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 ير و التقد شكر

 

ومن اهدى اليكم معروف من لم يشكر الناس لم يشكره هللا 

 كافاؤؤه فان لم تستطيعوا فادعو هللا                        

 

 وفقنا في اتمام هذا    وعمال بهذا الحديث و اعتراف بالجميل نحمد هللا عز وجل على ان 

 هذا البحث والهمنا الصحة والعافية والعزيمة                      

العمل الذي رافقنا طيلة هذا خالدي يحي ماالستاذ  كما نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى 

 وامدنا بالمعلومات جزاه هللا خيرا

الضرائب لوالية  مركزموظفي وكل العاملين الدين كانو سببا في نجاحنا خصوصا كل  

 السيد عمور والسيد قاديرو  السيد علوش بلقاسم و السيد ،ونخص بالذكر CDI مستغانم

 بنجاح جزاهم هللا  البحثا في إتمام هذكثيرا وني اللذين ساعدبوشاشي رئيس المركز 

هذا الذين تفضلوا بقراءة اعضاء لجنة المناقشة  لى إكما نتوجه بالشكر 

 البحث ومناقشته 

.قريب أو من بعيدتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني من اكما 



 
 

 

 داءــــــــاإله

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ولسانا وقلبا خاشعا وجسدا "

 " على البالء صابرا

النجاح الى التي سهرت وربت وكانت السبب في نجاحي والقدوة في حياتي اهدي ثمرة 

 . "امي"والداعم االكبر لي اغلى الناس واعزهم لقلبي

حفظه هللا واطال في عمره "ابي" صاحب القلب الحنون في الوجود و ما املك أغلى إلىو 

 .سندي ورفيق دربي

لم وسعتهم ذاكرتي و الذينكل من ساندوني و حفظهما هللا لي  ، و اخوتي أخواتي إلى

 .تحملهم مذكرتي 
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 :مقدمة عامة

 دول  كل جعل الاقتصادية، الفعالية من قدر أقص ى وإعطاء للدول  املالية املوارد تعبئة في الجباية تؤديه الذي الدور  ان                    

 صناعية نشاطات يشمل اقتصاد هناك دام ما يختفي أن يمكنه ال أساسيا ماليا منبعا تشكل التي الوسيلة هذه على تعتمد العالم

 باالستثمارات املباشر والتكفل العمومية النفقات تمويل إلى بعد فيما لتوجه إجباريا مالية حصص عليها تقتطع خاضعة وتجارية

 بغية فعالة، جبائية سياسة بتطبيق إال هذا تحقيق يمكن وال املتحضرة، الحياة ضرورة تعتبر التي ماعيةالاجت الطبيعة ذات والخدمات

 .املختلفة بواجباتها قيامهاو  الدولة أهداف تحقيق

 كان التي لضريبيةا املوارد استنزاف إلى يؤدي لكونه  عامة بصفة الاقتصاد و خاصة، بصفة الضريبة يعيب الضريبة دفع من فالتهرب

 التنموية املشاريع  مختلف في استثمارها خالل من العامة املنفعة يحقق فيما إلنفاقها الدولة خزينة منها تفيدست أن املفروض من

 .مجهولة قنوات في انسيابها من بدال للبالد،

 و املردودية في الفعالية لهذه للوصول  سعيا و العمومية للخزينة املالية املردودية على فعاليتها يعكس هذا و بالضريبة املؤسسة تتأثر

 التكليف و الطبيعيين لألشخاص الضريبي التكليف بين فرقت إذ, جبائية إصالحات بعدة الجزائر قامت فعالة الجبائية إلادارة لتكون 

 أو تعيين 2773 املالية قانون  بنص تقرر  إلاداري  إلاصالح و التشريعي إلاصالح بين التكامل ليكون  و, املعنويين لألشخاص الضريبي

 و كبيرة أعمال رقم ذات املؤسسات بين املشرع فرق  حيث,  « C.D.I»  الضرائب مراكز و«  D.G.E» الكبرى  املؤسسات مديرية تأسيس

 تحسين و الدولة خزينة أموال يهدر الذي الضريبي التهرب وطأة من التخفيف بهدف كله هذا و سابقتها من أقل أعمال رقم ذات أخرى 

 .الجبائية وااكدارة املكلف بين العالقة

 فأكثر أكثر مناعة تكتس ي فأصبحت مستمر، تزايد في نسبتها أن إال الظاهرة، هذه ملكافحة املعتبرة الجهود هذه رغم أن املالحظة لكن و

 التطورات نتيجة عرفته يالذ للنمو أخرى  جهة من و جهة من هذا الجبائي، النظام على تطرأ التي املتغيرات كل مع تكيفها خالل من

 تطور  في بدوره ساعد الذي الافتراض ي الاقتصاد تنامي أفرزت التي و الدول، اقتصاديات جل تعيشها التي التكنولوجية و الاقتصادية

 .له جديدة أنواع بروز و الضريبي، التهرب أساليب

  

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

 :في بحثنا ملوضوع ضرورية نراها التي الجزئية ألاسئلة تتفرع أن يمكن الرئيسية إلاشكالية هذه من و  

 ما هي أهم إلاصالحات في النظام الجبائي الجزائري؟ -

 ما هي أبعاد التهرب الضريبي؟ -

 ما هي الرقابة الجبائية؟ و ما هي أشكالها و وسائلها؟ -

 .كافحة التهرب الضريبيفيما يتمثل دور الرقابة الجبائية في م -

 : فرضيات البحث -1

 :إلاجابة عن هذه إلاشكالية نقوم باالعتماد الفرضيات التاليةبغية 

 .تعتبر الضرائب من أهم و أقدم مصادر تمويل الخزينة العمومية -

 .الرقابة الجبائية من أهم وسائل القضاء أو الحد من التهرب الضريبي -

 (.الجمارك، الهيئات العمومية، البنوك) إلادارة الضريبية و إلادارة العمومية محاربة التهرب الضريبي تتطلب تضامن  -
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 :أهمية البحث -2

طائلة تتداول بكل حرية  أموالا و التي جعلت ،البيئية لظاهرة التهرب الضريبي آلاثار ه الدراسة تتبع من تلك ذه إنأهمية

من قبل السلطات املعنية للرفع من ك حرمان الخزينة العمومية منها في ظل البحث املتزايد ذلو ب،اقتطاع أو من دون مراقبة 

موارد الجباية العادية، و بالتالي ضرورة اتخاذ كل سبل العالج املتاحة  ملجابهة هذه الظاهرة الخطيرة ومن هنا تتجلى أهمية 

 .الرقابة الجبائية كونها من الوسائل الهامة للعالج

 :بحث ال أهداف -3

 :تتجلى ألاهداف املوجودة من هذا البحث في 

 .الضريبي،و مدى تأثرها بالتطورات الاقتصادية و التكنولوجية  الخاصة ظاهرة التهربتشخيص  -

إبراز ألاجهزة القائمة على مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، و أهم الوسائل و إلاجراءات  املتخذة  لذلك للوقوف على  -

 .تها في املكافحةمدى قدرتها و فعالي

 .إبراز معوقات الرقابة الجبائية و التي تعمل على الحد من كفاءتها بغية تحسينها -

 :و دوافع اختيار املوضوع مبررات   - 4

اختيارنا لهذا املوضوع نظرا لحساسية املجتمع الضريبي الجزائري للرقابة الجبائية خاصة،و الضريبة عامة،هذا ما  أسبابترجع 

الرقابة  أجهزةذهنية املكلفين في حد ذاتهم،او في  إلىهذه الحساسية هل  راجعة  أصلدفعنا للبحث وا لتساؤالت عن 

ذي حظيت به ظاهرة التهرب الضريبي و سبل عالجها في آلاونة  مام املتزايد الالاهت إضافةإلىالتشريع الضريبي،  أوإلىالجبائية،

 .ألاخيرة  من قبل السلطات الخاصة

 :الصعوبات - 5

 :و قد واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها 

 .صعوبة متابعة التعديالت املستمرة التي تحدث في قوانين املالية السنوية و التكميلية -

 .في موضوع البحث قلة املراجع املتخصصة -

 :املنهج و ألادوات املستخدمة في البحث - 6

القائمة على  ألاجهزةاعتمدنا في معالجة بحثتا في معالجة بحثنا على املزج بين املنهج الوصفي و التحليلي،حيث استعرضنا -

و فعالية الرقابة الجبائية في  املستخدمة،كما قمنا بتحليل ظاهرة التهرب الضريبيالطرق و الوسائل  أهمالرقابة الجبائية و 

 .محاربتها، بغية الوقوف على معوقاتها لتصحيحها

 :فيبها في دراستنا فتتمثل أما عن ألادوات التي استعنا 

 .القوانين و التشريعات الضريبية املتعلقة بالرقابة الجبائية -

 .لعامة للضرائبإلاحصاءات الخاصة بنتائج الرقابة الجبائية املطبقة الصادرة عن املديرية ا -

 :الدراسات السابقة -7

 : تم إلاطالع على دراسات سابقة تتعلق باملوضوع أو بجزء منه و تتجلى في

دكتوراه في ، أطروحة (2771-1662)بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري و تحديات إلاصالح الاقتصادي في الفترة  -

 (.2779-2775)العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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القادر مرغاد، التحقيق الجبائي كأداة للحد من التهرب الضريبي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير،  عبد -

 (.2714-2719)جامعة بسكرة، 

بوكموش سيلية، دور الرقابة الجبائية في مكافحة جريمة التهرب الضريبي مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة  -

 .2714بجاية، 

خديجة، دراسة تحليلية حول الضريبة و القطاع الخاص، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم التجارية و ثابتي  -

 (.2712-2711)التسيير، جامعة تلمسان 

رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة ( حالة الجزائر)ونادي رشيد،دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش  -

 .2772، سن الجزائر

 : البحث هيكل -8

 :تم تقسيم البحث إلى فصلين

حيث عرضنا في الفصل ألاول ماهية الضريبة التهرب الضريبي و أسباب هذا التهرب و أنواعه و طرق التهرب الضريبي كما 

تكلمنا في الفصل الثاني عن دور الرقابة الجبائية و أساليبها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ثم دراسة حالة تطبيقية 

 .ي الفصل الثالث التهرب الضريبي على مستوى والية مستغانمف

و في ألاخير خاتمة عامة التي تحتوي على أهم النتائج املتوصل إليها من خالل دراسة و تحليل هذا املوضوع و كذا أهم 

 .استنتاجات املستخلصة و الاقتراحات
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 :مقدمة الفصل ألاول 

 : تمهيد

كما تعد بالنسبة للكثير من الدول املورد ألاساس ي إليرادات خزينتها , تعتبر الجباية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية

وهي كذلك سلطة بيد الدولة تسييرها و , بمختلف عناصرها نظام متكامل من الطرق و إلاجراءاتو تمثل الجباية ,العمومية

.من خالل فرض جملة من الضرائب و الرسوم بقواعد و أسس معينة,توجهها وفق مقتضيات اقتصادية و مالية محددة  

لذلك فهي تطبق خالل مدة ,و الاجتماعية و املاليةفاألنظمة الضريبية الفعالة تتميز بتطورها املستمر تبعا للتحوالت الاقتصادية 

إذن و الجزائر كغيرها من .زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما يقتض ي تعديلها وإصالحها سواء تعلق ألامر بالدولة املتقدمة او النامية

مها الضريبي مع النظرة الدول قامت بالعديد من إلاصالحات الضريبية و خاصة منها التي جسدت في التسعينات بغية تكييف نظا

الاقتصادية الجديدة،بإدخال تعديالت على نظامها الضريبي و ترشيده من خالل إنشاء ضرائب جديدة أكثر إجابة ملتطلبات 

  .التنمية و تحقيق أهداف أخرى 

و غير شرعية مختلف الطرق املمكنة سواء شرعية ا إتباعاصطدمت بوجود فئة من املكلفين تعتمد على  إلاصالحاتو لكن هذه 

دون  ينفال يستثنى في ذلك صنف من املكلالتهرب الضريبي،و  حاالتامللقاة على عاتقهم، و هنا تظهر مختلف  ألاعباءللتخلص من 

 إلاملامعليه سنستعرض في هذا الفصل في سبيل نشاطاتهم، و بعض  أو يمارسون كل  أوأجانبيكونوا محليين  أنفيمكن  آلاخرين

 :تلفة،املباحث التاليةاملخ بجوانب املوضوع

 .عموميات حول الضريبة: املبحث ألاول  

 .تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي: املبحث الثاني 

 .أساليب مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي: املبحث الثالث 
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 :عموميات حول الضريبة:ألاول املبحث 

باعتبارها موردا هاما من موارد الدولة و كذلك نظرا ألهمية  ذلك تحتل نظرية الضريبة مكانا خاصا في نظريات املالية العامة و 

الدور الذي تلعبه الضريبة في تحقيق أغراض السياسة املالية، و لهذا ال بد من التعريف بماهية الضريبة و لذلك قسمت هذا 

ق لخصائص الضريبة و في ألاخير املبحث إلى ثالث مطالب ستعرض في املطلب ألاول لتعريف الضريبة إما املطلب الثاني فسنتطر 

 .نذكر أهداف و أنواع الضرائب

 .تعريف الضريبة:املطلب ألاول 

 :تعريف الضريبة -1

 بأنهالقد اختلفت وجهة النظر التقليدية للضريبة في الفترات املاضية عنها في الفترة الحالية، حيث كان ينظر للضريبة   

 :املال املقتطع عن طريق السلطة من الفرد و ذلك لتغطية النفقات العامة، و قد عرفت الضريبة بمفهومها التقليدي كما يلي

  اقتطاع جبري تقوم به السلطة العامة على أموال ألافراد قصد  «  أنهاعلى " ميشال دارن "عرفها :التعريف ألاول

 1 »توزيع ألاعباء العامة في ما بينهم بإنصاف 

 الضريبة هي اقتطاع مالي إلزامي و نهائي تحدده الدولة و دون مقابل بغرض تحقيق أهداف « :التعريف الثاني

 2 » عامة

 الضريبة اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومية، بصفة نهائية و من دون مقابل  «:التعريف الثالث

 .3 »ولة، الجماعات املحلية أو إلاقليمية و إلادارات العمومية مباشر و محدد، و ذلك بهدف ضمن تمويل ألاعباء العامة للد

و حسب املفهوم الحديث فان إضافة إلى سعيها وراء جمع املال بهدف تغطية النفقات العامة أصبحت وسيلة مهمة لتدخل 

م الحديث للضريبة الدولة في تنظيم الاقتصاد و تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و سياسية معنية، و حسب هدا املفهو 

 :    فقد عرفت كما يلي

 :الضريبة فريضة إلزامية -2

فليس الفرد من خيار في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة بغض النظر على رغبته في الدفع، فإذا امتنع 

أو تهرب من دفع الضريبة فإنه يقع تحت طائلة العقاب، و حصلت الدولة على حقها بالحجز على أموال املكلف و استخدام 

 .تياز على كافة أموال املكلفبما لدين الضريبة من امطرق التنفيذ الجبرية 

 :الضريبة تدفع بصفة نهائية -3

و يقصد بها أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة، إنما يدفعها للدولة بصفة نهائية فال تلتزم الدولة برد قيمتها اليد بعد 

و بدفع فوائد عن املبالغ  ذلك، و في هذا تختلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى املكتتبين في سنداته

 .املكتتب بها قي أغلب ألاحيان

 :الضريبة تدفع بدون مقابل -1

ويعني ذلك أن املكلف دافع الضريبة ال يتمتع بمقابل أو منفعة خاصة من جانب الدولة، و إن كان هذا ال ينفي أن 

 الفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة املرافق العامة باعتباره فرد
ً
 في الجماعة، و ليس باعتباره مموال

ً
ا

                                                           
1. Ale scandre. Droit fiscal algérien ,  opu Alger 1990 , P26  

 . 7ص,  2774, الجامعية، الجزائرية ديوان املطبوعات , جباية املؤسسات : " حميد بوزيدة. 2
 .22، ص 2711دار جرير للنشر و التوزيع، ألاردن ، " دراسات في علم الضرائب : " عبد املجيد قدي . 3
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للضرائب، و يترتب على هذا أنه ال يجوز، و ال يمكن النظر إلى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقدير مقدار الضريبة 

على يتعين عليه دفعها بل ينظر إلى مدى قدرة الفرد على تحمل ألاعباء العامة لتقدير هذه املقدرة، ذلك أنه يتعين التي 

 في مجتمع سياس ي منظم هو الدولة أن يساهم التضامن مع غيره من ألافراد في تحمل ألاعباء العامة 
ً
الفرد باعتباره عضوا

 أن تكون هذه املساهمة بحسب قدرته بالنسبة إلى غيره من ألافراد على 
ً
عن طريق دفع الضريبة إلى الدولة، بل يتعين أيضا

 .تحمل هذه ألاعباء العامة

 :حصيلة الضرائب تمكن الدولة من تحقيق النفع العام  -5

ذلك أن الدولة ال تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى املكلف بدفع الضريبة، بل أنها تحصل على حصيلة 

عليه الضرائب باإلضافة إلى غيرها من إلايرادات العامة من أجل القيام باستخدامها في مصاريف إلانفاق العام الذي يترتب 

 .تحقيق منافع عامة للمجتمع

  سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو ) تتمثل الضريبة في املساهمة تأخذ صورة نقدية يجبر ألافراد "  :التعريف ألاول

على تقديمها للدولة بغض النظر عن ما إذا كانوا يستفيدون أم ال من الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة ( معنويين 

ادتهم من هذه الخدمات، و هي تفرض عليهم تحقيق ألغراض مالية أو سياسية أو اقتصادية أو و عن درجة استف

 1"اجتماعية

 مساهمة نقدية تفرض على املكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة، " :التعريف الثاني

يق ألاهداف املحددة من طرف السلطة بتحويل ألاموال املحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد، نحو تحق

 .2" العمومية 

من خالل تطرقنا لهذه التعاريف نستخلص تطور الهدف من فرض الضريبة من هدف مالي بحث إلى هدف اقتصادي 

 .و اجتماعي و سياس ي يعكس ما لهذه أداة التي تملكها الدولة من أهمية في توجيه سلوك املتعاملين الاقتصاديين

 :خصائص الضريبة :املطلب الثاني 

 :انطالقا من مجمل التعاريف املقدمة يمكن تحديد خصائص الضريبة و هي كاآلتي

 :الضريبة فريضة نقدية -1

هي اقتطاع نقدي يستهدف ثروة أو دخل ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين، ففي النظم الاقتصادية القديمة، كانت 

 ألن الظروف الاقتصادية السائدة 
ً
آنذاك كانت تقوم على أساس التعامل الضريبة تفرض و تحصل في صور عينية، نظرا

، مما أدى بصورة حتمية بالصور العينية، لكن مع التطور أصبحت النقود هي وسيلة 
ً
و أداة تعامل ألاساسية ألاكثر انتشارا

 .، تتم بصورة نقديةالاقتصاديأن تدفع الضرائب في شكل نقدي اعتبار أن كافة املعامالت، على مختلف جوانب النشاط 

صادي و و باإلضافة إلى هذا، فقد أصبحت الضريبة تستخدم في آلاونة الراهنة، حين تزداد درجات التدخل الاقت

الاجتماعي للدولة، في تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية مختلفة كتشجيع الادخار الحد من الاستهالك لتعبئة الفائض في 

 3(ضرائب تصاعدية)أغراض التنمية الاقتصادية و تقليل التفاوت في الدخول بين فئات املجتمع املختلفة 

 

 

 

                                                           
 .149، ص  2773، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، " اقتصاديات املالية العامة : " محمد عباس محرزي. 1
 .227، ص 2771، الجزء الرابع، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، "قتصاد السياس يمبادئ الا: " محمد دويدار.  2
 .153،ص1662، مدخل لدراسة أصول الفن املالي الاقتصاد العام، دار النهضة العربية، الاسكندارية، "أساسيات املالية العامة :" عادل أحمد حشيش.  3
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 :أهداف و أنواع الضرائب:املطلب الثالث

 :أهداف الضريبة-1

و اجتماعية و اقتصادية،خشيت  إنسانية أهدافتكون لها  أنلقد ظل علماء املالية و الضريبة زمنا طويال و هم بالضريبة 

يتدفق على الخزانة من وراء جبايتها،و أخيرا و بعد تطوير ،و غزارة املال الذي (وفرة الحصيلة) ألاول يؤثر ذلك على هدفها  أن

إلى إن يرفضوا تلك الفترة و نادوا باستخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية معينة و غيرها  ألافكار اضطروا

 .من ألاهداف ألاخرى 

 :الضريبة في أي مجتمع إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف التي يمكن تحديدها في آلاتيتصبو  

 .أهداف مالية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية 

o ألاهداف املالية: 

الضريبة تسمح بتوفير املوارد املالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزاماتها  أن أيالعامة، ألاعباءتغطية  يقصد بهاو   

ألفراد املجتمع،أي تمويل إلانفاق على الخدمات العامة و على استثمارات إلادارة الحكومية اتجاه الاتفاق على الخدمات املطلوبة 

 (الخ...املستشفيات،و الجامعات و شق الطرق كبناء السدود و )

o ألاهداف الاقتصادية: 

و يقصد بها أن الضريبة تستخدم بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي غير مشوب بالتضخم أو باالنكماش و   

 .أصبحت في إطار الدولة الحديثة أداة للتأثير في ألاوضاع الاقتصادية و تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 :و يمكن إيجاز أهم ألاهداف الاقتصادية فيما يلي

 .املشروعات العتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا او جزئيا أنواعتشجيع بعض  -

حماية الصناعات الوطنية و معالجة العجز في ميزان املدفوعات و يتم ذلك بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الاستيراد  -

 .من الضرائب كليا و جزئيا الصادرات بإعفاءمن الخارج و 

على أصحاب الدخول املرتفعة لتمويل النفقات الحكومية مما يعمل على زيادة استعمال حصيلة الضرائب املفروضة  -

 .الاستهالك،و بالتالي يعمل على رفع الطلب الكلي و هذا من اجل تحقيق التشغيل الكامل

 .اجل توسيع الاستثمار تخفيض معدل الضريبة على ألارباح املعاد استثمارها من -

o ألاهداف الاجتماعية: 

 :أهمهاالاجتماعية و التي من  ألاغراضتعمل الضريبة على تحقيق بعض  

تخفف من حدة التفاوت بين الدخول و الثروات املرتفعة، و ذلك بان تعتمد الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب  -

حصيلتها على أصحاب الدخول املنخفضة،و يتم ذلك من خالل التصاعدية  الدخول و الثروات املرتفعة ثم تقوم بإعادة توزيع

 .على الدخول 

جلب اكبر قدر ممكن من املساكن بهدف التخفيف من أزمة السكن و ذلك بإعفاء مداخيل إلايجار من الضريبة،أو منحها  -

 .تخفيض
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o السياسية ألاهداف: 

،ففرض رسوم "أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشرة بمخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة"  

يعتبر استعماال للضريبة ألهداف سياسية،كما هو  أخرى جمركية مرتفعة على منتجات بعض الدول،و تخفيضها على منتجات 

 1(تحدة ألامريكيةن و الواليات املاليابا)الحال في الحروب التجارية بين البلدان املتقدمة 

 :أنواع الضريبة -2

الذي يفرض  ألاساس أينشاطا معينا  أو تصرف  أو عني به اختيار موضوع الضريبة،و قد يكون موضوع الضريبة ماال ن

و منه هو القاعدة التي ترتكز عليه إدارة الضرائب في فرضها للضريبة على . ء كان دخل أو رأسمال أو اتفاقعليه الضريبة سوا

 .و ال نستطيع فهم هذا املوضوع دون التطرق إلى مختلف أنواع الضرائب املعنويين،ألاشخاص الطبيعيين أو 

و غالب ما تطبق الدولة أنواع مختلفة من  لكل منها خصوصيته و مزاياه و عيوبه الضرائب و و لقد تعددت أنواع  

 :الضرائب ن و يمكن تصنيفها باالستناد إلى عدة معايير و هي

 معيار تعدد الضريبة: 

 :دةالضريبة الوحي -

ذهب الفيزيوقراطي  أي الفرد املكلف بدفع ضريبة واحدة بعد خصم جميع تاريخيا الضريبة الوحيدة جاء بها م   

على الدخل و بعبارة أخرى بجمع ما يحصل عليه من الشخص الواحد من الدخول املختلفة التكاليف الالزمة للحصول 

 2على أنها وعاء واحد

 :تمتاز هذه الضريبة بما يلي 

 .جبايتهاتحصيلها و قلة نفقات سهولة  -

 .تأخذ بعين الاعتبار كل إمكانيات املكلف و كذا مختلف أعبائه -

 :يؤخذ عليها التالي

 .الثروة أو مظهرا واحدا من مظاهر النشاط الاقتصادي ال تصيب إال جزءا من -

 3.الضريبة الوحيدة ثقيلة العبء على املكلفين، حيث تؤدي إلى إرهاق وعاء الضريبة و تجعل املكلفين يتهربون من دفعها -

 

 :الضريبة املتعددة -

الضريبية، و يبرر  ألاوعيةمختلفة من الضرائب و عليه تتعدد  ألنواعاملكلف  إخضاعتعني بنظام الضرائب املتعددة،  

 .هذا النظام اختالف مصادر الثروة، و تكاليف تحقيق الدخل إلىاللجوء 

 :أهمهاو لهذا النوع من الضرائب عدة مزايا 

ل نصيبه من افلح املمول من التهرب من الضريبة الوحيدة، و لم يتحم إذايقلل من ظاهرة التهرب الضريبي، حيث انه  -

 .العامة، فانه في ظل هذا النظام يستحيل عليه التهرب من كافة الضرائب ألاعباء

                                                           
 . 11، ص2774، "املطبوعات الجامعية الجزائرديوان " ، "جباية املؤسسات: "حميد بوزيدة.1
 .27، ص2712-2711، مذكرة تخرج لنبل شهادة ماجيستر في العلوم املالية، جامعة تلمسان "دراسة تحليلية حول الضريبة و القطاع الخاص: "ثابتي خديجة . 2
 .16 -17، مرجع سابق، ص"جباية املؤسسات"حميد بوزيدة ،.3
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 .في الضريبة الوحيدة الشأناملمول كما هو  إرهاق إلىاليؤدي  إذيقلل العبء الضريبي على املكلفين،  -

 :و الرغم من هذه املزايا، نسجل على هذا النوع من الضرائب ما يلي

دد الضرائب يؤدي إلى تعقيد النظام الضريبي و إلى عرقلة سير النشاط الاقتصادي و زيادة نفقات إن إلافراط في تع -

 1.الجباية

 معيار الواقعة املنشئة للضريبة: 

يقصد بالواقعة املنشئة للضريبة أن الالتزام بالضريبة ينشأ بمجرد توافر تلك الظروف املوضوعية و الشخصية التي  

 :بالضريبة و طبقا لهذا املعيار نميز ما يلي تؤدي إلى ظهور الالتزام

 :الضرائب على رأسمال -

املال من الناحية الضريبية، مجموع  رأساملال، و يقصد بواقعة تملك  رأسهي الضرائب التي تنشا عن واقعة تملك  

التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة و القابلة للتقدير ( املبنية، و غير املبنية) ، و العقارية ...(السندات ألاسهم،)املنقولة  ألاموال

 .و من أمثلتها حقوق التسجيل املدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني، أو غير مبنيا، و بمقابل. ال أمدخال  بالنقود، سواء كانت

 :الضرائب على دخل -

تحقق الدخل، و يفهم من الدخل كل ما يحصل عليه الشخص من إيراد مقابل السلع التي و التي تتولى عن واقعة  

 :و بذلك تكون مصادر الدخل ألاساسية هي.ينتجها، أو الخدمة التي يقيمها

 .العمل -

 .املال رأس -

 .املال معا رأسالعمل و  -

ى الدخل، و يدر الفوائد تفرض عليها الضريبة عل، رأسمالبينما عائد  ألاجور الذي تفرض عليه الضريبة على  ألاجر و للعمل عائد 

 2.الخ...العمل و رأس املال معا ربحا تفرض عليه الضريبة على ألارباح

 :الضرائب على الاستهالك -

و يقصد . الالتزام بدفع الضريبة ينشا بمجرد شراء السلعة أنهذه الضرائب ناتجة عن واقعة الاستهالك التي مفادها  

معينة تتمثل بالحصول على سلع استهالكية  أوجههالك، تلك الضرائب تفرض على الدخل عند استعماله في بالضرائب على الاست

معينة من السلع اي في صورة نوعية على الاستهالك كالرسم الداخلي على  ألنواعستهالك قد تفرض على الاستهالك و ضرائب الا 

 T.V.A.3السلع في صورة ضريبة عامة على الاستهالك كالرسم على القيمة املضافة  أنواعالاستهالك و قد تفرض على جميع 

 

 

 

                                                           
 .27 -16، مرجع سابق ص " املؤسسات جباية"حميد بوزيدة ، . 1
 .27، مرجع سابق ص " جباية املؤسسات"حميد بوزيدة ، . 2
 . 21، مرجع سابق ص "جباية املؤسسات"حميد بوزيدة ،. 3



 الضريبي التهرب إشكالية و الضريبة             : األول الفصل

11 
 

 معيار تحمل العبء الضريبي: 

 :ا يليمب املباشرة و غير املباشرة بوفق لهذا املعيار نميز بين الضرائ

 :املباشرةالضرائب  -

و تعتبر الضريبة مباشرة إذا كانت تفرض على وجود الدخل نفسه، فضريبة الرواتب و ألاجور تعتبر ضريبة مباشرة ألنها 

على الربح عند وجوده في النهاية الفترة املالية، و تفرض عن ظهور دخل الفرد من الراتب  أو ألاجر، و كذلك ضريبة ألارباح تفرض 

رائب املباشرة على أساس أنها تحصل بشكل مباشر من املكلفين دون وجود حلقات حسب معيار  التحصيل قد تفسر الض

 ل أعباء الضريبة من مكلف إلى آخروسيطة لنق

 مزاياها: 

 أي الثبات النسبي للوعاء الذي يفرض عليها -1
ً
 .تعتبر حصيلتها ثابتة نسبيا ألنها تفرض على عناصر ثابتة نسبيا

 .على عناصر معروفة مسبقا لدى إلادارة الضريبيةانخفاض نفقات تحصيلها، ألنها تفرض  -2

أكثر تحقيق للعدالة من الضرائب غير املباشرة ألنها تفرض على الدخل أو على رأسمال و تعتمد على التصاعدية  -3

 .و ديونهتبعا لدخله و أعبائه بالشرائح، و كونها تراعي الاعتبارات و الظروف الشخصية للممول 

1-  
ً
لألفراد في مساهمتهم في تحمل ألاعباء الضريبية للدولة بسبب دفعها من قبل املكلفين في شكل تعتبر أكثر إشعارا

الحكومة في اتجاهها للنفقات و مراقبة  اقتطاع جزء من دخولهم و هذا ما يحفزهم على الاشتراك في النشاط السياس ي للدولة

 .العامة

 العيوب: 

يقف وجها لوجه أمام الخزينة مما يحمله عند ارتفاع سعرها محاولة يؤدي وضوحها إلى إشعار الفرد بعبئها و تجعله  -1

 .التهرب منها

 .حصيلتها إلى الخزينة العامة ألنها تفرض على أساس سنوي في الغالبورود  تأخر  -2

 ..ال تصيب جميع املكلفين و تنطلق من فكرة العمومية أحيانا لالعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية الخ -3

 . ريبية على قدر من الكفاءة و الفعالية ملنع التهرب الضريبيتتطلب إدارة ض -1

 :الضرائب غير املباشرة -

يفرض هذا النوع من الضرائب على استخدام الدخل أو الثروة، فضريبة املبيعات تعتبر ضريبة غبر املباشرة حيث يدفعها 

معيار التحصيل أن هذه الضريبة يدفعها املكلف املكلف عند استعمال دخله في شراء املنتجات، كما يمكن توضيحها من جهة 

 ضريبة املبيعات يدفعها املنتج و ينتقل عبئها إلى املستهلك عن طريق زيادة أسعار منتجاته 
ً
الفعلي و ليس املكلف القانوني، فمثال

 1.لتحصيل ما دفعه كضريبة مبيعات

 املزايا: 

سعر السلعة أو الخدمة عند شراءها و بالتالي فال يتهرب عدم شعور املكلف بعبئها ألنه يدفعها على شكل جزء من  -1

 .منها

 .تشكل إيراد دوريا و مستمرا على مدار السنة للخزينة العامة -2

تستخدم في تحقيق ألاغراض الاجتماعية و الاقتصادية كاستعمالها في الحد من استهالك بعض السلع الضارة  -3

 .بالصحة العمومية، أو الحماية الصناعات الناشئة

 .مرونة حصيلتها، بحيث أنها تتغير بطريقة مباشرة سريعة تبعا للحالة الاقتصادية فتزداد في فترة الرخاء -4

 

 

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص" دراسة تحليلية حول الضريبة و القطاع الخاص" ثابتي خديجة،. 1
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 العيوب: 

ال تميز بين املمولين تبعا لظروفهم الشخصية، فالجميع يقف أمام قدم املساواة في دفعها دون مراعاة ملرتفع الدخل  -1

 .عن منخفضة

تستلزم وجود موظفين يقومون بمراقبة الوقائع و التصرفات التي تفرض تتطلب نفقات أكبر لتحصيلها ألنها  -2

 .الضريبة على أساسها و العمل على منع التهرب منها

 1.عيبها في مرونتها السيما وقت الكساد فتقل حصيلتها -3

 .ماهية التهرب الضريبي:املبحث الثاني

 الستفحال ظاهرة التهرب الضريبي التي تهدد املصالح  
ً
الاقتصادية، الاجتماعية و املالية فمن الضروري فهم طبيعتها، نظرا

 .أسبابها و إلاملام بمختلف الطرق التي من املمكن أن تكون منفذ للتهرب سواء كان شرعي أو غير شرعي

 :تعريف التهرب الضريبي و أشكاله :املطلب ألاول  

  تعريف التهرب الضريبي :الفرع ألاول. 

