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مزج بماء البحر  أهديكم سالما لو رفع الى السماء لكان قمرا منيرا ولو

 ,لجعل امللح ألاجاج عذبا فراتا سلسبيال

الى مثلي الاعلى واعز وأغلى ما أملك في الدنيا والدي الغالي أطال هللا في 

 عمره وحفظه لي

في الوجود الى التي زادتني عزما وإرادة في النجاح إلى غلى وأعز ما أملك 

أمي حفظها هللا وأطال في عمرها إلى كل إخوتي أخص بالذكر أختي 

العزيزة حفظهم هللا الى كل صديقاتي اللواتي عشت معهم أحلى أيام 

 .حياتي

  .الى كل لم يذكر اسمه في السطور فهو في القلب محفور 

                                                                     نجاة   



 

 

هداءإ  

أهدي ثمرة جهدي املتواضع إلى التي طاملا سهرت من أجلي الليالي، إلى 

الصدر الحنون الذي كتبت فيه يوما أكون، إلى أمي، أمي، أمي الصدر 

 .الحنون أطال هللا في عمرها

 حية والعطاء أهدي هذا الجهد إلى رمز التض

 إلى الذي لم يبخل وال يوم علي بش يء 

 إلى أبي العزيز أطال هللا في عمره، إلى كل أفراد العائلة،

 إلى أختي صبرينة وأخي توفيق حفظهما هللا لي، 

 وإلى زوجي  

وإلى كل ألاصدقاء الذين جمعتني بهم صلة الصداقة واملودة خاصة نجاة 

 .وسميرة وصباح ونزيهة

 إكرام
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 91:النمل }ت

 املتواضعهللا ونشكره على توفيقه لنا في إعداد هذا العمل  نحمد

على قبوله " قدال زين الدين"كما نتقدم بالشكر الجزيل الى الاستاذ املشرف 

اللجنة املناقشة كما  ألعضاءموصول الاشراف لهذا العمل وتوجيهاته لنا وشكرنا 

نوجه تحية تقدير لكل الاساتذة الذين أشرفوا على تقييمنا من بداية املشوار 

الدراس ي الى غاية هذه املرحلة والى كل من قدم لنا يد املساعدة من قريب أو 

 .بعيد

كما نتقدم بالشكر والتقدير الى عمال مديرية الضرائب بوالية مستغانم خاصة 

 ".دةبلعجال ع"الاستاذ 
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والبحث عن مصادر التمويل التي تعتبر القلب النابض  تعمل كل دول العالم على تنمية اقتصادياتها

والشرط ألاساس ي لقيام املشاريع وسيرها فاذا تحقق مثل هذا النوع من املشاريع وتجسد بالكامل وجدت 

لدول نفسها تحقق جزء من هدفها الذي وضعته نصب عينها ،هذا الهدف هو التنمية الاقتصادية ونظرا ا

ل التمويل تعتمد الدولة في ذلك على املصادر الخارجية كما تحرص وتعمل على الرتباط هذه التنمية بوسائ

زيادة وتنمية مصادرها الداخلية ملا لهذه املصادر من امتيازات وما تتصف به من ديمومة واستمرار وتعتبر 

تمد عليها الايرادات الجبائية أو الضرائب من أهم مصادر التمويل الداخلية ومن الايرادات الثابتة التي تع

الحكومة الجزائرية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية فاملطلع على قوانين يجد أن الدولة تعتمد دائما على 

البحث عن تشريع ضريبي جديد محكم يساهم بدوره في رفع هذه الايرادات ويعمل على تشجيع املكلفين 

تستعملها إلرغام املكلفين على دفع  والحد من ظاهرة التهرب والغش الضريبي وبمعنى أخر ايجاد سبل ضغط

املستحقات الجبائية وبالتالي تحصيل ألاموال املفتقدة ولذلك أقرت جل التشريعات الجبائية الرقابية كوسيلة 

 .حتمية وضرورية للحد من هذه الظاهرة بغية الزيادة في الايرادات الجبائية للدولة

 

ة كما خصصت مصلحة تسمى املديرية الفرعية ولهذا الغرض كلفت الادارة الجبائية بهذه املهم

للرقابة الجبائية على مستوى مديرية الضرائب الوالئية وسخرت لها الامكانيات املادية والبشرية لقيام املهمة 

الرقابية على أحسن وجه وبعنوان الرقابة الجبائية فانه يندرج تحتها عدة أشكال وعليه قمنا باختيار موضوع 

لى دراسة هذه ألاشكال وجميع الاجراءات املتخذة من إوتطبيقاتها العملية الذي نتطرق فيه  الرقابة الجبائية

 .الادارة الجبائية

 

وباعتبار أن النظام الجزائري نظام تصريحي يعتمد أساسا على تصريحات املكلفين بالضريبة بمعنى 

باملراقبة قصد محاربة الغش والتهرب املكلف بالضريبة له الحرية في التصريح باملقابل تقوم ادارة الضرائب 

الضريبي وفي هذا الاطار تتعدد الوسائل وألاليات الرقابية التي تساعد بشكل كبير في كشف العمليات 

وبناءا على هذا تسهر الادارة الضريبية على تطبيق  التدليسية وتبني العمليات التي من شأنها مخالفة النظام،

الحفاظ على أموال الدولة باعتبار أن هذه ألاخيرة هي مجرد كيان له وجود  تمكنها من يجميع الاجراءات الت

 .مستقل أي أنها ال تستطيع وحدها املحافظة على ممتلكاتها

 

 :اشكالية البحث

  :التالي  ومن هنا نطرح التساؤل الرئيس ي

 مامدى فعالية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي ؟

 :الاشكالية يمكننا طرح ألاسئلة الفرعية التاليةعلى أساس هذه 

 ما مفهوم كل من الرقابة الجبائية والتهرب الضريبي؟-1

 ما هي أهداف الرقابة الجبائية ؟-2

 ؟أن تواجهها الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي وماهي الصعوبات التي يمكن-3
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 :فرضيات البحث

 :السابقة نطرح الفرضيات التاليةولإلجابة على الاشكالية 

 .تعتبر الرقابة الجبائية وسيلة فعالة ملكافحة ظاهرة التهرب الضريبي -

 .الرقابة الجبائية لها عدة أشكال مختلفة تتكامل فيما بينها-

 .يتوقف حجم التهرب الضريبي على مدى فعالية الرقابة الجبائية-

 

 :أسباب اختيار املوضوع

 .اختيار املوضوع هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةمن أهم أسباب 

 :ألاسباب الذاتية

 .امليول الشخص ي للتعرف على ظاهرة التهرب الضريبي-

 .عدم تعمقنا لهذ ا املوضوع في مسيرتنا الدراسية-

 

 :ألاسباب املوضوعية

 .اعتبار هذا املوضوع من مواضيع الساعة ذات الصلة بالواقع الحالي-

تحتلها الرقابة الجبائية في النظام الضريبي دفعتاه الى البحث وعن مدى مساهمتها في القضاء على املكانة التي -

 هذه الظاهرة

الانتشار الواسع لظاهرة التهرب الضريبي على املستوى الوطني بصفة عامة وعلى املستوى املحلي في والية -

 .مستغانم بصفة خاصة

 

 :أهداف الدراسة

 :املرجوة من حالل بحثنا فيما يلييمكن تلخيص الاهداف 

 .ايجاد الاجابة عن التساؤالت املطروحة سابقا-

 .التعرف على آليات تفعيل الرقابة الجبائية القائمة على مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي-

 الوقوف على قدرة الرقابة الجبائية على مكافحة التهرب الضريبي والتطلع على مختلف املعوقات التي تحد من-

 .فعاليتها

 

 :أهمية الدراسة

 :يمكن ايجاز أهمية البحث فيما يلي

 .تكمن أهمية البحث في ابراز الدور الفعال الذي تلعبه الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي-

 .محاولة معرفة أبعاد وأهمية الرقابة الجبائية-

 .ابراز آلاثار السلبية للتهرب الضريبي-
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 :البحثمنهجية 

من أجل الاجابة على الاشكالية املطروحة واثبات صحة الفرضيات استندنا في بحثنا على منهجين 

 :رئيسيين

املنهج الوصفي حيث يعتمد على اعطاء صورة خاصة باإلطار النظري عن الرقابة الجبائية ومساهمتها في -

 .محاربة التهرب الضريبي

ور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي عن طريق دراسة حالة املنهج التحليلي حيث ركزنا على اظهار د-

 .وما تم استخالصه من نتائج

 

 :حدود البحث

بحثنا يندرج ضمن مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر شعبة العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد 

 س مستغانمعلى مستوى جامعة عبد الحميد بن بادي 2121-2112وتسيير املؤسسة للسنة الجامعية 

 .2121- 13-03 الى غاية 2121-12-12امتدت فترة التربص من تاريخ 

 

 : السابقة تراسالدا

 العلوم ،كلية تلمسان جامعة بنوك و مالية ،تخصص ماجيستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة الغني عبد بوشرى  -

 الجزائري  الضريبي التهرب مكافحة في الجبائية الرقابة فعالية ،بعنوان التسيير علوم و التجارية و إلاقتصادية

 آثارها تقييم و الجبائية الرقابة إحصائيات تحليل خالل من الجزائر في الضريبي التهرب واقع سةارد( 1222-2112)

 . الضريبي الغش و التهرب مكافحة في
 

 الاقتصادية العلوم كلية ، ورقلة جامعة ، الاقتصادية العلوم في ماجيستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة نصر رحال-

 الصغيرة للمؤسسات الضريبي التهرب ظاهرة تشخيص محاولة بعنوان(2007-2006) التسيير علوم و التجارية و

 . الوادي والية- حالة ،دراسة املتوسطة و

 

  :هيكل البحث

نظريين  فصلين ة على الاسئلة املطروحة في اشكالية البحث تم تقسيمه الى ثالث فصول بلإلجا

 :والفصل ألاخير تطبيقي

مفاهيم عامة حول الرقابة  نا فيهتحت عنوان الاطار املفاهيمي للرقابة الجبائية تناول الفصل ألاول جاء في 

 .الجبائية وكذا أسباب وصعوبات تفعيلها

 

طار املفاهيمي للتهرب الضريبي أي تشخيص الظاهرة محل إلا  جاء تحت عنوان الفصل الثانيأما 

 .الدراسة
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سقاط الجانب التطبيقي على إرائب بوالية مستغانم حيث قمنا بضميدانية بمديرية الدراسة   الفصل الثالث

  . من خالل تربص على مستوى مديرية الضرائب لوالية مستغانم تم فيه دراسة بعض الحاالت الجانب النظري 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 الفصل ألاول 

 الاطار املفاهيمي للرقابة الجبائية
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 :تمهيد

اذ يعتبر ، حدى ألادوات الفعالة للمؤسسات ومصلحة الضرائب على حد سواءإتعد الرقابة الجبائية 

الضريبي الذي يخول لإلدارة الضريبية مراقبة التصريحات ومعاينة ألاخطاء والنقائص وإلاعفاءات النظام 

 .وكذلك عدم احترام الالتزامات من قبل املكلفين بالضريبة

فاملكلف هو الذي يحدد أسس الضريبة وفقا ، وبما أن النظام الضريبي الجزائري ذو طابع تصريحي

لكن لم يصل املكلف بالضريبة الى التجرد من أنانيته بصورة  املعمول بها،للنصوص التشريعية والتنظيمية 

لذا فانه من الطبيعي أن تتوقع من ، كاملة بحيث ينظر الى الالتزام على أنه واجب وعبئ كبير على قدراته املالية

 .جانب بعض املكلفين بتفادي دفع الضريبة والتخلص منها

هم املفاهيم والجوانب املتعلقة بالرقابة الجبائية  وهذا بتناول وعليه سيتم التطرق في هذا الفصل ل 

 .أسباب وصعوبات الرقابة الجبائية وآليات تفعيلها، ثالث مفاهيم أساسية حول الرقابة الجبائية
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 مفاهيم أساسية حول الرقابة الجبائية :املبحث ألاول 

فالرقابة لها دور فعال في ، جزء من عمل املؤسسة التي تريد أن تعظم أرباحها تعد الرقابة الجبائية

 1.تحقيق الاهداف املختلفة حيث تقوم بتقييم عمل املؤسسة وذلك بإعطاء نتائج أعمالها

 

 مفاهيم حول الجباية :املطلب ألاول 

 الرسم-1

 خاصة تنفرد الدولة بأدائها،الرسم هو مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة الى خدمة 

 2.كالرسوم القضائية التي يدفعها من يطلب من الدولة اظهار حقه عن طريق القضاء

مبلغ من النقود يدفعه الفرد الى الدولة أو غيرها من أشخاص القانون " :كما يمكن تعريفه على أنه

 ".عامة يترتب عليها منفعة، العام جبرا مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له

 

 الضريبة-2

ان تعدد تعاريف الضريبة كانت نتيجة التطورات العديدة التي مرت بها عبر الزمن سواءا من ناحية 

فهناك من يعتبرها أداة لتحقيق ألاهداف املالية وهناك من يعتبرها وسيلة الدولة  طبيعتها أو خصائصها،

 :الضريبة ما يليومن أهم التعاريف التي عرفت بها ، املالية للتنمية

ليس في مقابل ، هي مبلغ من النقود تجبر الدولة والهيئات العامة املحلية الفرد على دفعه اليها بصفة نهائية -

 .3انتفاعه بخدمة معينة، وانما لتمكنها من تحقيق منافع عامة

العامة فيما بينهم  هي اقتطاع اجباري تقوم به السلطة العامة على أموال ألافراد قصد توزيع ثقل ألاعباء -

 4.بإنصاف

هي فريضة الزامية تحددها الدولة ويلتزم املعمول بها بأدائها بال مقابل تمكينا من القيام بتحقيق أهداف  -

 5.املجتمع

ومن خالل هذه التعاريف يمكن ان نقول بأن الضريبة اقتطاع مالي تقطعه الدولة جبرا من الافراد 

 .من اجل تحقيق منفعة عامة

  

                                                 
 63ص  – 1002 -الجزائر -ديوان املطبوعات الجامعية -املالية العامة حسين مصطفى حسين، - 1
 213ص  -لبنان دون ذكر سنة النشر –الدار الجامعية  -مبادئ املالية العامة -زينب حسين عوض هللا - 2
 211ص  ،نفس املرجع ،زينب حسين عوض هللا - 3
 00ص  1006-الجزائر  -دار هومة -مساهمة في دراسة املالية العامة –اعمر يحياوي  - 4
 221ص  – 1000مصر  –الاسكندرية للكتاب  -لعامةمبادئ املالية ا –حامد عبد املجيد دراز  - 5
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 الجباية -3

هي مجموع الاقتطاعات الاجبارية املفروضة من طرف الدولة والتي تضم الضرائب :مفهوم الجباية

وتأخذ الضرائب حصة ألاسد من الجباية من حيث حجم  والرسوم وألاتاوات واملساهمات الاجتماعية،

دفعه اياها كما هو الشأن املداخيل ومجال فرضها ولن الضريبة ال ترتبط بخدمة مباشرة يتلقاها املكلف نظير 

 .1بالنسبة للرسم

 

