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 على يجب و الضريبة أداء في متساوون املواطنون  كل" :يلي ما على الجزائري  الدستور  من 64 املادة تنص

 إال ضريبة أية تحدث أن يجوز  ال الضريبية، قدرته حسب العمومية التكاليف تمويل في يشارك أن واحد كل

 ."نوعه كان كيفما حق أي أو رسم أو جباية أو ضريبة أية رجعي بأثر تحدث أن يجوز  ال و القانون، بمقتض ى

 الدولة منها تستقي التي الينابيع تعد ألنها كبيرة أهمية للضرائب أن نرى  القانونية املادة هذه من انطالقا و

 السلطات تستخدمها مالية وسيلة الضريبة تعتبر كما املتزايدة، و املستمرة العامة نفقاتها لسد الالزمة األموال

 ورهادب الشاملة االقتصادية التنمية تقود التي القاطرة تعتبر لكونها أزماتها معالجة و أغراضها لتحقيق العامة

 .الضريبية لواجباتهم املكلفين استجابة بمدى مرهون  استمراره و املفهوم هذا ديمومة لكن التمويل، في الريادي

 للمكلفين النسبية الحرية يمنح تصريحي نظام أنه يرى  الراهن الجزائري  الضريبي النظام لطبيعة املتتبع أما

 تقوم ثم أنفسهم، تلقاء من الحقيقية مداخلهم و نشاطاتهم يوافق بشكل املكتتبة الضريبية تصريحاتهم بتقديم

 نظرا صادقة، غير و صحيحة غير تكون  األحيان من الكثير في لكونها التصريحات تلك بمراقبة الجبائية اإلدارة

 .الضريبةةدفع من التملص بهدف نية سوء أو نية حسن عن سواء إعدادها أثناء املرتكبة لألخطاء

 القانونية الوسائل كل اجلبائية لإلدارة اجلزائري املشرع منح العمومية اخلزينة امتيازات على حفاظا و
 على أو الضرييب التهرب ظاهرة مكافحة و العام املال حقوق اسرتجاع هبدف الالزمة التنظيمية و

 بين ومن .املتاحة الوسائل و السبل بشىت الظاهرة هذه جماهبة يستدعي مما حدته، من التخفيف األقل

 في مختصة أجهزة طرف من يمارس الذي املحاسبي التحقيق نجد أهدافها لتحقيق الجبائية الرقابة وسائل أهم

 من التقليل ،بهدف املحاسبي و الضريبي املجالين في املهنية الكفاءة لديهم محققين أعوان و الجبائية الرقابة

 وكذا الدولة خزينة أموال على سلبا تعود التي و بالضريبة املكلفين طرف من املستعملة التجاوزات و االغفاالت

 دفع على الحريصين املكلفين تشجيع في يتمثل آخر هدف لها كما الجبائية، اإلدارة و املكلف بين العالقة تحسين

 .الجبائية بواجباتهم يلتزمون  ال الذين املكلفين معاقبة و املحددة اآلجال في للضريبة الصحيح املبلغ
 الجبائية اإلدارة تلجأ املادية املعطيات مع التصريحات تطابق مدى من التأكد و الذكر السابقة األهداف لتحقيق

 .أساليبها و وسائلها بمختلف الجبائية الرقابة إلى

 البحث إشكالية /أوال

 ؟الضريبي التهرب مكافحة فييمكن أن تساهم الرقابةالجبائيةأي درجة  إلى 

 

 : التالية الفرعية األسئلة إلى البحث إشكالية تقسيم يمكن

 مامفهوم كل من الغش و التهرب الضريبي؟ 

 ؟هذه الظاهرةمكافحة وكيف تساهم في  الجبائية بالرقابة قصودامل ما  
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 املتبعة؟ إجراءاتجبائيةفي الجزائر؟وماهي كيف تتم الرقابةال 

 البحث تفرضيا /ثانيا

 : اآلتية الفرضيات على ركزنا اإلشكالية هذه معالجة و املؤقتة لإلجابة و

  انواعها.قانون الضرائب بمختلف يرتبط مفهوم كل من الغش و التهرب الضريبي بمخالفة 

  الضريبي والغش التهرب ظاهرة حاربةفي م الجبائية اإلدارة في تفعيل دور  الجبائية الرقابةتساهم. 

 الضريبي التهرب ملكافحة اآلليات أكبر و أهم من  املحاسبي التحقيق . 

 البحث ةأهمي /ثالثا

 أجل من الدولة خزينة تزويد في الفعالة األدوات كأحد الضرائب أهمية في البحث هذا أهمية تتجلى

 .نفقاتها تغطية

 أموال استنزاف في ساهمت التي و ، الضريبي للتهرب السلبية اآلثار خالل من البحث هذا أهمية وتبرز

 قبل من املتواصل البحث ظل في منها العمومية الخزينة حرمان و الدولة من مراقبة دون  حرية بكل تتداول  طائلة

 أقوى  و أهم كأحد الجبائية الرقابة أهمية تتجلى هذا كل من و . العادية الجبائية رد املوا من الرفع على السلطات

 .األموال نزيف ملعالجة الوسائل و السبل

 

 البحث أهداف /رابعا

 تأثيرها مدى و الضريبي التهرب ظاهرة تشخيص. 

 لها والقانوني التنظيمي إلطار ا على  والتعرف الجبائية الرقابة عملية على الضوء إلقاء. 

 الظاهرة هذه ملكافحة املتخذة الوسائل و اإلجراءات أهم إبراز . 

 ايةوالتأكيدعلى أهميتهاالرقابيةواالقتصاديةتغير النظرةالسلبيةالشائعةعن الجب 

 املوضوع يارتاخ أسباب /خامسا

 خصوصا الجبائية الرقابة و عموما الجبائية الدراسات إثراء في املساهمة. 

 املحاسبة مجال في الجبائي التحقيق موضوع أهمية. 

 الضريبية التزاماتهم دفع تجنب و الضريبي التهرب الى بالضريبة املكلفين لجوء أسباب. 

 منه الحد و الضريبي التهرب ملواجهة الضرائب مديرية قبل من املتبعة الطرق  عن الكشف. 
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 : املتبع املىهج  /سادسا

 نا عتمدا إذ التهرب الضريبيكافحة ودورها في امل الجبائية الرقابةب هتماماال  على ا موضوعنفي نركز 

 املتعلقة القانونية الجوانب سرد إلى باإلضافة أهدافها و ألشكالهاالتحليلي  الوصفي التحليل على األولى بالدرجة

 املكلف ميثاق ، التحقيق وإجراءاتأشكال  جداول و  هي املستخدمة فالوسائل عليه و، الجبائي واإلدارة باملكلف

 .أخرى  تارة تحليليا و تارة وصفيا األساس ي منهجه فالبحث عموما ماليةقوائم ، للضريبة الخاضع

 

 :البحث صعوبات /سابعا

  باملوضوع املتعلقة املراجع بعضنقص. 

 املحاسبة في املصوب التحقيق مثل الجبائية، التحقيقات بعض إلجراءات مفصل دليل وجود عدم. 

 :البحث تقسيم /ثامنا

 هذه سبقت فصلين وقد إلى بحثنا قسمنا املطروحة اإلشكالية بجوانب تحيط علمية دراسة إلى للوصول 

 .عامة مقدمة الفصول 

 عامة مفاهيم ول في املبحث اال  ناتناولحيث والتهرب الضريبي  الضريبة عنوان تحت األول  الفصل جاء

 الغش و التهرب مفاهيم حول  بإعطاءقمنا  الثانيوفي املبحث . أهدافها وأنواعها وخصائصهاوالضريبة حول 

 ،تحليل ظاهرة التهرب الضريبيب قمناالثالث  وفي املبحث.الضريبي،أشكاله،طرقه 

 مجاالته،أسبابه،أثاره،وعالقة بين التهرب والغش الضريبي.

املبحث  حيث تطرقنا في التهرب الضريبيفي مكافحة  الجبائية الرقابة دور إلى  تطرقنا الثاني الفصل أما

للرقابة اإلطار القانوني  بإعطاءقمنا  وفي املبحث الثاني الجبائية،أشكالها،أهدافها.املفاهيمي للرقابة اإلطار  االول 

اإلطار  بتوضيح الثالث قمنا وفي املبحث واجباته. بالضريبةالجبائية،الحقوق املمنوحةلالدارة الجبائيةوللمكلف 

الجبائية،األعوان املكلفون بعملية الرقابة،مسؤولية رقابةالجبائية،األجهزة املختصة بالبةللرقا التنظيمي

 األعوان املكلفون بعملية الرقابة.

تحقيق ال التهرب الضريبي،مكافحة في  دورالرقابةالجبائية رابع قمنا بربط العالقةأما املبحث ال

التحقيق املحاسبي في  امليدانية للتحقيق املحاسبي،مجريات واإلجراءات األوليةاملحاسبي في املؤسسة ،األعمال 

 املؤسسة.

 

 : السابقة والبحوث تالدراسا /تاسعا

 الدكتوراه، مدرسة إطار في ماجستير شهادة نيل أجل من مذكرة ،الجبائية الرقابة ،الدين صفي بن أحالم 

 .2014-2013الجزائر، جامعة ، العمومية املؤسسات و الدولة الدكتوراه مدرسة الحقوق، كلية



 مقدمة عامة
 

4 
 

 ما خاصة ، جوانبها بجميع اإلملام و الجبائية الرقابة دراسة البحث هذا خالل من الباحث حاول  لقد

 من املعمقة الرقابة مكونات الدراسة تناولت كما . املعمقة أو العامة الرقابة سواء الجبائية الرقابة بأشكال يتعلق

 إليها،والنتائج التي توصل الشاملة الجبائية الوضعية في التحقيق و املصوب التحقيق ، املحاسبة في تحقيق

 نتائج سلبية لعمليات الرقابة. إعطاء إلىأهمها:نقص تأهيل املوارد البشرية يؤدي 

  2009 )- (1999الجزائر في الضريبي التهرب مكافحة في أثرها و الجبائية الرقابة فعالية ،الغني عبد بوشرى

 وبنوك،جامعة مالية نقود تخصص االقتصادية، العلوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة،

 .2011-2010،تلمسان

 التهرب مكافحة في أثرها و الجزائري  الضريبي النظام في الجبائية الرقابة دور  ناتبي إلى الدراسة هذه تهدف

 اإلحصائيات تحليل و جمع تم ذلك لتحقيق و الجبائبة للرقابة املختلفة األنواع تطبيق خالل من الضريبي،

 .الجبائية اإلدارة هياكل مختلف من الجبائية الرقابة بنتائج الخاصة

 من كجزء مقدمة مذكرة ،املحاسبية املعلومات جودة تحسين في الجبائية الرقابة دور  عتير، سليمان 

 التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، محاسبة تخصص التسيير، علوم في املاجستير شهادة نيل متطلبات

 2012 – 2011 .، بسكرة خيضر، محمد جامعة

 بالضريبة، املكلفين األشخاص على مفروضة كأداة الجبائية الرقابة حول  الدراسة موضوع يتمحور 

والنتائج التي  ،لها الخاضعين طرف من بها املصرح خاصة املحاسبة و عامة املعلومات صحة مدى من والتحقق

أهمها:التحقيقات الجبائية التي تتم على مستوى مديرية الضرائب الوالئية أكثر نجاعة من  إليهاتوصل 

 التحقيقات التي تتم على مستوى مفتشية الضرائب.

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،الجبائية الرقابة دعم في املحاسبي التدقيق مساهمة ذبيح، قالب لياسا 

 و التجارية و االقتصادية العلوم كلية ، التسيير علوم قسم محاسبة، تخصص ، التسيير علوم في املاجستير

 علوم

 .2010-2011 خيضر،بسكرة، محمد جامعة التسيير،

 النظام واقع إلى استنادا الجبائية الرقابة دعم في املحاسبي التدقيق مساهمة موضوع املذكرة تعالج

 إلى تهدف كما الضريبي، التهرب بينها من أمامه، تقف التي املعوقات و يواجهها التي التحديات و الجزائري  الجبائي

 . الظاهرة هذه ملكافحة واحد أن في عقابي و وقائي أسلوب لكونها الجبائية الرقابة آلية تجسيد محاولة

 



 

 

 

 

 

 

 فصل األول:ال

 الضريبة والتهرب الضريبي
 



 الفصل األول: الضريبة والتهرب الضريبي 

 

5 
 

 :االول  الفصل مقدمة

  صحيحة تصريحات إعطاء املكلفين على اوجب ولذلك ، ةالهام اإلدارات بين من الضريبية اإلدارة تعتبر

 بعض أن إال املكلفين، هؤالء لها يخضع التي األنظمة باختالف التصريحات هذه تختلف بحيث و تامة، دقيقةو 

 مختلف في يفكرون يجعلهم مما االقتصادية وحريتهم املالي نفوذهم من قيد مجرد الضريبة إن يرون املكلفين

 .الضريبة من تفادي تمكنهم التي الوسائل

 الضريبية، اإلدارة رأسها على و العمومية السلطات أولويات من الضريبي، الغش و التهرب مكافحة وتعد

 السياسة اهتمامات أهم من جعلها ما هذا لعلو   الوطني، االقتصاد على مدمرة آثار من ملا تخلفه نظرا وذلك

 . الجبائي اإلصالح تلت التي الفترة طوال الجبائية

 مباحث: ثالث خالل من التفصيل و بالشرح الظاهرة هذه إلى الفصل هذا في التطرق  سيتم وعليه

 مفهوم الضريبة. 

  الغش والتهرب الضريبيمفاهيم حول. 

 التهرب الضريبي. ظاهرة تحليل 
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 الضريبة مفهوم: األول  املبحث

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

  .الضريبية املوارد بين من و العامة ونفقاتها مشاريعها لتمويل جديدة موارد و وسائل إيجاد على

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

 .االقتصادي النشاط في الدولة

 .خصائصها أهم تبيان و الضريبة تعريف إلى سنتطرق  املبحث هذا فيو 

 

 الضريبة تعريف:األول  املطلب

 أو طبيعتها ناحية من سواء الزمن عبر بها مرت التي العديدة التطورات نتيجة كان الضريبة يف تعار تعدد إن

 .خصائصها

 أهم ومن للتنمية املالية الدولة وسيلة يعتبرها من وهناك املالية األهداف لتحقيق أداة من يعتبرها فهناك

  :نجد الضريبة بها عرفت التي التعاريف

 في نهائية،بصفة  إليها دفعه على الفرد املحلية العامة الهيئات و على أنها مبلغ من النقود تجبر الدولة عرفت. 1

 1عامة. منافع من تحقيق لتمكنها إنما و معينة، بخدمة انتفاعه مقابل

األعباء  ثقل توزيع قصد األفراد أموال على العامة السلطة به تقوم جبري  اقتطاععلى أنها  تعريفها نيمك كما. 2

 2بإنصاف. بينهم فيما العامة

القيام  من تمكينا مقابل بال بأدائها بها املعمول  يلتزم و الدولة تحددها إلزامية على أنها فريضة أيضا تعرف. 3

 3أهداف املجتمع. بتحقيق

 و مباشرة بصورة تقتطعه و الدولة تفرضه الذي قولهم أنها املبلغ التعريف هذا إلى العلماء بعض ويضيف. 4

 غير اقتطاع إلى العملة قيمة تخفيض حال في كما تؤدي التي النقدية اإلجراءات عن الضريبة تمييز ذلك بغية

 4األشخاص. من ثروات مباشر

جبرا بصفة نهائية  يحصل املجموعة أعضاء من مطلوبة نقدي أداة الضريبة:" أدق تعريف تقديم يمكن بينما

 "ودون مقابل 

 أجل من األفراد من جبرا الدولة تستقطعه مالي اقتطاع الضريبة بأن نقول  أن يمكن التعاريف هذه من خالل و

 .العام املنفعة تحقيق

                                                           
1
 .126 طبعة، صلبنان، دون  الجامعية،، الدار املالية العامة مبادئ، زينب حسين عوض هلل  

2
 .9، ص  2003، دار هومة ،الجزائر، مساهمة في دراسة املالية العامةاعمر يحياوي،   

3
 .115،ص  2000بالكتاب،مصر،  اإلسكندرية، مركز  مبادئ املالية العامةحامد عبد ليد دراز،   

4
 .49،ص  2003فوزي عطوي، املالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، دون طبعة ،   
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 الضريبة خصائص:الثاني املطلب

 العامة اإليرادات من غيرها عن تميزها للضريبة خصائص عدة نستنتج السابقة التعاريف إلى باالستناد

 : يلي فيما الخصائص هذه وتتمثل للدولة

 مالي اقتطاع تمثل الضريبة الفرع األول:

 الضريبة أن رغم الحاضر، الوقت في بالذات و الغالب، في نقدية بصورة تحصيلها ويتم أي أنها تفرض

 كان والذي عمل، بتقديم أو من اإلنتاج، جزء أو كنسبة ، عينية بصورة تحصيلها ويتم تفرض يمكن أن هذه

 بالضريبة يرتبط ما خصوصا السابقة، الفترات في بالذات و الحاالت، من العديد في الضريبة به الذي تتم الشكل

 تكوين في الزراعي لإلنتاج واملهم األساس ي الدور  ظل في عينا تستحصل كانت التي و الزراعي اإلنتاج تفرض على التي

 يتم كان وحيث االستبدادية، والنظم اإلقطاع، في وبالذات السابقة النظم مع وكذلك آنذاك، القومي اإلنتاج

عن   للدولة تقدم عمل خدمات بشكل عينا الضريبة على الحصول  من أجل واإلكراه القوة استخدام إلى اللجوء

 يصبح بحيث كبيرة بدرجة تضاءل تحصيلهاو   الضريبة لفرض العينية الصورة أن إال اإلجبار، و السخرة طريق

 لإلنتاج النسبية األهمية تراجع بينها من عديدة ألسباب وذلك حاليا، الواقع في موجود غير أنه بل نادرا أمرا

 أن نتيجة كذلكو اإلنتاج، في األخرى  االقتصادية القطاعات مساهمة بزيادة القومي اإلنتاج توليد في الزراعي

 في مبادلته ألغراض بل الذاتي، االستهالك و لالستخدام ليس هو الحاضر الوقت في لإلنتاج الهدف األساس ي

 دخله أي إيراداته، و عوائده على املنتج حصول  في استخدامها يتم التي هي النقود فان بالتالي و بالنقود، السوق 

 النشاطات بهذه القيام ألن و تقريبا، جميعها يكن لم إن النشاطات، ملعظم و نقدي دخل و إيرادات و عوائد وهي

 أن أي نقدية، بصورة يتم جميعها يكن لم إن معظمها في املبادالت إن و نقدي بشكل و عليها اإلنفاق خالل من يتم

 نقدي اقتصاد أصبح باقتصاد ترتبط كانت التي العينية طبيعته من بدال حاليا، نقدي اقتصاد أصبح االقتصاد

 و السابقةالفترات  في املعيش ي االقتصاد أي الكفاف، باقتصاد ترتبط كانت التي العينية طبيعته من بدال ، حاليا

 ثم ضرورة نوم نقديا إنفاقا ونشاطاتها و بمهامها قيامها على الدولة إنفاق يكون  أن إلى أدى الذي األمر هو

 عن خدمات عينية على الدولة حصول  أن إلى إضافة نقدية، بصورة الضرائب ومنها العامة إيراداتها على حصولها

 واتساع الديمقراطية النظم ظهور  و االستبدادية نهاية األنظمةمع  انتهى السخرة، و اإلجبار أو اإلكراه طريق

 اإلدارة هذه تكاليف تحمل يرافقها الدولة عليها تحصل عندما العينية اإليرادات إن إلى إضافة النظم، بهذه األخذ

هذا  مثل ترافق أن يمكن مخاطر استخدامها أو بها التصرف لحين بها االحتفاظ تكاليف و العينية اإليرادات

 لها لزوم ال تصبح و تتنافى التي و عينية، اإليرادات كون  حالة في جهود تحمل يقتض ي الذي األمر هو و االحتفاظ،

قبل  من تقتطع التي الضريبة تكون  إن إلى أدى ما هو و نقدية، الضريبية اإليرادات كون  حالة في مطلوبة غير و

الدول،  كافة في و جميعها يكن لم إن الحاالت معظم في و الحاضر، الوقت في عادة نقدا املمول  يدفعها الدولة

 من لجزء املمول  املالية ألنها تتضمن تقويم األعباء فرض في العدالة مع تتفق ال قد العينية الضريبة وأن خاصة
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 و آلخر منتج من تختلف التي و منتج كل إنتاج تكاليف عن النظر بغض و معينة عمل ساعات أداء إنتاجه أو

 1بالعمل. القيام في األفراد قدرات اختالف معكذلك 

 جبرا تدفع الضريبةالفرع الثاني:

 في مصدره يجد معنوي، ليس و قانوني إجبار هذا بمعنى قانونية، صيغة ذات الضريبة في اإلجبار صفة إن

 أو رغبته أخذ دون  الضريبة دفع على مجبرا الفرد يكون  عليه وبناء األفراد أو الدولة إرادة في ليس و القانون 

 للحصول  الجبري  التنفيذ إلى اللجوء حق أدائها، عن امتناعه حالة في للدولة يكون  .االعتبار في للدفع استعداده

 قد الضريبة في اإلجبار عنصر و املدين، أموال على بامتياز اقتضائها سبيل في تتمتع أنها كما الضريبة، مقدار على

 و الضريبة وعاء حيث من للضريبة القانوني النظام تحديد في الدولة انفراد مدى حول  التساؤالت من العديد يثير

 و محددة قانونية لضوابط الخضوع ما دون  و بدفعها املكلفين إلرادة اعتبار ما دون  تحصيلها كيفية و سعرها

 إال و تحصيلها و الضريبة فرض عند مراعاتها يجب معينة بضوابط تلتزم أنها تعني ال الدولة سيادة عليه، املجمع

 بناء ليس و بقانون  تصدر أن البد فالضريبة .بها املكلفين رقاب على مسلطا الدولة يد في سيفا الضريبة اعتبرت

 بموافقة إال التلغىو   تعدل ال و الضريبة تفرض فال الهامة، الدستورية املبادئ من ذلك يعد و قانون، على

 الدولة التزام ضرورة مع بالضريبة، املتعلقة األحكام يحدد قانون  يصدر حينئذ و .املختصة التشريعية السلطات

 يحق و مشروع، غير عملها اعتبر و القانون  خالفت إال و تحصيلها، أو الضريبة فرض عند القانون  هذا بإحكام

 بأداء القانون، هذا بموجب األفراد يلتزم كما املختصة، اإلدارية أو القضائية الجهة أمام منه التظلم لألفراد

 فرض في النيابية، املجالس في ممثلة التشريعية، السلطة حق أن األمر وواقع .مخالفة أي دون  إلزاما الضريبة

 ذلك، إلى أضف الشعب ممثلي من رقابة دون  لها األمر ترك إذا التنفيذية السلطة تحكم عدم به يقصد.الضريبة

 الدولة بين و بينهم االجتماعي التضامن رابطة على تأسيسا الشعب من عريضة قاعدة على تفرض الضريبة أن

 يوضح و .بقانون  تصدر أن ينبغي بل إداري، بقرار أو بالئحة الضريبة تفرض أن يتصور  فال لذا و لها، التابعين

 املتحدة الواليات و فرنسا و كإنجلترا الدول، من العديد في الضريبي للنظام الضريبي للنظام التاريخي التطور 

 الذي الدستوري، املبدأ هذا لتقرير الرئيس ي السبب هي كانت الشعوب بها قامت التي الثورات أن كيف األمريكية،

 2.العالم دول  دساتير كافة في عليه منصوصا راسخا هاما مبدأ اآلن أصبح

 مقابل بدون  تدفع الضريبةالفرع الثالث :

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

 أن البيان عن غنى و .العامة التكاليف و األعباء تحمل في املجتمع داخل كعضو منه مساهمة الضريبة املكلف

 و الضرائب حصيلة الدولة أن و املختلفة، العامة مرافقتها بواسطة الدولة تقدمها التي بالخدمات ينتفع الفرد

 ليس الخ...القضاء و األمن و كالدفاع الخدمات بهذه يتمتع الفرد أن إال املرافق هذه لتسيير األخرى  إيراداتها

                                                           
1
 .172 -171 ،ص 2008، جدار الكتاب العالمي و عالم الكتب الحديث، األردن، دو ن طبعة، املالية العامةفليح حس خلف،   

2
 .118 -117،ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  املالية العامةسوزي عدلي ناشد،   
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 ليس النفع هذا و املجتمع، إليها ينتمي التي السياسية الجماعة في عضوا لكونه بل الضريبة، بأداء مكلفا باعتباره

 مقابل تدفع ال الضريبة فان تقدم، ما على استنادا و .املجتمع أعضاء جميع على يعود لكنه و وحده عليه حكرا

 التكلفية للمقدرة وفقا يتم بل العامة، بالخدمات الفرد انتفاع مدى على بناء يتم ال تقديرها أن كما خاص، نفع

 هذه تحدد التي هي الدولة و .العامة األعباء تحمل على و األفراد من لغيره بالنسبة الدفع على مقدرته أي للفرد،

 و .التكلفية مقدرته في تؤثر ألنها الضريبة فرض عند للمكلف الشخصية الظروف مراعاة من لها البد لذا و املقدرة

 باعتبارهم أجانب و مواطنين من الدولة، في املقيمين األشخاص جميع على تفرض الضريبة أن ذلك تبرير

 1.املختلفة الدولة مرافق تقدمها التي الخدمات بجمع يتمتعون 

 أهداف ذات فريضة الضريبةالفرع الرابع :

 كتاب يميل حين في فحسب مالي هدف ذات الضريبة إن إلى بالضرائب الخاصة التعريفات غالبية تشير

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

 تحقيق من الدولة تمكن فإنها لذا و اإلطالق على العامة اإليرادات مصادر أهم من تعد الضريبة أن حيث

 و نفقاتها ملواجهة تحتاجها التي املوارد للدولة يوفر ألنه الرئيس ي و الدائم الهدف الحصيلة هدف يمثلو   أهدافها،

 بين االجتماعي و االقتصادي التوازن  تحقق أنها كما مجموعة في للمجتمع عامة منافع تحقيق إلى أعبائها زيادة

 الدخل توزيع عدالة و االجتماعية العدالة تحقيق في األساس ي دورها و اإلفراد، حقوق  و العامة الخزانة حقوق 

 .أحد على يخفى ال أمر التصاعدية، الضرائب طريق عن ، املجتمع فئات بين الدخول  في التفاوت تقليل و القومي

 و اإلنسان حقوق  إعالن عليه نص كما الكبرى، السياسية الثورات أفرزته دستوريا مبدأ الخاصية هذه تعتبر و

 عليه النص على الحديث العصر في حاجة هناك يعد لم و ، 1789 عام الفرنسية الثورة أصدرته الذي املواطن

 نص وجود عن النظر بغض إتباعها الواجب املستقرة العامة الدستورية املبادئ من يعد أنه إذ صراحة،

  .عدمه من دستوري

  :نهائية بصورة تدفع الضريبةالخامس: الفرع

 أية بدفع أو لهم قيمتها برد تلتزم ال الدولة أن بمعنى نهائية، بصورة الدولة إلى الضريبة يدفعون  األفراد إن

 بدفع تلتزم كما فيه املكتتبين إلى برده الدولة تلتزم الذي العام القرض على الضريبة تختلف بذلك و عنها، فوائد

 .مبلغه عن فوائد

 وأنواع الضريبة أهداف :الثالث املطلب

 أهداف :اآلتي في تحديدها يمكن التي األهداف من مجموعة تحقيق إلى مجتمع أي في الضريبة تصبو

 .سياسية أهداف و اجتماعية، اقتصادية، مالية،
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 أهداف الضريبة :األول  الفرع

 : املالية األهدافاوال: 

 الوفاء لها تضمن بصورة للدولة املالية املوارد بتوفير تسمح الضريبة أن أي العامة، األعباء تغطية بها ويقصد

 على و العامة الخدمات على اإلنفاق تمويل أي املجتمع، ألفراد املطلوبة الخدمات على اإلنفاق اتجاه بالتزاماتها

 1(....الطرق  شق و الجامعات و املستشفيات و السدود كبناء (الحكومية اإلدارة استثمارات

 االقتصادية األهدافثانيا: 

 االستقرار حالة إلى الوصول  بهدف تستخدم الضريبة أن بها يقصد و ،الضريبة أهداف من االقتصادية األهداف

 و االقتصادية األوضاع في للتأثير أداة الحديثة الدولة إطار في أصبحت و ،االنكماش أو بالتضخم املصحوب غير

 :التالي النحو على ذلك و االستقرار تحقيق

 :اإلنتاجية النشاطات بعض لتشجيع الضريبة استخدام.1

 الصناعة أو السياحة قطاع مثل اقتصادية قطاعات لتشجيع كوسيلة الضريبة استخدمت التي الدول  تلك كثيرة

 .ضرائب أي من النشاطات تلك بإعفاء فقامت الزراعة، أو

 املال رأس جذب في ترغب عندما املتطورة البلدان بعض أو النامية، البلدان حكومات من األسلوب هذا إلى لجأ و

 .الضرائب من األجنبي املالي االستثمار فتعفي األجنبي

 : االقتصادي الركود ملعالجة الضريبة استخدام.2

 إلى اللجوء يمكن لذلك و املعاصر، االقتصادي النظام سمات من سمة ركود، و رخاء من االقتصادية الدورات

 االستهالك و الشراء يقل حيث االنكماش و الركود فترات ملعالجة الضرائب من أنواع بعض األقل على أو الضريبة

 .املنتجات تتكدس و

 ضريبة معدل بتخفيض ذلك و املتدنية الدخول  ذوي  املجتمع أفراد لدى الشرائية القوة بزيادة الحكومات فتقوم

 الشرائية القوة لتخفيض السلع وعلى املباشرة غير الضرائب معدالت تخفيض و الضريبي اإلعفاء رفع و الدخل

 و زيادة أجل من اإلنتاجية للمشاريع دفعا لتعطي واالدخار املال رأس على الضرائب وتخفيض األشخاص عند

 .األسعار انخفاض

  :االقتصادية املشاريع تمركز ملنع الضريبة استخدام.3

 استخدام يمكن و الرأسمالية النظم في خصوصا و العصر هذا سمات من االقتصادي التمركز إلى االتجاه

 من مرحلة كل على تفرض خاصة ضرائب فرض طريق عن ذلك و التمركز هذا مثل ملحاربة كوسيلة الضريبة

 ظاهرة من بالتالي يحد و املنتجة السلعة تكلفة من يزيد مما التكتل نحو املتوجهة الشركات في اإلنتاج مراحل

 .االقتصادي النشاط في التكتل و التمركز

                                                           
1
 . 120،ص  2005، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية املؤسسةبوزيدة حميد،   



 الفصل األول: الضريبة والتهرب الضريبي 

 

