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أهـــدي هـــذا العمـــل إلـــى رفيقـــة دربـــي وســـندي ودافعـــي فـــي  

ـــى مـــن ال ترفـــع يـــديها إال دعـــاء لـــي.....الحيـــاة ـــى مـــن توجـــت نجـــاحي....إل وفرحـــت  ....إل
 ....حيإلى من أنام وتسهر لقر .....لفرحي

 ....إلى من حملت العناء ألعيش في هناء

 ......إلى من دارت النقص ألعيش في رخاء

 .......إلى من قدمت دون مقـابل وبسخاء

 وللنجاح لذة...إلى من علمتني أن للصبر معنى

إلــى مــن حــارب بعزيمــة حتــى ال تــرى دمــوعي وان كانــت تمنتهــا دمــوع الفــرخ ال  
 .الهزيمة

 .ى لها طول العمر ألرد لها جميل ماصنعتأمي الغالية التي أتمن

 .إلى والدي الكريم الذي يتمنى لنا دائما المناصب العليا

سفيان، هواري، عبد القـادر و إلى األخت الغاليـة فـاطمـة الزهـراء و  : إلى إخوتي
 . إلى زوجة أخي حسيبة و إلى زوجي عبد الحق

 .إلى كل من عرفته طيلة حياتي الدراسية و المهنية

و إلــى كــل أصــحاب   2016 -2015جميــع طلبــة التــدقيق المحاســبي دفعــة  إلــى  
 .النفوس الطيبة

 ..و إلى كل من سيتصفح أوراق هذه المذكرة من بعدي
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املقدمة العامة



 المقدمة العامة

  أ
 

تعتمد الدول على جمموعة م  املصادر التمويلية  لتمويل نفقاتا و كدا املسامهة يف التمويل املشاريع 

املوارد املالية تتعرض لالستنزاف و كذلك لإلخفاء الكلي، مما التنموية، التطور و االزدهار لك  بعض م  هده 

و اكرب املوارد التمويلية يف الدولة و  أهمحيرم الدولة منها، و م  أهم املوارد املستنزفة جند الضريبة و ال  تعترب م  

ال  تواجه الضريبة  اآلفاتال  تتعرض ألكرب خطر يواجهها و هو ظاهرة التهريب الضرييب و ال  تعترب م  اخطر 

 أناستنزاف املوارد الضريبية ال  كان م  املفروض  إىللكونه يؤدي .بصفة خاصة و االقتصاد الوطين بصفة عامة 

تنفقها الدول فيما  ص املنفعة العامة م  خالل استامارها يف املشاريع التنموية للبالد بدال م  انسيابا و تسربا 

 .ةيف قنوات جمهولة و غري منتج

تتطور و تتعدد أساليبها و صورها ، حيث أ�ا تزداد تعقيدا و خطرا  أ�اظاهرة التهرب الضرييب قدمية إال  نأو مع 

 .على مر السنوات و العصور

و يعد التهرب الضرييب جرمية يعاقب عليها القانون بعقوبات الغرامة و املصادرة للمال و حىت احلبس يف 

غري القانونية و غري الشرعية باعتبارها اي ترب م  دفع الضرائب مهما  األعمالة و للحد م  ظاهر . اشد حالتها 

و ثقل العبء الضرييب  اآلخري على حساب  أشخاصقل  قيمتها نزيفا للموارد املالية م  اخلزينة العامة و ثراء 

منها ب على الدول و املبادئ الضريبية و هو العدالة يف فرض الضرائب وج أهممما ينايف احد . على املكلفني

ه الطرق جند الرقابة اجلبائية ذه أهملتشريعية و التنظيمية و م  بشىت الطرق ا اآلفةه ذمكافحة ه إىلاجلزائر السعي 

بججهزتا املختلفة لك  املالحظ انه رغم هده اجلهود املعتربة ملكافحة هذه الظاهرة، إال أن نسبتها يف تزايد 

 .لتغريات ال  تطرأ يف النظام اجلبائيفجصبح  تتكيف مع كل ا. مستمر

 

 



 المقدمة العامة

  ب
 

 :البحث  إشكالية

 :حبانا و ال  ميك  صياغتها فيما يلي إشكاليةم  خالل مما سبق ميك  بلورة معامل 

 و فعالية الرقابة اجلبائية ملكافحة و احلد من ظاهرة التهريب الضرييب؟ أمهيةما مدى                

 :األسئلة الفرعية

 :الرئيسية ميكننا استخالص جمموعة م  التساؤالت الفرعية منها يةاإلشكالو م  

 ما هو التهرب الضرييب و ما هي أهم أسباب حدوته ؟ 

 ما هي أهم آليات الرقابة اجلبائية ملكافحة التهرب الضرييب؟ 

 كيف يؤثر التهرب الضرييب على الرقابة اجلبائية ؟ 

  ية الضرائب لوالية مستغامن؟ما هي أدوات الرقابة اجلبائية املطبقة يف مدير 

 :تايضر فلا

 .يبير ضلا بر هتلا ةحفاكم تايلا مها و ربكا   م ةيئابجلا ةباقر لا •

 .ةيئابجلا ةباقر لا ةيلاعف ىدم ىلع فقو تم يبير ضلا بر هتلا •

 .اتز هجا و اتاو دا ةيلاعف ىدمب ةنو هر م ةيئابجلا ةباقر لا ةيلاعف •

 :البحث أمهية



 المقدمة العامة

  ت
 

السيئة لظاهرة التهرب الضرييب،و ال  سامه  يف استنزاف اموال طائلة   اآلثارهدا البحث م  خالل  أمهيةتربز 

تساهم يف عملية التنمية مبراحل كبرية و كذلك كان  لتساهم يف بعث مشاريع كبرية و ذات  أنكان  ميك  

 .اخلزينة العمومية مردودية اجيابية على

طائلة تتداول بكل حرية م  دون مراقبة و حرمان اخلزينة العمومية  أمواللك  ظاهرة التهرب الضرييب ال  جعل  

 األخريةمنها يف ظل البحث التواصل م  قبل السلطات على الرفع م  املوارد اجلبائية العادية، حىت معىن هده 

ه م  مواجهة هده الظاهرة اخلطرية، و م  كل هدا تتجلى أمهية الرقابة سبيل العالج و الذي ميكن إجيادضرورة 

 .السبل و الوسائل ملعاجلة نزيف األموال أقوىاجلبائية كجحد أهم و 

 : الدراسة  أهداف

 :املوجودة م  هدا البحث فيما يلي  األهدافميك  تلخيص 

 تشخيص ظاهرة التهرب الضرييب . 

 فحتهاتناول اهم سبلها و كذلك طرق مكا. 

  املختصة يف مكافحة التهرب الضرييب األجهزةالوقوف و لو بصورة مقتضية على فعالية. 

 :اختيار املوضوع  أسباب

 الدافع الشخصي. 

   تطوير و عصرنة األجهزة الرقابية اجلبائية و نشر الوعي الضرييب ليضم  صيانة حقوق اخلزينة العمومية و

 .كذلك حقوق املكلف بالضريبة

  ضوع يف حد ذاته يف دراسة ختصصنامكانة املو. 



 المقدمة العامة

  ث
 

 استفحال ظاهرة التهرب الضرييب و استلزام توسيع الدراسات يف هدا الال. 

 :صعوبات البحث 

  املتعلقة باملوضوع حمل الدراسة خاصة مبالغ الضرائب املختلفة   األساسيةصعوبة احلصول على املعلومات

 .كل على حدى

 لعادية احملصلة سنويا لكل ضريبةاستحالة احلصول على القيم اجلزئية ا. 

  األنواع املختلفة للضرائب إىل اإلمجاليةاستحالة جتزئة املبالغ 

  أجربنا على تغيري طريقة حتليل و تناول املوضوع حمل الدراسة بسبب استحالة احلصول على املعلومات

 .مما نتج عنه تقييد اجلانب التطبيقي يف جمال حمدود. ملوضوعنا األساسية

 :ية البحث منهج

بإتباع منهج  لتجكيد أو رفض الفرضيات املشار إليها أعاله م  أجل تغطية املوضوع وفقا لإلشكالية املطروحة قمنا

 .يستند يف جوهره على الوصفي اجلانب النظري ومنهج التحليل يف اجلانب التطبيقي

 :البحث تقسيم

فصلني  ة مث تليهم خامتة حيث قسمناها إىلاستلزم  الدراسة تناول املوضوع م  خالل فصول تستهل مبقدم

 .نظري و فصل تطبيقي

 :إذ سنعرض يف

الضرائب كما كان  حول الضريبة تناولنا فيه مفهوم الضريبة وخصائصها مث تطرقنا إىل أهداف وأنواع:الفصل األول

 .علينا إدراج أسس واآلثار االقتصادية للضريبة

والتهرب  ش الضرييب حيث قمنا يف البداية بتعريف كل م  الغشقمنا فيه بتحليل ظاهرة الغ :الفصل الثاين



 المقدمة العامة

  ج
 

املعروفة املستعملة م   الضريبيني وبيان أهم الفروق بينهما، مث تطرقنا إىل أسباب الغش وأنواعه وكما حددنا الطرق

اليب كذلك إىل إجراءات وأس وتعرضنا. طرف املكلف وتطرقنا كذلك إىل أهم اآلثار ال  تنجر ع  هذه الظاهرة

 .مكافحة هذه الظاهرة

فقد خصصناه للجانب التطبيقي الذي قمنا بإسقاط ما تطرقنا إليه يف اجلانب النظري على  :الفصل الثالث

 . مديرية الضرائب أما اخلامتة فقد خصصناها للحديث ع  النتائج املتوصل إليها م  خالل حتليل هذه الظاهرة
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 :متهيد

 على العامل دول خمتلف أجرب املالية و التجارية املعامالت نطاق اتساع و العامل شهده الذي ريعالس التطور إن

 .الضريبية املوارد بني م  و العامة نفقاتا و مشاريعها لتمويل جديدة موارد و وسائل إجياد

 يف الدولة لتدخل ووسيلة لدولةل العامة اخلزينة ميول مورد أهم باعتبارها الضريبة تلعبه الذي الدور لنا يظهر هنا م 

 . االقتصادي النشاط

 فيه تناولنا الااين املبحث أما الضريبة، مفهوم فيه تناولنا األول املبحث مباحث، ثالثة إىل فصلنا بتقسيم قمنا وعليه

 .هلا االقتصادية اآلثار و الضريبة أسس فيه تناولنا األخري املبحث أما الضرائب أنواع و أهداف
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 الضريبة مفهوم :األول املبحث

 السياسة أهداف حتقيق سبيل يف تؤديه الذي الدور ألمهية هذا و ، العامة اإليرادات أهم م  الضرائب تعترب 

 .خصائصها أهم تبيان و الضريبة تعريف إىل سنتطرق املبحث هذا يف و .املالية

 الضريبة تعريف :األول املطلب

 أو طبيعتها ناحية م  سواء الزم  عرب با مرت ال  العديدة التطورات نتيجة  كان الضريبة يف تعار تعدد إن

 .خصائصها

 التعاريف أهم وم .للتنمية املالية الدولة وسيلة يعتربها م  هناك و املالية األهداف لتحقيق أداة يعتربها م  فهناك

 :جند الضريبة با عرف  ال 

 ليس �ائية، بصفة إليها دفعه على الفرد احمللية العامة اهليئات و الدولة جترب النقود م  مبلغ أ�ا على عرف  1) 

.عامة منافع حتقيق م  لتمكنها إمنا و معينة، خبدمة إنتفاعه مقابل يف 0F

1  

 األعباء ثقل توزيع قصد األفراد أموال على العامة السلطة به تقوم جربي إقتطاع أ�ا على تعريفها ميك  كما  2)

1Fبإنصاف همبين فيما العامة

2.  

 القيام م  متكينا مقابل بال بجدائها با املعمول يلتزم و الدولة حتددها إلزامية فريضة أ�ا على أيضا تعرف  3)

2Fالتمع أهداف بتحقيق

3. 

 ذلك و مباشرة بصورة تقتطعه و الدولة تفرضه الذي املبلغ أ�ا قوهلم التعريف هذا إىل العلماء بعض يضيف و  4)

  م  مباشر غري اقتطاع إىل العملة قيمة ختفيض حال يف كما تؤدي ال  النقدية اإلجراءات ع  الضريبة متييز بغية

 
                                                           

 .126،ص طبعة دون لبنان، ، اجلامعية الدار العامة، املالية ،مبادئ هللا عوض حسني زينب  1 -

 . 90ص ، 2003 ،اجلزائر، هومة دار العامة، املالية دراسة يف مسامهة حيياوي، اعمر - 2

 .115،ص 2000 بالكتاب،مصر، االسكندرية مركز ، العامة املالية مبادئ دراز، اليد عبد حامد  -3
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.األشخاص ثروات 3F

1  

 و �ائية بصفة جربا حيصل الموعة أعضاء م  مطلوبة نقدي أداة الضريبة ":أدق تعريف تقدمي ميك  بينما 5)

4Fمقابل دون

2."  

 أجل م  األفراد م  جربا الدولة تستقطعه مايل اقتطاع الضريبة بجن قولن أن ميك  التعاريف هذه خالل م  و

 .العام املنفعة حتقيق

 .الضريبة خصائص :الثاين املطلب

 و للدولة العامة اإليرادات م  غريها ع  متيزها للضريبة خصائص عدة نستنتج السابقة التعاريف إىل باالستناد

 : يلي فيما اخلصائص هذه تتمال

 :مايل اقتطاع متال ةالضريب) 1

 ميك  هذه الضريبة أن رغم احلاضر، الوق  يف بالذات و الغالب، يف نقدية بصورة حتصيلها يتم و تفرض أ�ا أي

 الذي الشكل كان الذي و عمل، بتقدمي أو اإلنتاج، م  جزء أو كنسبة ، عينية بصورة حتصيلها يتم و تفرض أن

 تفرض ال  بالضريبة يرتبط ما خصوصا السابقة، الفرتات يف بالذات و احلاالت، م  العديد يف الضريبة به تتم

 تكوي  يف الزراعي لإلنتاج املهم و األساسي الدور ظل يف عينا تستحصل كان  ال  و الزراعي اإلنتاج على

 يتم كان حيث و االستبدادية، النظم و اإلقطاع، يف وبالذات السابقة النظم مع كذلك و آنذاك، القومي اإلنتاج

 ع  للدولة تقدم عمل خدمات بشكل عينا الضريبة على احلصول أجل م  اإلكراه و القوة استخدام إىل اللجوء

 أمرا يصبح حبيث كبرية بدرجة تضاءل حتصيلها و الضريبة لفرض العينية الصورة أن إال اإلجبار، و السخرة طريق

 الزراعي لإلنتاج النسبية األمهية تراجع بينها م  يدةعد ألسباب ذلك و حاليا، الواقع يف موجود أنه غري بل نادرا

 اهلدف أن نتيجة كذلك و اإلنتاج، يف األخرى االقتصادية القطاعات مسامهة بزيادة القومي اإلنتاج توليد يف
                                                           

 . 49،ص 2003 ، طبعة دون لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات العامة، املالية ، عطوي فوزي  -1

  .90 ص ، ذكره سبق مرجع حيياوي، اعمر  -2



 ماهية الضرائب                                                                     الفصل االول

5 
 

 السوق يف مبادلته ألغراض بل الذايت، االستهالك و لالستخدام ليس هو احلاضر الوق  يف لإلنتاج األساسي

 ال  و دخله أي إيراداته، و عوائده على املنتج حصول يف استخدامها يتم ال  هي النقود فان بالتايل و بالنقود،

 النشاطات بذه القيام ألن و تقريبا، مجيعها يك  مل إن النشاطات، ملعظم و نقدي دخل و إيرادات و عوائد هي

 نقدية، بصورة يتم مجيعها يك  مل إن امعظمه يف املبادالت إن و نقدي بشكل و عليها اإلنفاق خالل م  يتم

 اقتصاد أصبح باقتصاد ترتبط كان  ال  العينية طبيعته م  بدال حاليا، نقدي اقتصاد أصبح االقتصاد أن أي

 الفرتات يف املعيشي االقتصاد أي الكفاف، باقتصاد ترتبط كان  ال  العينية طبيعته م  بدال ، حاليا نقدي

 مث وم  نقديا إنفاقا نشاطاتا و مبهامها قيامها على الدولة إنفاق يكون أن إىل أدى الذي األمر هو و السابقة

 خدمات على الدولة حصول أن إىل إضافة نقدية، بصورة الضرائب ومنها العامة إيراداتا على حصوهلا ضرورة

 و الدميقراطية النظم ظهور و االستبدادية األنظمة �اية مع انتهى السخرة، و اإلجبار أو اإلكراه طريق ع  عينية

 اإلدارة تكاليف حتمل يرافقها الدولة عليها حتصل عندما العينية اإليرادات إن إىل إضافة النظم، بذه األخذ اتساع

 هذا مال ترافق أن ميك  خماطر استخدامها أو با التصرف حلني با االحتفاظ تكاليف و العينية اإليرادات هذه

 لزوم ال تصبح و ىفتنات ال  و عينية، اإليرادات كون حالة يف جهود حتمل يقتضي ذيال األمر هو و االحتفاظ،

 قبل م  تقتطع ال  الضريبة تكون إن إىل أدى ما هو و نقدية، الضريبية اإليرادات كون حالة يف مطلوبة غري و هلا

 الدول، كافة يف و مجيعها  يك مل إن احلاالت معظم يف و احلاضر، الوق  يف عادة نقدا املمول يدفعها الدولة

 إنتاجه م  جلزء تقومي املمول تتضم  أل�ا املالية األعباء فرض يف العدالة مع تتفق ال قد العينية الضريبة وأن خاصة

 كذلك و آلخر منتج م  ختتلف ال  و منتج كل إنتاج تكاليف ع  النظر بغض و معينة عمل ساعات أداء أو

5Fبالعمل القيام يف األفراد قدرات اختالف مع

1.  

 

                                                           
  .  172، ص171،ص 2008طبعة، ندو  االردن، احلديث، الكتب عامل و العاملي الكتاب جدار العامة، املالية خلف، حس  فليح  -1
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 : جربا تدفع الضريبة2- 

 و القانون يف مصدره جيد معنوي، ليس و قانوين إجبار هذا مبعىن قانونية، صيغة ذات الضريبة يف اإلجبار صفة إن

 للدفع استعداده او رغبته أخذ دون الضريبة دفع على جمربا الفرد يكون عليه بناء و .األفراد أو الدولة إرادة يف ليس

 مقدار على للحصول اجلربي التنفيذ اىل اللجوء حق أدائها، ع  امتناعه حالة يف للدولة يكون .اإلعتبار يف

 العديد ياري قد الضريبة يف اإلجبار عنصر و املدي ، أموال على بامتياز اقتضائها سبيل يف تتمتع أ�ا كما الضريبة،

 و سعرها و الضريبة وعاء حيث م  للضريبة قانوينال النظام حتديد يف الدولة انفراد مدى حول التساؤالت م 

 عليه، المع و حمددة قانونية لضوابط اخلضوع ما دون و بدفعها املكلفني إلرادة اعتبار ما دون حتصيلها كيفية

 الضريبة اعتربت إال و حتصيلها و الضريبة فرض عند مراعاتا جيب معينة بضوابط تلتزم أ�ا تعين ال الدولة سيادة

 و قانون، على بناء ليس و بقانون تصدر أن البد فالضريبة .با املكلفني رقاب على مسلطا الدولة يد يف اسيف

 التشريعية السلطات مبوافقة إال تلغى ال و تعدل ال و الضريبة تفرض فال اهلامة، الدستورية املبادئ م  ذلك يعد

 عند القانون هذا بإحكام الدولة التزام ضرورة مع يبة،بالضر  املتعلقة األحكام حيدد قانون يصدر حينئذ و .املختصة

 اجلهة أمام منه التظلم لألفراد حيق و مشروع، غري عملها اعترب و القانون خالف  إال و حتصيلها، أو الضريبة فرض

 .ةخمالف أي دون إلزاما الضريبة بجداء القانون، هذا مبوجب األفراد يلتزم كما املختصة، اإلدارية أو القضائية

 السلطة حتكم عدم به يقصد.الضريبة فرض يف النيابية، الالس يف ممالة التشريعية، السلطة حق أن األمر وواقع 

 م  عريضة قاعدة على تفرض الضريبة أن ذلك، إىل أضف الشعب ممالي م  رقابة دون هلا األمر ترك إذا التنفيذية

 تفرض أن يتصور فال لذا و هلا، التابعني الدولة بني و بينهم االجتماعي التضام  رابطة على تجسيسا الشعب

 للنظام الضرييب للنظام التار ي التطور يوضح و .بقانون تصدر أن ينبغي بل إداري، بقرار أو بالئحة الضريبة

 با قام  ال  الاورات أن كيف األمريكية، املتحدة الواليات و فرنسا و كإجنلرتا الدول، م  العديد يف الضرييب



 ماهية الضرائب                                                                     الفصل االول

7 
 

 منصوصا راسخا هاما مبدأ اآلن أصبح الذي الدستوري، املبدأ هذا لتقرير الرئيسي السبب هي كان  شعوبال

6F.العامل دول دساتري كافة يف عليه

1  

 :مقابل بدون تدفع الضريبة -3 

 املكلف يدفع و للضريبة أدائه مقابل وحده عليه يعود خاص نفع على حيصل أن دون الضريبة بدفع املكلف يقوم

 .العامة التكاليف و األعباء حتمل يف التمع داخل كعضو منه مسامهة ضريبةال

 حصيلة أن الدولة و املختلفة، العامة مرافقتها بواسطة الدولة تقدمها ال  باخلدمات ينتفع الفرد أن البيان ع  وغىن

 و األم  و كالدفاع اخلدمات بذه يتمتع الفرد أن إال املرافق هذه لتسيري األخرى إيراداتا و الضرائب

 و التمع، إليها ينتمي ال  السياسية اجلماعة يف عضوا لكونه بل الضريبة، بجداء مكلفا باعتباره ليس اخل...القضاء

 .التمع أعضاء مجيع على يعود لكنه و وحده عليه حكرا ليس النفع هذا

 انتفاع مدى على بناء يتم ال تقديرها نأ كما خاص، نفع مقابل تدفع ال الضريبة فان تقدم، ما على استنادا و

 و األفراد م  لغريه بالنسبة الدفع على مقدرته أي للفرد، التكلفية للمقدرة وفقا يتم بل العامة، باخلدمات الفرد

 الشخصية الظروف مراعاة م  هلا البد لذا و املقدرة هذه حتدد ال  هي الدولة و .العامة األعباء حتمل على

 األشخاص مجيع على تفرض الضريبة أن ذلك تربير و .التكلفية مقدرته يف تؤثر أل�ا الضريبة فرض عند للمكلف

.املختلفة الدولة مرافق تقدمها ال  اخلدمات جبمع يتمتعون باعتبارهم أجانب و مواطنني م  الدولة، يف املقيمني 7F

2  

 :أهداف ذات فريضة الضريبة - 4

 إىل آخرون مييل كتاب حني يف فحسب مايل هدف ذات الضريبة إن إىل ئببالضرا اخلاصة التعريفات غالبية تشري

  .اجتماعية اقتصادية وأهداف أهداف مالية، أهداف: هي متعددة غايات ذات الضريبة جعل

                                                           
 . 118، ص117ص، 2006 لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات ، العامة املالية ناشد، عديل سوزي  -1

  . 120،ص 119ص 2000سوزي عديل ناشد، الوجيز يف املالية العامة، دار اجلامعية اجلديدة، لبنان،  -2



 ماهية الضرائب                                                                     الفصل االول

8 
 

 أهدافها، حتقيق م  الدولة متك  فإ�ا لذا و اإلطالق على العامة اإليرادات مصادر أهم م  تعد الضريبة أن حيث

 زيادة و نفقاتا ملواجهة حتتاجها ال  املوارد للدولة يوفر ألنه الرئيسي و الدائم اهلدف احلصيلة هدف ميال و

 حقوق بني االجتماعي و االقتصادي التوازن حتقق أ�ا كما جمموعة يف للمجتمع عامة منافع حتقيق إىل أعبائها

 و الدخل القومي توزيع عدالة و االجتماعية العدالة حتقيق يف األساسي دورها و اإلفراد، حقوق و العامة اخلزانة

 .أحد على  فى ال أمر التصاعدية، الضرائب طريق ع  ، التمع فئات بني الدخول يف التفاوت تقليل

 و اإلنسان حقوق إعالن عليه نص كما الكربى، السياسية الاورات أفرزته دستوريا مبدأ اخلاصية هذه تعترب و

 عليه النص احلديث على العصر يف حاجة هناك يعد مل و ، 1789 عام الفرنسية الاورة أصدرته الذي املواط 

 دستوري نص وجود ع  النظر بغض إتباعها الواجب املستقرة العامة الدستورية املبادئ م  يعد أنه إذ ، صراحة

8F.عدمه م 

1  

 :�ائية بصورة تدفع الضريبة - 5

 عنها، فوائد أية بدفع أو هلم قيمتها برد تلتزم ال الدولة أن مبعىن ائية،� بصورة الدولة إىل الضريبة يدفعون األفراد إن

 ع  فوائد بدفع تلتزم كما فيه املكتتبني إىل برده الدولة تلتزم الذي العام القرض على الضريبة ختتلف بذلك و

  .مبلغه

 

 

 

 

 