 أهدافها و  مفهوم الرقابة الجبائية :املطلب الثاني

 مفهوم الرقابة الجبائية-1

تعرف الرقابة الجبائية على انها فحص لتصريحات وكل سجالت ووثائق ومستندات املكلفين 

وذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات التي  بالضريبة الخاضعة سواء أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية،

 .تحتويها ملفاتهم الجبائية

 

كما تعرف على أنها مجموع العمليات التي تقوم بها الادارة الجبائية قصد التحقق من صحة 

ومصداقية التصريحات املكتتبة من طرف املكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي الى 

 .فع الضريبة تقويمهاالتملص والتهرب من د

 

 أهداف الرقابة الجبائية-2

من خالل التعاريف السابقة للرقابة الجبائية يمكننا استخالص بعض ألاهداف التي تسعى الى 

 2:تحقيقها واملتمثلة في

 :الهدف القانوني-2-1

 وألانظمة،يتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات املالية للمكلفين للقوانين 

 .ولذلك تركز الجبائية على مبدأ املسؤولية واملحاسبة ملعاقبة املكلفين بالضريبة عن أية انحرافات أو مخالفات

 

 :الهدف الاداري -2-2

والتي ، تؤدي الرقابة الجبائية دورا هاما لإلدارة الضريبية من خالل الخدمات واملعلومات التي تقدمه

 :يمكن تحديد النقاط التالية

 .تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه الى أوجه النقص و الخلل في التشريعات املعمول بها -

وهذا يساعد الادارة الجبائية في املعرفة وإلاملام بأسبابها كتقييم ألاثر ، تحديد الانحرافات ككشف ألاخطاء-

 بالتالي اتخاذ القرارات املناسبة ملواجهة املشكالت التي تنجم عن ذلك

 .تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد الاحصائيات مثل نسب التهرب الضريبي -

                                                 
 13ص  -1001-الجزائر  – 1ط –ديوان املطبوعات الجامعية  –اقتصاديات املالية العامة  –محمد عباس محرزي  - 1
كلية العلوم الاقتصادية  –مذكرة ماستر  –ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي  الرقابة الجبائيةات اجراء آليات و  –يت بلقاسم المية آ - 2

 62 -60ص  – 1026جامعة البويرة  –والتجارية وعلوم التسيير 
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 : الهدف املالي والاقتصادي-2-3

تهدف الرقابة الجبائية الى املحافظة على ألاموال العامة من التالعب أي حمايتها من كل ضياع بأي 

التالي زيادة الاموال املتاحة لالنفاق شكل من ألاشكال وهذا لضمان دخول ايرادات أكبر للخزينة العمومية وب

 .العام مما يؤدي الى زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع 

 

 :يتمثل في :الهدف الاجتماعي -2-4

 أو تقصيره في أداء وتحمل واجباته اتجاه املجتمع محاربة انحرافات املمول بمختلف صورها، -

 1بين املكلفين بالضريبة تحقيق العدالة الجبائية -

 

 الجبائية أشكال الرقابة : املطلب الثالث

 :الرقابة العامة-1

العامة على مستوى مفتشيات الضرائب وفي هذا املستوى يتم التمييز بين نوعين من  تتم الرقابة

املكلفين يقوم رئيس املفتشية بمراقبة وفحص تصريحات ، الرقابة الشكلية و الرقابة على الوثائق: الرقابة

بالضرائب وتتم الرقابة على شكل فحص تمهيدي هذا النوع من الرقابة ينجز من غير تنقل أو اجراء أبحاث 

 2.خاصة من طرف مصلحة الضرائب وتتم بمكتب املراقبة على مستوى ملف املكلف بالضريبة

 

 :الرقابة الشكلية-1-1

دائرة الاختصاص والتابعة ملكان ممارسة تتم هذه الرقابة عموما على مستوى مفتشية الضرائب في 

وتنجز كل سنة وتعتبر كمرحلة تمهيدية وكخطوة اولى وهي تشمل مجموع   .النشاط الخاضع للضريبة

 :التدخالت التي تهدف الى 

مع عدم اجراء اي تقدير او مقارنة بين تلك .تصحيح الاخطاء املادية املحتملة واملثبتة على التصريحات -

 .واملعلومات التي تملكها الادارةالتصريحات 

يعتمد على الكيفية التي تم بها ملئ هذه  يعتمد على صحة الارقام املصرح بها قدر ما هذا النوع من الرقابة ال-

 .التصريحات

 .تهدف الى التأكيد من هوية وعنوان املكلف بالضريبة-

 3.كشف املعلومات او العناصر املهملة وتكليف في حالة الاستحقاق املكلف بالضريبة بتصحيح هذه الاغفاالت-

 

 :الرقابة على الوثائق-2-1

عكس الرقابة الشكلية حيث تتطلب احضار الوثائق يجب ان تكون شاملة وتتم على مستوى ومحتوي 

مجموع الاعمال املنجزة والتي خاللها تقوم املصالح  اذن فمراقبة الوثائق هي.ومضمون التصريحات املقدمة 

                                                 
 .61، ص املرجع السابق، أيت بلقاسم المية - 1
 74ص  -1001 -الجزائر -مذكرة ماجستير جامعة بسكرة – املعلومات املحاسبية والرقابة الجبائية ،سهام كردودي - 2
 13-11ص -1027-الجزائر-جامعة بسكرة-مذكرة ماستر–هرب الضريبي تالرقابة الجبائية كأداة ملحاربة ال-عبد الجليل الخذاري - 3
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وبصفة .املعنية بإنتاج فحص انتقادي للتصريحات والوثائق اعتمادا على املعلومات املشكلة للملف الجبائي 

 1.خاصة تلك التي تمثل زيادة في رقم الاعمال

 

 :ومن امثلة ذلك

العالج تتعامل ادارة الضرائب بالتنسيق مع عيادات التوليد وقاعات  ,النشاطات الطبية وشبه الطبية-

مصلحة الضمان الاجتماعي التي تقدم لها سنويا كشوفات فردية تبين فيها عدد الفحوص املجراة من طرف 

 .كما هي واردة في اوراق العالج لألتعابكل طبيب مع توضيح املبالغ الاجمالية 

الضبط للمحكمة التي تقوم بتقديم كشوفات القضايا التي وذلك بالتنسيق مع كتابة .اما بالنسبة للمحاميين -

 .يترافع عنها كل محامي

 

 الرقابة املعمقة -2

الفحص املحاسبي والفحص املعمق ملجمل الوضعية الجبائية :وفيها يتم التمييز بين نوعين من الرقابة 

للمكلفين بالضريبة الخاضعين  ة الفرعية للرقابة الجبائية بفحص جبائي ومحاسبييتقوم نيابة املدير ، للمكلف

وتشمل كذلك املكلفين املقترحين  للنظام الحقيقي الدين ال يتعدى رقم أعمالهم السنوي مليار ونصف سنتيم،

 2:من طرف املفتشيات اعتمادا على معايير منها

 

 التصريح بالعجز املكرر  -

 .النقص املستمر في الربح املحقق -

مما سبق يتضح جليا أن الرقابة الخارجية تهدف الى التأكد من صحة التصريحات الجبائية بمقارنتها مع 

 :مصادر خارجية وتكتس ي شكلين

 الفحص املحاسبي للمؤسسات امللزمة بمسك املحاسبة -

 الفحص املعمق ملجمل الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة -

 

 :الفحص املحاسبي -2-1

 حاسبي هو عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف الى فحص في عين املكان،ان الفحص امل

امللفات املحاسبية ومقارنتها بعناصر الاستغالل لذلك تبين أن الذين يعنيهم الفحص املحاسبي هم ملزمين 

 .بمسك الدفاتر والوثائق املحاسبية التي أكد عليها القانون التجاري والجبائي

 

                                                 
 12ص -مرجع سابق–سهام كردودي  - 1
 26ص  ،1022- 1020طبعة، الغش والتهرب الضريبي الجزائري ، رحال نصر، عوادي مصطفى - 2



الاطار املفاهيمي للرقابة الجبائية                                             الفصل ألاول                       

 

12 

ارجية كالدفاتر خالجبائية بمقارنتها بالعناصر ال التأكد من صحة التصريحاتهذا الفحص يسمح 

اذ بواسطتها يتأكد العون املراقب من صحة تصريحات املكلفين بالضريبة وذلك من خالل النتائج ، املحاسبية

 1املحددة عن طريق املحاسبة

 

 :الفحص املعمق ملجمل الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة -2-2

الذي يقوم على مراقبة شخص لشخص طبيعي للتأكد بأن تطور ونمو امالكه وأمواله تتوافق مع هو 

املداخيل املصرح بها وهي تعرف بأنها مجموع العمليات وألابحاث التي تهدف الى كشف الفارق املوجود 

بالضريبة فيما  واملتوقع بين الدخل املصرح به والدخل الحقيقي بمقارنة مدى الانسجام بين مداخيل املكلف

 .بينها من جهة وبين حالته املادية وعناصر وطرق معيشته واملظاهر الخارجية من جهة أخرى 

 

وتعتبر مجموعة املعلومات التي توجد بحوزة الادارة الجبائية املصدر الاول الذي يعتمد عليه العون  

واملوجودة لدى املصالح والهيئات التي  بعد أن يجمع كل الوثائق والعناصر الضرورية، املحقق واملباشر للعملية

 .يتعامل مع املكلف بالضريبة

  

                                                 
 26ص  ،من قانون الاجراءات الجبائية -02-10املادة  - 1
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 1شكال الرقابة الجبائيةهيكل تنظيمي ل : (1-1) رقم الشكل

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

الجزائر -2ط–دون ذكر دار النشر  -الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري  -مصطفى عوادي ويونس زين: املصدر

 .11ص: املصدر-2111

  

                                                 
دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية املسيلة خالل الفترة  فعالية الرقابة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي، سعدي يحيى، بلواضح الجيالني،1

 14، ص1027جامعة املسيلة، التجارية، ،مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم(1004-1021)

 أشكال الرقابة الجبائية

 رقابة

 شكلية

 الرقابة املعمقة الرقابة العامة

 الفحص 

 املحاسبي

املعمق الفحص  الرقابة على الوثائق

 ملجمل الوضعية
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 أسباب وصعوبات الرقابة الجبائية وآليات تفعيلها :املبحث الثاني

 أسباب الرقابة الجبائية :ألاول  املطلب

تختص الادارة الجبائية بتطبيقه  هناك عدة أسباب دعت الى ضرورة ايجاد نظام رقابي جبائي، 

بصفتها الجهاز الفني الذي يخول له مسؤولية تنفيذ التشريع الجبائي عن طريق فرض وتحصيل الضرائب 

 .والرقابة عليها سعيا لتحقيق ألاهداف الجبائية

 :هناك سببين رئيسيين للقيام بالرقابة الجبائية في الجزائر والذي يمكن تلخيصها فيما يلي

 

 :الرقابة الجبائية كوسيلة ملتابعة التصريحات الجبائية -1

لن املكلف هو من يحدد بنفسه أسس ، تعد الرقابة الجبائية وسيلة هامة ملتابعة النظام التصريحي 

وعن طريق الرقابة الجبائية يتم التأكد من صحة هذه ، لالدارة الجبائيةفرض الضريبة ويصرح بها 

 1.التصريحات املكتتبة وضمان مصداقيتها وصحتها كما تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية

 

 :الرقابة الجبائية كوسيلة ملكافحة التهرب الضريبي -2

الغش أو تخفيض العبء الضريبي بشتى بعض املكلفين بالضريبة الى  نظرا لسباب متعددة يلجأ

لذلك فان مكافحة هذه املمارسات التدليسية يعتبر من أولويات الادارة الجبائية  الطرق وألاساليب الشرعية،

والتي تمتلك سلطات وصالحيات واسعة يمارسها وذلك عن طريق تقنيات مختلفة ومتعددة على مختلف 

الجبائية التي تعد ألاداة الضرورية ملكافحة الغش الضريبي والتي تشكل أصناف املكلفين والتي من بينها الرقابة 

 2.ضمان لتحقيق مصالح الخزينة العمومية

 

 صعوبات الرقابة الجبائية :املطلب الثاني

تعترض الرقابة الجبائية عدة معوقات تمس بنظام الرقابة الجبائية في حد ذاتها ومن أبرزها ضعف 

 . التطورات الاقتصادية والتكنلوجيا وعدم مواكبة برمجة امللفات

 

 ضعف برمجة امللفات-1

لن وجود برنامج سنوي واحد يخضع  الشديد من حيث التوقيت، بالبطءتتميز عملية برمجة امللفات 

بحيث نجد أن مفتشية الضرائب هي  للتصفية في أكثر من مرحلة يؤثر سلبا على اعداد واختيار القضايا،

أما املصادقة واملوافقة على عدد امللفات الخاضعة للرقابة فهو من ، واختيار امللفاتاملختصة ببرمجة 

                                                 
قاملة، يومي  71ماي  1ة شرقي، مسار التحقيق املحاسبي في اطار الرقابة الجبائية، امللتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر، جامعة جمع - 1

 7ص  ، 1021اكتوبر  10- 11
- 11قاملة، يومي  71ماي  1في حماية النظام الضريبي امللتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر، جامعة  منى مقالتي، دور الرقابة الجبائية - 2

 1ص  ، 1021اكتوبر  10
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وهو الذي يستغرق وقتا طويال ويعيق مباشرة أعمال الرقابة الجبائية  اختصاص الهياكل الجهوية واملركزية،

 1.الى مراقبة جديدة ويضعف روح املبادرة لدى املراقبين التمام عملية املراقبة في أقل وقت ممكن والانتقال

 التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا( مسايرة)عدم مواكبة-2

 

وهذا  ان نظام الرقابة الجبائية القائم ال يتالئم والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحاصلة،

خصوصا ببروز املعامالت الالكترونية والقائمة على ، حتما سيؤدي الى زيادة تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي

بعيدا عن الاعتماد على املستندات والدفاتر والسجالت  أساس النقل والتداول وتشغيل الحسابات الاكترونية،

 2.التقليدية املعروفة في املحاسبة في ظل بيئة التجارة التقليدية

ومراجعة والتأكد من اكتمال صفقات التجارة ألامر الذي يعيق ويصعب على املراقب الجبائي بفحص 

 3.الالكترونية

 

 آليات تفعيل الرقابة الجبائية :املطلب الثالث

ألامر الذي يتطلب من هذه الاخيرة اتخاذ ، تتوقف فعلية الرقابة الجبائية على فعالية الادارة الجبائية

صالح الرقابة الجبائية في القيام بمهمتها التي من شأنها تفعيل دور م، مختلف الاجراءات التحسيسية واملادية

واملتمثل في ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي اللتان تؤثران على الحصيلة  وتحقيق الهدف من وجودها،

 :الضريبية وعليه نستعرض مجموعة من الحلول 

 

اتباع سياسات رشيدة ومتطوعة في ايصال الوعي الجبائي ونشره  على الادارة الجبائية :الضريبينشر الوعي -

بين املواطنين من خالل تجسيد مختلف الوسائل العصرية كوسائل الاعالم بنشر مقاالت في الجرائد واملجالت 

برمجة حصص ، عن أهمية الضرائب كمورد اقتصادي عام للدولة يساهم في تغطية النفقات العامة

