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 سرار الصالح والفالحدي ثمار جهدي إلى أسباب النجاح وإأه

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني عزوجل: "إلى من قال فيهما املولى  

 .صغيرا"

إلى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من احمل اسمه بكل افتخار ... إلى من تصببت جبينه عرقا... 

...إلى الذي ليسقينا خير التربية وخير الخصال... إليك يا من نفسه شمعة تحترق لتض يء لنا درب النجاح 

ذهب قبل أن يرى ثمار قد حان قطافها بعد طول انتظار رحمك هللا وأسكنك فسيح جنانه... وستبقى 

 كلماتك نجوما اهتدي بها اليوم والغد وإلى األبد

 إليك  "أبي"

أهدي ثمرة جهدي إلى من بحبها رعتني... ومن فيض عطفها سقتني ... وعلى الفضائل ربتني... وسبل  

تني... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي... وحنانها بلسم جراحي ... فكانت الشمعة التي أضاءت السعادة علم

 لي دربي... وأسكنت  الفرحة في قلبي... عس ى أن يحفظها لي ربي

 إليك يا أعز الناس على قلبي "أمي" 

نقشت  إلى من ربطني بهم حبل األخوة وأحاطوا حياتي بأغصان الياسمين واألقحوان إلى أعزب كلمة 

بذاكرتي ونطق بها لساني إلى إخوتي األحبة أغلى الناس على قلبي : محمــــــد ،فريد، مولود، مليكة ،نزيهة، 

 "ومطيع بيتنا ورمز السعادة والبراءة "ريتـــــــــاج مال.... إلى زوجة أخي وإلى عصافير أ

ألصدقاء الذين خلقوا في القلب معهم مشواري الدراس ي والجامعي وكانوا نعم ا إلى زمالئي الذين تابعت

 أجمل اللحظات شهيرة ،زهرة

 إلى كل من عرفني وأحبني أقول:

 "سأضل رغم الداء واألعداء، كالنسر فوق القمم والشماء"

  إلى كل من   

املقام... إليكم مني سالم                                                       نسيهم قلمي في هذا   

لعسال حليمة                                                                                                                                             



 

ــــــــاإلهــــ                                                               ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــداء  ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــ

الحمد هلل بارء النسمة الخالق من الكلمة الناطق بالبيان والحكمة ألهل العلم بالعربية ال         

ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك  ،إالهيةباألعجمي

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ،وال تطيب الجنة إال برؤيتك ،لك الشكر والحمد والثناء الحسن .

محمد صلى هللا  إلى منارة العلم واإليمان املصطفى إلى األمي الذي علم التعليم إلى رسولنا الكريم       

  عليه وسلم

إلى الينبوع الذي ال يكل العطاء ،إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى االسم الذي يخفي 

 سر نجاحي "أمي" الحنونة .

أجل دفعي في طريق النجاح الذي إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بش يء من 

 حكمة وصبر إلى قدوتي في الحياة "أبي" العزيز لك مني كل التقدير واالحترام .علمني أرتقي سلم الحياة ب

 إلى كل من تذوقت معهم أجمل اللحظات الذين جعلهم هللا أسرتي نوال ،نصيرة ،عزالدين، مروة .

 على كل من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح واإلبداع صديقاتي حليمة وزهرة .

وف من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسامي عبارات العلم إلى من صاغوا لنا من  إلى من علمني حر 

 علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح .

 إلى أساتذتنا الكرام                  

     

 

 

 

 

 عايد شهيرة                                                                                                                                

 



 

 

ــــــــــــــ                                                             ــــــــــكر  والتقديــــ  ــــــر  الشــــــــــــــ

الحمد هلل رب العاملين ،الذي أحص ى كل ش يء عددا ،وجعل لكل ش يء أمدا ،وال يشرك في حكمه أحد، 

الحمد هلل ما تناهى درب وال ختم جهد وال تم سعي إال بفضله ،الحمد هلل على البلوغ ثم الحمد هلل على  

 التمام 

 لنوفق إال بإذنهنتوجه بالشكر أوال إلى املولى عز وجل الذي وفقنا وما كنا 

 الصالة والسالم على على سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم

من لم يشكر الناس ال يشكر هللا ،ليس ثم تعبير أقوى من كلمة شكرا نقولها اعترافا بالجميل  ،حيث 

واملسافات إال نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى من وقفت معنا وساعدتنا رغم الصعوبات 

" فلوال صبرها وجهدها ملا كان للنجاح أي وصول أنها لم تبخل علينا بش يء إلى األستاذة "بسدات كريمة

فلك منا كل الثناء والتقدير  بعدد قطرات املطر ،وألوان الزهر ،وشذى العطر على جهودك الثمينة 

 والقيمة ونسأل هللا أن يجزيك كل الخير ،وبارك هللا فيك .

كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في و  األستاذة "يحي باي نجاة" فوتنا في هذا الصدد أن نشكري كما ال

 .إتمام هذا العمل املتواضع

كل التبجيل والتوقير لكم، إلى من صنعتم لنا املجد ،بفضلكم فهمنا معنى الحياة ،استقينا منكم العلوم 

رينه، عزيزا كريما ال ينخدع باملظاهر والقشور ،بل واملعارف والتجارب لنقف في هذه الدنيا كاألسد في ع

يبحث دوما عن الجوهر،بفضلكم وجدت لنا مكانة في هذه الحياة ،فأنتم لم تعلمونا حرفا واحدا ،بل 

 علمتمونا كل ش يء........ إلى أساتذتنا الكرام.
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ـــــص :   امللخــــــــــــــــــ

موضوع الرقابة الجبائية ودورها في مكافحة التهرب والغش الضريبي الذي أصبح يشكل إحدى  تعالج هذه املذكرة

املعوقات األساسية للتنمية االقتصادية ،وسعيا من املشرع الجبائي للحد من هذه الظاهرة حول اإلدارة الجبائية 

قابة الجبائية من أهم اإلجراءات في جملة من األجهزة والهياكل وقام بسن جملة من القوانين ملكافحتها ،فكانت الر 

ذلك من خالل التحقق من مدى صحة املعلومات املصرح بها من قبل املكلفين الخاضعين للضريبة ،وقد أعطى 

املشرع السلطة العامة لإلدارة الجبائية املتمثلة في فرض الضريبة من خالل حق اإلطالع وكذلك القيام باملعاينة  

ملكلف بالضريبة من خالل عملية الرقابة، إال أنه وباملقابل فإن املشرع الجزائري والحجز ومتابعة تصريحات ا

ومنعا لتعسف اإلدارة الضريبية في ممارسة سلطاتها خاصة قبل وأثناء خضوعها للرقابة الجبائية ،منح املكلف 

ضاء على هذه  بالضريبة مجموعة من الضمانات كفيلة بحمايته ،والرقابة الجبائية لوحدها غير كافية للق

الظاهرة ولذلك يجب على الدولة اتخاذ التدابير واإلجراءات التنظيمية والتشريعية بتدعيم آليات الرقابة 

 الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبي .

 الكلمات املفتاحية:

 التهرب الضريبي، الغش الضريبي، الرقابة الجبائية .

Résumé :  

     Ce mémoire aborde l’objet de contrôle fiscal et de son role  dans la lutte contre l’évasion fiscale et 

la fraude qui est devenu l’un des principaux obstacles au développement économique , et en 

cherchant à réduire ce phénomène, le législateur fiscal a autorisé l’administration fiscal un certain 

nombre de dispositifs, structures et a adopté un certain nombre de lois pour la combattre . Ainsi, le 

contrôle fiscal a été parmi les mesures les plus importantes grace à la vérification de la validité des 

informations non autorisées par les contribuables assujettis à l’import. Le législateur a donné 

l’autorité publique de l’exercice présenté à imposer la taxation par le doit d’accés , ainsi que la 

réalisation de l’inspection, la saisie et à la suite des observations du contribuable à travers le 

processus de contrôle ,cependant, et en retour, le législateur algérien pour empecher l’abus de part 

de l’administration fiscale dans l’exercice de ses pouvoirs spéciaux avant et pendant subir un 

contrôle fiscal, a accordé au contribuable un ensemble de garanties pour le protéger .Le contrôle 

fiscal seul ne suffit pas à éliminer ce phénomène ; donc l’état doit prendre des procédures et des 

mesures organisées et législatives en renforçant les mécanismes de contrôle budgétaire pour lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Mots cles : 

L’évation fiscale, la collecte fiscale ,contrôle fiscal 



 ب 
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 ــــــة  املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

إن التطور السريع الذي شهده العالم واتساع نطاق املعامالت التجارية واملالية أجبر مختلف دول العالم على           

 ل وموارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، من بين هذه املوارد الضريبة .إيجاد وسائ

ومن هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة العتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة ووسيلة لتدخل         

ه مرهون في مدى استجابة والتزام  الدولة للنشاط االقتصادي واالجتماعي ،لذلك  فإن ديمومة هذا املفهوم وثبات

املكلفين بالضريبة بواجباتهم الضريبية ،غير أن بعض املكلفين يستعملون كل الطرق واألساليب للتهرب من القيام 

 بواجباتهم الجبائية من خالل التحايل على النظام الجبائي . 

ول الجزائرية وإنما معظم دول العالم خاصة أصبح التهرب الضريبي في اآلونة األخيرة أكثر خطورة ال يمس فقط الد   

الدول النامية  ولعل تزايد األرقام والنسب هذه الجريمة التي يشهدها الواقع الجزائري ،ما يستدعي بنا البحث إلى  

االهتمام في هذه الظاهرة أكثر وذلك من خالل تشخيصها ومعرفة األسباب واآلثار املترتبة عنه ،وليس هذا فقط بل 

دى تأثيرها بالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية باإلضافة إلى ذلك معرفة اآلليات الجديدة التي معرفة م

وضعت من أجل الحد من هذه اآلفات الخطيرة التي تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية ويشكل عائقا هاما وأساس ي  

الذي يضطرها إلى تعويض النقص الذي يطرأ على أما تحقيق التنمية التي ترسمها السياسة املالية للدولة الش يء 

الحصيلة الضريبية لفرض  ضرائب جديدة أو برفع الضرائب املوجودة ،وهذا بدوره يؤثر سلبا على توزيع الدخل 

 ومبدأ العدالة الضريبية والنمو االقتصادي .

كل الرقابة الجبائية محور هذه نظرا لألهمية البالغة للسياسة الضريبية في تعبئة الوعاء املالي للدولة ،تش   

السياسة،إذ تساعد على الحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وبالتالي صون حقوق الخزينة العمومية، ورغم  

اإلصالحات الجبائية التي عرفتها الجزائر منذ االستقالل ،على أن اإلدارة الجبائية الزالت غير قادرة تحقيق األهداف 

ر إلى الصعوبات واملشاكل التي تواجهها على عدة أصعدة، كغموض وعدم استقرار التشريعات  املرجوة ،وهذا بالنظ 

 الضريبية ،ونقص الوعي الضريبي لدى املكلفين ،وتوسع النشاط االقتصادي املوازي ...... إلخ .

 إشكالية البحث : 

 والتي يمكن صياغتها على النحو التالي :وفي ظل ما سبق ذكره ،تبلور لنا معالم اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث       

 يبي ؟انيزمات واآلليات التي تعتمد عليها الرقابة الجبائية للحد من ظاهرة التهرب الضر كما هي أهم امل     



 
 

 ج
 

 األسئلة الفرعية : 

 ما مفهوم كل من الغش والتهرب الضريبي ؟ -

 ألقل من حدتها ؟ما هي اإلجراءات املتخذة ملحاربة الغش والتهرب الضريبي أو على ا -

هل الرقابة الجبائية لوحدها كافية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي؟ وما هي اهم الصعوبات والتحديات التي  -

 تواجهها؟

 فرضيات البحث : 

 ولإلجابة املؤقتة وملعالجة هذه اإلشكالية ركزنا على الفرضيات اآلتية :      

 بمخالفة قانون الضرائب بمختلف أنواعها .يرتبط مفهوم كل من الغش والترب الضريبي  -

 الغش والتهرب الضريبي هما الوسيلة التي يلجأ إليها املكلف لتجنب أداء التزاماته الضريبية . -

أن الرقابة الجبائية غير كافية وحدها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ونجاحها يرتكز على مدى كفاءة   -

 اإلدارة الجبائية بحيث تواجد عدة صعوبات في سبيل ذلك .التنظيم التقني والتشريعي املتمثل في 

 أهمية البحث : 

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من املكانة التي تحتلها الضرائب في االقتصاد الوطني بشكل عام وتمويل الخزينة     

لة تتداول بكل حرية العمومية بشكل خاص وكذلك لآلثار السيئة لظاهرة التهرب الضريبي ،والتي جعلت األموال الطائ

من دون مراقبة واقتطاع وبذلك حرمان الخزينة العمومية منها في ظل البحث املتزايد من قبل السلطات املعنية للرفع 

من موارد الجباية العادية وبالتالي ضرورة اتخاذ كل سبل العالج املتاحة ملواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومن هنا تتجلى  

 ة كونها من الوسائل الهامة للعالج . أهمية الرقابة الجبائي

 ب

 أهداف البحث : 

 تتجلى األهداف املرجوة في هذا البحث :    

 تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي وأهم آليات مكافحته . -

 إبراز دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي . -



 
 

 ج
 

 

 أسباب اختيار هذا املوضوع : 

 دراسة املوضوع لها عالقة بالتخصص .   -

 املوضوع ملموس في الواقع امليداني . -

 الكشف عن الطرق املتعبة من قبل مديرية لضرائب ملواجهة التهرب لضريبي والحد منها . -

 منهجية البحث : 

صادية واملالية بهدف االستجابة ملتطلبات هذه الدراسة فقد تم االستعانة باملناهج املعتمدة في الدراسات االقت   

 حسب الحاجة ،حيث اعتمدنا على :

املنهج الوصفي :عند عرض مختلف التعاريف واملفاهيم املتعلقة باملوضوع على مستوى الفصل األول  -

 والثاني.

 املنهج التحليلي: عند تحليل إحصائيات الرقابة الجبائية على مستوى الفصل الثاني. -

 صعوبات البحث : 

 ه أي بحث جملة من الصعوبات ، وبالنسبة للصعوبات التي واجهناها في إنجاز هذا البحث :من الطبيعي أن يواج    

صعوبة الحصول على اإلحصائيات واملعلومات الخاصة لنتائج الرقابة الجبائية والتهرب الضريبي على  -

 مستوى مفتشية الضرائب ،وذلك بسبب جائحو كورونا التي واجهها العالم .

 ج 

 البحث: تقسيمات  

للوصول إلى دراسة عملية تحيط بجوانب اإلشكالية املطروحة فصلنا البحث إلى فصلين وقد سبق هذا الفصلين     

 مقدمة عامة .

الفصل األول املعنون "بمفاهيم الغش والتهرب الضريبي" ثم التطرق إلى مختلف الجوانب النظرية ذات  ➢

 فصل بدوره إلى ثالث مباحث .هذا الالصلة بالتهرب والغش الضريبي، حيث قسمنا 



 
 

 ج
 

املبحث األول :ماهية الغش والتهرب الضريبي والفرق والعالقة بينهما ،أما املبحث الثاني فقد خصص لألشكال       

 ومجاالت وطرق الهرب الضريبي وطرق قياسه ،أما املبحث الثالث تناول أسباب وآثار وآليات الغش والتهرب الضريبي.

الثاني تحت عنوان " الرقابة الجبائية كآلية ملكافحة التهرب الضريبي" وذلك في تحديد ماهيتها وفي الفصل  ➢

لتوضيح مفاهيمها وأسبابها وأهدافها وأشكالها كمبحث أول ،وفي املبحث الثاني تم التطرق إلى مبادىء 

ث الثالث على دور الرقابة وآليات الرقابة الجبائية باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهتها، كما يحتوي املبح

 تقديم مديرية الضرائب .و  الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي

وفي األخير انتهى هذا البحث بخاتمة عامة قدمت تفصيال عاما للبحث وأن تم الفحص الفرضيات املقدمة 

الحقة يمكن أن تكون كآفاق واملتوصل إليها مع تقديم بعض التوصيات واالقتراحات وإعطاء عناوين ملوضوعات 

 مستقبلية لهذا البحث.
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ــــــريبي ـــل األول : الغـــــــــــش والتهرب الضــــــــ ــــــــــــــــــ  الفصــــــــــــ

 تمهيـــــــــــــــــــد :

يخلف التهرب الضريبي آثار سلبية على املستوى املالي واالقتصادي واجتماعي ،بحيث يؤدي إلى اإلضرار      

بالخزينة العمومية ،نتيجة حرمانها من جزء هام من املوارد املالية ،ويترتب عن ذلك اختالل التوازن املالي للدولة 

املنافسة االقتصادية وانتشار التفاوت في الطبقات  ،واللجوء إلى الوسائل األخرى للتمويل ،كما يؤدي إلى اختالل

االجتماعية ،حيث تسعى الدولة جاهدة ملكافحته بمختلف الطرق واألساليب ،ولبلوغ ذلك كان من الضروري 

 على الدولة إتباع 

لسياسة  آليات فعالة التي تمكنها من التأكد من تطابق ما تم التصريح به ،مع ما تم التوصل إليه من نتائج وفقا ل

 الضريبية والتشريع الضريبي وهو ما سوف يتم معالجته في هذا الفصل:

ــــــــــمفه - ــــــــوم كل من الـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــتهرب والـــــ ـــــــــــــــغش الــــــــــ  ضريبي .ـــــــــ

ـــــرق قيـــــــــــــاسه .أشكـــــــــــــال وطــــــــــــرق ومجــــــ - ـــــــــــضريبي وطــــــــ ـــــتهرب الـــــ  ــــــاالت الـــــــــــــــ

ـــضريبي  - ــتهرب الــــــــ ــــــــــار الـــــــــــــــــغش والـــــــــــــــ آثـــــــ  . كافحتهماــــــــــــات مـــــــــــــــوآليأسبـــــــــــــــــــــــــــاب و
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 والتهرب الضريبي  املبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث األول : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهية الغش

معععععع توسعععععع نطعععععاق وتنعععععواع الضعععععرائب نعععععتج عنعععععه يعععععاهرة خط عععععرة سعععععمية التهعععععرب الضعععععريبي التعععععي تصعععععبح   هعععععدد          

عععه تحايعععل املكلفععع ن بالضعععريبة علعععى اإلدارة الجبائيعععة مسعععتخدم ن فعععي ذلعععك  عععرق اقتصعععاديات الدولعععة امل تخلفعععة بمعععا بعععع

وتسععاليب سععواء كععان ذلععك بطريقععة مشععروعة ر التهععرب الضععريبي م تو بضععريبة ل ععر مبافععرة رال عع  الضععريبي م ف ععذا 

هرة بتحديععععد كععععل يحععععول دون تحقيععععق تهععععداف سياسععععتها االقتصععععادية واالجتماعيععععة التععععي تسعععععى ملعالجععععة هععععذ  ال ععععا

 اقا هعععععا ويمكانيا هعععععا املاديعععععة والبشعععععرية ويدرات األسعععععباب السقيقيعععععة التعععععي تدت إلعععععى ا عكاسعععععا ها السعععععلبية لالقتصعععععاد 

 الو ني .

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب األول :  التهرب الضريبي 

ليهعععا املكلعععف بالضعععريبة معععن تجعععل ععععدم دفعععع السقعععوق يشعععكل كعععل معععن ال ععع  والتهعععرب الضعععريبي وسعععيلة يلجعععأ إ             

امللقاة على عاتقه وتعتبر هذ  ال اهرة من تهم ا ش االت املشرع ألنها  هدد الن ام الضععريبي باعتبععار الضععريبة  ععي 

 املصدر الرئيس ي لتمويل خزينة الدولة .

