسيي  معلقما  م 

 :املصوب يقالتحق سنر •

 بالضةريب  واملكلةف املحاسةب  التحقيةق فة  املطبقة  الققاعةد لةنف  املحاسةب  فة  املصةقب التحقيةق يخضةع

 التصةقيب طةابع أن غية  املحاسةب ، التحقيةق إطةار فة  املينقحة  الضةيانا  بةنف أيتيتةع املصةقب التحقيةق محةل

 إلة  باإلضةاف  بةالتحقيق إشةعار علة  تقضةيح  املحققةين العةقانأعل  يقجب التحقيق م  النق  هذا ب  يتييز الذي

 .2 الخي  هذا يحيلها أن ينبغ  الت  العناصر

                                                           
ضةةةرائب،أالجيهقريةةة أالجزائريةةة أالدييقراطيةةة أالشةةةعبي ،أوزارةأاملديريةةة أالجيهقريةةة أالجزائريةةة أالدييقراطيةةة أالشةةةعبي ،أوزارةأاملاليةةة ،أاملديريةةة أالعامةةة أللأ-أ1

 "قانو  اإلجراءا  الجبائية ".م أأ1-20العام أللضرائب،أاملادةأ
 .31 ص ، 2013 منشقرا  ،"للرقابة الخاضعن  بالضريبة املكلفن  ميثاق" للضرائب، العام  املديري  املالي ، زارة وأ-أ2
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a- الجبائية الوضعية مجمل في املعمق التحقيق . 

 عة  مسةتقال يكةقن  أن ييكة  كيةا املحاسةب ، للتحقيةق امتةدادا الجبائية  القضةعي  مجيةل ف  التحقيق يعتب 

 مسةايرة 1992 لسةن  املالية  قةانقن  فة  مةرة لول  نصة  تة  جبائيةا، ملةف لةكيي ال بيكلةفأالمةر تعلةق إذا الخية  هةذا

 لعةقان ييكة " أنة  علة  الجبةاي  املشةر  عرفة  وقةد الجزائةر، فة أالجبائية  السياسة  عرفتهةا التة  اإلصةالحا  لحركة 

 بالنسةب  نالطبيعيةي لألشةخاصأالشةامل  الجبائية  القضةعي  فة  املعيةق التحقيةق فة  يشةرعقا أن الجبائية  اإلدارة

   التزامةا لةديه  تكةقن  عنةدما ال، أ  الجزائةر فة  جبةاي  مةقط  لةديه  تةقفر سةقاا اإلجيةال ، الةدخل علة  للضةريب 

 1 "الضريب  ذهبهأمتعلق 

 :إل  الجبائي  القضعي  مجيل ف  املعيق التحقيق يهدف إذن

 . الدخل عل  للضريب  بالنسب  ابه املصر  املداخيل صح  م  التحقق  -

 .الث اا وعناصر الخزين ، وضعي  املالي ، الذم  مع املدخقل  هذا تجان   مراقب  -

 :الجبائية الوضعية مجمل في املعمق التحقيق سنر •

 :التحقيق لعملية التحضنر -

 امللفةا  مة  %5 نسةب  تحقيةق إلة  يهةدف 2000 لسةن  للضةرائب العامة  لليديرية  التنفيةذي الب نةامج إن

 أن إلة  إضةاف  الضةرييي ، لليصةال  املتاحة  واإلمكانيةا  الكفةااا  حسةب زيةادةلل قابةلأالعةدد وهةذا املعروضة ،

 معةايي  ومؤشةرا  طريةق عة  اختيةاره  يجةب الجبائي  القضعي أمجيل ف  املعيق للتحقيق الخاضعين الشخاص

 2 منها وهادف  مقضقعي 

 املكتتب  داخيلامل بين هام  وفروقا  التقافق عد   تهملفا ف  املفتشي  سجلت الذي  الشخاص 

 .املستعيل  والنفقا أالسنقي  التصريحا  ف 

 ودالئةل مؤشةرا  علة  تحصةل اتهةبحقز  الةذي لليلةف املفتشةي  قبةل مة  املعيةق للتحقيةق تبعةا ملةا 

 .شك مقضع ف  املقدم  التصريحا  تضع

 تؤكةد مؤشةرا  علةيه  تظهةر اليقمية   تهحيةا مسةار وفة  جبةاي ، ملةف لهة  لةي  الةذي  الشةخاص 

  .هام  مخفي  مداخيل وجقد

 للشةركاا الجةاري  الحسةاب) امليزانية  عناصةر بعةض استغالل املحاسب  التحقيق عيلي  خالل ف  ملا 

 .املحقق  الحقيقي  والدخقل  ابه املصرح  الدخقل  بين فقار   منها تظهر ،(أ...املقزع  الربا 

 :التحقيق عملية في االنطالق -

 املكلةف إشةعار بعيلية  بةداا املحاسةب  التحقيةق أعيال انطال  مرحل  تأت  التخضي  مرحل  م  االنتهاا بعد

 فت ة االعتبار بعين الخذ مع و التحقيق، قيد باملكلف املتعلق  املعلقما  ع  البح  بعيلي أبالقيا  ومرورا بذلك،

                                                           
الدييقراطيةةة أالشةةةعبي ،أوزارةأاملاليةةة ،أاملديريةةة أالعامةةة أللضةةةرائب،أالجيهقريةةة أالجزائريةةة أالدييقراطيةةة أالشةةةعبي ،أوزارةأاملديريةةة أأالجيهقريةةة أالجزائريةةة أ-أ1

 "قانو  اإلجراءا  الجبائية ".م أأ1-20العام أللضرائب،أاملادةأ
2 أ-أ République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances , DGI , Circulaire N° 

135/MF/DGI , du 15/02/2000.أأأأأأأأأأأأأأأأأ 
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 بفحصةها يقةق  الحسةابا  وكشةقفا  املعلقمةا  مختلةف علة  املراقةبأيحصةل حية  لةذلك، املب مجة  التحقيةق

 .املرتكب  والخطااأاملخالفا  استخراج ف دبه التصريحا  تلك مع ومقارنتها وتحليلها

 املكلةف قبةل مة  املحققة  املةداخيل تكةقي  إعةادة فةإن للضريب  الخاضع  الس  تكقي  إلعادة بالنسب  أما

 الةدخقل  كشةف دفهةبأوهةذا الحيةاة، مسار وعناصر املالي  الذم  بقضعي  املتعلق  املعطيا أاستغالل نتيج  ه 

 .للضريب  إخضاعها وإعادة املصرح  غي 

 . وأهميتها وأسبابها الجبائية الرقابة مبادئ : الثالث املطلب

 :الجبائية الرقابة مبادئ :األول  الفرع

 علة  املحافظة  هةق أهيهةا ولعةل السةابق، فة  ذكرنةا كيةا أهةداف عةدة لتحقيةق تسةى  الجبائية  الرقابة  إن

أفيهةا، الةتحك  يصةعب التة  الظةقاهر مة  لنة  الضةريب ، التهةرب وخاصة  شةكل  كةانأأيةا ضةيا  لك م  العام  المقال

أعلة  الجبائية  الرقابة  تتةقفر أن مة  البةد الهةداف هةذه ولتحقيةقأالعيقمية ، الخزينة  إيةرادا  زيةادة أجةل مة  وهةذا

 :يل  ما ف  املبادئ هذه لوتتيثأامليدان، ف  فعال  الجبائي  الضقاب  تكقن  خاللها م  الت  أساسي  مبادئ

 :محكم ضريبي نظام إقامة :أوال

 السةلط  نقعية  تةنعك  حيةة  الجبائية  للرقابة  الساسةةي  املققمةا  بةين مةة  الضةريب  النظةا  يعتبة 

 لةديها يتةقفر مةا فبقةدر الضةريب ، النظةا  بينهةا ومة  عامة  بصةف  تسةنهاأالتة  التشةريعا  علة  املجتيةع فة  التشةريعي 

 بالعقامةل يتةأثر مةا وبقةدر الضةرييي ، أنظيتهةاأفة  الفنية  الحبكة  يلية  أن يسةتطيع مةا بقةدر اا وكفةا خبة ا  مة 

 .واالجتياعي  واالقتصادي  السياسي 

 وعةد  الضةريب  النظةا  تعقةد حية  مة  والتشةريعا  القةقانين إحكةا  عد  إل  يعقد الضريب  التهرب أن كيا

 1 :يل  ما خالل م  يب الضر  النظا  فعالي أتحسين يجب ولذلك استقراره

 الغة  تشةجيع إلة  نصقصة  وتعقةد الجبةاي  النظةا  غيةق  يةؤدي :الضاريبي التشاريع وتحسن  تيسيط - أ

 لهةذا الظةاهرة هةذه مة  الحةد علة  تعيةل التة أالهامة  املبةادئ مة  يعةد الجبةاي  النظةا  تعةديل فةإن وعلية  الضةريب 

 صةياغ  طريةقأعة  االجتياعي  العدال  وتحقيق تياشيىي محك  ضريب  هيكل إرساا إل  دفتهأالتشريعا  فيعظ 

 2 :م  البد ثي  وم  واملرون  واالستقرار باليساط  تتس  صياغ  الجبائي  التشريعا 

 خةالل م  وتتحدد للضريب  الساسي  املبادئ م  الضرييي  العدال  تعتب  :الضرييية العدالة تحقيق - ب

 يصةعب ولةذلك ،املجتيةعأأفةراد علة  والثة وا أللةدخقل  العةادل لتقزيةعا وإعةادة الضةريب ، للعةبا المثةل التقزيةع

 وتسةى  علية أاملطبةق الجبةاي  النظةا  بعدالة  املجتيةع أفةراد واقتنةا  تقبةل بيةدى مةرتب  تقةديرها ويبقةى قياسةها

 رييي الض للعدال  املعاصر املفهق  يتضي  حي  الجبائي ، الرقاب  خالل م  الضرييي  العدال  تحقيق إل  الدول 

 :فرعين

  واالقتصةادي  االجتياعية  والحالة  الةدخل فة  املتسةاوي  املكلفةين معاملة  تةت  أن ابهةأويقصةد الفقية  العدالة 

  .متساوي  ضرييي  معامل 

                                                           
 92 ص سابق، مرجع الغن ، عبد بشري أ-أ1
 109 ص سابق، مرجع مصطفى، العثيان أ-أ2
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  واجتياعية  مالية  مراكةز يحتلةقن  الةذي  لليكلفةين الضةرييي  املعاملة  اخةتالف تقتضةي  العيقدية  العدالة 

  .مختلف 

 فةرد كةل يجعةل عةادل ضةريب  نظةا  وجةقد يتطلةب الجبائية  الرقابة  تطبيةق أن ل القةق  ييكة  عةا  وبشةكل

 الولة  التقزيةع عة  الناتجة  الالمسةاواة بتصةحي  يقةق  كيةا التكلفية ، مقدرتة أحسةب العامة  النفقةا  فة  يسةاه 

 .بالضريب أاملكلفين لكاف  الجبائي  الرقاب  شيقلي  إل  إضاف  للدخقل،

 :الجبائية ر اإلدا وتطوير ترقية-ثانيا

 تبعة  أن حية  فعالة ، جبائية  بةإدارة يرفةق لة  مةا الضةريب  التهةرب ملحاربة  يكفة  ال الضةريب  التشةريع إن

 تقفي ها يجب الت  الجبائي ، اإلدارة عل  كذلك تقع وإنيا وحدها املكلف و املال املشر أ عل  تقع ال الضريب  التهرب

 التة  و الالزمة ، و املادية  و اليشةري  اإلمكانيةا  علة أنقفرهةا إلة  إضةاف  الكفةااة و التطةقر  مة  عةال مسةتقى  علة 

أفة  وكفةااة خبة ة ذا  تكة ألة  إذا بةالغر  تفة  ال العاملة  اليةد أن إال وجة ، أحسة  علة  وظيفتهةا أداا مة  تيكنهةا

أاية الجب مجةال فة  متخصصة  إطةارا  وتكةقي  املةقظفين كفةااة مة  الرفةع علة  العيل الضروري  في  ولذلك امليدان

 تكقينية  بةرامج ووضةع الجبائية  اإلدارة وأعةقان ملةقظف  تربصةا  إجةراا إلة  إضةاف  الجبائية ، املراقبة  و الضةرائب و

 الساسةي  الشةرو  تةقفي  فة  املادية  اإلمكانيةا  تتيثةل الجباي ،كيةا النظةا  يشةهدهاأالتة  التجديةدا  مةع تتياشةيى

 اآللة  اإلعةال  أجهةزة تةقفي  إلة  إضةاف  املةقظفين، لةدى جيداأعاانطبا تعط  مالئي  عيل أماك  م  الجبائي  لإلدارة

 الخةدما  وتةقفي  أجةقره  رفةعأخةالل مة  الجبائية  اإلدارة مةقظف  تحفيةز ينبغة  كيةا الحديثة ، االتصةال ووسةائل

 .له  الالزم 

 لضةيان تقفرهةا ينبغة  الضةريب  النظةا  و بالضةريب  تةرتب  املبةادئ مة  جيلة  علة  الجبائية  الرقابة  تعتيةد

 اسةتقرار وعةد  تعقةد يةؤدي حية  منهةا، املرجةقة الهةداف تحقيةق إلة  والقصةقل  الجبائية  للرقابة  الحسة  السةي 

 ضريب  نظا  عل  االعتياد إل  املادي  و اليشري اتهاأإمكاني وقل  الجبائي  اإلدارة ضعف إل  إضاف  الضريب  النظا 

 القةدرة عةد  إلة  يةؤديأميةا الجبائية  اإلدارة مةقظف  إلة  ييتةد اكية بالضةريب ، املكلفةين علة  بعبئة  ويلقة  فعةال غية 

 املتاحة  الطةر   كةل سةلقك فة  الضةريب  دفةع مة  لليتهربين الحري  تت ك وبذلك الجبائي  للرقاب  الجيد التطبيق عل 

 1 .الجبائي  الرقاب  لضعف نتيج  وذلك راد  أو عقاب وجقد دون أللتهرب

 :ملكلفن ا لدى الجبائي الحس إرساء:ثالثا

 للضةريب ، الخاضةع القعةاا تحديةد فة  واملؤسسةا  لليكلفةين املسةاعدة يةد اإلدارة تقةدي  خةالل مة  ذلةك يةت 

 تقضةيحي  ومةذكرا  الجبةاي ، التشةريع وتغيية ا  مسةتجدا  تتضةي  إعالمية  مطقيةا أ تهتصةرفا تحةت ووضةع

 الجبائية  اإلجةرااا  شةر  وكةذلك ب ،بالضةري املكلفةين عامة أمتنةاول  فة  وسةهل  بسةيط  بلغة  الضةرييي  للقةقانين

 إلجةراا الالزمة  باملسةتندا أتبلةيغه  إلة  إضةاف  واملنازعةا  الطعة  وأسةاليب الةدفع وكيفية  التصةري  كيقاقيةت

أمة  الجبائية  اإلدارة حقةق   وأيضةا الضةرييي  والتزاماتة  بحقققة  تيةعا تقعية  بصةف  أي وذلةك، واملراقبة  التحقيةق

 :ف  تتيثل والت  اإلعالمي  ياسا الس م  جيل  انتهاج خالل

  بالضريب  املكلف إعال. _ 

                                                           
 .94-93 ص سابق، مرجع الغن ، عبد بشري أ-أ1
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 الضرييي  واإلدارة بالضريب  املكلف بين العالق  تحسين. _ 

  :الجبائية الرقابة قيام أسباب : الثاني الفرع

 :تفصيلهيا اآلت  وف  الجزائر ف  الجبائي  الرقاب  وقيا  إلجراا يدعقان أساسيين سيبين هناك

 :بمداخيله التصريح في بالضريبة ملكلفا حرية :أوال

 خاللة  مة  يسةي  حية  الحديثة ، النظية  مة  كغية ه تصةريي  نظةا  الجزائةري  الجبةاي  النظةا  أن بيةا