11 
 

 : االدخار و االستثمار لتشجيع الضريبة استخدام.4

 هذه مثل شراء لتشجيع ضرائب أي من تصدرها التي التنمية لسندات عائدات الدولة تغطي عندما ذلك يتم و

 1.الوطني االقتصاد يدعم مالي استثمار أي أو االدخار صناديق في الودائع على الضريبة تخفيض أو السندات

 االجتماعية األهدافثالثا: 

 :تحقيقها على الضريبة تعمل اجتماعية أهداف عدة نجد

 األعباء تخفيض الضريبي املشرع يقرر  أن ذلك مثال الفقيرة، الطبقات لصالح القومي الدخل توزيع إعادة -

 .الكبيرة العائلية األعباء ذوي  على الضريبية

 خدمات تقدم التي الجمعيات و الهيئات بعض كإعفاء االجتماعية األنشطة بعض تطوير في أيضا تستخدم -

 .الضرائب من أسرية أو دينية :معنية اجتماعية

 الضروري االستهالك  سلع على منخفضة ضرائب بفرض العامة الصحة على املحافظة في الضريبة تستخدم -

 الكحولية املشروبات :مثل صحية أضرار عنها ينتج التي السلع بعض على السعر مرتفعة ضرائب فرض و كالخبز

 2 .السجائر و

 السياسية األهدافرابعا: 

 االجتماعية القوى  يد في أداة الضريبة تمثل الداخل ففي الخارجية أو الداخلية بالسياسة يتعلق فيما سواء

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

الرسوم  استخدام مثل الخارجية السياسة أدوات من أداة تمثل فهي الخارج في أما الشعب، فئات حساب

 سعر برفع منها الحد أو الدول  بعض مع التجارة لتسهيل الضريبية االمتيازات و اإلعفاءات تمنح الجمركية

  .سياسية أغراض تحقيق أجل من الجمركية الرسوم

 الضرائب أنواع :الثاني الفرع

 و  االجتماعية و االقتصادية أثارها في كذلك و أهميتها في تتفاوت عديدة أنواع الحاضر الوقت في الضرائب تضم

 .تقريبا كافة الدول  في واسع نطاق على تطبيقا لها تحد التي الضرائب أنواع أهم يأتي فيما سنعرض

  الضريبة وعاء معياراوال:

 .األموال على الضرائب و األشخاص على الضرائب و املتعددة الضرائب الوحيدة الضريبة نجد املعيار هذا حسب

 : الوحيدة الضريبة.1

 من يلزمها ما على للحصول  رئيسية واحدة ضريبة على إيراداتها في الدولة اعتماد ،الوحيدة الضريبة بنظام يقصد

 يلي: بما الوحيدة الضريبة تمتاز و مالية، موارد

                                                           
1
 .156 -154،ص 2005انية، ث، دار وائل ، األردن، الطبعة الأسس املالية العامةخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،   
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 .132، مرجع سبق ذكره، صاملالية العامةسوزي عدلي ناشد،   
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 تتميز جعلها ما هذا و مصادره مختلف من املمول  يحققه الذي الدخل مجموع على واحدة ضريبة فرض -

 ؛ بالسهولة

 ؛واحدة مرة تحسبه التي واحدة ضريبة إلدارة أعماله نتائج على واحدا تقريرا املمول  يقدم -

  منطق أي على يقوم ال النظام هذا أن إال التحصيل نفقات من التقليل إلى تؤدي الربط إجراءات سهولة -

 تفرقة يعنى األخرى  األنواع دون  الثروة من أو االقتصادي النشاط من واحد نوع اختيار أن ذلك سليم، اقتصادي

 ؛الضريبية العدالة قاعدة عن خروجا يعتبر ما هو و الطبقات و الفئات مختلف بين املالية املعاملة في مبررلها ال

 على يشجعهم املكلفين على عبئها ثقل و كبيرة حصيلة ذات الضريبة هذه يجعل ال الثروة من جزء على ارتكازها -

 1 .العامة النفقات في املساهمة من اإلفالت و الضريبة من التهرب

 : املتعددة الضرائب.2

 أدى الواحدة، الضريبة لنظام املوجهة االنتقادات كثرة و للضريبة الخاضعة املادة اختيار في االتجاهات تعدد إن

 أساس على اإليرادات أنواع من نوع كل على الضريبة بموجبه تفرض الذي املتعددة الضرائب بنظام األخذ إلى

 مصدرها:

 ؛ املرتبات و كاألجور  البحث العمل مصدره إيراد -

 ميزاته اإليرادات له هذه من نوع فكل  .الصناعية و التجارية كاألرباح املال، برأس العمل مختلط مصدره إيراد -

  .إيراد كل لها يخضع التي الضريبة تنوع يجب مما الخاصة

 لم اإليراد صاحب ألن عال، سعر ذات لضريبة يخضع أن يجب البحت املال رأس مصدره يكون  الذي فاإليراد

 فيجب فقط العمل مصدره يكون  الذي اإليراد أما و اإليراد، هذا على الحصول  سبيل في جسمانيا مجهودا يبذل

 أكثر وعناية فكري، أو جسماني مجهود بذل عن ينتج اإليراد مصدر ألن منخفض سعر ذات لضريبة يخضع أن

 وسط، لضريبة يخضع أن فيجب املال برأس العمل امتزاج مصدره يكون  الذي اإليراد أما،  املال لرأس اإليراد من

 ،االقتصادية املقدرة أنواع مختلف بين باملوازنة النظام هذا ويتميز الثانية، الحالة في الضريبة شدة في هي ال

 نواحي مجموع تصيب التي الضريبة حصيلة غزارة حيث من املصادر املختلفة اإليرادات بين املعاملة في التفرقةو 

 ال و الجباية، نفقات من يقلل الذي األمر املنبع، عند تحصيلها و االقتصادية مقدرته على لتتوزع املمول، نشاط

 النظر و العينية بمبدأ األخذ في كاملغاالة عيوب، النظام لهذا لكن و منها، التهرب يحاول  الو ، بوقعها املمول  يشعر

 تعدد إلى الضرائب تعدد في املغاالة تؤدي قد ةالعائلي املمول  حالة و الشخصية ملبدأ مراعاة دون  اإليراد ملصدر

 باختالف املختلفة اإلدارات إلى عديدة تاإقرار  تقديم إلى يضطر الذي املمول  يرهق مما أيضا الضريبية، اإلدارات

 أن يالحظو   التحصيل، نفقات زيادة إلى يؤدي الضريبية اإلدارات في التعدد هذا إن .لها يخضع التي الضرائب
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 أن بد ال الضريبية، فالسياسة ، تعددها أطلق إذ صالحيتها، تفقد فإنها نسبيا صالحيتها رغم املتعددة الضرائب

  .االقتصادي النشاط أوجه على الضريبة فرض أثر دراسة من البد و عليه ترتكز ما لها يكون 

 : األشخاص على الضرائب.3

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

 .للثروة امتالكهم عن النظر بغض الدولة إقليم في وجودهم بحكم األشخاص على

 تفرض كانت حيث العرب، و الرومان فعرفها الزمان قديم منذ األشخاص على الضريبة املالي التاريخ عرف لقد و

 عرفتها كما البالغين الذكور  على تقتصر وكانت اإلسالمي، للحكم الخاضعة البالد في( الذميين) املسلمين غير على

 الشخص على تفرض لكونها الرؤوس، ضريبة أو الفردة بضريبة تسمى كانت و عشر التاسع القرن  أواخر في مصر

 ضريبة انتشرت قد و ، مدرجة ضريبة أو موحدة ضريبة أساسين، شكلين تأخذ الرؤوس وضريبة "رأسا" باعتباره

 اإلقتصادية و اإلجتماعية الظروف مع تتماش ى كانت لكونها البدائية القديمة املجتمعات في املوحدة الرؤوس

 مما املالية، اإلدارة بدائية إلى باإلضافة الثروات و الدخول  حيث من متقاربين األفراد كان حيث املجتمعات، لتلك

 داألفرا على موحدة بسيطة ضريبة تفرض كانت ولذا تحصيلها، سهولة بجانب الضريبة وعاء تقدير عليها يصعب

 ألن بسيطة الضريبية الحصيلة كانت و للضريبة، اآلخرون الخاضعين يدفعه الذي املبلغ ذات فرد كل فيدفع ،

 الفوارق  ظهور  و املجتمع تقدم مع و .دفعها من املحدودة الدخول  ذووا يتمكن لكي منخفضا، دائما كان سعرها

 على منها املنشودة العدالة تحقق ال املوحدة الضريبة أصبحت دخولهم و األفراد بين اإلجتماعية و اإلقتصادية

 املدرجة الرؤوس ضريبة نحو اإلتجاه بدأ لذا وةالتكليفي مقدرتهم في يتفاوتون  األفراد أصبح إذ لها، الخاضعين

 ملزمة طبقة وكل واإلقتصادية اإلجتماعية ملراكزهم وفقا مختلفة فئات أو طبقات إلى يقسم املجتمع كان حيث

 من عدالة أكثر تبدو املدرجة الضريبة أن من بالرغم و .األخرى  الطبقات عن تختلف كضريبة محدد مبلغ بدفع

 غير الطبقة هذه دخول  أن مع املبلغ نفس تدفع الواحدة فالطبقة ، ناقصة عدالة أنها إال املوحدة الضريبة

 األكبر بطرس فرضها التي الضريبة أمثلتها ومن لألشخاص التكليفية املقدرة االعتبار بعين تأخذ ال فهي متساوية،

 الطبقات و البرجوازية الطبقة الحرفيون، الفالحون، :هي فئات أربع إلى املجتمع بتقسيم قام حيث روسيا، قيصر

 كل على فرضت إجتماعية فئة عشرين و اثنتين إلى املجتمع قسم حيث ، 1865 عام فرنسا فرضتها كما األخرى 

 بنوعيها الرؤوس ضريبة من الدول  من للعديد الحالية الضريبية التشريعات تخلو ،وتكاد خاصة ضريبة فئة

 1.للضريبة محال بجعله حقوقه و اإلنسان لكرامة إهدار من فيها ملا نظرا املدرجة، و املوحدة
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 : األموال على الضرائب.4

 األموال اختيار نحو االتجاه ساد فقد األشخاص، على الضرائب بشأن ذكرها السالف للعيوب نظرا

 من األفراد يمتلكه ما وعممج هو املال رأس و دخال أو مال رأس األموال تكون  أن إما و الضريبة، لفرض كأساس

 سلع شكل أو مبنى أو عقار كأرض عينيا، شكال أخذت سواء( الثروة ( معينة زمنية لحظة في استعمال قيم

 مفهوم الثروة فان الواقع و النقود، من مبلغ أو( سندات و أسهم) مالية أوراق أو استهالكية سلع أو إنتاجية

 من مستمر نحو على منتظمة دورية بصورة الفرد عليه يحصل ما كل فهو الدخل أما املال رأس من أعم و أشمل

 كقاعدة نقدية، صورة الدخل يأخذ و معا كليهما أو عمله في أو اإلنتاج لوسائل ملكيته في يتمثل قد معين، مصدر

 مثل .عينية صورة في الدخل من أجزاء بعض على الحصول  الجائز من كان إن الحديثة املجتمعات في عامة،

 إنتاجهم من لجزء املنتجون  استقاء أو بإنتاجها، يقوم التي السلع من أجره من جزء على العامل حصول 

 املال رأس لألشخاص التكلفية املقدرة عن تعبيرا أكثر أيهما حول  التساؤل  يثور  و( كاملزارعين) الذاتي الستهالكهم

 الدخل؟ أم

 لفرض أساسا يمثل الدخل كون  في يتمثل الصدد هذا في كبيرا تطورا الحديثة للمجتمعات املالي التاريخ شهد

 حتى و الوسطى العصور  في خاصة لفرضها، األول  األساس هي طويلة زمنية لفترة الثروة ظلت أن بعد الضريبة،

 وعاء انتقل العشرين، القرن  بداية و عشر التاسع القرن  من األخير النصف بداية مع و عشر التاسع القرن  بداية

 :التالية لألسباب الدخل، إلى الثروة من الضريبة

 ذلك زيادة عن ترتب فقد النقدي، االقتصاد إلى العيني االقتصاد من تحوله و االقتصاد لحق الذي التطور  -

 فقد اإلدارة املالية، جانب من األخيرة تلك تقدير لصعوبة نظرا و .العقارية الثروة على املنقولة الثروة أهمية

 ؛ تقييم محل عنها الناتج الدخل أصبح

 استئجار عالقات تنظيم شكل في تمثلت استغالل حق من عنها يتفرع ما و امللكية، حق على فرضت التي القيود -

 العمل، أن إلى استنادا العقارية الثروة أهمية تناقص إلى أدى مما غيرها و السكنية لألغراض املباني و األراض ي

 درجة يحدد الذي املعيار هو أصبح و العمل عن الناتج الدخل أهمية تزايدت فقد للقيمة، مقياسا أصبح

 الضريبة، لفرض كأساس بالتالي و التكلفية، املقدرة عن كتعبير الدخل اختيار فان ذلك ومع .صاحبه مساهمة

 : معينة مشاكل يثير

 يستهلكه الذي الزراعي الناتج من الجزء ذلك مثال عينيا، يكون  منها فالبعض نقدية الدخل عناصر كل ليست -

 أجزائه، في بعض أو له اململوك العقار في املبنى مالك إقامة كذلك الذاتي، باالستهالك يسمى ما هو و املنتجون 

  ؛اتقديره يصعب العينية العناصر تلك
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 التي تلك خاصة لبعضها بالنسبة صحيح تقدير إلى الوصول  الصعب من يكون  قد النقدية، للدخول  بالنسبة -

 نشاط املشروع أسس من يعد الذي اإلعمال سرية مبدأ وراء تحتمي التي تلك أو دفاتر، بإمساك أصحابها يقوم

 ؛ الفردي

 املال رأس كزيادة املال، ورأس الدخل بين تقع أخرى  عناصر على احتوائه إلى يؤدي الدخل مفهوم في التوسيع إن -

 .اإلنتاجية الطاقة في زيادة على يرتكز ال ذلك كان إن و الوقت، بمرور حقيقية زيادة

 الوعاء تمثل التي التكلفية املقدرة معيار هو ، أصلية بصورة الدخل أصبح فقد املشاكل، تلك عن النظر بغض و

 1.االستثنائية الحاالت بعض في عليهما االرتكاز يمكن املال رأس و الثروة كانت إن و للضريبة، األساس ي

 للضريبة املنشئة الواقعة معيارثانيا:

 املوضوعية الظروف تلك توافر بمجرد ينشا بالضريبة االلتزام إن للضريبة املنشئة بالواقعة يقصد

 الضرائب املال، رأس على الضرائب : نميز املعيار لهذا طبقا و بالضريبة، االلتزام ظهور  إلى تؤدي التي والشخصية

  .اإلنتاج على الضرائب الدخل، على الضرائب ،االستهالك على

 : املال رأس على الضرائب.1

 تتخذ بأنها الضريبة هذه تتميز و ، الدخل من تدفع و ، الدخل من تدفع و املال رأس تملك على تفرض

 للوفاء املال رأس عن الناتج الدخل يكفي بحيث منخفضا يكون  سعرها إن إال للضريبة وعاء نفسه املال رأس

 و دورية غير و املال، رأس على استثنائية ضريبة تفرض قد و منه جزء في للتصرف الحاجة دون  الضريبة بدين

 على تفرض هي و ، املال رأس قيمة في الزيادة على الضريبة الحروب أوقات مثل استثنائية أوقات في تفرض

 شارعا العامة األشغال فتحت لو كما صاحبة إرادة عن خارجة ألسباب املال رأس قيمة على تطرأ التي الزيادات

 .أسعارها ارتفاع و املجاورة العقارات تحسين إلى أدى

 على جميع تفرض التي وهي بالوفاة املال رأس انتقال على تفرض التي الضرائب أي :الشركات على الضريبة1.1

 بأي أو أو الوقف الهبة أو الوصية أو اإلرث بطريق الغير إلى تؤول التي املنقولة غير و املنقولة األموال و الحقوق 

 التي الخاصة للمزايا التركات نظرا على الضريبة فرض الحديثة، القوانين جميع أخرت وقد عوض بال آخر طريق

 :أهمها و بها تتصف

 ؛ عناء دون  مباشرة عليها الحصول  سبيل في يبذل لم أمواال تصيب عادلة ضريبة أنها -

 الشخصية األوضاع بمراعاة تسمح أنها النفقة قلة و املورد وفرة املكلفين، على الوطأة خفيفة و مالئمة هي -

 التركات على للضرائب الجزائر قانون  بأخذ و املوروث و الوارث بين القرابة درجة بحسب تتصاعد و للمكلف

 2. بالتصاعد

 

                                                           
1
 . 138 -136، مرجع سبق ذكره، صاملالية العامةسوزي عدلي ناشد،   

2
  .203 -202،ص  2006انية، ث، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الاملالية العامةعلي زغدود،  
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 : االستهالك على الضرائب.2

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

 السلع على للحصول  لدخله الفرد استعمال بمناسبة تفرض االستهالك على الضرائب أن القول  ويمكن

 األمر إن إذ الضريبية، األنظمة لطبيعة وفقا االستهالك على الضرائب تتعدد و . إليها يحتاج التي والخدمات

 فرض في اجتماعية و اقتصادية أغراض تحقيق أهمية عن فضال .املال إلى الدول  حاجة مدى على دائما يتوقف

 1 . استهالك على الضريبة

 :الدخل على الضريبة.3

 أو شهرا كانت سواء زمنية فترة خالل للضريبة خاضعة عناصر من املكلف يحققه ما أساس على تقدر و

 تكون  أن .الصناعية التجارية، األرباح واألجور، الرواتب على نوعية ضريبة تكون  أن إما الضريبة وهذه سنة

 التشخيص عناصر أهم ومن ومصادرها أنواعها اختالف على املكلف دخل عناصر مجموع على عامة ضريبة

 يقابل إعفاء أخر هناك أن كما للمعيشة، الضرورية النفقات و تتناسب الدخول  من أدني حد إعفاء الضريبي

 الضريبي التشخيص عناصر أحد هو الضريبة أسعار في التصاعد إن ثم املعالين، وعدد يتناسب العائلية األعباء
2 

 :اإلنتاج على الضريبة.4

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

 الوحدة بيع البيع، سعر إلى الضريبة قيمة ويضيف املنتج بدفعها يقوم حيث اإلنتاج أو التصنيع مراحل من

  .للمستهلك

 الضريبي العبء تحمل معيار:ثالثا

 :يلي كما املباشرة غير الضرائب و املباشرة الضرائب بين نميز املعيار لهذا وفقا

 :املباشرة الضرائب.1

 ضريبة فمثال حال بأي أخر شخص إلى عبئها نقل يستطيع ال و مباشرة، املكلف يتحملها التي الضرائب هي

 هو كما الشركات على أمIRGالدخل على للضريبة بالنسبة الحال هو كما األشخاص على كانت سواء الدخل،

 3.غيرهم إلى نقل العبء استطاعتهم دون  مباشرة يتحملونهاIBSالشركات أرباح على للضريبة بالنسبة الحال

 

 

 

                                                           
1
 .181، مرجع سبق ذكره، ص الوجيز في املالية العامةسوزي عدلي ناشد،   

2
 .17،ص  2002، دار امليسرة ، األردن،  الضرائب و محاسبتهاعبد الناصر نور ، عليان الشريف،    

3
  .22 – 21، صمرجع سبق ذكرهبوزيدة حميد،   
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 :املزايا

 تكون حصيلة هنا من التغير سريعة ليست و النسبي، بالثبات تتمتع عناصر على تفرض إذ :حصيلتها ثبات -

 1؛أيضا ثابتة عليها املفروضة الضرائب

 ؛ الضريبة  سعر برفع ذلك و ، الحاجة اقتضت كلما الضرائب من النوع هذا حصيلة زيادة باإلمكان : مرونتها -

 ؛ الدفع على املكلفين ملقدرة وفقا الضريبية األعباء توزيع خالل من ذلك و :عدالتها -

 جهد و وقت إلى بحاجة لسنا بالتالي و حصرها يسهل ظاهرة عناصر على تفرض أنها حيث :جبايتها تكاليف قلة -

 ؛ إليها للوصول  كبيرين

  .املمول  ظروف و يتفق بما الدفع مواعيد و دفعها شروط يتحدد إذ :بواجبهم املواطنين إشعار -

 :العيوب

 ؛ يتأخر الضريبي الوعاء تقدير ألن الدولة خزينة إلى الوصول  في تتأخر حصيلتها -

 ؛ لوضوحها نتيجة بها يشعر ألنه املكلف على عبئها ثقل -

 ؛ للمكلف املالئمة عدم عنها ينتج مما املالية السنة نهاية في كبيرة مبالغ املكلف يدفع -

 ؛  الدخل ضرائب مثل اإلدخار و العمل على عكسية آثار لها -

 2. عالي بدخل األفراد من قليل عدد سوى  يتمتع ال التي البلدان في الضريبية الحصيلة وفرة عدم -

 : املباشرة غير الضرائب.2

 :أمثلتها ومن .أخر شخص إلى عبئها ينقل أن بإمكانه القانوني املكلف كان إذا ،ةاملباشر  غير الضريبة تعتبر

 ، املستهلك شخص إلى عبئها ينتقل ثم الضريبة يدفع املستورد ألن مباشرة غير ضرائب تعد الجمركية، الضرائب

 يتحمل من شخص عن الضريبة بدفع يقوم من يختلف ثم و الضريبة، بمقدار الخدمة أو السلعة ثمن برفع

 .النهائي عبئها

 :املزايا

 يتهرب فال بالتالي و يشتريها التي الخدمة أو السلعة ثمن في تختفي ألنها ذلك و الضرائب لهذه املمول  دفع سهولة -

 ؛ منها

 من تستفيد أو العامة الخزانة يضمن ما و االقتصادي االنتعاش تعكس أن يمكنها الضرائب هذه حصيلة مرونة -

 ؛ االنتعاش هذا

 و امليزانية تمويل في يفيد ما هو و املالية السنة طول  أي مستمرة بصفة حصيلتها تعطي املباشرة غير الضرائب -

 ؛ املالية السنة من األولى الشهور  في خاصة

  .حصيلتها كبر إلى أدى التعدد بالغة موضوعات على تفرض -

 :العيوب

 ؛ عكسيا تناسبا املقدرة مع التناسب إلى تتجه أنها بل للممول  التكلفية القدرة مع تتناسب -

                                                           
1
 .57 – 56 ، ص2009 األردن،، دار صفاء، املالية العامة الحاج،طارق   

2
  .62، ص  2007،  األردن، دار املسيرة ، مبادئ املالية العامةحسين الوادي ، زكريا احمد عزام ،محمود   
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 الجزء تستوعي  التي سلع أي الضرورية السلع على تفرض التي تلك هي حصيلة األكثر املباشرة غير الضرائب -

 ؛ عادلة غير املباشرة غير الضرائب أن ذلك معنى و املنخفضة الدخول  من األكبر

 و اإلنتاج  إعاقة إلى يؤدي قد وما الغش لتفادي شكليات و إجراءات عدة مباشرة غير الضرائب جباية تستلزم -

 ؛ الثروة تداول 

 1 .حصيلتها فتقل الكساد وقت في سيما ال مرونتها في عيبها -

   الضریبة سعر و معدل معیاررابعا:

 السلطات طرف من عام بشكل الضريبة معدل يتحدد و الضريبة بوعاء عالقته في الضريبة معدل يعرف

 التصاعدية و النسبية الضريبة نجد الضريبة معدل ملعيار تبعا و أعبائها تغطية من احتياجات على بناء العامة

 .والتوزيعية التحديدية أو القياسية والضريبة

 : النسبية الضريبة.1

 بتغير تتغير ال و للضريبة الخاضعة املادة على يفرض الذي لالقتطاع الثابتة املئوية النسبة تلك بها يقصد

 يتغير وال ثابت بمعدل منها كل تفرض أين الجزائر، في الشركات أرباح على الضريبة ذلك على مثال خيرو   قيمتها

 بنفس النسبية الضريبة 30 ب في، يقدر الضريبية الحصيلة وتزداد .للضريبة الخاضعة املادة قيمة بتغير املعدل

 2.لها الخاضعة املادة قيمة في الزيادة نسبة

 : التصاعدية الضريبة.2

 الحصيلة تزداد أي صحيح، العكس و لها الخاضعة املادة قيمة باختالف مختلفة بمعدالت تفرض

 :التاليين الشكلين تأخذ و لها الخاضعة املادة قيمة زيادة من أكبر بنسبة التصاعدية الضريبية

 بالطبقات : التصاعد1.2

 سعرا طبقة كل تدفع بحيث الطبقات، من معين عدد إلى املكلفون  يقسم أن اإلجمالي بالتصاعد يقصد

 .املذكورة للقيمة تجزئة دون  للضريبة الخاضعة القيمة كل على معينا

 الذي للسعر الدخل من األولى األقسام تخضع هي ،إذ جوهريا عيبا تتضمن لكنها ببساطتها تتميز الطريقة هذه

 أن غير دخله، في طفيفة لزيادة نتيجة الدخل صاحب يضار أن أحيانا يحدث فقد األخيرة، األقسام على يفرض

 النتقال نتيجة أدنى دخل صافي من أعلى دخل صافي يقل أال الضريبة قانون  في يقرر  ما عادة الحالة فيهذه املشرع

 3 .تعلوه التي إلى طبقة من صاحبه

 

 

                                                           
1
 . 244 – 243 ، ص 1979،مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،مصر،بدون طبعة، املالية العامةاملحجوب، ترفع  

2
 . 28 – 25 ص ، 2003انية، ثالجزائر، الطبعة ال، دار هومة، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،   

3
 . 151 ص ،1972 العربية، لبنان،دار النهضة  ،املاليةاملالية العامة و السياسات عبد املنعم فوزي،   
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  :بالشرائح التصاعد2.2

 و خاص، سعر منها شريحة كل علة يطبق و .أجزاء أو شرائح عدة إلى للضريبة الخاضعة املادة تقسم وهنا

 بالنسبة عنه العليا للشرائح بالنسبة السعر هذا يرتفع أي له، الخاضعة القيمة بازدياد السعر هذا يزداد

 بل واحدة معاملة كله يتعامل ال أي مجموعة في الدخل على الضريبة تفرض ال األسلوب هذا في الدنيا، للشرائح

 خاصة.  معاملة منها شريحة كل تعامل ، شرائح إلى يقسم

 التوزيعية: الضريبة.3

 مرحلة في و ، اإلجمالية حصيلتها بتحديد يقوم لكنه و مقدما، معدلها املشرع يحدد ال التي تلك بها يقصد

 يمتلكه ما بحسب ، املختلفة املناطق في اإلدارية األجهزة بمساعدة األفراد، على الحصيلة هذه بتوزيع يقوم تالية

 إلى تحتاج الدولة أن نفترض ذلك لتوضيح و .الضريبة سعر معرفة يمكن حينئذ و الخاضعة، املادة من فرد كل

 باألجهزة مستعينا املشرع فيقوم الدولة، في املبنية العقارات دخل على كضريبة جزائري  دينار ماليين عشرة مبلغ

 توزيع يتم ثم ، بنسب معينة املحلية الجماعات على املبلغ هذا بتوزيع الجمهورية، أنحاء في املختصة اإلدارية

 هذه في فقط هنا و الضريبة، لهذه الخاضعين و فيها املقيمين األفراد على مثال محلية جماعة بكل الخاص املبلغ

 املادة مقدار بين و الفرد يدفعه الذي الضريبة مقدار بين النسبة يعد الذي الضريبة، سعر معرفة تم املرحلة

 .الفرد يملكها التي للضريبة الخاضعة

 تحديد يمكن أنه إال تماما، اختفائها لدرجة الحالي، الوقت في التوزيعية الضرائب دور  انحسار من وبالرغم

 :يلي كما عيوبها و الضرائب هذه مزايا

 :املزايا

 وأن  ذلك تفسير و ، الحصيلة هذه تحقيق تتضمن أنها كما مقدما، منها حصيلتها تقدير على الدولة قدرة -

 الباقون  التزم منها حصته بسداد بعضهم يقم لم فإذا بالتضامن، بدفعها يلتزمون  التوزيعية بالضريبة املكلفين

 من اآلخرين املكلفين من أحد تهرب عدم في بها مكلف لكل مباشرة و شخصية مصلحة يترتب مما السداد، بهذا

 على الرقابة من نوعا يمارس مكلف كل فإن ثم ومن الباقين، على العبء زيادة يعني ذلك أن إذ .الضريبة دفع

 مبلغ توزيع في املحلية الجماعات مجالس تشرك كما.كبير حد إلى الضريبي التهرب حاالت من يقلل مما غيره،

 .املالية الالمركزية من نوع نشر إلى يؤدي مما ، تحصيله الواجب الضريبة

 :العيوب

 املادة  من ثابتة أو معينة نسبة أساس على املكلفين على توزع ألنها عادلة، غير أنها عليها يعاب أنه إال -

 املكلفين أحد يدفع أن ذلك على يترتب قد و ، منهم لكل التكلفية املقدرة أساس على ليس و للضريبة الخاضعة
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 أو لكالهما التكليفية املقدرة تساوي  من بالرغم .منهما كل إقامة محل اختالف ملجرد اآلخر من أكثر ضريبة 

 ؛ دخلهما تساوي 

 إمكان املتصور  غير من فيكون  املطلوبة، الحصيلة ابتداء الدولة تحدد بحيث املرونة، بعدم تتصف أيضا -

 ؛ اقتصادية تغييرات أي ملسايرة النقصان أو بالزيادة عليها تعديالت إدخال

 املكلف شخص يكون  إذ.املباشرة للضرائب بالنسبة إال تطبيقها يتصور  فال شاملة، غير أنها إلى باإلضافة -

 غير الضرائب على تطبيقه يتصور  فال عليه و ثابت، نحو على املكلفين حصر يمكن بالتالي و مقدما، معروفا

 ؛ املباشرة

 معرفة حيث من الدولة في الضريبية األجهزة عجز عن محددة بصورة تعبر التوزيعية الضرائب فان وأخيرا -

 اتخاذ و الضريبية املختلفة، األسعار تطبيق و للضريبة الخاضعة املادة قيمة تحديد و لها، الخاضعين األشخاص

 .التحصيل و الربط إجراءات

 نظام إلى اتجهت و التوزيعية بالضرائب األخذ عن الحديث العصر في الدولة عدلت فقد العيوب، تلك إزاء و

 1 .القياسية

 : القياسية أو التحديدية الضرائب.4

 تحديدها أمر تاركا قاطعة بصورة اإلجمالية حصيلتها يحدد أن دون  مقدما معدلها املشرع يحدد التي هي

 الخاضعة القيمة مع يتناسب معين معدل لفرض القياسية الضريبة تحديد يتم و االقتصادية، للظروف

