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 .األخرى األعمالوقبل كل شيء حنمد اهلل تعاىل الذي وفقين الجناز هذا العمل وسائر  أوال

 ثانيا نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من كان له اثر يف حتسني هذا العمل املتواضع .

على هذه املذكرة فكان  باإلشرافاملؤطر بلعياشي بومدين الذي تفضل عليا  األستاذبدون استثناء وخنص بالذكر 
 نعم الناصح و املرشد.

 الذين قبلوا عناء قراءة املذكرة ومناقشتها . املقرةاللجنة املناقشة  أعضاء إىلبالشكر  أتقدمكما 

 مفتيشية الضرائب بوادي ارهيو. إىلاعرب عن خالص الشكر  أنكما ال يفوتين 



 

 احلمد هلل الذي وفقين هلذا ومل نكن لنصل اليه لو ال فضل اهلل علينا اما بعد : 

 اهدي هذا العمل اىل :

الزهرة اليت ال تذبل ...نبع احلنان ...اليت ساندتين و وقفت اىل جانيب حىت وصلت هذه املرحلة من التقدم 
لسماع صوهتا ...ماما احلبيبة اطال اهلل والنجاح ...اىل من تعجز الكلمات عن وصفها وتسكن امواج البحر 

 عمرها .

 اىل الذي رباين بعطفه ورعاين و غمرين حبنانه و دعمين بنصائحه ايب الكرمي اطال اهلل عمره .

اىل شقائق النعمان الذين احتضنوين وزرعوا الورد يف طريقي ...اىل اخويت "بوعبد اهلل ،عمر،هواري،غالم 
 يزة ".اهلل،يوسف"واخيت الغالية "فا

 عزيز "الطيب"وعائلته الكرمية.وزوجي ال

 كما ال ميكنين ان انسى كل زمياليت وكل االهل واالقارب واالحبة .

 واىل كل االساتذة وباالخص االستاذ احملرتم "بلعياشي بومدين".
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 المقدمة العامة :

حتتل اجلباية مكانا بارزا يف تدعيم اخلزينة العمومية . فالضرائب باختالف أنواعها و تعدد مصادرها           
أصبحت تشكل البنية األساسية يف هرم إيرادات الدولة و هذا لكوهنا تعترب املورد املايل و األساسي الذي تعتمد 

اية البرتولية، و من جهة أخرى أصبحت اخلزينة أهم عليه الدولة يف تدعيم ميزانياهتا و تغطية نفقاهتا مقارنة باجلب
املنشأة املالية املكلفة بتسيري مالية الدولة و اليت هلا املسؤولية الكاملة يف بناء السياسة النقدية و امليزانية العامة اليت 

نصوص تشريعية جبائية تعترب اإلسرتاتيجية اإلقتصادية اليت تتبناها الدولة . هذا مادفع املشرع اجلزائري إىل صياغة 
بالغموض مبينا فيها شروط التكليف و فرض الضرائب ، إال أن هذا النظام و ماحيتويه من تشريعات قد تتميز 

على هذه النصوص .  تطرأبسبب تعقد نصوصها التشريعية وعدم استقرارها وهذا من جراء التعديالت املتوالية اليت 
ائية على نظام االقتطاع من املنبع الذي ساهم بدوره يف انعدام العدالة وما زاد الطني بلة اعتماد االدارة اجلب

االجتماعية وتدهور احلس اجلبائي ، هذا ما جعل املكلفني يفكرون يف التحليل وحماولة جتنب دفع الضرائب 
شريع باعتبارها عبئ ثقيل يقلص من ارباحهم مستغلني يف ذلك الفجوات و الثغرات القانونية املوجودة يف الت

 اجلبائي.

كل هذه العوامل سامهت بشكل او باخر يف ظهور و تفشي ظاهرة خطرية واليت تعرف بظاهرة التهرب الضرييب 
وما ساعدهم يف ذلك النظام الضرييب التصرحيي املعتمد من طرف الدولة الذي يتيح هلم الفرصة يف حتقيق غايتهم 

ولقد اختذت هذه الظاهرة ابعاد خطرية وانعكاسات سلبية  باتباع اساليب وطرق متكنهم من التخلص من الضريبة،
على االقتصاد واليت تتمثل يف اخنفاض املوارد املالية اليت متول اخلزينة العمومية للدولة ،الشيأ الذي يؤدي بالضرورة 

اهرة و ذلك إىل اخنفاض النفقات املخصصة لتلبية حاجيات املواطنني هذا مايستلزم على اإلدارة االهتمام هبذه الظ
 من خالل الرقابة اجلبائية الفعالة و اتباع اجراءات ووسائل حتد من انتشار هذه الظاهرة .
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 :إشكالية البحث 

 كما ذكرنا سابقا فقد حاولنا طرح و معاجلة هذا املوضوع و ذلك عن طريق طرح اإلشكالية التالية :            

 وكيفية احلد منه ؟ الالزمة حملاربة التهرب الضرييب يف اجلزائر والوسائل هي اإلجراءات ما

 أعاله إىل األسئلة الفرعية اآلتية :  التساؤليتفرع 

 املقصود باخلزينة العمومية و كيفية طرق متويلها ؟. _ ما

 هي أسبابه ؟. _ ماذا نقصد بالتهرب الضرييب و ما

 ة ؟._ كيف يؤثر التهرب الضرييب على اخلزينة العمومي

 الفرضيات :

 _ تعترب اخلزينة العمومية عامل فعال يؤثر على االقتصاد الوطين .

 يؤثر على السياسة املالية للدولة . اجتماعية، اقتصادية_ التهرب الضرييب هو ظاهرة 

 _ تتأثر اخلزينة العمومية سلبا بظاهرة التهرب الضرييب .

 أهمية البحث :

ينجم من آثار مثمرة على  إبراز مدى خطورة هذه الظاهرة خاصة إذا نظرنا إىل ماتكمن أمهية البحث يف حماولة 
أكثر  االهتمامو املالية و االجتماعية ، لذلك فإن هذه الظاهرة تتطلب الدراسة و  االقتصاديةخمتلف املستويات 

 . انتشارهامنّ أي وقت مضى ذلك من أجل مكافحتها و احلد من 

 أهداف البحث :

  يلي :  هلذا املوضوع لعدة أسباب نذكر منها ما يارنااختلقد مت 

 _ كونه موضوع مثري بطبعه .

 _ معرفة كيفية سري العمل يف اخلزينة العمومية .



 
 ج

 _ معرفة مدى حتكم الدولة و اخلزينة يف هذه الظاهرة .

 الرهيب يف اآلونة األخرية . انتشارها_ غموض ظاهرة التهرب الضرييب و 

 الظاهرة على اخلزينة العمومية ._ خطورة هذه 

 المنهج المتبع :

يف موضوعنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي ، و القائم على املعلومات عن التهرب الضرييب و آثاره  اعتمدنا
 إضافة إىل اجلانب التطبيقي الذي حاولنا من خالله إبراز تأثري التهرب الضرييب على اخلزينة العمومية .

 :محتوى البحث

نفي صحة الفرضيات قمنا بتقسيم منهجي لبحثنا يسمح لنا برتتيب  أو إثباتوحماولة  اإلشكاليةعلى  ولإلجابة
 ثالثة فصول ،ولقد كان لكل فصل متهيد و خالصة . إىلاملفاهيم تدرجييا حيث قسمنا البحث 

 اخلزينة العمومية وطرق متويلها،حيث مشل هذا الفصل مبحثني ومها: إىل األولتطرقنا يف الفصل 

 اخلزينة العمومية )تعريفها،عملياهتا ،تطورها،وظائفها( -
 موارد واستخدامات اخلزينة العمومية وطرق متويلها )دور نقود اخلزينة يف توفري السيولة -

 ومها: الفصل مبحثنياربته ومشل هذا املتخذة حمل واإلجراءاتأما الفصل الثاين فتضمن التهرب الضرييب 
 ،التقنيات املستعملة فيه(.أثارهالتهرب الضرييب )تعريفه،أنواعه،أسبابه، -
املتخذة حملاربة التهرب الضرييب )الرقابة اجلبائية،حتسني اهلياكل العلمية املعنية حملاربته،وطرق  اإلجراءات -

 مكافحته(.
 الضرائب. مفتشيهأما الفصل الثالث فتضمن دراسة عامة حول 
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 :مقدمة الفصل

املنشاة املالية املكلفة بتسيري مالية الدولة   أهمنقوم يف هذا الفصل بدراسة اخلزينة العمومية باعتبارها             
فمنذ االستقالل اعتمدت اخلزينة النقدية العامة، يف تسيري السيولةوسيطا ماليا من حيث مسامهتها  بأهناكما تعترب 

 أمهية إىلغري انه و بالنظر ، لدى حماسيب اخلزينة  األموال إيداعالعمومية على شبكة واسعة من املراسلني عن طريق 
الكبري على الدورة املالية و التوازن االقتصادي   تأثريهااخلزينة من الناحية االقتصادية و قدرهتا املالية الضخمة و 

 إىلفان هذا ما جيعلها تؤثر على سيولة السوق النقدية  من خالل العمليات اليت تقوم هبا اخلزينة  وتؤدي  ، العام
 األجل السندات اخلزينة قصرية بإصداركما تقوم   ؛دائرهتا النقدية اخلاصة  إىلحتويل السيولة من الدائرة  املصرفية  

 من طرف املؤسسات املصرفية والغري املصرفية  عن طريق املزايدة . فيهاواليت يتم االكتتاب 

مساهم وعامل فعال يؤثر يف السوق النقدية خاصة و االقتصاد الوطين  كأهمهلذا فاخلزينة العمومية تعترب           
 يف السوق نقوم بدراسة مايلي : األمهيةهذه  وإلبرازعامة.

 ة اخلزينة العمومية .ماهي_

 اخلزينة  . موارد و استخدامات _

 .و طرق متويل اخلزينة  كيفية  _
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 : ماهية الخزينة العمومية. األولالمبحث 

مبوضوع اخلزينة  اإلحاطةالنقاط الرئيسية اليت متكننا من  إىلسنحاول من خالل هذا الفصل التعرض          
تعريف اخلزينة العمومية  إىلسنتطرق  األساسالعمومية حىت  نتمكن فيما بعد فهم دورها يف االقتصاد ، وعلى هذا 

 فيما بعد لتقدمي وظائفها. لنأيتو استعراض عملياهتا و تطورها 

  تعريف الخزينة العمومية:  األولالمطلب  

صراف وممول الدولة ، كما ميكننا سرد مجلة من  أهنا :       laufen barger لقد عرفها لوقن            
 التعريفات الواردة يف خمتلف املراجع املعتمدة يف حبثنا على النحو التايل:

الدولة وتبني التزامات  مدا خيللتطبيق امليزانية اليت تعطي التصرحيات اليت تبني  أداةاخلزينة هي              
 1حتصيلها للموارد الضريبية كما تعمل على دفع النفقات احملددة يف القوانني املالية. إىل باإلضافةاالتفاق العام ،

اخلزينة العمومية هي مصلحة الدولة تضمن حفظ اكرب التوازنات املالية وذلك بإجراء عمليات              
مبمارسة نشاطات الرقابة للتمويل والتحريك فيما الصندوق ) اخلزينة(  ،البنك واحملاسبة األزمة لتسيري املالية العامة 

        خيص االقتصاد واملالية.

الضرورية لتسيري مالية الدولة ،و الوقوف  باإلجراءاتتابع لوزارة املالية يقوم  إدارياخلزينة العمومية كيان             
من قريب للمركز االقتصادي  أوعلى مواردها ونفقاهتا ويؤثر نتيجة لذلك على كل املتغريات اليت هتم من بعيد 

 2للدولة .

وليس مؤسسة مالية وهي التشخيص املايل   agent financier اخلزينة العامة هي وحدة مالية            
 3وتدفع مستحقاهتا وتقرض وتقرتض . مواردهاعلى للدولة حتصل 

 

 

                                                           

. 58ص2007-2006، الرضيبة و دورها المتوييل للخزينة العمومية مذكرة هناية ادلراسة لنيل شهادة ادلراسات اجلامعية التطبيقية دفعة  عيداين بدر ادلين:  
1 

.  58، ص  1981: فتح هللا ، االقتصاد السياسي ، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع اإلسكندرية الطبعة األولى  
2
  

. 65ر المصرفي ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،صتسيياز يعدل فريدة تقنيات و سياسات ال:بخر 
3
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 الفرع  الثاني :عمليات الخزينة العمومية. 

       جمموعات وهي : أربعةتنقسم العمليات املسموح هبا يف اخلزينة العمومية و اليت تنحصر يف             

 وامليزانية امللحقة واحلسابات اخلاصة .ــ العمليات ذات الطابع النهائي واملدرجة يف امليزانية العامة 1
 العمليات ذات الطابع املؤقت واملدرجة يف امليزانيات العامة وامليزانيات امللحقة حبسابات اخلاصة.-2
 واخلاصية بالدين العمومي على املدى املتوسط والطويل . برأمسالالعمليات املنفذة -3
على  أخرىتهالك القروض ذات املدى القصري ومن جهة واس إصدارعمليات اخلزانة وحتتوي من جهة على -4

 ودائع املتعاملني مع اخلزينة .
اخلزينة تقوم بالعمليات  اخلاصة بامليزانية العامة وتلك املتعلقة باخلزينة بصفتها مؤسسة  أنومما سبق يتضح لنا 

 1.مالية مصرفية 

 المطلب الثاني :تطور الخزينة العمومية.

 2مراحل متثلت فيما يلي: أربعلقد عرفت اخلزينة العمومية 

 :1966-1962الخزينة صندوق ودائع -1

تسيري اخلزينة  أنمتثل اخلزينة بصندوق ودائع حلساب مراسلني ذوي صيغة بنكية مع ميزة  أنميكن            
حيث عرفت هذه  ،ا يف مشاكل اخلزينةحلساب هؤالء الزبائن تعترب واجبا وليس اختياريا وبالتايل يلعبون دورا هام

املاليني وغري املاليني باستثناء البنوك اخلاصة  االقتصادينياملرحلة نظام موسع وشامل فقد مشلت معظم الوكالء 
 وكل التعاونيات العامة. األجنبية

 م:1970-م1966مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها -2

 ،م 1966جوان  8يف  ANBبنك وطين وهو البنك اجلزائري  أولتزامنت هذه املرحلة مع ظهور          
بندا وطين البد عليها توفري  هذه املؤسسة املالية اجلديدة أدى إىل تقليص إطار عمل اخلزينة إذ باعتبارها  وظهور

                                                           
. 159، ص 1999، دار المحمدية الجزائر سنة العمومية  : حسين الصغير دروس في المالية و المحاسبة 
1
  

.67مرجع سبق ذكره ص تقنيات و سياسات التسييير المصرفي ،: بخراز يعدل فريدة ،  
2
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يف جزء كبري على  الذي كان يعتمد قبل ظهور ،التمويل لألجل القصري للقطاع الزراعي الصناعي و التجاري
 . BNAقروض اخلزينة العامة 

يزانية ملمع حدود مراسيله )  1963شكلة األصلي لسنة جع إىل و هكذا فإن نظام اخلزينة العمومية ير             
 ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، مجاعات حملية ......( .

 :  1987-1971عمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة _مرحلة سيطرة الخزينة ال3

مع تكوين  1971لسنة  االستثماراتاألول يف إصالحات متويل تزامنت هذه باملخطط الرباعي             
مليار دينار جزائري أمام ضرورة حتديد التمويل النقدي . أنشأت اخلزينة العامة نظام  25خاص لرأس مال حبوايل 

هذا النظام يسمح هلا بتجميع مصادر مالية ضرورية ملراحل الرتاكم و من جهة أخرى تداول  االدخارتداول 
ب نتجة مبصادر طويلة األجل الذي جينامل االستثماراتبتحويل مؤسسات مسح بتطبيق املبدأ اخلاص  االدخار

ستعرفها اخلزينة من نظام بسيط جملموع الودائع حتت ضغوطات التضخمية ، إذن هذه التحويالت العميقة اليت 
 . االدخارالطلب ستتحول إىل نظام جتميع و تداول 

العامل لقانون املالية لسنة  1970رب ديسم 31ل  93-70من املرسوم رقم  07جاء يف املادة           
املخططة للمؤسسات العمومية جيب حتقيقها بقروض طويلة األجل ممنوحة على  االستثمارات: "أن متويل  1971

الوطين  االدخاراجملمعة من طرف اخلزينة " . و هبذا فاخلزينة ستوفر تداول جزء كبري من  االدخارأساسها مصادر 
 . التقليدينيإدماج متعاملني جدد و حتديد عالقات جديدة مع املتعاملني بتوسيع نشاطها عن طريق 

 إلى يومنا هذا :  1987دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية  انفصال_ مرحلة 4

ا أصبحت اخلزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانني و مراسيم حتكمه وتعترب كهيئة مالية لتحصيل و هن       
 اإليرادات  و تغطية النفقات .
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 المطلب الثالث : وظائف الخزينة العمومية و مهامها .

  الفرع األول : وطائف الخزينة العمومية .

 اخلزينة يف النقاط التالية : حصر وظائفنستطيع   

  1_ أمين صندوق الدولة : 1 

اإليرادات و دفع نفقات الدولة و يكون ذلك من طرف املدراء و املسريين  ترصيدحتقق اخلزينة عمليات            
و هم اآلمر بالصرف و نائب اآلمر بالصرف لإلدارة العمومية نسبة للقانون العام  و السيما احملاسبة العمومية ، 

هذه العمليات يف  هذه العمليات هي جممل القواعد القانونية و احملاسبية اليت تسري املالية العامة ، و تتمثل
و تنبثق من اخلزينة عمليات أخرى تتمثل يف حركات  رادات و الدفع فيما خيص النفقات ؛خيص اإلي ما  اسرتجاع

 حىتمالية تقوم هبا يف  أي وقت و عرب الرتاب الوطين و اليت ميكن تلخيصها أساسا يف تسيري األموال اجلاهزة 
فائض يف سيولة لدى ميكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض األموال يف حالة 

 احملاسبني العموميني. 

يتم يف نفس الوقت مع  الرتصيد ال ،لكن يف فرتة تنفيذ قانون املالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة            
ميكن أن تتحملها . هذا  للسنة ، فاملوارد احملققة ال األخريةألوىل أو دفع النفقات وقد يتم الدفع يف األشهر ا
من سنة ألخرى خالل األشهر الثالثة القروض غري املؤجلة  استهالكالفارق يفسر من خالل إرادة اإلدارة يف 

مع حمسوس تنفيذ نفقات بداية السنة  األوىل من العمل اجلديد حني ذلك النفقات املؤجلة ستعجل بشكل
 مواعيد تفصيل إيرادات الدولة املتواصلة عن تنفيذ النفقات . ختالفا

من جهة أخرى على الدولة أن حتضي بدائرة مالية خاصة متكنها من العمل مببدأ العالج املؤقت ملشاكل          
 اخلزينة و ممارسة عندئذ وظيفية أمني صندوق الدولة .