اختلفعع  التعععاريف امللقععاة علععى التهععرب الضععريبي مععن قبععل البععاحس ن لععذلك لععيف مععن السعع ل تعريفععه تعريفععا               

 دقيقا وهذ  بعض التعاريف 

التهرب الضريبي : هو عدم إقرار املكلف لواجبه بدفع الضريبي املترتبة عليه سواء من خالل تقديم  •

ام وسائل مشروعة لإلفالت من دفع الضريبة وينجم بيانات م للة للدوائر املالية ،تو من خالل استخد

 . 1عنه تضرار على الخزينة العامة

يعرف التهرب الضريبي استخدام الطرق االحتيالية الفنية القانونية واإلدارية بقصد التخلص من دفع  •

الضريبة ،فيحاول بعض املكلف ن التهرب من الضريبة كليا تو جزئيا وبشتى الطرق واألساليب كأن 

يتعمد إعطاء معلومات ل ر صسيحة عن الدخل تو است الل ث رة تو لموض في صيالة  نص ضريبي 

.2. 

 . 3التهرب هو تجنب الوقوع في جاذبية القانون  •

التهرب الضريبي هو الفعل الشخص ي املتعمد الذي يقوم به املكلف وذلك باستعمال تقنيات قانونية  •

  .4قانونية .تسمح له بتجنب السدث املنشأ للضريبة ال
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على تنه سلوت عدم إقرار املكلف القانو ي بواجبه  ومن التعاريف املقدمة يمكن تعريف التهرب الضريبي         

،حيث يحاول من خالله التخلص من دفع الضريبة املستحقة عليه جزئيا تو كليا وذلك باتخاذ الطرق 

 واألساليب املشروعة تو ل ر املشروعة .

ـــــــــ   ـــــــــــــــش الضــــــــــ ـــــــــاني : الغـــــ ـــــــــــــــــطلب الثــــــــــــــــ  ــــــريبي  املــــــــــــــــــــ

هو عبارة عن  هرب من الضريبة بطريقة ل ر املشروعة ،تي بمخالفة مبافرة للقانون  ال   الضريبي : •

 .1الضريبي

مشروع يمسل عدم احترام إرادي ألنه انتهات لروح القانون ،باستخدام  رق احتيالية يمسل تصرف ل ر  •

 2بقصد التخلص من عبء الضريبية .

ال   الضريبي يعد مبافر وصريح سواء تكان على وعي تم ال على القانون الضريبي وهو يتمسل في   •

 .3لتجنب الضريبة  مجموعة من التوليفات القانونية واملساسبية تو تساليب و رق مادية 

ذلك باستعمال الوسائل املالية  ال   الضريبي هو املخالفة الصريحة ألسف القانون الضريبي،و •

والعمليات املساسبية والتصرفات القانونية ،التي يست ل ا املكلفون من اجل دفع عدم الضريبة جزئيا 

 4تو كليا سواء كان  مبافرة تو ل ر املبافرة  

ابقة يمكن تن  عطي تعريف فامل حول ال   الضريبي ،والذي يعتبر  هرب ضريبي عمدي ومن التعاريف الس

وانتهات إرادي لروح القانون عن  ريق استخدام  رق ل ر مشروعة ،وله نماذج متعددة ومتنوعة كاالمتناع عن  

 تقديم تصريحات باملداخيل ،تقديم تصريح ناقص تو كاذب ،إعداد قيود وتسجيالت مزيفة .

 

ـــالث : الفرق بين الغش والتهرب الضريبي والعالق     ــــــــــــــــــ ـــــــــطلب الثــــــ ــــــــــــــــــ  ة بينهما املـــــــــــــــــ

الفرق ب ن ال   والتهرب الضريبي :من خالل التعاريف السابقة لكل من التهرب وال   الضريبي يمكن تن -1

 بينهما .نقدم تهم  الفروق الجوهرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1    ناصر مراد – التهرب الضريبي في الجزائر -  دار قر بة – الجزائر – السنة 2011 – ص 153 

  2 سوزي عدلي  نافد –السنة 2000 ص 217  

 سوزي عدلي  نافد – ياهرة التهرب الضريبي وآثار   - منشورات السلي السقوقية – لبنان – السنة 10-01-2008 ص 13  3 

 عيس ى براق – دور الرقابة الجبائية في محاربة ال   الضريبي _ مذكرة تخرج املدرسة العليا للتجارة السنة 2001 ص  214
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 ( : أوجه التشابه واالختالف بين الغش والتهرب الضريبي  01الجدول رقم )                                           

 توجعععععععععععععععععععععععععععه االختععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالف  توجعععععععععععععععععععععععه التشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععابه 

 كل منهما ناجم عن سوء النية.-

كل منهما يؤدي إلى تخفيض العبء -

 الضريبي.

 كل منهما ناجم عن السف املد ي .-

يمارسان من  رف املكلف ن -

للضريبة سواء كانوا  بيعي ن تو 

 معنوي ن . 

يتسببان في آثار سلبية على الخزينة -

 العمومية .

كل منهما سلوت يهدف من خالله -

املكلف إلى التخلص من دفع 

 الضريبة جزئيا تو كليا.

ناتجان عن نقص الوعي الوعي -

 الضريبي.

 ال ععععععععععععععع  الضعععععععععععععععععريبي  ب الضعععععععععععععععريبي التهعععععععععععععععععععععععععععر 

يتم باست الل الس رات املوجودة -

 في القانون الجبائي

 ال يعاقب عليها القانون .-

التجنب دون مخافة القانون -

 الجبائي على عكف ال   .  

يتم باستعمال تساليب مخافة -

 للقانون الجبائي .

القانون جريمة ويعاقب يعتبر في -

 على ارتكابها .

ـــدر :من إعداد الطالبتين انطالقا من التعاريف السابقة ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  املصـــ
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ـــــــــالقة بين  -2 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــريالعــــــــــ ــــــــــــغش الضــــــــــ ـــــــــــــــــــرب والـــــــــــ ــــــــــــــــــ  بي:التهــــــــــــــــ

يعرف العديد من االقتصادي ن ال   والتهرب الضريبي باعتبار األول مرادف للتهرب الضريبي ل ر مشروع،          

ة وبإرادة املكلف للقواعد الصادرة عن اإلدارة الضريبية عن  ريق استخدام  فال   يفترض مخالفة مبافر 

  رق ل ر مبافرة فاالنتهات البد تن يكون إراديا وعمدا .

وبمقارنة سريعة يتب ن كل من التهرب الضريبي على املستوى الدولي ،ويتضح تن التهرب الضريبي الدولي يكون        

فيف العبء الضريبي يملك من تجل تحقيق هذا ال دف بسبل مشروعة  فيه إرادة املكلف متج ة نحو تخ

،فاملكلف هنا يمارس حق من حقوقه القانونية واالقتصادية ليحقق هدف مشروعا بالنسبة له وبالتالي فال يرفع 

عليه تي عقوبة تو جزاء وبعبارة تخرى ينطوي التهرب الضريبي الدولي على تحد عناصر ال   الضريبي وهو 

 .1ر املعنوي دون العنصر املاديالعنص

تما بالنسبة لل   الضريبي تتجه في إرادة  املكلف نحو تخفيف تو إسقاط على العبء الضريبي ،لكنه يسلك      

في ذلك  رق ل ر فرعية تصل به إلى حد التدليف واالحتيال ،فاملكلف هنا س يء النية ومن ثم يستوجب سلوكه 

قتصاديون في تحديد املعيار الذي يتم على ضوئه تمي ز التهرب من ال   ومآخذته قانونيا  وقد اختلف اال

 الضريبي ويمكن رد هذا االختالف إلى ثالث اتجاهات تهم :

تهرب الضريبي فكرة تعم وتفمل من فكرة ال   الضريبي فالتهرب الضريبي هو الجنف تما ال    ال ➢

االتجاهات يعد حالة خاصة من حاالت التهرب الضريبي و ي الضريبي هو النوع ، فال   وفقا ل ذ  

 حالة التهرب من الضريبة عن  ريق انتهات القانون .

التهرب ال ضريبي إال فكل لل   الضريبي ،ال   وفقا ل ذا االتجا  وعلى عكف االتجا  األول هو  ➢

هنات نوع ن من ال     الجنف بينما التهرب الضريبي الدولي هو النوع فأصساب هذا االتجا  يرون تن

،ل  على الصعيد الدولي وهذا األخ ر هو الذي يمسل التهرب الضريبي وبذلك وفقا ل ذا االتجا  ال 

يوجد  هرب داخلي وال يوجد ل  ضريبي دولي ،وفقا ل ذا االتجا  دائما ما يحتوي على عنصر دولي تما  

 ال   فال يتعدى السدود الو نية ويخضع للسيادة الضريبية .
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يقوم التهرب الضريبي على تساس فكرة فرعية ،فالتهرب يكون فرعيا تو قانونيا ،تما ال   ف  ر   ➢

فرعي تو قانو ي ،وبصورة توضح فإن املكلف بالتهرب الضريبي يتجنب الخاضع للضريبة دون تن يقوم 

امتناعا  بأي سلوت تو تصرف يمسل انتهات للقانون ،ويأخذ هذا السلوت صور مختلفة فقد يكون 

بمعنى تن املكلف ال يقوم بأي عمل تو تصرف يجعله خاضعا للضريبة ،فتصرفه ينطوي على سلوت  

سلبي يجنبه الخضوع ألي ضريبة تو يتخذ صورة حرية اإلدارة للفرد كونه حقا مشروعا ،وقد يتخذ 

ا ه وهذا صورة التحايل الشرعي حيث يلجأ إلى إتباع  إجراءات فرعية وتحقيق عبء الضريبة تو إسق

 .1ما يسمى بالتهرب الضريبي الشرعي
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ــــ ــــــــــاني : أشكــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــث الثـــــــ ـــــال املبحـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــريبي وطـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــرق ومجاالت التهــــــــــــــــــــــــــــــــرب الضـ ــــــــــــــــــ ــــــــرق  وطــــــــ

 قيـــــــــــــــاسه 

يعتبر التهرب الضريبي ياهرة موجودة في كل دولة وتنتشر في كل القطاعات ولكن بدرجة تقل مستعملة بذلك    

 رق مختلفة، ومن تجل ذلك يتم مناقشة هذا في معرفة تفكال  ومجاالت التهرب  الضريبي و رق قياسه .  

ـــــــــــــرب الضــ ـٍــرق التهــــــــــــــــ ــــكال  وطــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ املطـــــــــــــــــــــــلب األول : أشــ ــــــــــــــــــ  ـريبي ـــ

ـــــــال التهـــــــــــــــــــــرب الضـــــــــــــــــريبي  -1  أشكـــــــــــــــ

 هنات فكالن للتهرب الضريبي هما :     

 التهرب الو ني  ✓

 التهرب العاملي ✓

ـــــــــــــــوطني : أوال:    التهــــــــــــــــرب الـــــ

يتمسل التهرب الضريبي املسلي في قيام املكلف باختيار الن ام الجبائي األكثر س ولة واألكثر بسا ة ومن تهم        

  رقه 

االمتناع : وذلك بأن يمتنع املكلف عن امتالت تي ش يء تو القيام بأي عمل يؤدي إلى خضوعه للضريبة  -1

 ويل ا إلى تشخاص آخرين .،كان يقوم مسال بعدم تسجيل العقارات املسمات باسمه وتح 

اإلحالل : يتم التهرب عن  ريق اإلحالل بأن يقوم املكلف بتعويض وعائه الخاضع بوعاء آخر تقل  -2

خضوعا للضريبة ،تو معفى تماما ،كان يقوم املكلف مسال بالرفع من رقم األعمال املعفى مقارنة من 

 ترقام األعمال ل ر املعفاة .

ـــــــــــــــــاملي :ثـــــــــــــــــــانيا:   التهـــــــــــــــــرب العـــــــــ

يقصد به إفالت املادة الخاضعة للضريبة في النطاق املسلي لبلد مع ن من األحكام الجبائية ووضع ا تح    

 تصرف ن ام جبائي تجنبي تو عدة تن مة جبائية .

ات التي تلجأ إلى تشخاص  بيعي ن تو إلى تكوين فروع في العديد من البلدان مسل الشركات املتعددة الجنسي  

 1،مما يساعدها في تن يم عمليات التهريب بس ولة كب رة .

ـــــريبي -2 ـــــرب الضــــــــــــ  طـــــــــــــــــــرق التهــــــــــــــ

لقد تدى التطور التكنولوجي للتفتح االقتصادي لتعدد  رق التهرب الضريبي واختالف م ارات وخبرات      

 املتهرب ن ومن تبرزها ما يلي :

ويقصد به ت ي ر تو إخفاء املكلف لواقعة مادية بطريقة ل ر قانونية سواء كان  التحـــــــــــــــايل املـــــــــــــادي : ▪

كلي وعدم التصريح بجزء من املواد واملنتجات ،وعدم االعتراف بقيمة األرباح اإلخفاء جزئي تو 

 .2املسصلة

 
1 Martina Martinez p 18 
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م على تنه العملية التي من خالل ا يتم خلق وضعية قانونية  BRIMOعرفه  ر  التحـــــــــــــــــايل القــــــــــــانوني: ▪

 ة ،ومن تفكاله :مخالفة  لوضعية قانونية السقيقة ويعتبر األكثر استعمال وفيوعي

الخفاء عن  ريق العمليات الوهمية : ويستعمل لالبا من  رف املكلف في مجال الرسم على القيمة  -

 املضافة،والذي يتمسل في إ شاء فوات ر مزيفة لعمليات البيع والشراء 

لة اإلخفاء عن  ريق التالعب في تكيف الساالت القانونية : ويتمسل هذا اإلخفاء بتزييف املكلف بحا -

قانونية خاضعة للخزينة إلى وضعية تخرى محل إعفاء ،ومن تمسلته ت ي ر عقد البيع بجعله عقد هبة 

 .1لتفادي دفع الضرائب

ذو  بيعة محاسبية ،ألن املساسبة تعتبر قاعدة إلجراء  هذا اإلخفاءالتحــــــــــايل املحــــــــــــاسبي :  ▪

املكلف البارع يبحث عن سبل ملطابقة القيود التحقيقات من تجل املصالح الجبائية ،فإن 

 .2املساسبية فيما بينها وب ن املستندات السبوتية من ناحية ،ويكون إما من خالل تضخيم األعباء

ــــــامة ،أو التحـــــــــــــــايل املحـــــــــــــــاسبي للنفقــــــــــــــات الشخصيــــــــــــــة ضـمن محـــــــــــــــاسبة املصـــ ▪ ـــــــاريف العــــــــ

ائـد املمنوحـــــــــــــــــة . ــــف العو  الزيـادة في مختلـــــــ

ـــــــــاني  ـــــــــــــــــــــرب : مجاالت املطـــــــــــــــــــــلب الثـــــــــــــــــ  الضـــــــــــــــــــــريبيالتهــــ

 أوال: قطاع النشـــــــــــاط التجاري        

والتجزئة واملستوردين وكما هو معلوم بأن هذا القطاع يشمل هذا القطاع بالخصوص كل تجار الجملة         

ملئة من األشخاص  با64باملئة بالنسبة لألشخاص املعنوي ن ويلى  سبة 26يمسل  سبة كب رة في الجزائر وصل  إلى 

 . 2000ديسمبر  31الطبيعي ن في 

 كما هو موضح في الجدول التالي :     

 ( : توزيع التجار حسب قطاع النشاط التجاري 02رقم ) الجدول                                     

 النسبة األشخاص املعنوي ن  النسبة األشخاص املعنوي ن 

 40 اإلنتاجقطاع  40 قطاع اإلنتاج 

 24 قطاع الخدمات 34 قطاع الخدمات

قطاع االست راد 

 والتصدير

قطاع االست راد  11

 والتصدير

02 

 04 قطاع التجارة بالجملة 08 قطاع التجارة بالجملة

 56 قطاع التجارة بالتجزئة 07 قطاع التجارة بالتجزئة

 100 النسبة املئوية 100 النسبة املئوية
 2004 -2003ر ،املصدر : نوي نجاة ،فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر ، مذكرة ماجيستر ،كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسي ر،الجزائ  

  40 – 39صفحة 

ــــــــهن             الــــــــحرةثـــــــــــــــانيا :قـــــطاع املـــ

 
 لزة مبروت –فعالية الرقابة الجبائية كأداة للسد من التهرب الضريبي – ف ادة ماستر في علوم التسي ر 2015-2016   ص  271

 سمية براهيمي – ميادة بلعاي  ص  242



 ميكانيزمات الرقابة الجبائية لمكافحة التهرب الضريبي
 

9 
 

بصفة خاصة األ باء و املسام ن واملوثق ن و املسضرين القضائي ن املستشارين إن قطاع امل ن السرة يشمل      

 ،إن التهرب الضريبي في هذا القطاع يزداد ن را لألسباب التالية :

 عدد كب ر من تصساب هذا القطاع ال يصرحون بحقيقة ترقام تعمال م .  ▪

 عدم مسك الكس ر منهم الدفاتر والسجالت القانونية . ▪

 استقرار تحكام القانون الجبائي من سنة ألخرى بخصوص هذ  الفئة .عدم  ▪

 عدم إخضاع هذ  الفئة ملراقبة إال في حاالت نادرة . ▪

 ثـــــــــــــــــالثا: قطاع األشغال العمومية : 

فه  إن هذا القطاع يعرف ارتفاع كب ر هو اآلخر في مجال التهرب الضريبي ،ن را لكونه مرتبط بالبناء بكل تصنا

 ،إضافة إلى تعدد الضرائب والرسوم املفروضة على املكلف املنتمي إلى هذا القطاع ويتضح التهرب تساسا في :

 البيع ل ر الشرعي ملواد البناء. ▪

 استخدام فوات ر الشراء الوهمي ومزورة قصد االستفادة من الرسوم املسملة على املشتريات . ▪

ابعـــــــــــا : قطاع املعامالت العقا  رية :ر

يعرف هذا القطاع ارتفاع ملسوظ للتهرب يتزايد من سنة ألخرى خصوصا ما تعلق منه بحقوق التسجيل        

والضريبة على الدخل اإلجمالي ذلك ن را الرتبا ه بفئة واسعة من الجم ور من ج ة ،وضعف إمكانيات اإلدارة 

 . 1الجبائية في املتابعة واملراقبة من ج ة تخرى 

ــــــــــالث :      ـــــــــــــــــريبي :  املطـــــــــــــــــــــلب الثــــــــــ ـــــــــــــرب الضــــ ــــــــــرق قياس التهــــــــــــــ  طــــــــ

لقد اختلف  الطرق التي يستعمل ا املكلف في التهرب من دفع الضريبة ،فإنه من الصعب تقدير حجم هذ        

اهرة ،لذا من الصعب قياس التهرب الضريبي ،وذلك إلمكانية إخفاء الثروة وتن تللب املعامالت االقتصادية ال  

 والتجارية تأخذ  ابع سري .

ــــــاد الســــــــــــري :  ✓  طريقــــــــــــة االقتصــــــ

يشمل االقتصاد السري مجمل النشا ات واملداخيل ل ر املصرح بها لإلدارة الجبائية من  رف املكلف ن      

ويعتمد هذا املنهج على تحديد حجم االقتصاد السري ومن  ، ،ول ر املدرجة ضمن الساسبات الو نية

تم إخضاع ا خالله يتم حساب حجم التهرب الضريبي كون جميع املداخيل والنشا ات الخفية ال ي

 للضريبة وبالتالي فهي ال تدخل في السسابات الو نية .