                                                           
 .   93،ص 2007ملايل الضرييب، دار احلامد، األردن، عادل فليح العلي، املالية العامة و التشريع ا  -1
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 .الضرائب أنواع و أهداف :الثاين املبحث

 أهداف مالية، أهداف إىل تنقسم بج�ا نقول أن ميك  ال  و لضريبةا أهداف دراسة املبحث هذا م  اهلدف

 نوع كل وسندرس الضرائب، أنواع أهم دراسة أيضا و سياسية أهداف أخريا و اجتماعية أهداف اقتصادية،

 .تصنيفه حسب

 .الضريبة أهداف :األول املطلب

 مالية، أهداف :اآليت يف حتديدها  ميك ال  األهداف م  جمموعة حتقيق إىل جمتمع أي يف الضريبة تصبو

 .سياسية أهداف و اجتماعية، اقتصادية،

 :املالية  األهداف -1

 الوفاء هلا تضم  بصورة للدولة املالية املوارد بتوفري تسمح الضريبة أن أي العامة، األعباء تغطية با ويقصد

 على و العامة اخلدمات على اإلنفاق متويل أيالتمع،  ألفراد املطلوبة اخلدمات على اإلنفاق اجتاه بالتزاماتا

…الطرق شق و اجلامعات و املستشفيات و السدود كبناء( احلكومية اإلدارة استامارات 9F

1( 

 :االقتصادية األهداف 2 - 

 االستقرار حالة إىل الوصول بدف تستخدم الضريبة أن با يقصد و ، الضريبة أهداف م  االقتصادية األهداف

 و االقتصادية األوضاع يف للتجثري أداة احلدياة الدولة إطار يف أصبح  و ، االنكماش أو بالتضخم املصحوب غري

 :التايل النحو على ذلك و االستقرار حتقيق

 الضريبة استخدم  ال  الدول تلك كارية :اإلنتاجية النشاطات بعض لتشجيع الضريبة استخدام 

 تلك بإعفاء فقام  الزراعة، أو الصناعة أو ياحةالس قطاع مال اقتصادية قطاعات لتشجيع كوسيلة

                                                           
  . 012،ص 2005 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان املؤسسة، جباية محيد، بوزيدة  -1
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 البلدان بعض أو النامية، البلدان حكومات م  األسلوب هذا إىل جلج و .ضرائب أي م  النشاطات

 .الضرائب م  األجنيب املايل اإلستامار فتعفي األجنيب املال رأس جذب يف ترغب عندما املتطورة

 ادياالقتص الركود ملعاجلة الضريبة استخدام: 

 إىل اللجوء ميك  لذلك و املعاصر، اإلقتصادي النظام مسات م  مسة ركود، و رخاء م  االقتصادية الدورات

 اإلستهالك و الشراء يقل حيث االنكماش و الركود فرتات ملعاجلة الضرائب م  أنواع بعض األقل على أو الضريبة

 ذلك و املتدنية الدخول ذوي التمع أفراد لدى الشرائية القوة بزيادة احلكومات فتقوم .املنتجات تتكدس و

 فرتة يف حىت و املباشرة غري الضرائب معدالت ختفيض و الضرييب اإلعفاء رفع و الدخل ضريبة معدل بتخفيض

 لتخفيض السلع وعلى الدخول على الضرائب برفع ذلك و اقتصادية كوسيلة الضريبة استخدام ميك  اإلزدهار

 م  اإلنتاجية للمشاريع دفعا لتعطي واإلدخار املال رأس على الضرائب وختفيض شخاصاأل عند الشرائية القوة

 األسعار اخنفاض و زيادة أجل

 اإلقتصادية املشاريع متركز ملنع الضريبة إستخدام: 

 الضريبة إستخدام ميك  و الرأمسالية النظم يف خصوصا و العصر هذا مسات م  اإلقتصادي التمركز إىل اإلجتاه

 اإلنتاج مراحل م  مرحلة كل على تفرض خاصة ضرائب فرض طريق ع  ذلك و التمركز هذا مال حملاربة ةكوسيل

 يف التكتل و التمركز ظاهرة م  بالتايل حيد و املنتجة السلعة تكلفة م  يزيد مما التكتل حنو املتوجهة الشركات يف

 .االقتصادي النشاط

 راإلدخا و اإلستثمار لتشجيع الضريبة إستخدام: 

 هذه مال شراء لتشجيع ضرائب أي م  تصدرها ال  التنمية لسندات عائدات الدولة تغطي عندما ذلك يتم و

.الوطين اإلقتصاد يدعم مايل إستامار أي أو اإلدخار صناديق يف الودائع على الضريبة ختفيض أو السندات 10F

1  

                                                           
  154،156ص،2005 الاانية، الطبعة األردن، ، وائل دار العامة، املالية أسس شامية، زهري أمحد اخلطيب، شحادة خالد  -1
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 :اإلجتماعية األهداف -3 

 :حتقيقها لىع الضريبة تعمل اجتماعية أهداف عدة جند

 األعباء ختفيض الضرييب املشرع يقرر أن ذلك ماال الفقرية، الطبقات لصاحل القومي الدخل توزيع إعادة   1) 

 .الكبرية العائلية األعباء ذوي على الضريبية

 خدمات تقدم ال  اجلمعيات و اهليئات بعض كإعفاء اإلجتماعية األنشطة بعض تطوير يف أيضا تستخدم   2) 

 .الضرائب م  أسرية أو دينية :معنية عيةاجتما

 الضروري اإلستهالك سلع على منخفضة ضرائب بفرض العامة الصحة على احملافظة يف الضريبة تستخدم  3) 

 و الكحولية املشروبات :مال صحية أضرار عنها ينتج ال  السلع بعض على السعر مرتفعة ضرائب فرض و كاخلبز

.السجائر 11F

1  

 :اسيةالسي األهداف - 4

 املسيطرة اإلجتماعية القوى يد يف أداة الضريبة متال الداخل ففي اخلارجية أو الداخلية بالسياسة يتعلق فيما سواء

 فئات حساب على املسيطرة القوى مصلحة حتقق بذلك وهي األخرى، اإلجتماعية الطبقات مواجهة يف سياسيا

 اإلعفاءات متنح الرسوم اجلمركية إستخدام مال اخلارجية ةالسياس أدوات م  أداة متال فهي اخلارج يف أما الشعب،

 حتقيق أجل م  اجلمركية الرسوم سعر برفع منها احلد أو الدول بعض مع التجارة لتسهيل الضريبية اإلمتيازات و

 .سياسية أغراض

 :الضرائب أنواع :الثاين املطلب

 و اإلجتماعية، و اإلقتصادية أثارها يف كذلك و أمهيتها يف تتفاوت عديدة أنواع احلاضر الوق  يف الضرائب تضم

 .تقريبا كافة الدول يف واسع نطاق على تطبيقا هلا حتد ال  الضرائب أنواع أهم يجيت فيما سنعرض

                                                           
 . 213ص ، ذكره سبق مرجع العامة، املالية اشد،ن عديل سوزي  -1
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 :الضريبة وعاء معيار) 1  

 على الضرائب و األشخاص على الضرائب و املتعددة الضرائب و الوحيدة الضريبة جند املعيار هذا حسب

 .الاألمو 

 :الوحيدة الضريبة 1-1 

 م  يلزمها ما على للحصول رئيسية واحدة ضريبة على إيراداتا يف الدولة إعتماد ، الوحيدة الضريبة بنظام يقصد

 :يلي مبا الوحيدة الضريبة متتاز و مالية، موارد

 .بالسهولة تتميز جعلها ما هذا و مصادره خمتلف م  املمول حيققه الذي الدخل جمموع على واحدة ضريبة فرض

  .واحدة مرة حتسبه ال  واحدة ضريبة إلدارة أعماله نتائج على واحدا تقريرا املمول يقدم

 إقتصادي منطق أي على يقوم ال النظام هذا أن إال التحصيل نفقات م  التقليل إىل تؤدي الربط إجراءات سهولة

 مربرهلا ال تفرقة يعىن األخرى األنواع دون لاروةا م  أو اإلقتصادي النشاط م  واحد نوع اختيار أن ذلك سليم،

 .الضريبية العدالة قاعدة ع  خروجا يعترب ما هو و الطبقات و الفئات خمتلف بني املالية املعاملة يف

 على يشجعهم  املكلفني على عبئها ثقل و كبرية حصيلة ذات الضريبة هذه جيعل ال الاروة م  جزء على إرتكازها

.العامة النفقات يف املسامهة م  اإلفالت و بةالضري م  التهرب 12F

1  

 :املتعددة الضرائب 1-2

 إىل أدى الواحدة، الضريبة لنظام املوجهة اإلنتقادات كارة و للضريبة اخلاضعة املادة اختيار يف االجتاهات تعدد إن

  مصدرها أساس على داتاإليرا أنواع م  نوع كل على الضريبة مبوجبه تفرض الذي املتعددة الضرائب بنظام األخذ

  .املرتبات و كاألجور البحث العمل مصدره ايراد

                                                           
 . 132، ص131ص، مرجع سبق ذكرهالعامة،  املالية ناشد، عديل سوزي - 1
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 له تاإليرادا هذه م  نوع فكل .الصناعية و التجارية كاألرباح املال، برأس العمل خمتلط مصدره إيراد 

 .إيراد كل هلا  ضع ال  الضريبة تنوع جيب مما اخلاصة ميزاته

 مل اإليراد صاحب ألن عال، سعر ذات لضريبة  ضع أن جيب بح ال املال رأس مصدره يكون الذي فاإليراد

 فيجب فقط العمل مصدره يكون الذي اإليراد أما و اإليراد، هذا على احلصول سبيل يف جسمانيا جمهودا يبذل

 أكار وعناية فكري، أو جسماين جمهود بذل ع  ينتج اإليراد مصدر ألن منخفض سعر ذات لضريبة  ضع أن

 ال وسط، لضريبة  ضع أن فيجب املال برأس العمل امتزاج مصدره يكون الذي اإليراد أما .املال لرأس اإليراد م 

 يف التفرقة و اإلقتصادية، املقدرة أنواع خمتلف بني باملوازنة النظام هذا ويتميز الاانية، احلالة يف الضريبة شدة يف هي

 ، املمول نشاط نواحي جمموع تصيب ال  الضريبة حصيلة رةغزا حيث م  املصادر املختلفة اإليرادات بني املعاملة

 املمول ال يشعر و ، اجلباية نفقات م  يقلل الذي األمر املنبع، عند حتصيلها و االقتصادية مقدرته على لتتوزع

 ملصدر النظر و العينية مببدأ األخذ يف كاملغاالة ، عيوب النظام هلذا لك  و ، منها التهرب حياول ال و ، بوقعها

  .العائلية املمول حالة و الشخصية ملبدأ مراعاة دون اإليراد

 تقدمي إىل يضطر الذي املمول يرهق مما أيضا الضريبية، اإلدارات تعدد إىل الضرائب تعدد يف املغاالة تؤدي قد

 .هلا  ضع ال  الضرائب باختالف املختلفة اإلدارات إىل عديدة اقرارت

 رغم املتعددة الضرائب أن يالحظ و التحصيل، نفقات زيادة إىل يؤدي الضريبية تاإلدارا يف التعدد هذا إن

 عليه ترتكز ما هلا يكون أن بد ال الضريبية، فالسياسة ، تعددها أطلق إذ صالحيتها، تفقد فإ�ا نسبيا صالحيتها

.االقتصادي النشاط أوجه على الضريبة فرض أثر دراسة م  البد و 13F

1  

 

 

                                                           
 . 192،ص 190،ص2006 الاانية، الطبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان العامة، زغدود،املالية علي -1
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 :األشخاص على الضرائب 1-3

 على فتفرض، الضريبة وعاء أو الضريبة هو حمل ذاته اإلنسان يكون أن األشخاص على بالضرائب يقصد

 الضريبة املايل التاريخ عرف لقد و .للاروة امتالكهم ع  النظر بغض الدولة إقليم يف وجودهم حبكم األشخاص

 يف )الذميني ( املسلمني غري على تفرض ن كا حيث العرب، و الرومان فعرفها .الزمان قدمي منذ األشخاص على

 التاسع القرن أواخر يف مصر عرفتها كما البالغني الذكور على تقتصر وكان  اإلسالمي، للحكم اخلاضعة البالد

 وضريبة "رأسا" باعتباره الشخص على تفرض لكو�ا الرؤوس، ضريبة أو الفردة بضريبة تسمى كان  و عشر

 يف املوحدة الرؤوس ضريبة انتشرت قد و ، مدرجة ضريبة أو موحدة ضريبة أساسني، شكلني تجخذ الرؤوس

 حيث ، التمعات لتلك اإلقتصادية و اإلجتماعية الظروف مع تتماشى كان  لكو�ا البدائية القدمية التمعات

 تقدير عليها عبيص مما ، املالية اإلدارة بدائية إىل باإلضافة الاروات و الدخول حيث م  متقاربني األفراد كان

 ذات فرد كل فيدفع ، األفراد على موحدة بسيطة ضريبة تفرض كان  ولذا حتصيلها، سهولة جبانب الضريبة وعاء

 دائما كان سعرها ألن بسيطة الضريبية احلصيلة كان  و ، للضريبة اخلاضعني اآلخرون يدفعه الذي املبلغ

 و اإلقتصادية الفوارق ظهور و التمع تقدم مع و .دفعها م  احملدودة الدخول ذووا يتمك  لكي ، منخفضا

 إذ هلا، اخلاضعني على منها املنشودة العدالة حتقق ال املوحدة الضريبة أصبح  دخوهلم و األفراد بني اإلجتماعية

 التمع كان حيث املدرجة الرؤوس ضريبة حنو اإلجتاه بدأ لذا و .التكليفية مقدرتم يف يتفاوتون األفراد أصبح

 حمدد مبلغ بدفع ملزمة طبقة وكل و اإلقتصادية اإلجتماعية ملراكزهم وفقا خمتلفة فئات أو طبقات إىل يقسم

 إال املوحدة الضريبة م  عدالة أكار تبدو املدرجة الضريبة أن م  بالرغم و .األخرى الطبقات ع  ختتلف كضريبة

 بعني تجخذ ال فهي ، متساوية غري الطبقة هذه دخول أن مع املبلغ نفس تدفع الواحدة فالطبقة ، ناقصة عدالة أ�ا

 .لألشخاص التكليفية املقدرة االعتبار
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 حيث روسيا، قيصر األخرى الطبقات و الربجوازية الطبقة احلرفيون، األكرب بطرس فرضها ال  الضريبة أمالتها وم 

 إىل التمع قسم حيث ، 1865 عام فرنسا فرضتها كما الفالحون، :هي فئات أربع إىل التمع بتقسيم قام

 للعديد احلالية الضريبية التشريعات ختلو تكاد ،و خاصة ضريبة فئة كل على فرض  إجتماعية فئة عشري  اثنتني

 جبعله حقوقه و اإلنسان لكرامة إهدار م  فيها ملا نظرا املدرجة، و املوحدة بنوعيها الرؤوس ضريبة م  الدول م 

.للضريبة حمال 14F

1  

 :األموال على ئبالضرا 1-4

 لفرض كجساس األموال إختيار حنو االجتاه ساد فقد األشخاص، على الضرائب بشجن ذكرها السالف للعيوب نظرا

 يف استعمال قيم م  األفراد ميتلكه ما جموع هو املال رأس و .دخال أو مال رأس األموال تكون أن إما و الضريبة،

 سلع أو إنتاجية سلع شكل أو مبىن أو عقار كجرض عينيا، شكال أخذت سواء).الاروة( معينة زمنية حلظة

 رأس م  أعم و أمشل مفهوم الاروة فان الواقع و النقود، م  مبلغ أو )سندات و أسهم (مالية أوراق أو استهالكية

 يتمال قد معني، مصدر م  مستمر حنو على منتظمة دورية بصورة الفرد عليه حيصل ما كل فهو الدخل أما املال

 التمعات يف عامة، كقاعدة نقدية، صورة الدخل يجخذ و .معا كليهما أو عمله يف أو اإلنتاج لوسائل ملكيته يف

 جزء على العامل حصول مال .عينية صورة يف الدخل م  أجزاء بعض على احلصول اجلائز م  كان إن .احلدياة

 ) كاملزارعني (الذايت  إلستهالكهم إنتاجهم م  جلزء املنتجون إستقاء أو بإنتاجها، يقوم ال  السلع م  أجره م 

 الدخل؟ أم املال رأس . لألشخاص التكلفية املقدرة ع  تعبريا أكار أيهما حول التساؤل ياور و

 لفرض أساسا ميال الدخل كون يف يتمال الصدد هذا يف كبريا تطورا احلدياة للمجتمعات املايل التاريخ شهد

 حىت و العصور الوسطى يف خاصة ، لفرضها األول األساس هي طويلة زمنية فرتةل الاروة ظل  أن بعد الضريبة،

                                                           
  . 134، ص  132ص، 2003 الاالاة، الطبعة ، اجلزائر ، هومة دار ، الضرائب و اجلباية اقتصاديات حمرزي، عباس حممد-  1
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 وعاء انتقل العشري ، القرن بداية  و عشر التاسع القرن م  األخري النصف بداية مع و عشر التاسع القرن بداية

 :التالية لألسباب الدخل، إىل الاروة م  الضريبة

 أمهية زيادة ذلك ع  ترتب فقد النقدي، اإلقتصاد إىل العيين اإلقتصاد م  حتوله و اإلقتصاد حلق الذي التطور1) 

 الدخل أصبح فقد املالية، اإلدارة جانب م  األخرية تلك تقدير لصعوبة نظرا و .العقارية الاروة على املنقولة الاروة

 .تقييم حمل عنها الناتج

 عالقات تنظيم شكل يف متال  استغالل حق م  عنها يتفرع ما و امللكية، حق على فرض  ال  القيود2) 

 .العقارية الاروة أمهية تناقص إىل أدى مما غريها و السكنية لألغراض املباين و األراضي استئجار

 املعيار هو أصبح و العمل ع  الناتج الدخل أمهية تزايدت فقد للقيمة، مقياسا أصبح العمل، أن إىل إستنادا) 3

 .صاحبه مسامهة درجة حيدد الذي

 :معينة مشاكل ياري الضريبة، لفرض كجساس بالتايل و التكلفية، املقدرة ع  كتعبري الدخل اختيار فان ذلك ومع

  الذي الزراعي الناتج م  اجلزء ذلك ماال عينيا، يكون منها فالبعض نقدية الدخل عناصر كل ليس 

 أو له اململوك العقار يف بىنامل مالك إقامة كذلك الذايت، باالستهالك يسمى ما هو و املنتجون يستهلكه

  .تقديرها يصعب العينية العناصر تلك أجزائه، بعض يف

 تلك خاصة لبعضها بالنسبة صحيح تقدير إىل الوصول الصعب م  يكون قد النقدية، للدخول بالنسبة 

 أسس م  يعد الذي اإلعمال سرية مبدأ وراء حتتمي ال  تلك أو دفاتر، بإمساك أصحابا يقوم ال 

 .الفردي املشروع شاطن

 كزيادة ، املال ورأس الدخل بني تقع أخرى عناصر على احتوائه إىل يؤدي الدخل مفهوم يف التوسيع إن 

 .اإلنتاجية الطاقة يف زيادة على يرتكز ال ذلك كان إن و الوق  مبرور حقيقية زيادة املال رأس
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 متال الوعاء ال  التكلفي املقدرة معيار هو ، أصلية بصورة الدخل أصبح فقد املشاكل، تلك ع  النظر بغض و

.االستانائية  احلاالت بعض يف  عليهما االرتكاز ميك  املال رأس و الاروة كان  إن و للضريبة، األساسي 15F

1 

 :للضريبة املنشئة الواقعة معيار) 2

 تؤدي ال  والشخصية وضوعيةامل الظروف تلك توافر مبجرد ينشا بالضريبة االلتزام إن للضريبة املنشئة بالواقعة يقصد

 اإلستهالك، على الضرائب املال، رأس على الضرائب : منيز املعيار هلذا طبقا و بالضريبة، االلتزام ظهور إىل

 .اإلنتاج على الضرائب الدخل، على الضرائب

 :املال رأس على الضرائب 2-1

 رأس تتخذ بج�ا الضريبة هذه تتميز و ، الدخل م  تدفع و ، الدخل م  تدفع و املال رأس متلك على تفرض

 بدي  للوفاء املال رأس ع  الناتج الدخل يكفي حبيث منخفضا يكون سعرها إن إال للضريبة وعاء نفسه املال

 يف تفرض و دورية غري و املال، رأس على استانائية ضريبة تفرض قد و منه جزء يف للتصرف احلاجة دون الضريبة

 ال  الزيادات على تفرض هي و ، املال رأس قيمة يف الزيادة على الضريبة احلروب أوقات مال استانائية أوقات

 إىل أدى شارعا العامة األشغال فتح  لو كما صاحبة إرادة ع  خارجة ألسباب املال رأس قيمة على تطرأ

 .أسعارها ارتفاع و الاورة العقارات حتسني

 مجيع على تفرض ال  وهي بالوفاة املال رأس انتقال على تفرض ال  الضرائب أي :الشركات على الضريبة

 بجي أو الوقف أو اهلبة أو الوصية أو اإلرث الغري بطريق إىل تؤول ال  املنقولة غري و املنقولة األموال و احلقوق

 ال  اخلاصة للمزايا نظرا الشركات على الضريبة فرض احلدياة، القوانني مجيع أخرت قد و .عوض بال آخر طريق

 :أمهها و با تتصف

 .عناء دون مباشرة عليها احلصول سبيل يف يبذل مل أمواال تصيب عادلة ضريبة أ�ا1) 

                                                           
 . 138،ص 136،ص ذكره سبق مرجع العامة، املالية ، ناشد عديل سوزي-  1
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 الشخصية األوضاع مبراعاة تسمح أ�ا النفقة قلة و املورد وفرة املكلفني، على الوطجة خفيفة و مالئمة هي2) 

 الشركات على للضرائب اجلزائر قانون جخذب و املوروث و الوارث بني القرابة درجة حبسب تتصاعد و للمكلف

.بالتصاعد 16F

1  

 :االستهالك على الضرائب 2-2 

 .متعددة و متنوعة ضريبة هي و لدخله، الفرد إنفاق أو االستهالك واقعة بصدد هنا الضريبة تفرض 

 خلدماتوا السلع على للحصول لدخله الفرد استعمال مبناسبة تفرض االستهالك على الضرائب أن القول وميك 

 على دائما يتوقف األمر إن إذ الضريبية، األنظمة لطبيعة وفقا االستهالك على الضرائب تتعدد و . إليها حيتاج ال 

 على الضريبة فرض يف اجتماعية اقتصادية و أغراض حتقيق أمهية ع  فضال .املال إىل الدول حاجة مدى

.استهالك 17F

2   

 :الدخل على الضريبة 2-3 

 و سنة أو شهرا كان  سواء زمنية فرتة خالل للضريبة خاضعة عناصر م  املكلف حيققه ما أساس على تقدر و

 عامة ضريبة تكون أن .الصناعية التجارية، األرباح واألجور، الرواتب على نوعية ضريبة تكون أن إما الضريبة هذه

 إعفاء الضرييب تشخيصال عناصر أهم وم  مصادرها و أنواعها اختالف على املكلف دخل عناصر جمموع على

 العائلية األعباء يقابل إعفاء أخر هناك أن كما للمعيشة، الضرورية النفقات و تتناسب الدخول م  أدين حد

.الضرييب التشخيص عناصر أحد هو الضريبة أسعار يف التصاعد إن مث املعالني، وعدد يتناسب 18F

3  

 

                                                           
 . 203،ص 202،ص ذكره سبق مرجع ، زغدود علي-  1

 .18 1 ذكره،ص سبق مرجع العامة، املالية يف الوجيز ناشد، عديل سوزي-  2

   17 . ،ص 2002 األردن، ، امليسرة دار ، حماسبتها و الضرائب الشريف، عليان ، نور الناصر عبد3 - 
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 :اإلنتاج على الضريبة 2-4

 م  مرحلة أي يف وتفرض اإلنتاج، رسوم عليها ويطلق الصناعية أو الطبيعية املنتجات على تفرض ضريبة هي

  .للمستهلك الوحدة بيع البيع، سعر إىل الضريبة قيمة ويضيف املنتج بدفعها يقوم حيث اإلنتاج أو التصنيع مراحل

 :الضرييب العبء حتمل معيار) 3

 :يلي كما املباشرة ريغ الضرائب و املباشرة الضرائب بني منيز املعيار هلذا وفقا

 شخص إىل عبئها نقل يستطيع ال و مباشرة، املكلف يتحملها ال  الضرائب هي  :ةاملباشر  الضرائب 3-1 

 للضريبة بالنسبة احلال هو كما األشخاص على كان  سواء الدخل، ضريبة IRG على فماال حال بجي أخر

 أرباح على للضريبة بالنسبة احلال كما هو ركاتالش IBS نقل استطاعتهم دون مباشرة يتحملو�ا الدخل على

.غريهم إىل العبء الشركات 19F

1  

 :املباشرة الضرائب عيوب و مزايا

 :مزاياها

 تكون هنا م  التغري سريعة ليس  و النسيب، بالابات تتمتع عناصر على تفرض إذ :حصيلتها ثبات 

 .أيضا ثابتة عليها املفروضة الضرائب حصيلة

 سعر برفع ذلك و ، احلاجة اقتض  كلما الضرائب م  النوع هذا حصيلة زيادة باإلمكان : مرونتها 

 .الضريبة

 الدفع على املكلفني ملقدرة وفقا الضريبية األعباء توزيع خالل م  ذلك و :عدالتها .  

