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 شكر و تقدير

 

 إلىا الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و املعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقن

.انجاز هذا العمل   

و في      ل من بعيد على انجاز هذا العم آو من قريب  يكل من ساعدنإلى نتوجه بجزيل الشكر 

ي لم الت براهيمي عمر  املشرف تذليل ما واجهناه من صعوبات، و نخص بالذكر األستاذ

.لبحثهذا ا إتمامانت عونا لنا في بخل علينا بتوجيهاتها و نصائحها القيمة التي كي  

"مستغانم"الخزينة العمومية نشكر كل موظفي  و   

.ما فيه خير لنا ولكم إلى إياكمجميعا جزيل الشكر ووفقنا هللا و  إليكم  

        

 

 

 

 

 و هللا لنا التوفيق



II 
 

   إهداء
هللا عليه سيدان حممد صلى إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إىل نيب الرمحة ونور العاملني 

 .وسلم

 توشق تمن سع و إىل من حاكت سعاديت خبيوط منسوجة من قلبها ..إىل الينبوع الذي ال ميل العطاء..
 علم ي أ  أرتقي سلم ايحيا  يتمن أجل دفعي يف طريق النجاح ال بخل بشيءتمل  يتابلراحة واهلناء الألنعم 

 .والديت العزيز  حبكمة وصرب إىل

والدي العزيز. من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى  

 .ةالغالي جديت إىل

ايحيا   إىل من هبما أكرب وعليهما أعتمد .. إىل مشعة متقد  تنري ظلمة حيايت إىل من عرفت معهما معىن
 .أخوايت: مها و نور اهلدى

 ميد.  : عبد ايحيخأإىل من حبه جيري يف عروقي ويلهج بذكره فؤادي إىل 

 . ، حممد جوادإيناس، يوسف إسالمأخيت:  أبناءا أكتسب قو  وحمبة ال حدود هلا إىل من بوجودمه

 .كل عائلة أوغاريو  

 .،نسرين،كوثرأمينة :اتالغالي يتاصديق إىل

   التدقيق احملاسيب خاصة ختصص لثانيةأساتذيت الكرام و كل طلبة السنة ا إىل

 2017/ 2016دفعة  06فوج 

. ضال، ودعم ي وكا  يل عوان و سنداكل من علم ي حرفا فال أنسى له ف  إىل  

. آخر شيءكل من يؤمن أب  بذور جناح التغيري هي يف ذواتنا و ليست يف   إىل  

. العمل املتواضعل هؤالء أهدي هذا ك  إىل  

 أوغاري فاطمة الزهراء                
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ــة  ــ ــ  مــقــدمـ

 ." وفرة الحصيلة والعدالة " هي مقولة عميقة عمق مضمونها و عمق املدلول االقتصادي للمبدأين التقليدين     

فهذه األخيرة التي اعتبرت كأهم أداة من أداوت السياسة املالية التي تستعين بها الدولة للتأثير على كافة   للضريبة 

جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ، بغرض تحقيق املصلحة العامة املتمثلة في إشباع الحاجات العامة ، 

عطاء أرضية خصبة لالقتصاد مو املستقر ل وتحقيق التوازن االقتصادي االجتماعي ، وتوفير إمكانيات الن

 .القومي

فمن املعروف أن نظام الضريبة هو نظام قديم قدم التاريخ ، ازدهر وتطور بتقدم العصور و األزمنة وزيادة      

األنشطة االقتصادية و توسعها ، فالدولة بداية كانت تستعين بالضريبة كمجرد أداة مالية تمكنها من الحصول 

تكفي لتمويل النفاق العام ، بحيث كان الضريبي يهدف إلى محاولة تحقيق كل من الوفرة الحصيلة  على موارد

 والعدالة توزيع العـبء الضريبي .

لكن سرعان ما اتجهت بها إلى وظائف جديدة ، وفقا ملعايير النظام االقتصادي الدولي املعاصر  فشهد املفهوم       

ضريبة بمثابة إحدى املصادر األساسية للتمويل ، و بما أن الطابع املميز الضريبي منعرجا حاسما فكانت ال

ظهرت األزمة االقتصادية في  1986لالقتصاد الجزائري ، هو طابع يعتمد على النفط ، حيث بدءا من سنة 

الجزائر نتيجة انخفاض أسعار البترول الذي أثر على خطط التنمية االقتصادية و جعل االلتفات من جديد 

 عود إلى مصادر الجباية عادية و التي من أهمها الضرائب.ي

و نظرا للتحوالت االقتصادية التي يشهدها االقتصاد الوطني من اقتصاد مسير مركزيا و إداريا إلى اقتصاد حر       

 .في الجزائر ، بغرض ترشيد الضريبةظهر الصالح الجبائي 

ت القانونية الرامية لضمان حصول الحكومات على األموال إال أن التحصيل الضريبي و بموجب التشريعا     

الضريبية املفروضة بطرق قانونية مشروعة بعيدا عن شواهد  التعسف و االضطهاد ، اقتض ى هذا حتمية 

العبء الضريبي على األفراد فكان نتاج هذا كله ما يعرف بالتهرب الضريبي الذي قال عنه بعض االقتصاديين بأنه 

 وعدم االلتزام القانوني بأدائها.مول التخلص من الضريبة " محاولة امل

و باعتبار أن الخزينة العمومية هي وحدة من الوحدات املالية الهامة للدولة ، كونها تمثل التشخيص املالي لها      

ة تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها بحيث تسعى جاهدة للحصول على أكبر قدر من اليرادات املالية  خاص

 بآخر لتنمية العديد من املشاريع في باقي القطاعات األخرى . أووأن الدولة تعتمد عليها بشكل 
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من ثم فإن أي تهرب ضريبي من شأنه املساس سلبا على إيرادات الخزينة لذا كان لزاما على الدولة مكافحة هذه      

اف التهرب و تقدير مداه ، أو بذل أقص ى الجهود اآلفة و إيجاد العالج الالزم الستئصالها سواء كان األمر في اكتش

 لتحصيل كافة الضرائب املستحقة .

 إشكالية البـحث واألسئلة الفرعية:

التساؤالت التي تتمحور حول التهرب الضريبي و كيفية القضاء عليه و كذا اآلثار وفي خضم عديد الرؤى      

وبناًء على ما سبق عرضه   باليرادات املالية للخزينة العامة للدولةالسلبية الناجمة عنه التي كانت والزالت تمس 

 يمكن أن تبرز معالم اشكالية بحثنا و التي  قمنا بصياغتها على النحو التالي:

 إلى أي مدى يمكن اعتبار التهرب الضريبي آفة اقتصادية من شأنها إلحاق

 الضرر بالهيكل املالي للخزينة العمومية ؟

 :التساؤل أعاله، إلى األسئلة الفرعية   اآلتيــــــــــــــــــــــةيتفرع 

 ما هو املفهوم االقتصادي للضريبة؟ 

 ماذا نقصد بالتهرب الضريبي و ما هي أسبابه و أثاره ؟ 

 ماذا تمثل الخزينة العمومية بالنسبة للدولة ؟ 

 السيطرة عليه ؟ كيف يؤثر التهرب الضريبي على الخزينة العمومية وإلى أي مدى يمكن 

 : فرضيات البحث

 يمكن حصرها في ما يلي :وتستند معالجة هذا املوضوع على جملة من الفرضيات التي  

 .الضريبة هي أداة تمويل و توجيه للدولة 

 يترتب على التهرب الضريبي آثار إقتصادية، إجتماعية و مالية.  

   . تتأثر الخزينة العمومية سلبا بظاهرة التهرب الضريبي 
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 أهميــة البحث:

نظرا ألهمية املوضوع كونه يعالج ظاهرة اقتصادية دولية من شأنها شل سيرورة الخزينة العمومية،باعتبار      

الضرائب مصدر هام وذو مساهمة فعالة في رفع نسبة إيراداتها؛السيما املساهمة بشكل  أو بأخد في تطوير وتنمية 

ل واسع النطاق لعديد  من االقتصاديين لذا كان هذا املوضوع محل نقاش وجدا،االقتصاد القومي ألي بلد 

  .اللذين حاولوا إيجاد الحلول املالئمة للحد من الظاهرة

  دوافع  اختيار املوضوع:

من البديهي أن كل باحث أراد الخوض في دراسة ما، أسباب ودوافع تجعله يتمسك بموضوع بحثه منها      

املوضوعية ومنها الذاتية وعليه فاختيار املوضوع ليس وليد الصدفة فقد سبق وان تناولنا مسألة الضرائب 

أهميتها في اقتصاديات الدول ومن واملالية العامة أثناء مسار دراستنا الجامعية حيث تم الوقوف من خاللها على 

 اآلثار السلبية التي تتركها ظاهرة  تهرب املكلفين بها من دفعها باستخدامهم مختلف الطرق . 

وعليه فالدوافع املوضوعية تتمثل في كون موضوع الدراسة موضوع حساس ويشغل العديد من األوساط      

جيد على حقائق ظاهرة التهرب الضريبي هذا  وكذا آثارها االقتصادية الوطنية وهو ما يتطلب منا الطالع ال

ومنها  لخزينة العمومية على وجه الخصوص وانعكاساتها على النشاط  االقتصادي الوطني على وجه العموم وا

 .الجزائر في ظل الوضعية الحالية لالقتصاد الوطني

في مثل هذه املواضيع كما أن قلة مثل هذه أما الدوافع الذاتية فتتمثل في امليوالت الشخصية في الخوض      

 البحوث  التي تتناول املوضوع في أيدي الطلبة خاصة باللغة العربية كان دافعا مشجعا لنا الختياره.                 

  أهداف البحـث:

إذا كـــــان مـــــن أســـــباب دراســـــة أي موضـــــوع هـــــو الوصـــــول إلـــــى أهـــــداف معينـــــة، فـــــإن هـــــذه الدراســـــة تهـــــدف 

 اختبار فرضيات البحث، تحقيق األهداف التالية : بالضافة إلى

 . الوصول إلى مفهوم شامل و بسيط للتهرب الضريبي 

  إبراز اآلثار الناجمة عن هذه الظاهرة على الدولة عامة و الخزينة العمومية بصفة خاصة 

 .إيجاد الحلول الالزمة لتقليل منها أو القضاء عليها 
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 : البحث املنهج واألدوات املستخدمة في

إن تحديد منهج البحث يتوقف على الهدف الذي تسعى الدراسة للوصول إليه وعلى طبيعة املوضوع في حد      

ومن أجل الجابة على مختلف التساؤالت املطروحة، والتي تعكس إشكالية الدراسة، ومن أجل اختبار صحة  ذاته

التحليلي للبحث، إضافة إلى استخدامنا املنهج  الفرضيات املذكورة أعاله ، فقد تم اختيار املنهج الوصفي

التاريخي التطرق من جهة  إلى مسار الصالحات الضريبة التي شهدتها الجزائر  وكذا عند التعرض للتطور التاريخي 

 الذي عرفته الخزينة العمومية ، مع الشارة إلى أن األدوات املستخدمة في دراستنا هذه، تمثلت في ما يلي :

ملراجع واملصادر املختلفة املتعلقة باملوضوع، واملتمثلة في الدراسات املختلفة السابقة التي اعتماد ا -

تناولت هذا املوضوع ، بالضافة إلى استخدام بعض املجالت واملقاالت املنشورة و كذا املداخالت في 

 امللتقيات والندوات  إضافة إلى شبكة االنترنيت .

 حصائية والبيانية .اعتماد املعطيات واملعلومات ال  -

استخدام أسلوب التحليل والتعليق على مختلف األشكال والجداول، بالضافة إلى توظيف اعتماد  -

أسلوب االستنباط من قبل الباحث خصوصا عند تناولنا ملسألة التهرب الضريبي في الجزائر في الفصل 

 الربع من هذا البحث. 

 : صعوبات البحــث

ال وتعترضها بعض الصعوبات واملعوقات ، وبذلك ال بد من الشارة إلى مختلف الصعوبات إن أية عملية بحث إ     

 في قلة املراجع والدراسات التحليلية املتعلقة بجوهر 
ً
التي واجهتنا عند إعداد هذه الدراسة  والتي تتمثل أساسا

واملعلومات الخاصة بظاهرة موضوع الدراسة ، عالوة علي الصعوبات التي واجهنها عند البحث عن الحصائيات 

سواء على املستوى املحلي) والية  الدارة التهرب الضريبي نظرا للعقليات البيروقراطية التي الزالت متفشية في 

مستغانم( وحتى على املستوى املركزي، إضافة إلى هذه  الصعوبة هناك مشكلة أخرى صادفتنا أثناء إجراء بحثنا 

 واملؤشرات االقتصادية في بعض األحيان باختالف مصادر الحصول عليها. وهي تباين واختالف املعلومات

 : محاور البحث

  : إن طبيعة هذا املوضوع، استدعت أن يتم تقسيمه إلى أربع  فصول يمكن عرضها على النحو التالي     

النظــــري للضــــريبة وهــــذا مــــن خــــالل تســــليط الضــــوء علــــى مفهومهــــا،  الطــــارتــــم تخصيصــــه لدراســــة  الفصــــل األول 

 على تركمها خصوصا على املستوى االقتصادي.  واآلثارأنواعها، خصائصها، أهدافها 

ال اآلثــــار فســـيتم التعــــرض فيـــه إلـــى موضـــوع التهـــرب الضــــريبي ، حيـــث نعـــالج مفهومـــه، أســـبابه،  الفصـــل الثـــانيأمـــا 

  .الناجمة عنه

دراسة حالة الخزينة العمومية لوالية تم تكريسه للجانب التطبيق ، حيث نقوم  لفصل الثالثافي حين سيتناول 

 .مستغانم
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 نرجو أن يكون التوفيق حليفنا في االختيار واملعالجة لهذا املوضوع. 
ً
 وختاما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق                                                                                          
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 دراسة نظرية للضريبة الفصل األول 

إن التطور السريع الذي شهده العالم و اتساع نطاق املعامالت التجارية و املالية أجبر مختلف دول العالم على      

ونفقاتها العامة، و من بين أهم هذه املوارد نجد املوارد الجبائية إيجاد وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها 

 التي تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباتها االقتصادية.

من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة و وسيلة لتدخل      

ا لهذه األدوار الهامة التي تلعبها في تدعيم إيرادات الدولة أصبحت موضوع الدولة في النشاط االقتصادي، و اعتبار 

و االقتصادية، أي                     اهتمام رجال الفكر املالي سعيا منهم إليجاد حلول ايجابية و فعالة لألزمات املالية 

 إشباع الحاجات املتزايدة.

في إطار نظام ضريبي معين ، باعتبار النظام الضريبي ما هو إال و عادة ما يتم استخدام السياسة الضريبية      

تحكيم بين مجموعة من القضايا االقتصادية تعكس رغبة الدولة و أهداف السلطات ، و بالتالي هو مجموع 

القواعد و األصول الحاكمة للمجتمع الضريبي املمثل في املمولين و اإلدارة الضريبية، و يعبر عن مجموع الضرائب 

املطبقة بالفعل في اقتصاد ما .تتحدد معالم النظــام الضريبي بالنسب و العالقات القائمة بين مختلف أنواع 

الضرائب في دولة معينة و لهذا يمكنـنا تصور العديد من األنظمة الضريبية تبعا الختالف الهياكل الضريبية ، 

 باشرة ، و آخر يخضع لهيمنة الضرائب غير املباشر.فمـــن املمكن أن نجد نظاما ضريبيا تسود فيه الضـرائب امل

من هذا املنطلق ، وبغية معرفة جوهر هذا النظام ، أهميته و انعكاساته من خالل املفهوم الحقيقي له ارتأينا      

 من خالل هذا الفصل تناول نقطتين رئيسيتين وهما  :

  .ماهية الضريبــــة 

 .أنواع الضريبة أهدافها و أثارها 
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 ماهية النظام الضريبي: املبحث األول 

و الضريبة، و املبادئ و األسس القانونية للضريبة وأجهزة  سوف نتناول في هذا املبحث مفهوم النظام الضريبي     

 التحصيل الضربي.

 مفهوم النظام الضريبي و الضريبة : املطلب األول 

 في هذا املطلب نحاول التطرق ملفهوم النظام الضريبي و إلى مختلف أهدافه و ماهية الضريبة .      

 تعريف النظام الضريبي  : الفرع األول 

 تعريف النظام الضريبي:

"هو الهيكل املتفرد بمالمحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف املجتمع ، و هو اإلطار الذي تعمل بداخله      

 ائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.مجموعة من الضر 

فهو في   كما أن املفكرين االقتصاديون و علماء املالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق

 كيان ضربي معين" ." مجموعة العناصر األيديولوجية و االقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها الي ،املفهوم الواسع 

أما مفهومه الضيق ـ " فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من االقتطاع الضريبي و ذلك في      

 1"الربط و التحصيل. إلىمراحله املتتالية من التشريع 

 تعريف الضريبة : الفرع الثاني

املفكرون االقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب تعددت التعاريف التي أعطاها علماء املالية و      

 في معين واحد و تحدد شرطين أساسين للضريبة و هما عنصرا اإلجبار و املقابل امللموس.

  : التعريف األول 

( " ان الضريبة هي األداء املالي اإلجباري الذي يدفعه امللزم بها )أي الضريبة "عرفها قاسطون جيز الذي يقول      

 2"بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.

 ": و استنتاجا لهذا التعريف أن له أربعة أركان أساسية و التي تفرق الضريبة عن باقي املوارد األخرى 

_ الضريبة مساهمة نقدية و أداء مالي بمعني أنه ال يجوز أن تكون في شكل سلعة أو خدمة فكنا كان عليه الحال 

في التقديم حيث كانت تدفع عينا كنسبة معينة من املحصول الزراعي، و في الوقت الحاضر تم االستغناء عن 

 .  األسلوب ألنه ال يتوافق مع مقتضيات النقدي

                                                             
  1  سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية،  طبعة 3، بيروت، 1985، ص 15.

  2 حسين الصغير ، دروس في املالية و املحاسبة العمومية، دار املحمدية العامة ، الجزائر ، 1999، ص 53.
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_ الضريبة تدفع إجباريا و يبدو جليا مفهوم الجبر في انفراد السلطات العامة بوضع النظام القانوني للضريبة من 

عائها و كيفية تحصيلها و ال تفرض أي الضريبة إال بقانون و ال يجري تعديلها أو إلغاءها إال بقانون خالل تحديد و 

 يظهر عادة من خالل قوانين املالية.

_  تدفع الضريبة بدون مقابل فاملكلف ال يعرف مقدار و ال طبيعة املنفعة التي تعود عليه و السبب في ذلك أن 

تتناسب مع مقدار الضريبة املدفوعة و عادة تقوم الدولة بخدماتها تحقيق للنفع  املنفعة التي يستفيد منها ال

العام مما يستلزم تكاثف و تضامن الجميع في املساهمة في األعباء و ال يمكن أن يحتج الشخص بعدم املساهمة 

 بحجة أنه ال يوافق علي الخدمات املقدمة.

 3لدفع، تدفع الضريبة بصفة نهائية و ال يمكن استردادها.إذن الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي ا

  : التعريف الثاني

" هي مساهمة نقدية تفرض علي املكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل      

 السلطة العمومية".األموال املحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو تحقيق األهداف املحددة من طرف 

 : التعريف الثالث

" الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها املكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة      

 4لتحقيق أهدافها"

  : التعريف الرابع

أو     جماعاتها املحلية("أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات اإلقليمية   )دولة و      

 . "لصالح الهيئات العمومية اإلقليمية

 : كخالصة يمكن القول 

و     م بـه الدولـة وفقـا لقواعـد قانونيـةالضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة نهائية تقو  نإ"     

حســب قـدراتهم التكلفيــة بغــرض هـذا االقتطــاع يكـون مــن أمـوال األطــخاص الطبيعيـين و املعنــويين )االعتبـارين ( 

 5"استخدامه لتحقيق املنفعة العامة.

 

 

 خصـائص الضريبة الفرع الثالث: 

                                                             
  3 علي العربي و عبد املعطي عساف ، إدارة املالية العامة ، جامعة اإلسكندرية ، مصر ، دون تاريخ ، ص 80.   

4 Pierre Bel trame ; La Fiscalité En France ; 6 éme Edition98 ; p . 182 . 
 .131، ص  1997دار الزهرة للنشر و التوزيع ،  املالية العامة ،أحمد زهير شامية، خالد الخطيب ،  5
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 للضرائب عدة خصائص وهي على النحو التالي  :     

 :  الضريبة فريضة مالية -1

مالية فإن ما يقصد بها استقطاع مالي من ثروة أو دخل األطخاص الطبيعيين و املعنويين، و بما أنها فريضة      

 6يتم جبايته من األفراد يجب أن يأخذ صفة املال سواء كان االقتطاع في شكل نقدي أو عيني.

فالشكل النقدي للضريبة هو الشكل املعاصر لها و لم يعد من املقبول في أواخر القرن العشرين و أوئل القرن      

خير مواطنيها للقيام ببعض األعمال دون سي تالواحد و العشرين أن تحصل الضريبة في شكل عيني ، متمثلة ف

مقابل ، و إن كان نظام التجنيد اإلجباري للشباب لاللتحاق بالقوات املسلحة يمثل ضريبة عينية و لكنها تفرض 

 لعرض حيوي هام ، وهو تحقيق األمن القومي.

 الصفة الجبرية للضريبة : -2

من أعمال الدولة التي ال ينازعها فيها أحد. و بناءا على ذلك فإن  إن فرض الضريبة و العمل على جبايتها تعتبران     

من حق الدولة أن تقوم بفرض الضرائب ، و العمل على جبايتها جبرا من األفراد و دون الدخول معهم بالضرورة 

حق  في أي مناقشات أو مساومات ، و إذا امتنع بعض املمولين عن دفع مبلغ الضريبة أو تكاسل في ذلك فإن من

 7الدولة بل من واجبها أن تحجز على ممتلكاته  و تقوم ببيعها باملزاد العلني الستفاء قيمة الضريبة املستحقة عليه.

 : فريضة ذات أهداف  -3

 من األهداف الرئيسية مايلي :     

رد املساهمة في تدعيم خزانة الدولة من أجل تغطية النفقات العامة التي ال تعود بنفع خاص على أي ف -

  8محدد من أفراد املجتمع.

 أنها تحقق أهداف اقتصادية عديدة باعتبارها مالية لتحقيق االستقرار االقتصادي.  -

     تحقيق أهداف اجتماعية تعود بتوزيع الدخل و الثروة بين فئات املجتمع املختلفة بصورة أكثر عدالة -

 و لتوجيه اإلستهالك و ترشيده.         

 

 

 

 

 :  الضريبة اقتطاع نهائي  -4

                                                             
  6  سوزي عدلي ناشد ، الوجيز في املالية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية ،2000 ، ص 135.

 .76 (، صجامعة اإلسكندرية ، مصر ، )دون تاريخ،  إدارة املالية العامةعلي العربي و عبد املعطي عساف ،  7 

 .77، ص: سابقاملرجع  8 
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حيث كي  تقوم الدولة بتحصيل ناجع  9.بمعنى أنه ال يمكن ملؤديها أن يطالب باسترجاعها بأي حال من األحوال      

 للضريبة بطرق سليمة مشروعة كان لزاما عليها إتباع أسس و قوانين تمكنها من الوصول لتحقيق أهدافها .

 العامة للضريبةاملطلب الثاني : املبادئ 

و        يقصد باملبادئ العامة التي تحكم الضريبة مجموعة القواعد و األسس التي يتعين على املشروع إتباعها      

فهي تحقق مصلحة املكلف  مراعاتها عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة ، و هي قواعد ذات فائدة مزدوجة : 

جهة أخرى ، و في حقيقة األمر إن هذه املبادئ تعتبر بمثابة دستور مصلحة الخزينة العمومية من و بالضريبة 

 عام ضمني تخضع له األصول القانونية للضريبة.

و لقد قام املفكر االقتصادي آدم سميث من خالل كتابة ثروة األمم بصياغة أربعة قواعد هامة تحكم      

 و من أهم هذه القواعد نجد:الجوانب الفنية املتعلقة بعمليات فرض الضرائب و جبايتها ، 

 : قاعدة املساواة   -1

إن هذه القاعدة كما وضعها آدم سميث تقتض ي أن يساهم كل فرد من رعايا الدولة بالتكفل بدفع بعض      

النفقات العامة التي تقتضيها املسؤوليات الجماعية للدولة على أن يتحدد نصيب كل فر في ضوء املقدرة 

مــــن مدخول جميع  األفراد بغض % 10ا ، و هذا يعني أن يتم استقطاع نسبة محددة مثال  التكليفية التي يتمتع به

النظر على مقدار اإلختالف بين دخولهم الفردية ، و هذا ما يطلق عليه تعبير ) الضريبة النسبية ( و التي يرى آدم 

ر املالي الحديث ال يوافق آدم سميث سميث أنها تحقق العدالة بين املواطنين في تحمل عبء الضريبة. و لكن الفك

على هذا الرأي ألنه يتبنى مبدأ الضريبة التصاعدية كمدخل لتحقيق العدالة بين املواطنين في تحمل عبء 

 10.الضريبة

 وفي هذا اإلطار يرى محمد عباس محرزي أنه البد من الحديث عن مبدأين هامين هما :     

 مبدأ الشمولية الشخصية . -

 ة للضريبة املادية .مبدأ الشمولي -

 مبدأ الشمولية الشخصية للضريبة :  -1-1

  ة الدولة أو التابعين لها سياسياحسب هذا املبدأ فإن الضريبة تفرض على كافة املواطنين الخاضعين لسياد     

فالتزام األطخاص بالضريبة بموجب هذا املبدأ ال يقتصر على مواطني الدولة املقيمين بها بل تمتد ، أو اقتصاديا

 لتمس املقيمين في الخارج . 