 

 

                                                           
. 392: فتح هللا يعلو، االقتصاد السياسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  
1
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 مصرفي الدولة : _2

و تتمتع مبحفظة مكونة  ،معىن الكلمة أمتباخلزينة كوهنا مؤسسة مالية للدولة إال أهنا حتقق نشاط بنكي            
عليهم بإيداع أمواهلم مبوجب القانون عند من إيداعات العديد من املمولني يتمثلون يف هيئات مصاحل و خواص 

 احملاسبني العموميني للخزينة .

 وظيفة الوصايا التقنية : _3

تقوم اخلزينة بنوع من الوصايا التقنية على املؤسسات املالية أي بنوك )شركات التأمني( صناديق الضمان            
و تعمل كذلك على الوصايا على املشاريع العمومية االقتصادية املوجودة منذ زمن أو حديثة النشأة  ،االجتماعي

ه الوظيفة ليست مبعىن الكلمة يف حني تتميز أيضا بوظيفة هذ ،اليت جاءت نتيجة اإلصالحات االقتصادية اجلديدة
و التنظيم و إجراء عمليات تقييميه  و حتليلية كما الصدد فاخلزينة تقوم باإلشراف  احلراسة و املراقبة و يف هذا

 تقرتح التصحيحات و التعديالت الضرورية ملشاريعها و مؤسساهتا . 

 _ معالجة اإلختالالت المؤقتة :4

يف حالة ماإذا وقع عجز يف اخلزينة أو عدم توازن بني اإليرادات و النفقات املوجودة يف امليزانية و تتكلف           
 1اخلزينة بتغطبة هذا العجز باللجوء إىل :

 أ_ األموال المودعة في الخزينة : 

قود و من اهليئات ذات امليزانيات ، و تتلقى اخلزينة األموال السائلة من مرفق الربيد و املواصالت أي الن          
املكتتبة هبا يف احلساب اجلاري الربيدي و هذا حبسب  CCPمن امللحقة هلا و اجلماعات احمللية بصفة عامة 

 الذي ألزم كل اهليئات العمومية بوضع رصيدها يف اخلزينة العمومية .  1973قانون احملاسبة العمومية لسنة 

 ب_ أذونان الخزينة : 

هي إال قروض قصرية األجل ،و يصلح إيداع هذه السندات حلصول اخلزينة على السيولة النقدية  و ما         
         ،القصري  la dette flottanteتودع إال على املدى " على خالف الدين  الحيث إن هذه األذونات 

                                                           
. 84المتضمن قوانين المالية ،المادة  1984جويلية  17الصادر في  17-84: قانون المالية العامة  
1
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توجد يف اجلزائر سوى سندات  و ال و تسمى بالدين العامل " املتجمد الذي تودع سنداته على املدى الطويل ،
 اخلزينة اليت تصدر حتت حسابات جارية .

 ج_ سلف بنك اإليداع :

و بنك ينفرد مبهمة طبع النقود بتفويض أي البنك املركزي السابق و هبنك اإليداع هو بنك اجلزائر           
 بطبع نقود جديدة لصاحل اخلزينة .الدولة ، و تتمثل عملية منح سلف إىل اخلزينة فإن بنك اجلزائر يقوم 

 و جيرد بنا أن ننوه إىل أن هذه العملية ال تلجأ إليها الدولة إال يف حالة ما إذ أمل العمليات السابقة نفعا .         

أن طبع النقود بدون زيادة يف الدخل القومي يؤدي إىل التضخم النقدي ، و هذا األخري إذا مل  باعتبار         
 . اقتصاديةيه يؤدي حتما إىل أزمة يتحكم ف

 الفرع الثاني : مهام الخزينة العمومية  .

تتحمل اخلزينة العمومية مسؤوليات العمليات املالية منها عمليات الصندوق أو ذات الطابع البنكي و          
 موال .و إصالح رؤوس األ االعتماداخلزينة مكلفة باستالم رؤوس األموال و تنفيذ األجور و إدراك 

املسموح للخزينة إىل أربعة و الذي قسم العمليات  1966من قانون املالية لسنة  06" قد تضمنت املادة 
 جمموعات : 

 *العمليات ذات الطابع النهائي و املدرجة يف امليزانية العامة للميزانيات امللحقة و احلسابات اخلاصة.

 احلسابات اخلاصة .*العمليات ذات الطابع املؤقت و املدرجة يف 

 *العمليات املنفذة برأمسال و اخلاصة بالدين العمومي على املدى املتوسط و الطويل .

*عمليات اخلزينة و حتتوي من جهة على إصدار و استهالك القروض ذات املدى القصري و من جهة أخرى على 
 1ودائع املتعاملني مع اخلزينة .

    

                                                           
: نصوص متعلقة بالمحاسبة العمومية . 
1
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 لي :ي من بني مهام اخلزينة نذكر ما و

 عتمادات و النفقات املتوقعة .العمليات املالية و اال_ ضمان تنفيذ قانون املالية و القيام ب

 _ تنفيذ عمليات امليزانية املتعلقة باإليرادات و النفقات .

 _ تنفيذ عمليات احلسابات اخلاصة باخلزينة و إبرام قروض مع اجلمهور .

 يف اخلزينة املركزية و اخلزائن الوالئية ._ التكفل بإقرار التوازن احلسايب املستمر 

 _ القيام بالعمليات احملاسبية و متويل اهليئات اإلدارية للدولة .

 _ السهر على جرد األمالك العقارية و املنقولة و صيانتها .

 . االحتياطات_ اإلشراف على توظيف األموال و 

 ألرشيف ._ إدارة الوسائل و تكوين املستخدم و كذلك صيانة و حفظ ا

 1_ ضمان دراسة و تداول األموال ، املوارد ، القيم و  السندات .

و إعداد حساب التسيري و هو احملاسب املباشر للدولة و هو احملاسب الرئيسي املكلف بإنتاج  أمين الخزينة :
 مباشرة من طرف قاضي جملس احملاسبة و له مهمتني أساسيتني مها :  حياسب 

 ة ._ حماسب رئيسي للدول

 _ احملاسب الرئيسي للوالية و املصاحل العمومية التابعة هلا .

أمني اخلزينة بصفته احملاسب الرئيسي للدولة و ينفذ مجيع  المتيازولة : المحاسب الرئيسي للد الخزينةمين / أ1
كما يقوم بتنفيذ كل ،النفقات و املوارد مبيزانية الدولة و احلسابات اخلاصة باخلزينة املودعة صندوق اخلزينة 

و إىل جانب كل هذا فانه ،العمليات املالية للدولة باستثناء تلك اليت يعود تنفيذها مسبقا إىل احملامني األقربني 
 حسابات اخلزينة و اليت تتم من طرف احملاسبني العموميون .يتحكم مركزيا يف حل العمليات املنجزة لصاحل 

  .و املصاحل العمومية التابعة هلا_ أمني اخلزينة هو املكلف الرئيسي للوالية 
                                                           

. 2007-2006: إدريس منصوريه ، منصور شريفة موسى فاطمة الزهراء مذكرة تخرج "المعامالت المالية بين البنك و الخزينة " دفعة  
1
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_ أمني خزينة الوالية يشرف على نفقات الوالية و كذلك املصاحل العمومية التابعة هلا و مركزية مواردها بصفته 
ووفقا  ،اسبني العمومينيعلى عاتق احمل امللقاةة الوالية يف إطار املسؤوليات احملاسب املكلف بضبط حماسبة خزين
بتغطية املوظفني حسب إجراءات فان أمني اخلزينة ملزم  14/10/1985إلجراءات املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 

حيث أن أمني خزينة الوالية يساعده يف مهامه  12/09/1975من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  17املادة 
و هذا فيما يتعلق جبمع العقود املنصوص عليها قانونيا و حيق هلا اختاذ أي قرار  ،وكيل مفوض أو موكليه مفوضني

اخلزينة شرط أن متحصال على التفويض و اإلمضاء أو بالتخصيص حيث ينوب عنه يف حالة ) املرض باسم 
 سابات.أما يف إطار مسؤوليته اخلاصة فهو معرض أيضا للمحاسبة من طرف قاضي احل ؛العطل ،البعثات ...اخل (

 موارد و استخدامات الخزينة العمومية و طرق تمويلها . المبحث الثاني :

 سنتطرق يف هذا املبحث إىل العناصر التالية :            

 _ موارد اخلزينة العمومية و استخداماهتا .

 _ طرق متويل اخلزينة .

 _ دور نقود اخلزينة يف توفري السيولة .

 :  استخداماتهاو  موارد الخزينة العمومية : المطلب األول_

 موارد الخزينة العمومية .الفرع األول : 

ات و النفقات ، تتكلف اخلزينة بتغطية هذا ادعجز يف اخلزينة أي إخالل بني اإلير إذا وقع  يف حالة ما          
)سندات اخلزينة ( ،  وناتأذاالختالل ، وهلذا جيب أن يكون هلا موارد خاصة هبا أي غري ميزانية حتصل عليها من 

سنراه تبعا  ومن ودائع األموال لديها و كذلك من سلف اإليداع أي بنك اجلزائر ) البنك املركزي سابقا أو هذا ما
 1العموم فأهم مواردها هي :. و على 

 

 

                                                           
. 2003 ،67،ص : لطرش الطاهر، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
1
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 : Les fonds déposés_ األموال المودعة في الخزينة 1

تتلقى اخلزينة األموال السائلة من مرفق الربيد و املواصالت أي النقود املكتتب هبا يف احلساب اجلاري            
( و من اهليئات ذات امليزانيات امللحقة األخرى و اجلماعات احمللية بصفة عامة ، ضف إىل   CCPالربيدي )

ألزم كل املؤسسات الوطنية و املختلطة و كل اهليئات  1973هذا أن قانون احملاسبة العمومية اجلزائري لسنة 
 العمومية بوضع رصيدها يف اخلزينة العمومية .

 ( :   Les bons du trésorوات الخزينة )_ أد2

و يصلح إيداع هذه السندات حلصول اخلزينة على السيولة هي عبارة عن قروض على املدى القصري ،          
 ونات ال تودع إال على املدى القصري و تسمى بالدين العائم تعني عليها أن نالحظ بأن هذه األدالنقدية . و ي

*La dette flottante توجد يف  * على خالف الدين املتجمد الذي تودع سنداته على املدى الطويل ، و ال
ونات اخلزينة اليت تصدر حتت حسابات جارية مع العلم بأهنا واجبة االكتتاب من طرف هيئات أد اجلزائر سوى

 1مؤسسة القرض ) البنوك و صندوق التوفري (.

 _ الودائع و الموارد المجمعة :3

 نة من البنك املركزي مقابل القيمة للنقود املعدنية اليت تصدرها ._ حتصل اخلزي

 _ تسيري ودائع حتت الطلب بواسطة شبابيكها .

 2يشكل مورد حقيقي للخزينة . _ تفتح اخلزينة العامة حسابات للشركات العمومية احمللية ، و هذا ما

 : Les avances de banque démission_ سلف بنك اإليداع 4

يف بنك األول بنك اإليداع يف اجلزائر هو " بنك اجلزائر " أي البنك املركزي اجلزائري سابقا ، و هو إذن ال         
أن ننوه إىل  الدولة حيث ينفرد مبهمة طبع النقود بتفويض من الدولة ، و تتمثل عملية منح سلف إىل اخلزينة يف

                                                           
. 142-141حسين الصغير ، دروس في المالية العامة و المحاسبة العمومية ، مرجع سبق ذكره ، ص :  
1
  

. 78: بخراز يعدل فريدة ، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
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طبع النقود بدون زيادة يف الدخل القومي يؤدي إىل التضخم  هذه العملية ال تلجأ إليها الدولة ، باعتبار أن
 1النقدي وهذا األخري إذا مل يتحكم فيه يؤدي إىل أزمة اقتصادية .

 _ اللجوء إلى المؤسسات المالية:5

 اخلزينة العامة على املوارد من البنك املركزي من مصدرين .حتصل             

مصاريف اخلزينة ، ساعد البنك املركزي اخلزينة العامة بتقدمي قروض مؤقتة  _ عند اختالل زمين مؤقت بني موارد و
 أي تسبقات .

، يف هذه احلالة تأخذ مساعدات البنك املركزي اسم  املاليةوقوع عجز حقيقي و هنائي حمدد يف قانون عند _ 
العادية للدولة امليزانية السابقة من املوارد  %10قروض اخلزينة العامة ، املبلغ احملدد يف قانون القرض و النقد ب 

 . 90_10من القانون  78يوم املادة  240على أن تسدد يف مهلة 

كما ميكن البنك املركزي أن يساعد اخلزينة العامة بانتهاجه ساسية السوق املفتوحة النشيطة ، أي               
يف اجلزائر املبلغ اإلمجايل للعملية اليت يقوم ، حيدد قانون القرض و النقد شراء السندات العامة يف السوق النقدي 

من قانون النقد و  77من موارد الدولة للميزانية السابقة ،  %20هبا البنك املركزي على السندات العامة ب 
 . 2003و املعدل يف سنة  1990لسنة  10_90القرض 

ك و املؤسسات املالية املتخصصة مثل اخلزينة العامة على موارد من البنو مع اإلشارة إىل آن حصل             
 2مؤسسات التأمني لكن جيب معرفة أن هناك سقف لالكتتاب من طرف البنوك .

 استخدامات الخزينة العمومية :الفرع الثاني :

 الخزينة بصفتها ممول لدولة : *

فنالحظ إن الدولة تتدخل أكثر فأكثر فيما  االستقاللإذا تأملنا يف قوانني املالية اليت تعاقبت منذ         
يتعلق بالعمليات املالية و هكذا أصبحت تعمل يف كثري من األحيان مؤسسة مصرفية مبعىن أهنا تلجأ كثريا 

 للحصول على موارد مالية . و يف نفس الوقت متنح قروضا و تكتب كمسامهات ، مع إىل االقرتاض

                                                           
.  142بة العمومية ، مرجع سبق ذكره ، ص: حسين الصغير ، دروس في المالية العامة و المحاس 
1
  

. 80-79بخراز يعدل فريدة ، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي ، مرجع سبق ذكره ، ص :  
2
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  تلجأ إليها اخلزينة بواسطة مؤسسات مصرفية مثل البنك اجلزائري العلم بأهنا فيما خيص هذه األخرية قد
 و التنمية .

و املستفيدون من هذه التمويالت املتمثلة  يف سلف و قروض هم على سبيل املثال : اجلماعات        
 ، الفالحون ، املؤسسات الوطنية .... احمللية ، املستشفيات ،صناديق التأمني 

 *قروض للمؤسسات و الخواص. 

 * مساعدات للمؤسسات العامة : 

املؤسسات املالية املتخصصة غري اخلاضعة للقانون البنكي هي تلك املؤسسات اليت تدخل يف الدائرة           
 النقدية للخزينة العامة .

 خالل اجلدول التايل :و يف األخري ميكننا توضيح أهم موارد و استخدامات اخلزينة العمومية من         

 : املوارد و االستخدامات للخزينة العامة 1جدول رقم 

 وارد املستخدامات                                                  اال               
 _ ودائع موارد جممعة .          _ متويل اإلدارات للدولة .                       

 *نقود معدنية .                            (. %90) _ اجلماعات احمللية
 *صكوك بريدية .                        _ قروض للمؤسسات و اخلواص .
 *أدونات اخلزينة .                        _ مساعدات للمؤسسات العامة .

 *ودائع اإلدارة و املراسلني .                                                           
 قروض يف السوق املالية ._                                                           
 ة _ عالقة مع املؤسسات املالي                                                          

 *البنوك و الشركات املالية .                                                               
 * البنك املركزي .                                                               
 * مؤسسات أخرى.                                                               
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 . العمومية  المطلب الثاني : طرق تمويل الخزينة

 ؟. كيف ميكن للخزينة االختيار بني التمويل النقدي و التمويل املايل

إىل أموال لتغطية العجز الناتج عن حتقيق قوانني املالية السنوية باإلضافة إىل  حتتاج_ املعروف عادة أن اخلزينة 
 . السابقةعلى السنة  اإليرادات املرتتبة املصاريف 

دراسة _ إذن احلاجة للتمويل تنشأ من اخللل بني املوارد و املصاريف بشكل مؤقت و هنائي يبقي للخزينة 
 األسلوب الذي حيصل به عن األموال .

_ اللجوء إىل االدخار علما أن هذا يؤدي إىل حتويل االدخار من السوق املايل ، زيادة على استغراق وقت طويل 
 يتحقق.حىت 

_ يف حني أن التدخل يف السوق النقدي يوفر النقد فورا ، أو اللجوء إىل اإلصدار النقدي مع خطر الزيادة يف 
 الكتلة النقدية .

 1يظهر مما سبق أن للخزينة العامة متويل نقدي و متويل مايل . 

 _ التمويل النقدي للخزينة العامة :  1

خزينة العامة على دورها كمتعامل مايل للدولة ، أي أهنا صندوق جيمع كل تركز النظرية التقليدية لل           
امليزانية، و يقوم بدفع املصاريف امللزمة على الدولة كمتعامل غري بنكي ، تسري اخلزينة العامة الديون العامة  إيرادات

 من واجباهتا للتمويل .باللجوء إىل النظام  املصريف لتغطية جزء 

تحليل الديناميكي له دور اخلزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية للخزينة ، فإهنا تعترب بنكا ألن هلا أما ال          
 إمكانية خلق النقود املعدنية و بذلك فهي متويل نقديا جزءا _ ضئيال _ من استخداماهتا .

وض يف السوق النقدي و املايل ( إضافة إىل ذلك فإن اخلزينة العامة حتتوي على موارد عديدة ) ودائع ،قر           
 منبعهما قد يكون  نقدي أو مايل .

                                                           

.87.ص2005/2006 ضويفي امال ،بعويشي فاطمة ،دور الضرائب يف متويل اخلزينة العمومية ،مذكرة ماسرت، املدية 1  
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 _ مساعدات البنك المركزي للخزينة العامة :

 صفتني : مساعدات مباشرة و مساعدات غري املباشرة .تأخذ هذه املساعدات 

هي موضوع اتفاق بني سلطات البنك و الدولة ، و خيصص هلا بند يف ميزانية البنك املركزي :قروض  األولى :
تستفيد منه من جراء تغيري سعر ميكن للخزينة أن  و ما Planche à Blletللخزينة العامة ، متثل ميكانيزم  

 الصرف .

