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  بسم هللا الرحمان الرحيم                       
  

وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله " :قال هللا تعالى

  .سورة ا$سراء 22222222ا"ية ". والمومنون

ووصى بھما "  إحساناً وبالوالدين "إلى من قال فيھما الرحمان 

  .ر ا"نام محمد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلمالحبيب وخي

إلى من قاسموني متعة ومشاق ھذا العمل الوالدين الطاھرين 

  .بارك هللا في عمرھما

إلى كل من  ،وعماتي وأو=دھم إلى إخواني وأخواتي وأعمامي

إلى كل ا"حباب  ،يحمل لقب بوشرى داخل الوطن وخارجه

عدة والنصح من قريب أو كل من قدم يد المسا إلى ،ءوا"صدقا

الذين سھروا معي $تمام ھذا العمل كHً  ئيصدقاأإلى  ،دبعي

من قريب أو  سواء وإلى كل من عرفه قلبي ونسيه قلمي باسمه

  .وهللا الموفق .ثمرة ھذا الجھدأھدي  بعيد
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  � الحمد والشكر أو	ً وأخيراً 
ى أستاذي الفاضل ا�ستاذ ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إل

بونوة شعيب على ما أسـداه لـي مـن نصـائح وتوجيـھات : الدكتور

  وإرشـادات خـ1ل إعـداد ھـذه المذكرة فھو بذلك مدين لي بفضل . ينسى 

تكرموا بقراءة  ا�ساتذة ا�فاضل الذينأتوجه بجزيل الشكر إلى كما      

   .ھذه المذكرة وأثروھا بمناقشاتھم القيمة

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الدكتور بن عبد الفتاح دحمان على ما 

والدكتور يوسفات علي    تكرم به علي من وقت في تصحيح ھذه المذكرة،

على ما  بوعزة عبد القادر لدكتورواعلى توجيھاته وإرشاداته القيمة، 

  .الموضوع حولبه من نصائح وإرشادات  وتوجيھات  نياأفاد

رئيس مصلحة : كما أتوجه بخالص الشكر إلى السيد مع1ش عبد الرزاق

         .ما بعد التدرج، وإلى كل موظفي مكتبة العلوم ا.قتصادية بجامعة تلمسان 

رئيس المديرية الفرعية  رامي محرز:كما أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد

نظراً للمعلومات  بئارضلل ةماعلا ةيريدملابتھرب الضريبي لمحاربة ال

وإلى السيد مراد ديدون رئيس المديرية ، التي قدمھا لي حول البحث

الفرعية للبرمجة واBحصائيات بالمديرية العامة للضرائب على ما أفادني 

  .حول الرقابة الجبائية به من إحصائيات
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   :العامة مقدمــةال

  

مص��در لتموي��ل  أھ��مش��كل تحي��ث  ،السياس��ة المالي��ة أدواتتعتب��ر الض��ريبة م��ن أھ��م     

  ودف��ع عجل��ة التنمي��ة ف��ي ال��دول النامي��ة يا%قتص��اد ا#نع��اشكم��ا تس��اھم ف��ي  ،خزين��ة الدول��ة

 الض�ريبية أنظمتھ�اتط�وير  إل�ىا%قتص�ادي  ا#ص�+حلب�رامج  تنفي�ذھاوالتي تسعى من خ+ل 

وض��رورة  ،ل ا%نفت��اح ا%قتص��ادي والعولم��ة المالي��ة ووج��ود التك��ت+ت ا%قتص��اديةظ��ف��ي 

التي تعتبر م�ن  ،لك ظاھرة التھرب الضريبيذغير متجاھلة ب ،التعامل مع المؤسسات الدولية

ن كان�ت إلم وفي مختلف العص�ور وافي معظم دول الع ةالخطيرة الشائعالظواھر ا%قتصادية 

  .ة أعلى بكثير من الدول المتقدمةفي الدول النامي انسبتھ

تنمية ش�املة  الخروج من التخلف وتحقيق إلىتسعى الجزائر كغيرھا من الدول النامية        

تط�وير النظ�ام الجب�ائي وتكييف�ه م�ع  أھمھالك من خ+ل عدة وسائل ذو، في مختلف المجا%ت

ف��ي النظ��ام الض��ريبي  الرقاب��ة الجبائي��ة آلي��ات وتفعي��ل ،النظ��ام ا%قتص��ادي الح��ر ياتض��مقت

النظ��ام الض��ريبي من��د س��نة  #ص��+حلجن��ة وطني��ة  بإنش��اءحي��ث قام��ت الجزائ��ر ، الجزائ��ري

م��ن خ��+ل إح��داث تع��دي+ت قانوني��ة  1992ت��م إص��+ح النظ��ام الض��ريبي س��نة  وق��د، 1987