تغالل املكلف للنقائص و الثغرات املوجودة في التشريعات الجبائية بغية التخلص من دفع يقصد بالتهرب الضريبي إس

دين الضريبة ، و ترجع هذه النقائص في الغالب إلى نقص التشريع و عدم إحكام صياغته ، إذ أن استفادة املكلف من هذه 

خير يتم في إطار قانوني رسمه املشرع من خالل سلسلة من الثغرات في إطار ال تعد مخالفة أو إنتهاكا لألحكام الجبائية كون هذا ألا 

. إلخ....املؤقتة ، و التي تمس فروع إنتاجية ، أو قطاعات إقتصادية ، أو مناطق جغرافية   فاءات ، أو التخفيضات الدائمة أوإلاع

 .أشكال التهرب الضريبي :الفرع الثاني 

 :التجنب الضريبي -1

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

 ".من الثغرات املوجودة في التشريعات الضريبيةالاستفادة 

o وسيلة من وسائل التخلص من الضريبة، و هو ال ينطوي حتما على العبث بالقانون أو " :التعريف الثاني

 . في تجنب العمل أو التصرف الذي قد يؤدي إلى تحصيل الضريبة إلاخالل بأحكامه ألنه قد ينحصر 

o و في هذه الخالة "تخلص املكلف من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع القائم" :التعريف الثالث  ،

 2:يمكن التمييز بين ثالثة حاالت لذلك التهرب هي

 :تهرب ناتج عن تغير سلوك املكلف - أ

 :السلوكيات التي يتخذها املكلف بغرض تجنب الضريبة و التي تتمثلوذلك من خالل بعض  

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

 .ترك نشاط إلانتاجي الذي يخضع إلى ضريبة مرتفعة، و باالنتقال إلى نشاط آخر خاضع لضريبة أقل  -

 .يكون على علم بمختلف الضرائب املفروضة أناملكلف الذي يجب  إدارةز على هذا التهرب يرتك أننالحظ 

 :تهرب ضريبي ينظمه التشريع الضريبي-  - ب

 .و اجتماعية ، اقتصاديةمالية أهدافهامة تستخدمها الدولة لتحقيق عدة  أداةيستند هذا التهرب كون الضريبة  

                                                           
 .21ص مرجع سابق، " حميد بوزيدة، جباية املؤسسات. 1
 .77، ص 2776دار قرطبة للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر " التهرب الضريبي و الغش الضريبي في الجزائر" ناصر مراد،. 2
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تحقيق فوائض القيم الخاصة التخفيضات املمنوحة بمناسبة : معينة مثل أهدافلذلك ينظم املشرع هذا النوع لتحقيق 

 1:الثابتة و نبين ذلك في ألاصول بالتنازل عن 

 .من الربح الخاضع للضريبة %47ها في حدود ألامد، يحسب مبلغبفوائض قصيرة  ألامر تعلق  إذا -

 إنمن الربح الخاضع للضريبة، في هذا املثال   %35يحسب مبلغها في حدود  ألامر بفوائض قيم طويلة ألامد ،تعلق  إذا -

التهرب املشروع يتم من هذا املنظور عن طريق اللجوء املكلف للتخلص من دفع الضريبة جزئيا، و ذلك باالحتفاظ 

 .املؤسسة مدة تتجاوز ثالث سنوات أصول بالعناصر املكتسبة في 

بدال من أن يتنازل عليه في مدة ال تتعدى ثالث سنوات أين   %95حتى يستفيد من تخفيض الوعاء الضريبي قدره 

على خزينة الدولة كتحصيل   % 17و بهذا يكون املكلف قد تهرب من دفع ما قيمته  % 35معدل التخفيض مقدر ب 

 .ضريبي كان من املفروض أن يتحقق

 :تهرب ضريبي ناتج عن إهمال املشروع الضريبي - ج

وجود ثغرات في القانون الضريبي، و هو ناتج عن إهمال املشروع و في هذه الحالة  قد يتحقق التهرب الضريبي نتيجة 

يقوم املكلف باستغالل ثغرات التشريع الضريبي، و من أجل ذلك يستعين املكلف بأهل الخبرة و الاختصاص الكتشاف تلك 

 .الثغرات

 :الغش الضريبي -2

o  التعريف ألاول: 

هو عبارة عن فعل إرادي يقوم به املمول الذي يقرر مخالفة القانون للتملص من دفع الضريبة، و في هذه الحالة يوجد "  

 MARGAIRAZسلوك إجرامي مقصود و معتمد و عليه فإن الغش الضريبي هو جزء ووجد من عدم الانتظام الضريبي و يعرفه 

 .2"اقع أو تفسير مظللالتخلص من الضريبة بتقديم عرض خاطئ للو " بأنه 

o التعريف الثاني: 

يقصد به امتناع املمول الذي توافرت فيه شروط الخضوع إلى الضريبة عن الوفاء بها، مستعينا في ذلك بكافة أنواع  

الغش، و بعبارة أخرى هو محاولة الشخص عدم دفع الضريبة املستحقة عليه كليا أو جزئيا بإتباع طرق و أساليب مخالفة 

 .و تحمل طابع الغش للقانون 

o التعريف الثالث: 

و الذي يضمن املخالفة الصريحة للقوانين و ألاحكام و ( الضريبي) يعتبر الغش الضريبي من أنواع التهرب الجبائي

 .التشريعات الجبائية

o التعريف الربع: 

 ألحكام القانون الضريبي قص" 
ً
دا منه لعدم دفع هو تهرب مقصود من طرف املكلف نتيجة مخالفته الصريحة عمدا

الضرائب املستحقة عليهم و ذلك من خالل الامتناع عن تقديم التصريح بمداخله، أو تقديم تصريح ناقص أو كاذب، أو إعداد 

 3.قيود و تسجيالت مزيفة

 :و توجد عدة مظاهر للغش الضريبي نذكر منها

 .معتمدا في ذلك على عدم وجود مقرا لنشاطهعدم تقديم املكلف القانوني تصريح ضريبي عن النشاط الخاضع للضريبة  -

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

                                                           
 ".سوم املماثلةقانون الضرائب املباشرة و الر "من  1- 143الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، املادة . 1
 .215عبد املجيد قدي، مرجع سابق ، ص . 2
 .17حميد بوزيد، مرجع سابق، ص . 3



 الضريبي التهرب إشكالية و الضريبة             : األول الفصل

14 
 

تقديم املكلف بالضريبة تصريح ضريبي لدى إدارة الضرائب مخالف للحقيقة حتى تفرض عليه ضريبة أقل، كان يذكر في  -

خل أقل من دخله الحقيقي، و بهذا يهدف هذا التهرب لتخفيف أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير تصريحه دا

 (.القصد)العنصر املادي و العنصر املعنوي : قانونية، و لتحقيقه يتوفر شرطان هما

 يتمثل في تخفيف أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية، و هو عبارة  عن  :العنصر املادي

 .كلف بواجباته الضريبية  التي يمليها عليه املشرع إخالل امل

  للغش الضريبي، و ذلك بمخالفة ( النية)يتمثل هذا الركن في عنصر القصد  :العنصر املعنوي

القوانين الواضحة و الصريحة، غير أن إثبات هذه النية تبقى صعبة بالنسبة لإلدارة الجبائية ألنها 

 .تفرض توفر النية الحسنة

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

و يفترض في هذا القصد العام علم املكلف فعال بارتكابه الاحتيال قصد  :القصد العام 

 .التخلص من الضريبة

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

 

 :ريبي املحليالتهرب الض -3

يحدث التهرب الضريبي املحلي داخل حدود الدولة، بحيث عمليات الغش و التدليس ال تتجاوز إقليم الدولة، و يواجه 

املكلف املعني سلطة جبائية وحيدة تبعا للدولة محل التهرب بغض النظر عن الجنسية املكلف، فالعبرة ليست الجنسية بل ما 

ين التهرب الضريبي في الجزائر و من تم طرق التهرب ادالدولة، حيث سنتطرق في البداية إلى مي يترتب عنها من خسارة في موارد

 .الضريبي

 :ميادين التهرب الضريبي في الجزائر - أ

 :قطاع النشاط التجاري  -1 - أ

بين و يتكون من تجارة الجملة، و املستوردين، و املصدرين، و تجار التجزئة، و يستحوذ على نسبة كبيرة في الجزائر 

على التوالي، وذلك (  %9.57،  %22.17،  %6.77) بالنسبة لألشخاص املعنويين   %37.4وصلت إلى حيث ، القطاعات ألاخرى 

 2713 - 76 -37حسب إحصائيات املركز الوطني للسجل التجاري بتاريخ 

 2.بالنسبة لألشخاص الطبيعيين بنفس التاريخ

 :قطاع الخدمات -2 - أ

من إجمالي ألانشطة  % 31.2قطاع الخدمات يحتل نسبة   2713لقد بينت إحصائيات املركز الوطني للسجل التجاري نهاية أوت 

املمارسة في الجزائر بالنسبة لألشخاص املعنويين، ما جعله يحتل املرتبة الثانية حيث أصبح هذا القطاع أكثر استقطابا للرجال 

 للتهرب الضريبي إذا لم ألاعمال و الشركات ألاجنبية و 
ً
بالخصوص مجاالت الاتصاالت، و لذلك قد يشكل هذا القطاع مصدرا

 3.تتدارك أجهزة الرقابة هذا ألامر

                                                           
سنة  77، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة مسيلة، العدد " التهرب الجبائي كأحد مظاهر الفساد الاقتصادي " عجالن العياش ي، و لهي بوعالم،. 1

 .113-112،ص 2777
 .2711-72-21، موقع املركز الوطني للسجل التجاري ، اطلع عليه  2713-76-37توزيع الشركات املوجودة حسب قطاع النشاط إلى غاية . 2

WWW.CNRC.DZ/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML 
 .21/72/2711موقع املركز الوطني للسجل التجاري  2713-76-37حسب قطاع النشاط إلى غاية ( أشخاص طبيعيون )توزيع التجار املسجلين .  3
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 :قطاع املهن الحرة -3 - أ

، املحامين، املوثقين، املحضرين القضائيين، املستشارين، املحاسبين، مكاتب ألاطباءقطاع املهن الحرة يشمل بصفة خاصة  إن

 :منها ألسبابالتهرب الضريبي في هذا القطاع يكون  إن، ...الدراسات، مكاتب الخبرة

 .أرقامأعمالهمهذا القطاع ال يصرحون بحقيقة منتسبي بعض من  -

 .عدم مسك البعض منهم للدفاتر و السجالت القانونية -

 .بخصوص هذه الفئة ألخرى القانونية للضريبة من سنة  ألاحكاماستقرار  عدم  -

 :قطاع ألاشغال العمومية-4 - أ

تعدد الضرائب و الرسوم  إضافةإلى، أصنافهتهربا ضريبيا،نظرا لكونه مرتبط بالبناء بكل  ألاخر هذا القطاع يعرف هذا  إن 

 :في أساساهذا القطاع، و يتضح التهرب  إلىاملفروضة على املكلف املنتمي 

 .البيع غير الشرعي ملواد البناء -

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

 :قطاع املعامالت العقارية-  5  - أ

سنة خصوصا املتعلق بحقوق التسجيل و الضريبة على الدخل  إلىيشهد هذا القطاع تهربا ضريبيا يتزايد من سنة  

الجبائية في املتابعة و املراقبة من جهة  إمكانياتاإلدارة، و ذلك نظرا الرتباطه بفئة واسعة من الجمهور من جهة، و ضعف إلاجمالي

 .أخرى 

 1:أشكال التهرب الضريبي - ب

 :حاالت التلبس و املتمثلة فيديرية العامة على من رسائل امل -التلبس الجبائي - 97/2713لقد تضمن العدد  

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

 .إصدار فواتير و سندات تسليم أو أي وثيقة ال تتطابق مع البضائع أو الخدمات التي يتم تسليمها فعال -

 .إيداعهاشراء البضائع دون فواتير، و هذا مهما كان مكان امتالكها و  أو ارتكاب مخلفة بيع  -

 .الغش ألغراضتقديم وثائق و مستندات محاسبية تنتزع من املحاسبة قيمته الاثباتية و كذا استعمال برامج محاسبية  -

 .ارتكاب املخالفات املرتبطة بالتشريع و التنظيم التجاري و كذا الخاص بالعمل -

 .الخاصة ألانظمةازات الجبائية املمنوحة بصدد تحويل الامتي -

 :هي أشكالو يمكن تصنيف طرق التهرب الضريبي على املستوى املحلي ضمن ثالث 

 :القانونية العملياتالتهرب الضريبي عن طريق -1-ب 

ذلك من خالل إيجاد باالستفادة من مزايا ضريبية ليس لهم الحق فيها، و حاالت قانونية تسمح للمكلفين  إيجاديتمثل في  

وضعية قانونية صورية محل وضعية قانونية حقيقية، مثل إظهار وضعية استثمار ألارباح دون أن يتم ذلك فعال، قصد تخفيض 

 .معدل الضريبة

 :التهرب الضريبي عن طريق العمليات املادية-2-ب   

ضرائب، و بالتالي ال يدفع املكلف أي ضريبة، يتم عن طريق إخفاء النشاط كليا، بحيث ال يتم التصريح به لدى إدارة ال 

 .التعامل بالفواتير دون مثل مكاتب الخدمات و املحالت التجارية التي تنشط دون سجل تجاري و 
                                                                                                                                                                                                        

WWW.CNRC.DZ/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML 
1  . DGI, LALETTREDELADGN°68/2013 ,"LAFLAGRANCEFISCALE_pouruncontrôleFiscaL plus efficace " ,P7. 
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 :التهرب الضريبي عن طريق العمليات املحاسبية-3-ب 

املحاسبة قانونية إال أنها يتم عن طريق عمليات تدليسية في املحاسبة املمسوكة من طرف املكلف، بحيث تبدو هذه  

 :تتضمن احتيال قصد التهرب من الضريبة و يمكن تصنيف هذه العملية إلى ثالث أصناف

 :التهرب عن طريق تخفيض إلايرادات -

و ذلك من خالل عدم تسجيل جزء من إيرادات املؤسسة في لدفاتر املحاسبية قصد تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، و 

 1.ي املبيعات، الفوائد املمنوحة، املكافآت و عموالت لصالح املؤسسةتتمثل هذه إلايرادات ف

 :ألاعباءالتهرب الضريبي عن طريق زيادة  -

على الوثائق  إال ال وجود لها  أيتسجيل نفقات وهمية  أو و ذلك بتسجيل نفقات ليس لها صلة مع نشاط املؤسسة  

 .تضخيم النفقات في الدفاتر املحاسبية، قصد تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، و بالتالي التهرب من الضريبة أو املحاسبية، 

 : التهرب عن طريق التالعب بالحسابات امليزانية -

الخاضعة  ألارباحقصد تخفيض  ألاصول التهرب من الضريبة عن طريق زيادة الخصوم و تخفيض  إلىيسعى املكلف  

 .تضخيم الحقوق املشكوك فيها باإلضافةإلى، املخزناتن خالل تكوين احتياطات وهمية، تخفيض قيمة للضريبة، و طلك م

 :التهرب الضريبي الدولي -4

انه يحدث خارج حدود الدولة و املكلف هنا  إال التهرب الضريبي،  أشكالالتهرب الضريبي الدولي عموما شكل من  إن 

بة ، الذي يعني حق الدولة في فرض ضرائب على الدخول و النشاطات داخل نطاق الوالية الضري مبدأإقليميةيستفيد من 

ه الضريبي كلف يحاول التخفيف من حدة عبئفاعليته، لهذا فامل املبدأ، لكن مع اتساع نطاق البيئة العاملية يفقد هذا إلاقليمية

التخلص من الضريبة و في هذه الحالة يستفيد  أجنبيإلمكانيةنقل  أوإقامتهإلىغير املشروعة بنقل سلعته  أو بالطرائق املشروعة 

امتيازات الضريبة املمنوحة له من الدول املضيفة   أوإلاعفاءاتأو النخفاض معدل الضريبة مقارنة بالبلد  إلاقليمإمامن هذا 

لنشاط الشركات متعددة ملالئم ما يسمى بدول الجنات الضريبية املمنوحة التي توفر املناخ املناسب و ا آلانخصوصا مع انتشار 

 لألنشطةالجنسيات، حيث تقوم الشركة ألام بإنشاء فروع لها لالستفادة بأكبر قدر ممكن من املزايا التي يقررها النظام الضريبي 

 ن هذه الظاهرة قد انتشرت مع زيادة حجم الاستثمارات و التجارةلة، و كذلك في ظل العوملة نالحظ أاملمارسة في تلك الدو 

 .التي تكتسبها في املجتمع لألهميةو سمحت بظهور فرص جديدة للتهرب نتيجة  2الدولية،

 :التهرب الضريبي عبر الشركات متعددة الجنسيات - أ

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

هذه الشركات بما في ذلك القروض املتبادلة فيما بينها، و تحديد قيمة العالمات التجارية و  استخدام أسعار التحويل من طرف

براءات الاختراع، و في هذا املجال تتالعب بعض املؤسسات في ألاسعار و ذلك بنقل ألارباح من أوعية عالية الضريبة إلى أوعية 

 .أخرى منخفضة الضريبة

 :التسوق من الخارج - ب

نالحظ زيادة السفر إلى الخارج قصد التسوق من أماكن تنخفض فيها الضرائب على املبيعات، مثل ألافراد في ظل العمولة  

الذين يعبرون الحدود قصد شراء السلع كالسيارات من بلدان تكون فيها الضرائب أقل في هذا املجال تلجأ الدول الصغيرة إلى 

و ذلك يؤدي لتقليل من مستوى الحرية املتاحة للدولة لفرض  تخفيض الضرائب غير املباشرة لجذب املشترين ألاجانب،

 .الضرائب غير املباشرة على املنتجات التي يسهل نقلها

                                                           
 .35، مرجع سابق،ص"التحقيق الجبائي كأداة للحد من التهرب الضريبي"اد  عبد القادر مرغ.  1
 .127، ص2711، العدد ألاول، سوريا، 24، مجلة العلوم الاقتصادية و القانونية، جامعة دمشق، املجلد "الياس نجمة، التهرب الضريبي الدولي"زهرة حبو، . 2
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 :التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية - ج

عبر  في التجارة الالكترونية ال يمكن تعيين مكان و زمان املتعاملين، و كذلك الكمية و نوعية السلع، و إنما نجدها منشورة 

 .الانترنت ملن يريد أن يشتري و البائع و املشتري يحددان املكان و الزمان لهذه الصفقة

للمنتجات خالل ( إنتاج، ترويج، بيع، توزيع)إن املنظمة العاملية للتجارة عرفتها على أنها : لذا تعرف التجارة الالكترونية 

 1.شبكة الاتصاالت

 :املشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية -

اثر مادي يثبتها،  أو عادة ال تخلف املعامالت التجارية في عالم التجارة الالكترونية و الناشئة عبر شبكة الانترنت اي دليل  

 إلادارةو باستخدامهم لتكنولوجيا الانترنت من تحقيق معامالت و صفقات تجارية بعيدة عن سلطة و عين  لألشخاصمما يسنح 

الضريبية،خاصة املعامالت الخاصة التي تتم عبر شبكة الانترنت و يتم تسليمها الكترونيا، حيث ال تخضع عملية التسليم لنقطة 

 2.الدفع الالكتروني أسلوبتطور  أمامجمركية حاكمة، و 

مون بهذه الصفقة الذين يقو  أطرافحتى على  أو الذي يصعب على جهاز الضرائب فرض رقابة على البضائع  ألامر  

على ما يقر به املتعامل من تصريحات، بدون معاينة مكانية، و ربما قد تكزن الصفقة خارج حدود  إلادارةتعتمد  إنما، ألاعمال

العطل لديهم، و بالتالي من الصعب السيطرة على هذه التجارة الالكترونية توسعت معها ظاهرة  أيامربما تكون في  أو الوطن، 

 .التهرب الضريبي

 :الضريبي عبر الجنات الضريبية التهرب-د 

ضريبية جذابة، تقدم من خاللها جملة من الحوافز و  أنظمةاملسطرة تقوم بوضع  أهدافهاكل دولة و سعيا منها لتحقيق  

ات التي تمنح لغرض جلب الاستثمار تسمى بالجن أخرى الامتيازات ذات املعدالت الضريبية املنخفضة جدا تارة و املنعدمة تارة 

الضريبية بالنسبة  إلاعفاءاتدولة ذات سيادة يقرر تشريعها الضريبي العديد من املزايا و " بأنهاالضريبية، و التي يمكن تعريفها 

 3.ألاخرى لها باملقارنة مع الدول  الضريبية  إلايراداتمما يؤثر بالسلب على ". ألاجنبيةللدخول 

 :التهرب الضريبي أسباب:املطلب الثاني

يرجع انتشار ظاهرة التهرب الضريبي لوجود بيئة توفرت فيها الشروط املالئمة لها، و التي ساعدت في نموها و اتساعها  

و الظروف الاقتصادية  معينة و التي ترتبط باملكلف و طبيعة النظام الضريبي املطبق أسبابلذلك يعتبر وجود التهرب نتيجة توفر 

 .السائدة

  املتعلقة باملكلف ألاسباب:   الفرع ألاول: 

 .و مالية أخالقيةاختبارات نفسية و  إطار املكلف في حد ذاته، و التي تندرج في  إلىالتهرب الضريبي  أسبابغالبا ما تعود  

 :ضعف املستوى الخلقي -1

الواجب الضريبي، لذلك فهو يتناسب عكسيا مع الشعور الوطني في مصلحة  أداءعلى التهرب من  ألافرادو الذي يحفز  

 .العامة ألاعباءاملجتمع، و مع الشعور باملسؤولية في تحمل 

                                                           
1

، الملتقى الدولي الرابع حول عصرنه نظام الدفع في الجزائر و إشكالية اعتماد التجارة االلكترونية "ترونية المعالجة الجبائية للتجارة االلك" حراق مصباح، . 

 .  3، ص 6122أفريل  62 -62عرض تجارب دولية، المركز الجامعي خميس مليانة،  -في الجزائر
، امللتقى الدولي الرابع دول عصرنة  نظام  الدفع "ونية  في ظل وسائل الدفع املعتمدةألابعاد القانونية  و الضريبة  للتجارة الالكتر"فارس فضيل، حمزة ضويفي، . 2

 .2،ص2711افريل  24-29عرض تجارب دولية، املركز الجامعي خميس مليانة، _في الجزائر و إشكالية  الاعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر 
 . 126، مرجع سابق، ص"على اقتصاديات الدول النامية ظاهرة التهرب الدولي و آثاره"سوزي عدلي ناشد، . 3
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 :ضعف الوعي الضريبي -2

تعين الدولة على يقصد بالوعي الضريبي لشعور املواطن بواجبه نحو وطنه و ما يقتضيه ذلك من تضحيات مادية  

و يعتبر ضعف . على مستوى الوعي الضريبي للتأثير هامة  إلاعالمأداةفي هذا املجال تشكل وسائل  1يها من أعباءمواجهة ما يلقى عل

بواجبهم اتجاه الدولة يدفعهم للتهرب  ألافرادالتهرب الضريبي بحيث نقص شعور  أسبابالوعي الضريبي في املجتمع من ابرز 

 : الضريبي، ذلك لوجود بعض الاعتقادات الخاطئة عن الضريبة و التي نجملها فيما يلي

 .ألافراد أمالكتعسف على  أداةاعتبار الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل، و بالتالي  -

يسرق الدولة و هي شخص معنوي، و بالتالي فهو ال يضر  ألنههو سارق شريف  إنمااملتهرب من الضرائب  أناعتقاد  -

العام في فرنسا حول  الرأياملخالف لنظام املرور، و حسب استطاع  أو الخائن  أو كما هو الحال في السارق  اآلخرينب

 %17منهم بمثابة خائن لوطنه و  %1بمثابة سارق و  يعتبرونه ألافرادمن %71 أنتكييف املتهرب من الضريبة اتضح 

يستغل الفرص  أعماليعتبرونه كرجل  ألافرادمن  %53 أنن منهم بمثابة شخص ال يحترم نظام مرور السيارات، في حي

 .من الفرنسيين يبررون موقف املتهرب و ال يجدون ضرورة معاقبته %77 أن، كما أموالهللحفاظ على 

 أركانال تستند على منطلقات عقائدية بعكس الزكاة التي تعتبر من  ألنهاالاعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة  -

 . سالمإلا 

 .يؤدي باألفراد إلى الشعور بتبذير أموالهم في أوجه ال تعود باملنفعة العامةسوء تخصيص النفقات العامة، و الذي  -

و نشير أن الاعتبارات السابقة تختلف من شخص إلى أخر بحيث أن املكلف الذي يعتقد أن الضريبة املحملة عليه منصفة 

كس الذي يعتقد أنها ظلما و تعسفا، نجدها تشكل عبئا ثقيال عليه لذلك و عادلة نجدها اقل عبئا عليه لذلك يتقبلها، بع

 .يرفضها و يسعى إلى التهرب منها

 :الوضعية السيئة املالية للمكلف-3

تؤثر الحالة املالية للمكلف على التهرب و نطاقه، بحيث أن ميل املكلف نحو التهرب يزيد كلما زاد عبء الضريبة عليه و ساء 

 .مركزه املالي

 ألاسباب املتعلقة بالنظام الضريبي:الفرع الثاني: 

توجد  عدة عوامل تؤثر على التهرب و نطاقه و التي ترتبط بطبيعة التنظيم الفني الضريبي و مدى استقرار التشريع الضريبي، و 

 :التي نجملها في العناصر التالية

 :ثقل عبء الضريبة -1

من الضريبة، بحيث في حالة زيادة العبء الضريبي عن توقعات املكلفين، و  إلافرادلتهرب  أساسياو الذي يشكل مبررا  

 .استعدادهم النفس ي لتحمله مما يدفعهم الى التهرب الضريبي

 :تعقد النظام الضريبي -2

فالتهرب هو )إن الضريبة التي تتطلب إجراءات عديدة و معقدة سواء أثناء ربطها أو تحصيلها تدفع املكلفين إلى التهرب  

 2(.يجة سريعة لضريبة سيئةنت

 

 
                                                           

 .371، ص1666محمد مرس ي فهمي، سيد لطفي عبد هللا، الضريبة املوحدة على دخل ألاشخاص الطبيعيين و تطبيقاتها  العملية، القاهرة، بدون دار نشر، . 1
 .159-155، ص2711املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق"ناصر مراد، . 2
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 :ضعف العقاب  املفروض على التهرب -3

إن حجم العقاب الذي تفرضه الدولة على املتهرب من الضريبة يؤثر على التهرب الضريبي، بحيث أن املكلف يقارن درجة  

ففي هذه الحالة يتعد املكلف  الخطر، فإذا كانت قيمة ذلك العقاب أكبر من املبلغ الذي يعود على املكلف إثر تهربه من الضريبة،

عن ذلك التهرب و يقلل منه، لكن إذا كانت قيمة العقاب أقل من املبلغ الذي يعود على املكلف أو غير موجود تماما، ففي هذه 

 .الحالة يكثر التهرب الضريبي

 :عدم استقرار التشريع الضريبي -1

الضريبي بسبب تعدد القوانين، كما تؤدي إلى عدم ثقة  تؤدي التغيرات الدائمة في التشريع الضريبي إلى غموض النظام 

 .املكلف بالنظام الضريبي و بالتالي زيادة ميلهم التهرب الضريبي

 :ضعف الرقابة الضريبية -5

 1.عندما يشعر املكلف بضعف الرقابة الضريبية أو عدم وجودها، فإنه يزيد ميله للتهرب 

 الضريبيةألاسباب املتعلقة باإلدارة : الفرع الثالث: 

 . العدد الهائل للمكلفين الخاضعين للضريبة و امللفات املعروضة للدراسة -

و نقص كفاءتهم املهنية، مما يترتب عليه صعوبة الحصر الدقيق للمكلفين و لألوعية  نقص عدد لألوعية الضريبية -

 .الضريبية

بأقل من القيمة  1ي الذي يقدر قيمة الضريبة صعوبة تقدير الوعاء الضريبي و إعتماد إدارة الضرائب على النظام الجراف -

  . الحقيقية أو أكثر من قيمتها

على تنفيذ سوء تنظيم إلادارة الضريبية خاصة في الدول النامية، لم يبلغ بعد درجة من التطور بجعل أجهزتها قادرة  -

  . ةالسياسة الضريبية بطريقة فعالة ، كما ال يوجد أي تنسيق بين مختلف الدوائر الضريبي

يجعلها  النقص في التقنيات الحديثة كالحواسب إلالكترونية ، و قد يقتصر وجودها على إلادارة املركزية لوزارة املالية مما  -

  . غير فاعلة و قد إنعكس كل كذلك على ضعف ألاداء الضريبية و إنعدام الدقة أثناء املراجعة

لتحقيق حياة  م قدرتها على املحافظة لهم على مستوى مالئمبات موظفي إلادارة الضريبية، و عدإنانخفاض مستوى مرت -

كريمة يؤدي إلى سوء استخدام للسلطة ، و ما يتبعه من إبتزار و استخدام للسلطة في الحصول على دخل إضافي بطريقة 

 على التهرب الضريبي بالزيادة 3غير مشروعة فتزداد الرشوة و املحسوبية و يؤثر ذلك بطريقة غير مباشرة 

 ألاسباب املتعلقة بالظروف الاقتصادية: الفرع الرابع: 

النقود و انخفاض إن فترات الكساد و ألازمات التي شهدها البلد، تعمل على انتشار التهرب الضريبي و زيادته بسبب قلة  

يصعب على املنتجين نقل عبئ دخول املكلفين، و تدهور القدرة الشرائية لألفراد، و بالتالي زيادة حساسيتهم الرتفاع ألاسعار، مما 

الضريبة، لذا يدفعهم التهرب الضريبي، باستخدام مختلف الطرق املتاحة، بينما في فترات الرخاء و الانتعاش الاقتصادي  يقل 

ميل املكلفين للتهرب الضريبي بسبب كثرة النقود و ارتفاع الدخول و تحسن القدرة الشرائية لألفراد، مما يسمح للمنتجين نقل 

 .بئ الضريبة إلى املستهلكين، عن طريق رفع أسعار منتجاتهم لذا يكون الدافع النفس ي للتهرب لذى املكلف منخفضاع

الاقتصاد الوطني و انتشار الاقتصاد املوازي، يؤدي إلى استمرارية و زيادة حجم التهرب، و ذلك بسبب كما أن عدم تنظيم  

مان حرية املنافسة التي تعتبر من أهم شروط شفافية املعامالت باإلضافة عدم ضبط السوق للسلع و الخدمات و كذلك عدم ض

إلى ذلك فإن القطاع املوازي ال يعمل على عدم دفع الضرائب فقط، و إنما يجعل إجراءات التحريض الجبائي عديمة الجدوى، و 

                                                           
 .154-159، مرجع سابق، ص "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق " ناصر مراد، . 1
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قتصادية، و ال يمكن للدولة محاربة هذا بالتالي فإن مبالغ نقدية هامة تتداول بحرية دون أن تخضع للمنطق العام للسياسة الا

 1.القطاع بصدفة كلية ألنه يساهم في امتصاص نسبة من ظاهرة البطالة، و كذا التخفيف من بعض الضغوط الاجتماعية

 ألاسباب السياسية: الفرع الخامس: 

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

العامة قل ميل املكلفين نحو التهرب من الضريبة، إذ أن استخدام الضريبة في أغراض غير مالية أو اقتصادية يجعل الطبقات 

ملقاومة هذا الظلم، كما أن عدم الاستقرار ر بالظلم مما قد يدفعها للتهرب كوسيلة التي  تتحمل من الضرائب أكثر من غيرها تشع

 2.الاجتماعي و الاقتصادي للدولة يؤدي للتهرب من الضرائب

 :مجاالت التهرب الضريبي: املطلب الثالث

  قطاع النشاط التجاري : الفرع ألاول: 

بالخصوص كل تجارة الجملة و التجزئة و املستوردين و كما هو معلوم بأن هذا القطاع يمثل نسبة يشمل هذا القطاع  

 .2777ديسمبر  31من ألاشخاص الطبيعيين في  % 91بالنسبة لألشخاص املعنويين و إلى نسبة  % 29كبيرة في الجزائر وصلت إلى 

 3:كما هو موضح في الجدول التالي

 ع التجار حسب قطاع النشاط التجاري توزي( 1-1)الجدول رقم  

الجزائر ، نوي نجاة، فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر ، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارة و التسيير، : املصدر

 .17-36،ص 2773-2771

 قطاع املهن الحرة: الفرع الثاني: 

إن الضريبي إن قطاع املهن الحرة يشمل بصفة خاصة ألاطباء و املحامين و املوثقين و املحضرين القضائيين املستشارين،  

 :في هذا القطاع يزداد نظرا لألسباب التالية

 .قة رقم ألاعمال الخاص بهمعدد كبير من أصحاب هذا القطاع ال يصرحون بحقي -

 .عدم مسك الكثير منهم الدفاتر و السجالت القانونية -

                                                           
 .156، مرجع سابق، ص "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق " ناصر مراد، . 1
 .13ص  ، مرجع سابق،"جباية املؤسسات" حميد بوزيدة، . 2
 .79سهام كردودي، مرجع سابق الذكر، ص . 3

 %النسبة  ألاشخاص الطبيعيين %النسبة  ألاشخاص املعنويين                     

 %17 قطاع إلانتاج % 17 قطاع إلانتاج

 % 21 قطاع الخدمات % 31 قطاع الخدمات

 % 2 قطاع الاستيراد و التصدير % 11 قطاع الاستيراد و التصدير

 % 1 قطاع التجارة بالجملة % 7 قطاع التجارة بالجملة

 % 59 قطاع التجارة بالتجزئة % 4 بالتجزئةقطاع التجارة 

 % 177 النسبة املؤوية % 177 النسبة املؤوية
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 .عدم استقرار أحكام القانون الجبائي من سنة إلى سنة أخرى بخصوص هذه الفئة -

 .عدم إخضاع هذه الفئة للمراقبة إال في حاالت نادرة -

 قطاع ألاشغال العمومية: الفرع الثالث: 

إن هذا القطاع يعرف ارتفاعا كبيرا هو ألاخير في مجاالت التهرب الضريبي، نظرا لكونه مرتبط بالبناء بكل أصنافه، إضافة  

 : إلى تعدد الضرائب و الرسوم املفروضة على املكلف املنتمي إلى هذا القطاع و يتضح التهرب أساسا في

 .البيع غير الشرعي ملواد البناء  -

 .املشترياتء وهمية و مزورة قصد الاستفادة من الرسوم املحتملة على شرا استخدام فواتير  -

 اريةقطاع املعامالت العق: الفرع الرابع: 

يتزايد من سنة ألخرى خصوصا ما يتعلق منه بحقوق التسجيل و الضريبة على يعرف هذا القطاع ارتفاعا ملحوظا للتهرب  

الدخل إلاجمالي، ذلك نظرا الرتباطه بفئة واسعة من الجمهور من جهة، و ضعف إمكانيات إلادارة الجبائية في املتابعة و املراقبة 