  . Bons de trésorأدونات اخلزينة  Prise de pensionتتمثل يف الشراء أو األخذ ألجل  الثانية :

تشارك البنوك الثانوية في التمويل النقدي للخزينة العامة لالكتتاب ألدونات الخزينة على حساباتهم _
 الجارية : 

العملية قد تؤدي مباشرة إىل إصدار نقود مركزية أو بصفة غري مباشرة إىل ارتفاع الكتلة النقدية .       هذه            
فة غري مباشرة إىل ارتفاع الكتلة النقدية إذا ذهبت النقود إىل تغذية ودائع بنكية األمر الذي يؤدي إىل حترير و بص

مفعول مضاعف الودائع ، فتزيد الكتلة النقدية بذلك ، لكن إذا ذهبت النقود الناجتة عن اكتتاب االدونات 
 ي فهذا يزيد من الكتلة النقدية . للخزينة إىل امتصاص جزء من الدين العام جتاه البنك املركز 

 _ التمويل المالي للخزينة العامة :  2

 يتم هذا بثالث طرق أساسية هي : 

 مكتتبة من طرف اخلواص و املستجدة موضعيا.:   sur formuleأدونات الخزينة  إصدار_ 

اللجوء إىل ودائع أو اكتتاب أدونات اخلزينة على  : Emprunt nationalقرض للدولة  صدارإ_ 
 احلساب اجلاري من طرف صناديق االدخار .

 تشارك يف السوق النقدي بصفة مباشرة و بصفة غري مباشرة . العامة و السوق النقدي :الخزينة _ 

 طريق*تشارك اخلزينة العامة يف السوق النقدي عندما تصدر أدونات تكتتب من طرف املؤسسات املالية عن 
املناقصة ، متتص بذلك اخلزينة جزء من سيولة السوق و يؤدي ذلك إىل رفع الطلب على البنك املركزي يف عملية 

 إعادة التمويل .



الخزينة العمومية  عموميات حولالفصل األول                                                                    

 

 
15 

تؤدي إىل حتويل النقود من الدائرة البنكية إىل دائرة اخلزينة العامة  *تؤثر اخلزينة على السيولة البنكية عند كل عملية
 " دفع الضرائب و الغرامات " التحوالت البنكية لفائدة الربيد و هي عمليات تنقص من سيولة البنك .

رة نستخلص أن نشاط اخلزينة ، عامل لسيولة البنكية ، يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقد          
النظام املصريف على التدخل يف السوق النقدي ، هذا أظهر اخلزينة العامة يف نفس الوقت كمساهم و كعامل مؤثر 

 1لسوق النقدي .ايف 

 المطلب الثالث : دور نقود الخزينة في توفير السيولة .

( تتكون من النقود القانونية املوجودة يف التداول ،  MIيف النظام النقدي اجلزائري ، املتاحات النقدية )           
و الودائع حتت الطلب لدى البنوك ،و الودائع حتت يدي البنوك ،و الودائع حتت الطلب لدى كل من حماسيب 

يسمى بنفوذ اخلزينة ، هذه األخرية تعترب مهمة من وجهة نظر التحليل  اخلزينة و مركز الصكوك الربيدية ، أو ما
 .النقدي 

و هي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة اليت هلا مؤسساهتا املالية اخلاصة هبا مثل           
مراكز الصكوك الربيدية . ميكن القول أن نقود اخلزينة تعترب كامتياز يوفر هلا السيولة ، و مبا أن اخلزينة  ليست 

ذي جيعلها تتعارض ملشاكل السيولة فتلجأ ملعاجلة هذا املشكل يف إطار وحدها يف الدائرة النقدية العامة ، األمر ال
إىل تداخل الدوائر النقدية اليت يتكون منها النظام النقدي عن طريق خمتلف تسيريها املايل و النقدي ،مما يؤدي 

 التدفقات املالية و النقدية اليت تلجأ إليها اخلزينة العامة .

 _ عالقة دائرة الخزينة بمختلف التدفقات النقدية : 1

تتم تغذية دائرة اخلزينة من خالل التدفقات امليزانية اليت تكون يف شكل ضرائب و رسوم و مداخيل األمالك 
 الوطنية و غريها ... إخل . باإلضافة إىل تدفقات مراسلي اخلزينة اليت تكون يف شكل ودائع حتت الطلب و هي

هة نظر املالية ، قروض ممنوحة للدولة ، اليت تقوم حبقها يف التداول ضمن تدفقات امليزانية عن طريق متثل من وج
 2خمتلف قنوات اإلنفاق العام .

                                                           

86 -82يعدل فريدة ، تقنيات و سياسات التسيري املصريف ، مرجع سبق ذكره ، ص بخراز :   1
  

2
العلوم االقتصادية و علوم :أحمد معيوف، الدين العمومي الداخلي وتدخالت الخزينة في السوق النقدية، حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في  

 . 2001التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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 الخزينة ببنك الجزائر :دائرة  _ عالقة1_1

يف إطار قانون  الدولة،تتمثل املهمة التقليدية للخزينة العمومية يف تنفيذ اإليرادات و النفقات مليزانية           
 1من مرافق الدولة .املالية السنوي و هو بذلك ال يتمتع  بشخصية معنوية مستقلة بل يعترب مرفقا عاما 

أدخل قانون النقد و القرض منطا جديدا لتنظيم العالقة بني بنك اجلزائر و اخلزينة العمومية ، و مع تبدل           
، وبدأ ط تنظيم االقتصاد و تناقض أعباء و مهام اخلزينة مقارنة بالفرتة السابقة االقتصادية و من األهداف السياسة 

تعريف العالقة اجلديدة بأبعاد اخلزينة أوال عن مركز نظام التمويل ، و إعادة  البنك املركزي بعد ذلك و بشكل 
 2فعلي إىل قمة النظام النقدي .

املنفذ سواءا  مباشرة أو بكيفية غري مباشرة و بواسطة املؤسسات و حاليا تظهر اخلزينة العمومية مبظهر          
 املتخصصة كإحدى أدوات تنفيذ للمحافظة الوطنية للتخطيط.

القانون اجلزائري ووفقا للمواد و أخريا فإن اخلزينة العمومية تقدم أسهما متثلها باملسامهة و يف           
حددت تلك العالقة الوظيفية بني البنك املركزي و  من القانون املصريف قد 213_212_211_121_104

 3اخلزينة العمومية.

و على هذا األساس فإن القروض اليت ميكن النقد و القرض إىل أن اخلزينة ميكن أن تستفيد من تسبقات          
يزانية فقط كحد أقصى. و ذلك من اإليرادات العادية مل %10البنك املركزي خالل سنة مالية معينة يف حدود 

يوما أو غري متتالية خالل  240الدولة املسجلة يف السنة املالية السابقة و جيب أن ال تتجاوز مدة هذه التسبقات 
 السنة الواحدة كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة .

على سندات  كما ميكن أن يتدخل البنك املركزي يف السوق النقدي ليجري عمليات ) بيع أو شراء (            
من اإلرادات   %20عامة تستحق يف أقل من ستة أشهر ، و ال جيوز أن يتعدى املبلغ اإلمجايل هلذه العمليات 

 4العادية للدولة املسجلة يف ميزانية السنة املالية السابقة .

                                                           
. 74، ص  2004: محفوظ لعشب ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  
1
  

.  213-212، ص 2003: الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  
2
  

. 75ق ذكره ،ص : محفوظ لعشب ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ، مرجع سب 
3
  

. 1990أفريل  10المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  10-90من القانون  77: المادة  
4
  



الخزينة العمومية  عموميات حولالفصل األول                                                                    

 

 
17 

ضروريا لتسوية حاجته و ميكن للبنك املركزي دائما أن يبقى لدى مركز الصكوك الربيدية أي مبلغ يراه            
 1املتوقعة ،  و بطبيعة احلال جيوز للخزينة استعمال هذه األموال على أن تكون جاهزة حاملا يطلبها .

 عالقة دائرة الخزينة بالجهاز المصرفي :  2_1

خلزينة أو تنشأ هذه العالقة عن طريق التحويالت النقدية اليت تتم من دائرة البنوك التجارية إىل دائرة ا           
 العكس ، و ذلك من خالل احلسابات اجلارية املفتوحة ملختلف البنوك التجارية .

      فعلى مستوى البنك املركزي حيث يقوم هذا األخري بالتسويات بني دائرة اخلزينة و الدائرة املصرفية ،          
و يف هذا اإلطار فإن كل العمليات املتبادلة بني اخلزينة و اجلهاز املصريف ، يكون هلا تأثري على سيولة إحدى 
القطاعني )قطاع اخلزينة ، قطاع اجلهاز املصريف ( و ذلك حسب اجتاه التدفق فكل عملية تؤدي إىل حتسني من 

النقدي ؛ و يف حالة نقص السيولة على مستوى سيولة اخلزينة و العكس ، و هذا ما يؤثر على سيولة السوق 
السوق، فإن اخلزينة بإمكاهنا اللجوء إىل معهد إصدار اخلصم أو وضع حتت نظام األمانة من طرف بنك اجلزائر ، 
السندات املكفولة ، و املكتتب هبا لصاحل حماسيب اخلزينة ، أو للحصول على التسبقات املباشرة هذه التسبقات هلا 

توازن اخلزينة و أحيانا تعكس خلاصة من وجهة نظر السياسة النقدية ألهنا تعترب كمؤشر عن اختالالت أمهيتها ا
 املرتاكم كما قد يلجأ البنك املركزي لتعويض . امليزاينالعجز 

النقص يف السيولة إىل تقنية السوق املفتوحة من خالل شرائه لسندات اخلزينة اليت هي حافظات البنوك          
 جارية ، أو إىل تقنية الكفالة ، و بذلك تستعيد السوق النقدية سيولتها من خالل حتسني سيولة البنوك .الت

 _ تداول نقود الخزينة : 2 

تتكون نقود اخلزينة من الودائع حتت الطلب لدى مراكز الصكوك الربيدية ، و أرصدة احلسابات اجلارية            
املفتوحة للمؤسسات و اخلواص على مستوى حماسيب اخلزينة ، حيث تتدرج أمهيتها يف إطار التسديدات                     

 (les règlement اليت تتم ضمن الدائرة النقدية اخلاصة )  باخلزينة ، حيث مسح هلا بتجنب استعمال نقود
 البنك املركزي ) النقود القانونية ( سواءا يف شكل أوراق نقدية أو من خالل التحويل من احلساب اجلاري املفتوح 

 2للخزينة مبعهد اإلصدار .

                                                           
. 213: الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص  
1
  

. 117: أحمد معيوف ، الدين العمومي الداخلي و تدخالت الخزينة في السوق النقدية ، مرجع سبق ذكره ص  
2
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ة ، يف إطار تنفيذها إن هذا التنظيم يف الدفع ، و الذي من خالله تستطيع اخلزينة دفع النفقات العام         
لقوانني  املالية دون استعمال نقود البنك املركزي ، يعترب كعامل أساسي من وجهة نظر تسيريها النقدي ، و إن  

 كان يصطدم مبحددات لقدرة اخلزينة احملدودة على خلق النقود.

الربيدية ، و اخلزينة العامة تتجسد  إن العالقة املوجودة بني إدارة الربيد و املواصالت املسري ملراكز الصكوك        
( إذ تعترب  Acctمن خالل احلساب املفتوح للربيد و املواصالت على مستوى الوكالة احملاسبية املركزية للخزينة )

هذا الرتكيز احلاسيب لألموال ، كتطبيق ملبدأ املالية العامة و املتمثل يف حدود الصندوق ، و هو يطبق على مجيع 
 لية للدولة .املصاحل املا

 و على العموم ميكننا تبيان مسألة تداول نقود اخلزينة من خالل الشكل التايل :      

 : تداول نقود اخلزينة 1شكل رقم 

 1ن 1ن 

 

 

 

 

             1تبادل السيولة ن                          1ن 

 2ن 2ن                   3ن                   1ن 

 أجور                                     3ن

  

 1ن

 : نقود البنك املركزي .1ن

 البنك المركزي

الجهاز المصرفي ) البنوك  الخزينة

 التجارية(

 المؤسسات غير المالية  المؤسسات العائالت
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 : نقود مصرفية ) ودائع حتت الطلب (. 2ن

 ن : نقود اخلزينة .

 النقدي للخزينة :_ حدود التدخل 3

احلدود النظرية خللق نقود اخلزينة )نقود الودائع ( تتحدد من خالل عجز اخلزانة ، أي عن طريق أرصدة           
يتضح ومي و إعادة متويل املديونية ، و تنفيذ قوانني املالية ، هذه األخرية اليت تضاف إليها أعباء اهتالك الدين العم

 ة ، حيث جندها تعتمد يف متويلها النقدي غري املصريف على جزء من الودائعهذا من خالل عمليات اخلزين
ملراسليها ، وهي تتمثل رئيسيا يف الودائع اليت يكوهنا األشخاص و املنشآت لدى شبكة اخلزينة العمومية و منها 

 1احلسابات الربيدية و الودائع يف احلسابات املفتوحة لدى نفسها .

  تكون اخلزينة ملزمة هبا ، و اليت حتد من قدرهتا على خلق النقود ميكننا تلخيصها فيما يلي :إن املعايري اليت       

ليس هناك أي مربر لقيام اخلزينة بعملية خلق النقود ، إذا كانت متلك موارد سائلة و كافية لتغطية احتياجات  _1
متويلها ، و هلذا جند أن عمليات اخلزينة ، آخر ما تلجأ إليه اخلزينة العمومية يف متويلها غري املصريف ، هي الودائع 

 ربيدية اجلارية و حسابات اخلزبنة .حتت الطلب و اليت تتمثل يف أرصدة احلسابات ال

مبادئ التسيري املصريف : و السيما فيما يتعلق بقواعد احلذر ، أن حتتفظ اخلزانة بنقود سائلة )نقود قانونية (،  _2
باعتبارها هيئة مصرفية ميكن مقارنتها ببنوك اإليداع ، و ذلك ملواجهة عمليات السحب اليت يقوم هبا املنخرطون 

 النقدية ، و هلذا جند اخلزينة ال تلجأ إىل استعمال الودائع اجلارية إال يف حدود .يف دائرهتا 

 

 

 

 

 
                                                           

. 96، ص 1999: هني أحمد ،العملة و النقود ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  
1
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 :خالصة الفصل 

من خالل دراستنا هلذا الفصل توصلنا إىل أن مصلحة الدولة اليت تتضمن و تتمكن من حفظ أكرب               
نات املالية اإليرادات    حفظ التواز التوازنات النقدية و املالية من خالل القيام بالعمليات اليت تلعب دورا هاما يف 

لدى البنك املركزي و بإمكانه استغالله يف  و بواسطة الكتلة النقدية اليت حتتفظ هبا يف حساباهتا و النفقات
 دها .االستثمارات و احلصول من ورائها على األرباح تضيفها الدولة إىل رصيدها املايل و بالتايل زيادة موار 

 



 مقدمة الفصل                                             

ان املكلف بالضريبة كثريا ما يلجا اىل حيل وتصرفات من اجل التخلص من دفع الضريبة و هذا ما يعرف 
 "بالتهرب الضرييب "فالتهرب الضرييب جرمية تعرفها معظم اجملتمعات ، باعتبارها وجدت بتواجد الضريبة نفسها 

 من اهم انشغاالت املشرع الهنا هتدد وجود النظام الضرييب و تقلل من امهيته  .و هي 

ومبا ان التهرب الضرييب اصبح حديث الساعة و مصطلح متداول يف الساحة الوطنية تتقاسم دراسة كل من العلوم 
و ذلك باقرتاح تعريف جامع التقنية و القانونية ، حاولنا يف دراستنا التعرف بالتفصيل اىل ماهية التهرب الضرييب ، 

له و معرفة  اسبابه وتكييفه القانوين ومىت كنا امام خمالفة جنحة او جناية ضريبية وهذا ما ادى اىل انتشار التهرب 
 الضرييب و تاثريه على كل اجلوانب االقتصادية ، املالية ،االجتماعية و السياسية و التقنيات املستعملة فيها .

و املعنون مبدخل عام للتهرب الضرييب و اعطاء نظرة شاملة حول ماهية التهرب الضرييب ومن خالل هذا الفصل 
 واالجراءات املتخذة هلا من خالل املبحثني :

 ماهية التهرب الضرييب .-

 االجراءات املتخذة حملاربة التهرب الضرييب .-
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 ماهية التهريب الضريبي :المبحث االول
يب وسيلة يلجأ اليها املكلف بالضريبة من أجل عدم رفع احلقول امللقاة عاتقة ،اذا يرى  ييشكل التهريب الضر      

رغم أن الضريبة هي فعل اخضاع فإن التهريب  Andee Margairez  Rager Merkliكل من 
الضرييب يرتجم رد الفعل املعتاد للمكلف بالضريبة الذي يعلن أنه اخضع لزيادة يف االقطاع.وهذه الظاهرة هي من 

أهم انشغاالت املشرع ألهنا هتدد النظام الضرييب كما نعلم أن الضريبة تلعب دوراها يف اجملال االقتصادي 
 الرئيسي لتمويل خزينة الدولة.الد،فهي املصدر واالجتماعي للب

ويرتتب على التهريب الضرييب انعكاسات سلبية على االقتصاد الوطين .والسياسة  التنموية اليت تسطرها الدولة 
 وعليه سنحاول من خالل هذه الدراسة.