و إذا كانت لهم أمالك داخل إقليم الدولة وفقا ملبدأ التبعية السياسية ) الجنسية( ، كما أيضا املقيمين في      

لى مبدأ التبعية االقتصادية . و إذا كان هذا املبدأ عاما فقد يرد عليه بعض إقليم الدولة من األجانب استنادا إ

 11. االستثناءات التي التفقده شموليته

                                                             
 

  10 علي العربي و عبد املعطي عساف ، مرجع سبق ذكره، ص83.
 . 193،192، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  اقتصاديات املالية العامةمحمد عباس محرزي،   11
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 مبدأ الشمولية املادية للضريبة :   -1-2

يقصد به أن تفرض الضريبة على كافة األموال و العناصر املادية سواءا كانت دوال أو ثروات فيما عدا ما نص      

عليه القانون الضريبي على استثنائه بشكل صريح كأراض ي البور أو املناطق الحرة من أجل تحقيق أغراض 

 اقتصادية معينة. 

ت العديد من النظم الضريبية بنظام الضرائب، الذي ذومن أجل تدعيم مبدأ العدالة الضريبية فقد أخ     

" .Les impôts personnels "  بمقتضاه تأخذ التشريعات املالية في اعتبارها عند فرض الضريبة الشخصية 

ظروف الشخص املكلف و مركزه املالي وحالته االجتماعية ،  فال يتم فرض الضريبة بالنظر فقط إلى املادة 

 لكن بالنظر إلى املقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف. الخاضعة للضريبة و

و مثال ذلك : تقرير إعفاء للحد األدنى الالزم ملعيشة املكلف . وكذا تقرير إعفاءات ضريبية بسبب األعباء      

العائلية أو التنمية في املعاملة الضريبية بين الدخول  حسب مصادرها ، حيث يعامل الدخل الناتج عن العمل 

املة ضريبية تفصله عن الدخل الناتج عن رأس املال ، و هذا املبدأ هو املعمول به في الكثير من الضرائب ، و مع

 تأخذ به العديد من التشريعات الضريبية في العديد من الدول املختلفة .

للمكلف، و لكنه يهتم " ال ينظر إلى الظروف الشخصية Les impôts réels" فإن املشروع في الضرائب العينية     

 .غير املباشرة ألنواعها املختلفة باملادة الخاضعة للضريبة فقط. و هذا النوع من الضرائب يقتصر على الضرائب

وجملة ما تقدم أن القاعدة الضريبية يجب أن تحقق أساسا فكرة العدالة و ملساواة بين املكلفين بها، كي      

 12و االطمئنان .يتحقق لهم الشعور باألمان ، الثقة 

و                    و لضمان احترام هذه القواعد تسعى وزارة املالية لوضع األجهزة املساعدة في التحصيل الضريبي      

 بأحسن الطرق و الضمانات.

 قاعدة اليقين: -2

تقتض ي هذه القاعدة حسب ما يراه آدم سميث أن تكون الضريبة على سبيل اليقين و التحديد دون أن يشوب      

كلما و  فرضها أي غموض أو إبهام و ذلك بأن يكون سعرها ووعاءها و نصابها و موعدها و إجراءات تحصيلها 

يعا لهم على ترتيب يتصل بها من أحكام واضحا و معروفا و بصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين تشج

 التزاماتهم.املالية و دفع ما عليهم منها في الوقت املناسب.

إضافة إلى هذا فإن قاعدة اليقين تتطلب من الدولة أن تجعل في متناول املكلفين جميع القوانين املتعلقة بما      

تسيير و اإليضاح بشتى تقرره من ضرائب و ما يتفرع عنها من قرارات و لوائح و تعليمات و ذلك عن طريق ال

 و لتحقيق مبدأ اليقين يجب مراعاة االعتبارات التالية :    الوسائل 

 . الوضوح في التشريع بمعنى أن تكون النصوص واضحة سهلة األسلوب دون تعقيد 

                                                             
 .129،128 :ص سابق،مرجع ، سوزي عدلي ناشد  12
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  و       يجب أن تقوم السلطة املوكل إليها فرض الضريبة و تحصيلها بإعداد النماذج السهلة و البسيطة

بفهمها عامة املمولين، وأن يساعدهم على تفهم القانون عن طريق منشوراتها و مقاالتها في وسائل التي 

 اإلعالم املختلفة .

  يجب أن تكون املذكرات اإليضاحية للقوانين الضريبية و األعمال التحضيرية لهذه القوانين مفصلة

  13بحيث ال تحتاج إلى االجتهاد .

 التحصيل الضريبياملطلب الثالث : أجهزة 

نظرا للدور الكبير الذي لعبته الحصيلة الضريبية في تمويل النشاط االقتصادي و تطويره وجدت الدولة      

الحديثة نفسها مضطرة إلنشاء أجهزة ضريبية مهمتها السهر على السير الحسن في تحصيلها. و يصد بإنشائها 

املالي أو الضريبي في الوزارة و يعهد إليها بالقيام بعمليات قرار إداري من قبل وزير املالية، أو مدير القسم 

أعمالهم ، نشاطاتهم ، واجباتهم تحديد موظفيها ، ومجاالت  : إنشائها تشمل مع التذكير بأن قرارات ،التحصيل

 .الخ..و على إدارتها و مناطقها الجغرافية .           وكيفية تعاملهم مع املمولين 

ويختار املواطنون عادة من ذوي الخبرة الفنية في املجاالت الضريبية، و خاصة الجبائية، و من ذوي االلتزام      

 نهكما أ ،14السلوكي و الخلقي و ممن يتقنون استعمال أساليب الجباية البينة ، وغير املنفردة مع األفراد املمولين 

 : يتعين

الضريبة من قيمة اإليراد الذي حصل ، إلى املأمورية على صاحب اإليراد الذي يتسلمه أن يسدد   -أ

و          املختصة خالل خمسة عشر يوما من تسلمه اإليراد مرفقا به بيان يوضح به نوع كل هذه اإليرادات

 مصادرها .

إذا كان التحصيل عن طريق بنك أو شركة أو منشأة فعليها أن تكلف طالب التحصيل بتقـديم حافظـة  -ب

 موقع عليه فيها ببيان نوع و قيمة اإليراد و تؤثر على الحافظة بقيمة املبالغ املطلوب حجزها من اإليراد. 

كل شهر ملا يكون قد حجز لحساب مصلحة  مع اإللتزام بتوريد املبالغ املحجوزة خالل الخمسة أيام األولى من     

منـه  %32الضـرائب خـالل الشـهر السـابق . عـالوة علـى التـزام الـدائن عنـد تسـديد أي مبـالغ العائـد بتوريـد نسـبة 

( ضــــريبة موحــــدة املرفــــق 9خـــالل خمســــة عشــــر يومــــا مــــن تـــاريخ دفــــع املبلــــغ مقترنــــا بــــإقرار يحـــرره علــــى النمــــوذج )

ائن مــن األفـــراد املقيمــين فــي مصـــر أو عقــد محـــرر فــي الخـــارج و مشــمول بالصـــيغة كمــا أنـــه إذا كــان الـــد ،بصــورته 

 15خمسة عشر يوما من تاريخ دفع املبلغ . لالتنفيذية ، وذلك خال

 طرق تحصيل الضريبة :  -1

                                                             
 ، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، معهد العلوم فعالية السياسة الجبائية في ظل اإلصالحات االقتصادية بالجزائربهناس العياش،   13

 .101،ص 2005االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، الجزائر،      
 .171، ص1998، دار البيارق، عمان،املالية العامة و التشريع الضريبيغازي عناية ،  14
 .11،10، ص  1999، دار الكتب القانونية املحلية الكبرى، لبنان ،  قضاء منازعات الضرائبمورس ي صادق ،  15
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 تستعمل األجهزة التي تطرقنا إليها سالفا عدة طرق ، وتتمثل في ثالثة أساليب:     

 : املباشر أسلوب التحصيل اإلداري  -1-1

أو            حيث تتولى اإلدارة ممثلة في أجهزتها الضريبة بالتحصيل املباشر لها من األفراد املمولين أو الشركات      

 املؤسسات املكلفة بدفع الضرائب .

ا في و تجري عمليات التحصيل إما في مقر أجهزة التحصيل الضريبي ، و هذه تتناسب مع األفراد املمولين و إم     

مقر الشركات و املؤسسات نفسها ، و سواء تم التحصيل من املمولين و مدراء الشركات أو من قبل ممثليهم من 

 و املحاسبين .   املحامين

 أسلوب الدفع املباشر من قبل املكلفين أنفسهم :  -1-2

و الذين يبادرون إلى دفع الضرائب بالذهاب بأنفسهم إلى أجهزة التحصيل الضريبي أو إلى من يمثلها من      

 أو البنوك .   اإلدارات 

 أسلوب االقتطاع املسبق :  -1-3

و فيما سمي باالقتطاع من املنبع حيث يكلف املسؤول عن جبايتها باقتطاعها من وعاءها ، قبل تسليمه إلى      

ومن ثمة يتسلم املكلف دخله صافيا مخصوما منه الضرائب املستحقة عليه ، وتصبح ذمته بريئة من  صاحبه ،

 16دين الضريبة 

 ضمانات التحصيل الضريبي: -2

لقد قطعت التشريعات املالية و القانونية أشواطا كبيرة فيما يتعلق بتوفير ضمانات التحصيل الضريبي وهذا      

على األموال الضريبية على األموال املقدرة و املرسومة ، ويكون ذلك بتقرير هذه  حتى تضمن الحكومات الحصول 

 التشريعات لتعليمات ، وقواعد تتعلق بالتحصيل بعيدا عن شواهد العدالة ، و املعاملة اللينة . 

و كذلك على  كما  تتبنى هذه القواعد على مظاهر السلوك ، و اإللزام األخالقي و تكرسها في نفوس املمولين     

مظاهر اإلجراءات اإلدارية ، و القانونية الكفيلة بضمان تحصيل الضرائب ، و على اختالف أنواعها . ومن هذه 

 الضمانات اإلجرائية اإلدارية في تحصيل الضرائب ما يلي :

 امتياز دين الضريبة على غيره من الديون . -

 ، وحسابات املمولين .حق اإلدارة في اإلطالع على أوراق ، وملفات ، ودفاتر  -

 عدم جواز املقاصة بين دين الضريبة و بين ديون املمول لألخرين. -

 الحجز اإلداري و اإلقتطاع عند املنبع للضريبة من أموال املمولين. -

 تكليف املمول تقديم اإلقرارات املالية عن نشاطاته املالية و التجارية. -

                                                             
 .172،171ص مرجع سابق،غازي عناية ،   16
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 املعنوية على املمولين املمتنعين. توقيع العقوبات البدنية و النفسية و املادية و -

دفع املمول للضريبة مسبقا و قبل املطالبة باستردادها و خاصة عند الزيادة عن مقدارها عمال"  -

 بالقاعدة ادفع ثم استرد. 

 عطاء حوافز فيشكل خصومات أو مكافأة للملتزمين بدفعها، و في األوقات املناسبة . -

 17دعاوي بالتظلم منها.عدم وقف دفع الضريبة في أحوال رفع  -

 قاعدة املالئمة في التحصيل :   -3

يقصد بها ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورة تالءم ظروف املكلفين بها و تسيير دفعها، وخاصة فيما يتعلق      

بميعاد التحصيل و طريقة إجرائه . تهدف هذه القاعدة إلى عدم تعسف اإلدارة املالية في استعمال سلطتها فيما 

علق بإجراءات الربط و التحصيل ، و تدعو قاعدة املالئمة أن تكون القواعد املتعلقة بكل ضريبة متفقة مع يت

طبيعتها الذاتية و األطخاص الخاضعين لها من أجل تجنب العديد من املشاكل التي يمكن أن تثور في حالة 

 18مخالفة هذه القاعدة .

أما حسب آدم سميث فإنه يرى ضرورة التحري عن أنسب األوقات و أكثرها مالئمة للممول عند مطالبته      

 .19بتسديد ما عليه من ضرائب حتى يتمكن من القيام بعملية التسديد بأقل ما يمكن من مشقة 

 قاعدة اإلقتصاد في النفقات : -4

ر الطرق التي ال تكلف اإلدارة املالية مبالغ كبيرة  يقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل و أيس     

و          خاصة في ظل الروتين و اإلجراءات املعقدة ، مما تكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها 

مراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد عام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء كبير منه في سبيل 

 20صول عليه.الح

 

 

 

 ملبحث الثاني: أنواع الضرائب أهدافها و أثارهاا

إن املتأمل في الضرائب املختلفة التي توجد في التشريعات املالية الحديثة نجدها تختلف بحسب مواقع      

و    الضريبة من خالل التقسيمين الرئيسيين الذين يمكن رد كافة الضرائب املوجودة في النظم الضريبية إليهما 

 هما : ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة .

                                                             
 .173،172 :ص،، ص سابقغازي عناية ، مرجع  17

 .129ص  مرجع سابق،  ، سوزي عدلي ناشد  18
 .84 :ص سابق،علي العربي و عبد املعطي عساف ، مرجع  19
 .130، صابق سوزي عدلي ناشد ،مرجع س  20
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 لكن قبل التطرق إلى هذين التقسيمين البد لنا من معرفة معايير تصنيف الضرائب.     

 املطلب األول : أنواع الضرائب  

 الضرائب املباشرة: -1

لذلك سنتطرق إلى ، 21املاليمكن تعريف الضرائب املباشرة على أنها تلك التي تفرض إما على الدخل أو رأس      

الضرائب على الدخل والضرائب  : تقسيم الضريبة املباشرة تبعا ملعيار ثبات املادة الخاضعة  للضريبة إلى  كل من

 على الرأس املال. 

 الضرائب على الدخل : -1-1

الزيادة قبل التحدث عن الضرائب على الدخل سنحاول إعطاء تعريف مبسط للدخل والذي هو عبارة عن      

النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص في خالل فترة زمنية معينة أو بتعريف آخر بأنه قيمة 

 نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود، تأتي بصفة دورية أو قابلة للتحديد من مصدر مستمر أو قابلة لالستمرار.

ن في محاولة وضع تعريف محدد و منضبط الدخل ، فإنه و بغض النظر عن االجتهادات الكتاب االقتصاديي     

 يمكن تحديد عناصر الدخل في ثالثة أمور رئيسية :

 قيمة نقدية : يقصد بذلك أنه قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقدي.   -أ

صفة الدورية : يقصد بهذه الصفة أن الشخص يحصل على دخله بصورة دورية منتظمة ،مثل تقاض ي   -ب

 أجر كل أسبوع أو كل شهر حسب االتفاق بينه و بين صاحب العمل.العامل 

مصدر مستمر : ال بد أن يأتي الدخل من مصدر مستمر أو قابل لالستثمار النسبي و تالزم هذه الصفة    -ج

الدورية فمن الطبيعي لكي تتحقق الدورية أن يأتي الدخل من مصدر مستمر ومثال ذلك  : األرض  املشروع 

 .لعمل...الخ. فجميعها تعد من قبل املصادر املستمرة أو القابلة لالستمرار بصورة نسبيةالتجاري ا

 

و أيا كان تعريف الدخل ، فإن الضرائب على الدخل تحتل أهمية كبيرة في األنظمة الضريبية الحديثة  لكونها 

 التي تتحقق من العمل  تستوعب أوجه النشاط االقتصادي املختلفة ، ومن ثمة يمكن فرضها على كافة الدخول 

 22رأس املال.  أو

يختلف من دولة إلى أخرى ، ومن وقت إلى أخر تبعا لتفاعل  مفهوم الدخل الخاضع للضريبة : و الواقع أن     

 .أو فنية      بارات اجتماعية أو ماليةعدة عوامل ، منها ما يرجع إلى اعتبارات اقتصادية و منها ما يرجع إلى اعت

                                                             
 .151ص، 2000، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  الوجيز في املالية العامةعدلي ناشد ،   21

  22 سوزي عدلي ناشد ،  مرجع سابق، ص 153،154.
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بالتالي يمكن القول أن الضرائب على الدخل تحت أهمية كبيرة في األنظمة الضريبية الحديثة ، لكونها و      

تستوعب أوجه النشاط االقتصادي املختلفة ، ومن ثم يمكن فرضها على كافة الدخول التي تعد من أهم 

من دخله ما يناسب ظروفه الوسائل التي تمكننا من تحديد املقدرة التكليفية للفرد، و بالتالي االقتطاع 

الشخصية  باإلضافة إلى أنها مصدرا ثابتا و دائما لإليرادات العامة للدولة ، تستخدمها لتحقيق العدالة 

االجتماعية و باعتبارها وسيلة أو أداة في يد الدولة إلعادة توزيع الدخل القومي لتقليل الفوارق بين الطبقات 

 23االجتماعية املختلفة .

 ئب على رأس املال :الضرا -1-2

 عــــدة الفكريـــــة بضــــرورة تجديـــــد الوعـــــاءو هــــي النـــــوع الثــــاني مـــــن أنــــواع الضـــــرائب املباشـــــرة ، و خروجــــا علـــــى القا     

 الضريبي  تصيب هذه الضرائب رأس املال ، و هو وعاء يتصف بالثبات وعدم التجدد.

يعرفه الفكر املالي الحديث  تعريف رأس املال الذيو قبل اإلشارة إلى فريضة الضريبة على رأس املال نشير إلى      

أو خـدمات     :" مجموعة األموال التي يمتلكها الشخص فـي لحظـة معينـة سـواء  كـان أمـواال عقاريـة أو منقولـة بأنه

 24أو ال تنتج شيئا .

ستخدم في العملية في حين أن الضريبة على رأس املال فيقصد بها:"تلك التي تفرض على رأس املال املنتج أي امل     

 . 25اإلنتاجية

و تفضل املالية التقليدية نظام ضرائب الدخل على ضرائب رأس املال نظرا ألن األول يتوفر فيه عنصر الدورية و 

و باعتبارها                    . د و إن قابال للزيادة أو النقصانالتحديد بينهما في حالة رأس املال فهو ثابت و غير متجد

 الضرائب على رأس املال تهدد بالقضاء على أصول رؤوس األموال بمرور الزمن . أيضا أن

و في املالية الحديثة  احتلت الضرائب على رأس املال أهمية كبيرة نتيجة لتعددها و تنوعها. حيث تنقسم استنادا 

 إلى دوريتها إلى نوعين أساسيين هما :

 من الدخل .   الضرائب على رأس املال التي تدفع   ♦         

 الضرائب العرضية على رأس املال و التي تقتطع جزءا منه.   ♦         

    الضرائب على رأس املال التي تدفع من الدخل: -1-2-1

و   رض الضريبة في هذه الحالة على رأس املال كوعاء لها ، ولكن على أن تدفع الضريبة من دخل رأس املال  ف     

لهذا غالبا ما يتصف سعر الضريبة عليه باالعتدال والسوية ، وهي شبيهة بالضريبة على ليس منه مباشرة ، و 

                                                             
  23 مرجع سابق، ص 152.

 .122ص  سابق،غازي عناية ، مرجع   24

   .162ص ،  1992، دار النهضة العربية ، لبنان ، أساسيات املالية العامةعادل أحمد حشيش ،   25
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الدخل نوعا ما ، وتقتطع منه ، ولكن وعاءها هو رأس املال .و للضريبة العادية على رأس املال و التي تدفع من 

 الدخل عدة مزايا نذكرها فيما يلي:

 ة للممول بصـــــورة أدق .  يعتبر رأس املال عن املقدرة التكليفي ♦     

 سهــولة تقدـــــير عناصــر ، وقيمـــــة رأس املــــال. ♦     

 إنها أقرب إلى تحقيق العدالة الضريبية . ♦     

 إنها عامل محفز لإلستثمار . ♦     

 الضريبة العرضية على رأس املال ، والتي تقتطع جزءا منه: -1-2-2

بارتفاع سعرها ، وعدم انتظامها فهي عرضية ، و غير متحددة ، ووعاؤها رأس املال ذاته، تتسم هذه الضريبة      

و قد تصيب األموال العقارية املنقولة على حد سواء  وغالبا ما  ،و هي تقتطع جزءا منه و تؤدي إلى اإلنتقاص منه

 :م إلى ثالثة أقسامبدورها تنقسوهي .الخ. ..تستند فرضيتها إلى حدوث الظاهر العرضية : كالحروب 

 الضريبة االستثنائية على رأس املال . -

 الضريبة على زيادة قيمة رأس املال. -

ـــات.  -  26ضريبــــة التركـــ

 الضرائـب غيـر املبـاشرة : -2

يطلق على الضرائب غير املباشرة ضرائب االتفاق لكونها تفرض على الدخل بمناسبة إنفاقه، لذا فهي تصيب      

بطريقة غير مباشرة. فهي تتعلق بتقدير الدخل بصورة غير مباشرة بالنظر إلى وقائع و تصرفات معينة الدخل 

 يقوم بها الفرد بصدد إنفاقه أو تداوله لدخله .

و مما هو جدير بالذكر فإن الضرائب غير املباشرة تحتل مكانة بارزة في األنظمة الضريبية املختلفة لغزارة      

الناتجة عنها باإلضافة إلى سهولة جبايتها ، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية  فكل  الحصيلة الضريبية

فرد ينفق دخلــه بالصورة املالئمة له ن وفي حدود احتياجاته و قدراته و لذلك فمن غير املتصور أن تفرض عليه 

 ضريبة على االتفاق غير مالئمة ملقدار ما ينفقه من دخله. 

تفرض الضرائب  ،ق كل من الضرائب املباشرة و غير املباشرة في الهدف ،حتى و إن اختلفت في الوسيلة و تتف     

املباشرة على الدخل عند الحصول عليه بصورة مباشرة، بينما تفرض الضرائب غير املباشرة على الدخل عند 

 القتطاع يتم بصورة غير مباشرة.استخدامه أو إنفاقه برفع أثمان السلع و الخدمات التي يتفق عليها أي أن ا

 و يمكن تقسيم الضرائب غير املباشرة إلى نوعين رئيسيين :     
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 لضرائب على االستهالك .ا -

 الضرائب على التـــــداول. -

 الضـرائــب على االستهـالك: 2-1

 تفرض الضرائب على االستهالك بمناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع و الخدمات التي

 تحتاج إليها ، كما يمكن تقسيم الضرائب على االستهالك إلى نوعيــن:

 .الضرائب النوعية على االستهالك 

 .الضرائب العامة على االستهالك 

 الضرائب النوعية على االستهالك: -2-1-1

 يقصد بها الضرائب التي تفرض على استهالك أنواع معينة من السلع و الخدمات .

 ة على االستهالك:الضرائب العام -2-1-2

يفــــرض هــــذا النــــوع مــــن الضــــرائب علــــى مجمــــوع الســــلع و الخــــدمات التــــي يســــتهلكها الفــــرد، فتبــــدو كأنهــــا ضــــريبة      

مفروضة على مجموع اإلنفاق االستهالكي للفرد ، وتتميز هذه الضريبة بكونها عينية حيث أنها ال تنظر إلى طخص 

 املستهلك .

 ك صورا متعددة أهمها:و تتخذ الضريبة على االستهال     

   .ـــات  الضريبة على املبيعـــــــــ

 .ـــات  الضريبة على املشتريــــــ

 .الضريبة على رقم األعمـــــال 

و مهما تكن االنتقادات التي وجهت إلى هذا النوع من الضرائب فإن الضروريات اإلقتصادية و املالية هي التي      

 تدعو الدولة إلى فرضها.

 

 

ــداول : -2-2  الضريبــــة على التـ

أو                 بعد أن تحصل الفرد على دخله فإنه يقوم باستهالك جزء منه في شراء ، ما تحتاج إليه من سلع      

، أما الجزء الباقي  أكثرخدمات  وهذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة على االستهالك السالفة 

 27من الدخل فإما أن يدخره أو يقوم باستثماره في شكل شراء أصول جديدة .

 : أهداف الضريبة  نياملطلب الثا
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تفرض الضريبة على األطخاص من اجل تحقيق أغراض معينة،و لتحقيق أهداف معينة يأتي في مقدمتها      

و                    املالية و السياسة العامة باإلضافة إلى األهداف  الهدف التمويلي، باعتبارها مصدرا هاما لإليرادات

 قد تطورت هذه األهداف بتطور دور الدولة . واالقتصادية 

 الهدف املالي للضريبة: -1

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

 تأثير اقتصادي.لها أي 

إن هذا املفهوم الذي يحصر دور الضريبة في تغذية صناديق الخزينة العمومية و يعطيها وظيفة مالية بشكل      

و     مطلق يرتبط بشكل وثيق بفكرة الدولة الحارسة، و بالتالي ال يمكن تسجيل أي تأثير على املستوى االقتصادي

 مليادين.االجتماعي فهي تتصف بالحياد أمام هذه ا

أما اليوم فال يمكننا الدفاع عن فكرة حيادية الضريبة ألنه من املستحيل اقتطاع عن طريق الجبر الضريبي ربع      

الناتج الداخلي الخام دون أن يكون هناك انعكاسات و ومضاعفات اقتصادية هامة ، فاالقتطاع الضريبي يقلص 

و    صادية في نفس السياق ، فالضريبة تزيد من أسعار السلع من القدرة الشرائية لألفراد يحدث انعكاسات اقت

 28الخدمات وبالتالي تؤثر في حجم استهالكها.