 إىل حباجة لسنا بالتايل و حصرها يسهل ظاهرة عناصر على تفرض أ�ا حيث :جبايتها تكاليف قلة 

 .إليها للوصول ريي كب جهد و وق 

                                                           
 . 22،ص 21ص ذكره، سبق مرجع بوزيدة، محيد 1- 
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 املمول ظروف و يتفق مبا الدفع مواعيد و دفعها شروط يتحدد إذ :بواجبهم املواطنني إشعار. 20F

1  

 :عيوبا

 يتجخر الضرييب الوعاء تقدير ألن الدولة خزينة إىل الوصول يف تتجخر حصيلتها. 

 لوضوحها نتيجة با يشعر ألنه املكلف على عبئها ثقل.  

 عكسية آثار هلا . للمكلف املالئمة عدم عنها ينتج مما املالية السنة �اية يف بريةك مبالغ املكلف يدفع 

  . الدخل ضرائب مال االدخار و العمل على

 عايل بدخل األفراد م  قليل عدد سوى يتمتع ال ال  البلدان يف الضريبية احلصيلة وفرة عدم. 21F

2 

 

 عبئها ينقل أن بإمكانه القانوين املكلف كان إذا ، اشرةاملب غري الضريبة تعترب :الضرائب الغري املباشرة 3-2

  :أمالتها وم  .أخر شخص إىل

 ، املستهلك شخص إىل عبئها ينتقل مث الضريبة يدفع املستورد ألن مباشرة غري ضرائب تعد اجلمركية، الضرائب

 عبئها يتحمل م  شخص  ع الضريبة بدفع يقوم م   تلف مث و الضريبة، مبقدار اخلدمة أو   السلعة مث  برفع

 .النهائي

 :املزايا

 فال بالتايل و يشرتيها ال  اخلدمة أو السلعة مث  يف ختتفي أل�ا ذلك و الضرائب هلذه املمول دفع سهولة 

 .منها يتهرب

                                                           
 . 57،ص 56،ص 2009 ، األردن صفاء، دار العامة، املالية ، احلاج طارق 1 - 

 .62ص ، 2007 ، االردن ، املسرية دار العامة، املالية ،مبادئ عزام امحد زكريا ، الوادي حسني حممود 2 - 
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 تستفيد أو العامة اخلزانة يضم  ما و االقتصادي االنتعاش تعكس أن ميكنها الضرائب هذه حصيلة مرونة 

 .اشاالنتع هذا م 

 متويل يف يفيد ما هو و املالية السنة طول أي مستمرة بصفة حصيلتها تعطي :املباشرة غري الضرائب 

 .املالية السنة م  األوىل الشهور يف خاصة و امليزانية

 حصيلتها كرب إىل أدى التعدد بالغة موضوعات على تفرض.  

 :العيوب

 عكسيا تناسبا املقدرة مع التناسب إىل تتجه أ�ا بل للممول التكلفية القدرة مع تتناسب.  

 تستوعي  ال  سلع أي الضرورية السلع على تفرض ال  تلك هي حصيلة األكار املباشرة غري الضرائب 

  .عادلة غري املباشرة غري الضرائب أن ذلك معىن و املنخفضة الدخول م  األكرب اجلزء

 إعاقة إىل يؤدي قد وما الغش لتفادي شكليات و إجراءات عدة مباشرة غري الضرائب جباية تستلزم 

 .الاروة تداول و اإلنتاج

 حصيلتها فتقل الكساد وق  يف سيما ال مرونتها يف عيبها. 22F

1  

 :الضريبة سعر و معدل معيار) 4

 بناء العامة السلطات طرف م  عام بشكل الضريبة معدل يتحدد و الضريبة بوعاء عالقته يف الضريبة معدل يعرف

 الضريبة و التصاعدية و النسبية الضريبة جند الضريبة معدل ملعيار تبعا و أعبائها تغطية م  احتياجات على

 .التوزيعية و التحديدية أو القياسية

 

 

                                                           
 . 244،ص 243ص ، 1979املالية العامة،مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب اجلامعي،مصر،بدون طبعة،احملجوب، رفع  1 -
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 :النسبية الضريبة 4-1 

 و قيمتها بتغري تتغري ال و للضريبة اخلاضعة املادة على يفرض الذي لالقتطاع الاابتة املئوية النسبة تلك با يقصد

 املعدل يتغري ال و ثاب  مبعدل منها كل تفرض أي  اجلزائر، يف الشركات أرباح على الضريبة ذلك على االم خري

 الزيادة نسبة بنفس النسبية الضريبة30 ب يقدر ، يف الضريبية احلصيلة تزداد و .للضريبة اخلاضعة املادة قيمة بتغري

.هلا اخلاضعة املادة قيمة يف 23F

1  

 :التصاعدية الضريبة 4-2

 الضريبية احلصيلة تزداد أي صحيح، العكس و هلا اخلاضعة املادة قيمة باختالف خمتلفة مبعدالت تفرض

 :التاليني الشكلني تجخذ و هلا اخلاضعة املادة قيمة زيادة م  أكرب بنسبة التصاعدية

 :)اإلمجايل التصاعد (بالطبقات التصاعد 4-2-1 

 على معينا سعرا طبقة كل تدفع حبيث الطبقات، م  معني عدد إىل املكلفون يقسم أن اإلمجايل بالتصاعد يقصد

 .املذكورة للقيمة جتزئة دون للضريبة اخلاضعة القيمة كل

 الذي للسعر الدخل م  األوىل األقسام ختضع هي ،إذ جوهريا عيبا تتضم  لكنها ببساطتها تتميز الطريقة هذه

 املشرع أن غري دخله، يف طفيفة لزيادة نتيجة الدخل حبصا يضار أن أحيانا حيدث فقد األخرية، األقسام على

 صاحبه النتقال نتيجة أدىن دخل صايف م  أعلى دخل صايف يقل أال الضريبة قانون يف يقرر ما عادة احلالة فبهذه

.تعلوه ال  إىل طبقة م  24F

2  

 

 

                                                           
        28،ص 25،ص 2003الاانية، الطبعة ، اجلزائر هومة، دار الضرائب، و اجلباية اقتصاديات ، حمرزي عباس حممد 1-  

 151.،ص 1972 ، ،لبنان العربية النهضة دار ، املالية السياسات و العامة املالية فوزي، ماملنع عبد - 2
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 :بالشرائح التصاعد 4-2-2

 يزداد و خاص، سعر منها شرحية كل علة يطبق و .أجزاء أو شرائح عدة إىل للضريبة اخلاضعة املادة تقسم هنا و

 يف الدنيا، للشرائح بالنسبة عنه العليا للشرائح بالنسبة السعر هذا يرتفع أي له، اخلاضعة القيمة بازدياد السعر هذا

 ، شرائح إىل يقسم بل واحدة معاملة كله يتعامل ال أي جمموعة يف الدخل على الضريبة تفرض ال األسلوب هذا

  .خاصة معاملة منها شرحية كل تعامل

 :التوزيعية الضريبة 4-3 

 تالية مرحلة يف و ، اإلمجالية حصيلتها بتحديد يقوم لكنه و مقدما، معدهلا املشرع حيدد ال ال  تلك با يقصد

 فرد كل تلكهمي ما حبسب ، املختلفة املناطق يف اإلدارية األجهزة مبساعدة األفراد، على احلصيلة هذه بتوزيع يقوم

 عشرة مبلغ إىل حتتاج الدولة أن نفرتض ذلك لتوضيح و .الضريبة سعر معرفة ميك  حينئذ و ، اخلاضعة املادة م 

 اإلدارية باألجهزة مستعينا املشرع فيقوم الدولة، يف املبنية العقارات دخل على كضريبة جزائري دينار ماليني

 اخلاص املبلغ توزيع يتم مث ، معينة بنسب احمللية اجلماعات على بلغامل هذا بتوزيع اجلمهورية، أحناء يف املختصة

 معرفة مت املرحلة هذه يف فقط هنا و الضريبة، هلذه اخلاضعني و فيها املقيمني األفراد على ماال حملية مجاعة بكل

 ال  للضريبة اضعةاخل املادة مقدار بني و الفرد يدفعه الذي الضريبة مقدار بني النسبة يعد الذي الضريبة، سعر

  .الفرد ميلكها

 مزايا حتديد ميك  أنه إال متاما، اختفائها لدرجة ، احلايل الوق  يف التوزيعية الضرائب دور احنسار م  بالرغم و

 :يلي كما عيوبا و الضرائب هذه

 :املزايا

 املكلفني وأن ذلك تفسري و ، احلصيلة هذه حتقيق تتضم  أ�ا كما مقدما، منها حصيلتها تقدير على الدولة قدرة

 مما السداد، بذا الباقون التزم منها حصته بسداد بعضهم يقم مل فإذا بالتضام ، بدفعها يلتزمون التوزيعية بالضريبة
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 إذ .الضريبة دفع م  اآلخري  املكلفني م  أحد ترب عدم يف با مكلف لكل مباشرة و شخصية مصلحة يرتتب

 م  يقلل مما غريه، على الرقابة م  نوعا ميارس مكلف كل فإن مث وم  الباقني، على العبء زيادة يعين ذلك أن

 حتصيله الواجب الضريبة مبلغ توزيع يف احمللية اجلماعات جمالس تشرك كما.كبري حد إىل الضرييب التهرب حاالت

 .املالية الالمركزية م  نوع نشر إىل يؤدي مما ،

 :العيوب

 املادة م  ثابتة أو معينة نسبة أساس على املكلفني على توزع أل�ا عادلة، غري أ�ا عليها يعاب أنه إال 

  أحد يدفع أن ذلك على يرتتب قد و ، منهم لكل التكلفية املقدرة أساس على ليس و للضريبة اخلاضعة

 التكلفية املقدرة تساوي م  بالرغم .منهما كل إقامة حمل اختالف لرد اآلخر م  أكار ضريبة املكلفني

 .دخلهما تساوي أو لكالمها

 إمكان املتصور غري م  فيكون املطلوبة، احلصيلة ابتداء الدولة حتدد حبيث ، املرونة بعدم تتصف أيضا 

 .اقتصادية تغيريات أي ملسايرة النقصان أو بالزيادة عليها تعديالت إدخال

 املكلف  شخص يكون إذ.ملباشرةا للضرائب بالنسبة إال تطبيقها يتصور فال شاملة، غري أ�ا إىل باإلضافة 

 الضرائب على تطبيقه يتصور فال عليه و ثاب ، حنو على املكلفني حصر ميك  بالتايل و مقدما، معروفا

 .املباشرة غري

 معرفة  حيث م  الدولة يف الضريبية األجهزة عجز ع  حمددة بصورة تعرب التوزيعية الضرائب فان وأخريا 

 و املختلفة، الضريبية األسعار تطبيق و للضريبة اخلاضعة املادة قيمة دحتدي و هلا، اخلاضعني األشخاص

 .التحصيل و الربط إجراءات اختاذ
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 نظام إىل اجته  و التوزيعية بالضرائب األخذ ع  احلديث العصر يف الدولة عدل  فقد ، العيوب تلك إزاء و

.القياسية 25F

1  

 :القياسية أو التحديدية الضرائب  4-4

 للظروف حتديدها أمر تاركا قاطعة بصورة اإلمجالية حصيلتها حيدد أن دون مقدما معدهلا املشرع حيدد ال  هي

 صورة يف إما للضريبة، اخلاضعة القيمة مع يتناسب معني معدل لفرض القياسية الضريبة حتديد يتم و االقتصادية،

 اخلاضعة املادة عناصر م  عنصر كل  م حتصيله معني مبلغ صورة يف إما و الضريبة وعاء إمجايل على مئوية نسبة

 عيوب و مزايا القياسية وللضريبة دفعها الواجب الضريبة مقدار مقدما يعلم با املكلف فان بذلك و للضريبة،

 :منها نذكر

 :  املزايا

 حمل على النظر بغض بالضريبة مكلف لكل التكلفية املقدرة أساس على الضرييب العبء يكون حبيث عادلة ضريبة

 .امتهإق

 لقاء أو العائلية  لألعباء إعفاء مبنحه العائلية ظروفه مراعاة ميك  مثة م  مكلف، لكل الشخصية الظروف تراعي

 للضريبة االمسي املعدل اختالف ذلك ع  ينتج و ، ظروفه حسب آلخر مكلف م  معدهلا  تلف بذلك و دخله

 .حدى على بالضريبة مكلف كل لظروف وفقا احلقيقي معدهلا ع 

 دخول على  تطرأ ال  االقتصادية التطورات و التغريات حبسب ختفيضه أو الضريبة معدل رفع ميك  : ملرونةا

 .االنفاقية االستهالكية سلوكياتم أو ثرواتم أو بالضريبة املكلفني

 فاءةك مدى  ع  تعرب فإ�ا أخريا و سواء، على املباشرة وغري املباشرة الضرائب تناسب فهي شاملة، ضريبة

 .فيها العاملني و املالية و الضريبية األجهزة

                                                           
 . 200،ص 198ذكره،ص سبق مرجع املالية العامة،احملجوب، رفع  -1
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 :العيوب

 ال حيث دفعها، م  اآلخري  ترب عدم يف بالضريبة مكلف لكل مباشرة شخصية مصلحة وجود عدم 

.الغري على رقابة القياسية بالضريبة املكلفني ميارس 26F

1  
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 .للضريبة االقتصادية اآلثار و األسس :الثالث املبحث

 جيب عامة أساسية قواعد م  البد الضريبة، بدفع املكلف و الدول بني املصاحل يف تعارض م  حيصل قد ملا نظرا

 لننتقل الضريبة حتكم ال  األساسية القواعد أهم سنتناول املبحث هذا ويف الضريبة فرض عند اعتمادها أو إتباعها

 .هلا االقتصادية اآلثار أهم ع  التحدث إىل بعدها

 .الضريبية أسس :األول طلبامل

 يف الضرييب النظام تقرير بصدد هو و املايل، املشرع با يسرتشد أن حيس  ال  املبادئ الضريبة، بجسس يقصد

 .أخرى جهة العامة اخلزانة صاحل و جهة م  املمول صاحل حتقيق القواعد هذه تستهدف و الدولة،

 وتتلخص باحرتامها، التشريعية اهليئات و الدولة تلتزم و ، مسيث آدم وضعها أن منذ القواعد هذه استقرت قد و

 عند متال وهي اجلباية، نفقات يف االقتصادي و الدفع، يف املالئمة و اليقني و املساواة أو العدالة يف القواعد هذه

 آدم عند هعلي كان  عما منهم كاري عند العدالة فكرة اختالف رغم األساسية، الضريبية املبادئ التقليدي الفكر

 احلدود يف إال ملزمة ليس  لكنها و صحيحة قواعد أ�ا على القواعد هذه إىل فينظر احلديث الفكر أما .مسيث

 للضرائب حتددها ال  األغراض على األمر �اية يف شيء كل يتوقف و أمهية أكار اعتبارات مع فيها تتعارض ال 

.القواعد هذه يلي فيما نتناول و 27F

1  

 .الضريبة توزيع يف دالةالع قاعدة) 1

 لك  الضريبة، عدالة نقطة على متفق فاجلميع الضريبة، مزايا تصنيف يف األوىل العدالة، قاعدة مسيث آدم وضع

 وضع مث ، كذلك أمال هدفا تعترب ال  القاعدة هذه حتقيق إىل تدف ال  و العامة الطبيعة يف حمدود االتفاق هذا

 .متماثلة و شاملة الضريبة تكون أن جيب امبوجبه ال  و للعدالة مبدأي 

                                                           
 . 124،ص 123ص، 2006 طبعة، دون لبنان، اجلديدة، اجلامعة دار العامة، املالية أساسيات هللا، عوض حسني زينب 1 -
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 أي  القدمية السياسية األنظمة يف سائدة كان  ال  االمتيازات على للقضاء العمل قيد القاعدة هذه وضع  لقد

 .الضرائب دفع م  معفاة احملظوظة، الطبقات بعض كان 

 يوجد ال إذ بسيط، األول :سببنيل هذا و للضريبة ختضع أن االجتماعية الفئات كل على جيب املبدأ هذا حسب

 إثقال لنتيجة له معينة اجتماعية لفئة ممنوح امتياز كل أن ثانيا للضرائب، أخرى دون فئة إخضاع لعدم مربر

 ":أنه "األمم ثروة " كتابه يف مسيث آدم ذكر فقد سالفا رأينا كما و .التمع م  األخرى للفئات الضرييب العبء

 الذي الدخل نسبة أي اإلمكان، بقدر النسبية ملقدرتم وفقا احلكومية النفقات يف لةالدو  رعايا يساهم أن جيب

 ".الدولة محاية يف منهم كل به يتمتع

 سعر يتحدد مبقتضاها ال  النسبية الضريبة بني و العدالة حتقيق بني العبارة، هلذه تفسريهم عند املالية علماء وربط

 مهما واحدة، ماال دائما الضريبة الدخل وعاء م  املقتطعة النسبة تكون مث وم  .الفرد دخل م  للضريبة نسيب

 يربأ ال الضريبة سعر يف تغيري أو متييز دون اجلميع بني ساد الذي الرأي هذا و .للضريبة اخلاضعة املادة مقدار كان

 يكون إذ ، الدخل املرتفعة تلك م  الدخل احملدودة الفئات على ثقال أشد تعد النسبية فالضريبة :النقد م 

 بالنظر الضرورية حاجاتا بعض إشباع م  نفسها حرمان إىل يدفعها مما عليها عبئا أشد لألوىل بالنسبة االقتطاع

 العدالة حتقيق ع  عاجزة النسبية الضريبة فان مث وم  .الضريبة مبلغ خصم بعد لديها يتبقى الذي املبلغ إىل

 اجته فقد لذلك نتيجة و .الضريبة بعبء املكلفني بني املساواة حتقق ال أيضا و بل الضريبة، فرض عند املنشودة

 الضريبة بفكرة األخذ إىل االجتاه و النسبية الضريبية فكرة ع  التخلي إىل احلديث العصر يف املالية علماء

 الدخول ن كا فإذا للضريبة اخلاضعة املادة أو الوعاء قيمة بتغري تتغري بنسب الضريبة فرض فيتم ، التصاعدية

 الضريبة سعر أن أي .املرتفعة الدخول ذوي على املفروضة تلك م  أقل تكون تفرض ال  النسبة فان حمدودة

 .للضريبة اخلاضعة املادة مقدار حبسب هبوطا و صعودا يتذبذب
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 قاعدة إىل تستند فهي با املكلفني بني املساواة و العدالة م  أعلي قدرا حتقق التصاعدية الضريبة أن والشك

 كلما ما خدمة أو سلعة م  الشخص يستهلكها ال  الوحدات زادت كلما بجنه تقتضي ال  احلدية املنفعة تناقص

 السلع على احلصول وسيلة هي النقود كان  ملا و .التالية الوحدة استهالك م  عليه تعود ال  املنفعة مقدار نقص

 بذلك و الدخل هذا األخرية م  احلدية الوحدة نفاقإ م  عليه حيصل الذي الدخل زاد فكلما اخلدمات، و

 األقل على املفروضة الضريبة سعر أن باعتبار اآلخر م  دخال أقل أحدامها شخصني بني املساواة و العدالة تتحقق

 على الضريبة فرض نتيجة منهما كل يتحملها ال  التضحية تتساوى بذلك و .دخال األكرب م  أقل تكون دخال

 أجل م  فعالة بصورة األفراد بني الدخل توزيع إعادة حتقق التصاعدية الضريبة فان تقدم، ما إىل ضافةباإل دخله،

 الضريبة و النسبية الضريبة م  كل إىل تطرقنا قد و املختلفة، االجتماعية الفئات دخول بني التفاوت حدة حتقيق

 م  البد الضريبة، عبء حتمل يف التمع أفراد نيب املساواة و العدالة إطار يف و املاضية الفرتات يف التصاعدية

 .املادية الضريبة مشولية مبدأ و الشخصية مشولية مبدأ :هامني مبدأي  ع  احلديث

 :للضريبة الشخصية الشمولية مبدأ 

 أو سياسيا هلا التابعني أو الدولة لسيادة اخلاضعني املواطنني كافة على تفرض الضريبة فإن املبدأ هذا حسب

 لتمس بل ميتد با املقيمني الدولة مواطين على يقتصر ال املبدأ، هذا مبوجب بالضريبة األشخاص فالتزام .اديااقتص

 .السياسية اجلنسية التبعية ملبدأ وفقا الدولة إقليم داخل أمالك هلم كان  إذا اخلارج، يف املقيمني

 .:االقتصادية التبعية مبدأ إىل استنادا األجانب م  الدولة إقليم يف املقيمني أيضا يشمل كما

 املقررة اإلعفاءات ذلك ماال لشموليته تفقده ال ال  االستاناءات بعض عليه ترد فقد عاما املبدأ هذا كان وإذا

 أو باملال املعاملة مبدأ أو الدولية الاملة أو الدويل العرف اعتبارات أساس على الدبلوماسي السلك أعضاء لبعض

 بعض لصاحل الضريبية القوانني يف ترد ال  اإلعفاءات كذلك .االمتيازات و باحلصانات علقةاملت فيينا اتفاقية

 يتعلق عندما الصعوبات بعض تنشا األحيان بعض يف لك  ، اجتماعية أو اقتصادية ألغراض حتقيقا األشخاص
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 و معني بلد يف مصدره جيد الذي أو املتولد، الدخل مرتني، على للضريبة خاضعا دخله يرى ملا الشركة بنفس األمر

 .دولية جنائية اتفاقيات إطار يف اليوم حتل عامة، بصفة القضايا، هذه أخر بلد يف تتفق

 :للضريبة املادية الشمولية مبدأ 

 نص ما عدا فيما ثروات أو دخوال كان  سواء املادية العناصر و األموال كافة على الضريبة تفرض أن به يقصد و

 أغراض حتقيق أجل م  .احلرة املناطق و البور كاألراضي صريح، بشكل استانائه على يبالضري القانون عليه

 .معينة اقتصادية

 الذي الشخصية، الضرائب بنظام الضريبية النظم م  العديد أخذت فقد الضريبية، العدالة مبدأ تدعيم أجل وم 

 حالته و املايل مركزه و ظروفه و املكلف شخص الضريبة، فرض عند اعتبارها يف املالية التشريعات تجخذ مبقتضاه

 التكلفية املقدرة إىل بالنظر لك  و للضريبة، اخلاضعة املادة إىل فقط بالنظر الضريبة فرض يتم فال االجتماعية،

 إعفاءات تقرير أو بالضريبة املكلف ملعيشة الالزم األدىن للحد إعفاء تقرير ذلك، ماال بجدائها، للمكلف احلقيقية

 الدخل يعامل حيث مصادرها، حبسب الدخول بني الضريبية املعاملة يف التمييز أو العائلية األعباء بسبب ضريبية

 به املعمول هو املبدأ هذا و املال، رأس أو األرض ع  الناتج الدخل ع  تفصيلة ضريبية معاملة العمل ع  الناتج

 .املختلفة الدول يف لضريبيةا التشريعات م  العديد به وتجخذ الضرائب م  الكاري  ص فيما

 اخلاضعة باملادة فقط يهتم لكنه و بالضريبة، للمكلف الشخصية بالظروف يهتم ال املشرع فان العينية الضرائب أما

 .املختلفة بجنواعها املباشر غري الضرائب على فقط يقتصر النوع هذا و للضريبة،

 يتحقق حىت با املكلفني بني املساواة و العدالة فكرة أساس حتقق أن جيب الضريبية القاعدة إن يتضح تقدم ومما

.بالاقة الشعور هلم 28F

1  
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 :اليقني قاعدة - 2

 يكون أن ذلك م  الغرض و إبام، أو غموض أي دون قاطعة بصورة حمددة الضريبة تكون أن با يقصد و

 الضرييب موقفه مقدمها يعرف أن ميكنه مث م  و فيها لبس ال واضحة بصورة التزام  ملدة يقيين علم على املكلف

 الفنية املسائل م  غريها و بذا املتعلقة القانونية األحكام كافة و سعرها و بجدائها امللزم الضرائب حيث م 

29F.عنها الدفاع و املالية اإلدارة جتاه حلقوقه معرفته إىل باإلضافة بالضريبة، املتعلقة

1  

 :الدفع يف املالئمة قاعدة -3 

 تفاديا للممول مالئمة ، التحصيل إجراءات و الضريبة، حتصيل مواعيد تكون أن ضرورة إىل اعدةالق هذه تنصرف

 على الضرائب لدفع مالئمة األوقات أكار دخله ع  املمول فيه حيصل الذي الوق  يعترب و عليه، عبئها لاقل

 جزءا يدفعها أن املستهلك ذلكو  املالئم، الوق  يف دفعها يتم املستهلك، على تقع النهاية يف وهي االستهالك،

 يف حر ألنه إليه يرجع اخلطج فإن املالئمة عدم م  قدرا حتمل إذا املستهلك أن أضاف و الشراء، ومبناسبة جزءا،

.يشرتيها أو ال الضرائب عليها املفروضة السلع يشرتي أن 30F

2  

 :التحصيل نفقات يف االقتصاد قاعدة - 4

 تدره، ما مبقدار فقط ليس تقيم أن جيب فرضها يتم ضريبة وأية أمواال، فيكل الضرائب حتصيل أن به املسلم م 