 عنصر كل من تحصيله معين مبلغ صورة في إما و الضريبة وعاء إجمالي على مئوية نسبة صورة في إما للضريبة،

 دفعها الواجب الضريبة مقدار مقدما يعلم بها املكلف فان بذلك و للضريبة، الخاضعة املادة عناصر من

 :منها نذكر عيوب و مزايا القياسية وللضريبة

 :املزايا

 النظر بغض بالضريبة مكلف لكل التكليفية املقدرة أساس على الضريبي العبء يكون  بحيث عادلة ضريبة -

 .إقامته محل على

 العائلية  لألعباء إعفاء بمنحه العائلية ظروفه مراعاة يمكن ثمة من مكلف، لكل الشخصية الظروف تراعي -

 اختالف املعدل ذلك عن ينتج و ، ظروفه حسب آلخر مكلف من معدلها يختلف بذلك و دخله لقاء أو

 .حدى على بالضريبة مكلف كل لظروف وفقا الحقيقي معدلها عن للضريبة اإلسمي

 على تطرأ التي االقتصادية التطورات و التغيرات بحسب تخفيضه أو الضريبة معدل رفع يمكن :املرونة -

 .اإلنفاقية االستهالكية سلوكياتهم أو ثرواتهم أو بالضريبة املكلفين دخول 

                                                           
1
  .200 – 198، ص مرجع سبق ذكرهرفعت املحجوب،    
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 كفاءة مدى عن تعبر فإنها وأخيرا سواء، على املباشرة وغير املباشرة الضرائب تناسب فهي شاملة، ضريبة

  .فيها العاملين و واملالية الضريبية األجهزة

 :العيوب

 يمارس ال حيث دفعها، من اآلخرين تهرب عدم في بالضريبة مكلف لكل مباشرة شخصية مصلحة وجود عدم -

 1 .الغير على رقابة القياسية بالضريبة املكلفين

 

 الضريبي التهرب و الغش حول  مفاهيم:الثاني بحثامل

 عاتقه، على املقاة الحقوق  دفع عدم اجل من املكلف إليهما يلجا وسيلتين الضريبي التهرب و الغش يشكل

 .الضريبي والتهرب الغش مفهومي من كل توضيح املبحث هذا في سيتم بينهما الكبير للتداخل ونظرا

 

 الضريبي التهرب و الغش مفهوم:األول  املطلب

 الضريبي الغش مفهومالفرع االول :

 الفقيرة، البلدان مثل مثلها الغنية البلدان تعرفه بالحدود، تعترف ال وقديمة عاملية ظاهرة الضريبي الغش

 الظاهرة هذه ولفهم الضريبي، النظام في التوازن  على ثم ومن الوطني االقتصاد على األهمية بالغة تأثيرات له

 :التالية فيالتعار  نعرض سوف ،أكثر

 2؛ وعائها من التقليص أو منها التخلص قصد بالضريبة املكلفين قبل من املتعمدة املخالفة هو الضريبي الغش. 1

 مجموعة في يتمثل وهو الضريبي القانون  على ال أم وعي على أكان سواء صريح و مباشر تعد هو الضريبي الغش. 2

 3 ؛الضريبة لتجنب مادية طرق  و أساليب أو املحاسبية و القانونية التوليفات من

 والعمليات املالية الوسائل باستعمال وذلك ،الضريبي القانون  ألسس الصريحة املخالفة هو الضريبي الغش .3

 كانت سواء كليا أو جزئيا الضريبة دفع عدم اجل من املكلفون  يستغلها التي القانونية والتصرفات املحاسبية

 4. مباشرة غير أو مباشرة ضرائب

 غير منفعة لتحقيق وعمد قصد عن تقع التي التصرفات كل هو الضريبي الغش فان عامة وبصفة

 املستندات تتضمنها التي املحاسبية البيانات في التالعب يعني املحاسبي املنظور  فمن الغير، حساب على مشروعة

 .مشروع غير معين غرض تحقيق بهدف املالية القوائم تحتوي  التي املعلومات او والسجالت

 

                                                           
 
2
   .59ص  ،2004، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، املراجعة الجبائيةنادي سليم،   

3
 . 13، ص 2008، 01لبنان، ط، منشورات الحلبي الحقوقية، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها سوزي عدلي ناشد،  

4
  .21، ص 2001، مذكرة ماجستير،املدرسة العليا للتجارة، الجزائر، دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش الضريبيعيس ى براق،   
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 1:  يلي ما في الضريبي الغش أسباب وتتمثل

 ؛ املؤسسة موجودات بعض اختالس في الرغبة -

 ؛ الصندوق  في معين عجز تغطية محاولة -

 .معينة ألغراض الختامية املالية القوائم على التأثير محاولة -

 2: ركنان له الضريبي والغش

 :املادي الركن-ا

 الوسائل بين من و للضريبة الخاضع األساس من التقليص قصد مختلفة ووسائل تدليسية طرق  استخدام هو

 :مايلي

 .متكررة و متعمدة بأخطاء و مزيفة محاسبة مسك-

 .صحيحة غير و مزورة فواتير استخدام-

 :املعنوي  الركن-ب

 هذه إثبات إن غير صريحة، و واشحة قوانين بمخالفة وذلك الضريبي للغش القصد عنصر في الركن هذا يتمثل

 قد و.بالضريبة املكلفين اغلب لدى الحسنة النية توفر تفترض ألنها الجبائية لإلدارة بالنسبة صعبة تبقى النية

 .خاص قصد و عام قصد القصد هذا من نوعين توفر الركن هذا في املشرع اوجب

 .الضريبة من التخلص قصد االحتيال بارتكابه فعال املكلف علم يفترض و العام القصد-

 من اإلدارة حرمان أي ، بعضها أو كلها الضريبة من التخلص إلى املكلف يتجه إن فيه يفترض الخاص القصد-

 .حقها على الحصول 

 الضريبي التهرب مفهوم:يثانالفرع ال

 :منها الضريبي للتهرب التعارف من مجموعة هناك

 مؤسسة قانونية تقنيات باستعمال ذلك و املكلف بيه يقوم الذي الشخص ي الفعل هو الضريبي التهرب. 1

 مساوية اقتصادية نتائج على للحصول  محددة جبائية وضعية باختيار له تسمح التسيير، حرية على معتمدة

 3 .مقبولة جبائية لنتيجة

 4. القانون  جاذبية في الوقوع تجنب هو الضريبي التهرب. 2

 :التالي التعريف صياغة يمكن التعريفين هذين خالل منو  

                                                           
1
  .145، ص 2002، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، املراجعة و تدقيق الحساباتو مسعود صديقي،  محمد التهامي  

2
  .20 -19،  ص 1998، الديوان الوطني لالشغال التربوية،  01، املجلة القضائية، العد جريمة الغش الضريبيحسين بوسقيعة،   

3
 C.r masson, la notion d’évationfiscale en droit interne farnçais, paris, 1990, p 181. 

4
 Martinez, la fraude fiscale, édittion p.u.f , paris, p 17. 
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 له تسمح قانونية تقنيات باستعمال ذلك و املكلف به يقوم الذي املتعمد يالشخص  الفعل هو الضريبي التهرب"

 ".القانونية للضريبة املنش ئ الحدث بتجنب

 :هي للتهرب حاالت ثالث بين التمييز يمكن الواقع وفي

 .املكلف سلوك عن ناتج ضريبي تهرب-

 الكتشاف الخبرة و االختصاص بذوي  املكلف يستعين قد و ، الجبائي القانون  في ثغرات وجود نتيجة ضريبي تهرب-

 .الثغرات تلك

 وتصنيفات الغش الضريبي التهرب أشكال:الثاني املطلب

 الضريبي التهرب أشكال األول:الفرع 

 :هما و الضريبي للتهرب شكالن هناك

 .الوطني التهرب-

 .العالمي التهرب-

 الوطني التهرب:أوال

 أهم من و بساطة األكثر و سهولة األكثر الجبائي النظام باختيار املكلف قيام في املحلي الضريبي التهرب يتمثل

 :طرقه

 : االمتناع.1

 بعدم مثال يقوم كان للضريبة، خضوعه إلى يؤدي عمل بأي القيام أو شيئ أي امتالك عن املكلف يمتنع بان وذلك

 .أشخاص اخرين إلى تحويلها و  يالشخص  باسمه املسماة العقارات تسجيل

 : اإلحالل.2

 للضريبة، خضوعا اقل أخر بوعاء الخاضع وعائه بتعويض املكلف يقوم بان اإلحالل طريق عن التهرب يتم

 .املعفاة عير األعمال أرقام من مقارنة املعفاة األعمال أرقام من بالرفع مثال املكلف يقوم كان تماما معفى أو

 العاملي التهرب:ثانيا

 تحت ووضعها الجبائية األحكام من معين لبلد املحلي النطاق في للضريبة الخاضعة املادة إفالت بيه يقصد

 أشخاص إلى تلجا التي الجنسيات املتعددة الشركات مثل.جبائية أنظمة عدة أو أجنبي جبائي نظام تصرف

 1.كبيرة بسهولة التهريب عمليات تنظيم في يساعدها مما ، البلدان من العديد في فروع تكوين إلى أو طبيعيين

 الضريبي الغش تصنيفات:الثاني الفرع

 :فيما يلي الضريبي الغش أنواع تتمثل و ، املشروع غير الضريبي بالتهرب أحيانا الضريبي الغش عن يعبر

 

                                                           
1
  Ibid, p18. 
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 املعقد الغش و البسيط الغش:أوال

 :البسيط الضريبي الغش 1.

 تقديم خالل من هذا اقل ضريبة دفع اجل من متعمدة محاولة كل في الغش من النوع هذا يتمثل

 1.نهائيا تقديمها في التأخر أو نية بسوء خاطئة أو ناقصا بيانات تتضمن ناقصة، تصريحات

 والتدليس االحتيال أسلوب إلى اللجوء دون  من هذه التضليل محاولة وتكون 

 :املعقد الضريبي الغش 2.

 وكذلك ، الضريبة من التخلص من يمكنه مهارات و أساليب يستعمل املكلف أن أي بسيط، غش هو

 ، مغالطاته كشف إلى  تؤدي قد التي اآلثار كل مسح

 2 :التالية العناصر على يتوفر أن إي الجريمة، عناصر يجمع بأنه الغش من النوع هذا ويميز

 .مشروع غير الفعل بان دراية على املكلف أن أي:النية عنصر -

 .الضريبة أساس تخفيض في يتمثل:مادي عنصر -

 .محتملة مراقبة ألي ترقبا األدلة مسح إلى املكلف لجوء يعني:التدليس عنصر -

 املحلي و الدولي الضريبي الغش:ثانيا

 :املحلي الضريبي الغش 1.

 من شرعية غير بصفة التخلص منه محاولة و املكلف قبل من غش ممارسات و طرق  استعمال هو

 في املكلف يكون  أي الدولة داخل يتم غش كل هو الوطنية، الجبائية التشريعات عن الناجمة جبائية التزامات

 3.بلده لسلطات مواجهة

 :الدولي الضريبي الغش 2.

 إن بجاذبية يتميز بلد إلى املداخيل تحويل و البلد داخل الضريبة دفع عدم في التهرب من النوع هذا يتمثل

 عرفته الذي الكبير التطور  إلى الغش من النوع هذا ويرجع ، املقتطعة املبالغ من التقليل بغية هذا و التعبير صح

 . لااألمو  رؤوس حركة غير الذي الكبير النشاط و الدولية التبادالت

 

 الضريبي التهرب طرق  الثالث: املطلب

 املحاسبية العمليات طريق عن الفرع األول:

 املحاسبي النظام إن البديهي فمن املشروع يحققه الذي الربح إقرارات على الضرائب مصلحة عمل يقوم

 األموال حركة تقييد و مسك و تسجيل على يقوم اتصال و قياس نظام لكونه نظرا البيانات هذه يوفر الذي هو

 الوثائق و التصاريح بمقارنة تقوم التي الجبائية اإلدارة من تستخدم رقابية قاعدة تعتبر فاملحاسبة ، املؤسسة في
                                                           

1
  .43، ص 2001، مطبعة صخري، الجزائر، الغش و التهرب الضريبي الجزائري عوادي مصطفى،   

2
 .7، ص 2004املحمدية، الجزائر، ، دار قرطبة التهرب الضريبي في الجزائرناصر مراد،   

3
 . 19، مرجع سبق ذكره، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها سوزي عدلي ناشد،  
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 القيود مطابقة فيه يتم وضع عن دوما يبحث البارع فاملكلف ، صحتها من التأكد قصد املقدمة املحاسبية

 ، املحاسبية الناحية من بينها فيما املحاسبية

 كدليل استعمالها يمكن حدين ذو سالح املحاسبية الوثائق أن أي املظلة، الثبوتية املستندات بين و بينها وكذا

 1  .املمول  بها يقوم التي التصريحات ملختلف

 التكاليف تضخيم :أوال

 رقم من و األرباح من الضريبي االقتطاع قاعدة من التقليل في تتمثل التي تلك الغش مظاهر ابرز  إن

 املشرع رخص ،فقد تصريحي نظام هو الجزائري  الجبائي النظام إن وكون  التكاليف و النفقات رفع في أو األعمال

 : املحددة للشروط وفقا للضريبة الخاضع الربح من األعباء خصم  بعض حق للمكلفين الجبائي

 .املؤسسة نشاط صالح في األعباء هذه توظيف يكون  أن -

 .املؤسسة بنشاط مباشرة عالقة ذات األعباء هذه تكون  أن -

 .رسمية بوثائق مبررة تكون  أن -

 .قانونا املحدد السقف حدود في تكون  أن -

 اإليرادات تخفيض ثانيا:

 التخفيض هذا يتجسد كلي، دفعها من والتخلص الضريبي الوعاء تخفيض على املكلف يعتمد خاللها من

 رقم من كبير جزء إخفاء من يمكنه السلوك هذا ، للعملية اثر أي وال يترك نقدا البيع يأ فواتير دون  البيع في

 املكلفون  ويتبع الزبون  مع املبرم االتفاق بعد هذا و الحقيقية قيمتها من بأقل العمليات قيمة يسجل كان أعماله

 2 :اإليرادات لتخفيض التالية الطرق  بالضريبة

 خصومات او مسترجعة وهمية بضائع باسترجاع املكلف يقوم حيث ، محاسبيا املبيعات مبلغ من التخفيض-

 .مبالغ بشكل ممنوحة تجارية

 .القيمة لفائض املحققة االستثمارات على التنازالت لبعض املحاسبي التسجيل عدم-

 .الزبون  مع بالتواطؤ وذلك ثمنها من بأقل املبيعات قيمة تسجيل إلى بالضريبة املكلفين بعض يلجا-

 املبيعات من املحقق الربح ضريبة وكذا األعمال رقم على الرسم أداء مما يجنبه الواردات بتخفيض املكلف يقوم-

 .أخرى  جهة من

 يقابلها إن دون  املبيعات قيمة تخفض عندما ، جليا الغش تبرز التي و املكلف بها يقوم أخرى  طريقة وهناك

 املحقق انتباه يلفت الذي الش يء ، اإلجمالي الربح في التباين الى يؤدي كبير بشكل املشتريات قيمة في تخفيض

 .الجبائي

 

                                                           
1
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 قانونية مادية عمليات طريق عن التهرب :الفرع الثاني

 وذلك بيع، أو شراء دون  لفواتير أو فواتير دون  ملشتريات محاسبة لخلق وهمية عمليات ممارسة على يعتمد

 يمارس كما ، الجبائية اإلدارة طرف من الريبة أو للشك مجاال تترك ال متكاملة جد محاسبية قيود باستعمال

 .البضاعة من جزء بإخفاء هذا و الجبائية اإلدارة إعالم دون  نشاطات عدة املكلف

 مادية عمليات طريق عن التهرب :أوال

 وبصفة. كلي أو جزئي اإلخفاء هنا كان سواء للضريبة خاضعة التي أولية  مواد أو السلع إخفاء في يتمثل

 :هما شكلين يأخذ إن يمكن املادية العمليات طريق عن التهرب أو املادي اإلخفاء فان عامة

 : الجزئي اإلخفاء 1.

 بعد بيعها ليعاد للضريبة تخضع الواقع في هي التي املخزونان من جزءأو  أمالكه من جزء إخفاء في يتمثل

 غير فواتير استخدام الخارج من للواردات بالنسبة إما التركة.من  جزء إخفاء مثل ،السوداء السوق  في ذلك

 .األجنبي املصدر مع باالتفاق حقيقية

 : الكلي اإلخفاء 2.

 اإلنتاج بالتالي و إليها الوصول  ليصعب الريفية املناطق في صغيرة مصانع بإنشاء املشاريع أصحاب يقوم

 .مراقبة كل عن بعيد السري  االقتصاد ويسمى فواتير دون  يباع منها عليه املحصل

 القانونية العمليات طريق عن التهرب ثانيا:

 حاالت إيجاد أوهي الحقيقية، القانونية للوضعية مخالفة قانونية وضعية خلق خاللها من يتم عملية هي

 من النوع هذا يأخذ و منها االستفادة في الحق لهم أساسا وهم مزايا من باالستفادة للمكلفين تسمح قانونية

 :هما شكلين التهرب

 مخزون من أمالكه من جزءا صاحبها يخفي فردية جهود و بمبادرة يكون  قد :وهمية عمليات طريق عن التهرب.1

 الورثة يلجا أين امللكية بحقوق  غالبا مرتبطا التهرب هذا يكون  حيث.للضريبة عادة الخاضعة أرباحه أو البضاعة

 1. للضريبة الخاضعة ممتلكاتهم من جزء عن اإلعالن عدم إلى

 

 الضريبياملبحث الثالث: تحليل ظاهرة التهرب 

 مستعملة اقل بدرجة ولكن القطاعات كل في وتنتشر دولة كل في موجودة ظاهرة الضريبي التهرب يعتبر

 .أسبابه و الضريبي التهرب مجاالت معرفة في هذا مناقشة يتم ذلك اجل من و.مختلفة طرق  بذلك

 

  

                                                           
1
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 الضريبي التهرب مجاالت:األول  املطلب

 التجاري  النشاط قطاع: األول الفرع 

 يمثل القطاع هذا بان معلوم هو كما و املستوردين و التجزئة و الجملة تجار كل بالخصوص القطاع هذا يشمل

 األشخاص من باملائة 64 نسبة إلى و املعنويين لألشخاص بالنسبة باملائة 26 إلى وصلت الجزائر في كبيرة نسبة

 . 2000 ديسمبر31 في الطبيعيين

 1 :التالي الجدول  في موضح هو كما

 

 التجاري  النشاط قطاع حسب التجار توزيع(1-1الجدول رقم )

 النسبة الطبيعيون األشخاص  النسبة ن و األشخاص املعنوي

 40 اإلنتاجقطاع  40 اإلنتاجقطاع 

 24 قطاع الخدمات 34 قطاع الخدمات

 2 التصديرو     االسترادقطاع  11 التصديرو     سترادال اقطاع 

 4 بالجملة قطاع التحارة 8 بالجملة قطاع التحارة

 56 قطاع التجارة بالتجزئة 7 بالتجزئة قطاع التجارة 

 100 النسبة املؤوية 100 النسبة املؤوية

و التجارية و علوم  كلية العلوم االقنصادية، مذكرة ماجستير، فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر، نوي نجاةاملصدر:  

 .40 -39، ص  2004-2003، الجزائر ، التسيير

  الحرة املهن : قطاعيثانالفرع ال

 ، املستشارين القضائيين واملحضرين واملوثقين واملحامين األطباء خاصة بصفة يشمل الحرة املهن قطاع إن

 :التالية لألسباب نظرا يزداد القطاع هذا في الضريبي التهرب إن

 .أعمالهم أرقام بحقيقة اليصرحون  القطاع هذا أصحاب من كبير عدد- 

 .القانونية والسجالت الدفاتر منهم الكثير مسك عدم- 

 .الفئة هذه بخصوص ألخرى  سنة من الجبائي القانون  أحكام استقرار عدم- 

  .نادرة حاالت في إال للمراقبة الفئة هذه إخضاع عدم- 
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 العمومية األشغال قطاع:لث ثاالفرع ال

 بكل بالبناء مرتبط لكونه نظرا ، الضريبي التهرب مجال في األخر هو كبيرا ارتفاعا يعرف القطاع هذا إن

 أساسا التهرب ويتضح القطاع هذا إلى املنتمي املكلف على املفروضة والرسوم الضرائب تعدد إلى إضافة ، أصنافه

 :في

 .البناء ملواد الشرعي غير البيع- 

 .املشتريات على املحملة الرسوم من االستفادة قصد مزورة و وهمي شراء فواتير استخدام- 

 العقارية املعامالت قطاع: رابعالفرع ال

 التسجيل بحقوق  منه تعلق ما خصوصا ألخرى  سنة من يتزايد للتهرب ملحوظا ارتفاعا القطاع هذا يعرف

 اإلدارة إمكانيات وضعف ، جهة من الجمهور  من واسعة بفئة الرتباطه نظرا ذلك ، اإلجمالي الدخل على والضريبة

 .أخرى  جهة من املراقبة و املتابعة في الجبائية

 

 الضريبي التهرب أسباب:الثاني املطلب

 تنظيم أجل من التشريعات لفرض العامة القاعدة باعتباره للدولة الهام الجانب الجبائي النظام يعتبر

 في صنق إلى باإلضافة التشريعية، نصوصه استقرار وعدم التعقيد في تمثل سلبيات عنه يترتب ولكن أحسن،

 النقائص و السلبيات تلك كل بها املنوطة املهام تأدية في اإلدارة عليها تعتمد والتي البشرية و املادية اإلمكانيات

 اقتصادية، عوامل من بالفرد املحيطة العوامل وكل النفسية العوامل إلى باإلضافة الضريبة رقلتع التي

 .مباشرة عير بصفة الظاهرة انتشار على تعمل التي سياسية و اجتماعية

 املباشرة األسباب :األول الفرع 

و  املكلفين توقعات عن يزيد عبء من الضرائب عليه تنطوي  ما مدى التهرب األسباب أهم من لعل

 و األول بالتشريع يتعلق الضريبي الغش و للتهرب رئيسيان سببان لذلك باإلضافة لتحمله، س يالنف استعدادهم

 التي املباشرة أهم األسباب من الجبائية اإلدارة و الضريبي التشريع يعتبر ثمة ومن ، ةالضريبي باإلدارة الثاني

 .كبيرة بصورة ىيتفش  الضريبي الغش و التهرب تجعل

 التشريعية األسباب : أوال

 شمل الذي القانوني الفراغ خاصة االستقالل بعد الثالث العالم بلدان مختلف عاشتها التي لألوضاع نظرا

 التنموية سياستها لتمويل كأداة الضريبية، السياسة العتماد الدول  هذه اضطرار أمام و املجاالت، من العديد

 و اقتصادية تنمية تحقيق إلى تصل لم أنها غير االستعمار خلفها التي الضريبية القوانين و النظم تلك ارتكزت

 الدول  هذه أن ذلك على زد االقتطاع، بثقل تميزها إلى إضافة استقرارها عدم و لتعقدها املتوخاة، األهداف
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 إمكانية و البيئي االختالف مراعاة دون  املتقدمة الدول  نظم في ما اقتباس على الضريبية نظمها ترقية في اعتمدت

 .امليداني تطبيق

  :الضريبية التشريعات تعقد  ـ 1

 ةبيالضر  سعر في إضافة و تخفيضات و إعفاءات من الضرائب قوانين تحويه ما التعقيد هذا أمثلة ومن  

 قد التعقيد هذا على الباعث أن ولو التهرب، احتمال من تزيد و املالية لإلدارة مشاكل تخلق التعقيدات هذه كل

 1 .املمولين إرضاء و العدالة تحقيق األحيان من كثير في يكون 

 :التشريعات استقرار عدم.2

 تساعد التي و الضريبية التشريعات في تغيير تستدعي للبالد واملالية السياسية ، االقتصادية التغيرات إن

 غموضها إلى مستندا الضريبة من يتخلص لكي للمكلف ثغرة التغيرات هذه تعتبر فكذلك ، التهرب على املكلف

 دوما الجبائي النظام من تجعل الجبائي التشريع مجال في تحدث التي املستمرة و الدائمة التغيرات تلك إن حيث

 التشريعات نصوص تأويل في مشاكل الزمن بمرور يخلق الش يء وهذا ، القوانين تعدد في اإلفراط بسبب غامضا

 اإلدارة لتدخل أكبر مجال تترك وضوحا أقل القانونية القاعدة أو املادة تكون  حيث تطبيقها في كذلكو  الجبائية،

 هذه مسايرة يصعب و املكلف على الصورة هذه تنعكس كما .النصوص في املوجودة الثغرات و النقص لسد

 واملالحظ الضريبة، تفادي يحاول  النية سوء وعن ، الوضعية هذه يستغل هنا من اإلعالم نقص نتيجة التغيرات،

 في الجدية بمدى مرتبطين وعدالتها فعاليتها تبقى والتي واحدة، غاية لتخدم جاءت التغيرات أو التعديالت تلك أن

 . تطبيقها و العمل

 :االقتطاع ثقل.3

 منها، للتهرب حافزا ذلك فيكون  املكلف على تشتد وطأتها يجعل سعرها، ارتفاع و الضرائب تعدد و كثرة إن

 إلى اإلشارة من البد وهنا منها للتهرب حافزا ذلك كان ما كل عبئها، وازداد الضريبة سعر ارتفع كلما أنه الثابت و

 على الضغط أوجه من وجه هو أسعارها وزيادة الضرائب تعدد بأن الضريبي، الضغط أو االقتطاع ثقل مفهوم

 له يخضع الذي الجبائي االقتطاع بين املوجودة بالعالقة الضريبي الضغط تعريف فيمكن للمكلف املالية القدرة

 منها، واحد لكل يجوز  الذي الدخل وذلك ،إقليمية جماعة أو اجتماعية فئة أو طبيعي شخص باعتباره املكلف

 أساس على أو الوطني، الدخل إلى الضريبي االقتطاع نسبة أساس على إما يتحدد الضريبي الضغط فإن وعليه

 إلدارةا تفرضه الذي االقتطاع إن .املختلفة الدولة موارد تمثل التي العامة استقطاعات مجموع إلى نسبته

 ككل، الوطني القتصاد  على وخيمة أثار وكذلك ، الجبائية واجباته أداء على كبيرة أثار له املكلف الجبائية على

                                                           
1
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 لألفراد التكليفية القدرات مع األسعار تناسب عدم و الوطني الدخل تدني مع خاصة للتهرب، أكثر يدفع فارتفاعه

 1 :عاملين على يعتمد و أخرى  إلى دولة من يختلف أن البد الذي الضريبي للضغط األمثل الحد تحديد فإن منه و 

 زيادة فإن دخلها، نقص إذا الضريبي العبء تحمل على األفراد استطاعة مدى بها يقصد التي التكليفية املقدرة 

 فإن إنفاقهم بكثير يفوق  حد إلى دخلهم زاد إذا أما استهالكهم من ويحد إنفاقهم على سيؤثر الضريبي الضغط

 .ضررا يحقق ال الضغط زيادة

 من االستفادة من لحرمانهم املمولين لدى اإلحساس أو الشعور  ذلك بيه ويقصد :النفس ي الضريبي الضغط 

 . دخلهم إنفاق من التخفيض أي املواد بعض استهالك من التخفيض إلى بذلك يؤدي مما معين، استهالك

 اإلدارية األسبابثانيا: 

 النزاهة و الكفاءة ضعيفة اإلدارة هذه كانت كلما لذلك الضريبي للنظام تنفيذ أداة الضريبية اإلدارة تعتبر

 ذلكو  بالضريبة واملكلف الجبائية التشريعية السلطة بين وسيط تعتبر أنها كما الضريبي، التهرب سهل كلما

 إلى النظر من البد لكن و املكلف، على الجبائيةو   التشريعية للنصوص الصارم و األمثل التنفيذ على بالسهر

 أسعار رفع أو جديدة ضرائب لفرض الضريبية الحصيلة في الزيادة املجدي من فليس . التطبيق إمكانيات

 من تقلل التي الضرائب لتعدد تعقيدا األمر من يزيد ذلك فإن تنفيذها وسائل على تفتقر كانتا إذ الضرائب

 2:في جليا ذلك يظهر و التهرب إلى تدفع و الحوافز

  :البشرية و املادية الوسائل محدودية أو نقص. 1

 هذا و استفحالها، و الظاهرة ي تفش في الوافر بالقسط ساهمت البشرية و املادية اإلمكانيات ضعف إن

 البشري  الجانب أو أبسطها إلى تفتقر التي املادي الجانب من سواء الثالث العالم في الدول  من الكثير منه تعاني ما

 . كفاءتهم و املوظفين عدد في الفادح النقص في املتمثل

 فهي الجبائية اإلصالحات نجاح طريق في حاجزا املادية الوسائل محدودية تعد  :املادية وسائلال محدودية1.1

 جبايتها ذلك في سيما ال تحصيلها ربط يةكيف و الضريبية، األوعية كل إلى الوصول  دون  وذلك ، عليها كبير تأثير لها

 :ذكر يمكن املادية الوسائل محدودية تبين التي العناصر بين من وجه، أتم على

 ألداء الخاصة وسائلهم استعمال إلى املحققون  األعوان يضطر سلبي، عامل يعتبر الذي النقل وسائل في نقص -

 .الخاضعة املادة عن البحث و التحقيق أجل من الدائم و املستمر بالتنقل املتميزة مهامهم

 العالم إليها وصل التي اإلحصائيات و املعطيات ملعالجة التقنيات أدنى و للتسيير، حديثةال األجهزة انعدام -

 .املتقدم

 :مظهرين في النامية البلدان إدارات في البشرية اإلمكانيات ضعف يتجسد  :البشرية الوسائل محدودية 2.1

                                                           
1
 . 183، ص مرجع سبق ذكره، عبد املنعم فوزي  

2
 .159ص  ، 2009،الطبعة األولى ، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، الجزائر،  التهرب والغش الضريبي في الجزائرناصر  مراد ،   
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 املكلفين لعدد مالئما و مناسبا الضريبية اإلدارة موظفي عدد تكون  أن الضروري  من :الكمي الجانب 1.2.1

 عدد(العاملين هذين بين التوازن  اختالل فإن للمعالجة املطروحة امللفات لعدد مالئما و مناسبا بالضريبة

 :يلي ما الكمي النقص أشكال أهم و سلبية نتائج إلى بالضرورة يؤدي )املطروحة امللفات و املوظفين

 . الجبائية اإلدارة عليهم تتوفر الذين املتخصصين املراقبين نقص -

 و طويلة، لفترات حمالتهم من مأمن في يجعلهم و املتهربين يشجع الذي ش يءال الرقابة، و املتابعة حمالت نقص -