 

 

 

 

 

 

 
 س ام كردودي – املعلومات املساسبية والرقابة الجبائية – مذكرة ماجيست ر – جامعة بسكرة – الجزائر – السنة  2008 ص  861
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 من تهم م اهر االقتصاد السري : 

 تنفيذ اللوائح السكومية . -

اإلفراف على عقود االستسمارات السكومية التي قد تنطوي على محاذات لبعض املنا ق دون   -

 ل رها .

 اإلفراف على عقود املشتريات السكومية . -

 ف على وسائل السصول على الخدمات العامة منخفضة السمن .اإلفرا -

 . 1فعور املكلف النزيه بالعبء مما يقلص األداء التنافس ي له -

ــــــــــة ✓ ـــــــان الـــــــــــــالكتم طريقـــــــــــــ  ادي :ـــــــــــاط االقتصـــــــكلي للنشـــ

بحيث ال يصل عنه تي معلومات وزارة املالية ،وبالتالي ال يتم دفع تي ضرائب على اإل الق ويعتبر       

الكتمان تكثر الوسائل تمانا ويساعد على وجود القطاع ل ر املن م املتمسل في وجود عدد كب ر من 

تشمل ت شطة  األ شطة االقتصادية التي تعمل بدون ترخيص وبالتالي  ي ال تسدد الضريبة وقد

صناعية وحرفية وبشكل عام يشمل التهرب كل من يمارس  شاط يحقق له دخل دون تن يعلم عنه في  

 الدوائر املالية وال يدفع عنه تي ضرائب .

 ومن تهم م اهر االقتصاد املوازي :

 البيع والشراء بدون فوات ر . -

 تحليل اإلعفاءات الجبائية عن مسارها .  -

 ألعمال .تصريحات خا ئة ألرقام ا -

 . 2تخفيف السمن املصرح به لدى الجمارت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فليح حسن  - نفف املرجع السابق – ص  1961

الدولي حول األزمة املالية واإلقتصادية السوكمة  امللتقى العاملي –حالة الجزائر  -نحو إ ار مقترح لتفعيل ىليات الرقابة الجبائية للسد من آثار  األزمة   -بوعالم  ولهي   2

  16-15ص  2009تكتوبر  21-20يومي  –جامعة سطيف  –العلمية 
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ــــــار الغش والتهــ  آثـــــــــــــ ــــاب و ـــــــــ ـــــــــــالث : أسبـــــــ ـــات مكافحتهما املبحـــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــ  ـــــــــــــــــرب الضـــريبي وآليـــــــــــ

اتجة عن التهرب الضريبي وال   إن عدم تحقيق سياسة اقتصادية فعالة ناتجة عن اآلثار الضارة الن        

الضريبي والتي تنعكف سلبا على االقتصاد الو ني من تجل هذا توجب على السلطات املختصة تن تواجه هذ  

ال اهرة في اتخاذ إجراءات صارمة في مكافحتها وكذلك إيجاد تسباب وآليات من مة تح  إ ار قانو ي تعمل 

 بالتنسيق مع مختلف هيئا ها .

 رق في هذا املبحث إلى العناصر التالية : تسباب وآثار التهرب الضريبي وآليات مكافحته .ا سيتم التط ول ذ      

ــــــــلب األول :   ــــــــــــــــــرب الضــــــــــــــــــــريبي :  املطـــــــــــــــــــــ  أسبـــــــــــــــــاب التهــــ

إن التطرق ألسباب ياهرة التهرب الضريبي ال يعني إحصاء كل األسباب التي ساهم  في ي ورها وينما الترك ز 

 على تهم ا ونذكر منها املبافرة ول ر املبافرة  

o  : ألسباب التشريعية واإلدارية والفنية وتتمسل في ااألسباب املباشرة 

 تعتبر األسباب التشريعية من تهم تسباب التهرب الضريبي وتعود إلى : : 1األسباب التشريعية  ✓

 .عقد القواعد التشريعية للن ام الضريبي ت -

 عدم وضوح الن ام الضريبي ولياب االستقرار في تحكامه مما تدى إلى لموض املبادىء الضريبية. -

 اإلضافات في سعر الضريبة بتعدد وتنوع الضرائب مما تدى إلى ترت ث رات يمكن التسلل منها بس ولة . -

 .2الن ام الجبائي يعتمد على التسريح املقدم من  رف املكلف ،وهذا ما يزيد من  سبة التهرب -

ومن ب ن هذ    األسباب اإلدارية و الفنية : توجد عدة عوامل إدارية وفنية تأثر في التهرب الضريبي ✓

 العوامل نذكر 

ثقل العبء الضريبي : افتدت و أت الضرائب بصورة ضخمة ،بسبب تزايد النفقات العامة من ج ة  -

وبسبب استخدام الضرائب كأداة من تدوات السياسة االجتماعية واالقتصادية ،وهذا ما يجعل املكلف 

 .3يلجأ إلى التهرب الضريبي

 استخدام  ريقة الحجز عند املنبع تقلل من التهرب الضريبي للمكلف . رق تحصيل الضريبة : إن  -

ضعف الوسائل املادية واملالية ،النقل والرواتب والسوافز التي ال تزال ل ر متبعة لرلبة العامل ن مما   -

 4 يدفع بها إلى التقسيط بمسؤوليا هم الوييفية .

 العدد ال ائل للمكلف ن الخاضع ن للضريبة .  -

 5 دير الوعاء الضريبي الذي يكون بأكثر تو تقل من القيمة الفعلية .صعوبة تق -

 
   84ص  1999الطبعة األولى   –دار الصقاء للنشر والتوزيع عمان   –املالية العامة  – ارق الساج  1

   43ص   2011سنة  2الطبعة  –جباية املؤسسات  ديوان املطبوعات الجامعية  –حميدة بوزيدة 2

  119ص   2007الطبعة األولى  السنة   –عمان  –دار املس رة للنشر والتوزيع   –إقتصاديات املالية العامة  –هودة  العزاوي    –محمد  اقة 3

  128ص   2000سنة    –دار وائل  –تسف املالية العامة  –تحمد زه ر فامية  –خالد  شسادة الخطيب 4

 33ص  2015_ 2014رسالة دكتوراء في العلوم التجارية سنة  –ماهية فعالية التدقيق الجبائي في السد من التهرب الضريبي   –سم رة بوعكاز 5
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o  : إن خطورة ال اهرة وملا ل ا من آثار فهي تكون نتيجة األسباب املبافرة السابقة  األسباب غير املبـاشرة

املد ي  الذكر ،وتسباب مبافرة التي تعمل على تفش ي هذ  ال اهرة واملتمسلة في نفسية املكلف و ابعه 

ومن ج ة ومحيطه االجتماعي واالقتصادي باإلضافة إلى املسيط السياس ي السائد من ج ة تخرى 

 ،وكل ا ل ا تأث رات خاصة على تأدية الضريبة .

األسبععععععاب النفسيعععععععععععة : تلعب العوامل النفسية دورا هاما في ال   الضريبي فكلما زاد الوعي بدفع  ✓

فيها ضعف الباعث على ال   منها والنقص ،وكلما كان الوعي الضريبي ضعيفا الضريبة لدى املكلف 

كان الباعث النفسا ي على التهرب قويا وملموسا ،ونقصد بالوعي الضريبي مدى اقتناع املكلف بدفع ما 

عليه من التزامات وتحمل ا باقتناع ،ومعرفة القيمة التي يستوجب عليه تن يسددها ويذا تحقق ذلك 

   الضريبي ومن ب ن االعتقادات النفسية الراسخة في تذهان املكلف ن ما يلي :يقل ال 

اعتقاد املكلف بأن الضريبة اقتطاع مالي بدون مقابل ،إذ من الصعب ألي فرد منا تن يتخلى عن مبلغ  -

 مالي دون يحصل على تي مقابل مادي تو معنوي .

عد تصرفا مخالفا وتنه ال يشكل خسارة ألحد ما اعتقاد البعض من األفراد بأن التهرب من الضريبة ال ي -

 دام  الدولة شخصا معنويا .

االعتقاد السائد بأن الضريبة بمسابة عقوبة متجسدة في فكل مبالغ تدفع إلى اإلدارة الجبائية مقابل   -

 1ممارستهم بنشاط ما . 

ي ،فكلما كان  حالة املكلف األسبععععععععععععاب االقتصادية : لألسباب االقتصادية دورها في ال   الضريب ✓

االقتصادية متدهورة إلى جانب السالة االقتصادية العامة كلما كان ال   الجبائي كب ر والعكف 

 صسيح .

الوضعية االقتصادية العامة : ترتفع مداخيل األفراد في فترة اإل عاش االقتصادي وترتفع بذلك قدرا ها  -1

النهائي الضرائب التي يجمع ا منهم املكلف ويسددها إلى الخزينة مما الشرائية فيتحمل بذلك املستهلك 

يؤدي إلى تقليل ال   الضريبي ،تما في فترات الركود االقتصادي تنتشر السوق املوازية ويؤدي إلى  

 . 2اختالالت في بنية االقتصاد الو ني

اضح في توقات األزمات الوضعية االقتصادية للمكلف : ي  ر سلوت املكلف اتجا  الضريبة بشكل و  -2

حيث تنخفض املداخيل وتصبح الضريبة تشكل عبء ثقيل على املكلف مما يدفعه إلى تجنب 

تسديدها ،هذا في حالة األزمات ،تما في حالة الرخاء االقتصادي حيث تزيد املداخيل فقد يدفع املكلف 

 بالضريبة ما عليه اتجا  الخزينة لي  ر م  ر املوا ن الصالح .

ععععاب السياسية : وهذا يرمي بالبالد إلى زيادة وتفاقم حاالت التهرب وهذا إلحساس م بضعف األسبع ✓

 السلطة العامة وعدل ا على است الل ا األمسل للموارد.
 

 
 145مرجع سبق ذكر  ص  –ناصر مراد   1

   146مرجع سبق ذكر  ص –ناصر مراد  2
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األسععبععععععععععععععععععععععععاب االجتماعية والتاريخية : إن لل   الضريبي عالقة متينة مع العالقات التي تربط املوا ن ن  ✓

الدولة ،لذا فال   تحيانا هو التعب ر املبافر عن عجز الدولة بصفة عامة ،والضريبة بصفة خاصة، ب

وكشكل من تفكال التمرد على ما يحصل من األفراد باضط اد الدولة ل م ،فمنذ االحتالل العسما ي  

موال السكان  للجزائر الذي تال  االستعمار الفر س ي تي في تلك السقبة التاريخية ،ما  ي إال سلب ت

األصلي ن ،هذا التطور بقي راسخا في األذهان ثابتا إلى يومنا هذا وهنات عدة عوامل ساعدت على  

 ترسيخه نذكر منها :

ا عدام عامل السقة ب ن املوا ن ن نتيجة عجز اإلدارة من القضاء على بعض اآلفات االجتماعية كالرفوة   -

 ........ .واالختالس األموال واست الل النفوذ 

ـــــــــــار  الغــــــــــــــــش والتهــــــــــــــ  ــــــاني :  آثـــــــ  رب الضـــــــــــــــــريبياملطـــــــــــــــــــــــــلب الثـــــــــــــ

ضريبي فيما للتهرب الضريبي آثار بال ة الخطورة على اقتصاديات كل دولة وعليه يمكن حصر آثار التهرب ال       

 يلي :

 اآلثـــــــــــــــــــار االقتصــــــــــــــــــادية : ❖

والخارجية التي بات من املعروف كونها ضرائب ل ر مؤجلة، ترهق كاهل اللجوء للقروض الداخلية  

 1 األجيال القادمة .

 2 بالخزينة.رفع تسعار الضرائب تو فرض ضرائب جديدة لتعوض الدولة النقص الساصل  

التأث ر على القدرة التنافسية ب ن املشروعات في الدولة، فاملشروع الذي ال يدفع ضريبة تكون  

 3 وضعيته املالية تحسن حيث تقل تكاليفه، وهذا يشكل إرادة له.

 ي ور تزمة رؤوس األموال ،وذلك من خالل فتح حسابات بنكية خارج الدولة . 

  هريب األموال إلى الخارج .  

خفاء املكلف لرقم تعماله وترباحه عن  ريق االكتناز مما يؤدي إلى إنقاص إيرادات الدولة ويضعاف إ 

  االستسمار املسلي ،باإلضافة إلى إعاقة التقدم االقتصادي .

ـــنفسية واالجتمـــــاعية : ❖  اآلثــــــــــــــــــار الــــــــــ

 كب را بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل عدم املساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخالال 

العبء األكبر منها دائما املكلف ن الذي ال يستطيعون التهرب تو السارصون على تداء واجبهم االجتماعي 

 والو ني في تداء الضريبة .

سقة التهرب الضريبي يضاعف إيمان املجتمع بدور الدولة بتحقيق الخدمات الضرورية لألفراد ويقلل ال 

 .4باإلدارة وتصبح الضريبة عامل إفكال تخالقي

لياب السقة في سياسة الدولة مما يؤدي إلى تفضيل النفع الخاص عن العام واالمتناع عن دفع  

 الضرائب ومشاركة النفقات العمومية  

 
     فوزي عطوي – املالية العامة – منشورات السلبي السقوقية – ب روت لبنان – الطبعة األولى – سنة 2003 ص  2801

 فوزي عطوي – املالية العامة – منشورات السلبي السقوقية – ب روت لبنان – الطبعة األولى – سنة 2003 ص  2802
 85ص  2016جامعة األزهر  سنة  -ة  رسالة ماجست ر في املساسب –حوكمة الشريكات ودورها في السد من ياهرة التهرب الضريبي  –محمد نور الديني البريمي  3

 خالد شسادة الخطيب – تحمد زه ر فامية – تسف املالية العامة -  سنة 2012 ص  1234
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 تدهور السف الجبائي لدى املكلف ن . 

 تعميق الفوارق االجتماعية . 

 اآلثــــــــــــــــــار املـــــــــــالية : ❖

 الناحية املالية وعدم قدر ها على الوفاء بالتزاما ها اتجا  األفراد في :يؤدي التهرب إلى آثار سيئة من  

 إلساق الخسارة في الخزينة العمومية . 

 انخفاض حصيلة اإليرادات بخلق تذبذب في امل زانية العامة . 

 .  1محدودية إيرادا ها الضريبية واإلحالل بمبدت العدالة في توزيع األعباء  

ــــغش الضــــــاملطــــــــــــــــــ ــــــــــات مكافحــــــــــة الـــــــــــتهرب والـــــــــــــ ـــــالث : آليـــــ  ــــــــــريبي  ـــــلب الثـــــــــــــــ

تعمل الدولة جاهدة على مكافحة وردع ياهرة التهرب الضريبي وذلك من خالل تسليط الضوء على كل من       

 دارة .التشريع واملكلف واإل 

 بالنسبة للتشريع : -1

 يجوز ملويفي الضريبة ضمن القانون اإل الع على امللفات التي بحوزت املكلف . حـــــــــــــــــق اإلطـــــــــالع : •

تقرير إقرار املؤيد باليم ن : تلجأ بعض التشريعات الضريبية إلى  لب حلف اليم ن من املكلف بشأن  •

 للدوائر .التصريحات املقدمة 

تج ز بعض القوان ن لكل شخص تن يقدم معلومات تساعد في اكتشاف  الغير :التبليغ بواسطة  •

 التهرب الضريبي لدى الدوائر الضريبية .

ائب: • إعادة صيالة القوان ن الضريبية بما تتالئم مع الت  رات  عدم املبالغة في تعدد الضر

 بالسعر والعدد القابل للتطبيق . االقتصادية االجتماعية والسياسية تي فرض ضرائب

لجوء الدولة إلى اقتطاع الضريبة من مصدرها ،وذلك لكي تضمن إيرادها والتقليل املنبع :اية من البد •

 احتمال التهرب كاقتطاع الضريبة من الدخل قبل توزيع ا .

امات لجوء مع م التشريعات الضريبية إلى وضع لر  توقيعات عقوبات على املتخلفين عن الدفع : •

على املكلف ن الذين يمتنعون عن دفع الضريبة في موعدها  ،تي إضافة مبلغ مقدر من مصلسة  

 الضرائب للضريبة املفروضة .

ال تأتي كل ا إال إذا  على مستوى اإلدارة الضريبية : إن جملة اإلصالحات التي لسق  النصوص الضريبية  -

من الكفاءة والتن يم ، وعلى هذا األساس فإن   كان تنفيذها على يد هيئة تنفيذية على مستوى مقبول 

 فعالية الن ام الضريبي تستلزم وجود هيكل إداري من م وعصري .

الجانب البشري : إن تزايد  شا ات األفراد املرتبطة بالضريبة يتطلب تدعيم ال ياكل اإلدارية الضريبية  -

مللفات التي يجب دراستها فاالختالل باإلمكانيات البشرية من تجل تن تسد النقص بينها وب ن عدد من ا

تصبح واضسا ب ن ويائف اإلدارة الضريبية ويمكانيا ها البشرية ،األمر الذي دفع مصالس ا إلى توييف  

 
  171ص – 2003السنة  –الجزائر  -جامعيةديوان املطبوعات ال  –إقتصاديات املالية العامة  –محمد عباس محرزي  1
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عدد كب ر من املويف ن لتلبية حاجيات اإلدارة على املدى القريب وقد حرص  املصالح الضريبية كذالك 

 وا  وتن يم التربصات الدورية والندوات . على املدى القص ر للمويف ن للرفع من مست

الجانب املادي : إن تعدد م ام اإلدارة املختلفة سواء املتعلقة بإحصاء املكلف ن والبحث عن املادة   -

الخاضعة للضريبة وتجديد وعاء تحصيل ا تو حتى تلك املتعلقة بعمليات التفتي  والرقابة ملختلف 

مقرات مج زة باملرافق الضرورية ،ووسائل مادية متطورة تتجاوب مع  امللفات ،يجعل من الضرورة توفر 

مقتضيات العصر حرصا على املتابعة الجيدة للملفات ،يجب فحصل ا في توقات قياسية وكذلك س ولة 

تخزينها ،وتصبح تعميم اإلعالم اآللي في تسي ر مختلف األعمال الضريبية الضرورية حتمية للسد من تي  

يبي حيث يكتس ي اإلعالم اآللي تهمية بال ة كما تنه يس ل عملية الرقابة ببرمجة صور للتهرب الضر 

 .  1امللفات ، وبالتالي الكشف املبكر عن تي عملية احتيالية

يجب تن  هتم اإلدارة الضريبية بمراعاة وتنمية الوعي الضريبي على املستوى املكلف بالضريبة :  •

 ن بالتطبيق العادي للضريبة ،وين هذ  الضريبة تستخدم للموا ن ن وبعث اال مئنان لدى املوا ن

لتنمية املشاريع املختلفة في الدولة وذلك عن  ريق  شر التوعية الضريبية بوسائل اإلعالم املختلفة 

كاإلذاعة والتلفاز والصسف والنشرات املختلفة التي تب ن حسنات مساهمة األفراد في التكاليف العامة  

لدى املكلف ن بحيث يشعر املكلفون بأن ما يدفعونه من ضرائب ،وينما يذهب  ،وينماء السف الو ني

 للخزينة العامة ،وبالتالي يعود ل م وعلى املجتمع بالنفع العام .

وتلجأ الدول املتقدمة في تنمية الوعي الضريبي وخاصة الواليات املتحدة األمريكية بإلزام األشخاص الذين           

دوالرات وتقصد من  10و 05خارج نطاق اإلخضاع الضريبي كأن تكون دخول م تقل من نصاب بالسد األد ى ب ن 

بي لديه بحيث يشعر بأنه يساهم في األعباء العامة  وراء  دفع هذا املبلغ الزهيد لتنمية ويحياء الوعي الضري

 للدولة .