 تنظم ينبغي أن ضريبة كل أن مسيث يرى و .العائد هذا على للحصول حيتاجها ال  بالتكاليف أيضا لك  و

 الشعب ملأال يتح ينبغي أي ممك ، مبلغ بجقل إال العامة، اخلزانة يدخل عما املمولني م  تجخذه ما يزيد ال حبيث

 .ضرورة أية دون حتصيلها يف أعباء أية الضريبة دافع

 : هي و أسباب ألربعة تزيد الضريبة حتصيل نفقات أن مسيث يرى و

                                                           
 129 .  ،ص ذكره سبق مرجع العامة، املالية يف الوجيز ، ناشد عديل سوزي-  1

 212 .  ،ص ذكره سبق مرجع املالية العامة، احملجوب، رفع -  2
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 أن ما يعين هو و حصيلتها، م  كبريا جزاء أجورهم تستهلك املوظفني م  كبري عدد إىل حتصيلها احتاج إذا

 .املمولني أولئك على إضافية ضريبة يشكل املوظفني هؤالء تشغيل

 .التجاري النشاط فروع بعض تشجيع عدم و الصناعة إعاقة إىل يؤدي رمبا التحصيل نفقات يف االقتصاد عدم إن

 املمولني إخضاع طريق ع  الضرييب للتهرب املتكررة احملاوالت بسبب اخلسائر م  الكاري الضريبية اإلدارة تتكبد قد

 .كارية مشكالت يف ذلك يتسبب رمبا و ريبية،الض ألوعيتهم متكررة فحوصات و لزيارات

 حتصيل نفقات م  كبري حد إىل يقلل أن شجنه م  الضرييب اهليكل يف البساطة م  أكرب حتقيق أن يف والشك

 و حماسبني م  الضرييب الال يف العاملني م  الكاري توفري أمك  كلما بسيطا الضرييب اهليكل كان فكلما الضريبة،

31F.مطبوعات و أوراق و مواد م  يستخدمونه مما ذلك غري و لنيعام و قانونيني

1  

 .للضرائب االقتصادية اآلثار :الثاين املطلب

 .املباشرة غري االقتصادية اآلثار و املباشرة االقتصادية اآلثار :قسمني إىل للضرائب االقتصادية اآلثار تنقسم

 :املباشرة االقتصادية اآلثار )1

 الضرائب آثار أن حيث معني، مكلف على الضريبة عبء استقرار بعد للضرائب املباشرة االقتصادية اآلثار تنشج

 أوهلما :بجمري  يتحدد االقتصادية السلوكيات م  غريها و االدخار و اإلنتاج و االستهالك منط على املباشرة

 .رائبالض حصيلة الدولة فيها تستخدم ال  األوجه ثانيهما و املستحقة، الضريبة مبلغ مقدار

 على أخريا و التوزيع، اإلنتاج، االدخار، ، االستهالك على الضرائب تجثري يجيت فيما سنتناول ذكرنا ما على وبناءا

.األسعار 32F

2  

 

                                                           
 . 532،ص 531،ص2000 طبعة، ،دون مصر العربية، النهضة دار العامة، املالية اقتصاديات و مبادئ ، الواحد عبد عطية السيد - 1

 .172  ذكره،ص سبق مرجع حمرزي، عباس حممد  -2
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 :االستهالك على الضريبة أثر  1-1

 على الضريبة حالة ففي ، الضريبة وعاء بطبيعة األول يتعلق بعدي ، عامة بصفة االستهالك على الضريبة أثر يتخذ

 الشخصي اإلنفاق حجم إنقاص عنه ينجم مما عبجها، يتحمل م  دخل ختفيض إىل تؤدي ال  الشخصي الدخل

 .اخلدمات و السلع على الطلب ينخفض بالتايل و اإلستهالك على

 السلع على الضريبة فرض تجثري فيقل واخلدمات، السلع هذه على الطلب مرونة مدى على يتوقف ذلك كان وإن

 الطلب ملرونة نتيجة الضرورية غري للسلع بالنسبة التجثري هذا يربز بينما (عليها الطلب مرونة الخنفاض)الضرورية

 طلب حجم على يؤثر ال فذلك أسعارها، زيادة إىل يؤدي حنو على السلع على الضريبة فرض حالة يف و عليها،

 املنخفض الدخل ألصحاب بالنسبة أما .السلع هذه على عامة بصفة مرونته تقل الذي املرتفع الدخل أصحاب

 الطلب حجم على كاريا الضريبة لفرض نتيجة أسعارها زيادة تؤثر ال ال  فقط الضرورية السلع على األمر فيقتصر

 .مرونتها لقلة نتيجة عليها

 اإلنفاق على الضريبة فرض حيدثها ال  الزيادة مدى على يعتمد فإنه االستهالك على الضريبة ألثر الااين البعد أما

 إىل واخلدمات، السلع على العام الطلب لزيادة الضريبية مواردها يف الزيادة هلذه الدولة توجيه يؤدي إذ العام،

 يؤدي بينما الكلي الطلب على حجم ليؤثر الذي األمر الضريبة، لفرض نتيجة اخلاص الطلب يف النقص تعويض

.الكلي االستهالك حجم م  موسمل ختفيض إىل الضريبية احلصيلة بتجميد الدولة قيام 33F

1  

 :االدخار على الضريبة أثر 1-2

 األفراد به يقوم الذي اخلاص االدخار م  التحديد، وجه على الرأمسالية، االقتصاديات يف القومي االدخار يتكون

 هذه لتمويل بةالضري إىل عادة تلجج فإ�ا ، باالستامارات الدولة تقوم فلكي الدولة، به تقوم الذي العام االدخار و

                                                           
 . 160،ص 159طبعة،ص دون ، مصر اجلامعية، الدار العامة، املالية آخرون، و البطريق يونس - 1
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 على الضريبة أثر أن إال ، إجيابيا يكون (الدولة) العام االدخار يف الضريبة أثر أن القول ميك  و االستامارات

 .احلاالت م  الغالب يف كذلك يكون ال اخلاص االدخار

 التقدم م  بطاءاإل مث م  و الرأمسايل الرتاكم م  بالتايل و األفراد، مدخرات م  ختفض الضريبة أن فكرة وتعترب

 .ذاتا الضريبية النظرية قدم قدمية فكرة االقتصادي،

 يؤثر مما االستهالك، على إنفاقهم تقليل بالتايل و بالنقصان، األفراد دخول يف يؤثر الضريبة فرض أن رأينا فكلما

 .مدخراتم مستوى على سلبيا

 إىل باألفراد تؤدي فالضريبة املختلفة، للدخول بالنسبة واحدا يكون ال املدخرات حجم يف الضريبة تجثري أن إال

 على اإلنفاق توزيع إعادة كذلك و منها كل ملرونة وفقا االدخار و االستهالك بني املتاحة دخوهلم توزيع إعادة

 يف يتميز اإلنفاق كان ملا و .الضرورية غري اإلنفاقات حساب على و الضرورية اإلنفاقات ملصلحة االستهالك،

 لنقص األكرب العبء ويتحمل الضريبة ضحايا أول يكون االدخار فإن نسبيا، املرونة بانعدام دخارباال عالقته

 االدخار يف الضريبة أثر أن أي قبل، م  موجودة كان  الين الضريبة سعر رفع أو الضريبة لفرض نتيجة الدخل

 .سلبيا يكون اخلاص

 على كالضرائب االدخار، مصادر تصيب ال  رائبفالض الضرائب، نوع حبسب االدخار يف الضريبة أثر و تلف

 أي غريها، و...القيمة زيادة على الضريبة و الرتكات على الضريبة مال األرباح، على الضرائب و املال، رأس

 ذات بالفئات تعلق  إذا خاصة ، املباشرة غري الضرائب م  أكرب بصورة باالدخار تضر عموما، املباشرة الضرائب

 املشروعات أرباح على املرتفعة الضريبة تدفع و ، لالدخار دخلها م  كبريا جزءا  صص ال  عة،املرتف الدخول

 كاملصروفات للضريبة اخلاضعة املادة قيمة تقرير عند خبصمه القانون هلم يسمح فيما املبالغة إىل أوال بجصحابا،

 .الضريبة حصيلة تقليل إىل يؤدي الذي األمر ، العامة



 ماهية الضرائب                                                                     الفصل االول

35 
 

 زيادة إىل تؤدي ما عادة املصروفات تقدير يف املبالغة إذ ، القدر بنفس األقل، على ، اخلاص دخاراال يفيد ال و

 باملشروعات يدفع الضريبة سعر ارتفاع كما .لالدخار ليس و لالستهالك عامة بصفة ختصص ال  الدخول بعض

 على ضريبية حصيلة الدولة يفقد امم املشروعة، غري و املشروعة الطرق باستخدام الضريبة م  التهرب إىل ثانيا

 .األمهية م  كبري جانب

 االستهالك منط على تجثريها نتيجة ذلك حيدث و املدخرات تشجيع إىل مباشر غري بطريق تؤدي ال  الضرائب

 و االستهالكية السلع على الضرائب و باإلنفاق املتعلقة املباشرة غري الضرائب الطائفة، هذه متال و باالخنفاض

 طريق ع  أو الضريبة مقدار لتحديد التنازيل السعر باستخدام النتيجة هذه على احلصول ميك  و وم اجلمركيةالرس

.اجلديدة لالستامارات أو للمدخرات جزئية أو كلية ضريبية إعفاءات منح 34F

1  

 :اإلنتاج على الضرائب أثر 1-3

 أي االقتصادية املتغريات يف تجثريها خالل  م ذلك تجثريها يظهر و خمتلفة جوانب م  اإلنتاج على الضرائب تؤثر

 عناصر يف تجثريها خالل وم )االستامار االستهالك، ، االدخار(الكلية االقتصادية الكميات يف أثرها خالل م 

 جهة، م  االستامارية األنشطة و الربامج لتمويل استخدامها خالل وم  )األموال رؤوس ، العمل( اإلنتاج

 و واإلعفاءات احلوافز خالل وم  املرغوبة، االستامارات باجتاه القومي االقتصاد لتوجيه داةأ بوصفها واستخدامها

 .القومي اإلنتاج زيادة اجتاه يف تعمل أخرى جهة م  االمتيازات،

 ال  الفروع يف لالستامار األموال رؤوس فتتجه املال رأس م  العائد معدل زيادة على تعمل الضريبية فاإلعفاءات

 االستامارية األنشطة إىل املعفاة غري االستامارية األنشطة م  االستامار منط يتحول و اإلعفاءات تلكل ختضع

 .املعفاة

                                                           
 . 222،ص 220ذكره،ص سبق مرجع ، العامة املالية ، ناشد عديل سوزي -1
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 املستوردة السلع على اجلمركية الضرائب أسعار رفع خالل م  احمللي اإلنتاج محاية على الضرائب تعمل كما

 .اإلنتاج زيادة على ستعمل الطلب زيادة فإن بالتايل و حمليا املصنعة السلع شراء على األفراد إقبال ذلك فيعمل

 يف رغبتهم تدفعهم احملفزة،حيث بالضريبة يعرف ما خالل م  اإلنتاج يف توسعية أثار إىل الضرائب تؤدي قد كما

 التوسع مث م  و اإلنتاجية رفع إىل و اإلنتاج، نفقات خفض إىل الضريبة فرض قبل السابقة دخوهلم على احملافظة

 اإلنتاج و العمل حوافز إضعاف شج�ا م  املرتفعة الدخل ضرائب أن فهي للضرائب السلبية اآلثار أما إلنتاجا يف

 نتيجة نقص م  دخوهلم يلحق ما لتعويض إنتاجهم زيادة على املعتدلة الضرائب تعمل حني يف األفراد لدى

 م  اقتطاع الضريبة أن كون و العمل على القدرة يف تجثريها خالل م  اإلنتاج يف الضريبة تؤثر كما .الضريبة

 قدرتم يف النقض بالتايل و الضرورية السلع م  استهالكهم نقص للعاملني السيما و ذلك فيعين األفراد، دخول

 .العمل على

 فإذا املدخرات حجم على األخري يعتمد إذ االستامار، حجم يف تجثريها خالل م  اإلنتاج يف الضريبة تؤثر كما

.املدخرات نقص إىل ذلك أدى الدخول نقص اىل يبةالضر  أدت 35F

1  

 :لألسعار العام املستوى على الضريبة أثر 1-4

 الوظيفية العامة املالية نطاق يف فعالة كجداة الضريبة أمهية على الضوء الدولة املالية احلدياة النظريات ألق  لقد

 جمال يف وخاصة  اخلاص اإلنفاق تقييد إىل الضريبة زيادة تؤدي إذ لألسعار، العام املستوى يف اإلستقرار لتحقيق

 مستوى أسعار هبوط دون احليلولة إىل حصيلتها اخنفاض يؤدي كما التضخم م  احلد و ،(االستهالكي اإلنفاق

 .العام اإلنفاق مستوى تغيري عدم افرتاض مع ذلك و الكلي النقدي اإلنفاق

                                                           
 . 144،ص 143،ص ذكره سبق مرجع العلي، فليح عادل - 1
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 املنخفض، الدخل فئات و أصحاب أوضاع حتسني يف يكفل مبا و الدخل توزيع عادة الضرائب تساهم كما

 يقل بينما املنخفض الدخل أصحاب على عبها يزداد حيث املكلف ظروف تراعي ال املباشرة غري فالضرائب

 .التفاوت حدة زيادة إىل يؤدي مما الضرورية السلع على الضرائب مال املرتفع الدخل أصحاب على عبؤها

 و الدخول إعفاء و أسعارها بتصاعد عادة تتصف ال  الاروة و الدخل على ةاملباشر  الضرائب العكس، وعلى

.الاروة و الدخل توزيع يف التفاوت م  احلد إىل منها احملدودة الاروات 36F

1 

 :االستثمار على الضريبة أثر 1-5

 الكفاية لىع أخرى ناحية م  و السوق يف السائدة الفائدة سعر على ناحية م  يتوقف لالستامار امليل كان ملا

 امليل فيزيد األرباح معدل على تجثريها خالل لالستامار م  امليل على تؤثر الضرائب فإن ، املال برأس احلدية

 وجه على و الدخل، على والضرائب .اخنفاضها مع ينخفض و معدالته زيادة و الربح فرص زيادة مع لالستامار

 ألرباح ختفيضها بسبب مباشرة بصورة الستاماراتا خفض إىل تؤدي أن ميك  التصاعدية الضرائب اخلصوص

 أن ميك  كذلك .اجلديدة لالستامارات بالنسبة اخلصوص وجه على ينتج السليب األثر هذا أن غري املوظفني،

 االستغالالت يف توسع م  إليه تؤدي ما بسبب وذلك ،االستغالالت هيكل تغيري إىل عامة بصفة الضرائب تؤدي

 حساسية أكار و سيولة أكار االقتصاد يصبح حبيث بسهولة تصفيتها ميك  ال  أمانا راألكا و خطورة األقل

 املختلفة االقتصادية األنشطة بني االستامارات لتوجيه كجداة الضريبة استخدام ميك  أخريا و .التضخمية للضغوط

 ضريبية معاملة تقرير خالل م  ذلك يتم و االستامارات، هيكل على للتجثري الضريبة استخدام يعين ما هو و

 املراد لألنشطة بالنسبة مرهقة ضريبية معاملة وتقرير تشجيعها، املراد االقتصادية لألنشطة بالنسبة متميزة

                                                           
 . 249،ص 248، ص2009 طبعة، دون ، األردن ، التوزيع و للنشر زهران العامة، املالية و االقتصاد مبادئ ، أمحد إبراهيم الغفور عبد -1
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 بسبب ذلك و اجلديدة، لالستامارات بالنسبة أساسا تظهر السياسة هذه فعالية إن باإلشارة جدير و انكماشها،

.تنقلها مينع قد مجود م  القدمية باالستامارات حييط ما 37F

1  

 :التوزيع على الضريبة أثر 1-6

 حساب على الغنية غري الطبقات لصاحل عادل غري بشكل الاروة و الدخل توزيع يعاد أن الضريبة على ينتج قد

 الضرائب أما .الفقرية الفئات على عبئا أشد باعتبارها املباشرة غري للضرائب بالنسبة هذا حيدث و الفقري الفئات

 .االدخار مستوى و الغنية الطبقات على تؤثر فهي رةاملباش

 أنفق  فإذا التوزيع منط على تؤثر الضريبية احلصيلة الدولة با تستخدم ال  الطريقة أن بالذكر جدير هو ومما

 إىل معينة اجتماعية طبقات م  الدخول حتويل مبعىن ناقلة، أو حتويلية نفقات شكل يف احلصيلة هذه الدولة

 التفاوت تقليل إىل يؤدي هذا فان ، الفقرية الفئات منها تستفيد حبيث الدخل، يف زيادة أية دون رىأخ طبقات

38F.الدخول بني

2  

 .املباشرة غري االقتصادية اآلثار) 2

 يف تتمال ال  الضرييب العبء بنقل املتعلقة املشاكل بالضريبة، املتعلقة املباشرة غري االقتصادية باآلثار يقصد

 .التوايل على النقاط هذه سنعرض و جزئيا، أو كليا الضرييب العبء م  التخلص و انتشارها و لضريبةا استقرار

 :الضريبة استقرار 2-1

 قيمة �ائيا القانوين املكلف حتمل فإذا .هلا احلقيقي العبء يتحمل م  شخص حتديد يف الضريبة استقرار يتمال

 م  تقلص أل�ا صعوبة الظاهرة هذه تاري ال و للضريبة ملباشرا باالستقرار تسمى الظاهرة هذه فإن الضريبة ،

 هذه فإن آخر شخص إىل الضريبة نقل م  القانوين املكلف متك  إذا أما .يدفعها مل  الصايف احلقيقي الدخل

                                                           
 . 198ص ، ذكره سبق مرجع العامة، املالية أساسيات هللا، عوض حسني زينب -1

 .176ذكره،ص سبق مرجع حمرزي، عباس مدحم -2
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 باشرامل غري فاالستقرار .الصعوبات م  العديد تاري الظاهرة هذه و للضريبة، املباشر غري باالستقرار تسمى الظاهرة

 فهناك ، الضريبة عبئ يتحمل أن عليه يتعني الذي املكلف شخص حدد قد حمددة لقواعد وفقا املشرع أن يعين

 يتحدد اإلطار، هذا يف للضريبة، النهائي العبئ أن إال العمومية، اخلزينة و الضريبة بدفع املكلف بني قانونية عالقة

 بشرط القانوين املكلف غري أخر شخص إىل الضريبة عبئ نقل  م متك  ال  املتغرية، االقتصادية الظروف بواسطة

 يكون احلالة ففي.هكذا و ثالث إىل الضريبة عبئ نقل م  يتمك  قد األخري هذا و اقتصادية عالقة تربطه أن

 نهمابي القانونية للعالقة وفقا العمومية للخزينة الضريبة بدفع القانوين املكلف فيظل مباشر، غري الضريبة عبئ حتمل

 املكلف بني و بينه االقتصادية العالقة طريق ع  الفعلي املكلف هو أخر شخص يتحملها النهاية يف لك  و

 .القانوين

 ظاهرة حمققة باستقرارها تنتهي لك  و �اية ال ما إىل تستمر ال الشكل بذا الضرييب العبء نقل عملية أن إال

39F. الضريبة انتشار

1 

 :الضريبة انتشار 2-2

 حتمية بصورة يؤثر ذلك و للضريبة دي  م  دفعه ما مبقدار بالنقصان الضريبة بعبء النهائي املكلف دخل يتجثر

 إىل بالتبعية ذلك يؤدي و االستهالكية، بالسلع يزودونه م  دخول تتناقص بالتايل و االستهالك على اتفاقه على

 تنتشر هكذا و االستهالكية بالسلع زودو�مي م  دخول يف نقصانا ميال هذا و ، االستهالك على إنفاقهم تقليل

 ال ما إىل يستمر ال الضريبة انتشار أن إال استهالكهم، حجم على مباشرة بصورة تؤثر و املكلفني بني الضريبة

 و فعاليته على القضاء إىل وتؤدي استامار حدة م  لتخفف معينة عوامل و ظروف تتدخل ما عادة لك  و �اية

 ينقص أن الضروري غري م  جيعل) استقرارها( الضريبة عبئ نقل إن عبئ نقل ظاهرة بني فرقال حتديد ميك  بذلك

                                                           
 . 168،ص 167ذكره،ص سبق مرجع حمرزي، عباس حممد - 1
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 الستهالكه حدا عنده تستقر الذي الفرد على الضريبة انتشار يضع بينما اخلاص، استهالكه القانوين املكلف

 .االستهالكية السلع منها يشرتي ال  املشروعات أصحاب على بدوره ينعكس

 أنواع كافة فتشمل الضريبة انتشار ظاهرة أما فقط الضرائب لبعض بالنسبة ممكنا يكون الضريبة عبئ نقل إن

 ضريبة كل على يرتتب أن البد ألنه ، الضرائب أنواع كافة فتشمل الضريبة انتشار يرتتب أن بد ال ألنه الضرائب،

 ال أنه كما االستهالكية ، السلع فةكا إىل ميتد ال قد األثر هذا أن إال اخلاص، االستهالك يف االنكماش بعض

 الطلب مرونة على و املختلفة للسلع الفرد استهالك على يتوقف الضريبة فجثر الدرجة، بنفس السلع كل يصيب

 ذات السلع استهالك بينما بالضريبة يتجثر ال املرن غري الطلب ذات السلع استهالك و يشرتيها، سلعة كل على

40F.سلعة كل مرونة لدرجة وفقا تفاوتةم بدرجات يتجثر املرن الطلب

1  

 :الضريبة عبئ من التخلص 2-3

 التخلص أو أخر شخص إىل عبئها بنقل إما منها التخلص حماولة إىل يدفعه با، املكلف على عبئا الضريبة متال

 صخا مقابل وجود عدم هو عبئها م  التخلص حماولة إىل الفرد يدفع الذي و كلية أو جزئية بصورة عبئها م 

 أو الضرائب م  بالعديد حممال يكون عندما خاصة بصورة عبئها بنقل إحساسه أن منها،كما مباشرة عليه يعود

 حيدث و مسموح غري ختلص منها، التخلص حماولة إىل الطرق بكل يسعى جيعله مرتفعة، معدالته تكون عندما

.الضرييب الغش يسمى و اجلبائي التشريع ألحكام خمالفة 41F

2  
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 :فصلال خالصة

 نظرا هذا و استعماهلا، أحس  ما إذا ناجحة وسيلة الضريبة بجن لنا يظهر الفصل هذا يف إليه تطرقنا ما خالل م 

 عقبة يقف ما كل مكافحة إىل دائما تسعى الدولة جند لذا الاالت، مجيع يف حتقيقها إىل ترمي ال  لألهداف

 األفراد بدفعها يقوم إجبارية مالية مسامهة ع  عبارة الضريبةف .خالهلا م  املرسومة لألهداف الضريبة حتقيق أمام

 هلا بدورها ال  و مباشرة غري و مباشرة ضرائب إىل صنف  الضرائب ازدياد أمهية مع و ، مقابل دون �ائية بصفة

 .غري مباشرة و مباشرة اقتصادية اثجر

 

 



 

 
 

 

 

الثاينالفصل 
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 :متهيد

 تتطلب فهي املستويات خمتلف على وخيمة آثار م  عنها ينجم ما وإىل رييبالض والتهرب الغش ظاهريت إىل بالنظر

 . املالية املوارد يف الضرييب التهرب يسببه الذي النقص جانب فم  مضى، وق  أي م  أكرب واهتمام دراسة
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 . الضرييب الغش ماهية  :األول املبحث

 نقاط عدة يف أيضا ختتلفان أ�ما كما نقاط عدة يف انتتشاب ظاهرتني الضريبيني والتهرب الغش ظاهريت إن

 بالتفصيل املبحث هذا يف نتطرق سوف الظاهرتني هاتني بني واإلختالف التشابه يف الغموض هذا وإلزالة .أخرى

 طرقه أهم إىل وأيضا الغش وأنواع أسباب أهم إىل سنتطرق وأيضا .بينهما الفرق بيان مع كليهما مفهوم حتديد إىل

 .ارهوآث

 الضريبني والغش التهرب مفهوم :األول املطلب

 :منها نذكر الضرييب للتهرب يف تعار عدة هناك

 فيعمد للضريبة، املنشئة الواقعة حتقق رغم منها للتخلص بالضريبة امللزم يسعى أن على الضرييب التهرب يعرف) 1

.عبئها م  للتخلص إحتيايل سلوك إىل 42F

1  

 التصرفات أو باألعمال القيام ع  إمتناعه طريق ع  الضريبة بتجدية اإللتزام م  بالتخلص املكلف متك  تعين) 2

 اخلاضعة اخلدمات أو السلع إستهالك ع  املكلف إمتناع ذلك على ومااال .عليها الضرائب فرض توجب ال 

 توظيف ع  اإلنصراف أو ، عليها مجركية رسوم فرض تستوجب ال  السلع إسترياد ع  اإلمتناع أو ، للضريبة

 املشرع قصد ال  واملشاريع بالنشاطات للقيام والتوجه للضرائب اخلاضعة والصناعية التجارية النشاطات يف األموال

 .الضريبة م  إعفاءها

     واألنظمة للقوانني خمالفة أو نية سوء أي على تنطوي ال الضريبة لتجنب احملاوالت هذه أن فيه شك ال مما    

.القانون عليها يعاقب مسؤولية أي عليهم ترتب ال فإ�ا وكذلك املكلفني، قبل م  الضريبية 43F

1  
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 أحكام خمالفة دون با اإللتزام أو الضريبة حتمل املكلف يتجنب حيث فيه جرم ال الذي هو املشروع التهرب) 3

 القانون، يف ةاملوجود الاغرات بعض م  اإلستفادة أو التكليف مواط  ع  باإلبتعاد ذلك الضريبية، التشريعات

 الضريبة بدفع اإللتزام عدم إىل للتوصل القانونية الاغرات بعض باستغالل املكلف خالله م  يقوم املشروع والتهرب

 م  التخلص طرائق ملعرفة واإلختصاص اخلربة بجهل باإلستعانة املكلف يقوم ، الغاية هذه ،ولتحقيق عليه املرتتبة

 خالل أمواله شخص يهب عندما أمالتها، وم  الضرييب التشريع يف ثغرات أو خلل إىل ذلك يف مستندي  الضريبة

 العقارية فيمتنع األمالك على عالية ضرائب تفرض كجن أو وفاته، بعد الرتكات ضريبة دفع م  تربا ورثته إىل حياته

.الضريبة يدفع ال وبذلك العقارات إقتناء على الشخص 44F

2  

 :الضرييب الغش تعريف ) 2

 وجها ت بإختالف وهذا الظاهرة، هذه يف املؤلفني طرف م  الضرييب للغش واملفاهيم التعاريف تعددت لقد

 هذه وم  الضرييب للغش ودقيق شامل تعريف تقدمي السهل م  ليس لذلك ونظرا واإلقتصادية القانونية نظرهم

 :نذكر التعاريف

 ممارسة عرب وذلك عليه، املستحقة ئبالضرا تجدية م  التخلص م  جزئيا أو كليا املكلف متك  به يقصد) 1

 إلختالف تبعا الضرييب الغش صور وختتلف املعتمدة، الضريبية واألنظمة القوانني وخمالفة القيود يف والتزوير الغش

 ع  عمله كتم إىل املكلف يعمد فقد عليه، املرتتبة الضرائب تجدية م  للتهرب مكلف كل يعتمدها ال  األساليب

 حقيقة ع  مزورة مبستندات ومدعوما مزيفا تصرحيا يقدم أو منه املطلوب التصريح تقدمي ع  ميتنع أو الدولة

                                                                                                                                                                                     
 . 378، ص377،ص 2004 الرابعة، الطبعة لبنان، النشر، ديوان الضرييب، املايل والتشريع العامة املالية علم حمفوظ، جمدي  -1
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 ببعض يستعني أو الضرييب للتنزيل القابلة الدخل تكاليف قيمة م  يزيد أو نشاطاته، أوجه بعض فيخفي أرباحه،

45Fأرباحه حقيقة إخفاء على تساعده ال  القوانني

1. 