 فة  الجبائية  لةإلدارة تقةد  تصةريحا  شةكل فة  وإيراداتة  بنشةاط  املتعلقة أاملعلقمةا  بتقةدي  بالضةريب  لليكلةف

 الخاضةع القعةاا التصةريحا  هةذه أسةاسأعلة  ويحةدد الجبائية ، اا اإلجةرا قةانقن  فة  املشةر  اهحةدد أوقةا 

 ولهذا إيرادا ،أم  فعليا محقق هق ملا مغالط  أو كاذب  تصريحا  بتقدي  لليكلف املجال يفت  ما وهذا للضريب 

 يناملكلف تصريحا  مراقب  ف  الجبائي  لإلدارة الحق الجبائي  اإلجرااا  قانقن  [أم 1-18] املادة أعطت فقد

 أو حةق أو ضةريب  كةل لفةر  املسةتعيل  واملسةتندا  التصةريحا  الجبائية  اإلدارة تراقةب[أ:أ]1-18] املةادة

 1[ .........إتاوة أو رس 

 هةذه علة  الجبائية  الرقابة  املشةر  أوجةب فقةد تصةريي ، الجبةاي  النظةا  أن بيةا يتضة  هنةا مة  إذن

 .فعليا محقق هق ملا ومطابقتهاأصحتها م  للتأكد التصريحا 

 :الضريبي التهرب مكافحة :ثانيا

 قانقني  كانت سقاا الطر   بشتى وذلك الضرييي   تهالتزاما دفع م  للتهرب املكلفين بعض يسى  أن  الشك

 اتهةإمكانيا وقلة  الجبائية  اإلدارة لضةعف نظةرا الةزم  مةع الظةاهرة هةذه حةدة ازداد  ،وقةد"التةدلي " ذلةك غية  أو

 تةأقل  سةرع  وكةذلك الظةاهرة هةذه قيةاس صةعقب  إلة  باإلضةاف أ،"نقعية  أو كيية " ية ر  بة  أو مادية  كانةت سةقاا

 الجبائية  واإلدارة املشةر  أجبة  مةا وهةذاأالظةاهرة هذه نطا  تقسع إل  أدى ميا املكلفين، لدى التهرب وسائل وتطقر 

 سةبق كيةا وخزينتهةاأالدولة  علة  آثةار مة  تحدتة  ملا الضريب ، التهرب ظاهرة ملكافح  فعال  حلقل  إيجاد وجقبأعل 

أمةا وهةق الدولة  خزينة  مةقارد لحياية  دفتهأرقابي  آلي  وجقد إل  الضرورة دعت ولذلك الول، الفصل ف  ذكرنا وأن

 .الجبائي  الرقاب  أجهزة ف  تيثل

 . الجبائية الرقابة أهمية :الثالث الفرع

 القةقانين فة  كاملة  وخبة ة عيلية و  عليية  أسة  علة  ومينهجة  منظية  عيلية  الجبائية  املراجعة  تيثةل

 مة  أحكامة  ويسةتيد معةايي ه، لة  بذاتة  قائيةا عليةا واعتبارهةا الجبائية أاملراجعة  أهيية  يؤكةد مةا وهةذا الجبائية ،

 بتفاصةيل معرفتة  عةد  فةإن الجبةاي  لليراجةعأبالنسةب  أمةا. الخةرى  املهنية  املعةايي  ومة  السةائدة الضةرائب قةقانين

 فإن الجبائي ، املراجع أعيلي  عليها ترتكز معايي  عل  معتيدا عليي  كفااة دون  املالي  انا البي وإعداده القانقن 

 . املناسب الققت وف  املناسب  الضريب  تحقيق هق النهاي  هدف  لن كبي ة مشاكل ف  سيققع  هذا

 البةد والتة  املكلفةين حةقل  ا املعلقمة تةقفي  إلة  دف،أتهةغاية  ال وسيل  انهكق  ف  الجبائي  املراجع  أهيي  تكي  حي 

سة  أن
ّ
 دقيةق بشةكل الضةريب  املجتيةع حصةر فة  واملسةاعدة الجبةاي ، املراجةع لعيةل املناسةب  والكيية أبالدقة ، تت

                                                           
 .10، ص2012انو  اإلجراءا  الجبائيةقالجيهقري أالجزائري أالدييقراطي ،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أأ-أ1
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فين والتأكيد
ّ
 دون  بعدالة  ينفةذ الضةريب  التشةريع أن املالية  والتقةارير الجبائية ،أالتصةريحا  يقدمقن  الذي  لليكل

 .ذلك ف  بينه  تيييز

 حقةق   علة  يحةافظ مةنظ  علمة  نحةق علة  الضةريب  القعةاا تحديةد فة  الضةرييي  اإلدارة لخدمة  دفهةت كيةا

 وتقليةل لة ، واالمتثةال الضريب  التشريع بأحكا  االلتزا  مستقى  زيادة إل  باإلضاف أجنب إل  جنبا والدول  املكلفين

 املالية  أهدافة  تحقيةق ف  الضريب  النظا  دتسان وكلها الّضريب ،أحصيل  وزيادة وأشكال ، الضريب  التهّرب حاال 

 1 .واالجتياعي  واالقتصادي 

 . الجبائية للرقابة التنظيمي اإلطار : الرابع املطلب

 ,سةهل  ليسةت املهية  وهذه ،الجبائي  لإلدارة بالنسب  قصقى  أولقي  الضريييين والغ  التهرب مكافح  تعد

 الخية ة هةذه وتقةق  واملتابعة  اإلحصةاا وعيليةا  املسةتيرة التةدخال  طريةق عة  وجقدهةا تفةر أأن عليهةا لةذلك

 .والرسق  الضرائب ملختلف والتحصيل والتحقيق ,بالقعااأاملكلف  املصال  طريق ع  الجبائي  بالرقاب 

 الجبائية الرقابة أجهز  : األول  الفرع

 املركزي  املستوى  : أوال

 واملراجعا  األبحاث مدةرية - أ

 لعيلية  واملركةزي  الساسةي  املحةرك واملراجعةا  البحةا  مديرية  تعتبة : واملراجعاا  ثاألبحاا مدةرياة تنظايم

 التابع  املركزي  املديريا  ضي  تنظييها وت  املديري أهذه أنشأ  حي  الجبائي ، املعلقم  ع  والبح  التحقيق

 تتكةقن  حية  ،الضةريييين والغ أالتهرب ملحارب  فعال بشكل متجاوبا املديري  هذه تنظي  جاا وقد ، املالي  لقزارة

 .فرعي  مديريا  وأربع  جهقي ، مصال  ( 03 ) ثال  م  واملراجعا  البح  مديري 

 . الب مج  مديري  نياب   -

 . الجبائي  الرقاب  مديري  نياب   -

 . الجبائي  اإلجرااا  مديري  نياب   -

 . الجبائي  املعلقما  ع  والبح  التحقيقا  مديري  نياب   -

 :ةةةةةةةةب املديريا  هذه  تته حي 

أاسةتعيال ومراقبة  االحتفةا  ‚ اسةتغالل ‚ تجييةع أجةل مة  تحقيقهةا القاجةب الدائية  بالعيليا  التعريف  -

 . الجبائي  املعلقم 

 لكةل الةقطن  املسةتقى  علة  وتحقيةق برمجة أبحة  أو تحقيةق لكةل الةقطن  املسةتقى  علة  وتحقيةق برمجة   -

 . الجبائي  بالتحقيقا  متعلق  بح  أو تحقيق

 املسةتقى  علة  املتقاجةدة الجبائية  و املحاسةيي  التحقيقةا  مصةال  نشةاطا  وتقيةي  تعةاون، تقجية ، -

 .واملحل  الجهقي 

 :واملراجعا  األبحاث مدةرية مهام

                                                           
 21،22 ص سابق، مرجع سيي ، قحيق أ-أ1
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 الةذي  بالضةريب  املكلفةين اختيةار تحديةد يةت أ15/09/1998أ املؤرخة       /و / 268 رق  لتعليي  طبقا

 وهةذا لةذلك برنةامج وضةع طريةق عة  امللفةا  انتقةاا يكةقن  حية  مسةبق، برنةامج خةالل مة  التحقيةق علةيه  يقةع

 الجبائية  الرقاب  مديري  نياب  ث  أوال، الضرائب مفتشيا  طرف م  فيها والتحقيقأمراقبتها املراد امللفا  باقت ا 

 كيةا واملراجعا  البح  يري مد طرف م  يغي  أو الب نامجأعل  يصاد  ث  القالئي ، الضرائب مديري  مستقى أعل 

 يسةةاوي  أو يفةةق   بةةأنالتحقيةةقأأمحةةل هةة  والتةة  الخيةة ة، السةةنقا  لألربةةع العيةةال رقةة  مسةةتقى  تحديةةد تةة 

 لليؤسسةةا  دجأبالنسةةب أ10.000.0000 ةةةةةةوب الحةةرة، والنشةةاطا  الخةةدما  ملقةةدم  بالنسةةب أدج4.000.000

 . واملراجعا  البح  ري مدي إل  املؤسسا  هات  تحقيق مهي  تسند حتى الخرى،

ا   ةةةةةةأ:ب مكلف  فه  والتحقيق البح  إطار ف (DRV) صالحيا أأ عل  واعتياد 

 .الضريب  للتهّرب الكبي ة التيارا  ع  الكشف  -

 .اإلطار هذا ف  بالضريب  املكلفين حقق   االعتبار بعين الخذ مع شفافي  أكث  الرقاب  جعل  -

 املحلي  املفتشيا  أداا لتقيي  الجبائي  لليصال  العام  املفتشي  انبج إل  العيليا  م  سلسل  إجراا  -

 .العام  الجبائي  املردودي أوتحسين للضرائب،

 

 

 واملراجعا  البحث ملدةرية التنظيمي : الهيكل (II-2  رقم الشكل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .40،أص2003/2004 الجزائر، جامع  التسيي ،  علق  ف  ماجستي  مذكرة الجزائر، ف  الجبائي  الرقاب  فعالي  نقي، نجاة :املصدر

 :الجهوي  املستوى  على : ثانيا

 :واملراجعا  لألبحاث الجهوية املصلحة - أ

 فة  للتحقيةق الةقطن  املسةتقى  علة  التدخل بصالحيا  وتتيتع وقسنطين ، وهران بالجزائر، حاليا متقاجدة

 :1 أقسا  ( 03 ) ثالث  ف  املصلح  هذه تنظ  حي  نشاطه ، لهيي  بالضريب أاملكلفين كبار وضعي 

 عةين فة  املراقبة  بةرامج بتنفيةذ ويكلةف فةر ، شةكل فة  يعيةل :والتقيايم واإلحصاائيا  املراقباة قسام  -1-أ

 بةرامج وتنفيةذ بةذلك، املتصةل  اإلحصةائي أالقضةعيا  إعةداد مةع واملراجعةا  البحةا  مديرية  تحةددها التة  املكةان

                                                           
مةةةةةةةةة أالقةةةةةةةةةرارأالةةةةةةةةةقزاريأاملشةةةةةةةةةت كأاملةةةةةةةةةؤر أفةةةةةةةةة أأ42الجيهقريةةةةةةةةة أالجزائريةةةةةةةةة أالدييقراطيةةةةةةةةة أالشةةةةةةةةةعبي ،أوزارةأاملاليةةةةةةةةة ،أاملديريةةةةةةةةة أالعامةةةةةةةةة أللضةةةةةةةةةرائب،أاملةةةةةةةةةادةأأ-أ1

 .29/03/2009،أالصادرةأبتاريخأ20ائي أوصالحياتها،أالجريدةأالرسيي أالعددأ،أاملحددألتنظي أاملصال أالخارجي ألإلدارةأالجب21/09/2009

 مدةرية البحث واملراجعا 

نيابة مدةرية 
 اإلجراءا  الجبائية

نيابة مدةرية 

في التحقيقا  والبحث 

 املعلوما  الجبائية

مصلحة البحث واملراجعا  

 بالجزائر

مصلحة البحث واملراجعا  

 بقسنطينة

مصلحة البحث واملراجعا  

 بوهرا 

نياب أمديري أالرقاب أ
 الجبائي 

نيابة مدةرية 
 البرمجة
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 والتحريةا ،أالتحقيقةا  كةل تنفيةذ وكةذا واملةداخيل، النشةاطا أمراقبة  تفيةد لتة ا الجبائية  املعلقمةا  تجييةع

 .1 الجهقي  بين وما الجهقي  العيليا  إطار ف  الزيارة حق . وتنفيذ

 وكةذا بيهةامه  القيةا  إطةار فة  املحققةين بيسةاعدة السةييا يكلةف :الرقاباة علاى املسااعد  قسام -2 - أ

 2. اآللي  املحاسبا  فحص بيناسب 

 وتسةيي  لهةا، املخقلة  املهةا  إلنجةاز الضةروري  بالقسةائل املصةلح  بتزويةد ويكلةف :الوساائل قسام -3 - أ

 3 وحفظها املراجع  ملفا  وتصنيف بالضريب ، واملكلفينألليحققين املقجه  واملطبقعا  والدعائ  القسائل

 :للضرائب الجهوية املدةرية - ب

 شلف، سطيف البليدة، عناب ، قسنطين ، وهران، الجزائر، م  كل ف  الجهقي  الضرائب مديريا  تتقاجد

أفة  يتيثةل الساسةي  دورهةا أن حية  املركزية ، لةإلدارة املحلة  لليسةتقى  امتةداد هة  املةديريا أهةذه بشةار، ورقلة ،

أاإلطةار، هةذا وفة  اإلقليمة ، اختصاصةها دائةرة تحةت القاقعة  القالئية أالضةرائب ملةديريا  وفعةال قةقي  دفةع إعطةاا

 .4 إقلييها حدود ف  املتقاجدةأالجبائي  املصال  نشاطا  ومراقب  والتقجي  باإلنعا  مكلف   فه

أالجبائية  لليراقبة  الفرعية  املديرية  بينهةا مة ،5فرعية  مةديريا  أربةع إلة  الجهقية  الضةرائب مديرية  وتةنظ 

 مجةال فة  وذلةك املحلة  املسةتقى  علة  ليهةاإ املقكلة  وباملهةا  املركزية  اإلدارة تقجيهةا  بتنفيةذ تكلةف التة  واملنازعةا ،

 : مكاتب ثالث  م  الفرعي  املديري  هذه تتكقن  حي  واملنازعا ،أالجبائي  املراقب 

 .والتقيي  الجبائي  واملراجعا  البحا  برامج متابع  مكتب  -

 .والتقيييا  الجبائي  املراجعا  تقارير تحليل مكتب -

 .املنازعا  متابع  مكتب  -

 

 

 :الوالئي املستوى  لىع : ثالثا

 :للضرائب الوالئية املدةرية - أ

 6 :فرعي  مديريا  ( 05 ) خي  ف  املديري  هذه تنظ 

 .الجبائي  للعيليا  الفرعي  املديري   -

 .للتحصيل الفرعي  املديري   -

 .للينازعا  الفرعي  املديري   -

                                                           
 .21/09/2009م أالقرارأالقزاريأاملشت كأاملؤر أف أأ43الجيهقري أالجزائري أالدييقراطي أالشعبي ،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أاملادةأأ-أ1
 .21/09/2009م أالقرارأالقزاريأاملشت كأاملؤر أف أأ44،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أاملادةأالجيهقري أالجزائري أالدييقراطي أالشعبي أ-أ2
 .21/09/2009م أالقرارأالقزاريأاملشت كأاملؤر أف أأ45الجيهقري أالجزائري أالدييقراطي أالشعبي ،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أاملادةأأ-أ3
املةةةةؤر أفةةةة أأأ327-06مةةةة أاملرسةةةةق أالتنفيةةةةذيأرقةةةة أأ07الجزائريةةةة أالدييقراطيةةةة أالشةةةةعبي ،أوزارةأاملاليةةةة ،أاملديريةةةة أالعامةةةة أللضةةةةرائب،أاملةةةةادةأأالجيهقريةةةة أ-أ4