  .1ب الضرييب وهذا بعد التطرق اىل أنواعهحتديد مفهوم التهر 
 :تعريف التهرب الضريبي وأنواعه  المطلب األول

 :تعريف التهرب الضريبيالفرع األول    
تعددت التعريفات املتعلقة بالتهرب الضريب واختلفت وجهة النظر بني كل من الباحثني القانونني            

 الضرييب يف حالة مانب القانوين للتهريب أن رجال القانون يؤكد ون على اجلاواالقتصاديني يف هذا املوضوع.حني 
قتصاد ال جيدون فرق بني ومييزون بني أنواعه ،أما رجال اال إذا كانت الطرق املستعملة مشروعة أو غري مشروعة

 نوعها. كان التهريب من حتمل عبء الضريبة وأي  صور  ويؤكدونأنواع التهريب الضرييب 
ت املادية وكل العمليات احملاسبة وكل وعرف التهرب الضرييب بأنه:"كل التصرفا Camilفجاء            

احملاوالت اليت يلجأ إليها املكلف بالضريبة أو غريه من أجل التخلص من الضريبة"وكذلك تعريف أخر:"التهرب من 
 .2بدفعها" االلتزامالضريبة هو التخلص بإحدى الرسائل املختلفة من 

  

                                                           
1
Margairez (A) et Marti(R), La fuite devant l’import et les contrôleurs, de fiscalité, p05  

 233ص ،1972 ،لبنان  ، دار النهضة العربية،المالية العامة و السياسة المالية ،فوزي عبد املنعم 2
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ما نالحظه من خالل هذين التعريفني أهنما يعرفان على أساس بعض الطرق اليت يستعملها املكلف بالضريبة من 

أجل التخلص من دافع الضريبة املستحقة دون اإلثارة اىل الضرر الذي حيدثه التهرب الضرييب باإليرادات العامة 

رب من الضريبة هي ظاهرة حياول فيها املكلف بالضربة الدكتور فليح العلي"التهلتمويل اخلزينة العمومية كما عرفه 

 .1"عدم دفعها كليا أو جزئيا بعد حتقق واقعتها املنشئة

من خالل هذا التعريف نرى أن الدكتور جعل حتقق الواقعة املنشدة شرط التحقق هترب ضرييب.لكن            

خنافه الرأي ألننا نستطيع أن نكون أمام هترب ضرييب دون حتقق الواقعة املنشئة ،كما هو الشأن بالنسبة للجوء 

 لضريبة مرتفعة. جتاري خاضع لضريبة منخفضة وترك النشاط اخلاضعاملكلف بالضريبة اىل نشاط 

 :أنواع التهرب الضريبيالفرع الثاني   

هو ختلص املكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات املوجودة يف التشريع التهرب المشروع:  (1

)قد يكون الضرييب الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك خمالفة للنصوص القانونية 

املشرع لتحقيق بعض الغايات االقتصادية واالجتماعية كان بعض املؤسسات الصناعية ضمن مقصودا طرف 

واملنصوص عليها يف القانون جتنبا ألداء ضريبة االنتاج او التهرب  شروط معينة تشجعها إلنشاء هذه املؤسسات(

حب الشركة قرابة من من ضريبة الشركات ذلك من طريق توزيع هذه األخرية على شكل هبات للذين تربطهم بصا

 .2الدرجة األوىل وهو على قيد احلياة حىت ال ختضع بعد وفاته تلك األموال الضريبة الشركات

 التهرب غير المشروع:"الغش الضريبي" (2

اجلبائي قصدا هو هترب مقصود من طرف املكلفني وذلك عن طريق خمالفتهم عمد األحكام القانون          

ستحقة عليهم إما باالمتناع عن تقدمي أي تصريح بأرباحه أو بتقدمي تصريح ناقص أو منهم عدم دفع الضرائب امل

                                                           

.123.ص 2003سنة  ،املالية العامة والتشريع املايل والضرييبفلبح العلي )عادل(  1  
40، ص1944،املاليةالعامة،اجلامعة املفتوحةمبادئ منصور ميالد يونس،  2  
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واإلطالع على  القوانني اليت متنع الدوائر املاليةجتاذب أو إعداد سجالت وقيود مزيفة أو االستعانة ببعض 

 .ية االرباح إلخفاء قسم منهاررر حقيق

هذا النوع حيدث يف نطاق حدود الدولة املوجودة هبا حبيث تكون أفعال التزوير اليت يقوم  التهريب المحلي:  (3

هبا املكلف ال تتعدى هذه احلدود أما باستقالل الثغرات املوجودة يف النظام اجلبائي أو بطرق وأساليب أخرى 

يام بالتصرف املنشئ للضريبة عن القالتهرب عن طريق االمتناع يسمى "التجنب الضرييب"يؤدي امتناع الفرد مثل:

 حىت يتجنب دفعها.

كان يرفض استرياد بعض السلع األجنبية لتفادي الضرائب اجلمركية او يرفض استهالك سجائر حىت يتجنب دفع 

 الضريبة.

وهذه الصورة من صور التهرب اذا يتمثل يف العمل على التخلص من دفع الضريبة يف بلدها التهريب الدولي:  (4

التهرب غري القانوين للمداخيل واألرباح اليت من املفروض أن ختضع لضريبة البلد اليت حققت فيه فعال عن طريق 

 .1 اىل بلد أخر يتميز بضغطه اجلبائي )املنخفض(

    أسباب التهرب الضريبي وأثاره: الثانيالمطلب 

التهرب الضرييب يقوم على هرم من اعترب البعض أن "التهرب الضرييب نزيف دموي لالقتصاد الوطين"واذا كان 

يكون التهرب نتيجة  خيتلف باختالف التشريعات وكذلك العوامل النفسية واالقتصادية فإن تعينها وحصرها

 2 العوامل تشريعية وأخرى ادارية.

 :االسباب النفسية واالقتصادية

من االسباب املساعدة على تفشي ظاهرة التهرب الضرييب بروز الدوافع النفسية واالجتماعية املوروثة من           

بعض االعتقادات اخلاطئة عن مفهوم الضريبة ويرجع البعض ذلك اىل ضعف املستوى االخالقي والوعي الضرييب 

                                                           

.210،ص 2006،اجلزائر، 2ط املطبوعات اجلامعية،وان يعلي زغدود،املالية العامة،د  1  

.183،ص1998غازي عناية،املالية العامة والتشريع الضرييب،دار البيارق،عمان،  2
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ر األسباب االقتصادية اليت تلعب دورا هو أساس كل هترب يلجأ اليه الفرد.اىل جانب األسباب النفسية ترب الذي 

 هاما يف تفاقم ظاهرة التهرب الضرييب

للعامل النفسي امهية بالغة يف أداء املكلف لوجباته اجلبائية ويتجلى ذلك يف مدى اقتناع   االسباب النفسية:  .1

 اما منه يف متويل  كل مكلف وفهمه من واجباته االجتماعية دفع الضريبة ومعرفته لقيمتها اليت يتعني عليه استه

 االتفاق العام للدولة.برامج 

فضعف مستوى الوعي الضرييب يتناسب عكسيا مع الشعور الوطين بتحمل املسؤولية وأعباء الدولة اذا            

يرجع اخنفاض الوعي الضرييب لإلنفراد يف الدولة املتخلفة اىل عدم اكتمال أجهزهتا وأنظمتها الضريبية يف غياب 

ة ودور الدولة يف السهر على حتقيق لعب وسائل االعالم لدورها يف توعية االفراد وتبصريهم بأمهية الضريب

وتأمني مستقبلهم ويرجع ذلك ايضا من جهة أخرى اىل بعض احلوافز واالعتقادات النفسية الراسخة يف رفاهيتهم 

 1االذهان واليت ميكن حصرها يف مايلي:

ه احلالة وجه من ـــــ ان االعتقادات الضريبية أداة افقار الشعوب ليأيت التهرب من دفعها يف هذه يف هذه يف هذ

أوجه املقاومة،ويرجع هذا االعتقاد السائد بالنسبة للمجتمع اجلزائري اىل اسباب تارخيية بدء من االستعمار 

الفرنسي بينما كانت الضريبة الوسيلة األكثر ناجعة ملصادرة ممتلكاته وخرياته حىت ال يصبح لديه وسائل الدفاع 

 واملقاومة.

ــــــ اعتقاد البعض أن التهرب من دفع الضرائب املفروضة عليهم ال يعد تصرف ال اخالقيا وتربيرهم يف ذلك أن 

 تقرهبم هذا إال بشكل خسارة ألحد.

سيادة االعتقاد الديين بعدم شرعية الضريبة مادامت ال تعتمد على مبادئ عقائدية لتبقى هذه احلجة منفذا ـــــ 

 كلفني ومربزا هلم لإلخالل بالتزاماهتم اجلبائية.للتهرب لكثري من امل

                                                           

.26،ص 1999 يف العلوم االقتصادية،فرع النقود املالية العامة،دفعة ريي،التهرب يف اجلزائر،رسالة ماجسترضا بوعزيز   1
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فوزي:"كلما زاد الوعي املايل ضعف الباعث عن التهرب،وبالعكس كلما ضعف الوعي املايل كان عبد املنعم 

 1الباعث النفسائي على التهرب من الضريبة قويا وملموسا".

الوعي القانوين مبعىن ان املمول عندما خيالف ويعتقد باهر حممد عتلم:"أن الوعي الضرييب يعترب اقل تقدما من 

 2القوانني الضريبية ال يشعر أنه يرتكب امثا يف حق اجملتمع كشعوره عندما يقتل او يسرق غريه

 االسباب االقتصادية: .2

إن األوضاع االقتصادية العامة اذا كانت متدهورة فإهنا جتعل املكلف يف وضعية اقتصادية مزرية وغالبا            

ما تكون االقتصادية هلا عالقة باملكلف بالضريبة وهذا راجع لكون الدولة ترفع من الضرائب ألهنا يف ازمة مما 

جيعلها تزيد من االيرادات ويرجع هذا سلبا على املكلف بالضريبة وهو ما جيعله يلجأ اىل التهرب ،ونستخلص من 

 االقتصادية للمكلف والوضعية االقتصادية العامة. هذا أن االسباب االقتصادية تنقسم اىل قسمني:مها الوضعيه

 الوضعية االقتصادية للمكلف بالضريبة: .أ 

يف اغلب األحيان جند أن الوضعية االقتصادية للمكلف تكون سببا يف وجود هذا األخري اىل استعمال         

قصد التهرب من دفع الضرائب املفروضة عليه ويظهر ذلك جليا يف أوقات الكساد واألزمات املالية طرق احتيالية 

اليت متر هبا املشاريع التجارية واالقتصادية وما يرتتب عنها من ضعف يف املداخيل وتصبح بينها الضريبة قاسية 

خروج من هذه الوضعية االقتصادية الشئ مما يدفع املكلف اىل حماولة جتنب أداء ما عليه من ضرائب للبعض 

 .3واحلفاظ على مؤسساته خوفا من افالسهااملزرية 

 

 

                                                           

.226،ص1972العامة والسياسة املالية،دار النهضة العربية،دون ط،مصر،عبد املنعم فوزي :املالية   1  
.216،ص 1،1991ط:املالية العامة،جامعة القاهرة،باهر حممد علتم  2  
.65عوادي مصطفى،رحال نصر،مرجع سابق،ص   3
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 . الوضعية االقتصادية العامة:ب

ظاهرة التهرب  التأثري البالغ علىيكون لطبيعة األوضاع االقتصادية العامة يف فرتة معينة  كثريا ما          

ومقدرهتم الشرائية مما يقلل من درجة حساسيتهم  الضرييب ،ففي فرتة االزدهار االقتصادي تزداد مداخل األفراد

ك بإدماجه يف مثن السلع واخلدمات الرتفاع األسعار ،الشئ الذي ميكن املكلف من حتمل العبء الضرييب وذل

  املقدمة.

  االنتاجية عن تلبية احلاجات الضرورية اليت تطلبها حياة األفرادأما يف فرتات الركود االقتصادي حث جتذر اآللة   

 وسري أنشطتهم نتيجة نقص أو ندرة السلع واملنتجات ،وتكون احلكومة جمربة مثل هذه احلاالت على تنظيم  

النقص احلاصل غري أن التجارب أثبتت يف حاالت  السوق من خالل استرياد ما يلزمها من  سلع وخدمات لتغطية 

من إجراءات فإهنا تأول الصفات يف جمملها اىل انتشار السوق املوازية أو ما يعرف بالسوق كهذه ورغم ما يتخذ 

 السوداء،أين نقلت الصفات احملققة فيها من مراقبة اإلدارة اجلبائية.

واليت أحدثت اضطرابا يف الدول البرتولية بــ  1986لبرتولية سنة ولتوضيح ما ذكرناه نأخذ على سبيل املثال األزمة ا

من ميزانية الدولة مما يناسب اضطرابا يف التجارة احمللية اخلارجية وتقلصت بالتايل املوارد املالية لتمويل  % 54,18

 اجملال الصناعي والتجاري وحىت اخلدمات مما أحدث ركودا يف االقتصاد الوطين.

 التشريعية واإلدارية:االسباب 

بعد االستقالل وجدت اجلزائر نفسها يف فراغ قانوين هائل يف مجيع اجملالت سيما يف امليدان املايل االمر الذي 

صه مع احلقائق اجلديدة يف جعل من النظام اجلنائي اجلزائري ويتطابق مع النظام املورث عن االستعمار رغم تناق

 1البالد،لذا اعتمدت اجلزائر تدرجييا اىل إحداث تغريات يف التشريعات املورثة وتكييفها مع التحوالت اليت شهدهتا 

 

                                                           

اجلبائي،معهد العلوم االقتصادية حيي بوقنداجي وغزايل أمحد والشريف كمال:"مدى فعالية الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش  1
  والتجارية.
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 االسباب التشريعية:

من بني األسباب اليت جتعل املهرب يلجأ اىل التهرب الضرييب هو تعقيد التشريع اجلبائي ألن هذا األخري عرف 

عدة تعديالت وكذلك تعدد الضرائب لذي يؤدي اىل كثرة املواد اخلاضعة هلا وهذا التعديل أو التغيري يف الضرائب 

 ب التشريعية تنقسم اىل قسمني مها :تعقيد النظام،ولذا نستخلص أن االسباخيلق عدة مشاكل خاصة يف االدارة 

 1اجلبائي وعدم استقرار التشريعات.

 تعقيد النظام الجنائي:  . أ

إن ختلف أي نظام جبائي ناتج عن عدم استقرار السياسي واالجتماعي مما يتسبب يف تعقيده الشئ الذي ينجم 

تطورات االقتصادية ،بغية إحداث موارد مالية كافية عنه كثرة التعديالت يف القوانني والتشريعات جلعلها مواكبة لل

بتعقيدات كثرية نتيجة  1992لتمويل خزينة الدول،واتسم النظام اجليائي اجلزائري قبل االصالحيات األخرية سنة 

 املغاالت يف عدد الضرائب واملعدالت وطرق احلساب.

ختلص اجلزائر وحدها كان عامال مشرتكا بني ميز النظام اجلبائي اجلزائري قبل االصالحات مل يكن مسة  إن ما

الدول النامية اليت تتصف كذلك بتعقد أنظمتها اجلبائية يف معظمها،حيث تعصب مهمة ادارهتا وامتثال خمتلف 

 ألحكامها مما يزيد من فرص التهرب.

 عدم استقرار التشريعات: . ب

على املكلفني من جهة مسايرة التغريات اليت  االفراط يف تعدد القوانني اليت تؤدي اىل كثرة التعديالت مما يصعب

تطرأ على النظام والقواعد املعمول هبا،ومن جهة أخرى يؤدي اىل خلق حالة من احلساسية الضريبية تدفع هبم اىل  

 .2عليه من ضرائب  كل مشروع لإلصالح الضرييب عن طريق هترب من أداء ما

 

                                                           

.291،ص 2003ناصر مراد:فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق،دار هومه،جزائر،  1  
.109ص2000عطية عبدالواحد ،مبادئ واقصاديات املالية العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة  2
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 دارية:األسباب اإل

العام الثالث هي اليت تغري وتشكل تشوه اجلبائية ويظهر ذلك يف فسخ املال لتشجيع وتفشي يف ان االدارة اجلبائية 

ظاهرة التهرب الضرييب وهذا من خالل التقص يف االمكانيات املادية والبشرية وتعقد االجراءات التنظيمية وعدم  

ن هنا نستنتج أن االسباب كفاية االجراءات االدارية والعقابية لضمان التحصيل الضرييب على اكمل وجه،وم

 واإلدارية.التنظيمية  مكانيات البشرية واملادية واإلجراءاتاالدارية تنحصر يف قسمني مها:اال

 االمكانيات البشرية والمادية: - أ

لإلمكانيات البشرية فإهنا سامهت بالقسط الوافر يف تفشي ظاهرة التهرب الضرييب ويتجسد ذلك يف بالنسبة 

انب الكمي من حيث العدد املتواضع من املوظفني وأعوان اجلبائية،أما من اجلانب النوعي النقص الكبري من اجل

رية فريجع اىل الضعف يف تأهيل والكفاءة ومن هنا نستخلص أن االمكانيات البشرية يف االدارة اجلبائية اجلزائ

 1الكيفي. تتجسد يف مظهرين اثنني أحدها اجلانب الكمي أو العددي واألخر اجلانب النوعي أو

سية اليت حتد ت فعالية االدارة اجلبائية ،اذ تعد هذه االخرية السبب يأما لإلمكانيات املادية فهي أهم العراقيل الرئ

املعرقل يف جناح كا اصالح جبائي .بالنسبة للمقرات اليت يزاول فيها املوظفني مهامهم إن مل تكن كافية من الناحية 

من خملفات االستعمار ال يتوفر بعضها على أدىن شروط املساعدة على أداء العمل الكمية فمعظمها بيانات قدمية 

بفعالية وراحة ،كما أن طبيعة مهام بعض مصاحل االدارة اجلبائية ال تتطلب احلركة الدائمة والتنقل املستمر ألعوان 

 2اضعة للضريبة.هذه املصاحل كما هو احلال بالنسبة ملصلحة التحقيقات ومصلحة البحث يف املادة اخل

 االجراءات التنظيمية واإلدارية:  - ب

روح الكراهية  املعقدة كثريا ما الروتينية فاإلجراءاتءات االدارية اخلاصة بتحصيل الضريبة اجر تعتقد اإلــــ 

 .للضريبة،وهو ما جيب على االدارة اجلبائية أن تقوم به وذلك بتسيري اجراءات التحصيل

                                                           

.2002نوفمرب 30،الصادرة بتاريخ 3641ميناءوهران،العدد جريدة اخلرب اليومية ،تداعيات فضيحة   1  

.157،ص  1998قحطان السيويف ،اقتصاديات املالية العامة،دار الطالس للنشر   2
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الضريبة:"الشك أن الصعوبات اليت تالقيها االدارة املالية يف تقدير بعض اوعية الضرائب هي صعوبة تقدير وعاء ــــ 

مما يشجع املمول على التهرب ،وقد تعتمد االدارة اىل ربط الضريبة جغرافيا بأقل من القيمة احلقيقية أو بأكثر من 

 قيمتها احلقيقية.

 عدم املساواة يف تطبيق االجراءات:ميكن أن نفرق بني العدالة القانونية والعدالة الفعلية فقد تكون الضريبة عادلة ــــ 

 1إال اذا استوفت ركين العدالة ،أي عدالة تقرير الضريبة وعدالة تطبيقها.

 :أثار التهرب الضريبي الفرع الثاني 

أداة هامة تستخدمها الدولة لتحقيق عدة أهداف مالية اقتصادية واجتماعية لذلك فإن االخالل  تعترب الضريبة

بالواجب الضرييب يؤثر على الدور املنوط هبا وذلك يف غياب نظام ضرييب فعال يضمن التحصيل األمثل للموارد 

 اىل أثار مالية واقتصادية واجتماعية.الضريبية املقررة،وعليه يؤدي التهرب الضرييب عدة أثار سلبية ميكن تصنيفها 

  :االثار المالية 

يؤدي التهرب الضرييب اىل الضرار باخلزينة العامة للدولة حبيث يفوت على الدولة جزاءها من املوارد املالية،ويرتتب 

هتا على ذلك عد قيام الدولة باإلنفاق العام على الوجه األكمل،وبالتايل تصبح الدولة عاجزة عن أداء واجبا

األساسية جتاه مواطنيها،ويف ظل عجز امليزانية تضطر الدولة اللجوء اىل وسائل متويلية أخرى كاإلصدار النقدي 

 2واللجوء اىل االفرتاض إال أن ذلك االجتاه قد يسبب خماطر متس االستقالل املايل واالقتصادي للبلد املعين.