 مالية جرائم بذلك مرتكبا واإلحتيال الغش طرق يسلك القانونية، األحكام الفةخم على املكلف يقدم عندما) 2

 :الغش أمالة وم  القانون، عليها يعاقب

 لنشاطه، مقر وجود  عدم على ذلك يف ومعتمدا للضريبة اخلاضع النشاط ع  ضريبيا تصرحيا املكلف تقدمي عدم

 املالية الدوائر تتبعها ال  الوسائل ضعف بسبب ألمرا هذا ويتحقق أخرى إىل جهة م  نشاطه نقل إىل يعمد أو

 .تام شبه التهرب يكون احلالة هذه مال ويف املكلفني حق يف

 أو البيانات مجيع مع يرفق ال أو نشاطاته مجيع يتضم  ال حبيث ، صحيح غري ضرييب تصريح بتقدمي يقوم أن

 وهو صحيحة غري ووثائق ببيانات التصريح بإرفاق يقوم أو ، الضرييب التصريح ضم  مسجل هو ملا املؤبدة الوثائق

.عليه املرتتبة الضرائب قيمة ختفيض متعمدا إيراداتا بعض يدرج ال قد أو الضريبة دفع م  التخلص إىل يهدف 46F

2  

 .الضرييب والتهرب الغش بني الفرق )3

 :يف تكم  نقاط ةعد يف تتشابان ظاهرتان أ�ما الضريبيني والغش التهرب مفهوم خالل م  يتضح

 .معنويني أو طبيعيني كانوا سواء بالضريبة املكلفني طرف م  ميارسان) 1

 .جزئية بصفة أو كلية بصفة إما الضريبة دفع م  التخلص وهو مشرتك هدف هلما) 2

.اجلبائية اإليرادات م  هامة مبالغ م  حرما�ا وكذا العمومية اخلزينة على سلبية آثار يف يتسببان) 3 47F

1  
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 : أن يف فيكمن اإلختالف اأم

 املساس دون الضريبة دفع م  التخلص إىل يسعى املكلف أن أي شرعيا أسلوبا يعترب الضرييب التهرب )1

 غري أسلوب فهو الضرييب الغش أما .القانونية الاغرات إستعمال خالل م  التشريعية والنصوص بالقواعد

 .اجلبائية والتشريعات األحكام خمالفة يتضم  شرعي

 .وأنواعه الغش أسباب : الثاين طلبامل

 إىل وكذا الضرييب الغش إىل اللجوء إىل باملكلف تؤدي ال  الرئيسية األسباب إىل سنتطرق املبحث هذا خالل م 

 .الضرييب الغش أنواع

 الضرييب الغش أسباب) 1

 : منها نذكر أسباب عدة إىل الضرييب الغش ظاهرة انتشار يعود

 :املكلفب املتعلقة األسباب) 1

 .اإلقتصادية واألسباب واإلجتماعية التار ية ،األسباب النفسية األسباب إىل سنتطرق فيها

 :النفسية األسباب 1-1-

 الباعث ضعف با املكلف لدى الضريبة بدفع الوعي زاد فكلما الضرييب الغش يف هاما دورا النفسية العوامل تلعب

 .وملموسا قويا التهرب على النفساين الباعث كان ضعيفا لضرييبا الوعي كان وكلما ، والنقص منها الغش على
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 ال  القيمة ومعرفة باقتناع، وحتملها التزامات م  عليه ما بدفع املكلف اقتناع مدى الضرييب بالوعي ونقصد

 أذهان يف الراسخة النفسية االعتقادات بني وم  الضرييب الغش يقل ذلك حتقق وإذا ، يسددها أن عليه يستوجب

 :مايلي املكلفني

 مبلغ  ع  يتخلى أن منا فرد ألي الصعب م  إذ ، مقابل بدون مايل اقتطاع الضريبة بجن املكلف اعتقاد 

 .معنوي أو مادي مقابل أي على حيصل أن دون مايل

 ما ألحد خسارة  يشكل ال وأنه خمالفا تصرفا يعد ال الضرائب م  التهرب بجن األفراد م  البعض اعتقاد 

 .معنويا شخصا دولةال دام 

 مقابل  اجلبائية اإلدارة إىل تدفع مبالغ شكل يف متجسدة عقوبة مباابة الضريبة بجن السائد االعتقاد 

48F.ما لنشاط ممارستهم

1  

 :واالجتماعية التارخيية األسباب 2-1-

 ع  املباشر التعبري هو أحيانا فالغش لذا ، بالدولة املواطنني تربط ال  العالقات مع متينة عالقة الضرييب للغش إن

 األفراد م  حيصل ما على التمرد أشكال م  وكشكل ، خاصة بصفة والضريبة ، عامة بصفة الدولة عجز

 .هلم الدولة باضطهاد

 سلب إال هي ما ، التار ية احلقبة تلك يف أي الفرنسي االستعمار تاله الذي للجزائر العاماين االحتالل فمنذ

 ساعدت عوامل عدة وهناك ، هذا يومنا إىل ثابتا األذهان يف راسخا بقي التطور هذا ، األصليني السكان ألموال

 : منها نذكر ترسيخه على

                                                           
        يف ليسانس شهادة لنيل .التخرج مذكرة اجلبائي، الغش مكافحة يف اجلبائية الرقابة فعالية مدى ، كمال الشريف ، امحد غزايل ، بوقنداقجي حيىي  - 1

     .23 ص ، 2005 ، املدية ، املالية العلوم



 اهرة الغش الضريبي و آليات مكافحتهتحليل ظ                                  الفصل الثاني

49 
 

 كالرشوة،  االجتماعية اآلفات بعض على القضاء م  اإلدارة عجز نتيجة املواطنني بني الاقة عامل انعدام 

 إخل.... النفوذ واستغالل األموال اختالس

 العمالية املشاريع بعض يف بكارة وإنفاقها العمومية لألموال العقالين وغري الالمتناهي االستعمال. 

 يف يدخل  أنه أي ، اإلسالمية الشريعة ألحكام خمالفة الضريبة اقتصاديات يعترب الذي الديين االعتقاد 

 .احلرام نطاق

 أي يرتكب مل بجنه مقتنعا أصبح حبيث ، الغش إىل يلجج الذي الفرد لدى فكرة كون  املذكورة العناصر هذه كل

 هذا حدة يف زاد الذي والسبب التمع داخل اجلبائي للوعي املستمر التفت  عنه نتج مما عليها يالم حىت خمالفة

.نفسه اجلبائي النظام أحدثه الذي والظلم التنافر هو التفت  49F

1  

  :االقتصادية األسباب 3-1 

 احلالة جانب إىل متدهورة االقتصادية املكلف حالة كان  كلماف ، الضرييب الغش يف دورها االقتصادية لألسباب

 .صحيح والعكس كبري اجلبائي الغش كان كلما العامة االقتصادية

 األزمات أوقات يف واضح بشكل الضريبة اجتاه املكلف سلوك يظهر :للمكلف االقتصادية الوضعية 3-1-1

 يف هذا ، تسديدها جتنب إىل يدفعه مما املكلف لىع ثقيال عبئا تشكل الضريبة وتصبح املداخيل تنخفض حيث

 اجتاه عليه ما بالضريبة املكلف يدفع فقد املداخيل تزيد حيث االقتصادي الرخاء حالة يف أما ، األزمات حالة

 .الصاحل املواط  مظهر ليظهر اخلزينة

                                                           
 اجلزائر، مالية، فرع ، ليسانس .شهادة لنيل خترج مذكرة مكافحته وطرق اجلزائر يف الضرييب والغش التهرب واقع ، كميلية عبادة ، عليلة ليفيخ -  1
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 بذلك وترتفع القتصاديا اإلنعاش فرتة يف األفراد خيل مدا ترتفع  :العامة االقتصادية الوضعية1-3- 2-

 مما اخلزينة إىل ويسددها املكلف منهم جيمعها ال  الضرائب النهائي املستهلك بذلك فيتحمل الشرائية قدرتم

 يف اختالالت إىل ويؤدي املوازي السوق تنتشر االقتصادي الركود فرتات يف أما ، الضرييب الغش تقليل إىل يؤدي

50F.الوطين االقتصاد بنية

1  

 :اجلبائية باإلدارة املتعلقة اباألسب) 2

 اجلهاز عجز فإن لذلك اإلدارة جناعة مدى إىل أساسا يرجع الضريبية املنظومة يف بارزة مكانة اجلبائية اإلدارة حتتل

 :مظاهره وأهم الضرييب الغش ظاهرة استفحال يف أساسيا سببا يعد اإلداري

 دليل متال وال  اجلبائية البطاقة تقدمي لضريبةبا املكلف على جيب حيث اجلبائية للبطاقة متجخر تقدمي 

 حيصل ال  املالية املبالغ كل مبعرفة أيضا وتسمح الوط  أرجاء مجيع يف الضرائب مصاحل طرف م  متابعة

 .للضريبة اخلاضع الوعاء حتديد وبالتايل معامالته خالل م  عليها

 متبوعة اخلصم الواجبة التكاليف كتلة متضخي طريقة استغالل للمكلف مسح ما هذا الرقابة جهاز غياب 

 .اإليرادات ختفيض إىل يؤدي مما الابوتية بالسندات

 األمر ، الضرائب قوانني أحكام تطبيق مسؤوليات حتمل على القادرة واإلدارة الفنية العناصر توافر عدم 

 تعقد بعدم ميزتت وال  ، الضرائب فرض يف والتوسع األحكام هذه تبسيط حنو االجتاه إىل أدى الذي

 عدالة حتقيق أجل م  وذلك ، األموال  رؤوس على والضرائب اجلمركية كالضرائب تطبيقها مشاكل

 .الضرييب للنظام االقتصادية األهداف و الضرييب العبء توزيع

                                                           
 ، 1997 ، اجلزائر  االقتصادية.لومالع يف ماجستري شهادة لنيل رسالة ، االقتصادية التنمية يف اجلباية دور على وتجثريه اجلبائي الغش ، فالح حممد  - 1
 .37 ص
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 م  املقدمة الكارية لإلغراءات عرضة جتعله تكوينه ودرجة اجلبائية باإلدارة للموظف املعيشي املستوى إن 

 ونزاهتهم بكفاءتم ميس ما التجار طرف

 اجلبائية اإلدارة  عمال طرف م  مرتكبة عملية وهي الكفاءة نقص م  خطرا أكار أ�ا نعتقد : الرشوة ، 

 يعود اإلدارة يف املوجود التسيب هذا . بالضريبة املكلفني طرف م  املقدمة واهلبات اهلدايا يقبلون والذي 

 واستغالل الرشوة ظاهرة حملاربة خمتصة أجهزة غياب وكذا ، هلا التابعة جهزةلأل احلكومية املراقبة نقص إىل

 .املناصب

 يف عامة بصفة األجور مستويات الخنفاض نتيجة : الضريبية الغدارة لعمال واملرتبات األجور ضعف 

 وكفاءة ربةخ ذات املؤهلة بالعناصر الضريبية اإلدارة تدعيم إمكانية م  حيد الذي األمر ، املتخلفة الدول

 .عالية فنية

 حساب وبالتايل الوعاء لتحديد املكلف تصرحيات على أساسا يعتمد أي : تصرحيي نظام اجلبائي النظام 

 عدم احلاالت بعض ويف ، كاذبة تصرحيات تقدمي على ويشجعه باملكلف يدفع ،فهذا الضريبة مبلغ

51F.متاما تقدميها

1  

 :اجلبائي بالنظام املتعلقة األسباب) 3

 اجلبائي التشريع استقرار ومدى اجلبائي الفين التنظيم بطبيعة ترتبط وال  ونطاقه الغش على تؤثر عوامل عدة دتوج

 :التالية العناصر يف جنملها وال 

 العبء  زيادة حالة يف حبيث الضريبة م  األفراد لتهرب أساسيا مربرا يشكل والذي :ةاجلباي عبء ثقل •

 .النفسي استعدادهمو  املكلفني توقعات ع  اجلبائي
                                                           

 41ص، 2002 ، ،اجلزائر ليسانس شهادة لنيل مذكرة مكافحته، يف اجلبائية الرقابة ودور الضرييب الغش ، مليكة زعطوط ، بولعناصر فريال  - 1
 . 42،ص



 اهرة الغش الضريبي و آليات مكافحتهتحليل ظ                                  الفصل الثاني

52 
 

 ، حتصيلها  أو ربطها أثناء سواء ومعقدة عديدة إجراءات تتطلب ال  الضريبة إن : اجلبائي النظام تعقد •

 . سيئة لضريبة سريعة نتيجة هو فالتهرب الغش غلى املكلفني تدفع

 إىل يلجج  م  على الدولة تفرضه الذي العقاب حجم إن : املتهرب على املفروض العقاب ضعف •

 ذلك قيمة كان  فإذا اخلطر درجة يقارن املكلف أن حبيث بالضريبة املكلف على يؤثر الضريبة يف الغش

 ع  املكلف يبتعد احلالة هذه ففي الضريبة م  تربه إثر املكلف على يعود الذي املبلغ م  أكرب العقاب

 ، متاما موجود غري أو لفاملك على يعود الذي املبلغ م  أقل العقاب قيمة كان  وإذا منه، ويقلل ذلك

.اجلبائي الغش يكار احلالة هذه ففي 52F

1  

 بسبب اجلبائي  النظام غموض إىل اجلبائي التشريع يف الدائمة التغريات تؤدي :اجلبائي التشريع استقرار •

 الغش إىل ميلهم زيادة وبالتايل اجلبائي بالنظام املكلف ثقة عدم غلى تؤدي كما ، تعددالقوانني

.اجلبائي 53F

2  

 يزيد فإنه وجودها عدم أو اجلبائية الرقابة بضعف بالضريبة املكلف يشعر عندما :اجلبائية الرقابة ضعف •

.الضرييب والتهرب للغش ميله 54F

3  

 الضرييب الغش أنواع) 2

 حيث م  ، املشروعية معيار حسب ، معايري عدة حسب تصنيفه فيمك  ، الضرييب الغش تصنيفات تعددت

 .حدا على تصنيف كل إىل وسنتطرق ، اجلغرافية احلدود معيار وحسب التعقد درجة

 :املشروعية معيار حسب) 2-1

                                                           
 . 13،ص 11ص، 2004 ، اجلزائر قرطبة، دار ، اجلزائر يف الضرييب والتهرب الغش ناصر، مراد  - 1

 .38 ص ذكره، سبق مرجع فالح، حممد  - 2

 .13 ص ذكره، سبق مرجع ناصر، مراد  - 3
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 .مشروع غري وغش مشروع غش جند املعيار هذا وحسب

 : املشروع اجلبائي الغش 1-1-2-

 اجلبائي النظام تعقد بفعل املوجودة اجلبائية الاغرات م  استفادته نتيجة الضريبة أداء م  املكلف ختلص به يقصد

 خمالفة تعد ال االستفادة فهذه التجويالت م  العديد إىل الال يفسح ما هذا ، القوانني صياغة أحكام عدم أو

 أو والتخفيضات اإلعفاءاتة من سلسلة خالل م  املشرع له جعلها قانوين إطار يف يتصرف دام ما للقانون

 على أرباحها توزيع إىل الشركات بعض جتلج كجن ذلك أمالة وم  امتيازا أكار بنتائج عليه تعود قد خدمات

 عدم حالة يف وذلك ، املنقولة القيم إيرادات على الضريبة أداء م  للتخلص مسامهيها لصاحل جمانية أسهم شكل

.األسهم وهي األوعية هذه ملال القانوين النص تناول 55F

1  

  :املشروع غري اجلبائي الغش 2-1-2

 وما املايل الغش طرق كل بذلك حتته وتندرج ، للقوانني الصرحية الفةباملخ الضريبة أداء م  التخلص به يقصد

 عند املشروع غري الغش يقع وقد الضريبة، أداء م  للتخلص احتيالية طرق إىل اللجوء م  الطرق هذه عليه تنطوي

 إقرار تقدمي ع  املكلف ميتنع أن األوىل احلالة الضرييب ،يف الغش أمالة وم  حتصيلها عند أو الضريبة وعاء حتديد

 .أساسها على الضريبة تقدر خاطئة بيانات يتضم  صحيح غري إقرار يقدم أو ن للقانون طبقا بدخله

 م  تستويف أن الضرائب مصلحة على يتعذر حيث أمواله الشخص بإخفاء فيكون الضريبة حتصيل عند الغش أما

 .بالضريبة باملكلف ربطها مت ال  الضريبة مبلغ األموال تلك

 : الشكل حسب) 2-2

                                                           
 .181 ص ، 1998 األردن، اآلفاق، دار الضرييب، والتشريع العامة املالية عناية، غازي -  1
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 .مركب وغش بسط غش التصنيف هذا حسب جند

 :البسيط  اجلبائي الغش 1-2-2 

 للوصول اجلبائية اإلدارة خمادعة أجل م  نية بسوء مرتكب فعل كل هو البسيط الغش القانونيني لبعض بالنسبة

 أساسها على ضريبةال لتقدير خاطئة بيانات تتضم  ناقصة تصاريح تقدمي خالل م  للضريبة أقل خضوع إىل

56Fبه يقوم الذي العمل مشروعية بعد واع املكلف كون السيئة بالنية وقصد.

 يف ضمنيا البسيط الغش ذكر ورد وقد  1

 أو القواعد إىل اإلشارة تتضم  تصرحيات بتقدمي امللزم بالضريبة املكلف يصرح عندما " املباشرة الضرائب قانون

"....ناقصا رحبا أو دخال يبني أو ، الضريبة وعاء دلتحدي االعتبار يف تؤخذ ال  العناصر 57F

2  

   :  املركب الغش  2-2-2 

 التدليسية الطرق يف املتمال املادي العنصر إىل يضاف أن جيب القصد فعنصر ، التدليسية الطرق عبارة مرادف هو

 جتسيد أجل م  يسيةتدل طرق يتبع الذي الغش م  النوع ذلك أنه على املركب الغش تعريف ميكننا هنا وم  ،

 حمو هذا إىل يضاف ولك  باالحتيال فقط ليس التدليسية، األساليب بإتباعه املمول ويتهم . الضريبة جتذب إدارة

 ما املركب فالغش ، كاذبة وفواتري مزيفة حماسبة الضرائب إلدارة يقدم الذي املمول حالة وهي احلقيقية اآلثار كل

 . الغش نية على تتوفر ال  و شةالغشا العاملة لليد نتيجة إال هو

 :احمللي اجلبائي الغش 3 2-

 ينتمي الذي للبلد اجلغرافية احلدود داخل قانونية غري بطريقة الضريبة دفع م  بالتخلص بالضريبة املكلف قيام هو

 اإلدارة هي و أال واحدة جبائية إلدارة تابع يكون إليه ينتمي الذي للبلد اجلغرافية احلدود داخل املكلف إن و إليه،
                                                           

 27 .ص ذكره، سبق مرجع كميلية، عبادة عليلة، خليفي -  1

 .شرةاملبا الضرائب قانون م  193 املادة -  2
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 للغش ارتكابه على دليال عليه أمسك  أن و حدث إذا معاقبته و مراقبته و مبتابعة تقوم ال  احمللية اجلبائية

 .اجلبائي

 :الدويل اجلبائي الغش 3-1 -2

 األشخاص طريق ع  للبلد اجلبائية اإلدارة م  لالفالتات معرض و البلد هذا إقليم خارج الغش م  النوع هذا يتم

.الوطنية احلدود خارج اجتماعية مقرات يف يتواجدون الذي  الطبيعيني 58F

1  

 .أثاره و الغش طرق :الثالث املطلب

 .عنها تنجم ال  اآلثار أهم وإىل الغش طرق إىل سنتطرق املبحث هذا يف

 .الضرييب الغش طرق )1

 العمليات يف التالعب قطري ع  إما الضريبة دفع م  لإلفالت أساليب و طرق عدة اجلبائي التهرب يجخذ

 القانونية، املكلف للاغرات باستغالل الواقع يف به معمول هو ملا خمالفة قانونية أوضاع خلق إىل السعي أو احملاسبية

 نقوم املطلوب هذا يف والبحث الضريبة، دفع عدم اجل م  املمول إليها يلجا ال  التقنيات و اإلجراءات هي فما

 .ابقالس السؤال على باإلجابة

 فيها يشريون اخلاصة، بالتصرحيات الضرائب مصلحة مبوافاة األفراد اجلبائي القانون يلزم :احملاسبية الطريقة 1-1 

 بالوثائق التصرحيات هذه تدعم و املالية، السنة خالل الصناعي أو التجاري املشروع حققه ال  املبالغ مجيع إىل

 .احملددة املواعيد يف هذا و   …) يةاحملاسب السجالت الفواتري، ( ذلك تاب  ال 

                                                           
 ،1998 اجلزائر، جامعة ، االقتصادي حتليل فرع االقتصادية العلوم معهد ماجستري، رسالة لنيل رسالة ، اجلبائيني التهرب و الغش حيياوي، نصرية  - 1
 .51 ص
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 طبيعة ذو يكون أن ميك  اجلبائي فالغش اجلبائية، املصاحل قبل م  التحقيقات إلجراء قاعدة تعترب احملاسبة أن مبا

 ذلك، تاب  ال  املستندات مع احملاسبية القيود مطابقة م  التجكد يف يتمال احملاسبة يف التحقيق كان فإذا حماسبية

 صعبة الطريقة هذه تعترب و مضللة، وثائق م  يقدمه ما مع احملاسبية للقيود مطابقة وضع ع  يبحث كلفامل فان

 الغش م  النوع هلذا و تنفيذها عند املكلف يلقاها ال  السهولة برغم اجلبائية اإلدارة طرف م  االكتشاف

 : مها و طريقتني

 التكاليف تضخيم و بزيادة الغش.  

 59داتاإليرا بتخفيض الغشF

1. 