كما يوجد أهداف أخرى يمكن أن تمنح للضريبة إلى جانب الهدف املالي ،هذا األخير لم يعد من الهدف األولي      

في تحقيق االستقرار عبر الدورة االقتصادية عن للضرائب كما هو الحال بالنسبة للدولة الرأسمالية ، فتتمثل 

طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة االنكماش لزيادة اإلنفاق و زيادتها في فترة التضخم من أجل امتصاص القوة 

الشرائية كما تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي معين ،ملنحه فترة إعفاء املواد األولية الالزمة لهذا النشاط 

 حيويا يحقق التنمية االقتصادية. ،باعتباره نشاطا

 

 

 األهـــداف االقتصــاديــة: -2

يمكن للضريبة أن تحدث أثرا اقتصاديا عاما أو أثرا انتقائيا حسب القطاعات االقتصادية. ففي ما يخص      

و  األثر االقتصادي العام، يمكن أن نعتبر أن الضريبة يمكن أن توجه المتصاص الفائض من القدرة الشرائية 

ضرائب التي لها هدف تقت العديد من الإلى محاربة التضخم ، ففي هذا الجانب لدينا العديد من األمثلة أين ال

 .اقتصادي شامل

في بعض األحيان تقوم الضريبة بعمل انتقائي ملا تميل الدولة إلى تشجيع قطاع اقتصادي معين. مثل: قطـاع      

السكـــن، حيث تقوم عندها بسن إجراءات ضريبية تخفيفية لصالح هذا القطاع حتى يتمكن من التغلب على 
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اهظة للبناء ، أو تلك اإلجراءات املتضمنة قرضا ضريبيا و سلسلة أخرى من التدابير لفائدة السوق التكاليف الب

 29. 1995املالي )البورصة( في الجزائر منذ قانون مالية سنة 

كما هو الحال بالنسبة للدول الرأسمالية ، فتمثل في تحقيق االستقرار عبر الدورة االقتصادية عن طريق      

الضرائب أثناء فترة االنكماش لزيادة اإلنفاق ، و زيادتها في فترة التضخم من أجل امتصاص القوة تخفيض 

الشرائية كما قد تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي معين بمنحه فترة إعفاء محددة و إعفاء املواد األولية 

 30الالزمة لهذا النشاط باعتباره نشاطا حيويا يحقق التنمية االقتصادية .

 ألهـــداف االجتماعية:ا -3

و          ئدة الفئات الفقيرة محدودة الدخلالذي يتمثل في استخدام الضريبة إلعادة توزيع الدخل الوطني لفا     

على سبيل املثال أن يقرر املشروع الضريبي تحقيق األعباء الضريبية على ذوي األعباء العائلية الكبيرة ،كإعفاء 

التي تقدم خدمات اجتماعية معينة من الضرائب أو قد تساهم الضريبة في بعض املؤسسات و الجمعيات 

املحافظة على إمكانية اقتناء بعض السلع ذات االستهالك الواسع بفرض ضرائب منخفضة املعدل على السلع 

 أو الحفاظ على الصحة العمومية.   االستهالكية مثل : الخبز، الحليب 

  كما يفرض ضرائب مرتفعة املعدل على بعض السلع التي ينتج عنها أضرار صحية مثل : املشروبات الكحولية      

 31و التبغ .

 األهـــداف السيــاسيــة: -4

سواء ما تعلق منها بالسياسة الداخلية أو الخارجية ففي الداخل تمثل الضريبة أداة في يد القوي اإلجتماعية      

في مواجهة الطبقات اإلجتماعية األخرى ، وهي بذلك تحقق مصلحة القوى املسيطرة على املسيطرة سياسيا 

 حساب فئات الشعب .

استخدام الرسوم الجمركية )كمنع  مثــل: أما في الخارج ، فهي تمثل أداة من أداوت السياسة الخارجية     

 منها )رفع سعر الرسوم( الجمركية أو الحد و االمتيازات الضريبية ( لتسهيل التجارة مع بعض الدول   اإلعفاءات 

 32من أجل تحقيق أغراض سياسية .

و        و استنادا ملا سبق فإنه ال يمكن القول بأفضلية نوع نعين من الضرائب على األخر بل لكل منهما عيوبه      

 ة ظاهرة النفقات العامة.و من ثمة فإن الجمع بينهما أفضل السبل للحصول على اإليرادات الالزمة ملواجه مزاياه

 : اآلثار اإلقتصادية للضريبة املطلب الثالث
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يستلزم موضوع دراسة اآلثار اإلقتصادية للضرائب معالجة ذلك بالنسبة لكل من اإلنتاج و الدخل، األسعار     

 اإلستهالك، و اإلدخار، و ذلك ضمن املطالب األربعة التالية : 

 : آثـار الضرائـب علـى اإلنتـاج الفرع األول 

 آثـار الضرائـب على حجـم اإلنتـاج -1

 تمارس الضرائب تأثيرها على حجم اإلنتاج بطريقتين :     

 طريقة مباشرة :  -أ

و ذلك من خالل التأثير في معدل الربح املتحقق من العمليات اإلنتاجية، فإذا استطاع املنتجون أصحاب      

عبء الضريبة املفروضة على منتجاتهم إلى املستهلكين في شكل زيادات في أثمان منتجاتهم فإن  رؤوس األموال نقل

 و يتضاعف. اإلنتاجآثار الضرائب على حجم اإلنتاج الكلي سيكون إيجابيا، حيث يزيد 

تاج و تفسير ذلك أن املنتجين سيضاعفون من استثماراتهم، و سيزيدون من توظيف رؤوس أموالهم في اإلن     

 يحفزهم على ذلك :

 ضمان حصولهم على أرباح وفيرة، و مستمرة من بيعهم ملنتجاتهم. -1

 ضمان نقلهم للضرائب املفروضة على منتجاتهم إلى األفراد املستهلكين لهذه املنتجات. -2

 ضمان ارتفاع الطلب الكلي النقدي في منتجاتهم املعروضة في األسواق. -3

 العالية، و الكافية في عرض منتجاتهم ملقابلة الطلب املرتفع عليها.ضمان توفر املرونة  -4

لضرائب على و في حالة إذا لم يستطع املنتجون تحويل العبء الضريبي على منتجاتهم إلى املستهلك، فإن آثار ا     

ون سلبيا، حيث سيحاول املنتجون خفض إنتاجهم، و خفض توظيف أموالهم في حجم اإلنتاج الكلي سيك

 العمليات اإلنتاجية.

 و يحفزهم على ذلك األمور التالية :     

 عدم ضمان حصولهم على أرباح وفيرة، و مستمرة. -1

 عدم استطاعتهم نقل الضرائب املفروضة على منتجاتهم إلى املستهلكين. -2

 عدم ارتفاع الطلب الكلي النقدي على منتجاتهم. -3

 الكلي ملنتجاتهم.عدم توفر مرونة عالية في العرض  -4

 طريقة غير مباشرة : -ب
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إلى إنقاص حجم اإلنتاج  ير السلبي على حجم اإلستهالك يؤديو ذلك من خالل التأثير في حجم اإلستهالك فالتأث     

و تفسير ذلك : إذا رأى املنتجون أن الناس ال يقبلون على شراء، و استهالك منتجاتهم فإنهم سيقللون من توظيف 

 أموالهم في العمليات اإلنتاجية مما يقلل من حجم اإلنتاج الكلي في األسواق.

 :آثـار الضرائـب على عوامـل اإلنتـاج - 2

 ملال :آثارها على رأس ا -أ

 تتوقف هذه اآلثار إيجابيا، و سلبيا على فرص تحقق األرباح املتاحة للمنتجين :       

 و  فإذا ترتب على فرض الضرائب زيادة في معدالت األرباح املتحققة فإن الطلب على رؤوس األنوال يرتفع

إلى زيادة حجم اإلنتاج  بالتالي فإن عرض رؤوس األموال املعدة لإلستثمار و اإلنتاج يزيد أيضا مما يؤدي

 الكلي.

  و على العكس من ذلك : فإذا ترتب على فرض الضرائب نقص في معدالت األرباح املتحققة، فإن الطلب

 .يقل، و بالتالي فإن عرضها يقل مما يؤدي إلى انخفاض حجم اإلنتاج الكلي األموالعلى رؤوس 

 آثارها على العمل : -ب

قدرة العمل، فتحفز العمال على مضاعفة جهودهم، و ساعات عملهم فيزيد تؤثر الضرائب إيجابيا على      

 إنتاجهم، و بالتالي يزيد حجم اإلنتاج الكلي إذا توفرت األمور التالية :

 غذا توفرت لهم أجور نقدية بمعدالت عالية. -1

 إذا حصلوا على حوافز، و مكافآت نقدية، أو عينية. -2

 الرعاية اإلجتماعية.إذا توفرت لهم الرعاية الصحية و  -3

 إذا توفرت الرغبة في العمل و نوعيته. -4

 إذا تحقق العامل النفس ي املبني على تحقق الحقوق، و الحوافز، و املعاملة الحسنة. -5

 

 :آثـار الضرائـب علـى اإلستثمـار _ 3

تؤثر الضرائب على امليل لإلستثمار من خالل تأثيرها على معدالت الربح، فيزيد امليل لإلستثمار كلما زادت      

 فرص الحصول على األرباح و قلت الضرائب عليها. 

إن تقليل الضرائب على معدالت األرباح يحفز املنتجين إلى مضاعفة استثماراتهم، مما يرفع من الكفاية الحدية      

ملال، و يزيد بالتالي من حجم اإلنتاج الكلي، و لكن يتوقف هذا أيضا على تحقق املرونة الكافية في عرض لرأس ا

 .33اإلنتاج لتلبية الطلب الكلي النقدي املرتفع عليها 

 الدخـل الثاني : آثـار الضرائـب على الفرع
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و        يق التقارب بين دخول األفرادسعت أكثر الدول إلى استخدام الضرائب ملعالجة التفاوت السحيق و تحق     

لقد أثبتت ضرائب الدخل التصاعدية تفوقا ال يضارع في هذا املجال، و أصبح نجاح بريطانيا في إعادة توزيع 

دخلها القومي أثناء فترة الحرب العاملية الثانية، معتمدة في ذلك أساسا على ضرائب الدخل التصاعدية، مثال 

املالية، بل لقد أصبح التصاعد الضريبي و بعد أن فقد كل مبرراته اإلقتصادية ال يعتمد يقتدى به في السياسات 

 إال على فلسفة اجتماعية تطالب بتقريب التفاوت بين دخول طبقات املجتمع. –كما رأينا من قبل  –في جوهره 

اإلعفاءات لشرائح الدخل  خاصة إذا ما اقترنت كما هو املعتاد بتقرير –إذا فضرائب كسب العمل التصاعدية     

هي خير ما يعين الدولة في إعادة توزيع  –املنخفضة و مراعاة األعباء العائلية و الظروف الشخصية للممول 

 الدخل بغية تقليل التفاوت بين دخول األفراد املختلفة.

قيق التوزيع األمثل للدخل و هنا أيضا نجد أن للكيفية التي يتم بها اتفاق حصيلة الضريبة أثرها البالغ على تح    

فقد تعرقل السياسة اإلتفاقية ما تهدف إليه الضريبة، بل و قد تلغي أثرها في إعادة توزيع الدخول إذا ما وجهت 

الحكومة إنفاقها العام بحيث يستفيد منه ذوي الدخول املرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول املنخفضة، أما إذا 

ية بحيث تؤدي إلى زيادة الخدمات و املنافع التي يستفيد منها أصحاب الدخول قررت الحكومة سياستها اإلتفاق

 املنخفضة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الدخول الحقيقية ألفراد الطبقات الدنيا.

و ال يخفى أن عملية توزيع الدخل في حد ذاتها سوف تؤدي بدورها إلى التإثير على متغيرات اإلقتصاد القومي      

ل تكوين رؤوس األموال، و مستوى اإلستثمار و العمالة و على تخصيص املوارد اإلقتصادية بين مثل : معد

اإلستعماالت املختلفة، و هكذا يتضح لنا أن ضرائب كسب العمل التصاعديـة عـن طريق تحقيقها إلعادة توزيع 

قة غير مباشر على حجم الدخل و من ثم تغييرا التركيب الطبقي للقطاع العائلي سوف تؤثر مرة أخرى بطري

 . 34و مكوناته     اإلنتاج و الدخل القومي 

إن تقليل الضرائب على معدالت األرباح يحفز املنتجين إلى مضاعفة استثماراتهم، مما يرفع من الكفاية الحدية      

لرأس املال، و يزيد بالتالي من حجم اإلنتاج الكلي، و لكن يتوقف هذا أيضا على تحقق املرونة الكافية في عرض 

 .35اإلنتاج لتلبية الطلب الكلي النقدي املرتفع عليها 

 الثالث : آثـار الضرائـب على األسعـار فرعال

تؤدي الضرائب في بعض األحيان و خاصة في املدى القصير إلى تخفيض األسعار، ألنها تؤدي إلى سحب بعض      

املوارد املالية من أيدي األفراد و بالتالي تؤدي إلى نقـص حجـم الطلب الكلـي على السلـع و الخدمات الذي يؤدي إلى 

ألسعار أو على األقل املحافظة على مستواها لفترة من الزمن، و لكن مثل هذا األثر عادة ال يستمر انخفاض ا

طويال ألن فرض الضرائب على دخول األفراد يؤدي إلى حدوث نقص في مدخراتهم و بالتالي يؤدي إلى تقليل فرص 

ما يترتب على كل هذه العوامل و غيرها من اإلستثمار و اإلنتاج كما يؤدي إلى زيادة الفوائدالربوية على القروض و 

 نقص في العرض الكلي للسلع و الخدمات و من ثم يؤدي إلى ارتفاع األسعار من جديد.

                                                             
 .297،296، ص 2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، مبادئ املالية العامةاملجيد دراز،  بنحامد  34
 .99، الكويت، ص إدارة املالية العامةعلي العربي، د. عبد املعطي عساف،  35
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                    و تؤدي الضرائب غير املباشرة إلى نفس النتيجة خاصة على الصادرات و الواردات، إذ يعمد املصدرون      

إضافة مبلغ الضريبة إلى ثمن السلع التي يتعاملون فيها، و من ثم يرجع عبء تلك أو املستوردون حينئذ إلى 

 الضريبة على املستهلك الذي غالبا ما يصبح الضحية األولى ملثل تلك السياسة الضريبية.

 الرابع : آثـار الضرائـب على اإلستهـالك و اإلدخـار  الفرع

هالك و اإلدخار، و حيث أن الضرائب ال تتعدى كونها اقتطاعـا من املعروف أن الدخل هو مصدر كل من اإلست     

نقديا من دخول األفراد، فإنها تؤدي إلى نقص في مكونات الدخل من استهـالك و ادخـار، و يختلف مدى التأثير 

 ها.و الطلب علي باختالف الفئة التي يقع عليها عبء الضريبة و على نوع الضريبة و على درجة مرونة عرض السلعة 

ميلها الحدي لإلستهالك، و ارتفاع ميلها  بانخفاضفإذا كان عبء الضريبة يقع على الطبقة الغنية املتميزة      

الحدي لإلدخار، فإن الضريبة ستؤدي إلى نقص في ادخار تلك الطبقة مقارنة باستهالكها، أي أنها ستضحي 

لى الطبقة الفقيرة املتميزة و على العكس من الطبقة باإلدخار لصالح اإلستهالك، أما إذا كان عبء الضريبة يقع ع

الغنية بارتفاع ميلها الحدي لإلستهالك، و انخفاض ميلها الحدي لإلدخار، فإن الضريبة ستؤدي إلى نقص في 

اإلستهالك، ذلك ألن هذه الضريبة ستؤدي إلى خفض في القدرة الشرائية لهذه الطبقـة و بالتالي انخفاض الطلب 

 و الخدمات.على السلع 

غير أن هذا الطلب ال يتأثر بنسبة واحدة، بل يتفاوت من سلعة إلى أخرى تبعا لدرجة مرونة الطلب فالسلع      

 ذات الطلب املرن يتأثر الطلب عليها بنسبة أكبر من السلع ذات الطلب غير املرن.

ضرائب املباشرة و هي تتخذ من الدخل كما يختلف تأثير الضرائب على اإلستهالك و اإلدخار تبعا لنوعها، فال     

وعاءا لها يكون أثرها في اإلدخار أكثر منه في اإلستهالك، ألن الطبقة الغنية هي املتحملة غالبا لعبء هذه الضرائب 

ألن اإلدخار أكثر مرونة من اإلستهالك بالنسبة للتغيرات الحاصلة في الدخول، و يجب أن نشير إلى أن خفض 

 اد سيؤدي بطبيعة الحال إلى تكوين ادخار نقدي إجباري لصالح الدولة.اإلدخار لدى األفر 

أما الضرائب غير املباشرة و هي تقع على السلع و الخدمات فإنها بطبيعة الحال ستؤدي إلى رفع أثمان تلك      

و بالتالي خفض اإلستهالك بنسبة أكبر من خفض اإلدخار، و تكوين إدخار إجباري لصالح الدولة، كما      السلع

 36.أنها و هي تؤدي إلى خفض حجم املبيعات ستؤدي بال شك إلى خفض مدخرات أرباب األعمال 

 

 

 

 

                                                             
 .98،1991ص  ص،، مرجع سابق،حامد بد املجيد دراز 36
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 خالصـة الفصـل 

و آثارها اإلقتصادية، التطرق ملختلف الجوانب حاولنا من خالل هذا الفصل و الخاص بماهية الضريبة      

الخاصة بالضريبة من : مفاهيم، خصائص، أهداف، و كيفية تسويتها الفنية، و أخيرا مختلف اآلثار اإلقتصادية 

 لها.

كما أشرنا إلى أن الضريبة ال يمكن أن تحقق أهدافها من املالية، اإلقتصادية، و اإلجتماعية ما لم تستوف      

مجموعة من الخصائص و التي تم التطرق إليها من خالل املبحث األول، و املتمثلة في كونها ذات شكل نقدي 

 ملتمثلة في : العدالة  العموميةمن املبادئ و ا طبعها اإلجباري و النهائي، و أنها بدون مقابل، و كذا مجموعة

 الوحدة، الكفاءة، و كيف أن أي خلل في الخصائص أو املبادئ يدفع باملكلف بالضريبة للتهرب منها.

لذا كان من الضروري قبل أن تفرض الضريبة أن تتمتع بجميع الشروط، و هذا حتى تتمكن من تحقيق      

 ن دورها في املجتمع ناجعا و فعاال.العدالة اإلجتماعية و حتى يكو 
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 الفصل الثاني التهرب الضريبي

 و                     ظل علماء املالية زمنا طويال و هم ينأوو  االرأبي ة    ونأو  لأأا  هأناا ية أاأية ج  و اة ماعيأة      

و اق صأأاةية يةأأية    يأأك ب ىلأأف ع أأو هأأنهأا ا وه عنأأنهم  ص وهأأو وهأأبا ال صأأيلة و قأألا ا املأأاه الأأ   ي أأنه  ي أأأ

 .و اء ايجااياتهاالخلينة من 

  لكن و بعن وطو  ا هنا  و وقلب ا حواه و زياةا ا ع اء ج اضطبوا    يبهروا ولف الفكبا ال قلينية القنيمة      

  عينة ك قليل الفوا ق اي  الط قاتو  احوا يناةو  ااس خنام الربي ة ل حقي   هناا اة ماعية و اق صاةية م

تج مأ، ج ا مأب الأ    ةى ي أو اعأنةها و ونوعأأا و زيأاةا ع اهأا ع أو ا هأباة هنأ   مأا و يعأاةا ال أواز  اصق صأاة  اأ  ام

هقن ستجل  وه ظأو  لأأا مأ،  جيعبا اظاهبا التهبب الربيبي وا  كاأت ظاهبا قنيمة قنم وا يخ امتج م، البةب  

ا طو ها و وطو  مفأوم  ق ل امليالة ( ووطو   3500 – 2200ظأو  ا أظمة التج ائية  مبراطو ية مصب القنيمة  ) 

و  هأأأناهأا ج همأأأن م أأأاعنا اي يا يأأأة لي أأأاكم ي أأأو هبيرأأأة يفبضأأأأا واةأأأب ال رأأأامن اصة مأأأا   ج و مأأأن    الرأأأبي ة

مقااأأأأل الخأأأأأنمات ال أأأأأي وقأأأأأنمأا النولأأأأأة ي أأأأأو م أأأأأاهمة مأأأأأن املمأأأأأوه اأأأأأ  ا ع أأأأأاء العامأأأأأة ح أأأأأب مقن وأأأأأ  ال نلفيأأأأأة ي أأأأأو 

 .صق صاةية اصة ماعية و ال ياسية حقي  ا هناا ااس خنامأا كوةاا من  ةوات ال ياسة املالية ل

وكمأأا اانأأأا سأأااقا اأأأو  الرأأأبهة وأأكة  ةو ا هامأأأا اأأأ  امتجأأاه ا ق صأأأاة  و ا ة مأأأا  ج ا ع  ا هأأا مصأأأن ا  ساسأأأيا      

ل مويل يلينأة النولأةج يص    كترتهأا و ا وفأاب ة أ تها و عأنم اسأ قبا ها  ةى ي أو زيأاةا العبأ ء الرأبيبي ع أو املنلأ  

 ةهعأا انل الوسائل و الطبق ا ح يالية.بهاج مما ةه، ا  ي و محاولة وجنبها و التهبب من 

 و سنحاوه ا  ه ا الفصل    أ طبق ملوضوب التهبب الربيبي يع ماةا ع و امل احث اآلوية :       

 . امل حث ا وه : ماهية التهبب الرببي.1

 .طبق و   ا  التهبب الربيبي و  س اا . امل حث الثاةي : 2

 

 

 

 

 

 

 

 لضريبياملبحث األول: ماهية التهرب ا
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لم يجن ا هباة سأبيال وصاب ا ة ا  ا  ش يء عليل علي  جااع  ا  الربي ة كما عبهأا العلماء هبيرة يللامية      

مأا هيطيأرا  اعأاةي منهأا ةميأ، الأنوه ج سوى  التهبب منها و بة   الطبقج ل ا كاأت ظاهبا التهبب الربيبي  مةنلة

 ؟  املفأوم العام للتهبهالربيبي

 مفهوم التهرب الضريبي : األول املطلب 

ا عنة ا احاث و الن اسات اصق صاةية اعنة مفأوم التهبب الربيبي هنا  ل  مفأما مخ لفا يصعب وحنينه      

 اصفة ةقيقة نهائية ج ل ا ا ووينا ال طبق ي و مجموعة من اآل اء أ كب منها ماي   : 

شخص ال   و وهب هي   شبوط الخروب للربي ة عنم ةهعأا كليا " زين العاانين أاصب " يعبه  : محاولة ال  هأ     

  و ةلئيا م  عا ا  ىلف طبق و  ساليب مخالفة لقاأو .

اأأأ  حأأأي  يعبهأأأ   الأأأنك و  ع أأأن املأأأأنعم هأأأوز  " التهأأأبب مأأأن الرأأأبي ة هأأأأو الأأأ خلص ا حأأأنى وسأأأائل مخ لفأأأة مأأأأن      

  اصلتزام انهعأا و هو يق م عاةا ي و مةبوب و يب قير مةبوب.

وال نظيمات  " التهبب الربيبي يخص كل ا عماه املاةية ج العمليات ام اسبيةهيقوه      Camille RESIER ما     

 القاأوأية ج و كل الطبق و ال وليفات ال ي ييتجو يليها املموه و  شخاص آيبو  بهنا وجنب وط ي  الربي ة 

ول عبيأأ  التهأأبب الرأأبيبي اصأأأفة شأأاملة يمكأأن    أقأأوه اأأأأ : " ىلأأف ال أألومل الأأ   مأأأن ياللأأ  يحأأاوه املنلأأأ       

 37 القاأوةي عنم ةه، الربي ة امل  حقة علي  كليا  و ةلئيا ج  ةو       ينقل ع اها ي و شخص آيب " .

و       ب قن ونو  مةبوعة  و قير مةأبوبو ل حقي  التهبب الربيبي ي خ  املنل  القاأوةي عنا طبق و  سالي     

 ع و ه ا ا ساس يمكن ال مييز اي  شنلي  للتهبب الربيبي هما : 

 .تهبب ضبيبي انو  اأتهامل القاأو  الربيبي و هو ما يعبا اال جنب الربيبي 

 . تهبب ضبيبي  ااأتهامل القاأو  الربيبي وهو ما يعبا االغش الربيبي 

                                                             
ج م كبا ماة  ير ا  العلوم اصق صاةيةج معأن العلوم اصق صاةيةج ةامعة التجلائبج التجلائبج  مظاهره و أسبابه : االقتصاد غير الرسمياباغ محمن ج  37 

 .56ج ص2001
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 املطلب الثاني : أشكـال التهـرب الضريبـي 

 التهبب الربيبي الغير املةبوب.و يخص  شناه التهبب الربيبي ا  أوعي  هما : التهبب الربيبي املةبوب و      

 التهرب الضريبي املشروع :"  -1

 رات املوةوةا ا  التةبي، الربيبييقصن ا  وخلص املموه من آةاء الربي ةج أتيجة يس فاةو  من بعض ال غي     

   ا س فاةا الثغبات القاأوأية ال ي وتيح ل  ال خلص من ةه، الربي ةج ةو     ونو  هنأامل مخالفأة للنصأوص 

 القاأوأية.

و ىلأأأف كأأأأو  ويتجأأأأو الةأأأأبكات ي أأأأو ووزيأأأأ،   هاحأأأأأا ع أأأو شأأأأنل  سأأأأأم مجاأيأأأأة لصأأأأال  م أأأأاهميها للأأأأ خلص مأأأأن آةاء      

عأأنم الأأنص القأأاأوةي ع أأو ونأأاوه مثأأل هأأ ه ا وعيأأةج و  أأ  الرأأبي ة ع أأو ييأأباةات القأأيم املنقولأأةج و ىلأأف اأأ  حالأأة 

اأو ج وجن أأأأا  ةاء ضأأأأبي ة ا سأأأأمج و كأأأأ لف يأ أأأاع بعأأأأض ال أأأأل، امواصأأأفات وخ لأأأأ  عأأأأن املنصأأأوص عنهأأأأا اأأأأ  القأأأ

ولتهأأأأا النصأأأأوص القاأوأيأأأأة و هأأأأ ا و أجأأأأن  يرأأأأا يةيأأأأاه بعأأأأض ال عأأأأنيالت ع أأأأو الوقأأأأا ، و ا وعيأأأأة ال أأأأي ونا ا أ أأأأاع

 أوب من ا عالا  و     املاشية ا  مناط  معينة كاملناط  التج لية و قيرها.ك خصيص  االربي ة

 التهـرب الضريبـي غيـر املشـروع : -2

يقصأن اأ  الأ خلص مأن آةاء الرأبي ة اامخالفأة الصأأبيحة للقأواأي  الرأبيبيةج و مأا يطلأ  عليأ   حياأأا اأأالغش      

يأأباة التهأأأبب منهأأاج و مأأأا يىا كاأأأت ضأأأبي ة م اشأأبا  و قيأأأر  الرأأبيبيج و وخ لأأ   شأأأنال  اأأ ي الا أأأأوب الرأأبي ة ال أأأي

  39م اشباج و ك لف ا ي الا هنا التهبب و ما يىا كا  تهبها ةلئيا  و كليا."