وما ينتج عنها عقوبات  وات اعالمية نتناول مواضيع وحاالت جبائية معينة واملخالفات،تلفزيونية وتنظيم ند

 4.مما يجعله ملتزما اتجاه واجباته الجبائية، جزائية ما يسهل الفهم والاستيعاب لدى املكلف

 

ت البشرية ان تدعيم الجهاز الاداري باالمكانيا :تطوير الامكانيات البشرية ورفع أعوان الرقابة الجبائية -

العالية أصبح الركيزة ألاساسية لدفع الادارة الجبائية الى أكمل وجه،اذ أصبح من الضروري على السلطات 

وتكوين اطارات متخصصة في مجال ، اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتحسين كفاءة أعوان الرقابة الجبائية

 .الرقابة الجبائية

                                                 
 جامعة تلمسان، مذكرة ماجستير، ،(1000-2000)فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر بوشرى عبد الغني، -1

 .214،ص1022
 71، ص1001الطبعة الثانية،  عمان ألاردن، دار وائل، أسس املالية العامة، أحمد زهير شامية، خالد شحادة الخطيب، - 2
 33، ص1004دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، املالية العامة والتشريع املالي والضريبي، عادل فليح العلي، - 3
مجلة الدراسات  دور الادارة الجبائية في التحصيل الضريبي عن طريق تفصيل الرقابة الجبائية في الجزائر، ،شيخي بالل،مغازي عبد الرحمان  - 4

 77ص ، 1026سنة الجبائية في الجزائر 
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، بغية تحسين أداء مصالح الرقابة الجبائية، الوسائل املادية املتطورةبتوفير  :تطوير الجهاز الاداري الجبائي -

والتي تساعد على  يتعين على الادارة الجبائية العمل على توفير مختلف الامكانيات والوسائل املادية املتطورة،

 1.انجاز املهام وفق أسلوب عصري ومتطور 

 

لذي يعرفه التشريع الجبائي الجزائري والذي يشكل نظرا للقصور والغموض ا :تحسين التشريعات الضريبية -

 :عائق أمام عملية الرقابة الجبائية يتعين على املشرع القيام بما يلي

  تعديل وتحسين قانون الاجراءات الجبائية ومختلف القوانين واللوائح الضريبية حتى تصبح أكثر

 ان الادارة الجبائيةوضوحا ومرونة في التطبيق سواء من قبل املكلفين أو من قبل أعو 

 - ،وأن تشمل  كما يجب على املشرع العمل على تحقيق التناسق بين القوانين واللوائح الضريبية

 2 .جميع املكلفين املعنيين باملساهمة في املردودية الجبائية

 -  تقليل عدد الضرائب وتعديلها مع العمل على ايجاد ضرائب بسيطة. 

 -  تبسيط أحكام قوانين الضرائب واجراءات تنفيذها باالضافة الى توضيح الاعفاءات الضريبية. 

 

 :لتحقيقها البد من توفير مجموعة من الاجراءات منها :تحقيق العدالة الضريبية -

 أن تصيب جميع الدخول حتى ال يشعر املكلف أن هناك من يحقق ايرادات وال  :شمولية الضرائب

 .الضرائبيدفع 

 أن يكون املعدل في حدود املعقول لن املعدل املرتفع يترك أثر سلبي على نسبة  :معدل الضريبة

 .املكلف

  حيث يجب مراعاة الحالة الاجتماعية للمكلف وذلك بالتحديد الدقيق لقدرته  :عفاءات الضريبيةالا

 .التكلفية مع تشجيع املكلفين على مسك الدفاتر التجارية

 :وذلك من خالل مايلي :ي فرض العقوباتالتشديد ف- 

 عادة النظر في العقوبات املفروضة على املهربين مع التأكيد على أن الغش والتهرب الضريبي يعني ا

 .الاعتداء على حقوق أفراد املجتمع كافة

 تقديم ة على املكلفين املتهربين وأيضا على اللذين ال يقدمون أو يتهاونون في تطبيق العقوبات الجزائي

 .التصريحات املطلوبة أو يقدمون تصريحات خاطئة

 

وهذا هو الحل املستهدف من قبل كافة الاصالحات : تحسين العالقة بين الادارة الجبائية واملكلف بالضريبة-

أي أن الادارة . حيث تتوقف هذه العملية على كل الطرفين. الجبائية واملشاريع التي تتبناها الادارة الجبائية

إذ عليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين هذه . ئية واملشاريع من جهة واملكلف بالضريبة من جهة أخرى الجبا

 .العالقة

                                                 
 0ص  ،املرجع السابق منى مقالتي، - 1
 14، ص1022-1020طبعة  الغش والتهرب الضريبي الجزائري، رحال نصر، عوادي مصطفى، - 2
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 :الفصل ةخالص

للتأكد من صحة التصريحات  تعد الرقابة الجبائية  من أهم الاجراءات التي تقوم بها إلادارة الجبائية

والعمل . املقدمة كما تعتبر أداة قانونية في يد الادارة تسعى من خاللها إلى مراقبة املكلفين في تأدية واجباتهم

 .على اكتشاف كل ألاخطاء واملخالفات املسجلة

 

سير ولتحقيق هذه ألاهداف املرجوة من عملية الرقابة الجبائية، عمل املشرع على تنظيم مراحل 

 .عملية الرقابة، وكذلك تنظيم ادارية وأسند من لكل من هذه مصالح مهام خاصة بها

 

بي وأسباب والطرق التي تؤدي إلى يوسيتم في الفصل املوالي التعرف أكثر على الغش والتهرب الضر 

 .بي وأثارها على اقتصاد الدولةيمحاولة الغش والتهرب الضر 
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
الاطار املفاهيمي للتهرب الضريبي
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 :تمهيد

بحيث يؤدي إلى  ،ثارا سلبية على املستوى املالي والاقتصادي والاجتماعيأيخلف التهرب الضريبي 

ترتب عن ذلك اختالل التوازن يو ،الاضرار بالحزينة العمومية نتيجة حرمانها من جزء مهم من املوارد املالية 

املالي للدولة تسعى الدولة ملكافحة بمختلف الطرق والاساليب ولبلوغ ذلك كان من الضروري على الدولة اتباع 

باعتبار أن الرقابة  ،تحقيق اهداف املرجوة من نظامها الرقابيرقابة جبائية فعالة تكمن فعاليتها من خالل 

كما تعتبر الوسيلة الردعية الاكثر مالءمة العادة استرجاع .سيا في مكافحة التهرب الضريبي اتلعب دورا اس

يتها إال بعد تقييم قدراتها من عدمها في تحقيق الاهداف لمكن الحكم بفاعألاموال محل التهرب الا أنه ال ي

 .لبيات التي تحققها في مكافحة التهرب الضريبيسبلوغها ذلك من خالل املزايا وال ملرادا

 

 : وعليه سيتم التطرق هذه الظاهرة بالشرح والتفصيل من خالل من خالل مبحثين هما كالتالي

 .يعموميات حول التهرب الضريب: املبحث ألاول 

 .التهرب الضريبيفعالية الرقابة الجبائية في مكافحة : املبحث الثاني
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 عموميات حول التهرب الضريبي :املبحث ألاول 

الضريبي التي أصبحت من الواجب مكافحتها والتخلص منها وهذا ال يتم الا عن ان ظاهرة التهرب 

طريق معرفة طبيعتها وأسبابها والاملام بمختلف الطرق التي من املمكن أن تكون منفذا بغية تكوين صورة 

 .بسيطة حول هذه الظاهرة لنتمكن من مكافحتها بطريقة فعالة

 

 مفهوم التهرب الضريبي  :املطلب ألاول 

باختالف الضريبة املراد التهرب منها ه وأشكاله أنواعكما تختلف التهرب الضريبي يختلف مفهوم 

 .منها اهيمفاملبعض الى  التطرق ومنه يمكن ،

 

 مفهوم التهرب الضريبي

يعرف التهرب الضريبي على أن يسعى امللزم بالضريبة للتخلص منها رغم تحقق الواقعة املنشئة للضريبة -1

 1.سلوك احتيالي للتخلص من عبئها فيعمد الى

 

ون مخالفة التهرب املشروع هو الذي ال جرم فيه حيث يتجنب املكلف تحمل الضريبة أو الالتزام بها د -2

ذلك باالبتعاد عن مواطن التكليف أو الاستفادة من بعض الثغرات املوجودة في  ، بيةيأحكام التشريعات الضر 

من خالله املكلف باستغالل بعض الثغرات القانونية للتوصل الى عدم والتهرب املشروع يقوم  ، القانون 

يقوم املكلف باالستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ، ولتحقيق هذه الغاية ، الالتزام بدفع الضريبة املترتبة عليه

 ، هاملعرفة طرائق التخلص من الضريبة مستندين في ذلك الى خلل أو ثغرات في التشريع الضريبي ومن أمثلت

أو كأن تفرض ، عندما يهب شخص أمواله خالل حياته الى ورثته تهربا من دفع ضريبة التركات بعد وفاته

 2.ضرائب عالية على ألامالك العقارية فيتمتع الشخص على اقتناء العقارات وبذلك ال يدفع الضريبة

 

 أنواع التهرب الضريبي :املطلب الثاني

 :وهما كالتالييوجد نوعان من التهرب الضريبي 

 (تجنب الضريبيال)التهرب املشروع -1

نتيجة استفادته من بعض الثغرات املوجودة في ، ويقصد به تخلص املكلف من أداء الضريبة

أي باالستفادة من الثغرات القانونية التي تتيح له التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون ، التشريع الضريبي

وذلك كأن تلجأ بعض الشركات الى توزيع أرباحها على شكل أسهم مجانية ، هناك مخالفة للنصوص القانونية

وكذلك كإنتاج بعض السلع ، لصالح مساهميها للتخلص من أداء الضريبة على ايرادات القيم املنقولة

                                                 
 602ص  ، 6002 ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، ديوان املطبوعات الجامعية ، املالية العامة، علي زغدود - 1
 .612ص  املرجع السابق،، أحمد زهير شامية، خالد شحادة الخطيب - 2



 الفصل الثاني                                                                     الاطار املفاهيمي للتهرب الضريبي

 

21 

أو قد يحدث التهرب املشروع ، تجنبا ألداء ضريبة الانتاج، بمواصفات تختلف عن املنصوص عليها في القانون 

 1.قانون الضريبيلريق الاستفادة من ثغرات اعن ط

 

 (الغش الضريبي)التهرب الغير املشروع -2

وهو مخالفة لألحكام القانونية بوسائل الغش والاحتيال للتخلص من دفع الضريبة مرتكبا بذلك  

نية وفي اغلب الاحيان تكون هذه املخالفة صريحة وموصوفة وتتضمن ، جريمة مالية يعاقب عليها القانون 

 :2ومن امثلة التهرب غير املشروع مايلي، املكلف في التهرب من الضريبة

عدم تقديم املكلف تقريرا ضريبيا عن النشاط الخاضع للضريبة ومعتمدا في ذلك عدم وجود مقر لنشاطه او -

 .يعمد لنقل نشاطه او يعمد لنقل نشاطه من جهة اخرى 

يرفق جميع البيانات والوثائق  يتضمن جميع نشاطاته او ال قيام املكلف بتقديم تقرير غير صحيح بحيث ال-

املؤيدة ملا هو مسجل في التقرير الضريبي او يقوم بإرفاق بيانات او وثائق غير صحيحة وهو يهدف الى التخلص 

 .يدرج ايراداته معتمدا تخفيض قيمة الضريبة املترتبة عليه من دفع الضريبة او قد ال

 

 وأثار التهرب الضريبيأسباب  :املطلب الثالث

 سباب وأثار التهرب الضريبيأمن خالل هذا املطلب سنتطرق الى 

 أسباب التهرب الضريبي -1

هناك عدة أسباب تؤدي الى التهرب الضريبي وتنقسم هذه ألاسباب الى نوعين أسباب مباشرة وأسباب غير 

 :مباشرة وتتمثل فيما يلي

 

 ألاسباب املباشرة-1-1

 :ألاسباب فيما يليتتلخص هذه 

لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتماالت التهرب : ألاسباب التشريعية-1 -1-1

من أخطر الوسائل التي يلجأ اليها  ، الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو التخفيضات

تعقد ، السلبي له أي عدم وجود وعي منهي من ناحية الكفاءةاملوظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب 

 3.وعدم استقرار التشريعات الجبائية

 

                                                 
للعلوم الادارية  مجلة الفاسدية، (دراسة ميدانية في الهيئة العامة فرع الديوانية )دوافع التهرب الضريبي في العراق ،م حيدر عودة كاظم.م - 1

 .636ص، 6012سنة، جامعة الفاسدية، قسم املحاسبة، كلية الادارة والاقتصاد، 6العدد، 11املجلد، والاقتصادية
 .163ص، املرجع السابق، عادل فليح العلي- 2
 .121ص ، 6000، العدد الثاني، 12املجلد  ، مجلة جامعة دمشق، التهرب الضريبي ، خالد الخطيبعادل  - 3
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نقص الوسائل املادية حيث أن جميع املؤسسات والقطاعات قد استفادت من  :الامكانيات املادية -1-1-2

يزاول عمله في منشآت  مشاريع عمرانية تعكس الواقع الا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي اصالح كونه

 1.موروثة من قبل الاستعمار

 

تعتبر كاجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها  :الاجراءات الادارية -1-3-1

ويبقى على الادارة الجبائية استعمال كل الاجراءات الالزمة لتفادي ذلك وتتمثل  ، من أجهزة وأعوان اداريين

 :هذه الاجراءات فيما يلي 

 

 .صعوبة تقدير الوعاء الضريبي-

 عدم املساواة في تطبيق الاجراءات-

 .تعقد الاجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة-

 .ضعف التوعية الجبائية-

 

العوامل النفسية يشعر بها املكلف تجعله يتهرب من دفع الضريبة العتقاده هناك  :ألاسباب النفسية-1-2

 2:باالضافة الى، بعدم عدالة الضريبة أو شعوره بعدم الانتماء

فالتهرب من دفعها في هذه الحالة هو نوع ، الاعتقاد السائد بأن الضريبة أداة اغتصاب الشعوب وافقارهم-

لتصبح هذه ألاخيرة وكأنها جزء ، ذا املفهوم حافزا لتنامي الكراهية للضريبةوبالتالي كان ه ، من أنواع املقاومة

 .من التكوين الوراثي البشري 

 

فهي خسارة ، سوء فهم مصطلح الاقتطاع الضريبي الذي يراه البعض مجرد أموال ضائعة بدون مردودية-

 .شخصية البد من تخفيضها كلما سمحت الفرصة بذلك

ال تستند على منطلقات عقائدية بعكس الزكاة التي تعتبر  اال نه، عدم شرعية الضريبةالاعتقاد الديني حول -

 .من أركان الاسالم

 

 ألاسباب الغير مباشرة-2

 :نذكر منها ما يلي

حيث ، باعتبار أن الضريبة تستعمل غالبا كوسيلة أو أداة في السياسات الاجتماعية :ألاسباب السياسية -2-1

، التي تتحمل الضريبة تظن أن املستفيد منها هي الطبقة التي تمتلك السلطة العمومية أن الطبقة الاجتماعية