 . من جهة أخرى 

 .طرق وآثار التهرب الضريبي و أساليب مكافحته: املبحث الثالث

 .طرق التهرب الضريبي: املطلب ألاول 

حتى الربع ألاول من القرن العشرين كان التهرب الضريبي يتم على املستوى الحرفي فقط، أما بعد ذلك فقد تتعدد و تتطور 

الطرق و ألاساليب املتبعة في التهرب الجبائي بصورة ملحوظة، و اختلفت باختالف النشاط املمارس، فمنهم من يعتمد على 

لتالعب في العمليات املحاسبة، و منهم من يعتمد على استغالل الثغرات القانونية و العمليات املادية، و النتيجة من كل هذا ا

 :واحدة، وهي التخلص من دفع الضريبة سواء كان ذلك جزئيا أو كليا، و من هذه الطرق و ألاساليب نذكر

 التهرب عن طريق العمليات املحاسبة: أوال: 

ا إلاخفاء بالتالعب في التصريحات التي قدمها املكلف، كأي يلجأ إلى تخفيض إلايرادات، أو إلى تضخيم يتضح هذ 

التكاليف عن طريق السهو العمدي لبعض إلايرادات، أو عدم التسجيل املحاسبي لبعض العمليات، أو تقييم التكاليف عن 

 .الخ... طريق مصاريف عامة غير مبررة

 :تخفيض إلايرادات  -1

تعد الطريقة ألاكثر شيوعا و استخداما و التي من خاللها يعتمد املكلف على تخفيض إيراداته و إخفاء جزء من الوعاء  

الضريبي أو التخلص منه كليا، و هذه الطريقة غالبا ما تعتمد من طرف املكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي و الذين هم 

 .مجبرون على مسك محاسبة حقيقية

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

الحسابات املصرفية لكل من املورد و الزبون، و هذا يؤدي لتسجيل عمليات بيع أقل بكثير مما هو محقق فعال، و هذا دون ترك 

 1.وك بنكيةأية أثر نتيجة قيامهم بالعملية دون فواتير أو صك

للوحدة الواحدة، حيث صرح املكلف بأنه قد تنازل عنها  دج511بقيمة  وحدة 111مثال على ذلك شراء بضاعة كميتها  

 .دج011للوحدة، أما سعر البيع الفعلي و الحقيقي هو  دج711بسعر بيع يقدر بـ 

                                                           
 .36، مرجع سابق، ص "التحقيق الجبائي كأداة للحد من التهرب الضريبي" عبد القادر مرغاد، . 1
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 :مثال حول التهرب عن طريق تخفيض إلايرادات(:2 -1)جدول  

 إلايراد الفعلي املصرح به إلايراد البيانات

 دج  51111 دج  51111 "التكلفة " سعر الشراء 

 دج   01111 دج   71111 "إلايراد " سعر البيع 

 دج  41111 دج  21111 الربح الصافي

 .ةأعد من طرف الطالب: املصدر  

املبلغ ال يظهر في محاسبة املكلف أي و هذا دج 21111من خالل املثال نجد أن املكلف قام بتخفيض إيراداته بما قيمته  

 .أنه ال يخضع للضريبة، و هنا تبرز قدرة املكلف على التالعب بالحقائق

 :تضخيم التكاليف  -2

تقليص الربح الحقيقي الذي يؤدي بدوره إن من أبرز الطرق في الغش الضريبي هي تضخيم ألاعباء و التكاليف، و بالتالي  

 .الضريبي و هي الغاية التي يسعى إليها املكلفإلى إخفاء جزء كبير من الوعاء 

و باعتبار أن معظم التشريعات الضريبية تعتمد أساس على نظام التصريح و إلاقرار إلاداري للمكلفين في تحديد وعاء  

رع الضريبة، كما أن تجيز و ترخص للمكلف بخصم بعض التكاليف املتعلقة بنشاط املؤسسة لتحديد ذلك الوعاء إال أن املش

 1:الجزائري لم يعطي الحرية التامة للمكلف في ذلك حيث أتاح له خصم هذه التكاليف وفق شروط حددها و هي

 .أن تكون هذه ألاعباء لها عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة -

 .أن تكون هذه ألاعباء في صالح نشاط املؤسسة و أن تتعلق بالسير العادي لها -

 .و وثائق رسمية، و أن تتصل بأعباء فعليةأن تكون هذه ألاعباء مرفقة بمبررات  -

 .أن تعمل على تخفيض ألاصول الصافية و أن تمارس خالل السنة املالية -

غير أن املكلف ال يلتزم بهذه الشروط في أغلب ألاحيان، و يعتمد مخالفاتها عن طريق املبالغة في التكاليف املشروعة و  

 :ذلك باستعمال التقنيات التالية

 :الوهميين املستخدمين  - أ

يلجأ املكلف في هذه الحالة إلى الكشوفات املحاسبية، حيث تقوم بتسجيل أجور و رواتب مستخدمين يشغلون مناصب  

ثانوية على أساس أنهم إطارات و مسيرين كأن يسجل عون إداري على أنه رئيس مصلحة و هذا بغر تضخيم رواتبهم، أو أن يقوم 

ود لهؤالء العمال في حقيقة ألامر، و هذا من أجل تضخيم الكتلة ألاجرية و تضخيم بتسجيل أجور عمال وهميين أي ال وج

 .التكاليف و التي سوف تخصم في النهاية من الربح الخاضع للضريبة، مما يؤدي لتخفيض مبلغ الضريبة الواجبة ألاداء

 :تقنية الاهتالك - ب

الثابتة أو هو تناقص قيمة ألاصول الثابتة التي تحوزها القيمة املفقودة تدريجيا للموجودات : يعرف الاهتالك على أنه 

،و هو من الناحية املحاسبة عبئا نظريا تتحمله املؤسسة، لذلك فإن .... املؤسسة و املتمثلة في العقارات ، املباني، التجهيزات

 2:املشروع سمح للمكلف بالضريبة خصمه من ألارباح املحققة مقترنا بالشروط التالية

 .الثابتة ألاصول يمس الاهتالك  -

                                                           
 .17ونادي رشيدة، مرجع سابق، ص. 1
 .12ونادي رشيدة، مرجع سابق، ص. 2
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 .محل الاستغالل ألاصول تكون هذه  أن -

 .املهتلك لألصلالاسمية  القيمةال تتجاوز الاهتالكات املتراكمة  أن -

املهلكة و فترة بقائها، فان  ألاصول محاسبيا، و من خالل تنوع مسجال  لالهتالكو الخاضع  ألاصالملستثمر يكون  أنيجب  -

، كما يحسب الاهتالك بثمن الشراء ألاعباءمعدل اهتالك خاص به،ّ و ذلك حسب املدة الالزمة له تفاديا لتضخيم  أصللكل 

 .خارج الرسم

معدل اهتالك خاص به، و ذلك حسبا املدة الالزمة له تفاديا  أصلاملهلكة و فترة بقائها، فان لكل  أصول خالل تنوع  

معدل xثمن الشراء=على عدد السنوات/(TVA) الشراء باستثناء الرسم من، كما يحسب الاهتالك بثألاعباءلتخفيض 

الرسم  إضافةالتحايل على القانون، و ذلك بحساب قيمة الاهتالكات بواسطة  إلىاملكلف بالضريبة يلجأ  إن (HT)الاهتالك

 أصول طبق الاهتالك على ي أوأنمهتلكة،  أصول مع استرجاعه له، ا وان يطبق الاهتالك على  T.V.Aعلى القيمة املضافة 

من خالل  متعددةالتالعب في معدالت الاهتالك بوسائل  أو تقييد املؤونات غير املبررة  إلىقد تنازل عليها، كما قد يلجأ 

 1...و غيرها...املهتلك بأصول تطبيق معدالت ال تتعلق 

 :ألاعباء و املصاريف غير املبررة - ت

خارج النشاط  أعباءاملتعلقة بالنشاط، لتسجيل  ألاعباءاملكلف يستغل القانون الذي يعطيه الحق بخصم بعض  إن 

ليس لها عالقة  أو غير مبررة  أوأنهااملكلف قد بالغ في النفقات التي قد صرح بها  أنلتخفيض نسبة الضريبة، لذلك قد نجد 

من الربح الخاضع للضريبة و  ألامر في التكاليف و التي سوف تخصم في نهاية  تضخيم أو ارتفاع بنشاط املؤسسة و التي ينتج عنها 

 :هذه الحاالت ما يلي أشهر تخفيض مبلغ الضريبة و من 

 .و الهدايا املكافآتاملبالغة في تقديم  -

 .منزل خاص بصاحب املؤسسة أو مصاريف صيانة سيارة  تحميل -

 .تخصص حيث املؤسسة أخرى التكاليف  أو تحميل تكاليف الكهرباء و الغاز و الهاتف  -

 .على حساب املؤسسة إياهاشخصية مسجلين  ألغراضشراء مستلزمات خاصة، و  -

 التهرب عن طريق العمليات القانونية و املادية: ثانيا: 

كلف عن للتملص من الضريبة، بحيث يمتنع امل أساليبأخرى استعمال طرق و  إلىالالعب املحاسبي، يلجأ املكلف  باإلضافةإلى

الجبائية و هذه عملية تحايل مادي، و  لإلدارةفي التصريح املقدم  ألاوليةو كذلك املواد  أومنتجاتهبكل مبيعاته  أو التصريح بجزء 

ال يخرج عن القانون لكنه يتحايل فيه حتى يستفيد املكلف  أنبمعنى  أو ينصب التحايل في قالب قانوني  أنيمكن  أخرى من جهة 

 :يخضع لضريبة اقل و نوضح ذلك كما يلي أنامتيازا تسمح له  أكثر من وضعية 

 :التهرب عن طريق العمليات القانونية- 1

يتم التهرب عن طريق التحايل القانوني من خالل استغالل  إذتقنية،  ألارقىتنظيما و  ألاسلوباألكثر يعتبر التحايل القانوني  

عقوبة على  أيةجاري لصالح املكلف، و بذلك ال يستطيع املشرع الجبائي فرض الت أو بعض النقائص املوجودة في القانون الجبائي 
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الخبرة و الاختصاص الستنباط طرق التحايل مستندين بذلك لنصوص قانونية، و يتجلى  بأهلمرتكبيها، حيث يستعين املتهرب 

 1.حاالت قانونية تسمح للمكلف بالضريبة الاستفادة منها إيجادذلك في 

فواتير دون شراء أو بيع، أو كأن يقوم  فواتير أو حيث يعتمد املتهرب في ذلك ممارسة عمليات وهمية لخلق محاسبة مشتريات دون 

 .بإخفاء عملية توزيع ألارباح الخاضعة للضريبة التي تقع عليه في حالة توزيع ألارباح

يقوم بتمويه وضعية غير قانونية وراء وضعية  و قد يعتمد في ذلك أيضا عن التالعب في تصنيف حاالت قانونية كأن 

قانونية مشابهة لها أقل إخضاع للضريبة منها، أو تزيف حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا إلى وضعية قانونية 

بة في الوقت تجعلها معفاة من الضريبة، و تجدر إلاشارة إلى أن هذه الطريقة يتم اعتمادها بكثرة من طرف املتهربين من الضري

 .الحالي، و ذلك لصعوبة اكتشافها من طرف مراقبي إلادارة الجبائية

 :التهرب عن طريق العمليات املادية  -2

إن التالعب املادي يتمثل في إخفاء املكلف للسلع و املنتجات و املواد الخاضعة في الواقع إلى الضريبة،     و جعلها  بعيدا  

ة، و هذا النوع يعد من أخطر أشكال التهرب الضريبي و ذلك آلثاره في إرساء قواعد و دعائم مراقبة أعوان إلادارة الجبائيعن 

 ".املوازي "لالقتصاد السري أو كما يسمى الاقتصاد الغير رسمي 

يتم سري من خالل ألاسواق السوداءو السوق السوداء هي التي يتم العمل الذي "  :أنهGILBERT – TIXIERحيث يقول  

املواد و السلع بعيد عن كل مراقبة من طرف إلادارة الجبائية، حيث تواجه هذه ألاخيرة صعوبات إلخضاع هذه املبادالت تبادل 

 2.للضريبة

و قد يكون هذا إلاخفاء جزئيا يؤدي فقط للتقليل من عبئ الضريبة للمكلف، أو كليا يجعل املكلف يتهرب من مجمل  

 :الضريبة، و نبين هذه الصور في ما يلي

 :إلاخفاء الجزئي  - أ

في هذه الحالة يحرص املكلف على إعالن قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة تهربا من دفع جزء  

أو جزء من املخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق منها، أي إخفاء جزء من أمالكه 

 :خفاء بعدة طرق أهمهاالسوداء، حيث يتم هذا إلا 

 .التخفيض في التصريحات بكميات املواد املستعملة في إلانتاج للتقليل من كمية إلانتاج و بالتالي التخفيض في املبيعات -

 .حالة ممارسة نشاطات خفية لجانب النشاط الرئيس ي -

 .إخفاء املكلف لجزء من البضائع املستوردة للتخلص من الرسوم الجمركية -

 :الكليإلاخفاء  - ب

يتجسد هذا الشكل في القيام املكلف بممارسة أنشطة دون أو تكون لإلدارة الجبائية علم بهذه ألانشطة، و يرجع ذلك  

المتناع املكلف التصريح بها من جهة، و من جهة أخرى نقص الرقابة الجبائية، حيث يحدث هذا إلاخفاء عندما يمتنع املكلف 

القانونية السارية املفعول، فاإلدارة الجبائية ال تجد حينئذ لديه ما يمكن من الضريبة  عن تقديم تصريح بدخله طبقا للنصوص

من حيث يقوم املكلف بإنشاء مصانع أو محالت إليداع السلع في أحياء تكون جديدة أو غير أهلة بالسكان فيقوم باإلنتاج و 

ما يشعر بمجيء مصالح الرقابة الجبائية إن من صور التهرب أثر، و يفر من هذه ألاماكن عندكذلك البيع، في الخفاء دون ترك أي 

 3.الضريبي بواسطة إلاخفاء املادي الكلي هي عدم التصريح بالوجود أصال عند بداية النشاط
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 :آثار التهرب الضريبي: املطلب الثاني

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

 :الجبائي يؤثر على الدور املنوط بها، و عليه فإن التهرب الضريبي يؤدي إلى عدة آثار سلبية يمكن تصنيفها

 :آلاثار املالية: أوال 

قرارها  إن التهرب الضريبي يحرم الدولة من مصدر هام من مصادر التموين ة لعله يكون ألاهم، و الذي يضمن لها حرية 

السياس ي، خالفا على لجوئها لالقتراض الخارجي أو إلى طبع نقود دون مقابل و الذي ينتج عنه ارتفاع في نسبة التضخم أو قد 

 .تلجأ الدولة أيضا إلى رفع الضغط الجبائي هو أيضا له عدة آثار سلبية على املكلفين امللزمين

 :إلاصدار النقدي - أ

 :، و طلق عليه كذلك التمويل بالتضخم و ينتج عليه"النقدية الكتلة " هو ضخ قدر من النقود 

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

 ظهور التضخم باختالف أنواعه. 

 نقص القدرة الشرائية للمواطنين و تدهورها. 

 تغيير نمط الاستهالك. 

  لقصور في حصول على عملة الصعبةانخفاض الصادرات في البالد و الذي يؤدي. 

 1.اختالل التوازن الاجتماعي بين طبقات املجتمع، وظهور السوق السوداء 

 :الدين العام - ب

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

 :طريق البنك، فإن اللجوء إليه يؤدي إلى آثار سلبية و تتمثل فيقصيرة، و طريقة الاكتتاب العام أو عن 

يشكل الدين العام عبئا على ميزان املدفوعات في حالة تسديد و تتحمل ألاجيال املستقبلية أعباء هذه القروض خاصة  -

 .ائرإذ كانت موجهة في أغراض استهالكية ال تعود بالفائدة على ألاجيال التالية، كما هو الحال في الجز 

 .نقص إلانفاق العام الناتج عن تسديد القروض، و ضعف القدرة الشرائية لألفراد -

بغية الحصول على فوائد في ألاجل القصير أو للدولة  تاجي نتيجة استخدام ألاموال أو إقراضهاتقلص النشاط إلان -

 .املتوسط

 .القروضفقدان الثقة في الدولة و عزوف الهيئات املالية و لألفراد عن منح  -

 :زيادة الضغط الجبائي - ت

قد تلجأ الدولة لتمويل الخزينة العمومية و لتعويض النقص املالي الذي نتج عن التهرب الضريبي، بطريقة أخرى لها آثار  

 سلبية على املكلفين امللتزمين بأداء واجباتهم الضريبية، كأن تقوم الدولة بزيادة سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة مما يؤدي

 :إلى زيادة العبء الضريبي على املكلفين امللتزمين بواجباتهم الجبائية و بالتالي يزداد عليه الضغط الجبائي و هذا ما يؤدي

إما إلى عزوف هؤالء امللتزمين على دفع الضريبة مما يؤدي إلى زيادة املتهربين من الضريبة كما سبق لنا الذكر، و هنا  

 (.، كثرة الضرائب تقتل الضرائب LAFFERالفير ، ) تتحقق معادلة 

  .أو انتقال هذه ألاموال في ألاخير إلى املتهربين من دفع الضريبة بطريقة غير مباشرة 
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 : آلاثار الاقتصادية: ثانيا

إن للضريبة دور اقتصادي دور هام كونها منظم و أداة التدخل الاقتصادي للدولة، لذلك فإن التملص من هذه الضريبة  

 :انعكاسات سلبية على اقتصاد الدولة من عدة جوانب و نخص بالذكر ما يليله 

 .ارتفاع معدالت الضرائب و أسعارها -

 .إعاقة املنافسة الاقتصادية -

 .إعاقة التقدم الاقتصادي -

 .التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي -

 .ظهور أزمة رؤوس ألاموال -

 :ارتفاع معدالت الضرائب و أسعارها - أ

هرب الضريبي إلى إنقاص إلايرادات الضريبية، فتلجأ الدولة بذلك إلى رفع معدالت الضرائب لتغطية ذلك تؤدي ظاهرة الت 

ن التهرب الضريبي سوف يتسبب في تحويل الضغط ‘النقص في إلايرادات و بالزيادة في عدد الضرائب و برفع معدالتها، ف

 1.ية، و بذلك تغيب العدالة الضريبية و العدالة الاجتماعيةالضريبي و وقوعه على املكلفين الذين يؤدون واجباتهم الضريب

 :إعاقة املنافسة الاقتصادية - ب

إن املؤسسة التي تتخلص من دفع الضرائب تحقق أرباحا و تكون وضعيتها املالية أحسن من املؤسسة التي تدفع  

من دفع الضرائب فهي ال عملية التهرب الضرائب بصفة منتظمة فاملؤسسات ألاقل إنتاجية هي التي تقوم في أغلب ألاحيان ب

تحاول تحسين إلانتاجية، أو تحقيق التقدم الاقتصادي لتحقيق أرباح أكبر، و إنما تقوم بعملية التهرب الضريبي للحصول على 

املعمول بها في السوق و ذلك للحاق باملستوى العالي الذي  ألاسعار منخفضة من  بأسعار منتجاتها  موارد للتمويل و بذلك تبيع

تحسين  إلانتاجيةأو التي تسعى لتحسين وضعيتها الاقتصادية و املالية عن طريق الزيادة في  ألاخرى املؤسسات  أيتتميز به نظيراتها 

 .إلانتاجمستوى 

 :إعاقة التقدم الاقتصادي-ج

 إعاقةي يترتب عليها التهرب الضريبي يؤدي بدوره لتاخير التطور الاقتصادي و املنافسة و الذ إعاقةاملتمثل في  إناألثر  

 .التقدم الاقتصادي

 :التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي-د

بعين  يأخذون حساسية للتهرب الضريبي و ال  ألاكثر اقتصادية في القطاعات  إلىأنشطةالاقتصاديون  ألاعوانقد يلجأ  

املضافة و الدخل الوطني، أي أنهم ال يتوجهون إلى ألانشطة التي تساعد في التنمية الاقتصادية و تزيد القيمة  ألانشطةالاعتبار 

 2.الاقتصادية التي تخلق ثروات إضافية، و بذلك فالتهرب الضريبي يصبح سببا في الركود الاقتصادي و التخلف

 :ظهور أزمة رؤوس ألاموال -و

 إماالحقيقية و تتم هذه العملية  أعمالهأوأرباحهاملكلف رقم  إخفاءفي  ألاحيانمثل في اغلب عملية التهرب الضريبي تت إن 

ذلك فان بعض املكلفين يقومون بفتح  باإلضافةإلىعلى شكل معادن كالذهب  أو نقدية  أوراقعلى شكل  أو عن طريق الاكتناز، 

إلىإنقاص إيرادات الدولة، و إضعاف املوجودات الش يء الذي يؤدي  ألاموالحسابات بنكية خارج الوطن و تهرب رؤوس 
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العمومية و بالتالي إضعاف الاستثمار و التقليل من  الادخار الاقتصادية باإلضافة إلى ذلك فان التهرب الضريبي يضعف من مبالغ 

 .الخ...بناء مساكن، مدارس إمكانيات الدولة في مجال إلانفاق العمومي كالتعمير،

 :اعيةآلاثار الاجتم: ثالثا 

بغياب العدالة الضريبية تغيب العدالة الاجتماعية، باإلضافة إلى ذلك فإن التهرب الضريبي يخل بإعادة توزيع املداخيل  

بين الطبقات املجتمع و يزيد الفوارق الطبقية بينهما، باإلضافة إلى ذلك فإن التهرب الضريبي يؤثر على سيكولوجية املكلفين 

الضريبي كله عليهم فانتشار الغش و الخداع بين مختلف طبقات املجتمع يؤدي إلى تدهور الحس  النزهاء نظرا لسقوط العبء

الجبائي و غياب الوعي الفردي لدى املكلفين و تغيب الثقة في سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و يفضل بذلك املموين 

 .كة في النفقات العموميةالنفع الخاص عن النفع العام و يمتنعون عن الضرائب  و املشار 

 :و مما سبق فإننا نبرز أهم آلاثار الاجتماعية في ما يلي 

 .املساواة بين املكلفين في تحمل عبء الضريبة و من ثم عدم عدالة توزيع العبء الضريبيعدم  -

 .إضعاف روح التضامن بين أفراد املجتمع -

 .تعميق الفوارق الاجتماعية بين مختلف الطبقات الاجتماعية -

 1.، أو بين املكلفين للتملص من الضريبة(الرشوة ) انتشار الفساد ألاخالق بين موظفي القطاع الضريبي  -

 .أساليب مكافحة التهرب الضريبي: املطلب الثالث

 :تعمل الدولة على مكافحة هذه الظاهرة على املستوى الوطني و الدولي و ذلك من خالل معالجة أسبابه سنعرض ما يلي

 :ية النظام الضريبيتحسين فعال  -1

الضريبي، لذلك فإن تحسين  فعالية ذلك النظام سيساهم في معالجة يعتبر التهرب الضريبي نتيجة عدم فعالية نظام 

 :الظاهرة بمراعاة ما يلي

 :تبسيط النظام الضريبي  -

التشريع الضريبي العمل على تبسيط إجراءات إلادارة املتعلقة بربط و تحصيل الضرائب، فضال عن صياغة يجب  

بأسلوب يسهل على املكلفين فهمها، و عليه يجب أن يتسم النظام الضريبي بالشفافية في إجراءات فرض الضرائب، و في تقييم 

رقم ألاعمال خاصة إذا تعلق ألامر بالنظام الجزافي، و يساهم الاستقرار الضريبي في وضوح التشريع و تسهيل إلاجراءات إلادارية 

لربط و التحصيل، بينما يعتقد التشريع الضريبي لكثرة التعديالت التي تطرأ عليه، كما أن تعقد و عدم استقرار املتعلقة با

التشريع الضريبي يؤدي لنشوى حالة من الحساسية تجاه الضريبة، لذلك يجب العمل على تبسيط التشريعات الضريبية و 

 2.حة التهرب الضريبياستقرارها، باإلضافة إلى وضوحها بالقدر الالزم ملكاف

 :إرسال نظام ضريبي عادل -

التي تؤدي الستفحال ظاهرة التهرب الضريبي، و ملعالجة ذلك يشكل إلاحساس بالتعسف الضريبي من أهم العوامل  

 :الوضع، يعمل املشرع على إرساء نظام ضريبي عادل، من خالل مراعاة ما يلي

 .ألاخذ بمبدأ شخصية الضريبة -

 .شمولية الضريبة -

 .اعتدال معدل الضريبة -

 .تجنب الازدواج الضريبي -
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 .إعفاءات ضريبة مدروسة -

باإلضافة إلى ذلك يجب تحقيق املساواة التامة بين جميع املمولين أمام قانون الضريبة، و ذلك بعد تمييز أي طائفة في  

 .املعاملة الضريبية عن غيرها من لم يكن ذلك ألسباب موضوعية

 :تحسين التشريع الضريبي -

إن التشريع الضريبي الجيد و املنسجم و املترابط، عليه أن يتجنب الثغرات التي تترك مجاال للتهرب، و بالتالي يجب إحكام  

صياغة نصوص التشريع الضريبي حتى يفوت الفرصة على املكلف لالستفادة من بعض الثغرات التي قد يتضمنها التشريع 

ى ذلك يجب إدخال املرونة على قواعد القانون الضريبي، حتى نتمكن من إحداث الضريبي، و عليه سد منافذ التهرب، أضف إل

 1.بين الظروف الاقتصادية و طبيعة الضرائب الجديدة، و مدى تكيفها مع مستجدات وثيرة النمو الاقتصاديتجاوب 

 :تحسين الجهاز إلاداري الضريبي  -2

التهرب بل يجب توفر إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية من إن التشريع الضريبي الجيد ال يكفي وحده ملواجهة ظاهرة  

الكفاءة سواء من حيث التطبيق أو التنظيم، فالنظام الضريبي الجيد ال يمكن أن يتحقق إال باإلدارة التي تنفذه على أرض 

الضريبي غير الكفء الواقع، كما أن الجهاز الضريبي الكفء ال يمكنه تحويل ضريبة سيئة إلى ضريبة حسنة، إال أن الجهاز 

باستطاعته تحويل ضريبة حسنة إلى أسوأ منها، مما يستوجب ضرورة الاهتمام باإلدارة الضريبية، و ذلك باتخاذ إلاجراءات 

العمل من خالل تنظيم جيد  جراءاتالالزمة لترقية مستوى تلك إلادارة من خالل تحسين نوعي و كمي إلمكانيات املتوفرة و تسهيإل 

 .إلادارةلتلك 

 :تحسين إلامكانيات البشرية -

الضريبية عدة صعوبات في  إلادارةالاقتصادية و ما نتج عنها، من ارتفاع عدد املتعاملين الاقتصاديين، واجهت   إلاصالحاتفي ظل 

البشرية  اإمكانياتهو  إلادارةمهاماتهم ذلك لقلة عدد موظفيها، و نقص كفاءاتهم املهنية، و في ظل هذا الاختالل بين وظائف  أداء

 إلاجراءاتمتخصصة في املجال الضريبي، و هذا ما يجب اتخاذ  تكوينإطاراتاصح من الضروري تحسين كفاءة املوظفين، و 

 :التالية

 .املوظفين في مصلحة الضرائب أجور تحسين  -

 .وضع برنامج تكويني يتماش ى و تغيرات النظام الضريبي -

 .أعوانإداريينضريبية و رسكلة  إطاراتجهات الوطن قصد تكوين فتح مدارس متخصصة في مجال الضريبة عبر مختلف  -

 .املقدمة لهم إلاغراءاتالضريبية لغلق منافذ  إلادارةاملادية و الاجتماعية لعمال  ألاوضاعتحسين  -

غير مشروعة و منافية  سلوكياتالعقوبات ملن يثبت في حقهم  أقس ىعادلة للترقية، باملقابل تسليط  أسسوضع  -

 .كالرشوةاملهنة  ألخالقيات

بمراقبة املصالح الشخصية للمكلفين  ألامر تعلق  إذاتوفير الحماية الالزمة للموظفين في مجال الرقابة امليدانية، خاصة  -

 2.املعنيين، لضمان السير الحسن ملهامهم الرقابية

 :تحسين إلامكانيات املادية -

فين و البحث عن املادة الخاضعة للضريبة و تحديد وعاءها و املكل بإحصاءالضريبية سواء ماتتعلق  إلادارةتعدد مهام  إن

عمليات تفتيش و رقابة ملختلف امللفات املعنية، مما يقتض ي توفر مقرات مجهزة بمرافق ضرورية للعمل،  باإلضافةإلىتحصيلها، 

ملفات املكلفين املتزايدة سنويا جيدا، و  وملتابعيو كذا وسائل مادية متطورة تتجاوب مع مقتضيات العصر، و في هذا السياق 

 أنضرورة حتمية يفرضها الواقع، حيث  أصبحإدخاالإلعالماآلليقياسية  أوقاتتحليل و حصر املعلومات الخاصة بكل مكلف في 
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تس ي نظام التهرب الضريبي، و يك أشكالالضريبية هو العالج الفعال ضد كل   أعماالإلدارةفي تسيير مختلف  إلاعالماآلليتعميم 

بالغة كونه يسمح بتحسين الرقابة الضريبية عن طريق برمجة علمية للملفات املراقبة و سهولة الكشف عن  إلاعالماآلليأهمية

 .الوضعيات الاحتيالية

 :تنظيم إلادارة الضريبية -

، يهدف لفسح مجال التخاذ القرارات بصفة عقالنية، و ضمان سرعة و فعالية في إلادارةالمركزية  مبدأتنظيم الضريبة وفق  إن

هيكلة مصالحها  بإعادةالضريبية الجزائرية اتخذ املشرع بعض التعديالت في جانبها التنظيمي  إلادارةالعمل، و بحثا عن فعالية 

الضريبية املنتهجة و في هذا املجال قام  حاتإلاصال على مستوى محلي و مركزي لتجاوز نقائص التنظيم السابق و التكيف مع 

هوية موزعة عبر كامل تراب مديريات ج بإنشاءعلى املستوى املحلي فقام  إمامديرية عامة للضرائب،  إلىاملركزية  إلادارةبتحويل 

 1.الوطن

 :و املكلف إلادارةتحسين العالقة بين  -3

تجاوب و  إحداثالضريبية، قصد  إلادارةالضريبية دوما لتخفيف حدة التوتر املوجودة بين املكلف و  إلاصالحاتتسعى  

 أن، لذلك يجب إلادارةتصالح من شانه تقليل حاالت التهرب، ذلك بكسب ثقة املكلف و الذي يكون ثمرة لعالقة حسنة مع 

و التضامن بين روح التعاون  إلضفاءة و الحساسيات موجهة بعيدا عن العداو  إنسانيةتكون العالقة قائمة على مبدأ عالقات 

 :التالية إلاجراءاتالضريبية، و قصد تحسين العالقة يجب مراعاة  إلادارةاملكلف و 

 :نشر الوعي الضريبي -

بالواجب الضريبي، حتى تصبح  إقناعهيعتبر املكلف الطرف املباشر في عملية التهرب، لذلك يجب تنمية وعيه الضريبي و  

 : التالية إلاجراءاتعقالنية و من اجل نشر الوعي الضريبي يجب اتخاذ  أكثر سلوكياته

لجميع املكلفين باختالف مستوياتهم متى يدرك املكلفين بواجباتهم الضريبية، و من اجل ذلك  توعيةيام بحمالت الق -

مفتوحة عامة حول النظام  أبوابوبة و مسموعة، و تنظيم ملتقيات و الصحافة مكت: الضرائب شتى الطرق مثل إدارةتستخدم 

 .الضريبي و مستجداته

دفع الضريبة كونها تمثل مساهمة في مالية الدولة و التي تخصص للقيام بالخدمات العامة  أهميةتحسيس املكلف على  -

تزرع في نفوس املواطنين نظرة سيئة  أنبانتهاج سياسة اتفاقية رشيدة حتى تكسب احترام و ثقة املكلف للضريبة، باملقابل يجب 

 .الذين يتهربون من دفع الضريبة ألولئك

 2.ثقافة ضريبية للمواطن إرساءفي برامج توعوية تربوية قصد  أهميتهامن خالل تعميم  افهاأهدالتعريف بالضريبة و  -

 :املكلف إعالمتكوين و  -

مكلف ملتزم و ذلك بالتقرب  إلىالضريبة  أداءتحويل ذلك املكلف من معارض عن  إعالمهإلىيهدف تكوين املكلف و  

رشيدة، من خالل تثقيف املكلف و اطالعه بمختلف املستجدات و التعديالت التي  إعالميةسياسية تكوينية و  بإتباع، أكثرإليه

مستجدات النظام  إلبراز الضريبية بالصحف و املنشورات و املجالت الدورية  إلادارةيشهدها النظام الضريبي، و تستعين 

مكاتب على  إقامةكما يجب . انونيةالغموض الذي قد تتضمن النصوص الق إزالةالضريبية، و  إلاجراءاتالضريبي، و تفسير 

تسير هذه املكاتب من  أناملتعلقة بالتزامات املكلفين، و يجب  إلاجراءاتالضريبية توكل لها مهمة شرح  إلادارةمستوى مصالح 

ة ، و يسعون لتحسين العالقة مع املكلفين من خالل حسن الاستقبال و الاستجابإليهمطرف موظفين مؤهلين بالوظيفة املوكلة 

 .ملختلف تساؤالت املكلفين
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 : تحسين العالقات إلانسانية -

البالغ على نفسية املكلف، بحيث تعمل على تحسين تصرفات  ألاثر الوسائل ذات  أهممن  إلانسانيةتشكل العالقات  

 إلىالضريبية و الهادفة  باإلدارةبرامج التكوين النفس ي لجميع املوظفين  إحداثو لتحقيق ذلك يجب . الضريبية باإلدارةاملوظفين 

 .تحسين املعاملة تجاه املكلفين

 :تحسين الرقابة الجبائية -1

تعتبر الرقابة الجبائية إجراء ضروري، كما أنها تكتس ي أهمية بالغة، و ذلك نظرا لطبيعة النظام الضريبي الذي يعتمد على  

للرقابة الجبائية  أشكالتقوم إلادارة الضريبية بعدة التصريحات املقدمة من طرف املكلفين والتي قد ال تعكس الحقيقة، لذلك 

 :قصد الكشف عن مختلف املخالفات املرتكبة، و تتوقف فعالية الرقابة الجبائية على ما يلي