ق�انوني يس�اعدھا  إط�ارتفعي�ل الرقاب�ة الجبائي�ة م�ن خ�+ل ص�ياغتھا ف�ي إلى  وھيكلية  تھدف 

بمراقب��ة تص��ريحات ويمنحھ��ا ص��+حيات رقابي��ة تمكنھ��ا م��ن القي��ام  ،تق التش��ريعاعل��ى تطبي��

، با#ض�افة والتأكد من صحتھا ومطابقتھ�ا للق�وانين والتش�ريعات الجبائي�ةالمكلفين بالضريبة، 

والغ��ش  للح��د م��ن ظ��اھرة التھ��رب  اكتش��اف اFخط��اء والمخالف��ات ومحاول��ة تص��حيحھاإل��ى 

 خ�ذة م�ن ط�رف الدول�ةالرقابية المت وا#جراءات قتصاديةالذي رغم خطورته ا%و، الضريبي

 أوعل�ى المس�توى التش�ريعي  لم يحض بما يس�تحقه م�ن اھتم�ام س�واءً  ؛في سبيل القضاء عليه

تكي�ف م�ع التط�ورات بحي�ث ي ،نه في ازدياد وتطور مس�تمرأ إلى إضافة ،الفكري أوالتنفيذي 

اقتط��اع طائل��ة تت��داول م��ن دون  م��وا%ً أوھ��و م��ا يجع��ل  ،ا%قتص��ادية والتكنولوجي��ة الجدي��دة

ف�ي وق�ت تس�عى في�ه الدول�ة للرف�ع م�ن  مومي�ةحص�يلة الخزين�ة الع ضعفي بالتاليو ،ضريبي

                                  .التنمية ا%قتصادية المستدامة تحقيق في سبيل ةلتغطية نفقاتھا المتزايد موارد الجباية العادية

-   



  ب
 

   :البحث ةشكاليإ 1

ا%نحرافات الضريبية والعمل عل�ى  ةلمعالجتعتبر الرقابة الجبائية الوسيلة الفعالة              

ف�ي س�بيل القض�اء عل�ى  ف�ي المس�تقبل أخ�رىتظھر م�رة  الم+ئم لكي % باFسلوبتصحيحھا 

ب�رز العقب�ات الت�ي تواجھھ�ا الدول�ة ف�ي رس�مھا أوالذي يعتب�ر م�ن  ،ظاھرة التھرب الضريبي

انتھاج رقابة جبائي�ة فعال�ة  ضرورة ما يستدعيوھو   ،وا%قتصادية لسياستھا الماليةوتنفيذھا 

  .ومحاربتھا على جميع المستوياتللحد من ھذه الظاھرة 

  :البحث على النحو التالي إشكالية من خ+ل ھذا العرض الموجز يمكن صياغة 

مكافح�ة ما ھي آثارھا ف�ي و ؟ما مدى فعالية الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

           ؟ التھرب الضريبي

عن�ه يمك�ن ط�رح التس�اؤ%ت الفرعي�ة  ا#جاب�ةل ھذا التساؤل الرئيس�ي وض�من س�ياق ظوفي 

  :التالية 

  النظام الضريبي الجزائري ؟ إص+حات  أھم ھي ما -

  مكافحته ؟ الضريبي وكيف تتم أبعاد التھربما ھي  -

  ؟ وكيف يتم ذلك ؟التھرب الضريبي للكشف عنالمستعملة  الطرقھي  ما -

  ؟  الرقابة الجبائية في مكافحة التھرب الضريبي آثارما ھي  -

  مكافحة التھرب الضريبي؟في آليات الرقابة الجبائية  ما ھي ا#جراءات الكفيلة لتفعيل -

  :فرضيات الدراسة -2

الفرض�يات  ط�رح ارتأين�اومختل�ف التس�اؤ%ت الت�ي يطرحھ�ا لNجابة عن إشكالية الموضوع 

   :التالية

 .لعدم فعالية النظام الضريبي  يعتبر التھرب الضريبي نتيجة -



  ت
 

 .لمحاربة التھرب الضريبي أساسية أداةتعتبر الرقابة الجبائية  -

 .التھرب الضريبيظاھرة تكفي للقضاء على  % الرقابة الجبائية لوحدھا إن -

  :  البحثأھمية  -3

كبيرة في النظام الضريبي الجزائري كون�ه يعتب�ر  تكتسي الرقابة الجبائية أھمية         

بمجم���ل  ف��ي التص��ريح   بالض���ريبة يعط��ي الحري���ة التام��ة للمكلف��يننظام��اً تص��ريحياً 

 من خ�+ل ف�رض الرقاب�ة عل�ى ھ�ذه التص�ريحات منفسھأ من تلقاءمداخيلھم وممتلكاتھم 

الجبائي��ة دون تحقي��ق الرقاب��ة  تق��ف ح��ائ+ً  الض��ريبي والغ��ش إ% أن ظ��اھرة التھ��رب 