  :االثار االقتصادية 

تعترب الضريبة متغريا اقتصاديا هاما ،لذلك يؤدي التهرب الضرييب اىل انعكاسات سلبية على االقتصاد 

الوطين،وذلك من عدة جوانب،بالنسبة لالستعمار فإن نقص ايرادات الدولة بسبب التهرب ال يسمح بتكوين 

اىل ذلك  باإلضافةليت تقتضيها التنمية ادخار عام ،لذلك جيد من مقدرة الدولة على القيام باملشاريع االستثمارية ا
                                                           

.225عبد املنعم فوزي،املالية العامة والصيانة املالية،مرجع سابق،ص  1  

.161ناصر مراد،فعالية النظام الضرييب،مرجع سابق،ص   2
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ترقية اخنفاض معدالت االدخار جيعل الدولة تقلص حجم االعفاءات املمنوحة يف اطار ترقية االستثمار،ويرتتب 

على ذلك ركود االقتصادي متميز بارتفاع معدالت التضخم والبطالة.كما يعمل التهرب الضرييب االخالل بقواعد 

ؤسسة املتهربة أفضل من تلك اليت تؤدي واجباهتا الضريبية،حيث تكون هلا امكانيات املنافسة حيث تصبح امل

متويلية هائلة ،هائلة بتحسني جهازها االنتاجي وتقوية مكانتها يف السوق،كما يضر التهريب الضرييب بإنتاجية 

لتهرب الضرييب يف توجيه املؤسسة حبيث يعمل ذلك التهرب اىل توجه عناصر االنتاج اىل االنشطة اليت سهل فيها ا

ل عديدة تعرقل االقتصاد املوازي والذي حيدث مشاكيعرف ب االقتصاد الوطين حنو بناء اقتصاد غري رمسي أو ما

 1لالقتصاد الوطين.السري احلسن 

 :االثار االجتماعية 

يؤدي التهرب الضرييب اىل اضعاف روح التضامن بني افراد اجملتمع،كما يؤدي اىل عدم املساواة بني الكلفني يف 

حتمل عبء الضريبة،اذا يتحمل البعض الضريبة بكاملها بينما يتخلص منها الذين متكنوا التهرب منها أي عدم 

الدولة اىل رفع معدالت الضرائب املوجودة أو  العبء الضرييب ،ويؤدي كثرة التهرب الضرييب جلوءعدالة توزيع 

اضافة ضرائب جديدة،فيزداد العبء على من مل يتهرب من الضريبة،لذلك تصبح الضريبة عاجزة عن حتقيق 

التكافل االجتماعي بني االفراد اجملتمع،باإلضافة اىل ذلك تصبح الضريبة عامل افساد اخالقي من خالل البحث 

 2ملشروعة أو غري املشروعة قصد التحايل واإلفالت من الواجب الضرييب.عن مجيع الوسائل سواء ا

 التقنيات المستعملة في التهرب الضريبي المطلب الثالث: 

تتعدد طرق والتقنيات التهرب الضرييب واليت متتد من التخفيض التافه ملبالغ عن طريق المعامالت المحاسبية: (1

 امهال تسجيل االيرادات حماسبيا مرورا بتضخم األعباء القابلة للخصم.املبيعات أو االسترياد دون تصريح اىل 

                                                           

.5،ص2010،القاهرة،1ط ظمة العربية للتنمية االدارية،املهايين:التهريب الضرييب وأسباب مكافحته،منشورات املن حممد خالد  1  

.163ناصر مراد،فعالية النظام الضرييب،مرجع سابق ص  2
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   : األحسن واألكثر استعماال اليت من خالهلا يعتمد املكلف على ختفيض تعد الطريقة تخفيض اإليرادات

أثر  الوعاء  الضرييب والتخلص من دفعها كليا يتجسد هذا التخفيض يف البيع دون فواتري أي البيع نقدا وال يرتك

العملية،هذه العملية امكنه من إخفاء جزء كبريا من رقم أعماله،وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها 

 .1احلقيقية وهذا بعد االتفاق املربم مع الزبون 

 :املكلف حق اخلصم لبعض التكاليف واألعباء من الربح اخلاضع للضريبة وهذا وفقا تخفيض التكاليف

 للشروط التالية.

 أن تكون موضوعه يف صاحل نشاط املؤسسة.ــــ 

 أن تكون هلا عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة.ــــ 

 أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة مبربرات ووثائق رمسية.ــــ 

يسرع اىل الرفع من نسبة التكاليف واألعباء وحياول دوما أعبائه بكل الوسائل هذه الرخصة جتعل املكلف 

 .2والطرق

 : عمليات مادية وقانونيةعن طريق  (2

يتعمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات ومهية للحصول على حماسبة دون فواتري كما ميارس املكلف عدة 

نشاطات دون اعالم االدارة اجلبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها يف السوق أو ما يعرف بالسوق 

 املوازية.

 :يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر خمافة الوضعية احلقيقية.عمليات قانونيةالتهرب عن طريق  ( أ

                                                           
االول هليئة العلمي  .د.حيي غين النجار،االثار االقتصادية للفساد االقتصادي،حبث منشور يف وقائع وحبوث املؤمترأ 1

  .2008النزاهة،

. 86،ص 1،2010حممد طاقة ، د،هدى العزاوي،اقتصاديات املالية العامة،عمان،الناشر دار امليسرة،ط د   2
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يتمثل يف إخفاء السلع أو مواد أولية اليت يف الواقع خاضعة للضريبة سواء  :التهرب عن طريق عمليات مادية  ( ب

 كان هنا االخفاء جزئي أو كلي.

 ( التهرب عن طريق التالعب في تصنيف الحاالت القانونية:3

 تصنيف مبيعات خاصة للضريبة اىل مبيعات معينة. ـــــ

شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة فيما يتعلق بالرواتب ــــ توزيع الشركة ألرباحها على املسامهني 

 1واألجور.

 .االجراءات المتخذة لمحاربة التهرب الضريبي :المبحث الثاني

 المطلب األول:الرقابة الجبائية

اجلبائية أحد أهم االجراءات اليت تسعى من ورائها االدارة اجلبائية اىل احملافظة على حقوق اخلزينة من تعد الرقابة 

 خالل حماربة التهرب الضرييب،أو التحقيق على االقل من حدته.

وتسمح من صحة وسالمة املعلومات املدىل هبا  يف تصرحيات املكلفني، للتأكيدفالرقابة تعترب وسيلة لإلدارة اجلبائية 

 .2ايضا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات واملتمثل يف وقوف مجيع املمولني على قدم املساواة أمام الضريبة

 االطار القانوني للرقابة:

ميكن من خالله حملققني أو  سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة،رسم املشرع اجلزائري اطارا قانونيا ال

اعوان اجلباية احلياد عنه للممارسة أي شكل من أشكال التعسف حبجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك اتباع 

ومتكاملة  متتابعةاو تنفيذ عملية الرقابة،ويف نفس االطار فقد حدد القانون اشكاال وصور  إلمتاماجراءات معينة 

ملية الرقابة وتتمتع االدارة بصالحيات وحقوق اجتاه املكلفني اثناء حتقيقها ملهمتها وألزم احملقق اتباعها اثناء ع

                                                           

.87د حممد طاقة ، د،هدى العزاوي،اقتصاديات املالية العامة، مرجع سابق،    1
  

.226النههضة العربية،ص  م فوزي.املالية العامة والسياسة املالية،بريوت:دارععبد املند.  2
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ملهمة  الرقابية لكن يف اطار من الضمانات حلماية املكلف،باستبعاد املمارسات التعسفية اجتاهه حبجة أدائها

 :1وفالرقابة،ومن بني هذه احلق

 .حق االطالع -

 .حق الرقابة -

 ارية والضمانات املمنوحة. حق استدراك االخطاء االد -

  : حق اإلطالع-1

على دفاتر املكلف ومستنداته   باإلطالعاجلبائية  اثناء  ممارستها ملهامها  وذالك    لإلدارةوهو  احلق  احملول  

اقتضت الضرورة ميكن أخد نسخ الدفاتر والوثائق من طرف الغري املؤسسات االدارات واهليئات احلكومية  وإذا

  حقوذلك جللب اقصى املعلومات االزمة  لتحديد  الوعاء الضريب  بطريق دقيقة املضافة وميكن االشارة بان  

حسابية دون  تعليق  او  اجراء  اي   ووثائق  االكتتاباتاالطالع  يقتصر على  جمرد  احلصول  على  كشوف  

لسر    وخضوعهممن  قبل اعوام الذين هم برتبة  مراقب  على االقل  مع    إالمقارنة  كما ال  ميكن ان  ميارس  

طالع  تطبق  عليه  العقوبات املزدوجة  املنصوص  عليها  يف املادة   إالمهين  ويف  حالة  رفضها  املكلف  حلق  

 2( TVAمن  قانون  املضاعفة  ) 123ن  الضرائب املباشرة  واملادة  من  قانو   314

دج على كل من يرفض االطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق  10000اىل 1000تطبيق غرامة جبائية  ــ

 سنوات. 10:قبل انقضاء مدة التقادم احملددة بـــ  وإتالفهااملنصوص عليها قانونيا 

على االقل عن كل يوم عن التأخري الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع احملضر واملدة  دج 50ــــ يطبق الزام مايل 

 الرفض،يتم احلكم بالغربة واإللزام من قبل الغرفة.احملددة إلثبات 

                                                           

مازن حممدود عبد اهلل ،الكبيسي،اطروحة يف امهية العناية املهنية يف تدقيق البيانات املالية واثرها يف اجناح طريقة التقدير الذايت 1 
  .2008،بغداد ،1لضريبة الدخل،ط

ى القيمة املضافة،.من قانون الرسم عل 123من قانون الضرائب املباشرةوالرسوم،املادة  314املادة    
2
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االطالع لدى االدارات واملؤسسات العمومية: خيضع هذا احلق كل ادارات الدولة مبا فيها الواليات البلديات وذا 

ات اخلاضعة لرقابة الدولة،تتمتع االدارة اجلبائية حبق االطالع التلقائي اجتاه هيئات هيهات الضمان املؤسس

االجتماعي،وهذه االخرية يتعني عليها سنويا ان توايف ادارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعني فيه رقم 

هلا ومبكان االدارة اجلبائية اتن تستعمل املعلومات تسجيل املؤمن هلم والشهر الذي دفعت االتعاب املبالغ االمجايل 

 اليت حتصلها لدى السلطة القضائية اثناء رفعها الدعوات املدنية واجلزائية واليت من شاهنا ات تسمح بافرتاضه هترب

 .مرتكب يف اجملال اجلبائي

،يتعني على مجيع املتصرفني يف االطالع لدى املؤسسات اخلاصة:لتسيري مراقبة التصرحيات املكتبية من قبل املعنيني

االموال ومجيع التجار وكل الذين تتمثل مهمتهم يف دفع ايرادات عن قيم منقولة وكذا مجيع الشركات،ان يقدموا 

ا األخري اجلزاءات على من ألعوان الضرائب الدفاتر الالزمة اليت نص على مسكها القانون التجاري،وقد وضع هذ

االوراق واملستندات قبل انقضاء مدة التقادم اليت  االطالع سواء باالمتناع أو بإتالف يعرقل استخدام االدارة حلق

 10000اىل  100سنوات وذلك ملعاقبته بغرامة جبائية مبلغها يرتاوح مابني  10تسقط حق الرقابة عليها املقدرة 

ذلك اما بإمتام املعلومات دج كما ذكرنا اهنا ،فحق االطالع كان وال يزال اداة تدخل يف كل عملية مراقبة و 

 املوجودة حبوزة اإلدارة او للمراجعة وذلك من املعلومات املوجودة املستخلصة من دراسة امللفات

االطالع لدى لبنوك: ينص القانون اجلبائي على انه ال جيوز للبنوك واإلدارات ان تتعرض على طلب االدارة 

بائية حق االطالع على كشوفات املكلفني بالريبة املوجودة لدى لبنك اجلبائية حبجة السر املهين،وألعوان االدارة اجل

طرف املدرية العامة للضرائب فإن البنك ملزما اجباريا بتقدمي من  1992-04-12وحسب التعليمة املؤرخة يف 

 .كل الكشوفات اليت يطلبها اجلبائي

 

 



 الفصل الثاني                                                             التهرب الضريبي              
 

 
37 

   رقابة:الحق  -2

كون نسبة كبرية من الضرائب املوجودة يف النظام اجلبائي تقوم على اساس تصرحيات وإقرارات من طرف 

 امللف،وهذا االخري الذي يبقى 

من بني دوما متحريا يف عني االدارة اجلبائية مما ستوجب احاطتها بوسائل لتقدير مدى صحة االقرارات من بني 

جممل العمليات اليت من نشأهتا التحقق من صحة ونزاهة التصرحيات  هذه الوسائل حق الرقابة الذي يتمثل يف

 املقدمة ويأخذ حق الرقابة شكلني مها.

  من صحة التصرحيات املكتتبة من اجل حتديد وعاء  للتأكدوالوثائق احملاسبة،ومقارنتها بعناصر االستغالل

 الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.من قانون  190املادة الضريبة،ويستمد هذا النوع دعامته من نفس 

 للكشف عن الفارق املوجود ة والذي يهدف أما الشكل الثاين يتمثل يف التدقيق املعمق جململ الوضعية اجلبائي

من قانون الضرائب  131بني املداخيل املصرح هبا من جانب،والوضعية املالية احلقيقة وهذا ما نصت عليه املادة 

،كما ميكن استعمال كال من الطريقتني يف ان واحدة ألنه يف الواقع اثناء اجراء التحقيق ماثلة املباشرة والرسوم امل

 1يف احملاسبات املؤسسة ما يقوم احملقق يف نفس الوقت مبعاينة وفحص احلالة اجلبائية املسريين.

 حق استدراك االخطاء:-3

لنفس املدة ونفس الضرائب عندما يقوم هلا  التقدمياتحق استدراك االخطاء هو "الوسيلة املمنوحة لإلدارة إلجراء 

املمنوحة لإلدارة اجلبائية يف اعادة النظر يف مكانية كاملة وخاطئة"يتمثل هذا احلق يف اإلاملكلف عناصر غري  

من قانون  الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على  327االقتطاع سوء بتعديل او بأهنا اقتطاع جديد نصت املادة 

نه "جيوز استدراك خطا يرتتب سواء من نوع الضريبة او مكان فرضها بالنسبة ألي كان من الضرائب والرسوم عن ا

 326سنوات،كما جاء يف الفقرة من املادة  04طريق اجلداول"وقد حدد االجل القانون ال تستدرك االخطاء بأن 
                                                           

ها يف االيئة العامة للضرائب،وياسر عمار عبد احلميد،شفافية الضريبة وافاق تطبيق د جبار حممد علي الكعيب 1  
www.iuccollegeahladalil.com 
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سنوات للقيام بتحصيل  04نوح لإلدارة بأربع من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة "حيدد األجل املم

اجلداول الضريبية اليت يقتضيها استدراك ما كان حمل سهو او نقص يف وعاء الضريبة"ونفس املدة بالنسبة لرسم 

 وحتدد نقصه البدء هلذه املدة كما يلي: 157على القيمة املضافة حسب ماجاء يف نفس املادة 

يطة والعقوبات املتناسبة مع هذه احلقوق،يبدأ األجل اعتبارا من اليوم االخري من ـــــ فيما خيص وعاء احلقوق البس

 السنة اليت مت فيها فرض الرسوم على املداخيل.

الثابتة ذات الطابع اجلبائي يبدأ االجل اعتبارا من اليوم االخري من السنة اليت ارتكبت  الغراماتـــــ وبالنسبة لوعاء 

 اثناءها املخالفة.

أما يف جمال الرسوم احملصلة لفائدة اجملموعات احمللية وبعض املؤسسات يبدأ سريان هذا األجل من أول جانفي  ـــــ

 من السنة اليت تفرض فيها الضريبة وقد تعد هذه الفرتة أو ما يعرف بقطع التقادم.

 إذا اعرتض هذه املدة:

 .دفع اقساط مسبقة على الضريبة 

 .ايداع طلب ختفيض العقوبة 

 .تبليغ النتائج التحصل عليها على اجراء حتقيق احملاسبات 

 صور الرقابة:

قت املناسب،وحسب امهيتها يف حدودها تأخذ الرقابة اجلبائية اشكاال وصورا عديدة يتوجب استعماالها يف الو 

 :1مقدور يف التشريعات والتقنيات املنظمة هلا واليت تتمثل يف ثالث اشكاال متابعة ومتكاملة هي

 ــ الرقابة التشكيلة.ــ

 ـــ الرقابة على الوثائق.

                                                           

.40،ص 1994العرباوي حسن وكبري جالل،املالية العامة،مصر ،   
1
  



 الفصل الثاني                                                             التهرب الضريبي              
 

 
39 

 ـــ الرقابة يف عني املكان.

 الرقابة التشكيلة: 1/1

هي أول عملية ختضع هلا التصرحيات املكتتبة وتشكل جممل التدخالت اليت هتدف اىل احداث تصرحيات مادية 

 لألخطاء والنقائص املرتكبة أثناء كتابة وتقدمي املكلفني.

 والتحقق من اهلوية وعنوان املكلف وكذا خمتلف العناصر اليت تدخل يف حتديد وعاء الضريبة.التصرحيات 

والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح التشكلي للتصرحيات دون اجراء اية مقارنة بني ما حتمله من 

 لية مراقبة ختضع هلا التصرحيات،أول عمحمتويات،وتلك اليت تتوفر لدى االدارة وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها 

للكيفية اليت قدمت من خالهلا هذه املعطيات  وإمناوال هتدف اىل التأكد صحة املعطيات واملعلومات اليت حتملها،

 او املعلومات.

 1الرقابة على الوثائق  1/2

،يتجلى دور هذه الرقابة يف  يعد هذا النوع من الرقابة ثاين إجراء تقوم به االدارة اجلبائية بعد الرقابة التشكيلة

جمموعة االعمال والفحوصات الدقيقة اليت تتم على مستوى املكتب،واليت تقوم من خالهلا االدارة مبقارنة 

املعلومات املصرح هبا من طرف املكلف،واملعلومات املتحصل عليها من طرف االدارات واهليئات واملؤسسات 

و الصفقات املربمة بني املكلف وهذه اهليئات واليت تكون يف شكل  العامة او اخلاصة،املتعلقة باملعامالت ا

كمعلومات اضافية وبإمكان احملقق طلب بعض   Bulletin de recoupementكشوفات نعرف بـــ 

 التوضيحات والتربيرات من املكلف إذا لو األمر املتعلقة بنمط املعيشة أو بعض األعباء املخصوصة 

.les charges de ductile 

                                                           

.41 ،ص1994،مرجع سابقالعرباوي حسن وكبري جالل،املالية العامة،مصر   1
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طلب املعلومات:يتسىن للمصلحة اجلبائية اليت حتقق يف تصرحيات املكلفني أن تتقدم بطلب املعلومات حول  ( أ

او شفوية الختضع كتابية  نقاط حول النقاط او املسائل اليت تشوهبا غموضا،وميكن هلذه االخرية أن تكون

 تلجأ االدارة اىل مراسلته املكلف بالضريبة الئ اي عقوبة يف حالة عدم الرد علئ هذا الطلب لكن قد

 من اجل التوضيح او التربير .