 .القانوني املراقبة الجبائية إلاطار تنظيم  -

 .الرقابة الجبائية أشكالتعدد  -

 1.الغرامات و العقوبات الجبائية أهمية -

 :أهمية التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي  -5

لقد اتسع نطاق التهرب الضريبي على املستوى الدولي، كاستعمال سعر التنازل غير حقيقي في العمليات مع الفروع  

عاون الدولي املوجودة في الخارج، و كذلك املعامالت الوهمية مع الخارج و التي تسمح بتبييض ألارباح غير مصرحة، مما يجعل الت

كما أن إلاجراءات املحلية ملكافحة التهرب الضريبي حتى تكون فعالة يجب توفر معلومات كافية حول نشاط . ضرورة حتمية

بتبادل املعلومات التي تفيد في الكشف عن املكلف سواء في الداخل أو الخارج، لذلك تلجأ الدول إلى التعاون فيما بينها و ذلك 

كلف، و يتم ذلك التعاون عن طريق عقد اتفاقات دولية ملكافحة التهرب الضريبي، و قد تكون تلك الوضعية املالية للم

منظمة ألامم املتحدة في مكافحة التهرب الضريبي، و : الاتفاقيات في شكل ثنائي، باإلضافة إلى جهود بعض الهيئات  الدولية مثل

ول في معالجة الازدواج الضريبي الدولي، كما أن املنظمة العاملية للتجارة نشير أنه على الرغم من ألاهمية التي تبديها  مختلف الد

تعارض مبدأ هذا التعاون ملا قد ينطوي عليه من إجراءات تؤدي إلى املساس بسرية املعامالت التجارية و إفشاء أسرار ألارصدة 

 .النقدية التي يمتلكها رجال ألاعمال في بنوك الدول املختلفة

ن الدولي في عالج مشكلة التهرب الضريبي في محورين، ينصب ألاول على اكتشاف التهرب و تحديد نطاقه و يندرج التعاو  

يتعلق الثاني بتحصيل الضرائب املستحقة و التي تكون قد خرجت من اختصاص الدولة و أصبحت تابعة إلقليم دولة أخرى، 

املعلومات الضريبية فيما بينها، إال أنها تواجه عدة صعوبات  بالنسبة الكتشاف التهرب و تحديد نطاقه تستعين الدول بتبادل

 :سواء من الناحية الفنية أو النفسية، و يتضح ذلك كما يلي

 :الصعوبات الفنية -

يستلزم تبادل املعلومات بين الدول الاستفسار من البنوك املختلفة عن الحسابات الجارية أو ألاوراق املالية املودعة فيها  

 .طبيعية أو معنوية مما قد يواجه معرضة تلك البنوك التي ترفض إفشاء أسرار عمالئهاألشخاص 

تتطلب الاتفاقات الدولية الخاصة بتبادل املعلومات الضريبية اشتراك عدة دول حيث تصبح هذه الاتفاقات عديمة  

نطاق هذه الاتفاقات تلجأ إليها رؤوس ألاموال الفائدة إذا لم يتوافر لها العدد الكافي من الدول، إذا أن الدول التي تظل خارج 

 .التي تريد التهرب من الضرائب

 

 

                                                           
 .196ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1



 الضريبي التهرب إشكالية و الضريبة             : األول الفصل

31 
 

 :الصعوبات النفسية -

قد يقبل املمولين إلادالء باملعلومات ملصلحة خزينة بلدهم، و لكنهم يرفضون ذلك متى علموا أن  هذه املعلومات  

يوضحوا في الاتفاقات املبرمة أن تبادل املعلومات يتم على  مفروضة عليهم ملصلحة خزانة دولة أجنبية، لهذا اهتم الفنيون بأن

 .املعلومات التي يسمح به تشريع كل دولة

يتعلق بتحصيل الضرائب فإن التعاون إلاداري الدولي محدود للغاية، و ذلك نظرا للنزعة الاستقاللية ملختلف و فيما  

 1.الدول خاصة في تشريعاتها الضريبية
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 :خالصة الفصل ألاول 

من خالل تطرقنا لإلطار النظري للضريبة، استخلصنا أنها فريضة نقدية يخضع لها كافة املكلفين سواء كانوا طبيعيين أو  

معنويين و قد تطورت أهدافها من اقتصارها على تحقيق هدف الحصيلة الستعمالها كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية، 

نتيجة التطورات ح عمل نظام الضريبة نتيجة تطور طرق التهرب الضريبي اجتماعية و سياسة ناهيك عن العوامل التي أدت لكب

 الهائلة في تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت و حتميات تفرضها العوملة الاقتصادية، مما زاد من صعوبة وضع إطار مفاهيمي لهذه 

لكونها تعود ألسباب متداخلة و مرتبطة حيث حاولنا تشخيص الظاهرة من خالل دراسة أسبابها الجوهرية خلصنا الظاهرة، 

 الجانب إلاداري ملصلحة الضرائب
ً
 .فيما بينها، تتعلق أساس بتفكير املكلف، و طبيعة الظرف الاقتصادي، و أيضا

 غير أنه مهما كانت ألاسباب وراء التهرب الضريبي فإن النتيجة واحدة، 

مالية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية ونتيجة : لى عدة مستوياتو تتمثل في آلاثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة ع 

هذه آلاثار السلبية التي خلفتها الظاهرة استوجب على الدولة وضع كيان ردعي وقائي لهذا النزيف الذي ينخر الاقتصاد الوطني و 

واته سوف نحاول معرفته في الفصل يفوت عليه فرصة الاستفادة من موارد مالية هامة، هذا الكيان بكل مكوناته و هياكله و أد

 .القادم
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 :مقدمة الفصل الثاني 

إلاجراءات التي تسعى من خاللها إلادارة الجبائية إلى املحافظة على حقوق الخزينة، و تعد الرقابة الجبائية أحد أهم  

تكتس ي أهمية بالغة أكثر نظرا ألن النظام الجبائي نظام تصريحي، أي أنه يمنح الحرية النسبية املكلف بالضريبة في التصريح 

كتتبة الزمة، ألنها في الكثير من ألاحيان تكون غير صحيحة و بمداخليه من تلقاء نفسه، لذا تعتبر الرقابة على هذه التصريحات امل

 لألخطاء املرتكبة أثناء إعدادها سواء على حسن نية أو أسوء نية بهدف التملص من دفع الضريبة
ً
 .صادقة، نظرا

الجبائي ضمن كما أن الرقابة  الجبائية رمز من الرموز الديمقراطية، حيث أن حرية التصريح التي يتمتع بها العنصر  

يجعله يحدد أساس إلاخضاع الجبائي بنفسه، و يصرح باملعلومات الالزمة التي تحدد ألاوعية  النظام الجبائي التصريحي

 .الضريبية إلى إلادارة، و هو ألامر الذي يمكن التأكد منه عن طريق الرقابة الالحقة لهذه املعطيات املصرح بها

 :التاليةحيث سنتطرق في هذا الفصل للمباحث  

  إلاطار النظري للرقابة الجبائية: املبحث ألاول. 

 إجراءات الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي: املبحث  الثاني. 

 دور الرقابة الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي: املبحث الثالث.. 
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 .الجبائيةإلاطار النظري للرقابة : املبحث ألاول 

تعد الرقابة جزء من عمل املؤسسة التي تريد أن تعظم أرباحها، فالرقابة لها دور فعال في تحقيق أهداف املؤسسة فهي تقوم 

بتقييم عملها، و ذلك بإعطاء نتائج أعمالها و ال تختلف الرقابة املالية في املؤسسة عن الرقابة الجبائية تحافظ على أموال 

 .يختلسها، و للتعرف أكثر على وظيفة الرقابة الجبائيةالخزينة و تحارب من 

 .مفهوم الرقابة الجبائية و أهدافها: املطلب ألاول 

  مفهوم الرقابة الجبائية: الفرع ألاول: 

تعد الرقابة الجبائية جزء ال يتجزأ من الرقابة العامة التي تفرضها الدولة للحفاظ على مصادر تمويل الخزينة العمومية،  

 .لها بعض الخصوصيات و امليزات تتصف بها باقي أنواع الرقابةإال أم 

 :تعريف الرقابة: أوال 

 :قبل التعرف على مفهوم الرقابة يجب توضيح معنى الرقابة في اللغة 

 ] :تعريف لغة -1
ً
َبُه، رقابة

َ
َب َرق

َّ
  –َرق

ُ
َبة

ْ
 و َرق

ُ
بة

ْ
 و ِرق

ً
 و رقبانا

ُ
 و َرقابة

ً
وبا

َ
 و ُرق

ً
وبا

ُ
 .1خافه: هللا في أمرهَراقب . حرسه[ َرق

 لقاموس أميل ليترى  
ً
ضد العمل إذ أن أصلها يعود أو ينقسم إلى "  EMEL  LITTRE" و هي تعني في اللغة الفرنسية وفقا

فقدت هذا املعنى بتطور الزمن  أي السجل أو القائمة، وقد"  ROLE"و تعني املواجهة، و الشق الثاني "  CONTRE" شقين، ألاول 

 2.و املتابعة إلاشرافتعني  أصبحتو 

 :بعدة تعاريف نذكر منها الاصطالحتعريف في  -2

كان كل ش يء يحدث طبقا يحدث طبقا للخطة  إذاالرقابة هي التحقيق كما "أشارإلىأنتعريف هنري فايول الذي  

بقصد معالجتها و منع  ألاخطاءنقاط الضعف و  إلاشارةإلىغرضها هو  أناملوضوعة و التعليمات الصادرة و املبادئ املحددة و 

 3".ألافعالالناس  -ألاشياء-تطبق على كل ش يء  أنهاتكرار حدوثها كما 

 :مفهوم الرقابة الجبائية:ثانيا 

الن الرقابة ..." إلاداريةالرقابة املالية، " أشكالهاألاخرى ليس هناك اختالف شاسع بين تعريف الجبائية و تعريف الرقابة في  

فعالية و نجاعة في الكشف و مالحظة و قياس التهرب الضريبي، حيث عرفت الرقابة الجبائية  ألاكثر الجبائية تعتبر هي الوظيفة 

 :و نذكر منها ألاخرى بعدة تعاريف هي 

في دفع الضريبة، و تشكل شرطا  ألافرادهي الوسيلة الضرورية لضمان املساواة بين ":تعريف املديرية العامة للضرائب 

 4."و الفعالة لتحقيق منافسة شريفة و عادلة بين املؤسسات ألاساسيةمن الشروط 

 :بأنها :و قد عرفها مكتب املحاسبة الحكومية ألامريكية 

ملكلف، لتحديد عن املعلومات املصرح بها بموجب البيان الضريبي املقدم من قبل ا ألادلةاملراجعة الجبائية هي جمع و تقييم "

، "ATIC"، حيث اعتبرت الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب املراجعة و الاستشارة "مبلغ الضريبة الصحيحبتسديد  إذاقامفيما 

تتمثل املراجعة الجبائية في : "املراجعة الجبائية كمجموعة متنوعة من املراجعات العملية من خالل اقتراح التعريف التالي

                                                           
 .259، ص 1671لبنان،  11، املطبعة الكاثوليكية، طبعة 1679ب  –ص  –الشرقية ساحة النجمة  معجم الطالب، دار املشرق، توزيع املكتبة. 1
-2774ة قسنطينة، السعيد بلوم، أساليب الرقابة و دورها في تقييم أداء املؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم إلانسانية و الاجتماعية، جامع. 2

 .11، ص2777
 .57مرغاد، مرجع سابق، صعبد القادر . 3
 .16، ص2717لياس قياب ذبيح، مساهمة تدقيق محاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة ماجستير، كلية علوم اقتصادية، جامعة بسكرة، . 4



 الضريبي التهرب مكافحة في هادورو الجبائية الرقابة                       :الثاني الفصل

37 
 

هي هدف املراجعة  أشكالهاعملها، و بالتالي فجباية الوحدة بكل  طريقةحول مجموعة الهياكل الجبائية للوحدة و  إبداءرأي

نشاط املؤسسة معبر عنه بصدق في حسابات  أنعبارة عن فحص انتقادي موجه للتحقق من " أنهاعلى  أيضاوعرفت "الجبائية

 1"ضريبيةالقواعد و املبادئ الاملؤسسة السنوية، مع مراعاة 

من التصريحات الجبائية  التأكدالجبائية بغية  إلادارةتلك العمليات املنتظمة التي تقوم بها : "أيضاو يمكن تعريفها  

الدين الضريبي املستحق على  أداءللمكلف و مطابقتها مع ما هو موجود في الواقع بهدف الكشف عن مواقع الغش و التهرب من 

 2."اه الخزينة العمومية و استرداد قيمته في حالة حدوث ذلكعاتق املكلفين بالضريبة اتج

الجبائية بمراقبة التصريحات و الوثائق املستعملة  لإلدارةالسلطة املخولة : "أنهاعوادي مصطفى  ألاستاذكما عرفها  

املرتكبة من طرف املكلفين بالضريبة، و  ألاخطاء، من اجل اكتشاف النقائص و تصحيح أوإتاوةحق  أو رسم  أو لتحديد كل ضريبة 

 أوال الرقابة الجبائية يجب  أنواعمختلف  إلىكذا فحص املحاسبة مهما كانت الدعامة املستعملة لحفظ الوثائق، و قبل التطرق 

 3.عمليات الرقابة الجبائية إلجراءالرئيسية  ألاسبابتحديد 

التي تهدف للتحقق من  إلاجراءاتمجموعة العمليات و : أنهاعلى : ةو من الناحية القانونية فقد عرفت الرقابة الجبائي 

صحة و نزاهة التصريحات املقدمة من طرف املكلف، و ذلك من خالل من خالل مقارنتها بعناصر و معطيات خارجية و هذا 

 4".الحق محفوظ بنصوص و مواد التشريع الجبائي

تراقب إلادارة الجبائية التصريحات و املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو  "على أنها " :عرفها التشريع الجزائري  

 أو 
ً
حق أو رسم أو إتاوة، كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على املؤسسات و الهيئات التي لها صفة التاجر و التي تدفع أجورا

 أو مرتبات مهما كانت طبيعتها
ً
 .أتعابا

 :الصفات التالية للرقابة الجبائية و من خالل هذه التعاريف تستخلص 

 .حق من حقوق الدولة تمارس إلادارة الجبائية في صورة منظمة و قانونيةالرقابة الجبائية  -

 .تستهدف التحقيق في مختلف التصريحات الجبائية للمكلف و مطابقتها ملا هو موجود في الواقع للتأكد من مصداقيتها -

 .مواقع الغش و التهرب الضريبي و استرداد حقوق الدولة الواجبة التحصيلهدف الرقابة الجبائية هو الكشف عن  -

 .ينصب اهتمام الرقابة الجبائية في املحافظة على موارد الخزينة العمومية -

 أهداف الرقابة الجبائية: الفرع الثاني . 

الجبائية عدة أهداف من نواحي مختلفة ترمي لتحقيقها، فللرقابة الجبائية أهداف من الناحية القانونية،  للرقابة 

 من الناحية الاجتماعية و يمكن تلخيصها في آلاتي
ً
 : الاقتصادية، املالية، إلادارية، و أخيرا

  
ا
 : من الناحية القانونية: أوال

باملكلفين مع القوانين  بقة و مسايرة مختلف العمليات املالية و املادية الخاصة في املقارنة و التأكد من مدى مطاو يتمثل  

 على ذلك ترتكز الرقابة الجبائية على مبدأ املسؤولية و املحاسبة ملعاقبة املكلفين 
ً
و التشريعات الجبائية املختلفة، و حرصا

 :هم الضريبية و تتمثل هذه ألاهداف في ما يليبالضريبة على تجاوزات و مخالفات يمارسونها للتهرب من دفع التزامات

التحقق من مدى شرعية و صحة مختلف العمليات املالية املسجلة في دفاتر املكلفين و مقارنة تطابقها مع ما تم التصريح  -

 .به لإلدارة الجبائية

 .التأكد من تنفيذ و تحصيل الضريبة وفق للتشريع الجبائي -

وانين الضريبية وفق ملبادئ الضريبة و تعميمها على كل املكلفين بها، و ذلك من خالل مراقبة و تطبيق التشريعات و الق -

 .تأديتهم اللتزاماتهم الضريبية و ضمان حصولهم و استفادتهم من حقوقهم الضريبية بشكل قانوني

                                                           
 .19، ص2712-2711ة ورقلة، ، مذكرة ماجستير، كلية علوم اقتصادية، جامع"دور املراجعة الجبائية في تحسين جودة تصريحات الجبائية"قحموش سمية، . 1
 .57، ص2771، مذكرة ليسانس، جامعة املدية،"دور املراجعة الجبائية في مكافحة التهرب و الغش الضريبي"محمد عاشور العيداني، . 2
 .11ص، 2776، مطبعة مزوار، الجزائر، "عوادي مصطفى، الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري . 3
 .71، ص2712-2711املحاسبية، مذكرة ماجستير في علوم اقتصادية، جامعة بسكرة،  املعلوماتسليمان عتير، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة . 4
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 :   من الناحية الاقتصادية و املالية: ثانيا

الرقابة إلى املحافظة على ألاموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله سواء أكان سرقة، تالعب أو تهرب، بغرض تهدف  

زيادة إيرادات الخزينة العمومية مما يؤدي إلى زيادة املوارد املتاحة لإلنفاق العمومي و املزيد من الرفاهية للمجتمع في عدة 

 .مجاالت سواء اقتصادية أو غيرها

 :من الناحية إلادارية :ثالثا 

 هاما لإلدارة الضريبية و يتمثل ذلك في زيادة فعاليتها من خالل املعلومات التي تقدمها و يمكن أن نلم  
ً
تلعب الرقابة دورا

 :بهذا الدور في النقاط التالية

املعمول بها، مما  تساعد الرقابة الجبائية على إمكانية كشف الثغرات القانونية و النقائص املوجودة في التشريعات -

 .يساعد إلادارة الضريبية على اتخاذ إجراءات تصحيحية و إيجاد حلول لهذه الثغرات و النقائص

تحديد الانحرافات و كشف ألاخطاء يساعد إلادارة الجبائية في املعرفة و إلاملام بأسبابها و تقييم آثارها، و بالتالي اتخاذ  -

 .القرارات املناسبة لتفادي الوقوع فيها

تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد إلاحصائيات الخاصة بجميع أنواع الضرائب و تقدير التهرب الضريبي، و مدى تأثير  -

 .في املؤشرات الاقتصادية ألاخرى 

 
ا
 :تتمثل في هدفين رئيسين هما :من الناحية الاجتماعية: رابعا

بإرساء مبدأ أساس ي لالقتطاعات و املتمثل في وقوع جميع املكلفين تحقيق العدالة الجبائية بين املكلفين بالضريبة و هذا  -

 .على قدم املساواة أمام الضريبة

منع و محاربة انحرافات املمول بمختلف صورها مثل السرقة و إلاهمال أو  تقصير  في أداء و تحمل واجباته اتجاه  -

 1.املجتمع

 .أشكال الرقابة الجبائية: املطلب الثاني

 للعدد 
ً
املتزايد للتصريحات الجبائية املكتتبة من قبل املكلفين و الخاضعين للرقابة الجبائية، تحتم على إلادارة الجبائية نظرا

 2: التنويع في نشاطاتها باستعمال نوعين من الرقابة الجبائية و هي الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية حيث يقصد بـ 

  الرقابة الداخلية: الفرع ألاول: 

يقصد بها الرقابة التي تتم من طرف أعوان إلادارة الجبائية في املكتب بناء على الوثائق التي بحوزتهم و مفتشية و  

 و يمكن أن تكون رقابة شكلية أو 
ً
الضرائب هي املصلحة املكلفة بالقيام بهذا النوع من الرقابة دوريا و ألهداف مسطرة مسبقا

 .رقابة على الوثائق

 :شكليةالرقابة ال: أوال 

تبدأ هذه الرقابة منذ استالم املصالح املعنية للتصريحات الجبائية املودعة من طرف املكلفين، و تتم مراقبتها بطريقة  

منتظمة و غير  انتقائية و ذلك عن طريق فحص الشكلي للعناصر املصرح بها و تسوية ألاخطاء إن وجدت، و تتم أيضا عن طريق 

و تلك املذكورة في التصريح السنوي، و مع املعومات و  ( G50 ) و   (G50A)املتأتية من التصريحات إجراء مقارنة بين املعلومات 

 3: قائمة الزبائن التي تمتلكها، و تهدف إلى تصحيح ألاخطاء امللحوظة في التصريحات، و ذلك وفق إلاجراءات التالية

                                                           
 .73 – 72سليمان عتير، مرجع سابق ، ص . 1
 .12، ص2776، مطبعة مزوار، الجزائر، "ري عوادي مصطفى، الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائ. 2
3

 .12، ص2776، مطبعة مزوار، الجزائر، "عوادي مصطفى، الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري . 
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السجل التجاري، بطاقة إثبات : املستندات التاليةيجب أن يحتوي ك ملف جبائي على نسخة من الوثائق و :املكلف 

 .الهوية، شهادة إقامة، شهادة التصريح بالوجود، البطاقة إلاحصائية، فضال عن كل مراسالت املكلف

يجب توفر بطاقة التعريف الجبائي، و التصريحات الشهرية و الثالثية الخاصة بمجموع الضرائب و ملخصات  :النشاط 

 .سنةأرقام ألاعمال لكل 

التأكد من أن إيداع التصريحات الشهرية و الثالثية في آجالها املحددة، كما يتم التأكد أيضا أن  :ألاخطاء املادية 

العمليات الحسابية مدونة في التصريحات و بدون وجود أخطاء في العمليات الحسابية فضال على أن البيانات املشار إليها في 

 .لخانة املتعلقة بهاالخانة صحيحة و أن كل بيان يخص ا

 عيوب الرقابة الشكلية: 

التي تواجه لهذا النوع من الرقابة، أنه ال يعتمد على صحة ألارقام املصرح بها بقدر ما يعتمد على الكيفية من العيوب  

التي تم بها ملئ هذه التصريحات و ما تحتويه من معلومات تعريفية باملكلف، و محاسبية أي أن هذه الرقابة تهدف إلى النظر في 

معاينتها في املرحلة الثانية دون تصحيح ما صرح به املكلف، فالرقابة الشكلية ما الشكل الذي جاءت به التصريحات و التي يتم 

 .إال فحص شكلي لجميع التصريحات املقدمة من قبل املكلفينهي 

 :الرقابة على الوثائق: ثانيا 

الانتقادي عكس من الرقابة الشكلية، فإن الرقابة على املستندات يجب أن تكون شاملة و هذا ما يتطلب الفحص على  

لجميع عناصر التصريح الجبائي و مقارنتها باملستندات امللحقة للتصريح و كذا املعلومات و البيانات التي في حوزة املصلحة            

 :و بصفة عامة فإن هذه الرقابة تتم على امللف و داخل املكتب حيث تتركز أهداف الرقابة على الوثائق

 .على مستوى املكتبفحص جميع ألاعمال التي تتم  -

 .قيام مصلحة التحقيق بإجراء فحص دقيق و شامل لجميع التصريحات املكتتبة و املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة -

 .تحليل و مقارنة املعلومات عن طريق دراسة ترابطها و تطور ذمة املالية لكل مكلف -

، فيما يخص مبالغ الرسوم املحسوبة و املتعلقة و توضيحاتطلب معلومات إضافية من املكلف بالضريبة، أو تبريرات  -

أساس بالرسم على القيمة املضافة التأكد من املعدالت الضريبية على كل عملية، زيادة إلى النظر في طبيعتها إن كانت 

 1. فعال متعلقة بالعمليات املحققة أو كانت من العمليات املخفية
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 .57سهام كردودي، الرقابة الجبائية بين النظرية و التطبيق، دار املفيد للنشر و التوزيع، الجزائر  ص . 
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.املخطط العام ملراقبة الوثائق(: 1)رقم الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .14سهام كردودي، الرقابة الجبائية بين النظرية و التطبيق، دار املفيد للنشر و التوزيع، الجزائر  ص : املصدر -

 

 الرقابة على الوثائق 

 وجود نقائص عدم وجود نقائص

 فوارق مكتشفة -

 نقائص مستخرجة -

 نقائص خطيرة -

 صعوبة في تحديد الضرر الجبائي -

 قرينة وجود غش و تهرب  -

 طلب توضيحات -

 طلب تبريرات  -

اقتراح امللف لتحقيق 

 محاسبي

تسوية امللف الجبائي 

 مباشرة

يوضح امللف في 

 مكانه
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 :الرقابة الخارجية: الفرع الثاني 

تتمثل الرقابة الخارجية في التدخالت املباشرة لألعوان املحققون لألمكنة التي يزاول فيها املكلفون بالضريبة نشاطاتهم ،  

إذ تهدف هذه التدخالت إلى التأكد من صحة و نزاهة إلاقرارات املصرح بها من خالل الفحص امليداني للدفاتر و الوثائق 

و كذلك بهدف مقارنة العناصر و لحقة و تبريراتها الالزمة في محاولة كشف احتماالته للتهرب، املحاسبية، و كذا جميع الوثائق امل

التحقيق املحاسبي، التحقيق املصوب : املعطيات املصرح بها مع تلك املوجودة على أرضية الواقع، و يمكن أن تأخذ الصور التالية

 .و التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية

 :التحقيق املحاسبي - أ

من قانون إلاجراءات الجبائية على أن التحقيق الجبائي هو عبارة عن مجموع العمليات إلزامية إلى  1 – 27تنص املادة  

 .1مراقبة التصريحات الجبائية املكتتبة من طرف املكلفين بالضريبة

فيها فحسب بل يسنح كذلك و يهدف التحقيق املحاسبي إلى مراقبة الوضعية الجبائية للمؤسسة خالل السنوات املحقق  

باإلطالع هذه ألاخيرة على واجباتها الجبائية، و يطلع عون إلادارة الجبائية املكلف بالضريبة على مصادر ألاخطاء التي وقع فيها و 

حقق التي قد ترتكب أحيانا على حسابه، في هذه الحالة يمكنه أن يطلب الحقا تخفيض الزيارات نتيجة لهذه ألاخطاء و يطلعه امل

 .عن كيفية تقديم الطعون الالزمة

 سير التحقيق املحاسبي: 

 .سيتم التطرق إليه بأكثر تفصيل في املبحثين القادمين

 : التحقيق املصوب في املحاسبة - ب

التحقيق املصوب في املحاسبة هو طريقة من طرق الرقابة الجبائية التي تم استحداثها مؤخرا من قانون املالية لسنة  

 .تقتصر عملية التحقيق فيه على نوع أو عدة أنواع من الضرائب و الرسوم و ما يرتبط بها من معلومات محاسبية، حيث 2717

 سير التحقيق املصوب: 

يخضع التحقيق املصوب في املحاسبة لنفس القواعد املطبقة في التحقيق املحاسبي و املكلف بالضريبة محل التحقيق  

املمنوحة في إطار التحقيق املحاسبي، غير أن طابع التصويب الذي يتميز به النوع من التحقيق املصوب يتمتع بنفس الضمانات 

 .يوجب على ألاعوان املحققين و توضيحه على إشعار  بالتحقيق باإلضافة إلى العناصر التي ينبغي أن يحملها هذا ألاخير

 :  التحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية - ج

مجمل الوضعية الجبائية امتدادا للتحقيق املحاسبي، كما يمكن أن يكون مستقال عن هذا ألاخير إذ التحقيق في  يعتبر  

مسايرة لحركة إلاصالحات التي عرفتها  1662تعلق ألامر  بمكلف ال يملك ملف جبائيا، تم نصه ألول مرة في قانون املالية لسنة  

يمكن ألعوان إلادارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق املعمق " ائي على أنهالسياسة الجبائية في الجزائر، و قد عرفه املشرع الجب

في الوضعية الجبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل إلاجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في 

 ".  الجزائر أم ال، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة

 :التحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية إلىإذن يهدف 

 .التحقق من صحة املداخيل املصرح بها بالنسبة للضريبة على دخل -

 .مراقبة تجانس هذا املدخول مع الذمة املالية، وضعية الخزينة، و عناصر الثراء -

 

 

 

 

                                                           
1

 "من قانون إلاجراءات الجبائية"  1 - 27املديرية العامة للضرائب، املادة , وزارة املالية , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
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 سير التحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية: 

o التحضير لعملية التحقيق: 

من امللفات املعروضة، و هذا العدد  % 5يهدف إلى تحقيق نسبة  2777البرنامج التنفيذي للمديرية العامة للضرائب لسنة إن 

قابل للزيادة حسب الكفاءات و إلامكانيات املتاحة للمصالح الضريبية، إضافة إلى أن ألاشخاص الخاضعين للتحقيق املعمق في 

 :عن طريق و مؤشرات معايير موضوعية و هادفة منها مجمل الوضعية الجبائية يجب اختيارهم

ألاشخاص الذين سجلت املفتشية في ملفاتهم عدم التوافق و فروقات هامة بين مداخيل املكتتبة في التصريحات السنوية  -

 .و النفقات املستعملة

تضع التصريحات املقدمة   ملا تبعا للتحقيق املعمق من قبل املفتشية للملف الذي بحوزتها تحصل على مؤشرات و دالئل -

 .في موضع شك

، تظهر ...(الحساب الجاري للشركاء ألارباح املوزعة ) ملا في خالل عملية التحقيق املحاسبي استغالل بعض عناصر امليزانية  -

 .منها فوارق بين الدخول املصرحة بها و الدخول الحقيقية املحققة

o الانطالق في عملية التحقيق: 

بعد الانتهاء من مرحلة التحضير تأتي مرحلة انطالق أعمال التحقيق املحاسبي بدء بعملية إشعار املكلف بذلك، و مرورا  

بالقيام بعملية البحث عن املعلومات املتعلقة باملكلف قيد التحقيق، مع ألاخذ بعين الاعتبار فترة التحقيق املبرمجة لذلك، حيث 

ومات و كشوفات الحسابات يقوم بفحصها و تحليلها و مقارنتها مع تلك التصريحات  بهدف يحصل املراقب على مختلف املعل

 .و ألاخطاء املرتكبةاستخراج املخالفات 

أما بالنسبة إلعادة تكوين ألاسس الخاضعة للضريبة فإن إعادة التكوين املداخيل املحققة من قبل املكلف هي نتيجة  

الذمة املالية و عناصر مسار الحياة، و هذا بهدف كشف الدخول غير املصرحة و إعادة استغالل املعطيات املتعلقة بوضعية 

 .إخضاعها للضريبة

 مبادئ الرقابة الجبائية، أسبابها و أهميتها: املطلب الثالث

 :مبادئ الرقابة الجبائية: الفرع ألاول 

املحافظة على ألاموال العامة من كل أهمها هو   لتحقيق عدة أهداف كما نكرنا في السابق، و لعل إن الرقابة الجبائية تسعى

ضياع أيا كان شكله و خاصة التهرب الضريبي، ألنه من الظواهر التي يصعب التحكم فيها، و هذا من أجل زيادة إيرادات الخزينة 

تكون الضوابط  العمومية، و لتحقيق هذه ألاهداف البد من أن تتوفر الرقابة الجبائية على مبادئ أساسية التي من خاللها

 :الجبائية فعالة في امليدان، و تتمثل هذه املبادئ فيما يلي

 :إقامة نظام ضريبي محكم: أوال 

يعتبر النظام الضريبي من بين مقومات ألاساسية للرقابة الجبائية حيث تنعكس نوعية السلطة التشريعية في املجتمع  

النظام الضريبي، فيقدر ما يتوفر لديها من خبرات و كفاءات بقدر ما يستطيع على التشريعات التي تسنها بصفة عامة و من بينها 

 .أن يلمس الحبكة الفنية في أنظمتها الضريبية، و بقدر ما يتأثر بالعوامل السياسية  و الاقتصادية و الاجتماعية

 : تبسيط و تحسين التشريع الضريبي - أ

غموض  النظام الجبائي و تعتقد نصوصه إلى تشجيع الغش الضريبي و عليه فإن تعديل النظام الجبائي يعد من  يؤدي 

املبادئ الهامة التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة لهذا فمعظم التشريعات تهدف إلى إرساء هيكل ضريبي محكم يتماش ى و 

الجبائية صياغة تتسم بالبساطة و الاستقرار و املرونة و من ثمة البد  تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق صياغة التشريعات

 :من
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 :تحقيق العدالة الضريبية - ب

تعتبر العدالة الضريبية من املبادئ ألاساسية للضريبة و تتحدد من خالل التوزيع ألامثل للعبء الضريبي، و إعادة التوزيع العادل 

لذلك يصعب قياسها و يبقى تقديرها مرتبط بمدى تقبل و اقتناع أفراد املجتمع بعدالة للدخول و الثروات على أفراد املجتمع، و 

 :الضريبية من خالل الرقابة الجبائية، حيث يتضمن املفهوم املعاصر للعدالة الضريبية فرعين

 قتصادية معاملة العدالة ألافقية و يقصد بها أن تتم معاملة املكلفين املتساوين في الدخل و الحالة الاجتماعية و الا

 .ضريبية متساوية

 العدالة العمودية تقتض ي اختالف املعاملة الضريبية للمكلفين الذين يحتلون مراكز مالية و اجتماعية مختلفة . 