 .24/09/2006،أالصادرةأبتاريخأ59،أيحددأتنظي أاملصال أالخارجي ألإلدارةأالجبائي ،أوصالحياتها،أالجريدةأالرسيي أالعددأ18/09/2006
 .21/09/2009م أالقرارأالقزاريأاملشت كأاملؤر أف أأ25قري أالجزائري أالدييقراطي أالشعبي ،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أاملادةأالجيهأ-أ5

 
 .21/09/2009املؤر أف أم أالقرارأالقزاريأاملشت كأأ59الجيهقري أالجزائري أالدييقراطي أالشعبي ،أوزارةأاملالي ،أاملديري أالعام أللضرائب،أاملادةأأ-أ6
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 .الجبائي  للرقاب  الفرعي  املديري  -

 هةذه وتتكةقن  انجازهةا، ومتابعة  التقيييةا  ومراقبة  ومراجعة  البحة  امجبةر  بإعةداد مكلفة   الخية  وهةذه

 :مكاتب أربع  م  الفرعي  املديري 

 .الجبائي  املعلقم  ع  البح  مكتب -

 .واملقارنا  البطاقيا  مكتب  -

 .الجبائي  املراجعا  مكتب  -

 .التقيييا  مراقب  مكتب  -

 .التطبيق  الفصل ف  أكث  بتفصيل مكتب كل مها  إل  التطر   سيت  حي 

 :الضرائب مفتشيا  - ب

 الجباي  الغ  ظاهرة وقيع لليكلفين، الجبائي  القضعيا  ومراقب  لتسيي  أساسا املفتشيا  هذه وضعت

 خاضةع بكةل الخةاص الجبةاي  امللةف مسةك الخصةقص علة  الضةرائب مفتشةي  تتةقل  حية أمهامهةا، خةالل مة 

 الضةرييي  الجةداول  وإصدار التصريحا  ومراقب  واستغاللها ئي الجباأاملعلقما  وجيع بالبح  فتقق  للضريب ،

 واملهة  املؤسسةا  جبائية  مصةلح  مة  وتتكةقن أمة  تتكةقن  حية  التسةجيل، عيليةا  وتنفيةذ العائةدا  وكشةقف

 .التدخال  ومصلح أالعقاري ، الجباي  ومصلح  الطبيعيين، الشخاص مداخيل جباي  مصلح  الحرة،

 املكلةف مة  تستليها الت  التصريحا  مختلف بيراقب  الضرائب مفتشي  تقق  ل املصا هذه عل  واعتيادا

 مراقبة  تجةرى  ملحقظة  نقةائص أو النسةيان أو الخطةأ وجةقد حةال وفة  ،(خاصة  سةنقي ،أشةهري ، تصةريحا )

أوبطاقةا  الةرب  كشةقفا  فة  الجبةاي أأو امللةف فة  املقجةقدة املعطيةا أعل  بنااا يت  التصريحا  وفحص معيق ،

 .املعلقما 

 :الضرائب قباضا  - ج

 :إل  وتنقس  الضريب ، وتحصيل الضرائب بجداول  خصقصا الضرائب قباضا  تتكفل

 1 الصحي  والقطاعا  للبلديا  املال  التسيي  قباض  و الضرائب، تحصيل قباض  .

 :الجبائية للرقابة املستحدثة الجدةد  الهياكل : رابعا

 جهاز باستحدا  للضرائب العام  املديري  قامت فعاليتها، تحسين اجل م   الجبائي الرقاب  لهياكل تعزيزا

 املرسةق  بيقجةب وهةذا املؤسسةا  كب يةا  مديرية  فة  واملتيثةل الضةريب  التهةرب مكافحة أ فة  لهيةا تةدعييا ثالة 

 املصةال  تنظةي  يحةدد الةذي 2002 سةيتيب  28 ل املقافةق 1423 رجةب 21 فة  املةؤر أ202/303رقة  التنفيةذي

 حية  فرعية ، مةديريا  ( 05 )خية  فة  املؤسسةا كب يةا أ مديرية  تةنظ  وصةالحيتها، الجبائية  لةإلدارة الخارجية 

 2 :ف  الهاملجأالتابعين املكلفين يخص فييا مهامها تتيثل

                                                           
 39 ص سابق، مرجع مصطف ، عقاديأ-أ1

2 أ-أ République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances , DGI, la lettre de la DGI N° 65/2013, LA DIRECTION DES 

GRANDES ENTREPRISES: Une structure tournée vers la performance, p8. 
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 التحصةةيل، للينازعةةا ، وفعالةة  سةةريع  دراسةة  محكية ، جبائيةة  رقابةة  الجبائيةة ، لليلفةةا  الثابةةت التسةيي 

 .االستقبال

 املؤسسا  كبرةا  ملدةرية العام التنظيمي الهيكل: (II-3   رقم شكلال

 

 

 

 
-  

 

 .91،أص2011/2012بسكرة جامع  التسيي ، علق  ف  ماجستي  مذكرة الجبائي ، الرقاب  دع  ف  التدقيق مساهي  قالب، ذبي  لياس :املصدر

 اليشرية الوسائل : الثاني الفرع

أاملةقظفين مة  جهةاز وجةقد ينبغة  فإنة  تحقيقهةا، إلة  الجبائية  الرقابة  دفتهة التة  الغةرا  تحقيةق أجةل مة 

 أتة  علة  الجبةاي  املراجةع يكةقن  أن ينبغة  كيةا الجةقدة، مة  رفيةع مسةتقى  علة  نشةاطه  ويزاولةقن  عالية  خبة ة ذوي 

 .املراجع  لتحقيقأواالستعداد القع 

 بالرقابة املكلفن  األعوا 

 املينقحةة  التحقيقةةا  لب نةامج امليكنة  الظةةروف أحسةة  وفة  اإلعةداد عةة  املسةةؤول هةق :املادةر نائاب

 املكلفةين امليكنة  الحةاال  بعةض فة  يسةتقبل كيةا الجباي ، التحقيق فر   أعيالأيراقب املجالأهذا وف  لليصلح ،

 إجةراا ضةيان علة  يحةرص حية  املكلفةين، أمةا  لةإلدارةأامليثةل بصةفت  لليجلة  املحتيةل لحضةقره  بالضةريب 

 .التحقيقأإطار ف  لليكلفين املخقل  الضيانا  تطبيق مدى ويرى  للقانقن، وفقا التحقيق

 املنجةزة العيةال حةقل  بدراسة  للقيةا  التحقيةق وفةر   رؤسةاا بجيةع ورية  د بصةف  يقةق  أنة  إلة  باإلضةاف 

أيعيةل كيةا التةدخال  شةرو  لتحسةين اقت احةا  وتقةدي  ووضةع املنجةزة، التحقيةق بةرامج حةقل  املالحظةا أوتقدي 

 .اي نه إبالغ كل إرسال بعد يقما 30 ف  للضرائب الجهقي  لليديري  التحقيقا  تقارير نقلأل ع

 ال وخب ة مفت ، رتب  التحقيق فرق  لرئي  تكقن  أن يستقجب القانقن  إن :والتحقيق البحث فرقة رئيس

 .جباي  كيحققأسنقا  ( 06 )ست  ع  تقل

 املحققةين العةقان حضةقر  علة  ويسةهر فرقتة  داخةل العةا  النظا  ع  مسؤوال التحقيق فرق  رئي  ويكقن 

 أول  عنةد أحيانةا ويتةدخل فةرقته ، لصال  املب مج  القضايا عل  املحققين مع أيضاأمسؤول وهق عيله ، أماك  ف 

 فة  لألعيةال الحسة  السةي  لضةيان نةافع تقيةي  هنةاك كةانأكليةا عامة  وبصةف  التحقيةق، نتةائج مناقشة  فة  تةدخل

 . املحققين أحدأبيهي  يقق  أن التحقيق فرق  رئي  يستطيع التحقيق برنامج فيذتن ضيان إطار

 :حامل  يكقنقا أن القل عل  يجب الجبائي  اإلدارة لعقان التحقيق مهي  تسند حتى :املحققن 

 بالتشريع؛ التزاما وهذا مراقب رتب  ل  القل  -

 ؛الجبائي  التصريحا  يخص فييا تحقيق إجراا عل  الكفااة  -

 .صفته  تبين للضرائب العام  املديري  م  له  تسل  انتداب بطاق   -

 D.G.Eمدةرية كبرةا  املؤسسة 

املدةرية 

 الفرعية

 

املدةرية الفرعية 

للرقابة 

 والبطاقيا 

 

املدةرية الفرعية 

 للتسينر

املدةرية 

 الفرعية

 

املدةرية 

 الفرعية
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 ابهوحسةا النتةائج مراقبة  التحقيةق بأعيةال املكلفةين وحةده  هة  التدخل، مها  إليه  تسند الذي  املحققين

 تحةت التحقيةق وإقفةال معة ، املحقةق بالضةريب  لليكلةف االحتيالية  املالحظةا  ومعالجة أالتققييةا ، إرسةال مةع

 املكلفةين ر  مقةا فة  التحقيةق أعيةال تةت  أن يجةب أنة  إلة أاإلشةارة مةع التحقيقةا ، فرقة  رئةي  وحضةقر أدارةإ

 التحقيق بعيلي  للقيا  املكلف م  طلبأتحت (املدير نائب) املسؤول طرف م  ومرخص  خاص  حاال  باستثناا

 1 الجبائي  الرقاب  إدارة مكاتب مستقى  عل 

 .يالجبائ املراجع معاةنر .2

 أن الجبةاي  املراجةع علة  فيجةب الجبائية ، الرقابة  عيلية  فة  املتاحة  املةقارد أهة  مة  اليشةري  العنصةر يعةد

 عدالة  عة  محايةد بشةكل رأية  وتقةدي  واملراجعة ، املحاسةب  علمة  فة  عليهةا املتعةارف والققاعةدأباملعةايي  مليةا يكةقن 

 الرقابة  عيلية  إجةرااا  تتطلةب لةذلك الضةريب ، ربالتهة مة  الحةدأأجةل مة  أولة  كخطةقة وذلةك املالية ، البيانةا 

 2: ف  واملتيثل أاملراجع ف  تقفرها يجب الت  واآلليا  املعايي  م  مجيقع  ضيان الجبائي 

 علة  حةائزون أشةخاص أو شةخص، باملراجعة  يقةق  أن يجةب :(والعيلة  العلمة  التأهيةل) والكفةااة التةدريب 

 الجبةاي  املراجةع ييتلةك أن يفضةل حية  الجبائية ، املراجعة  فة  زمة الال  والكفاية  املالئة ، الفنة  التةدريب

 علة  يكةقن  أن يحتةاج كيةا الجبائية ، املراجعة  عيلي  إتيا أأجل م  املالئي  املهني  والكفااة العلم ، التأهيل

 برنةامج تضةي  أن الضةرييي  اإلدارةأعلة  لةذلكأواالقتصةاد والقةانقن  واإلحصةاا، املحاسةب  :مثةل بعلةق ، صةل 

 .الجبائيين لليراجعين لاملجاأهذا ف  متخصص تكقي 

 و تيةت التة  المةقر  جييةع فة  تفكية ه باسةتقالل دائيةا يلتةز  أن الجبةاي  املراجةع علة  (:أالحيةاد) االسةتقالل 

 فة  اسةتقالل يتطلةبأالجبةائيين املةراجعين اسةتقالل أن إلة  الدراسةا  تشةي  حية  ل ؛ املنقط  املهي  بيستقى 

 يحةافظ أن الضةروري  مة  فلةي  ومقضةقعيا، ظاهريةا،أمسةتقال يكةقن  أن يجةب أنة  أي ر،واملظهة الحقيقة 

 الضةرييي  اإلدارة تثةق أن أيضةاأاملهة أمة  وإنيا فق ، بيسؤوليات  االضطال  ف  االستقالل اتجاه عل  املراجع

 اتجةاه علة أ الحفةا مة  املراجةع يةتيك  عنةدما فعةال االسةتقالل ويحد  ، االستقالل ذلك تقافر ف  واملكلفقن 

 .مراحلها كاف  ف  الجبائي  املراجع  أداا عند متحيز غي 

  عيلية  فة  القاجبة  املهنية  العناية  يبةذل أن الجبةاي  املراجةع علة  (:املعقةقل  املنهة  الحةذر) القاجبة  العناية 

 اإلثبةةا  أدلةة  وكفايةة  العيةةل، أورا  اكتيةةال تفةةر  العنايةة  وهةةذه النهةةاي ، التقريةةر ووضةةع املراجعةة ،

أاإلدارة أمةا  مسةؤوال يكةقن  لنة  اإلهيةال كينهة أاملراجةع يتجنةب أن يجةب كيةا املراجعة  تقريةر ومقضةقعي 

 التقةدير عيلية  فة  خطئة  عة  تنةتج خسةائر أية  وعة  المان ، وعد  الني ، وسقا اإلهيال، هذا ع  الضرييي 

 .الضريب 

                                                           
 .57-56أ:ص-ص سابق، مرجع سها ، كردوديأ-أ1
 مهنة  تأهيةل حةقل  الرابةع الةقطن  امللتقةى ،"للمكلاف الحقياق الضاريبي الوعااء تحدةاد فاي الجبائياة رجعاة ا الام أهمياة" ،مختةار رنةان أحيةد، بسةاسأ-أ2

  .13ص ، 2013 نقفيب  21-20 ا أي الغقا ، جامع  لليؤسسا ، املعاصرة املحاسيي  واملشاكل املالي  الزما  ف أظل التدقيق
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 التة  املعلقمةا  م  مه  ك  عل  الحصقل  أو الدخقل  ف  الشرعي  تعطي  املراجع عيل طبيع  إن :املنه  السر 

 .املنه  بالسر يلز  و مهني أأسرار لديه  م  كل تحتها ينطقي  الت  القاعدة تخط أ ييكن  فال سري ، تعتب 

 املراجعة  عيلية  يحكة  الةذي الضةريب  القةانقن  جقانةب بكةل املراجةع إملةا  املهنية  العناية  تتطلةب كيةا

 اإلعفةااا ، إلة  باإلضةاف  الضةريب ، الةرب  احتسةاب وكيفية  ونسةبتها، الضةريب ،أوعةاا يعةرف أن وعلية  الجبائية ،

 التهةرب حالة  فة  علةيه  تفةر  التة  الغرامةا  لليكلفةينأيقضة  أن وعلية  ضةرييي ، شةريح  كةل علة  والخصةقما 

 .الضريب 

 :الجبائية بالرقابة املكلفن  األعوا  مسؤولية.   3

 1 يل  فييا ملخص  مسؤوليا  عدة الجبائي  بالرقاب  املكلفين العقان عاتق عل  يت تب

 أو لخطةأ نتيجة  وهة  الضةرر  إلحةا  عنةد املدنية ، املسةؤولي  الضةرائب عةقن  يتحيةل :املدنياة املساؤولية - أ

 القةانقن  مة  129 بيقتضيى وهذا مسؤوليت  تحت آخري  أشخاصأأو بنفس  العقن  ب  قا  إهيال أو االنتباه عد 

 بة  قةا  إذا بةالغي  أضةر الةذي عيلة  عة  شخصةياأمسةئقال عيةقم  عةقن  أو مقظةف كةل يكةقن  الو  الجزائةري، املةدن 

 اإلداري  رئيس  م  لوامر تنفيذا

 جناية  بارتكةاب يقةق  عنةدما الجنائية  الناحية  مة  مسؤوال املقظف اعتبار ييك  :الجنائية املسؤولية -ب 

 التةأديب ، اإلجةراا آليةا العةقن  تجةاه املتخةذ الجنةاي  ااإلجةرا ويلغة أالعققبةا ، قةانقن  عليهةا ويعاقةب يةنص جنحة  أو

 الرشةقة النفةقذ، اسةتغالل املنصةب، إسةتعيالأفة  التعسةف منهةا نجةد جنحة  أو جناية  تعتبة  التة  العيةال بةين ومة 

 .الخ...المقال اختالس

 لتأدييية ا الناحية  مة  مسةؤوال منهة  حطةأ بارتكةاب يقةق  الةذي املقظةف يعتبة  :التأدةيياة املساؤولية - ج