( اقتصادية، اجتماعية)موال املحصلة في أغراض خاصة وغير مالية كما أن البعض يرى أن استخدام ألا 

                                                 
جامعة ، تخصص قانون جبائي، مذكرة مكملة ملتطلبات شهادة املاستر في الحقوق ، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري ، قرموش ليندة - 1

 .62ص ، 6012، محمد خيضر بسكرة
 12ص ، 6002، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، املالية العامة، طارق الحاج - 2
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فقات يجعل بعض الطبقات التي تتحمل الضريبة أكثر من غيرها تشعر بالظلم لعدم الاستخدام ألامثل للن

 1.العمومية وذلك من طرف الحكام

 

فقد تميزت الظروف السياسية التي سادت البالد ومنذ الاستقالل ، أما في ما يخص الحالة الجزائر

 :الى وقت قريب بما يلي

الاختيار الايديولوجي والسياس ي الذي اعتمدته السلطات العمومية غداة الاستقالل املتمثل في النظام -

حتى تلك املتعلقة ، ان له أثر مميز في تكوين وبلورة النظام الجبائي الذي لم يضطلع بأدوارهمما ك، الاشتراكي

 .باعادة توزيع املداخيل

 

مما أدى الى ، وجود موارد هامة من املحروقات جعل السلطات العمومية تعتبر املوارد الجبائية العادية ثانوية-

ومحاربة الغش الجبائي لم ، ائية حسب املعطيات الداخليةظهور نوع من التراخي في صياغة الاقتطاعات الجب

اضافة الى ان الوسائل الضرورية ملواجهة الظاهرة لم ، ومازال هذا الوضع قائما، تكن من ألاولويات الوطنية

 .تكن في متناول املصالح الجبائية

 

التهرب الضريبي ألنه كذلك فان انعدام الاستقرار السياس ي أيضا داخل الدولة عادة ما يكون سببا في 

وبالتالي عدم قدرتها على ، يولد الاحساس لدى ألافراد بعدم قدرة السلطات العامة على القيام بوظائفها

 .مطالبتهم بأداء التزاماتهم الضريبية

 

تؤدي مجموعة من الظروف الاقتصادية الخاصة باملكلف والظروف الاقتصادية  :ألاسباب الاقتصادية -2-2

 2:الى التهرب الضريبي أو عدم قيامه بواجبه الضريبي كامال ومن أهم هذه الظروفالعامة أما 

املقارنة بين ما يحصل عليه املكلف من منفعة وما يتعرض له من مخاطر بسبب تهربه من الضريبة ولعل -

بء مبلغ الضريبة يعد من العوامل الحاسمة في هذه املقارنة فيزيد ميل املكلف نحو التهرب كلما زاد ع

 .الضريبة امللقى عليه

 

اذ يرتفع ، يزداد التهرب الضريبي في أوقات ألازمات الاقتصادية وينخفض في أوقات الرخاء الاقتصادي-

متوسط دخل الفرد في فترات الرخاء الاقتصادي فيؤدي ذلك الى زيادة املقدرة الفردية على تسديد الضريبة 

بعكس فترات الانكماش التي ينخفض فيها متوسط دخل الفرد ومن ثم تدني قدرته على تسديد الضريبة 

 . لذلك فان نسبة التهرب الضريبي سترتفع فيها 

 

                                                 
، جامعة محمد خيضر ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية ،سليمان عتير - 1

 11ص  ، 6016-6011 ، بسكرة
مجلة ، علوم والتكنولوجياوزارة ال، ماجستير اقتصاد، (دراسة تحليلية)ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في العراق ، محمد صبري ،جمال طارق  - 2

 .311ص  ، 6012سنة ، 21العدد ، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة
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 آثار التهرب الضريبي -2

لذلك ، تعتبر الضريبة أداة هامة تستخدمها الدولة لتحقيق عدة أهداف مالية اقتصادية واجتماعية

فان الاخالل بالواجب الجبائي يؤثر على الدور املنوط بها وعليه فان التهرب الضريبي يؤدي الى عدة أثار سلبية 

 :يمكن تصنيفها

 

 آلثار املالية-2-1

لها دور أساس ي في تمويل خزينة الدولة باملوارد املالية الالزمة والتي توجه لتغطية ان الضريبة 

لهذا فان التملص من الضريبة بمختلف أشكاله وصوره يهدد املداخيل املالية للخزينة ، النفقات العمومية

الهدف  العامة ويتسبب في حدوث خلل ألي سياسة اقتصادية واجتماعية وهو ما يعد عائقا أمام تحقيق

وحتى تتمكن الدولة من ، الرئيس ي للضريبة واملتمثل في تمويل خزينة الدولة ومواجهة النفقات العامة للدولة

تلجأ الى البحث عن مصادر تمويل أخرى وتؤدي بالتأكيد الى احداث ضغط على التنمية  ، سد هذه الفجوة

 1:والاقتصادي للدولة ومن بين هذه املصادرالاقتصادية ملا تشكله من مخاطر على الاستقالل املالي 

 

 ، وأطلق عليه كذلك التمويل بالتضخم ، "الكتلة النقدية" وهو ضح قدر من النقود :الاصدار النقدي -2-2

 :وينتج عليه

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

 .ظهور التضخم باختالف أنواعه-

 .قدرة الشرائية للمواطنين وتدهورهاتقص ال-

 .تغيير نمط الاستهالك-

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

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

 

حيث يمكن أن يكون داخليا أو  ،التمويل للدولةباعتبار أن الدين العام من بين وسائل  :الدين العام -2-3

فان اللجوء اليه يؤدي  ، وطريقة الاكتتاب عام أو على طريق البنك، أو تكون مدته طويلة أو قصيرة، خارجيا

 :الى أثار سلبية وتتمثل في

 

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

كما هو الحال  ، القروض خاصة اذا كانت موجهة في أغراض استهالكية ال تعود بالفائدة على ألاجيال التالية

 .في الجزائر

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

                                                 
 36-31ص  ، 6002، جامعة باتنة، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، الرقابة الجبائية كأداة ملحاربة التهرب والغش، بلخوخ عيس ى -1
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بغية الحصول على فوائد في ألاجل تقلص النشاط الانتاجي نتيجة استخدام ألاموال أو اقراضها للدولة -

 .القصير أو املتوسط

 .فقدان الثقة في الدولة وعزوف الهيئات املالية وألافراد عن منح القروض-

 

قد تلجأ الدولة لتمويل الخزينة العمومية ولتعويض النقص املالي الذي نتج عن  :زيادة الضغط الجبائي-2-4

كأن تقوم ، بية على املكلفين امللتزمين بأداء واجباتهم الضريبيةبطريقة أخرى لها أثار سل، التهرب الضريبي

الدولة بزيادة سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة مما يؤدي الى زيادة العبء الضريبي على املكلفين امللتزمين 

 :بواجباتهم الجبائية وبالتالي يزداد عليه الضغط الجبائي وهذا ما يؤدي 

 

 ، مين على دفع الضريبة مما يؤدي الى زيادة املتهربين من الضريبة كما سبق لنا الذكراما الى عزوف هؤالء امللتز 

أو انتقال هذه ألاموال في ألاخير الى املتهربين "كثرة الضرائب تقتل الضرائب LAFFER ،الفير"وهنا تتحقق معادلة 

 .من دفع الضريبة بطريقة غير مباشرة

 

 :آلاثار الاقتصادية-2-2

لذلك فان ، دور اقتصادي دور هام كونها منظم وأداة للتدخل الاقتصادي للدولةان للضريبة 

 :التملص من هذه الضريبة له انعكاسات سلبية على اقتصاد الدولة من عدة جوانب ونخص بالذكر ما يلي

 

 التأثير على املنافسة-2-2-1

فان املؤسسات التي تتملص ، عند ألاخذ بعين الاعتبار وجود ضرائب مرتفعة على املؤسسات والتجار

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

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

وبالتالي فان ، فقاتها التجارية بدون فواتيركالتي ال تتردد في اجراء ص، بعض مؤسسات القطاع الخاص

أسعارها تكون منخفضة لعدم احتوائها على الرسم على القيمة املضافة لذلك فان التهرب الضريبي يساهم في 

والتي تهدف الى رفع ، الحد من القدرة التنافسية للمؤسسات التي تعمل ضمن ضوابط التسيير الجيد ملواردها

على عكس املؤسسات التي تلجأ الى التهرب للحصول على وسائل ، قواعد السوق معدالت أرباحها طبقا ل

 1.ومن ثم التأثير على أسعار املواد املباعة في السوق مما يقوي مركزها التنافس ي، التمويل

 

 :عرقلة النمو الاقتصادي-2- 2-2

املنافسة الاقتصادية اذ أن أثر اعاقة ، يشكل التهرب الضريبي عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي

كما أن نقص ايرادات الدولة بسبب التهرب الضريبي ال يسمح ، يؤدي الى كبح التطور والنمو الاقتصادي

وتجدر الاشارة الى أن انخفاض ، وهو ما يحد من امكانية القيام باملشاريع الاستثمارية، بتكوين ادخار عام
                                                 

جامعة محمد ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجبائي كأحد مظاهر الفساد الاقتصاديالتهرب ، عجالن العياش ي، بوعالمولهي  - 1

 122ص ، 6001، 01العدد، بوضياف املسيلة
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ويترتب عن ذلك ، املمنوحة في اطار ترقية الاستثماراتمعدالت الادخار يجعل الدولة تقلص حجم الاعفاءات 

كما تؤدي زيادة التهرب الضريبي الى ، ركود اقتصادي متميز بارتفاع معدل التضخم وزيادة حدة البطالة

وبذلك فإن التهرب الضريبي يعتبر من أبرز مظاهر ، تخفيض الاستهالك والتأثير السلبي على سوق العمل

 1.الفساد الاقتصادي

 

 :التأثير على النشاط الاقتصادي وإعادة توجيهه-2-2-3

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

للمكلفين هو توجيه نشاطاتهم إلاقتصادية حسب الاعتبارات الجبائية أكثر من الاعتبارات الاقتصادية وفي 

دون ، إلاقتصادية تتوجه عامة نحو القطاعات ألاكثر حساسية للتهرب الضريبيفاألنشطة ، الجزائر نالحظ هذا

 .أن تتوجه الى النشاطات التي تخلق الثروات وتساهم في تكوين القيمة

 

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

وبالتالي يمكن القول أن التهرب الضريبي هو إذن  ، ماله ومؤسستهمن الضريبة أكثر من التفكير في تنمية أع

 .مسبب للركود الاقتصادي

ويؤثر التهرب الضريبي أيضا في إعادة توزيع الدخول وندرة ألاموال وكذلك على الادخار والاستثمار 

 .تأثيرا سلبيا على الاستقرار الاقتصادي للدولة

 

 :إلاجتماعية آلاثار -3

كما يؤدي الى عدم املساواة بين  ، الضريبي إلى إضعاف روح التضامن بين أفراد املجتمعيؤدي التهرب 

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

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

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

الضريبة عاجزة عن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد املجتمع باإلضافة الى ذلك تصبح الضريبة عامل 

روعة أو غير مشروعة قصد التحايل وإلافالت إفساد أخالقي من خالل البحث عن جميع الوسائل سواء مش

 .من الواجب الضريبي

 

 :ومما سبق فإننا نبرز أهم آلاثار الاجتماعية فيما يلي

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

 .إضعاف روح التضامن بين أفراد املجتمع-

 .اعية بين مختلف الطبقات الاجتماعيةتعميق الفوارق الاجتم-

 .أو بين املكلفين للتملص من الضريبة، (ظاهرة الرشوة)إنتشار الفساد ألاخالقي بين موظفي القطاع الضريبي -

                                                 
 .11ص املرجع السابق،، بوشرى عبد الغني - 1
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 فعالية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي: املبحث الثاني

 طرق ووسائل مكافحة التهرب الضريبي :ألاول املطلب 

هذا املطلب طرق ووسائل مكافحة التهرب الضريبي وهذا ألاخير هو عبارة عن ظاهرة سنوضح في 

 .سائدة في كل الدول 

 

 طرق التهرب الضريبي -1

وقد أدى التفتح والتطور ، تتعدد أشكال التهرب الضريبي باختالف نوع النشاط ومهارة املتهرب

 1:وألاساليب املستعملة في ذلك ما يليالتكنولوجي وزيادة التعامالت الاقتصادية الى تطور الطرق 

 

 التهرب عن طريق تقديم معلومات محاسبية غير حقيقية-1-1

سابات مصطنعة مخالفة حذلك بلجوء املكلف إلى تقديم إقرار ضريبي استنادا الى دفاتر وسجالت و 

العملية لهذه ومن ألامثلة ، بهدف التقليل من الايرادات وزيادة النفقات، للدفاتر والسجالت الحقيقية

 :الطريقة من التهرب

 

 .اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع-

 .توزيع ألارباح على شركاء وهميين أي غير موجودين أصال-

 ويتم التسديد نقدا، التناس ي املعتمد لبعض املبيعات التي تتم يدا بيد أي دون تحرير فواتير-

 .تجارية ممنوحةالتسجيل الوهمي ملبيعات مسترجعة أو خصومات -

 .تسجيل قيمة املبيعات بأقل من ثمنها الحقيقي بالتواطؤ مع الزبون -

 

 التهرب عن طريق إخفاء املمتلكات-1-2

وهذا إلاخفاء قد ، يعتمد هذا النوع من التهرب على إلاخفاء املتعمدة لبعض املمتلكات مثل املخزونات

 :ة من طرق التهرب ما يليومن ألامثلة العملية لهذه الطريق، يكون كلي أو جزئي

 .إخفاء جزء من املخزونات وبيعها سرا في السوق املوازية-

 .عدم التصريح بكل الانشطة املمارسة من قبل املكلف-

 

 التهرب عن طريق استغالل القانون -1-3

إذ يتم التهرب عن طريق  ، يعتبر التحايل القانوني ألاسلوب ألاكثر استعماال وتنظيما وألارقى تقنية

 ، ثغرات القانون من خالل استغالل بعض النقائص املوجودة في النظام الجبائي أو التجاري لصالح املكلف

حيث يستعين املتهرب الضريبي بأهل الخبرة  ، وبذلك ال يستطيع املشرع الجبائي فرض أي عقوبة على مرتكبيها

                                                 
 62-63ص ،مرجع سابق ، آيت بلقاسم المية - 1
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ويتجلى ذلك في حاالت قانونية  ، والاختصاص الستنباط طرق التحايل مستندين بذلك إلى نصوص قانونية

 :تسمح للمكلف بالضريبة الاستفادة من مزايا ليس له الحق في الاستفادة منها من ألامثلة الحية عن ذلك

 .تحقق عدة مداخيل يصرح بها في عناوين مختلفة إلخضاعها ملعادالت منخفضة-

 

أو الوكالة (  APSI)عيم الاستثماراتالحصول امتيازات جبائية وشبه جبائية في إطار الوكالة الوطنية لتد-

ثم القيام بعد ذلك بالتنازل عن هذه الاستثمارات للتهرب من قيمة ( ANSEJ)الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب 

 .الضريبة التي يترتب عليها مما يفوت على خزينة الدولة مبالغ ضخمة

 .تسجيل عملية بيع ألصل من ألاصول على أنها هبة-

 