 . الجبائيين املراقبين نقص نتيجة ذلك

  :يلي ما التكويني و النوعي نقص إلى املؤدية األسباب أهم من و :النوعي الجانب 2. 2.1

 إلى باإلضافة ، الكفؤة لإلطارات املكونة املدارس ضعف كذا و منهجية، و منظمة تكوينية سياسات غياب -

 أنواع بمختلف اإلملام من األعوان لتمكين اإلدارة قبل من املسطرة التدريبية الدورات و التربصات انعدام

 .لها التابعة التحصيل و التحقيق عمليات كذا و الرسوم و الضرائب

 تدنيا أكثر األجور  بين من العمومية اإلدارة املوظفي أجور  تعد إذا األجور، نظام كذا و الترقية محفزات نقص-

 شرف في يطعن مما كالرشوة سلبية سلوكات إلى املوظفين بعض يدفع الذي الش يء األخرى، للقطاعات مقارنة

 . العمل في التفاني و اإلخالص هو و عامل أهم يعيب و قدسيتها و الوظيفة

 : التنظيمية و اإلدارية اإلجراءات تعقد .2

 و الغش اللجوء إلى املكلفين يدفع مما الضريبة، اتجاه الكراهية روح املعقدة إجراءات ا تغرس ما غالبا

 1. املعامالت و اإلجراءات لتلك التسهيل و تبسيط على بالعمل تفاديه املالية اإلدارة على يجب ما وهو التهرب،

 األوعية بعض تقدير في املالية اإلدارة تالقيها التي الصعوبات أن شك ال : الضريبي الوعاءر تقدي صعوبة1.2

 القيمة من بأقل جغرافيا الضريبة ربط إلى اإلدارة تعتمد قد و التهرب، على املمول  يشجع مما هي الضريبية

 . الغش على تشجع معنوية أثار إحداث إلى يؤدي مما حقيقيةال

 الفعلية، العدالة و القانونية العدالة بين نفرق  أن بنا يجدر : اإلدارية اإلجراءات تطبيق في املساواة عدم 2.2

 على يفتقض  التطبيق صعوبات تأتي ثم املالي املشرع أرادها كما القانونية الوجهة من عادلة الضريبة تكون  فقد

 وعدالة الضريبة تقدير عدالة أي العدالة ركني استوفت إذا إال عادلة تعتبر ال الضريبة أن الشك و العدالة، هذه

 العامة الثقة يضعف التطبيق في املساواة عدم أن الثابت ومن املالية اإلدارة بكفاية منوطة واألخيرة تطبيقها،

 . منها التهرب دواعي من وتكون  الضريبة بعدالة

 بشأن قانونا عليها املنصوص الجزاءات تطبيق في التهاون  إن: املتهربين على الجزاءات في التشدد عدم 3.2

 .الضريبة أداء من للتخلص االحتيالية األعمال ارتكاب في االستمرار على يشجعهم املتهربين

                                                           
1
 .255 ، صمرجع سبق ذكره، عبد املنعم فوزي  
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 روح تزرع ما كثيرا فهي معقدة الذكر سبق كما فاإلجراءات :الضريبة بتحصيل الخاصة اإلجراءات تعقد 4.2

 . التحصيل إجراءات بتسيير وذلك بيه تقوم أن املالية اإلدارة على يجب ما وهو للضريبة، الكراهية

 املباشرة غير األسباب: الفرع الثاني

 غير وأسباب الذكر، السابقة املباشرة األسباب نتيجة تكون  فهي أثار من لها وملا الظاهرة خطورة إن

 االجتماعي ومحيطه جهة من املدني وطابعه املكلف نفسية في واملتمثلة الظاهرة هذه يتفش  على تعمل التي مباشرة

   . الضريبة تأدية على خاصة تأثيرات لها وكلها أخرى، جهة من السائد يالسياس  املحيط باإلضافة إلى واالقتصادي

  النفسية األسباب :أوال

 ضعف بها املكلف لدى الضريبة بدفع الوعي زاد فكلما الضريبي الغش في هاما دورا النفسية العوامل تلعب

 قويا التهرب على النفساني الباعث كان ضعيفا الضريبي الوعي كان وكلما ، والنقص منها الغش على الباعث

 ومعرفة باقتناع، وتحملها التزامات من عليه ما بدفع املكلف اقتناع مدى الضريبي بالوعي ونقصد . وملموسا

 النفسية االعتقادات بين ومن الضريبي الغش يقل ذلك تحقق وإذا ، يسددها أن عليه يستوجب التي القيمة

 1: مايلي املكلفين أذهان في الراسخة

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

 . معنوي  أو مادي مقابل أي على يحصل أن

 دامت ما ألحد خسارة يشكل ال وأنه مخالفا تصرفا يعد ال الضرائب من التهرب بأن األفراد من البعض اعتقاد -

 . معنويا شخصا الدولة

 ممارستهم مقابل الجبائية اإلدارة إلى تدفع مبالغ شكل في متجسدة عقوبة بمثابة الضريبة بأن السائد االعتقاد -

 . ما لنشاط

 االقتصادية األسباب ثانيا:

 جانب إلى متدهورة االقتصادية املكلف حالة كانت فكلما ، يالضريب الغش في دورها االقتصادية لألسباب

 . صحيح والعكس كبير الجبائي الغش كان كلما العامة االقتصادية الحالة

  :العامة االقتصادية الوضعية .1

 املستهلك بذلك فيتحمل الشرائية قدرتهم بذلك وترتفع االقتصادي اإلنعاش فترة في األفراد خيل مدا ترتفع 

 فترات في أما ، الضريبي الغش تقليل إلى يؤدي مما الخزينة إلى ويسددها املكلف منهم يجمعها التي الضرائب النهائي

   2. الوطني االقتصاد بنية في اختالالت إلى ويؤدي املوازي  السوق  تنتشر االقتصادي الركود

 

 

                                                           
1
 . 145ص ،مرجع سبق ذكره ناصر  مراد ،  

2
  .146،ص مرجع سبق ذكرهناصر  مراد ،   
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   :للمكلف االقتصادية الوضعية.2

 وتصبح املداخيل تنخفض حيث األزمات أوقات في واضح بشكل الضريبة اتجاه املكلف سلوك يظهر

 الرخاء حالة في أما األزمات، حالة في هذا ، تسديدها تجنب إلى يدفعه مما املكلف على ثقيال عبئا تشكل الضريبة

  الصالح املواطن مظهر ليظهر الخزينة اتجاه عليه ما بالضريبة املكلف يدفع فقد املداخيل تزيد حيث االقتصادي

 التاريخية و االجتماعية األسبابثالثا:

 التعبير هو أحيانا فالغش لذا ،بالدولة املواطنين تربط التي العالقات مع متينة عالقة الضريبي للغش إن

 من يحصل ما على التمرد أشكال من وكشكل ،خاصة بصفة والضريبة ،عامة بصفة الدولة عجز عن املباشر

 الحقبة تلك في أي الفرنس ي االستعمار تاله الذي للجزائر العثماني االحتالل فمنذ .لهم الدولة باضطهاد األفراد

 ، هذا يومنا إلى ثابتا األذهان في راسخا بقي التطور  هذا ، األصليين السكان ألموال سلب إال هي ما ، التاريخية

 : منها نذكر ترسيخه على ساعدت عوامل عدة وهناك

  كالرشوة االجتماعية اآلفات بعض على القضاء من اإلدارة عجز نتيجة املواطنين بين الثقة عامل انعدام -

 .إلخ.... النفوذ واستغالل األموال اختالس

 

 الضريبي التهرب آثار: الثالث املطلب

 التالية النواحي في خاصة بصفة املتجسدة الوطني االقتصاد في جلية أثار أحداث على الضريبي التهرب يعمل

 .االجتماعية و االقتصادية و املالية

 املالية اآلثار :األول لفرع ا

 أعبائها تحمل عن الدولة يحول  مما هامة، موارد للدولة العامة الخزينة فقدان إلى الضريبي التهرب يؤدي

 تضطر وقد، العام النفاق سياسة تسطير في صعوبات ويخلق ، األولى بالدرجة واملواطن الوطن اتجاه املختلفة

 حيث االقتصاد على سلبا يؤثر مما النقدي اإلصدار و كاالقتراض أخرى  تمويلية مصادر إلى اللجوء حينها الدولة

 1  .التضخم معدل يرتفع

 االقتصادية اآلثار :يثانالفرع ال

 االقتصاد على سلبية انعكاسات إلى الضريبي التهرب يؤدي لذلك هاما، اقتصاديا متغيرا الضريبة تعتبر

 :كالتالي الوطني

 الزيادة إلى تهدف التي ، ملواردها املحكم التسيير ضوابط ضمن تعمل التي للمؤسسة التنافسية القدرة من الحد-

 .السوق  لقواعد طبقا أرباحها في

                                                           
1
 . 165 ص،مرجع سبق ذكره ناصر  مراد ،  
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 1 .التمويل عملية تتطلبها كبرى  استثمارية مشاريع خلق في الدواة عمل إعاقة ثم ومن العام االدخار على التأثير-

 الجتماعيةا اآلثار :ثثالالفرع ال

 :التالية االجتماعية اآلثار أحداث على الضريبي التهرب يعمل

 .الضريبي عبءال توزيع عدالة عدم ثم ومن الضريبة عبئ تحمل في املكلفين بين املساواة عدم-

 .املجتمع أفراد بين التضامن روح ضعف-

 .االجتماعية الطبقات مختلف بين االجتماعية الفوارق  تعميق-

 .القطاع موظفي بين )الرشوة(األخالقي الفساد انتشار-

 

 يينالضريب والغش التهرب بين العالقة :الرابع املطلب

 غير الضريبي للتهرب مرادف األول  باعتبار الضريبي التهرب و الغش االقتصاديين من العديد يعرف

 طريق عن الضريبية اإلدارة عن الصادرة للقواعد املكلف وبإرادة مباشرة مخالفة يفترض فالغش املشروع،

 .عمدا و إراديا يكون  إن البد فاالنتهاك مباشرة غير طرق  استخدام

 الدولي الضريبي التهرب أن ويتضح ، الدولي املستوى  على الضريبي التهرب من كل يتبين سريعة وبمقارنة

 مشروعة، بسبل الهدف هذا تحقيق اجل من يملك الضريبي العبء تخفيف نحو متجهة املكلف إرادة فيه تكون 

 يرفع فال بالتالي و له بالنسبة مشروعا هدف ليحقق االقتصادية و القانونية حقوقه من حقا يمارس هنا فاملكلف

 هو و الضريبي الغش عناصر احد على الدولي الضريبي التهرب ينطوي  أخرى  بعبارة و جزاء أو عقوبة أي عليه

 2 .املادي العنصر دون  املعنوي  العنصر

 ولكنه الضريبي العبء إسقاط أو تخفيف نحو املكلف اإلرادة فيه فتتجه الضريبي للغش بالنسبة ماأ

 ثم ومن النية سيئ هنا فاملكلف ، االحتيال و التدليس حد إلى به تصل شرعية غير طرق  ذلك تحقيق في يسلك

 تمييز ضوءه على يتم الذي املعيار تحديد في االقتصاديون  اختلف وقد ، قانونيا مؤاخذته سلوكه يستوجب

 :هم اتجاهات ثالث إلى االختالف هذا رد ويمكن الضريبي الغش من التهرب

 الضريبي الغش أما الجنس هو الضريبي فالتهرب الضريبي الغش فكرة من اشمل و اعم فكرة الضريبي التهرب -أ

 من التهرب حالة هي و الضريبي التهرب حاالت من خاصة حالة يعد االتجاهات لهذه وفقا فالغش النوع، هو

 .القانون  انتهاك طريق عن الضريبة

                                                           
1
  .30، ص 2003، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  السياسات االقتصادية الكليةاملدخل إلى عبد املجيد قدي،   

2
 . 14 -13ص  ،مرجع سبق ذكره سوزي عدلي ناشد،  
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 هو األول  االتجاه عكس على و االتجاه لهذا وفقا فالغش الضريبي، للغش شكل إال هو ما ضريبيال التهرب-ب

 على غش الغش، من نوعين هناك إن يرون االتجاه هذا فأصحاب ، النوع هو الدولي الضريبي التهرب بينما الجنس

 وال داخلي تهرب يوجد ال االتجاه لهذا وفقا وبذلك ، الضريبي التهرب يمثل الذي هو األخير هذا و الدولي الصعيد

 فال الغش أما دولي عنصر على يحتوي  ما دائما االتجاه لهذا وفقا الضريبي التهرب ، دولي ضريبي غش يوجد

 .الضريبية للسيادة ويخضع الوطنية الحدود يتعدى

 فغير الغش أما ، قانونيا أو شرعيا يكون  فالتهرب الشرعية، فكرة أساس على الضريبي الغش و التهرب يقوم -ج

 بأي يقوم أن دون  للضريبة الخاضع يتجنب الضريبي التهرب في املكلف فان أوضح وبصورة قانوني، أو شرعي

 ال املكلف أن بمعنى امتناعا يكون  فقد مختلفة صورا السلوك هذا ويأخذ ، للقانون  انتهاكا يمثل تصرف أو سلوك

 ألي الخضوع يجنبه سلبي سلوك على ينطوي  فتصرفه ، للضريبة خاضعا يجعله تصرف أو عمل بأي يقوم

 يلجا حيث الشرعي التحايل صورة يتخذ قد و ، مشروعا حقا كونه للفرد اإلدارة حرية صورة يتخذ قد أو ضريبة

 1 .الشرعي الضريبي بالتهرب يسمى ما هذا و إسقاطه أو الضريبة عبء لتحقيق شرعية إجراءات إتباع إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   .15، صمرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد،   
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 الفصل األول:  خاتمة

 و استعمالها، أحس ما إذا ناجحة وسيلة الضريبة نأب لنا يظهر الفصل هذا في إليه تطرقنا ما خالل

 املجاالت.  جميع في تحقيقها إلى رميي تالت لألهداف نظرا هذا

 فحاولنا الضريبية السياسة تواجهها التي التحديات أهم أحد الضريبي التهرب و الغش ظاهرة تعتبركما 

 في يكمن الضريبي الغش و التهرب بين الفرق  أن لنا فاتضح مفهومها، في بالغوص الظاهرة هذه من التقرب

 من الفرد يتخلص أن هو أي القانون  عليها يعاقب ال التي الضريبي التشريع أحكام بمخالفة يقوم ال األول  كون 

 الغش طرق  كل تحت تندرج التي القانون  مخالفة فهو الثاني أما القانون، جاذبية مجال في الضريبة دفع

 .القانون  عليها يعاقب مخالفات عن عبارة أي للواقع، مظلل تفسير و خاطئ عرض إعطاء أجل من والتدليس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 فصل الثاني :ال

 الجبائية الرقابة

 ودورها

 التهرب الضريبيمكافحة في 
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 :الثاني الفصل مقدمة

 عالير  ترت  أن أجر  ومر  ، الضرببي  التهرب  محاربر  فر  اسرتعااا األكثر  األداة املحاسري  التحقير  يعتبر 

 اإلجربااا  مر  مجاوعر  املشرب  وضر  منهرا املطلوبر  والنتراج  األهراا  وتردد  وجر  أكار  علر  الحقير ااملحاسري 

 يأخر  املكلف،بحير  طرب  مر  املاسروك  املحاسريي  الوثراج  علر  املحاسري  التحقير  ويعتاراا.يجر اتتااعارا والتر 

املعطيرررا ا كررر  فررر  برررالتحقي  يكرررون  ،ال حررر امررر اضيررر ااملضررراون  ،مررر اال حررر  نررروعين األخيررر  هررر ا

 طببر  عر  يرت  و الشرك ، ضير  مر  املحاسرا  وفحر  والتسريي ، امليزانير  وضسرابا  النتراج  املحاسيي ،ضسرابا 

 التحقير  عالير  مر  اانتهراا وعنرا. القانونير  للشربو  مطابقتهرا و اإللزامير  الرافاتبااملحاسريي  وجرود مر  التأكرا

 والتعرايت  التقراياا  تعرادة عالير ابعراها لترأي  برالبف  أو برالقاو   وبكرون  بشرأهها القربار باتخرا  املحقر  يقرو 

 املدسس . ك  ضس انشا   لك و عليها ر  ااملتع الطبق  تضاى باستخاا  الضببا  ألسس

 :اوه امااض اأربع اتل اال ص اه اابتقسي اقاناااملحاسي االتحقي اعالي اولتوضيح

 اإلطار املفاهيمي للرقابة الجبائية:  األول  املبحث . 

  اإلطار القانوني للرقاية الجبائية:  الثاني املبحث . 

  اإلطار التنظيمي للرقابة الجبائية: الثالث املبحث . 

  التهرب الضريبي. مكافحةاملبحث الرابع: دور الرقابة الجبائية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الضريبي التهرب مكافحة فيالفصل الثاني : الرقابة الجبائية ودورها   

 

38 
 

 

 الجبائية للرقابة املفاهيمي اإلطار : األول  ملبحثا

 أهاير    تكرتس و الضرببي  التهرب  ظراهبة ملكافحر  الضربورب  اإلجربااا  أهر  مر  الجااجير  البقابر  يعتبر 

 التصرببح فر  بالضرببا  للاكلرف النسريي  الحببر  يارنح انر  أ  ، تصرببي  نظرا  الجزاجرب   النظرا  ان نظرباابالغر 

 الخاصر  باملعلومرا  تصرببح  عنرا نزيهرا بالضرببا  املكلرف يكرون  أن ي تر   لر لك ن سر  تلقراا مر اباااخلير 

 اإلدارة دور  هنرا يبر   بحير  بر لك مطالاتر  عنرا املعلومرا  تلرك تب يرب علر  القرارة لر  تكرون  وأن ن قاتر او باااخلر 

 مصرادر تلر  بااسرتناد مصرااقيتها و صرحتها مراى مر  التأكرا و التصرببحا  تلرك مباجعر  علر  يعار االتر  الجااجير 

 . الجااجي  بالبقاب  يعب  الخطوا  ه ه ك  منظا  خطوا اووف  خارجي 

 

 الجبائية الرقابة مفهوم : األول  املطلب

 تلرك كوههرا فر  ينحصرب مغزاهرا أن تا التعراد هر ا مر  وبرالبم  الجااجير ، للبقابر  يعراربف عراة هنرا 

 بالضببا  املكلف طب  م  املقام  التصببحا  صح  م  التأكا بغب  الجااجي  اإلدارة بها تقو االت  اإلجبااا 

 .البقاب  يعببف تل  نتطبق  أن يج  الجااجي  البقاب  م او  تل االتطبق  قا  و

  الرقابة تعريف :ول الفرع ال  

 لاا، الخاضعين بالضببا  املكل ين مستناا  و ووثاج  سجت  ك  و لتصببحا  فح  " أهها عل  يعب  .1

 مل راهه  تحتويهرا التر  املعلومرا  صرح  مر  التأكرا بقصرا و لرك معنوبر  أو طايعير  شخصري   و كرانوااسرواا

 1الجااجي ".

 والوثراج  التصرببحا  باباقار  الجااجير  لرددارة املخولر  سرلط "  أههرا علر  أيضرا يعبب ارا ياكر  كارا .2

 األخطراا وتصرحيح النقراج  اكتشرا  أجر  مر  ،تتراوة أو ضر  أو رسر  أو ضرببا  كر  لتجايراااملسرتعال 

 2".بالضببا  املكل يناطب  م  املبتكا 

 لارا أعلر  سرلط  جانر  مر  املباجعر  و ال حر  و اإلشربا  هر  البقابر  أن نجرا للبقابر  شرام  كتعببرف و .3

ا ااختتفرا  و اانحبافرا  و الضرعف نقرا  كشرف و الوضراة داخر  العار  سري  كي ير  عل  التعب اف  الح 

 . وتصحيحاا

  الجبائية الرقابة تعريف :ثانيالفرع ال

االتحقر  مر  الجااجير  اإلدارة تاكر  التر  الوسريل  هر " : الجااجير  البقابر  Claude laurent الااضر  عرب  .1

 3". متضظتها تات الت  األخطاا بتصحيح لاا ويساح ، الجااجي  واجااهه  أداا ف  ملتزمين املكل ين بان

ابالنظرا  بالضرببا  املكلرف الترزا  مراى ومباقار  متابعر  ألجر  الجااجير  لرددارة املانوضر  السرلط  هر  .2

ااملكل رين برين ااجتااعي  العاال  تحقي  ك لك و العاومي  الخزبن  موارد عل  واملحافظ  الضببي  و الجاائ 

   .بالضببا 

 

                                                           
 . 233،ص  1994األول ، الطاع  إلسكنارب ، ا العربية، النهضة دار املالية، السياسة و العامة املالية ،فو   املنع  عااا1 

 .11،اص2011ا-2010الثاني ،ا الجزاجب،الطاع  الجزائري، الجبائي النظام في بالضريبة املكلفين على الجبائية الرقابة زين، يونس عواد ، مصط ىا2 
3 Claude laurent ,contrôle fiscal la vérification personnelle ,bayeusaine , France, 1995, p13 . 
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امسرتناا  و سرجت  وكر  لتصرببحا  فحر  هر  :الجااجير  للبقابر  شرام  يعببرف تعطراا ياكر  سرا  مارا

اصرح  مر  التأكرا بقصرا  لرك و معنوبر ، أو طايعير  شخصري   و كرانوا سرواا لارا، الخاضرعين بالضرببا  املكل رين

 1.االجااجي  مل اهه  تحتويها الت  املعلوما 

 

 الجبائية الرقابة الثاني :أشكال املطلب

امعاقر  تكرون  أن ياكر  كارا مجالر ، بطببقر  تااشرب أن ياكر  الجااجير ، التصرببحا  ومباجعر  مباقار  تن

 : كاألي  وه  التارج، ضس  أشكاا البقاب  وتأخ 

 الجزائر في الجبائية الرقابة أشكال :( 1-2رقم) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلو  املاجستي ،كلي  شاادة لني  مقام  م كبة املحاسبية، املعلومات جودة تحسين في الرقابة دور  ،عتي  سلياان  :ملصدرا

 2012 - 2011 بسكبة، خيضب، محاا جامع  ، محاسا  تخص  ، التسيي  علو  قس  التسيي ، وعلو  التجارب  و ااقتصادي 

 11 ،ص

  )الشاملة( العامة الرقابةالفرع األول :

 بشرك  الضرباج  م تشريا  مكاتر  داخر  الجااجير ، اإلدارة أعروان طرب  مر  ترت  التر  البقابر  بهرا يقصرا

 الجارائ ، امللرف بحو ههرا التر  امل تشري  داخر  العالير  هر ه وتنجرز خاصر ، أبحرا  تجرباا أو التنقر ادون  دور 

 2. الوثاج  عل  البقاب  و الشكلي  البقاب  :وهاا أساسين شكلين تتخ  ضي  في ، املوجودة الوثاج اعل  واستنادا

 

 

                                                           
 

1
 املالي  األ م  ضو   العلم  للالتقى منشورة مااخل  الجزاجب، ضال  األزمة، أثار من للحد الجبائية الرقابة آليات لتفعيل مقترح إطار نحو ،وله  بوعت  

 .6،ص 2009 أكتوبب، 20-21 يوم  الجزاجب، سطيف، عااس، فبضا  جامع  التسيي ، علو  و ااقتصادي  العلو  كلي  العاملي ، ااقتصادي  و
2
 ،م كبةامنشورةامقام الني اشاادةاماجستي ا،كلي االحقوق،امارس االاكتوراهاالاول اوااملدسسا االعاومي ،الرقابة الجبائيةأضت اب اص  االاي ،ا 

 . 10،صاا2014ا-ا2013اجب،اجامع االجز 
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 الشكلية الرقابةأول: 

افر  املوجرودة املادير  األخطراا بتصرحيح تقرو  التر  بالعاليرا  املتعلر   لرك البقابر  مر  النرو  بهر ا يقصرا

اكر لك وتقرو اوهروبته ، املكل رين عنراوب  مر  التأكيرا وكر لكا )املعراا  الحسرا ، أخطراا ( املقامر  التصرببحا 

 الصرناي او النشر  علر  البسر  مرثت يخر  فيارا ، الثتثير  أو الشرابب  التصرببحا  فر  املقامر  املعطيرا  باقارن 

اأو الشربكا  أربرا  علر  بالضرببا  املتعلقر  السرنوب  والتصرببحا  ، املضراف  القيار  علر  البسر  و ، التجرار  

امعاقر  معبفر  تتطلر  ا البقابر  هر ه و الجااجير  رة اإلدا بحرو ة التر  املعلومرا  مر  اإلجارال ، الاخ  عل  الضببا 

 1آليا. معالجتها يساي  أج  م  األخطاا بتصحيح فق  يساح فه  معقاة أو ثقيل  بإجبااا  تلز  ا و باملحاسا 

 الوثائق على الرقابةثانيا: 

ابهرا املصرب  املعلومرا  ت اصري  جاير  مر  للتحقر  الراقي  و الشرام  برال ح  الوثراج  علر  البقابر  تقرو 

 البقابر اه ه ويعا الجااجي ، اإلدارة داخ  املوجودة الوثاج  و املعلوما  م  مقارنتها خت  م  ستمتها م  والتأكا

 الاقيقر  وال حوصرا  األعارا  جاير  ويشرا  الشركلي  البقابر  بعرا الجااجير  اإلدارة بر  تقرو  الر   الثران  اإلجرباا

 طرب  مر  املكتتار االجااجير  للتصرببحا  شرام  فحر  برإجباا املباقر  يقرو  ضير  املكتر  مسرتوى  علر  ترت  التر 

 .  الجااجي ااإلدارة لاى مساقا واملوجودة باملكلف الخاص  والوثاج  باملعلوما  ومقارنتها املكل ين

 عالير اال حر  وبعرا واملتاعرين الضرببا  دفر  مر  املتهرببين اكتشرا  تلر  يهرا  البقابر  مر  النرو  هر ا تن

 2. بتب يبا  األمب ألز  تنو  باعلوما  بتزوباه مطالات  للاباق اياك 

  املعمق الرقابةالفرع الثاني :

 املااشربة التراخت  خرت  مر  الجاراجيين املرباقاين بهرا يقرو  التر  اإلجربااا  جالر  فر  البقابر  هر ه تتاثر 

 أهرو مار  املكل رون  بر  صرب  مرا ومطابقر  صرح  مر  التأكرا اجر  مر  نشراطا  املكل رون  فيهرا يرزاو   التر التمراك 

 ومحاولر  امللحقر ، الوثراج  وجاير  املحاسريي  للرافاتب امليراان  ال حر  خرت  م  و لك الواق ، أر اعل  موجود

 :  كالتال  ه  وساج  ثتث  خت  م  وتت  التهب  اضتااا اع  الكشف

  (VP) املحاسبة في املصوب الفحصأول :

االضرباج  مر  أنروا  عراة أو نرو  علر  املحاسري  التحقير  اقتصرب ت ا مصروبا محاسرييا تحقيقا التحقي  يعا

اب تر ة املتعلقر  املحاسريي  املعطيرا  أو العاليرا  مر  مجاوعر  أو منهرا، جرزا أو املتقادمر  الغير  ال تر ة كر  شرا  أو

 ا.جااجي  سن  ع  تق 

 ،اواملقرنن2008 لسرن  التكايلر  املالير  قرانون  مر  22 املرادة بأضكرا  املدسس املحاسا  ف  املصو  التحقي 

 نطراق سربع او و أكثر  ، شراولي  أقر  مصروب ، مباقار  تجرباا هرو الجااجي  اإلجبااا  قانون  م  مكبر  20 املادةاف 

                                                           

اومباجع ،كلي  محاسا  تخص  التسيي ، علو  ف  ماست  شاادة لني  منشورة م كبة ،الجبائية الرقابة إطار في املحاسبي التدقيق، ضايش   وسيل 1 

 .48 ص ، 2014 - 2013 الجزاجب، ، أولحاج،الاوببة محنا أكل  التسيي ،جامع  وعلو  والتجارب  ااقتصادي  العلو 

 شاادة لني  مقام  منشورة م كبة، 1999)-2009الجزائر) في الضريبي التهرب مكافحة في وأثرها الجبائية الرقابة فعالية ،الغن  عاا بوشبى 2 

اتلاسان،الجزاجب، جامع  التجارب ، العلو  و التسيي  علو  و ااقتصادي  العلو  كلي  بنو ، و مالي  نقود ااقتصادي ،تخص  العلو  املاجستي اف 

 .1 ،ص 2011-2010
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 التر و  الضرباج اأنروا  لراع  واملحاسريي  التوضريحي  الوثراج  فحر  يعنر  التحقير  املحاسري ،ه ا التحقير  مر 

 1محاسيت . ف  املحق امحاسيي  سن  ع  تق  محاودة فت ة تخ 

  (VC)املحاسبة في التحقيقثانيا :

 املكلرف طرب  مر  املكتتار  الجااجير  التصرببحا  مباقار  منهرا يسرتها  التر  العاليررا  مجاوعرر  هرو

 التجاربر  الرافاتب تا معلوماتير  بطببقر  كانرت ولرو ضتر  ض ظارا طببقر  كانرت ماارا( محاسريت  وفحر ا،بالضرببا 

 2. مصااقيتها ماى معبف  يتسن  ضت  ومي ها املادي  املعطيا  م  مطابقتها ماى م  والتأكا ) قانونااالواجا 

 (VASFE) الشاملة الجبائية الوضعية في املعمق التحقيقثالثا :

ابالضرببا  للاكلرف الحقيقر  الراخ  برين فرارق  كر  عر  الكشرف يسرتها  التر  العاليرا  مجاوع  ب  يقصا

امقارنر  اإلجرباا هر ا ويسرتلز  العرا  الراخ  علر  التصرببحا  مر  التأكرا ،عامر  بصر   أ  بر  املصرب  والراخ 

االحيراة بسرياق املتعلقر  وكر ا خزبنتر  ضالر  املكلرف، أمرت  وضرعي  مر  املسرتنتج  باملرااخي  بهرا املصرب  املرااخي 

 أسبت . أفباد لساجب

 

 الجبائية الرقابة أهداف : الثالث املطلب

 : التالي  النقا  ف  لتحقيقاا الجااجي  البقاب  يسع  الت  األهاا  تلخي  ياك 

 القانوني الهدفالفرع الول :

 واألنظار ، القروانين للاكل رين املالير  التصربفا  مختلف ومسايبة مطابق  ماى م  التأكا ف  يتاث  بحي 

 املكل رين ملعاقار  واملحاسرا  املسردولي  ماراأ علر  الجااجير  البقابر  تبكرز األخير ة هر ه سرتم  علر  وضبصرا لر ا

 3ا.مستحقاهه  دف  م  للتهب  ياارسوهها مخال ا  أو انحبافا  أي  ع ابالضببا 

  والقتصادي املالي الهدفالفرع الثاني :