    ه الن أ ة للرأأبائب امل اشأبا ي خأأ  التهأأبب الرأبيبي شأأطال سأل ياج اا م نأأاب عأأن وقأنيم ا قأأبا  املأأا

املنةئة للربي ةج  و اال عنيل ا    كانهاج و شبوطأا كا أنا  عن التروا و النيوهج  و ييفاء الواقعة 

امل الغأة اأ   اوةوة الترواج  و ق ض الباوأبج  و يسأ الم املعأاو  و يأقأاص قيمتهأاج و مأن  شأنال   يرأا

و النفقأات ال أي يلألم يصأمأا مأن الوعأأاء الرأبيبي االقأاأو  ح أ  وتنأاوه الرأبي ة الصأأاا      ال نأالي 

 بعن يصمأا.  

 االن  ة للربائب قير امل اشباج ي خ  التهبب الربيبي  يرا شأكال سأل يا بعأنم ا عتأراا االواقعأة  و

املنةأأأأئة للرأأأأبي ةج ك أنأأأأا  ملكيأأأأة ال أأأأل، امل أأأأ و ةاج  و ييفا هأأأأا  و ييباةأأأأأا مأأأأن الوحأأأأنا التجمبكيأأأأة 

 ل جنب ةه، الربائب التجمبكية و منها  يرا : 

 اةا الخاضعة للربي ة.ال قييم ا قلج و قير الص يح لقيمة امل 

 و                     ييفاء ط يعة ال صبا القاأوةي الخاض، للربي أة قيأب امل اشباج ك أكأا  ملكيأة ال لعأة 

 يس مبا ه  و ا عال  ا أ قاه ملكيتها للغير.

ا ع ال أأأنوة ح أأأ  و قأأن ي خأأأ   يرأأأا التهأأأبب الرأأأبيبي الطأأأاب، الأأأنو  ج كمأأأا اأأأ  حالأأأة تهبيأأأب املمأأأوه لل أأألعة ي أأأو يأأأ     

 40ي جنب  هط الربي ة عليها االقاأو ج  و ح   بعن  هط الربي ة عليهاج بهنا وجنب ال نفي  القاأوةي."

 
                                                             

  39 قاز  عنايةج املالية العامة و التشريع الضريبي، ةا  ال يا قج ا  ة ج الط عة ا و وج 1998ج ص 183ج182.

 .184قاز  عنايةج مبة، ساا جص40 



التهرب الضريبي                                                                                                الفصل الثاني                      

32 
 

 ياملطلب الثالث : الفـرق بيـن الغـش و التهـرب الضريبـ

ج و التهبب الربيبي ا ع  ا     ا وه مباةا  Fraude fiscaleيفبق العنين من ا ق صاةيي  اي  الغش الربيبي      

التهأأأبب  للتهأأأبب الرأأأبيبي قيأأأر املةأأأبوبج    التهأأأبب املنظأأأو  يليأأأ  مأأأن الناحيأأأة القاأوأيأأأةج اانمأأأا ي صأأأبا الثأأأاةي ي أأأو

ق صأأاةيةج هأأالغش الرأأأبيبي يى  هأأو قيأأر مةأأبوب يمثأأأل الرأأبيبي املةأأبوب    التهأأبب املنظأأب يليأأأ  مأأن الناحيأأة ا 

 41عنم يحترام القاأو ج و هو عنم يحترام يةا    أ  يأتهامل لبوح القاأو  و يةا ا املةبب.

و ااملقا أة اي  كل من التهبب الربيبي و الغأش الرأبيبي ي  أ  لنأا    التهأبب الرأبيبي ونأو  هيأ  ي اةا املنلأ       

الربيبيج ا س خنام طبق و وسائل مةبوعةج و ا  ه ه ال الة ص وق، ع أو املنلأ      م جأة أحو وخفي  العبئ

و وخلأص اأ         عقوهة  و ةلاء ىلف  أ  يما س حقا مأن حقوقأ  القاأوأيأة و ا ق صأاةية ل حقيأ  هأنا مةأبوب

 42. ا يير ي و    التهبب الربيبي ي رمن عنصب الغش الربيبي و هو العنصب العنو .

 مأا االن أ ة للغأش الرأبيبي هأ   املنلأ  ي أ خنم طأأبق قيأر مةأبوعة وأأكة  يلأـأ حأأن ال نلاأأ  و ا ح يأاه مأن      

 ةل وخفي   و يسقاط العبئ الرأبيبيج هأأو يى  يأ يء النيأة و سألوك  ي أ وةب مكاي وأ  قاأوأيأا و لل مييأز اأي  

 43و التهبب الربيبي ة تنن ي و  ال ة يوجاهات :   الغش 

ج و ي رمن    التهبب الربيبي  عم و  شمل من الغش الرببيج هالثاةي ما هو يص R. Rosierيمقل   ول :اإلتجاه األ 

 حالة ياصة من ا وه و    حالة التهبب من الربي ة عن طبي  يأتهامل القاأو .

و مرأموأ     التهأبب الرأبيبي مأا هأو يص الةأنل الأنو    M. Aeiatiet, M. Letougeيمثل  كأل مأن اإلتجاه الثاني : 

للغأأأأش الرأأأأبيبيج هأأأأالغش و عأأأأا لأأأأأ ا ا وجأأأأاه هأأأأو التجأأأأن  و التهأأأأبب الرأأأأبيبي هأأأأو النأأأأوب ع أأأأو عكأأأأ  ا وجأأأأاه ا وه 

و    هوص اب ه ا ا وجاه يبو  وةوة أوعي  من الغش : الغش ع و الصعين الناي   و الغش ع و الصعين النو  

 ربيبيج       التهبب يح و  ع و عنصب ةو    ما الغش هال ي عنى ال نوة الوطنية للنولة.هو التهبب ال

ج و يعني    ال مييز اي  الغش و التهبب الربيبي يع من  ساسا ع و هكبا  M. Gaudementيمثل   اإلتجاه الثالث :

 شبعيةج هالتهبب ينو  شبعيا  و قاأوأيا ع و عك  الغش ال   يع بر قير شب   و قير قاأوةي.

 

 

 

 

 أسبابهالتهرب الضريبي و  طرق و أثار  املبحث الثاني:

                                                             
 .25ج26ج ص 1993ج ةامعة اصسكنن يةج  ظاهرة التهرب الضريبيسوز  عن   أاشنج  41
 .26ج25سوز  عاة   أاشنج مبة، ساا ج ص  42
 .27عاة   أاشنج أف  املبة، ال اا ج ص سوز   43
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     من  ةل الوصوه ي و م  غاه  املنل  سنحاوه من ياله ه ا امل حث ال طبق ي و الطبق و ا ساليب ال ي ي لكأا     

و  و ا هأأالت مأأأن التزاماوأأ  التج ائيأأأة عأأأن طبيأأ  العمليأأأات ال  أأااية ال أأأي اع بأأأر أظأأام قيأأأاس و اوصأأاه اأأأي  املنلأأأ 

 .ا ةا ا التج ائية 

 ريبي املطلب األول : طرق التهرب الض

سأأأنحاوه يأأأأاله هأأأ ا املطلأأأأب ا أأأليط الرأأأأوء ع أأأو  هأأأأم الطأأأبق امل أأأأ خنمة اأأأ  عمليأأأأات التهأأأبب الرأأأأبيبي و أأأأ       

 : كال ا  

 ا يفاء ام اسبي. -

 ا يفاء القاأوةي. -

 ا يفاء املاة . -

 اإلخفاء املحاسبي : -1

            ( " و عأنة طأبق التهأبب الرأبيبي و ال أأي وم أن مأن ال خفأيض ال اهأ  مل أال  امل يعأأات  (J.c Nartinezح أب مأا يقأوه 

  44 و اصس يراة ةو  وصبيح ي و يهماه استجيل ا يباةات محاسبيا مبو ا ا  خم ا ع اء القاالة ليخصم ." 

   : وعلي  هوهم طبق التهبب عن طبي  ا يفاء ام اسبي    

 اإليرادات :التهرب بتخفيض  -1-1

اعن الطبيقة ا ح ن و ا كتر اس عماص ج وال ي من ياللأا يعمن املنل  ل خفأيض و وقلأيص الوعأاء الرأبيبي      

 .ل ا  ح اب البهح الخاض، لالق طابووفاة   و ال صبيح ع و ةلء ك ير من ا يباةات ال ي وني

و ي م بعن التستجيل ام اسبي ل عض ا يباةات اصفة كلية  و ةلئية ج ووفاة  ال صبيح بها وحت    شنل من      

 ا شناه ال الية:

: و و م العملية االنه، أقنا احيث ص وترمل   با ل لف ) وفاة  اس عماه الةيف ( ج وا   قلأب  البيع دون فاتورة -

ي  ص   –( ج  و هواوير مكق ة  ( Bande livraisonي لم  وصال لل ل، و املواة  ا حيا  ي ف  املو ة م، اللهو  او 

لي م أقلأا ةو  مةاكل ا  حالة ال عبض للمباق ة من طبا مصال  الن مل  و املصال  ا يبى امخ صة ج  -ال ع ير

  مأبا قاةمأة ليطمأأ   ع أو    يأ م ومليأ  ىلأأف الوصأل  و الفأاوو ا بعأن الوصأأوه م أل اللهأو  ج  و يعاةوأ  للمأأو ة اأ

  45  كتر  ويقوم ا والا الو يقة انف   ةو  وبمل   ب ل لف .

                                                             
 .w .Sarantit.com.ww : httpج و لالطالب علي  يمكن زيا ا موق، ا أترأات :التهرب الضريبيمحمن حمالو  ج  44

 .60مبة، س   ىكبه  ص ج  مظاهره و أسبابه : االقتصاد غير  الرسمياباغ محمن ج  45
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ج ع أأو عينأأة  2001-2000و كمثأأاه ع أأو ىلأأف هأأ   عمليأأات ال حأأث ال أأي قامأأت بهأأا يةا ا الرأأبائب يأأاله سأأن ي      

مليأو  ةينأا   و أي   20من زهأائنهم ال أي وليأن قيمأة مةأترياتهم عأن  755مو ةا هاما ياصا وعموميا و ع و  33ورم 

 46. %73   امل ال  امخفية مقا أة اامل ل  ا ةما   للمةتريات كمعنه سن ي  قن ت اأ

ج كما ا  حالة ونازه  و 47 عدم التسجيل املحاسبي لبعض التنازالت على االستثمارات املحققة لفائض القيمة -

  ةةـ من سعبها ال قيقي . اي، املكس ة لعنصب من عناصب  صولأا الثاا ة  حن م يريها اقيمة

ك ي، هرالت  بيع بعض الفضالت و املهمالت التي تكون صالحة في صناعات تحويلية أخرى دون التصريح بها -

 .ال الستيف ج الو ق ج التجلوة ج و الخةب

ج حيأث يأ م ةهأ، ال أعب املسأتجل اأ   (La sous facturation )فـوترة العمليـة برـعر أقـل مـن الرـعر الحقيقـي  -

و يظأأب هأ ا الغأش يىا كاأأت للمأو ة  ع أاء  و وناليفأا ص   (Sous comptoir )اوو ا بةيف ج و امل لأ  ال أا   أقأنا الف

ال الأأة ونأأو          ي أأ طي، اسأأتجيلأا محاسأأبيا كمأأنح  شأأاو  مأأثال  و شأأباء بعأأض املأأواة اأأنو  هأأاوو ا ج هفأأي هأأ ه 

هيعمأأأل املأأأو ة ع أأأو وخفأأأيض سأأأعب ال يأأأ، البسأأأ ي ح أأأ  ال نلفأأأة ال قيقيأأأة لل أأألعة  كبأأأر مأأأن ال نلفأأأة ام اسأأأبية ج 

 48يخفض من قيمة البهح الخاض، للربي ة .

  كبر من ال عب املستجل ا  الفاوو ا ؟. و ال كاه املطبوح هنا : ملاىا يق ل اللهو  شباء من وع     

وفأ، ةأأنا اأ  ا سأأواق ب مب و ال أبب ال قيقأي هأأو يىا كاأأت ال أألعة مأن ال أأل، النأاة ا ال أي يمكأأن ا أويقأا ب أأع     

 .املوازية

 و            النفقات امل علقة انةاط املكس ة وو م امحاولة املنل  ال  خم من ولف  التهرب بزيادة التكاليف: -1-2

اتسأأأأتجيل بعأأأأض ال نأأأأالي  قيأأأأر املبو طأأأأة انةأأأأاط املكس أأأأة ج سأأأأعيا منأأأأ  ل خفأأأأيض أتيجأأأأة الأأأأبهح الخاضأأأأ، 

 49 للربي ة . و لكن وه  الةبوط ال الية :

    ونو  موضوعة ا  صال  ةةاط املكس أأأأأأأة. -
    ونو  لأا عالقة مأ اشبا انةأأأأأأأاط املكس ة. -

 .ية مبهقة ام أأب ات وو ائ   سمية   و صل اوع اء هعل -

    وكأأو  حأأنوة ال ق  ال   حأأأنةه القأاأأو . -

 

 
 

                                                             
 .67ج ص2004ج التجلائبج القطاع غير الرسمي أوهام و حقائقامتجل  الوطني اصق صاة  و اصة ما   ج  46
ماة  ير ا  علوم الت ييرج املن سة العليا  م كباج دراسة النظام الرقابي الجزائري  : دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش الجبائيعاس   اباق ج   47

 .2001لل جا اج التجلائبج  
 .60ج61أف  املبة، ال اا ج ص ص  48

       . www.Sarantit.com. : http:ج ولإلطالب علي  يمكن البة، للموق، ا لكتروةي الغش و التهرب الضريبيمحمن حمالو  ج   49
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 املرتخدمين الوهميين: -1-2-1

 و و مثل ه ه الطبيقة ا  :   

ام اسأأأبي  ةأأأو  و مبو أأأات م علقأأأة بعمأأأاه ج وم أأأ خنمي  وهميأأأي  ص وةأأأوة لأأأأم  التسأأأتجيل -

 صال ا  املكس ة ج" كأو  يجعأل صأاحب املكس أة للوة أ  املاكثأة اال اأت  ةأبا ع أو  سأاس 

 نهأأأا اةأأأ غل سأأأأكبويرا  و م أأأاعنا ااملكس أأأأة ج  و كأأأو  يوظأأأأ  عاملأأأة منظفأأأأة اأأأ  ال اأأأأت جو 

 50يستجلأا كعاملة ااملكس ة.

 مناهآت  شخاص ص يما سو  ا  الواق،    وظيفة ةايل املكس ة.البه، من  -

 النفقات و املصاريف العامة غير املبررة : -1-2-2

و    ولف النفقات املصبح بها لنى يةا ا الربائب و ال ي ص ونو  لأا    عالقة انةاط املكس ة  و قير مبر ا ج      

ة يصأمأا مأن الأبهح الخاضأ، لالق طأاب الرأبيبي ج ومأن اأي  هأ ه وال ي وأكة  االرأبو ا ي أو و أخيم ال نأالي  املأبا

 ال اصت أ كب:

 اصأخباط ا  استجيل املناهآت . -

اسأأأأتجيل ا ع أأأأاء العامأأأأة الخا ةأأأأة عأأأأن أطأأأأأاق اصسأأأأ غاله ج كتسأأأأتجيل أفقأأأأات الصأأأأياأة لل أأأأيا ات ااسأأأأأم   -

 مكس ة م  غلة ا  معظم ا وقات و  قباض شخصية .

 اإلهتالكات الوهمية : -1-2-3

   اع مأأاةا ع أأو –محاسأأبيا اسأأتجل اصه الكأأات الوهميأأة اأأامل ل  ام أأنة ح أأب ة أأ ة امأأ المل اصسأأتثما  املعنأأي      

كأأل سأأأنة اأأ  ح أأأاب مخصصأأأات ج وم لأأ  حيازوأأأ  يأأا ع البسأأأم ع أأو القيمأأأة املرأأاهة ج وىلأأأف اأأ  نهايأأأة -مأأنا حياوأأأ 

 ا ص   لالستثما  عنن نهاية عمبه ا أ اج  .  ) و هو ح اب من ح ااات ال نالي  ( ح   استرةاب امل ل  اصه المل 

هفأي بعأأض ال أاصت يعمأأن املتهأبب ي أأو وط يأ  ة أأب  كبأر مأأن الن أب امل أأموح بهأا قاأوأيأأا ج  و ي أو وط يقأأأا ع أأو      

امل ل  ا ص   لالستثما  ج االبسم ع و القيمأة املرأاهة ج هي أخم مأن قيمأة مخصصأات اصهأ المل و اال أا   وبوفأ، 

 و ونخفض النتيجة الخاضعة للربي ة .       ال نالي 

 Matérielو اأ  حأاصت  يأبى صحظنأا مأا اأ  التجلائأب ج وقأوم بعأض املكس أات بةأباء معأنات ووجأيأزات محأنةا      

rénové   ع و  ساس  نها ةنينا افواوير ملو ا ج وهوسعا  حقيقية منخفرة ج و ي م ح أاب اه الكأأا اأ  الأنهاوب

 .51ام اسبية للمكس ة

 

                                                             
 .61ج مبة، س   ىكبه ص  االقتصاد غير الرسمياباغ محمن ج   50

 .61ج62جمبة، س   ىكبه ص ص  االقتصاد غير الرسمياباغ محمنج    51
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 52و الةبوط يجب ووهبها ا  ا صل املأ لف    :

    يصن  ضمن عناصب ا صوه الثاا ة للمكس ة و ال ي و قاةم م، مبو  اللمن. -

 يجب    ص و جاوز اصه الكات املتراكمة قيمة ا صل املأ لف .  -

 يجب    ينو  ا صل امل تثمب و الخاض، لإله الكات مستجال محاسبيا.  -

 و اعن ه ه الطبيقة  كتر ونظيما ج و   و وقنية من سااقاتها و وكمن ا  : :اإلخفاء القانوني  -2

 التهبب عن طبي  عمليات وهمية . -

 التهبب عن طبي  ال العب ا  وصني  ال اصت القاأوأية. -

 التهرب عن طريق عمليات وهمية : -2-1

 يصم البسوم ع و املةتريات .و ي مثل ا  ال ي، ةو  هواوير ج  و اس عماه هواوير ياطئة لالس فاةا من ح       

و ملا كا  ال حقي  التج ا ي يهنا ي و ال حقي  من    ك ااات النهاوب ام اسبية مطااقة لل بريبات املقنمة عن      

(  لي حصأأل ع أأو هأأواوير مأألو ا ااسأأم  (Taxi طبيأأ  الفأأواوير يكفأأي    ي أأ عي  املنلأأ  املعنأأي امكس أأات وأأن و :

 53: مكس ات وهمية

البسم ع و القيمة املراهة الخاص ابقم  عمال  اقيمة البسم الأوه ي املسأتجل اأ  الفأواوير يما وخفيض  -

 امللو ا.

  و وخفيض البهح الخاض، للربي ة أتيجة ملا وحمل  الفواوير من م ال  ييالية . -

 التهرب عن طريق التالعب في تصنيف الحاالت القانونية : -2-2

يظأأا  عمليأة قاأوأيأة وحأت شأنل عمليأة  يأبى و م أ، انظأام ة أا ي و ي مثل ه ا الةنل من الغش اأ  محاولأة      

هنأامل بعأض   كتر ام يازا ج  و يظأا ها امظأب عملية  يبى معفأاا مأن الرأبي ة ج و ل وضأيح ىلأف اأ  التجلائأب مأثال

( كا قمةأأأأة مأأأأثال   (Produits administresال أأأل، امل أأأأ و ةا ياضأأأأعة لنظأأأام ا سأأأأعا  املعيا يأأأأة عنأأأأن التجمبكأأأة 

اةب ا قمةة يىا   اة اس يراةها و ا هالت من ه ه الربي ة ج يقوم ااس يراةها اصفة الصنا   ال   ي  و ة ه 

 ا قمةة ع و  ساس  نها مواة  ولية و لا ت اراعة لغبض ال ي، .

مأا كما يعمن بعض ال جا  اأ  التجلائأب ي أو اسأ عماه سأتجالت  وجا يأة و ح أااات انكيأة اوسأماء قيأر  سأما هم  ك     

  54ي  عملو   شخاص قير مكهلي  للمعامالت ال جا ية كامل ني  و امتجاأي  و ح   امل وهي  ا  بعض ال اصت 

                                                             
 .37ج مبة، س   ىكبهج ص  التهرب الضريبي و آلية مكافحتهأاةية الصغير و ه يحة بعيطا  ج     52

 .40عيطا  ج مبة، س   ىكبه ص بأاةية الصغير ج ه يحة  53

 .58ج مبة، س   ىكبه جص االقتصاد غير الرسمياباغ محمنج   54
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حيأأث    اصسأأأ عماه املتزايأأن لملسأأأماء امل أأأ عا ا و اسأأتئجا  السأأأتجالت ال جا يأأة و الوكأأأاصت يليأأأن اأأ  وفأأأاقم الغأأأش 

 و حائل  ستجالت وجا ية اصأفة صأو   للربي ة املليفي التج ا ي ج وي اهم اصفة م اشبا ا  اأتةا  الخاضعي  
.55 

 اإلخفاء املادي: -3

 ي مثل ا يفاء املاة  ا  ييفاء املنل   مالك  اصفة ةلئيةج  و كلية ح   و قـ بعينا عن كل اق طاب ضبيبي.     

 و    هفأأي حالأأة ا يفأأاء التجل أأي ينأأو  املنلأأ  معبوهأأا لأأنى ا ةا ا التج ائيأأة ج ولكنأأ  يخفأأي ةأألءا مأأن مم لناوأأ       

 مخلوأاو   و عنم احترام املعايير امل عا ا عليها ا  ا أ اع ج  و عنم احترام املعايير امل عا ا عليها ا  ا أ اع .

ير معبوا وماما لنى ا ةا ا التج ائية و ما س ةةاط  اأ  ال أوق املوازيأة   ما ا يفاء الك   ه   املنل  ينو  ق     

   56ل لف يصعب ع و ا ةا ا وحنينه و الوصوه يلي .

 املطلب الثاني :  أثار التهرب الضريبي 

ولعب الربي ة ا  العصب ال ا   ةو ا هاما ج يى اعن من  هم الوسائل ال مويلية للنولة ج و ال ي ورمن لأا      

ساسية ل حقي   هناهأا يمناأية اغطية أفقاتها العمومية املتزاينا ج وال ير ال  ن ملةا يعأا و  ةاتها ا  

 و اصق صاةية .  اصة ماعية

من  م ه   التهبب الربيبي وق  حائال ةو  وحقي   حن ه ه ا هناا و ال ي أجن من  همأا اغ ية الخلينة      

ا يباةات كاهية ل غطية النفقات العامة ج هالتهبب الربيبي يقلل من املوا ة املالية للنولة ج ويحن من يمناأياتها 

 صاة وةأة قير ص يحة من ياله عنم يقنام لل نيل ا  امتجاه اصق صاة  ج وك لف يكة  ي و ووةي  اصق

و يعم  الأوا        ا هباة ع و مةا ي، اصستثما ات ىات النف، العام ج وك ا يقض ي ع و م ن  العنالة اصة ماعية 

و اصق صاة  و             املا    اي  ط قات امتج م، الواحن. مما وقنم ه   للتهبب الربيبي   ا  وييمة ع و التجاأب

 .ة ما  اص 

 اآلثار املالية : -1

ييل ل غطية أفقاتها املتزاينا ياصة ا  النوه النامية ولة احاةة ةائمة ي و موا ة و مناي  امل ا  ال نمو     ة     

و ونهو               كالتجلائب ال ي كثيرا ما و و ب اتراة، عائنات املوا ة ا ولية ا ساسية املصبا ي و ا سواق العاملية 

ة النوص  م، اأخفاض مبةوةية التج اية ال ترولية ال ي اع من عليها لن  ة ك يرا بعن    كاأت اعطي ةاأ ا ك يرا قيم

 من ييباةات امليزاأية .