س�لبية عل�ى المس�توى الم�الي م�ن آث�ار  تخلف�هلم�ا نظ�راً  وذلك ، لPھداف المرجوة منھا

ؤدي إلى ا#ضرار بالخزينة العمومية نتيجة حرمانھ�ا تحيث  ،وا%قتصادي وا%جتماعي

الت�وازن الم�الي ف�ي اخ�ت+ل م�ن يترتب عن ذل�ك ما و ،من الموارد المالية مھا من جزء

المنافس��ة ا%قتص��ادية ب ا#خ��+لإل��ى  لتھ��رب والغ��ش الض��ريبي ا كم��ا ي��ؤدي ،للدول��ة

 .الطبقات ا%جتماعية بينوانتشار التفاوت 

  :اختيار الموضوع دوافع -4

تلعب�ه الض�ريبة  الذي اFساسيتبيين الدور  إلىاختيارنا لھذا الموضوع  أسبابترجع          

ويتضح ذلك  ،من المكلفين بالضريبة وا%جتماعية، والذي يجھله الكثيرفي الحياة ا%قتصادية 

لظاھرة التھرب الض�ريبي عل�ى المس�توى ال�وطني  محدودالوغير  من خ+ل ا%نتشار الواسع

وم��ن أھ��م  ،ف��ي  ھ��ذا المج��ال م��ن ط��رف الدول��ةباس��تمرار رغ��م الجھ��ود المبذول��ة  وال��دولي

  :ما يلي اFسباب التي دفعتنا إلى البحث في ھذا الموضوع

بش�كل  ف�ي الجزائ�رالض�ريبي  التھ�ربظاھرة  استفحال أسبابعلى التعرف الرغبة في  -

 .مقارنة بالدول اFخرى  كبير

  ؟ ردعيةأم ، وھل ھي أداة وقائية في الجزائر محاولة معرفة أبعاد الرقابة الجبائية -

 .في مكافحة التھرب الضريبيالحديثة  ا#ص+حات  الجبائية مساھمة معرفة مدى  -



  ث
 

ھ�ذا الموض�وع، وخاص�ة الت�ي ت�ربط موض�وع الرقاب�ة الجبائي�ة نظراً لقلة اFبح�اث ف�ي  -

  .المطبقة في النظام الضريبي بظاھرة التھرب الضريبي

ين�تج  وم�ا، ع�امبموضوع الرقاب�ة الجبائي�ة بش�كل  ا#لمامالرغبة الشخصية في  إضافة        

ة الرقاب�� قبض��ةمخاف��ة الوق��وع ف��ي م��ن المكلف��ين بالض��ريبة  ل��دىوخ��وف عنھ��ا م��ن حساس��ية 

والقي�ام بك�ل ا%لتزام�ات  ،الجبائية رغم مسك محاسبة منتظمة من قبل محافظ حسابات معتم�د

    .المعمول بھا القوانين التشريعية والتنظيمية أحكاموعدم مخالفة  في آجالھا المحددة، الجبائية

  :حثبالھدف من ال -5

افح��ة ظ��اھرة التھ��رب ث��ر فعالي��ة الرقاب��ة الجبائي��ة ف��ي مكأدراس��ة يھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى      

ظاھرة اقتصادية خطيرة تعي�ق التنمي�ة ا%قتص�ادية وتق�ف ح�ائ+ً دون  التي تعتبرو ،الضريبي

وإب�راز الظ�اھرة ھذه تشخيص  ومحاولة ،تحقيق أھداف السياسة الضريبية والنظام الضريبي

ف�ي بائية آليات الرقابة الجطرق وتقييم دور إلى  با#ضافةانعكاساتھا على ا%قتصاد الوطني، 

للوق�وف من طرف الدول�ة   المتخذة وا#جراءاتالتدابير ھم أو، ھذه الظاھرة لحد من انتشارا

  . التخفيف من حدتھاعلى مدى قدرتھا وفعاليتھا في 

  :حدود الدراسة -6

  .مكاني وزماني: إن معالجتنا لموضوع البحث جعلنا نرتبط بجانبين     

م�ن خ�+ل دراس�ة أث�ر الرقاب�ة الجبائي�ة ف�ي مكافح�ة  ب�الجزائر يرتبطالجانب المكاني       

إنش�اء  م�ن س�نة انطلقتجانب الزماني، فإن فترة الدراسة لل بالنسبة أما، التھرب الضريبي

 إض�افة ،التي تختص بالرقابة الجبائية عل�ى المس�توى ال�وطني مديرية البحث والمراجعات