 :ترقية و تطوير إلادارة الجبائية: ثانيا 

إن التشريع الضريبي ال يكفي ملحاربة التهرب الضريبي ما لم يرفق بإدارة جبائية فعالة، حيث أن تبعة التهرب الضريبي ال  

تقع على املشرع املالي و املكلف وحدها و إنما تقع كذلك على إلادارة الجبائية، الذي يجب توفير ها على مستوى عال من التطور 

تمكنها أداة وظيفتها على أحسن وجه، إال أن اليد على إلامكانيات البشرية و املادية الالزمة، و التي و الكفاءة إضافة إلى توفرها 

العاملة ال تفي بالغرض إذ لم تكن ذات خبرة و كفاءة في امليدان و لذلك فمن الضروري العمل على الرفع من كفاءة املوظفين     

ائب و املراقبة الجبائية، إضافة إلى أجراء تربصات ملوظفي و أعوان إلادارة و تكوين إطارات متخصصة في مجال الجباية و الضر 

الجبائية و وضع برامج تكوينية تتماش ى مع التحديات التي يشهدها النظام الجبائي، كما تتمثل إلامكانيات املادية في توفير 

لدى املوظفين، إضافة إلى توفير أجهزة إلاعالم الشروط ألاساسية لإلدارة الجبائية من أماكن عمل مالئمة تعطي انطباعا جيدا 

 .آلالي و وسائل الاتصال الحديثة، كما ينبغي تحفيز موظفي إلادارة الجبائية من خالل رفع أجورهم و توفير الخدمات الالزمة لهم

نبغي توفرها لضمان تعتمد الرقابة الجبائية الرقابة الجبائية على جملة من املبادئ ترتبط بالضريبة و النظام الضريبي ي 

السير الحسن للرقابة الجبائية و الوصول إلى تحقيق ألاهداف املرجوة منها، حيث يؤدي تعقد و عدم استقرار النظام الضريبي 

و يلقي بعبئه على إضافة إلى ضعف إلادارة الجبائية و قلة إمكانياتها البشرية و املادية إلى الاعتماد على نظام ضريبي غير فعالة 

لفين بالضريبة، كما يمتد إلى موظفي إلادارة الجبائية مما يؤدي إلى عدم القدر على التطبيق الجيد للرقابة الجبائية و بذلك املك

تترك الحرة للمتهربين من دفع الضريبة في سلوك كل الطرق املتاحة للتهرب دون وجود عقاب أو رادع و ذلك نتيجة لضعف 

 1.الرقابة الجبائية

 :الحس الجبائي لدى املكلفينإرساء : ثالثا 

يتم ذلك من خالل تقديم إلادارة يد املساعدة للمكلفين و املؤسسات في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، و وضع تحت  

مذكرات توضيحية للقوانين الجبائية بلغة بسيطة تصرفاتهم مطويات إعالمية تتضمن مستجدات و تغييرات التشريع الجبائي، و 

 .اول عامة للمكلفين بالضريبةو سهلة في متن

و كذلك شرح إلاجراءات الجبائية كمواقيت التصريح و كيفية الدفع و أساليب الطعن و املنازعات إضافة إلى تبليغهم  

 حقوق 
ً
باملستندات الالزمة إلجراء التحقيق و املراقبة و ذلك، أي بصفة توعية املجتمع بحقوقه و التزاماته الضريبية و أيضا

 :الجبائية من خالل انتهاج جملة من السياسات إلاعالمية و التي تتمثل في إلادارة

 .إعالم املكلف بالضريبة -

 .تحسين العالقة بين املكلف بالضريبة و إلادارة الضريبية -
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 . 39 – 33بشرى عبد الغني، مرجع سابق، ص . 
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 .أسباب قيام الرقابة الجبائية: الفرع الثاني

 .الجزائر و في آلاتي تفصيلهماهناك سببين أساسيين يدعوان إلجراء و قيام الرقابة الجبائية في 

 
ا
 :حرية املكلف بالضريبة في التصريح بمداخيله: أوال

أن النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي كغيره من ألانظمة الحديثة، حيث يسمح من خالله للمكلف بالضريبة  بما 

جبائية في أوقات حددها املشرع في قانون بتقديم املعلومات املتعلقة بنشاطه و إيراداته في شكل تصريحات تقدم لإلدارة ال

إلاجراءات الجبائية و يحدد على أساس هذه التصريحات الوعاء الخاضع للضريبة و هذا ما يفتح املجال للمكلف بتقديم 

إلدارة من قانون إلاجراءات الحق ل[  1 -17] تصريحات كاذبة أو مغالطة ملا هو محقق فعليا من إيرادات، و لهذا فقد أعطت املادة 

 .الجبائية في مراقبة تصريحات املكلفين

 1.... [تراقب إلادارة الجبائية و املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة [ : ]  1 -17] املادة  

أكد من إذن من هنا يتضح بما أن النظام الجبائي تصريحي، فقد أوجب املشرع الرقابة الجبائية على هذه التصريحات للت 

 .صحتها و مطابقتها ملا هو محقق فعليا

  
ا
 :مكافحة التهرب الضريبي: ثانيا

أنه يسعى بعض املكلفين للتهرب من دفع التزاماتهم الضريبية و ذلك بشتى الطرق سواء كانت قانونية أو غير ذلك ال شك  

 لضعف إلادارة "تدليس"
ً
الجبائية و قلة إمكانياتها سواء كانت مادية أو بشرية ، و قد ازدادت حدة هذه الظاهرة مع الزمن نظرا

، باإلضافة إلى صعوبة قياس هذه الظاهرة و كذلك سرعة تأقلم و تطور وسائل التهرب لدى املكلفين، مما أدى "كمية أو نوعية"

فحة ظاهرة التهرب الضريبي، توسع نطاق هذه الظاهرة و هذا ما أجبر املشرع و إلادارة الجبائية على وجوب إيجاد حلول فعالة ملكا

ملا تحدثه من آثار على الدولة و خزينتها كما سبق  و أن ذكرنا في الفصل ألاول، و لذلك دعت الضرورة إلى وجود آلية رقابية 

 .تهدف إلى حماية موارد الخزينة الدولة وهو ما تمثل في أجهزة الرقابة الجبائية

 :أهمية الرقابة الجبائية: الفرع الثالث 

تمثل املراجعة الجبائية عملية منظمة و ممنهجة على أسس علمية و عملية و خبرة كامنة في القوانين الجبائية، و هذا ما  

يؤكد أهمية املراجعة الجبائية و اعتبارها علما قاما بذاته له معاييره، و يستمد أحكامه من قوانين الضرائب السائدة و من 

بة للمراجع الجبائي فإن عدم معرفته بتفاصيل القانون و إعداده البيانات املالية دون كفاءة معاييره املهنة ألاخرى، أما بالنس

علمية معتمدا على معايير ترتكز عليها عملية املراجعة الجبائية، فإن هذا سيوقعه في مشاكل كبيرة ألن هدفه النهائي هو تحقيق 

 .الضريبة املناسبة في الوقت املناسب

راجعة الجبائية في كونها وسيلة ال غاية، تهدف إلى توفير املعلومات حول املكلفين و التي البد أن حيث تمكن أهمية امل 

تتسم بالدقة، و الكمية املناسبة لعمل املراجع الجبائي، و املساعدة في حصر املجتمع الضريبي بشكل دقيق و التأكيد للمكلفين 

 .الية أن التشريع الضريبي ينفذ بعدالة دون تمييز بينهم في ذلكالذين يقدمون التصريحات الجبائية، و التقارير امل

كما تهدف إلى لخدمة إلادارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق املكلفين و  

و تقليل حاالت التهرب الضريبي  الدولة جنبا إلى جنب باإلضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له،

 2.و أشكاله، و زيادة حصيلة الضريبة، و كلها تساند النظام الضريبي في تحقيق أهدافه املالية و الاقتصادية و الاجتماعية
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 .إجراءات الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي: املبحث الثاني

عمل الرقابة الجبائية تتمثل في مجموعة إجراءات و وسائل التي يعتمد عليها وضع املشرع الجزائري أدوات قانونية تنظم سير 

 :املراقبون في مهامهم الرقابية، حيث تعتمد الرقابة الجبائية على ثالث طرق أساسية هم

يهتم التحقيق املحاسبي و الذي يتعلق بالوضعية املحاسبية للمكلف الخاضع للتحقيق و التحقيق املصوب في املحاسبة و  

بمراقبة ضريبة معينة، أما التحقيق املعمق  في مجمل الوضعية الجبائية الذي يعتبر تدعما للتحقيقين السابقين و يخضع له 

 .ألاشخاص الطبيعيين الخاضعين للرقابة

 .إلاجراءات ألاولية لعملية التحقيق املحاسبي: املطلب ألاول 

 
ا
 :التحضير لعملية التحقيق املحاسبي: أوال

التزام املحققين بإجراءات الرقابة الجبائية، يجعلها تحت طائلة البطالن، لذلك يستوجب على املحققين إتباع إلاجراءات  إن عدم

 .التي ينص عليها التشريع الجبائي

 :  برمجة التحقيق املحاسبي -1

عملية برمجة املكلفين الذين سيخضعون للتحقيق املحاسبي تخضع إلى قواعد إجرائية و إلى معايير انتقاء محددة من إن  

 .من قبل املديريات الجهوية للضرائبقبل إلادارة املركزية، و إعداد هذه البرامج و متابعة تنفيذها تتم 

 :إجراءات إعداد برنامج التحقيق املحاسبي - أ

املكلفين الذين سيكونون محل التحقيق تتم من طرف املديرية الوالئية للضرائب، حيث يكلف رؤساء إن إعداد قائمة  

نهاية كل سنة بإرسال اقتراحات للمديرية الفرعية للرقابة الجبائية الوالئية، و يقوم املدير الوالئي للضرائب املعني  املفتشيات

الاعتبار معايير الانتقاء و توجهات املصالح املركزية من جهة  إلامكانيات  للتشاور معها، و يحدد القائمة النهائية باألخذ عين

 .املتوفرة من جهة أخرى 

و بعد فحص و تحليل مختلف اقتراحات التسجيل في برنامج التحقيق املحاسبي التحقيق املعمق، تقوم بعد ذلك إلادارة  

النهائي السنوي الذي سينفذ من قبل املصالح املكلفة بالرقابة، كما بتحديد البرنامج ( مديرية ألابحاث و املراجعات) املركزية 

يمكن لإلدارة املركزية أن تطلب في أي لحظة تسجيل مكلف ما في عملية التحقيق املحاسبي أو التحقيق في الوضعية الشخصية 

 .خارج البرنامج، بناءا على معطيات أو بيانات خاصة في حوزتها أو مرسلة للمصالح املعنية

 1:معايير انتقاء املكلفين - ب

إن عملية انتقاء املكلفين الذين سيخضعون لعملية الرقابة ال تتم وفق معايير محددة لكن تتعلق بمجاالت ظرفية، حيث  

 :توجد عدة معايير يمكن أن تتبع في إعداد برامج التحقيق

املهن الحرة، مؤدي الخدمات، نشاطات ) ألانشطة التي يمكن أن تنطوي على عمليات غش كبيرة أو فرص غش مرتفعة  -

 (الخ...البيع بالجملة 

 .ألانشطة املحتكرة و غير تنافسية مع السلع املستوردة -

 .تقسيم جغرافي متوازن من أجل أن يسمح بتغطية إقليم الوالية -

 .تقسيم عادل يمس مجمل ألانشطة و املهن -

 .رة مكتشفة عند الرقابة الداخليةملفات جبائية للمكلفين تحتوي على أخطاء و حاالت نسيان خطي -

 2:إجراءات برمجة املكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية - ج

 .اقتراح ملفات املكلفين الخاضعين للرقابة في املفتشية ثم ترسل للمديرية الوالئية للضرائب (1

 .إرسال قائمة برنامج املراقبة للمديرية الجهوية للضرائب (2

 .للمديرية ألابحاث و املراجعات من أجل املوافقةإرسال قائمة برنامج املراقبة  (3
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 .برنامج املراقبة عن طريق مصلحة ألابحاث و املراجعات تنفيذ (1

 .برنامج املراقبة عن طريق املديرية الوالئية املديرية الفرعية للرقابة الجبائية تنفيذ (5

 .تنفيذ املراقبة لدى املكلفين عن طريق نيابة مديرية الرقابة الجبائية (9

 .بعد تقرير املراقبة( rôles)إعداد الجداول  (4

 .إرسال الجداول للقابضة للتحصيل (7

 .تسديد حقوق و عقوبات من طرف املكلفين (6

 .تنفيذ املراقبة لدى املكلفين (17

 إجراءات برمجة املكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية(:    2) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

، مطبعة مزوار، الجزائر، "الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري عوادي مصطفى، :املصدر 

 .72، ص2776

 :التحضير إلجراء التحقيق -2

بة، و دراسة يقوم املحقق بمنح أجل املكلف حتى يحضر محاسبة، بينما يقوم هو بدارسة امللف الجبائي للمكلف الخاضع للرقا

 1:لنشاط املكلف و هيالوثائق التقنية 

 .دراسة امللف الجبائي للمكلف -

 .دراسة الوثائق التقنية لنشاط املكلف -

 :سحب و فحص امللفات الجبائية - أ

يقوم املحقق بفحص امللف الجبائي املفتوح باسم املؤسسة بخصوص الرسم على رقم ألاعمال و الرسم على النشاط  -

 .أرباح املنهي غير التجاريةاملنهي، و ألارباح الصناعية و التجارية أو 

 .للمستغل أو الشركاء أو املسيرين ألاساسيين في الشركات IRGامللف الشخص ي  -

 

                                                           
1

 .26، ص 77/71/2773، الجزائر ، املعدل في دليل الفحص املالي, املديرية العامة للضرائب , وزارة املالية , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 

مديرية الضرائب للوالية نيابة 

 مديرية الرقابة الجبائية
 املفتشية املديرية الجهوية للضرائب

 مصلحة ألابحاث و املراجعات املكلف القباضة

الضرائب مديرية  العامة ديريةامل

 ألابحاث و املراجعات

2 

2 

1 

3 

2 

4 

21 

9 

3 

6 
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 :دراسة الوثائق التقنية املتعلقة بالنشاط املنهي  - ب

على املحقق أن يقوم بدارسة الوثائق التقنية املتعلقة بالنشاط املنهي للمكلف الخاضع للرقابة قبل البدء في أعمال  

راقبة، كنسب الربح املعيارية، و كيفية تصنيع املنتوج، وآلاالت املستخدمة في التصنيع التكنولوجية املستخدمة، معدل ضياع امل

 .للنشاطاملادة ألاولية  املسموح به أثناء عملية إلانتاج، معدل ألارباح العادية 

 إعداد كشف حالة املقارنة للميزانيات : 

 عن ( الخصوم  –ألاصول ) هذه الوثيقة ملخص امليزانيات  تظهر  
ً
الخاصة بالسنوات ألاربعة غير الساقطة بالتقادم فضال

السنة الخامسة الحالية، حيث تسمح هذه الوثيقة بدراسة التغيرات الحاصلة في أصول و خصوم املؤسسة، خاصة فيما يتعلق 

 .انية ظهور أو اختفاء حسابات في محاسبة املكلفباالهتالكات، املؤونات، حركة القروض، و كذا إمك

 إعداد كشف املحاسبة: 

يتضمن هذا الكشف ملخص حسابات النتائج للسنوات غير الساقطة بالتقادم حيث يسمح هذا الفحص بتقدير تطور  

 .رقم ألاعمال و ألاعباء و كذلك الربح الصافي لكل سنة

 كشف مفصل عن املصاريف العامة: 

ف بمتابعة التطور السنوي لألعباء بحسب طبيعتها و التأكد من أن كل املصاريف تم الحصول عليها، يسمح هذا الكش 

 
ً
، و كذا التدقيق فيما يخص ألاعباء املبالغ فيها، و هل هي قابلة للخصم فعال

ً
 .وهي متعلقة باملؤسسة فعال

 .الانطالق في عمليات الرقابة الجبائية: املطلب الثاني 

ذلك عن طريق إرسال إشعار بإجراء الرقابة مع وصل استالم , يجب إعالم املكلف الخاضع مسبقا قبل البدء في عمليات الرقابة 

 1:ويحتوى هذا ألاخير على, إبتداءا من تاريخ استالم إلاشعار أيام 11مرفقا بميثاق حقوق وواجبات املكلف ويمنح له أجل 

 .الصحيحالخاضع للضريبة مع العنوان الاسم أو املقر الاجتماعي للمكلف  -

 .تاريخ وساعة البدء في التدخل بعين املكان -

 .إمكانية استعانة املكلف بمستشار من اختياره  -

 .مختلف الضرائب والرسوم املحقق فيها  -

 .وهي السنوات غير املتقادمة التي تذكر حتى ولو في حالة وجود عجز منقول , السنوات املعنية -

وممض ي من طرف املحقق ورئيس مجموعة التحقيق بذكر أسمائهم , شعار على ختم املصلحة التي تباشرويجب أن يحتوي إلا 

 .ألقابهم ورتبهم

 :مالحظة  

دون أن , أتاح القانون الجبائي للمحقق أن يجري مراقبة مفاجئة ملعاينة العناصر املادية للمكلف وحالة الوثائق املحاسبة  

ويحرر املحقق محضر نهاية , وتبقي هذه الرقابة وسيلة استثنائية ملكافحة الغش الضريبي  ,يجري فحص نقدي لهذه ألاخيرة 

 .عمليات املراقبة ويمنح للمكلف أو ممثله 

 

 :التدخل في عين املكان: أوال 

مع املكلف الخاضع للرقابة حول  محادثاتويكون بإجراء , إن أول لقاء مع املكلف يسمح بخلق نوع من الثقة املتبادلة  

كشوفات الربط , ويضع املحقق مجموعة من ألاسئلة ملعرفة إلاطار القانوني للمؤسسة , التنظيم العام للمؤسسة ووسائلها 

في أصول امليزانية هل هي  املسجلةاملحالت , الحالية ووسائل إلانتاج  الاستثمارات, محاسبة املواد , الداخلية كسجل إلانتاج 

 .مؤجرة أو مملوكة 

 

                                                           
 . 35ص, دليل الفحص املحاسبي , املديرية العامة للضرائب , وزارة املالية , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1
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 :فحص محاسبة املكلف من حيث الشكل : ثانيا  

 :التاليةحتى تكون محاسبة منتظمة من حيث الشكل يجب توفر على الشروط 

 :ومنتظمةاملحاسبة يجب أن تكون كاملة  -1

 – 17 تشمل دفترا كبيرا ودفتر جرد املنصوص عليها في القانون رقم  دفاتر محاسبةيجب على محاسبة املكلف أن تحتوي  

 : يلياملتضمن النظام املحاسبي املالي حيث تتلخص هذه الدفاتر فيما  25/11/2117مؤرخ في  11

 :دفتر اليومية  -

وفي حالة ( املؤسسة ) وألاموال الخاصة وألاعباء ومنتجات الكيان  ألاصول والخصومتسجل في الدفتر اليومي حركات 

 .مساعدالعامة الشهرية لكل دفتر ( املجامع ) دفاتر مساعدة  استعمال

 :دفتر الكبير -

 .الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خالل الفترة املعنية  يتضمن

 :دفتر الجرد -

إلى الوثائق التبريرية لجل الوثائق  باإلضافة( املؤسسة ) ئج الخاصات بالكيان تنقل في دفتر الجرد امليزانية وحسابات النتا

الصندوق الخدمات , البنك , سيما املتعلقة باملشتريات واملبيعات ال , تثبت القيام بالعمليات فعليا واملستندات ألاصلية التي 

 والتأكد من أنها خالية من أشكال التزوير , ..... وغيرها , املختلفة 

 :املحاسبة يجب أن تكون متسلسلة وصحيحة -2

, متساوية في املدين والدائن وصحيحة في دفتر اليومية , يجب على العون املحقق التحقق ما إذا كانت مجاميع ألارصدة 

فضال على تحقيق من أن مجاميع هذه ألاخيرة متساوية ملجموع جانبي املدين والدائن لدفتر ألاستاذ بناء على التحقيق من 

 .ألارصدة الدائنة واملدينة مليزان املراجعة قبل الجرد وبعده 

محاسب املؤسسة للبحث في مالبسات  باستدعاءإذا لوحظ عدم صحة امليزانيات وعلى املحقق أن يقوم , وفي هذا الصدد 

 .وإذا ما تم إلاقرار بوجود ممارسات تدليسية فسوف يتم رفض املحاسبة , عدم الصحة 

 :مقنعةاملحاسبة يجب أن تكون  -3

حيث على , 1تكون املحاسبة مقنعة إال إذا كانت مجمل الكتابات املحاسبية يمكن تبريرها باملستندات والوثائق الثبوتية

, حقيقية ووثائق الجرد للمواد واملنتجات املوجودة في املخزن  اسميةاملكلف أن يبرر الكتابات املحاسبية عن طريق تقديم وثائق 

 .حيث تبرر املشتريات عن طريق فواتير مسلمة من قبل املورد , وهذا شرط لصحة املحاسبة 

 :فحص املحاسبة من حيث املضمون : ثالثا 

ود بالوثائق املقدمة من طرف ومراقبة كل ماهو موج, يهدف هذا الفحص إلى التأكد من مصداقية املعلومات املحاسبية 

 .التي تتضمن إغفاالت اكتشاف العملياتاملكلف املحقق معه من اجل 

 :املحاسبيةمراقبة املعطيات والبيانات  -1

 :تتمثل في مراقبة العون املحقق ملختلف عمليات املؤسسة والتي تساهم أساسا في تكوين الربح الخام أو القيمة املضافة وهي 

 2:مراقبة املشتريات - أ

 : الذي من املمكن أن يظهر عند مراقبة حساب املشتريات يمكن تصنيفه إلى  الانتظار إن عدم 

                                                           
1

 . 51ص, اسبي دليل الفحص املح, املديرية العامة للضرائب , وزارة املالية , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
2

 .54ص, دليل املراقب املحاسبي . 
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o  وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة  ,للضريبةيهدف إلى تخفيض الربح الخام الخاضع  :املشترياتتضخيم قيمة

 :املفروضة وذلك من خالل 

وكذا , بواسطة الفاتورة ألاصلية  الاستخدامأو التسجيل املزدوج , مختلفين  بتاريخينالتسجيل املحاسبي لنفس الفاتورة  -

 .كشف نسخة ثانية من هذه الفاتورة 

 .التسجيل املحاسبي للمشتريات الوهمية غير املبررة محاسبيا بفاتورة الشراء  -

يل فاتورة وهمية ال تتعلق بأية أو تسج, وذلك بتغير التاريخ , منذ فترة طويلة  استعملتالتسجيل املحاسبي لفاتورة قد  -

 .عملية 

 .دفتر الشراء ودفتر العمليات املختلفة : تسجيل نفس الفاتورة الشراء في دفتر ين مساعدين مختلفين مثل  -

, ومعدات وأدوات , التقييد املحاسبي في حساب املدين لحساب املشتريات لعمليات الحيازة على عقارات وآالت  -

 .واملصاريف الشخصية لصاحب املؤسسة أو الشركاء , تم تسجيلها في حساب ألاعباء العامة  التي, ومصاريف الصيانة 

o  وهذا النوع من الغش , إن عمليات تخفيض املشتريات يترافق غالبا مع إخفاء مماثل لإلرادات :تخفيض املشتريات

 :الضريبي يمكن أن يظهر تحت عدة أشكال 

 .ء نسيان التسجيل املحاسبي لفواتير الشرا -

 .مشتريات مخفية تحت شكل مصاريف عامة ومسجلة في حساب تكلفة أخر  -

 .مشتريات دون فواتير  -

 .خطأ في املجاميع ,  عمديهأخطاء مادية  -

 .بالتجزئةمشتريات تمت  -

إذا كانت هذه  اكتشافولكن من الصعب  املفترةوعن طريق الفحص الدقيق للفواتير يمكن أن يكتشف الغش في املشتريات 

لذلك على املحقق أن يجري مراقبة للسلع املوجودة في املخزن , دون فواتير عن طريق فحص املحاسبة فقط  املشتراة السلع

 1.الاستالمبطلب فواتير الشراء ووصالت الطلب أو 

 :املخزوناتمراقبة  - ب

قد يكون , املنتجات وألاشغال قيد التنفيذ أغلفة غير مسترجعة , املواد واللوازم  , إن العناصر املكونة للمخزون هي البضاعة 

الرقابة على املخزون  عمليةويمثل دفتر الجرد الوثيقة ألاساسية إلجراء , موضوع تالعب املكلف وعلى املحقق أن يراقبها بدقة 

 :هر نوعين من الخلل وهذه الرقابة يمكن أن تظ

 ( .تخفيض قيمة املخزون) ولكنها مسعرة بقيم إلقل من السعر الحقيقي , الجرد يظهر الكميات الحقيقية للمخزون  -

 ( .تخفيض كمية املخزون ) ال جزء من املخزونات الجرد ال يظهر  -

 

                                                           
1

 . 95ص , مرجع سابق ذكره , مصطفى عوادي . 
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 :التنفيذمراقبة أشغال قيد  - ج

والتي يجب أن تظهر في املحاسبة بتكلفتها الحقيقية أي بدون تخفيض أو مؤونة وبدمج , هي أشغال غير منتهية في نهاية السنة 

وكما هو الحال بالنسبة للمخزونات فإن املؤسسة تستطيع تخفيض ألاشغال قيد , ألاعباء امللحقة عند القيام بعملية الجرد 

 : آلاتيةوهذا التخفيض يكون غالبا ضمن الشروط , من ألارباح الخاضعة للضريبة التنفيذ وهذا من أجل تخفيض مبلغ 

 ( .إغفال أحد أو بعض ألاشغال قيد التنفيذ ) التخفيض كميا  -

 ( .تحديد سعر التكلفة بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية ألحد أو بعض العناصر املكونة له )  ةالتخفيض قيم -

هذه ألاخيرة مقيدة محاسبيا بسعر التكلفة عوضا عن سعر  ,املستحقةذ والحقوق الخلط بين قيمة أشغال قيد التنفي -

 .البيع 

, والبحث عن مكان تنفيذ ألاشغال , ألاشغال من طرف العون املحقق يتم عن طريق فحص حسابات ألاشغال  هذهومراقبة 

 .عن فحص الفواتير الصادرة في بداية السنة املقبلة 

 :املبيعاتمراقبة  - د

والتي , فضال عن املخالفات ألاخرى , إن أهم املخالفات املحاسبية التي تحدث على مستوى املبيعات البيع بدون فاتورة 

 (1): يتمثل أهمها فيما يلي 

 .بيع بدون فواتير  -

 .تخفيض القيمة الحقيقية لبعض املبيعات  -

 .قطاع البناء وبيع الفضالت واملهمالت  وأنشطةالتمويل  صناعةنسيان أو إغفال إيرادات متأتية من  -

 .القيام بتسجيل املردودات الوهمية للسلع في الجانب املدين لحساب املبيعات  -

 .التي أخدها التاجر أو املستغل لحاجته الشخصية  للسلععدم التسجيل في املحاسبة  -

 :مراقبة حسابات امليزانية وحسابات التسيير  -2

ية في فحص أصولها وخصومها في حين أن مراقبة حسابات التسيير تتضمن حسابات تتمثل مراقبة حسابات امليزان 

 .وكذا حسابات النتائج , وحسابات إلايرادات , التكاليف 

 :مراقبة حسابات امليزانية  .أ 

نب هي جدول ذو جانبيين يعد بتاريخ معين ويظهر بالجانب ألايمن أصول املؤسسة وبالجا: " حيث تعرف امليزانية على أنها 

حيث يقوم الكون املحقق بفحصها حسابات امليزانية  1,(أو ألاموال الخاصة للمؤسسة وكذا التزاماتها نحو الغير ) ألايسر خصومها 

 .وذلك بفحص أصول وخصوم امليزانية , التي تعبر عن الوضع املالي للمؤسسة في فترة زمنية محددة 

 :امليزانيةفحص أصول  .ب 

وألاصول تظهر ( مثل املباني واملعدات والبضاعة والنقديات واملحل التجاري ) ألاصول هي ممتلكات مادية ومعنوية للمؤسسة 

أي قروض بمختلف ) أو من الغير ( رأس املال ) املؤسسة لألموال التي حصلت عليها من الشركاء أو املساهمين  استخدامكيفية 

 .املؤسسة ألاموال التي حصلت عليها  استعملتيضا باالستعماالت  ألنها تبين كيف لذا فإن ألاصول تعرف أ( أنواعها 
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 . 17ص ,  2776, دار النشر حيطلي , املحاسبة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي , عبد الرحمان عطيه . 
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  ( : 2الصنف ) التثبيتات 

ولو لم تكن مالكة لها كما في حالة  حتىوهي عبارة عن التثبيتات املعنوية واملادية واملالية الواقعة تحت رقابة املؤسسة 

 .التجهيزات املحصلة بواسطة إيجاز تمويلي 

وردت في املخطط املحاسبي  التمهيدية التيقد استبعد العديد من املصاريف إلاعدادية أو ( م .م.ن) بداية نالحظ أن 

 .الدولية  املعايير املحاسبيةوهذا تماشيا مع  1645الوطني لسنة 

حيث كانت تسجل محاسبيا حسب املخطط املحاسبي الوطني ضمن الاستثمارات ويتم إطفاؤها بعد ذلك في مدة 

, بها كأعباء  الاعترافليتم  الاستثماراتحسب النظام املحاسبي املالي فقد تم إلغاؤها من صنف  آلانأما , أقصاها خمس سنوات 

 2717لسنة  الافتتاحيةليس لها حق في وضعها في امليزانية  31/12/2776أي أن كل مؤسسة كانت تمتلك مصاريف تمهيدية في 

ألاولية  املصاريفتخصم ( " م .ض.ق) من  196من املادة  3وذلك حسب الفقرة , ( ألنها ليست أصول )  71/71/2717أي في 

 1." ألاصلي  الامتصاصملخطط من النتيجة الجبائية تبعا , املسجلة في املحاسبة قبل بداية سيران النظام املحاسبي املالي 

منها أو املنشأة وذلك حسب  املشتراةاملؤسسة سواء  راتاباستثموتتم العملية بقيام املحقق بمراقبة جل الوثائق املرتبطة 

 2:النقاطالتاليةالتسلسل املحدد من طرف النظام املحاسبي باإلضافة إلى التركيز على 

أو , ة فحص بطاقات تقييم الاستثمارات سواء املنجزة من طرف املؤسسة مراقبة الوجود املادي لالستثمارات بواسط -

 .الكبيرة  الاهتالكاملبالغ الضخمة لالستثمارات التي تسمح بتحقيق هوامش 

أو إنشاء العقارات وفحص وثائق  الثبوتية الكتسابهاوذلك بفحص الوثائق ,  الاستثماراتمراقبة ملكية املؤسسة لهذه  -

وغن الاستثمار قد تم تسجيله في املحاسبة بسعر الاكتساب  أو التكلفة خارج الرسم على , تسديد حقوق التسجيل 

 .القيمة املضافة 

هي أعباء  الاهتالكأن أقساط  باعتبار ,  الاستثماراتفي الوقت الذي يتم فيه فحص الحسابات  الاهتالكاتمراقبة نظام  -

 : إذا توافرت الشروط التالية , ابلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة ق

  للمؤسسة والتي تتقادم مع مرور الزمن الثابتةأن يصنف ألاصل املهتلك ضمن عناصر ألاصول. 

  للمؤسسة  الاستغالليأن يكون ألاصل املهتلك مع عالقة مباشرة مع النشاط. 

  ثبوتيةمسجل محاسبيا بوثائق  لالهتالكالخاضع  الاستثمار أن يكون أصل . 

  قيمة ألاصل املهتلك  الاهتالكاتأن ال تتجاوز مجموع. 

لكن املكلف يقوم بمخالفة هذه الشروط بهدف تعظيم قيمة التكاليف القابلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة 

كتشافها وهذا اب على العون املحقق في عملية الغش الضريبي تعتبر من التقنيات التي يصع الاهتالكتقنية  استعمالحيث أن 

عمومية القدرات التقنية لدى املحققين في هذا املجال والذي يجب أن يكون في القدرات التقنية جيدة وأكثر  أو ملحدودية 

في عدة طرق نذكر  الاهتالكفي مجال  الضريبيوتتمثل عملية الغش , خصوصية وهذا ما يصعب إيجاده لدى محققها الجباية 

 :منها 

                                                           
1

الجريدة الرسمية ,  2776املتضمن لقانون املالية تكميلي للسنة ,  22/76/2776املؤرخ في  71-76من ألامر   7املادة , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 

 .29/76/2776الصادر ب  11للعدد 

 
2
.République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P60. 
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  في العناصر القابلة لهذا ألاخير أو ليس لها عالقة بالنشاط العادي  لالهتالكإدراج عناصر غير قابلة. 

 تطبيق معدالت أو نسب مرتفعة عن تلك املسموح بها قانونا. 