 التهرب الضريبي وسائل مكافحة -2

وإن اختلفت حدتها من دولة إلى أخرى تبعا الختالف  ، التهرب الضريبي ظاهرة سائدة في كل الدول 

وتقع تبعة التهرب على عاتق املشرع الضريبي وإلادارة ، ونصيبها من أسباب التهرب ،نظمها املالية السائدة

 1.الضريبية واملكلفين

 

 وسائل وقائية-2-1

أن تعتمد الدولة سياسة اقتصادية ومالية  ، الوسائل التي تتعلق بالتشريع الضريبيمن أهم هذه 

ومتجاوبة  ، واضحة تكون أساسا لسياسة ضريبية مستوحاة من حاجات البالد وهذا ضروري وقبل كل شيئ

مما يستوجب العمل على وضع نظام ضريبي  ، مع متطلبات الاقتصاد الوطني ضمن خطة إنمائية شاملة

بحيث ال يتضمن ثغرات تترك مجاال للتهرب وعدم املساواة في دفع  ، م ومترابط خال من التعقيدمنسج

 .الضريبة

 

 وسائل جزائية-2-2

كأن تفرض عقوبات مالية ، وهي تتمثل في فرض عقوبات قاسية على من يقترفون الغش الضريبي

 .عقوبة وقائية رادعةبحيث تكون ، كمضاعفة الضريبة أو جزائية كالحكم بالغرامة أو الحبس

 

 مزايا الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي: الثانياملطلب 

بعد دراستنا ملوضوع الرقابة الجبائية توصلنا إلى أهم املزايا التي حققتها الادارة الجبائية والتي 

أن الرقابة ساهمت ولو بصفة جزئية لوضع حد للتهرب الضريبي، لذلك فسوف نخصص هذا املطلب لنبين 

 .الجبائية أداة ملكافحة التهرب الضريبي

                                                 
 .112ص ، 6010، دار املسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اقتصاديات املالية العامة، هدى العزاوي ، محمد طاقة- 1
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تعد ظاهرة التهرب الضريبي من أخطر املشاكل الضريبية، والتي أخذت أبعادا وطنية ودولية، بحيث 

أصبحت محور اهتمام العديد من الدول نظرا النعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، والتي مست 

 .مختلف الجوانب

 

وطاملا أن ظاهرة التهرب الضريبي لها تأثير خطير على الاقتصاد خاصة وأنها تلحق اضرار وخيمة 

للخزينة العمومية، نتيجة حرمانها من جزء هام من املوارد املالية، الا أن ذلك راجع لعدة أسباب تدفع املكلف 

دفعها كليا أو جزئيا، لذلك فإن الى التقاعس عن دفعها في أوانها، أو التصريح بخالف ذلك، أو التملص من 

مكافحة هذه الظاهرة من أوليات الادارة الجبائية التي خول لها العديد من السلطات والصالحيات إذ نجد من 

بينها الرقابة الجبائية التي تلعب دورا ايجابيا في القضاء على هذه الظاهرة، ويبرر ذلك من خالل التحقيق 

لومات والتصريحات املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة، واكتشاف كل والتأكيد من صحة ومصداقية املع

املناورات والعمليات التدليسية التي من شأنها ان تؤدي الى التهرب من دفع الضريبة، فهي بذلك تشكل وسيلة 

 1.ضمان، وتحقق مصالح الخزينة العمومية، وتعمل على استرجاع ألاموال املتالعب بها

ك من خالل الرقابة الجبائية التي أجرتها املديرية العامة للضرائب خالل السداس ي فيمكن لنا تبرير ذل

والتي أسفرت عنها غرامات وحقوق  11.212، والتي بلغ فيها عدد القضايا واملعلومات املالية 6012ألاول لسنة 

ابة على الوثائق، مليار، كما أنه تشمل هذه العملية الرقابية ثالث أصناف من التدقيقات الرق 61.2بقيمة 

مدقق على التراب الوطني،  200الرقابة الجبائية الخارجية والرقابة على التقييمات، والتي يقوم بممارستها 

مليار  61.2من دافعي الضرائب كل سنة، إذ أنه من بين  1.62بحيث نجد ان التدقيق في الوثائق مس عموما 

مليار دج، أما التدقيق  12.26أسفر عن غرامات بقيمة  ملف يشمل التدقيق على الوثائق، والذي 12دج نجد 

املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة والتي تعني ألاشخاص الطبعيين، فحسب حصيلة املديرية العامة 

 .ملف 116مليار دج عقب مراقبة  6.62، فقد بلغت قيمة الغرامات 6012للضرائب السداس ي ألاول لسنة 

 

 11.13أسفرت عن غرامات بلغت قيمتها  6012ن الرقابة الجبائية لعام وتجدر الاشارة كذلك إلى أ

سجلت  6013مليار دح في  126بلغت قيمة الغرامات  6012قضية، أما عام  22.2221مليار دج، والتي مست 

مليار دج وهو ما يبرر لنا الدور الفعال والايجابي الذي تلعبه الرقابة  21حقق  6016مليار دج، وفي  11.36

 2.جبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبيال

 

دعوى قضائية رفعت  100باالضافة الى ذلك يظهر الدور الذي تلعبه هذه ألاخيرة من خالل اكتشاف 

ضد من أسماهم بكبار املحتلين الذين تهربوا من دفع الضريبة أو قدموا وثائق مزورة والذين تم اكتشافهم 

 . لالزمة من قبل ألاعوان املكلفين بذلكبعد القيام بالرقابة والتحقيقات ا

                                                 
1
مذكرة مقدمة كجزء  ،(6016-6001دراسة حالة الجزائر خالل الفترة )فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية املستدامة ،عفيف عبد الحميد 

كلية العلوم الاقتصادية  تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية املستدامة، التسيير،من متطلبات نيل شهادة املاجستير في إطار مدرسة الدكتورة في علوم 

 .120، ص6012سطيف، جامعة فرحات عباس، والتجارية وعلوم التسيير،
2-www.mfdgi.gove.d z املوقع الرسمي ملديرية الضرائب.02:30على الساعة ، 6060-03-02تم الاطالع عليه بتاريخ   
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 سلبيات الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي :املطلب الثالث

فلقد ، في مكافحة التهرب الضريبي بعد استعراضنا للمزايا التي حققتها الرقابة الجبائية والتي ساهمت

نستخلص أهم سلبيات الرقابة  نا أنها تساهم بصفة قطعية في مكافحة هذه الظاهرة لذلك فسوفظالح

 :الجبائية في مكافحة هذه الظاهرة واملتمثلة أساسا في

 .عدم فعالية الرقابة الجبائية-

 .تهاون الادارة الجبائية-

 .تفش ي ظاهرة الرشوة-

 .غياب العدالة الضريبية-

 

 عدم فعالية الرقابة الجبائية -1

في الجزائر ليست فعالة ولم تساهم بصفة قطعية في مكافحة التهرب الضريبي  إن الرقابة الجبائية

خاصة اذا ما علمنا أن عدد القضايا ، أن العديد من النشاطات املتهربة لم تمر بعملية املراقبة، ودليل ذلك

ارتفاع في وأنها حققت  11.212بلغت  6012واملعامالت الخاضعة للرقابة الجبائية خالل السداس ي ألاول لعام 

هذا ما يبرر لنا عدم خضوع  6012مقارنة مع نفس الفترة من سنة % 0.1عدة قضايا بالنسبة ال تتجاوز 

اما بالنسبة للرقابة املعمقة في مجمل الوضعية الجبائية ، بعض ألانشطة ألاخرى لعملية الرقابة الجبائية

(vasfe )لذلك فنالحظ  ، 6012سداس ي ألاول من ملف في ال 11.6بحيث تمت مراقبة ، فإن عددها ضئيل جدا

أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تفعيل الرقابة الجبائية الا انها تبقى غير منفذة بالكامل 

 6000، 6012ذلك نتيجة التزايد املستمر لظاهرة التهرب الضريبي والتي بلغ حجمها في سبتمبر ، وليست فعالة

 .اتمليار دج خارج املحروق

 

مليار دج والتي  1000باالضافة الى مستحقات الخزينة العمومية لدى املكلفين بالضريبة والتي بلغت 

وبالتالي هذا دليل قاطع على عدم فعالية الرقابة ، صرح من خاللها وزير املالية على أنها تعود لعدة سنوات

 1.طاملا أنها لم تتمكن بعد من تحصيلها الجبائية 

 

 الادارة الجبائيةتهاون  -2

رغم الصالحيات والسلطات املخولة لإلدارة الجبائية للقيام باملهام الرقابي إال أنها غير قادرة على 

الاستجابة لألهداف املتوقع تحقيقها ذلك نتيجة تهاون مصالح الرقابة الجبائية عن تأدية مهامهم الرقابية 

ألامر الذي يزيد في استفحال ، د بالفواتير بشكل رسميعلى أحسن وجه وغياب عنصر الجدية كون أنها ال تتقي

 2.ظاهرة التهرب الضريبي

                                                 
1-www.mfdgi.gove.d z املوقع الرسمي ملديرية الضرائب.11:21على الساعة ، 6060-03-06تم الاطالع عليه بتاريخ  (نفس الموقع السابق )   

الحقوق   ،كلية.ماجيستر علوم اقتصادية ةذكرة شهادرحال نصر ،محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريببي باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة،م- 2

 . 6001-6002جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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ضف إلى ذلك فإن كثرة املهام املنوطة لالدارة الجبائية ومحدودية الامكانيات يؤثران سلبا على عملية  

دفع ذلك ألن املكلفين بالضريبة يستغلون فرصة ضعف الادارة الجبائية للتملص من  ،الرقابة الجبائية

 .الضريبة

 

كما أن ضعف التنسيق بين الادراة الجبائية واملؤسسات والهيئات ألاخرى له تأثيرا سلبي ويشارك في  

لكونها تمتنع عن تقديم املعلومات الضرورية أو إيصالها بشكل صحيح لتتمكن  ، تنامي ظاهرة التهرب الضريبي

 1.الادراة الجبائية على الكشف عن إحدى حاالت هذه الظاهرة

، تفتح املجال بشكل مزيد للتهرب الضريبي ، كما أن ألاخطاء والاهماالت التي ترتكبها الادارة الجبائية 

بحيث أنه يمكن لالدارة الجبائية أن تخضع مكلف واحد أكثر من مرة لنفس الضريبة ولنفس النشاط ولنفس 

ريبة ويدفعه للبحث عن سبل التخلص وهو ما يعرف باالزدواج الضريبي الذي يثقل كاهل املكلف بالض، املدة

 .نتيجة شعوره بالظلم وتعسف الادارة الجبائية في حقه، من هذه الضرائب

 

 تفش ي ظاهرة الرشوة-3

إن تفش ي ظاهرة الرشوة بين مصالح الادارة الجبائية تؤثر هي كذلك سلبا على الرقابة الجبائية وتحد  

نتيجة قبولهم الهدايا والهبات ، طرف عمال الادارة الجبائيةلكون أن هذه العملية مرتكبة من ، من فعاليتها

املقدمة لهم من طرف املكلفين بالضريبة كمقابل ملساعدتهم على التهرب من دفع الضريبة دون محاسبة والتي 

إذ أن هذه الفوض ى السائدة في الادارة ، تساهم في تنامي ظاهرة التهرب الضريبي، تعتبر في حقيقة ألامر رشاوي 

باالضافة ، جبائية ناتجة عن نقص املراقبة الحكومية وكذا عن غياب أجهزة مختصة ملكافحة ظاهرة الرشوةال

كما أنها كذلك ناتجة عن تبني أجور املوظفين وعن التنظيم ، الى غياب العقاب الصارم للموظفين املرتشين

 2.السياس ي للمجتمع نفسه

 

 غياب العدالة الضريبية-4

ئ بلتوزيع العادل للعنتيجة عدم ا، الضريبي الالمساواة الاجتماعية بين أفراد املجتمعيخلق التهرب 

بحيث أنه عندما تجد الادارة الجبائية نفسها عاجزة عن تحصيل هذه الضرائب الناتجة عن التهرب ، الضريبي

ئ الضريبي في بالعف ، الضريبي فتقوم بتغطية هذا العجز برفع املعدالت الضريبية أو استحداث ضرائب جديدة

 .فترسو بذلك قواعد الخداع والالمساواة بين طبقات املجتمع ، هذه الحالة يتحمله املكلف النزيه

 

الالمساواة في منح الاعفاءات والامتيازات ، كما نجد كذلك من بين العوامل املعدمة للعدالة الضريبية

سواء ، تخصيص اعفاءات ضريبية لفئة دون الفئات ألاخرى  بحيث أنه يمكن لالدارة الجبائية ،الجبائية

بحيث نجد أن الادارة الجبائية قد تعدت على مبدأ املعاملة ، مزاولة لنفس النشاط أو لنشاطات مختلفة

                                                 
 .30ص ، املرجع السابق، رحال نصر  - 1
 .31ص  املرجع السابق،، يلبلواضح الجيال - 2
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ونقل العبء الضريبي من كبار ، باملثل من خالل قيامها بمنح العديد من الاعفاءات واملزايا للطبقة الحاكمة

 1.ألامر الذي يفتح املجال للتهرب نتيجة إحساسهم بالظلم والالمساواة في فرض الضرائب، ارهماملالك إلى صغ

  

                                                 
 .62ص ، املرجع السابق ،عفيف عبد الحميد - 1
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 : خالصة الفصل

استخلصنا من هذا الفصل أن الرقابة الجبائية تلعب دورا إيجابيا في مكافحة التهرب الضريبي ذلك 

إال أنها تلعب دورا  ، ربة هذه الظاهرةبالنظر إلى النتائج التي حققتها حتى وإن لم تساهم بصفة قطعية في محا

كما أنها تساهم كذلك في زيادة التحصيل  ، ي حماية ألاموال العمومية من الضياع والاعتداءفأساسيا 

تبذل أنها باإلضافة إلى  ، الضريبي لتتمكن من خالله من استرجاع حقوق الخزينة العمومية املستنزفة

تساهم في استفحال هذه ي والقضاء على كل أشكال الفساد الت دات معتبرة للتصدي لقضايا الرشوةو مجه

إال أنه بالرغم من املعايير املوضوعة من قبل إلادارة الجبائية فإنها غير كافية للتصدي لقضايا  ، الظاهرة

لكون أنها لم تحقق أرقام مرتفعة مقارنة بحجم  ، نتيجة السلبيات التي تحد من فعاليتها ،التهرب الضريبي

ثر سلبا على فعالية ؤ ي  ن تهاون إلادارة الجبائية في القيام بمهامها بجديةازيادة إلى ذلك ف، الظاهرةهذه 

ذلك فضال عن ظاهرة الرشوة التي سادت في هذه آلاونة  ، الرقابة الجبائية ويزيد من فرص التهرب الضريبي

ا كله باإلضافة إلى انعدام العدالة هذ، ألاخيرة بين موظفي إلادارة الجبائية والتي تطعن في شرف الوظيفة

لذلك فإن تقييم فعالية الرقابة ، الضريبية سواء من حيث فرض إلاعفاءات أو من حيث فرض الضرائب