اتيربادا   بادة بغب  أشكال  باختلف الضيا  م  العام  األموا  عل  املحافظ  تل  الجااجا  البقاب  هها 

اأن ت  للاجتار ، ااقتصرادي  البفاهير  تلر  يردد  مارا لدن راق املتاضر  األمروا   برادة وبالترال ،االعاومير  الخزبنر 

 4والجااي . ااقتصاد بين املبكا  العتق  ضا  موجودة الجااجي  للبقاب  ااقتصادي  األهاا 

 5:  ف  وبتاث  الجتماعي الهدفالفرع الثالث :

 جاير  وقرو افر  املتاثلر  و لتقتطاعا  أساس   مااأ بإرساا وه ا بالضببا  املكل ين بين الجااجي  العاال  تحقي  -

 . الضببا  أما  املساواة قا  عل  املكل ين

 . املجتا  تجاه واجااهه  تحا  ف  تحضي ه و صورها باختلف املاو   انحبافا  محارب  و من  -

 

                                                           
،ا 2013للرقابة،منشورات الخاضعين بالضريبة املكلفين ميثاقللضباج ، العام  املايبب  املالي ، الشعاي ،و ارة الاياقباطي  الجزاجبب  الجااورب  1

 .13ص
 .31 كبه،ص سا  مبج  للبقاب ، الخاضعين بالضببا  املكل ين ميثاق 2

 
  166 .صاا،  2000طاع ، باون  عاان، للنشب، امليسب داراإلسالم، في املالي النظام و العامة املالية، عزا  أضاا  كبباا الواد ، ضس  محاا3

 
 ضا  مقام  منشورة م كبة الضريبي، التهرب ظاهرة من الحد في دورها و الجزائر في الجبائية الرقابة إجراءات و آليات ، بلقاس  آيت امي 4

 .32  ص ، 2013-2014 الاوببة،الجزاجب، التسيي ،جامع  وعلو  والتجارب  ااقتصادي  العلو  ،كلي  املاست  شاادة ني امتطلاا 

 
 .ا203ا-202،اصا 9200األول ، الطاع  ،الجزاجب، بوداد الجزائرية الشركة املؤسسات، جباية ، اوسببب ضاو،منور  محاا5
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 اإلدارة الهدفالفرع الرابع :

 كرالت  تقراماا، التر  املعلومرا  و الخراما  خرت  مر  الضرببيي  لرددارة هامرا دورا الجااجير  البقابر  تردد 

 : 1 التالي  النقا  ف  تحاياها ياك  الت  و كاألداا، ال عالي   بادة ف  ضيو اوكاي  بشك ايساه 

 بها. املعاو   التشبيعا  ف  الخل  و النق  أوج  تل  التنيي  عل  الجااجي  البقاب  يساعا -

 .التصحيحي  اإلجبااا  اتخا  عل  الجااجي اإلدارةا يساعا -

 املال  كتقيي ااألثب بأساابها اإلملا  و املعبف  ف  الجااجي  اإلدارة يساعا وه ا األخطاا، ككشف اانحبافا  تحايا -

 . لك ع  تنج  الت  املشكت  ملواجا  املناسا  القبارا  اتخا  بالتال  و ،

 الضببي . التهب  نس  مث  اإلضصاجيا  بإعااد الجااجي  البقاب  عالي  يساح -

 

 الجبائية  للرقابة القانوني اإلطار : الثاني املبحث

 لتأدير  صرتضيا  و ضقروق  عراة لرددارة ومرنح الجارائ ، القرانون  لارا ضراده يشربيع  تطرار الجااجير  للبقابر 

 .محادة قانوني  شبو اف  مااماا

 

 الجبائية لإلدارة املمنوحة الحقوق  : األول  املطلب

 : يل  فياا املتاثل  السلطا  و الحقوق  م  جال  الجااجي  لددارة الجزاجب   املشب  منح

 الرقابة حق الفرع الول :

 القيرا  فر  الحر  الجااجير  اإلدارة ملصرال  منحرت فقرا الجااجير  اإلجربااا  قرانون  مر  18 املرادة نر  ضسر  

 كر  تأسريس أجر  مر  املسرتعال  املسرتناا  أو التصرببحا  علر  البقابر  سرواا الجااجير  البقابر  أنروا اباختلرف

االتر  و التراجب صر   لارا ليسرت التر  الايئرا  و املدسسرا  علر  البقابر  ضر  تارارس أن ياكنهرا ،كارا رسر اأو ضرببا 

الرددارة تقرا  أن املعنير  الايئرا  و املدسسرا  علر  طايعتهرا،يتعين كانرت ماارا مبتارا  أو أيعابرا أو أجرورا تراف 

ابالضرباج  فقر  محاودا ليس البقاب  عليها،ض  تتوفب الت  املحاسيي  الوثاج  و الافاتب طلبها، عل  بنااا الجااجي 

 . 2 التسجي  و املااشبة مي  الحقوق  تل  أيضا ياتا ولك  ,املااشبة والبسو 

 الطالع حق :االفرع الثاني

 مختلرف علر  ااطرت  ياكرنه  فاواسرطت  الجااجير  اإلدارة ألعروان املشرب  منحارا التر  الحقروق  اضرا هرو 

 مر  قرار أكبر  علر  الحصرو   بغير  معر ، التحقير  بصراد هرو الر   براملكلف، الخاصر  واملسرتناا االوثراج 

 . 3 التاقي  ماا  ألداا الكافي ااملعلوما 

                                                           
 

 ،مااخل  الجزائر حالة على بالتطبيق نتائجها و أعمالها لحوكمت املالية املؤسسات و البنوك قطاع على الجبائية الرقابة ترشيد ، عجتن العياش  1

االتسي ،جامع  علو  و ااقتصادي  العلو  ،كلي  العاملي  الحوكا  و الاولي  ااقتصادي  و املالي  األ م  ضو   الاول  العلم  للالتقى مقام  منشورة

 .03 ،ص 2009 أكتوبب 21 - 20 سطيف،الجزاجب،يوم  عااس فبضا 

 اإلجراءات قانون ،  18،املادة  2017الجبائية، اإلجراءات قانون  ،للضباج  العام  املايبب  املالي ، الشعاي ،و ارة الاياقباطي  الجزاجبب  الجااورب ا2 

 .9 ، ص2017، ةالجبائي
 .28وسيل اضايش  ،امبج اسا ا كبها،صا 3
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 تأسريس قصرا ااطرت  ض  يساح " الجااجي  اإلجبااا  قانون  م  45 املادة ن  ف  الح  ه ا تل  أشي  وقا

 ض ظارا، وسريل  كانرت ماارا الوثراج  و املعلومرا  علر  بالحصرو   الجااجير  اإلدارة ألعروان ومباقاتهرا الضرببا اوعراا

 الايئرا  الخاصر  املدسسرا  العاومير  اإلدارا  : وهر  الايئرا  أو األشرخاص مر  أصرنا  ثرت  قار  مر اوتحصر 

 1.ا"القضاجي  السلط  املالي 

 والحجز املعاينة حق :االفرع الثالث

 محاولر  ثارو  ضالر  فر  الجااجير  اإلدارة قار  مر  بر  املعارو   البقابر  ضر  تبتيارا  ليراع  الحر  هر ا يرأي 

بكر ا القيرا  الجااجير  اإلدارة ألعروان يجرو   فانر " الجااجير  اإلجربااا  قرانون  م  23 و 22 املادة ن  ضس او مش،

علر ا والحجرز الاحر  قصرا بالضرببا  للاكل رين املانير  املحرت  فر  ضربورب  لار  تاراو التر  املعاينرا  و التحقيقرا 

 يرت  ا املعاينر  وضر  ." الضرببا  دفر  مر  للرتال  الاادفر  التصربفا  تبر ر أن شراهها مر  التر  الوثراق و املسرتناا 

 . قال  م  م و  قا  أو تقليايا املختص  املحكا  رجيس م  بت خي  تا

 البحث إجراء حقالفرع الرابع :

 مر  التحقير  تجرباا بر  وبقصرا الاحر ، تجرباا ضر  علر  الجااجير  اإلجربااا  قرانون  مر  33 املرادة أشرار 

االقيار  عل  للبس  خاضع  بعاليا  تقو  الت  املدسسا  ف  م اجئ بشك  بالتاخ  الجااجي  اإلدارة أعواناطب 

او الوثراج  بكر  الجااجير  اإلدارة أعروان بتزوبرا مطالر  واملكلرف العاليرا ، بهر ه يقرو  شرخ  كر  ولراى ، املضراف 

امر  ابتراااا يارارس أن ياكر  الحر  وهر ا الضرببا ، فرب  أسرس و األعارا  رقر  لتحايرا الضربورب  املسرتناا 

اتحببرب تراخ  عالير  كر  اثرب وبرت  ، املنهر  ااسرتعاا   ا  املحرت  فر  مسرااا الثامنر  تلر  صرااضا الثامنر  السراع 

ااملكلرف سرلااا التر  الوثراج  جربد فير  يسرج  و املتضظر  املخال را  وت ص  تات، الت  التحببا  في  تاون  محضب

 2. بالضببا 

 السترداد حق الفرع الخامس :

 اإلدارة عار  فير  يتقراد  التر  األجر  ضراد  التر  الجااجير  اإلجربااا  قرانون  مر  39 املرادة علير  نصرتا

 3:  يل  ملا بالنسا  وه ا تاليسي ، مناورا  وجود ضال  ف  تا سنوا ،  4  بأرب  واملحادةاالجااجي ،

 ؛ تحصيلاا و البسو  و الضباج  تأسيسا-

 ؛ البقاب  بأعاا  القيا ا-

 .الجاائ  الطاب   ا  التنظياا  و بالقوانين املتعلق  املخال ا  قا ا-

 

 بالضريبة للمكلف املمنوحة الحقوق  : الثاني املطلب

 الضراانا  مر  مجاوعر  تقابلارا البقابر  عاليرا  بخصروص الجااجير  اإلدارة ألعروان املانوضر  الحقروق  تن

 هر  والت  بينه ، ب والت ا الت اه  م  جو خل  بها  للبقاب  الخاضعين للاكل ين الجاائ  املشب  اقبهااوالحقوق 

 : كاألي 

 

                                                           
 .23اصا كبه،اسا االجااجي ،مبج ااإلجبااا ا،قانون ا45ااملادة 1
 15 . كبه،ص سا  الجااجي ،مبج  اإلجبااا  ،قانون  23 - 22 املادة 2
 .21ص  كبه، سا  مبج  الجااجي ، اإلجبااا  قانون  ، 39 املادة 3
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  التحضير وأجل املسبق اإلشعارالفرع األول :

 املكلرف تعرت  دون  املحاسرا  فر  املصرو  التحقير  تجرباا فر  الشربو  الجااجير  اإلدارة ألعروان ياكر  ا

 ضقوق  بايثاق مبفقا بالوصو   تشعار مقاب  بالتحقي  تشعار يسلي  أو ترسا  طبب  مساقا،ع  ب لكابالضببا 

 أيرا ، عشربة ماتر اللتحضري ، أدنرى اجر  مر  يسرت يا أن علر  محاسريت ، فر  املحقر  بالضرببا  املكلرفاوالتزامرا 

 .1  اإلشعار ه ا استت  تاربخام  ابتاااا

 ااقتضراا،للاكلف عنرا يارنح بأجر  ال تر ة هر ه وتاراد أدنرى كحرا يومرا 15 املعاقر  املباقار  ضالر  وفر 

 املادير  العناصرب ملعاينر  املكران عرين فر  باباقارا  م راجئ بشرك  القيرا  مر  املحققرين يانر  ا وهر اابالضرببا ،

 . وضالتها املحاسيي  الوثاج  وجود م  التأكااأو لتستغت ،

 بمستشار الستعانةالفرع الثاني :

 بوكير  يسرتعين أن يسرتطي  بالضرببا  املكلرف أن صرباض  يشرار أن يجر  اإلجربااا  بطرتن طاجلر  تحرتا

 2. عن  اإلناب  أو ب  لتستشارة املباقا  عالي  أثناا ترادت  باح ايختاره

 الرقابة إعادة عدمالفرع الثالث :

 ياكر  ههاجيرا،وا املحرادة الضرببا  فرب  قاعراة ،تصراح املكلرف و املراق  برين الصرببح القارو   ضالر  فر 

 الوثراج  مباقار  أو جايرا تحقير  فر  الشربو  الجااجير  لرددارة ياكر  ا ،كارا3 اإلدارة طرب  مر  عنهرااااعتر ا 

 خرت  خاطئر  أو كاملر  مير  باعلومرا  أدلر  قرا بالضرببا  املكلف كان ت ا الضببا ،تا ن س و ال ت ةابن س خاص 

 4. تاليسي  أسالي  استعا  قا يكون  أواالتحقي 

  املكان عين في الرقابة فترة محدوديةالفرع الرابع :

 و التصرببحا  فر  املكران بعرين التحقير  مراة تتعراى أن الجااجير  اإلجربااا  بطرتن طاجلر  ياك ،تحرت ا

  املدسسر  نشرا  وطايعر  سرنوبا املحقر  األعارا  لبق  طاقا محادة األخي ة ه ه.محادة آجاا املحاسيي االوثاج 

 :  كالتال  ه  اآلجا  وه ه.

 : 5يخ  ااب أشاب،ا 3ثتث  م  أكث 

 مالير  لكر اسرن  بالنسرا  دج، 1.000.000 يتجراو   ا السرنو   أعاالارا رقر  كران ت ا الخراما ، تأدير  مدسسرا ا-

 .فيها محق 

 محقر  سرن امالير  لك  بالنسا  دج، 2.000.000 يتجاو   ا السنو   أعاالاا رق  كان ت ا األخبى، املدسسا  ك ا-

 .فيها

 ي روق  السرنو اا أعاالارا رقر  كران ت ا أعرته، املر كورة للادسسرا  بالنسرا  أشراب  06 سرت  تلر  األج  ه ا ياادا-

 .فيها محق  مالي  سن  لك  بالنسا  دج، 10.000.000 و دج 5.000.000 التوال  عل 

 ا.أشاب  09 يسع  ، األخبى  الحاا  جاي  ف  املكان بعين التحقي  ماة تتجاو   ا أن يج -

                                                           
 .ا12،قانونااإلجبااا االجااجي ا،مبج اسا ا كبها،صاا3ا-مكبراا20املادةا 1
2
 .16ص كبه، سا  ،مبج  للبقاب  الخاضعين بالضببا  املكل ين ميثاق 

 .18صاالساب ، املبج  ن س 3
 .15 كبه،ص سا  ،مبج  الجااجي  اإلجبااا  قانون  ، 6-21 املادة 4
 .14ص ،  كبه سا  مبج  ، الجااجي  اإلجبااا  قانون  ،5- 20 املادة 5
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طلارا ا علر  لدجابر  معر  املحقر  بالضببا  للاكلف املانو  األج  وف  املكان عين ف  التحقي  مال  تااد 

 أشاباعناما بست  األج  ه ا تاايا وباك  لألربا ، مااشب مي  تحوب  عاليا  وجود ضال  ف  التب يب أو التوضيح

 . 1 أخبى  جااجي  تدارا  تل  اإلدارب  املساعاة تطار ف  للاعلوما  طلاا  الجااجي  اإلدارة توج 

  املنهي السرالفرع الخامس :

 ن س ف  املقبرة للعقوبا  وبتعب  العقوبا ، قانون  م  301 املادة أضكا  ى باقت  املنه ، بالسب يلز 

 املتعلق  املنا عا  ف  أو تحصي  أو تعااد ف  للتاخ  صتضيات  أو وظاج   أداا أثناا ماعو شخ ااملادة،ك 

 . 2 ب  املعاو   الجاائ  التشبي  ف  عليها املنصوص والبسو  بالضباج 

 التقويم بنتائج اإلشعار حقالفرع السادس :

االجااجير  الوضرعي  فر  معار  تراقي  فر  شرب  أو الضرببا ، فرب  أسرس ضاد قا املاق  العون  يكون  عناما 

اضتر  و لرك بالنتراج ، بالضببا  املكلف يعل  أن الحال  ه ه ف  الضباج  تدارة عل  يتعين طايع ، لشخ  الشامل 

 كارا .  بااسرتت  تشرعار مر  لر  يسرل  أو ،3بااسرتت  تشرعار مر  عليهرا ى مروص رسرال  فر  التقروب ، تعرادة ميرا  فر 

 التر  املرواد أضكرا   كرب تعرادة يتعرين كارا ، معلرت و كرا  بقرار م صرت التقروب  بإعرادة اإلشرعار يكرون  أنايجر 

 تقراي  و الضرببا  فرب  أسرس يشركي  تعرادة مر  بالضرببا  للاكلرف يسراح بطببقر  التقروب  تعرادة يدسرساعليهرا

 .لاا قاول  تعتن أوامتضظات 

 الرد حق الفرع السابع :

 هر ا فر  الربد عرا  ويعرا قاولر ، أو متضظاتر  لي سر  يومرا  40  أربعرين أجرا  للبقاب  الخاض  املكلف للاشب 

 تكايلير ، ت سري ا  بإعطراا أو املكلرف تلر  ااسرتاا  الربد بعرا املحقر  للعرون  ياك  كاا ضان ، قاو   باثاب ااألج 

ات ا مرا ضالر  فر  تا فير  البجرو  ياكر  ا و ههاجيرا محرادة الضرببا  فرب  أسراس يصراح الصرببح القارو   ضالر افر  أمرا

 .4  التحقي  عالي  أثناا تاليسي  مناورا  استعا  املكلف أن اكتش ت

 الودي اللجوء أو النزاعي اللجوء الفرع الثامن :

 الجااجير  اإلدارة قار  مر  مطرالاون  داجارا هر  السيئ الجاائ  السلو   و   املكل ين سلوكا  و تصبفا  تن 

 مر  النرو  لار ا مرنح الجارائ  القرانون  فران السرلوكا  هر ه وبسري  التأخي ير ، العقوبرا  الضرببا ،وابتسرايا

 مر  الجااجير  للبقابر  املكلرف خضرو  ضرا  فر  الضراانا  و الحقروق  بعر  تجربااا  بطرتن طاجلر ااملكل ين،وتحرت

 عليهرا يحرت  قرا املحقر  امل رتش قار  مر  املدسسر  الضرباج  بعر  أضيانرا يوجرا الوعاا،ضير امصرال  قار 

 ضسر  ااعت اضري ، اإلجربااا  واسرتننا  األعلر  السرلطا  تلر  اللجروا للاكلرف الجارائ ااملشرب  املكلف،وخرو  

 :  5التالي  الطبق 

                                                           
 .11صا الساب ، املبج  ن س ، 5- 20 املادة 1
 .27ص الساب ، املبج  ،ن س 65 املادة 2
 .35وسيل اضايش  ،امبج اسا ا كبه،اصا 3
ام كبةامنشورةامقام الني اشاادةااملاجستي اف اعلو االتسيي ا،اتخص االتدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية،تلياساقت ا بيح،امساها ا4

 .ا39،اصاا2010-2011تسيي ،اجامع امحاااخيضبا،ابسكبة،الجزاجب،امحاسا ،اقس اعلو االتسيي ،اكلي االعلو اااقتصادي اواالتجارب اواعلو اال

 و املحاسي  التاقي  التجارب ،تخص  علو  ف  املاست  شاادة لني  م كبة ، الجبائية الرقابة إطار في املحاسبي التحقيق تقنيات ، رضو ب  نعيا 5 

 .11،ص 2013 - 2012 ، ،الجزاجب مستغان  باديس، اب  الحايا عاا ،جامع  التسيي  وعلو  التجارب  و ااقتصادي  العلو  كلي  مباقا ،االتسيي ،
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 أوافر  الضرببا  وعراا فر  املبتكار  األخطراا اسرتارا  علر  تمرا الحصرو   منهرا الغرب  يكرون  عنراما النزاير  اللجرواا-

 .تنظيم  أو يشبيع  ضك  ع  نات  ض  م  ااست ادة تما و ضسابها

 منهراافر  التخ يرف أو قانونرا امل بوضر  الضرببا  مر  اإلع راا يلتاسروا أن للاكل رين يجرو   بحير  الرود  اللجرواا-

 الخزبن . ت اا  مته  تبباا عل  عجز ضال  ف  تضعا  الت  الحا  ضي  أو عو   ضال 

 

 للرقابة الخاضع بالضريبة املكلف واجبات : الثالث املطلب

 و الجارائ  القرانون  أيضرا،فب  العقوبرا  لت راد  و سرابقا املر كورة برالحقوق  املكلرف اسرت ادة مقابر 

 ا : ه  و االتزاما  م  مجاوع  املكلفاعل  التجار  

  املحاسبي الطابع ذات اللتزاماتالفرع الول :

 باسرك ملرز  فارو ، للاحاسرا  العامر  املاراد  براضت ا  الحقيقر  الجارائ  للنظرا  الخاضر  املكلرف علر 

 : 1وه  املحاسيي  السجت  و الوثاج ام  مجاوع 

 أن شرابباابشرب  العاليرا  هر ه نتراج األقر  علر  راجر    وان املقاولر  عاليرا  فير  يقيرا اليومير  سرج  مسركا -

 . الوثاج  بكاف  الحال  ه ه ف  يحت ظ

 تعرااد ضسراباههااو كر  وتق را  مقاولتر  الخصرو  و األصرو   لعناصرب برالجبد سرنوبا والقيرا  الجربد سرج  مسرك-

  الجبد دفت  ف  ونسخاا النتاج  وضسا  امليزاني 

 الجبائي الطابع ذات اللتزاماتالفرع الثاني :

  القانوني  أجالاا ف  املكتتا  التصببحا  م  جال  تقاي  املكل ين عل  يج  الجاائ ، التشبي  ضس  عل 

 بالوجود التصريحاول: 

 أو اإلجارال  الراخ  علر  الضرببا  أو الشربكا  علر  للضرببا  عينضرالخا و بالضرببا  املكل رين علر  يجر 

 املااشربة الضرباج  م تشري  تلر  نشراطاا، بااير  مر  األولر  يومرا الثتثرين فر  يقراموا أن الوضيراة الجزافير اللضرببا 

 2. اإلدارة تقام  ال   للناو ج مطابقا تصببحا لاا،االتابعين

 الفصلي أو الشهري  التصريحثانيا :

 مر  ااقتطرا  طببر  عر  أو نقراا املحصرل  والبسرو  بالضرببا  تشرعار كجراو   يعتبر  وضيرا تصرببح هرو 

 ل رب  الحقيقر  للنظرا  التابعر  املدسسرا  طرب  مر  )أ رق لرون  G50 سلسر  ( التصرببح اكتترا  يجر ا، املصار

  20  عشربب  خرت  هر ا العاومير  اإلدارا  طرب  مر  ) بنر  لون  G50 سلسل  ( التصببح اكتتا  يج ا و الضببا 

 الضباج  قابض  لاى التصببح تياا  يج  كاا . الضباج  تدارة تحاده الت  املعن  ال ص  أو للشاب املوالي ايوما

 .3مدسسته  مقب لاا يتا االت 

 
                                                           

 . 12،ص  9، املادة  2017القانون التجاري، الجااورب االجزاجبب االاياقباطي االشعاي ،رجاس االجااورب ،األمان االعام اللحكوم ،ا1 

، املادة  2017قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، املايبب االعام اللضباج ،و ارةااملالي ،ااالجااورب االجزاجبب االاياقباطي االشعاي ،ا2 

 .47،ص  183

 
و ارةااملالي ،ااملايبب االعام اللضباج ،امايبب االعتقا االعاومي اواااتصا ،االالي االتطايق ااالجااورب االجزاجبب االاياقباطي االشعاي ، 3

 .75،اصاا2017للاكلفابالضببا ،ا
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 السنوي  التصريحثالثا :

 سن ، ك  و لك باااخيل  تصببح اكتتا  املااثل  والبسو  املااشبة للضباج  خاض  شخ  ك  عل 

 املعنوبين األشخاص 151 املادة خصت وقا،االجااجي  اإلدارة تقام  "استاارة " ناو ج خت ام  وه ا

 يكتتاوا أن 136 املادة ف  امل كورب  األشخاصااملعنوبين عل  يتعين"IBS" الشبكا  أربا  عل  للضببا  الخاضعين

 اإلقام  أو الشبك  مقب تواجا مكان ل  يتا ال  ا الضباج  م تش لاى سن  ك  م  األكث  عل  أفبب  30 قا 

 عجزا، املدسس  سجلت ت ا السابق ، بالسن ااملالي  الخاص للضببا  الخاض  الببح باالغ تصببحا لاا، البجيسي 

 "الضببي  الوعاا " التصببحا  ه ه تبف  يج اأن ضي  .الخ...الشبو  ن س ضا  العجز باالغ التصببح يقا 

 الخاضعين الطايعيين لألشخاص بالنسي  أما.ال ارط  للسن  النشا  بعاليا  املتعلق  الجاائ  اإلثاا  بوثاج 

 يتضا  ضي  مالي  سن  ك  م  أفبب ا01قا ا تصببح باأل أيضا ملزمون "IRG"ا اإلجاال  الاخ  عل  للضببا 

 الوثاج  باختلف تبف  أن يج  كاا املالي االسابق ، السن  خت  املحصل  واملااخي  األربا  تجاال  التصببح

 ه ا ضي  معتاا، محاس  طب  م  عليها التصببحا امصادق ه ه تكون  أن وبج  املكلف ماتلكا  تثيت الت 

 الشاب   و السنو   التصببح مقارن  خت  م  الجااجي اللاكلف الوضعي  معبف  م  لددارة يساح التصببح

 .1االتزا  ه ا م  مع  مي  املكلف فانافباغ فت ة كوجود نشاط  ماارست  عا  ف  وضت  للاكلف،

 الوفاة أو النشاط عن التوقيف أو بالتنازل  التصريحرابعا : 

 الرببح علر  امل ربو  الضرببي  للنظرا  الخاضر  النشرا  كر  أو جرزا عر  التوقرف أو التنرا    ضالر  فر 

 علر  وبجر ا.الضرببا  عليهرا ت رب  لر   الرت مرا التر  األربرا  علر  املسرتحق  الضرببا  مااشربة الحقيقر ،اتدسرس

 يحيطروه أيرا ،اوأن عشربة ضرا  النشرا  عر  التوقرف أو بالتنرا    الضرباج  م تش يشعبوا أن بالضببا  املكل ين

 لقار  و لر  املتنرا   ااسر  ااقتضراا، عنرا كر ا و فعليرا، التوقرف أو التنرا    هر ا ير  سيصراح أو أصاح ال   بالتاربخ

 . 2 وعنوان 

 

 الجبائية للرقابة التنظيمي اإلطار : الثالث املبحث

 أن عليهرا لر لك سرال ، ليسرت املاار  وهر ه ، الجااجير  لرددارة بالنسرا  ضربورب  ماار  البقابر  ماار  يعرا

 الاحر  و التحقير  عاليرا  كر لك و املتتابعر ، اإلضصراا عاليرا  و املسرتابة التراخت  طببر  عر  جودهراات ب 

 هر ه بكر  تقرو  أن لارا ياكر  ،وا األخربى  املصرال  مختلرف مر  ااتصرا  طببر  عر  للضرببا  الخاضرع ااملرادة عر 

 مر  مجاوعر  و املصرال  مر  مجاوعر  علر  الجااجير  اإلدارة يعتارا لر ا جيرا بشرك  منظ  هيكلاا تك ال  ت ا املاا 

 .املاا  لا ه املوكلينااملحققين

 

 الجبائية بالرقابة املختصة األجهزة : األول  املطلب

 بربام  تن ر  وبواسرطتها املباقار ، ماار  تليهرا يسرنا مختصر  أجارزة أ  مياانير ، هيكلير  وسراج  هنرا 

 : ف  املتاثل  و الجاائ االتحقي 

                                                           
 .39،اقانوناالضباج ااملااشبةاوالبسو ااملااثل ا،مبج اسا ا كبه،صاا151املادةاا 1
 50. ،ص الساب  املبج  ،ن س 195 املادةا 2
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  (DIW) للضرائب الولئية املديرية الفرع الول :

اال بعير  مرايبباهها وتتك ر  الجااجير ، البقابر  بعالير  بالقيرا  مكل ر  أيضرا هر  للضرباج  الواجير  املايبب  تن

 تنا.التحقير  بربام  تن ير  تليهرا يسرنا ل ا البقاب ، بعالي  املتخصص  الايئ  يعا ت   لك، بااا  الجااجي  للبقاب 

او الاحر  مايببر  طرب  مر  عليهرا املصرادق التحقير  بربام  بتطاير  مكل ر  الجااجير  للبقابر  الواجير  املايببر 

 ماا اتليها أوكلت فلقا الجااجي  للبقاب  ال بعي  املايبب  أما الكب ى، بالتحقيقا  مكل   األخي ة وه ه املباجعا ،

 املدسسرا ابراي و دج،4.000.000 مر  أقر  أعاالارا رقر  يالرغ التر  الخاما  مقام  و الحبة النشاطا  ف  التحقي 

 . 1 دج1.000.000م ا بأق  أعاالاا رق  يقار الت 

 :  2يل  باا مكل   الجااجي  للبقاب  ال بعي  املايبب  فان اإلطار ه ا وف 

 .الجاائ ابالتحقي  واألبحا  التحقيقا  و التحببا  وك  الواي ، ضاود م  نقط  ك  ف  التحقي  و الب مج رررا

 . البقاب  م  تاك  الت  الجااجي  التقنيا  اقت ا  و دراس  رررا

 . التحقيقا  نتاج  تقيي  رررا

 . الواي  مستوى  عل  التحقيقا  مصلح  وتنشي  تنسي  ررر

 :للضباج  الواجي  للاايبب  التنظيم  الايك  ياث  املوال  الشك  و

 للضرائب الولئية للمديرية التنظيمي الهيكل (2-2)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .41ص  كبه، سا  مبج  عتي ، :اسليااناملصدر

 

 

                                                           
 علو  ،قس  محاسا  تخص  املاجستي ، شاادة لني  مقام  منشورة م كبة ،املحاسبية املعلومات جودة تحسين في الرقابة دور  عتي ، سلياانا1 

 .105 ص ، 2012 - 2011 الجزاجب، بسكبة، خيضب، محاا التسيي ،جامع  علو  و التجارب  و ااقتصادي  العلو  كلي  ، التسيي 
 . 105-106ص ص الساب ، املبج  ن س 2
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 (DGEمديرية كبريات املؤسسات )لفرع الثاني :ا

ا2002-09-28  فر  املردر  303 / 02 رقر  التن ير   املبسرو  باوجر  املدسسرا  كب يرا  مايببر  أنشرأ ا

 الوطن  املستوى  عل  صتضيا  لاا و 2005 - 12 - 26 ف  املدر  494 / 02 التن ي   باملبسو  واملتا  واملعا 

 .1  املنا عا  و الجااجي  البقاب  ضت  و التحصي  تل  الوعاا تحايا م  املاا  ك  بتسيي امكل   لكوهها

 :  املدسسا  كب يا  مايبب  ماا  وم 

  التصببحا  وتباق  يستغلاا و تجاعاا و الجااجي  املعلوما  ع  تاح. 