   لالسترجاععلى أساس ثمن الشراء أو الحيازة مضاف إليه مبلغ الرسم على القيمة املضافة القابل  الاهتالكتطبيق  ,

 . لالهتالكوذلك لتضخيم القيمة ألاصلية التي هي غلى أساسها تحسب ألاقساط السنوية 

  (:3الصنف ) قيد التنفيذ  واملنتجاتاملخزونات 

تمثل املخزونات أصوال يمتلكها الكيان عرفها وتكون موجهة للبيع في إطار  (1)حيث عرفها النظام املالي املحاسبي على أنها 

في عمليات إلانتاج أو تقديم الخدمات  لالستهالكهي مواد أولية أو لوازم موجهة , العادي هي قيد إلانتاج بقصد مماثل  الاستغالل

ويتم , النواتج املناسبة لها  باحتسابتكون املخزونات في إطار عملية تقديم خدمات هي كلفة الخدمات التي لم يقم الكيان بعد , 

ليس لها أساس نوع ألاصل بل تبعا ( أصول غير جارية ) أو ضمن التثبيتات ( ول جارية أص) تصنيف أصل ضمن املخزونات 

وتتم عملية مراقبة املخزونات بفحص الكميات والقيم املسجلة في سجل الجرد , في إطار نشاط الكيان  استعمالهلوجهته أو 

ومخرجات السلع في املخزن وعلى املحقق  مداخالت وهذا بمعرفة, ومقارنته مع لجرد الحقيقي عند عملية التحقيق بعين املكان 

 :أن يقوم بتحليل حركة املخزونات باملعادلة التالية 
 :وعليه التأكد من .مخرجات + مخزون نهائي =   مداخالت+ مخزون أول مدة 1

 .الصحيح للمواد واملنتجات في املخزن  التقييم -

 ( .سعر الوحدة , الكميات ) صحة بطاقة الجرد والحسابات  -

 .صحة ما إذا نقصت قيم املخزون -

  ( :4الصنف ) حسابات الغير 

أو الديون   ماتاالالتز ...( .أوراق قبض , عمالء ) الديون التي اكتسبتها املؤسسة مع تعاملها مع الغير والتي لم تحصل بعد 

ضرائب حيث يمكن القول أنه تسجيل في هذه املجموعة معامالت املؤسسة مع , أوراق دفع , موردون ) املستحقة الدفع إلى الغير 

أشخاص قد يكونون من داخل كالشركاء أو العمال وقد يكونون خارجا عنها كالهيئات العمومية والخاصة وألاطراف ألاكثر تعامال 

 :ردين والزبائن حيث يجب التأكد من مع املؤسسة كاملو 

 .خاصة إذا كانت نقدا , متابعة جميع التسبيقات مع طلب تبريرها  -

 .التحقق من التخفيضات املمنوحة خارج الفواتير  -

 .الفحص املادي الحقيقي لفواتير الاستالم  -

 .الـتأكد من صحة حسابات املورد في الجانب الدائن بمقارنته مع يومية املشتريات  -

 .استغالل كشوفات الربط وبطاقات املعلومات املوجودة في ملف املكلف الخاضع للرقابة  -

  ( :5الصنف ) الحسابات املالية 

أوال  يجرد إلاشارة إلى هذا الصنف يمثل كل ماهو حساب مالي في شكله الجامد أي ليس شخصا طبيعيا وال هيئة يتعامل 

فيه باألموال أو ألاموال في حد ذاتها كوسيلة للتعامل سواء كانت في صندوق أو معها إنما بوصف مكان ملموس أو معنوي يحتفظ 

باملحقق أن يتأكد  بجدر إذ , لدى هيئة مالية هذه الهيئة ال ينظر لها نظرة املتعامل وإنما ينظر للحساب لديها وكأنه مستقل عنها 

 :من 
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صيالت مفتورة من قبل العمالء وأن رصيد وأن التح, ضات نقدا حساب الصندوق من حيث مجموع املقبو مراجعة  -

 .الحساب في الصندوق موجب 

من أجل ضمان ( بنك , صندوق ) على املحقق أن يجري مقارنة بين اليومية املساعدة للمبيعات وحسابات املوجودات  -

قوق من والقيام بكشوفات الربط لدى العمالء من أجل مراقبة صحة وشرعية هذه الح, مطابقة ألارصدة من ناحية 

 .ناحية أخرى 

مع الكشف البنكي للمكلف ومتابعة عالقته بحساب املبيعات واملعلومات  انسجامهأن يتأكد من حساب البنك  -

 1. املوجودة في امللف الجبائي 

o  فحص خصوم امليزانية: 

الشركاء وألارباح غير املوزعة وقد تكون  كمساهمةإن خصوم امليزانية تبين مصادر التمويل للمؤسسة وهذه املصادر ذاتية 

 .بأنواعهاخارجية كالقروض 

  ( : 1الصنف ) حسابات رؤوس ألاموال 

الشركة نتيجة ممارستها  اكتسبتهإضافة إلى جزء الذي , ونعني به مبلغ الذي قدمه املساهمون للشركة وقت التأسيس 

فهي كل الديون التي على عاتق املؤسسة  بااللتزاماتأما ما يتعلق هذا ما يتعلق بحقوق املساهمين , لنشاطها في فترات سابقة 

 .وتستثمر في زيادة القدرة الكسبية للشركة 

 : ( 1الصنف ) حيث تتلخص أهم عمليات التحقيق لحسابات 

من حساب رأس املال وهذا بالتأكد من التعديالت املنجزة بطلب وثائق إثبات ألنها تؤثر في الضريبة على الدخل  لتحققا -

أما في حالة التنازل على ألاسهم أو الحصص على العون املحقق أن يضمن بأن فائض القيمة املحقق قد , إلاجمالي 

خص ي يجب التأكد من وجود إثباتات عن كل املسحوبات وفي حالة رأس املال الش, فرضت عليها الضريبة املستحقة 

 .وإلاضافات التي يقوم بها املستغل 

وتعديالته باالعتماد على محاضر املداوالت في مجالس إلادارة والجمعية العامة  الاحتياطيالتحقق من حساب  -

 .للشركةللمساهمين بالتزامن مع محتوى النصوص القانونية ألاساسية 

ألارباح الخاضعة ملعدل مخفض بهدف التنظيم املحكم لهذا الحساب ومدى مطابقته شكال التحقق من حساب  -

 .ومضمونا للشروط املطلوبة لهذه ألارباح

وال تندرج صمن نتيجة الدورة , من طرف الدولة أو الجماعات املحلية  لالستثمار التحقق من أن إعانات املمنوحة  -

أكد من إلاعانات ترحل بشكل دفعات لنتيجة الدورة عن طريق حساب وعلى العون الت, الجارية في تاريخ دفعها 

 . لالهتالكمع مراعاة الاستثمارات الخاضعة  الاستثنائيةإلايرادات 

 .منها الضرائب املستحقة  اقتطعتوقد , التأكد من أم ألارباح املحجوزة لم يتم تخصيصها بعد  -

أما , توجد مشكلة ألنه عموما تمنح من مؤسسات وهيئات مالية ال  الاستثمار أما في ما يخص القروض البنكية وقروض  -

يتأكد أن هذه  حتىالقروض ألاخرى يجب أن تنحل بشكل معمق وعلى املحقق أن يطلب كل الوثائق الضرورية 

                                                           
1
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وفيما يخص دفعات التسديد للقروض يجب أن يتأكد من أنها  لم تدمج صمن تكاليف , القروض ليست وهمية 

 .املؤسسة 

 1.ؤونة ألاعباء والخسائر بواسطة التأكد من أنها تستجيب للشروط الشكلية واملوضوعية فحص م -

 :مراقبة حسابات التسيير - ج

فإنه ينتقل إلى مراقبة والتأكد من صحة وسالمة , املراقب من التحقيق والتأكد من صحة حسابات امليزانية  انتهاءبعد 

 .البيانات املسجلة في حسابات التسيير والنتائج 

وفي املقابل تتحصل على إيرادات تكون , مجموع ألاعباء التي تقوم املؤسسة بتحميلها (  الاستغالل) وتمثل حسابات التسيير 

 .نتيجة للعمليات التي تقوم بها املؤسسة 

  ( :6الصنف ) مراقبة التكاليف 

ل السنة املالية مقابل املواد واملنتجات املبالغ املالية التي سددتها أو ستسددها املؤسسة خال"تعرف التكاليف على أنها 

مثل بعض الضرائب والرسوم املسددة إلى الدولة , أو بدون مقابل مباشر  والاستغاللفي عمليات إلانتاج  استهلكتهاوالخدمات التي 

 2" غير نقدية  ماهيةوإلى الجماعات املحلية ومن ألاعباء 

 .السادسة هي حسابات التسيير تظهر بحساب النتيجة واملؤونات إلى حسابات املجموعة الاهتالكات مثل 

 :السلع واملواد ألاولية  استهالك -

ملراقبة هذا الحساب على املحقق أن يقارن بين املبالغ املسجلة في اليومية العامة مع تلك املذكورة في الفواتير من أجل 

والتي يجب أن تتساوى مع الشراء باإلضافة إلى مصاريف الشراء مع تخفيض الخصومات , الضمان صحتها والتكلفة املسجلة بها 

 3ت املخزونات املمنوعة بحسب طبيعتها بل في حسابا

 :الخدمات واملصاريف العامة  -

اليف في حدود السقف على املحقق مراقبة خصم هذه التك, هذه التكاليف ترتبط أساسا بموضوع ونشاط املؤسسة  

 .باإلضافة إلى حدوثها فعليا  املحدد جبائية

 :مصاريف املستخدمين  -

دمين املوجودة في دفتر ألاجور ومقارنته مع املبلغ املصرح به مصاريف املستخ فحص هذا الحساب يتمثل في مراقبة تطابق مبلغ

كما على املحقق التأكد بأن هذه ألاجور تتعلق ( مرتبات أجور ) في التصريحات الجبائية املتعلقة بالضريبة على الدخل إلاجمالي 

 .وليست وهمية , بمستخدمي املؤسسة 

 :الضرائب والرسوم  -

باإلضافة إلى , والزيادات ليست مسجلة في هذا الحساب ألنها غير قابلة للخصم  قوبات التأخير يجب على املحقق التأكد من أن ع

 .التأكد من أن الضرائب والرسوم قد سددت فعال 

 :املصاريف املالية  -

 .الفوائد املسددة من طرف املؤسسة هي ناجمة فعال عن القروض املقدمة لها من قبل املؤسسات املالية  أنالتحقق من 

 

                                                           
1

 . 43-42ص , مرجع سابق  , إلياس ذبيح قالب . 
2

 .. 71ص , مرجع سابق , املحاسبة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي , عبد الرحمان عطيه .
3République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P67 
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 : الاهتالكات -

 1" أو القدم  التآكلأو  الاستخدامنتيجة  الاستثماراتفي قيمة  الانخفاضهو "  الاهتالكيعرف أصال 

 :كعبء يطرح من الربح الخاضع للضريبة فتتمثل في الاهتالك أما الشروط التي وضعها املشرع الجزائري من أجل قبول 

   للمؤسسة  ويتعرض لتناقض في قيمته أن يكون العنصر املهتلك من ألاصول الثابتة. 

  مقيد محاسبيا  لالهتالكأن يكون العنصر القابل. 

  أو تكلفة إنتاجه ويحسب , ء ألاصل والتي تتمثل في ثمن الشرا,  الاهتالكعلى أساس قاعدة  الاهتالكيجب أن يحسب

متضمنا  الاهتالكا الرسم أن يكون خارج الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للمكلفين الخاضعين لهذ الاهتالكأساس 

 هي حالة  ,استثنائيةفإن هناك حالة  ,ألاخيرفيما يخص الشرط . لكل الرسوم إذا كان املكلفين غير خاضعين لهذا الرسم

 (1).دج 1111.111والتي حدد املشرع الجبائي قاعدة إهتالكها, السيارات السياحية 

 :هي كما يلي ئية يجدر إلاشارة إلى أنه توجد ثالثة طرق مقبولة جبا :مالحظة

وذلك من خالل , قد تم طرحها من الربح الخام  الاهتالكاتيجب على املحقق أن يتأكد من أن   :الخطي الاهتالك -

وذلك حسب  تالكلالهالطريقة املناسبة  اختيار والتأكد من , أو التقادم  الاستعمالنتيجة  الاستثماراتتناقص عناصر 

املالي الخطي على كل التثبيتاتأي أن  الاهتالكيطبق بقوة القانون نظام " والتي تنص على أن ( م.ض.ق)من  141املادة 

 .الخطي هي املقبولة عموما  الاهتالكطريقة 

 الاهتالك) بوتيرة أسرع من الطريقة ألاولى  الاستثمار قيمة  استرجاعحسب هذه الطريقة يتم :املتناقض الاهتالك -

في كل دورة والجدول التالي يوضح املعامالت الضريبية  لالستثمار من القيمة الباقية  الاهتالكويحسب قسط ( الخطي 

 :املتناقص  الاهتالكاملستعملة في 

 املتناقص  الاهتالكيوضح املعامالت الضريبية املستعملة في ( = 1-2)جدول رقم 

 سنوات 6أكثر من  سنوات 6أو  5 سنوات 4أو  3 املدة العادية لالستعمال

 2.5 2 1.5 لالهتالكاملعامل الضريبي 

 . 2711محدث إلى ( م .ض.ق)من  141من إعداد الطالب باالعتماد على املادة = املصدر 

 :التصاعدي  الاهتالكطريقة 

دون قيد أو شرط يذكر فيما يخص التثبيتات  الاهتالكهذه الطريقة من  استعماليتيح النظام الضريبي للمؤسسة 

إال أنه يجب على املؤسسة تقديم طلب إلى إلادارة الجبائية مرفق بالتصريح ,  الاهتالكالتي يمكن أن يطبق عليها هذا 

 .السنوي باألرباح 

  (:   7الصنف ) مراقبة إلايرادات 

نتجات والخدمات التي قدمتها املؤسسة إلى الغير أو دون مقابل مثل النواتج هي املبالغ املالية املحصلة أو التي ستحصل مقابل امل

عن خسائر   استرجاعوحساب (  43و  42حساب ) كما تشمل هذه املجموعة على حسابات تكاليف إلانتاج , إلاعانات املستلمة 

 1.وهذه الحسابات ألاخيرة ال تمثل مقبوضات نقدية (  47حساب ) القيمة واملؤونات 
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 .71ص , مرجع سابق , املحاسبة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي , عبد الرحمان عطية . 
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 2: بالنسبة لنشاطات الشراء إعادة البيع املحقق أن يتأكد من تحقيق املعادلة التالية  :سلع مبيعات ال -

 املخزون النهائي –املشتريات + املخزون ألاولى = الكمية املباعة 

 :إلايرادات املالية  -

يتأكد من التسجيل  وفوائد سعر الصرف وعلى املحقق أن, يقصد بها نواتج ألاسهم والسندات والخصومات املحصل عليها 

 .إن تكون صمن وعاء الضريبة,  للضريبةاملالية الخاضعة 3املحاسبي لإليرادات

 :إلايرادات ألاخرى  -

 .قد تنتج من مبيعات الفضالت واملهمالت وألاغلفة املتداولة وعمليات أخرى  الاعتبار بعين  بأخذعلى املحقق أن 

 : الاستثنائيةإلايرادات  -

ويتم الكشف عن طريق , تركيزا خاصا من جانب املحقق للكشف عن ألارباح التي لم تكن محل التصريح هذا الحساب يتطلب 

 .مراقبة معمقة للملف الجبائي 

 .دور الرقابة الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي : املبحث الثالث 

 استخالصاط املكلف يتمكن املحقق من املحقق من عملية التحقيق املتعلقة بفحص الشكلي والضمني لنش انتهاءيعد  

وفي كلتا الحالتين فإن املحقق ملزم بإرسال نسخة من هذه النتائج إلى املكلف بالضريبة مبينا له , قبول املحاسبة  أو نتيجة رفض 

 .والطرق املعتمدة في إعادة تأسيسها , فيها تجاوزات ضريبية مكتشفة 

 .املكلفالتقييم العام ملحاسبة  :ألاول املطلب 

يعطي املمون ( والقوانين الجبائية , القانون التجاري , النظام املالي واملحاسبي  ) على النصوص التشريعية والتنظيمية  باالعتماد

 .تقييمه ملحاسبة املكلف الخاضع للرقابة الجبائية 

 :قبول املحاسبة : أوال 

القانون التجاري ومبادئ النظام املالي املحاسبي وصحيحة من يقبل املحقق محاسبة املكلف إذا كانت مطابقة ألاحكام  

 :حيث يمكن تمييز نوعين من القبول , حيث املضمون 

 :صريحقبول  (1

, عند مطابقة املحاسبة املمسوكة للشروط السابقة الذكر يتم الحكم عليها بأنها منظمة وتامة ومثبتة ودقيقة محاسبيا  

 .بنتائج التحقيق دون إجراء أي تقويمات املكلف  بتبليغوبذلك يقوم املراقب 

 :نسبيقبول  (2

والتي يستنتج املحقق بأنها غير ناتجة عن نية وقصد , البسيطة  الانحرافاتطفيف أو وجود لبعض  ارتيابعندما يكون هناك 

بين املحقق واملكلف مع مراعاة  الاتفاقيتم إخضاع املكلف إلى إجراءات التقويم الثنائي من خالل , للتهرب من دفع الضريبة 

 .بتقديم تصريحاته في آجالها القانونية  التزام

 

                                                                                                                                                                                                        
1

 ..63ص , مرجع سابق , ة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي املحاسب, عبد الرحمان عطيه .

 
2
.Guide de beriFicqteur de co;ptqbilité ; OP.CIT ; P :91 . 
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 :رفض املحاسبة : ثانيا  

لهذا قام املشرع بتقنين إجراءات املراجعة الجبائية لتجنب ألاخطاء التي , التي تنجم نتيجة رفض املحاسبة  آلاثار نظرا لجسامة 

إال إذا أثبتت إلادارة , ال يمكن رفض املحاسبة عقب التحقيق فيها " ج .إ.من ق 13ادة وتنص امل, قد تنتج أثناء هاته املراجعة 

 :طابعها غير املقنع وذلك عندما 

من القانون التجاري  11إلى  6يكون مسك الدفاتر والسندات املحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابقة ألاحكام املواد  -

 التشريعات والتنظيمات املعمول بهاوللنظام املحاسبي املالي وغيرها من 

 1.تتضمن املحاسبة أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غير صحيحة ومتكررة في عمليات مرتبطة بعمليات املحاسبية  -

 :املفروضةإجراء التعديالت والعقوبات  :الثانياملطلب 

أو أحادية  اعتراضيةوهذه التعديالت تكون , الجبائية واملحاسبية لاللتزامات املكلف  .احترامإن إجراء التعديالت يعتمد على درجة 

 .الجانب 

 :إجراء التعديالت : أوال 

 :إلاجراءات الاعتراضية  -1

بين املكلف وإلادارة  اعتراضيةوقد تجري محادثة , الجبائية واملحاسبية الالتزامات باملكلفين الذين يحترمون وهي تتعلق  

بحيث , وتسليم للمكلف شخصيا ,  استالمحول النتائج املبلغة والتبليغ يجب أن يوجد عن طريق رسالة موص ى عليها مع إشعار 

يتمكن املكلف من إلرسال قبوله أو تقديم مالحظاته وعندما يرفض املحقق هذه املالحظات يجب أن  حتىيجب إن يكون مفصال 

 .راسله أيضا يبلغه عن طريق م

وال يمكن , يصبح أساس فرض الضريبة املحددة نهائيا , في حالة قبول التصريح " على أنه ( ج .إ.ق)من  74-27وتنص املادة 

مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو  أستعملإال في حالة ما إذا كان املكلف بالضريبة قد , لإلدارة الرجوع فيه 

 2" عليه عن طريق الطعن النزاعي من طرف املكلف  الاعتراضكما ال يمكن , ق خاطئة خالل التحقي

 :إلاجراءات ألاحادية الجانب  -2

 :يمكن لإلدارة الجبائية أن تلجأ إلى تحديد التلقائي لقواعد فرض الضريبة في الحاالت التالية 

واملعاينة سواء من قبله أو من تدخل أو حضور أي شخص التحقيقات , رفض املكلف بالضريبة لعمليات املراقبة الجبائية  -3

 .بأي طريقة كانت بحيث يتعذر على ألاعوان القيام بمهامهم 

والتصريحات الخاصة بالضرائب ( الربح الصناعي والتجاري وغير التجاري ) ,  املداخيلعندما ال يصرح في آلاجال املحدد قانونيا  -

بعد على ألاقل ( أ .ر.ر.ق) من  77و  76الرسم على القيمة املضافة املنصوص عليها في املواد على أرباح أو التصريحات املتعلقة ب

 .شهر من إعالمه من قبل املصالح الجبائية بتسوية وضعيته 

ويتم التقييم تلقائيا ألسس فرض الضريبة على , لم تقدم الدفاتر الحسابية أو تم رفض هذه ألاخيرة لألسباب املحددة قانونا  -

وذلك عندما تستحيل املراقبة أو التحقيق أو حق , دون املساس بالعقوبات ألاخرى املنصوص عليها في نصوص أخرى , املدين بها 

 .املعاينة بسبب فعله أو فعل الغير 

 

                                                           
 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  13املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1

 . 2719لسنة , "قانون إلاجراءات الجبائية " من  4-27املادة , املديرية العامة للضرائب , وزارة املالية  , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .2
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 : ةالعقوبات املفروض :ثانيا 

وتكون , املكلف الخاضع للرقابة  اتجاهعند اكتشاف ممارسات تدليسية أو أخطاء جبائيةمن طرف املكلف يطبق املحقق عقوبات 

 .إما جبائية أو جزائية وذلك بحسب خطورة املخالفة 

 :وتتمثل في مايلي :العقوبات الجبائية – 1

 :تأخرهعقوبات عدم التصريح أو  -أ    

الضريبة على الدخل إما بصدد , حسب الحالة , تفرض تلقائيا الضريبة على املكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي 

 1.  %25ويضاعف املبلغ املفروض عليه بنسبة , إما بصدد الضريبة على أرباح الشركات 

 :مالحظة

 .إذا لم تتعد مدة التأخير شهر أو عند خالف ذلك على الترتيب%27أو  % 17تخفضهذه الزيادةإلى 

والتصريحات التي تكتب من طرف املكلفين بالضريبة الذين " ال ش يء " ويترتب على إلايداع املتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة 

 : آلاتيةتطبيق الغرامات , على نتائج عاجزة  يحصلون  من إعفاء ضريبي جبائي أو الذين  يستفيدون 

 .عندما تكون مدة التأخير شهرا واحدا دج 2.511 -

 .عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا ويقل عن شهرين  دج 5111 -

 2.عندما يتجاوز التأخر شهرين دج  11.111 -

 :مالحظة 

من تاريخ التبليغ في ظرف موص ى عليه مع إشعار  اعتبارايوما ( 37)إذا يصل التصريح إلى إلادارة خالل أجل قدره ثالثين  

 % 35تطبق زيادة بنسبة , والقاض ي بوجود تقديم هذا التصريح في هذا ألاجل  باالستالم

الوثائق واملعلومات املطلوبة , أو عند إثبات تصريحه , يترتب على املكلف بالضريبة الذين لم يقدم في آلاجال املحددة  

دج وهذا في كل 1777رامات جبائية قدرها من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة دفع غ 17و  153و 152بموجب املواد 

يوما ابتداء من ( 37)مرة يسجل في إغفال الوثائق املقدمة أو عدم صحتها وفي حالة عدم تقديم الوثائق املطلوبة في أجل ثالثين 

ضاعف مبلغ الحقوق تفرض الضريبة تلقائيا وي,  باالستالمفي ظرف موص ى عليه مع إشعار , تاريخ إلانذار املوجه إلى املعني باألمر 

 3.%25بنسبة 

مكرر ممن قانون إلاجراءات  196يترتب على عدم تقديم أو إلايداع غير الكامل للوثائق املطلوبة بموجب أحكام املادة  

تطبيق غرامة ,  باالستالمفي ظرف موص ى عليه مع إشعار , يوماإبتداءا من تاريخ التبليغ ( 37)خالل أجل قدره ثالثون , الجبائية 

 . دج511111مبلغ ب

يتم فرض غرامة إضافية , فغنه زيادة على الغرامة السالفة الذكر , إذا لم تحترم املؤسسة إلزامية التصريح وتعرضت للمراقبة 

مكرر من قانون الضرائب املباشرة   141وذلك بمفهوم أحكام املادة , املحولة بطريقة غير مباشرة  ألارباحمن  %25تساوي 

 .والرسوم املماثلة 

                                                           
 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  1-162املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1
 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من ,322املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2
3

 . 2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  2-162املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية ,الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
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 :عقوبات نقص التصريح أو القيام بأعمال الغش –ب  

عندما يصرح املكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن إلاشارة إلى ألاسس أو " على أنه ( م.ض.ق)من  1-103تنص املادة 

يزيد على مبلغ الحقوق التي تملص منها , ربحا ناقص أو غير صحيح  أو بين دخال ي أو , العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة 

 :أخل بها نسبة  أو 

 .أو  يساويه دج  51.111إذا كان مبلغ الحقوق املتملص منها يقل عن املبلغ 11% -

 .أو يساوي دج  211.111يقل عن مبلغ دج  51.111إذا كان مبلغ الحقوق املتملصمنها يفوق % 15 -

 1.دج  211.111إذا كان مبلغ الحقوق املتملص منها يفوق % 25 -

بأن توافق هذه النسبة , تطبق زيادة موافقة لنسبة إلاخفاء املرتكبة من طرف املكلف بالضريبة , عند القيام بأعمال تدليسية 

,  %51ه الزيادة عن وال يمكن أن تقل هذ, إخفاءها مقارنة بالحقوق املستحقة بعنوان نفس السنة ‘حصة الحقوق التي تم 

كذلك عندما تتعلق الحقوق املتملص منها بالحقوق الواجب %111وتطبق نسبة , %111أي حق تحدد النسبة ب وعندما اليدفع 

 2.من املصدر الاقتطاعجمعها عن طريق 

 :الجزائيةالعقوبات  – 2

فضال عن العقوبات ( م.ض.ق)من  313جزائية حسب نص املادة  لعقوباتيقوم بأعمال الغش  الذييمكن أن يتعرض املكلف 

أو حق أو رسم  ضريبةويعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي , الجبائية املطبقة 

 3.جزئيا بما يأتي أو كليا , خاضع له أو تصفيته 

 :العقوبات الجزائية للمتهربين ( 2-2)جدول رقم 

 الحبس املؤقت (دج)الغرامة  (دج)منها مبلغ الحقوق املتملص 

  177.777 – 57.777 177.777ال يتجاوز 

 أشهر 79 –شهر  72 577.777 – 1777.777 1777.777 – 177.777

 سنة 72 –أشهر  79 2777.777 – 577.777 5777.777 – 1777.777

 سنوات 75 -سنة   72 5777.777 – 2777.777 17.777.777 – 5777.777

 سنة 17 –سنوات  75 17.777.777 – 5777.777 17.777.777يتجاوز 

 . 2719لسنة " قانون الضرائب مباشرة والرسوم املماثلة " من  313بنص املادة  باالعتمادالطالب  إعدادمن  :املصدر

 :مالحظة 

 .أنفسهمتطبق على شركاء مرتكبي املخالفات نفس العقوبات املطبقة على مرتكبي هذه املخالفات 

 

 

                                                           
1

 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  3-163املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2

 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  2-163املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3

 .2719لسنة , "قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة " من  1-373املادة , املديرية العامة للضرائب, وزارة املالية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
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 :النتائجإعادة تكوين أسس الضريبة وتبليغ :  املطلب الثالث

تأتي مرحلة إعادة تكوين أسس , املحقق من عملية التحقيق املحاسبي املتعلقة بالفحص الشكلي والضمني املكلف  انتهاءبعد 

 الضريبة وكذا تبليغ النتائج في ألاخير 

 :إعادة تأسيس أسس فرض الضريبة : أوال    

باختيار الطريقة التي تناسب مع حيث أن املحقق يقوم , تختلف طرق إعادة التأسيس حسب نوع ونشاط املؤسسة  

 1:  استعماالوطرق إعادة تأسيس فرض الضريبة ألاكثر , املعلومات املتحصل عليها حول املؤسسة 

 (:املواد )إعادة تأسيس بناء على العناصر الكمية  –أ 

قطاع البناء وألاشغال العمومية , مع معظم ألانشطة إلانتاجية ماعدا املهن الحرة  وتتالءملتها تتسم هذه الطريقة بسهو 

واملؤسسات الكبيرة التي لها سلسلة جد متنوعة من املنتجات والتي تتحدد بسرعة حيث يتم إعادة تأسيس حساب املواد 

 :بالنسبة ملؤسسة خالل سنة واحدة كما يلي 

 "مؤسسة إنتاجية"                                            "مؤسسة تجارية"                                      

 مخزون أول املدة

 .املشتريات)+( 

 .مخزون آخر املمدة ( -)

 .إلاستهالكات املقدرة )=( 

 .إلاستهالكات املصرح بها ( -)

 ( .خسارة أو إخفاء ) الفرق )=( 

 ألاوليةاملخزون ألاولى للمواد 

 .مشتريات املادة ألاولية)+( 

 .املخزون النهائي للمواد ألاولية( -)

 .إلاستهالكات الخام للمواد ألاولية)=( 

 (.النسبة املئوية ) الضياع ( -)

 .إلاستهالكات الصافية للمواد ألاولية )=( 

 .املخزون ألاولي للمنتجات التامة محولة ملواد أولية )+( 

 .ؤسسة للمواد ألاولية إلاستهالكات امل)=( 

 .إلاستهالكات املصرح بها ( -)

 .فال الفرق أو إلاق)=( 

 :إن نسبة إلاغفاالت تحسب بناءا على رقم ألاعمال املصرح به من اجل تحديد التعديالت كما يلي 

 (177" *املصرح بها الاستهالك" / "مبلغ إلاغفاالت) "=  لنسبة إلاغفا

 إلاغفالنسبة * املصرح به  ألاعمالرقم = رقم ألاعمال غير املصرح به

 .رقم العمال الغير مصرح به + رقم ألاعمال املصرح به =  رقم ألاعمال املعاد تأسيسه

 :إعادة تأسيس رقم ألاعمال بناءا على إلايرادات والفوترة  –ب 

 :إلايراداتإعادة التأسيس بناءا على  -1

يتعين فتح حساب مالي والدي يشمل , من أجل تحديد إلايرادات املحققة فعال من طرف املؤسسة التي هي موضوع التحقيق 

 تسبيقات العمالء  الاعتبار مع أخد بعين , مجموع ألارصدة املدينة للصندوق وكذا ألارصدة الدائنة لحسابات البنكية للمؤسسة 

 

                                                           
1
.République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P 122.  
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 : ي كما يل, وأرصدة بداية ونهاية السنة 

 (مجموع الطرف املدين ) الصندوق 

 .مجموع املدين لحساب املؤسسة أو مجموع الدائن عند البنك ) البنكية  تالحسابا)+( 

 .مجموع تحصيالت الدورة)=( 

 .جانفي  1تسبيقات العمالء في )+( 

 .ديسمبر  31تسبيقات العمالء في ( -)

 .جانفي  1العمالء في / رصيد حساب ( -)

 . بإخفائهيمكن معرفة قيمة املبلغ الذي قام املكلف , رقم ألاعمال املقدرة مع رقم ألاعمال املصرح به رنةبمقا

 :إعادة التأسيس بناءا على الفوترة– 2

وإعادة الفواتير ال تكمن فقط في التحقق , تعد الفوترة في مؤسسات ألاشغال العمومية أساس فرض في مجال الضرائب املباشرة 

إنما كذلك التسديدات والفواتير املصرح بها إعادة تأسيس رقم ألاعمال املفوترة ملؤسسة أشغال , وتسبيقات الزبائن من ألارصدة 

 :عمومية تتمثل في مايلي 

 املقبوضات املصرح بها 

 . 71/71الزبائن في / رصيد حساب ( -)

 . 71/71تسبيقات للزبائن في )+( 

 . 31/12رصيد الزبائن في )+( 

 . 31/12ت الزبائن في تسبيقا( -)

 املقدرة الفاتورة)=( 

 .املصرح بها  الفاتورة( -)

 .الفرق الناتج )=(

 :إعادة تأسيس رقم ألاعمال بناءا على تكليف إلانتاج  –ج 

 ألاجور ومن هذه التكاليف , يمكن للمحقق أن يقوم بناءا على بعض التكاليف تأسيس إلايرادات أو رقم ألاعمال املحقق  

ويتم ذلك عن طريق مقارنة ألاجور املدفوعة برقم , املحقق  ألاعمالحيث تعتبر وسيلة فعالة لتحديد رقم , املدفوعة للعمال 

 .املقارنة بين إنتاج املؤسسة مع إستهالكات الطاقة الكهربائية , ومن ناحية أخرى . ألاعمال املصرح به 

 :إعادة تأسيس رقم ألاعمال بواسطة النسب  –د 

تتمثل في مقارنة العالقات التي توجد بين بعض العناصر املكونة لسعر التكلفة بالكمية والقيمة على املعطيات   

في الحسبان الكمية  وباألخذ) املحقق بضرب كميات املواد ألاولية  ألاعمالويكفي تحديد رقم , املستخرجة من املحاسبة 

 .ك املستخرجة من الوسائل التبريرية ونقارنها مع تل,  الوحدوي فسعر البيع ( الحقيقية 

 :إعادة تقدير رقم ألاعمال على أساس دراسة ألاسعار  –و 

 :هذا املعامل يحدد بالعالقة التالية . إن دراسة السعر تهدف لضمان صحة معامل الهامش إلاجمالي املصرح به من قبل املكلف 

 

 (الكمية املباعة (/ ) رقم ألاعمال = ) سعر البيع املرجح للوحدة                        

 = املعامل 

 بالقيمة ( مشتريات الفترة + مخزون أولى = ) سعر شراء املتوسط املرجح للوحدة                        

 بالكمية( مشتريات الفترة + مخزون أولى )                                                                                                       
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سنوات  1لكن عندما يكون الفرق كبيرا متكررا خالل , هذا املعامل يدل على وجود خلل عندما يكون أكبر من املعدل املصرح به 

 .املحاسبة  رفضالذي يمكن أن يؤدي إلى , الخاضعة للرقابة 

 :إعادة تقدير رقم ألاعمال على أساس مؤشرات أخرى  -ه

 :من املمكن أن يعتمدها من اجل إعادة تكوين إلايرادات أو رقم ألاعمال املحقق منها والتي , يمتلك املحقق عدة مؤشرات أخرى 

 .مشتريات املشروبات الغازية والكحولية من أجل إعادة تأسيس إلايرادات املحققة من قبل أصحاب املطاعم  -

 1.سجل أسماء مرتادي الفنادق -

 :تبليغ النتائج : ثانيا 

هو إبراز كل ألاخطاء وإلاغفاالت املتضمنة في محاسبة املكلف بغرض , التحقيق املحاسبي  إن الهدف ألاساس ي من وراء عملية

 تنفيذهالتأكد من صحة وعاء مختلف الضرائب والرسوم التي قدستها املحاسبة وكما هو معلوم أن التحقيق املحاسبي يجري 

, بتتبع النتائج النهائية للمكلف بالضريبة  انتهاء و , بدءا من إلاشعار ألاولي للتحقيق , ضمن إطار تشريعي يضمن حقوق املكلف 

 إجراءوذلك في حالة عدم , فإنه يجب على إلادارة تبليغ النتائج للمكلفين بالضريبة , من عمليات التحقيق  الانتهاءلذلك بعد 

 .( 2)كما يتعين على إلادارة الرد على مالحظات املتكلف , إعادة التقويم 

 :التبليغ ألاولى  -1

كما يتعين ذكر أحكام املواد التي يؤسس عليها إعادة التقويم ,  ومعللمفصال بقدر ( إلاشعار ألاولى ) يكون إلاشعار بإعادة التقويم 

بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم مالحظاته أو إعالن قبوله لها وذلك في أجل 

 الاستعانةبإعادة التقويم باإلضافة يجب إلاشارة إلى أن املكلف بالضريبة له الحق في  استالماريخ يوما سارية من ت( 17)أربعين 

 .من أجل مناقشة إقترحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل إلاجابة عنها  اختيارهبمستشار من 

 :مدة التبليغ ألاولى يواجه العون املحقق حالتين  انتهاءوبعد  

عن  العتراضأو , ويسجل مالحظاته الخاصة على نتائج هذا التحقيق , ر في املدة املحددة قانونيا املكلف يرد على إلاشعا -

 .ألاسس املعدلة 

يرد بعد الفترة القانونية املحددة في هذه الحالة فإن ألاسس املعدلة تبقي على حالها  أو املكلف ال يرد على إلاشعار  -

 .املكلفنهم يعتبرونه ضمنيا من قبل أل ,املكلفعن إعالم  مسئولينواملحققين ليسوا 

 :التبليغ النهائي  -2

 استعمالماعدا حاالت , عليها من طرف إلادارة  الاعتراضوال يمكن , في حالة قبول صريح قاعدة فرض الضريبة املحددة نهائيا 

كما ال يمكن للمكلف بالضريبة أن يتعرض عليها , املكلف بالضربة طرق تدليسية أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء التحقيق 

 .عن طريق الطعن

املجرات مبررة بشكل  تبحيث يجب أن تكون والتعديال , جميع إلاجراءات  ءانقضا‘إ{إذن فإن التبليغ النهائي للتعديالت يكون بعد 

 .لكن يجب أن يكون في أجل معقول , وال يوجد تاريخ محدد من أجل التبليغ النهائي , كافي ومع ألادلة 

 

                                                           
1
.République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P 129.  
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 :إقفال التحقيق : ثالثا 

املصالح بممارسة مهامها  الختالفحيث يسمح هذا ألاخير ،إقفال التحقيق متعلق بتدوين كل عناصر إلاخضاع وإعداد التقارير 

ومن أجل هدف التوحيد يوجد نموذج يستعمل من قبل كل املصالح , الرقابة ويحتوي عناصر تنفيذ عمليات التحقيق  مالفي أع

للضرائب  الجهوريةاملديرية  إلىبينما ترسل نسخة أخرى , وتودع نسخة من التقرير في امللف الجبائي للمكلف , املعنية باملراقبة 

 .من أجل التحليل والتلخيص 

 :إلاضافيةإصدار الجداول 

في نهاية عملية الرقابة الجبائية يجب على املحقق إصدار جداول إلاخضاع التي تتضمن كل الضرائب والرسوم تسديدها 

 .بالسنوات ألاربع التي شملتها عملية التحقيق

 .ملكلف بالضريبة تخصم الحقوق الواجب خصمها تلقائيا دون طلب من ا, تدرج الجداول للتحصيل  ,القبول في حالة 

 :مالحظة 

  فإنه ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خالل مراسلة تكون , وعند رفض العون املحقق مالحظات املكلف بالضريبة

وإذا أبرزت هذه املراسلة رئيسيا جديدا بإعادة التقويم أو ألاخذ بعين إلاعتبار عناصر , كذلك مفصلة ومبررة 

يوكما للمكلف بالضريبة ( 17)فإنه يمنح أجل إضافي مدة أربعون , عار ألاولى جديدة لم يتم التطرق لها في إلاش

 .لتقديم مالحظاته

  تعطي التبليغ ألاولى عدة املكلف منها: 

 .معينةيوقف التقادم حسب شروط  -

 .يفتح أجل أربعين يوما للمكلف بالضريبة لكي يفحص نتائج تقويم وإلابالغ عن إجابته  -

 . لتعديالت على أسس الضريبة املزعم إجراءها يبين للمكلف بالضريبة ا -

 : ويستطيع أن يطلب من إلادارة , تمكن هذه إلاجراءات للمكلف بالضريبة أن يعرف مصدر التعديالت  -

  توضيحات مفصلة تمكن قبول التعديالت على دراية. 