إن مكافحة التهرب الضريبي عن  ريق املكلف يكون في األساس ف رفع درجة وعيه ويفعار  باملساواة تمام         

 2القانون الضريبي، فضال عن بيان املتهرب ن وصرامة عقابهم.
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ــــــــــل األول :                                            ــــــــــــــــــ ــة الفصــــــــ ـــــــــــــــــ  خالصــــــــــــــــــــــــــــ

خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل ي  ر لنا بأن الضريبة وسيلة ناجسة إذا ما تحسن استعمال ا و هذا        

 املجاالت . ن را لألهداف التي ترمي إلى تحقيق ا في جميع

كما تعتبر ياهرة ال   والتهرب الضريبي تهم تحد التحديات التي تواج  ا السياسة الضريبية فحاولنا        

التقرب من هذ  ال اهرة في ال وص في مف وم ا ،فاتضح لنا الفرق ب ن التهرب وال   الضريبي يكمن في كون 

 يعاقب عنها القانون تي هو تن يتخلص الفرد من دفع األول ال يقوم بمخالفة تحكام التشريع الضريبي التي ال

الضريبة في مجال جاذبية القانون ، تما السا ي ف و مخالفة القانون التي تندرج تح  كل  رق ال   والتدليف 

 من تجل إعطاء عرض خا ىء وتفس ر م لل للواقع ،تي عبارة عن مخالفات يعاقب عليها القانون .
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ــائية كآليــــــــــــــ                              ـــــــــــــــــريبي  الفصـــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني :  الـــــــــــــــــــــــرقابة الجبــــــــــــــــــ ــــــــــــــرب الضـــــــ ــــة ملكافحــــــــــــــــة التهـــ  

ـــد :تمهيـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

إن الرقابة الجبائية من تهم الوسائل التي ساهم  في التقليص من حدة ال   والتهرب الجبائي ن اللذان         

يتسببان في نزيف مالي حاد يسقل كاهل الخزينة العمومية و يستنزف مواردها باستمرار، فقد حقق  عدة نتائج  

لف فالرقابة الجبائية عبارة عن سلطة تتمتع بها اإلدارة الجبائية استناد إلى  إيجابية لكونها مرتبطة مبافرة باملك

نصوص التشريع الجبائي و ي باملقابل املنطقي والطبيعي لن ام الجبائي التصريحي الذي يعتمد على املعلومات 

ة صالحيا ها  املقدمة من  رف املكلف املتعلقة بشخصه وبنشا ه ومداخله وعلى اإلدارة الجبائية عند ممارس

 حماية حقوق وممتلكات املكلف .

 ولتوضيح ذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثالث مباحث :  

ــــــــــــــــــجبائية . - ــــــــــــــــرقابة الــــــــــ  ماهيـــــــــــــــة الـــــــــــــ

ــــــواجهها . مبادىء الرقابة  - ــــياتها والصعوبات التي تــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــجبائية وآلـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــجبائية في مكافحــــــــــــــــــــــــــــــة  - ــــــــــــــــــ ـــرقابة الــــ ــــــــــــــــــ   .الضريبي ب التهـــــــــــــــــــــــر دور الــــ
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ـــــــ ــــــــــــــاهية الــــــــــــــــــــرقابة الــــــــ ـــــــث األول : مـــــــ  ــــجبائية املبحـــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقابة الجبائية من تهم اإلجراءات التي تسعى اإلدارة من ورائها إلى املساف ة على حقوق الخزينة .       

تهم الخالفات املتممة لسلقات الن ام العام للدولة ال ادف للسد من ياهرة ال   والتهرب  كما تعتبر من      

الضريبي، لذا كان الزما إعطاء الرقابة الجبائية صي تها العامة ومف وم ا الخاص كباقي الن م املتعارف عليها  

قانونية تعطيها الطابع  ويكون ذلك بتقديم تعاريف تكاديمية ل ا تب ن خصوصيتها زيادة على ذلك تعاريف 

 الشرعي في مزاولتها .

ــــــــب األول : تعريف الرقابة الجبائية   املطلــــــــــــــــ

تعد الرقابة الجبائية جزء ال يتجزت من الرقابة العامة التي تفرض ا الدولة العامة للسفاظ على مصادر تمويل       

 وامل زات تتصف بها عن باقي تفكال الرقابة .الخزينة العمومية إال تن ل ا بعض الخصوصيات 

تعتبر الرقابة إحدى الويائف األساسية التي تقوم بها تج زة متعددة ب ية التأكد من  مفهوم الرقابة :  

تحقيق النشاط املالي في حدود السياسة العامة ل ا ،كما تعمل على الكشف عن السلوكات تال تخالقية 

ة في املؤسسات اإلدارية ومن تهم التعاريف املقترحة للرقابة نتعرف على  وال قانونية مسل الرفوة والسرق

 :تنها 

تقوم على التحقق مما إذا كان كل ش يء يس ر وفقا للخطة املرسومة والتعليمات الصارمة  -

والقواعد املقررة ،تما موضوع ا ف و تبيان نواحي الضعف تو الخطأ من تجل تقويم ا ومنح  

 تكرارها .

ا الوسيلة املجدية لقياس األداء من تجل التأكد من تن األهداف قد تحقق  وتن تعرف على تنه -

الخطط قد وضع  موضع التنفيذ بالطرق الصسيحة كما تنها تستطيع تن تسبق األحداث 

 وتعمل على التنبيه من االنحرافات قبل وقوع ا  ليتم التنفيذ وفقا ملقاييف مقررة . 

عالجية  هدف إلى التعرف على نقاط الضعف والخطأ من تجل العمل  ومما سبق  ستخلص تن الرقابة وسيلة

 على تصسيح ا ومعرفة منا ق الخلل واالنحراف قبل وقوع ا من تجل تفاديها .

 ي مجموع االقتطاعات اإلجبارية املفروضة من  رف الدولة والتي تضم الضرائب مفهوم الجباية :  

وتأخذ الضرائب األسد من الجباية من حيث حجم والرسوم واإلتاوات واملساهمات االجتماعية ،

املداخيل ومجال فرض ا ألن الضريبة ال ترتبط بخدمة مبافرة يتلقاها املكلف ن  ر دفعة إياها كما هو  

 تن الشأن بالنسبة للرسم . 

 

ال يختلف مف وم الرقابة في الن ام الجبائي عن مف وم الرقابة في نطاق ا   مفهوم الرقابة الجبائية : 

واسع فهي الوسيلة األكثر نجاعة للكشف عن موا ن ال   والتهرب الجبائي ويمكن تعريف الرقابة ال

 الجبائية :

تعرف الرقابة الجبائية على تنها الرقابة  ي املقابل املنطقي للن ام الجبائي التصريحي إذ تن املكلف  -

 تصريحات لإلدارة الجبائية .بالضريبة يقوم بتقديم املعلومات املتعلقة بنشاط مداخيله على فكل 

تعرف على تنها  ي الوسيلة الضرورية لضمان املساواة ب ن األفراد في دفع الضريبة وتشكل فرط من   -

 الشروط األساسية والفعالة لتحقيق منافسة فريفة وعادلة ب ن املؤسسات .
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بالضريبة الخاضع ن تعرف على تنها فحص للتصريحات وكل سجالت ووثائق ومستندات املكلف ن  -

ل ا، سواء تكانوا ذو شخصية  بيعية تو معنوية وذلك بقصد التأكد من صسة املعلومات التي 

 1تحتويها ملفا هم الجبائية .

الرقابة الجبائية  ي مجموعة من اإلجراءات والتقنيات التي تستعمل ا اإلدارة الجبائية للتأكد من  -

من  رف املكلف من خالل اعتمادها على حق الرقابة  مصداقية البيانات والتصريحات املكتتبة

 .2ن والتحقيق بموجب القانو 

ومن التعاريف السابقة  عرف الرقابة الجبائية على تنها مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بها األج زة       

بالضريبة  املكلفة بالرقابة الجبائية للتأكد من صسة التصريحات واملعلومات املقدمة من  رف املكلف ن

في إ ار  قوان ن محددة  هدف إلى التقليل من التهرب الضريبي ،وكل التجاوزات الجبائية امل ددة  

 لالقتصاد الو ني.

ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــاني : أشكــــــــــ ـــمطلب الثـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــجبائية ال الــــــــــالـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــرقابة الـــــــــــــ

تعمل الرقابة الجبائية على التسب  في صسة التقارير املودعة مع النسب املطبقة و ريقة احتساب           

الضرائب املتتبعة ،للتأكد خاصة من تن املكلف بالضريبة لم يرتكب تخطاء ياهرية وينه لم يس و عن ذكر 

علومات الخاصة به ،وتختلف عملية فحص اإلقرارات باختالف تفكال الرقابة الجبائية ،وعليه يمكن  بعض امل

 تصنيف ا إلى رقابة داخلية وخارجية :

ـــــداخلية : -1  الــــــــــــــــــــــرقابة الــــــــــــــــــ

ومراقبة تصريحات املكلف بالضريبة وتتم على مستوى مفتشية الضرائب ،حيث يقوم مدير املفتشية بفحص 

 .3دون التنقل إلى مقر  شا ه وتشمل كل من الرقابة الشكلية والرقابة على الوثائق

 

 الرقابة الشكلية :  ❖

تعد تول عملية تخضع ل ا التصريحات املقدمة إلى مكتب الرقابة ،تخص مجمل التدخالت التي ل ا عالقة             

بتصسيح األخطاء املادية ال اهرة في التصريحات واملالح ة من  رف املراقب ن الجبائي ن ف ذا النوع ال يؤخذ 

ت بل  هتم بالشكل الذي قدم  به املعلومات وتعتبر بع ن االعتبار مدى صسة املعلومات التي تحمل ا التصريحا 

 مرحلة تحض رية للرقابة على الوثائق .

 وال دف من هذ  الرقابة يتمسل في :      

 تصسيح األخطاء املادية املستواة من  رف املكلف . -

 التأكد من تن امللف املقدم يحتوي على جميع الوثائق . -

 .2التأكد من هوية وعنوان املكلف  -

 
 
 

تكتوبر  29  - 28قاملة يومي  45ماي  8جامعة –امللتقى الو ني حول الرقابة الجبائية في الجزائر  –فعالية الرقابة الجبائية في يل ن ام معلوماتي جبائي   - عيمة تكلي  1

  4ص   2015

 2بوعالم ولهي – نفف املرجع السابق – ص 6
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 بة على الوثائق :الرقا ❖

الرقابة على الوثائق  هتم بإجراء فحص فامل للتصريحات الجبائية املكتتبة بمقارنتها باملعلومات املتوفرة           

في امللف الجبائي للمكلف الذي بحوزت اإلدارة ،وكذا مجمل املعلومات التي يتم السصول عليها من بعض  

 ا مع ا املكلف ،فاملراقب يقوم بتحليل ودراسة مدى ترابط األرقام املقدمة اإلدارات واملتعلقة بالبيانات التي تبرم

في سنة التصريحات مقارنة مع السنوات السابقة للوصول الكتشاف األخطاء املرتكبة ،وفي حالة وجود بعض  

ال موض بإمكانه  لب توضيحات من املكلف بصي ة ففوية تو كتابية فيما يخص املعلومات ،وفي حالة رفض 

املكلف للطلب يعيد املسقق كتابة  لب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للسصول على تبريرات 

وتوضيحات إذ تن ال دف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف املكلف ن ل ر األمناء وتصسيح األخطاء املرتكبة في 

املعمقة ،إذا وجد املسقق تن هذ   التصريحات ،كما تساعد في اختيار امللفات التي تشكل موضوع للرقابة

 اإلجراءات ل ر كافية فيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و ي الرقابة الخارجية .
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 (:  مخطط الرقابة على الوثائق01الشكل رقم )             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: من إعداد الطالبتين املصدر  

 

ـــــــرقابة الــــــــــــــــــــخارجية : )الرقابة في عين املكان( :  الـــــــــــــــ

تعد الرقابة الخارجية تو الرقابة في ع ن املكان تدخل مبافر لألمكنة التي يداول املكلفون ت شطتهم بهدف         

التأكد من صسة املصرح بها من املعلومات عن  ريق الفحص امليدان للدفاتر والوثائق املساسبية ،وهذا ب رض  

 الرقابة ما يلي :ما صرح به وما هو موجود في الواقع ويشمل هذا النوع من 

 وجود نقائص
وجود نقائصعدم   

  تجاوزات وإغفاالت -
 خطيرة 

صعوبة تحديد  -

الضرر الجبائي 

واكتشاف  هرب  

 الضريبي

اقتراح تقديم  -

امللف الجبائي على 

الرقابة الجبائية 

 املعمقة 

نقائص    -

 مستخرجة

فوارق مكتشفة -  

 لب معلومات   -

وتوضيحات من  

تجل التسوية 

 الجبائية

 يحتفظ امللف في مكانه

 الرقابة على الوثائق



 ميكانيزمات الرقابة الجبائية لمكافحة التهرب الضريبي
 

22 
 

التحقيق في املساسبة : هو مجموع العمليات التي تستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية  -

املكتتبة من  رف املكلف بالضريبة وفحص محاسبا ها ،وبالتأكد من مدى تطابق ا مع املعطيات 

 1 املادية رو ي تمف كل الضرائب والرسوم م.

طرق والوسائل العلمية والعملية التي تساعد في صسة وتن يم املساسبة  وتتمسل هذ  الرقابة في إتباع ال

باعتبارها مصدر كل البيانات واملعلومات املالية ،ول ذا افترط املشرع الجبائي ضرورة مسك محاسبة قانونية  

 حتى يتم التحقيق املساسبي ،ويجراء كل التحريات لتأسيف وعاء الضريبة ومراقبتها .

من وراء عملية التحقيق املساسبي هو إبراز كل األخطاء املتضمنة في محاسبة املكلف   إن ال دف األساس ي

 2ب رض التأكد من صسة وعاء مختلف الرسوم والضرائب املستحقة التي قدمتها املساسبة .

التحقيق املصوب :هو تحقيق جزئي ،ينسب على جزء من املساسبة ،كأن يكون قاصر على نوع مع ن  -

الضرائب التي تحدد على تساس هذ  املساسبة ،وال يجوز فيه سوى مراقبة تو  لب وثائق  من 

توضيحية عادية كالفوات ر ،العقود ،وصول  لبيات ،وال يجوز بأي حال من األحوال فحص معمق  

التحقيق املجمل رالوضعية الجبائيةم : عرفته املديرية 3 ونقدي ملجمل محاسبة املكلف بالضريبة .

ة للضرائب على تنه مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن كل فارق ب ن الدخل العام

السقيقي للمكلف و الدخل املصرح به تي بصفة عامة التصريحات على الدخل العام ، تما  

عرفه على تنه مجموعة العمليات التي  هدف إلى مراقبة صسة  (therrylambert)االقتصادي

لخاضعة للضريبة على الدخل مقارنة بالدخول املصرح بها مع إجمالي  تصريحات الدخول اإلجمالية ا

 .4الدخول املسققة

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  1 بوعالم ولهي – نفف املرجع السابق  - السنة  2015 ص  7 

 45ماي  8جامعة –امللتقى الو ني  حول الرقابة الجبائية في الجزائر  –قدرة التحقيق املساسبي على دعم الرقابة الجبائية في الجزائر   -سعاد مالح   2

   6ص  2015تكتوبر  29 -28قاملة  يومي 

جامعة  –رسالة حالة في مديرية الضرائب لوالية تم البواقي مذكرة ماجيس ر  –مساهمة التدقيق املساسبي  في دعم الرقابة املالية  –إلياس  قالب ذبيح 3

  25ص   2011بسكرة  سنة 
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التحقيق في  
 المحاسبة 

الرقابة على 

الوثائق              
                          

 ( : أشكال الرقابة الجبائية 02الشكل رقم )                   

 تفكال الرقابة الجبائية                                       

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

الجزائر  -2دون ذكر دار النشر الطبعة –الرقابة الجبائية على املكلف ن بالضريبة في الن ام الجبائي الجزائري –مصطفى عوادي ،يو ف عوادي   املصدر: 

 11ص  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة الخارجية

التحقيق المعمق  
في مجمل  

 الوضعية الجبائية

التحقيق 

املصوب في 

 املساسبة
 

 الرقابة الداخلية

 الرقابة الشكلية 
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاب وأهـــــــــــ ـــــــــــــــــــالث : أسبـــــــــــــــــ ــــداف الرقابة الجبائية الــــــــــــــمطلب الثـــــ  ـــ

هنات عدة تسباب دع  إلى ضرورة إيجاد ن ام رقابي جبائي تختص اإلدارة الجبائية بتطبيقه بصفتها           

از الفني الذي يخول له مسؤولية التنفيذ التشريع الجبائي عن  ريق فرض وتحصيل ضرائب الرقابة عليها الج 

 سعيا لتحقيق األهداف الجبائية .

ــــجب ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرقابة الــــــــــــــ  ائية أوال : أسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــ

حرية املكلف بالضريبة في التصريح بمداخله : بما تن األن مة الجبائية السديسة تن مة تصريحية  ✓

نفسه من خالل تقديم املعلومات املتعلقة بنشا ه   تسمح للمكلف بالتصريح بمداخله من تلقاء

ومداخله لإلدارة الجبائية باعتبارها تساس لتحديد الوعاء الضريبي ويفترض تنها صسيحة ما لم يسب  

العكف ،للتأكد منذلك   وجدت الرقابة الجبائية ملراقبة هذ  التصريحات كالتأكد من صستها مطابقتها  

 .1ملا هو موجود في السقيقة

محاربة التهرب الضريبي : يسعى بعض املكلف ن بالضريبة إلى التهرب من دفع ا عن  ريق التحايل بشتى  ✓

الطرق املختلفة ،باإلضافة إلى ضخامة هذ  ال اهرة وتوسع نطاق ا كصعوبة قياس ا ،لذا دع  

تهرب الضرورة إلى وجود آلية رقابية  هدف إلى املساف ة على حقوق الخزينة من خالل محاربة ال

 .2الضريبي

ــــــــــــــــرقابة الـــــــــــــــــ ــــــــــــــداف الـــــــــــــ ــــــــــــجبائية ثـــــــــــــــانيا : أهــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 إن لكل عملية نقوم بها لرض ومن ب ن هذ  األهداف التي تسعى ألهداف الرقابة  ي :       

ال دف املالي واالقتصادي : حيث  هدف الرقابة الجبائية إلى املساف ة على األموال العامة من التالعب   ✓

للخزينة  والسرقة تي حمايتها من كل ضياع بأي فكل من األفكال ،وهذا لضمان دخول إيرادات تكبر 

العمومية وبالتالي زيادة األموال املتاحة لإلنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية االقتصادية 

للمجتمع ويذ تن األهداف االقتصادية للرقابة الجبائية موجودة ضمن العالقة املركزية ب ن االقتصاد 

 .والجباية

ا لإلدارة الضريبية من خالل الخدمات واملعلومات التي ال دف اإلداري : تلعب الرقابة الجبائية دورا هام ✓

 تقدم ا والتي تساهم بشكل كب ر وحيوي في زيادة الفعالية واألداء ويمكن تحديدها في النقاط التالية :

 تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه إلى توجه النقص والخلل والتشريعات املعمول بها . -

ء وهذا يساعد اإلدارة الجبائية في املعرفة واإلملام سببها كتقييم  تحديد االنحرافات لكشف األخطا -

 األثر املالي وبالتالي اتخاذ القرارات املناسبة ملواج ة املشكالت التي تنجم عن ذلك .

 تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد اإلحصائيات مسل  سب التهرب الضريبي . -

 ال دف االجتماعي : يتمسل في  ✓

 انحرافات املمول بمختلف صورها تو تقص ر  في تداء وتحمل واجباته اتجا  املجتمع .محاربة  -

 
  10ص   2018سنة  18املادة  -قانون اإلجراءات الجبائية      1

  237ص  2000مركز اإلسكندرية  بالكتاب سنة  –مبادئ املالية العامة  –حامد عبد الجيد دراز     2
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 تحقيق العدالة الجبائية ب ن املكلف ن للضريبة . -

ال دف القانو ي : يتمسل في مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات املالية للمكلف ن للقوان ن  ✓

املسؤولية واملساسبة ملعاقبة املكلف ن للضريبة على واألن مة ولذلك  تركز الرقابة الجبائية على مبدت 

  تي انحرافات ومخالفات .
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ـــــــجبائية وآليـــــــ ــــــــــــــــــثاني : مبـــــــادىء الـــــــرقابة الــــ  ــــــــاتها والـــــــــــــصعوبات التي تــــــــواجههـــــــــــا  املبحــــــــــــــــــــــث الـــــــــ

واملبادىء واآلليات التي تكفل ل ا تحصيالت تحاول اإلدارة الضريبية االعتماد على مجموعة من الوسائل         

ضريبية في املستوى من ج ة ومكافحة ال   والتهرب الضريبي من ج ة تخرى وما اعتمادها على الرقابة 

والتحقيق الجبائي مع تعزيز اإلدارة بالوسائل ما هو إال إجراء تعتمد عليه الدولة لجعل الضريبة تلعب الدور 

 ات االقتصادية والضريبية .الفعال في سياسة اإلصالح

 وعليه سيتم التطرق في هذا املبحث إلى : مبادىء وآليات الرقابة الجبائية والصعوبات التي تواج  ا .       

ـــــــــــ ــــــرقابة الــ ـــادىء الـــــــــــــــــــــ ــــــــــمطلب األول : مبـــــــــــــــــــــــــ  ـــجبائية ومظــــــــــــــــــاهرها  ــــالـــــــــــــــ

ــــــــــــــــجبائية :  ➢  أهم مبـــــــــــــــــادىء الــــــــــــــــــرقابة الـ

 كي تؤدي الرقابة الجبائية ويائف ا البد من توفر املبادىء األساسية واملتمسلة في : 

املقومات األساسية للرقابة الجبائية حيث إقامة ن ام ضريبي محكم : يعتبر الن ام الضريبي من ب ن  ▪

تعكف نوعية السلطة التشريعية في املجتمع على التشريعات التي تناسبها بصفة عامة ومن بينها الن ام 

 الضريبي، ولذلك فإن تطبيق الرقابة الجبائية يتطلب وجود ن ام ضريبي فعال .

ترقية وتطوير اإلدارة الجبائية : إن التشريع الضريبي ال يكفي بمحاربة التهرب الضريبي ما لم يرفق  ▪

بإدارة جبائية فعالة والتي يجب توفرها على مستوى عالي من التطور والكفاءة ،باإلضافة إلى توفرها  

لى تحسن وجه إال تن اليد على اإلمكانيات البشرية واملادية الالزمة ،والتي يمكنها من تداء وييفتها ع

 العاملة ال تفي بال رض إذا لم تكن ذات خبرة وكفاءة في امليدان 

ــــــجبائية : ➢  أهــــــم مظـــــــــــــــاهر الـــــــــــــــــــرقابة الـــــــــــــ

 تتمسل م اهر الرقابة الجبائية في :

وتعرف على تنها السلطة املعترف بها لإلدارة الرقابة الجبائية :  ي قبل كل ش يء  ي مف وم قانو ي  ▪

الجبائية لتصسيح النقائص ، الس و ،اإللفاالت تو األخطاء املرتكبة تثناء فرض الضرائب على املكلف ن 

بها تن هذ  السلطة ذات تهمية قصوى وتكس ي قيمة دستورية فالدولة يخول ل ا دستورية إلزامية 

 . للرقابة حتى ال يكون هنات  هرب ضريبي

الرقابة الجبائية :  ي نتاج مجتمع ،وينه من الصعب تقييم ياهرة التهرب الضريبي والتي ال يجوز خلط ا  ▪

مع مف وم ال   الضريبي والتي يمكن اعتبارها وسائل قانونية من  رف املكلف بالضريبة قصد 

 تخفيض مساهماته الضريبية .

ماله رلم املج ودات املبذولة من قبل اإلدارة تكتس ي الرقابة الجبائية بعد إ سا ي والذي ال يجب إه ▪

الجبائية ملساربة ال   ،فإن ما يجب اإلفارة إليه في مع م الدول ،هو تن الرقابة الجبائية ال تقتصر 

إال على عدد قليل من املكلف ن ،فاملكلف محل الرقابة الجبائية ال يتقبل بس ولة التحقيق الذي تجري 

املكلف ن بالضريبة ترتكز على القلق الذي يصيبهم باإلضافة إلى اإلربات  عليه ،إن تللب وتهم ت ليمات

اتجا  اإلدارة الضريبية ،باإلضافة إلى الشكوت و الشبهات التي تحوم حول ا وكذا إحساسه بالضعف 

اتجا  اإلدارة فاملكلف بالضريبة ال يجب تن يشعر بالضعف اتجا  اآللة اإلدارية بل يمتلك حقوق 
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رة الجبائية وهذا في كل مراحل الرقابة الجبائية سواء تثناء السريان كل عمليات تو بالنسبة  مقابل اإلدا

  1للنتائج التي يمكن الوصول إليها .

ــــــــــــــ ــــــــات الـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــاني : آليـــــــ ــــــــــــمطلب الثــــــــــ ـــــــــــــجبائية ـــرقابة الـــــــــــــــ  الـــــــــ

تتوقف فعالية الرقابة الجبائية على فعالية اإلدارة الجبائية ،األمر الذي يتطلب من هذ  األخ رة اتخاذ           

مختلف اإلجراءات التحسيسية واملادية ،التي من فئنها تفعيل دور مصالح الرقابة الجبائية في القيام بم متها  

وجودها واملتمسلة في ياهرتي ال   والتهرب الضريبي اللتان تؤثران على السصيلة الضريبية وتحقيق ال دف من 

 وعليه  ستعرض مجموعة من السلول :

على اإلدارة الجبائية إتباع سياسات رفيدة ومتطوعة في إيصال الوعي الجبائي نشر الوعي الضريبي :  ▪

الوسائل العصرية كوسائل اإلعالم بنشر مقاالت في و شر  ب ن املوا ن ن من خالل تجسيد مختلف 

الجرائد واملجالت عن تهمية الضرائب كمورد اقتصادي عام للدولة يساهم في ت طية النفقات العامة  

،برمجة حصص تلفزيونية ،وتن يم ندوات إعالمية تتناول مواضيع وحاالت جبائية معينة ومخالفات 

ل الف م واإلستعاب لدى املكلف مما يجعله ملتزم اتجا  واجباته ،وما ينتج عنها عقوبات جزائية ما يس 

 2 الجبائية .

إن تدعيم الج از اإلداري باإلمكانيات   تطوير اإلمكانيات البشرية ورفع أعوان الرقابة الجبائية : ▪

البشرية العالية تصبح الرك زة األساسية لدفع اإلدارة الجبائية إلى تكمل وجه ،إذ تصبح من الضروري 

على السلطات املعنية اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بتحس ن كفاءة تعوان الرقابة الجبائية ،وتكوين 

 ئية .إ ارات متخصصة في مجال الرقابة الجبا

بتوف ر الوسائل املادية املتطورة ب ية تحس ن تداء مصالح الرقابة  تطوير الجهاز اإلداري الجبائي : ▪

الجبائية، يتع ن على اإلدارة الجبائية العمل على توف ر مختلف اإلمكانيات والوسائل املادية املتطورة 

 . 3،والتي تساعد على إنجاز امل ام وفق تسلوب عصري ومتطور 

ن را للقصور وال موض الذي يعرفه التشريع الجبائي الجزائري  التشريعات الضريبية : تحسين ▪

 والذي يشكل عائق تمام عملية الرقابة الجبائية يتع ن على املشرع القيام بما يلي :

تعديل وتحس ن قانون اإلجراءات الجبائية ومختلف القوان ن واللوائح الضريبية حتى تصبح تكثر  -

 التطبيق سواء من قبل املكلف ن تو من قبل تعوان اإلدارة الجبائية . وضوح ومرونة في

كما يجب على املشرع العمل على تحقيق التناسق ب ن القوان ن واللوائح الضريبية ،وتن تشمل جميع   -

 املكلف ن املعني ن باملساهمة في املردودية الجبائية .

 ب بسيطة .تقليل عدد الضرائب وتعديل ا مع العمل على إيجاد ضرائ -

 .تبسيط تحكام قوان ن الضرائب ويجراءات تنفيذها باإلضافة إلى توضيح اإلعفاءات الضريبية  -

 
   محمد عتاب – مقومات الن ام الجبائي الجزائري -  ديوان املطبوعات الجامعية -  الجزائر _ السنة 2004 ص  861

مجلة الدرسات   –تفعيل الرقابة الجبائية في الجزائر دور اإلدارة الجبائية في التحصيل الضريبي عن  ريق ال –عبد الرحمن  م اري   -بالل فيخي   2

  44ص  2013السنة    -الجزائر  –الجبائية 

    9ص  2015امللتقى الو ني حول الرقابة الجبائية في الجزائر سنة    -دور الرقابة الجبائية في حماية الن ام الضريبي    -منى  مقال ي  3
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 لتحقيق ا البد من توف ر مجموعة من اإلجراءات منها :تحقيق العدالة الضريبية :  ▪

فمولية الضرائب : تن تصيب جميع الدخول حتى ال يشعر املكلف تن هنات من يحقق إيرادات وال  -

 ع الضرائب .يدف

معدل الضريبة : تن يكون معدل حدود معقول ،ألن املعدل املرتفع يتركب تثر سلبي على نفسية   -

 املكلف .

اإلعفاءات الضريبية : حيث يجب مراعاة السالة االجتماعية للمكلف ،وذلك بالتحديد الدقيق  -

 لقدرته التكليفية مع تشجيع املكلف ن على مسك الدفاتر التجارية .

 د في فرض العقوبات : وذلك من خالل مايلي :التشدي -

إعادة الن ر في العقوبات املفروضة على امل رب ن على تن ال   والتهرب الضريبي يعني  

 االعتداء على حقوق تفراد املجتمع كافة .

تطبيق العقوبات الجبائية على املكلف ن املتهرب ن وعلى تيضا على اللذين ال يقدمون تو  

 تقديم التصريحات املطلوبة تو يقدمون تصريحات خا ئة .يتهاونون في 

وهذا هو السل املستهدف من قبل كافة تحسين العالقة بين اإلدارة الجبائية واملكلف بالضريبة :  ▪

اإلصالحات الجبائية واملشاريع التي تتبناها اإلدارة الجبائية ،حيث تتوقف هذ  العملية على كل  

اإلدارة الجبائية واملشاريع من ج ة واملكلف بالضريبة من ج ة تخرى ،إذ عليهما إتخاذ الطرف ن ،تي تن 

 1 إلجراءات الكفيلة لتحس ن هذ  العالقة .

ــــــوا ــــــــــــــــــ ـــــــــــــثالث : الصعوبات الــــــــــــــــــــتي تـ ـــــــمطلب الــــــــــــ ـــــــــجبائيةجههـــــــالـــــــــــــــ ــــــا الــــــــــــــــــرقابة الـــ  ــــــ

لقد حادت الرقابة الجبائية على ال دف األساس ي املوكل ل ا ،باتسام ا بمالمح إدارات الدولة املختلفة        

ج ة ،وافتقار اقتصاديا كالتسييب ،اإلهمال والالمباالة وا عدام الوعي املنهي ولياب العناصر الكفأة والنزيهة من 

اإلدارة الجبائية للوسائل املادية العصرية ومن ج ة تخرى ال يمكنها من تداء م متها على تحسن ما يرام بسرعة  

ويتقان ،قد تعقد القضية وال تساهم في حل ا ،فاإلدارة املالية في العالم السالث  ي التي ت  ر وتشو  الجباية كما 

 اهرة ينجم عن كفاءة القدرات اإلدارية والتي تضع حدا لنطاق التدخل يمكن القول تن جانب هام في تفاش ي ال

الفعال اإلدارة وتشجع الشيوع املراولة والتهرب ،فنقص اإلمكانيات البشرية واملادية وعدم فعالية الرقابة 

 يقلص من الطموحات املرجوة سواء في مكافحة ال   تو تحصيل لإليرادات .

o  : ن لعدم انتهاج اإلدارة الجزائرية سياسة منت مة ومنهجية ،نتج عنه إقصور اإلمكانيات البشرية

 نقص في الجانب البشري نوعا وكما .

من الناحية الكمية : إن اإلدارة الضريبية تعي  عبر سنوات متتالية قصورا تقريبا في تعوان ومويفي   ✓

 اإلدارة الجبائية وذلك من خالل :

اإلدارة نفس ا تمام م ام متزايد وضخمة مع عدد متواضع من تضخم م ام اإلدارة : حيث وجدت  -

 املويف ن وتعوان الرقابة .

 
   بالل فيخي  - م ازي عبد الرحمن -  نفف الرجع السابق -  سنة 2013 ص    461
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نقص تعوان الرقابة : إن ضخامة عدد امللفات باملقارنة بالكفاءات الضرورية ملراقبتها يفسر إلى حد  -

ستثنائية  كب ر الفترات املتفاوتة واملتباعدة لشمل حمالت الرقابة والتدخل سواء منها الروتينية واال 

،وهو بدور  ما يؤمن ضمان للمكلف فيصبح بموجبه املتهرب وتكثر تمان إذا قل  تو ضعف  وت رة 

الرقابة فما زاد تما املتهرب ن الذين ليسو إال م امرين ،ربح م تكثر من خسار هم ،باإلضافة إلى 

 املؤسسة .النقص الفادح لعدد املسقق ن مما يجبر عنه نقص عمليات التحقيق املجرات على 

من ناحية الكفاءة : إن االعتماد على سياسة ضريبية ال تعطي الكفاءة وامل ارة دورها الفعال مما   ✓

ينعكف سلبا على فعالية الن ام الضريبي واإلدارة الجبائية نفس ا ،فتعقد امللفات املعالجة وتشبيع ا  

اإلدارة رداءة في التسي ر ويرجع إضافة إلى ضعف إمكانيات اإلدارة من حيث الكفاءات وامل ارات تورث 

 هذا الضعف في التأهيل والكفاءة إلى : 

ضعف املدارس املختصة في تكوين اإل ارات الكافة ورسكلتها على األقل وهو ما يتجلى تكثر في  -

 النسب الضئيلة التي تتكفل بها الجامعات . 

 مل نة .عدم االهتمام الكامل العتماد سياسة و نية لتوضيح وترسيخ تخالقيات ا -

لياب وعدم إدرات املويف ن واألعوان اإلداري ن للمعارف املختلفة في مجال الجباية والسسابات  -

 املعمقة والتشريعات الضريبية .

ومما سبق فإن توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة التي يحقق ا ارتفاع مستوى      

لقيام اإلدارة الجبائية بدورها على تتم وجه الش يء الذي يعبر على مدى  تأهيل ا وتدريبها ،يعد عامل تساس ي

ارتباط اإلدارة بكفاءة اإلمكانيات البشرية ،فالتطور االقتصادي بات من الضروري تدعيم الج از اإلداري 

وجه ،هذ   باإلمكانيات البشرية الذي تعد الرك زة األساسية لدفع اإلدارة الجبائية إلى إنجاز م ام ا على تكمل

اإلمكانيات تبقى محدودة إذ كان النقص في الجانب العددي لألعوان اإلداري ن ونوعيا إذا كان النقص في الكفاءة  

والتأهيل املنهي ،وألن اإلدارة الجبائية التي  ي في تمف الساجة إلى مويف ن الكفاءة ،وتشترط فيهم النزاهة 

ف الوق  في حاجة عاجلة إلى عدد كب ر من املويف ن على األقل والتأهيل للقيام بدورهم خ ر تداء ،فهي في نف

 لسد الس رات وتلبية حاجيات اإلدارة على املدى القريب .

o  : إن نقص اإلمكانيات املادية لإلدارة الجبائية يعد حاجز تمام تي إصالح قصور اإلمكانيات املادية

 جبائي ومن تمسلة ذلك في الواقع لإلدارة ما يلي :

 في املقرات واعتبار بعض ا اآلخر في حاجة إلى الترميم والتجديد .القصور  -

القصور في وسائل النقل الخاصة ،حيث تن فساعة املساحة تحد من فعالية الن ام الجبائي مادام   -

 هنات افتقار إلى وسائل النقل من تجل تأدية امل ام . 

عرض له الكس ر من املويف ن العتداءات العتأم ن وين كان هذا األمر صعب املنال إال تنه ضروري ملا يت  -

 معنوية وجسدية .

نقص وا عدام في بعض األماكن ألد ى التقنيات ملعالجة املعطيات واإلحصائيات باإلضافة إلى افتقار  -

اإلدارة إلى األج زة الضرورية كأج زة اإلعالم اآللي وآالت التصوير والنسخ و الفاكف ،خاصة مع  

 تش دها اقتصاديات العصر .التطورات التي 

 نقص املطبوعات اإلدارية مما يتسبب في تعطيل الكس ر من العمليات الجبائية . -
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 ا عدام املسفزات املالية واملشجعة على التفا ي في العمل . -

إن إعطاء األهمية للوسائل البشرية مع إلفال الوسائل املادية يعتبر عائق تمام رفع مستوى فعالية اإلدارة 

 ائية التي تختلف  شا ا ها وتتنوع تدوارها .الجب

o  : ويمكن إبراز ذلك من خالل :عدم فعالية الرقابة وتعقد اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية 

عدم فعالية الرقابة : رلم الصالحيات املخولة لإلدارة في عملية الرقابة إال تنها بقية تعامل تعا ي قصور  ✓

 وذلك من خالل :

جيب لألهداف املتواخة ألن مصالح الرقابة ال تؤدي دورها وين الفروق الرقابية إن الرقابة ال تست -

انحرف  عن دورها وال يوجد تنسيق ب ن مختلف املؤسسات وال يئات املعنية كالجمارت والبلديات 

 ول رها .

 في لياب الرقابة الفعلية والفاعلة يفتح املجال للعديد من الج ات للتهرب من دفع الضريبة وذلك -

 عن  ريق عدم التقيد الرسمي للفوات ر .

عدم تمكن عمليات الرقابة تثناء إجرائها من الوصول فعال إلى األهداف التشريعية املرجوة والواجب  -

 الوصول إليها .

ال تزال العالقات التن يمية ب ن لجان التنسيق متواضعة وتحتاج إلى دفع بحيث ال وجود لتنسيق   -

 نية بالضريبة .جدي ب ن مختلف مؤسسات املع

 تعقد اإلجراءات اإلدارية والتن يمية : تكمن الصعوبات التي تواجه اإلدارة الجبائية فيما يلي : ✓

صعوبة ربط وتحصيل الضريبة وتقديرها: فإن ثقل اإلجراءات يزيد حتما من الصعوبات التي تواجه  -

تعمل اإلدارة الضريبية  اإلدارة في تقدير بعض توعية الضرائب مما يشجع املمول على التهرب فقد

على ربط الضريبة ربطا جزافيا بأقل تو تكثر من قيمتها مما يؤدي إلى آثار معنوية ومادية على املمول ن 

. 