ولتنا املتواضعة استنتجنا أن الرقابة اإال أنه حسب مح ، الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي أمر صعب علينا

ي مكافحة التهرب الضريبي لكون أنها لم تساهم بصفة قطعية في القضاء الجبائية ال تمتاز بفعالية مطلقة ف

 .    على هذه الظاهرة

 



 

 

 

 الفصل الثالث
 

دريةة مل ميدانيةدراسة 

الضيائب لوالرة مستغانم
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 : تمهيد

بعد التطرق ملختلف الجوانب املتعلقة بالغش والتهرب الضريبي وأهمية الرقابة الجبائية في 

 .التهرب الضريبي من خالل من ألادوات وآلاليات التي تتبعها الادارة الجبائيةمحاربة 

 

وكذلك فعالية الرقابة الجبائية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها املتمثلة في تحسين 

إلى كسب ثقة  بة التهرب الضريبي بشتى الطرق والوسائل املختلفة  والسعير الرقابة الجبائية ومحا

 .املكلفين بالضريبة

 

سيتم التطرق في هذا الفصل اسقاط الاطار النظري على أرض الواقع من خالل دراسة 

  .ميدانية بمديرية الضرائب ويتم فيها التطرق لعملية الرقابة الجبائية

 

 .                              تقدرم مدريةة الضيائب لوالرة مستغانم: املبحث ألاول 

 والرة مستغانملمدريةة الضيائب حاالت في دراسة  : املبحث الثاني
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 م مدريةة الضيائب لوالرة مستغانمتقدر :املبحث ألاول 

املديرية الوالئية تعتبر السلطة التنفيذية للدولة ملمارسة سيادتها الجبائية، من خالل 

الجبائية للمكلفين الذين لهم تحصيل الضرائب واحصاء املكلف بالضريبة واجراء عمليات الرقابة 

 .تكليف جبائي بالدولة

 

                             تعيةف مدريةة الضيائب لوالرة مستغانم: املطلب ألاول 

مديرية الضرائب عبارة عن مؤسسة مالية تهتم بتحصيل الرسوم بواسطة فروعها املنتشرة 

وهي بمثابة ، عبر اقليم الوالية واملتمثلة في مركز الضرائب واملراكز الجوارية وقباضات الضرائب

ة وقد لي الوسيط بين الخزينة العمومية واملكلف بالضريبة، مقرها الرئيس ي حاليا بحي زغلول بدار املا

ث كانت تتواجد حي 9111جويلية  91املوافق لـ  9991رجب  91قام وزير التجارة واملالية بتدشينها في 

 .باملركز املالي بوسط املدينة

 

 مدريةة الضيائب لوالرة مستغانممهام : املطلب الثاني

التي لها طابع املرفق العام، اذ تكتسب  إدارة الضرائب من الهيئات العمومية العمومية تعد

شخصية معنوية وذات مهام ووظائف سيادية متمثلة في العمل الجبائي، وهو تحديد الوعاء الضريبي 

 .وحساب الضريبة وتحصيلها والرقابة على التصريحات وفق القوانين الجبائية السارية املفعول 

 

مديريات فرعية وكل مديرية تضم  -95-وتتكون مديرية الضرائب لوالية مستغانم من خمس

 :مكاتب ولكل مكتب مهام يقوم بها ويظهر ذلك كما يلي

 :الجبائية  للعمليات  الفيعية  املدريةة -1

 :وتضم أربعة مكاتب

  :ومن مهامه الجداول   مكتب  -1-1

 .التكفل بالجداول العامة والتصديق عليها  -

 .التحصيل وسندات  التكفل بمصفوفات الجداول العامة  -

 

  :ومن مهامه، مكتب إلاحصائيات-1-2

 .استالم إحصائيات الهياكل ألاخرى في املديرية الوالئية  -

 .املنتجات إلاحصائية الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل مركز  -

 .الوضعيات إلاحصائية الدورية وضمان إحالتها إلى املديرية الجهوية للضرائب  مركز  -
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  :ومن مهامه، التشطيبالتنظيم   مكتب- 1-3

 .التسيير ومعالجتها  في  تقارير التحقيق  متابعة  -

استالم و دراسة طلبات الاعتماد في نظام الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة مع   -

 .الاعتمادات  هذه  تسليم

 .ألانظمة الجبائية الخاصة و الامتيازية  متابعة  -

 

 :من مهامه العالقات العامة  مكتب -1-4

 .الجبائية واستقبال الجمهور وإعالمه و توجيهه  املعلومة  نشر  -

 

 :املدريةة الفيعية للمنازعات -2

الضرائب واملكلفين بالضريبة، الن القوانين  تتكفل هذه املديرية باملنازعات بين ادراة

الجبائية كما تنص على أنه من بين حقوق املكلفين بالضريبة حق الطعن في الضرائب املفروضة، 

ذه ما وه. وهذه الطعون ال تقبل الا بعد تقديم شكاية في اطار النظام أمام املدير الوالئي للفصل فيها

الحق بتقديم الطعن أمام العدالة إذ لم يقدم امام املدير ليس له اري املكلف يسمى بالطعن الاد

 :الوالئي وتتكون املديرية من ثالث مكاتب هي

 

 :من مهامه، و مكتب املنازعات القضائية -2-1

 .تصةلمخالقضائية الجزائية ا  لدى الهيئاتي إعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاو   -

على مصالح إلادارات الجبائية عند الاحتجاج على فرض  تصةلمخالدفاع أمام الهيئات القضائية ا  -

 .ضريبة

 

 :ـمن مهامه الاحتجاجات،  الشكارات أو  مكتب -2-2

إلى إرجاع الحقوق أو إلى إلغاء القرارات املالحقة أو إلى   دراسة الطعون الهادفة سواء  استالم - 

 .املطالبة بأشياء محجوزة

 .باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة ودراسة الطلبات املتعلقة  استالم  -

 

 :من مهامهوألامي بالصيف   مكتب التبليغ-2-3

 .واملصالح املعنية بالقرارات املتخذة برسم مختلف أصناف الطعن  بالضريبة  املكلفين  تبليغ  -

 .إعداد الشهادات الخاصة بذلك  املمنوحة مع  ألامر بصرف إلالغاءات و التخفيضات  -

 

 :من مهامه  مكتب لجان الطعن، -2-9

دراسة الاحتجاجات أو الطلبات التي يقدمها املكلفون بالضريبة وتقد يمها للجان املصالحة و   -

 .تصةلمخأو إلاعفائي ا  الطعن النزاعي
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تلقي الطلبات التي يتقدم بها قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو   -

أو إرجاء دفع أقساط ضريبية أو رسوم أو حقوق غير قابلة للتحصيل وعرضها على   ؤوليةإخالء املس

 .تصةلمخلجنة الطعن إلاعفائي ا

 

 :وتضم ثالث مكاتب، للتحصيل  الفيعية  املدريةة -3

 :ومن مهامه  مكتب مياقبة التحصيل، -3-1

 .نشاطات التحصيل  دفع  -

الصفقات العقارية املوثقة و عند إرجاع فائض املحافظة على مصالح الخزينة بمناسبة   -

 .املدفوعات

 .وكذا الهيئات املعنية  للجماعات املحلية  إعداد عناصر الجباية الضرورية لوضع امليزانية و تبليغها  -

 

 :، ويكلف بضمانوأشغاله  مكتب متابعة عمليات القيد-3-2

شهادات إلالغاء من الجداول وسندات  التأشير والتوقيع على املدفوعات وعلى  أعمال  متابعة -

 .إلايرادات املتكفل بها

 .املراقبة الدورية لوضعية الصندوق و حركة الحسابات املالية و القيم غير النشطة  -

املحققون في التسيير، بخصوص مهام املراقبة   الفعلي باألوامر والتوصيات التي يقدمها  التكفل  -

 وتنفيذها

 .بين املحاسبين  ر عمليات والقيود عند تسليم املهامضمان إعداد و تأشي  -

 

 :ويكلف بضمان  ،مكتب التصفية-3-3

مراقبة التكفل بالجداول العامة وبسندات التحصيل أو إلايرادات املتعلقة بمستحقات   -

املالية أو املوارد غير   والقرارات القضائية في مجال الغرامات والعقوبات   ومستخرجات ألاحكام

 بائية؛الج

 واملصادقة عليها؛  قابضو الضرائب  استالم املنتجات إلاحصائية التي يعدها  -

 مركزة حسابات تسيير الخزينة واملستندات امللحقة،  -

التكفل بجداول القبول في إلارجاء للمبالغ املتعذر تحصيلها و جدول تصفية منتجات الخزينة   -

 .و مراقبة كل ذلك  وسجل الترحيل،

 

 :وتضم اربعة مكاتب، الجبائية  للمياقبة  الفيعية  دريةةامل -4

 :ومن مهامه،  الجبائية  املعلومة  عن  البحث  مكتب  -4-1 

 وعاء الضريبة و مراقبتها و كذا تحصيلها؛  للمعلومات التي تعني  للمصادر املحلية  فهرس  تشكيل  -

املصالح و   و حق الزيارة بالتنسيق مع  إلاطالعوكذا تنفيذ حق   تنفيذ برامج التدخالت و البحث  -

 .املؤسسات املعنية 
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 :ويكلف بما يلي  ،واملقارنات  مكتب البطاقيات -4-2 

 تكوين و تسيير مختلف البطاقيات املمسوكة؛  -

 للمكلفين بالضريبة؛  التكفل بطلبات التعريف الجبائية  -

ملقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية املعنية ملعطيات ا  املصالح  مراقبة استغالل  -

 .نشاطات املكتب   لتقييم

 

 :ويسمى ايضا بمكتب التحقيقات الجبائية، من مهامه، مكتب املياجعات الجبائية-4-3 

 واملراجعة ؛  برامج املراقبة  تنفيذ  متابعة  -

 تسجيل املكلفين بالضريبة في مختلف برامج املراقبة ؛  -

 .الوضعيات إلاحصائية و التقارير الدورية التقييميةإعداد   -

 

 :ويكلف  الذي يعمل في شكل فرق،  مكتب مياقبة التقييمات،-4-4

 باملقابل أو مجانا؛  استالم و استغالل عقود نقل امللكية  -

 ؛(التنطيق)للمعايير املرجعية   املشاركة في أشغال التحيين  -

 .لطلبات التي تقدمها السلطات العموميةمتابعة أشغال الخبرة في إطار ا  -

 

 :وتكلف بــــــــاملدريةة الفيعية للوسائل  -5

 .تسيير املستخدمين وامليزانية والوسائل املنقولة وغير املنقولة للمديرية الوالئية للضرائب-

والتطبيقات السهر على تنفيذ البرامج املعلوماتية وتنسيقها وكذا السهر على إبقاء املنشآت التحتية -

 .املعلوماتية في حالة تشغيل

 

 :نعمل على تسيير

 :ويكلف بـــــــ: مكتب املستخدمين والتكوةن-5-1

 املفعول في مجال تسيير املوارد البشرية والتكوين؛ السهر على احترام التشريع والتنظيم الساربين-

إنجاز أعمال ضبط التعداد وترشيد مناصب العمل، التي يشرع فيها باالتصال مع الهياكل املعنية   -

 .الجهوية  املديرية  في

 

 :، ويكلف بـ مكتب عمليات امليزانية -5-2

 العمليات امليزانية ؛  القيام في حدود صالحياته، بتنفيذ  -

تحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة املضافة، وذلك في حدود الاختصاص   -

 ول له؛لمخا

شهادات إلالغاء الصادرة بخصوص   تحرير أمر بصرف فوائض املدفوعات الناتجة عن استعمال  -
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 رائب ؛ومراكز الض  محل النزاع، املوجودة في حدود اختصاص املديرية الوالئية للضرائب  الضرائب

 .إلاعداد السنوي للحساب إلاداري للمديرية  -

 

 ::، ويكلف بـآلالي  إلاعالم  مكتب-5-3

 مجال إلاعالم آلالي بين املصالح على الصعيدين املحلي والجهوي؛التنسيق في   -

.املحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية ومواردها  -
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املدريةة الوالرة 

 للضيائب 

DWI  

 

املدريةة الفيعية 

 للمنازعات
 املدريةة الفيعية للوسائل

املدريةة الفيعية لليقارة 

 الجبائية 

املدريةة الفيعية 

 للتحصيل 

املدريةة الفيعية 

 للعمليات الجبائية

 

مكتب املستخدمين -

 والتكوةن

مكتب عمليات امليزانية -  

الوسائل مكتب -

 وإلاعالم آلالي

مكتب الجداول -  

مكتب إلاحصائيات -  

مكتب التنظيم -

والتنشيط والعالقات 

  العمومية

مكتب الشكاوى -  

مكتب املنازعات -

 القضائية ولجان الطعن

مكتب التبليغ وألامي -

 بالتخفيض

مكتب البحث عن -

 املعلومات الجبائية 

مكتب البطاقيات -

 ومقارنة املعلومات 

مكتب املياجعات -
 الجبائية

مكتب مياقبة -

 التحصيل

مكتب مياقبة التسيير -

 املالي 

  مكتب التصفية-

 الهيكل التنظيمي ملدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: لثااملطلب الث

 الهيكل التنظيمي للمدريةة الوالئية للضيائب :)2 -3) لشكل رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق من أرشيف مدريةة الضيائب بمستغانم: املصدر
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 دريةة الضيائب بوالرة مستغانمحاالت في مدراسة   :املبحث الثاني

 :تمهيد

يتم التطرق من خالل هذا املبحث إلى دراسة ثالث حاالت خاصة بالرقابة الجبائية والتي 

 .تتمثل في الرقابة على الوثائق والتحقيق املحاسبي وأخيرا لتحقيق املعمق للوضعية الجبائية الشاملة

 دراسة حالة تطبيقية من خالل اليقابة على الوثائق : املطلب ألاول 

إن الهدف من هذا النوع من الرقابة هو الكشف ألاخطاء والنقائص املوجودة بملفات 

ائق فحص الدقيق لجميع الوثاملكلفين التي هي بحوزة إلادارة الضريبية، وذلك من خالل ال

رح بها من طرف املكلف واملعلومات املتحصل عليها من واملستندات، وكذا مقارنة املعلومات املص

 .طرف الهيئات والادارات املختلفة

 

 :امليحلة التحضيررة -1

تمت على مستوى املصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث بمركز الضرائب بمستغانم، دراسة 

ملفات ملف مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة الكائن بمدينة مستغانم 

 :حيث كانت الاجراءات التحضيرية التي قام بها العون املراقب كما يلي -م.ق-السيد 

 

قام العون املراقب بجلب امللف الجبائي للمكلف املعني ومراقبته من حيث هوية املكلف، -

 .الخ.....مقر سكن املكلف، امليزانية، التصريحات، نوع النشاط

 .الوثائق املطلوبةى جميع التأكد من احتواء امللف عل-

 Serieقام العون املراقب بفتح ملف خاص بعملية الرقابة على الوثائق من خالل وثيقة -

Dn1 وتدوين كل املعلومات الخاصة بالوضعية الجبائية للمكلف املعني بالرقابة كما يلي: 

هو صاحب مؤسسة ذات الشخص الوحيد، وذات املسؤولية املحدودة  -م.ق-املكلف -

EURL ان مقرها بمستغانمالك. 