 :التكاليف بزيادة الغش 1-1

 هذه تكون أن شريطة مؤسسته الستغالل ذلك و فعال يتحملها ال  األعباء خبصم اجلزائري املشرع مسح ما بعد

 املمولني م  البعض أصبح ، القانون وضعها ال  احلدود املعقول حدود يف باالستغالل مباشرة مرتبطة التكاليف

 تقديرها يف املبالغة أو املؤسسة تقيمه الذي بالنشاط عالقة هلا ليس  مصاريف إدخال يف احلق هذا ينتهزون

 هذا يف املستعملة الطرق فتعددت احملققة، األرباح على الضريبة م  اإلمكان قدر لتخفيض ذلك و للتكاليف،

60F.اجلبائية املصاحل لدى املعروفة و استعماال األكار إىل نتعرض سوف و الال

2  

 اجلبائي، للغش كالسيكي شكل هو )اإليرادات ( النواتج ختفيض عملية إن: اإليرادات فيضبتخ الغش 2-1

 .ضريبيا غشا ذلك يعترب اإليرادات لبعض الكلي أو اجلزئي التسجيل عدم مبجرد حيث

                                                           
 .18 ذكره،ص سبق مرجع ، مليكة زعطوط بولعناصر، فريال  -1

 .55 ص ذكره، سبق مرجع فالح، حممد  - 2
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 عند ماال فاحملاسب احملققة لإليرادات جزئية أو كلية بصفة احملاسيب التسجيل إجراء عدم هذا يف يتجسد و

 يف الزبون طرف م  استالمه مت الذي الكامل املبلغ بتسجيل األخري هذا يقوم ال أتعابه مقابل ملبلغ مهاستال

 بالنسبة احلال هو كذلك و الزبون مع يربمه الذي الودي االتفاق بعد هذا و به، اخلاصة احملاسبية السجالت

 ال الذي  كاحملامني فعال احملققة اإليرادات أو خيلباملدا غالبا فيها يصرح ال  (احلرة امله  )التجارية غري لألعمال

 و املعاجلني، للمرضى احلقيقي العدد  فون الذي  لألطباء بالنسبة او املدروسة للملفات احلقيقي بالعدد يصرحون

 يتعني...."   309املادة م  الاالاة الفقرة نص  فقد األطباء على الرقابة يدعم حىت فاملشرع األساس هذا على

 قابلة أو أسنان طبيب أو طبيب كل على املباشرة الضرائب إدارة سنويا توايف أن االجتماعي الضمان هيئات ىعل

 املبلغ و ألتعابا فيها دفع  الذي الشهر و ، هلم املؤم  تسجيل رقم فيه يبني فردي بكشف طيب، مساعد أو

 إىل املعنية اهليئة قبل م  املرجعة املبلغ قدارم كذلك و العالج األوراق يف واردة هي كما األتعاب، هلذه اإلمجايل

 ."....له املؤم 

 بعض استبعاد يف تتمال املكلف، طرق م  الغش حمل تكون أن ميك  أخرى وسيلة هناك الوسيلة هذه جانب إىل

 م  استعماال األكار الوسيلة هي و للضريبة اخلاضع الربح م  كبري قسم بتخفيض يسمح الذي يءالش املبيعات،

 القيام أو فاتورة بدون بالبيع يسمى ما هذا و .املبيعات لبعض التام احملاسيب التسجيل بعدم هذا و املكلفني رفط

 .القيمة لفائض احملققة االستامارات على التنازالت لبعض احملاسيب التسجيل إجراء عدم هي و أخرى بعملية

.األعمال رقم م  كبري قسم بإخفاء تسمح التقنيات هذه كل إن 61F

1  

 

 

                                                           
 .50 ص ذكره، سبق مرجع مليكة، رغطوط اصر،بولعن فريال  - 1
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 .القانونية و املادية العمليات طريق عن اجلبائي الغش 2-

 ع  حيدث الذي اجلبائي الغش إىل لننتقل املادية العمليات طريق ع  حيدث الذي الضرييب الغش أوال سنتناول

 .القانونية العمليات طريق

 :املادية العمليات طريق عن اجلبائي الغش 1-2

 ففي ، ضرييب اقتطاع كل ع  بعيدة حىت كلية أو جزئية بصفة ألمالكه ملكلفا إخفاء يف املادي اإلخفاء يتمال

 أو خمزوناته أو ممتلكاته م  جزءا  في لكنه و .اجلبائية اإلدارة لدى معروفا املكلف يكون اجلزئي، اإلخفاء حالة

 فان الكلي اإلخفاء عند إما اإلنتاج، يف عليها املتعارف املقاييس احرتام عدم

 على يصعب لذلك .املوازية السوق يف نشاطه ميارس و اجلبائية اإلدارة لدى متاما معروف غري ونيك املكلف

 .إليه الوصول و حتديده اإلدارة

 البضائع، م  جزء إخفاء يف يتمال بجنه املادية العمليات طريق ع  للغش السابق التعريف م  نستنتجه ما إذن

 خالل م  سرية يف يكون العمل أن حبيث الكلي، اإلخفاء أو للضريبة ختضع الواقع يف هي ال  األرباح أو املواد

 ما هذا و اجلباية اإلدارة طرف م  مراقبة كل ع  بعيدا املواد و السلع تبادل فيها يتم حيث السوداء، األسواق

 .الرقايب جهازها يف املوجود الكبري للتناقض نظرا للضريبة العمليات هذه إخضاع يف صعوبات جيعل

 م  املسطرة و املوضوعية اإلنتاج مقاييس احرتام عدم يف املادية العمليات طريق ع  اجلبائي الغش يتجسد قد كما

.القانون طرف 62F

1  
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 .القانونية العمليات طريق عن الغش  2-2

 يف هي و املزايا بعض م  باالستفادة له تسمح قانونية حلاالت املكلف بإجياد اجلبائي الغش م  النوع هذا يظهر

 قانونية حالة خلق يف يتمال القانون استعمال طريق ع  اجلبائي فالغش منها، االستفادة يف احلق له ليس األساس

 .حلالة ما خاطئ تكييف أو ومهية عملية اثر على احلقيقية للحالة خمالفة تظهر

 تركيبات و معقدة أساليب إىل املكلفني جلوء خالل م  ومهية عمليات طريق ع  الغش يف األوىل احلالة تتمال

 ومهية لعمليات اإليصاالت و الفواتري مع الابوتية الوثائق كل و احملاسبية الكتابات مطابقة بدف دقيقة قانونية

 احملاسبية الدفاتر كتابات أن م  التجكد إىل يهدف اجلبائي التحقيق أن حيث الضريبة، دفع م  التملص متكنهم

 لبعض خاطئ تطبيق يف فتتمال الاانية، احلالة  ص فيما إما اإلثبات، ائقوث طريق ع  املقدمة للتربيرات مطابقة

 يف للضريبة  ضع أو الضريبة، دفع م  معفى أخر نشاط وراء للضريبة خاضع ما نشاط مترير حماولة يف العمليات

 .فعال املوجبة تلك م  بجقل هذا و الضريبة بدفع له تسمح امتيازات إطار

 هبة شكل على تصنيفها و البيع مرحلة با متر ال  التسجيل حقوق م  بالتخلص ملكلفا قيام ذلك أمالة م  و

 و رواتب شكل يف املسامهني على الشركة أرباح بتوزيع القيام أو املفروضة التسجيل حقوق دفع مع التهرب بدف

  .الضريبة معدل ختفيض بدف أجور

 :الضرييب الغش أثار 2)

 اإلخالل فان لذلك اجتماعية، و اقتصادية مالية :أهداف عدة لتحقيق الدولة تخدمهاتس هامة أداة الضريبة تعترب

 للموارد األمال التحصيل يضم  فعال جبائي نظام غياب يف ذلك و با، املنوط الدور على يؤثر اجلبائي بالواجب

 :تصنيفها ميك  سلبية أثار عدة إىل الضرييب التهرب يؤدي عليه و املقررة، الضريبية
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 :املالية اآلثار 2-1

 و املالية املوارد م  هام جزء الدولة على يفوت حبيث للدولة، العامة باخلزينة اإلضرار إىل اجلبائي الغش يؤدي

 أداء ع  عاجزة الدولة تصبح بالتايل و األكمل، الوجه على العام باإلنفاق الدولة قيام عدم ذلك على يرتتب

 أخرى متويلية وسائل إىل اللجوء إىل الدولة تضطر امليزانية عجز ظل يف و مواطنيها، جتاه األساسية واجباتا

 و املايل االستقرار متس خماطر يسبب قد االجتاه ذلك أن إال .االقرتاض إىل اللجوء و النقدي كاإلصدار

63Fاملعين للبلد االقتصادي

1. 

 :االقتصادية اآلثار 2-2

 و يؤثران اللذان التهرب و للغش نتيجة هذا و حادا ماليا نزيفا  عرف العمومية اخلزينة أن االقتصاديني مجيع يتفق

 و التكلفة سعر بتخفيض يقوم بان للمكلف يسمح اجلبائي فالغش التجارة و .اإلنتاج عمليات م  كبري بشكل

 تجثري دون ذلك و التكلفة سعر م  بجقل حىت أو السوق يف منافسيه بجسعار مقارنة منخفض بسعر منتجاتا بيع

 كمية زيادة أو آخرون منافسون مينحها ال  م  اكرب خصم معدالت مبنح الزبائ  جلب كذا و إرباحهم، ىعل

 الذي األمر اجلبائية، مستحقاتم بدفع يقومون الذي  اآلخري  باملنتجني مقارنة نوعيته، م  التحسني و اإلنتاج

 .الصارمة الرقابة غياب يف التنافس اشتداد إىل يؤدي

 الذي املاال يصبحون اجلبائي الغش إىل يلجؤون الذي  األفراد أو فاملؤسسات التشجيع، م  نوع خلق ما وهذا

 الغش فان أخرى جهة م  و جهة م  االقتصادي التقدم أو التنمية حتقيق يؤخر مما األخرى، املؤسسات به تقتاد

 م  التهرب كيفية هو كلفنيللم الشاغل الشغل يصبح عندما االقتصادي للنشاط ومهيا توجيها يعطي اجلبائي

 االعتبارات ليس و اجلبائية االعتبارات حسب أكار االقتصادية مصاحلهم يوجهون فهم بذلك و الضريبة،
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 اجتماع لتجنب إرباحه بإخفاء املكلف يقوم حبيث األموال رؤوس ندرة إىل كذلك يؤدي قد كما االقتصادية،

 شكل على أو النقدي شكل على إما االكتناز إىل فيلجا رييب،الض واجبه م  إلفالته اجلبائية اإلدارة اكتشاف

 أي  البلدان يف األموال هذه استامار أو اخلارج يف بنكية حسابات فتح طريق ع  أو ...كالذهب نفيسة معادن

.هنا عليه مما اقل أو معدومة إما فيها اجلبائية االقتطاعات تكون 64F

1  

 :االجتماعية اآلثار 2-3

 املكلفني بني املساواة عدم إىل يؤدي كما التمع، يف األفراد بني التضام  روح إضعاف إىل ياجلبائ الغش يؤدي

 منها، التهرب م  متكنوا الذي  منها يتخلص بينما بكاملها، الضريبة البعض يتحمل إذ اجلبائي، العبء حتمل يف

 الضرائب معدالت رفع إىل ولةللد للجوء اجلبائي الغش كارة تؤدي و الضرييب، العبء توزيع عدالة عدم أي

 عامل الضريبة تصبح لذلك الضريبة، م  يتهرب مل م  على العبء فيزداد جديدة ضرائب إضافة أو املوجودة

 م  اإلفالت و التحايل قصد املشروعة غري أو املشروعة سواء الوسائل مجيع ع  البحث خالل م  أخالقي إفساد

.اجلبائي الواجب 65F

2  

 الضرييب الغش مكافحة تآليا :الثاين املبحث

 على سلبا تنعكس ال  و الضرييب، الغش ع  النامجة الضارة اآلثار ع  ناجتة فعالة اقتصادية سياسة حتقق عدم إن

 الظاهرة هذه تواجه أن املختصة السلطات على وجب هذا اجل وم  العمومية، اخلزينة كذلك و الوطين االقتصاد

 خمتلف مع بالتنسيق تعمل قانوين إطار حت  منظمة أساليب إجياد كذلك و مكافحتها، يف صارمة إجراءات باختاذ
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 ال  األساسية للمبادئ بإجيادها ذلك حيدث لك  و اجلبائية اإلدارة إال با تتميز ال هذه املكافحة ووسائل هيئاتا،

 :يليما بدراسة نقوم ذلك اجل وم  امليدان، يف فعالية ذات اجلبائية الضوابط تكون طريقها ع 

 .الوقائية  احللول و اإلجراءات املفروضة، العقوبات و اجلبائية التحقيقات اجلبائية، الرقابة

 .اجلبائية الرقابة :األول املطلب

 م  التصريح أساس على يقوم املتقدمة الدول معظم يف املطبقة األنظمة م  الكاري طبق اجلزائري الضرييب النظام إن

 إىل الدولة جلجت ولذا بالضريبة، املكلفني طرف م  املكتتبة اجلبائية التصرحيات ومصداقية صحة م  التجكد أجل

 الدور تجدية ع  الوقائية اإلجراءات قصور حالة يف هذا حده عند املتهرب املكلف بإيقاف كفيلة ردعية وسائل

 يسعى م  كل ردع هو اإلجراءات هذه م  واهلدف الضرييب الغش حدة م  األقل على التخفيف وهو با، املنوط

 .للاراء وسيلة الغش اختاذ إىل

 حقوق على احملافظة ورائها م  اإلدارة تسعى ال  اإلجراءات أهم م  اجلبائية الرقابة تعد .اجلبائية الرقابة) 1

 و صحة م  للتجكد اجلبائية لإلدارة وسيلة تعترب فالرقابة حدته، م  التخفيض أو الغش حماربة خالل م  اخلزينة،

.لالقتطاعات أساسي مبدأ إرساء و املكلفني، اقرتاحات يف با املدىل املعلومات ةسالم 66F

1  

 :الرقابة أشكال )2

 مقرر ماهو حدود يف أمهيتها حسب املناسب، الوق  يف استعماهلا يستوجب عديدة صورا و أشكاال الرقابة تجخذ

 :متتابعة و متكاملة الأشك ثالثة يف تتمال ال  و هلا، املنظمة التقنيات و التشريعات يف
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 .الشكلية الرقابة •

  .الوثائق على الرقابة •

 .املكان  بعني الرقابة •

 :الشكلية  الرقابة 2- 1 

 يف تتمال و سنويا الرقابة هذه تتم حيث املكلفني طرف م  املكتتبة اجلبائية التصرحيات هلا ختضع رقابة أول هي

 املكلفني تقدمي و كتابة أثناء املرتكبة النقائص و املادية خطاءاأل بتصحيح القيام إىل تدف ال  التدخالت جممل

 .الضرييب الوعاء حتديد يف تدخل ال  العناصر خمتلف كذا و املكلف عنوان و هوية م  التجكد و لتصرحياتم

 و معلومات، م  حتمله ما بني مقارنة أية إجراء دون للتصرحيات الشكلي التصحيح هو الرقابة هذه م  فالغرض

 ال  الكيفية إمنا و املعلومات صحة م  التجكد إىل تدف ال األخرية فهذه اجلبائية، اإلدارة لدى تتوفر ال  تلك

 .املعلومات هذه خالهلا م  قدم 

 :الوثائق على الرقابة2-2 

 أن جيب الوثائق لىع الرقابة فان الشكلية الرقابة بعكس .الشكلية الرقابة بعد اجلبائية اإلدارة به تقوم إجراء ثاين هو

 و العمليات م  جمموعة يف دورها فيتجلى اإلمجالية، و االنتقادية املراقبة يستلزم ما هذا و كاملة تكون

 باملستندات با املصرح املعلومات مبقارنة اجلبائية اإلدارة فتقوم ، املكتب مستوى على تتم ال  الدقيقة الفحوصات

 ميك  الرقابة م  النوع فهذا اجلبائية، اإلدارة حوزة يف هي ال  البيانات و وماتاملعل مجيع كذا و بالتصريح امللحقة
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 لزم إذا املكلف م  توضيحات أو تربيرات طلب للمحقق ميك  و املعمقة، الرقابة أو التحقيق إىل يؤدي أن

.األمر 67F

1  

 :املكان بعني الرقابة 3-2 

 حبوث بإجراء يسمح مما اجلبائية اإلدارة مكاتب خارج تتم الرقابة هذه مال فان الوثائق، على الرقابة خالف على

 خالل م  ذلك و للمكلف، املهين املقر إىل بالتنقل ذلك و با املصرح املعلومات صحة م  للتجكد ميدانية

 .التسويق مراحل خمتلف يف البضائع حركات متابعة املسوقني، و املنتجني بني املربمة للصفقات مراقبتها

 .للمكلف احلقيقي األعمال رقم مبعرفة لنا يسمح الذي الوحيد املنهج إلجراءا هذا يعد و

 املكتتبة التصرحيات صحة م  التجكد على تساعدها حيث اجلبائية، لإلدارة بالنسبة فعالية أكار تعد الرقابة هذه إن

 م  النوع هذا ئرياجلزا اجلبائي النظام كرس لقد و الضرييب، الغش و التهرب حاالت كشفو املكلفني، طرف م 

VASFE 68Fاإلمجالية  اجلبائية الوضعية لمل املعمق التحقيق و  احملاسيب التحقيق ليشمل الرقابة

2. 

 .املفروضة العقوبات و اجلبائية التحقيقات :الثاين املطلب

 الرقابة فنجد إليه، الوصول املراد اهلدف حسب و التحقيق يف املستعملة الطريقة باختالف الرقابة أشكال ختتلف

 نقدية و منهجية بطريقة اجلبائي التحقيق إجراء طريق ع  احملاسبية الدفاتر كل مراجعة إىل تدف املكان بعني

 .الغش حاالت خمتلف على العقوبات بتوقيع املصحوبة الالزمة التقوميات إحداث إىل عموما نؤول
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 .اجلبائي التحقيق )1

 التجكد بدف احملاسيب التحقيق ممارسة حق لإلدارة اجلبائية ريعاتالتش حتول (VC) جممل يف املعمق التحقيق و

 اإلجراء هذا يجيت العامة اجلبائية الوضعية (VASFE) ، و املكلفني، طرف م  املقدمة التصرحيات صحة م 

 .الضرييب الغش ظاهرة م  للحد

 :احملاسبة يف التحقيق 1-1

 فحص و املكلف بالضريبة طرف م  املكتتبة اجلبائية اتالتصرحي مراقبة منها اهلدف العمليات م  جمموعة هو

 مدى معرفة يتسىن حىت املادية املعطيات فيها مبا املعطيات بعض مع تطابقها مدى م  التجكد و حماسبتها

 على االطالع م  املؤسسات كذلك ميك  بل فحسب اجلبائية املراقبة غرض احملاسيب للتحقيق ليس و مصداقيتها،

 .بائيةاجل واجباتا

 املناقشة جو خلق اجل م  هذا و ،)بالضريبة املكلف حمل يف( املكان بعني يتم أن جيب احملاسبة يف التحقيق إن

 مكاتبهم إىل الوثائق اخذ للمحققني ميك  حيث اإلدارة، طرف م  قبوله بعد و بالضريبة، املكلف و احملقق بني

 إن)اطبيعته و الوثائق عدد( املسلمة الوثائق فيها تاب  ةوثيق بالضريبة للمكلف يسلم احلالة، هذه يف لفحصها،

 :التالية  اخلطوات طريق ع  تتم احملاسبة يف التحقيق بعملية القيام

 الدورية  التصرحيات مجيع مبراقبة ذلك و اجلبائية، واجباته اجتاه سلوكه ملعرفة املكلف مللف دقيقة دراسة 

مع  مقارنتها و املكلف هلا  ضع ال  الضرائب كل ع  البيان إعداد و إيداعها، تاريخ املكتتبة،

 .املكان بعني التدخل عند احملاسبية السجالت
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 للمكلف، بالتحقيق اإلشعار تسليم أو إرسال دون التحقيق إجراء ميك  ال حيث بالتحقيق اإلشعار 

إجراء  م  مينع ال اإلشعار استالم قبول عدم عند أيام، عشرة قدرها التحضري مدة م  يستفيد انه حيث

 .تلقائيا الضريبة فرض إىل احملققون يلجا احلالة هذه ويف التحقيق

  أو قبل املؤسسة م  املستعملة املادية العناصر معاينة إىل تدف ال  مفاجئة مبراقبة القيام للمحقق ميك 

 عمليات بداية مع احملاسبة يف بالتحقيق اإلشعار يسلم احلالة هذه يف احملاسبية، الوثائق وجود إثبات

 .املراقبة

 يوم، (30 )عليه املنصوص التحضري اجل مرور بعد إال احملاسبية للوثائق عميق فحص يف البدء ميك  ال انه كما

 .فيها حقق ال  املدة و حتقيق أول ساعة و تاريخ إىل بصراحة يشري أن و

 لك  و عليه، لينوب ذلك و املراقبة يةعمل أثناء إرادته مبحض  تاره بوكيل االستعانة بالضريبة للمكلف ميك 

 الوثائق كل طلب للمحقق كذلك ميك  حيث املادية، العناصر ملعاينة املفاجئة املراقبة إثناء ضروريا ليس حضوره

69F )اجلبائية التصرحيات (مصداقيتها مدى م  التجكد و فحصها ورائها ميك  ال  احملاسبية

1. 

 (VASFE):العامة   اجلبائية الوضعية جممل يف املعمق التحقيق 2-2 

 الدخل و للمكلف احلقيقي الدخل بني ما املوجود الفرق ع  الكشف إىل ترمي ال  العمليات م  جمموعة هي

 بني انسجام و جتانس مدى مبراقبة القيام هي أخر مبعىن أو.اإلمجايل الدخل على الضريبة إطار يف به املصرح

 .للمكلف احلقيقية يةاملال الوضعية و با املصرح املداخيل

                                                           
 . 75،ص 74صاملرجع، نفس بولعناصر، فريال  - 1
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 الشركاء رؤساء أو للمؤسسة، الشخصي املستغل باسم سواء احملاسبة، يف تدقيق اثر التحقيق هذا برجمة ميك 

 .للشركة األساسيني

 إشعار تسليمه طريق ع  ذلك و مسبقا بالضريبة املكلف إعالم جيب املعمق التحقيق عملية يف البدء قبل

 املوضوعية احلالية السنة و املاضية األربعة للسنوات الضرورية املعلومات ىأقص جبمع ذلك ميك  و بالتحقيق

 يف احلق للمحقق اجلبائي التشريع مينح و ، اجلبائي للملف انتقاديه بدراسة القيام خالل م  ذلك و للتحقيق

 على فحوصات جتري كما معلومات، على للحصول املكلف معها يتعامل ال  املالية باملؤسسات االتصال

 .األخرى الوثائق و التصرحيات

 و املعيشي منطه عناصر و ، جهة م  املكلف، طرف م  املصرح خول املد بني حمسوس فرق لوحظ ما حالة يف

 تراها ال  التوضيحات و التربيرات بطلب اإلدارة تقوم أخرى، جهة م  أمالكه لصيانة املخصصة النفقات

  .التلقائي التصحيح أو احلضوري التصحيح طريق ع  ذلك و الضرييب، وعاءال تقومي إعادة إىل حتملها مما أساسية،
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 الرقابة علىب الوثائق:  01الشكل رقم 
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 :املفروضة العقوبات )2

 املرتكبة املخالفات طبيعة بحس ذلك و املتنوعة اجلزاءات و العقوبات م  مجلة اجلزائري اجلبائي املشرع فرض لقد

 حاول م  كل معاقبة و لردع أو اجلبائية، الواجبات احرتام ضمان إىل سواء تدف هي و املكلف، طرف م 

 اجل م  القانون أحكام  الف م  كل على خمتلفة جزاءات تتخذ العقوبات فان عليه و الضريبة، م  التخلص

 بالواجبات الوفاء عدم م  تلحقها ال  األضرار ع  العمومية زينةاخل تعويض و الضرييب، للوعاء احلس  التقدير

 عقوبات شكل أخرى جهة م  و جبائية عقوبات جهة م  فهي شكلني، األخرية هذه تجخذ قد و اجلبائية،

 .اإلضافية العقوبات إىل باإلضافة جنائية

 :اجلبائية العقوبات  1-2

 و مالية، غرامة بتطبيق ذلك و احملددة أجاله يف بالوجود للتصريح هتقدمي بعدم تتعلق املكلف هلا يتعرض غرامة أول

 توجد كما العام، للنظام خمالفة و اخلزينة، خيل مدا يف اختالل م  يسببه ملا كتعويض مباشرة و تلقائيا تطبق

 %:يلي كما احلالة حسب تتنوع أخرى غرامات

 :بالوجود التصريح عدم عقوبة1-1 

 املكلف على دج 30000 قدرها جبائية عقوبة تطبق "انه على املباشرة الضرائب نقانو  م  194 املادة تنص

 .النشاط بداية م  األوىل يوما الاالثني خالل بالوجود التصريح يقدم مل الذي بالضريبة

 :السنوي التصريح عدم عقوبة2-1 

 املكلف على جبائية غرامة تلقائيا تفرض انه على املباشرة الضرائب قانون م  192 املادة م  األوىل الفقرة مبوجب

 أرباح على الضريبة أو اإلمجايل الدخل على الضريبة بصدد إما احلالة، حسب السنوي التصريح يقدم مل الذي
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 ضم  % 20او  %10إىل  الزيادة هذه لتخفيض % 25 ب بنس عليه املقرتض املبلغ ملضاعفة الشركات

  .رائبالض قانون م  322 املادة يف احملددة الشروط

 :التصريح تقدمي يف التأخر عقوبة3-1 

 التجسيس تطبيق يف متمالة جنائية عقوبة قانونيا احملددة اآلجال بعد اجلبائية لإلدارة التصرحيات تقدمي عند يرتتب

 :كمايلي ذلك و التخري مدة و الضريبة نوع حسب الضريبة مبلغ م  مضاعفة نسبة إىل باإلضافة التلقائي

 املادة إحكام تقتضي )الشركات إرباح على الضريبة و اإلمجايل الدخل على الضريبة (املباشرة ئبالضرا  ص فيما

 إرباح على الضريبة و اإلمجايل الدخل على الضريبة خبصوص املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون م  322

 :يلي كما الضريبة مبلغ م  مضاعفة نسبة تكون أن الشركات

 الواحد الشهر التجخر مدة عدىتت مل إذا 10 % •

 الشهري  التجخر مدة تتعدى مل إذا 20 % •

 بوجود القاضي تبليغ تاريخ تلي ال  يوما 30 مدة يف التصريح تقدمي عدم حالة يف 25 % •

 .األجل هذا ضم  تصريح تقدمي

 بجنه األعمال رقم على الرسم قانون م  115 املاة عليها نص  فقد املضافة القيمة على الرسم  ص فيما ما

:التالية الشروط وفق جبائية عقوبة األعمال برقم املتعلق للتصريح املتجخر اإليداع ع  يرتتب 70F

1  

 منه يوم أخر و الشهر م  العشرون و اخلامس اليوم بني البيان إيداع حالة يف دج 100 بقيمة عقوبة. 