عدم املساواة في تطبيق اإلجراءات : إن عملية الرقابة تحكم ا دوافع ذاتية مما يجعل مصالح   -

 الضرائب تمارس نوعا من الالعدالة على املوا ن ن .

م التشدد في فرض الجزاءات على املتهرب ن : وذلك من خالل محاسمات ال   الضريبي والرفوة عد -

املتفشية كقضايا التهرب الضريبي التي من املفروض تن يفرض عليها عقوبات صارمة واملالح ة تن 

ن  األحكام الصادرة في قضايا ال   الجبائي تتم ز ببطء ألن القاض ي يطالب بتحقيق خبرة للتأكد م

 وجود ل  ضريبي .

 

نقص الوعي الضريبي : إن اإلدارة الجبائية ملزمة بإتباع سياسة رفيدة تعمل على إحداث نوع من   ✓

 الدراسة واملعرفة  لدى املكلف بالضريبة ويتم ذلك من خالل :

تجنيد مختلف الوسائل العصرية من تجل االحتكات باملكلف مبافرة وتتمسل في الوسائل املرئية التي  -

يتم فيها برمجة املوائد  املستديرة وحصص تخص املجال الجبائي ووسائل اإلعالم واالتصال اآلخر 

 كالوسائل املكتوبة من اإلف ارات  الدورية تبرز دور الجباية من حيث الجرائد واملجالت .
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اإلجراءات وال موض  تن يم ندوات إعالمية وتبواب مفتوحة على الجباية التي يتم فيها تفس ر وفرح  -

الذي يم ز بعض النصوص القانونية بإزالة التأويالت املستعصية الف م ،وبذلك يتم تفس ر ن رة 

املكلف اتجا  ارتكاب املخالفات مما يجعله ملتزم بواجباته الجبائية على الوجه الصسيح ويساهم في 

 دفع عجلة التنمية االقتصادية .

وا عدام تو ضعف الوعي الضريبي يعتبر من تهم املسفزات لالرتكاب مسل تلك إن ضعف املستوى األخالقي        

 التحايالت واملخالفات املختلفة للتهرب من الضريبة .

لموض النصوص الضريبة : إن تعدد وعدم وضوح النصوص الضريبية يجعل املويف ن في املصالح   ✓

التشريعية والقانونية املسندة إليها من  الضريبية ل ر قادرين وعاجزين عن املتابعة اليومية لإلجراءات

  رف اإلدارة املركزية .

 وبالتالي البد من تحديد وتحقيق تهداف مسطرة لتبسيط الن ام الجبائي ويكون ذلك من خالل :

 القيام بتعديالت جديدة هادفة . -

 إل اء التعقيدات عن  ريق تقليص عدد الضرائب ومعدال ها ،العمل على إيجاد ضرائب بسيطة -

وس لة في نصوص ا ومعدال ها بدال من تلك الضرائب املعقدة وتبسيط تحكام قوان ن الضرائب 

 ويجراءات تنفيذها باإلضافة إلى توضيح اإلعفاءات الضريبية وتحديد لايا ها .

عدم عدالة الن ام الجبائي : يؤدي لياب العدالة تمام الضريبة املفروضة إلى الشعور بال لم لدى  ✓

تقلل من حسه املد ي اتجا  الواجب الجبائي فيكون بذلك ال   الضريبي ،ومن ثم  املكلف والتي

فالعدالة الضريبية ال تتحقق إال إذا تحقق ن ام ضريبي يجعل كل فرد يساهم في النفقات العامة  

حسب مقدرته التكلفية ومن ثم يقوم الن ام العادل بالتصسيح الالمساواة ،العدالة تعني إذا وجود 

 . 1ائي يعمل على جعل كل مكلف بالضريبة يدفع حسب مقدرته وحسب ن ام إيراداتهن ام جب
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ــــــــــــــــــالث :  ــــــبحث الثـــــ ــــــــة الجبائيــــــــــــــــــــــــــــة في الـــــــــــ املــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــريبي  دور الـــــــــــــــــرقابـــــــــــــــــ  1ــحد من التهـــــــــــــــــــــرب الضــــــــــــــ

يتولى تعوان الرقابة الجبائية م مة التحقيق وقد يكون موجزا تو معمقا ب ية تحقيق جملة ،ومنه سنحاول         

،وتيضا التطرق إلى املراقبة من خالل هذا املبحث التطرق إلى مف وم التحقيق املساسبي وتهداف التحقيق 

 املعمقة في مجمل الوضعية الجبائية .

ـــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــمطلب األول : التحقيـــــــ ــــــــــــــــــــبي في املؤسســـــــــــــــــــــــة اقتصـــــــــــــــادية الـــــــــــــــ  املحاســــــــــــــــــ

ـــحاسبي :أوال :   مـــــــــفهوم الـــــــــــــــــتحقيق املـــــــــــ

ائية املكتتبة من  رف  يعني التحقيق في املساسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجب     

املكلف ن بالضريبة ،يجب تن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق املساسبية بع ن املكان ، ماعدا في حالة  لب 

معاكف من  رف املكلف ن بالضريبة ،بوج ه كتابيا وتقبله املصلسة تو في حالة قوة قاهرة ،يتم إقرارها قانونا 

 من  رف املصلسة.

التحقيق املساسبي على تنه " مجموع العمليات التي ل ا لرض الفحص في ع ن املكان ويعرف دانيال ريشر 

ملساسبة مؤسسة ما ،ومقارنة النتائج مع بعض املعطيات املادية بهدف مراقبة مدى سالمة ودقة التصريحات 

الالزمة يتضح لنا   املكتتبة ،وعند اقتضاء السال فإنه يمكن االلتجاء إلى اإلجراءات الضرورية لتحقيق التعديالت

يكون على مختلف الوثائق املمسوكة من  رف املكلف ن بالضريبة ب رض  تن التحقيق املساسبي من التعريف 

التأكد من صسة املعلومات املدونة في هذ  الوثائق وتنها مطابقة للمعطيات املتوفرة ،ثم تقديم التعديالت 

 الضرورية لتصسيح األخطاء.

ـــــــــــــــــــق: ثانيــــــــــــــا :  أهــــــــداف التحقيـــــــــــــــــ

الجبائية من جمع امللفات املساسبية للمكلف ن بالضريبة وبعد القيام بفحص ا ،يمكن  عندما تتمكن اإلدارة    

 اإلدارة تن تتخذ إجراءات للمراقبة في ع ن املكان لكل امللفات .

ومن خالل الدراسة الجيدة لإلدارة الجبائية للسالة املالية واملساسبية للمؤسسة يمكنها تن تحقق تهداف       

 التحقيق املساسبي في :

إيجاد األخطاء واألمور التي يتم التصريح بها ،وتجعل املساسبة ل ر صسيحة ووضع محل األساس للضريبة 

 ل وترباح حقيقية .املصرح بها تقيم خارج السساب ترقام تعما

 في الجانب الجبائي . كشف األمور ال  ر الصسيحة وبصفة خاصة التي ل ا تأث ر  -

 تأكيد التجا ف التام ب ن الكتابات املساسبية واألرقام املصرح بها لإلدارة الجبائية . -
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ـــــــــــــــــــاني : األعمـــــــــــ ــــــمطلب الثــــــــ ـــق املحــــــالـــــــــــــــ ـــــميدانية للتحقيـــــــــــــــــــ ـــة واإلجـــــــــــراءات الــــــ ــــــاسبي في  ـــــــــال األوليـــــــــــــــــــ ـــــــــ

 املؤسســـــــــة .

ــــة التحقيـــــــــــــــــــة لعمليــــــــــــــــــال األوليــــــــــــــــــ: األعمأوال  ــــق املحـــــــــــــ  اسبي ــــــــــــــ

 تعتبر هذ  األعمال بمسابة تحض ر األرضية املناسبة للقيام بعملية التحقيق و ي كالتالي :          

 تحديد معاي ر اختيار ملفات التحقيق . -

 إعداد برنامج التحقيق الجبائي . -

 دراسة امللفات وتكليف املسقق ن بالقضايا . -

لجبائي تعتمد على تسف ومعاي ر عقالنية :إن اختيار ملفات التحقيق ا معايير اختيار ملفات التحقيق ❖

ويرفية حتى تكون هنات ب ن املكلف ن بالضريبة في فرض التحقيق املساسبي عليهم ،وتتمسل هذ  

 املعاي ر فيما يلي :

 تهمية رقم األعمال املصرح به ،خالل السنوات األربع األخ رة تو السنت ن األخ رت ن . -

العادي املطبق في النشاط مماثل، وهذا ما يدل على الزيادة  ضعف ال ام  اإلجمالي مقارنة بال ام  -

 ال  ر عادية في مواد املستهلك.

 ضعف القيمة املضافة مقارنة بأهمية النشاط وما  ي عليه املنشآت املماثلة . -

 وجود زيادة في املصاريف وبالتالي التأث ر على النتيجة الصافية . -

 قارنة بالنشاط املمارس ورقم األعمال املصرح به .تكرار نتائج الخسارة تو الربح الضعيف م -

 ت  رات جد م مة في رقم األعمال والنتائج املصرح بها في السنوات األخ رة األربعة. -

 مالح ة استعمال الطرق التدليسية واكتشاف املخالفات ذات الطابع االقتصادي . -

 . الزيادة الكب رة واملذهلة في املستوى املعيش ي للمكلف بالضريبة -

 دخول مبالغ هامة للسساب البنكي دون تبرير . -

 القيام بعمليات فراء لعقارات بمبالغ هامة . -

فاإلدارة الجبائية تقوم بالتحقيق في محاسبة املؤسسات امل مة التي لم يسبق تن خضع  للرقابة الجبائية ،كما 

 يشمل التحقيق املساسبي مختلف النشا ات .تنه يجب عليها مراعاة الت طية العادية لكافة التراب الو ني وتن 

ـــــــــــــــــــــرنامج الـــــــــــــــــتحقيق الــــــــــــــــجبائي : ❖   إعـــــــــــــــــــداد بــ

تقوم املفتشيات واملديرية الفرعية للرقابة الجبائية بوضع برامج التحقيق الجبائي السنوي وذلك باقتراح            

كلف ن الواجب فيهم عملية الرقابة الجبائية ،ثم تقوم بإرساله إلى املديرية املركزية للضرائب للفصل فيه سواء امل

 بقبوله تو زيادة عدد امللفات املقترحة تو إنقاص ا .

إلى  وبعد ذلك تقوم املديرية املركزية باملصادقة على البرنامج النهائي للتحقيق الجبائي وتقوم بإرساله          

الصادر  29/04/1994املؤرخ في  52املديرية الفرعية للرقابة الجبائية ملبافرة العمل به و ينص املرسوم رقم 

عن وزارة املالية على تن  املديرية الفرعية للرقابة الجبائية  ي املسؤول عن إعداد وتنفيذ التحقيق املساسبي 

 .باإلضافة إلى مراقبة األسعار والتقويمات العقاربة 
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ـــــــــايا : ❖  دراســــــــــة امللفــــــــــات وتكليـــــــــــــف املحققيـــــــــــــــن بالقضـــــ

بعد املصادقة من  رف املديرية املركزية على البرنامج تكلف املديرية الفرعية للرقابة الجبائية بتنفيذ            

ئيف مكتب التحقيقات الجبائية باإلضافة إلى رئيف فرقة ،حيث يقوم املدير الفرعي للرقابة الجبائية ور 

التحقيقات باجتماع يتم من خالله إعداد األوامر بامل مة للمحقق ن ،مع مراعاة صلة القرابة ب ن املسقق 

واملكلف الخاضع للتحقيق لألوامر بامل مة بالتحقيق ممضاة من  رف املدير الفرعي تتضمن اسم املكلف 

ملفتشية التابع ل ا إقليميا ،يقوم املسقق ن بسسب امللف الجبائي من مفتشية الضرائب و شا ه وعنوانه وا

املس رة ل ذا امللف ،وقبل عملية السسب يتم فحص امللف ومختلف الوثائق الالزمة فيه ،وذلك إلخالء تي 

امللفات مسؤولية في حالة عدم وجود تي وثيقة ،وتتم هذ  األعمال دون تضييع للوق  ،وذلك لكون عدد 

قضايا ،منها ال امة جدا وتتطلب عناية وترك ز كب رين  07إلى  05والقضايا التي يحققون فيها سنويا هو عادة من 

 . 1حتى ال تخرج من التحقيق   بدون تعديل ربسبب التقادم من ج ة تو النتائج السطحية من ج ة تخرى م

لضمان الس ر   K-37و  E-31ويجب اإلفارة إلى تن املسقق يقيم ويمسك الدفاتر الضرورية واملتمسلة في     

 السسن لعملية التحقيق :

اإلقرارات ويب ن حركة العقارات : هو  بيعة تضم كل حسابات املرفقة ب (E-31)السالة املقارنة للم زانية -1

 ت امل زانية ،تصول وخصوم والتصريحات السنوية .كا ها حيث يخصص ملعالجة تهم حساباهتال وا

م :هو  بعة يعرض فيها كيفية فحص حسابات النتائج ،ويسمح بمتابعة تحركات رقم K-37كشف املساسبة ر-2

األعمال واألعباء ومعدالت الربح اإلجمالي القيمة املضافة والربح الصافي لكل  شاط ،وكشف ملخص للتفاصيل  

 م نتائج املؤسسة املصرح به وتهضة والقواعد املفرو 

ــــــــــــــــ ثـــــــــــــــانيا ــــــــــــــــــيدانية للــــــــــــــــــــتحقيق املــــ  ـحاسبي :اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات املــــ

،ينتقل املسققون إلى األعمال امليدانية بعد االنتهاء من األعمال التم يدية خاصة دراسة امللف الجبائي       

 للتحقيق املساسبي و ي كالتالي :

 اإلشعار بالتحقيق : ✓

ال يمكن البدء في إجراءات التحقيق في املساسبة دون إعالم املكلف بالضريبة مسبقا عن  ريق إرسال تو          

بات املكلف بالضريبة و ي وثيقة تسليم إفعار بالتحقيق مقابل إفعار بالوصول  مرفقا  بميساق حقوق وواج

ملخصة جيدة وموضسة للقواعد األساسية للرقابة الجبائية ،وكذا حقوق وواجبات املكلف ن ،على تن يستفيد  

تيام إبتداءا من تاريخ استالم هذا اإلفعار ،ذلك من تجل منح املكلف مدة لتحض ر محاسبته   10للتحض ر مدة 

 وهذا تح   ائلة البطالن .
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 خل بعين املكـــان :التد ✓

تعد مرحلة التدخل بع ن املكان نقطة بداية التحقيق ،والتي بموجبها تبدت دراسة امللفات والفحص         

املساسب بنوعيه ،وهذا اإلجراء للتنسيق ب ن الرقابة املساسبية على مستوى املكاتب ،والرقابة املادية املنجزة 

،ومستودعات التخزين للمؤسسة وهذا ملقارنة مدى مطابقة  بع ن املكان وذلك بزيادة ورفات اإلنتاج

التصريحات املقدمة وواقع املؤسسة ،وتبدت هذ  املرحلة باالتصال مع مس ري ،زيادة املكان ،وجمع بعض 

   املعلومات األولية.

ــــــــــــــــــثالث :  ــــــاسبي في املؤسســـــــــــــــــــة  :املطلـــــــــــــــب الـ ـــــــــــــــــات التحقيــــــــــــــق املحـــــــــ  مجريــ

بعد انتهاء آجال التحض ر تبدت عملية التحقيق من خالل قيام عون املسقق بالتدخل في ع ن املكان بدءا         

تبادلة ،والسماح بإقامة فكرة حول املكلف وتقديم بأول لقاء مع املكلف ،من تجل خلق نوعية من السقة امل

 العديد من املالح ات .

 الفرع األول: فحص املحاسبة من حيث الشكل واملضمون 

إن فحص املساسبة يهدف إلى التأكد من النتائج املتوصل إليها تم تحديدها وفقا للقواعد املساسبية       

 ساسبي على مرحلت ن هما :والجبائية السارية املفعول ويتم التحقيق امل

حتى تكون املساسبة منت مة من حيث الشكل يجب تن تتوفر على  فحص املحاسبة من حيث الشكل :أوال : 

 الشروط التالية :

تكون املساسبة كاملة ومنت مة إال إذا كان  تحتوي على مجمل  يجب أن تكون كاملة منتظمة : -1

من القانون التجاري وممسوكة وفق   11إلى  09املادة السجالت والوثائق الالزمة واملنصوص عليها في 

 املتعلق بطرق تنفيذ  . 2007نوفمبر  27القانون والقرار املؤرخ في 

السجالت املساسبية :حيث نقصد به سجل اليومية العامة وسجل الجرد حيث تن سجل اليومية  -1-1

نيات وحسابات  فتسجل فيه امل زاالعامة تسجل فيه عمليات املؤسسة يوما بيوم ،تما سجل الجرد 

نات وجرد االستسمارات ،ويجب تن تكون هذ  املؤفرات مؤفرة ومصادق النتائج وجرد املخزو 

عليها وممسوكة يوما بيوم ،بدون فطب تو حشو تو كتابات على ال ام  ،باإلضافة إلى ضرورة 

 للق آخر دورة .بتداءا من تاريخ سنوات إ 10لوثائق التبريرية ملدة حف  ا بعناية مع ا

بها كل وثيقة تو مستند تسب  القيام بالعمليات فعال خاصة فوات ر الشراء الوثائق التبريرية :يقصد  -1-2

 األصلية واملصاريف التي قام بها املكلف إلى  سخ فوات ر البيع وتقديم الخدمات ..... ول رها .

ذا كان  مجاميع األرصدة يجب على العون املسقق التحقق ما إيجب أن تكون متسلسلة وصحيحة : -2

متساوية في املدين والدائن وصسيحة في دفتر اليومية ،فضال على التحقق من تن مجاميع هذ  األخ رة 

متساوية ملجموع جانبي املدين والدائن لدفتر األستاذ بناءا على التحقيق من األرصدة الدائنة واملدينة مل زان 

 املراجعة قبل الجرد وبعد  .

لصدد ،إذا لوحظ عدم صسة امل زانيات فعلى املسقق تن يقوم باستدعاء محاسب املؤسسة للبحث  وفي هذا ا   

 في مالبسات عدم الصسة ،ويذا ما تم اإلقرار بوجود ممارسات تدليسية فسوف يتم رفض املساسبة 
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املساسبية يمكن  تكون املعلومات املساسبية مقنعة إذا كان  مجمل الكتابات يجب أن تكون مقنعة :  -3

تبريرها بمستندات والوثائق السبوتية ،حيث على املكلف تن يبرر الكتابات املساسبية عن  ريق تقديم وثائق 

اسمية حقيقية ووثائق الجرد للمواد واملنتجات املوجودة في املخزن ،وهذا فرط لصسة املعلومات 

ل املورد والتي يجب تن تكون مدعمة  املساسبية ،حيث تبرر املشتريات عن  ريق فوات ر مسلمة من قب

بوثائق وتبريرات كأصل الفاتورة ،وصوالت الصندوق ،وصوالت االستالم ،إضافة إلى ذلك فإن املعلومات  

املساسبية التي لم ترفق بجرد البضائع والسلع تو تف ال جارية ال يمكن تن تعتبر كاملة ومقنعة وكذلك  

هذ  الوثائق يجرد املعلومات املساسبية من صفة اإلقناع  املبيعات يجب تن تكون مفوترة تي عيب في

 ويمكن رفض ا بسبب ذلك .