هفي ظل ه ه ال غيرات  و املعطيات كا  من الربو   ال حث عن وسائل  يبى اع من عليهأا و ونأو  مرأموأة      

 ب ال   ةعل النولة ويتجو ي و التج اية العاةية كمو ة  ئاس ي ل غ ية يلينة النولأة وت م االث ات و اصس قبا  ج ا م

 و ونفي  مةا يعأا ااع  ا ها  أج، وسيلة لل مويل الناي   لل نمية .
                                                             

 .154مبة، س   ىكبهج ص ج قوحقائالقطاع غير الرسمي أوهام ،امتجل  الوطني اصق صاة  و اصة ما    55

  56 عاس   اباق ج مبة، س   ىكبهج ص 76.
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ها هينو  ا لف قن حبم يلينة من ه ه ا همية ال الغة ةاء التهبب الربيبي لاةل من سيرو تها و يحن من ةو       

و هقنانها                مالية هامة    ا   م  ال اةة يليها ج حيث    ي ا ا ه ه ا ييرا ) الخلينة العمومية(    النو 

مل أأأال  مع بأأأرا مأأأن هأأأ ا املأأأو ة ح مأأأا سأأأيكة  ي أأأو ال  أأأخم النقأأأن  لن أأأب ا صأأأنا  النقأأأن  الأأأ   لأأأا  لأأأ  مقااأأأل 

يتها كطبيقة ا ن بها الفباغ املا   الك يأر الأ   ا أب   يضاهة ي و ىلف ه   النولة ح ما س يتجو ي و البه، من منيوأ

ه ه الظاهبا لخلينتها العمومية ج كما ويتجو  حياأا ي و اأتهاع سياسة ال قة  ا قلأيص ا أفأاق العأام ج وهأ ا مأن 

 و اصة ماعية .       ياله يأجاز بعض املةا ي، ج وقليص ا عالأات املوةأة لنعم ووبقية ال ياا اصق صاةية 

 األثار االقتصادية : -2

مما ص شف هي     الربي ة من الوسائل املالية الأامة املك با بةنل ك ير ع و اصق صاة و ال   ة تةف  من      

ياله وو ير ع و اصةيا  ) ةلب  ؤوس ا مواه (ج ال حفيز ع و اصستثما  ج ا أ اع ج اصستهالمل ج ومحا هة ال  خم 

  ةا ها حاه ةو  وحقي  الأنا ال   ا عو النولة للوصوه يلي . ....  يص    التهبب من

هالتهبب الربيبي اات هاة ا يطيرا أظبا ليخ ائب ال ي يحنثها لخلينة النولة  ج هوص ح به ا يحن من قن تها ا       

ت الربيبية ال نيل الفعاه ا  ال ياا اصق صاةية و اامل اهمة ا  سير عتجلة ال نمية ج حيث    اأخفاض ا يباةا

و وطأأأويبه ج وىلأأأف              وجعأأل النولأأأة مرأأأطبا ي أأأو ال قليأأأل مأأأن أفقاتهأأأا ياصأأأة ولأأأف امل علقأأأة اترقيأأأة اصسأأأتثما  

ا حفيأز ا عأوا  اصق صأاةيي  ع أو يقامأة مةأا يعأم ا نأأالي  منخفرأة ل نأو  أتيجأة ىلأف  كأوة اق صأاة  وميأأزه 

 معنصت مبوفعة لل  خم و ال طالة .

ه ه الظاهبا من ةأة   ى ا أم ا  " كأ ح املناه أة اأي  املكس أات اصق صأاةية ج حيأث أجأن    ة ةأة  كما        

اصم يأأأاز عأأأن املكس أأأات املتهبهأأأة منهأأأا ع أأأو ح أأأاب املكس أأأات ال أأأي وقأأأوم اواة اتهأأأا الرأأأبيبية ج هاملكس أأأات ال أأأي 

و اصفة    طبيقة ل عظيم  هحأا  و حث عن اعظيم   هاحأا ااس عماه  أج، الطبق وجن    التهبب الربيبي  ح ن

 57سبيعة .

و يضاهة ي و ىلف ه أ  يوة  اصق صأاة وةأأة قيأر ط يعيأة ص وخأنم الصأال  العأام ج ا مأب الأ   يجعأل النولأة       

ويتجأأأو ي أأأو الخأأأا ع صق نأأأاء املأأأواة الرأأأبو ية املل يأأأة لبق أأأات مواطنيهأأأا ج الاأأأ يء الأأأ   يخلأأأ  املناه أأأة اأأأي  املن جأأأات 

 والخا ةية ا  ال وق النايلية .ام لية 

 

 اآلثار االجتماعية: -2

ي  مأأأأن اآل أأأأا  اصة ماعيأأأأة للتهأأأأبب الرأأأأبيبي ولأأأأف ا يأأأأ الصت ال أأأأي وحأأأأنثها اأأأأ  الأياكأأأأل اصة ماعيأأأأة ج وهأأأأي   هأأأأباة      

ممأأا  هأأبب ج ويتجأأو ي أأو  هأأ، قيمأأة الرأأبائبامتج مأأ،  هالنولأأة عنأأن ية اكأأأا م أأ وى الخ أأا ا الرأأبيبية النأأاو  عأأن الت

                                                             
 محمن حمالو  ج مبة، س   ىكبه. 57
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يأأكة  ي أأو زيأأاةا العأأبء الرأأبيبي ع أأو املنلأأ  الأأ   ص ي أأ طي، التهأأبب  و ىلأأف الةأأبي  ال أأبيص ع أأو  ةاء واة أأ  

 اصة ما   ج والوطني ا   ةاء الربي ة . 

من ه ا أل م  عأنم العنالأة اأ  ووزيأ، العأبء الرأبيبيج هكتأرا التهأبب الرأبيبي و اسأ فحال  يجبأر النولأة ع أو      

لرأأبائب ج  و هأأبض ضأأبائب ةنيأأنا ج وثقأأل كاهأأل املنلفأأي  ال أأا  صأأي  ع أأو ةهعأأأا. " لأأ لف وصأأ ح  هأأ، معأأنصت ا

الرأبي ة عأاةلا عأن وحقيأأ  ال ناهأل اصة مأا   اأي   هأأباة امتج مأ، اا ضأاهة ي أو ىلأأف وصأ ح عامأل يه أاة  يال أأ  

 هأأأالت مأأأن الواةأأأب مأأأن يأأأاله ال حأأأث عأأأن ةميأأأ، الوسأأأائل سأأأواء املةأأأبوعة  و قيأأأر املةأأأبوعة قصأأأن ال حايأأأل و ا

 58الربيبي.

 ومن ياله ما س   أجن    اآل ا  اصة ماعية للتهبب الربيبي و مثل ا  :     

  ونهو  ال   التج ا ي لنى املنلفي. 

 ونهو  عامل الصنق ا  املعامالت. 

 .اعميأ  الفأأأوا ق اصة ماعيأة 

 املطلب الثالث : أسبـاب التهـرب الضريبـي

 املباشـرة الفرع األول : األسبـاب

  : عيوب الجهاز الضريبي 

 تعقد التشريع الجبائي :  -1

ي رأأأمن التةأأأبي، التج أأأا ي قأأأواأي  عاةيأأأة و  يأأأأبى وكميليأأأةج ا عفأأأاءات و ال خفيرأأأاتج كأأأل هأأأ ا ال نأأأأوب 

يحعأأأأل مأأأأأن ال ظأأأأأام لرأأأأأبيبي اأأأأأ  التجلائأأأأأب معقأأأأأنج و املنلأأأأ  ص ي أأأأأ طي، ىلأأأأأف حقأأأأأاج و ي  كأأأأأا  يقأأأأأوم اواة اوأأأأأ  

 أأن ال ميأأن محمأأن الرأأبيبية ه أأأ  يجأأب اواسأأطة هأأ ا ا سأألوب ي أأو التهأأببج و اأأ  هأأ ا الصأأنة يقأأوه الأأنك و  ع

القاض ي : " يأ  كلما كاأت الصياقة معقنا ينو  القاأو  وضوحا و يترمل مجال واسعا ل نيل ا ةا ا التج ائية 

و ال خفيراتج ه ا ما يكة  ي و عنم قناعة املنل  االربي ة املفبوضة علي  و اال ا     ا  وحنين ا عفاءات 

 59يحاوه التهبب منها".

 

 

 ثقل اإلقتطاع الضريبي :  -2

و ةعنأي اأ   أأ  كلمأأا ي وفأ، سأعب الرأبي ة زاة ع كهأأاج و اال أا   كأا  سأب ا للتهأأبب منهأاج ه الن أ ة للرأأبائب 

قيأأر امل اشأأأبا و ميأأأز بعأأنم هعاليأأأة ا سأأأعا  ال صأأاعنية اأأأ  ضأأأبائبها ممأأا يجعأأأل ع اهأأأا ونازايأأل يةأأأ ن وطأأأوا ع أأأو 

                                                             
 .295ص ج 2004ةا  قبط ة للنةبج التجلائبج الط عة ا و وج ، التهرب و الغش الضريبي في الجزائر، أاصب مباة  58

 .  108ج ةا  التجمعة املصبية جص مبادئ املالية العامةع ن ال مين القاض ي ج  14
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ا  قاأو  املناق ة سوا يكة  ي و  56لفواوير املنصوص عنها ا  املاةا و يخ  ع و ا  بياءج و العمل اا  الفقير

 ا هالس ح ما.

 عدم استقرار التشريعات الضريبية :  -3

ي  الربي ة ال ي ط قت و لأا وجبهة سااقة    ىات ق وه  ح ن من الربي ة التجنيناج و املةأبب الأ   

و هأ ا 60يرأمن الق أوه التجيأن مأن طأبا املنلفأي "سأنة ص  50يغير أظام  التج ا ي و معنصو  ا  مأنا  قأل مأن 

يعني    ال غيرات النائمة و امل  مبا ال ي حن ت ا  مجاه ال قني  التج ا ي وجعل من  قامرا ب بب ا هباط 

ا  اعنة القواأي  و هو ما  ةى ي و وةأوة أظأام ة أا ي قيأر م أ قب اأ  التجلائأبج هأ ه ال غيأرات يلقأت مأ، مأبو  

ل وط يقية ياصة ا  مجاه يس عابها من طبا املنل  انه، الربي ةج و ال ي  ةت ي و اللمن اعقينات و مةاك

 وةوة عنا عوائ  و وظلمات اي  املنل  االربي ة و ا ةا ا الربيبية.

 و به ا أقوه او  كل ه ه العيوب   هقت املنل  و ةهعت ا  للتهبب من النه،.     

  : عيوب اإلدارة الضربية 

مناأأة اأأا زا اأ  املنظومأأة التج ائيأة و  أأ  اع بأر وسأأيط اأي  املنلأأ  و ال ألطة التةأأبيعية لأإلةا ا الرأأبيبية 

 هنجاح املنظومة الوطنيةج مبو ط امنى أجاعة ا ةا ا.

و       ه، اأاملنل  يلأـأ التهأأبب ها ةا ا التج ائية ا  العالم الثالث    ال ي اعيأ  التج ايأةج هأأ ه النقأائص وأن

 : ا و مثل 

ا وصاه امليناةي اي  املنل  و ا ةا ا التج ائيةج ك لف النقص ا  يعالم املنلفي   الجزئي :اإلنعدام  -

 االربي ة عن طبي  ال حصيل و كيفية ال صبيح.

ون قن الوسائل املكينا ي و  هض  و ق وه ال صبيحات املقنمة لأاج ياصة    أظام  اإلدارة الجبائية : -

و ىلأف     لأأ ا هأاملنل  يجأن أف أ   مأام مجأاه واسأ، للتهأبب الربي ة ا  التجلائب هو أظام وصبيح  و

 عن طبي  ال صبيح الخاطئ.

ي  ا ةا ا التج ائيأأأأة يصأأأأعب عليهأأأأا حصأأأأب املتهأأأأبهي  و اال أأأأا   وظأأأأأب  صــــعوبة حصــــر اإلدارة الجبائيــــة : -

 ا ةصء شأاةا الةأوةج و ي  لم ي م ىلف و قـ عملية التهبب قائمة.

و ي مثأأأأل اأأأأ  املما سأأأأات ا ح يا يأأأأة و الت أأأأاهل اأأأأ  رة الجبائيــــة : ضــــعف التنظــــيت علــــى مرــــتوى اإلدا -

 وحصيل امل  حقات.

 

ي  ا ةا ا اأأأ  التجلائأأأب اعأأأاةي مأأأن عتجأأأل ع أأأو م أأأ وى ال جأيأأأز  ضـــعف اإلمكانيـــات البشـــرية و املاديـــة : -

 و البةب  و ا عوا  و ي ج و ىلف ا  :     املاة  

 ضعف الوسائل البشرية : -أ

                                                             
 .45ج ص 2005ج م كبا وخبعج املبكل التجامع  ااملنيةج ةهعة إشكالية التهرب الضريبي في الجزائرطالبي ةميلةج  24
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ه ه النقطة أجأن وف أيرها اأ  وخصأيص امليزاأيأة مأن حيأث وخصأيص املأوا ة البةأبيةج كمأا    ووظيأ  

و يومامأأا           عوا  مكق ي  و م عاقنين ل  يةعناساو  ال أل ية ع أو الرأمير املوأي و ح أأن آةاء املأأأام 

ؤسأاء مناوأبج لكأن اقأي و يأاله يةةأاء املأنيبيات الفبعيأة و    1985ع و  ح ن وة ج ه ا ناءا من سأنة 

 ؤساء املفتةيات و الق اضات و اا   ا طا ات و املوظفي  يف قنو  ي و ىلفج  قم  نهم م صلو  م اشبا 

اأأأاملنل  و االوعأأأاء الرأأأبيبيج و لأأأ ا اقيأأأت عمليأأأأة وحصأأأيل الرأأأبي ة ضأأأعيفة ةأأأنا    عمليأأأة املباق أأأأة و 

ة و ك لف االن  ة ي و م ابعة ةه، الربي ة ع و املباةعة للنهاوب و الو ائ  ام اسبية و طلب كفاءا عالي

 م  وى الق اضات مما ساهم ا   ه، قيمة التهبب الربيبي.

يطب يهنة الخلينة العامأة للأنوهجه ي عمليأة مبوك أة مأن طأبا  عأوا  ا ةا ا الرأبيبية ال أي  الـرشـوة : -

و مأن     وق ل الأ ات و الأناياج و ه ا أتيجة أقص املباق ة ال نومية و قيأاب  ةأألا م خصصأة لأ لف

 عأوا  التجمأا ملج  ا س اب املكةية ي و التهبب يةعنام البقااة التجمبكيأة و وواطأك ال جأا  و امل أ و ةين و

  م اي  املوظفي  اا ةا ا التج ائية و التجمبكية.

 61 ل :يتحصعيوب طرق ال 

يلتزاما ا  ةه، الربي ة هم  ص اب املأناييل التجلئيأةج حيأث اع مأن مأنيبيات الرأبائب اأ   الفئة ا كتر 

يح يالية لل قاء يعينين وحصيلأا ع و مصاة  سألةج ا  حي  أجن  ص اب  ؤوس ا مواه الك يرا يما سو  طبق 

 عن مصي ة الربائب.

 وت ، التجلائب أظامي  للنه، : ةلاا  و حقيقي.

ةع االن أأأأ ة للنةأأأأاط 150000:  أأأأ  طبيقأأأأة يخرأأأأ، لأأأأأا مأأأأن لنيأأأأ   قأأأأم  عمأأأأاه  قأأأأل مأأأأن  النظــــام الجزافــــي -1

 ال جأأا   )شأأباءج ايأأ،(ج  مأأا هيمأأا يخأأص وقأأنيم الخأأنمات هأأ    قأأم ا عمأأاه يخرأأ، لأطأأا النظأأام يىا كأأا 

 ةع.8000يفوق 

ةعج  مأأأأا هيمأأأأا يخأأأأص 150000: يخأأأأص الةأأأأبكات و  قأأأأم ا عمأأأأاه لملهأأأأباة الأأأأ   يفأأأأوق  النظــــام الحقيــــق -2

 ةع.8000الخنمات ه ي وفوق 

ص ي أأأاعن ع أأأأو الأأأأ حكم  ي  النظأأأام التج أأأأا ي التجلائأأأأب  يع مأأأن ع أأأأو الو أأأأائ  ام اسأأأبيةج لكأأأأن ام أأأأيط

املنلفي  االتجلائب ين مو  للنظأام التجلااأ  اأ  كأو   الفو   ا  ظاهبا التهبب الربيبيج و ل لف ه   معظم

 ال صبيحات قير منعمة االو ائ  ا   اوية.

 

 

 إرتفاع النرب الضريبية :  -ب
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يواة  املموه مةنل الربي ة املبوفعة من ةأة و الواةب ال   يجب ووةي   من ةأأة  يأبىج لأ لف ي أ عمل كأل 

ياصأأأأة اأأأ  الأأأنيل الأأأوطني و عأأأنم وناسأأأب ا سأأأعا  مأأأأ،  الوسأأأائل ل فأأأاة  هأأأ ه الرأأأبي ة و عأأأنم الرأأأغط التج أأأا ي

 القن ات ال نليفية ا هباة.

الرأأأغط التج أأأا ي هأأأو ة أأأ ة ا ق طاعأأأات العامأأأة مقا أأأأة اأأأنيل املنلأأأ .و انأأأاءا عليأأأ   تعريــف الضـــغب الجبـــائي :

 62يمكن يعطاء العالقة ال ي اي  الربي ةج النيل و الرغط كما ا  املعاةلة ال الية : 

 ئي = الضريبة / الدخلالضغب الجبا

و و وق  ة ةتها ع و الطبيقة ال ي يخبةأا كل منل ج يى    العالقة لا ت يالية مأن النفأ،    املنلأ  يقأوم      

ااملقا أة اي  قيمة الربائب ال ي ينهعأا و اي  ةيل ج و يح  اثقل الربي ة من ياله أقص منايلي  امخصصة 

 لإلةيا  و ا ح ياط.

و        املنل  انه، الربي ة ع و ح اب الرغط الربيبي ال   ي حمل  يوضأ، عالقأة اأي  ا ق طأاب ه ىا قام      

ةيلأ  ه أأ  ي عأأي  ا خفأيض ال نلفأأة الرأبيبية ام لأ  الخأأنمات املقنمأة مأأن التجأأات ام ليأة و ام صأأل عليهأا مأأن 

 النولة و هو ما يعطينا العالقة اآلوية : 

 الخدمات املقدمة( / الدخل. –الضغب الجبائي = )الضريبة 

و ي و ةاأب الرغط الربيبي الفبة ج يوةن ضغط ضبيبي وطني يح ب وه  العالقأة اأي  ا ق طأاب الرأبيبي      

 (.PNBالك   و الناو  القومي الخام )

 الضغب الضريبي = )مجموع اإلقتطاعات(/ الناتج القومي الخام.

لرأأأبيبي الأأأوطني ص يمكنأأأ  ال ع يأأأر عأأأن وز  ال نلفأأأة الرأأأبيبية و يجأأأب ال أأأ كير مأأأن ةأأأأة  يأأأبى اأأأو  الرأأأغط ا     

مأأأأأن كاهأأأأة ا مأأأأأة    هأأأأ ه ال نلفأأأأأة منعنمأأأأة وهأأأأأ  ال عبيأأأأ ج و امأأأأأا    املصأأأأا ي  العموميأأأأأة م أأأأاوية ي أأأأأو  ام  ملأأأأة

 مناييل عمومية ه   الربي ة ما    يص عنصبا من ه ه ا ييرا.

 هباة.يى ص يمكن ال نيث عن العبئ الربيبي يص ع و ا  

 الفرع الثاني : األسبـاب غيـر املباشـرة.

 األسبـاب النفريـة و اإلجتماعيـة :  -1

قال أأأا مأأأا اعأأأوة  سأأأ اب التهأأأبب ي أأأو ةواهأأأ، ىاويأأأة و أف أأأية و  يالقيأأأة يى يأأأبى الأأأ عض    ال أأأبب البئاسأأأ ي 

للغأش الرأأبيبي هأأو ضأأع  امل أأ وى ا يال أأ  و م أأ وى الأأو   الرأأبيبي لأأنى املنلفأأي ج و هأأو شأأ يء مالحأأ  اأأ  

سأأ عما  ج عكأأ  شأأعوب ةنأأوب ال حأأب ا اأأيض امل وسأأط.. و ال أأي اع بأأر ةوص م خلفأأة وحأأت وقأأ، الرأأغط ا  

حيأأأأأث ينفأأأأأي بعأأأأأض هأأأأأكصء كأأأأأل هأأأأأ ا ليككأأأأأن     63الأأأأأنوه الةأأأأأمالية حيأأأأأث هنأأأأأامل  قأأأأأل حأأأأأنا التهأأأأأبب الرأأأأأبيبيج
                                                             

 .128ج ةا  النهرة العبهيةج ايروتج ص النظت الضريبيةع ن املنعم هوز ج  62
 .48ساا ج ص طالبي ةميلةج مبة،  63
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و     ا ينيولوةيات و الو  ج وا ق صاة لا ت يص  س ااا وخل  التجو املالئم لقيام ا س اب البئا ية للتهبب 

 ا ييره.و ميناأيزمات   ال ي لأا عالقة م اشبا االتجأاز ا ةا   

لكأأن هأأ ا ص يمنأأ، مأأن ال وكيأأن اأأو  ضأأع  امل أأ وى ا يال أأ  و يةعأأنام  و ضأأع  م أأ وى الأأو   الرأأبيبي 

يع بأرا   هأأم ام فألات   ونأأاب مثأل هأأ ه ال حأايالت و ا كتأأر شأأيوعا اأ  االةأأأاج ىلأف    عأأنم هأأم الكثيأأر مأأن 

الثقأأأة اأأأ  مكس أأأاتهاج   أأأب ع أأأو مأأأنى ا هأأأباة للأأأنو  الأأأ    صأأأ حت ولع أأأ  النولأأأة ال نيثأأأة يضأأأاهة ي أأأو هقأأأنا  

نةا  وعيأ  املأنةي و يق الأم ع و ةهأ، الرأبائب    و أ  الفأبة امأأام النولأة و ةو هأاج و  ق أ  امكس أاتها يحأ

و يكيفاأ ج و من  معامالو  و م اهماو  وجاه "هالو   اوةأوة النولأةج و ال أ  املنأي يعأنا  مأن اأي  الربيبي 

و          ظأأأيم وطنأأأيج وةأأأب  يأأأ ها يعأأأي  ا ع  أأأا  اأأأ   سأأأم ال ياسأأأة املاليأأأة القأأأوى النف أأأية ا ساسأأأية لنأأأل ون

 64الربيبية.

وص زالأأت هنأأامل عوامأأل يغلأأأب عليهأأا ا ع قأأاة اأأأو  الرأأبي ة آةاا يه قأأا  الةأأعوب و لأأأ ا وةأأب التهأأبب مأأأن 

أحطأاط الثقاهأأأي     ةهعأأا كوةأ  مأن وةأأوه املقاومأةج ص  كتأر و ص  قألج يضأأاهة ي أو التجأأل امل فاأ ي اأأ  الأ الة و ا  

ال   يعن عنصبا هاما ا  يأتةا  مثل ه ه ال جاوزات  و املما سات هنلما كا  الو   ك يرا  و قويأا كأا  ا مأل 

 كبر ا  يل  وجا ب مع ج ه ا ي و ةاأب ا ع قاة او  سبقة النولة ص اعن سبقة مأاةام امل أبوق هأو شأخص 

  هأأو سأا ق أليأ  و شأبي ج لأم ي أبق يص النولأة ال أي و عأنى معنو ج ص وك ب هي  ه ه املعامالتج األ اأالعك

    ونو  شائا مجبةا.

يضاهة ي و كل ه ا هنامل  يرا  س اب ية ماعية وجعل املنل  يتهبب من آةاء الربي ة و    عنم وةوة 

اسة عنالة ضبيبية مط قة ع و واق، الناس ل لف ي نو  لني  حاةة و ماة،ج و املنل  االربي ة يبى    ال ي

الرأبيبية انأل يةألتهأأا ص يمكنهأا وأأوهير و وحقيأ  عنالأأة ية ماعيأةج يص  أأ  مأأن  هأناهأا ال قليأأل مأن ال فأأاوت 

اي  الفئات ا ة ماعية و وحقي  ورامن ية ما   و وطني اي  مخ ل  هئات امتج م،ج و ا  ه ا الصنة قامت 

نيبيأة العامأة للرأبائب هناأأت الن أائ  : النولة اوض، يس بيا  طبح   ع و الخاضعي  للربي ة عن طبي  امل
65 

 من مجموب املنلفي  يع برو  الربي ة أنليفا و واة ا ضبو يا. 57.9%

 من مجموب املنلفي  يع برو  الربي ة م اهة ل غطية أفقات النولة. 30.2%

 من مجموب املنلفي  يع برو  الربي ة لل نظيم ا ق صاة . 2.9%

 الربي ة  ةاا من  ةوات ال رامن الوطني.من مجموب املنلفي  يع برو   9%

                                                             
 .40ةواالية يح ج مبة، ساا ج ص 64
 . 7ج ص 2006ج م كبا وخبع لا اة ج مناهج قيام التهرب الضريبيوومي كبيمةج  65
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و           و اأ  أفأ  الوقأت ووةأن أقطأة ية ماعيأة و عقائنيأة هامأةج    سأبب يأاص االتركي أة ا ة ماعيأأة      

العقائنيأأأة للمج مأأأ، التجلائأأأب ج همأأأثال اأأأ  مج معنأأأا أجأأأن    الكثيأأأر مأأأن املنلفأأأي  ص يع قأأأنو  بةأأأبعية قأأأبض 

 النظام املط   ا  امتج معات الغبهيةج حيث    لنل مج م، وبكيب   الخاصة.الربائب انف  ا سلوب  و 

 أسبـاب إقتصاديـة :  -2

 الوضع اإلقتصادي العام :  -أ 

ي  هتأأرات الك أأاة و ا زمأأات ال أأي يةأأأنها ال لأأنج اعمأأل ي أأو يأتةأأا  التهأأبب الرأأبيبي و زياةوأأ  ب أأبب قلأأأة 

القأأأن ا الةأأأبائية لملهأأأباة و اال أأا   زيأأأاةا ح اسأأأيتهم   وفأأأاب النقأأوة و يأخفأأأاض مأأأناييل املنلفأأأي ج و وأأنهو  

اء و ا أ عأاو ا ق صأاة  يأأم اأ  هتأرات الب عا سعا ج ممأا يصأعب ع أو املن جأي  أقأل عبأئ الرأبي ة ممأا يأنه

يقل ميل املنلفي  للتهبب الربيبي ب بب كترا النقوة و ي وفاب املناييل و وح ن القن ا الةبائية لملهباة مما 

مح للمن جي  انقل عبئ الربي ة ي و امل أتهلكي ج عأن طبيأ   هأ،  سأعا  املن جأاتج هينأو  الأناه، النفسأ ي ي 

 66منخفرا لنى املنل .