 .احلقوق مضاعفة يف متمالة قوبةع ذلك ع  يرتتب فانه األداء واجبة حقوق يتضم  التصريح كان إذا إما

                                                           
 .املضافة القيمة على الرسم قانون م  115 املادة - 1
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 % 15دج 11 ع  الغرامة مبلغ يقل أن دون االستحقاق شهر م  25 يوم بني التصريح إيداع مت إذا. 

 % 25 الغرامة مبلغ يقل أن دون االستحقاق شهر م  األخري اليوم بني التصريح إيداع مت إذا 

  .دج500ع 

 :اجلنائية العقوبات 2-

 التملص أو التخلص حاول م  كل ، الشركات أرباح على الضريبة و اإلمجايل خلالد على للضريبة بالنسبة

 بغرامة يعاقب فانه جزئيا أو كليا سواء تصفيتها أو هلا  ضع ال  الضريبة أساس إقرار يف تدليسية طرق باستعمال

 األعمال تشمل و العقوبتني بإحدى أو سنوات مخسة ملدة حيبس و ، 10000و 50000  بني مبلغها مالية

 :مايلي اخلصوص وجه على التدلسيية

 السجل  م  كل يف صورية أو صحيحة غري أخرى تسجيالت أو حسابات تسجيل قصد ع  اإلغفال

 .اجلرد سجل و اليومي

 األعمال رقم ع  التصريح يف قصد ع  التقليل أو اإلغفال. 

 فعلية بعمليات تتعلق ال نتائج إىل اإلشارة أو فواتري استعمال. 

 بجمور دراية هلم م  أو املعتمدي  كاحملاسبني املخالفات هذه مرتكيب الشركاء على السابقة العقوبات تطبق كما

 . الوكالء حىت أو اجلبائيني كاملستشاري  اجلباية

 ، جنائية عقوبات إىل املكلف يتعرض قد اجلبائية الغرامات إىل فبإضافة املضافة، القيمة على للرسم بالنسبة أما

 طريق ع  كلية أو جزئية بصفة التملص حاول أو متلص م  انه على تنص ال  117 املادة يف جاء كما

 احلبس بعقوبة و دج 100000 إىل دج 50000 م  يرتاوح مبلغها مالية بغرامة يعاقب تدليسية لطرق استعماله
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 القيمة على بالرسم يتعلق فيما اخلصوص وجه على تدليسية أعماال تعترب و العقوبتني، بإحدى أو ، سنوات 5

  :     هي املضافة

 فواتري بدون البيع عمليات بينها وم  الرسم عليها يطبق ال  صل احلوا أو املبالغ إخفاء.  

 الرسم ختفيض على احلصول قصد صحيحة غري أو خاطئة وثائق تقدمي.  

 املستحقة الضريبة حتصيل دون احليلولة أو الوفاء ع  عجزه تنظيم إىل املكلف سعي.  

   :أمهها عقايب كجسلوب األخرى الطرق بعض إىل اللجوء اجلبائية لإلدارة ميك  كما

 ممتلكاته حجز و البنكي احلساب توقيف مقراته، بعض غلق ، املهين نشاطه مزاولة م  املكلف منع. 71F

1  

  :   اإلضافية العقوبات 3-

 و الغش حاالت تكون فعندما .صحيحيةت عقوبات ع  عبارة هي و تطبيقها، اجلبائية لإلدارة ميك  ال  هي

 تكون فالعقوبات دفعها، م  مبلغ الضرائب ال  جبب10%   تفوق املدفوعة غري الضرائب و التدليسية العمليات

 :التايل شكل على

  (TVA)      املضافة القيمة على الرسم  ص فيما200 %  •

   (TAP)   املهين النشاط على الرسم  ص فيما100 %  •

   (IRG )اإلمجايل الدخل على الضريبة  ص مافي%100  •

   (IBS)الشركات أرباح على الضريبة  ص فيما%100  •

 

                                                           
 اجلزائر، التسيري، يف علوم اللسانس شهادة نيل تمتطلبا ضم  خترج مذكرة ، اجلبائي الغش مكافحة يف دورها اجلبائية الرقابة صارة، حطايب - 1

 . 41،ص 40،ص     2008



 اهرة الغش الضريبي و آليات مكافحتهتحليل ظ                                  الفصل الثاني

73 
 

72F.        الطابع حقوق  ص فيما 100 % •

1 (DROIT DE TIMBRE)   

 .الوقائية احللول و اإلجراءات :الثالث املطلب

 تعترب فهي جبائية أخالقيات إرساء ايةالوق هذه تتضم  و الضرييب الغش ظاهرة ملعاجلة أسلوب عاجن الوقاية إن

 ذهنية تتغري فشيئا شيئا و املواط  نريب و اجلباية للتغري " املكلفني لدى اجلبائي الوعي إلرساء ومهمة ضرورة

 جبائية أخالقيات إرساء اجل م  اخلطوات فان القول هذا م  انطالقا "اجلبائية األخالقيات تتضح و املكلفني،

 .هانفس جباية م  تبدأ

 :التشريع مستوى على -1

 مبوجبها ال  و اجلبائية القوانني يف املتوفرة املرونة درجة مها و ، ملعياري  طبقا للممول املوضوعية احلاالت حتديد

 أخرى جهة وم  ، جهة م  هذا الضريبة تطبيق جمال كذا و التجسيس نسبة و للضريبة اخلاضعة املادة معرفة ميك 

  الغش عمليات على أقدم إذا املمول أمر يكتشف أن خطر و العقوبات نظام يف يتمال الااين املعيار فان

 إذا أيضا قويا، اجلبائي الغش على اإلقبال كان مرتفعة، الضريبة كان  كلما انه االفرتاض املنطق هذا خالل وم 

 فعل ارتكاب على خاصة و اجلبائية بااللتزامات اإلخالل عند تشددا أكار العقوبة كان  مرتفعة الضريبة كان 

 يتم ال  و االرتفاع القليلة و الواقعية الضريبة أن حبيث موضوعي موقف اختاذ ميك  احملتوى، هذا على و مبىن غش

 ضياع عدم و باملمول، اإلضرار عدم ضمان العقوبات نظام يف التشدد م  معينة درجة يقابلها أن جيب حتصيلها،

 و الزيادات تطبيق خالل م  ظهر العقوبات نظام يف التشديد درجة و . لوق ا نفس يف العمومية اخلزينة مصاحل

 لوجود نظرا أيضا نفسها تطرح الواقعة العقوبات إن إىل إضافة ، فيها االعتدال توقع يستحس  ال  املالية الغرامات

                                                           
 .44 ص السابق، املرجع نفسحطايب صارة ، - 1
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 غري الدفع أمام واسعا لبابا يفتح فهذا ، العقوبات كذا و مرتفعة الضريبة نسبة كان  فإذا اإلدارية، الرشوة ظاهرة

 على النظام هذا كان و عالية بدرجة مشوها و معقدا جبائيا نظاما السابق يف تطبق كان  ماال فاجلزائر.املشروع

 لتحسني اجلبائي اإلصالح برنامج املعنية السلطة نفذت 1992 عام يف و االستقالل، منذ طبق  تدابري أساس

 :أمهها   نقاط عدة على الرتكيز مت حيث كبرية، بدرجة تبسيطه و النظام هذا

 اجلبائي التعريف رقم استعمال و االطالع حق.  

 :يلي  ما التشريع  ص فيما تتخذ أن ميك  ال  الوقائية اإلجراءات جمال وم 

 القرارات  مجيع تنسق أن جيب بذلك و غريها، و اللوائح و القوانني كافة نشر و املايل التشريع توحيد 

 ال و يف اجتاهاتا تتضارب ال حىت اجلهوي أو املركزي املستوى على سواء الضرائب، إدارة هاتتخذ ال 

 يكون بينهم حبيث تفرقة دون و املمولني مجيع على القوانني بتطبيق يسمح مما تفسرياتا، يف تتناقض

 و اإللغاء تاإلضافا و احلذف حجم م  التخفيض جيب انه كما ، التكلفية املقدرة هو الوحيد املعيار

 .الضرييب للتشريع االستقرار م  نوع الضمان هذا و الضرائب، قانون على تطرأ ال 

 القانون يف الغش مفهوم بتحديد يسمح مما التدلسية الطرق بدل اجلبائي للغش عامة نظرية وضع  

يات جنا إىل إضافة هذا و صنف، لكل املخصصة العقوبات خمتلف كذا و أصنافه خمتلف يف اجلبائي،

 ليس  املباشر الضرائب قانون إطار يف ترتكب ال  فاجلنايات للضرائب، قانون بكل اخلاصة الغش

 .غريه و املباشرة غري الضرائب قانون إطار يف ترتكب ال  كتلك

 كل على هذا و للممول التكلفية املقدرة على باحلفاظ الكفيلة و الكافية القانونية الضمانات كل إعفاء 

 إىل إضافة )التحصيل عملية كذا اجلبائي التحقيق التصريح،( حتصيلها و الضرائب فرض املستويات، 

 .املمول و اجلبائية السلطة بني يقوم أن ميك  الذي النزاع فض تتضم  ال  الطع  طرق
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 إطار يف واحملاكم القضائية الالس حتضر الضرائب إدارة أن حيث ، اجلبائية للمخالفات القضائية املعاجلة 

 ع  إىل احلديث بنا يؤدي ما هذا اجلبائي، الغش فعل وجود ياب  إن مبجرد اإلقليمي، االختصاص

 و باحملاكم اجلبائية الفروع إنشاء بذلك و اجلبائية، بالقضايا خاص قاضي وجود أي النوعي االختصاص

73F.اإلدارية الغرف و الفروع اختصاص بدل القضائية بالالس اجلبائية الغرف

1  

 .اجلبائية اإلدارات مستوى على -2

 يف اإلدارة يفيد ما هذا املستندات، ، الوثائق كافة على االطالع حق اجلبائية اإلدارة موظفي منع  

ترتكب  ال  املخالفات إثبات و النحو على الضريبة ربط و الضريبية، لألوعية سليم تقدير على التوصل

 .الضريبة م  للتخلص

 و ختصم الضريبة حيث التهرب م  للحد الوسيلة باعتباره املنبع، م  طاعاالقت أسلوب إتباع يف التوسع 

 األكرب لتحصيل اجلانب األسلوب هذا نطاق توسيع إىل اجلبائية اإلدارة فتعمد مباشرة، اخلزينة إىل تورد

 .الضرائب م 

 انه حيث ، لفاملك و اإلدارة بني العالقات لتحسني العمومية املالية بفوائد تذكر توعية حبملة القيام  

 .اإلعالم وسائل طريق ع  ذلك يتم و التهرب على البحث ضعف املايل الوعي زاد كلما

 تدريبها،  و تجهيلها مستوى ارتفاع حققها ال  الواسعة اخلربة و العالية الكفاءة ذات الفنية العناصر توفري 

 خدماتا مستوى رفع م  لتمكينها لالزمةا احلدياة االلكرتونية باألجهزة اجلبائية، اإلدارة تزويد إىل إضافة

 .ضرائب م  عليهم يستحق ما حتديد و املمولني خمتلف حصر و
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 لضمان املناسبة العقوبات فرض و املخالفات اكتشاف يف السرعة و بالدقة تتميز ال  الرقابة نظام توفري 

.العمل انتظام 74F

1  

 .املادية و البشرية اإلمكانيات حتسني -3

 الضريبية اإلدارة واجه  االقتصاديني، املتعاملني عدد ارتفاع م  عنها نتج ما و االقتصادية تاإلصالحا ظل يف

 بني االختالل هذا ظل يف و .املهنية كفاءتم نقص و موظفيها، عدد لقلة ذلك و مهامها، أداء يف صعوبات عدة

 متخصصة إطارات تكوي  و وظفنيامل كفاءات حتسني الضروري م  أصبح البشرية إمكانياتا و اإلدارية الوظائف

 :التالية  اإلجراءات اختاذ جيب السياق هذا يف و الضرييب، الال يف

 الضرائب مصلحة يف املوظفني أجور حتسني.  

 الضرييب النظام يشهدها ال  التغريات مع يتماشى تكويين برنامج وضع.  

 و ضريبية  إطارات تكوي  صدق الوط  جهات خمتلف عرب الضرييب الال يف متخصصة مدارس فتح 

 .إداريني أعوان

 هلم املقدمة  اإلغراءات منافذ غلق قصد الضريبية باإلدارة للعاملني االجتماعية و املادية األوضاع حتسني. 

 مشروعة و غري سلوكيات حقهم يف ثب  مل  العقوبات أقصى تسليط مبقابل للرتقية عادلة أسس وضع 

 .ماال وةكالرش املهنة ألخالقيات منافية

 املصاحل الشخصية مبراقبة األمر تعلق إذا خاصة امليدانية الرقابة جمال يف للموظفني الالزمة احلماية توفري 

 .الرقابية ملهامهم احلس  السري لضمان ذلك و املعنيني، للمكلفني
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 و للضريبة، اضعةاخل املادة ع  البحث و املكلفني بإحصاء املتعلقة تلك سواء الضريبية اإلدارة مهام تعدد إن

 مقرات توفر يقضي مما املعنية، امللفات ملختلف الرقابة و التفتيش عمليات إىل باإلضافة حتصيلها، و وعائها حتديد

 وم  السياق هذا يف و العصر، مقتضيات مع تتجاوب متطورة مادية وسائل كذا و للعمل، الضرورية باملرافق جمهزة

 أوقات يف مكلف بكل اخلاصة املعلومات حصر و حتليل و .سنويا املتزايدة نياملكلف مللفات اجليدة املتابعة اجل

 خمتلف تسيري يف اآليل اإلعالم تعميم أن حيث الواقع، يفرضها حتمية ضرورة اآليل اإلعالم إدخال أصبح قياسية،

 بالغة أمهية اآليل اإلعالم نظام يكتسي و اجلبائي، التهرب أشكال ضد الفعال العالج هو الضريبية اإلدارة إعمال

 الوضعية ع  الكشف سهولة و املراقبة للملفات عملية برجمة طريق ع  اجلبائية الرقابة بتحسني يسمح كونه

75F.االحتيالية

1  

 .املكلف و اإلدارة بني العالقة حتسني -4

 ملنهجية تسعى ق الو  نفس يف اجلبائية، اإلدارة و املواط  بني التوترات م  التخفيف " اجلبائية اإلصالحات تسعى

 ".أحس  جبائية بيداغوجية و

  :   اإلدارة مع عالقته حتسني و املكلف توعية 1-4 

 اجتاه اجيايب تصرف ذو مكلف حتضري حنو توجه ال  تلك جند الضرييب الغش مكافحة يف املبذولة الهودات م 

 أول هذا ليك  و موضوعية و عقالنية أكار تصرفاته جيعل املشروعة، غري التصرفات لكل منكرا الضرييب اهليكل

 هذا لتحمل العادي املواط  عند اجلبائي الوعي بتنمية هذا و اخلصوص وجه على اجلبائية و املالية للمنهجية هدف

 .مستقبال الواجب
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 ذاوه حاهلا، على تزال ال املواط  و اإلدارة بني العالقة فان اجلبائية اإلدارة على تعديالت م  حدث مما بالرغم و

 حالتها على بقي  االستعمار لوجود التار ي العمق م  املستمدة اجلبائية لإلدارة التقليدية النظرة استمرار ال

 م  مبدأ على قائمة اإلدارة و املكلف بني العالقة تكون أن جيب بالتايل و املمتلكات الغتصاب كوسيلة الضريبية

 املكلف و اإلدارة بني التضام  و التعاون روح إضعاف حنو موجهة كذا و العداوة ع  بعيدا اإلنسانية العالقة

 و ثقافتهم باختالف املكلفني اجلمهور لكافة توعية محالت إجراء يف تشرع أن اإلدارة على يتوجب كما بالضريبة

 برفض شعور املواطنني نفوس يف تزرع وان احرتامه، و ثقته كسب و املكلف مهمة لتسهيل اخلدمات كافة تقدمي

 الرابع العقاب توقيع و منها يتهربون ال  الاغرات كل سد و الضريبة دفع م  يتهربون الذي  لألشخاص تمعال

  .التشريعات و القوانني  الفون الذي  بكل

 :      املكلف إعالم و تكوين 2-4 

 ذلك و مملتز  مكلف إىل الضريبة أداء ع  معارض م  املكلف ذلك حتويل إىل املكلف إعالم و تكوي  يهدف

 خمتلف على اطالعه و املكلف تاقيف خالل م  راشدة، إعالمية و تكوينية سياسة بإتباع إليه، أكار بالتقرب

 و املنشورات و بالصحف اجلبائية اإلدارة تستعني و الضرييب، النظام يشهدها ال  التعديالت و املستجدات

 تتضمنه قد الذي الغموض إزالة و اجلبائية، اإلجراءات تفسري و اجلبائي النظام مستجدات إلبراز الدورية الالت

 اإلجراءات شرح مهمة هلا توكل اجلبائية اإلدارية املصاحل مستوى على مكاتب إقامة جيب كما ، القانونية النصوص

 و إليهم املوكلة للوظيفة مؤهلني موظفني طرف م  املكاتب هذه تسري أن جيب و املكلفني، بالتزامات املتعلقة

  .املكلفني تساؤالت مبختلف االستجابة و االستقبال حس  خالل م  املكلفني مع العالقة حتسني إىل ونيسع
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 :اإلنسانية العالقة حتسني 3-4 

 حتسني على تعمل حبيث املكلف، نفسية على البالغ األثر ذات الوسائل أهم م  اإلنسانية العالقة تشكل

 جيب ذلك لتحقيق و الضريبة، حتدثها قد التوتر حدة ختفيض و املكلفني، جتاه اجلبائية باإلدارة املوظفني تصرفات

 .املكلفني جتاه املعاملة حتسني إىل اهلادفة و اجلبائية باإلدارة املوظفني جلميع النفسي التكوي  برامج إحداث
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 :الفصل خالصة

 إن حظنا ال كما الضرييب، لواجبا أداء م  التملص و للتخلص تدف اجلبائي الغش و التهرب ظاهرة إن

 خالل م  حتدثه الذي للعجز املظهر الوطين باالقتصاد تضر هي و العمومية اخلزينة على أضرارا حتمل الظاهرة

 ذلك و منها احلد و الظاهر إمام الوقوف ينبغي السبب هلذا و الضرائب، م  اإليرادات حصيلة على التجثري

 هناك بالتايل و التمع، ألفراد أفضل حياة ضمان كذا و الدولة خلزينة ستقرةم مداخيل ضمان اجل م  مبحاربتها،

 املراقبة تشديد هي للمكافحة طريقة أحس  و الداء هذا مكافحة يف تتخذ ال  اإلجراءات و الوسائل م  العديد

 .املتهربني على عقوبات فرض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

: الفصل الثالث

دراسة تطبيقية
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 :متهيد

 بعدما و امليادي ، كل يف أمهيتها و للضريبة املختصر عرضنا و السابقة، الفصول يف النظري للجانب نادراست بعد

 هذا خنصص بان ارتجينا الوطين، االقتصاد على تجثريها مدى و اجلبائي النظام يف الضرييب الغش ظاهرة بتحليل قمنا

 دعامة مباابة تكون حالة دراسة كذلك للضرائب،و العامة للمديرية التنظيمية الفرعية اهلياكل أهم لعرض الفصل

 باجلملة تاجرة )س( السيدة قضية حول التطبيقية الدراسة هذه مت  حيث الواقع، ارض على تطبق النظرية للدراسة

 ).وخردوات الكرتونية كهربائية، أجهزة ( التجزئة و
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 .للضرائب العامة للمديرية التنظيمية الفرعية اهلياكل أهم :األول املبحث

 اإلطالع خالل م  ،مناغتسم لوالية الضرائب مديرية يف واملتمالة املستقبلة املؤسسة سنعرف املبحث هذا يف
 هلا التابعة واملديريات إليها املخولة واملهام األساسية أهدافها عرض إىل إضافة والتنظيمي، اإلداري هيكلها على
 .مكاتبها ومهام

 للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي اهليكل :األول املطلب

 .للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي اهليكل خمطط 01 : الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للضرائب الوالئية املديرية من وثائق :املصدر

مديرية الضرائب لوالية 
 مستغانم

 

المديرية 
الفرعية 
للعمليات 
 الجبائية

 

المديرية 
الفرعية  

حصيلللت  

المديرية 
الفرعية 
للرقابة  
 الجبائية

المديرية 
الفرعية 

للمنارعات 
 الجبائية

المديرية 
الفرعية 
 للرسائل

رجعات الجبائيةممكتب ال  

)ية فرقة التحقيقات الجبائ(   

 مكتب البحث

 و البطاقيات

مكتب 
 البطاقات

 و المقارنات

مكتب مراقبة 
التقييمات     



 دراسة حالــة في مديرية الضرائب                                                الفصل الثالث

84 
 

 (Hôtel de finances):املالية  نزل تعريف 1-

 هي و الضرائب، مديرية اخلزينة، مديرية دولة،ال أمالك مديرية  :منها مديريات عدة إىل متفرع مركب ع  عبارة هو

 هذا إىل الضرائب مديرية حتويل مت هذا اثر على و ، 1999 مارس يف تدشينه لقد و املوضوع، هذا يف تمنا ال 

 .بالوالية مقرها كان بعدما املركب

 :للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي اهليكلي املخطط شرح 2-

 على هو و احلس  السري على جمملها يف تصب متفرعة مصاحل على التشريع وفق للضرائب يةالوالئ املديرية حتتوي

 :التايل النحو

 :للتحصيل الفرعية املديرية  1-2-

 :هي فروع ثالثة على حتتوي املصلحة فهذه التشريع هذا حسب و

 :التحصيل مراقبة مكتب  1-1-2-

 :التالية باألعمال يقوم الذي و

 التحصيالت مراقبة.  

 للمكلف اجلبائية احلاالت و األوضاع متابعة.  

 مبلفات ذلك إقرار و سيولة حالة مراقبة.  

 اجلبائي التحصيل الزمين التقييم.  
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 :احمللية  العمومية املؤسسات و للبلديات املايل التسيري مراقبة مكتب - 2-1-2

 :التالية باملهام يقوم و

 للبلدية العمومية اإلرادات تنفيذ مراقبة.  

 املايل التنظيم خالل م  البلديات عروض و امليزانية مراقبة.  

 مبايلي املصلحة هذه تقوم  :التصفية مكتب1-2- 3- 

 .املالية العقوبات و بالغرامات يتعلق فيما القرارات و القضائية األحكام مبستخلصات التكفل عملية مراقبة

 القباضات م  اإلحصائيات استقبال.  

 للقباضات ملاليةا التدخالت مراقبة.  

 السنوية السيولة متابعة.  

 :اجلبائية للعمليات الفرعية املديرية 2-2-

 :مكاتب ثالث إىل تتفرع مصلحة ع  عبارة هي و

  :التالية بالعمليات يقوم الذي و :اإلحصاءات مكتب 1-2-2- 

 اجلبائية املعلومات استقبال.  

 اجلبائية األوضاع و املراكز ع  البحث.  

 اجلبائية املعلومات حبسب احمللية باجلماعات تصالاال ربط.  
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 :يلي مبا يهتم و  :اجلداول مكتب 2-2-2-

 احمللية باجلماعات اخلاصة املعلومات تقييم و التصفيات مراقبة.  

 اخلاصة املصفوفات باستعمال ذلك و املعلومايت الوسط خالل م  الرسوم و للضرائب الدائمة املتابعة 

 .حتصيلها و الضريبة و بالرسم

  :العامة العالقات و التنشيط و التنظيم مكتب  3-2-2-

 جبائية إعالميات م  لكل للمديرية الواردة املعلومات باستقبال يقوم.  

 الوزارة م  املفروضة القوانني خالل م  األعمال بني التنسيق.  

 التحصيل خالل م  الرسوم و للضرائب املعاجلة مراقبة .  

 اجلبائية للملفات املعمقة املتابعة.  

 باملكلف االتصال.  

 :على حتتوي و :اجلبائية للمنازعات الفرعية املديرية 3-2-

  :يلي فيما وظائفه تتمثل و :املنازعات مكتب 1-3-2- 

 التحصيل و الوعاء و بتخفيضات املتعلقة الشكاوي استقبال.  

 التسجيل مادة يف احملاسبية باملراقبة االستعانة.  

 العقوبات و الغرامات و شكاوىال استقبال.  

 اجلبائي الواجب فهم على املكلف مساعدة.  
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  :القضائية و اإلدارية النازعات مكتب  2-3-2-

 الوالئية املديرية م  بتكليف اجلبائية الطعون باستقبال يقوم.  