 ثـــــــــــــــــــــانيا : فحص املحاسبة من حيث املضمون : 

هذا الفحص يهدف إلى التأكد من مصداقية املعلومات املساسبية ،تي املشتريات املخزونات وتف ال قيد      

 ية ومراجعة السسابات الرئيسية للم زانية وحسابات التسي ر من ناحية تخرى .التنفيذ واملبيعات من ناح

اقبة املعطيات والبيانات املحاسبية :  -1 ترتكز مراقبة املعطيات والبيانات املساسبية على العناصر  مر

فيذ التي ل ا تأث ر على  تكوين الربح تو القيمة املضافة ،و ي املشتريات واملخزونات واألف ال قيد التن

 1واملبيعات .

اقبة املشتريات :  -1-1 إن عدم االنت ام الذي من املمكن تن ي  ر عند مراقبة حساب املشتريات يمكن مر

 تصنيفه إلى صنف ن هما : 

تضخيم املشتريات : يهدف تضخيم املشتريات إلى تخفيض الربح الخام والربح الصافي ويمكن تن ي  ر  -1-1-1

 تح  عدة تفكال  ي :

 املزدوج للفاتورة األصلية والفاتورة النسخة حيث يجب كشف هذ  الفاتورة .التسجيل  -

 تسجيل مشتريات وهمية .  -

تسجيل نفف الفاتورة في يوميت ن مساعدت ن مختلفت ن مسال ر في يومية املشتريات ويومية العمليات   -

 املختلفةم.

واملعدات،نفقات الصيانة  تسجيل في الجانب املدين لسساب املشتريات استسمارات مكتسبة ،واآلالت -

الشخصية لصاحب املؤسسة تو الشركاء ،فيقوم بممارسة عملية تضخيم املشتريات عادة من قبل 

املكلف الذي ال يستطيع إخفاء رقم تعماله مسال رمقاولي األف ال العمومية ،واملسقق يمكن تن 

ت الطلب ،الكشوفات يكتشف هذ  النقائص عن  ريق الفحص الدقيق م ،فوات ر املشتريات وصوال 

البنكية ،وخصوصا كشوفات الربط وبطاقات املعلومات املجرات لدى املوردين ،ونتائج هذ  

 الكشوفات يجب تن تقارن مع البطاقة الفردية للمورد .

تخفيض املشتريات : يبدو تن عملية تخفيض قيمة املشتريات ليس  منطقية ،هذا ألن املكلف يزيد من  -1-1-2

ملشتريات عادة ما يكون مصسوب بإخفاء للمبيعات ،وبالتالي فإذا اعتمدت ربحه،إال تن تخفيض ا

املؤسسة عدم الكشف عن مجموعة من مبيعا ها والتصريح بكل مشتريا ها فإن  سبة األرباح التي يتم 
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حسابها ت  ر ضعيفة بصفة ل ر عادية هذا ما يلف  ن ر العون املسقق ،وي  ر هذا النوع من 

مختلفة من بينها إهمال التسجيل املساسبي لفوات ر الشراء وذلك بتوا ؤ مع التجاوزات في تفكال 

املورد ،إخفاء مشتريات وضم ا إلى األعباء العامة وتسجيل ا على تنها تكاليف قابلة للخصم من النتيجة  

النهائية ،األخطاء املساسبية املتعمدة مسال ر القيام بعمليات  رح وجمع خا ئة م ،املشتريات بدون 

فاتورة تو تسجيل التخفيضات تو التنزيالت الوهمية املساسبية بواسطة وثائق ثبوتية مزورة 

 ،املشتريات بالتجزئة خاصة لدى املنتج ن .

اقبة املبيعات :  -1-2 ختالالت السادثة في املبيعات يعتمد على املسقق على فوات ر للكشف عن اال مر

ها من الوثائق ،ومن تهم املخالفات التي يتم وصوالت اإلخراج ،الدفاتر املساسبية للزبائن ،ول ر 

 اكتشاف ا على مستوى املبيعات :

 عدم تسجيل إيرادات نقدية ناتجة عن بعض املبيعات بدون فوات ر . -

 تخفيض املبالغ السقيقية لبعض املبيعات .  -

 عدم تسجيل اإليرادات الواردة عن  شا ات بيع املنتجات وبيع الفضالت . -

 الجانب املدين لسسابات املبيعات ،مردودات وهمية للبضائع ،تو اقتطاع مبالغ فيه .التسجيل في  -

 عدم اقتطاعات مبالغ البضائع التي استعمل ا املست ل لساجاته الشخصية والعائلية . -

انية وحسابات التسيير :   - 3     اقبة حسابات امليز  مر

 دول حسابات النتائج كما يلي : يقوم املسقق بمراقبة السسابات الرئيسية للم زانية وج

انية :  -1-3 اقبة حسابات امليز يقوم العون املسقق بفحص حسابات امل زانية التي تعبر عن الوضع املالي مر

 للمؤسسة في فترة زمنية محدودة ،وذلك بفحص تصول وخصوم امل زانية :

املبا ي والبضاعة فحص تصول امل زانية :األصول  ي املمتلكات املادية واملعنوية للمؤسسة ر مسل  -1-3-1

والنقديات واملسل التجاري م ويمكن للمحقق التجاري من وجود جميع األصول وتن إجراءات عمليات  

اإلهتالت تتم بطريقة صسيحة وقانونية كما يتأكد من امللكية الدائمة تو املؤقتة لجميع املمتلكات 

 وكذلك قائمة الت ي رات في امللكية :

حسابات التسبيتات : تتشكل التسبيتات من مجمل التسبيتات العينية واملعنوية وكذا التي تكون في فكل  ❖

امتياز والجاري امتيازها إضافة إلى املساهمات والسسابات الدائنة األخرى والتسبيتات املالية والتي 

 .1تستعمل كوسيلة است الل دائمة في املؤسسة  

 وعلى املسقق توال مراقبة الوثائق املبررة الكتساب هذ  التسبيتات تو إ شائها إذ يركز على النقاط التالية: 

 مراقبة الوجود املادي ل ذ  التسبيتات . ➢

 مراقبة الوثائق التبريرية للتسبيتات املكتسبة تو إ شاء العقارات . ➢

 ة .هذا إضافة إلى التحقيق في النسب االهتالت وخسارة القيم
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حسابات املخزونات املنتجات قيد التنفيذ : وتتم مراقبتها بفحص الكميات والقيم املسجلة في سجل  ✓

 الجرد ومقارنتها مع الجرد السقيقي عند عملية التحقيق وذلك في ع ن املكان .

 حسابات ال  ر : وتشمل مايلي   ✓

 املوردون والسسابات امللسقة . -

 الزبائن . -

 تماعية .املستخدمون وال يئات االج -

 مختلف الدائن ن واملدين ن . -

 خسارة القيمة  -

 على املسقق تن يتأكد من الوجود السقيقي ل ذ  الديون وصسة مبال  ا .

السسابات املالية : على املسقق التأكد من هذ  السسابات وذلك باست الل كشوفات الربط وبطاقات  ✓

 املعلومات املوجودة بملف املؤسسة .

امل زانية :  ي جميع مصادر األموال املستحضرة واملوضوعة تح  تصرف املؤسسة  فحص خصوم  -1-3-2

 سواء كان   ويلة األجل تو قص رة األجل ،وتنها موج ة من تجل تمويل  شاط املؤسسة . 

حسابات األموال الخاصة : وتتضمن وسائل التمويل املوضوعة تح  تصرف املؤسسة بصفة دائمة  ❖

عدة حسابات من بينها رتس املال ،االحتيا ات ،نتائج قيد التخصص  من قبل املالك ن وتتجسد في

 ،مؤونات الخسائر واألعباء ..... ،فاملسقق يتأكد من  

 الزيادات والتخفيضات الطارئة على الرتس املال املسقق بصفة قانونية . -

ا بعد االحتيا ات واملؤونات التي تصبح  بدون هدف تعيد إدماج ا في حساب األرباح لتخضع فيم -

 للضريبة .

 العمل على كشف املؤونات ال  ر مبررة والتي تست ل ا املؤسسة لتضخيم التكاليف . -

اقبة حسابات التسيير والنتائج :  -1-4 بعد انتهاء املراقب من التحقق والتأكد من صسة حسابات مر

ت التسي ر امل زانية فإنه ينتقل إلى املراقبة والتأكد من صسة وسالمة البيانات املسجلة في حسابا

وتتمسل حسابا التسي ر مجموع األعباء التي تقوم املؤسسة بتحمل ا ،وفي املقابل تتحصل على إيرادات 

 تكون نتيجة للعمليات التي تقوم بها املؤسسة .

 حسابات التسي ر ع:  -1-4-1

التكاليف : تتحمل املؤسسة خالل  شا  ا تكاليف ونفقات بحسب  بيعة وتهمية مستوى النشاط   ✓

مال املسقق وعلى العون املسقق تن يراقب التكاليف من اجل الكشف عن األخطاء ورقم األع

والنقائص حتى يتم تخذها بع ن االعتبار عند إعادة تأسيف فرض الضريبة ويتم ذلك من خالل عدة 

حسابات ،حسابات مصاريف املستخدم ن ،حساب البضائع املستهلكة ،الضرائب والرسوم  

 . 1،املصاريف املالية
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حسابات اإليرادات : وتشمل كل املبالغ املستلمة تو التي ستسلم كمقابل للمنتجات واألعمال التي  ✓

تقدم ا املؤسسة إلى ال  ر بحكم  شا  ا ،باإلضافة إلى اإليرادات املتأتية دون مقابل ،وكذلك إنتاج 

 املؤسسة لذا ها .

ئج والتي ترتبط صستها بحسابات  حسابات النتائج : يصل العون املسقق إلى مراقبة حسابات النتا -1-4-2

التكاليف واإليرادات إذ يهدف املسقق من خالل ا إلى معرفة القيمة املضافة وهام  الربح الخاص 

باملؤسسة وت ي را ها خالل فترة املراقبة ملعرفة وضعية املؤسسة والسالة املالية ل ا ،قصد اكتشاف 

 .خسارة والتأكد من صسة الوضعية املالية ل ا املكلف ن اللذين يصرحون بهام  ربح ضعيف تو بنتيجة

 الفرع الثاني : تقييم املحاسبة وإجراء التعديالت  

بعد انتهاء املسقق من عملية التحقيق املساسبي املتعلقة بالفحص الشكلي والضمني لنشاط املكلف يتمكن        

ن املسقق ملزم بإرسال  سخة من  املسقق من استخالص نتيجة رفض تو قبول املساسبة وفي تلك السالت ن فإ

هذ  النتائج إلى املكلف بالضريبة مبيننا له فيها التجاوزات الضريبية املكتشفة والطرق املعتمدة بإعادة  

 تأسيس ا :

 أوال : تقييم محاسبة املكلف  

قابة باالعتماد على النصوص التشريعية والتن يمية يعطي العون تقييمه ملساسبة املكلف الخاضع للر      

 الجبائية .

يقبل املسقق محاسبة املكلف إذا كان  مطابقة ألحكام القانون التجاري ومبادىء الن ام  قبول املحاسبة :  -1

 املالي املساسبي وصسيحة من حيث املضمون حيث يمكن تمي ز نوع ن من القبول :

ومنت مة وبالتالي فإنه يجب في هذ  السالة تكون محاسبة املكلف مقنعة بدرجة كب رة قبول صريح :  -1-1

على اإلدارة تبليغ النتائج للمكلف ن بالضريبة دون إجراء تو تقويم عن  ريق تسليم بإفعار ب ياب  

 التقويم .

وفي حالة القبول الصريح يصبح تساس فرض الضريبة محدد نهائيا وال يمكن لإلدارة الرجوع فيه إال في حالة     

استعمل مناورات تدليسية تو تعطى معلومات ل ر كاملة تو خا ئة خالل ما إذ كان املكلف بالضريبة قد 

 التحقيق ر يقع عبء اإلثبات على عاتق اإلدارة الجبائية م كما ال يمكن االعتراض عليه عن  ريق الطعن النزاعي .

تي هنات ارتياب ،وهذا من خالل تسجيل بعض التجاوزات واالنحرافات من قبل املكلف قبول نسبي :  -1-2

ي هذ  السالة يقوم العون املسقق باللجوء إلى إجراءات التقويم السنائي واملقصود به تن يكون اتصال وف

بينه وب ن املكلف لنقاش ويبداء مالح ات حول االنحرافات املسجلة ،ثم يقوم بإعادة تأسيف رقم 

قويم األولي ،مع األعمال الخاضع ويجب عليه إبالغ املكلف بهذا التقييم وذلك عن  ريق اإلفعار بالت

 م يوما للرد على هذا التقويم .40منحه مدة تربع ن ر

 ال يمكن رفض املساسبة نتيجة مراقبة تصريح جبائي تو محاسبي إال في الساالت التالية :رفض املحاسبة :  -2

من القانون التجاري  11إلى  9عندما يكون مسك الدفاتر السسابية ل ر مطابقة ألحكام املواد من  ✓

 كيفيات تطبيق املساسبة .وفروط و 

 عندما ال تحتوي املساسبة على تي قيمة مقنعة بسبب ا عدام الوثائق اإلثباتية . ✓
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عندما تتضمن املساسبة تخطاء تو الفاالت تو معلومات ل ر صسيحة خط رة وتكرر في عمليات  ✓

 املساسبة .

 ــــــالت  ثانيــــــــــــــــــا : إجـــــــــــــــراءات التعديـــــــــــ

و ي تتعلق باملكلف ن اللذين يحترمون االلتزامات الجبائية واملساسبية ،وقد   االعتراضية :اإلجراءات  -1

تجري محادثة اعتراضية ب ن املكلف واإلدارة حول النتائج املبل ة ،والتبليغ يجب تن يوجه عن  ريق 

،بحيث يجب تن يكون مفصال حتى رسالة موص ى عليها مع إفعار استالم ،وتسلم للمكلف شخصيا 

يتمكن املكلف من إرسال قبوله تو تقديم مالح اته ،وعندما يرفض املسقق هذ  املالح ات يجب تن 

 يبل ه عن  ريق مراسلة تيضا .

من قانون اإلجراءات الجبائية على تنه في حالة القبول الصريح ،يصبح تساس فرض   7-20وتنص املادة     

ئيا وال يمكن لإلدارة الرجوع فيها إال في حالة ما إذا كان املكلف بالضريبة قد استعمل الضريبة املسددة نها

مناورات تدليسية تو تعطى معلومات ل ر كاملة تو خا ئة خالل التحقيق ،كما ال يمكن االعتراض عليه عن  

  رق الطعن النزاعي من  رف املكلف .

تلجأ إلى التحديد التلقائي لقواعد فرض الضريبة في  يمكن لإلدارة الجبائية تناإلجراءات التلقائية :  -2

 الساالت التالية :

رفض املكلف بالضريبة بعمليات الرقابة الجبائية ، التحقيقات واملعاينة سواء من قبله تو من تدخل  ✓

 تو من حضور تي شخص بأي  ريقة كان  بحيث يتعذر على األعوان القيام بم ام م . 

اآلجال املسددة قانونيا باملداخيل ر الربح الصناعي التجاري ول ر التجاري م عندما ال يصرح في  ✓

،والتصريحات الخاصة بالضرائب على ربح الشركات تو تصريحات متعلقة بالرسم على القيمة املضافة  

من قانون الرسم على رقم األعمال بعد على األقل ف ر من إعالمه من   77-76املنصوص عليها في املواد 

 املصالح الجبائية بتسوية وضعيته .قبل 

 لم تقدم الدفاتر السسابية تو تم رفض هذ  األخ رة ألسباب محددة قانونيا . ✓

ــــضريبة وتبليــــــــــ ـــــــــأسيس فــــــــــــــــرض الـــــــــــــ ـــــــادة تـــــــــــ ــــائج ــــــغ النتــــــــــــــــالفرع الثالث: إعــــــــــــ  ــ

تختلف  رق إعادة التأسيف حسب نوع و شاط املؤسسة، حيث تن املسقق يقوم باختيار  الطريقة التي     

 1تتناسب مع املعلومات املتحصل عليها حول املؤسسة . 

 أوال: إعـــــــادة تـــــــــــأسيس فـــــــــــرض الـــــــــــــضريبة 

 العناصر الكمية ر املواد م:بناءا على إعادة التأسيس:  -1

يلجأ املراقب عادة إلى هذ  الطريقة لبسا تها ،إضافة إلى كون مع م النشا ات تتكيف بس ولة مع هذ       

الطريقة مسل امل ن السرة ،ومقاوالت األف ال العمومية واملؤسسات التجارية واإلنتاجية بشكل عام ،ويتم 
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خزونات واملشتريات واالستهالكات وتختلف عملية إعادة تشكيل رقم اإلعتماد فيها على العناصر الكمية كامل

 األعمال في هذ  السالة حسب نوع النشاط .

 يتم إعادة تأسيف حساب املواد بالنسبة ملؤسسة خالل سنة واحدة كما يلي :     

      

 ية خالل سنة واحدة  (: إعادة تأسيس رقم األعمال بناءا على العناصر الكم03الجدول رقم )                

 بالنسبة ملؤسسة تجارية                                          بالنسبة ملؤسسة إنتاجية         

 مخزون تول املدة  

 ر+م املشتريات 

 م مخزون آخراملدة -ر

 املخزون األولي للمواد األولية  

 ر+م مشتريات املواد األولية 

 م املخزون النهائي للمواد األولية  -ر

 ر=م االستهالكات الخام للمواد األولية 

 م الضياع رالنسبة املئوية م -ر

 ر=م االستهالكات الصافية للمواد األولية

 ر=م االستهالكات املقدرة

 ر+م املخزون األولي للمنتجات التامة املسولة إلى مواد تولية  

 ر=م االستهالكات املؤسسة للمواد األولية

 م االستهالكات املصرح بها -ر

 م االستهالكات املصرح بها  -ر

 )=( الفرق أو إغفال 

 )=( الفرق )خسارة أو إخفاء ( 
  97ذكر  ص عبد الجليل لخذاري مرجع سبق املصدر : 
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 1إعادة تأسيس رقم األعمال بناءا على اإليرادات والفوترة   -2

بالنسبة إلعادة تأسيف رقم األعمال على تساس اإليرادات ،فمن تجل تحديد بناءا على اإليرادات : -2-1

اإليرادات املسققة فعال من  رف املؤسسة التي  ي موضع التحقيق يتع ن فتح حساب مالي ،والذي 

األرصدة املدينة للصندوق وكذا األرصدة الدائنة للسسابات البنكية للمؤسسة مع األخذ بع ن يشمل 

 االعتبار التسبيقات العمالء وترصدة بداية ونهاية السنة .

 التأسيف بناءا على اإليرادات كما يلي :يتم إعادة 

   إليراداتل بناءا على رقم ا( :إعادة تأسيس رقم األعما04الجدول رقم )                               

 

 الصندوق ر مجموع الطرف املدين م

ر+م السسابات البنكية رمجموع املدين ملجموع لسساب املؤسسة تو مجموع الدائن 

 عند البنك م

 ر=م مجموع تحصيالت الدورة

 جانفي  01ر+م تسبيقات العمالء في 

 ديسمبر  31م تسبيقات العمالء في  -ر

 جانفي   01م رصيد ح/عمالء في  -ر

 ديسمبر  31ر+م رصيد ح/ عمالء في 

 )=( رقم األعمال املؤسس 

 .98عبد الجليل لخذاري ،مرجع سبق ذكر  ص املصدر: 

  

 بمقارنة رقم األعمال املقدر مع رقم األعمال املصرح به ،يمكن معرفة قيمة املبلغ الذي قام املوكل بإخفائه .      