 الوضعية اإلقتصادية للمكلف :  -ب 

اعأأن الوضأأعية ا ق صأأاةية للمنلأأ  سأأب ا  ئا أأيا للتهأأبب الرأأبيبيج حيأأث أجأأن    التهأأبب الرأأبيبي اأأ  ال لأأنا       

 ) ةو  مبوفعة( يقل عن  ا  النوه النامية.امل قنمة 

كمأأا    عأأنم ونظأأيم ا ق صأأاة الأأوطني و يأتةأأا  ا ق صأأاة املأأواز ج يأأكة  ي أأو يسأأ مبا ية و زيأأاةا  تجأأم التهأأبب      

و        ىلف    ال وق املواز  ي قـأ بعيأن عأن كأل مباق أة ضأبيبية  يأن ونأو  ا  هأاح امل حصأل عليهأا يفيأة و سأبية 

 خر،    يق طاعات ة ائية.ا لف ص و

 الفرع الثالث : أسبـاب متعلقـة بمبـادئ الضريبيـة

قن اةنل الربي ة  قم  نها مو ةا  ساي ي للنولةج عبئ  قيل ع و املنلفي  بهاج و لأ ا صان    و ماش   ال ياسة      

ا ق صاة  و      مة ا  ال حصيل الربيبية م، امل اةئ ال ي أط   ع و هبض الربي ة و    : العنالةج اليقي ج املالء

 ا  النفقة.

 العـدالـة :  -1

"ي  مةنل العنالة ا  هبض الربائب من  كتر ا شناليات املطبوحة و ه ا أتيجة  يأ الا واقأ، هأبض 

 67الربائب سواء من الناحية النف ية  و القن ا ال مويلية"

 

                                                             
 .15ج16ص  ،مبة، ساا ، أاصب مباة 66
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ا  وحمل ا ع اء العامة و ي و ش يء من  يكة  عنم وحق  العنالة الربيبية ا  ال ط ي  ي و عنم الت او  

ال ع   ا  ال حصيلج و ي و ووسي، حنا الفوا ق اي  الط قاتج و اال ا   هالتهبب الربيبي ظاهبا ية ماعية 

يطيأأأرا ومأأأ  ا ق صأأأاة القأأأوميج و وفأأأوت ع أأأو النولأأأة ونفيأأأ  سياسأأأتها  هأأأناهأا و  قباضأأأأا ال نمويأأأةج أظأأأبا 

ل صائل و موا ة مالية من املفبوض ووهيرها ق ل النظام الربيبيج ك لف قن لفقنا  الخلينة العامة للنولة 

شأأنل زيأأأاةات اأأ   ع أأاء  هأأباة بعأأأض الفئأأات مأأن التجمأأأأو ج ممأأا ينفأأي سأأأياةا   وأأنعك  آ أأا  التهأأبب الرأأأبيبي اأأ

 68م اةئ العنالة الربيبية ا  ال ط ي ج مما يحفل ع و مما سة التهبب الربيبي.

 اليـقـيـن :  -2

ن ام أأأأن  اليقأأأأي     يعأأأأبا املمأأأأوه ع أأأأو سأأأبيل ال وكأأأأن ةو     قمأأأأوض مأأأأا يجأأأأب    ينهعأأأأ  و م أأأأـأ و    يقصأأأأ"     

اع   ب بب ا يطاء املبوك ة من طبا  مصي ة  و يةا ا معينةج و ه ا من  ةل حماية حقوق  من    والعب  و

و ه ا ما            يق صاة  م واصل و ةاةامل يرين ا ةا يي  لأ ه الربي ةج لكن ه ا امل ن  ي طلب يعالم قاأوةي و 

 وف قب يلي   قلب ا ةا ات الربيبية و الأيآت املالية 

 في التحصيل :  املالئمة -3

و يقصن بها ضبو ا ونظيم قواعن ضبيبية بةنل ي الءم و ظبوا املنلفي  بهاج و ا أيل ةهعأا ياصة ما ي عل       

قاعأأأنا الأأأنا منهأأأا وجنأأب اع أأ  ا ةا ا الرأأأبيبية اأأ  يسأأأ عماه  اموعأأن ال حصأأيل و طبيق أأأ  و يةباءاوأأ ج و  أأ 

سلطتها هيما ي عل  ا ةباءات ال صفية و ال حصيل و يي يا   ساليب ص ا بب ضب  للمموه يضاهة ي و ه ا ه ي 

ص    احاةة يليهاج كما ا أاعن ع أو وأنقي  ح أاب الرأبي ة ةو  وأبمل    اخلينة النولةج و وفوق عليها  و  ص ورب

 69اغ للتهبب منها."هب 

 اإلقتصـاد فـي النـفـقـة :  -4

و ةعنأأي اأأأ  وحصأأأيل الرأأبي ة اطأأأبق ص ونأأأو  ونليفيأأأة  ةا ا الرأأبائبج  أأأأ  اأأأ  حالأأة سأأأياةا يةأأأباءات و وأأأنااير      

يةا ية معقنا ه   ىلف ينل  النولة أفقات قن و جاوز حصأيلة الرأبائبج و لرأما  هعاليأة الرأبي ة ا ع  ا هأا 

 مو ةا هاما االن  ة للنولة صان من مباعاا ه ه القاعنا.

لأ ا أجن     النوه النامية وحبص ع و يقامة ةأاز ضبيبي هعاه ي  خنم ما  مكن من ا ساليب العملية لبهح      

الوقأأتج و ا ق صأأاة اأأ  ال نأأالي ج حيأأث  نهأأا ص ا أأت عن العناصأأب الكفأأكا ىات ا ةأأو  املبوفعأأة و يأمأأا يجأأب  هأأط 

 70ىلف امبةوةية هكصء.

 

 

 

                                                             
 27ج  ص 2005م كبا وخبعج املبكل التجامع  املنيةج الضريبة و  دورها في تحفيز اإلستثمار،، ع    ةمعة 68
 57طالبي ةميلةج أف  املبة، ال اا  ج ص  69
 .28ع ن امتجين قن  ج مبة، ساا ج ص  70
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 خالصـة الفصـل

التهبب الربيبي ظاهبا قنيمةج اعاةي منها  النوه امل قنمة و النامية وا  كا  ىلف ان ةات م فاووة  ي  ظاهبا       

حيث  ض ت مةكال حقيقيا ي طلب عالةأا أاةعأا يحأوه ةو  الت أاب ال اصأل اأ  مجأاه  ةاء ال قأوق و اصلتأزام 

 االواة ات .

و العوامل امل نايلة و املترااطة هيما اينها  يصعب هالتهبب الربيبي ظاهبا مبضية    أ اع ةملة من ا س اب      

وحنينها انقة ج و أظبا لالةعناسات ال ل ية امل عنةا ال ي وتروب عنها يصوصا مأن النأوا   املاليأة  اصق صأاةية  

واصة ماعية جهقن عمنت مخ ل  ا أظمة الربيبية ع و  العمل بغية ييجاة ال لوه الالزمة صستئصالأا   و ع و 

 قل  ال قليل من حنتها بهنا والا  آ ا ها ال ل ية .ا 

همناهحة التهبب الربيبي لا  اا مب الأي  أظبا لملشناه ال ي ي خ ها و ال قنيات امل  عة من طبا املنلفي  ا       

 اس عماه الطبق اصح يالية ج ومتجابهة ه ه اآلهة يجب معبهة ةوهبها و ال ي وقوم ع و   بعة قوائم :

 ات واض ة و يةباءات شفاهةاةبيع. 

 ضأبائب و  سأوم مع نلأأأة. 

  ةأأأاز و ك ء أأأأليأأأ. 

 .عقأأأأوهأأأات شأنيأأأنا 
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 الفصل الثالث

 دراسة حالة الخزينة العمومية لوالية مستغانم

إن الخزينة العمومية بإعتبارها أهم املنشأة املالية املكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل      

العمليات املالية وذالك عن طريق تحصيل املوارد املالية إلتفاقها في مختلف امليادين اإلقتصادية و اإلجتماعية 

ية العادية والتي تتضمن أنواع مختلفة منها الضرائب املباشرة فمن بين املداخيل التي تدعم الخزينة هي الجبا

   .والغير مباشرة

بعد أن تطرقنا سابقا إلى الضريبة مفهومها ، أنواعها و أهميتها بالنسبة لالقتصاد الوطني و إلى أسباب التهرب و      

صل عرض أهم التحصيالت الضريبي و أثاره االقتصادية ، االجتماعية و املالية سنحاول من خالل هذا الف

-96نية الدولة خالل الفترة و أهميتها بالنسبة مليزا مستغانمالجبائية على مستوى الوطن و على مستوى والية 

2005 . 

كذلك سنحاول إدراج بعض اإلحصائيات الخاصة بالتهرب الضريبي خاصة في السنوات األخيرة ، وإلى أهم      

 شكلة .الوسائل املستعملة ملكافحة هذه امل

و لتطبيق ما قدمناه في الجانب النظري قمنا بدراسة تطبيقية على الخزينة العمومية لوالية مستغانم وقسمنا      

 هذا الفصل إلى مبحثين:

 .خزينة والية مستغانم 

 .واقع التهرب الضريبي في الجزائر 
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 خزينة والية مستغانم  : املبحث األول 

نشأة الخزينة العامة والوكاالت املالية التابعة لها ، كما نحاول  في هذا املبحث أن نسلط الضوء على سنحاول      

 أيضا أن نبرز العالقة بين هذه األخيرة مع قابض الضرائب ومختلف املكاتب عبر واليات الجزائر.   

 ف ملصلحة الوكاالت املاليةنشأة الخزينة و تعري : املطلب األول 

و            مع ذكر مختلف املصالح و الوكاالت ماهية الخزينة العامة لوالية مستغانم  في هذا املطلب إلى نتطرق      

 .املديريات املالية التابعة لها
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 :(III-1) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : إحصائيات  مديرية الخزينة العمومية لوالية مستغانم.
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 نشأة الخزينة العامة   : األول الفرع 

 تم إنشاء مصلحة املحاسبة املركزية للخزينة. 1986سبتمبر  2من تاريخ  225 -86من املادة رقم 

 ( . TP( و الخزينة الرئيسية )TCتم إنشاء الخزينة املركزية ) 1988في ماى 104-88من املادة رقم 

و األنشطة املحلية في املديرية املالية و تجمعها داخل تم إنشاء املصالح أو األقسام  1987من سبتمبر  29في 

 الوالية.

تم إنشاء املصالح الداخلية للخزينة ، فتحت تحت إشراف مدير  1990جوان  23من  189-90من املادة رقم 

 : الخزينة املركزية و األقسام الداخلية للخزينة و تتمثل في

  (D.R.T )_ املديرية العامة للخزينة

 (T.C )املركزية _ الخزينة 

 (T.P)_ الخزينة الرئيسية

 (T.W)_ خزينة الوالية 

 املصالح و الوكاالت املالية التابعة للخزينة : الفرع الثاني

 : يتمثل دورها عامة في : (D.R.T)مديرية العامة للخزينة  .1

 . العمليات املالية الخاصة بالدولة 

 . تهتم بكل األنشطة الخاصة علي مستوى الخزينة 

 . التدخل في كل العمليات و األنشطة العمومية 

 .االقتراحات و كل األنشطة علي مستوى الخزينة أو الوزارة املالية 

 . اقتراح الوسائل التحسينية 

  املشاركة و السهر و توثيق العالقة املباشرة باملصالح املركزية و مديري الخزائن و توجيهم الى تحسين

 التسيير.

  التطبيقي املطبق من طرف املديرية املركزية.ضمان و فحص البرنامج 

 يتمثل دورها عامة في . : (T.C )الخزينة املركزية  .2

  تنفيذ كل العمليات الخاصة باإليرادات و النفقات و امليزانية الخاصة باملوظفين و العتاد املركزي و

 الخاصة بالتعليم الوطني.

 .فتح حسابات في الخزينة لألشخاص 

 املنفذة من قبل مصالحها الداخلية. تسجيل كل الحسابات 

 .املحافظة على الوثائق الثبوتية التي ترفق مع العمليات 

 و يتمثل دورها عامة في  : (.T.p ).الخزينة الرئيسية 3



دراسة حالة الخزينة العمومية لوالية مستغانم                                      الفصل الثالث:                                                      

 

52 
 

 .القيام بالعمليات املتعلقة باألجور و املنح علي مستوى املتقاعدين أو املنح الخاصة باملجاهدين 

  الداخلية و تلك املتعلقة بالنفقات و اإليرادات.التأكد من العمليات 

 .دراسة و تحضير البرنامج 

 مكاتب علي األقل. 3 إلىمكاتب  8كل من الخزينة املركزية و الخزينة الرئيسية تحتوي كل واحدة منهما علي 

 لها مهمة تتمثل دورها في . :((Tw .خزينة الوالية4

 رادات. تنفيذ كل العمليات الخاصة بالنفقات و اإلي 

 .تنفيد ميزانية الدولة والحسابات الخاصة بالخزينة وامليزانية الخاصة بالوالية و النفقات العمومية 

 .فحص و تفتيش النفقات املمنوحة مسبقا 

 .التأكد من تمركز العمليات من طرف مصالحها الداخلية و الحسابات املطبقة من محاسبيها العموميين 

  بوتية.يرادات إلى الخزينة و الحفاظ على أوراق الثاإل متابعة و التأكد من دخول كل 

 األماكن املعنية بها. من طرف خزينة الوالية إلى السهر و التأكد من وصول كل التحويالت املرسلة 

 فكل القوانين املطبقة في خزينة الوالية تكون مدرجة في الجريدة الرسمية للديموقراطية الشعبية الجزائرية.

 اء الخزائن معينون من طرف وزير االقتصاد.كل مدر  : مالحظة

 املطلب الثاني : طرق تمويل الخزينة 

 كيف يمكن للخزينة العامة االختيار بين التمويل النقدي التمويل املالي ؟

املعروف عادة أن الخزينة تحتاج إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين املالية  السنوية  -

 املصاريف اإليرادات املترتبة على السنة السابقة.باإلضافة إلى 

إذن الحاجة للتمويل تنشأ من الخلل بين املوارد و املصاريف بشكل مؤقت و نهائي يبقي للخزينة دراسة  -

 األسلوب الذي يحصل به عن األموال.

تغراق وقت طويل اللجوء إلى االدخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل االدخار من السوق املالي، زيادة على اس -

 حتى يتحقق.

ع خطر الزيادة في في حين أن التدخل في السوق النقدي يوفر النقد فورا ، أو اللجوء إلى اإلصدار النقدي م -

 .الكتلة النقدية

 .العامة تمويل نقدي و تمويل مالي يظهر مما سبق أن للخزينة

 

 

 

 التمويل النقدي للخزينة العامة : -1



دراسة حالة الخزينة العمومية لوالية مستغانم                                      الفصل الثالث:                                                      

 

53 
 

خزينة العامة على دورها كمتعامل مالي للدولة ، أي أنها صندوق يجمع كل إيرادات تركز النظرية التقليدية لل

امليزانية ويقوم بدفع املصاريف امللزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي ، تسير الخزينة العامة الديون العامة 

 باللجوء إلى النظام املصرفي لتغطية جزء من واجباتها للتمويل .

يكي له دور الخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية للخزينة ، فإنها تعتبر بنكا ألن لها إمكانية أما التحليل الدينام

 .من استخداماتها –ضئيال  –ا جزءا خلق النقود املعدنية و بذلك فهي تمويل نقدي

املالي (  إضافة إلى ذلك فإن الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ) ودائع ، قروض في السوق النقدي و 

 منبعهما قد يكون نقدي أو مالي .

 مساعدات البنك املركزي للخزينة العامة :  -

تأخذذ هذذذه املسذذاعدات صذذفتين : مسذذاعدات مباشذذرة و مسذذاعدات غيذذر املباشذذرة .األولذذى : هذذي موضذذوع اتفذذاق بذذين      

 سلطات البنك و الدولة ، ويخصص لها بند في ميزانية البنك املركزي : قروض للخزينة العامة ، تمثل في ميكانيزم 

Planche à Billet   تغيير سعر الصرف .الثانية :  تتمثل في الشراء أو و ما يمكن للخزينة أن تستفيد منه من جراء

 . Bons de trésorأدونات الخزينة   Prise de Pension األخذ ألجل 

تشاااااارن البناااااون الثانوياااااة داااااز التمويااااال النقااااادي للخزيناااااة العاماااااة ل كتتاااااا  ألدوناااااات الخزيناااااة ع ااااا  حساااااا ا  م  -

 الجارية :

بصفة و ،نقود مركزية أو بصفة غير مباشرة إلى ارتفاع الكتلة النقديةهذه العملية قد تؤدي مباشرة إلى إصدار      

غير مباشرة إلى ارتفاع الكتلة النقدية إذا ذهبت النقود إلى تغذية ودائع بنكية األمر الذي يؤدي إلى تحرير مفعول 

دونات للخزينة إلذى مضاعف الودائع ، فتزيد الكتلة النقدية بذلك ، لكن إذا ذهبت النقود الناتجة عن اكتتاب اال 

 .زي فهذا يزيد من الكتلة النقديةامتصاص جزء من الدين العام تجاه البنك املرك

 التمويل املالز للخزينة العامة :-2

 يتم هذا بثالث طرق أساسية هي : 

 .مكتتبة من طرف الخواص و املستجدة موضعيا.  sur formuleإصدار ادونات الخزينة -

اللجذذذوء إلذذى ودائذذع أو اكتتذذاب ادونذذذات الخزينذذة علذذى الحسذذذاب    Emprunt nationalإصاادار قاارد للدولااة   -

 الجاري من طرف صناديق االدخار .

 الخزينة العامة والسوق النقدي :  -

 تشارك الخزينة في السوق النقدي بصفة مباشرة و بصفة غير مباشرة .       

 ات تكتتذب مذن طذرف املؤسسذات املاليذة عذن تشارك الخزينة العامة في السذوق النقذدي عنذدما تصذدر أدونذ

طريق املناقصة ، تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق و يؤدي ذلك إلى رفع الطلب على البنك املركذزي 

 في عملية إعادة التمويل .
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  تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عمليذة تذؤدي إلذى تحويذل النقذود مذن الذدائرة البنكيذة إلذى دائذرة

خزينة العامة " دفذع الضذرائب و الغرامذات " التحذوالت البنكيذة لفائذدة البريذد و هذي عمليذات تذنقص مذن سذيولة ال

 البنك .

نستخلص أن نشاط الخزينة ، عامل لسيولة البنكية ، يذؤثر علذى إعذادة التمويذل البنكذي أو علذى مقذدرة النظذام      

زينذة العامذة فذي نفذو الوقذت كمسذاهم و كعامذل مذؤثر فذذي املصذرفي علذى التذدخل فذي السذوق النقذدي ، هذذا أظهذر الخ

 السوق النقدي.

 مستغانم: نظرة تقديرية عن تمويل الخزينة لوالية  املطلب الثالث

بعذذد تحللينذذا إليذذذرادات العامذذة للخزينذذذة علذذى املسذذتوى الذذذوطني سذذنحاول فذذذي هذذذا املطلذذب  القيذذذام بذذنفو التحليذذذل      

 كدراسة حالة.مستغانم ولكن على املستوى املحلي بأخذنا لوالية 

مذذذن خذذذالل هذذذذا املطلذذذب سذذذنحاول تسذذذليط الضذذذوء علذذذى مختلذذذف إيذذذرادات خزينذذذة الواليذذذة بذذذاختالف أنواعهذذذا لكذذذي      

 نتوصل إلى نوع الضرائب الذي يساهم بأكبر قدر ممكن في تمويل الخزينة .

 –مذذار   –فيفذذري  –أشذذهر و هذذي علذى التذذوالي ) جذانفي  4ملذدة  مسذذتغانمسذتقوم بدراسذذة مذدا خيذذل خزينذذة واليذة      

 أفريل (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015: مداخيل خزينة والية مستغانم لسنة  (III-1) جدول رقم

 دج : الوحدة
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 التعيين  جانفي فيفري  مارس أفريل املجموع

ناتج  74774255.19 87545463.57 118373675.87 74749214.18 355442608.81

الضرائب 

 املباشرة

ناتج  12577373.29 10707306.71 14249543.76 11093514.75 487273251

التسجيل 

 والطابع

ناتج  133669806.44 98630764.25 91144697.01 114127846.18 437573113.88

الضرائب 

املختلفة ع   

 األعمال

ناتج ضرائب  209607.71 751889.68 305391.45 319880.00 1586788.84

 غير مباشرة

نواتج ومدا  2608170.85 4906640.75 6331972.36 7866992.45 21713776.42

خيل أم ن 

 الدولة

مدا خيل  1956670.51 26427554.45 3530057.71 260958216.81 60930251.92

مختلفة 

مليزانية 

 الدولة

 املجموع 255795893.99 205184829.41 234035338.16 260958216.81 925974278.37

.مستغانمة املصدر : إحصائيات  مديرية الخزينة العمومية لوالي  

 

 

 

 

 

 

 2015  بين نسب مداخيل الخزينة  السنة ت: (III-2) جدول رقم

 املئويةالوحدة: النسبة 
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 املجموع  أفريل  مارس فيفري  جانفي  التعيين 

 38.39 28.65 50.58 42.67 33.12 ناتج الضرائب املباشرة

 5.26 4.25 6.13 5.22 5.57 ناتج التسجيل والطابع 

ناتج الضرائب املختلفة عن 

 األعمال 

59.2 48.07 38.94 43.73 47.26 

 0.17 0.12 0.13 0.36 0.09 ناتج ضرائب غير مباشرة 

 2.34 3.02 2.71 2.39 1.15 نواتج ومداخيل ام ن الدولة 

 6.58 20.23 1.51 1.29 0.87 مداخيل مختلفة مليزانية الدولة 

 100 100 100 100 100 املجموع
 إحصائيات  مديرية الخزينة العمومية لوالية مستغانم.املصدر : 

خالل شهر جانفي ، فيفري ، أفريل  مستغانمأن أهم موارد الخزينة لوالية  الجدول أهم ما يمكن قوله حول هذا   -

( % أمذا فذي شذهر مذار  فكذان 43.73-48.07-59.2هو ناتج الضرائب املختلفة على األعمال بنسب تتراوح ما بذين : ) 

أمذذذا فذذذي ،%  38.94، ثذذذم نذذذاتج الضذذذرائب املختلفذذذة علذذذى األعمذذذال بنسذذذبة  %  50.58نذذذاتج الضذذذرائب املباشذذذرة بنسذذذبة : 

 % ( . 20 -%  0.09املداخيل األخرى فكانت نسبها تتراوح ما بين ) 

 ( .2016: نسب مدا خيل الخزينة لسنة )  (III-3) الجدول رقم 

 .الوحدة : النسبة املئوية 

 البيان جانفي فيفري  مارس أفريل املجموع

100  %  ناتج الضرائب املباشرة 21.04 24.63 33.30 21.03 

100  %  ناتج التسجيل والطابع 25.81 21.79 29.45 22.77 

100  %  ناتج الضرائب املختلفة ع   األعمال 30.55 22.54 20.83 26.08 

100  %  ناتج ضرائب غير مباشرة 13.21 47.38 19.25 20.16 

100  % ومدا خيل أم ن الدولة نواتج 12.01 22.60 29.16 36.23   

100  %  مدا خيل مختلفة مليزانية الدولة 03.21 04.34 05.79 86.66 

100  %  املجموع 24.38 22.16 25.27 28.19 

 مستغانمإحصائيات  مديرية الخزينة العمومية لوالية املصدر : 

أما في األشهر  ،%   33.30نالحظ من أن أكبر نسبة يحققها ناتج الضرائب املباشرة كانت في شهر مار  بنسبة      

أفريذذل فكانذذت متقار ذذة ، وكذذذا بالنسذذبة ل: نذذاتج التسذذجيل و الطذذابع فكانذذت فذذي شذذهر مذذار  أيضذذا  –جذذانفي ذ فيفذذري 

 %.  29.45بنسبة 

%(  لتشذهد   30.55أما ناتج الضرائب املختلفة على األعمال فبالنسبة املرتفعة حقيقتها في شهر جانفي بنسذبة )  -

 .%(    47.38فيما بعد نتائج الضرائب غير املباشرة في شهر فيفري بنسبة ) 
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 )           ب لشذهر أفريذل بذذذ :لتحقق املداخيل املختلفة أكبذر النسذ 32-29لتبقى املداخيل األخرى متفاوتة ما بين       

86.66.)% 

  2016-2015-2014للسنوات  مستغانممدا خيل خزينة والية  : (III-4) الجدول رقم

 % 2016 % 2015 % 2014 البيان 
 86.36 1787271657.63 95.36 3045063801.62 93.15 2.835551.293.37 اإليرادات الجبائية 
حاصل الضرائب 

 املباشرة 
1.164.661.814.71  1.160294711.34  1.19891.173.06  

حاصل التسجيل 

 و الطابع 
1.1831233.70  191396834.03  201947729.10  

حاصل الرسوم 

 ع   الرقم األعمال 
1.184152053.86  1.692788284.98  379123685.92  

حاصل الضرائب 

 غير املباشرة 
5560191.10  583970.67  7284069.55  

اإليرادات غير 

 الضريبة 
208392658.80 6.85 148326460.24 4.64 282381551.88 13.64 

حاصل دخل 

 األم ن الوطنية 
131603837.55  93857188.11  180914868.15  

الحاصل املختلفة 

 للميزانية 
76788821.25  54.469272.13  101466683.75  

 100 2069653209.51 100 3198645361.26 100 3043943952.17 املجموع الك ز 
 .مستغانمبناءا على إحصائيات مديرية الخزينة العمومية لوالية  طالبةمن إعداد ال املصدر :

 من خالل الجدول يمكن استخالص النتائج التالية :

  لزيادة % و هذا راجع  1.05بنسبة  2015إلى سنة  2014أن إيرادات امليزانية العامة قد ارتفعت من سنة

  .%  أي زيادة في الرسوم على رقم األعمال و التسجيل والطابع1.07اإليرادات الجبائية بنسبة 

  ودلك لالنخفاض 2015%  مقارنة بسنة  0.64ب  2016في حين أن اإليرادات قد انخفضت سنة ،

 % . 0.57الحاصل في اإليرادات الجبائية بنسبة 

 نخفضذة فذي جميذع السذنوات مقارنذة بذاإليرادات الجبائيذة  حيذث كما نالحظ أن اإليرادات غير الضذريبية م

 .2015% سنة   95.36%  مقابل  4.64% و  93.15% مقابل  6.85تقدر ب  2014كانت سنة 

  تعتمذذد فذذي إيراداتهذذا  نممسذذتغا%   و هذذذا مايذذدل علذذى أن  86.36مقابذذل  %  13.64فكانذذت  2016أمذذا سذذنة

 .اإليرادات غير الضريبيةئية أكثر على اإليرادات الجبا

 الثاني : واقع الت ر  الضريبي دز الجزائر  املبحث

لقذد شذذكلت التحذذوالت االقتصذذادية و االجتماعيذة التذذي عرفتهذذا الجزائذذر خذالل السذذنوات األخيذذرة العامذذل األسا ذذ ي      

  : لتطور التهرب الضريبي و التي تمثلت في
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 تحرير األسعارلتجارة الخارجية و إزالة االحتكار على ا. 