"حلقق املفتش  يف م على انه 1962من قانون املالية لسنة 15تنص املادة : طلب تبريرات و توضيحات ( ب

التصرحيات ويطلب التوضيحات و التربيرات كتابيا كما ميكن ان يطلب االطالع على الو ثائق احملاسبية 

املتعلقة هبب " ، يسنوجب يف الطلبان املكتوبة ان تبني بوضوح املسائل اليت يرى املفتش انه من الضروري 

 يوما من أجل  30كلف بالضريبة اجال ألقل من احلصول عللى توضيحات او تربيرات من شاهنا، وحيدد امل

، واذا ما انقضت هذه املدة دون اي رد حيدد املفتش اساسا فرض الضريبة ، ويف حالة عدم جتاوب تقدمي رده 

هذه االجراءات مع التساؤالت املطروحة وبلجا احملقق اىل نوع آخر من الرقابة و املتمثلة يف الرقابة لعني 

 االعتبار .

فان الرقابة بعني املكان تتم خارج مكاتب  الوثائقابة على على خالف الرق رقابة بعين المكان:ال-1/3 ( ت

االدارة اجلبائية،مما يسمح هلم بالتنقل اىل مقرات املهنية إلجراء حبوث ميدانية،من أجل التأكد من صحة 

 ودراسة املعلومات املصرح هبا،وهذا مبقارنتها مع العناصر اخلارجية.

وتظهر صورة هذه الرقابة يف اجراء املفتش خلصوصيات ختص العناصر املادية لالستغالل اخلاص باملؤسسة عن 

طريق متابعة احركات البضائع يف خمتلف مراحل التسويق،ومراقبة الصفقات اليت تتم بني املنتجني 

العمال احلقيقي،وقد اعتربها املسوقني......حيث يعترب هذا االجراء الوسيلة الوحيدة املمكنة ملعرفة رقم ا

T.LAMBERT   بأهنا "تتضمن الدراسة احلقيقية اليت وراء املظهر وليست نشاط الرقابة املادية هلذه

 املظاهر
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تعد الطريقة أكثر فعالية بالنسبة لإلدارة اجلبائية حيث تساعدها على التايل من صحة التصرحيات وكشف 

اجلزائري هذا النوع من الرقابة ليشمل التحقيق احملاسيب والتحقيق حاالت التهرب،ولقد كرس النظام اجلبائي 

 VASEF 1املعمق جململ الوضعية اجلبائية.

 تحسين الهياكل العملية المعينة لمحاربة التهرب الضريبيالمطلب الثاني: 

دفع  سيق يف اطار حماربة التهرب الضرييب لبعض املتعاملني انتحال أساليب وطرق جديدة للتخلص منالتن

التزاماهتم اجلبائية هذا ما زاد يف توسيع حلقة التهرب و أصبحت االدارة اجلبائية غري قادرة وحدها على جماهبة هذه 

مما استوجب وضع سياسة منسجمة حملاربة هذا املرض تقوم على التنسيق بني االدارات )الضرائب ؛اجلمارك االفة ؛

دورها تقوم بتكوين فرقة خمتلطة تعمل على نستوى كل والية وهلذا التجارة(وهي ما تعرف بلجان التنسيق واليت ب؛

فإن اعوان ادارى الضرائب الذين هلم رتبة مراقب على االقل،يتمتعون بصالحية الوقوف امام كل االوجه،وأساليب 

 رية على: التهرب مستعينني يف ذلك باملعلومات اليت حتوزوها االدارات االخرى ويرتكز التنسيق بني املصاحل اإلدا

 تنشيط وتوحيد نشاط االدارات بلجان التنسيق. (1

 .2اشتغال وصول التوريد وتبادل املعلومات (2

يف وقتنا  الضرييبنظرا لتفاقم ظاهرة التهرب تنسيق الرقابة بني االدارات) جبائية،جتارية،مجركية( الفرع االول:

 50ب  1995كبرية للخزينة اليت قدرت حسب تقارير ادارة الضرائب يف سنة   خسائرسببته من ا احلايل وم

مليار دج السبب الذي انعكس سلبا على االقتصاد الوطين،السيما وان اجلزائر شرعت يف تطبيق نظام اقتصاد 

 على حرية التجارة مما زاد يف عدد املستوردين االمر الذي قد يزيد من نسبة التهرب يتأسسالسوق الذي 

االدارة اجلبائية وإعطائها وترية تسمح هلا مبسايرة التحوالت االقتصادية،والدور  مروديةالضرييب وقصد زيادة 

التنمية االقتصادية ويف اطار دعم مكافحة التهرب الضرييب بات من الضروري وضع سياسة  املنوط بيها يف
                                                           

. 69،ص1999رضا بوعزيري، التهرب الضرييب يف اجلزائر، مرجع سايق دفعة    1
  

.186.ص 1988حسن عواض اهلل)زينب(،مبادئ املالية العامة،الدار اجلامعية،بريوت،   2
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يرجعون  االقتصادينيضرائب( الن الكثري من املعنية )جتارة،مجارك، اإلدارات منسجمة تقوم على التنسيق بني 

 للتهرب الضرييب اىل عدم وجود تنسيق حمكم بني االدارات على املستوى املركزي ،اجلهوي الرئيسيةاملشكلة 

 وكذا الوالئي.

 23بتاريخ  23وهلذا فقد مت انشاء اللجان اليت تقوم بالتنسيق بني االدارات املعنية مبوجب قرار الوزارات رقم 

ولقد مت تعديل هذا  MF/DG/DOF  بني  431والذي مت نشره للتطبيق التعليمات رقم  1994نفي جا

 م الذي مت نشره يف نفس اليوم.1995/ 02/ 22القرار بقرار اخر صادر يف 

اشكال التنسيق بني اإلدارات اجلبائية واإلدارات االخرى.ان نقص او غياب املعلومات او البيانات  الثاني:الفرع 

ببعض املكلفني يعد سبب يعرقل االدارة اجلبائية يف تأدية مهامها على أحسن ما يرام وعلى احسن وجوه اخلاصة 

ح توطيد العالقة بني االدارات او لوضع حد امام هذه كل هذه الصعوبات من اجل توجيه البحث واملراقبة اصب

اهليئات االخرى امرا حتميا ذلك برجع اىل ان هذه االدارات او اهليئات ميكن ان تساعد يف تبادل املعلومات 

 املوجودة حبوزهتم ووضعها حتت خدمة املصاحل اجلبائية املختصة.

دارات  املعينة اليت ميكن ان يرتكز على إن وضع سياسة منسجمة حملاربة التهرب الضرييب يتطلب التنسيق بني اال  

 1النقاط االتية:

 اطار تدخل الفرق املوحدة ضرائب،مجارك،جتارة ومصاحل ـــــ التنسيق يف برامج التدخل بعني املكان،خاصة يف

االمن،هذا االجراء يعد ضروريا خاصة عندما يتعلق االمر بالبحوث اخلارجية املنظمة لكشف االنشطة املخفاة 

 "اقتصاد سري"واألشخاص الذين ميارسوهنا.

هذا التدخل املشرتك ميكن أن يسفر عن نتائج اجيابية انطالقا من املعلومات اجملمعة لدى كل هيئة او ادارة ميكن ــــ 

استغالهلا للخروج بنتيجة مشرتكة ومقنعة مع الدعم الالزم للقوة العمومية اليت تلعب دورها يف تشخيص املتهربني 

 دين يف املناطق او األحياء اليت يصعب التوغل فيها.املوج
                                                           

.169دراز حامد عبد اجمليد،املرسي السيد حجازي،املالية العامة،ص    1
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تبادل املعلومات عن  االخرى ويف اطار واإلداراتويف جمال التنسيق بني االدارة اجلبائية  دائماــــــ التنسيق الثنائي 

 ميكن ذكر االمثلة االتية: الوضعية املالية احلقيقة للمكلفني

 صاحل اجلماركـــــ التنسيق بني االدارة اجلبائية وم

من واجب االدارة اجلبائية يف اغلب االحيان اللجوء اىل مصادرها ملدها باملعلومات الالزمة ملصاحل اجلمارك 

باعتبارها حلقة وصل بني الداخل واخلارج ونظرا ملا هلا من امكانيات استقصاء املعلومات قيمة بشأن حركة رؤوس 

وزيادة  ت املالية،كل ذلك من أجل كشف حاالت التهرب الضرييباالموال والتحوالت املشبوهة من قبل املؤسسا

 على ذلك جيب على مصاحل اجلمارك التبليغ التلقائي بكل املعلومات اليت ختص اإلستريادات اخلاصة باملكلف.

مع مصاحل التجارة قصد وإجياد جتاوب من شأنه أن يقلل من حاالت التهرب،اصبح من الضروري  ــــ التنسيق

التنسيق بني االدارة اجلبائية واملصاحل التجارية خاصة مديرية املنافسة واألسعار ومديرية االحصاءات اليت تساعدها 

تؤثر سلبا على االقتصاد الوطين،باإلضافة اىل يف التبليغ  عن املخالفات الىت يرتكبها بعض املكلفني بالضريبة،اليت 

 التبليغ عن السلع واخلدمات.

 طرق مكافحة التهرب الضريبي.المطلب الثالث:

اذا كان التهرب الضرييب يرجع لعوامل اخالقية وسياسية واقتصادية وفنية فينبغي معاجلة هذه العوامل على حنو 

 :1تايليكفل مكافحة التهرب الضرييب وذلك على النحو ال

 تنمية الوعي االخالقي:

اذا كان ضعف املستوى االخالقي لألفراد اجتاه االلتزام الضرييب هو أحد اسباب التهرب فينبغي أن يتم معاجلة 

ذلك عن طريق تنمية الوعي واإلحساس لدى االفراد ألن دفع الضرائب هو التزام اخالقي قبل ان يكون التزاما 

 احلقيقي عن التضامن االجتماعي بني أفراد اجملتمع.قانونيا ألن فيه التعبري 

                                                           

.190-168مصطفى حسن سلمان،املالية العامة،دار املستقبل للنشر والتوزيه عمان،االردن،ص   1
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 ضرورة توافر الجزاءات الضريبية المناسبة على التهرب الضريبي:

 من العوامل اليت تساعد على شيوع التهرب الضرييب عدم وجود العقوبات الكافية على هذه اجلرمية او توجد 

 كافية والرادعة على التهرب الضرييب.عقوبات ولكنها غري رادعة لذلك ينبغي تقرير العقوبات ال

 من الناحية الفنية:

ينبغي صياغة القوانني الضريبية على حنو سليم بطريقة حمكمة حبيث ال توجد الثغرات القانونية اليت تفتح الباب 

لى امام التهرب كذلك جيب تدريب العناصر تدريبا كافيا للعمل يف اجملال الضرييب على النحو يكفل هلا الوقوف ع

الضرائب  أحدث االساليب او الوسائل الفنية املستخدمة يف احلقل الضرييب كذلك ينبغي متكني موظفي مؤسسة

من االطالع على ما يردون االطالع عليه من الوثائق واألوراق اليت تساعد على ربط الضريبة على الوجه 

 الصحيح.

 من الناحية السياسية:

النظام الضرييب على حنو عادل حبيث ال يكون شديد الوطأة على البعض ينبغي ان حترص احلكومات على تطبيق 

 الطبقات وسهال وميسورا على طبقات اخرى.

كذلك جيب ضمان االستقرار السياسي والعمل على عدم كثرة التعديالت الضريبية وكذلك حىت يتحقق االستقرار 

 يف النظام الضرييب وكذلك للعاملني فيه.

 :ةمن الناحية االقتصادي

ينبغي ان تعمل احلكومات جاهدة على توجيه احلصيلة الضريبية اىل االوجه املفيدة للمجتمع وعليها كذلك ان 

 .1يشعر افراد اجملتمع بأن قيامهم بدفع الضريبة له فوائده احملسوسة لكل منه

 

                                                           

.114،ص 1986د يونس امحد البطريق،املالية العامة،دار النهضة العربية،مصر،القاهرة، -   1
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 خالصة الفصل:

لتقنيات املتبعة من طرف املكلفني يف ان مكافحة التهرب الضرييب ليس باألمر اهلني نظرا لألشكال اليت يتخذها وا

استعمال الطرق االحتيالية،وجملاهبة التهرب الضرييب جيب معرفة الدوافع اليت حتمل املكلف للجوء اىل مثل هذه 

مرتفع ونفسية جبائي  وضغط  الظواهر واليت قد تكون الوضعية االقتصادية املزرية وعدم مرونة واستقرار القوانني

خلفة تنظر اىل الضريبة مبنظار مشوه وفتح الباب على مصراعيه امام املكلف من التخلص من مرتدية وعقلية مت

 الضريبة .

واذا كانت  الرقابة اجلبائية من أحنع الوسائل حملاربة التهرب الضرييب إال اهنا تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل املادية 

 والبشرية خاصة الكفاءات العليا يف امليدان احملاسيب والقانوين 
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 ماهية القباضة .المبحث االول:

توضيح جيد لعملية التحصيل الضرييب وبعد تطرقنا لبعض الضرائب املباشرة مث التهرب وجب علينا  إعطاء لمن اج

 يف قابضة وادي ارهيو. زوناهتدعيمها باجلانب التطبيقي الذي 

 و نشاطاتها.تعريف القباضة المطلب األول:

ابان االستعمار الفرنسي وبطبيعة  رهيو(اقابضة الضرائب غليزان وسط)وادي  إنشاءمت  التعريف بالقابضة:-1

هو النظام اجلبائي الفرنسي حيث  أنداكفيها القابضة فان النظام السائد  أنشئتاحلال ومن خالل الفرتة اليت 

اليت قامت هبا اجلمهورية  اإلصالحاتاغلب مسريي القابضة من اجلنسية الفرنسية وبعد االستقالل وخاصة بعد 

وتعديل وإلغاء قوانني التشريعية اجلزائرية اجلديدة مستمدة من القوانني الفرنسية نظرا  إمتاماجلزائرية على القوانني من 

 االقتصادية بعد االستقالل التابعة للنظام االستعماري. لصعوبة احلالة

 خمتلفة ومهام عرب املصاحل فنذكر منها : بأنشطةتقوم عمل ونشاطات المفتشية : -2

 .تسيري امللفات اجلبائية  -

 . مراقبة التصرحيات املوقعة من طرف املكلفني بالضريبة -

 مراقبة امللفات . -

 امللفات. ملعرفة القيمة احلقيقية كما تقوم كذلك بعملية فتح وغلق األعمالامللفات املتعلقة برقم  بإيداعالقيام  -
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 اهليكل التنظيمي لقباضة الضرائب )غليزان (المطلب الثاني :

 .( الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب لغليزان2الشكل رقم)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 و

 

 

 

 

 

  

 مديرية الضرائب

المدرية الفرعية للعمليات الجبائية 
 والتحصيل

مكتب التنظيم والتنشيط والعالقات 
 العامة

مكتب مراقبة التسيير المالي 
 للبلديات والتصفية

 

 المدرية الفرعية للوسائل المدرية الفرعية للمنازعات

 مكتب مراقبة التحصيل

 واإلحصائيات األورادمكتب 

مكتب البحث على المعلومات 
ومراقبة  والتحقيقات الجبائية
 التقويمات

و ووووووووووووووممووونتتوووووووووو 
 التقيماتااوووالبااامراقبة

المنازعات القضائية مكتب 
 ولجان الطعن

 مكتب التبليغات

 مكتب الوسائل الشكاياتمكتب 

 مكتب المستخدمين

 مكتب العمليات المالية

 مكتب المطبوعات
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 اهليكل التنظيمي لقباضة الضرائب )وادي ارهيو(المطلب الثالث :

 (:الهيكل التنظيمي لقباضة الضرائب لوادي ارهيو3الشكل )                      

 

 

 

 

 

 

 

 .ضةقبامكونات الالمبحث الثاني : 

 المطلب االول:مكتب الصندوق

 وهو العنصر االساسي يف القباضة وهو باسم الشباك ويتكون من جهتني:تعريفه: (1
 تتعلق بعمليات التسديد  سواء تعلق االمر بالضرائب والرسوم او التسجيل او الطابع. :الجهة االولى_
تتعلق بعمليات السحب،وغالبا ما تكون هذه العمليات متمثلة يف وثيقة عدم االخضاع   الثانية:الجهة _

حيتوي هذا اذ نفقات،و اكل العمليات سواء كانت ايرادات الضرييب،فكلمة صندوق تعين ملكتب الذي يشمل  
 املكتب على جمموعة الدفاتر اليت تسهل السري للعمليات اليومية.

 التحصيل النقدي:*
1- par voi de clarative   
2 - par voi de role         
3-  droit de timbre      

 مكتب الصندوق مكتب المتابعة

 مكتب الغرامات مكتب المحاسبة

 قابض الضرائب
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4- droit energistremen 
 

5-titre de perception       
6-par consignation          
7-amendes judiciaire       

تتحصل  عليها القابضة من إن اغلب االيرادات اليت  :العمليات الخاضعة باإليرادات )الحسابات المالية(

تسديد املكلفني بالضريبة باإلضافة اىل ما يعرف بالتسجيل والطابع )حقوق التسجيل(مثل طابع جواز 

 ابع امتحان رخصة السياقة ......اخل.السفر،ط

وتعترب الضرائب من اهم االيرادات اليت تتم يف الصندوق،حيث يستحسن على املكلف بالضريبة تسديد           

،كما ميكن له او باستطاعته القيام بالتزاماته اجلبائية بالدفع عن طريق ما عليه بواسطة الصك البنكي رحبا للوقت

الربيد ،ويف حالة تعذر تسديد ما عليه بالطرقتني السابقتني مين له الدفع نقدا لدى قباضة الضرائب املختصة اقليما 

وعن طريق Gn50فوقا دائما بالتصريح الذي يكون غالبا ويف كل هذه احلاالت من التسديد جيب ان يكون مر 

الورد الفردي او اجلزايف او وثيقة النظام اجلزايف للذين ينتمون للنظام اجلزايف،والدفاتر املخصصة لتسجيل االيرادات 

 هي:

 (:100002()ح/H1)الصندوق مداخيل دفتر (1

صفحة.يتكون  100يلي:حيتوي على  يتميز مباكما ذكرنا سابقا هذا الدفرت خاص بعمليات الدفع نقدا         

 (2،4،6)........مزدوجترقيما 

 حتتوي كل صفحة على مخس ايصاالت ويشمل كل وصل على املعلومات التالية:

 االسم واللقب 
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 املبلغ املدفوع 

 التاريخ اخلاص بالدفع 

 رقم الوصل 

 رقم احلساب 

 اسم البلدية اليت تنتمي اليها املكلف بالضريبة 

  القابضامضاء 

 ختم القابض 

وعند كل عملية دفع  يقطع الوصل ويسلم لصاحبه حيث كل االيرادات اليت يقوم هبا القابض             

 املدفوعة . بالضريبة  يف احلساب اخلاص مدين و باملقابل(100002/حساب ( حتت )H1)تسجل يف هذا الدفرت

 : ( 1100002() ح / H2 ب( دفتر مداخيل البنك )

خيص هذا الدفرت كل العمليات املتعلقة بالدفع عن طريق الشيك البنكي للخزينة،وجتدر االشارة اىل ان            

(الدفرت اخلاص مبداخيل الصندوق ،ماعدا الرتقيم H1يزات اليت يتصف هبا)مهذا الدفرت حيتوي على نفس امل

فعال مادام مل يصرف بعد و يتم  مبداخيل البنك......(يبقى ايصال الدفرت اخلاص  5.3.1الذي يكون فردي 

حتت حماسبيا تسجيل كل االيرادات اخلاصة بالصك البنكي أو صك اخلزينة يف اجلانب املدين 

(ويتم تسجيل نوعية الضريبة املدفوعة يف اجلانب الدائن حتت رقم احلساب املعين،وعند كل 110005)ح/

 (إلثبات الدفع.H2دم من السجل )عملية دفع يقوم القابض بتقدمي وصل مرقم مق

 ك بنكي.دج عن طريق شي 2000امجا ي بقيمة دفع شخص ضريبة الدخل االحالة تطبيقية:

 مديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

C/201001                  C/110005                      
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2000                       2000                         

 

(نظرا الستعمال االعالم اال ي وأصبح يسلم وصل للمكلف H1()H2:مت الغاء كل من الدفرتين)مالحظة 

 بالضريبة ليثبت تسديد ماعليه.