 نتاججاا وتقي  بالضببا  املكل ين لاى املباقا  و التاخت  ببام  تنجز و يعا. 

  بالضببا  املكل ين تعت  و استقاا  ماا  تتضا. 

 تر كي ه ا مر  املدسسرا ، كب يرا  ملايببر  الترابعين بالضرببا  املكل رين اتجراه اآلراا و املعلومرا  تنشرب

 .الجااي  مجا  ف  وواجااهه  بحقوقا 

 :املدسسا  كب يا  ملايبب  التنظيم  الايك  ياث  املوال  الشك و 

 املؤسسات كبريات ملديرية التنظيمي الهيكل(3-2) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 .47ص  كبه، سا  مبج  بلقاس  آيت امي  : املصدر

 ا: (CDI) الضرائب مركز الفرع الثالث :

 مبكرز يتك ر  كارا للضرباج ، الواجير  باملايببر  مااشربة ومبتاطر  املحلر  املسرتوى  علر  تن ي ير  مصرلح  هر 

السرنو ا أعارالا  رقر  واايتجراو   الحقيقر  للنظرا  الخاضرعين املكل ين ملختلف الجااجي  املل ا  بتسيي االضباج 

امر  التحصري  تلر  الوعراا تحايرا مر  املباضر  بكر  املبكرز هر ا يخرت  و الحبة املا  تل  باإلضاف  دج100.000.000

 2.صتضيت  ضاود ف  واملنا عا  الجااجي  بالبقاب  تكلي  

 :  الضباج  مباكز ماا  وم 

 .الضببي  التهب  ظاهبة م  باستابار مباقاتها و املكل ين ملل ا  الحس  والتك   التسيي  -

 .نتاججاا وتباق  ويستغلاا تجاعاا و الجااجي  املعلوما  ع  تاح - 

 .نتاججاا وتقيي  للضببا  الخاضعين لاى واملباقا  التاخت  ببام  وتنجز يعاا-

                                                           
 دراسا  تخص  املاست ، شاادة لني  مقام  منشورة م كبة ،املحاسبية املعلومات جودة تحسين في دورها و الجبائية الرقابة ،بوقلي  الاي  مي 1 

 

 
2
 محاسا  تخص  ومالي ، محاسا  ف  ماست  شاادة لني  منشورة م كبة ، الضريبي التحصيل في دورها و الجبائية الرقابة ، ساعا نييل  

 24-25.  ص ، 2015 - 2014 ،الجزاجب، الاوببة أولحاج، محنا أكل  جامع  التسيي ، وعلو  التجارب  والعلو  ااقتصادي  العلو  وتاقي ،كلي 
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 .سلطتها تحت والت  بالضببا  باملكل ين الخاص  والشكاو   الجااجي  النزاعا  بتسوب  التعجي   -

 

 : الضباج  ملبكز التنظيم  الايك  ياث  املوال  والشك 

 

 

 

 الضرائب ملركز التنظيمي الهيكل (:4-2)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 49 ص  كبه، سا  مبج  عتي ، سلياان : املصدر

 (CPI)  للضرائب الجوارية املراكز الفرع الرابع :

اوالخاضرعين الر كب، السرابق  الجااجي  للايئا  تابعين الغي  املكل ين مل ا  الجوارب  الضباج  مباكز تتاب 

االكحرو ، الن يسر ، العقاربر ،املعادن الجااير  متابعر  فر  متخصصر  مباكز تقام  تل  باإلضاف  الجزافي ، للضببا 

 :1للضباج  الجوارب  املباكز ماا  وم ا.  ال تضي  و املحلي  الجااي  وك ا التاغ

 ؛اختصاصاا التابعين بالضببا  للاكل ين الجااجي  املل ا  ويسي  تاسكررا

 ؛عليها تصادق و يعاينها و التخ ي  أو اإللغاا شاادا  و التحصي  وقواج  الجااو   تصار ررا

 ؛ويستغلاا وتجاعاا الجااجي  املعلوما  ع  تاح  رررا

 ؛التاخت  وتنظ  التصببحا  تباق  ررر

 يعالجاا. و الشكاوى  تارس ررا

 

 الرقابة بعملية املكلفون  األعوان :الثاني املطلب

 فر  التراقي  تجرباا موظ يهرا طرب  مر  تارارس التر  وضراها الجااجير  اإلدارة ضر  مر  هر  الجااجير  البقابر  تن

 للعون  يكون  أن يج  كاا الضببا ، مباقا  و للوعاا الضبورب  املباجعا  ك  تجباا و بالضببا  املكل ينامحاسا 

 العرون  صر   تارين ه  و بوظي ت ، القيا  عنا إلظاارها للضباج  العام  املايبب  طب  م  ل  يسل  بطاق ااملاق 

                                                           
 .50ص  كبه، سا  مبج  بلقاس ، ايت امي ا 1
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 عر  التوقرف ضالر  فر  الاطاقر  هر ه يسرح  أن ياكر  كارا تلير ، املسرناة الوظي ر  وضتر  البتار ، كالاوبر ،ااملراق 

 : ه  ب لك املكل ين املوظ ين و . عنااااستننا  ل  تبج او العا 

  الجبائية بالرقابة املكلف املدير نائبالفرع الول :

 هر ا وفر  للاصرلح  املانوضر  التحقيقرا  لب نرام  املاكنر  الظربو  أضسر  وفر  اإلعرااد عر  سردو امل هرو

 لحضروره  بالضرببا  املكل رين املاكنر  الحراا  بعر  فر  يسرتقا  كارا الجارائ ، التحقير  أعارا  يباقر ااملجرا 

 يربى  و للقرانون  وفقرا التحقير  تجرباا علر  يحربص ضير  املكل رين، أمرا  لرددارة املاثر  بصر ت  للاجلرسااملحتار 

 .التحقي  تطار ف  للاكل ين املخول  الضاانا اتطاي  ماى

ااملنجرزة، األعارا  ضرو   باراسر  للقيرا  التحقير  وفربق  رؤسراا بجار  دوربر  بصر   يقرو  أنر  تلر  باإلضراف 

اكارا التراخت ، شربو  لتحسرين اقت اضرا  وتقراي  ووضر  املنجرزة، التحقير  ببنرام  ضرو   املتضظرا  وتقراي 

 .  ههائ  تبتغ ك  ترسا  بعا يوما 30 ف  للضباج  الجاوب  للاايبب  التحقيقا  تقاربب نق  عل  يعا 

 والتحقيق البحث فرقة رئيس :الفرع الثاني 

 6 ع  تق  ا وخب ة م تش، رتا  األق  عل  التحقي  و الاح  فبق  لبجيس تكون  أن يستوج  القانون  تن 

افبقر  داخر  العرا  النظرا  عر  مسردوا لكونر  للتراقي  فربق  سرلطت  تحرت يكرون  جاائ ،كارا كاحقر  سرنوا ا

ابالقضرايا التك ر  مسردولي  مر  عالار ، أمراك  فر  املراققين األعروان مواظار  و ضضرور  علر  يسراب و التراقي 

بالبقابر ا املكلرف املرايب ناجر  مر  التحقير  نتراج  مناقشر  فر  أضيانرا يتراخ  كارا تن ير ها، علر  السراب و املب مجر 

 فبقته . املحققين األعوان طب  م  املا ول  للجاود الحس  السي  تقيي  و الجااجي 

 املحققين األعوانالثالث:الفرع 

 : ضامل  يكونوا أن األق  عل  يج  الجااجي  اإلدارة ألعوان التحقي  ماا  يسنا ضت 

 ؛بالتشبي  التزاما ه ا و مباق  رتا  ل  األق  عل ا-

 ؛الجااجي  التصببحا  يخ  فياا تحقي  تجباا عل  الك ااة

 ؛ص ته  تاين للضباج  العام  املايبب  م  لا  يسل  انتسا  بطاق ا-

 .البقاب  ببام  مختلف ف  بالضببا  املكل ين مباقا ا-

 وتق را  معر ، املحقر  بالضرببا  املكلرف طرب  مر  املقامر  التصرببحا  باعالجر  املباقر  وبقرو ا 

 مقربا  فر  التحقير  عالير  ترت  أن يجر  انر  تلر  اإلشرارة مر  التحقيقرا  فبقر  رجريس وضضرور  تدارةاتحرت التحقير 

 التحقير  بعالير  للقيرا  املكلرف م  طل  تحت ال بق  رجيس طب  م  ومبخص  خاص  ضاا  باستثنااااملكل ين

 . الجااجا  البقاب  تدارة مكات  مستوى اعل 

 

 

 

 

 

 

 



الضريبي التهرب مكافحة فيالفصل الثاني : الرقابة الجبائية ودورها   

 

52 
 

 الجبائية بالرقابة املكلفين األعوان مسؤولية: الثالث املطلب

اقواعرا اضتر ا  علريه  يتعرين الجااجير  بالبقابر  املتعلقر  تلرك اسرياا ماراما  الضرباج  أعروان ماارسر  عنرا

اكارا يعت ضرا ، التر  النزاعرا  مر  وقرايته  تلر  األعروان وواجارا  ضقروق  برين تروا ن  يبمر  لر لك املانر ، أختقيرا 

 :1 منها ن كب للاول  كااث  بص ت  مبتاط  التزاما  عاة الجاائ  املشب  وض 

 ؛مبؤوسا أو رجيسا يكون  قا لكون  السليا  العتقا  اضت ا  تطار ف  الخام  تأدي ا -

 ؛الاول  بخام  االتزا  وواج  املحكا  أما  الياين تأدي ا  -

 ؛مستابة و فعلي  وبص   فق  وضاها الوظي   ماارس ا -

 ؛بالضببا  املكل ين اتجاه وضياد استقتلي  بك  الخام  تأدي  - 

 لددارة. الااخل  النظا  اضت ا  و املنه  السب و بالنزاه  االتزا ا -

 2: يل  فياا ملخص  مسدوليا  عاة الجااجي  بالبقاب  املكل ين األعوان عات  عل  يت ت  كاا

 املدنية املسؤوليةالفرع الول :

 عرا  لخطرأ، نتيجر  هر  و .برالغي  الضربر  تلحراق عنرا املانير ، املسردولي  اإلدارة، أو الضرباج  عرون  يتحار ا

 مسردوليت  تحت أمت  بإتت  قا  أو مسدوليت  تحت آخبب  أشخاص أو بن س  العون  ب  قا  تهاا اأو اانتااه

 .ا لغي  ضبر  عن انت  وماا

 الجزائية املسؤوليةالفرع الثاني :

 ويعاقر  ين  جنح  أو جناي  بارتكا  يقو  عناما الجناجي ، الناضي  م  مسدوا املوظف، اعتاار ياك ا

 . التأديي  اإلجباا آليا العون  تجاه املتخ  الجنائ  اإلجباا يلغ  ،العقوبا  قانون اعليها

 التأديبية املسؤوليةالفرع الثالث :

 املقربرة للعقوبرا  وبتعرب  التأدييير  الناضير  مر  مسردوا منهر  خطرأ بارتكرا  يقرو  الر   املوظرف يعتبر ا

 أمرا املبتكر  الخطرأ درجر  ضسر  وهر ا مختل ر ، درجرا  04  بأربعر  واملصرن   املبتكر  الخطرأ درجر اضسر 

 مر  التنزير  العار ، عر  املدقرت التوقيرف التروبيخ، الكتراب ، اإلنر ار التنيير ، :نجرا القرانون  ضرادها التر االعقوبرا 

 .  التسببح ماي  تل  الجب    النق االارج ،

 

 الضريبي التهرب مكافحة فياملبحث الرابع: دور الرقابة الجبائية 

التصرببحا ا صرح  مراى م  التأكا بها  الجااجي  البقاب  ماارس  ض  لددارة الجااجي  التشبيعا  تخو  

الجااجير ا البقابر  أعروان وبترول  الجارائ ، التهرب  ظراهبة علر  للقضراا اإلجرباا هر ا وبرأي  .املكل رين طرب  مر  املقام 

املاحر ا هر ا خرت  مر  سرنحاو   ومنر ،ااألهاا  م  جال  تحقي  بغي  معاقا أو موجزا يكون  وقا التحقي  ماا 

الوضرعي ا مجار  فر  املعاقر  املباقار  تلر  التطربق  وأيضرا ، التحقير  وأهراا  املحاسري  التحقير  م ارو  تلر  التطبق 

 .الجااجي 

 

                                                           
،ا 2017اللضرباج ، العامر  املايببر  ،للضلرائب العاملة املديريلة مللوظفي املهنلة أخالقيلات دليللاملالير ، الشرعاي ،و ارة الاياقباطي  الجزاجبب  الجااورب 1 

 .04 ص
2
 .22 كبها،صااأختقيا ااملان املوظ  ااملايبب االعام اللضباج ا،مبج اسا   
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 األول: تحقيق املحاسبي في املؤسسة القتصادية املطلب

يتناو اه اااملطلر امختلرفاامل راهي االتر ايعرب اعالير االتحقير افر ااملحاسرا اواأهايتر ابالنسرا الرددارةا

 الجااجي ا.

 : مفهوم التحقيق املحاسبيالفرع الول 

ا االجااجيرر ااملكتتارر امرر اطررب ايعنرر االتحقيرر افرر ااملحاسررا امجاوعرر االعاليررا االباميرر اتلرر امباقارر االتصررببح.ا1

املكل ررينابالضررببا ،ايجررر اأنايررت االتحقيررر افرر االررافاتباوالوثررراج ااملحاسرريي ابعرررينااملكرران،اماعررااافررر اضالرر اطلررر ا

يرت اتقبارهرااقانونرااامعاكسام اطب ااملكل ينابالضببا ،ايوجا اكتابيااواتقال ااملصلح اأواف اضالر اقروةاقراهبةا

 .1م اطب ااملصلح "

دانيررا اريشررباالتحقيرر ااملحاسرري اعلرر اأنرر :"مجاو االعاليررا االترر الارراامررب اال حرر افرر اعررينااملكرراناا.اويعررب ا3

ملحاسا امدسس اما،اومقارن االنتاج ام ابع ااملعطيا ااملادي ابها امباقا اماىاستم اوادقر االتصرببحا ا

 .2ي االتعايت االت م "املكتتا ،وعناااقتضاااالحا افان اياك ااالتجاااتل ااإلجبااا االضبورب التحق

يتضررررر النررررراامررررر االتعببرررررفاأناالتحقيررررر ااملحاسررررري ايكررررروناعلررررر امختلرررررفاالوثررررراج ااملاسررررروك امررررر اطرررررب ااملكل رررررينا

بالضرررببا ابغرررب االتأكررراامررر اصرررح ااملعلومرررا ااملاونررر افررر اهررر هاالوثررراج اواأههررراامطابقررر اللاعطيرررا ااملتررروفبة،ث ا

 تقاي االتعايت االضبورب التصحيحااألخطاا.

 : أهداف التحقيقثاني  لالفرع ا

عنررامااتررتاك ااإلدارةاالجااجيرر امرر اجارر ااملل ررا ااملحاسرريي اللاكل ررينابالضررببا اوابعررااالقيررا اب حصرراا،ا

 ياك ااإلدارةاأناتتخ اتجبااا اللاباقا اف اعينااملكانالك ااملل ا ا.

ومررر اخرررت االاراسررر االجيررراةالرررددارةاالجااجيررر اللحالررر ااملاليررر اوااملحاسررريي اللادسسررر اياكنهرررااأناتحررراداأهررراا ا

 التحقي ااملحاسي اف :ا

األخطرررراااوااألمرررروراالترررر الرررر ايررررت االتصررررببحابهررررا،اواتجعرررر ااملحاسررررا اميرررر اصررررحيح اووضرررر امحرررر ااألسرررراسااتيجررررادا-

 الضببا ااملصب ابهااتقي اخارجاالحسا اأرقا اأعاا اواأربا اضقيقي ؛

 ررراكشفااألموراالغي االصحيح اوابص  اخاص االت الاااتأثي اف االجان االجاائ ؛

 ابا ااملحاسيي اوااألرقا ااملصب ابهاالددارةاالجااجي ا.ررراتأكيااالتجانساالتا ابيناالكت

 

 املطلب الثاني: األعمال األولية واألجراءات امليدانية لتحقيق املحاسبي في املؤسسة

 الفرع األول: األعمال األولية للعملية التحقيق املحاسبي

 ي اواه اكالتال ا:يعتب اه هااألعاا اباثاب اتحضي ااألرضي ااملناسا اللقيا ابعالي االتحق

 رررراتحاياامعايي ااختيارامل ا االتحقي ا؛

 ررراتعااداببنام االتحقي االجاائ ؛

 رررادراس ااملل ا اواتكليفااملحققينابالقضايا.

                                                           
1
 10 ،ص 2017 ، 01 - 20 ملادةمبج اسا ا كبها،ااالجااجي ، اإلجبااا  قانون   

2
 Daniel Richer , Les procédures Fiscales, presses universities de France , France,1990, p 25 . 
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: معايير اختيار ملفات التحقيق
 
 أول

تنااختيررارامل ررا االتحقيرر االجاررائ ايعتاررااعلرر اأسررساوامعررايي اعقتنيرر اوظبفيرر اضترر اتكرروناهنررا اا      

 :1بينااملكل ينابالضببا اف افب االتحقي ااملحاسي اعليه ا،اواتتاث اه هااملعايي افيااايل 

 راأهاي ارق ااألعاا ااملصب اب اخت االسنوا ااألرب ااألخي ةاأواالسنتينااألخي تين؛1

عفاالاررامشااإلجاررال امقارنرر ابالاررامشاالعرراد ااملطارر افرر انشررا امااثرر ،اوهرر اامرراايررا اعلرر االزبررادةاالغيرر اررراضرر2

 عادي اف ااملوادااملستهلك؛

 راضعفاالقيا ااملضاف امقارن ابأهاي االنشا اوامااه اعلي ااملنشآ ااملااثل ؛3

 الصافي ؛راوجودا بادةاف ااملصاربفاوابالتال االتأثي اعل االنتيج ا4

 راتكبارانتاج االخسارةاأواالببحاالضعيفامقارن ابطايع االنشا ااملاارساوارق ااألعاا ااملصب اب ؛5

 رايغيي ا اجااماا اف ارق ااألعاا اواف االنتاج ااملصبض ابهااف اماةااألرب اسنوا ااألخي ة؛6

 قتصاد ؛رامتضظ ااستعاا االطبقاالتاليسي اوااكتشا ااملخال ا ا ا االطاب ااا7

  اللاكلفابالضببا ؛ي ةاواامل هل اف ااملستوىااملعيش راالزبادةاالكا8

 رادخو اماالغاهام اال االحسا االانك ادوناتب يب؛9

 راالقيا ابعاليا اشبااالعقارا ابااالغاهام .10

 افرراإلدارةاالجااجيرر اتقررو ابررالتحقي افرر امحاسررا ااملدسسررا ااملاارر االترر الرر ايسررا الاررااأناخضررعتاللبقابرر

الجااجيرررر ،اكاررررااأنرررر ايجرررر اعليهرررراامباعرررراةاالتغطيرررر االعاديرررر الكافرررر االترررر ا االرررروطن اوأنايشررررا االتحقيرررر االجاررررائ ا

 مختلفاالنشاطا ا.

:
 
 إعداد برنامج التحقيق الجبائي ثانيا

وااملايببررررر اال بعيررررر االبقابررررر االجااجيررررر ابوضررررر ابررررربام اتحقيررررر االجارررررائ االسرررررنو اوا لررررركااتقرررررو اامل تشررررريا 

باقت ا ااملكل يناالواج افيه اعالي االبقاب االجااجي ،اثر اتقرو ابإرسرال اتلر ااملايببر ااملبكزبر اللضرباج الل صر ا

 في اسوااابقاول اأوا بادةاعادااملل ا ااملقت ض اأواتنقاصاا.

ببررر ااملبكزبررر اباملصرررادق اعلررر االب نرررام االنهرررائ اللتحقيررر االجارررائ اواتقرررو ابإرسرررال اتلررر ابعرراا لررركاتقرررو ااملاي

ا1994/اا04/اا29املرررردر افررررر اا52املايببرررر اال بعيرررر اللبقابررررر االجااجيرررر املااشرررربةاالعاررررر ابرررر اوايررررن ااملبسرررررو ارقرررر ا

تعررااداواتن يرر االتحقيرر اعرر اا الصررادراعرر او ارةااملاليرر اعلرر اأنااملايببرر اال بعيرر اللبقابرر االجااجيرر اهرر ااملسرردول

 2املحاسي اباإلضاف اتل امباقا ااألسعاراواالتقوباا االعقارب .

: دراسة ا
 
 مللفات وتكليف املحققين بالقضاياثالثا

بعررررراااملصررررررادق امررررر اطررررررب ااملايببرررررر ااملبكزبررررر اعلرررررر االب نرررررام اتكلررررررفااملايببرررررر اال بعيررررر اللبقابرررررر االجااجيرررررر ا

بررر االجااجيررر اورجررريسامكتررر االتحقيقرررا االجااجيررر اباإلضررراف اتلررر ارجررريسابتن يررر ه،اضيررر ايقرررو ااملرررايباال بيررر اللبقا
                                                           

الخاضلللعة للضلللرائب و الرسلللوم ،دراسلللة حاللللة بمديريلللة اسلللتخدام التحقيلللق املحاسلللبي فلللي تعلللديل األسلللس محاررراافيصررر اكامررر ،اطرررارقاربرررحا ،اا 1

مررررر كبةامنشرررررورةامقامررررر النيررررر اشررررراادةااملاسرررررت ف االعلرررررو اااقتصرررررادي ،اتخصررررر اماليررررر اوانقود،كليررررر االعلرررررو اا،( 2011-2014)لوليلللللة تبسلللللةاالضلللللرائب

    .61،صا2016ا– 2015ااقتصادي ا،العلو االتجارب اوعلو االتسي ،اجامع االعبب االتيسا ،اتيس ،الجزاجب،ا
،امرر كبةامنشررورةامقامرر ادور الرقابللة الجبائيللة فللي زيللادة التحصلليل الضللريبي دراسللة حالللة بمديريللة الضللرائب لوليللة بسلل رةمحاررااربررا اجررود ،اا 2

 النيرررررررر اشرررررررراادةااملاسررررررررت افررررررررر االعلررررررررو ااملاليرررررررر اواملحاسرررررررررا ا،اتخصرررررررر اترررررررراقي امحاسررررررررري ا،كليرررررررر االعلررررررررو اااقتصرررررررررادي اواالتجاربرررررررر اواعلررررررررو االتسررررررررريي ،جامع

 .31،اصا2012-2013محااخيضب،بسكبة،الجزاجب،ا
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فبق االتحقيقا اباجتاا ايت ام اختل اتعاادااألوامباباملاا اللاحققين،ام امباعاةاصرل االقبابر ابرينااملحقر ا

واملكلرررفاالخاضررر اللتحقيررر الألوامرررباباملااررر ابرررالتحقي اماضررراةامررر اطرررب ااملرررايباال بيررر اتتضرررا ااسررر ااملكلرررفاوا

شررراط اوعنوانررر اوامل تشررري االتررراب الارررااتقليايرررا،ايقرررو ااملحققرررينابسرررح اامللرررفاالجارررائ امررر ام تشررري االضرررباج ان

املسررري ةالاررر ااامللرررف،اوقاررر اعاليررر االسرررح ايرررت افحررر اامللرررفاومختلرررفاالوثررراج االت مررر افيررر ،او لررركاإلخرررتااأ ا

و لررركالكررروناعرررادااملل رررا اامسررردولي افررر اضالررر اعرررا اوجررروداأ اوثيقررر ،اوترررت اهررر هااألعارررا ادوناتضررريي اللوقرررت،

قضرايا،امنهرااالاامر اجراااوالتر اتتطلر اعناير اوتبكيرزااا07تل اا05والقضايااالت ايحققونافيهااسنوبااهواعادةام ا

 1كاي ي ،ضت اااتخبجام االتحقي اباونايعاي ا)ابسي االتقاد ام اجا اأوانتاج اسطحي ام اجا اأخبىا(.

لضررااناالسرري ااK-37وااE-31الررافاتباالضرربورب اواملتاثلرر افرر ااوبجرر ااإلشررارةاتلرر اأنااملحقرر ايقرري اوباسررك

 :2الحس العالي االتحقي 

هواطاع اتظر اكر االحسرابا ااملبفقر ابراإلقبارا اواياريناضبكر االعقرارا ا":  E-31ل الحالة املقارنة للميزانية " 1

 ضي ايخص املعالج اأه اضسابا اامليزاني ،اأصو اواخصو اواالتصببحا االسنوب .اوااهتتكاهها

هرررواطاعرر ايعرررب افيهرررااكي يررر افحررر اضسررابا االنتررراج اوايسررراحاباتابعررر اتحبكرررا ا:"k-37للل كشلللف املحاسلللبة" 2

ارقررر ااألعارررا اوااألعااا،معررراا االرررببحااإلجارررال ا،االقياررر ااملضررراف اواالرررببحاالصررراف الكررر انشرررا ،اضيررر ايتضرررا 

كشرررفااملحاسرررا اكشرررفام صررر الألعارررااااملطبوضررر النتررراج ااملدسسررر ا،اوكشرررفاملخررر اللت اصررري اواالقواعررراا

 امل بوض اوأه انتاج ااملدسس ااملصب ابها.

 اءات امليدانية للتحقيق املحاسبيالفرع الثاني: اإلجر 

ألعاررا ااملياانيرر ابعرراااانتهررااامرر ااألعاررا االتاايايرر اخاصرر ادراسرر اامللررفاالجاررائ اينتقرر ااملحققرروناتلرر اا

 للتحقي ااملحاسي اوه اكالتال ا:

 ا اإلشعار بالتحقيق:را1

ااياك االاااافر اتجربااا االتحقير افر ااملحاسرا ادوناتعرت ااملكلرفابالضرببا امسراقااعر اطببر اترسرا ا

اأوايسلي اتشعارابالتحقي امقاب اتشعارابالوصرو امبفقراابايثراقاضقروقاوواجارا ااملكلرفابالضرببا اوهر اوثيقر 

ملخص اجياةاواموضح اللقواعاااألساسي اللبقاب االجااجي اواك ااضقوقاوواجاا ااملكل رين.اعلر اأنايسرت ياا

(اأيا اابتااااام اتاربخااستت اه اااإلشعار،ا لكام اأج امنحااملكلفاماةالتحضري ا10للتحضي امات اعشبةا)

 3محاسيت اوه ااتحتاطاجل االاطتن.

 التدخل بعين املكان:راا2

مبضلرر االترراخ ابعررينااملكررانانقطرر اباايرر االتحقيرر ،اوالترر اباوجبهررااتارراأادراسرر ااملل ررا اواال حرر اايعررا 

املحاس ايينوعي ،اوه اااإلجباااللتنسي ابيناالبقاب ااملحاسيي اعل امستوىااملكاتر ،اواالبقابر ااملادير ااملنجرزةا

وهرررررر ااملقارنرررررر امرررررراىامطابقرررررر اابعررررررينااملكرررررراناو لرررررركابزبررررررارةاورشررررررا ااإلنترررررراج،اومسررررررتودعا االتخررررررزب اللادسسرررررر 

                                                           
 . 57محااافيص اكام ،اطارقاربحا ،امبج اسا ا كبها،اصا 1

2
ا ،مرر كبةامنشرورةامقامرر النير اشرراادةااملاسرت افر اعلررو االتسريي ،اتخصرر افعاليللة الرقابلة الجبائيللة كلأداة للحللد ملن التهللرب الضلريبيمررزةامبر و ا،ا 

،اا2016ا-ا2015فح امحاسي ،اقسر اعلرو االتسريي ،اكلير االعلرو اااقتصرادي اواالتجاربر اواعلرو االتسريي ،اجامعر امحارااخيضرب،ابسركبة،االجزاجرب،ا

 .5صا

 .12ص . كبه، سا  ،مبج  الجبائية اإلجراءات قانون ، 20- 4املادة3 



الضريبي التهرب مكافحة فيالفصل الثاني : الرقابة الجبائية ودورها   

 

56 
 

التصببحا ااملقام اوواق ااملدسس ،اوتااأاهر هااملبضلر ابااتصرا امر امسري  ااملدسسرا ،ا برارةااملكران،اوجار ا

 1بع ااملعلوما ااألولي .

 

 املطلب الثالث: مجريات التحقيق املحاسبي في املؤسسة

لعرونااملحقر ابالتراخ افر اعرينااملكرانابعااانتهاااأجا االتحضي اتنطل اعالي االتحقي امر اخرت اقيرا اا

بررراااابرررأو القرررااامررر ااملكلرررف،امررر اأجررر اخلررر انرررو امررر االثقررر ااملتاادلررر ،اواالسررراا ابإقامررر افكررربةاضرررو ااملكلرررفاوا

 تقاي االعاياام ااملتضظا .

 الفرع األول:فحص املحاسبة من حيث الشكل واملضمون 

تليهررررررااترررررر اتحايرررررراهااوفقررررررااللقواعرررررراااتنافحرررررر ااملحاسررررررا ايهررررررا اتلرررررر االتأكرررررراامرررررر اأناالنترررررراج ااملتوصرررررر 

 املحاسيي اوالجااجي االسارب اامل عو ا.وبت االتحقي ااملحاسي اعل امبضلتيناهااا:

: فحص املحاسبة من حيث الشكل
 
 أول

 ضت اتكونااملحاسا امنتظا ام اضي االشك ايج اأناتتوفباعل االشبو االتالي :ا

 منتظمة:  و كاملة ت ون  أن يجب .1

املحاسررا اكاملرر اوامنتظارر اتاات ااكانررتاتحتررو اعلرر امجارر االسررجت اوالوثرراج االت مرر ااملنصرروصااتكررون 

ا2007نررروفاب اا25مررر االقررانوناالتجررار اواماسرروك اوفرر االقرررانوناواالقرربارااملرردر افرر اا11تلرر اا09عليهرراافرر ااملررادةا

 املتعل ابطبقاتن ي ه.