 التخفيضات و باملقاضاة املتعلقة الشكاوى يف النظر.  

 احملصلة غري الرسوم و اإلعفاءات يف النظر.  

 الكلف ضد اإلدارة ع  النيابية احملكمة يف الدفاع.  

  :بالتخفيض األمر و التبليغ مكتب  3-3-2-

 :يلي فيما املكتب هذا يتمال

 الوالئية املديرية قبل م  املكلف اجتاه املجخوذة بالقرارات اإلبالغ.  

 االحتجاج و الطع  جمال يف اإلحصائيات طريق ع  االتصال.  

 :من تتكون و :اجلبائية للمراقبة الفرعية يريةاملد 4-2-

  :اجلبائية املعلومات عن البحث مكتب 1-4-2- 

 املهمة املعلومات ع  البحث و التنظيمات اإلدارات، باجلماعات، خاصة ملفات تتشكل.  

 اجلبائية املعلومات ع  البحث فرق تدخالت برجمة.  

 القباضة و املفتشية إدارة نشاط تقييم.  

 :اجلبائية التحقيقات مكتب  2-4-2-

 اجلبائي التشريعي التنظيم خالل م  التسجيالت كل مبتابعة املكتب هذا يقوم.  

 اجلبائي بالتحليل عنها الغموض إبعاد و املعلومات تقييم و تسيري على العمل.  
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 :املعلومات مقارنة و البطاقات مكتب  3-4-2-

  .معمقة بطريقة املعنويني و الطبيعيني األشخاص ملفات متابعة و مراقبة

  .حقوقها و العقارات على املصرحة املداخيل و األعمال رقم برجمة

 :مايلي على حتتوي هي و :للوسائل الفرعية املديرية  5-2-

  :التكوين و املستخدمني مكتب 1-5-2- 

 مهامهم و األشخاص مبتابعة يقوم.  

 املهين السري على احملافظة ندوات عقد.  

 اجلهوية املديرية داخل األشخاص ظيمتن و توجيه.  

 : اآليل اإلعالم و الوسائل مكتب 1-5-3- 

 املديرية لعمل اجلديد السري لضمان غريها و املكتبية األدوات و املعدات مبتابعة يقوم.  

 املالية لقانون مسايرة جعلها و الوظائف استخدام يف املشاركة. 

 الوثائق حملفظة املهين السري تجمني. 
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 .التحقيق و البحث ملديرية التنظيمي اهليكل :الثاين املطلب

 :والتحقيق البحث ملديرية التنظيمي اهليكل خمطط :2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 )مستغامن(للضرائب الوالئية املديرية من وثائق :املصدر

 : (DRV)التحقيق و البحث مديرية  3-

ربيع  19، الصادرة يف  1998لسنة  288/09رقم    ملرسوم تابعة و النشجة حدياة هيئة ع  عبارة هي

 . 1998جويلية 13املوافق ل  1419االول

 :التحقيق و البحث مديرية دور  4-   

 بتسجيل ذلك و املتهربني بالضريبة باملكلفني املتعلقة املعلومات أو اجلدول بإعداد املديرية هذه تقوم 

 ال  املعلومات خمتلف الستقبال الوالئية ائبالضر  إدارات ملختلف بنشرها تقوم و هلم، املركزي املستوى

 .عنهم للبحث املتهربني موضوع و بالنشاط، باإلحاطة تسمح

مديرية االبحاث و 
يقات التحق DRV 

المديرية 
الفرعيىة للبحث 
و التحقيق في 

 المعلومات

 المديرية الفرعية

للبرمجة   

المديرية الفرعية 
 لمعايير االجراءات

المديرية الفرعية 
 للرقابة الجبائية

 مصلحة االبحات و
المراجعات 
 بقسنطينة

مصلحة االبحات 
 و المراجعات

 بوهران

مصلحة االبحات و 
المراجعات 

زائربالج  
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 حماربة فعالة أداة إلعداد اجلمارك و التجارة مصاحل مع بالتنسيق املتهربني مللف خاصة إصالحات 

 .التهرب

 اآليل اإلعالم تنظيم إدارة مع التنسيق(DOI) الوطين للملف اءلإلحص الوطين املكتب و  NIS  

 .استخدامه بتعميم التهرب حملاربة فعالة أداة توفري يفرض حبيث

 العمليات  مع للتعاون دفعهم بغرض املهنية، مجعياتم خالل م  لالقتصاديني التوعية نشاطات إدخال 

 .مصاحلهم محاية الوق  نقس يف و مهنية، تقنية لتطوير املتحدة

 لكل االقتصادية التحقيقات و التهرب لكشف املركزية املديرية و التجارية التللتسجي الوطين املركز إعالم 

 .املستخدمة األغراض

 .احملاسيب التحقيق إلجراءات التطبيقي اجلانب :الثاين املبحث

 )س(السيدة طرف م  ضرييب بغش تتعلق حالة بدراسة قمنا السابقة الفصول يف املقدمة املعلومات تدعيم يهدف

 قدره مببلغ الضرائب مصاحل اجتاه مدينة تكون إذ )خردوات و الكرتونية كهربائية، أجهزة( التجزئة و ملةباجل تاجرة

 مت  هذا اجل م  و احلقيقي، الربح لنظام وجوبا  ضع النشاط هذا أن حيث ، دح 10.705.707.120

 أيام 10 إعطائها و  )س( يدةالس مقر عنوان إىل بالتحقيق إشعار أرسل حيث احملاسيب، للتحقيق لتخضع برجمتها

 .بنشاطها اخلاصة احملاسبية الوثائق لتحضري

 بوجود التحقيق عملية تبدأ بالتحقيق، لإلشعار احملددة الفرتة انقضاء و للشركة، اجلبائية امللفات دراسة وبعد

 األعمال القيام و احملاسيب التحقيق عملية سري بعد و األولية، املعلومات مجع اجل م  املكان بعني املراقبني

 املتمال و ضرييب غش وجود اإلدارة اكتشف  بنشاطها، املتعلق بالضريبة املكلفة تصرحيات كل مراقبة و الضرورية

 نتائج أهم بتسجيل احملقق يقوم مث السنوية، التصرحيات و األعمال برقم الشهرية للتصرحيات اكتتابا عدم يف
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 إدارة با قام  ال  اجلبائية اإلجراءات تجيت وبعدها هلا، خمتلفة أو تلتصرحيا مطابقة تكون قد ال  و التحقيق

 املتابعة تجيت مث اإلجراءات نتائج و اجلبائية التسوية و األويل التبليغ يف تتمال ال  الوضعية لتسوية الضرائب

 .نتائجها و القضائية

 .الوضعية تسويةل الضرائب إدارة با قامت اليت اجلبائية اإلجراءات :األول املطلب

 إىل النتائج هذه م  نسخة بإرسال احملقق يقوم نتائج، إىل الوصول و التحقيق عملية بعد :األويل التبليغ  1-

 جيب كما القانون، هلا  لو حدود يف لك  و الرد و للنقاش احلق كل له و مبالحظاته، لإلدالء بالضريبة املكلف

 :املعلومات ههذ األوىل صفحته يف التبليغ هذا حيمل أن

 بالضريبة املكلف اسم.  

 نشاطه.  

 ميلكه الذي احملل عنوان.  

 بالتحقيق اإلشعار رقم.  

 هي فيها النظر املعاد الضرائب  )س(السيدة حالة يف و فيها، احملقق الرسوم و الضرائب كل:  

   اإلمجايل الدخل على الضريبة IRG  

   التجاري و الصناعي النشاط على الرسم  TAIC 

  املضافة القيمة على سمالر TVA  

 للوعاء املكونة العناصر كل تعديل و بتعيني ملزمة اجلبائية اإلدارة إن بالضريبة املكلف إعالم جيب أخرى ناحية م 

 استالمه م  يوم أول م  ابتدءا للمكلف يوم 40 مهلة تعطي كما املستحقة، الضرائب حبساب ذلك و الضرييب

 اختياره م  جبائي مبستشار باالستعانة كذلك احلق له و التقومي، نتائج حول أرائه و همالحظات لتقدمي التبليغ هلذا
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 كل للمكلف و بالتقومي، إشعار إرسال كذا و التحقيق بداية مع هذا و احملقق، اقرتاحات يف النظر يف ملساعدته

 التقومي، هذا فهم يف املستعملة الشفوية الشروحات مجيع احملققني لدى يستفسر بان اإلجابة، مهلة انتهاء قبل احلق

 .التساؤالت و االقرتاحات معها يتناقش أن يستطيع و

 :اجلبائية التسوية 2-

 و اإلعمال برقم الشهرية للتصرحيات اكتتابا عدم يف املتمالة اجلبائية، اللتزاماتا (س) السيدة احرتام لعدم نظرا

 م 79 :  ، 66،76 ، 65باملواد عنها املنصوص الضريبية ابالتزامات توىف مل السيدة أن أي السنوية التصرحيات

 الضرائب قانون م  361 و 357 و 103 و 99 املواد كذلك و األعمال رقم على الرسوم املتضم  القانون

 :هي و املماثلة الرسوم و املباشرة

 على رسمال( شهر كل م  20 أقصاه اجل يف املستحقة الرسوم دفع و األعمال لرقم الشهري التصريح 

 )املضافة القيمة على الرسم و املهين النشاط

  السالفة التسوية أن إال احملقق األعمال رقم و اإلمجايل بالدخل سنة كل م  افريل فاتح قبل التصريح  

        الضرائب قانون م  131 و 187اجلبائية اإلجراءات قانون م  44 و 19 :املواد ألحكام طبق مت  الذكر 

    و املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون م   227 )و 225 و  (217 املواد و املماثلة لرسوما و املباشرة

 تتضم  ال  األعمال رقم على الرسوم قانون م  116 :املادة و األعمال رقم على الرسوم قانون م  107  املادة

 .التدليسية الطرق و تصريح يف نقص بسبب الزيادات خمتلف

 املالحقات وثائق املختصةكل الضرائب قباضة طرف م  املتبعة) مالحقات (القانونية جراءاتباإل القيام 

 قيام العمومية،و للخزينة املستحقة الرسوم و احلقوق هذه لتحصيل املدين، باالدعاء الشكوى مبلف مرفقة

 النشاط على لرسما و اإلمجايل الدخل على بالضريبة تتعلق ال  و اجلبائية وضعيتها و بتسوية اإلدارة
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 إىل املرسلة التحريات كشوف أساس على هذا و املضافة، القيمة على الرسم كذا و التجاري و الصناعي

 بالتسوية األخرية هذه تبليغ مت اإلطار هذا يف و املعين با قام ال  املشرتيات متال ال  املختصة املصلحة

 ، اإلمجايل الدخل على للضريبة بالنسبة دج 10.705.707,12قدره إمجايل مبلغ يف املتمالة و املذكورة

 .املضافة القيمة على الرسم و التجاري، و الصناعي النشاط على الرسم

 .1993/12/19  بتاريخ هذا و بالتقسيط للدفع جدوال هلا منح قد املاء خزان الضرائب قابض إىل باإلضافة

 :اإلجراءات نتائج 3-

  .للوالية الضرائب مديرية لدى شكايات عدة برفع (س) ةالسيد قام  إن و التسويات ع  نتج

 26/09/1993  يف املؤرخة : 1 الشكاية

 17/12/1994: 2 ةالشكاي

 19/09/1995: 3ة الشكاي

  إدارة طرف م  معمقة دراسة حمل كان  الشكايات كل فان لتذكري و 16/05/1995:   4الشكاية  

 .دج 76500 قدره بتخفيض استفادت لقد  )الضرائب مديرية قرارات (الضرائب         

 اإلجراءات كل الضريبيةرغم احلقوق ديو�ا بتسديد تقم مل التاجرة.  

 بنك لدى اجلاري حسابا ترك  قد )س(السيدة فان الضريبية احلقوق دفع م  التهرب و اإلفالت فقصد  

 .رصيد بدون الريفية التنمية و الفالحة       
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 حترتم  مل انه نستنتج ومنه بالتقسيط جدوال منحها عند دج 70.000.000 مبلغ إال ) س( تسدد مل

 .نيتها سوء على يدل مما املذكور اجلدول

 الرسوم املستحقة و الضريبية احلقوق دفع ع  التهرب منها القصد ضرييب غش تصرفات تاب  الوثائق وهذه

 قانون م  408-407اىل 1-303مواد بنصوص عنها معاقب و منصوص جرائم تشكل و العمومية للخزينة

 .األعمال رقم على الرسم املتضم  القانون 128 إىل 117 املواد كذلك املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب

 نتائجها و القضائية املتابعة :الثاين املطلب

 .القضائية املتابعة نتائج وأهم قضائيا توبع  كيف نرى سوف املطلب هذا يف

 الدعوة وقائع يانب :القضائية املتابعة 1-

 02/10/1998:بتاريخ احملكمة  أمام دعوة برفع الضرائب مديرية قام  اجلبائية التسوية اجراءات مجيع نفاذ بعد

 الضرائب ملصاحل مدينة )س(السيدة با املشتبه أن مفادها لوالية لضرائب مديرا حركها شكوى إىل ذلك يعود و

 على بالضريبة تتعلق ال  و التصحيحية العمليات اثر ع  إليها توصل  قد و دج 10.705.707,12 مببلغ

 أ�ا رغم با الوفاء رفض  أ�ا و املضافة القيمة على الرسم و التجاري النشاط على الرسم و اإلمجايل الدخل

 قصد و جدوى بدون لك  و ذمتها يف ما لتسيري جدول على عالوة دج 76.500 قدره بتخفيض استفادت

 كل رغم الريفية، التنمية و الفالحة بنك م  أمواهلا سحب  الضريبية املستحقات دفع مع التهرب و إلفالتا

 إليها،و املنسوبة الوقائع كل إنكار على املتهمة ثابرت احملاكمة جلسة يف انه إال السابقة اإلجراءات و التصرحيات

 حلها مت و 1990 سنة خالل تجسيسها غداة و يرةالبو  بإقليم "إلكرتونيك ستار"لشركةدار  مسرية أ�ا صرح 

 بج�ا إنذارها عندما  31/02/1995 بتاريخ خاصة الضرائب إدارة مع خلالفاتا نظرا 1993 1992/ سنة

 م  متكنها دون حال  قيمته يف املبلغة و الوصية اإلدارة إمام تظلم  و دج 8.401.422,80 مببلغ مدينة
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 عقد الدفاتر مسك شكليات و باحملاسبة عملها عدم إن و الفاتورات إتالف كذا و أمواهلا تريب ونف  به الوفاء

الضريبة  قيمة حددت مصاحله بان صرح و بشكواه متسك الشاكي أن إال التجارية، لشؤو�ا تسيريها م 

لضريبة و ا أعاله و منح  املتهمة جدوال قصد الوفاء با بعد استنفاذها طرق الطع  اإلداري يف قيمةالتصحيحية 

 شكال قبوال دفاعه لسان على التمس و مدين كطرف تجسسلكنها أخل  بالتزاماتا بسوء نية، حيث ان الضحية 

 دج  300000 و املادية األضرار ع  كتعويض دج 11.290.957,12مبلغ بتسديد التزامها املوضوع يف و

 أن أوضح مرافعته يف الدفاع و األخرية لكلمةا هلما أعطي  الدفاع و املتهمة أن آال األدبية، األضرار ع  تعوضا

 تصحيح بعملية تفجاة الحقا لك  و دج 1500000 األول القسط دفع  و الضريبة دفع جبدولة قام  موكلته

 الاالث اخلربات و األصلية بالضريبة الوفاء ع  توقفها إىل أدى الذي األمر سنتيم مليار مببلغ حددتا و للضريبة

 (الضرائب إدارة مصاحل عرب احملاسبة ملف تداول نتيجة جزئيا متزق  الفواتري و ضرييب غش وجود عدم كرسوا

 الرباءة أصال التمس احلال قضية على تنطبق ال قانونا عليها املنصوصة الغش حاالت و  )اخلربة يف عليه املعتمد

 و امللف أوراق م  يتجلى انه حيث ،للضريبة احلقيقية القيمة تقدير ألجل خربة انتداب احتياطيا و اجلرمية النعدام

 اجللسة يف دارت ال  املرافعات و امللف أوراق م  النهائي املستخرج م  خاصة اجللسة يف دارت ال  املرافعات

 الدولة خلزينة املستحقة الضريبة أن 5/11/2000احملررة بتاريخ  الضرائب ملصاحل النهائي املستخرج م  خاصة

 التنمية بنك م  ألمواهلا املتهمة سحب و التجخري جزاءات ذلك يف مبا جد  11.290.957,12 قيمتها

 ارتكاب يف نيتها سوء تكرس حسابية سجالت مسكها و التجارية السندات و لألوراق جزئي إتالف و الفالحية

 تر السد خربة كشفته الذي األمر املضافة القيمة على الرسم ذلك يف مبا با الوفاء رفضها و الضرييب الغش جنحة

 .العقوبات قانون م  53 املادة بجحكام إفادتا مع أدانتها وجب لذا و كماين
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 التعويض على املوافقة عندئذ يتعني و الضرر لابوت موضوعا و صفة لوجود شكال مقبول املدين االدعاء أن حيث

 املعقول حدها إىل يضاتالتعو  باقي إرجاع و املادي الضرر ع  التعويض على املوافقة عندئذ يتعني و الضرر ع 

 . ع ق م  124 املادة بجحكام عمال

 بجقصاها مدته لتحدد إليه يلجا أن البدين اإلكراه و عليها احملكوم على تسديدها يقع القضائية املصاريف أن حيث

 .اجلزائية اإلجراءات قانون م  367 املادة بجحكام عمال

 .النهائي احلكم :القضائية املتابعة نتائج 2-

 :للطرفني حضوريا ابتدائيا علنيا اجلنح قضايا يف فصلها حال احملكمة  حكم

 دج 20000 ب عليها قض  هلا عقابا و إليها املنسوبة اجلنحة املتهمة إدانة :العمومية الدعوى يف -

 .نافذة مالية غرامة

 .األقصى حبدها البدين اإلكراه مدة حتديد و القضائية باملصاريف عليها احملكوم حتميل

 مناغتسم لوالية بالضرائ مديرية املدين للطرف عليها احملكوم إلزام :املدنية الدعوى يف -

 دج 10.705.707,12مبلغ

 .مدين تعويض دج 5000000 و الضرييب الغش قيمة ع  تعويضا

 أو متلص م  كل يعاقب انه على تنص املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون م   303املادة إن  :مالحظة

 أو كليا تصفية أو له، خاضع رسم أو حق أو ضريبة أي وعاء إقرار يف تدليسية طرق باستعمال التملص لحاو 

 باحدامها أو سنوات 5إىل سنة م  باحلبس و دج 20000 إىل دج 5000 بني ترتاوح مالية غرامة بدفع جزئيا،

 إال دح 20000 قدرها مالية رامةغ ) س( السيدة) املتهمة بدفع احملكمة حكم  املادة هذه إىل استنادا و فقط
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 املتهمة على احلالة هذه يف احلكم يكون و قم م  28 املادة مبوجب 303 املادة عدل  2003 سنة يف انه

 عندما دج 3000.000 إىل1000.000م  مالية بغرامة و سنة عشري  إىل سنوات عشر م  املؤق  بالسج 

 .دج 3000.000 منه املتملص املبلغ يفوق
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 فهمها، و للموضوع اجلوهرية اجلوانب خمتلف معرفة م  متكنا التطبيقية و النظرية دراستنا خالل م 

 إىل تؤدي ال  املهمة اجلوانب م  جانب لكو�ا الضريبة تلعبه الذي األساسي الدور البداية يف لنا تبني حيث

 العتبارها كذا و العامة، االقتصادية الظواهر ملختلف هامعاجلت طريق ع  املالية السياسة أغراض حتقيق

 .العمومية للخزينة هام مورد أ�ا إىل باإلضافة االجتماعية العدالة لتحقيق وسيلة أجنع

 املعمورة أحناء يف منتشرة كظاهرة الضرييب للغش الوخيمة اآلثار ذات اخلطرية للمنعرجات نظرا و

 النفسية و االجتماعية اجلوانب مجيع م  األخرية هذه حتليل إىل تستدعي فإ�ا املتخلفة، الدول يف وخصوصا

 .أسبابا إىل التطرق ننسى أن بدون و االقتصادية كذا و بالضريبة، املكلف سلوك ع  الناجتة

 ازدهاره، و تطوره م  احلد و الوطين لالقتصاد التنمية عرقلة إىل تؤدي خمتلفة أثار على الحتوائها و

 سبق ما خالل م  و املختلفة العقوبات تطبيق مراقبة مبجرد متتد فعالة آليات و إجراءات إىل اتطرقن فإننا

 :التالية نتائج إىل توصلنا

 الضرييب الغش م  احلد يف الضرائب ارتفاع م  احلد و اجلبائية العدالة تساهم. 

 مشروع  غري بشكل و املكلف على اخلزينة تفرضها ال  الضريبة دفع م  التملص هو الضرييب الغش

 .األساسي بدورها الضريبة قيام عدم إىل حيول بذلك و ، للقانون خمالفة يتضم 

 للنظام  املسريي  قدرة عدم به، ثقتهم عدم إىل باملكلفني أدت اجلبائي النظام يف تعددها و الاغرات كارة

 .ارتفاعه و الضرييب الغش ظهور إىل أدى مما التغريات هذه مواكبة على اجلبائي

 طرف  م  املقدمة اجلبائية التصرحيات م  التحقق يف تدخلها نقص و اجلبائية اإلدارة كفاءة عدم

 .املكلفني
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 اجلبائيني التهرب و الغش بذوره يف حيمل اجلزائري اجلبائي النظام. 

 واحدة ظاهرة يعتربمها م  فهناك التهرب و الغش بني اخللط و اإللتباس. 

 أقل بدرجة لك  و فيه التحكم إىل يؤدي مما ييبالضر  الغش مكافحة وسائل تتعدد. 

 بالغش املوجود التصريح هدفها خمتلفة أشكاال تجخذ فهي اجلبائي النظام يف ركيزة أهم اجلبائية الرقابة تعترب 

 .الوثائق يف

 عدم  يؤدي و املكلفني حتمي و اجلبائية اإلدارة تدخل تضبط ال  اإلجراءات م  كبرية جمموعة للرقابة

 .بطال�ا إىل امهااحرت 

 حول دقيقة و صحيحة أراء تقدمي على املراقبني تساعد حيث فعال و كبري دور اجلبائية للمعلومة 

 .للمكلفني الوضعية احلقيقة

 األهداف  ع  بعيدة كان  إن و اجيابية اجلبائيني التهرب و الغش حماربة إطار يف احملققة الرقابة نتائج إن

 الضعف نقاط و القوة نقاط معرفة اجل م  تقييمها و الرقابة برامج ابعةمت لعدم نظرا منها، املرجوة

 .والتمييز بينهما

 احملاسيب للتحقيق امتداد إال هو ما املعمق التحقيق. 

 ممارسته  حالة يف العقوبات م  مبجموعة إحاطته و املكلف نشاط يف احملاسيب التحقيق استعمال

 .عرضناها ال  امليدانية الدراسة يف اجلي يظهر ما هذا و ، الضرييب لظاهرةالغش

 التوصيات

 يف تساهم ال  و التوصيات بعض تقدمي ميك  الدراسة، هذه م  إليها املتوصل السابقة النتائج خالل م 

 :يلي  فيما تتمال هي و اجلبائية الرقابة فعالية م  الرفع على تعمل و اجلبائي الغش ظاهرة م  احلد
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 .لإلدارة العمل تسيري و تسهيل يف املعلوماتية املعاجلة نظام إدخال - 

 .املوجودة النقائص ملختلف املقدمة امليدانية املالحظات أساس على مبنية توصيات إصدار - 

 الغش حماربة يف املسامهة اهلياكل ملختلف التحديد بعد ذلك و جديدة تصحيحية اجراءات إجياد  -

 .الضرييب

 على الرقايب اجلهاز تقوية طريق ع  ذلك و اجليدة الرقابة أجل م  هاتكايف و التدخالت برامج تقوية - 

 .ثبوتية أوراق تصطحبها قانونية اجراءات إحداث و املؤسسات كل

 .القانوين التوزيع ع  خمتلفا الضرييب للعبء الفعلي التوزيع يكون أن  -

 يف جديد ماهو بكل للمكلفني اإلعالم مكاتب بتخصيص ذلك و املكلفني و اإلدارة بني العالقة حتسني  -

 .الظاهرة هذه خبطورة وواع ماقف جبائي جمتمع إلجياد كمحاولة اجلبائية الساحة

 فصعوبة املوضوع، هذا يف معمقة دراسات وجود عدم أمهها البحث يف مجة صعوبات واجهتنا لقد و

 خمتصرة بصفة تتعرض أ�ا إال مراجع وجدت إن و حىت و البحث هذا يف أكار التعمق م  منعتنا إجياد

 وتعديلها جتديدها و القوانني تطور أخرى جهة م  يقابلها إذ جهة، م  معلوماتا قدم إىل باإلضافة للموضوع،

 .ألخرى فرتة م 

 معاجلات و مستقبلية، أحباث و لدراسات تؤدي و مفيدة هذه دراستنا تكون أن نرجو لبحانا كختام و

 .الوطين االقتصاد يف الضرييب للغش السلبية اآلثار قياس كموضوع أخرى ملوضوعات
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