 درجة  بحسةب وهةذا مختلفة ، درجةا  بأربعة  واملصةنف  املرتكةب، الخطةأ درجة  حسةبأاملقةررة للعققبةا  ويتعةر 

 .التسري  غاي  إل  ،.... التقبيخ، الكتاب ، اإلنذار التنيي ، :نجدأالقانقن  حددها الت  العققبا  أما املرتكب الخطأ

 :املراجع قرارا  في املؤثر  العوامل.  4

 :منها عقامل لعدة نتيج  وذلك فت ة م  املراجع مردودي  تلفتخ قد

 :الضرييية باإلدار  املرتبطة العوامل-  1-3

 اإلدارة أمةا  اهصةقر  تحسةين أجةل مة  الضةرييي  التحصةيال  زيةادة فة  اإلدارة رغبة  فة  تتيثل العقامل وهذه

 واالقتصةادي ، االجتياعية  بالهةداف ر الضةر  إلحةا  إلة  يةؤدي ميةا الجبةاي ، املراجةع علة أبالضةغ  وذلةك العامة 

 التحصةيال  زيةادة أجةل مة  الجبةاي  املراجةع علة  اإلدارةأضةغ  إن حية  الجبائية ، املراجعة  لعيلية أواملالية 

 اسةتيرار مةع الضةرييي  التحصةيال أبزيةادة يلتةز  الةذي الجبةاي  املراجةع بحةق جةقرا يعةد الةذي المةر الضةرييي ،

 قةرارا  إلة أتةؤدي الجبةاي  املراجةع علة  اإلدارة مة  املفروضة  املهةا  كثة ة فةإن لتةال وبا علية ، هة أمةا علة  الظةروف

 .الحيان أغلب ف  املقضقعي  ع  بعيدة وتكقن أقبل  م  متسرع 

 :الجبائي باملراجع املرتبطة العوامل -  2-3

                                                           
 .33-32ص-ص سابق، مرجع قالب، ذبي  لياسأ-أ1
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 إلنجةاز يدفعة  ذيالة المةر اإلدارة، إرضةاا سةييل فة  امللفةا  مة  عةدد أكبة  إنجةاز فة  املراجةع رغبة  وتشةيل

 بيةقاد املراجةع إملةا  مةدى يةؤثر وقةد املطلقبة  املقضةقعي  عة  وبعيةدة متسةرع  بقةرارا أولكة  املطلةقب، العةدد

 واملخةارج الحلةقل، إيجةاد يسةتطيع املختلفة  القةقانينأبينةقد يلة  الةذي فةاملراجع قةراره، علة  الضةريب  التشةريع

 قةرار علة  واملحاسةب أالفنة  التأهيةل يةؤثر أن ييكة  كيةا جهة ،تقا قةد التة  التقةدير مشةكال  ملعالجة أالقانقنية 

 وقةد املحاسةب ، مجةال ف  كافي  معرف  وعل  وعيليا علييا مؤهال املراجع يكقن  أن الضروري  في  الجباي ، املراجع

 تؤثر

 الت  بالساليب اإلحاط  أجل م  ضروري  لليراجع الخب ة تقفر أن إذ قرارات ، ف  لليراجع الشخصي  الخب ة

 روتةين يةؤثر قةد كيةا  ،حسةابا فحةص عنةد عليهةا الت كيةز وبالتةال  الضةريب  دفةع مة  للتهةربإليهةاأ املكلفةقن  يلجةأ قةد

 وبالتةال  بامللةل، شةعقر  يصةيب  ميةا يةقم  بشةكل العيةال بةنف  يقق أالذي الجباي  املراجع قرار عل  املتكرر  العيل

 .قرارات  عل  ذلك يؤثر قد

 :باملكلفن  تبطةاملر  العوامل -  3-3

 الجبةاي  املراجةع بةأن إحساسةه  خةالل مة  وذلةك املراجةع، مةع التعةاون  بعةد  املكلفين بعض رغب  ف  وتتيثل

 بةين الثقة  عةد  إلة  يةؤدي ميةا علية  املت تبة  الضةريب  دفةع لعةد  جهةده كةل يعيةل مة  فيةنه أأمةقاله ، ليأخةذ جةاا

 هةذه زاد  فكليةا الجبةاي ، املراجةع قةرار علة  وتنقعهةا املكلةف، نشاطا أطبيع  تؤثر كيا الجباي ، واملراجع املكلف

 1 الصحي  الضريب  القعاا تحديد ف أأصعب املراجع عيل أصب  بينها فييا وتداخلت النشاطا 

 

 

 

 

 

 

 . الضرييين  والغش التهرب ظاهر  مكافحة في الجبائية الرقابة دور  : الثاني املبحث

 

 املحقةق يةتيك  املكلةف لنشةا  والضةين  الشةكل  بةالفحص املتعلقة  قيقالتح عيلي  م  املحقق انتهاا بعد

 هةذه مة  نسةخ  بإرسةال ملةز  املحقةق فةإن الحةالتين كلتةا وفة  املحاسةب ، قبةقل  أو رفةض نتيجة  اسةتخالص مة 

 .تأسيسها إعادة ف  املعتيدة والطر   املكتشف ، الضرييي  التجاوزا  فيها ل  مبينا بالضريب  املكلف إل  النتائج

 املكلف ملحاسبة العام التقييم :األول  املطلب

 والقةقانين التجةاري، القةانقن  واملحاسةب ، املةال  النظةا ) والتنظييية  التشةريعي  النصةقص علة  باالعتيةاد

 .الجبائي  للرقاب  الخاضع املكلف ملحاسب  تقييي  العقن  يعط  (الجبائي 

 املحاسبة قبول  :أوال

                                                           
 .12 ص سابق، مرجع مختار، رنان أحيد، بساس أ-أ1
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 املحاسةب  املةال  النظةا  ومبةادئ التجةاري  القةانقن  لحكةا  مطابقة  كانةت اإذ املكلةف محاسةب  املحقةق يقبةل

 :القبقل  م  نقعين تيييز ييك  حي  املضيقن، حي  م  وصحيح 

 :صريح قبول  1-1-

 ومثيتة  وتامة  منظية  انهةبأ عليهةا الحكة  يةت  الةذكر السةابق  للشةرو  امليسةقك  املحاسةب  مطابقة  عنةد

 .تققييا  أي إجراا دون  التحقيق بنتائج املكلف بتبلي  املراقب يقق  وبذلك محاسييا، ودقيق 

 :نسبي قبول  2-1-

 غية  انهةبأ املحقةق يسةتنتج والتة  اليسةيط ، االنحرافةا  لةبعض وجةقد أو طفيةف ارتيةاب هنةاك يكةقن  عنةدما

 اللخة مة  الثنةاي  التقةقي  إجةرااا  إلة  املكلةف إخضةا  يةت  الضةريب ، دفةع مة  للتهةربأوقصةد نية  عة  ناتجة 

 .القانقني  آجالها ف  تصريحات  بتقدي أالتزا  مراعاة مع واملكلف املحقق بين االتفا 

 املحاسبة رفض :ثانيا

 املراجعة  إجةرااا  بتقنةين املشةر  قةا  لهةذا املحاسةب ، رفةض نتيجة  تةنج  قةد التة  اآلثةار لجسةام  نظةرا

 رفةض ييكة  ال " ج إ   مة  43 املةادة تةنص و عة ،املراج هاتة  أثنةاا تنةتج قةد التة  الخطةااأتجنةب أجةل مة  الجبائية 

 1 :عندما وذلك املقنع غي  طابعها اإلدارةأأثبتت إذا إال فيها، التحقيق عقب املحاسب 

 مة  11 إلة  9 املةقاد لحكةا  مطابقة  غية  الثبقتية  والقثةائق املحاسةيي  والسةندا  الةدفاتر مسةك يكةقن   -

 ا؛به املعيقل  والتنظييا  التشريعا  م  وغي ها املال أاملحاسب  وللنظا  التجاري  القانقن 

 بالعيليةا  مرتبطة  عيليةا  فة  ومتكةررة صةحيح  غية  معلقما  أو إغفاال  أو أخطاا املحاسب  تتضي   -

 .املحاسيي 

 املفروضة والعقوبا  التعدةال  إجراء :الثاني املطلب

 التعةديال  وهةذه واملحاسةيي ، جبائية ال لاللتزامةا  املكلةف احتة ا ، درجة  علة  يعتيةد التعةديال  إجةراا إن

 .الجانب أوأأحادي  اعت اضي  تكقن 

 التعدةال  إجراء :أوال

 :االعتراضية اإلجراءا  1-1-

 بةين إعت اضةي  محادثة  تجةري  وقةد واملحاسةيي ، الجبائية  االلتزامةا  يحت مةقن  الةذي  بةاملكلفين تتعلةق وهة 

 اسةتال ، إشةعار مةع عليهةا مقصةيى رسةال  طريةق عة  يقجة  أن يجةب التبلية  و النتةائجأاملبلغة ، حةقل  واإلدارة املكلةف

 مالحظاتة ، تقدي  أو قبقل  إرسال م  املكلف يتيك  حتى مفصالأيكقن  أن يجب بحي  شخصيا، لليكلف وتسل 

 .أيضا مراسل أطريق ع  يبلغ  أن يجب املالحظا  هذه املحقق يرفض وعندما

 املحةددة الضةريب  فةر  أسةاس يصةب  التصةري ، قبةقل  حالة   فة " أنة  جأ(علة .إ.)  مة أ7-20 املادةأ وتنص

 أو تدليسةي  منةاورا  اسةتعيل قةد بالضةريب  املكلةف كةان إذا مةا حالة  فة  إال فية ، الرجةق أ لةإلدارة ييكة  وال ائيةا،نه

                                                           
 "ثلاةاملما والرساوم املباشار  الضارائب قاانو  " مة  43 املةادة للضةرائب، العامة  املديرية  املالية ، وزارة الشةعبي ، الدييققراطية  الجزائرية  الجيهقرية أ-أ1

 .2016لسن أ
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 مة  النزاعة  الطعة  طريةق عة  علية  االعتة ا  ييكة  ال كيةا التحقيةق،أخالل خاطئ  أو كامل  غي  أعطىأمعلقما 

  1."املكلف فطر 

 :الجانب األحادةة اإلجراءا  2-1-

  2:التالي  الحاال  ف  الضريب  فر  لققاعد التلقاي  التحديد إل  تلجأ أن الجبائي  لإلدارة ييك 

 أو تةدخل مة  أو قبلة  مة  سقاا واملعاين  التحقيقا  الجبائي ، املراقب  لعيليا  بالضريب  املكلف رفض  -

 بيهامه ؛ القيا  العقان عل  يتعذر بحي  نتكا طريق أبأي شخص أي حضقر 

ةةا املحةةددة اآلجةةال فةة  يصةةر  ال عنةةدما  - أالتجةةاري  وغيةة  التجةةاري  الصةةناع  الةةرب ) باملةةداخيل قانقني 

 القيية  علة  بالرسة  املتعلقة  التصةريحا  أو الشةركا  أربةا أعلة  بالضةرائب الخاصة  والتصةريحا 

 قبةل م  إعالم  م  شهر القل عل أبعد (أ.ر.ر. ) م  ( 77 )و ( 76 ) املقاد ف  عليها املنصقص املضاف 

 وضعيت ؛ بتسقي  الجبائي  املصال 

 قانقنا محددة لألسباب الخي ة هذه رفض ت  أو الحسابي  الدفاتر تقد  ل   -

 املنصةقص الخةرى  بالعققبةا  املسةاس دون  ا،بهة املةدي  علة  الضةريب  فةر أ لسة  التلقةاي  التقيةي  ويةت 

 .الغي  فعل أو فعل  بسيب املعاين  حق أو التحقيق أو املراقب  تستحيل عندما وذلك أخرى،أنصقص ف  عليها

 املفروضة العقوبا  :ثانيا

 املكلةف اتجةاه عققبةا  املحقةق يطبةق املكلةف طةرف مة  جبائية  أخطةاا أو تدليسةي  ميارسةا  اكتشةاف عنةد

 .املخالف  طقرةخ بحسب وذلك جزائي  أو جبائي  إما وتكقن أللرقاب ، الخاضع

 :مايل  ف  وتتيثل :الجبائية العقوبا  1-2-

 :تأخره أو التصريح عدم عقوبا  1-1-2-

 بصةدد إمةا الحالة ، حسةب السةنقي، التصةري  يقةد  ل  الذي بالضريب  املكلف عل  الضريب  تلقائيا تفر 

 3أ%25 بنسب  علي  رو املف املبل  ويضاعف الشركا ، أربا  عل  الضريب  بصدد الدخلأوإما عل  الضريب 

  :مالحظة •

 .الت تيب عل  ذلك خالف عند أو شهرا، التأخي  مدة تتعد ل  إذا 20 % أو 10 % إل  الزيادة هذه تخفض

 طةرف مة  تكتتةب التة  والتصةريحا  "شةي ا ال" عبةارة تحيةل التة  للتصةريحا  املتةأخر اإليةدا  علة  يت تةب و

 الغرامةا  تطبيةق عةاجزة، نتةائج علة  يتحصةلقن  الةذي  أو جبةاي  ااإعفة مة  يسةتفيدون  الةذي أبالضةريب  املكلفةين

  4:اآلتي 

  واحدا؛ شهرا التأخر مدة تكقن  عندما دج 2.500أ-

                                                           
 .أ 2016 لسن  "الجبائية اإلجراءا  قانو  " م أأ7-20أ املادة للضرائب، العام  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييققراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ1
 منشاورا  ،"رقاباة لال الخاضاعن  بالضاريبة لفان املك ميثااق" للضةرائب، العامة  املديرية  املالية ، وزارة الشةعبي ، الدييققراطية  الجزائرية  الجيهقرية أ-أ2

 19ص ، 2013
 "املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قانو  " م أ1-192أ املادة للضرائب، العام  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ3

 2016 لسن 
 "املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قاانو  " مة  322 املةادة للضةرائب، العامة  املديرية  املالية ، رةوزا الشةعبي ، الدييققراطية  الجزائرية  الجيهقرية أ-أ4

 2016لسن أ
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  شهري ؛ ع  ويقل واحدا شهرا التأخر يتجاوز  عندما دجأ-5.000

  .شهري  التأخر يتجاوز  عندما دج -10.000

 ظةرف فة  التبلية  تةاريخ مة  اعتبةارا يقمةا ( 30 ) ثالثةين قةدره لأجة خةالل اإلدارة إلة  التصةري  يصةل لة  إذا :مالحظاة

  %.35 بنسب  زيادة تطبق الجل، هذا ف  التصري  هذا تقدي  بقجقب والقاضي  باالستال أأ إشعار مع علي  مقصيى

 واملعلقمةا  القثةائق تصريح ، إثبا  عند أو املحددة، اآلجال ف  يقد  ل  الذي بالضريب  املكلف عل  يت تب

 قةدرها جبائية  غرام  دفع املياثل  والرسق  املباشرة الضرائب قانقن  م  18 و 153 و 152 املقادأبيقجب املطلقب 

أالقثةائق تقةدي  عةد  حالة  فة  و صةحتها عةد  أو املقدمة  القثةائق إغفةال فيهةا يسةجلأمةرة كةل فة  وهةذا دج، 1.000

 مةع علية  مقصةيى ظةرف فة  بةالمر، املعنة  إلة  املقجة  نةذاراإل أتةاريخ مة  إبتةدااا يقمةا ( 30 ) ثالثةين أجةل فة  املطلقبة 

 25%.1بنسب  الحقق   مبل  ويضاعف تلقائيا ريب  الض تفر  باإلستال ، إشعار

 قةانقن  مة  مكةرر  169 املةادة أحكةا  بيقجةب املطلقبة  للقثةائق الكامةل غية  اإليةدا  أو تقةدي  عةد  علة  يت تةب

 إشةعار مةع علية  مقصيى ظرف ف  التبلي ، تاريخ م  ابتداا يقما ( 30 ) ثالثقن  قدره أجل خالل الجبائي ،أاإلجرااا 

 .دج 500.000أبيبل  غرام  تطبيق باالستال ،

 يةت  الةذكر، السةالف  الغرامة  علة  زيةادة فإنة  لليراقبة ، وتعرضةت التصةري  إلزامية  املؤسسة  تحتة   لة  إذا

 مكرر  141 املادة أحكا  بيفهق  وذلك مباشرة،  غي بطريق  املحقل  الربا  م % 25تساويأ إضافي  غرام  فر 

 2 املياثل  والرسق  املباشرة الضرائب قانقن  م 

 :الغش بأعمال القيام أو التصريح نقص عقوبا  2-1-2-

 تتضةي  تصةريحا  بتقدي  ملز  بالضريب  مكلف يصر  عندما" أن  عل   (. .)  م  1-193 املادة تنص

صةحي ،أ غية  أو ناقصةا ربحةا أو دخةال يبةين أو الضةريب ، وعةاا لتحديةد تعتيةد لتة ا العناصةر أو السة  إلة  اإلشةارة

 :نسب  بها أخل أو منهاأتيلص الت  الحقق   مبل  عل  يزاد

  يساوي ؛ أو دج 50.000 مبل  ع  يقل منها املتيلص الحقق   مبل  كان ا إذ - %10

  يساوي ؛ أو دج 200.000 مبل   ع يقل دج 50.000 يفق   منها املتيلص الحقق   مبل  كان إذا- %15

 3 دج 200.000 يفق   منها املتيلص الحقق   مبل  كان إذا- %25 .