 البطء للحصول على السجل التجاري  الصعو ات و. 

 . تراجع هام لنشاط رقابة اإلدارات االقتصادية 

للتكيذذذذف مذذذذع األنمذذذذاط الحديثذذذذة للتسذذذذيير و املراقبذذذذة ، ممذذذذا زاد تفذذذذاقم السذذذذلوكيات املضذذذذرة بذذذذه مصذذذذالح املجموعذذذذة      

سذذذائل الحديثذذذة للذذذدفع ، ال سذذذيما الصذذذك باإلضذذذافة إلذذذى الوطنيذذذة : البيذذذع و الشذذذراء دون فذذذواتير ، عذذذدم اسذذذتعمال الو 

 71 الصفقات املشبوهة .

 املطلب األول : أشكال الت ر  الجبائي دز الجزائر 

 إن أشكال التهرب الجبائي األكثر انتشارا و إضرارا هي : 

  البيذذذع و الشذذذراء بذذذدون فذذذذواتير : وتعتبذذذر أكبذذذر ظذذذاهرة للغذذذذش ، وتظهذذذر جليذذذا مذذذن خذذذذالل عذذذدم شذذذفافية املعذذذذامالت

 72و شبكات التوزيع و االحتفاظ بمبالغ القيمة املضافة و عدم صبها في الخزينة العمومية.    التجارية 

 كلفذذة بالضذذرائب و بالتذذذالي ال إخفذذاء النشذذاط كليذذا بحيذذث ال يصذذل عنذذه أي معلومذذذة موثقذذة للجهذذات الرسذذمية امل

يدفع أية ضرائب إطالقا ، ويعتبر إخفاء النشاط من أعين مصالح الضرائب أكثذر أشذكال التهذرب أمذا بالنسذبة 

 73للتهرب للمتهرب و يشمل صوره :

املصذانع الصذذغيرة و ورشذات صذذناعية و مكاتذب خذذدمات و محذالت تجاريذذة مختلفذة تعمذذل بذدون  ذذجل  -

 اآلالف عبر التراب الوطني .تجاري ، وهي تعد 

األسذذذاتذة واملعلمذذذون الذذذذين يقومذذذون بإعطذذذاء درو  خاصذذذة فذذذي املنذذذازل و األمذذذاكن املذذذؤجرة و هذذذم أيضذذذا  -

باآلالف على املستوى الوطني ، و صفة عامة نقول كل من يمار  نشاطا يحقق له دخل دون أن يعلم 

 ب .الجهات الرسمية املسؤولية عن الضرائب و ال يدفع أية ضرائ

 . إخفاء كل ما هو ممكن من رقم األعمال في جميع البيانات مكلفي ضرائب األر اح الحقيقية 

  العمذذذذل علذذذذى زيذذذذادة النفقذذذذات و التكذذذذاليف علذذذذى نحذذذذو وهدذذذذي حيذذذذث يذذذذتم زيذذذذادة تكذذذذاليف املذذذذواد املشذذذذتراة و النفقذذذذات

مذل ) األجذور ( حيذث يذتم اإلدارية ، وهذا قصد تقليص األر اح الظاهرة و بقصد التعويض عن تكاليف قوة الع

 التصريح عن عدد أقل من قوة العمل و سداد ضرائب أجورهم أقل .

  و     تخفيض سعر املبيعات من السلع و الخدمات ما أمكن ذلك و هذا يؤدي إلى تخفيض اإليذرادات مذن جهذة

 يسهل من عملية تزوير الفواتير من جهة أخرى و يلجأ لهذه الطريقة مستوردو السلع .

 لبية دافعي ضرائب الدخل املقطوع يدفعوا ضرائب معتدلة أو منخفضة مع وجود حاالت تكون فيها إن غا

الضريبة مرتفعة ، ومن جهة أخرى يوجد جزء كبير من هؤالء يدفع أقل بكثير مما يستحق على دخله 

 الحقيقي.
                                                             

 .148، مرجع سبق ذكره   ص  وحقائق القطاع غير الرسمي أوهاماملجلو الوطني االقتصادي واالجتماعي ،  17

 .153نفو املرجع السابق ص  27

 .254-253، ص ص  الت ر  الضريبي و الجمركيمداخالت امللتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في األلفية الثالثة ، فريد كورتل ،  37
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  مجانين أو ...الخ و في تنظيم عمليات اإلستراد بأسماء أشخاص ال عالقة لهم بالتجارة قد يكونون موتى أو

 النهاية ال تحصل الدولة و لو على دينار على الضريبة على رقم األعمال. 

 ، األطباء  مكلفوا ضريبة الدخل املقطوع ، وتشمل هذه الفئة صغار التجار ، أصحاب املهن الحرة كاملحامين

 ملحاسبين معتمدين ...الخ.

  التهرب من ضريبة دخل الرواتب و األجور ، حيث يقوم أصحاب األعمال في القطاع الخاص بعدم سداد

 ضريبة  دخل األجور و الرواتب عن معظم العاملين لديهم.

  ستغانمملت ر  الضريبي ع   مستوى والية : ا نياملطلب الثا

من أجل محار ة الغش و التملص الجبائي تقدمت املديرية العامة للضرائب بواسطة مديريتها الوالئية بشكوى      

 2013و في     شكوى  85تقدمت ب  2012قضاة التحقيق ( . ففي سنة  –إلى مصالح العدالة ) وكالء الجمهورية 

 شكوى . 955  2015شكوى و سنة  221فكانت  2014سنة شكوى أما  390

و من خالل هذه اإلحصائيات نالحظ أن شكاوى التهرب الضريبي تزداد من سنة ألخرى و بأضعاف مضاعفة و      

 .1992هذا إن دل على ش يء فإنه يدل على عدم نجاح اإلصالحات التي انتهجتها الجزائر عام 

و           مقدمة وموزعة على حسب طبيعة املخالفة  955-821على التوالي كانت الشكاوى  2015-2014في سنة 

 حسب طبيعة النشاط و هذا ما سنراه آنفا.

 

 

 

 

 

 

 .2015و 2014سنتي    يبين توزيع الشكاوى حسب طبيعة املخالفة : (III-5) الجدو ل رقم     

 مستغامع   مستوى والية                        

 عدد الشكاوى      

 2015 2014 طبيعة املخالفة                                        

 523 480 الغش الجبائي 

 130 135 رفض الدفع و تنظيم اإلعسار 
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 302 206 مخالفات في مادة حق الضمان ) الذهب(

 955 821 املجموع 
 .مستغانممديرية الضرائب لوالية  إحصائيات  : املصدر

 :(III-2) الشكل رقم

 

 بناءا على املعطيات الواردة في الجدول املذكور أعاله. : املصدر

حيث نجد أن الغش  2014مقارنة بسنة  2015من خالل الشكل البياني نالحظ أن الشكاوى قد ارتفعت سنة      

شكوى مقارنة برفض الدفع و تنظيم اإلعسار       )  480الجبائي يحتل املرتبة األولى من حيث التهرب ،ب 

 .2015ظه أيضا في سنة شكوى . و هو ما نالح 206شكوى ( ، ومخالفات في مادة حق الضمان ب 135

 .2015- 2014أما فيما يتعلق بالشكاوى في نوعية النشاط يمكنه حصره في الجدول لسنة 

 

خ ل سنتي  مستغانمالشكاوى املقدمة حسب نوعية النشاطات ع   مستوى والية  :(III-6) رقم الجدول 

2014-2015 

 الشكاوى 

 2015 2014 نوعية النشاط

 197 203 مستوردين

 157 153 الجملةتجارة 

 74 20 تجارة متعددة

 31 38 أشغال عمومية
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(الذهب
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 12 23 قطاع االنتاج

 302 206 صائغي و بائعي الذهب

 182 178 نشاطات مختلفة

 955 821 املجموع

 مستغام.إحصائيات  مديرية الضرائب لوالية   : املصدر

لسنة  302، و 2014لسنة  206من خالل الدعاوي املقدمة على ) صائغي و بائعي الذهب ( و التي قدرت ب      

 2015و            ( 153-203)  2014السنوات  و تليها املستوردون و تجارة الجملة على الترتيب كمايلي حسب 2015

الشكاوى  2015-2014( لسنتي 182و 178) ( و كذلك بنسبة متقار ة النشاطات املختلفة بعدد 197-157) 

 .74-203املتبقية فهي للتجارة املتعددة ، أشغال عمومية ، قطاع االنتاج تتراوح بين 

الحظنا أن  2015-2014بعد دراستنا إلحصائيات التهرب الضريبي على مستوى والية مستغانم خالل السنوات      

عدد الشكاوى تزداد من سنة ألخرى ،  فهل السبب يعزى لإلدارة و للنقائص التي تشوبها أم راجع للمكلفين في حد 

 ذاتهم ؟

وسائل الناجعة ملكافحة هذه الظاهرة ، وهذا ما سنجيب و السؤال الذي يبقى مطروح يكمن في ك ماهي ال     

 عليه في املبحث الذي نحن بصدد التطرق إليه .

 الثالث : وسائل محاربة الت ر  الضريبي طلبامل

يعتبر التهرب الضريبي إحدى املشكالت التي تواجهها أغلب دول العالم من متقدمة إلى متخلفة ن حيث بعد      

أدت إلى انتشار هذه  الظاهرة و استفحالها و كذا اآلثار املتربة عنها تسعى كل التشريعات إلى الطرح األسباب التي 

 محار تها و القضاء عليها و بشتى الطرق .

فالواقع أن ظاهرة التهرب الضريبي انقلبت  في معظم الدول املتقدمة و النامية على مشكل حقيقي يتطلب      

حاصل في مجال أداء الحقوق و االلتزام بالواجبات التي يفرضها على املواطن عالجا ناجعا يحول دون التسيب ال

عامة و املكلف خاصة ، و نظرا لآلثار الضارة التي جاءت في طيات هذه الظاهرة تعمل الدولة و بكل مجهودها على 

  : مكافحتها وطنيا و دوليا و الذي ال تظهر فعاليته إال من خالل معالجة كل أسبابه و هذا ب

--. تحسين فعالية النظام الضريبي 

--. تحسين الجهاز اإلداري الضريبي 

--. تحسين العالقة بين اإلدارة واملكلف 

-- . تحسين الرقابة الجبائية 

 األول : تحسين فعالية النظام الضريبي  الفرع
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تسعى جاهدة لتحسين فعالية يعتبر التهرب الضريبي نتيجة لعدم فعالية النظام الضريبي لهذا فإن اإلدارة      

 نظامها مساهمة منها في معالجته و ذلك من خالل مايلي :

 إرساء نظام ضريبي بسيط:—1

تهدف اإلصالحات الضريبية إلى تبسيط النظام الضريبي سواءا في هيكل النظام الضريبي باستبدال عدة      

، أو في التشريع الضريبي بحيث أصبحت ضرائب معقدة بأخرى بسيطة ، وكذا إلغاء عدة ضرائب غير ضرورية 

القوانين الضريبية واضحة و مدعمة بتحليالت و تفسيرات من طرف املختصين ، وترتب على ذلك أن النظام 

         74"1"الضريبي أصبح يكتس ي أكثر شفافية ووضوح وانعكو ذلك إيجابيا على إدارة الضرائب و كذا املؤسسة 

محمد -و ذكر د° بمقدور النظام الضريبي جباية مبالغ كبيرة من خالل الرسوم القليلة ° حيث يقول ابن خلدون 

جليالتي في مقال له في البعث االقتصادي أن أحد خبراء الضرائب في الواليات املتحدة أجرى دراسة عن العالقة 

 30مع رفع الضريبة  حتى نسبة  و تزداد الحصيلة   بين معدل الضريبة و حصيلتها و تبين أن العالقة تبقى طردية

و استقرارها                      عمل على تبسيط التشريعات الضريبةبعدها تبدأ الحصيلة بالتراجع  . لذلك وجب ال

 الالزم بمكافحة التهرب الضريبي.باإلضافة إلى وضوحها بالقدر 

 إرساء نظام ضريبي عادل :—2

ظام به مساواة يقودنا حتما إلى التحدث عن عدالة النظام الذي له فكرتا التساوي أمام إن التحدث عن ن     

الضريبة و التساوي بالضريبة فهذا التساوي يطلب النظر عدالة إلى كل مكلف حسب قدرته التكلفية و مدا خيله  

 .75خاصا وكذلك يجب أن يكون هناك تساوي أمام الضريبة شخصا طبيعيا أو معنويا عاما كان أو 

 

و     حيث أن اإلحسا  بالتعسف الضريبي من أهم العوامل التي تؤدي إلى استفحال ظاهرة التهرب الضريبي      

 :76 ملعالجة ذلك الوضع يعمل املشرع على إرساء نظام ضريبي عادل ، و ذلك من خالل مراعاة مايلي

 . األخذ بمبدأ شخصية الضريبة 

  . شمولية الضريبة 

  الضريبة .اعتدال معدل 

 . تجنب االزدواج الضريبي 

 . إعفاءات الضريبة مدروسة 

 تحسين التشريع الضريبي : -3
                                                             

 .90مرجع سبق ذكره  ص  ،2003- 1992اإلص ح الضريبي دز الجزائر للفترة ناصر مراد  74

 .305مرجع سبق ذكره ص   فعالية النظام الضريبي و إشكالية الت ر  الضريبي حالة الجزائراصر مراد     75
 .156-155مرجع سبق ذكره ص ص   القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق،املجلو الوطني االقتصادي واالجتماعي،   76
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الشك أن التشريع الضريبي الجيد و املترابط يحاول دائما تجنب الثغرات التي تترك مجاال للتهرب ، حيث إن      

وجود هذا األخير يدفع باملكلفين إلى استغالل هذا النقص من تحمل التزاماتهم الضريبية ، لذا وجب صياغة 

ثغرات التشريع الضريبي فعلى  نصوص و قوانين تشريعية محكمة تفوت على املكلف فرصة االستفادة من

 الصعيد التشريعي تجدر اإلشارة إلى : 

 ( على القيمة السلع املستوردة املوجهة إلعادة البيع في   4%  ( ثم )   2اقتطاع قدره )  تأسيو %

 حالتها . 

 ). إثبات وجود املحل املنهي ) تقوم بمعاينته املصالح اإلدارية أو محضر قضائي 

  ديم أي عرض  في الصفقات املحكوم عليهم بسبب الغش الجبائي من تقإقصاء األشخاص

 .العمومية

   اشتراط مستخرج من  جل الضرائب مصفى قصد تعديل السجل التجاري أو شطبه باعتباره

 وسيلة املكلفين  بالضريبة بتسديد ضرائبهم .

 ن أجل دفع التضامن بين صاحب السجل التجاري و املستقي منه عن طريق الوكالة م تأسيو

 الضرائب والرسوم .

 . تعميم رقم التعريف اإلحصائي و لزوم تقديمه لكل عملية جمركية 

  تاسيو حق املعاينة و حق التحقيق للتحقق من النشاطات غير املصرح بها و القيام بمراقبة

 الفوترة .

   إدخذال  إقصاء األشخاص الطبيعيين من نشاطات االستيراد قصد إعادة البيع ضف إلى ذلك يجب

املرونذذة علذذى  قواعذذد القذذانون الضذذريبي حتذذى نذذتمكن مذذن إحذذداث تجذذاوب بذذين الظذذروف االقتصذذادية و 

 77طبيعة الضرائب الجديدة ،  ومدى تكييفها مع مستجدات وتيرة النمو االقتصادي.

 

 الثاني :  تحسين الجهاز اإلداري الضريبي  الفرع

مكافحذة الغذش الضذريبي هذي : اعتقذاد املكلفذين بوجذود رقابذة دائمذة و إن من بين أهم الوسذائل التذي تعمذل علذى      

مسذذتقرة علذذذى مختلذذذف تصذذذريحاتهم و نشذذذاطاتهم ، لذذذذلك  وجذذذب تذذذوفير مختلذذذف الوسذذذائل املاديذذذة و البشذذذرية التذذذي 

حيذث أن فعاليذة النظذام الجبذائي تتوقذف علذى كفذذاءة  78تسذمح لذإلدارة بالقيذام بعمليذة الرقابذة الدائمذة والفعالذة .

" ملنذذا كثيذذذرا إلذذذى     Tixierلجهذذاز الضذذذريبي الذذذي يسذذذاعد علذذى تطبيذذذق قواعذذد الضذذذريبة ، وفذذي هذذذذا الصذذذدد يقذذول ا

مذن هذذا نجذد أن  نسيان النظام الجبائي املحمول جيدا ال يمكذن أن يذأتي إال بذاإلدارة التذي تنفذذ علذى أرض الواقذع 

والكدذي لإلمكانيذات املتذوفرة مذع تسذهيل إجذذراءات  الجهذاز اإلداري الفعذال لذن يذأتي إال مذن خذالل التحسذذين النذوعي

 .العمل من خالل التنظيم الجيد لتلك اإلدارة 

 تحسين اإلمكانيات البشرية :—1
                                                             

 .306، مرجع سبق ذكره ص  إشكالية الت ر  الضريبي دز الجزائرفعالية النظام الضريبي و ناصر مراد،   77
 .89عيس ى براق ، مرجع سابق، ص   78
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لقد واجهت اإلدارة الضريبية عدة صعو ات لتحقيق أهدافها حيث أن قلة عدد املوظفين و نقص كفذاءاتهم      

التهرب في ظل هذا االختالل بين وظائف اإلدارة و إمكانياتها البشرية أصبح املهنية كان سببا كافيا لزيادة معدالت 

 من الضروري تحسين كفاءة املوظفين و تكوين إطارات متخصصة في هذا املجال .

 :و في هذا السياق يجب اتخاذ اإلجراءات التالية      

 تحسين أجور املوظفين في مصلحة الضرائب . -1

 التغيرات التي سشهدها النظام الضريبي . وضع برنامج تكوين يتماش ى مع -2

و        فتح مدار  متخصصة في املجال الضريبي عبر مختلف جهات الذوطن قصذد تكذوين إطذارات ضذريبية   -3

 رسكلة األعوان اإلداريين .

 تحسين األوضاع املادية و االجتماعية للعاملين باإلدارة الضريبية قصد غلق منافذ اإلغراءات املقدمة لهم .  -4

 تحسين اإلمكانيات املادية :-2

إن تعدد مهام اإلدارة الضريبية و تعقدها بدءا من إحصاء املكلفين الخاضعين للضريبة إلى تحصيلها إضافة      

 إلى التفتيش و الرقابة ، اقتض ى توفير مقرات مجهزة ووسائل مادية متطورة تواكب التطورات الراهنة .

نقصذذذذا فادحذذذذا فذذذذي الوسذذذذائل املاديذذذذة ، خاصذذذذة فيمذذذذا يتعلذذذذق بذذذذاملحالت التجاريذذذذة  فذذذذاإلدارة الجبائيذذذذة كانذذذذت تعذذذذرف     

تجهيذذذزات املكتذذذب ، ووسذذذائل النقذذذل ، و أجهذذذزة اإلعذذذالم ، فهذذذي كلهذذذا مشذذذاكل تعمذذذل علذذذى اسذذذتفحال ظذذذاهرة التهذذذرب 

 ما يعرف بالفساد اإلداري و في قمتها الرشوة.  لىالضريبي و انتشارها خاصة إذا تصاحبت ع

 

 إلدارة الضريبية :تنظيم ا -3

لذذذلك فمذذن لذذة  تسذذهر علذذى تطبيقذذه و متابعتذذه ،إن مذذن شذذروط نجذذاح أي نظذذام ضذذريبي  وجذذود إدارة ضذذريبية فعا     

  79.األهداف الهامة لإلصالح الضريبي ، تحقيق إدارة ضريبية فعالة 

و تعزيز لإلصالحات السابقة ، وسعيا لتحديث اإلدارة الضريبية و عصرتنها مع املعطيات االقتصادية الجديدة      

، وتكذون أداة فعالذة ملحار ذة التهذرب الضذريبي فقذدت عمذدت الحكومذة مذن خذالل املديريذة العامذة للضذرائب إلذى تبنذذي 

 نظيمية و أهمها : من مختلف الجوانب الت 2000برنامج طموح و ضخم بداية من سنة 

و       االنطذالق فذي دراسذات لوضذع  أنظمذة ضذريبية خاصذة بذبعض القطاعذات كاملنذاجم و البتذرول والفالحذذة  --♦ 

 كذا قطاع الضرائب املحلية .

 تطهير البطاقة الوطنية للتعريف الضريبي لألشخاص الطبيعيين  --♦   

                                                             
 .41ناصر مراد، مرجع سابق ،ص   79
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 استكمال البطاقة الوطنية للخدمة العقارية . --♦   

تحسذين شذروط اإلقامذذة  و عمذل املصذذالح الضذريبية ويتعلذق األمذذر فذي هذذذا املجذال بتجسذيد البرنذذامج الذذي تذذم  --♦  

 مركزا ماليا . 35دار للمالية و  45، واملتمثل في إنجاز دار  1999الشروع فيه سنة 

بالضذذذذريبة و إقامذذذذة بنذذذذذك إدخذذذذال املعلوماتيذذذذة إلذذذذى اإلدارة الضذذذذذريبية للسذذذذماح بإعذذذذداد بطاقذذذذة وطنيذذذذذة للمكلفذذذذين  --♦

للمعطيات الوطنية عن املكلفين بدفع الضريبة و تزويد الهياكل املركزية و املحلية بأداة عصرية لتسيير الضريبة 

 و الرقابة الداخلية للتسيير .

تسذذذذيير املذذذذوارد البشذذذذرية ، فزيذذذذادة علذذذذى الجهذذذذود التذذذذي تبذذذذذل فذذذذي مجذذذذال ضذذذذبط وتحسذذذذين املسذذذذتوى دوريذذذذا لصذذذذالح  --♦

 اإلدارة الضريبية و ذلك لتلبية الحاجيات املتزايدة في هذا امليدان . مستخدمي

 الثالث : تحسين الع قة  ين اإلدارة و املكلف  فرعال

إن اإلصذذالحات الضذذريبية غالبذذا مذذا تسذذعى إلذذى التقليذذل مذذن حذذدة التذذوتر و التنذذافر الحاصذذل بذذين املكلذذف و اإلدارة      

 تجاوب و تصالح من شأنه التقليل من حاالت التهرب .الضريبية ، والذي يكون بصدد إحداث 

فاملكلف باعتباره أهم متعامل مع اإلدارة وجب إقامة عالقة وطيدة بعيدا عن العداوة و الحساسية التي تقض ي      

املكلف و              على روح التعاون والتضامن بين املكلف و اإلدارة الضريبية ، ولتوطيد العالقة بين هذه األخيرة 

 يجب مراعاة اإلجراءات التالية :

 

 تنمية الوعز الضريبي  ين املواطنين : - 1

إيمانا بضرورة مساهمتهم في تحمل األعباء و تعريفهم بواجباتهم و التزاماتهم املالية تجاه مجتمعهم ، وإيقاظ      

روح الوطنية في مساندة دولهم في استمرار قيامها بواجباتهم نحوهم ، بتقديم الخدمات العامة ، وتسيير املرافق 

 .العامة  والتي أغنى عنها 

 املكلفين باختالف مستوياتهم ، كتنظيم أيام دراسية من قبل اإلدارة لصالح  القيام بحمالت توعية لجميع

 .على الصحافة املكتو ة و املسموحةاملكلفين ، أو االعتماد 

 . تحسين املكلف بأهمها ضريبية و بضرورة دفعها كونها مساهمة مالية مخصصة لألعباء العامة 

  تطبيقها .تعريفهم بالضريبة و باألهداف املسطرة من خالل 

 رفع املستوى الخلقي للمواطن :-2

بغر  القيم االجتماعية ، واألخالقية في نفوسهم ، وتوضيح أهمية االلتزام الضريبي ، ودورهم في تحقيق      

 . .التضامن  االجتماعي و أغراضه باعتبارهم مجتمع واحد مصلحته هي مصلحتهم

 تكوين و إع م املكلف :-3
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يهدف تكوين و إعالم املكلف إلى تحويله من معارض عن أداء الضريبة إلى مكلف ملتزم ، وذلك بالتقرب أكثر      

و  إليه ، بإتباع سياسة تكوينية و إعالمية رشيدة ، من خالل تثقيف املكلف و إطالعه بمختلف املستجدات 

و املجالت     بالصحف و املنشورات  التعديالت التي يشهدها النظام الضريبي ، وتستعين اإلدارة الضريبية

الدورية إلبراز مستجدات النظام الضريبي ، و إزالة الغموض الذي قد تتضمنه النصوص القانونية كما يجب 

  .إقامة مكاتب على مستوى املصالح اإلدارية الضريبية توكل لها مهمة شرح اإلجراءات املتعلقة بالتزامات املكلفين

 الرابع : تحسين الرقا ة و التحقيق الجبائيين  فرعال

    الرقا ة الجبائية : -1

تعتبر الرقابة الجبائية أحد أهم اإلجراءات التي تسعى من ورائها اإلدارة إلى املحافظة على حقوق الخزينة  من      

 خالل محار ة التهرب الضريبي أو التخفيف على األقل من حدته .