لعامرررر اواسررررج االجرررربداضيرررر اأناسررررج االيوميرررر ا:اضيرررر انقصرررراابرررر اسررررج االيوميرررر ااالسللللجالت املحاسللللبية 1للللل 1

العامرر ايسرررج افيرر اعاليرررا ااملدسسررر ايومرراابيرررو ،اأمررااسرررج االجررربدافتسررج افيررر اامليزانيررا اواجررراو اضسرررابا ا

النترررررراج اوجرررررربدااملحزونررررررا اوجرررررربداااسررررررتثاارا .اوبجرررررر اأناتكرررررروناهرررررر هااملدشرررررربا امدشرررررربةاوامصررررررادق اعليهررررررااوا

تابرررا اعلررر االارررامش،اباإلضررراف اتلررر اضررربورةاض ظاررراابعنايررر امررر اماسررروك ايومررراابيرررو ،ابررراوناشرررط اأواضشرررواأواك

 2سنوا اابتااااام اتاربخامل اآخبادورة.ا10الوثاج االتب يبب املاةا

ونقصررراابهرررااكررر اوثيقررر اأوامسرررتنااتثيرررتاالقيرررا ابالعاليرررا افعرررتاخاصررر افرررواتي االشررربااااالوثلللائق التبريريلللة: 2لللل 1

 3نسخام افواتي االاي اوتقاي االخاما ....ومي ها.ااألصلي اواملصاربفاالت اقا ابهاااملكلفاتل 

 يجب أن ت ون متسلسلة وصحيحة .2

يجرر اعلرر االعررونااملحقرر االتحقرر امرراات ااكانررتامجررامي ااألرصرراةامتسرراوب افرر ااملرراي اوالررااج اوصررحيح اا

لررافت اافر ادفتر االيومير ،افضررتاعلر االتحقر امر اأنامجررامي اهر هااألخير ةامسراوب املجاررو اجراني ااملراي اوالرااج 

 األستا ابناااعل االتحقي ام ااألرصاةاالااجن اوااملاين امليزانااملباجع اقا االجبداوابعاه.ا

                                                           
 .ا66نعيا اب ارضو،امبج اسا ا كبه،اصاا 1
 .61،صاا2009،امطاع امزوار،الجزاجبا،االطاع ااألول ا،االجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري الرقابة مصط ىاعواد ، 2

3 Ministre des Finances, direction générale des impôts ,direction de recherche et vérification, guide du vérificateur de 

comptabilité , édition 2001, p52. 
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وفرر اهرر ااالصررراد،ات االرروضظاعررا اصرررح اامليزانيررا افعلررر ااملحقرر اأنايقررو اباسرررتاعااامحاسرر ااملدسسررر ا 

فسررررو ايرررت ارفرررر اللاحررر اافرررر امتبسرررا اعررررا االصرررح ،اوات اامررررااتررر ااإلقرررربارابوجررروداماارسررررا اتاليسررري ا

 1املحاسا .

 مقنعة ت ون  أن يجب  .3

تكررررونااملعلومررررا ااملحاسرررريي امقنعرررر ات ااكانررررتامجاررررر االكتابررررا ااملحاسرررريي اياكرررر اتب يبهررررااباملسرررررتناا ا 

والوثررراج االثاوتيررر ،اضيررر اعلررر ااملكلرررفاأنايبررر راالكتابرررا ااملحاسررريي اعررر اطببررر اتقررراي اوثررراج ااسررراي اضقيقيررر ا

املحاسررريي ،اضيررر اتبررر راووثررراج االجررربداللارررواداواملنتجرررا ااملوجرررودةافررر ااملخرررزن،اوهررر ااشرررب الصرررح ااملعلومرررا ا

املشررررت يا اعرررر اطببرررر افررررواتي امسررررلا امرررر اقارررر ااملررررورد،اوالترررر ايجرررر اأناتكرررروناماعارررر ابوثرررراج اوتب يرررربا اكأصرررر ا

ال ررراتورة،اوصررروا االصرررناوق،اوصررروا اااسرررتت ،اتضررراف اتلررر ا لررركافرررانااملعلومرررا ااملحاسررريي االتررر الررر اتبفررر ا

كاملرررر اومقنعرررر ،اوكرررر لكااملايعررررا ايجرررر اأناتكرررروناابجرررربداالاضررررائ اوالسررررل اأواأشررررغا اجاربرررر اااياكرررر اأنايعتبرررر  

 2م وتبة،اوأ اعي اف اه هاالوثاج ايجبدااملعلوما ااملحاسيي ام اص  ااإلقنا اوباك ارفضااابسي ا لك.

 

:
 
 فحص املحاسبة من حيث املضمون اثانيا

ال حرر ايهررا اتلرر االتأكرراامرر امصررااقي ااملعلومررا ااملحاسرريي ،اأ ااملشررت يا ااملخزونررا اوأشررغا ااهرر ا

قيررررااالتن يرررر ،اواملايعررررا امرررر اناضيرررر ،اومباجعرررر االحسررررابا االبجيسرررري اللايزانيرررر اوضسررررابا االتسرررريي امرررر اناضيرررر ا

 أخبى.

 بة املعطيات والبيانات املحاسبيةمراقا .1

حاسرررريي اعلرررر االعناصررررباالترررر الاررررااتررررأثي اعلرررر اتكرررروب االررررببحاأواالقيارررر اتت كررررزامباقارررر ااملعطيررررا اوالايانررررا اامل

 .3املضاف ،اوه ااملشت يا اوااملخزونا اواألشغا اقيااالتن ي اواملايعا 

تناعررررا ااانتظررررا االرررر  امرررر ااملاكرررر اأنايظاررررباعنرررراامباقارررر اضسررررا ااملشررررت يا اياكرررر امراقبللللة املشللللتريات:  1.1

 تصن ي اتل اصن يناهااا:

يها اتضخي ااملشت يا اتل اتخ ي االببحاالخا اواالببحاالصاف ،اواياكر اأنايظارباتضخيم املشتريات:  1.1.1

 :4تحتاعاةاأشكا اه 

 ؛التسجي ااملزدوجالل اتورةااألصلي اواال اتورةاالنسخ اضي ايج اكشفاه هاال اتورة -

 ؛يسجي امشت يا اوهاي  -

                                                           
،امرر كبةامنشررورةامقامرر االرقابللة الجبائيللة كللأداة ملكافحللة التهللرب الضللريبي، دراسللة حالللة بمديريللة الضللرائب لوليللة بسلل رةعاررااالجليرر الخرر ار ا،ا1

التسرررريي ،اجامعرررر امحاررررااالنيرررر اشرررراادةااملاسررررت افرررر االعلررررو ااملاليرررر اوااملحاسيي ،تخصرررر افحرررر امحاسرررري ا،كليرررر االعلررررو اااقتصررررادي اواالتجاربرررر اواعلررررو 

 .81،اصا2013-2014الجزاجب،اا،خيضب،ابسكبة
 .131،صامبج اسا ا كبهسليااناعتي ،ا 2
 .64،ص  كبه سا  عواد ،امبج  مصط ى 3
4
 لنيل مقدمة مذكرة،( غليزان للضرائب الوالئية بالمديرية ميدانية دراسة) المحاسبي التحقيق تقنيات خالل من الجبائية الرقابة عدة، بن حورية 

 التسيير،جامعة التجارية،علوم العلوم و االقتصادية العلوم كلية التجارية، العلوم قسم التسيير، مراقبة و محاسبي تدقيق الماستر،تخصص- - شهادة

 .50-51 ،،ص 2013 - 2012 مستغانم،الجزائر، باديس، بن الحميد عبد
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)فررررر ايوميررررر ااملشرررررت يا اوبوميررررر االعاليرررررا اامرررررثت ال ترررررينينامختتيسرررررجي ان رررررساال ررررراتورةافررررر ايررررروميتينامسررررراعا -

 ؛مختل  (

يسررررجي افرررر االجانرررر ااملرررراي الحسررررا ااملشررررت يا ااسررررتثاارا امكتسررررا ،اوااآلا اواملعرررراا ،ان قررررا االصرررريان ا -

الشخصررري الصررراض ااملدسسررر اأواالشررربكاا،اوبقرررو ابااارسررر اعاليررر اتضرررخي ااملشرررت يا اعرررادةامررر اقاررر ااملكلرررفا

مقرررررراول ااألشرررررغا االعاوميررررر ،اواملحقررررر اياكررررر اأنايكتشرررررفاهرررررر ها)ارقررررر اأعاالررررر امرررررثتالررررر  ااايسرررررتطي اتخ رررررااا

فرررواتي ااملشرررت يا ،اوصررروا االطلررر ،االكشررروفا االانكيررر ،اوخصوصررراا(،االنقررراج اعررر اطببررر اال حررر االررراقي 

كشررررروفا االررررربب اوبطاقرررررا ااملعلومرررررا ااملجرررررباةالررررراىااملررررروردي ،اونتررررراج اهررررر هاالكشررررروفا ايجررررر اأناتقرررررارنامررررر ا

 بدي اللاورد.الاطاق اال 

يااواأناعالي اتخ ي اقيا ااملشت يا اليسرتامنطقير ،اهر ااانااملكلرفايزبراامر ااتخفيض املشتريات: 2.1.1

ربحرر ،اتااأناتخ ررري ااملشرررت يا اعرررادةامرراايكرررونامصرررحوباابإخ ررراااللاايعررا ،اوبالترررال افرررإ اااعتارررا ااملدسسررر ا

فرررانانسرررا ااألربرررا االترر ايرررت اضسرررابهااتظاررربااعررا االكشرررفاعررر امجاوعررر امرر امايعاههرررااوالتصرررببحابكررر امشررت ياهها

ضررررعي  ابصرررر  اميرررر اعاديرررر اهرررر اامرررراايل ررررتانظررررباالعررررونااملحقرررر ا،وايظاررررباهرررر ااالنررررو امرررر االتجرررراو ا افرررر اأشرررركا ا

مختل  ام ابينهااتهاا االتسجي ااملحاسي ال واتي االشباااو لكابتواطدام ااملورد،اتخ ااامشت يا اوضرااااتلر ا

ا اأههااتكاليفاقابل اللخص امر االنتيجر االنهاجير ،ااألخطراااالحسرابي ااملتعاراةامثر ويسجيلاااعل األعااااالعام 

،ااملشررت يا ابرراونافرراتورة،اأوايسررجي االتخ يضررا اأواالتنررزيت االوهايرر ا(القيررا ابعاليررا اطررب اوجارر اخاطئرر )

 1.محاسيياابواسط اوثاج اثاوتي امزورة،ااملشت يا ابالتجزج اخاص الاىااملنتجين

للكشرررررفاعررررر اااخرررررتتا االحادثررررر افررررر ااملايعرررررا ايعتاررررراااملحقررررر اعلررررر افرررررواتي اوصررررروا امراقبلللللة املبيعلللللات:  2.1

اإلخررباج،االررافاتبااملحاسرريي اللزبرراج ،اومي هرراامرر االوثرراج .اومرر اأهرر ااملخال ررا االترر ايررت ااكتشررافاااعلرر امسررتوىا

 :2املايعا 

 ؛فواتي اعا ايسجي اتيبادا انقاي اناتج اع ابع ااملايعا اباون ا-

 ؛تخ ي ااملاالغاالحقيقي الاع ااملايعا اا-

 ؛عا ايسجي ااإليبادا االواردةاع انشاطا ابي ااملنتجا اوابي اال ضت ا-

 ؛التسجي اف اجان ااملاي الحسابا ااملايعا ،امبدودا اوهاي اللاضائ ،اأوااقتطا اماالغافي ا-

 املستغ الحاجات االشخصي اواالعاجلي .عا ايسجي ااقتطاعا اماالغاالاضائ االت ااستعالاااا-

 مراقبة حسابات امليزانية وحسابات التسيير:. 2

 يقو ااملحق اباباقا االحسابا االبجيسي اللايزاني اواجاو اضسابا االنتاج اكااايل :

يقررررو االعررررونااملحقرررر اب حرررر اضسررررابا اامليزانيرررر االترررر ايعبرررر اعرررر االوضرررر ااملررررال اامراقبللللة حسللللابات امليزانيللللة: 1.2

 :للادسس اف افت ةا مني امحاودة،او لكاب ح اأصو اواخصو اامليزاني 

األصررررو اهرررر ااملاتلكررررا ااملاديرررر اوااملعنوبرررر اللادسسرررر ا)مثرررر ااملارررران اواالاضرررراع اافحلللص أ للللول امليزانيللللة:  1.1.2

ك اللاحق االتحقر امر اوجروداجاير ااألصرو اوأناتجربااا اعاليرا اااهرتت اوالنقايا اواملح االتجار (اوبا

                                                           
 .38-39ا-ص:اامبج اسا ا كبه،أضت اب اص  االاي ا،1

 
2
 . 128،ص  2012طاع ، ،باون  الجزاجب الااى، دار الضريبي، النزاع و املحاسبي التحقيق ،الب اق عاا عااسا
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تررررت ابطببقرررر اصررررحيح اوقانونيرررر ،اكارررراايتأكرررراامرررر اامللكيرررر االااجارررر اأوااملدقترررر الجايرررر ااملاتلكررررا اوكرررر لكاقاجارررر اا

 .1التغي ا اف اامللكي 

  :كررر ااالتررر اتكرررونافررر اشرررك اوااعنوبررر واملاالعينيررر تتشرررك االتثييترررا امررر امجاررر االتثييترررا اااحسلللابات التثبتلللات

امتيررا اوالجررار اانجا هررااتضرراف اتلرر ااملسرراهاا اوالحسررابا االااجنرر ااألخرربىاوالتثييتررا ااملاليرر اوالترر ايسررتعا ا

 .2كوسيل ااستغت اداجا اف ااملدسس 

 :ا3وعل ااملحق اأواامباقا االوثاج ااملب رةااكتسا اه هاالتثييتا اأواتنشااهاات ايبكزاعل االنقا االتالي 

 ؛مباقا االوجودااملاد الا هاالتثييتا ا-

 ؛مباقا االوثاج االتب يبب اللتثييتا ااملكتسا اأواتنشاااالعقارا ا-

 ه ااتضاف اتل االتحقي اف انس اااهتت اوخسارةاالقيا .

 : واتررت امباقاتهررااب حرر االكايررا اواالقرري ااملسررجل افرر اسررج اا حسللابات املخزونللات املنتوجللات قيللد التنفيلل

 د،اومقارنتهاام االجبداالحقيق اعنااعالي االتحقي او لكاف اعينااملكان.الجب 

 :4ويشا اماايل احسابات الغير: 

 ؛املوردي اواالحسابا اامللحق ا-

 ؛الزباج ا-

 املستخاموناواالايئا اااجتااعي .ا-

 ؛مختلفاالااجنيناوااملانينا-

 خساجباالقيا .ا-

 .5عل ااملحق اأنايتأكاام االوجوداالحقيق الا هاالايوناوصح اماالغاا

 اعلرررر ااملحقرررر االتأكرررراامرررر اهرررر هاالحسررررابا او لرررركاباسررررتغت اكشرررروفا االرررربب اوبطاقررررا االحسللللابات املاليللللة:

 املعلوما ااملوجودةابالفااملدسس .

تحرررتاتصرررب ااملدسسررر اهررر اجايررر امصرررادرااألمررروا ااملستحضررربةاواملوضررروع اافحلللص خصلللوم امليزانيلللة :   2.1.2

 6سواااكانتاطوبل ااألج اأواقصي ةااألج ،اوأههااموجا ام اأج اتاوب انشا ااملدسس .

 ااواتتضرا اوسراج االتاوبر ااملوضروع اتحرتاتصرب ااملدسسر ابصر  اداجار امر احسابات األموال الخا لة:

قيرررااالتخصررر ،امدونررر ااقاررر ااملرررالكين،اوتتجسررراافررر اعررراةاضسرررابا امررر ابينهرررا،ارأسااملرررا ،اااضتياطرررا ،االنتررراج 

 الخساجباواألعااا....الخ،افاملحق ايتأكاام :

 ؛الزبادا اوالتخ يضا االطارج اعل ارأسااملا امحقق ابص  اقانوني  -

ااضتياطررررا اواملدونررررا االترررر اأصرررراحتابرررراوناهررررا اأعيررررااتدماجارررراافرررر اضسررررا ااألربررررا التخضرررر افيارررراابعررررااا -

 ؛للضببا 
                                                           

1
 .. 61  كبه،ص سا  مبج  ، مب و  مزة 

 . 28،ص  2008، الجزاجب بوداود، الجزاجبب  الشبك  مكتا  األو ، الجزا ،الدولية املحاسبة ملعايير طبقا املؤسسة محاسبة شنو ، شعي 2 
  53. ص  كبه، سا  مبج  ، عاة ب  ضورب  3
 55-54. صاالساب ، املبج   سن 4
5
 .61 كبه،ص سا  مبج  مزة، مب و   

6
 . 48 ص ذكره، سبق ،مرجع هللا ربح طارق كامل، فيصل محمد 
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 لت ايستغلااااملدسس التضخي االتكاليف.العا اعل اكشفااملدونا امي ااملب رةاوا -

بعررااانتهررااااملباقرر امرر االتحقرر اوالتأكرراامرر اصررح اضسررابا اامليزانيرر امراقبللة حسللابات التسلليير والنتللائج:  2.2

فانررر اينتقررر االررر امباقاررر اوالتأكررراامررر اصرررح اوسرررتم االايانرررا ااملسرررجل افررر اضسرررابا االتسررريي اوتتاثررر اضسررررابا ا

املدسسرر ابتحالاررا،اوفر ااملقابرر اتتحصرر اعلرر اتيرربادا اتكررونانتيجرر اللعاليررا االتسريي امجاررو ااألعارراااالترر اتقررو ا

 الت اتقو ابهاااملدسس .

 حسابات التسيير  1ل2ل2

 : تتحا ااملدسس اخت انشاطاااتكاليفاون قا ابحس اطايع اواأهاي امستوىاالنشرا اورقر ااالتكاليف

جرر االكشررفاعرر ااألخطرراااوالنقرراج اضترر ايررت ااألعاررا ااملحقرر ،اوعلرر االعررونااملحقرر اأنايباقرر االتكرراليفامرر اأ

أخرررر هاابعررررينااااعتارررراراعنررررااتعررررادةاتأسرررريسافررررب االضررررببا ،اوايررررت ا لرررركامرررر اخررررت اعرررراةاضسررررابا ،اضسررررابا ا

 1مصاربفااملستخامينا،اضسا االاضائ ااملستهلك ،االضباج اواالبسو ،ااملصاربفااملالي .

 :ستسررل اكاقابرر اللانتجررا اواألعاررا االترر اتقررامااااويشررا اكرر ااملاررالغااملسررتلا اأواالترر احسللابات اإليللرادات

 2.املدسس اتل االغي ابحك انشاطاا،اباإلضاف اتل ااإليبادا ااملتأتي ادونامقاب ،اواك لكاتنتاجااملدسس ال اهها

:ايصررررر االعرررررونااملحقررررر اتلررررر امباقاررررر اضسرررررابا االنتررررراج اوالتررررر اتررررربتا اصرررررحتهاابحسرررررابا احسلللللابات النتلللللائج2لللللل2لللللل2

واإليبادا ،ات ايها ااملحق ام اختلاااتل امعبفر االقيار ااملضراف اوهرامشاالرببحاالخراصاباملدسسر االتكاليفا

ويغي اههررررااخرررررت افترررر ةااملباقاررررر املعبفرررر اوضرررررعي ااملدسسرررر اوالحالررررر ااملاليرررر الارررررا،اقصرررراااكتشرررررا ااملكل رررريناالررررر ي ا

 3اا.يصبضونابهامشاربحاضعيفاأوابنتيج اخسارةاوالتأكاام اصح االوضعي ااملالي ال

 بة وإجراء التعديالتالفرع الثاني: تقييم املحاس

بعررااانتهررااااملحقرر امرر اعاليرر االتحقيرر ااملحاسرري ااملتعلقرر ابررال ح االشرركل اواالضرران النشررا ااملكلررفا

يررتاك ااملحقرر امررر ااسررتختصانتيجرر ارفررر اأواقاررو ااملحاسررا ،اوفررر اكلتررااالحررالتينافرررانااملحقرر املررز ابإرسرررا ا

املكلفابالضببا اماينراالر افيهرااالتجراو ا االضرببيي ااملكتشر  اواالطربقااملعتاراةافر اانسخ ام اه هاالنتاج اتل 

 تعادةاتأسيساا.

  املكلف محاسبة تقييم :أول

 للبقابر  الخاضر  املكلرفاملحاسرا  تقييار  العرون  يعطر  التنظياير  و التشربيعي  النصروص علر  بااعتاراد

 .الجااجي 

 : املحاسبة قبول  .1

 املحاسري  املرال  النظرا  ماراد  و التجرار   القرانون  ألضكرا  مطابقر  كانرت ت ا املكلرف محاسرا  املحقر  يقار 

 :    القاو   م  نوعين تاييز ياك  ضي  املضاون، ضي  م  حيح صو 

 علر  يجر  فانر  بالترال  و منتظار  و كاير ة بارجر  مقنعر  املكلرف محاسرا  تكرون  الحالر  هر ه فر :  لريح قبلول  1.1

 4.التقوب  بغيا  تشعار يسلي  طبب  ع  تقوب  أ  تجباا دون  بالضببا  للاكل يناالنتاج  تاليغ اإلدارة

                                                           
 .73مصط ىاعواد ،امبج اسا ا كبه،اصا 1
 .43أضت اب اص  االاي ،مبج اسا ا كبه،اصا 2
 . 44،صاان سااملبج االساب  3
 . 12،قانونااإلجبااا االجااجي ا،مبج اسا ا كبه،اصا7-20املادةا 4
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 فر  تا فير  البجرو  لرددارة ياكر  ا و ههاجيرا محرادا الضرببا  فرب  أسراس يصراح الصرببح القارو   ضالر  وفر 

 خرت  خاطئر  أو كاملر  مير  معلومرا  أعطرى أو تاليسري  منراورا  اسرتعا  قرا بالضرببا  املكلرف كران ت اامااضال 

 . النزاي  الطع  طبب  ع  علي  ااعت ا  ياك  ا كاا )الجااجي  اإلدارة عات  عل  اإلثاا  ع ا يق ا(التحقي 

 وفر  املكلرف، قار  م  اانحبافا  و التجاو ا  بع  يسجي  خت  م  ه ا و ارتيا ، هنا  أ : نسبي قبول  2.1

 برين و بينر  اتصرا  يكرون  أن بر  املقصرود و الثنرائ  التقروب  تجربااا  تلر  براللجوا املحقر  العرون ايقرو  الحالر  هر ه

 يج  و الخاض  األعاا  رق  تأسيس بإعادة يقو  ث  املسجل ، اانحبافا  ضو   متضظا  وتبااا للنقاش املكلف

 للربد يومرا (40) أربعرين مراة منحر  مر  األولر ، برالتقوب  اإلشرعار طببر  عر  و لرك التقيري ، بهر ا املكلرفاتبرتغ علير 

 1.التقوب اه ا عل 

 :  2التالي  الحاا  ف  تا محاسا  أو جاائ  تصببح مباقا  نتيج  املحاسا  رف  ياك  ا :املحاسبة رفض .2

 وشربو  التجرار   القرانون  مر  11 تلر  9 مر  املرواد ألضكرا  مطراب  مير  الحسرابي  الرافاتب مسرك يكرون  عنراما  

 .ملحاسا ا تطاي  وكي يا 

 ااثااتي  الوثاج  انعاا  بسي  مقنع  قيا  أي  عل  املحاسا  تحتو   ا عناما. 

عاليا ااملحاسا  ف  وتكبرة خطي ة صحيح  مي  معلوما  أو ام اا  أو أخطاا املحاسا  تتضا  عناماا. 

  التعديالت إجراءات ثانيا:

 العتراضية اإلجراءات. 1

 برين اعت اضري  محادثر  تجرب   وقرا املحاسريي ، و الجااجير  االتزامرا  يحت مرون  الر ي  براملكل ين تتعلر  وهر ا

 و اسرتت ، تشعار م  عليها ى موص رسال  طبب  ع  يوج  أن يج  والتاليغ املالغ ، النتاج  ضو   واإلدارة املكلف

 متضظاتر ، تقراي  أو قاولر  ترسرا  مر  املكلرف يرتاك  ضتر  م صت يكون  أن يج  بحي  شخصيا، للاكلفايسل 

 3. أيضا مباسل  طبب  ع  يالغ  أن يج  املتضظا  ه ه املحق  يبف  وعناما

االضرببا  فرب  أسراس يصراح الصرببح، قارو   ضالر  فر  "أنر  علر  الجااجير  اإلجربااا  قرانون  مر  20-7 املرادة وترن 

امنراورا  اسرتعا  قرا بالضرببا  املكلرف كران ت ا مرا ضالر  فر  تا فير ، البجرو  لرددارة ياكر  وا ههاجيرا، املحرادة

االطعر  طربق  عر  علير  ااعتر ا  ياكر  ا كارا التحقير ، خرت  خاطئر  أو كاملر  مير  معلومرا  أعطرى أو تاليسري 

 املكلف. طب  م  النزاي 

 التلقائية اإلجراءات. 2

 :  4التالي  الحاا  ف  الضببا  فب  لقواعا التلقائ  التحايا تل  تلجأ أن الجااجي  لددارة ياك 

  مر اأو تراخ  مر  أو قالر  مر  سرواا املعاينر  و التحقيقرا  الجااجير ، املباقار  لعاليرا  بالضرببا  املكلرف رفر 

 .باااما  القيا  األعوان عل  يتع ر بحي  كانت طببق  بأ  شخ  أ  ضضور 

                                                           
 . 79،اصاامبج اسا ا كبهالياساقت ا بيحا،تا 1
 .83ص،ا191املادة مبج اسا ا كبه،املااثل ، البسو  و املااشبة الضباج  ،قانون  2
 .93عاااالجلي الخ ار ا،امبج اسا ا كبه،اص 3
 .19ص  كبه، سا  مبج  للبقاب ، الخاضعين بالضببا  املكل ين ميثاقا 4
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 والتصرببحا  ،)التجرار   مير  و التجرار   الصرناي  الرببح (باملرااخي  قانونيرا املحرادة اآلجرا  فر  يصرب ، ا عنراما 

 املواد ف  عليها املضاف ااملنصوص القيا  عل  بالبس  املتعلق  تصببحا  أو الشبكا  ربح عل  بالضباج  الخاص 

 بتسروب  الجااجير  قار ااملصرال  مر  تعتمر  مر  شراب األقر  علر  بعرا األعارا  رقر  علر  البسر  قرانون  مر  77 و 76

 .وضعيت 

قانونا. محادة لألساا  األخي ة ه ه رف  ت  أو الحسابي  الافاتب تقا  ل ا 

 النتائج تبليغ و الضريبة فرض تأسيس إعادة : الثالث الفرع

االتر  الطببقر  باختيرار يقرو  املحقر  أن ضير  املدسسر ، نشرا  و نرو  ضسر  التأسريس تعرادة طربق  تختلرف

 .املدسس  ضو   عليها املتحص  املعلوما  م  تتناس 

  الضريبة فرض تأسيس أول:إعادة

 ا: )املواد (ال مية العنا ر على بناءا التأسيس إعادة  .1

 هر ه مر  بسراول  تتكيرف النشراطا  معظر  كرون  تلر  تضراف  ليسراطتها، الطببقر  هر ه تلر  عرادة املباق  يلجأ

 وبرت  عرا ، بشرك  اإلنتاجير  و التجاربر  واملدسسرا  العاومير  األشرغا  ومقراوا  الحربة، املار  مثر االطببقر 

 رقر  يشركي  تعرادة عالير  وتختلرف وااسرتهتكا ، املشرت يا  و كاملخزونرا  الكاير  العناصرب علر افيهرا ااعتاراد

 .1  النشا  نو  ضس  الحال اه ه ف  األعاا 

 : يل  كاا واضاة سن  خت  ملدسس  بالنسا  املواد ضسا  تأسيس تعادة يت 

واحدة سنة خالل ال مية العنا ر على بناءا عمالاأل  رقم تأسيس إعادة  (:2-2)رقم الجدول 

 
 . 97 ص  كبه، سا  ،مبج  لخ ار   الجلي  عاا : املصدر

 :والفوترة اإليرادات على بناءا األعمال رقم تأسيس إعادة .2

ااإليبادا  تحايا أج  فا  اإليبادا ، أساس عل  األعاا  رق  تأسيس إلعادة بالنسا  : اإليرادات على بناءا ا1.2

مجارو ا يشرا  الر   و مرال ، ضسرا  فرتح يتعرين التحقير  موضر  هر  التر  املدسسر  طرب  مر  فعرت املحققر 

                                                           
م كبةامنشورةامقام الني اشاادةا،( 2009-1999)، فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائربوشبىاعاااالغن 1 

لو االتسيي اواالعلو االتجارب ،اجامع اتلاسان،الجزاجب،ااملاجستي اف االعلو اااقتصادي ،تخص انقودامالي اوابنو ،اكلي االعلو اااقتصادي اواع

 .136،صاا2010-2011
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 يسرييقا اااعتاار بعين األخ  م  للادسس  الانكي  للحسابا  الااجن  األرصاة ك ا و للصناوق  املاين  األرصاة

 1السن . ههاي  و بااي  أرصاة و العاتا

 : يل  كاا اإليبادا  عل  بنااا تأسيس تعادة يت 

 

 

 

 اإليرادات على بناءا عمالاأل  رقم تأسيس إعادة  (:3-2)رقم الجدول 

 
 .98  كبه،ص، سا  ،مبج  لخ ار   الجلي  عاا :املصدر

 .بإخ اج  املك  قا  ال   املالغ قيا  معبف  ياك  ب ، املصب  األعاا  رق  م  املقارة األعاا  رق  باقارن 

 ااقتصرادي ، األنشرط  بعر  فر  الضببا  ل ب  أساسا ال وتبة يشك ا: الفوترة على بناءا التأسيس إعادة ا2.2

 هر ه فر  األعارا  رقر  يشركي  تعرادة يرت  وابهرا املصرب  ال رواتي  خرت امر  العاومير  األشرغا  مجرا  فر  خاصر  و

 : 2التال  الجاو   ف  كاا الحال 

 الفوترة على بناءا عمالاأل  رقم تأسيس إعادة : (4-2)رقم الجدول 

 
 . 98 . كبه، سا  ،مبج  لخ ار   الجلي  عاا : املصدر

                                                           
 .63أضت اب اص  االاي ا،مبج اسا ا كبه،اص1

 .138بوشبىاعاااالغن ،امبج اسا ا كبه،اصا 2
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 (.TVA)اااملضاف  القيا  عل  لبس  الخاضع  بها مصب  الغي  التصببحا  ياث  ال بق  وه ا 

 ا : اإلنتاج تكاليف على بناءا التأسيس إعادة.3

 ومر  املحقر ، األعارا  رقر  أو اإليربادا  تأسريس بإعرادة التكراليف بعر  علر  بنااا يقو  أن للاحق  ياك 

  لرك يرت  و املحقر ، األعارا  رقر  لتحايرا فعالر  وسريل  يعتبر  ضير  للعارا ، املافوعر  األجرور  التكراليفاهر ه برين

 مر  املدسسر  تنتراج برين املقارنر  أخربى، ناضير  ومر  بر ، املصرب  األعارا  بربق  املافوعر  األجرور  مقارنر اطببر  عر 

 1.الكابباجي  الطاق ااستهتكا 

 : األعاا  رق  تأسيس إلعادة املحق  يختارها أخبى  طبق  هنا  وتوجا

 ؛األعاا  رق  عل  بنااا تأسيس تعادة 

  ؛األسعار دراس  أساس عل  األعاا  رق  تأسيس تعادة 

 أخبى  مدشبا  أساس عل  األعاا  رق  تأسيس تعادة     . 