 بةأن بالضةريب ، املكلف طرف م  املرتكب  اإلخفاا لنسب  مقافق  زيادة تطبق تدليسي ، بأعيال القيا  عند

 أن ييكة  وال السةن ، نف  انبعنق  املستحق  بالحقق   مقارن  إخفاؤها ت  الت  الحقق   النسب أحص  هذه تقافق

                                                           
 "املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قانو  " م أ2-192أ املادة للضرائب، العام  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ1

 2016 لسن 
 " املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قاانو   مة أ3-192أ املةادة للضةرائب، العامة  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ2

 2016 لسن 
 " املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قاانو   مة أ1-193أ املةادة للضةرائب، العامة  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ3

 2016 لسن 
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 عنةدما كةذلك 100% نسب  وتطبق ، 100% ب النسب  تحدد حق أي يدفعأال وعندما ، 50% ع  الزيادة هذه تقل

 1 .املصدر م  االقتطا  طريق ع أجيعها القاجب بالحقق   منها املتيلص الحقق   تتعلق

 :الجزائية العقوبا  2-2-

 مة  303 املةادة نةص حسةب وذلةك جزائية  عققبةا  إلة  الغة  البأعية يقةق  الةذي املكلةف يتعةر  أن ييكة 

 أعيةال إلة  بةاللجقا الةتيلص حةاول  أو تيلةص مة  كةل ويعاقةب املطبقة ، الجبائية  العققبةا  عة أفضةال" ( . . )

  2:يأت  بيا "جزئيا أو كليا تصفيت ، أو ل  خاضع رس  أوأحق أو ضريب  أي وعاا إقرار ف  تدليسي 

 للمتهربن  الجزائية العقوبا  (II –5:   رقم جدول 

 

 2016 لسن  املياثل  والرسق  الضرائب قانقن " م  303 املادة بنص باالعتياد الطالب إعداد م  :املصدر

 .أنفسه  املخالفا  هذه مرتكب  عل  املطبق  العققبا  نف  املخالفا  مرتكب  شركاا عل  تطبق :مالحظة •

 النتائج وتبليغ الضريبة أسس تكوين إعاد  :الثالث املطلب

 تةأت  املكلةف، لنشةا  والضةين  الشةكل  بالفحص املتعلق  املحاسب  التحقيق عيلي  م  املحقق انتهاا بعد

 .الخي  ف  النتائج تبلي  وكذا الضريب  أس  تكقي  إعادة مرحل 

 الضريبة فرض أسس يستأس إعاد  :أوال

 التة  الطريقة  باختيةار يقةق  املحقةق أن حية  املؤسسة ، ونشةا  نةق  حسةب التأسةي  إعةادة طةر   تختلةف

 3 استعياال الكث  الضريب  فر  تأسي  إعادة وطر   املؤسس ، حقل  عليها املتحصل املعلقما  مع تتناسب

 :)املواد ( الكمية العناصر على بناء تأسيس إعاد  1-1-

 البنةاا قطةا  الحةرة، املهة  ماعةدا اإلنتاجية  النشةط  معظة  مةع تةتالا  و بسةهقلتها الطريقة  هةذه تتسة 

 يت  حي  بسرع  تتحدد والت  املنتجا  م  متنقع  جد سلسل  لها الت  الكبي ة واملؤسسا أالعيقمي ، والشغال

 :يل  كيا واحدة سن  خالل ملؤسس أبالنسب  املقاد حساب تأسي أإعادة

 

                                                           
 " املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قاانو   مة أ2-193أ املةادة للضةرائب، العامة  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ1

 2016 لسن 
 " املماثلاة والرساوم املباشار  الضارائب قاانو   مة أ1-303أ املةادة للضةرائب، العامة  املديري  املالي ، ةوزار  الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ2

 2016 لسن 
 ,République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances, DGI,"Guide de vérificateur de comptabilité", op.citأ-أ3

p:122. 

 املؤقت الحيس  دج( الغرامة  دج(    منها املتملص الحقوق  مبلغ

  50.000 – 100.000 100.000 يتجاوز  ال

 شهر  - 06 شهر 02 100.000 – 500.000 100.000 – 1000.000

 سن  - 02 شهر 06 500.000- 2.000.000 1000.000 – 5000.000

 سن  - 05 سن  02 2.000.000 – 5.000.000 5000.000- 10.000.000

 سن  - 10 سن  05 5.000.000 – 10.000.000 10.000.000 يتجاوز 

 املدة أول  مخزون

 املشت يا  (+)

 املدة آخر مخزون ( -)

 املقدرة اإلستهالكا  (=)

 ابه املصر  كا اإلستهال ( -)

 (إخفاء أو خسار   الفرق  (=)
 

                                       >>  إنتاجية مؤسسة<<                                                         >>  تجارية مؤسسة        <<

                     

 الولي  لليقاد الول  املخزون

 . الولي  املادة مشت يا  (+)

 . الولي  لليقاد النهاي  املخزون ( -)

 . الولي  لليقاد الخا  اإلستهالكا  (=)

 ( املئقي  النسب ) الضيا  ( -)

 . الولي  لليقاد الصافي  اإلستهالكا  (=)

 أولي  مقاد إل  محقل  التام  للينتجا  الول  املخزون (+)

 .الولي  لليقاد املؤسس  اإلستهالكا  (=)
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 الفوتر  و اإلةرادا  على ا بناء األعمال رقم تأسيس إعاد  2-1-

 :اإلةرادا  على بناءا التأسيس إعاد  1-2-1-

 حسةاب فةت  يتعةين التحقيةق، مقضةع هة  التة  املؤسسة  طةرف مة  فعةال املحققة  اإليةرادا  تحديةد أجةل م 

 مةع لليؤسسة ، البنكية  للحسةابا  الدائنة  الرصةدة وكةذا للصةندو   املدينة  الرصةدة مجيةق أيشةيل والةذي مةال 

  :يل  كيا السن ، اي نهو  بداي  وأرصدةأالعيالا تسييقا  االعتبار بعين أخذ

 

  

 

 

 

 

 

 املكلةف قةا  الةذي املبلة  قيية  معرفة  ييكة  بة ، املصةر  العيةال رقة  مةع املقةدر العيةال رقة  بيقارنة 

 .بإخفائ 

 ( املدي  الطرف مجيق  ) الصندو  

 (البنك عند الدائ  مجيق  أو املؤسس  لحساب املدي  مجيق  ) البنكي  الحسابا  (+)

 . الدور  تحصيال  مجموع (=)

 جانف  1 ف  العيالا تسييقا  (+)

 ديسيب  31 ف  العيالا تسييقا  ( -)

 جانف 1 ف  عيالا /ةح رصيد ( -)
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 : الفوتر  على اءبن بناءا التأسيس إعاد  2-2-1-

 وإعةادة املباشةرة، الضةرائب مجةال فة  الضةريب  فةر  أسةاس العيقمية  الشةغال مؤسسةا  فة  الفةقترة تعةد

 والفةقاتي  التسةديدا  كةذلك وإنيةا الزبةائ ، وتسةييقا  الرصةدة مة  التحقةق فة  فقة أتكية  ال الفةقاتي  تأسةي 

 :يل  فييا تتيثل عيقمي  غالأش ملؤسس أاملفقتر العيال رق  تأسي  وإعادة ابه املصر 

 

 

 

 

 

 

 :النسب بواسطة األعمال رقم تأسيس إعاد  4-1- .3-1-

 

 

 

 علة  القيية  و بالكيية  التكلفة  لسةعر املكقنة  العناصةر بعةض بةين تقجةد التة  العالقةا  مقارنة  فة  تتيثةل

 فة  بالخةذ) الولية  قاداملة كييةا  بضةرب املحقةق العيةال رقة  تحديةد يكفة  و املحاسةب ،أمة  املستخرج  املعطيا 

 .التب يري  القسائل م  املستخرج  تلك مع انهونقار  القحدوي،أالبيع سعر ف  (الحقيقي  الكيي  الحسبان

 :األسعار دراسة أساس على األعمال رقم تقدةر إعاد  5-1-

 يحةدد ملعامةلا هةذا املكلةف، قبةل مة  بة  املصةر  اإلجيةال الهام  معامل صح  ضيان إل  تهدف السعر دراس  إن

  :التالي أبالعالق 

 

  

 

 

 

 كبية ا الفةر   يكةقن  عنةدما لكة  بة ، املصةر  املعةدل مة  أكبة  يكةقن  عنةدما خلةل وجةقد علة  يةدل املعامةل هةذا

 . املحاسب  رفض إل  يؤدي أن ييك  الذي للرقاب ، الخاضع  سنقا أ4 خالل متكررا

 :أخرى  مؤشرا  أساس على األعمال رقم تقدةر إعاد  6-1-

 رقة  أو اإليةرادا  تكةقي  إعةادة أجةل مة  يعتيةدها أن امليكة  مة  والتة  أخرى، مؤشرا  عدة املحقق ييتلك

  :منهاأاملحقق العيال

 أصةحاب قبةل مة  املحققة  اإليةرادا  تأسةي  إعةادة أجةل مة  الكحقلية  و الغازية  املشةروبا  مشةت يا   -

 املطاع ؛

 ابه املصر  املقبقضا 

 /أأ01/01  ف  الزبائ  /ةح رصيد ( -)

 /01/01 ف  للزبائ  تسييقا  (+) 

 /31/12 ف  الزبائ  رصيد (+)

 /31/12 ف  الزبائ  تسييقا  ( -)

 املقدر  الفوتر (=)

 ابه ر املص الفقترة( -)

 الناتج الفرق =

 
 

 (املباعة الكمية)/(األعمال رقم  = للوحد  املرجح البيع سعر    = املعامل

 بالقيمة (الفتر  مشترةا  +أولي مخزو  ) = للوحد  املرجح املتوسط شراء سعر                   

 مشترةا  +أولي مخزو                                                                                                

 بالكمية (الفتر 
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 1 الفناد  مرتادي أسياا سجل -

 ائجالنت تبليغ :ثانيا

 فة  املتضةين  اإلغفةاال  و الخطةاا كةل إبةراز هةق املحاسةب ، التحقيةق عيلية  وراا مة  الساسةي  الهةدف إن

 وكيةا املحاسةب  قةدمتها التة  املسةتحق  والرسق  الضرائب مختلف وعاا صح  م  التأكد أبغرض املكلف محاسب 

 الول  اإلشعار م  بداا املكلف، قق  ح يضي  تشريى  إطارأضي  تنفيذه يجري  املحاسب  التحقيق أن معلق  هق

 يجةب فانة  التحقيةق، عيليةا  مة  االنتهةااأبعةد لةذلك بالضةريب ، لليكلةف النهائية  النتةائج بتتبةع وانتهةاا للتحقيةق،

 علة  يتعةين كيةاأالتقةقي ، إعةادة إجةراا عةد  حالة  فة  حتةى وذلةك بالضةريب ، لليكلفةين النتةائج تبلية  اإلدارة علة 

 2 .املكلف مالحظا  عل  الرد اإلدارة

 :األولي التبليغ 1-2-

 التة  املةقاد أحكةا  ذكةر يتعين كيا ومعلال، كاف بقدر مفصال (الول  اإلشعار) التققي  بإعادة اإلشعار يكقن 

 وتقةدي  الضةريب  فةر  أسة  تشةكيل إعةادة مة  بالضةريب  لليكلةف تسةي  بطريقة  التقةقي  إعةادةأعليهةا يؤسة 

 باإلضةاف  3أالتقةقي  بإعةادة اسةتال  تةاريخ مة  سةاري  يقما ( 40 ) أربعين أجلأف  وذلك اله قبقل  إعالن أو مالحظات 

 رفع اقت احا  مناقش  أجل م  اختياره م  بيستشارأاالستعان  ف  الحق ل  بالضريب  املكلف أن إل  اإلشارة يجب

 .عنها اإلجاب  أجل م  أو الضريب  مبل 

 :حالتين املحقق العقن   يقاج الول  التبلي  مدة انتهاا وبعد 

 التحقيةق، هةذا نتةائج علة  الخاصة  مالحظاتة  ويسةجل قانقنيةا، املحةددة املةدة فة  اإلشةعار علة  يةرد املكلف  -

 املعدل ؛أالس  ع  العت اضات  أو

 تبقةى املعدلة  السة  فإن الحال  هذه ف  املحددة، القانقني  الفت ة بعد يرد أو اإلشعار عل  يرد ال املكلف  -

 .املكلف قبل م  ضينيا قبقال يعتب ون   نهل املكلف، إعال  ع  مسؤولينأليسقا واملحققين الهاح عل 

 :النهائي التبليغ 2-2-

 طةرف مة  عليهةا االعتة ا  ييكة  وال ائية ،نه املحةددة الضةريب  فةر  قاعةدة تصةب  صةري  قبةقل  حالة  فة 

 التحقيق، أثناا صحيح  غي  معلقما  تقدي  وأ تدليسي  طر   بالضريب  املكلف استعيالأحاال  ماعدا اإلدارة،

 4 .الطع  طريق ع  عليهاأيتعر  أن بالضريب  لليكلف ييك  ال كيا

 التعةديال  و تكةقن  أن يجةب بحية  اإلجةرااا ، جييةع انقضاا بعد يكقن  للتعديال  النهاي  التبلي  فإن إذن

 أجةل فة  يكةقن  أن يجةب لكة  النهةاي ، التبلية  جةلأ مة  محةدد تاريخ يقجد وال الدل ، ومع كاف أبشكل مب رة املجرا 

 .معققل 

 

                                                           
1 أ-أ République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances , DGI, "Guide de vérificateur de comptabilité", op.cit, 

p:12 
 2016 لسن  "الجبائية اإلجراءا  قانو  " م  42 املادة للضرائب، العام  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييققراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ2
 منشةقرا  ،"للرقاباة الخاضاعن  بالضاريبة املكلفان  ميثااق" للضةرائب، العامة  املديرية  املالية ، وزارة الشةعبي ، الدييققراطية  الجزائرية  الجيهقرية أ-أ3

 17 :ص ، 2013
 2016"ألسن أاإلجراءا  الجبائية قانو   م "أ7-20أ املادة للضرائب، العام  املديري  املالي ، وزارة الشعبي ، الدييقراطي  الجزائري  الجيهقري أ-أ4
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 التحقيق إقفال :ثالثا

 ملختلةف الخية  هةذا يسةي  حية  ،21 التقريةر وإعةداد اإلخضةا  عناصةر كةل بتةدوي  متعلةق التحقيةق إقفةال

 يةدالتقح هةدف أجةل ومة  التحقيةق، عيليةا  تنفيةذ عناصةر يحتةقي  و الرقابة  أعيةال فة  مهامهةاأبييارسة  املصةال 