لة لإلدارة الجبائية غرضها التأكد من صحة و سالمة املعلومات املصرح بها من طرف فالرقابة تعتبر وسي     

 .ساواة بين املكلفين بدفع الضريبةاملكلفين ، كما تسمح بإرساء مبدأ أسا  ي لالقتطاعات ، واملتمثلة في امل

 اإلطار القانوني للرقا ة : -1-1

سعيا من طرف القانون لتنظيم عملية الرقابة ، رسم املشرع الجزائري إطارا قانونيا ، ال يمكن من خالله      

املحققين أو أعوان الجباية الحياد عنه ملمارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب 

و          نفو اإلطار حدد القانون أشكاال عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة إلتمام أو تنفيذ عملية الرقابة ، وفي 

صور متتابعة و متكاملة ، وألزم املحقق إتباعها أثناء الرقابة ، وتتمتع اإلدارة بصالحيات و حقوق اتجاه املكلفين 

أثناء تحقيقها ملهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية املكلف ، باستبعاد املمارسات التعسفية اتجاهه 

 جة أدائها املهمة الرقابة ، ومن بين هذه الحقوق نجد :بح

 هو الحق املخول لإلدارة الجبائية أثناء ممارستها ملهمتها ، وذلك باإلطالع على  : حق اإلط ع

دفاتر املكلف و مستنداته و إذا اقتضت الضرورة يمكن أخذ نسخ الدفاتر و الوثائق من طرف 

الهيئات الحكومية " و ذلك لجلب أقص ى املعلومات الالزمة ن االدارات و أغير " املؤسسات 

لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة " املضافة " و يمكن اإلشارة بأن حق اإلطالع يقتصر 

على مجرد الحصول على كشوف لكتابات و وثائق حسابية دون تعليق أو إجراء أية مقارنة كما 

  .هم برتبة مراقب على األقل مع خضوعهم لسر منهي يمكن أن يمار  إال من قبل األعوان الذين

 كون نسبة كبيرة من الضرائب املوجودة في النظام الجبائي تقوم على أسا  : حق الرقا ة

تصريحات و إقرارات من طرف املكلف ، وهذا األخير الذي يبقى دوما متحريا في عين اإلدارة 

قدير مدى صحة اإلقرارات من بين هذه الجبائية مما يستوجب )إخطار ( إحاطتها بوسائل الت

و         الوسائل حق الرقابة الذي يتمثل في مجمل العمليات التي من شأنها التحقق من صحة 

 نزاهة التصريحات املقدمة و يأخذ حق الرقابة شكلين هما :
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  التحقيق في املحاسبات عن طريق مجموعة من العمليات يكون الهدف من وراءها

من  190ن املكان و الوثائق املحاسبية ، ويستمد هذا النوع دعامته من املادة املعاينة في عي

 قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة .

  من قانون  131التدقيق املعمق ملجمل الوضعية الجبائية ، وهذا ما نصت عليه املادة

 الضرائب املبشرة و الرسوم املماثلة .

  هو الوسيلة املمنوحة لإلدارة إلجراء  و الضمانات املمنوحةحق استدران األخطاء اإلدارية ".

 التقويمات لنفو املدة و نفو الضرائب عندما يقدم لها املكلف عناصر غير كاملة و خاطئة ".

حيث يتمثل هذا الحق في اإلمكانية املمنوحة لإلدارة الجبائية في إعادة النظر في االقتطاع سواءا 

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم  327جديد ، حيث نصت املادة  بتعديل أو بإنهاء اقتطاع

املماثلة على أنه " يجوز استدراك خطأ يترتب سواء من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة 

ألي كان من الضرائب و الرسوم عن طريق الجداول " و قد حدد األجل القانوني الستدراك 

من قانون الضرائب املباشرة و  326في الفقرة األولى من املادة  سنوات ، كما جاء 4األخطاء بأربع 

الرسوم املماثلة " يحدد األجل املمنوح لإلدارة بأربع سنوات للقيام بتحصيل الجداول الضريبة 

التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهوا أو نقص في وعاء الضريبة " و نفو املدة بالنسبة 

 .157ب ما جاء في املادة للرسم على القيمة املضافة حس

 

 

 صور الرقا ة : -2-1

 : يلي تتمثل صور الرقابة في ما            

هي أول عملية تخضع لها التصريحات املكتتبة و تشكل مجمل التدخالت التي تهدف إلى   الرقا ة الشكلية : -

إحداث تصحيحات مادية لألخطاء و النقائص املرتبكة أثناء كتابة و تقديم املكلفين ، والغرض منها هو التصحيح 

تتم سنويا باعتبارها أول الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات ، وهذه الرقابة 

 عملية مراقبة تخضع لها التصريحات.

 الرقا ة ع   الوثائق :-

و هو ثاني إجراء بعد الرقابة الشكلية ، والذي يتمثل في مجموعة األعمال و الفحوصات التي تتم على مستوى      

 املكتب ، والتي تقوم من خاللها اإلدارة طرف اإلدارات و الهيئات ، واملؤسسات العامة و الخاصة 

 الرقا ة بعين املكان : -

م من الخارج مكاتب اإلدارة الجبائية ، من أجل التأكد من صحة  و هي بخالف الرقابة على الوثائق ، حيث تت و     

دراسة املعلومات املصرح بها ، وهذا بمقارنتها مع العاصر الخارجية ، وتعد الطريقة أكثر فعالية بالنسبة لإلدارة 

 الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات و كشف حاالت التهرب .
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 التحقيق الجبائي :—2

تحول التشريعات الجبائية لإلدارة حق املمارسة التحقيق املحاسبي ، والتحقيق املعمق املحمل الوضعية      

الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات املقدمة من طرف املكلفين ، و يأتي هذا اإلجراء للقضاء على 

 ظاهرة التهرب الجبائي.

 التحقيق املحاسبي : -2-1

هذا التحقيق لإلدارة الجبائية بالتأكد من صحة و قانونية الكتابات املحاسبية و مقارنتها مع الوضعية يسمح      

الحقيقية للنشاط املمار  ، حيث يخرج التحقيق املحاسبي من إطاره الضيق ، املتمثل في املراجعة الشكلية 

من قانون الضرائب  190هذا ما أكدته املادة  للملفات إلى مراجعة لكل الدفاتر و الوثائق املحاسبية بعين املكان ،

املباشرة على أن ) التحقيق املحاسبي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تهدف إلى فحص في عين املكان امللفات 

من قانون الرسم على رقم األعمال على أنه  113املحاسبية مقارنتها بعناصر االستغالل و استثناءا قد نصت املادة 

يتم التحقيق في الدفاتر املحاسبية في عين املكان ، ما عدا إذا تم تقديم املكلف طلبا مكتو ا يقض ي  حب أن 

 بعكو ذلك و تم قبوله من طرف املصلحة .

 

 

 التنسيق دز إطار محاربة الت ر  الضريبي : -2-2

لقد أدى التوسع الضريبي ببعض املتعاملين انتحال أساليب و طرق جديدة ، للتخلص من دفع التزاماتهم      

الجبائية ، هذا مازاد في توسيع حلقة التهرب ، وأصبحت اإلدارة الجبائية غير قادرة وحدها على مجابهة هذه اآلفة  

نسيق بين اإلدارات، و يرتكز التنسيق بين مما استوجب وضع سياسة منسجمة ملحار ة هذا املرض تقوم على الت

 املصالح اإلدارية على :  

         . تنشيط و توحيد نشاط اإلدارات بلجان التنسيق 

     . استغالل وصول التوريد وتبادل املعلومات 

 جمركية (: –تجارية –تنسيق الرقا ة  ين اإلدارات ) الجبائية  -2-2-1

نظرا لتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي في وقتنا الحالي و ما سنبينه من خسائر كبيرة للخزينة العامة التي قدرت      

و أن    مليار دينار السبب الذي انعكو سلبا على االقتصاد الوطني ال سيما  50بذذذذذذذ  1995إدارة الضرائب في سنة 

أسو على حرية التجارة مما زاد في عدد املستوردين الجزائر شرعت في تطبيق نظام اقتصاد السوق الذي يت

 األمر الذي يزيد من نسبة التهرب الضريبي .
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لهذا و في إطار دعم مكافحة التهرب الضريبي بات من الضروري وضع سياسة منسجمة تقوم على التنسيق      

ضرائب ( ألن الكثير من االقتصاديين يرجعون املشكلة الرئيسية  –جمارك  –بين اإلدارات املعنية ) تجارة 

 زي ، الجهوي و كذا الوالئي . للتهرب الضريبي إلى عدم وجود تنسيق محكم بين اإلدارات على املستوى املرك

 أشكال التنسيق  ين اإلدارات الجبائية و اإلدارات األخرى : -2-2-2

إن وضع سياسة منسجمة ملحار ة التهرب الضريبي يتطلب التنسيق بين اإلدارات املعنية التي يمكن أن ترتكز      

 على النقاط اآلتية:

 جمارك  ،رائبإطار تدخل الفرق املوحدة ض التنسيق في برامج التدخل بعين املكان خاصة في

 .تجارة ومصالح األمن

 ئية و مصالح الجمارك.التنسيق بين اإلدارة الجبا 

 .التنسيق مع مصالح التجارة قصد إيجاد تجاوب من شأنه أن يقلل من حاالت التهرب 

 

 

 

 

 

 خ صاة الفصال

فعالية النظام الضريبي ، ونظرا لالنعكاسات السلبية يعتبر التهرب الضريبي ظاهرة اقتصادية ناتجة عن عدم      

املتعددة التي تترتب عن التهرب خاصة من الناحية املالية و االقتصادية و االجتماعية ، فان مختلف األنظمة 

الضريبية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة للتقليل من حدتها و تجنب أثارها ، وذلك من خالل معالجة أسبابها  

التشريع الضريبي و نشر الوعي الضريبي و تحديث مناهج و أساليب العمل اإلداري ، باإلضافة إلى  خاصة ضبط

تكثيف الرقابة الجبائية التي تشكل أداة هامة الكتشاف حاالت التهرب ، واسترجاعه املوارد املالية التي كانت محل 

 التهرب .

كما انتهجها اإلصالحات الضريبية التي انتهجتها الجزائر في و نظرا لتفش ي ظاهرة التهرب الضريبي في الجزائر ،      

مرتبطة بمكافحة التهرب و مرهونة بفعالية املصالح املكلفة بالرقابة لذلك يجب املزيد من الجهود  1992سنة 

 الرامية إلى كمكافحة ظاهرة التهرب.



مستغانم لوالية العمومية الخزينة حالة دراسة                                                                                                                                                                 :                                                    الثالث الفصل  

 

50 
 

 مهيكل التنظيمي لوالية مستغان:(III-1) الشكل رقم
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اإلدارة والوسائل وحفظ  اإلعالم اآللي التسديد والتحصيل الحافظة والمحاسبة النفقات العمومية

 األرشيف
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 قسم
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 قسم

 

 قسم

 

 قسم
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 قسم

 

 قسم
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 ميزانية التجهيز
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حسابات التسيير 
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 جميل
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 التسديد
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 التحصيل
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 عمليات التحميل

 فرق 2إلى  1من 

 فرق 6إلى   4من



 خاتمة

 

72 
 

 خاتمة

و        ألشكال التي يتخدهالضريبي ليس باألمر الهين، نظرا لأن مكافحة التهرب ا إلىذا توصلنا من خالل بحثنا ه     

التقنتيات املتبعة من طرف املكلفين في استعمال الطرق االحتيالية، و ملجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة 

تكون الوضعية االقتصادية املزرية و عدم مثل هذه الظواهر و التي قد  إلىالدوافع التي تحمل املكلف للجوء 

ظار نالضريبة بم إلىمرونة و استقرار القوانين، وضغط جبائي مرتفع و نفسية متردية و عقلية مختلفة تنظر 

 مشوه فتح الباب على مصراعيه أمام املكلف للتخلص من الضريبة.

 أنها تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل املادية  إالأنجع الوسائل ملحاربة التهرب و اذا كانت الرقابة الجبائية من      

 و البشرية خاصة الكفاءات العليا في امليدان املحاسبي و القانوني.

و باملقابل نجد أن الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها تحصيالتها املعتبرة من املداخيل املتوقفة من وراء      

أنه  إلى إضافةالنقدي الذي ليس له مقابل  اإلصدارالنقدي لنسب  التضخم إلىضريبية مما يؤدي الحصائل ال

ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتجها الدولة لسد الفراغ الكبير املالي الذي يسببه التهرب في الخزينة  إلىيؤدي 

العامة، فتكون الوقاية من التهرب الضريبي بتنمية الوعي األخالقي و ايقاض الحس الجبائي لدى األفراد بأن دفع 

، ألنه التعبير الحقيقي عن التضامن إجباريا الضريبة هو التزام أخالقي واجب، قبل أن يكون التزاما قانونيا

 االجتماعي بين املواطنين.

 النتائج:-1

  ائه كافةة الضةمانات التةي تضةمن لهةم عاليةة مةن الكفةاءة، وأن تتةوفر ألعضةوجود جهاز ضريبي على درجة

 ءاتاإلغةةراالحريةةة و االسةةتقالل فةةي العمةةل و املكافةةأة املجزيةةة التةةي تضةةمن لهةةم حيةةاة كريمةةة وتبعةةدهم عةةن 

 التي يتعرضون لها عند قيامهم بواجباتهم.

  نشةةةر الةةةوعي الضةةةريبي بةةةين املمةةةولين بكافةةةة وسةةةائل االعةةةالم و النةةةدوات، والشةةة  أن أفضةةةل وسةةةيلة القنةةةاع

املمولين بعدم التهرب الضريبي هو احساسهم بان كل مايدفعونه من ضرائب ينفق و يستغل لالستغالل 

 لنفع، مما يقتض ي العمل على الترشيد االنفاق الحكومي.السليم بما يعود عليها في النهاية با

 ريبة لنوع معين من الضرائب يعني أن التهرب من أداء الضريبة لنوع معين من الض إذ إحكام كافة منافذ

 التهرب من كافة أنواعها مما يخل بعادلة و توزيع العبء الضريبي.

 ل  بعد القيام بدراسة شاملة بتحديد العبء يجب مراعاة الدقة في تحديد معدالت الضريبة و ان يتم ذ

الحةةةةد الةةةةذي يةةةةدعو للتهةةةةرب أو  إلةةةةىالضةةةةريبي املطلةةةةوب وتوزيعةةةةه  حتةةةةل ال تكةةةةون معةةةةدالت الضةةةةريبة مرتفعةةةةة 

عن االستثمار و ال من خفضه بحيث يسمح بتكوين الثروات الطائلة التي تخل بالتوزيع العادل  اإلحجام

 للدخل وتثير الحقد االجتماعي بين الطبقات.

 بنظام تحصيل الضريبة املنبع  احكام أعمال الحصر و الفحص و الربط و التحصيل عن طريق التوسع

 الخ....

 ة التهرب.فرض العقوبات الصارمة التي تقلل من حد 
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  اجبار املكلفين بمس  دفاتر منتظمة و مراقبتها في كل وقت وعلى التعامل بالفاتورة لتسهيل عملية

 املراقبة.

  م اإلعالم اآللي لتسهيل عملية.واستخدا اإلداراتالتنسيق ما بين 

 الفرضيات: اختبارنتائج -2

 وبالتالي تحققت هذه الفرضية  تزايدةالضريبة هي أهم مورد مالي تستخدمه الدولة في تغطية نفقاتها امل

إذ تلعب اإلجتماعية و الثقافية، ...إلخ، من أجل تحقيق أغراضها السياسية و اإلقتصادية و  وذل 

الضريبة دورا كبيرا في تحقيق التوازن املالي و اإلقتصادي للوصول إلى حالة إستقرار خالية من 

 اإلنكماش  و التضخم.

  السةةةلبية التةةةي تخلفهةةةا هةةةذه الظةةةاهرة علةةةى اإلقتصةةةاد الةةةوطني و التةةةي تةةةؤدي إلةةةى  جةةةز كمةةا تطرقنةةةا إلةةةى اآل ةةةار

ميزانية الدولة و بالتةالي ضةعف إمكانيةات اإلدخةار و اإلسةتثمار و أمةام كةل هةذه الخسةائر، لةم تجةد الدولةة 

، و التةي إال منفذا واحدا هو رفع معدالت اإلقتطاع الضريبةي مما يخلق جةوا للالعدالةةة بةين أفةراد املجتمةع

 قد تؤدي إلى آ ار عكسية غير املطلوبة.

       تعتبر الرقابة الجبائية أحد أهم اإلجراءات التي تسعى من ورائها اإلدارة إلى املحافظة على حقوق

الخزينة  من خالل محاربة التهرب الضريبي أو التخفيف على األقل من حدته وبالتالي هذه الفرضية 

لة لإلدارة الجبائية غرضها التأكد من صحة و سالمة املعلومات املصرح بها تحققت  فالرقابة تعتبر وسي

من طرف املكلفين ، كما تسمح بإرساء مبدأ أساس ي لالقتطاعات ، واملتمثلة في املساواة بين املكلفين بدفع 

 الضريبة.

 توصيات البحث:-3

، إقامة مكاتب اإلرشاد نشر الوعي الضريبي بإستعمال عدة طرق كالصحافة، إصدار دليل املكلف -

الضريبي و كذل  تنظيم ملتقيات حول النظام الضريبي و مستجداته، و تبسيط اإلجراءات و تسهيل 

 تحفيزا للدفع في الوقت املناسب.

وضع نظم رقابة ضريبية فعالة، تتميز بالدقة و سرعة إكتشاف املخالفات مع تقرير عقوبات شديدة  -

 تهرب ضريبي. على من تثبت عليه عملية غش أو

تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها، للحد من املنزعةات الضريبية التي قد تنشأ بين املكلفين  -

 و إدارة الضرائب.

 ترقية الحوار بين اإلدارة و املكلف لتحسين العالقة بينهما. -

الجمارك حتل يسهل عليها إقامة تعاون بين إدارة الضرائب و مختلف اإلدارات الحكومية مثل إدارة  -

 متابعة وضعية املكلفين.
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إقامة هيئة تتولى دراسة املشكالت التي تتعرض لها إدارة الضرائب، و تشارك في اإلتفاقيات الدولية  -

 ملكافحة التهرب الضريبي.

على  و أخيرا نشير إلى أن العمل بهذه اإلقتراحات يساهم في رفع مستوى كفاءة إدارة الضرائب، مما  ينعكس

 فعالية النظام الضريبي و بالتالي التخفيف من حدة التهرب الضريبي.
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 .2005ملدية، دفعة طالبي جميلة، إشكالية التهرب الضريبي في الجزائر، مذكرة تخرج، املركز الجامعي با .3

 .2006تومي كريمة، مناهج قيام التهرب الضريبي، مذكرة تخرج ليسانس،  .4

 .1991،عبد املجيد قدي، النظام الضريبي في النظم اإلقتصادية، رسالة ماجستير، ، جامعة الجزائر .5

 .2005عسلي جمعة، الضريبة و  دورها في تحفيز اإلستثمار، مذكرة تخرج، املركز الجامعي املدية، .6

مداخالت امللتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في األلفية الثالثة ، فريد كورتل ، التهرب  .7

 .الضريبي و الجمركي

 :القوانين و الراسيم 

 .2004املجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ، القطاع غير الرسمي أوهام و حقائق، الجزائر،  .1
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 2015جدول: مداخيل خزينة والية مستغامن لسنة 

 

 التعيني  جانفي فيفري مارس أفريل اجملموع

انتج الضرائب  74774255.19 87545463.57 118373675.87 74749214.18 355442608.81
 املباشرة

 انتج التسجيل 12577373.29 10707306.71 14249543.76 11093514.75 487273251
 والطابع

انتج الضرائب  133669806.44 98630764.25 91144697.01 114127846.18 437573113.88
املختلفة على 
 األعمال

 انتج ضرائب غري 209607.71 751889.68 305391.45 319880.00 1586788.84
 مباشرة

نواتج ومدا خيل  2608170.85 4906640.75 6331972.36 7866992.45 21713776.42
 أمالك الدولة

ة مدا خيل خمتلف 1956670.51 26427554.45 3530057.71 260958216.81 60930251.92
 مليزانية الدولة

 اجملموع 255795893.99 205184829.41 234035338.16 260958216.81 925974278.37

 مستغامن.بناءا على إحصائيات مديرية اخلزينة العمومية لوالية  طالبةمن إعداد ال املصدر : 

 

 

 

 

 



 المالحق
 

 2015  بني نسب مداخيل اخلزينة  السنة تجدول: 

 النسبة املئوية :الوحدة

 اجملموع  أفريل  مارس فيفري  جانفي  التعيني 

 38.39 28.65 50.58 42.67 33.12 انتج الضرائب املباشرة

 5.26 4.25 6.13 5.22 5.57 انتج التسجيل والطابع 

 47.26 43.73 38.94 48.07 59.2 انتج الضرائب املختلفة عن األعمال 

 0.17 0.12 0.13 0.36 0.09 انتج ضرائب غري مباشرة 

 2.34 3.02 2.71 2.39 1.15 نواتج ومداخيل امالك الدولة 

 6.58 20.23 1.51 1.29 0.87 مداخيل خمتلفة مليزانية الدولة 

 100 100 100 100 100 اجملموع

 

 مستغامن.إحصائيات  مديرية اخلزينة العمومية لوالية املصدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
 

 ( .2016اجلدول: نسب مدا خيل اخلزينة لسنة ) 

 .الوحدة : النسبة املئوية 

 البيان جانفي فيفري مارس أفريل اجملموع

100  %  انتج الضرائب املباشرة 21.04 24.63 33.30 21.03 

100  %  انتج التسجيل والطابع 25.81 21.79 29.45 22.77 

100  %  انتج الضرائب املختلفة على األعمال 30.55 22.54 20.83 26.08 

100  %  انتج ضرائب غري مباشرة 13.21 47.38 19.25 20.16 

100  %  نواتج ومدا خيل أمالك الدولة 12.01 22.60 29.16 36.23 

100  %  مدا خيل خمتلفة مليزانية الدولة 03.21 04.34 05.79 86.66 

100  %  اجملموع 24.38 22.16 25.27 28.19 

 .مستغامنإحصائيات  مديرية اخلزينة العمومية لوالية املصدر : 
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 .2015و 2014سنيت    يبني توزيع الشكاوى حسب طبيعة املخالفة : اجلدو ل رقم

 مستغامعلى مستوى والية                        

 عدد الشكاوى      

 2015 2014 طبيعة املخالفة                                        

 523 480 الغش اجلبائي 

 130 135 رفض الدفع و تنظيم اإلعسار 

 302 206 خمالفات يف مادة حق الضمان ) الذهب(

 955 821 اجملموع 

 .مستغامنمديرية الضرائب لوالية  إحصائيات  : املصدر
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 2015-2014الشكاوى املقدمة حسب نوعية النشاطات على مستوى والية مستغامن خالل سنيت  :12 اجلدول رقم

 الشكاوى

 2005 2004 نوعية النشاط

 197 203 مستوردين

 157 153 جتارة اجلملة

 74 20 جتارة متعددة

 31 38 أشغال عمومية

 12 23 قطاع االنتاج

 302 206 الذهب صائغي و ابئعي

 182 178 نشاطات خمتلفة

 955 821 اجملموع

 مستغامن.إحصائيات  مديرية الضرائب لوالية   : املصدر

 



 ملخص

 

 ملخــص

لهاااااتختوع اااعةخلتراااا خلاـ ةاااتخر  اااايبختلاتاااي ختلرااايانتخاته اااا ةخ فاا  سنخاتلت ااا  سختل  راااايخ ااا ختل  ااااعت خخيخكاا اختيارااا  خ

تأليرااااايبنخ هااااااعخ تااااامخالاااااعمختل يااااا وختلرااااايانتنخلخاااا خاـاااااع خممااااعتبخع ه اااااا خ  اااا خت   ا اااااا ختل خعمرااااا خمخااااا خا   اااا خ  ااااا خ

 .تن ك سا  خس  را خ   ختالةاص مختلعع اي

 ى ا خميخماا خاخ اعخت ا ا  ختلاتاي ختلرايانتخ  ا ختةاصا ما خماعخاا  ت خى  ا   ااتخمم خن ا خى ا خعايتختلت ا تبختلاا   خ خ

 تلري خن لهركلختو   خلل  ا  ختل خعمر خ؟

م ااا خالاعخن ارااا نخألاخ ـاا ةتخ اااسخ اتلهااا خمااعخ اااسختلا تساا خفاا خمك  اااا ختلاتاي ختلراايانتخمااعخملاالخ م ااا خات  اااا

حخ  اا ختل ااا خ ااعخو ااعبخ ع ااا خ خاابختل ياا وخت ة اا بيخنصااـ خي ةاا خاتل دياا ختل ر ساار خاتالةاصاا ما ختلياا  يبخ لاا

خ.اتاللاخ  ر خنصـ خ  م 

خ.ت   ا  ختل خعمر نخ تلريا ك خ خمـا ور  ختلاتي ختلريانتنختلغشختلريانتنخ

Résumé:خ

Le choix de la présente étude était à cause de l’ampleur du phénomènes de la fraude fiscal et sa 

propagation ces dernières années en Algérie. La fraude fiscale et une maladie de l’économie, qu’il 

faut absolument combattre, elle est l’une des principales causes de la crise financière et menace 

l’existence du système fiscal. 

Ceci nous a conduit a poser la problématique suivante : Jusqu'à quel point on peut considérer que 

l'évasion fiscale est un fléau économique qui peut endommager le cadre financier du trésor public  

 

L’objectif de cette étude est de lutter contre la fraude fiscale dans le but de prévenir et réduire celle-

ci , parce que l’ampleur de ce phénomènes nécessite la recherche de solutions urgentes, en agissant 

sur le système fiscal de façon spéciale et sur l’environnement politique, économique et social de 

façon générale.. 

Mots Clés: Fraude Fiscale, Evasion Fiscale, Fiscal , trésor public. 
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