 

تشكل الفوترة تساسا لفرض الضريبة في بعض األ شطة االقتصادية : إعادة تأسيس على الفوترة  -2-2

،وخاصة في مجال األف ال العمومية من خالل الفوات ر املصرح بها ويتم إعادة تشكيل رقم األعمال في  

 هذ  السالة كما في الجدول التالي : 
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 تأسيس رقم األعمال بناءا على الفوترة  ( :إعادة05الجدول رقم )                 

 املقبوضات الصرح بها 

 01/01م ح/الزبائن  -ر

 01/01ر+م تسبيقات الزبائن في 

 31/12ر+م رصيد الزبائن 

 31/12م تسبيقات الزبائن في  -ر

 ر=م الفوترة املقدرة

 م الفوترة املصرح بها  -ر

 )=( الفرق الناتج  
 98لخذاري ،مرجع سبق ذكر  ،ص عبد الجليل املصدر : 

 وهذا الفرق يمسل التصريحات ال  ر مصرح بها الخاضعة للرسم على القيمة املضافة       

 إعادة تأسيس بناءا على تكاليف اإلنتاج  - 3

يمكن للمحقق تن يقوم بناءا على بعض التكاليف بإعادة تأسيف اإليرادات تو رقم األعمال املسقق ،ومن ب ن        

  التكاليف األجور املدفوعة للعمال ،حيث تعتبر وسيلة فعالة لتحديد رقم األعمال املسقق   ويتم ذلك عن هذ

 ريق مقارنة األجور املدفوعة برقم األعمال املصرح به ،ومن ناحية تخرى املقارنة ب ن إنتاج املؤسسة مع 

 استهالكات الطاقة الك ربائية .

 ملسقق إلعادة تأسيف رقم األعمال : وتوجد هنات  رق تخرى يختارها ا   

 إعادة تأسيف بناءا على رقم األعمال . •

 إعادة تأسيف رقم األعمال على تساس دراسة األسعار . •

 إعادة تأسيف رقم األعمال على تساس مؤفرات تخرى . •
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 ثانـيــــــــــــــــــــــا : تبليغ النتائج 

إن ال دف األساس ي من وراء عملية التحقيق املساسبي ،هو إبراز كل األخطاء و االلفاالت املتضمنة في        

محاسبة املكلف ب رض التأكد من صسة وعاء مختلف الضرائب والرسوم املستحقة التي قدمتها املساسبة وكما  

قيق املساسبي يجري تنفيذ  ضمن إ ار تشريعي يضمن حقوق املكلف ،بدءا من اإلفعار هو معلوم تن التح

األولي للتحقيق ،وانتهاء بتتبع النتائج النهائية للمكلف بالضريبة .وذلك حتى في حالة عدم إجراء إعادة التقويم 

 ،كما يتع ن على اإلدارة الرد على مالح ات املكلف .

 يغ بإعادة التقويم راإلفعار األوليم كما يلي :يكون التبلالتبليغ األولي :  -1

يجب تن يكون هذا اإلفعار األولي مفصل جيدا ومصاغ بطريقة تسمح للمكلف من ف مه وتسجيل   •

 مالح اته.

 يجب تن يرسل هذا اإلفعار للمكلف شخصيا مع وصل االستالم بذلك . •

ى تعديل األسف الضريبية ،وقد حدد يحتوي اإلبالغ على الطرق التي استعمل  في التقييم والتي تدت إل -2

ريومم لتلقي رد املكلف على اإلبالغ األول ،واإلدارة الجبائية ملزمة على الرد  40املشرع الجبائي مدة 

لتوضيح وتفس ر حسب  لب املكلف ،ويكون الرد في فكل مراسلة مع مرافقتها بوثائق وبيانات تبرر 

ذا الحظ تن هنات خلل في تسوية وضعيته الجبائية عدم رضا  بإعادة التقويم ويدافع عن حقوقه إ

ويلزم العون املسقق بالرد على التوضيحات املقدمة في مراسلة توجه للمكلف بالضريبة ،مع اإلفارة 

 بأن التبليغ إلى قطع مدة التقادم املسددة قانونا .

املسددة نهائيا ،وال يمكن االعتراض  في حالة قبول صريح تصبح قاعدة فرض الضريبة التبليغ النهائي :  -3

عليها من  رف اإلدارة ،ماعدا حاالت استعمال املكلف بالضريبة  رق تدليسية تو تقديم معلومات  

 1ل ر صسيحة تثناء التحقيق كما اليمكن للمكلف بالضريبة تن يعترض عليها عن  ريق الطعن .

بحيث يجب تن تكون التعديالت مبررة بشكل كافي ومع إن التبليغ النهائي يكون بعد انقضاء جميع اإلجراءات ،

 وجود األدلة ،كما ال يوجد تاريخ مع ن للتبليغ النهائي لكن يكون في تجل معقول .

يعد العون املسقق بطاقة املراقبة لكل األوعية الضريبية املسققة فيها وهذا بهدف إنهاء إقفال عملية التحقيق : 

يتع ن على العون املسقق تن يقوم بتلخيص مجريات التحقيق في استمارة خاصة  ي عمليات التحقيق وبعدها 

 البطاقة التلخيصية ،ويقوم بتحرير التقرير النهائي لعملية الرقابة في محاسبة املكلف .
 

 ي استمارة خاصة باإلدارة الجبائية والتي تحتوي على كل املعلومات البطاقة التلخيصية : •

واألرقام واملبالغ املتعلقة بعملية التحقيق ،مع إصدار األوردة تو الجداول والتي تمسل  

السصيلة النهائية للضرائب والرسوم املستحقة ،يقوم من خالل ا العون بحساب السقوق 

 بالضريبة . ترسل البطاقة التلخيصية إلى مفتشية  وال رامات الواقعة على عاتق املكلف 

الضرائب التابع ل ا املكلف ،وتقوم هذ  األخ رة بمتابعة املكلف ويجراءات التحصيل وذلك 

بعد إرسال اإلخطارات والتي تعتبر من م ام مديرية الضرائب الج وية التابع ل ا ،والتي تحتوي 
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ف املكلف ،مع تحديد آجال الدفع وكيفية على السقوق وال رامات املتوجبة الدفع من  ر 

  .1الدفع ،ويتم إعداد ثالث  سخ منها  

تعبر عن املوقف النهائي لإلدارة الجبائية اتجا  األخطاء التي تحصاها   كتابة التقرير النهائي : •

املسققون خالل عملية املراقبة والتي يتم من خالل ا عملية التحقيق ،والذي يجب تن يب ن 

لومات واألرقام التي تسمح بمعرفة مدى احترام املكلف ن للضريبة لإلجراءات مجموع املع

 املنصوص عليه، وكذا تقييم نتائج التحقيق ،كما يجب تن يركز هذا التقرير على ما يلي :

 إفعار بالتحقيق مرسل عن  ريق البريد تو سلم إلى املكلف مبافرة .  ✓

ق بع ن املكان وكذلك األسباب التي منع  تحديد الفترة اإلضافية بالنسبة لبداية التحقي ✓

 األعوان من مبافرة م ام م في الوق  املناسب.

 بيعة املخالفات املكتشفة وكذلك العقوبات املطبقة مع النصوص القانونية واملواد املقررة  ✓

،كما يجب وبصفة إلزامية تن يحتوي امللف املوجه إلى املديرية الج وية للضرائب ،املفتشية 

 إقليميا على : املختصة

  سخة تو صورة عن اإلفعار بالتحقيق . -

 آلة مقارنة امل زانيات وكشف املساسبة . -

  سخة من التبليغ بالتقويم . -

  سخة من إجابة املكلف بالضريبة . -

 توضيحات حول  بيعة الضرائب والعقوبات املطبقة. -

  سخة من الجداول . -
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ابع   : املطلب الر

التطرق ملختلف الجوانب املتعلقة لل   والتهرب الضريبي وتهمية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب بعد       

الضريبي ،من خالل مجموعة من الوسائل واآلليات التي تتبع ا اإلدارة الجبائية ،وكذلك فعالية الرقابة الجبائية 

بائية ومكافحة التهرب الضريبي بشتى الطرق ومدى قدر ها على تحقيق تهداف ا املتمسلة في تحس ن الرقابة الج

 والوسائل املختلفة والسعي إلى كسب ثقة املكلف ن بالضريبة .

سيتم التطرق في هذا الفصل إلى إسقاط اإل ار الن ري على ترض الواقع من خالل دراسة ميدانية بمديرية      

 مستوى املديرية . الضرائب يتم فيها التطرق لعملية الرقابة الجبائية التي تتم على

ائب لوالية مستغانم : -1  تعريف مديرية الضر

املديرية الوالئية للضرائب تعتبر السلطة التنفيذية للدولة ملمارسة سياد ها الجبائية ،من خالل تحصيل      

 ويحصاء املكلف بالضريبة ويجراء عمليات الرقابة الجبائية للمكلف ن الذين ل م تكليف جبائي للدولة . الضرائب

ائب : -2  تعريف املديرية الوالئية للضر

تس ر املديرية الوالئية للضرائب على احترام التن يم والتشريع الجبائي ن ،مع متابعة ومراقبة  شاط         

هداف املسددة ل ا ،كما تعتبر العالقة ب ن املديرية الج وية للضرائب واملديريات املصالح الخارجية لتحقيق األ 

الوالئية الواقعة ضمن دائر ها اإلقليمية عالقات سلمية ،وتلتزم املديريات الوالئية بإبالل ا بكل الجداول 

التقارير التي تخص س ر اإلحصائية املعدة دوريا واملنصوص عليها في التن يم املعمول به وتقديم كل البيانات و 

 املصالح تو تطبيق التشريع والتن يم الجبائي  .

 تما امل ام املوكلة للمديرية الوالئية للضرائب بمختلف املجاالت  ي :

جمع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات الجبائية ،تصدر الجداول وقوائم املنتجات وف ادات اإلل اء  -

 يها وتقويم نتائج السصيلة الدورية .تو التخفيض وتعاينها والتصادق عل

 تن م جمع املعلومات الجبائية واست الل ا مع برمجة التدخالت وتتابع تنفيذها . -

 تقدر احتياجات املديرية من الوسائل البشرية والتقنية واملالية وتعد تقديرات امل زانية . -

 التكوين وتحس ن املستوى .تضمن توييف وتسي ر املستخدم ن التابعة ل م مع إجراء  -

 . 1تحلل دوريا عمل املصالح الخاجية وتعد تلخيص عن ذلك كما تقترح تي إجراء يحسن عمل ا -
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ائب : -3  الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضر

ائب03الشكل رقم )                     ( : الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53ص :2018-2017مذكرة ماستر –الرقابة الجبائية كأداة في محارب التهرب وال   الضريبي  –عطاب تواتية املصدر 

        المديرية الوالئية للضرائب        

المديرية الفرعية  
 للعمليات الجبائية

المديرية الفرعية  
 للمراقبة الجبائية

المديرية الفرعية  
 للمنازعات

المديرية الفرعية  
 للتحصيل 

المديرية الفرعية  
 للوسائل 

 مكتب االبحاث و المراجعات 
 
 

 نا

 مكتب البحث عن المعلومات  مكتب البطاقات و مراقبة المعلومات 
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ال تخلو تي م نة من الصعوبات ،وفي هذا الصدد سنقوم بعرض الصعوبات التي تعترض  ريق الرقابة            

 1بائية.الجبائية ومحاولة إعطاء اإلجراءات الوقائية لتحس ن الرقابة الج

 صعوبات الرقابة الجبائية : ❖

نقص الوعي الضريبي من  رف املكلف بالضريبة وذلك من خالل عدم تعاونه مع اإلدارة الجبائية في  -

 تقديم املعلومات والتصريحات الالزمة .

 عدم وجود مقر ثاب  لبعض املكلف ن للضريبة وبالتالي يصعب معاينة املمتلكات.  -

يث تعا ي اإلدارة الجبائية من ضعف اإلمكانيات والوسائل التي نقص اإلمكانيات والوسائل املادية ح -

 تساعدها في تداء ويائف ا .

عدم وجود إ ارات مؤهلة للرقابة ،إضافة إلى قلة الرواتب ونقص السوافز املادية من تجل تشجيع م   -

 على بذل مج ودات تكثر .

ي الخفاء بعيدا عن تع ن اتساع رقعة االقتصاد ل ر الرسمي وذلك بوجود األ شطة التي تتم ف -

 السكومات وتيضا املعامالت التجارية بدون فواتر والتعامل نقدا بدون فكات .

 عدم التكامل والتنسيق ب ن اإلدارة الجبائية ومختلف اإلدارات األخرى بحجة الس ر املنهي . -

 اإلجراءات الوقائية لتحسين الرقابة الجبائية : ❖

باالستعانة بوسائل اإلعالم املكتوبة كالصسف واملنشورات تو وسائل   شر وتعميم ثقافة جبائية سواء  -

 تعديالت الخاصة بالن ام الجبائي.اإلعالم السمعية والبصرية ،إل الع املكلف بمختلف املستجدات وال

السرص على صيالة قوان ن وتوف ر إجراءات ضريبية على نحو سليم وبطريقة محكمة ال تترت للمكلف  -

 ض الس رات التي يتضمنها التشريع الضريبي .االستفادة من بع 

يجب إدخال املرونة على قواعد القانون الضريبي حتى تتمكن من إحداث تجاوب ب ن ال روف  -

 االقتصادية و بيعة الضرائب الجديدة .

يجب توفر إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من حيث التن يم تو التطبيق من خالل  -

 لنوعي والكمي إلمكانيا ها املادية والبشرية .التحس ن ا

تس يل إجراءات العمل على نحو يكفل ل ا الوقوف على تحدث األساليب والوسائل الكمية املستخدمة  -

 في السقل الضريبي .

 خلق تعاون بينهما وب ن اإلدارة وال يئات املسلية ا تخرى وهذا بالتنسيق فيما بينهما بتبادل املعلومات .  -

 .1العمال وجلب الكفاءات ،وزيادة تجورهم ومنح زيادات ل م تأ  ر  -
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ـــــــــــــــــــاني ــــــــل الثـــــــــــــ ــــــــــــــــــ  خالصة الفصـــــــــــــ

تعد الرقابة الجبائية من تهم اإلجراءات التي حول  اإلدارة الجبائية للتأكد من صسة التصريحات املقدمة        

كما تعتبر تداة قانونية في يد اإلدارة تسعى من خالل ا مراقبة املكلف ن في تأدية واجبا هم الضريبية والعمل في 

 ا وتقويم ا ولتحقيق األهداف املرجوة من عملية  اكتشاف كل األخطاء واملخالفات املسجلة بهدف تصسيح 

الرقابة الجبائية وهذا ب رض زيادة إيرادات الخزينة العمومية وبالتالي زيادة األموال املتاحة لإلنفاق مما يؤدي 

 إلى الرفاهية االقتصادية للمجتمع .

 

 



 
 

 د
 

 

ــامة                          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاتمة عـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خــ

إن مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ليست باألمر الهين وهذا نظرا لألشكال التي تتخذها والتقنيات املتبعة من          

طرف املكلفين في استعمال الطرق التدليسية واالحتيالية وملجابهة هذه الظاهرة يجب معرفة الدوافع التي حالت 

 باملكلف باللجوء إلى مثل هذه األساليب .

مام بدراسة وتحليل هذه األساليب ومحاولة القضاء عليها ال يعد أمرا اختياريا بل أمرا حتميا إذ يجب عليها إن االهت      

 تجنيد كل الطاقات والقوى للتحكم ولو نسبيا في الظاهرة.

هرة إال وفي األخير إذا كانت الرقابة الجبائية تعتبر كنتيجة حتمية للنظام التصريحي من أنحج اآلليات ملحاربة الظا   

أنها تبقى قاصرة نسبيا عن تأدية الدور املنوط بها ،فإن ملحاربة الغش والتهرب الضريبي يتطلب وجود جهاز نقابي فعال 

سواء على مستوى اإلجراءات والعقوبات أو على مستوى وسائل التدخل وإمكانيات مادية وبشرية معتبرة وهذا يترجم 

 كما يلي :

جبائية من أجل معرفة أحسن وأفضل لتيارات التهرب فيما يتعلق بأنشطة التحكم أكثر في املعلومات ال -

 ومداخيل وتطور األنشطة .

 اختيار أفضل للمكلفين بالضريبة الذي سوف يتم إخضاعهم للمعايير التقنية الدقيقة واملعايير العشوائية. -

 تغطية أفضل للرقابة الجبائية من قبل املصالح الجبائية. -

وان الرقابة الجبائية بحيث أن طبيعة عمل هؤالء يستوجب عليهم التحكم في تكوين متخصصين لألع -

 التقنيات الجبائية.

 دعوة كل ممثلي املتعاملين االقتصاديين بإبداء رأيهم حول هذه املسألة املهمة. -

 

 

 

 



 
 

 د
 

 نتائج الدراسة:

 على ضوء ما سبق تم الوصول إلى النتائج التالية :     

لفعل الشخص ي املتعمد الذي يقوم به املكلف وذلك باستعمال تقنيات قانونية تسمح له يعتبر التهرب الضريبي ا -

بتجنب الحدث املنشأ للضريبة القانونية، أما الغش الضريبي فهو عبارة عن تهرب من الضريبة بطريقة غير مشروعة، 

 أي بمخالفة مباشرة للقانون الضريبي.

كافحة التهرب الضريبي من خلال مجموعة من اإلجراءات تضب  تدخل تعتبر الرقابة الجبائية الوسيلة األولى مل -

اإلدارة الجبائية وتحمل مكلفين بالضريبة وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساس ي يتمثل في وقوف جميع املكلفين على قدم 

 املساواة أمام الضريبة .

 اختيار صحة الفرضيات:

قانون التجاري أما التهرب يرتب  بقانون الضرائب املباشرة صحيحة يرتب  مفهوم الغش بالالفرضية األولى:      

 والضرائب الغير مباشرة .

صحيحة ألن الغش والتهرب الضريبي هما أهم الوسائل التي يلجأ إليها املكلف لتجنب كل أداء الفرضية الثانية:   

 التزاماته .

للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ونجاحها مرتكز صحيحة ألن الرقابة الجبائية غير كافية وحدها الفرضية الثالثة:  

 على مدى كفاءة التنظيم التقني والتشريعي املتمثل في اإلدارة الجبائية حيث تواجه عدة صعوبات في سبيل ذلك .

 التوصيات واالقتراحات :

فس الوقت كفيلة بتحصيل إن النتائج التي توصلنا إليها تدفعنا إلى تقديم جملة من االقتراحات نراها ضرورية وفي ن     

 دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي كما يلي:

 ضرورة نشر الوعي الضريبي لدى أوساط املكلفين بالضريبة. -

 

 



 
 

 د
 

 ضرورة تعميم التعامل بالفواتير وذلك بوضع حلول مناسبة للحد من التزوير واستعمال فواتير وهمية. -

 ضب  نظام التصريحات بشكل فعال . -

تحسين املوارد واإلمكانيات البشرية إلدارة الرقابة الجبائية عن طريق رفع كفاءة أعوان الرقابة الجبائية في  -

 هذا املجال.

تحسين العلاقة بين اإلدارة واملكلفين وذلك بتخصيص مكاتب اإلعلان للمكلفين بكل ما هو جديد في الساحة  -

 بخطورة هذه الظاهرة . الجبائية كمحاولة إليجاد مجتمع جبائي مثقف وواعي

وضع نظم رقابية فعالة ،تمتاز بالدقة وسرعة اكتشاف املخالفات املرتكبة مع تقرير عقوبات شديدة على  -

 املكلفين املتهربين لردعهم ومنعهم من ارتكاب الخالفات لقوانين الضريبة .

 التهرب الضريبي .وضع استراتيجية وطنية ملكافحة التهرب الضريبي من خلال دراسات كمية لظاهرة  -
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