 

 .دوات الكهرومنزليةتمارس نشاط تجارة بالتجزئة والجملة لل -

 2991-91-22تم انشاء املؤسسة بتاريخ -

 .......شهادة التصريح بالوجود رقم-

 ...................السجل التجاري رقم-

 ...............................الرقم الجبائي-

 ............................الاحصائيالرقم -

 

 :تخضع الشركة للنظام الضريبي الحقيقي وتسديد الضرائب التالية

 TVA 91%الرسم على القيمة املضافة -

 TAP  2%الرسم على النشاط املنهي -
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 % IBS   25ت الضريبة على أرباح الشركا-

 2995السنة املعنية بالتدقيق هي سنة -

 الضريبية إلادارةملتحصل عليها من مقارنة املعلومات ا

 :التي تتمتع به الادارة الضريبية قام العون املراقبمن خالل حق الاطالع 

شهادة امليالد، شهادة –امللف الجبائي ها التصريحات التي تضمنفحص مختلف الوثائق و 

امللكية، شهادة كراء او التصريح بالوجود، نسخة من السجل التجاري، البطاقة الجبائية، تعقد ال

 -الاقامة

 

اململوءة من طرف املفتشية والتي تعتبر  Serie  DN29فحص وثيقة مراقبة التصريحات 

 .املقدمة من طرف املكلف G50وثيقة تلخيصية للتصريحات الشهرية 

 

 :اجياء التحقيق في امللف الجبائي -2

 مياقبة مصداقية التصيةحات الضيةبية-2-1

علومات الالزمة تبين أن صاحب الشركة بعد قيام العون املراقب باالجراءات السابقة الذكر وجمع امل

 :قدم

 ال ش يء، 2999ميزانية سنة -

 .جدول حركة املخزون ال ش يء مع مشتريات السنة ال ش يء-

 .2992للدورة  IRGحلل في تصريح الضريبة على الدخل الاجمالي -

 2999، 2992للدورتين  TVAاملضافة عدم دفع الرسم على القيمة-

-Bulletin de Recoupementsوبعد التدقيق في امللف الجبائي تبين هناك وصول كشوف معلومات 

Série On1   

 ربين كشف العمالء (1-3)الجدول رقم

 رقم املبلغ غير املصيح به العميل

 دج 9.992.111.99 وحدة انتاج ألادوات الكهرومنزلية بقسنطينة

 دج195.192.99 الشركة ذات املسؤولية املحدودة بن ناصر بوهران

 دج912.925.22 تا في مستغانمشركة ألاسهم موس

 دج191.155.92 شركة تضامن بومدين وإخوته سيدي بلعباس

 دج919.111.99

 دج1.199.219.99

 دج91.595.191.15 مجموع املشتريات الغير مصرح بها

 
 وثائق من املصلحة اليئيسية للمياقبة  والبحث، الخاصة بامللف الجبائي للمكلف املعني بالدراسة: املصدر
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 ارسال طلب معلومات التبرري والتوضيح مللف املكلف-2-2

وثيقة  بإعداد، قام املراقب 2999بعد دراسة ملف املعني وتحديد قيمة املشتريات نسبة 

حيث أدرج فيها مختلف التساؤالت  Demande de Renseignements-Série DN2طلب معلومات 

 .حول النقائص والاحتالالت املوجودة بملف املعني كي يقدم تبريراته حول ذلك

 

 .يقدم وبالتالي أعتبر ذلك قبول ضمني ملاورد في الطلبيوم من الارسال لم  29وبعد مرور -

 Notification deبعدما قام املحقق بتسوية وضعية هذا امللف بتحرير وثيقة بالتقويم -

Redressement Serie CN4  متضمنة بشكل واضح ودقيق جميع النقائص املستخرجة والتوضيحات

 Role Individuel Serie D n37الالزمة مع الحقوق والغرامات الواجبة، ليتم في الاخير اعداد الجداول 

منة الحقوق الواجبة التحصيل، لترسل هذه الجداول الى املديرية الفرعية للرقابة الجبائية متض

 .للتسجيل، ثم ارسالها الى قباضة الضرائب املختصة للقيام بالتحصيل

 

ومن خالل هذا املثال توضح لنا شكل من أشكال التهرب الضريبي الذي تم اكتشافه 

 .رقابة والبحث وآلية معالجتهومتابعته من قبل املصلحة الرئيسية لل

 

  دراسة حالة تطبيقية خاصة بالتحقيق املحاسبي: املطلب الثاني

 إجياء عملية التحقيق املحاسبي خطوات-

يتم دراسة هذه الحالة التي تختص بعملية التحقيق املحاسبي باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة 

أن تكون هذه الدراسة تقنية ومختصرة نظرا لتطرقنا الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، وقد ارتأينا 

 .للجانب النظري لعملية التحقيق املحاسبي

 

 التحضير للتحقيق -1

يتم من تعد املرحلة التحضيرية للتحقيق خطوة هامة في عملية الرقابة الجبائية، حيث 

الادارة الجبائية وفقا خاللها اختيار امللفات املراد البحث والتحقيق فيها استنادا الى جميع هياكل 

ملجموعة من املعايير بناء على القدرات والامكانيات البشرية واملادية التي يتمتع بها أعوان الادارة 

حيث يخول التشريع الجبائي للمراقب سحب ملف املكلف الذي تم اختياره ليخضع . الجبائية

تمهيدية وذلك ملعرفة الوضعية ويقوم ببعض الاعمال ال. للتحقيق من مفتشية الضرائب التابع لها

 :الحقيقة للمكلف والتأكد من نظامية التصريحات من خالل مراقبة ما يلي

 

 .رقم الاعمال املصرح به خالل السنتين الاخيرتين-

 .كرار الخسارة في النتائج والربح الضعيف مقارنة مع رقم الاعمال املصرح به وطبيعة النشاطت-

 .ومالحظة املخالفات ذات الطابع الاقتصادي استعمال الطرق التدليسية-
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 ارسال الاشعار والاجياءات ألاولية -2

أعضاء على رأسهم  9استندت املديرية الفرعية للرقابة الجبائية لفرقة التحقيق والتي تتكون من 

 .رئيس فرقة التحقيقات الجبائية وتمت دراسة امللف الجبائي للمكلف

 

 ارسال اشعار بالتحقيق-2-1

املكلف بأنه سيخضع لعملية الرقابة والتحقيق  إلادارةوثيقة تعلم بواسطتها  عبارة عن هو 

كما يشار في . الجبائي حيث يشار فيه الضرائب والرسوم املعنية بالتحقيق وكذلك الفترة املعينة

ايام بعد  99الاستعانة بمستشار ومنحه مدة ة كإمكانيالاشعار ببعض الحقوق املمنوحة للمكلف 

قام أعوان  2999-99-99استسالم الاشعار بالتحقيق لتحضير الوثائق والدفاتر املحاسبة وبتاريخ 

الى املكلف واملعني بالرقابة حيث ارفق هذا الاشعار ....الادارة الجبائية بتسليم الاشعار بالتحقيق رق 

 .بميثاق املكلفين بالضريبة

 

 :جياءات التمهيدرةالا -2-2

بعد تسليم ألاعوان املحققين الاشعار قاموا ببعض الاجراءات الادارية وهذا حتى يتسنى لهم 

 :ممارسة مهامه على أحسن وجه وتجسدت الاجراءات فيما يلي

 

 :سحب ودراسة امللف الجبائي-2-2-1

والبيانات املتعلقة اذ يمثل املصدر الاول بالنسبة للمحقق، وهذا الحتوائه على كل الوثائق 

باملكلف بالضريبة، يتضمن كل تصريحاته وكل الاتصاالت واملراسالت املوجهة اليه وتجدر الاشارة الى 

 .أن امللف الجبائي يختلف في بيانته حسب طبيعة املكلف بالضريبة

 

 :تحضير استمارات التحقيق-2-2-2

الخاضع للرقابة يقوم العون استنادا املعلومات املوجودة ضمن امللف الجبائي للمكلف 

املحقق يمل جدوالن هامان في تحديد ومعرفة الشكل ومعرفة الشكل الخارجي للمحاسب قبل 

 :استالمها وأهمية رأسمال الشركة وجميع الامكانيات التي تمتلكها املؤسسة ويتمثل في

 اعداد حالة املقارنة للميزانيات-

 اعداد كشف املحاسبة-

 

 ية لعملية التحقيقامليحلة امليدان -3

بعد قيام املراقب باالعمال الضرورية الجراء عملية  التحقيق املحاسبي يقوم بانتقال الى 

وبعد انقضاء املدة املحددة يتم . عين املكان، وذلك بعد اعالن املكلف عن طريق الاشعار بالتحقيق

 .بعض املعاينات املادية التي قد تفقد قيمتها التقرب من مقر العمل املكلف الجراء
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يقوم املحقق بمحضر غياب الوثائق واذا كان الخاضع للرقابة ال يتوفر على محاسبة او غيابها 

 .وإذا توفرت تكون على شكل شهادة تبرئة للمكلف. الرسمية

 

ية بعد وذلك يجب التأكد من مطابقة الكتابة املوجودة بهذا الدفتر مع الوثائق التبرير 

الدراسة الشكلية للمحاسبة يجب التطرق الى الدراسة املوضوعية أي مضمون املحاسبة، يقوم 

املحقق التأكد من جودة املعلومات املحاسبية املصرح بها من طرف املكلف يركز على املعلومات 

شتريات املخزونات املحاسبية التي لها تأثير على تكوين الربح الخام أو القيمة املضافة التي تتمثل في امل

وأشغال قيد التنفيذ واملبيعات، وعلى الخصوص نعرض بعض العمليات التي يمكن أن تتضمن 

 .بعض  الاخطاء والثغرات

 

 .فواتير الشراء غير مسجلة محاسبيا-

 .تقييم املخزونات بأقل من سعرها الحقيق-

 .البيع بتحرير الفواتير مع التحقيق في قيمتها-

مسجلة رسميا لطلب التوضيحات وتقديم التبريرات  التأكد من الوجود املادي للتثبيتات وهل هي -

 .الالزمة حول ما تم استخالصه من عملية التحقيق

 

يتلقى املراقب بعض التوضيحات والتبريرات من املكلف، الا أن هذا غير كافي أمام املراقب 

تم الكشف عنها من طرف املراقب وهذا قبل الفترة من أجل تبرير كل التالعبات والاخطاء التي 

 .يوميا 29املحددة قانونا ب

 

 :نتائج التحقيق-4

من خالل التحقيق في امللف والتحقيق في عين املكان لالطالع على الورشات واملمتلكات 

 توصل املراقب الى النتائج التالية 

 نتائج اليقابة على رقم ألاعمال -4-1

ألاعمال املصرح به في جدول النتائج والتصريحات الشهرية لفترة وهذا من خالل رقم 

 التحقيق
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 :رقم الاعمال-4-1-1

 رقم الاعمال من خالل جدول حسابات النتائج (2-3)رقم جدول 

 الفيق  رقم الاعمال املصيح به رقم الاعمال املعتمد السنة

2112 212.322.21 231.554.41 421.235.3 

2113 331.222.31 32..334.41 13.252.31 

2114 451.2.1.31 451.2.1.31 - 

2115 5.2.252.31 5.2.252.31 - 

 2..455.12 1.351.5.2.41 1..13.5.535 املجموع
 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: املصدر

 

  :51ج رقم الاعمال من خالل تصيةحات-4-1-2

 51ج رقم الاعمال من خالل تصيةحات (3-3)جدول رقم 

 الفيق  رقم الاعمال املصيح به رقم الاعمال املعتمد السنة

2112 254.331.11 254.331.11 - 

2113 351.354.21 351.354.21 - 

2114 422..31.11 42..523.31 1.15..21 

2115 5...223.51 5...223.51 - 

 21..1.15 1.351.5.2.41 2.111.112.31 املجموع
 

 مستغانم مدريةة الضيائب بوالرة: املصدر

 

 :اليسم على القيمة املضافة -4-2

 اليسم على القيمة املضافة املطلوبة ارجاعه (4-3)جدول رقم     

 القيمة املضافة املبلغ السنة

2113 5.145.13 1.3.5.13 

2114 51.553.25 5.51..12 
 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: املصدر

 

 

 :بليغ النهائي تال -5

و بعد إعادة تكوين أسس إلاخضاع قام املحقق بإبالغ املكلف بوضعيته  2995-99-21بتاريخ 

الجبائية املثول إليها نتيجة التحقيق بتبليغ موص ى عليه ، و هذا بعد تقديمه للمدير الفرعي 

للرقابة الجبائية لإلطالع عليه من اجل التأشيير قبل إرساله ، حيث كان التبليغ مفصال بأرقام 
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يسمح للمكلف بفهم التعديالت في ألاسس و القواعد ، من اجل الرد عليها و جداول 

 :يوما من أجل ذلك و قد احتوى التبليغ على  29باملالحظات أو قبولها ، وتم منح املكلف مدة 

تم إلابقاء على نفس ألاسس التي وردت في التبليغ الابتدائي  و بذلك يتم إصدار  الجداول "

 ."كلف بها ثم إرسالها إلى القابضة للتحصيل إلاضافية و إبالغ امل

من حيث  طريقة و كيفية  عدم التوافق ما بين الدخول املصرحة و تلك  املعد تشكيلها" 

 ."التعديالت و التسويات املقترحة 
 

 املكلف على التبليغ على التبليغ ألاوليردود  -.