 لليكلةف، الجبةاي  امللةف فة  تقريةر مة  نسةخ  وتةقد  باملراقبة ، املعنية أاملصال  كل قبل م  يستعيل نيقذجأيقجد

 .التلخيص و التحليلأأجل م  للضرائب الجهقي  املديري  إل  أخرى  نسخ  ترسل بينيا

 

 خالصة الفصل

 

 خةالل مة  بةذلك يعلية  أن  علية ينبغة  فإنة  بالضةريب ، املكلةف مالحظةا  املحقةق العةقن  رفةض وعنةد •

 بعةين الخةذ أو التقةقي  بإعةادة جديةدا رئيسةيا سةيبا املراسل  هذه أبرز  وإذا ومب رة،أمفصل  كذلك تكقن  مراسل 

 يقمةا ( 40 ) أربعةقن  مدتة  إضةاف  أجةل ييةن  فإنة  الولة ،أاإلشةعار فة  لهةا التطةر   يةت  لة  جديةدة عناصةرأاالعتبةار

 ات مالحظ لتقدي  بالضريب  لليكلف

 :منها لليكلف ميزا  عدة الول  التبلي  تعط  •

 معين ؛ شرو  حسب التقاد  يققفأ- 

 إجابت ؛ ع  واإلبالغ تققي  نتائج يفحص لك  بالضريب  لليكلف يقما ( 40 ) أربعين أجل يفت  أ-

 إجرااها؛ املزع  الضريب  أس  عل  التعديال  بالضريب  لليكلف يبينأ-أ

 :اإلدارة م  يطلب أن ويستطيع التعديال ، مصدر يعرف أن بالضريب  لليكلف اإلجرااا  هذه تيك  -

 دراي ؛ عل  التعديال  قبقل  تيكن  مفصل  تقضيحا  -

 .عام  بصف  الضريب  التزامات  يخص ما ف  قبقل  تأثي  مدى -

                                                           
 .92ص سابق، مرجع كردودي، سها أ-أ1
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 مقدمة الفصل: 

   

 ،يةئالرقابة الجبابعد التعرض للدراسة النظرية في الفصل األول والثاني، حيث تم التعرف على مختلف جوانب         

    

 تحقيق أهدافها أال وهي التحقيق املحاسبي، حيث تم التعرف على الجبائية فيثم الوسيلة التي تتبعها اإلدارة         

    

 مفهومه الدور الذي يؤديه للتقليل من مختلف التجاوزات واألخطاء التي يرتكبها املكلفون بالضريبة مختلف        

    

 نية ومختصرة لعمليةإجراءاته للكشف عن هذه التجاوزات، وعلى ضوء هذا ارتأينا أن تكون هذه الدراسة تق        

   

 املراحل التي يمر بها األعوان املحققون أثناء عملية الرقابة لهذا تم تقسيم وفهم مختلفالتحقيق املحاسبي         

 

  كالتالي:الفصل الثالث مباحث 

 مستغانم. لوالية: تقديم مديرية الضرائب  املبحث االول     

 .املحاسبيالثاني : نموذج عن إجراءات التحقيق  املبحث    

 .الثالث : تبليغ نتائج التحقيق النهائي املبحث    
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 لوالية مستغانم الضرائبلوالية مستغانم املطلب األول: نبذة عن مديرية  الضرائبتقديم مديرية األول:  املبحث 

 

والرسوم، وتعتبر وسيط  الضرائبمالية تهتم بتحصيل وجباية مختلف  مؤسسةهي عبارة على  للضرائب الوالئيةٕان املديرية 

 بين الدولة واملدينين بالضريبة.

، 1998نوفمبر  09ه املوافق ل  1419رجب  19، وقام السيد وزير التجارة واملالية بتدشينها في 1997تم بناء دار املالية سنة 

 توي دار املالية على ثالثة فروع:حيث كانت تتواجد في املركز املالي بوسط املدينة وتح

  

 الدولة.  أمالك األول:الفرع  -

 . الضرائب الثاني: الفرع -

 األراض ي.الفرع الثالث: مسح  -

 على:ملستغانم تشرف  الوالئيةٕان املديرية 

 

  بمستغانم.متواجد  الضرائبمركز  -

 ويضم: املركز الجواري لسيدي علي  -

  علي.مفتشية وقباضة سيدي  -

  لخضر. وقباضة سيديمفتشية  -

  ويضم:املركز الجواري لعين تادلس  -

  تادلس.مفتشية وقباضة عين  -

  الدين. وقباضة خيرمفتشية  -

 وقباضة ماسرى.مفتشية  -

 .مفتشية و قباضة عين نويص ي -

 قباضة بوقيراط.  مفتشية -

 .وقباضة عشعاشةمفتشية  -

 مفتشية و قباضة حاس ي ماماش . -
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 املطلب الثاني: مهام املديرية الوالئية للضرائب  

 

 هي مكلفة بالقيام باملهام التالية:

 ضمان ممارسة السلطة السلمية مراكز الضرائب واملراكز الجواري للضرائب. -

 السهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي، ومتابعة ومراقبة نشاط املصالح وتحقيق األهداف  -

 املحددة لها.

 تنظيم جمع العناصر الالزمة العداد التقديرات الجبائية. -

 إصدار الجداول وقوائم املنتجات وشهادات اإللغاء أو التخفيض ومعاينتها واملصادقة عليها وتقييم  -

 النتائج وإعداد الحصيلة الدورية.

 ح أي إجراءدوريا، وإعداد تلخيص عن ذلك واقترا لتخصصهاتحليل وتقويم عمل املصالح الخاضعة  -

 من شأنه أن يحسن عملها.

 إصدار الجداول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب واألتاوى. -

 مراقبة التكفل والتصفية اللتين يقوم بهما كل مكتب القباضة ومتابعة تسوية ذلك. -

 متابعة تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء فمجال منازعات التحصيل. -

 ضمان الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين. -

 تنظيم جمع املعلومات الجبائية واستغاللها. -

 إعداد برامج التدخل لدى املكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. -

 لك.وضع الرقابة املقررة فيما يخص القيم واألسعار وإعطاء اإلذن بالزيادة إن اقتض ى األمر ذ -

 دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة املنازعات ومسك امللفات املرتبطة بها بصفة  -

 منتظمة.

 متابعة تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة. -

 ياانية.تقدير احتياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية وإمالليه وإعداد تقديرات امل -

 ضمان تسيير املستخدمين واالعتمادات املخصصة لهذه املصالح. -

 توظيف وتعيين املستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم. -
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 للضرائب. املديرية العامةتنظيم وتطبيق أعمال التكوين وتحسين املستوى الت يتبادرها  -

 وتسييره وضمان توزيع وتعميمه. الوالئيةتكوين رصيد وثائقي للمديرية  -

 عليها. واملحافظة األمالكهذه  واملنقولة وأعلى صيانة العقارية كالاالم جردا ملفات السهر على مسك -

 .وإعالمهمبالضريبة  املكلفينتنظيم استقبال  -

 بالضريبة. املكلفين لفائدةواآلراء  املعلوماتنشر  -

 

 مستغانم لوالية الضرائب ملديرية التنظيمي الهيكل :الثالث املطلب

 

 

 للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي الهيكل  )1-3 (رقم : الشكل

 

 
 

 

 

 

 و الجبائية لإلدارة الخارجية املصالح تنظيم ،يحدد 21/ 2009/02 في املؤرخ املشترك الوزاري  القرار من 118 الى 102 من املواد على اعتمادا الطالب إعداد من :املصدر

  17-20 ص-،ص 2009/03/29 ب لصادر ا 02  العدد الرسمية بالجريدة الصادر صالحياتها،
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 :فرعية مديريات) 05 (خمس من للضرائب الوالئية املديرية تتكون 

 

 :ب وتكلف :الجبائية للعمليات الفرعية املديرية /أوال

 

 .اإلصدار تكلف بأشغال كما وتجميعها، اإلحصائيات إعداد و املصالح تنشيط -

 .ومراقبتها متابعتها و املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء شراء حصص اعتماد بطلبات التكفل -

 .الخاصة الجبائية واالمتيازات اإلعفاء أنظمة متابعة -

 :تسيير على املديرية هذه تعمل

 :ب ويكلف : الجداول  مكتب - 1

 .عليها والتصديق العامة بالجداول  التكفل

 .التحصيل وسندات العامة الجداول  بمصفوفات التكفل

 :ب ويكلف : اإلحصائيات مكتب - 2

 .الوالئية املديرية في األخرى  الهياكل إحصائيات استالم

 .والتحصيل بالوعاء الخاصة الدورية اإلحصائية املنتجات على التركيا

 .للضرائب الجهوية املديرية إلى إحالتها وضمان الدورية اإلحصائية الوضعيات على التركيا

 :ب ويكلف : العامة والعالقات التنظيم مكتب - 3

 مع املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء الشراء نظام في االعتماد طلبات ودراسة استالم

 .االعتمادات هذه تسليم

 .االمتيازية و الخاصة الجبائية األنظمة متابعة

 .توجيهه و وإعالمه الجمهور  واستقبال الجبائية املعلومة نشر

 :يأتي ما بضمان السيما، ويكلف واملساعدة، التنشيط مكتب - 4

 املصالح بتنشيط كذا و للضرائب الوالئية واملديريات الجهوية الهياكل مع باالتصال التكفل

 املحلية

 .انسجامها و العمل مناهج تحسين قصد ومساعدتها

 .ومعالجتها التسيير في التحقيق تقارير متابعة
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 :ب وتكلف :للتحصيل الفرعية املديرية /ثانيا

 

 وكل والرسوم الضرائب تحصيل بوضعية وكذا ومتابعتها ومراقبتها اإليرادات وسندات بالجداول  التكفل -

 .أتاوى  أو آخر ناتج

 الضرائب قابضات وتنشيط التحصيل ملصالح الدورية واملراقبة املحاسبية والقيود العمليات متابعة -

 .للضريبة الجبري  التحصيل وكذا الحسابات وتصفية للتطهير أعمالها تنفيذ مجال في

 من تدابير اقتراح مع التصفية يخص فيما السيما النقائص وتحليل التحصيل لوضعية الدوري التقييم -

 .الجبائي الناتج تحسن أن شأنها

 

 الحسابات تصفية بغية الضرائب قابضات حسابات تطهير قصد ومساعدتها القابضات مراقبة -

 .وتطهيرها

 :تسيير على املديرية هذه تعمل

 :ب ويكلف :التحصيل مراقبة مكتب - 1

 .التحصيل نشاطات دفع

 .املدفوعات فائض إرجاع وعند املوثقة العقارية الصفقات بمناسبة الخزينة مصالح على املحافظة

 .املعنية الهيئات وكذا املحلية للجماعات وتبليغها املياانية لوضع الضرورية الجباية عناصر إعداد

 :بضمان ويكلف :وأشغاله القيد عمليات متابعة مكتب - 2

 وسندات الجداول  من اإللغاء شهادات وعلى املدفوعات على والتوقيع التأشير أعمال متابعة

 .بها املتكفل اإليرادات

 .النشطة غير القيم و املالية الحسابات حركة و الصندوق  لوضعية الدورية املراقبة

 املراقبة مهام بخصوص التسيير، في املحققون  يقدمها التي والتوصيات باألوامر الفعلي التكفل

 .وتنفيذها

 .املحاسبين بين املهام تسليم عند والقيود عمليات تأشير و إعداد ضمان

 :بضمان ويكلف :التصفية مكتب - 3

 بمستحقات املتعلقة اإليرادات أو التحصيل وبسندات العامة بالجداول  التكفل مراقبة

 غير املوارد أو املالية والعقوبات الغرامات مجال في القضائية والقرارات األحكام ومستخرجات

 .الجبائية

 عليها؛ واملصادقة الضرائب قابضو يعدها التي اإلحصائية املنتجات استالم
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 امللحقة، واملستندات الخزينة تسيير حسابات على التركيا

 الخزينة منتجات تصفية وجدول  تحصيلها املتعذر للمبالغ اإلرجاء في ول  القب بجداول  التكفل

 .ذلك كل ومراقبة الترحيل، وسجل

 

 :بضمان وتكلف :للمنازعات الفرعية املديرية /ثالثا

 

 وتبليغ اإلعفائية، املرحلة أو النااعي للطعن اإلداريتين املرحلتين برسم املقدمة االحتجاجات معالجة -

 .املمنوحة والتخفيضات اإللغاءات بصرف واألمر املتخذة القرارات

 .املضافة القيمة على للرسم املسبق الدفع استرجاع طلبات معالجة -

 عن املختصة القضائية الهيئات أمام والدفاع االستئناف طعون  أو التظلمات إيداع ملفات تشكيل -

 .الجبائية اإلدارة مصالح

 تسيير على املديرية هذه تعمل

 :ب ويكلف :االحتجاجات مكتب - 1

 إلى أو املالحقة القرارات إلغاء إلى أو الحقوق  إرجاع إلى سواء الهادفة الطعون  دراسة استالم

 .محجوزة بأشياء املطالبة

 .املضافة القيمة على الرسم اقتطاعات باسترجاع املتعلقة الطلبات ودراسة استالم

 :ب ويكلف :الطعن لجان مكتب - 2

 والطعن املصالحة للجان وتقديمها بالضريبة املكلفون  يقدمها التي الطلبات أو االحتجاجات دراسة

 .املختصة اإلعفائي أو النااعي

 إخالء أو التحصيل إمكانية بعدم التصريح إلى الرامية الضرائب قابضو بها يتقدم التي الطلبات تلقي

 لجنة على وعرضها للتحصيل قابلة غير حقوق  أو رسوم أو ضريبية أقساط دفع إرجاء أو املسؤولية

 .املختصة اإلعفائي الطعن

 :ب ويكلف :القضائية املنازعات مكتب - 3

 .املختصة الجزائية ةالهيئات القضائي لدى الشكاوى  إيداع ملفات وتكوين إعداد

 فرض على االحتجاج عند الجبائية اإلدارات مصالح على املختصة القضائية الهيئات أمام الدفاع

 .ضريبة

 

 

 



بمستغانم للضرائب الوالئية بالمديرية ميدانية دراسة                              الثالث الفصل  

 

61 
 

 :ب ويكلف :بالصرف واألمر التبليغ مكتب - 4

 .الطعن أصناف مختلف برسم املتخذة بالقرارات املعنية واملصالح بالضريبة املكلفين تبليغ

 .بذلك الخاصة الشهادات إعداد مع املمنوحة والتخفيضات اإللغاءات بصرف األمر

 

 :ب وتكلف :الجبائية للرقابة الفرعية املديرية /رابعا

 

 .إنجازها ومتابعة التقييمات ومراقبة ومراجعة البحث برامج بإعداد -

 :تسيير على املديرية هذه تعمل

 :ب ويكلف فرق، شكل في يعمل الذي :الجبائية املعلومة البحثعن مكتب – 1

 .تحصيلها وكذا ومراقبتها الضريبة وعاء تعني التي للمعلومات املحلية للمصادر فهرس تشكيل

 املصالح مع بالتنسيق الزيارة وحق اإلطالع حق تنفيذ وكذا والبحث التدخالت برامج تنفيذ

 . املعنية واملؤسسات

 :ب ويكلف :واملقارنات البطاقات مكتب - 2

 .املمسوكة البطاقات مختلف تسيير و تكوين

 .بالضريبة للمكلفين الجبائية التعريف بطلبات التكفل

 دورية وحواصل إحصائية وضعيات وإعداد املقارنة ملعطيات املعنية املصالح استغالل مراقبة

 . املكتب نشاطات لتقييم

 :بضمان ويكلف فرق، شكل في يعمل الذي :الجبائية املراجعات مكتب - 3

 

 .واملراجعة املراقبة برامج تنفيذ متابعة

 .املراقبة برامج مختلف في بالضريبة املكلفين تسجيل

 .التقييمية الدورية والتقارير اإلحصائية الوضعيات إعداد

 :ب ويكلف فرق، شكل في يعمل الذي :التقييمات مراقبة مكتب - 4

 .مجانا أو باملقابل امللكية نقل عقود واستغالل استالم

 .)التنطيق( املرجعية للمعايير التحيين أشغال في املشاركة

 .العمومية السلطات تقدمها التي الطلبات إطار في الخبرة أشغال متابعة
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 :ب وتكلف :للوسائل الفرعية املديرية /خامسا