  عامةمدى تأثير قبوله في ما يخص التزاماته الضريبية بصفة. 
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 :الثاني خاتمة الفصل 

بعد دراسة مختلف جوانب الرقابة الجبائية للمكلف نخلص أن الرقابة الجبائية تشكل وسيلة فعالة من أجل ضمان  

 احترام الالتزاماتوإلادارة الجبائية نستعملها من أجل معاينة ألاخطاء والنقائص وإلاغفاالت وعدم , مصلحة الخزينة العمومية 

 .املكلفين املدلسين بعقوبات جبائية وجنائية موافقة بحسب طبيعة املخالفة  الجبائية من قبل املكلفين وودع

يجب أن نشير أن املعايير املوضوعية من قبل إلادارة الجبائية ملحاربة الغش الضريبي غير كافية نظرا , وعلى كل حال  

الجبائية للقيام بمهام الرقابة الجبائية لكل ملفات  للعدد املحدود ملوارد البشرية املؤهلة والوسائل املادية املوضوعة ألوان إلادارة

باإلضافة إلى العدد الكبير للمكلفين والتعقد الكبير مللفات املكلفين والذي يعد عمال , املكلفين في نفس الوقت على أحسن وجه 

وإقامة تقليد , ناسقة عصرية لذلك فأن إلادارة الجبائية املدعوة للتكيف والتنبؤ ووضع قواعد تسيير مت, صعبا على املحققين 

لذلك عليها , عريقة للتحكم الجيد في إلادارة الجبائية والذي يسمح لهذه ألاخيرة بتحقيق املردودية املالية وحماية املصلحة العامة 

 .تضع عداد من ألاحكام والتشريعات سواء على املستوى التشريعي أو التنظيمي  أن
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 : تمهيد 

بعد التطرق ملختلف الجوانب املتعلقة بالتهرب الضريبي و أهمية الرقابة الجبائية في محاربة التهرب الضريبي من خالل  

 .الجبائيةمجموعة أدوات و آليات التي تتبعها إلادارة 

و مكافحة التهرب و كذلك فعالية الرقابة الجبائية و مدى قدرتها على تحقيق أهداف املتمثلة في تحسين الرقابة الجبائية  

الضريبي بشتى الطرق في هذا الفصل إسقاط إلاطار النظري على أرض الواقع من خالل دراسة ميدانية بمديرية الضرائب يتم 

 .فيها التطرق لعميلة الرقابة الجبائية التي تتم على مستوى املديرية و عليه  تم تقسيم هذا الفصل لثالثة مباحث

 .ة مستغانمتقديم مديرية الضرائب لوالي -

 .حاالت التهرب الضريبي ملديرية الضرائب -

 .دراسة ميدانية بمديرية الضرائب -
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 .تقديم مديرية الضرائب لوالية مستغانم: املبحث ألاول 

و إحصاء  الل تحصيل الضرائباملديرية الوالئية للضرائب تعتبر السلطة التنفيذية للدولة للممارسة سيادتها الجبائية، من خ

 .لهم تكليف جبائي بالدولةاملكلف بالضريبة و إجراء عملية الرقابة الجبائية للمكلفين الذين 

 :الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر: املطلب ألاول 

ا الاختصاصات إن إلادارة الجبائية لها عدة هياكل مركزية و جهوية و أخرى والئية  وفق قوانين تشريعية و تنظيمية تحدد فيه

إلاقليمية لكل هيئة إدارية، و عليه يجب التطرق إلى الهياكل التنظيمية لإلدارة الجبائية على كل املستويات ملعرفة مكان تمركز 

 .مديرية الضرائب لوالية مستغانم على سلم الهرم السلطوي لإلدارة املركزية التابعة لها

 :املديرية العامة للضرائب: أوال 

و التي تعتمد عليها الحكومة في تنفيذ برامجها،       ديرية العامة للضرائب أحد الركائز ألاساسية في الاقتصاد الوطني تعتبر امل 

و لكونها  مكلفة إلدارة النظام الضريبي و التحكم في كل جوانبه من التشريع و التنظيم إلى تنفيذ خطط السياسة الجبائية بهدف 

ادر رئيسية لخزينة الدولة، كما تتمثل الغاية الرئيسية للمديرية العامة للضرائب في إلاطالع بمهامها تحصيل املوارد التي تعتبر مص

 .كإدارة فعالة لتطلعات املكلفين بالضريبة

و بعد اختصاص إلادارة املركزية للضرائب بتنفيذ القوانين و املساهمة في تعديل للتشريعات و التعديالت لكي ترقى  

بدرجات إلاتقان و الكمال، نجد أن مهام إلادارة الجبائية تنحصر في املزج بين الوسائل إلادارية و القانونية،  بالنظام الضريبي

الفنية و املالية لتكون بدور الوسيط بين تمويل الخزينة العمومية باعتبارها الهدف الذي نشأت من أجله و بين رضا املكلفين 

 . ة الجبائية، و عليه بالشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائبرأسمال إلادار بالضريبة لكونهم يمثلون  

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب(:  13)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املتضمن تنظيم إلادارة املركزية في وزارة  1667جويلية  13املؤرخ في  227 – 67من املرسوم التنفيذي رقم  75املادة :املصدر

 .12، ص 1667جويلية  15املالية، الجريدة الرسمية العدد املؤرخ في 

 المديرية العامة للضرائب 

 

 
مديرية 

بحاث      األ

 و المرجعات

 
إدارة مديرية 

 الوسائل

 

 
مديرية 

المنازعات 

 الجبائية

 

 
العمليات مديرية 

 الجبائية

 

 
التشريع مديرية 

 الجبائي

 

 
 البرمجة-
الرقابة  -

 الجبائية
البحث عن  -

 المعلومات

 

تسيير ملفات -
 الموظفين

عمليات  -
 الموازنة

التكوين      -
 و التحسين

 
منازعات  -

 الضريبة على
 الدخل

منازعات  -
الرسم على 

 القيمة المضافة

 
المراجعات  -

 الجبائية
 اإلحصائيات -

العمليات  -
 الجبائية

 
الدراسات  -

 الجبائية والوثائق
 التشريع الجبائي -

العالقات  -
 اإلعالمو العمومية
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 .املديرية الجهوية للضرائب: ثانيا

املديرية الجهوية للضرائب إلادارة املركزية على املستوى الجهوي و تعتبر همزة الوصل بين املديريات الوالئية تمثل 

و بين املديريات العامة للضرائب بهدف ربط القاعدة بالقمة كما تسهر على تنفيذ البرامج و تطبيق التعليمات و للضرائب 

من العالقة الوظيفية بين إلادارة املركزية و املديريات الوالئية للضرائب، و من القرارات الصادرة عن إلادارة املركزية، و تتض

 .هامها تنشيط عمل املديريات الوالئية التابعة الختصاصها إلاقليمي مع توجيهها و تنسيقها و حتى مراقبتهام

 :و بهذه الصفة  تتولى املديرية الجهوية للضرائب عدة مهام تنحصر في ما يلي

 .احترام أدوات تدخل املصالح الجبائية الجهوية  في طرقها و مقاييسها و حتى إجراءاتهاتسهر على  -

 .تعد بصفة دورية كل التحصيالت املتعلقة بأعمال املصالح الجبائية املحلية -

 .تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي -

 .تشارك في أعمال تكوين ألاعوان و تحسين مستواهم تجديد معلوماتهم -

 .ر احتياجات املصالح الجبائية من الوسائل البشرية و املادية و التقنية و تعد تقريرا دوريا عن ذلكتقد  -

 .و منه الشكل املوالي يبين الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب

 .الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب(: 14)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

الجهوية و املديريات  و الذي يحدد الاختصاص إلاقليمي للمديريات 1667جويلية  12املؤرخ في  27إلى  12من املواد :املصدر

 .11ص  1667أكتوبر   25املؤرخة في  46الوالئية للضرائب و تنظيمها و صالحيتها الجريدة الرسمية العدد 

 .املديرية الوالئية للضرائب: ثالثا 

الخارجية تسهر املديرية الوالئية للضرائب على احترام التنظيم و التشريع الجبائيين، مع متابعة و مراقبة نشاط املصالح  

لتحقيق أهداف محددة لها، كما تعتبر العالقة بين املديرية الجهوية للضرائب و املديريات الوالئية الواقعة ضمن دائرتها 

إلاقليمية عالقات سلمية، و تلتزم املديريات الوالئية بإبالغها بكل الجداول إلاحصائيات املعدة دوريا و املنصوص عليها في التنظيم 

 .تقديم كل البيانات  و التقارير التي تخص سير املصالح أو تطبيق التشريع و التنظيم الجبائي املعمول به و 

 :أما املهام املوكلة للمديريات الوالئية للضرائب في مختلف املجاالت هي 

التخفيض و جمع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات الجبائية، تصدر الجداول و قوائم املنتجات و شهادات إلالغاء أو  -

 .تعاينها و تصادق عليها و تقوم نتائج الحصيلة الدورية

المديرية الجهوية 

 للضرائب

المديرية 

الفرعية  

للرقابة  

 الجبائية

المديرية 

 الفرعية

للتنظيم        

 و الوسائل 

المديرية 

الفرعية  

للعمليات 

 الجبائية

المديرية 

الفرعية  

 للتكوين
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 .تحلل دوريا عمل املصالح الخارجية و تعد تلخيص عن ذلك كما تقترح أي إجراء يحسن عملها -

 .تتكفل بالجداول و سندات إلايرادات و تحصيل الضرائب و إلاتاوة مع مراقبة التكفل و التصفية -

 .بائية و استغاللها مع برمجة التدخالت و تتابع تنفيذهاتنظم و تجمع املعلومات الج -

 .تقدر احتياجات املديرية من الوسائل البشرية و التقنية و املالية و تعد تقديرات امليزانية -

 . تضمن توظيف و تسيير املستخدمين التابعة لهم مع إجراء التكوين و تحسين املستوى  -

  

 

 

 

 

 

و الذي يحدد الاختصاص إلاقليمي للمديريات  1667جويلية  12من القرار املؤرخ في  36إلى   27من املواد :املصدر

 .16ص  1667أكتوبر   25املؤرخة في  46الجهوية و املديريات الوالئية للضرائب و تنظيمها و صالحيتها الجريدة الرسمية العدد 

 .إلاطار التنظيمي ملديرية الضرائب لوالية مستغانم: املطلب الثاني

و وظائف سيادية ية و ذات مهام ئات العمومية التي لها طابع املرفق العام، إذ تكتسب شخصية معنو تعد إدارة الضرائب من الهي

متمثلة في العمل الجبائي، و هو تحديد الوعاء الضريبي و حساب الضريبة و تحصيلها و الرقابة على التصريحات وفق القوانين 

 .الجبائية السارية املفعول 

ة مستغانم من خمس مديريات فرعية و كل مديرية تضم مكاتب و لكل مكتب مهام يقوم و تتكون مديرية الضرائب لوالي

 : بها و يظهر ذلك كما يلي

 .املديرية الفرعية للعمليات الجبائية: أوال

 :أربعة مكاتبو تضم 

 و من مهامه :مكتب الجداول  -1

 .إلاعالم آلالييتها من الضرائب و الرسوم عن طريق مركز على الجداول التي تمت تصف املصادقة -

 .إعداد نسخ ثانية من إلانذارات و تسليمها -

 .تحضير العناصر الضرورية إلعداد امليزانيات ألاولية للجماعات املحلية -

 :من مهامه:مكتب إلاحصائيات -2

 .جمع حاالت إلاحصائية الدورية و إرسالها إلى املديريات الجهوية للضرائب  املختصة بتثبيتها -

 .من مهامه:التشطيب و العالقات العامةمكتب التنظيم و  -3

 .و املناشير و املذكرات الواردة لإلدارة املركزية و املديرية الجهوية بتطبيق التشريع و التنظيم الجبائيينتوزيع العمليات  -

إلاحصاء متابعة و مراقبة  تنفيذ برنامج عمل املفتشيات و الوعاء فيما يخص الرقابة املعمقة للملفات الجبائية و  -

 .الدوري للمكلفين بالضريبة

 .استقبال الجمهور و إعالمه و توجيهه، و إعطاء املكلفين بالضريبة املعلومات الخاصة بالتشريع و التنظيم الجبائيين -

 
المديرية الفرعية 

للعمليات  

ئيةالجبا  

 

 للضرائب والئيةالمديرية ال 

 

 
المديرية 

الفرعية 

لوسائلل  

 
المديرية 

 الفرعية

 للتحصيل

 
الفرعية لمديرية ا

للرقابة  الجبائية   

 

 
المديرية 

 الفرعية

 للتحصيل
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 .من مهامه:مكتب التسجيل و الطابع -4

 .م هذه املفتشياتتقييم أعمال املفتشيات التسجيل و الطابع، و تقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين مها -

 .إلاشراف على عمليات املراقبة املتعلقة بضريبة الطابع على العموم و بكل إلاعالنات -

 .اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في إلاجراءات الخاصة بالتسجيل و الطابع -

 
ا
 :املديرية الفرعية للمنازعات: ثانيا

الضرائب و املكلفين بالضريبة ألن القوانين الجبائية كلها تنص على أنه من تتكفل هذه املديريات باملنازعات بين إدارة 

بين حقوق  املكلفين بالضريبة حق الطعن في الضرائب املفروضة، و هذه الطعون ال تقبل إال بعد تقديم شكلية في إطار التظلم 

له الحق بقديم الطعن أمام العدالة إذ لم يقدم  أمام املدير الوالئي للفصل فيها، و هذه ما يسمى الطعن إلاداري و املكلف ليس

 :أمام املدير الوالئي و تتكون  هذه املديرية من ثالث مكاتب هي

 من مهامها :مكتب املنازعات القضائية و لجان الطعن -1

 .ملختصةدراسة الطعون املشكلة ضد القرارات املدير الوالئي في مجال املنازعات، و عرضها على لجنة املنازعات ا تلقي و  -

الاحتياجات الخاصة بالضرائب أو إلاجراءات التي لم تلتزم بها إلادارة الدفاع أمام الهيئات القضائية املختصة على  -

 .الجبائية

 :من مهامه:مكتب الشكايات -2

 .الطلبات الرامية إلى إعفاء أو التخفيض التي أسست وعائها املفتشيةتلقي  -

الزيادات أو التخفيضات أو العقوبات و تعويضات التأخر تطبقها قابضات تلقي  الطلبات الرامية إلى إعفاء من  -

 .الضرائب

 :من مهامه: مكتب التبليغات و ألامر بالصرف -3

 .تبليغ املكلفين بالضريبة و املصالح املعنية بالقرارات بعد استشارة لجان الطعن -

املدير الوالئي في مجال املنازعات و كذا القرارات الصادرة عن تبليغ املكلفين بالضريبة و املصالح املعنية بالقرارات  -

 .الصادرة في مجال الطعون الوالئية

 .ألامر بالتخفيض و التصحيح بعد القابلية املقررة في مجال الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة -

 :مكتب لجان الطعن -4

 .املصالح و النزاعي أو إلاعفائي املختصةدراسة الاحتجاجات أو الطلبات التي يقدمها املكلفين بالضريبة للجان  -

تلقي الطلبات التي يتقدم بها قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخالء املسؤولية أو إرجاع  -

 .دفع أقساط ضريبة أو رسوم أو حقوق غير قابلة للتحصيل و عرضها على لجنة الطعن إلاعفائي املختصة

 :الفرعية للتحصيل املديرية: ثالثا

 :و تضم ثالثة مكاتب

 :و من مهامه :مكتب مراقبة التحصيل -1

متابعة الوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة، و فحص وضعية آلاخرين املتأخرين في دفع مستحقاتهم الجبائية و اتخاذ  -

 .املحصلةضدهم و التدابير إلالزامية للتنمية السريعة ألقساط الضريبة غير إلاجراءات الالزمة 

 .مراقبة حالة تصفية محاصيل الخزينة و السجل الخاص بترحيل املبالغ -
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 :مكتب مراقبة التسيير املالي للبلديات و املؤسسات العمومية و املحلية -2

مراقبة الخزينة ألاولية و إلاضافية و التراخيص املتضمنة فتح اعتماد املخصص للبلديات و املؤسسات العمومية  -

 .فل بتسييرها ماليااملحلية التي تتك

 .مراقبة تنفيذ العمليات املقررة في ميزانيات تلك البلديات و املؤسسات العمومية  -

 :من مهامه :مكتب التصفية -3

 .مراقبة عمليات التكفل بمستخلصات ألاحكام القضائية و القرارات فيما يتعلق بالغرامات و العقوبات املالية -

إلى إلادارة تلقي النتائج املتعلقة باإلحصائيات التي تعدها قابضات الضرائب، و تقوم بتجميعها ماديا و تضمن إرسالها  -

 .املركزية

 :املديرية الفرعية للرقابة الجبائية: رابعا

 :و تضم أربعة مكاتب

 :و من مهامه :مكتب البحث عن املعلومات الجبائية -1

 .معلومات التي تعني الوعاء الضريبي و مراقبته و كذا تحصيل الضريبةتشكيل فهرس للمصادر املحلية لل -

 .تنفيذ برنامج التدخالت و البحث و التحري و كذلك إلاطالع باإلضافة إلى حق املعاينة امليدانية -

 :و يكلف بما يلي :مكتب البطاقيات و املقارنات -2

 .تكوين و تسيير مختلف البطاقيات -

 .ئية للمكلفين بالضريبةالتكفل بطلبات التعريف الجبا -

 .مراقبة استغالل مصالح املعنية ملعطيات املقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية لتقييم نشاطات املكتب -

 .و يسمى أيضا بمكتب التحقيقات الجبائية :مكتب املراجعات الجبائية -3

 .متابعة و تنفيذ برنامج املراقبة و املراجعة -

 .بالضريبة في مختلف برامج املراقبةتسجيل املكلفين  -

 . إعداد الوضعيات إلاحصائية و التقارير الدورية التقيمية -

 :مكتب مراقبة التقييمات -1

 :يعمل في شكل فرق و يقوم باملهام التالية

-  
ً
 .استالم و استغالل عقود نقل امللكية باملقابل أو مجانا

 .شراء العقارات املشاركة في تقويم الضرائب املستحقة في عمليات بيع و  -
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 الهيكل التنظيمي ملديرية الضرائب لوالية مستغانم( :  15)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معلومات مأخوذة من فرقة التحقيقات الجبائية و املحاسبية:املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المديرية 

 الفرعية 

 للعمليات 

المديرية 

 الفرعية

 للتحصيل

المديرية 

 الفرعية

 للرقابة   

المديرية 

الفرعية  

 للمنازعات

 المــديــــــــر

مكتب المنازعات  -

 .القضائية

 .مكتب الشكايات -

مكتب التبليغات و  -

 .األمر بالصرف

مكتب لجان  -

 .الطعن

البحث عن مكتب  -

 المعلومات الجبائية

مكتب البطاقيات و  -

 .المقارنات

 المراجعاتمكتب  -

مكتب مراقبة  -

 .التقييمات

 

مكتب مراقبة  -

 .التحصيل

مكتب مراقبة  -

التسيير المالي 

المؤسسات للبلديات و 

 .العمومية و المحلية

 .التصفيةمكتب  -

 

 .مكتب الجداول -

 مكتب اإلحصائيات -

مكتب التنظيم و  -

 التشطيب  

 .و العالقات العامة

 مكتب التسجيل  -

 .و الطابع
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 .التهرب الضريبي ملديرية الضرائب لوالية مستغانمحاالت : املبحث الثاني

دراسة آثار الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي من خالل تحليل و تقييم أثر ألاشكال املختلفة للرقابة الجبائية املستعملة 

ملجمل الوضعية الجبائية باعتبارها  في الجزائر، حيث يتم التركيز بالدرجة ألاولى على كل التحقيقات املحاسبية و التحقيق املعمق

 .ألاكثر فعالية في اكتشاف محاوالت الغش و التهرب الضريبي و هناك عدة أنواع أخرى من الرقابة الجبائية

 نماذج التهرب الضريبي في مديرية الضرائب لوالية مستغانم  : املطلب ألاول 

ي التحقيق املحاسبي، من خالل املراقبة املحاسبية يتم الكشف من أهم الطرق التي يتم استعمالها في مكافحة التهرب الضريب

اتخاذ إلاجراءات العملية التي من شأنها إعادة تشكيل رقم عنه من حيث الشكل و املضمون، تقوم إلادارة الجبائية بعد ذلك 

قوق و الغرامات املترتبة عنها، و إجبار ألاعمال للتمكن من الوصول إلى املبالغ املتهرب من دفع الضريبة عليها، السترجاع املال و الح

املكلف يدفعها ملصلحة الضرائب، للكشف عن التحقيق املحاسبي في الجزائر أثره في مكافحة التهرب الضريبي تقوم بعرض بعض 

 .إلاحصائيات املقدمة من مديرية الضرائب

 
ا
 التهرب الضريبي في مادة الوعاء الضريبي: أوال

للضرائب بمهمة الرقابة الجبائية على مستوى الوالية و يتم تجميع املعلومات و إلاحصائيات تختص املديريات الوالئية 

 :على املستوى الوالئي، و منه نقول أن املكلف متهرب من خالل املخالفات التالية

 .تسجيل عمليات وهمية في الدفاتر املحاسبية -

 .تخفيضات من الضرائب أو إنقاص في ألارباح املحققةتقديم فواتير وهمية إلثبات معامالت تجارية لالستفادة من  -

 :بينة في الجدول التاليو قد كانت املعطيات املتحصل عليها من خالل مديرية الضرائب م

 حاالت التهرب الضريبي في مادة الوعاء( 13 -11) الجدول 

 املجموع 2714 2719 2715 2711 2713 2712 2711 2717 السنوات

 314 17 22 17 34 11 51 91 97 عدد الحاالت

 7.612 637 697 1.195 1.767 1.123 1.167 1.273 1.257 إجمالي مبالغ

– مستغانم  –بناء على معلومة مقدمة من طرف مديرية الضرائب   2715مؤخوذة من مذكرة  :املصدر

امللفات و من حيث الفرقة،   و تقوم املديرية الفرعية للرقابة الجبائية من خالل التعديالت لهذه التحقيقات من حيث 

و نوع من الانخفاض يعود لصعوبة التي تعيق طريق املراقبين في تأدية مهامهم و استعمال هذا النوع من التحقيق على أحسن 

 .وجه، مما يسمح باملراقبين بتطبيقه على حرية تامة

 
ا
 التهرب في مادة التحصيل: ثانيا

 :الضريبي إذا قام بالعمليات التاليةمتهرب دربي في مادة التحصيل يكون املكلف 

 .عدم التصريح بعنوان عمله بهدف التهرب من التسديد -

 .عدم استقبال أعوان الضرائب و منعه القيام بمهامهم -

 .عدم الوفاء بالوعود املتفق عليها من طرف مصلحة الضرائب -
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 :و قد كانت إلاحصائيات املتحصل عليها من طرف املديرية كما يلي

– مستغانم  –تحصيل حاالت التهرب الضريبي في مادة ال(  13 -12) الجدول 

 املجموع 2714 2719 2715 2711 2713 2712 2711 2717 السنوات

 126 7 11 11 15 14 16 21 21 عدد الحاالت

 15.217 1573 1561 1941 1764 1627 2792 2215 2359 إجمالي مبالغ

– مستغانم  –بناء على معلومة مقدمة من طرف مديرية الضرائب   2714مؤخوذة من مذكرة  :املصدر

من خالل الجدول نالحظ عدد حاالت املتهربين من الضريبة في مادة التحصيل يقل من سنة ألخرى و الفرق بين سنة  

 .لرقابة التي تقوم به مديرية الضرائبحاالت و هذا يدل على فعالية نظام ا 7يوجد  2714حالة بينما  21توجد  2717ألاساس 

 .املديرية الوالئية للضرائبعدد امللفات املدروسة على مستوى : املطلب الثاني

 :يبين الجدول التالي عدد امللفات املدروسة من طرف إلادارة الجبائية

 ائيةتطور عدد امللفات الخاضعة للرقابة الجب( 13 –13) الجدول  

 2714 2719 2715 2711 2713 2712 2711 2717 أنواع الرقابة

التحقيق 

 املحاسبي
257 291 211 251 271 273 242 217 

التحقيق 

 املصوب
15 15 36 17 57 53 59 54 

التحقيق 

 املعمق
- 11 11 13 15 14 16 21 

 317 314 377 296 315 261 317 265 املجموع

– مستغانم  –بناء على معلومة مقدمة من طرف مديرية الضرائب   2714مؤخوذة من مذكرة  :املصدر 

 :عدد امللفات املدروسة -1

من خالل املعطيات السابقة نالحظ أن هناك تزايد في عدد ملفات املدروسة و هذا راجع إلى الجهود املبذولة من طرف 

فين بالضريبة من أجل حدهم من التهرب، أما بالنسبة لالنخفاض فهذا أعوان الضرائب و إتباع كبيرة أو صغيرة يقوم بها املكل

و  راجع إلى قلة املراقبين من أجل اكتشاف ألاكثر للمتهربين و يترتب عن توفير العدد الكافي من املراقبين تكون الدراسة الجيدة

 .الدقيقة   للملفات
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 :عدد امللفات املدروسة بالتحقيق املصوب -2

من خالل املعطيات السابقة نالحظ أن هناك تفاوت تقريبا في عدد امللفات املدروسة على مر السنوات املتطرق إليها و هذا 

 .الرقابة الجبائية و فعاليتها، و هذا النوع يعتبر جديد يضاف إلى أنواع الرقابة الجبائية لم يكن يطبق في القدميعود ألهمية 

 :يق املعمق في مجمل الوضعية الجبائيةعدد امللفات املدروسة بالتحق -3

من خالل معطيات الجدول أن هناك تفاوت في عدد امللفات املدروسة نالحظ استمرار من حيث العدد و هو تزايد بنسب 

 .و هذا يعود إلى املدة و الجهد و حجم العمل الذي يتطلبه هذا النوع من الرقابة الجبائية اتجاه املتهربين ضئيلة 

– مستغانم  –دراسة ميدانية بمركز الضرائب : الثاملبحث الث

                   املبحث سنتعرف على تنظيم و مهام مركز الضرائب لوالية مستغانم، و ذلك من خالل إلاطالع  على هيكلها إلاداري في هذا 

 .و التنظيمي، إضافة إلى عرض تنظيم و الخصائص و املهام املخولة ملركز الضرائب

 : تعريف و مهام مركز الضرائب: املطلب ألاول 

 
ا
 تعريف مركز الضرائب لوالية مستغانم : أوال

              مراكز الضرائب من الهياكل الجديدة املستحدثة في إلادارة الجبائية غير لم يعد تعميمها بعد على كامل التراب الوطني، تعتبر 

قابضات الضرائب عملها بصفة و اقتصار  وجودها على بعض املناطق، و في انتظار تعميمها على كل وطن تواصل مفتشيات  و 

 .انتقالية في انتظار إدماجها الكلي حسب الحالة في مراكز الضرائب أو املراكز الجوارية للضرائب

لى مستوى الوالية يقوم بتسيير ملفات املكلفين ع CDIالتنظيم الهيكلي الجديد يقتض ي إنشاء مركز ضرائب واحد   

 (.ماليير سنتيم  3)  37.777.777بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم سقف 

مراكز تعمل و هي املركز  3تحل محل املفتشيات على مستوى الدوائر حاليا هناك  ( CPI )باإلضافة إلى مراكز جوارية    

حيث تقوم  " حاس ي ماماش " و " ماسرى "  و ألاخرى في طور إلانجاز مثل " عين تادلس " و " سيدي علي " الجواري ملستغانم 

 1" . 37.777.777" املراكز بتسيير ملفات الصغيرة للمكلفين بالضريبة الذين يقل رقم أعمالهم عن 

 مهام مركز الضرائب: ثانيا  

 :ينشط مركز الضرائب في املجاالت الرئيسية آلاتية

 :اءفي مجال الوع  

للضريبة على أرباح يمسك و يسير امللفات الجبائية للشركات و غيرها من ألاشخاص املعنيين بعنوان املداخيل الخاضعة  -

 .الشركات

مسك و تسيير امللفات الجبائية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي إلخضاع الضريبي بعنوان ألارباح  -

 .تجاريةالصناعية و التجارية و ألارباح غير 

 .إصدار و معاينة و املصادقة على الجداول و قوائم التحصيالت و شهادات إلالغاء أو التخفيض -

   

 

 

                                                           
1

 .CDIمركز الضرائب والية مستغانم . 