 .(520002()ح/H3) البريدي الحساب ج( دفتر مداخبل

(خمتلف النفقات اخلاصة H5يتم تسجيل يف هذا الدفرت ) (:100002()ح/5H)( دفتر نفقات الصندوقد

صفحة وكل صفحة  100بالقباضة اليت تتم بواسطة الصندوق مثل دفع املنح،التعويضات.....وحيتوي هذا على 

 حتتوي على املعلومات التالية:

 .االسم واللقب اخلاص باملستفيد_

 .تاريخ عملية االنفاق_

 .شخاصألالرقم التسلسلي ل_

اضافة اىل احلساب الذي تدرج فيه هذه النفقات وحسابات اخرى حيث تداخل حساب           

حلساب اخلزينة حيث يسجل يف اجلانب الدائن  ا(خمتلف النفقات اليت تدفع نقد51000)ح/

 (يف اجلانب الدين.510017(وحتت )ح/100002حتت)ح/

فتم تسجيل اسم ولقب اجملاهد وتاريخ الدفع ويسجل دج 19.000.00:دفع منحة جماهد مبلغ حالة تطبيقه

 دج يف 19.000.00املبلغ 

 (يف اجلانب املدين.510017)ح/
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وضع هذا الدفرت من اجل التحكم ومعرفة   (:520002()ح/H6دفتر نفقات الحساب البريدي )ه( 

وكذا عمليات النفقات اليت يقوم هبا القابض اي دفع صك بريدي باسم القابضة  واالحتياطية النهائيةالعمليات 

ضة اىل امني خزينة الوالية،وحيتوي هذا باموال اليت اخرجت من احلساب اجلاري الربيدي للقاو األفيه املبالغ 

 الدفرت على جهتني:

 :ختص خمتلف العمليات النهائية وتتكون من :الجهة االولى

 .ل للظرفالرقم التسلس_

 . التاريخ بالنسبة للشهر واليوم_

 مراقبة وتفتيش الصندوق:*

موع الدائن ويف حالة عند االنتهاء من عملية تفتيش الصندوق جيب ان يكون جمموع املدين يساوي جم            

هو ا ساوي او وجود زيادة او نقصان يف الصندوق مثل ما هو مكتوب يف الدفاتر ال يساوي معدم وجود لت

وي الوضعية خالل نفس اليوم،فإذا كانت الزيادة او النقصان تساوي او تتجاوز موجود عند حسابه،فيجب ان نس

 دج فيجب اعالم مديرية الوالية للضرائب،ويتم ذلك عن طريق تقدير كتايب يقوم به القابض. 50.00

 مكتب الغرامات  المطلب الثاني:

 :تعريفه  (1

بالقرارات الصادرة عن اجملالس القضائية الصادرة عن الغرفة اجلزائية،حمكمة متعلق هو مكتب خاص            

 البيانات التالية: ارف املستحقة للدولة ،ويتضمن قراراجلنايات واجلنح واملخالفات واجلنح وحيمل عقوبة ودفع املص

 .تاريخ صدور احلكم_

 املعفي. اجمللي القضائي_

 . والده اسم املدعي عليه وتاريخ امليالد واسم_
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 .العنوان الشخصي له_

 .موضوع الدعوة_

 .تاريخ ارتكابه املخالفة_

 .مبلغ الغرامة ومصاريف احلكم_

 بعض المخالفات والجنح المترتبة: (2

كل املخالفات القانونية واالحكام القضائية متر عرب هذا املكتب الهنا تتكفل بعملية حتصيلها،عندما تقوم 

 صادر هنائيا " إذ يتضمن هذا القرار البيانات التالية :  احملكمة بإصدار "ملخص قرار حكم

 _تاريخ صدور احلكم .

 _ جملس القضاء معفي.

 _ احملكمة اليت صدر فيها احلكم .

 _ إسم املدعي عليه ، تاريخ امليالد ، و اسم واليه .

 _ العنوان الشخصي .

 _ موضوع الدعوة .

 مبلغ الغرامة و مصاريف احلكم .

و يتم ارسال هذا القرار إىل مديرية الضرائب ملعاينة تلك القرارات و هي بدورها ترسلها إىل القباضة             

املختصة إقليميا و عندما يتسلمه مكتب الغرامات القضائية للقباضة يقوم بالرتقية مث يقوم عون املكلف بالضريبة 

ر أعاله ،و ذلك لتسديد ماعليه خالل مدة ال تتجاوز كافة البيانات املدونة يف القراباملتابعة يبعث إشعار يتضمن  
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أيام منذ إستالمه اإلشعار و يف حالة االمتناع عن التسديد يقوم العون املكلف بإصدار تنبيه بقصد إخبار  08

( و حتتوي على نفس املعلومات مع إضافة غرامة   (k26باحلجز أو احلبسس عند عدم الدفع تسمى هذه الوثيقة 

أيام و يتم إصدار نسختني من التنبيه  05مضاء عون املتابعة و القابض و مدة التسديد هنا ال تتجاوز التأخري و إ

األصلية تبقى عند القابض و النسخة الثانية ترسل إىل املعين باألمر ، و عند التسديد يقوم قابض الضرائب 

إلكراه البدن و تكون ممضية من طرف و حتتوي إىل مدة ا  k26بإصدار اإلكراه البدين ) طلب احلبس ( و ثيقة 

القابض ، مدير الضرائب و ترسل مع الوثيقة األصلية لإلشعار إىل و كيل اجلمهورية الذي يقوم بإمضائها و يعاد 

إرساهلا إىل القابض الذي يقوم بدوره بإرسال الوثائق السابقة الذكر إىل مصاجل األمن املختصة إقليميا و هذا بزيادة 

يف القبض ، و تقوم هذه املصاحل بإستدعائه و حثه أو إجباره ) أمره ( بالدفع الفوري دج كمصار  500

 ملستحقاته أو يودع احلبس يف حالة رفعه .

 المطلب الثالث : مكتب المتابعة .

تكمن مهمة مكتب املتابعة اجلبائية أساسا يف مالحقة األشخاص املكلفني بالضريبة الذين إمتنعوا عن تسديد 

الديون اليت على عاتقهم ، إذ يقوم أعوان املتابعة بالتحصيل اإلضطراري للضرائب خارج املكتب ، و هذا بالقيام 

ضريبتهم بطرق ودية ، قبل إختاذ اإلجراءات القانونية ،  مبهامهم يف امليدان و ذلك مبطالبة املكلفني بالضريبة بدفع

و يف حالة عدم وجود جدوى هبذه الطريقة يقوم أعوان املتابعة بالضغط عليهم و هذ بإصدار 

commandement  و هذا من أجل حجز ممتلكات و تسجل كل املعلومات اليت حتصل عليها العون يف

 مذكرة املتابعة و تقدم إىل القابض .

يقوم قابض الضرائب بإصدار مذكرة متابعة لكل عون و حتتوي على املعلومات التالية :   وى مذكرة المتابعة :محت

 _ برنامج املتابعة خالل األسبوع .
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 _ نتائج هذا الربنامج .

 _ املالحظات و أوامر القابض .

 _ جوانب و توضيحات العون املكلف باملتابعة .

  قررة . _ عدد العقود املقررة و غري امل

 _ طبيعة و أمهية أعمال املكتب .

 و تكون مراقبة نشاطات أعوان املتابعة من طرف قابض الضرائب بالتنسيق مع رئيس املتابعة .

يساعد هذا األخري القابض يف صياغة و اجناز الربنامج املتخصص للمتابعة ، و يقوم  دور رئيس المتابعة :

قوائم املكلفني بدفع الضريبة و املبالغ املهمة و هذا من أجل متابعتهم ، كما بإصدار املذكرات ألعوان املتابعة  و 

 يقوم بتقدمي تلك املذكرات للقابض املباشر عليها اىل جانب مدبر العون .

 هناك أربع درجات للمتابعة اجلبائية . درجات المتابعة :

اليوم األول بعد تاريخ اإلستحقاق كما أنه انه أول عقد يف املتابعة و حيق للقابض أن يرسله يف  _ التنبيه :1

 يعترب عقد قضائي و جيب أن حيتوي على املعلومات التالية :

 _ اسم و لقب و عنوان املكلف بالضريبة .

 _ رقم املادة ، مبلغ الضريبة .

من القانون املدين أن احلجز و البيع يكون ) تنبيه يتعني أخطار عند احلضور  392حيث و طبقا للمادة 

commandement  . تسبقا مرفق بالسداد ( الغلق املؤقت 
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 : _ الغلق المؤقت للمحالت 2

يف حالة عدم دفع الضرائب ميكن للقابض أن يغلق احملالت التجارية و هذا بعد إصدار قرار الغلق             

 املؤقت الذي يكون ممضي من طرف مدير الضرائب .

احلجز وضع بني أيدي العدالة ممتلكات املكلف بالضريبة وهذا من اجل دفع الضرائب اليت ب يقصد_ الحجز :3

هي على عاتقه  كما تعمل اإلدارة اجلباية على تطبيق احلجز على كل مكلف خمالف لقوانني و مواعيد الدفع ،   

ل قانوين إشعارات       و يكون احلجز بطريقة قانونية ال شبهات فيها و يسبق احلجز يف أغلب األحيان و بشك

و إنذارات بالدفع و هذا طبقا لصاحل املكلفة و يف حالة عدم االستجابة يكون هناك احلجز بالضرورة و هناك 

 نوعني من احلجز : 

 هناك عدة أنواع هلذا احلجز : أ _  الحجز المنقول :

  _الحجز المنفذ :1أ_ 

مل يدفع مستحقاته و خيص األثاث املتحرك و املنقوالت مباشرة على املكلف بالضريبة الذي يطبق           

ماعدا بعض األثاث و أشياء أخرى كاملالبس و األغطية اخلاصة لألبوين و لألطفال و أيضا الكتب اخلاصة باملهن 

دج و األغطية ملدة شهر و يعترب هذا احلجز عقد قضائي يتم مبوجبه دفع الضرائب  1500,000اليت ال تتجاوز 

 على عاتق املكلف بالضريبة و هذا بعد اللجوء إىل البيع . املتعلقة

 _ الحجز التحفظي : 2أ_ 

يطبق على املكلفني بالضريبة عن طريق كتاب التبليغ أخطار إىل اليد الغري و خيص املبالغ املالية املوجودة            

 مثال يف البنوك الربيد و اخلزينة .
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 الزراعية :  للغالت_ الحجز 3أ_

طلق هذا احلجز على الفواكه و احلصول عند نضجه و يقدم للبيع عن طريق املزاد العلين عرض مال حيث ي       

 حيتوي احملضر على املعلومات التالية :

 _ تعيني القطعة طبيعة و أمهية احلصول احملجوز .

 _ ضرورة احلراسة حيث جيب على القابض أن يكون له سند تنفيذي للقيام باحلجز .

تطبيق هذا احلجز بدون سند تنفيذي و لكن بتسريح من ميكن _ حجز منقوالت المدين المتنقل : 4_أ

القاضي و يطبق على الشخص الذي ليس له مكان خاص أو عقار للقيام بنشاطه يقوم هبذا احلجز عون املتابعة 

ا .و السرتجاع أمالكه اجلنائية الذي يقدم عرض حال للحجز يتضمن تفصيل األشياء احملجوز و تعني حارس هل

 جيب على املكلف بالضريبة تقدمي حكم ملصاحله من طرف احملكمة املختصة .

من القانون املدين ميكن للقابض أن يضع بني  441،440قا ملا جاءت به املادتني تطبي _حجز المطالبة :5أ_

 دين بالضريبة و هذا بإصدار قرارأيدي العدالة املمتلكات اليت حبوزة شخص أخر و لكنها يف احلقيقة من ملك امل

 1من القرار من القاضي و ذلك من أجل استالمها . 

تأيت عملية البيع يف آخر مرحلة من مراحل املتابعة اجلنائية ، و ميكن أن تتم هذه العمليات إذا سدد _ البيع :4

و غرامات التأخري فتتوقف بذلك عملية املتابعة اجلنائية عند اخلطوة الثالثة وهي عليه من ديون  املكلف بالضريبة ما

 احلجز ولكن إذا مل يؤدي احلجز إىل دفع الضرائب اليت هي على عاتق حيق للقابض بيع األشياء احملجوزة 

                                                           

من القانون املدين . 392املادة  1  
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قدمي طلب ممارسة املتابعات عن طريق منح وترخيص للقابض من قبل الوا ي وذلك بت يشرتط يفاالترخيص   4

يوما تلي تاريخ إرسال الطلب إىل الوا ي فانه باملكان مدير الضرائب إن يقدم  30وماذا مل يأيت الرتخيص خالل 

 بالبيع املستعجل بناءا على ترخيص من مدير الضرائب للوالية  الرتخيص بالبيع للقابض إن يقوم

ثمن بيع األشياء احملجوزة يف القابضة وحيضر يعني مدير الضرائب جلنة تقدير لب لجنة تقدير اثمان البيع : 4

 . أعضاء هذه اللجنة وذلك من اجل السري احلسن لعملية البيع بعد تقدير السعر االستثنائي للبيع

عملية البيع يف جريدة ماهلة لنشر ايام قبل  10ان االشهار او ما يعرف باالعالن يدرج يف ج اإلشهار : 5

 R23االعالنات القانونية يف الدائرة او الوالية حيث يوجد احملل التجاري ويستعمل لعملية االشهار وثيقة قانونية 

املشهورة بتاريخ ويوم البيع ويتم اثبات القيام باالشهار اليه يف حمضر البيع واذا مل حيث جيب ان يذكر يف الوثيقة 

تراعي شكليات االشهار ال جيوز اجراء عملية البيع وجيوز لالشخاص املعنيني الطالع يف مقر القابض املكلف 

 1بعملية لبيع على نسخة عقد االجيار للمحل التجاري 

او بالتجزئة حسب فائدة املدين ويف تباع االشياء احملجوزة يف املزاد العلين كليا  : جرد االشياء المحجوزة - د4

نقص املواد احملجوزة يصدر حمضر الثبات هذا النقص يف وثيقة حمضر املواد احملجوزة يصدر حمضر  R26حالة 

 الثبات هذا النقص يف وثيقة حمضر عدم متثيل االشياء احملجوزة.

 R22: كل بيع يف املزاد العلين جيب ان يرفق بتصريح بيع عن طريق السلطة القضائية  التصريح بالبيع–ه   4

اىل مكتب التسجيل التابع لقابضة الضرائب اليت قامت باحلجز حيث يصدر التصريح بنسختني مؤرخة وممضية 

 من طرف العون املنفذ وحتتوي على البيانات التالية :

 اسم الشحص احملجوز عليه . -

 العون املنفذ .اسم وصفة  -

                                                           

.396،ص 2002قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 392املادة   1
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 تاريخ وساعة ومكان البيع . -

ايام على االقل بعد عملية االشهار حيث جيب ان يكون  10:جتري عملية البيع يف  تاريخ  البيع-و4

القابض او ممثله الشخصي حاضر للقيام بعملية البيع حيث يتم كل بيع يف املزاد العلين ،و يرسى املزاد على 

او يتعدى الثمن التقديري املقرتح ،غري انه ويف قصور املزايدات اي مل تصل املزايدة االعلى بثمن يساوي 

املناقصة اىل السعر احملدد من طرف جلنة التقدير تكون يف هذه احلالة مناقصة ثانية واذا كانت نتائج هذه 

قطعني امل 400املناقصة كاالوىل فيحق للقابض البيع بالرتاضي ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادتني 

حيث جتيز هذه املادة لقابض الضرائب املباشرة متابعة اجراء البيع مقابل مبلغ يساوي املبلغ املقدر للبيع  3,2

وذلك برتخيص من املفتش رئيس قسم الضرائب بالوالية القابضة او من املدير اجلهوي للضرائب وفقا لقواعد 

 .االختصاص احملددة مبوجب قرار من املدير العام لضرائب 

ويرسل اىل العون R24:يدون حمضر البيع على وثيقة قانونية تسمى بتسريح بالبيع   محضر البيع-ن4

 :1املكلف بالبيع وجيب ان حيتوي على

 نسخة من التصريح بالبيع .-

 توضيح تاريخ البيع .-

 حمضر احلجز ،تاريخ واسم حمرره .-

 تاريخ حمضر تلصيق االشهار واسم احملرر .-

 التسريح او الرتخيص بالبيع .تاريخ -

 تاريخ حمضر ضبط االشياء احملجوزة .-

 تبني حضور او غياب الشخص .-

                                                           

.361،ص 2002،قانون االجراءات اجلنائية،400املادة  
1
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 املعلومات اخلاصة باملناقصة .-

 مدة البيع .-

 قيمة البيع واالعباء املرتتبة عليه .-

 امضاء الشحص املكلف باحلراسة ،الشهود ، القابض والشخص املكلف بالبيع .-

املشرتي و اخرى على الشخص احملجوز عليه او املكلف بدفع الضريبة ، وتكون توزيع نسخة على -

 مصاريف التسجيل على عاتق املشرتي وال حيق لقابض الضرائب والعون املكلف بالبيع املشاركة يف املناقصة .

 .المطلب الرابع:مكتب المحاسبة  -

بالتسلسل التدرجيي و نتيجة الدورة وما عليها من وفق قواعد ومبادئ دقيقة هتدف اىل معرفة النتائج املؤسسة 

 ديون وما هلا من حقوق حسب املستندات و الوثائق الرمسية .