 .للضرائب الوالئية للمديرية املنقولة غير و املنقولة والوسائل املياانية و املستخدمين تسيير -

 والتطبيقات التحتية املنشآت إبقاء على السهر وكذا وتنسقيها املعلوماتية البرامج تنفيذ على السهر -

 .تشغيل حالة في املعلوماتية

 :تسيير على املديرية هذه تعمل

 :ب ويكلف :والتكوين املستخدمين مكتب - 1

 .والتكوين البشرية املوارد تسيير مجال في املفعول  الساريين والتنظيم التشريع احترام على السهر

 في املعنية الهياكل مع باالتصال فيها يشرع التي العمل، مناصب وترشيد التعداد ضبط أعمال إنجاز

 .الجهوية املديرية

 :ب ويكلف :املياانية عمليات مكتب - 2

 .املياانية العمليات بتنفيذ صالحياته، حدود في القيام

 املخول  االختصاص حدود في وذلك املضافة، القيمة على الرسم استرداد ملفات بصرف أمر تحرير

 .له

 بخصوص الصادرة اإللغاء شهادات استعمال عن الناتجة املدفوعات فوائض بصرف أمر تحرير

 .الضرائب للضرائبومراكز الوالئية املديرية اختصاص حدود في املوجودة النااع، محل الضرائب

 .للمديرية اإلداري  للحساب السنوي  اإلعداد

 :ب ويكلف :واألرشيف املطبوعات وتسيير الوسائل مكتب - 3

 التابعة املصالح وأرشيفكل املطبوعات مخزن  وكذا املنقولة وغير املنقولة الوسائل تسيير

 والهياكل املستخدمين أمن ضمان أجل من فيها املشروع التدابير تنفيذ للضرائب الوالئية للمديرية

 .ذلك عن دورية تقارير إعداد والتجهيااتمع والعتاد

 

 :ب ويكلف :اآللي اإلعالم مكتب - 4

 . والجهوي  املحلي الصعيدين على املصالح بين اآللي اإلعالم مجال في التنسيق

 .ومواردها التكنولوجية التحتية للمنشآت شغل حالة في املحافظة
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 املحاسبي التحقيق إجراءات عن نموذج : الثاني املبحث

 التي األولية اإلجراءات في ،واملتمثلة مراحل عدة عبر تمر التي التحقيق عملية إلى الثاني الفصل في التطرق  تم لقد

 حيث الختامية، وإجراءاته التحقيق نهاية أعمال النهاية وفي املحاسبي، التحقيق ويليها التحقيق عملية تسبق

 . الجبائي التحقيق لعملية خضعت التي املؤسسات إلحدى دراستنا خالل من املراحل هذه إلى بالتفصيل نتطرق 

 

 املحاسبي للتحقيق األولية املهام : األول  املطلب

 بالقضية، وتكليفهم الجبائية، للرقابة الفرعي املدير طرف من ممضاة باملهمة األمر على املحققين حصول  بعد

 بإرسال التحقيق من األولى املرحلة خالل األعوان يقوم . املفتشية من للمكلف الجبائي للملف سحبهم وبعد

 تحضير أجل من االشعار استالمه تاريخ من ابتداء ) 10 (أيام عشرة مهلة منحه مع بالتحقيق، املكلف إلى إشعار

 بالتحقيق لإلشعار القانونية املهلة انقضاء وبعد ، التحقيق بسنوات املتعلقة االجبارية الوثائق و الدفاتر مختلف

 . التحقيق بداية بطاقة تحرير يتم

 .التحقيق موضوع للشركة موجزا ريفا تع سنقدم التحقيق ألعمال امليدانية الدراسة مباشرة وقبل

 

 التحقيق محل باملؤسسة تعريف /أوال

 

 و الجبائية الناحية من الدراسة لتكون  خاصة، مؤسسة صاحب طبيعي لشخص جبائي ملف دراسة تم

 .املحاسبية

 .طبيعي شخص :القانوني الشكل

 .) ب.ي( :للسيد جبائي ملف

 . بالجملة الكهرومنالية األجهزة بيع :املمارس النشاط

 . 2009/04/06 :النشاط بداية تاريخ

 .مستغانم والية : العنوان

 :املكلف لها يخضع التي الرسوم و الضرائب أنواع

 IRG اإلجمالي الدخل على الضريبة -

 TAP املنهي النشاط على الرسم -

 TVA املضافة القيمة على الرسم -
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 بالتحقيق اإلشعار /ثانيا

 بالتحقيق إشعار طريق عن 2016/04/10 بتاريخ القانونية اإلجراءات حسب التحقيق محل املؤسسة إشعار تم

 لنصوص طبقا املعلومات كل اإلشعار هذا يتضمن و ، 2015 ، 2014 ، 2013 ، 2012 األخير األربع للسنوات وهذا

 : يلي كما املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  أحكام

 الخاضعة الضرائب أنواع اإلشعار، إرسال تاريخ اإلشعار، رقم العنوان، املكلف، نشاط اللقب، و االسم

 في الحق لكم وعبارة بالضريبة، املكلف ميثاق اإلشعار هذا رفقة تجدون  عبارة التحقيق، سنوات للتحقيق،

 . التحقيقات فرقة رئيس و املحققان إمضاء جبائي، مستشار اختيار

 

 نتائجه و املحاسبي التحقيق : الثاني املطلب

 مراجعة و بالتحقيق اإلشعار من بدءا التحقيق، عملية في البدء تسبق التي القانونية املراحل مختلف مرور بعد

 تمر األخيرة هذه التحقيق، عملية في الشروع يتم انقضائها بعد التي و ، له املمنوحة املهلة خالل الجبائي ملفه

 .مراحل بعدة

 التحقيق بداية /أوال

 و بالتحقيق لإلشعار القانونية املهلة انقضاء وبعد املكلف طرف من استالمه و بالتحقيق اإلشعار إرسال بعد

 . التحقيق بداية بطاقة تحرير يتم أيام، ) 10 (بعشرة املقدرة

 معاينة محضر تحرير تم التدخل هذا خالل ومن امليداني بالتدخل التحقيقات فرقة رئيس و املحققان قام

 الوثائق سحب تم بعدها و اليوم بنفس املكلف طرف من املحضر هذا ي امض و ، املوجودات كل يتضمن

 . التحقيق أشغال بداية بطاقة إعداد وتم املحاسبية،

 املحاسبة في التحقيق / ثانيا

 :مضمونها و املحاسبة شكل في التحقيق خالل من هذا ويتم

 بعض استخالص تم تفحصها و املحاسبية الوثائق سحب بعد : املحاسبة شكل حيث من التحقيق

 : أهمها املالحظات

 و رقمة م هي و الجرد دفتر ، اليومية دفتر (التجاري  القانون  في عليها املنصوص املحاسبية الدفاتر وجود -

 .) التجاري  القانون  من 11 ، 10 ، 09 املواد حسب إقليميا املختصة املحكمة طرف من مختومة

 . األخرى  املحاسبية الوثائق جميع توفر -

 .بالتكاليف الخاصة البيانات إلى إضافة فواتير توفر -

 . منتظمة سنوية و شهرية تصريحات وجود -

 



بمستغانم للضرائب الوالئية بالمديرية ميدانية دراسة                              الثالث الفصل  

 

65 
 

 

 املحاسبة مضمون  في التحقيق

 املكلفين بعض يحاول  ،حيث القانونية للقواعد مطابقة تكون  ما غالبا والتي املحاسبة، شكل في التحقيق بعد

 كشف لصعوبة أخرى  جهة من و جهة من املحققين تغليط قصد ملحاسبتهم الحسن الوجه إظهار بالضريبة

 يتم خاللها من التي املحاسبة مضمون  في التحقيق هو و التحقيق عملية جوهر إلى اتجهوا بعدها االنحرافات،

 . وجدت إن بالضريبة املكلفون  بها يقوم التي االنحرافات و األخطاء مختلف اكتشاف

 . G50 الشهري  األعمال رقم و به املصرح األعمال رقم بين باملقارنة املحققين يقوم

 

 لنتائجه األولي التبليغ تحرير و التحقيق أشغال نهاية : الثالث املطلب

 

 الناحية من املحاسبة في التحقيق و الجبائية، امللفات مراجعة و للتحقيق األولية املراحل بمختلف املرور بعد

 الكشوفات في بالتحقيق وذلك املضمون  حيث من و بها املعمول  القانونية للقواعد مطابقتها حيث من الشكلية

 التحقيق نهاية أعمال تأتي بالضريبة املكلف قبل من املمسوكة املحاسبية الدفاتر مختلف و املياانية و املحاسبية

 : في املتمثلة و

 األشغال نهاية محضر إعداد /أوال

 املعلومات هذه محاسبته، مراجعة و بالضريبة املكلف ملف فحص جراء املعلومات مختلف على الحصول  بعد

 املكلف خالله من اعلم والذي ، األشغال نهاية محضر تحرير تم ، األسس في التعديل سيتم أساسها على التي

 النقاط جميع ويحوي  التحقيقات، فرقة رئيس و املحققان طرف من ي ممض املحضر هذا التحقيق، أشغال بنهاية

 على تحصل و عليه باإلمضاء وقام املحضر به جاء بما املكلف قبل وقد الجبائي، التعديل أساسها على سيتم التي

 .منه نسخة

 املحاسبي التحقيق لنتائج األولي التبليغ/ثانيا

 املتعاملين مختلف من عليها املتحصل استغاللها و املعلومات مختلف جمع و األشغال نهاية محضر تحرير بعد

 مختلف في التدقيق و بفحص القيام وبعد املرسلة، املعلومات لطلبات نتيجة املالية املؤسسات وكذا املكلف، مع

 القيام وبعد التصريحات، مختلف مقارنة و امليداني املعاينة محضر استغالل و استالمها، تم التي الوثائق

 : التالية بالعمليات

 .الحقيقية األعمال أرقام مع G51 و G50 تصريحات مختلف تحوي  التي D29 ثيقة و مقارنة

 األرصدة يحوي  والذي املحققين، طرف من إعداده تم الذي املحاسبة كشف ودراسة النتائج مقارنة بعد

 . سنوات لألربع النتائج بحسابات الخاصة

 لألربع الخصوم و األصول  حسابات أرصدة جميع مقارنة خالل من دراستها و املقارنة قائمة إعداد بعد
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 __والذي ، 2012-2013-2014-2015 للسنوات املحاسبي التحقيق لنتائج أولي التبليغ إعداد تم سنوات،

 الحقوق  التبليغ يحوي  كما املكلف، لها الخاضع الرسوم و الضرائب نختلف في التعديالت جميع يتضمن

 : في املتمثلة و للمكلف القانونية

 

 -تقديم أو باملوافقة اإلدارة ملوافاة اإلرسال هذا استالم تاريخ من ابتداءا يوما األربعون  مهلة في الحق-

 .التبليغ في جاء ملا ضمنيا قبوال يعتبر املدة، هذه خالل الرد عدم أن كما مالحظات،

 

 .للرد املحددة املدة نهاية قبل بالتحقيق متعلق شفوي  استفسار أي طلب يمكن-

 

 . للضرائب الوالئي املدير السيد من بالقانون  أو بالوقائع املتعلقة لألسئلة بالنسبة التحكيم طلب في الحق-

 

 .عليها الرد أو االقتراحات هذه ملناقشة اختياره من بمستشار االستعانة في الحق-

 عليه نصت ما في املتمثلة و للقانون  فقا و جبائية بعقوبات متبوعة الرسوم و الضرائب بان املكلف إعالم يتم

 ملزم بالضريبة مكلف يصرح عندما " انه على املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  من 193 املادة

 أو دخال يبين أو الضريبة، وعاء لتحديد تعتمد التي العناصر أو األسس إلى اإلشارة تتضمن تصريحات بتقديم

 : بنسبة بها أخل أو منها تملص التي الحقوق  مبلغ على يزداد صحيح، غير أو ناقصا ربحا

 .يساويه أو دج 50000 مبلغ عن يقل منها املتملص الحقوق  مبلغ كان إذا %10 -

 .يساويه أو دج 200000 مبلغ عن يقل و دج 50000 يفوق  منها املتملص الحقوق  مبلغ كان إذا %15 -

 دج 200000 يفوق  منها املتملص الحقوق  مبلغ كان إذا %25 -

 الحقوق  مقدار كان إذا الحقوق  كامل على %100 قدرها زيادة تطبق الغش، بأعمال القيام محاولة عند

 .جزائري  دينار ماليين خمسة من أقل منها املتملص

 التحقيق لنتائج النهائي التبليغ تحرير يتم فانه املكلف رد لعدم نظرا و للرد املمنوحة القانونية املدة انتهاء وبعد

 .املحاسبي

 

 النهائي التحقيق نتائج تبليغ :الثالث املبحث

 و النهائي التبليغ إعداد يتم األولي التبليغ على املكلف لرد يوما ) 40 (أربعون  املقدرة و القانونية املدة انتهاء بعد

 إلى التبليغ هذا من نسخة إرسال و املؤمن، البريد طريق عن إرساله أو باالستالم إشعار مقابل منه نسخة منحه

 الضرائب مفتشية إلى نسخة و األعمال رقم على للضرائب بالنسبة املؤسسة نشاط لها التابع الضرائب مفتشية

 .الوارد إصدار اجل من الدخل على للضرائب بالنسبة للضرائب الخاضع املكلف إقليمها في املقيم
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 األعمال رقم تحديد كيفية : األول  املطلب

 على يساعد ما وهو مضمونها، و شكلها حيث من تقييم إعطاء يمكن فيها التدقيق و املحاسبة تفحص خالل من

 .املعتمد الحقيقي األعمال رقم تحديد

 

 األعمال لرقم املحاسبية الرقابة نتائج /أوال

 النتائج إلى املحقق توصل املمتلكات على لالطالع املكان عين في التحقق و املكلف امللف في التدقيق خالل من

 التحقيق لفترة الشهرية التصريحات و به املصرح األعمال رقم بين املقرنة خالل من وهذا التالية

 

 

 

 التعديل نتيجة املعتمد به املصرح األعمال ورقم املحقق األعمال رقم بين فارق  وجود نالحظ الجدول  خالل من

 .األربع للسنوات املذكور 

 

 الربح تشكيل إعادة/ثانيا

 في موضح هو كما تشكيله معاد املنهي النشاط على الرسوم خصم مع األعمال رقم من انطالقا الربح تحديد تم

 : التالي الجدول 
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 :املحقق الربح حساب كيفية

 120.437 (= 404 ( ) - 120.130 + 100.701 :) 2012 لسنة بالنسبة

 137.266 (= 542 ( ) - 27.120 + 110.688 :) 2013 لسنة بالنسبة

 262.145 (= 3.530 ( ) - 176.481 + 89.194 :) 2014 لسنة بالنسبة

 152.259 (= 470 ( ) – 26.996 + 125.733 :) 2015 لسنة بالنسبة

 

 .األربع السنوات خالل به املصرح والربح املحقق الربح بين فرق  وجود نالحظ الجدول  خالل من
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 الضريبة فرض تأسيس إعادة : الثاني املطلب

 الحقوق  حساب و ) TAP ( املنهي النشاط على للرسم الضريبية األسس تشكيل إعادة إعادة/أوال

 األعمال رقم بين املستخرجة الزيادة من انطالقا دفعه الواجب املنهي النشاط على الرسم تشكيل إعادة يتم

 : التالي الجدول  في مبين هو كما تشكيله املعاد األعمال ورقم به، املصرح

 

 . دفعه الواجب اإلجمالي الدخل على الضريبة يخص يما الواجبة الحقوق  على 10% ب تقدر جبائية عقوبة تفرض