 ا النتائج تبليغ ثانيا:

 فر  املتضران  واام راا  األخطراا كر  تبربا  هرو املحاسري ، التحقير  عالير  وراا مر    األسراس الارا  تن

 كاا و املحاسا  قامتها الت  املستحق  البسو  و الضباج  مختلف وعاا صح  م  التأكا بغب  املكلفامحاسا 

ااألولر  اإلشعار م  بااا املكلف، ضقوق  يضا  يشبيع  تطار ضا  تن ي ه يجب   املحاسي  التحقي  أن معلو اهو

ايجر  فانر  التحقير ، عاليرا  مر  اانتهراا بعرا لر لك بالضرببا ، للاكلرف النهاجير  النتراج  بتتار  وانتهراا للتحقير ،

اعلر  يتعرين كارا التقروب ، تعرادة تجرباا عرا  ضالر  فر  ضتر  و لرك بالضرببا ، للاكل رين النتراج  تاليرغ اإلدارة علر 

 :2املكلف متضظا  عل  البد اإلدارة

  : ولياأل  التبليغ. 1

 :  3يل  كاا ) األول  اإلشعار ( التقوب  بإعادة اإلشعار يكون 

  يسرجي ا و فاار  مر  للاكلرف يسراح بطببقر  مصراغ و جيراا م صر  األولر  اإلشرعار هر ا يكرون  أن يجر

 ؛متضظات 

  ؛ب لك ااستت  وص  م  شخصيا املكلف تل  اإلشعار ه ا يبس  أن يج 

    ضرادا وقرا الضرببيي ، األسرس يعراي  تلر  أد  والتر  التقيري  فر  اسرتعالت التر  الطربق  علر  اإلبرتغ يحترو

 و لتوضيح البد عل  ملزم  الجااجي  اإلدارة و،ااألو   اإلبتغ عل  املكلف رد لتلق  )يو  40 (ماة الجاائ  املشب 

 بإعرادة رضراه عرا  تبر ر بيانرا  و بوثراج اامبافقتهرا م  مباسل  شك  ف  البد يكون ،املكل وا طل  ضس  ت سي 

 برالبد املحقر  العرون  وبلرز  الجااجير اوضرعيت  يسروب  فر  خلر  هنرا  أن اضظ ت ا ضقوق  ع  يااف  و التقوب 

                                                           
 .99عاااالجلي الخ ار ،امبج اسا ا كبه،اص 1
 .21،قانونااإلجبااا االجااجي ا،مبج اسا ا كبه،اصاا42املادةا 2
مر كبةاااإل الح الجبائي في الجزائر و دور مصلال  املراقبلة فلي محاربلة الغلل و التهلرب الضلريبي )دراسلة حاللة وليلة تلمسلان(،سيااأضاااميراون ،ا 3

،اتلاسرران،اامنشرورةامقامر النيرر اشراادةااملاجسرتي انقررودابنرو امالير ،اكليرر االعلرو اااقتصرادي اواعلررو االتسريي اواالعلرو االتجارب ،جامعرر اأبروبكبابلقاير

 .125،صاا2012-2013الجزاجب،ا
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 التقراد  مراة قطر  تلر  التاليرغابرأن اإلشرارة مر  بالضرببا ، للاكلرف توجر  مباسرل  فر  املقامر  التوضريحا  علر 

 .1  قانونا املحادة

 ا:النهائي التبليغ. 2

 طرب  مر  عليهرا ااعتر ا  ياكر  وا ههاجير ، املحرادة الضرببا  فرب  قاعراة تصراح صرببح قارو   ضالر  فر 

 التحقي ، أثناا صحيح  مي  معلوما  تقاي  أو تاليسي  طبق  بالضببا  املكلف استعاا  ضاا  ماعااااإلدارة،

 2.الطع  طبب  ع  عليها يعت   أن بالضببا  للاكلف ياك اا كاا

اومر  كراف  بشرك  مبر رة التعرايت  تكرون  أن يجر  بحير  اإلجربااا ، جاير  انقضراا بعرا يكرون  النهرائ  التاليرغ تن

 .معقو   أج  ف  يكون  لك  النهائ  للتاليغ معين تاربخ ايوجا كاا األدل ، وجود

 ا:التحقيق عملية إقفال. 3

 التحقير ، عاليرا  تههراا بهرا  ه ا و فيها املحق  الضببيي  األوعي  لك  املباقا  بطاق  املحق  العون  يعا

 الاطاقرر  هر  خاصرر  اسررتاارة فرر  التحقيرر  مجببرا  بتلخرري  يقرو  أن املحقر  العررون  علر  يتعررينااوبعراها

 . املكلف محاسا  ف  البقاب  لعالي  النهائ  التقببب بتحببباوبقو  التلخيصي ،

 

 :البطاقة التلخيصية 

 بعالير  املتعلقر  واملارالغ األرقرا  و املعلومرا  كر  علر  تحترو   التر  و الجااجير  براإلدارة خاصر  اسرتاارة هر 

 مر  يقرو  املسرتحق ، البسرو  و للضرباج  النهاجير  الحصريل  تاثر  التر  و الجااو   أو األوردة تصاار م االتحقي ،

 3.بالضببا  املكلف عات  عل  الواقع  الغباما  و الحقوق  بحسا  العون اختلاا

 و املكلف باتابع  األخي ة ه ه وتقو  املكلف، لاا التاب  الضباج  م تشي  تل  التلخيصي  الاطاق  تبس 

 لاا التاب  الجاوب  الضباج  مايبب  ماا  م  يعتب  الت  و اإلخطارا  ترسا  بعا و لك التحصي ، تجبااا 

 و الاف  أجا  تحايا املكلف،م  طب  م  الاف  املتوجا  الغباما  و الحقوق  عل  تحتو   والت  املكلف،

 .4  منها نسخ ثت  تعااد وبت  الاف ، كي ي 

 

 النهائي التقرير كتابة : 

 التر  و املباقار  عالير  خرت  املحققرون  أضصاها الت  األخطاا تجاه الجااجي  لددارة النهائ  املوقف ع  يعب 

 اضتر ا  مراى باعبفر  يساح الت  األرقا  و املعلوما  مجاو  ياين أن يج  وال   التحقي ، عالي  ختلااام  يت 

 علر  التقببرب هر ا يبكرز أن يجر  كارا التحقير ، نتراج  تقيري  وكر ا عليهرا، املنصروص لدجربااا  بالضرببا ااملكل رين

 :  5مايل 

                                                           
1
 .42ص ذكره، سبق ،مرجع الجبائية اإلجراءات ،قانون 112 المادة 

 .12 ،ص الساب  املبج  ن س ، 7- 20 املادة 2
 .70 كبه،ص سا  ،مبج  الاي  ص   ب  أضت  3
 89. ص  كبه، سا  الب اق،مبج  عاا عااس 4
،م كبةامنشورةامقام الني افي مكافحة الغل الضريبي،دراسة حالة للمديرية الولئية لولية الوادي ، التحقيق الجبائي ودورهخايج امضاانا 5

شاادةااملاست ،شعا امحاسا اواضباج ،اتخص اتاقي امحاسي ،اكلي االعلو اااقتصادي اواالتجارب اواعلو االتسيي ،جامع االشاياامحااا

 . 42،اصاا2014-2015خيضب،الواد ،الجزاجب،ا
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  مااشبة املكلف تل  سل  أو الب يا طبب  ع  مبس  بالتحقي  اإلشعار. 

  مر ا األعروان منعرت التر  األسراا  كر لك و املكران بعرين التحقير  لاااير  بالنسرا  اإلضرافي  ال تر ة تحايرا

 .املناس  الوقت ف  مااما  مااشبة

   يجر ا كارا املقربر، املرواد و القانونير  النصروص مر  املطاقر  العقوبرا  وكر لك املكتشر   املخال را  طايعر

 :  1عل  تقليايا املختص  امل تشي  للضباج ، الجاوب  املايبب  تل  املوج  امللف يحتو   أن تلزامي  وبص  

 ؛بالتحقي  اإلشعار ع  صورة أو نسخ ا -

 ؛املحاسا  كشف و امليزانيا  مقارنا  ضال ا -

 ؛بالتقوب  التاليغ م  نسخ  - 

 ؛بالضببا  املكلف تجاب  م  نسخ ا -

 ؛املطاق  والعقوبا  الضباج  طايع  ضو   توضيحا ا -

 .الجااو   م  نسخ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 43. ص السابق، المرجع سنف 
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 الفصل الثاني:  خاتمة

 بينهرا مر  وسراج  عراة علر  باعتاادهرا  لرك و البقابر  مر  مايتهرا لتحقير  جاهراة يسرع  الجااجير  اإلدارة تن

 املحاسي .ااالتحقي 

 مختلف م  يعامتت  أه  و املكلف ع  املعلوما  م  هاج  ك  جا  عل  يقو  املحاسي  فالتحقي 

 األخطاا اكتشا  بها  مضاونا و شكت املكلف محاسا  ال ح  تل  انتقاا األشخاص، و اإلدارا ،املدسسا 

 املحاسا  رف  تل  يقود ماا ، ب  مصب  هو ما م  التناس  عا  تل  تدد  الت و   اام اا ، و النقاج و  املبتكا 

االنتاج  و التحقي  مااشبة موعا ع  بإبتم  املكلف ضقوق  ضقوق  اضت ا  وجو  م  ،جزئ  أو كل ابشك 

 .وجا  تن التعايت  وك  املستخلص 

ادق  وماى الجااجي ، شخصيتها و املالي  الناضي  م  للادسس  فعلي  صورة يعط  املحاسي  فالتحقي 

 .املدسس  مستقا  ع  للاكلف صورة يعط  كاا املحاسيي ، بياناهها وصاق
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 ،تم الضريبي الغش و التهرب ملكافحة كأداة الجبائية الرقابة في املتمثلة و الدراسة لهذه التطرق  خالل من

 ها تعدد و الضريبة فرض إلزامية أن و ، الضريبة حول  عامة مفاهيم على التعرففي  النظري  جانبها من ها حصر

 الجبائية الرقابة دور  يأتي هنا و ، املشروعة غير و املشروعة األساليب بعض انتهاج الى املكلفين بعض الى يؤدي

 ، بالضريبة املكلفين من املقدمة التصريحات مراقبة خالل من ، الجبائية اإلدارة يد في القانونية األداة تشكل التي

 التحقيق وسيلة باستعمال وذلك تقويمها و تصحيحها بهدف املخالفات و األخطاء اكتشاف على العمل و

 املتهربين الكتشاف الجبائية الرقابة وسائل باقي و الشاملة الجبائية الوضعية ملجمل املعمق التحقيق و املحاسبي

 التي و للمكلف االقتصادية الوضعية أهمها ، تفاقمها الى أدت أسباب لها الضريبي التهرب ظاهرة إن . الضريبة من

 مما استقراره عدم و الضريبي النظام بها يتميز التي التعقيدات و النقائص الى إضافة األخير هذا على تأثير لها

 محكمة قانونية نصوص يضع أن الجبائي املشرع على وجب لذلك ، . الضريبي التهرب ظاهرة توسيع في يساهم

 .الوطني باالقتصاد يضر أن أو يمس بأن نفسه له تسول  من كل أمام الثغرات لسد الضريبة بشأن

 

 :الفرضيات اختبار نتائج

بالقانون التجاري وأما التهرب الضريبي يرتبط بالقانون يرتبط مفهوم الغش  صحيحة . الفرضية األولى:1

 الضرائب املباشرة و الضرائب الغير املباشرة.

التي  اإلجراءاتشكال و مختلف  األ من مجموعة هيالجبائية الرقابة باعتبار صحيحة :الثانية .الفرضية2

  تساهم

 .الضريبي والغش التهرب ظاهرةملحاربة  الجبائية اإلدارةفي تفعيل 

 الوصول  تستطيع ال ألنها الفعالية محدودة تبقى املحاسبي التحقيق طريقة ألن صحيحة غير :الثالثة .الفرضية3

 .اإلدارة صالحيات من  التوسيع بغية املعمق بالتحقيق تدعيمه الى يؤدي مما عليها املتحصل املداخيل كافة الى

 

 :الدراسة نتائج

 االقتصادي النشاط في تغيرات تحدث أن بإمكانها التي و عنصر أهم الضريبة تعتبر. 

 املالية للسياسة الفعال التطبيق أمام تقف التي التحديات أهم أحد الضريبي التهرب يشكل 

 الصعيد على مباشرة بصفة آثارها تنعكس التي الجرائم من أصبحت الضريبي والتهرب الغش جريمة أن 

 ؛للدولة االقتصادي

 الضريبية، النصوص جميع في ذلك نجد بحيث الضريبي الغش جرم الجزائري  الجبائي املشرع أن نجد 

 بغية احتيالية طرق  يستعملون  الذين بالضريبة املكلفين على جزائية وأخرى  جبائية عقوبات فرض كما

 ؛الضريبة دفع من التملص

 والسجالت املكتتبة التصريحات بفحص تقوم والتي القانونية الوسائل أهم من الجبائية الرقابة تعتبر  

 أو طبيعيين أشخاص أكانوا سواء لها الخاضعين بالضريبة باملكلفين الخاصة واملستندات والوثائق

 .الجبائية ملفاتهم تحتويها التي املعلومات صحة من التأكد بهدف وذلك معنويين
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 :املقترحات و التوصيات

 التوصيات من مجموعة مع التالية النتائج إلى توصلنا املوضوع جوانب ملختلف وتحليلنا معالجتنا وبعد

 ؛بالضريبة املكلفين لدى الضريبي الوعي نشر محاولة 

 ؛موظفيها لدى الكفاءات و املهارات تكوين تحسين و الضريبية اإلدارة تطوير 

 الفواتير استعمال و التزوير من للحد مناسبة حلول  بوضع ذلك و بالفواتير التعامل تعميم ضرورة 

 .وهمية

 و الحساسة اإلدارات خاصة املعلومات تبادل أجل من الهيئات و اإلدارات مختلف بين التنسيق تشجيع 

 ؛الوطني القطر عير مراكزها تدعيم و مركزها تعزيز

 بالقوانين املتعلقة املستجدات كل على تكوين دورات برمجة خالل من املدققين األعوان مستوى  تحسين 

 ؛واملحاسبة الضرائب

 ؛الخارجية اإلغراءات تجنبهم أجل من للموظفين االجتماعية الوضعية تحسين 

 ؛الجبائي املورد بأهمية وتوعية ، الجزائري  املجتمع وسط الضريبية الثقافة نشر 

 على يعمل ووطني مركزي  معلوماتي نظام ووضع الضريبية للتشريعات املدروسة و املعمقة املراجعة 

 تضييق بهدف وهذا الخاصة املصالح على توزيعها و باملكلف الخاصة الضرورية املعلومات تجميع

 .الضريبي التهرب مساحة



 

 

 

 المراجع قائمة



 قائمة المراجع

70 
 

 العربية باللغة :أوال

 : املؤلفات . أ

  ،2003، دار هومة ،الجزائر، مساهمة في دراسة املالية العامةاعمر يحياوي . 

  ،2005، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية املؤسسةبوزيدة حميد . 

  ،2000، مركز اإلسكندرية بالكتاب،مصر،  مبادئ املالية العامةحامد عبد ليد دراز . 

  ،الديوان الوطني  01، املجلة القضائية، العد جريمة الغش الضريبيحسين بوسقيعة ،

 .1998لالشغال التربوية، 

  ،2007، 02، الساحة املركزية، الجزائر، ط جباية املؤسساتحميدة بوزيدة. 

 دار وائل ، األردن، الطبعة أسس املالية العامةالخطيب، أحمد زهير شامية،  خالد شحادة ،

 . 2005الثانية، 

 ،مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،مصر،بدون طبعة، املالية العامةرفعت املحجوب،

1979 . 

  ،الدار الجامعية، لبنان، دون طبعة.مبادئ املالية العامةزينب حسين عوض هلل ، 

 2000، دار الجامعية الجديدة، لبنان، الوجيز في املالية العامةعدلي ناشد،  سوزي . 

  ،2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  املالية العامةسوزي عدلي ناشد . 

  ،منشورات الحلبي الحقوقية، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارهاسوزي عدلي ناشد ،

 .2008، 01لبنان، ط

 مكتبة األول، الجزء ،الدولية املحاسبة ملعايير طبقا املؤسسة محاسبة شنوف، شعيب 

 .2008 ، الجزائر بوداود، الجزائرية الشركة

  ،2009، دار صفاء، األردن، املالية العامةطارق الحاج. 

 طبعة، ،بدون  الجزائر الهدى، دار ،الضريبي النزاع و املحاسبي التحقيق ،الرزاق عبد عباس 

2012 . 

  ،1972، دار النهضة العربية، لبنان، املالية العامة و السياسات املاليةعبد املنعم فوزي. 

 الطبعة إلسكندرية، ا العربية، النهضة دار ،املالية السياسة و العامة املالية ،فوزي املنعم عبد 

 1994 األولى،

  ،2002، دار امليسرة ، األردن،  الضرائب و محاسبتهاعبد الناصر نور ، عليان الشريف . 

 ،2006، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، املالية العامةعلي زغدود . 

  ،2001، مطبعة صخري، الجزائر، الغش و التهرب الضريبي الجزائري عوادي مصطفى. 
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  ،األردن، دو ن ، جدار الكتاب العالمي و عالم الكتب الحديثاملالية العامةفليح حس خلف ،

 2008طبعة، 

  ،2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، دون طبعة ، املالية العامةفوزي عطوي . 

  ،ديوان املطبوعات الجامعية، املراجعة و تدقيق الحساباتمحمد التهامي و مسعود صديقي ،

 .2002الجزائر، 

 امليسر ،داراإلسالم في املالي النظام و العامة املالية، عزام أحمد زكرياء الوادي، حسن محمد 

 . 2000 طبعة، بدون  عمان، للنشر،

  ،دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي ،

2003 . 

 الطبعة ،الجزائر، بوداد الجزائرية الشركة املؤسسات، جباية ، اوسرير حمو،منور  محمد 

 .203 -202، ص 2009 األولى،

 ، 2007، دار املسيرة ، األردن ، مبادئ املالية العامةمحمود حسين الوادي ، زكريا احمد عزام  

 ،الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري مصطفى عوادي ،

 .مطبعة مزوار،الجزائر ، الطبعة األولى 

 الجبائي النظام في بالضريبة املكلفين على الجبائية الرقابة زين، يونس عوادي، مصطفى 

 .2011 -2010الثانية،  الجزائر،الطبعة ،الجزائري 

  ،2004، دار قرطبة املحمدية، الجزائر، التهرب الضريبي في الجزائرناصر مراد. 

  ، الطبعة األولى ، دار قرطبة للنشر والتوزيع  التهرب والغش الضريبي في الجزائرناصر  مراد،

 . 2009، الجزائر، 

 

 الجامعية الرسائل . ب

   ،مذكرة منشورة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،كلية الرقابة الجبائيةأحالم بن صفي الدين،

 . 2014 - 2013جامعة الجزائر،  الحقوق، مدرسة الدكتوراه الدولة و املؤسسات العمومية،

 مذكرة منشورة مقدمة  ،مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، إلياس قالب ذبيح

لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير ، تخصص محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم 

 . 2010-2011االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،الجزائر، 

  1999)-الجزائر) في الضريبي التهرب مكافحة في وأثرها الجبائية الرقابة فعالية الغني، عبد بوشرى 

 و مالية نقود االقتصادية،تخصص العلوم املاجستير في شهادة لنيل مقدمة منشورة مذكرة،2009

-2011 تلمسان،الجزائر، جامعة التجارية، العلوم و التسيير علوم و االقتصادية العلوم كلية بنوك،

2010 . 
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  ،من خالل تقنيات التحقيق املحاسبي )دراسة ميدانية باملديرية الرقابة الجبائيةحورية بن عدة 

املاستر،تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة - - مذكرة مقدمة لنيل شهادةالوالئية للضرائب غليزان (،

التسيير، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية،علوم التسيير،جامعة 

 .2013 – 2012مستغانم،الجزائر، عبد الحميد بن باديس، 

  التحقيق الجبائي ودوره في مكافحة الغش الضريبي،دراسة حالة للمديرية خديجة غضبان ،

،مذكرة منشورة مقدمة لنيل شهادة املاستر،شعبة محاسبة و ضرائب، الوالئية لوالية الوادي

 .التسيير،جامعة الشهيد محمدتخصص تدقيق محاسبي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 شهادة لنيل مقدمة منشورة مذكرة ،املحاسبية املعلومات جودة تحسين في الرقابة دور  عتير، سليمان 

 علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية ، التسيير علوم ،قسم محاسبة تخصص املاجستير،

 . 2012 - 2011 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد التسيير،جامعة

  ،مذكرة ماجستير، جامعة بسكرة، املعلومات املحاسبية و الرقابة الجبائيةسهام كردودي ،

 2008الجزائر، 

  ،اإلصالالالا الجبالالائي فالالي الجزائالالر و دور مصالالالف املراقبالالة فالالي محاربالالة الغالالش و التهالالربسيييد أحمييد ميييدوني 

ميييذكرة منشيييورة مقدمييية لنييييل شيييهادة املاجسيييتير نقيييود بنيييوك  الضالالالريبي )دراسالالالة حالالالالة واليالالالة تلمسالالالان(،

ماليييية، كليييية العليييوم االقتصيييادية و عليييوم التسييييير و العليييوم التجارية،جامعييية أبيييوبكر بلقاييييد، تلمسيييان، 

 . 2012-2013الجزائر، 

 ، الرقابالالالالالة الجبائيالالالالالة كالالالالالهداة ملكافحالالالالالة التهالالالالالرب الضالالالالالريبي، دراسالالالالالة حالالالالالالة بمديريالالالالالةعبيييييد الجلييييييل لخيييييذاري 

ميييييييييذكرة منشيييييييييورة مقدمييييييييية لنييييييييييل شيييييييييهادة املاسيييييييييتر فيييييييييي العليييييييييوم املاليييييييييية و  لواليالالالالالالالالالة  سالالالالالالالالال رة، الضالالالالالالالالالرائب

املحاسبية،تخصيييص فحيييص محاسيييبي ،كليييية العليييوم االقتصيييادية و التجاريييية و عليييوم التسييييير، جامعييية 

 . 2013-2014محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  ،ماجستير،املدرسة العليا  ، مذكرةدور الرقابة الجبائية في محاربة الغش الضريبيعيس ى براق

 .2001للتجارة، الجزائر، 
 

  ميييذكرة منشيييورة مقدمييية  ، فعاليالالالة الرقابالالالة الجبائيالالالة كالالالهداة لبحالالالد مالالالن التهالالالرب الضالالالريبيغيييزة مكيييروك،

فحييص محاسييبي، قسييم علييوم التسيييير، كلييية العلييوم   لنيييل شييهادة املاسييتر فييي علييوم التسيييير، تخصييص

 . 2016 - 2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 

 التهرب ظاهرة من الحد في دورها و الجزائر في الجبائية الرقابة إجراءات و آليات ، بلقاسم آيت المية 

 االقتصادية العلوم ،كلية املاستر شهادة متطلبات نيل ضمن مقدمة منشورة مذكرة ،الضريبي

 . 2013-2014 البويرة،الجزائر، التسيير،جامعة وعلوم والتجارية
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  ،الضيييييريبي دراسييييية حالييييية بمديرييييييةدور الرقابالالالالالة الجبائيالالالالالة فالالالالالي  يالالالالالادة التحصالالالالاليل محميييييد ريييييياض جيييييودي 

مييذكرة منشييورة مقدميية لنيييل شييهادة املاسييتر فييي العلييوم املالييية واملحاسييبة ،  الضالالرائب لواليالالة  سالال رة،

عليييييييييييييوم التسييييييييييييييير،جامعة تخصييييييييييييص تيييييييييييييدقيق محاسيييييييييييييبي ،كليييييييييييييية العليييييييييييييوم االقتصيييييييييييييادية و التجاريييييييييييييية و 

 . 2012-2013محمدخيضر،بسكرة،الجزائر، 

 استخدام التحقيق املحاسبي في تعديل األسس الخاضعة، محمد فيصل كامل، طارق ربح هللا 

مذكرة منشورة  (، 2011-2014دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية تبسة)، للضرائب و الرسوم

صادية، تخصص مالية و نقود،كلية العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهادة املاسترفي العلوم االقت

 .  2016 – 2015،العلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة العربي التبس ي، تبسة،الجزائر، 

  ،2004، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، املراجعة الجبائيةنادي سليم. 

 في ماستر شهادة لنيل منشورة مذكرة ، الضريبي التحصيل في دورها و الجبائية الرقابة ، ساعد نبيلة 

 التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم وتدقيق،كلية محاسبة تخصص ومالية، محاسبة

 . 2015 - 2014 ،الجزائر، البويرة أولحاج، محند أكلي جامعة

 في املاستر شهادة لنيل مذكرة ، الجبائية الرقابة إطار في املحاسبي التحقيق ، تقنيات رحو بن نعيمة 

 التجارية و االقتصادية العلوم كلية مراقبة، التسيير، و املحاسبي التدقيق التجارية،تخصص علوم

 . 2013 - 2012 ، ،الجزائر مستغانم باديس، ابن الحميد عبد ،جامعة التسيير وعلوم

 في ماستر شهادة لنيل منشورة مذكرة ،الجبائية الرقابة إطار في املحاسبي التدقيق، حميش ي وسيلة 

 التسيير،جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ومراجعة،كلية محاسبة تخصص التسيير، علوم

 . 2014 - 2013 الجزائر، ، أولحاج،البويرة محند أكلي

 

 : العلمية املداخالت. ت

 لحوكمت املالية املؤسسات و البنوك قطاع على الجبائية الرقابة ترشيد ، عجالن العياش ي 

 الدولي العلمي للملتقى مقدمة منشورة ،مداخلة الجزائر حالة على بالتطبيق نتائجها و أعمالها

 علوم و االقتصادية العلوم ،كلية العاملية الحوكمة و الدولية االقتصادية و املالية األزمة حول 

 .03 ،ص 2009 أكتوبر 21 - 20 سطيف،الجزائر،يومي عباس فرحات التسيي،جامعة

 حالة األ مة، أثار من لبحد الجبائية الرقابة آليات لتفعيل مقترا إطار نحو ولهي، بوعالم 

 العلوم كلية العاملية، االقتصادية و املالية األزمة حول  العلمي للملتقى منشورة مداخلة ،الجزائر

 أكتوبر، 20-21 يومي الجزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيير، علوم و االقتصادية

2009 . 
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 املراسيم و القوانين .ث

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،األمانة العامة للحكومة، القانون

 . 9، املادة  2017التجاري، 

 اإلجراءات قانون  للضرائب، العامة املديرية املالية، الشعبية،وزارة الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

 2017 .الجبائية،

 الضرائب للضرائب،قانون  العامة املديرية املالية، الشعبية،وزارة الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

 . 183املادة  ،2017 املماثلة الرسوم و املباشرة

 العالقات مديرية للضرائب، العامة املديرية املالية، الشعبية،وزارة الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

 . بالضريبة للمكلف التطبيقي الدليل ، االتصال و العمومية

 املكلفين للضرائب،ميثاق العامة املديرية املالية، الشعبية،وزارة الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

 . 2013 للرقابة،منشورات الخاضعين بالضريبة

 العامة املديرية ملوظفي املهنة أخالقيات املالية،دليل الشعبية،وزارة الديمقراطية الجزائرية الجمهورية 

 . 2017 للضرائب العامة املديرية للضرائب،

 الفرنسية باللغة :ثانيا
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  :امللخص

 أساليب و طرق  مع الظاهرة هذه تحليل الى تطرقنا حيث ، الضريبي الغش و التهرب محاربة كيفية املذكرة هذه تعالج

 أدواتها باستعمال ذلك و ، للمكافحة كأسلوب الجبائية الرقابة يضعن الدول  فمعظم ، الخارجية املتغيرات مع عالقتها و ، معالجتها

 أخرى  بطرق  االستعانة يجب إنما ، لوحدها الضريبي التهرب على القضاء تستطيع ال الجبائية الرقابة أن إال ، منها للحد أجهزتها و

 تقييم األخير في و ، الالزمة املعلومات على للحصول  اإلدارات بين التنسيق  ، غش أو تهرب حدوث قبل وقائية طرق  استخدام مثل

 منها تعاني التي املشاكل بعض تقديم مع ، املقدمة النتائج و املدروسة امللفات عدد تطور  حيث من الجزائر في الجبائية الرقابة واقع

 .الجبائية الرقابة فعالية لزيادة الالزمة ناتيالتحس إعطاء و ،

 :املفتاحية الكلمات

 .الجبائية الرقابة ، الضريبي الغش ، الضريبي التهرب

Résumé: 

Cette memoire traite le probléme de l'evasion et la fraude fiscale, où on a analysé ce phenomenon avec 

des méthodes et des techniques de leur traitement et de leur relation avec les changements externes, où tous les 

pays déposent le contrôle fiscal comme une méthode de contrôle, en utilisant ses outils et ses matériels pour 

reduiser ce probléme. Toutefois, le controle fiscal ne peut pas d'eliminer de l'evasion et la fraude fiscale seul, mais 

doit être utilisé d'autres moyens comme d'utiliser les methodes de prévention avant qu'une évasion ou une fraude 

se produise. et la coordination entre les administrations pour obtenir des informations nécessaires, finalement le 

contrôle fiscal en Algérie s'estimé en termes d'évolution du nombre de fichiers étudiés et des résultats présentés, à 

la conclusion de l'efficacité de ce contrôle en Algérie avec de presenter quelque problemes qui souffre le contrôle 

fiscal. 

Mots clés : 

L'évasion fiscale, la collecte fiscale, contrôle fiscal 

Abstract: 

This  memoir deals with the problem of evasion and tax evasion, where this phenomenon has been 

analyzed with methods and techniques of their treatment and their relation to external changes, where all 

countries file tax audit as a method of control, using its tools and equipment to reduce this problem. However, tax 

control can not eliminate evasion and tax evasion alone, but must be used other means such as using prevention 

methods before an evasion or fraud occurs. And the coordination between the administrations to obtain necessary 

information, finally the fiscal control in Algeria is estimated in terms of evolution of the number of studied files and 

the results presented, with the conclusion of the effectiveness of this control in Algeria with of present some 

problems that suffers  tax control. 

Key words : 

 Tax evasion, tax collection, tax audit 

 

 