يوم ونظرا لعدم ايداعكم للرد على نتائج التحقيق املحاسبي  29بعد انقضاء املدة القانونية املقدرة بـ

 .والجبائي الواردة بالتبليغ ألاولي فانه تقرر الاحتفاظ بالنتائج الواردة بالتبليغ ألاولي

 

 امللخص العام للحقوق والغيامات (5-3)رقم جدول 

 الحقوق والغيامات الغيامات الحقوق  الحقوق والغيامات

 11..15..2.31 4.1.211.11 1.544.545.11 الشيكات الضيةبة على أرباح

 113.515.11 22.155.11 32.4.1.11 اليسم على النشاط املنهي

 312.515.11 153.5.3.11 234.252.11 الضيةبة على الدخل الاجمالي

 425.151.11 52.111.11 332.343.11 اليسم على القيمة املضافة 

 3.5158433811 245.333.11 11..3.1.3.51 املجموع
 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: املصدر

 

 

 

 دراسة حالة خاصة باليقابة املعمقة للوضعية الجبائية الشاملة: املطلب الثالث

. تختلف الرقابة املعمقة عن مراقبة املحاسبة من حيث تخص فقط الاشخاص الطبيعيين

وبالتالي فان الضريبة الوحيدة محل التحقيق وقد سمحت لنا الزيادة امليدانية التي قمنا بها على 

 التحقيقمستوى املديرية الفرعية للرقابة الجبائية باالطالع على مهام هذه املصلحة من خالل عملية 

 .وقد تعرضنا من خالل املراقبة املعمقة لبعض املكلفين وبالتالي سنأخذ حالة كعينة واحدة

 

 الاجياءات ألاولية للتحقيق -1

 :ية تمئبعد برمجة املكلف بالضريبة للمراقبة الجبا

 :ارسال اشعار بالتحقيق-1-1

للضريبة على الدخل تبعا لإلشعار بالتحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة 

-99-99الاجمالي والذي يشمل تصريحاتكم للمداخيل املحققة من طرفكم من الفترة املمتدة من 
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وقد  2999-92-29محرر بتاريخ  291وهذا بإرسال اشعار بالتحقيق رقم  2992-92-29الى  2999

 .ائيةمن قانون الاجراءات الجب 19وهذا طبقا للمادة  2999-99-91استلم من طرفكم يوم 

 

 : التبليغ ألاولي-1-2

وكذا املداخيل . بما أنكم قد صرحتم بممتلكاتكم املنقولة على وثيقة التصريح باملمتلكات

 .ريةوالذي يبين املصاريف اليومية والشهالناتجة عن نشاطكم وكذا التقرير املمض ي من طرفكم 

 التحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة -2

ألاساس ارتأت املصلحة أن تصحح الوضعية الجبائية الخاصة بكم وذلك بإعادة تشكيل وعلى هذا 

 .ميزانية إليرادات ونفقات

 

 :تحدرد الاريادات-2-1

 إلارياداتتحدرد  (.-3) رقم جدول                                                        

 2013 2012 2011 2010 التعيين

 30.000 7.500 25.000 35.00 عقارةة مداخيل

 4.404 1290 6.000.266 31.705 البدر بنك رصيد

 التوفير صندوق  رصيد

 والاحتياط

- 50.000 5.914.129 4.406 

 - - 1.019.746 - البدر بنك رصيد

 3.000.000 - - 3.500.0000 شقة بيع

 132.451 54.619 20.093 10.3000 بنكية فوائد

 - 16.300.000 - - شقة بيع تسبيق

 - - 10.000.00 - درن

 3.171.261 22.277.538 21.615.105 3.577.005 املجموع

 
 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: املصدر

 

 :تحدرد املصارةف أو النفقات -2-2

 :العادة تحديد النفقات أخذ بعين الاعتبار

 .مصاريف الكهرباء والغاز-

 .مصاريف الهاتف-

 سيارةمصاريف تأمين -

 مصاريف ألاكل-

 .مصاريف أخرى -

 شراء عقارات-
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 حقوق التسجيل املدفوعة-

 

 :تقوةم املصارةف-2-3

 الجداول التالية تبين املصاريف املختلفة للضريبة

 املصارةف تقوةم (2-3) رقم جدول 

  التعيين 2010 2011 2012 2013

15.000 

5.000 

15.000 

15.000 

15.000 

5.000 

15.000 

15.000 

15.000 

5.000 

15.000 

15.000 

15.000 

5.000 

15.000 

15.000 

الغازمصارةف   

  املاءمصارةف 

الهاتفمصارةف    

السيارةمصارةف    

255.500 

30.000 

10.000 

255.500 

30.000 

10.000 

255.500 

30.000 

10.000 

255.500 

30.000 

10.000 

الاكلمصارةف   

اللباسمصارةف    

العالجمصارةف    

  املجموع 295.500 295.500 295.500 295.500

علىالضيةبة  5.250 3.750 1.125 4.500  

إلاجمالي الدخل   

 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم :املصدر

 

 الضيةبة على الدخل الاجمالي (5-3)جدول رقم 

 2111 التعيين

 35.22.115 الاريادات

 411.111 املداخيل املصيح بها

 115.335 الاجماليالضيةبة على الدخل 

 435..2 العقوبات

 13.243.41 مجموع الحقوق 

 
 مدريةة الضيائب بوالرة مستغانم: املصدر

 

 نتائج التحقيق -3

بعد تحديد الايرادات والنفقات تبين أن ميزانية الخزينة بالنسبة للسنوات املختلفة فيها 

املصرح ولهذا ارتأت املصلحة أن تصحح املداخيل  2992و 2999بينت لنا فارق مبرر بالنسبة للسنة 

فان الفارق  2992، أما بالنسبة لسنة 2999بها معي حساب الضريبة على الدخل الاجمال لسنة 

 .ةفاباملئة من املداخيل املصرح بها فإذا هي مع 25غير املصرح به ال يتجاوز ال
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 :خالصة الفصل

بعد دراستنا للجانب التطبيقي الذي يتمثل في نشاط مديرية الضرائب لوالية مستغانم 

 .وتعرفنا على موقع املديرية ومختلف هياكلها واملهام التي تقوم بها املديريات الفرعية التابعة لها

. وكذلك الدور التذي تلعبه املديرية والسهر على تسيير امللفات الجبائية ومراقبة التصريحات

باكتشاف ألاخطاء وأي محاولة تدليس أو غش جبائي من طرف املكلفين بالضريبة من خالل املقارنة 

جبائية ومتابعة ألانشطة التي يقومون بها من أجل اعداد امللفات ال. بما هو موجود في امليزانية

الخاصة بهم وتسوية وضعيتهم الجبائية تحقيقا ملبدأ العدالة ومجمل الوضعية الجبائية الشاملة 

 .والتحقيق املصوب

 

ومن خالل هذه الدراسة التطبيقية توصلنا الى اهم الطرق والاجراءات التي يتبعها املحققون 

 .ا يدل على وجود تهرب ضريبيفي خصولهم على أدلة تثبت أن املكلف قام بعمليات غير قانونية مم
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من خالل دراستنا لهذا املوضوع اتضح لنا أن الرقابة الجبائية هي أداة قانونية في يد إلادارة الجبائية، 

املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة، ويبرز ذلك من خالل التحقيق والتأكيد من مصداقية التصريحات 

واكتشاف كل ألاخطاء واملناورات، بهدف تصحيحها، فهي بذلك تعتبر من بين الوسائل الردعية والوقائية التي 

يمكن من خاللها وضع حد ولو نسبيا، لظاهرة التهرب الضريبي، كما أنها تشكل وسيلة ضمان السترجاع املبالغ 

التقليل من هذه الظاهرة لتزداد بذلك موارد الدولة التي تمول بها الخزينة، وهذا ما  املتهرب منها، مما ينتج عنه

 .يساعد في دوره بدفع عجلة التنمية

 

وعليه فنجد أن الرقابة الجبائية تلعب دورا إيجابيا في القضاء على هذه الظاهرة، ذلك بالنظر إلى 

حاربة هذه الظاهرة إال أنها تمكنت من تصدي لبعض النتائج التي حققتها حتى وإن لم تساهم بصفة كلية في م

القضايا لكونها تعتبر أداة حماية ألاموال العمومية، كما أنها تلعب دور في زيادة التحصيل الضريبي وفي 

لكن بالرغم من ذلك فإنها ال تمتاز بفعالية مطلقة في مكافحة التهرب الضريبي، كون أنها ال مكافحة الفساد، 

تهاون إلادارة : أثرت عليها وتحد من فعاليتها، وذلك راجع لعدة عوامل منهالسلبيات التي تخلو من بعض ا

 ، تفش ي ظاهرة الرشوة، غياب عدالة الضريبية، فهي بذلك ال تستطيع تحقيق كل ألاهداف املرجوةالجبائية

 .منها

 

كما انه ال يمكن إبراز دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي على أرض الواقع، ذلك نتيجة 

صعوبات تعرقل عمل هيئات الرقابة الجبائية وتجعلها غير قادرة لوحدها لتصدي لقضايا التهرب الضريبي، 

ملكافحة التهرب الضريبي، وبعد لجزائرية تحسين مستوى الرقابة الجبائية كان الزما على الدولة اومن أجل 

 :إلاحاطة والتعمق بمختلف جوانب املوضوع توصلنا إلى نتائج والاقتراحات التالية

 

 يمكن الحكم على فعالية الرقابة الجبائية كون أنها تعان  من نق  الكفاءات وإلاطارات املتخصصة ال -            

 باإلضافة إلى آلاليات التي استحدثها املشرع الجزائري  في املجال وإلاطارات املتخصصة في املجال الرقاب 

مؤخرا، والتي يستحيل الحكم على نجاعتها ومساهمتها في إنجاح عملية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب 

الضريبي، طاملا أن املراكز الجوارية للضرائب لم يتم تعميمها بعد على كامل التراب الوطني، لكون أن معظمها 

شيد وبعضها لم تبنى بعد، لكن باستطاعتها إنجاح هذه العملية والرفع من فعاليتها مستقبال الزالت
ّ
 .قيد الت

 

تنام  ظاهرة التهرب الضريبي لكون أن السياسة العقابية املنتهجة من قبل املشرع الجزائري ليست -

 .كافية لقمع هذه الظاهرة وردع املتهربين

 

من مكافحة التهرب الضريبي لكن لم تصل إلى املستوى املرغوب  تمكنت الرقابة الجبائية نوعا ما-

 .نتيجة الصعوبات والعقبات التي تحد من فعاليتها والت يتقف عائقا في وجهها
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بناءا على هذه النتائج قمنا بتقديم بعض الاقتراحات لعلها تساهم في تفعيل الرقابة الجبائية ملكافحة 

 : ا يليفيمالتهرب الضريبي، والتي نوجزها 

 

حبذا لو أنه تم إنشاء إدارة جبائية عصرية تمتاز بالفعالية واملرونة ال تقتصر فقط على الهياكل  -

إلاجراءات والتجهيزات وإنما أيضا تشمل أيضا الكفاءات والخبرات، التي تساهم بدورها بتبسيط وتسهيل 

تعميم مراكز الضرائب واملراكز الجوارية  الجبائية بالنسبة لكل املكلفين بالضريبة، باإلضافة إلى العمل على

 .على كامل التراب الوطني، دون أن ننس ى ضرورة تزويد إلادارة الجبائية باإلعالم آلالي

 

محاولة تبسيط إجراءات التحقيق املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، ذلك من خالل تقديم   -         

املكلفين وإبعاد كل الاعتقادات التي تدور في أذهانهم للتفطن التعليمات حول طريقة تطبيقها بهدف إقناع 

 .بأهمية هذه إلاجراء في مكافحة التهرب الضريبي

 

ذلك من خالل مراجعة أجور املوظفين وتوفير لهم  مكافحة الفساد إلاداري خاّصة ما يتعلق بالرشوة،  -

الت يقد تصادفهم، وتوفير ات إلاغراءعلى العمل وإبعادهم عن كل امتيازات ومكافآت بهدف تشجيعهم 

الحماية الالزمة لهم ذلك من خالل سن نصوص قانونية تنظم هذا املجال، والعمل على استحداث جهاز 

 .مكافحة الرشوة

 

جزاءات قاسية  من ألاجدر على املشرع الجزائري إعادة النظر في الجزاءات املقررة على املتهربين، ذلك بتقرير   -

كما نقترح كذلك إنشاء محاكم مختصة في املجال الجبائ   على أداء التزاماتهم الجبائية، وردعية تحثهم

 .لضمان السير إلجراءات املتابعة

 

ضرورة النقائ  التي تعان  منها الرقابة الجبائية ذات فعالية في امليدان، ذلك من خالل اتخاد كل إلاجراءات -

والحد من  تفاقمها ا ملكافحة التهرب الضريبي أو على ألاقل التقليل منوالتدابير الكفيلة لتفعيلها وتدعيم آلياته

   .آثارها الوخيمة

 

 اختبار صحة الفرضيات 

الفرضية ألاولى غير صحيحة ال يمكن الحكم على الرقابة الجبائية كون أنها تعان  في نق  في الكفاءات 

لوحدها على مكافحة التهرب الضريبي بصورة نهائية والاطارات املتخصصة في املجال الرقاب  أي أنها غير كافية 

 .وإنما تقلل بشكل كبير من حدتها وذلك راجع للصعوبات التي تحد من فاعليتها

 

 الفرضية الثانية صحيحة باعتبار أن أشكال الرقابة متكاملة فيما بينها 

 .لضريبيالفرضية الثالثة صحيحة ألن كل ما كانت رقابة فعالة كل ما ضعف حجم التهرب ا
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من خالل تعرضنا في بحثنا هذا لكل من التهرب الضريبي والرقابة الجبائية، تقوم بفسح وترك آفاق 

 .نكون منطلقا لبحوث أخرى في املستقبل

 .جباية الضرائب وإشكالية التهرب الضريبي-

 .تقييم ألاموال املسترجعة من التهرب الضريبي في ميزانية الدولة-

 .ة الجبائية في الوقاية من التهرب الضريبيما مدى مساهمة الرقاب-

 ".  الحمد هلل الذي وفقنا في تأدية عملنا هذا وبنعمه تتم الصالحات: "وفي نهاية ال يسعنا إال أن نقول 

                



 

 

قائمة املصادر 

 واملراجع
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 :ملخص

 

تعالج هذه املذكرة الرقابة الجبائية ودورها في مكافحة التهرب الضريبي، باعتبارها وسيلة وقائية 

وعقابية في آن واحد ملكافحة هذه الظاهرة، وتمارس باالعتماد على العديد من ألاجهزة املتخصصة في املجال، 

ومصداقية املعلومات املصرح بها من  من تحقق من صحةكما أنها تتمتع بصالحيات وسلطات واسعة تمكنها 

طرف املكلفين بالضريبة، وتتم هذه الرقابة باالعتماد على التحقيقات الجبائية تمارس وفق إجراءات قانونية 

إلى الكشف عن كل ألاخطاء وتجاوزات املرتكبة من قبل املكلفين بالضريبة سواء بقصد أو بدون قصد، لذلك 

يتم تطبيقها حسب درجة وخطورة هذه ، الة ثبوت هذه التجاوزاتابية في حشر  الجزائر  سياسية عقأر امل

 .املخالفة، والتي يرمي من ورائها إلى حث املكلفين إلى أداء التزاماتهم الجبائية لكل صدق ونزاهة

 

الضريبي، تم التوصل إلى و الغش  غير أنه من خالل تقييم فعلية الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب   

املزايا والسلبيات التي حققتها هذه الرقابة باإلضافة إلى املشاكل والصعوبات التي تعاني منها والتي تحد  أهم

 .من فعاليتها، لذلك اقتض ى ألامر البحث عن حلول فورية واتخاد بعض التدابير من شأنها أن تزيد من فعاليتها

 

 . الغش الضريبي- 3  الضريبيالتهرب -2   الرقابة الجبائية-1   :الكلمات املفتاحية

   
 

Summary: 

 

  This memorandum addresses tax control and its role in combating tax 

evasion, as a preventive and punitive means at the same time to combat this 

phenomenon, and it is practiced by relying on many specialized agencies in the 

field, as it has wide powers and powers that enable it to verify the validity and 

credibility of information authorized by taxpayers With tax, this control is 

carried out on the basis of fiscal investigations, which are exercised in 

accordance with legal procedures to reveal all errors and abuses committed by 

taxpayers, with or without intent. Therefore, the Algerian legislator has seen a 

punitive policy in the event that these abuses are proven, applied according to 

the degree and seriousness of this violation, Which aims to urge taxpayers to 

fulfill their tax obligations for all honesty and integrity. 

However, by assessing the effectiveness of fiscal control in combating tax 

evasion, the most important advantages and disadvantages achieved by this 

control were reached in addition to the problems and difficulties that it suffers 

from and which limit their effectiveness, so it was necessary to search for 

immediate solutions and take some measures that would increase Its 

effectiveness. 
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