 :1: للمحاسبة ثالثة انواع *انواع المحاسبة

 احملاسبة الوطنية :هي اليت هتتم بدراسة املوارد واالستخدامات على مستوى الوطن )الصادرات و الواردات (-ا

 احملاسبة العامة .–حماسبة الشركات –احملاسبة التحليلية -ت : وهي انواع  نذكر منها :حماسبة املؤسسا

احملاسبة العمومية :هي اليت هتتم بدراسة االيرادات والنفقات على مستوى الدولة واجلماعات احمللية و مبا ان 

لوالية وادي رهيو تستخدم  هذا النوع من احملاسبة سوف يستوقفنا يف دراستنا التطبيقية الن قابضة الضرائب

هذه احملاسبة ،وهذا راجع اىل اهنا ادارة او مصلحة عمومية مع العلم ان لكل مصلحة حماسبة عمومية خاصة 

املؤرخ  21-90هبا وباالحرى تنظيم خاص هبا وختص احملاسبة العمومية حسب ما جاء يف قانون املالية رقم 

بني وظيفيت احلاسب العمومي واالمر بالصرف وحدد  مادة فصل 72الذي حيتوي على  1990اوت  15يف

مهام وصالحيات كل متهما و الزامية مسك حماسبة حتدد اجراءاهتا و خصيتها عن طريق التنظيم وتعرف على 

                                                           

.362،ص 2002،قانزن االجراءات اجلنائية ،401 املادة  1
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اساس اهنا حماسبة ادارية هتتم بدراسة االيرادات و النفقات على مستوى الدولة و اجلماعات احمللية و فروعها 

"مبسك االمرون بالصرف يف  1991من املرسوم التنفيذي لسنة  62به نص املادة هذا حسب ما جاء 

املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري حماسبة االيرادات و النفقات " و تتعرض كل من االرادات والنفقات 

 اىل مايلي :

كذلك ما جيري على هذه الدائنة و املثبت واملسددة ،اوامر حتصيل االيرادات و الديون : محاسبة االيرادات-

 االوامر من ختفيضات الغاء ا للتحصيالت املنجزة من هذه االوامر .

:مبلغ بالصرف املقبول و االرصدة املتاحة مبلغ االعتمادات املفتوحة او املفوضة مبلغ  محاسبة النفقات-

 االلتزامات املنجزة قياسيا على االعتمادات املتاحة .

ة تشكل باب من ابواب احملاسبة الوطنية خصوصا النفقات العمومية اخلام و الصافية  فاحملاسبة العموميوبالتا ي 

كما ان موضوع املالية العمومية خاصة الضرائب تستلزم االملام باصول احملاسبة وفنون املراجعة كما تعتمد 

لى مبدا حماسيب عام احملاسبة العمومية يف طريقة تسجيل عملياهتا احملاسبة املتعلقة بااليرادات و النفقات ع

 يتمثل يف مبدا القيد املزدوج .

:يعتمد مكتب احملاسبة يف القيام بعملية على الدفاتر اليت  *الدفاتر المستعملة في مكتب المحاسبة

( اي العمليات اليومية سواء تعلق االمر H1,H2,H3…..H6استعملت يف الصندوق خالل اليوم )

قابض الضرائب كل العمليات اليومية يف دفاتر خاصة هبذه العمليات الن بااليرادات و النفقات حيث يتمركز 

(،كما جيب أن تتمركز Systeecentralisationحماسبة القيد املزدوج جيب ان يكون فيها نظام التمركز )

(وهو ما يعرف باليومية العامة كما أن هذه العمليات H8كل الدفاتر اليت استعملت يوميا يف الدفرت العام )

( وكل التفاصيل اخلاصة هبا تكون مدونة يف الدفرت العام الكبري )احلزء االول (H8سجل يف الدفرتت

H9واجلزء الثاين،H10) 
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:حيتوي هذا الفصل على جهتني )مدين ،دائن ( اجلهة اليسرى مدين واجلهة اليمىن ) H8الدفرت العام )-1

 دائن أما فيما خيص وظيفة هذا الدفرت فهي كالتا ي :  

يف الدفاترالعامة وهي H1….H6)الصندوق حيث تكون مركز كل الدفاتر املستعملة )د القيام بعمليات بع

( منفصل عن بقية H8ماتعرف باليومية العامة كما جيب أن يسجل كل دفرت يستعمل يف اليومية العامة )

 الدفاتر املستعملة ،أي كل دفرت يف سطر خاص به ،حيث جيب أن يكون جمموع الدائن يساوي جمموع املدين 

( مع ادراجها يف H9،H10تسجيل كل العمليات اليومية يف )يعاد :H10,H9)الدفتر الكبير)-2

 لكبري إىل جزئني :احلساب والسطر اخلاص هبا يف اجلهتني املدين والدائن وينقسم الدفرت ا

 (.H9)اجلزء األول يشمل -

 .) H10)اجلزء الثاين يشمل-

 كما حيتوي كل دفرت أو كل جزء على حسابات خاصة به وملعرفة املزيد عن مواصفاته .

فيه كل العمليات اخلاصة باحلسابات الثابتة ويتم ذلك يف اجلانب املدين ويستند يف  يسجل:الجزء األول

 تسجيل املعلومات من دفاتر الفرز وفيها امجيع احلسابات .

اجلهتني الدائن واملدين واخلاصة باحلسابات املالية ،حسابات يف  فيه كل العمليات تسجل: الجزء الثاني

تسجل يف جهة الدائن أما عمليات النفقات تسجل يف جهة املدين  أما  التوزيع حيث أن عمليات اإلرادات

 فتسجل كمايلي :(52002 (100002,110005,فيما خيص احلسابات

جهة الدائن ،النفقات يف جهة املدين ،أعمال اخر الشهر عند هناية كل شهر وبالتحديد يف االرادات يف 

 من الشهر يقوم القابض باعداد :25

 يب .امليزان احلسا-

 .(S2الوضعية االحصائية للتحصيل )-
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 عملية التوزيع.-

(حبيث يتم H9،H10:ميثل ميزان املراجعة بعد اجلرد اعتمادا علي الدفرت الكبري )(H11)امليزان احملاسيب-(1

كل العمليات سواء تعلق االمر بعمليات االرادات أوالنفقات إذ جيب أن جند يف هناية  عملية اعداد امليزان   تسجيل

من طرف  إعدادهتستعمل من قبل القباضة وعند االنتهاء من  احلسايب خاصة بالقباضة ،بل هناك حسابات ال

 جودة فيها بارساهلا إىل خزينة الوالية.احملاسب يقوم القابض باالطالع عليها يوقع على صحة املعلومات املو 

(من طرف املعلومات املوجودة S2:تتم الوضعية االحصائية للتحصيل )S2)للتحصيل ) اإلحصائيةالوضعية  -(2

بعني االعتبار املعلومات اليت تتعلق بااليرادات او املداخل دون النظر اىل النفقات حيث  وتأخذيف دفاتر الفرز 

دون  أيالسابقة يف نفس السنة  لألشهريوم من الشهر باضافة اجملموع العام 25يسجل اجملموع الشهري كل 

 السنوات السابقة .

من  25ينة بعملية التوزيع اليت تتم كل : ليست كل احلسابات املفتوحة عند القباضة مع عملية التوزيع -(3

(مها املعنيان بعملية التوزيع اليت تكون للبلديات 500026،ح/500020الشهر فنجد كل من احلسابني )ح/

النصيب فيها، هي احلسابات عند تسديدها من طرف صاحبها تسجل باالسم وتاريخ التسديد ورقم الوصل 

والسطر يف دفاتر الفرز اخلاصة بكل بلدية ،اذ جند كل  رقمب بالوالسنة اخلاصة بالضريبة ويكون هذا احلسا

البلديات هلا دفرت خاص هبا لتسجيل ايراداهتا ومداخيلها ومفتوحة على احلسابات خاصة هبا ومنفصلة عن 

 التوزيع بشكل عامل فيما يلي : البلديات االخرى مما يساعد على عملية 

 

 



دراسة حالة قباضة الضرائب لــ" وادي ارهيو"             الفصل التطبيقي                        

 

 
66 

 

 الجداول المعبرة عن التوزيع:* 

 (LAC/500020) (قسيمة السيارات :1

 رقم احلساب %النسبة  التوزيع على :

 201002 20 الدولة 

 10السطر  500019 80 الصندوق املشرتك للجماعات احمللية

 

 (LAC/500026الرسم على النشاط املهين :) (3

 رقم احلساب %النسبة التوزيع على :

 500002 65 البلديات 

 500017 30 الواليات

الصندوق املشرتك للجماعات 

 احمللية

5 500019 

 

 

 (LCC/500026(الدفع اجلزايف )3

 رقم احلساب %النسبة  التوزيع على :

 500002 30 البلديات

 7السطر  5000019 70الصندوق املشرتك للجماعات 
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 احمللية 

 (LCC/500020)الرسم النوعي االضايف : (4

 رقم احلساب %النسبة التوزيع على :

 302السطر 201003 75 الدولة 

البحث العلمي وتطوير 
 التكنولوجي

15 500017 

 500017 10 صندوق لتطوير الصادرات

 

 ((LAC/500020الرسم على القيمة املضافة : (5

 رقم احلساب %النسبة  التوزيع على :

 201003 85 الدولة 

 500002 05 البلديات

 2السطر 500019 10 الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 

 

 ((LDC/500020غرامات التاخري:  (6

 رقم احلساب %النسبة  التوزيع على :

 Bالسطر  201007 30 الدولة 

 عمال الضرائب -
 عمال اخلزينة -
 عمال اخرين -

70 302078 
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 حاالت تطبيقية يف القباضة  المبحث الثالث:

خاص بشهر فيفري و G50قام السيد حممد عباسي صاحب نقل املسافرين بتقدمي تصريح  15/05بتاريخ  -1

 ذلك لتسديد الضرائب التالية :

 دج.400.00الرسم على النشاط املهين  -

 دج.415.00حقوق الطابع  -

 دج.3400.00الرسم على القيمة املضافة  -

هذا السيد تأخر عن موعد التسديد الذي كان من املفروض أن ولقد مت التسديد نقدا وكما هو مالحظ ان  -

ويتم تسجيل هذه  %20وعليه جيب أن يسدد غرامة التأخري و املتمثلة يف نسبة  2004مارس  20يسدد قبل 

 (H1العملية يف دفرت مداخيل الصندوق )

ص بشهر أفريل للتسديد قامت شركة الوفاء ملقاولة أشغال البناء بتقدمي تسريح خا 2005ماي 10بتاريخ  -2

 بواسطة شيك بنكي مستحقاته من الضرائب والرسوم التالية:

 دج . 45.705.00الرسم على النشاط املهين  -

 دج. 4371.00الدفع اجلزايف  -

 دج. 3520.00الضريبة على الدخل اإلامجا ي  -

 دج . 388.494.00الرسم على القيمة املضافة  -
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 (.H2مداخيل البنك ) يتم تسجيل هذه العملية يف دفرت

 مالحظة

( يف حالة ماإذا (H4إرسال الصك البنكي إىل اخلزينة حيث يتم تسجيل هذه العملية يف دفرت العمليات املختلفة 

هذه العملية مث نقوم بتسوية  (H4رفض الصك البنكي لعدم وجود رصيد يف البنك يسجل يف الدفرت السابق )

 س الدفرت .( دائما يف نف510006نفقات حساب ) ح/

 ويف األخري يقوم املكلف بالضريبة بتسديد مستحقاته نقدا فتسجل هذه العملية يف دفرت مداخيل الصندوق .

دج خاص بالرسم على النشاط 3825.00قام السيد علي عبد اهلل بائع االلبسة واألقمشة مورد فردي مبلغه -3

دج وذلك يف االجال 4781.00لوارد دج أي جمموع ا 956.00زائد غرامة تأسيس  2003املهين لسنة 

عن طريق احلساب اجلاري للقابض ويتم تسجيل هذه العملية يف دفرت مداخيل  2005مارس  20احملددة لتاريخ 

 ( ويسلم له تصريح بالدفع لعدم وجود ايصاالت فيه .H3احلساب الربيدي اجلاري )

دج نقدا ،فسجلت هذه العملية يف دفرت  72000.00مت دفع منحة السيدة زيتوين خرية أرملة الشهيد  -4

نفقات الصندوق ويف هناية الشهر وعند االنتهاء من عملية املنح ترسل وثائق النفقات إىل أمن اخلزينة وتسجل 

 ( .( H5هذه العملية يف دفرت 
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 خالصة الفصل الثالث:

من خالل ما تعرضنا إليه يف هذا الفصل ، جند إن مفتشيه الضرائب هي وحدة تابعة ملديرية الضرائب الوالية  
املكلفني ملختلف أنواع الضرائب والرسوم ،  تلعب دورا هاما يف االقتصاد الوطين فهي تكمل فرض الضريبة على 

كما هلا أمهية كبرية وبالغة يف القضاء على التهرب الضرييب و يتجلى ذلك من خالل العمل الذي تقوم به من 
 مراقبة املكلفني بالضريبة .

عرب املصاحل ومن خالل قيامنا هبذا الرتبص تبني لنا أن هذه املفتشية و يف أيطار ما تقوم به من مهام و أنشطة 
فهي تساهم بذلك يف تطور اإليرادات السنوية للدولة من سنة إىل أخرى ،يف حني جند أن هذه املسامهة تكمن يف 
عملية املراقبة الدقيقة و املتعددة السنوات ، وكل هذا يصب مصب واحد والذي يتمثل يف ضمان حتصيل ضرييب 

 معترب و مستمر .
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 :الخاتمة العامة

اخلزينة العمومية موردا هاما لتمويل نفقات الدولة خاصة يف الفرتات األخرية بعد اخنفاض االرادات تعترب   
النظام الضرييب مع متطلبات السوق البرتولية،وبدخول اجلزائر يف اقتصاد السوق أصبح من الضروري أن يتفاعل 

احلر والعوملة االقتصادية خاصة بعد أن اتضح ان املوارد النفطية واجلمركية تتسم بعدم االستقرار فالبد من التحكم 
االمثل يف اجلباية العادية،حيث تعترب األساس الذي ترتكز عليه البلدان املصنعة يف حتقيق وتوجيه براجمها االمنائية إذ 

اعتبار هذا النوع من اجلباية االداة الناجعة يف يد الدولة الحتواء بعض الظواهر االقتصادية،لتشجيع بعض ميكن 
النشاطات او احلد من البعض االخر،فالدولة اجلزائرية تفكر جليا يف البحث عن املوارد املالية الضرورية لتغطية 

بد ان تفكر يف النهوض بالقطاعات االخر  النفقات العامة وذلك خارج جمال احملروقات و لتحقيق ذلك ال
وجلب االستثمارات سواء كانت حملية أو دولية هبدت حتقيق ارادات ضريبية معتربة حىت توفري مناصب شغل يوفر 
هلا مداخيل جبائية هامة واختاذ أليات فعالة لتحصيلها وللتوفيق يف حتصيل هذه املبالغ تعتمد الدولة على نظام 

اعف جناح هذه العملية كلما كانت درجة الوعي لد  املكلفني عالية من جهة ومد  فعالية جبائي فعال ويتض
النظام اجلبائي من قوانني وإمكانيات من جهة اخر  وهنا يكمن النقص الكبري بالرغم من اصالحات فال يوجد 

 تغيري حمسوس يذكر وهنا يكمن االشكال وجوهر جناح العمليات التحصيلية .

 النتائج : 

هو قيام املشرع بتغري جذري للقوانني الضريبية،لكن بالنسبة للخاضعني له مل يستفيدوا من ا نستنتجه من البحث م
هذه التغريات واالصالحات حيث أن الشئ املغري هو التسميات فقط،أي تسمية خمتلف الضرائر والرسوم،لكن 

جيدون أنفسهم غري قادرين على تسديد  تبقى يف كثريا من االحيان واحلاالت متثل عبء للمكلفني حيث أهنم
مستحاقتهم والسبب يف ذلك هو عدم االهتمام وحتديد هذه النسب ميدانيا،بل نفس الطرق املاضية ونفس املعايري 
اليت تبقى غري ثابتة فالعمل األكرب ميكن يف امليدان ألن النسب احلقيقية ال ميكن حتديدها إال بتحقيقات ميدانية 

إىل إلغاء الكثري من احملالت جراء ارتفاع النسب،هذا من جهة املكلف ،أما من جهة االدارة  مكثفة،وإال يؤدي
الضريبية فتفتقر االدارة إىل أدىن الوسائل احلديثة كاإلعالم األيل ، وظروف العمل واالمكانيات القليلة املتاحة 

ضة واملكلفني ،هذا ما يشجع التهرب للموظفني اليت تعترب جمحفة أيضا فالنقص فادح واملسؤولية تتعد  القاب
 الضرييب إىل أعلى املستويات .
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 االقتراحات والتوصيات:

والفعالية يف حتصيل االرادات خاصة ،وجب على الدولة األخذ بعني االعتبار بعض النقاط اليت لتحقيق النجاعة 
 تبدو برأينا هامة وأساسية إلصالح اخلزينة العمومية:

ختصيص مكتب االستعالمات على مستو  كل قباضة لتنمية درجة الوعي لد  املكلفني جيب على اإلدارت  -
 بإعطاء ارشادات وتوضيحات .

 صباغة قوانني وتشريعات واضحة وصرحية ألن صباغة القوانني حتدد جناح أو فشل نسب التحصيل الضرييب. -

 يب.تشريع نصوص مبنية إلجراءات العملية الفعالة ملكافحة التهرب الضري-

حتسني أوضاع العاملني يف اخلزينة بتحسني أجورهم وتقدميهم الوسائل احلديثة واليت بالتايل تدفع بعجلة النمو -
 القتصاد أمثل.

 تبسيط االجراءات التسيريية لتحقيق مزيد من التصفية.-

 استعمال اخلربات والوسائل املتطورة .-

 اخلبرية القادرة على تسيري أمور اإلدارة واملواطن.تزويد االدارة باليد العاملة املؤهلة واالطارات -

 تكون مبثابة حاجز أمام االغراءات املالية اليت قد تقدم هلم.-

 حتسني معاملة اإلدارة للمكلف وتوعية املواطنني بأمهية الضريبة يف الرفع من ايرادات الدولة.-

 أفاق البحث: 

على اخلزينة العمومية ودوره الفعال لتوعية املواطن بأمهية الضريبة يف وأثره يف ظل التاكيد على أمهية التهرب الضرييب 
الرفع من إيرادات الدولة وبالرغم من اليد العاملة فنجد أن قوانني الدولة حتدد جناح أو فشل التحصيل 

تهرب الضرييب.لذلك نطمح أن تكون دراستنا جمرد متهيد لدراسات اخر  تكون أكثر اتساعا ومشوال يف معاجلة ال
 الضرييب وأثره على اخلزينة العمومية ، للتعرف على وضعيته.
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