 الجانب التطبيقي  :لثالثا الفصل
 

76 
 

 :في مجال التحصيل

 .  التكفل بالجداول و سندات إلايرادات و تحصيل الضرائب و الرسوم و ألاتاوى  -

 .التكفل بالعمليات املادية للدفع و التحصيل و تقدير ألاموال النقدية -

 .الكتابات و الحسابات و مركزة تسليم القيم ضبط -

 :في مجال الرقابة

 .البحث و تحصيل استغالل املعلومات الجبائية و مراقبة التصريحات -

 .إعداد و إنجاز برامج التدخالت و املراقبة لدى الخاضعين للضريبة و تقييم نتائجها -

 :في مجال املنازعات

 .دراسة و معالجة الشكاوى  -

 .ت إلادارية و القضائيةمتابعة املنازعا -

 .تسديد القروض و الرسوم -

 :في مجال الاستقبال و إلاعالم

 .ضمان مهمة استقبال و إعالم املكلفين بالضريبة -

 .التكفل باإلجراءات إلادارية الخاصة بالوعاء السيما تلك املتعلقة بإنشاء املؤسسة و تعديل قوانينها ألاساسية -

 .تنظيم و تسيير املواعيد -

 . لومات و آلاراء لصالح املكلفين بالضريبة التابعين الختصاص مركز الضرائبنشر املع -

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب(  13 – 17) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة مستغانم                   اختصاص والية مستغانم

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب

 وزارة املالية

 DGIاملديرية العامة للضرائب بالجزائر العاصمة 

 DRIاملديرية الجهوية للضرائب بشلف 

 

 DWIاملديرية الوالئية للضرائب بمستغانم 

 

 CPIاملركز الجواري  CDIمركز الضرائب 
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 6بعد وزارة املالية تندرج املديرية العامة وتليها املديرية الجهوية و عددها : نالحظ من خالل الشكل املقابل ما يلي

مقسمة على أساس إلاقليم و موضوعة من وزارة املالية و تضم املديرية الجهوية بشلف و التي تضم املديريات الوالئية املجاورة 

ين الدفلى، هذا باإلضافة إلى املديرية الوالئية بمستغانم، و تضم املديرية الوالئية بدورها مركز لها تيارت، تيسمسلت، غليزان ، ع

 .و املركز الجواري للضرائب       الضرائب 

 
ا
 :تنظيم مركز الضرائب: ثالثا

 :يسير مركز الضرائب رئيس املركز و هو يتشكل من

 :ثالث مصالح رئيسية -1

 مصلحة الرئيسية لتسير امللفات -

 .مصلحة الرئيسيةللمراقبة و البحث -

 .مصلحة الرئيسية للمنازعات -

 :مصلحتين -2

 .مصلحة الاستقبال و إلاعالم -

 .مصلحة إلاعالم آلالي و الوسائل -

 الهيكل التنظيمي ملركز الضرائب (: 13)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الضرائب والية مستغانم:املصدر 

 رئيس املركز مصلحة إلاعالم آلالي مصلحة الاستقبال و إلاعالم

 الرئيسية للمنازعاتاملصلحة  املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث القباضة  املصلحة الرئيسية للتسيير

مصلحة 

 املحاسبة 

مصلحة 

 املتابعات 

 املصلحة البحث

 عن املادة الخاضعة 

 املصلحة الشكاوى 

 املصلحة املنازعات القضائية

التبليغات و ألامر مصلحة 

 بالصرف القضائية

 مصلحة البطاقيات

 مصلحة التدخالت

 مصلحة املراقبة

 جباية القطاع الصناعي

جباية القطاع البناء            

 و إلاشغال العمومية 

 جباية القطاع الخدمات

 جباية القطاع التجاري 

 جباية القطاع املهن الحرة
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 :مركز الضرائب الجواري  

 .املركز خاص بالدوائر، ليس باإللزام في كل دائرة مركز بل يمكن أن تكون دائرتي مشتركتين في مركز واحدهذا  

      يتمثل دوره في نفس مهام و هيكل مركز الضرائب و لكن الاختالف في املكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي               

 (.دج  17.777.777يتعدى رقم أعمالهم ال ) 

 املعدل الضريبة

 :النظام الجزافي :في VFIتعوض بالضريبة الجزافية الوحيدة 

البضائع و ألاشياء عندما ال تتجاوز رقم بالنسبة ألنشطة بيع % 5 -

دج بما في ذلك الحرفيون و التقليديون  5.777.777ألاعمال السنوي 

 .املمارسون لنشاط حرفي

بالنسبة ألنشطة تأدية الخدمات التابعة لفئة ألارباح الصناعية  12% -

 و التجارية 

 : الرسوم املماثلة الخاصة

 الرسم العقاري على ألامالك املبينة 

 .ألمالك املبنية بأتم معنى الكلمةبالنسبة  3% -

لالستعمال الكلي و املوجودة في مناطق بالنسبة لألمالك املبنية  17% -

 .محددة

و أقل من أو  2م 577بالنسبة لألراض ي التي مساحتها أكبر من  % 5 -

 .2م1777تساوي 

 .على ألامالك غير املبنية و املتواجدة في املناطق غير العمرانية 5% -

 . 2م577لألراض ي العمرانية التي مساحتها ما بين تقل أو تساوي   %   5 - :على ألامالك غير املبنية

  2م577لألراض ي العمرانية التي مساحتها ما بين تقل أو تساوي   %   4 -

 .2م 1777و تقل أو تساوي 

 . 2م1777لألراض ي العمرانية عندما تفوق مساحة   %   17 -

 .حيةبالنسبة لألراض ي الفال  3% -

 

 املعدل الضريبة

 النظام الحقيقي الضريبة غير مباشرة -3

 TVAالرسم على القيمة املضافة 

 IVEتعوض بالضريبة 

 

 

 

الضرائب الغير مباشرة على الاستهالك ذهب، فضة، بالتين، 

 .الكحول، التبغ، البنزين

 % 14و  % 4معدلين هما 

 :النظام الجزافي

بالنسبة لألنشطة بيع البضائع و ألاشياء عندما ال يتجاوز رقم  9% -

دج بما في ذلك الحرفيون و التقليديون  377.777ألاعمال السنوي 

 .املمارسون للنشاط حرفي فني

بالنسبة لألنشطة تأدية الخدمات التابعة لفئة ألارباح الصناعية  % 12 -

 .دج 377.777و التجارية عندما ال تتجاوز رقم ألاعمال السنوي 

 .رسم الضمان بالهيكتوغرام -

 .بالنسبة للمصنوعات من الذهب 7777 -

 .دج بالنسبة للمصنوعات من البالتين 27.777 -

 .دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة 377 -

 .حسب جدول يحدد رسميا قيمته -
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 :دراسة حالة في طرق الرقابة الجبائية: املبحث الرابع

بالتصريح بمداخله و بالتالي يحسب على العموم يعتبر النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي أي أن املكلف هو الذي يقوم 

 .الضريبة الواجب عليه دفعها و ما على إدارة الضرائب سوى مراقبة و متابعة هذه التصريحات

 :مفهوم التصريحات الجبائية و الحق في مراقبتها: املطلب ألاول 

أو أرباحه أو تكاليفه، ثم يقوم  هي عبارة عن وثيقة يستلمها املكلف من إدارة الضرائب من أجل التصريح فيها برقم أعماله

 .بارتجاعه ملصلحة الضرائب لتكون كدليل إثبات تستعين به لتحديد مبلغ الضريبة املناسب للمكلف

حيث تراقب إلادارة الجبائية التصريحات و املسندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم التي ليس لها صفة 

 أو أتعاب 
ً
أو مرتبات مهما كانت طبيعتها و يتعين على املؤسسات و الهيئات املعينة أن تتقدم لإلدارة التاجر و التي تدفع أجورا

الجبائية بناءا على طلبها للدفاتر و الوثائق املحاسبية التي تتوفر عليها و للمفتش الحق في مراقبة التصريحات الجبائية املقدمة 

يث يجب أن تبين الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها من قبل املكلفين و له أن يطلب التوضيحات و املعطيات ح

املفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو  التبريرات و تكليف املكلف بالضريبة لتقديم إجابته في مدة ال يمكن أن تقل عن 

 .يوم 37

 :أنواع التصريحات الجبائية و املكلفين امللزمين باكتتابها - أ

و التي يلزم املكلفين باالكتتاب و التصريح فيها كل فيما يعينه و يخصه، يحات الجبائية موعة من التصر هناك مج

محترمين   بذلك مواعيد و تواريخ تسليمها للهيئة الجبائية املكلفة قانونا، و فيما يلي نستعرض جملة هذه التصريحات و املكلفين 

 .املعنيين بها

 

 

 املعدل الضريبة

 TAرسم التطهير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TP( ألامالك) الضريبة على ثروة 

 دج على كل محل ذي استعمال سكني  1777دج و  577ما بين   -

دج على كل محل ذي استعمال منهي أو  17777دج و  1777ما بين  -

 .تجاري حرفي أو ما شابه

دج على كل أرض مهيأة للتخييم و  27777دج و   5777ما بين  -

 .املقطورات

دج على كل محل ذي استعمال  177777دج و  17777ما بين  -

تجاري حرفي أو ما شابهه ينتج كمية من النفايات تفوق صناعي أو 

 .ألاصناف املذكورة أعاله

جدول تصاعد لقسط القيمة الصافية من ألامالك الخاضعة  -

 .للضريبة

 خ ض.قسط ق ص أ -

 دج 1.277.777يقل أو يساوي  - 

 دج  7.777.777دج إلى  1.277.777  1من  -

 دج 2.277.777دج  إلى  7.777.777  1من  -

 دج 37.777.777دج  إلى  2.277.777  1من  -

 دج  57.777.777دج  إلى  37.777.777  1من  -

 دج 57.777.777يفوق   -

7 % 

7.5 % 

1   %  

15 %  

2 %   
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 :التصريح بالوجود -

أو الضريبة ( IBS)املكلفين بالضريبة الجدد، و الذين يخضعون للضريبة الجزافية الجيدة و الضريبة يخص لهذا التصريح 

 .الدخل إلاجمالي( IRG)على ألارباح الشركات 

يوما من بدء النشاط، حيث يتم التصريح به لدى مفتشية الضرائب التي  37يتم اكتتاب التصريح بالوجود في أجل أقصاه 

 :النشاط، و يجب أن يتضمن املعلومات التالية مكان ممارسةيتبع  

 .الاسم و اللقب -1

 .العنوان -2

 :التصريح الشهري  -

 .بحسب تعدد الضرائب و الرسوم و املكلفين الخاضعين تتعدد التصريحات الشهرية

 عن طريق الاقتطاع الرسوم على :مفهومه
ً
النشاط تصريح وحيد يعتبر كجدول إشعار بالضريبة و الرسوم املحصلة نقدا

، التسبيقات على الحساب الضريبة على ألارباح الشركات، الضريبة على الدخل إلاجمالي، أجور، مداخيل ألاموال (TAP)املنهي 

املنقولة، ألارباح غير التجارية، الرسم الداخلي على الاستهالك، الرسم على القيمة املضافة، و يتم إيداع التصريح الشهري في 

 .هرالعشرين يوم من كل ش

 :املكلفين املعنيين بهذا التصريح و الهيئة الجبائية التي يودع فيها

 .املؤسسات التابعة للنظام الحقيقي -1

 .املؤسسات التابعة للنظام الجزافي -2

 .يتم التصريح بإيداع شهري لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها مقر املؤسسة

 : التصريح الفصلي -

     يتعين على املكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام املبسط اكتتاب تصريحاتهم فيما يخص الضريبة على الدخل إلاجمالي أجور 

و الرسم على النشاط املنهي و كذا الرسم على القيمة املضافة خالل العشرين يوم ألاول للشهر املوالي للثالثي املدني الذي تم 

 .تحقيق رقم ألاعمال فيهخالله دفع ألاجور أو تم 

 : التصريح السنوي باملداخيل و ألارباح -

في هذا النوع من التصريحات نميز بين ثالثة من التصريحات السنوية ألاول يتعلق بالضريبة على الدخل إلاجمالي، و الثاني 

 .يتعلق بالضريبة الجزافية أما النوع الثالث فيتعلق بالضريبة على أرباح الشركات

 :ت في نظام الضريبة الجزافية الوحيدةالتصريحا

هي وثيقة تودع من قبل  (:السنوي  G12تصريح ) التصريح لرقم ألاعمال لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة  -

 .فيفري من كل سنة 1املكلف لدى املصالح الجبائية قبل 

 :مثال

في  2717يقوم بالتصريح برقم أعماله لسنة  2711و في بداية سنة  2717مارس  7تاجر مواد غذائية عامة بدأ نشاطه في 

 .2711فيفري من سنة  1السنوي ثم يرجعه إلى مصلحة الضرائب قبل  G12التصريح 

 (:C8تصريح )التصريح بالوجود  -

الذي بدوره يعيدها  G12ترسله إدارة الضرائب للمكلف بعد أن تكون حددت املبلغ الخاضع للضريبة وفقا ملا صرح به في 

 :حسب الحاالت التالية

 القبول باقتراحات إلادارة. 

 إعطاء تبريرات لتخفيض رقم ألاعمال املقترح من طرف إلادارة. 

 . إذا لم يقم املكلف بالرد على اقتراحات إلادارة يعد عدم الرد هذا كقبول ضمني وفق لتشريع الضريبي
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 :C9تصريح  -

 .يتم فيه التبليغ النهائي للمكلف باملبلغ الخاضع للضريبة و قيمة الضريبة و 

 :التصريحات في النظام الحقيقي 

ثيقة تتضمن مجموعة مداخيل يقدمها املكلفون هو و : IRGالتصريح الخاص بالضريبة على الدخل إلاجمالي  -

 :و ألارباح التالية الخاضعون لنظام الربح الحقيقي الذين يحصلون على املداخيل بالضريبة

 .مداخيل عقارية متأتية من إيجارات امللكيات الغير مبينة -

 .أرباح املهن الصناعية و التجارية و الحرفية أو املماثلة -

 .مداخيل رؤوس ألاموال املنقولة -

 .املرتبات و ألاجور و العالوات و املداخيل و املكافآت املختلفة -

 .العقارات املبينة أو غير املبينة و الحقوق املتعلقة بهافوائض القيمة للتنازل بمقابل عن  -

 .أبريل من السنة التي تلي سنة الاستغالل 1و يجب إرسال هذا التصريح قبل 

 (:   G50التصريح ) التصريح الشهري، الفصل أو الثالثي  -

ام الرسم على القيمة املضافة و شهري أو ثالثي يقدمه املكلفون بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و نظهو تصريح 

من املصدر مثل صاحب سيارة أجرة و  كذا أصحاب املهن الحرة املعنيين بدفع الضرائب و الرسوم فورا أو عن طريق الاقتطاع

يتم إيداع هذا التصريح لدى قباضة الضرائب املختصة و دفع املبالغ املقابلة خالل عشرين يوما من الشهر املوالي للشهر الذي 

 :ستحقت فيه الحقوق الجبائية أو الذي تم فيه حسم الاقتطاعات من املصدر و يتضمنا

 :TAPالرسم على النشاط املنهي  -

 IBSالتسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشركات  -

 .الضريبة على الدخل إلاجمالي على ألاجور و الاقتطاعات ألاخرى من املصدر -

 .حق الطابع -

 .املضافةالرسم على القيمة  -

 (:G50 A)التصريح   -

 :هو تصريح شهري أو ثالثي يتضمن

 .الرسم على النشاط املنهي -

 .الدفع الجزافي -

  IRG salaireالاقتطاعات من املصدر للضريبة على الدخل إلاجمالي لألجور  -

 .مداخيل أخرى من املصدر للضريبة على الدخل إلاجمالي -

 .IBSكات اقتطاعات من املصدر للضريبة على أرباح الشر  -

 (:G 51)التصريح  -

 .هو وثيقة يقدمها املؤجر إلى إدارة الضرائب يصرح فيها بمبلغ إلايجار و مدته حسب الاتفاق مع املستأجر 
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 :مراحل الدراسة التطبيقية: املطلب الثاني

 :تقديم الحالة التطبيقية: املرحلة ألاولى -

تقوم املصلحة بإجراءات الرقابة الجبائية ( املديرية الضرائب الوالئية والية مستغانم) الرقابة الجبائية تمت داخل املصلحة 

 . بغية التحقيق في وضعية املكلفين بالضريبة لضمان قيامهم بواجباتهم اتجاه الخزينة العامة

حاسبة و شملت جملة من وفي هذه الحالة تمحورت دراستنا على أحد املكلفين الذي أجرت إلادارة الجبائية تحقيقاتها في م

 .الضرائب و الرسوم

 .و فيما يلي سنتناول  أثر التحقيق في محاسبة املكلف و دور الرقابة في كشف الثغرات و العمليات التدليسية

 :إجراءات التحقيق في وضعية املكلف: املرحلة الثانية -

 :الرقابة على وثائق املكلف املعني - أ

التحقيقات الجبائية له مجموعة من إلاجراءات التي يتبعها املحقق لألهداف املرجوة و هذا النوع من التحقيقات كغيره من 

 :أهم هذه إلاجراءات

 .إلاطالع على امللف الجبائي للمكلف املعني بهذا التحقيق -1

 .ة إلادارة و التي تخص أفراد العائلة املعني و املؤسسات التي لها عالقة بهإلاطالع على كل امللفات التي بحوز  -2

البحث عن املعلومات املكلف املعني لدى أطراف أخرى وفقا لحق إلاطالع باستعمال كشوف الربط و بطاقات  -3

 .املعلومات

إرسال إشعار بمراقبة مع  وصل الاستالم إلى املكلف املعني و يمنح أجال للتحضير بخمسة عشر يوما إبتداءا من تاريخ  -1

 .استالم إلاشعار

 (.بطاقة وضعية املمتلكات)يح بكافة ممتلكاته في استمارة خاصة الطلب من املكلف املعني التصر  -5

 .إذا استدعى ألامر يجوز للمكلف التنقل إلى عين املكان لجمع كل املعلومات الضرورية للتحقيق -9

 .يجوز للمكلف الجبائي أن يطلب من املكلف املعني إفادته بكل التبريرات و التوضيحات الالزمة الستكمال التحقيق -4

 :ق في املعلومات املحاسبيةالتحقي - ب

كما و سبق إلاشارة أن هذا التحقيق شمل جملة من الضرائب و الرسوم بما في ذلك الرسم على القيمة املضافة الرسم على 

 .النشاط املنهي و الضريبة على الدخل إلاجمالي

 :TVAالرسم على القيمة املضافة  -1

      يتأثر الرسم على القيمة املضافة املستحقة الواجب تسديدها ملصلحة الضرائب و بشكل كبير برقم ألاعمال املحقق الفعلي 

و ألن عملية التحقيق في املعلومات املحاسبية دلت على وجود فجوات في كل السنوات محل التحقيق بين ما هو مصرح به من 

قيقه فعال، و هذا ما أثر على مبالغ الرسم على القيمة املضافة و يمكن تلخيص هذه الفجوات أرقام ألاعمال املحققة و ما تم تح

 :في الجدول التالي
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 :محل التحقيق 2117مقارنة بين أرقام ألاعمال املحققة و املصرح بها خالل سنة : 4 -3جدول رقم 

 دج: الوحدة         

 2117 البيان

 14.777777 رقم ألاعمال املستخرج

 19.177777 رقم ألاعمال املصرح به

 1.411111 الفارق 

   .2714باالعتماد على نتائج التحقيق   2715مؤخوذة من مذكرة  :املصدر

 :محل التحقيق 2118مقارنة بين أرقام ألاعمال املحققة و املصرح بها خالل سنة  -:5-3جدول رقم 

 دج: الوحدة         

 2118 البيان

 23.457777 ألاعمال املستخرجرقم 

 23.457777 رقم ألاعمال املصرح به

 11 الفارق 

 .2717باالعتماد على نتائج التحقيق   2715مؤخوذة من مذكرة  :املصدر

 :IRGبالنسبة للضريبة على الدخل إلاجمالي  -2

حققه املكلف املعني في كل هذه حساب الضريبة على الدخل إلاجمالي الواجبة التسديد يتطلب تحديد الربح الصافي الذي 

السنة لهذا سنتطرق فيما يلي إلى مقارنة الربح املستخرج الحقيقي بالربح املصرح به و استخراج الفرق بينهما للسنوات محل 

 .التحقيق

 :2117بالنسبة لسنة 

من رقم  %12نسبة  املعلومات املحاسبية املتعلقة بهذه السنة سوف يتم تأسيس ربح صافي جديد و ذلك بأخذبعد رفض 

 :ألاعمال املؤسس ي الجديد و يتم تأسيس ربح صافي جديد كما يلي

2136111  =12%  ×17811111 

 :2117استخراج الفرق في الربح الصافي لسنة : 6-3جدول رقم 

 دج: الوحدة         

 2117 البيان

 2.139777 املستخرج الربح الصافي

 1.641112 املصرح بهالربح الصافي 

 161858 الفارق 

 .نفس املرجع السابق :املصدر

 :2118بالنسبة لسنة 

من رقم  %12املعلومات املحاسبية املتعلقة بهذه السنة سوف يتم تأسيس ربح صافي جديد و ذلك بأخذ نسبة بعد رفض 

 :ألاعمال املؤسس ي الجديد و يتم تأسيس ربح صافي جديد كما يلي

2851111  =12%  ×23751111 
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 :2118استخراج الفرق في الربح الصافي لسنة : 7-3رقم جدول 

 دج: الوحدة         

 2118 البيان                                                  

 2757777 الربح الصافي املستخرج

 2757777 الربح الصافي املصرح به

 11 الفارق 

 .نفس املرجع السابق :املصدر

 

 :املكلف على النتائج التحقيق في محاسبتهرد : الثالثةاملرحلة  -

يملك املكلف حق الرد في آلاجال القانونية حيث يجوز له تقديم كل الاقتراحات و إدخال التعديالت على نتائج التحقيق 

ار و الذي خضع له، و هذا إذا كان بحوزته الدالئل و البراهين الواقعية على ذلك و إال فإن اقتراحاته لم تؤخذ بعين الاعتب

 .بخصوص املكلف املعني بمحل الدراسة بعد أن يتلقى إشعار بالتعديالت وفق إلبالغ ألاول يقوم بالرد على نتائج التحقيق

بعد استالم رد املكلف محل التحقيق حول نتائج التحقيق املحاسبي بدراسة رده، و الاقتراحات و املالحظات املقدمة فيه، 

 .ن الاعتبار و إال يعتد بها و تعتبر نتائج التحقيق نهائيةفإن مقدمة و مبرر و تم أخذها بعي

 (: عملية الرقابة ) نتائج التحقيق :8 -3جدول رقم 

 2118سنة  2117سنة  رقم ألاعمال أو الربح  الضرائب و الرسوم

 الرسم على نشاط املنهي

 145777 359777 رقم ألاعمال املستخرج

 145777 327777 رقم ألاعمال املصرح به

 11 28111 الفارق 

الرسم على القيمة 

 املضافة 

 1.734577 3.729777 رقم ألاعمال املستخرج

 1.734577 2.477777 رقم ألاعمال املصرح به

 11 238111 الفارق 

الضريبة على الدخل 

 إلاجمالي

 795577 915977 الربح الصافي املستخرج

 795577 557657 الربح الصافي املصرح به

 11 56651 الفارق 

 .نفس املرجع السابق :املصدر

 1:تحليل الجدول 

الدراسة التي تضمنت ضرائب و رسوم سنتي  يعتمد النظام الجبائي الجزائري على تصريحات املكلف بالضريبة، حسب هذه

 :كالتالي 2714حيث كانت التصريحات  2714-2717

دج لكن بعد عملية التحقيق و الرقابة قدر رقم  19.177777الرسم على النشاط املنهي صرح برقم ألاعمال قدره  -

دج هذا هو الحال بالنسبة للرسم على  1.177777دج نالحظ لم يصرح بفارق قدره  14.777777ألاعمال املستخرج 

 .القيمة املضافة

                                                           
1

 .وثائق من مؤسسة مديرية الضرائب. 
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لربح الصافي دج أما ا 1641112هو  أما فيما يخص الضريبة على الدخل إلاجمالي فقد كان الربح الصافي املصرح به -

 .دج 191757دج نالحظ لم بصرح بفارق قدره  2.139777املستخرج 

 :2118بالنسبة لسنة 

لتحقيقات إلادارية الجبائية سواء بالنسبة لرسم على النشاط املنهي أو الرسم على فلقد كان تصريحاته صحيحة و مطابقة 

ألاعمال املصرح به و املستخرج هو نفسه و الذي قدر  بـ  القيمة املضافة و كذا الضريبة على الدخل إلاجمالي حيث كان رقم

 .دج 23477571

 .دج 23672791فيما يخص الربح الصافي املصرح به و املستخرج فلقد كان ألامر  ببيان حيث قدر املبلغ بـ 

 : الاستنتاج

رة تهدد أكبر اقتصاديات دول ليست غاية بقدر ما هي وسيلة أسسها املشرع الجبائي ملكافحة ظاهرة خطيالرقابة الجبائية 

العالم، و هي ظاهرة التهرب الجبائي فاملكلفين بالضريبة ال يتوانون عن إتباع و سلك كل أساليب التهرب و الاحتيال و استغالل 

ى بينت أو باألحرى عالجت إلاشكالية العامة و أظهرت مدالثغرات الجبائية القانونية و عليه نجد أن هذه الدراسة التطبيقية 

 .  مساهمة الرقابة الجبائية بالدرجة ألاولى في كشف الاحتيال و التهرب من جهة، و في ضبط الضرائب من جهة أخرى 

فالنظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي فما على املكلف بالضريبة سوى تقديم تصريحات و يقوم أعوان إلادارة الضريبية 

الرقابة الكتشاف العمليات التدليسية و العمل على إبالغه و تصحيح الفروقات إن بالتأكد من هذه التصريحات باستعمال طرق 

 .وجدت، و هذا بغرض ضبط الضرائب و املحافظة عليها ألنها تعتبر إيرادا هاما للدولة و القلب النابض لها

الة الضريبية بغية املحافظة على فتعتبر الرقابة الجبائية بذلك أداة في يد إدارة الضرائب ألنها تسعى دائما إلى تحقيق العد

 .أموال الخزينة العامة للدولة

 :حصيلة التحقيق في املحاسبة املكلف املعني: الرابعةاملرحلة  -

إن الثغرات التي تم اكتشافها من خالل عملية التحقيق و الرقابة على الضرائب بمختلف أشكالها سواء من خالل 

كان ملراقبة رقم ألاعمال، أما في ما يخص الرسم على النشاط املنهي فتتم عملية الرقابة التصريحات البنكية أو الرقابة في عين امل

 . عليه من خالل وصل الدفع أما الرسم على القيمة املضافة فتتم الرقابة على الفواتير

ذه املعلومات حيث التصريحات املقدمة من قبل املكلف بالضريبة يقوم أعوان إلادارة الضريبية بالرقابة و تقديره بهبعد 

محل التحقيق و هذه  2717 -2714تؤكد نتائج التحقيق أن هناك أخطاء في املعلومات املحاسبية املصرح به خالل السنوات 

ألاخطاء أثرت سلبا على وعاء الضرائب و الرسوم مما جعل مبالغها تبدوا أقل من ما كان يجب أن تكون عليه و هذا ألاخير يترتب 

أن الرقابة الجبائية ساعدت على العثور على عملية التدليس املرتكبة من قبل املكلف بالضريبة خالل سنة عنه غرامات نجد 

من خالل قبول التصريحات أو ال ثم القيام بمختلف  طرق الرقابة ثانيا و بعد ذلك إجراء عملية مقارنة بين رقم ألاعمال  2714

 .ستخراج الفروق الناتجة عن ذلك و في ألاخير معاقبته بالغرامات املاليةاملصرح به و املستخرج من قبل إدارة الضرائب و ا

نالحظ أن هناك تطابق بين الربح الصافي املصرح به و الربح الصافي املستخرج فبالنسبة لهذا  2717إال أنه بالنسبة لسنة 

 .ألاخير فإنه ال ينجز عنه أية غرامات نتيجة لصحة تصريحات املكلف بالضريبة املعني باألمر
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 :خاتمة الفصل

طرفا بات ال يمكن تجاهله و غض النظر عنه، فكل مؤسسة تلعب إلادارة الجبائية دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية و تعد 

اقتصادية كما لها التزامات مالية اتجاه دائنيها لها التزامات جبائية تجاه إدارة الضرائب و في هذا إلاطار نجد أن مركز الضرائب له 

نظام متكامل من إلاجراءات و  دروا استراتيجي في هذا املجال، حيث عليه ضمان احترام و تطبيق التشريع الجبائي من خالل

 .الهيئات الجبائية باإلضافة إلى طرق الرقابة الجبائية املتبعة على مستوى مركز الضرائب

إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام تصريحي، باملقابل يقوم أعوان إلادارة الجبائية باملراقبة بهدف ضبط الضرائب من 

 . جهة أخرى جهة و املحافظة على خزينة الدولة من 
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 :خاتمة عامة 

الدراسة في التحقيق الجبائي كأداة للحد من التهرب الضريبي، وذلك من خالل محاولة حصر أهم ما يتعلق تجلت هذه  

باملوضوع من جانبه النظري و التطبيقي انطالقا من التعرف على أساسيات حول الضريبة و تقديم النظام الضريبي باإلضافة إلى 

الرقابة الجبائية كونها تشكل ألاداة القانونية في يد إلادارة الجبائية   محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي، ثم التعرض إلى

التي تسعى من خاللها إلى مراقبة املكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية، و العمل على اكتشاف كل ألاخطاء و املخالفات املسجلة 

سيرانه في املديرية الوالئية لحالة و كيفية بهدف تصحيحات و تقويم، حيث تم التركيز على التحقيق املحاسبي في دراسة ا

 .للضريبة

 :نتائج الدراسة و اختبار صحة الفرضيات 

 :على ضوء ما سبق تم الوصول إلى النتائج التالية 

  إن النظام الضريبي و الضريبة كأهم عنصر من عناصره، بإمكانها أن تحدث تغييرات في النشاط الاقتصادي، وذلك من

الاستثمارات الخاصة املحلية أو ألاجنبية لخدمة التنمية الاقتصادية، و هذا ما يثبت صحة الفرضيات خالل توجيه 

 .تعتبر الضرائب من أهم و أقدم مصادر تمويل الخزينة العمومية: ألاولى

  التي شملت هذه إلاصالحات الضريبية تغييرات مست مختلف ألاوعية الضريبية و كذا مختلف املعدالت الضريبية و

 .تدخل ضمن سياسة ضريبية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يصبو إليه النظام الضريبي بالجزائر

  كان أمرا ملزما على الدولة إذا أرادت تحريك 1661إن النظام الضريبي في ظل إلاصالحات الضريبية في الجزائر عام ،

 .سياسية جعلت من هذه إلاصالحات ال مفر منهاالركود الاقتصادي الذي شمل العديد من املؤسسات الاقتصادية و ال

  يتسم النظام الضريبي الجزائري بكثرة التعديالت مما يجعل املؤسسات تجد صعوبة في مواكبة هذه التعديالت السريعة

العالقة بين املؤسسات و مراكز الضرائب و عدم استخدام الانترنت وضعف نظام و العلم بها، و ذلك بسبب ضعف 

 .لضريبي، مما يفتح باب للتهرب نتيجة هذه  الثغراتاملعلومات ا

  آلثاره 
ً
يشكل التهرب الضريبي أحد أهم التحديات التي تقف أما التطبيق الفعال للسياسة املالية و الاقتصادية نظرا

 .السلبية املتعددة

 وذلك راجع لآلثار املتع ،
ً
ددة التي أفرزتها التغيرات و إن ظاهرة التهرب الضريبي تشهد في الوقت الحالي انتشارا واسعا

التحوالت الاقتصادية نتيجة زيادة التوجه نحو العوملة و ظهور ثورة املعلومات و الاتصاالت، التي أدت إلى بروز أنواع و 

 ....  .طرق جديدة للتهرب الضريبي، كالتهرب الالكتروني 

 ى املناهج املقترحة في عملية التقدير، من الصعب قياس حجم ظاهرة التهرب الضريبي، و ذلك لطبيعة السرية، حت

اتضح عجزها، نتيجة النقائص التي تعرفها من جهة، و من جهة أخرى لتطور طرق و أنواع التهرب الضريبي، باإلضافة 

 .لالقتصاد السري الذي يحتل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني

  بها تحمي املكلفين بالضريبة، و يؤدي عدم الالتزام  إن للرقابة الجبائية مجموعة من إلاجراءات تضبط تدخل لإلدارة، و

 .إلى بطالن الرقابة الجبائية من جهة، و معاقبة املكلفين من جهة أخرى 

  النتائج التي حققتها الرقابة الجبائية تعتبر دليال على أهمية الرقابة الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب و هذا ما يثبت

 ."بة الجبائية من أهم وسائل القضاء أو الحد من التهرب الضريبيالرقا" : صحة الفرضية الثانية

  إن طريقة التحقيق املحاسبي تبقى محدودة الفعالية ألنها ال تستطيع أن تصل إلى كافة املداخيل املتحصل عليها من

تحقيق طرف ألاشخاص الطبيعيين، و هذا ما أدى لتدعيمها بالتحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية، و ال

 .املصوب في املحاسبة، بغية التوسيع في صالحيات أعوان الرقابة الجبائية

  إن التنسيق التام بين إدارة الجبائية و مختلف إلادارة و املؤسسات ألاخرى يلعب دروا هاما في تبادل املعلومات من

، و هذا ما يثبت صحة الفرضية حيث جمعها و استغاللها، و هذا ن شأنه تعزيز استراتيجيات مكافحة التهرب الضريبي

الجمارك، ) محاربة التهرب الضريبي تتطلب تضامن و تضافر بين إلادارة الضريبية و إلادارة العمومية " : الثالثة

 ( ".الهيئات العمومية، البنوك
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 :التوصيات و الاقتراحات

 :التوصيات - أ

 :انطالقا من النتائج املستخلصة يمكن تقديم التوصيات التالية

 أن تكون الجهود التي تبذل في عملية مكافحة التهرب الضريبي في شكل تكون تدخالت دائمة و بدون انقطاع في  يجب

 .إطار منظم، وأن ال تكون في شكل حمالت ظرفية و مؤقتة

 ة، و إيجاد إدارة عصرية فعالة و مرنة، ال تتمثل في الهياكل و التجهيزات فقط بقدر ما يتركز على نوعية املوارد البشري

 .إيجاد ألاعوان الجبائيين ذوي الكفاءة و حسن الخلق  و القيم إلايجابية العامة

 التنسيق و العمل على نشر الثقافة الضريبية الوعي الضريبي لدى ألافراد و تعريف و تبسيط النظام الضريبي لهم. 

 ات ألاخرى من أجل تزويدها بما ضرورة التنسيق املحلي و الدولي بين إدارة الضرائب و مختلف إلادارات و املؤسس

 .تحتاجه من معلومات و توضيحات حول نشاطات املكلفين

 :الاقتراحات - ب

إلى التوصيات السابقة نقدم أيضا بعض الاقتراحات، و التي نراها تساعد للوصول إلى النتائج مشجعة في إطار باإلضافة 

 :كز محل الدراسةبرنامج الرقابة الجبائية و خاصة بالنسبة إلى املديرية و املر 

  ضرورة إدراج عدد كافي من القضايا في كل برنامج، و استناد امللفات املراد مراقبتها إلى معايير موضوعية باإلضافة إلى

 .عدم اقتصار على عدد معين منها و أن تصب في كل أوجه ألانشطة الاقتصادية

  عن طريق رفع كفاءة أعون الرقابة الجبائية و التكوين تحسين املوارد و إلامكانيات البشرية إلدارة الرقابة الجبائية

 .باإلضافة إلى التدريب املستمر على أدوات التكنولوجيا املتطورة

  تحسين إلامكانيات و الوسائل املادية من خالل إنشاء مقرات عمل جديدة، وصيانة القديمة منها و تجهيزها بمختلف

ز املهام املوكلة ألعوان الرقابة خاصة في مناطق بعيدة باإلضافة إلى التجهيزات و توفير وسائل نقل الضرورية إلنجا

 .استحداث نظام معلوماتية لتسهيل عمل ألاعوان الجبائيين

  تحسين العالقة بين إلادارة الجبائية و املكلفين بالضريبة و ذلك من خالل ضرورة الاهتمام املتزايد بنشر الوعي الضريبي

 .   يب التعامل مع املكلفين من خالل الحد من مشاعر تصغير املكلف أما إلادارة الجبائيةلدى املمولين، و تحسين أسال
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 :لخصامل

الظاهرة مع الطرق و أساليب معالجتها و عالقتها مع  تحليل هذه تعالج هذه املذكرة إشكالية التهرب الضريبي، حيث تطرقن إلى

املتغيرات الخارجية فمعظم الدول يضعن الرقابة الجبائية كأسلوب ملكافحة، و ذلك باستخدام أدواتها و أجهزتها للحد منها، إال 

 .تستطيع القضاء على التهرب الضريبي لوحدها ال  أن الرقابة الجبائية

، و التنسيق بين إلادارات للحصول على أو غش بتهر إنما الاستعانة بطرق أخرى مثل استخدام طرق الوقائية قبل حدوث  -

ر تقييم واقع الرقابة الجبائية في الجزائر من حيث تطور عدد امللفات املدروسة و من حيث النتائج يي ألاخفاملعلومات الالزمة، و

 .نات الالزمة لزيادة تفعيل الرقابة الجبائيةي تعاني منها، و إعطاء التحسالت املقدمة، مع تقدم بعض املشاكل

Résumé 

Cet article traite du problème de l'évasion fiscale, en ce qui concerne l'analyse de ce phénomène avec les méthodes 

et méthodes de traitement et sa relation avec les variables externes. La plupart des pays établissent le contrôle fiscal 

comme une méthode de lutte, en utilisant leurs outils et dispositifs pour les réduire, mais ne peut pas éliminer 

l'évasion fiscale. Seul 

- L'utilisation d'autres méthodes telles que l'utilisation de méthodes préventives avant la survenue d'une fraude ou 

d'une fraude, la coordination entre services pour obtenir les informations nécessaires et enfin l'évaluation de la 

réalité du contrôle fiscal en Algérie en termes d'évolution du nombre de dossiers étudiés et en termes de résultats 

fournis, Y compris et apporter des améliorations pour augmenter l'activation du contrôle fiscal. 

 