 : كاألتي املستحقة الحقوق  حساب تم

 دج 88 = × 20%] ( 120.000 - 120.437 : ]) 2012 لسنة بالنسبة

 دج 3453 = × 20%] ( 120.000 - 137.266 : : ]) 2013 لسنة بالنسبة

 دج 28429 = × 20%] ( 120.000 - 262.145 : ]) 2014 لسنة بالنسبة

 دج 6452 = × 20%] ( 120.000 - 152.259 : ]) 2015 لسنة بالنسبة
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 : كاألتي املصرحة الحقوق  حساب تم

 دج 1147 = × 20%] ( 120.000 - 125.733 : ]) 2015 لسنة بالنسبة

 بيها املطالب الحقوق /رابعا

 : التالي النحو على املكلف على بها املطالب الحقوق  حساب يتم

 

 

 

 

 : األربع للسنوات الحقوق  مجموع حساب كيفية

 : TAP ل بالنسبة األربع للسنوات الحقوق  مجموع

 دج 5.013 = 540 + 3.529 + 541 + 403

 : TVA ل بالنسبة األربع للسنوات الحقوق  مجموع

 دج 404.123 = 58.574 + 75.113 + 219. 94 + 176.217

 : IRG ل بالنسبة األربع للسنوات الحقوق  مجموع

 دج 37.275 = 5.305 + 28.429 + 3.453 + 88
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 : األربع للسنوات الغرامات مجموع حساب كيفية

 : TAP ل بالنسبة األربع للسنوات الغرامات مجموع

 دج 500 = 54 + 352 + 54 + 40

 : TVA ل بالنسبة األربع للسنوات الغرامات مجموع

 دج 60.619 = 8.786 + 11.267 + 14.133 + 26.433

 : IRG ل بالنسبة األربع للسنوات الغرامات مجموع

 دج 3.728 = 531 + 2.843 + 345 + 9

 

 للتحقيق النهائية إلجراءات ا : الثالث املطلب

 

 بالتعديالت املراقب بالضريبة املكلف بإعالم بالرقابة املختصة الفرقة قامت ، الضريبة تأسيس إعادة بعد

 . األوردة إصدار و التقرير إعادة قبل الجديدة،

 

 الجديدة بالتعديالت املكلف إبالغ /أوال

 إشعار بإرسال بالرقابة املكلفة الفرقة قامت حيث التناقصية اإلجراءات احترام الجبائية اإلدارة على يجب

 اآلجال انتظار بعد و محاسبته، في املحقق بالضريبة املكلف الى تشكيلها املعاد الجديدة األسس يتضمن بالتقويم

 على كان فما الجديدة، التعديالت على بالرد بالضريبة املكلف يتقدم لم يوم، ) 40 ( بأربعين املحددة و القانونية

 . نهائية الجديدة األسس اعتبار إال املراقبين

 

 األوردة إصدار و التقرير إعداد/ثانيا

 إلى بدايتها من املراقبة أعمال سريان يتضمن تقرير بإعداد املحققين الفرقة قامت التحقيق، من االنتهاء بعد

 . الجبائي امللف في الجديدة التقويمات تسجيل تم أن بعد األوردة، بإصدار قامت ثم نهايتها،
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 خاتمة الفصل:

 

 من تم والتي مستغانم لوالية للضرائب الوالئية باملديرية التطبيقي الجانب في بها قمنا التي الدراسة خالل من

 خالل من املحاسبي التحقيق وهو أال نجاعة األكثر و الجبائية الرقابة أدوات أهم على الضوء تسليط خاللها

 خالل للتحقيق خضعت التي بالضريبة املكلفين إلحدى امللفات احد حالة دراسة أثناء و مراحله، مختلف معرفة

 املكلف لها يخضع التي الرسوم و الضرائب أنواع كل يخص الذي و 2015 سنة إلى 2012 سنة من املمتدة الفترة

 ، بالتحقيق الخاصة سنوات باألربع املتعلقة لنشاطه املحاسبية بياناته إلى إضافة

 النشاط لطبيعة و املعتمد األعمال لرقم نتيجة التطبيقية الدراسة خالل من عليها املتحصل النتائج إن

 .مقبولة نتائج هي املمارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العامة  الخاتمة

 

- 74 - 
 

 

يلحنن خمن خنيب ننورخني،ننوا   خخكندسن تجلن خيننلخنييق  نجخنئي ننن  خنيتنن خمن خالنندرخستنانالنخنيل وانندخننة  ن  ندخ

حصننوخم نن خمنننخبيمللننجخمنةجاننجهخمنن خين ا ننبخنيل ننوالخننيي    نن  خن  د نننخمنن خنييملننو خخنذيننمخمنن خالنندرخمقننينند

خنيو نمندخإلنىمقننيندخشخنص ظخهنن و خنيب نورخني،نوا   ختن خنييملنو خخإلىمنإلانفدخخحجرخني،واا دخمانا نتعلىخ

خنئي نئ دخكجن نخششكلخنألسن خني ن ج  دخيلخب خنإلسنت خنئي نئ دخنيت خشسنىىخمن خالدي ننخإلنىخمون  ندخنةكلينتأخينلختدسبند

ح نن خخني،نواا د خننيمللنلخعلننىخنكاشنن خكنلخنألال نننفخننةملنييننتخنة نيلدخه نن  ختمنح ق نخنت جال نن خت  نني نن

 .نيتركتزخعلىخنييق  جخنةقنا  خيلخستنادخنئحنيدخنك ي دخاترن بخيلخنة بوادخنيجالبدخيل،ونئبخت 

 :الي نتخصحدخنييوا نتنن ينئجخني تنادخ

 :علىخاجفخمنخا جخت خنيجصجرخإلىخنيلينئجخنييني د

 خنشننننن إأخنيل نننننضخني،ننننوا  خنني،ننننوا دخكنننند  خعلصننننوخمنننن خعلنصننننوف خملمكنن نننننخمأختقنننن  خش  تننننرنتخيننننلخني

نال يصنننننننسال خنذيننننننمخمنننننن خالنننننندرختجي ننننننبخنالانننننناةلنتنتخنئصنصنننننندخنةقل نننننندخمنخنأليلا نننننندخئص منننننندخنييلل نننننندخ

مصننننستختلجانننلخخنم ننن ضخم ننن ن نننمنخمننننخبةاننن خصنننحدخنييواننن دخنألنلنننى:خ خشملي نننرخني،نننونئبخمننن خخنال يصننننسبد 

 ."نيمللجم دخخنئصزالد

 نييملنننننننرخيلس نانننننندخنةني نننننندخيشننننننكلخنيب ننننننورخني،ننننننوا  خمحنننننن خم نننننن خنييقنننننن بنتخنيتنننننن خت نننننن خممنننننننضخنيي   ننننننجخ

 .  ونخآلتنتفخنيسل  دخنةيمل س خننال يصنسبد

 خهنننن و خنيب نننورخني،نننوا  خششننن  خينننلخنيج ننن خنئحننننللخن اشننننتنخننانننملن خنذينننمختنيننن خي تننننتخنةيملننن س خنيتننن خإأ

تخمفوزت نننننخنيي تننننرنتخننييقننننجالتخنال يصنننننسبدخ ا جنننندخزانننننس خنييجيننننبخ قننننجخنيملجةنننندخنه ننننجتختننننجت خنةمللجمننننن

 . خنيت خمستخإلىخمونزخم جنهخنطوقخي ب  خيلب ورخني،وا   خكنيب ورخنإليكترنن خ...خننالتصنالت

 لخمنن خنيصننملبخ  نننظخهينن خهنننن و خنيب ننورخني،ننوا   خنذيننمخي   مليننبخنيسنننواد خحتنن خنةلننن  خنة ترحنندخيننن

خعلل نندخنيي نن بو خنتجنناخ يز ننن خ ا جنندخنيل نننئظخنيتنن خشملوف نننخمنن خي نند خنمنن خي نندخمالننو خيي ننجتخطننوق 

 .ب ورخني،وا   خمنإلانفدخمنال يصنسخنيسوالخنيمالخبقيلخنس دخك تر خم خال يصنسخنيجطن نم جنهخني

 خنيلينئجخنيت خح  ب نخنيو نمدخنئي نئ دخشملي رخسي دخعلىخم ل دخنيو نمندخنئي نئ ندخينلخمكنفقندخهنن و خنيب نور

خ خمنن خنيب ننورنانننئلخني ،نننفخمنخنئحننخم نن ن ننمنخمنننخبةانن خصننحدخنييوانن دخنيةن  نند:خ نيو نمنندخنئي نئ نندخمنن خ

 .ني،وا   

 خإأخطوا ننندخنييق  نننجخنةقناننن  خت  نننعخمقننن نس خنييملني ننندخألن ننننخالخشسننني   خمأختصنننلخإلنننىخكنفننندخنةننن نال ل

خنةيقصلخعلي نخم خطو خنألشصنصخني   مل تأ خن منخمنخمس خإلىخت ع ل نخمنييق  جخنةمللجخيلخمجلنل

خ خمنننن خصنننندح نتخمعننننجنأخنيو نمنننندنيجاننننمل دخنئي نئ نننند خننييق  ننننجخنةصننننجرخيننننلخنةقنانننن د خ   نننندخنييجانننن 

 .نئي نئ د

 إأخنيينسنننن جخنيينننننضخمننننتأخنإلسنت خنئي نئ نننندخنممليلنننن خنإلسنتنتخننةااسنننننتخنألالننننو خبلملننننبخسنتنخفملنننننالخيننننلخ

نةمللجمننننتخمننن خح ننن خيلمل ننننخنناننني دي ن خن نننمنخمننن ختننند بخشملزانننزخإانننترنت ج نتخمكنفقننندخنيب نننورخخت ننننسر
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ن منخمنخبةا خصحدخنييوا دخنيةنيةد:خ خمقنتبدخنيب نورخني،نوا  ختي لنبخت،ننم خنت ننفوخمنتأخخني،وا   

 )." ني،واا دخننإلسنت خنيمللجم دخ(خنئيلنتك خني  ئنتخنيمللجم د خني لجكخنإلسنت 

 :نييجص نتخننال ترنحنت

 :نييجص نت (م 

 :إ  د نخم خنيلينئجخنةسيمللصدخبلك خت  ب خنييجص نتخنييني د

  خأخنئي ننجسخنيتنن خت ننمرخيننلخعلل نندخمكنفقنندخنيب ننورخني،ننوا   خيننلختننكلختكننجأختنن الدتخسنئلنندبجننبخمأختكننج

 .نب نأخن   نهخيلخإطنتخمل   خنمأخالختكجأخيلختكلخحلدتخهوف دخنما يد

 خإبجنننسخإسنت خعصننوادخفملنينندخنمو نند خالختيلةنننلخيننلخني  نكننلخننييج تننزنتخف ننىخ م ننن تخمنننخبوتكننزخعلننىخ جع ننند

 .نئي نئ تأخذنالخنيكينف خ نحس خنئصلجخ نني   خنإلبجنم دخنيملنمدخننألعجنأخبجنسإنةجنتسخنياشواد خ

 خنيينسنن جخننيمللننلخعلننىخنشننوخنية نفنندخني،ننواا دخننيننج لخني،ننوا  خينن  خنألفننونسخنشملوانن خنتاسنن ىخنيل نننض

 .ني،وا  خي  

  خنيينسنن جخنةقلننلخننينن نللخمننتأخإسنت خني،ننونئبخنممليلنن خنإلسنتنتخننةااسنننتخنألالننو  خمنن خميننلخاننونت

 .تزنا  نخملنختقينيبخم خممللجمنتخنتجا قنتخحجرخنشنطنتخنةكليتأ

 :نال ترنحنت (ر 

خنييجصنن نتخنيسنننم دخ  نن ضخمب،نننخ ملننتخنال ترنحنننت خننيتنن خ ون نننخشسنننع خيلجصننجرخإلننىخ ينننئجخإلننىمنإلانننفدخ

 :منينس دخيلل بوادخمقلخني تنادخدطنتخمو نمجخنيو نمدخنئي نئ دخنالنصمخيملدخيلخإ

 خانننننونت خإستن خعننننن سخكنننننن خمننننن خني ،ننننننبنخينننننلخكنننننلخمو ننننننمج خننانننننالنسخنةليننننننتخنةنننننونسخمون  ب ننننننخإلنننننىخمملننننننبتر

خعننننن ضخنال يصننننننتخعلنننننىخعننننن سخمملننننتأخما ننننننخنخمأختصنننننبخينننننلخكنننننلخمنينننننبخنألنشننننن دخإلنننننىمجاننننجع د خمنإلاننننننفدخ

 .ال يصنسبدن

 تقسنننننتأخنةنننننجنتسخننإلمكن  ننننننتخنياشنننننوادخإلسنت خنيو نمننننندخنئي نئ ننننندخعننننن خطوانننننجختفننننن خكيننننننف خمعنننننجنأخنيو نمننننندخ

 .ننييكجا خنةسيلوخمنإلانفدخإلىخنيي تابخنةسيلوخعلىخمسننتخنييكلجيجي نخنةي جت خنئي نئ د

 ما نننننخختقسننننتأخنإلمكن  نننننتخننيجانننننئلخنةنسبنننندخمنننن خالنننندرخإنشنننننفخم ننننونتخعلننننلخي بنننن   خنصنننن ن دخني  بلنننند

ململيل خنييج تزنتختجفترخنانئلخنيل لخني،ونتادخإل جنزخنة نضخنةجكلدخألعجنأخنيو نمندخالنصندخخنتج تز ن

 .ملنطجخني مل    خمنإلانفدخنلىخنايق ن خ  نضخنةمللجمنت دخياس  لخعللخنألعجنأخنئي نئ تأخيل

  نت خنال يلننننضخنةتزنبنننن ختقسنننتأخنيملد ننندخمننننتأخنإلسنت خنئي نئ ننندخننةكليننننتأخمني،نننوا دخنذينننمخمنننن خالننندرخاننننو

نيننننج لخني،ننننوا  خينننن  خنةلننننجيتأ خنتقسننننتأخماننننني بخنييملنمننننلخمنننن خنةكليننننتأخمنننن خالنننندرخنئحنننن خمنننن خخمنشننننو

 تص ترخنةكل خممنضخنإلسنت خنئي نئ دخمشنعو
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 امللخص

 

 تجلت هده الدراسة في التحقيق الجبائي كأداة لحد من التهرب الضريبي ودلك من خالل محاولة  

هم ما يتعلق باملوضوع من جانبيه النظري والتطبيقي، انطالقا من التعرف على أساسيات 
ٔ
حصر ا

 حول الضريبة و تقديم النظام الضريبي باإلضافة إلى محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي، 

 

ثم التعرض إلى الرقابة الجبائية كونها تشكل األداة القانونية في يد اإلدارة الجبائية التي تسعى من 

خاللها ٕالى مر اقبة املكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية، والعمل على اكتشاف كل األخطاء واملخالفات 

املسجلة بهدف تصحيحها وتقويمها، حيث تم التركيز على التحقيق املحاسبي في دارسة الحالة وكيفية 

 سير انه في املديرية الوالية للضر ائب.

 

 الكلمات املفتاحية

 

                 التحقيق الجبائي-  التهرب الضريبي-  الرقابة الجبائية

 

Résumé 

 

Cette enquête s’est manifestée dans l’enquête fiscale en tant qu’outil permettant de réduire 

l’évasion fiscale et de la prévenir en tentant 

Les principaux sujets liés au sujet sont théoriques et appliqués, basés sur les bases de la 

fiscalité et l'introduction du système fiscal, en plus d'essayer de diagnostiquer le 

phénomène de l'évasion fiscale, 

 

Ensuite, l'exposition au contrôle fiscal, car il constitue l'outil juridique dont dispose 

l'administration fiscale, qui cherche à contrôler les contribuables dans l'exercice de leurs 

fonctions fiscales, et à détecter toutes les erreurs et irrégularités enregistrées afin de 

corriger et d'évaluer, en mettant l'accent sur les enquêtes comptables dans l'étude de cas et 

la manière de les mener au sein de la Direction. Fiscalité de l'Etat. 

 

Mots clés 

 

                Enquête fiscale - évasion fiscale - contrôle fiscal 
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