قاب��ة الجبائي��ة عل��ى المس��توى الت��ي تخ��تص بالر إل��ى إنش��اء الم��ديريات الو%ئي��ة للض��رائب

، وق�د امت�دت ھ�ذه الفت�رة إل�ى 1999سنة في ا موظھور أول إحصائيات خاصة بھالو%ئي 

فيم�ا يخ�ص الرقاب�ة  حص�ائياتإوھي آخر س�نة اس�تطعنا التوص�ل إل�ى ،  2009 غاية سنة

 .لكي تكون أقرب إلى الحقيقة وأكثر تعبيراً عن الواقع  الجبائية والتھرب الضريبي



  ج
 

   :المتبعمنھج ال -7

الم��نھج  خداماعتم��دنا ف��ي دراس��تنا عل��ى الم��نھج الوص��في التحليل��ي ، حي��ث ي��تم اس��ت  

 النظ��ام الض��ريبيو التط��رق إل��ى المف��اھيم النظري��ة المتعلق��ة بالض��ريبة خ��+لالوص��في  م��ن 

ع التھ��رب ق��فق��د ت��م ا%عتم��اد علي��ه ف��ي دراس��ة وا أم��ا الم��نھج التحليل��ي التھ��رب الض��ريبي،و

رھا في مكافح�ة اثآتحليل إحصائيات الرقابة الجبائية، وتقييم  جزائر من خ+لالضريبي في ال

  :ما يلي في ھذه الدراسةاFدوات المستخدمة في تمثلت  وقد .الضريبيوالغش التھرب 

  

 الدراس��اتوالمتمثل��ة ف��ي  اعتم��اد المراج��ع والمص��ادر المختلف��ة المتعلق��ة بالموض��وع، -

بالنظ��ام الض��ريبي  الق��وانين وال��د%ئل المتعلق��ة و الس��ابقة الت��ي تناول��ت ھ��ذا الموض��وع،

 والتق��اريرالملتقي��ات +ت  وبعض المج��ب�� ا%س��تعانة ىإل�� با#ض��افة والرقاب��ة الجبائي��ة،

  .بموضوع التھرب الضريبي في الجزائرالخاصة والتصريحات 

  . الخاصة بنتائج بالرقابة الجبائية المعطيات والمعلومات ا#حصائية والبيانيةاعتماد  -

   .اFشكال وتخدام أسلوب التحليل والتعليق على مختلف الجداول اس -

  :صعوبات البحث -8

 معنوي�اً جھ�داً  يالبح�ث وربم�ا كلفتن� ةأثن�اء عملي� تنياعترضمن أھم الصعوبات التي          

بنت��ائج الخاص��ة  والمعلوم��اتا#حص��ائيات  ص��عوبة الحص��ول عل��ى  ھ��ي ثمين��اً وقت��اً مادي��اً وو

عل��ى مس��توى المديري��ة العام��ة للض��رائب  والتھ��رب الض��ريبي ف��ي الجزائ��رالرقاب��ة الجبائي��ة 

، وع��دم بحج��ة الحف��اظ عل��ى الس��ر المھن��ي الجھوي��ة التابع��ة لھ��ا والھياك��ل الم��ديريات ومعظ��م 

لك��دت أن  "وس��دد خط��اه ب��ارك R في��ه"، ول��و% تش��جيع اFس��تاذ المش��رف ت��وفر ا#حص��ائيات

رة البح��وث والدراس��ات الت��ي تتن��اول دراس��ة ن��ذض��افة إل��ى با# ،أفش��ل ف��ي الحص��ول عليھ��ا

 انعكاس�اته عل�ى ا%قتص�اد ال�وطنيوف�ي الجزائ�ر التھرب الض�ريبي لواقع  إحصائية وتطبيقية

  . في الجزائرأو التھرب الضريبي  الرقابة الجبائيةب عدم وجود مراجع مختصة و

  



  ح
 

  : الدراسات السابقة -9

راس��ات الت��ي س��بقته ف��ي بع��ض الجوان��ب تكمل��ة وتعميق��اً ل��بعض الد يعتب��ر ھ��ذا البح��ث    

المرتبطة بالضريبة والتھرب الضريبي، وفعالية الرقاب�ة الجبائي�ة، وم�ن أھ�م الدراس�ات الت�ي 

  :كانت تصب في سياق البحث نجد

وآثارھا على  قريش محمد، ظاھرة التھرب والغش الضريبي: مذكرة ماجستير للطالب -1

العلوم ا%قتصادية والتسيير مقدمة بكلية ، "دراسة حالة و%ية تلمسان"إيرادات الدولة

الدراسة تدور  إشكاليةتلمسان، وقد كانت  جامعة، 2009-2008 التجارية، علوموال

إيرادات الدولة من خ+ل ثارھا على آحول طرق وأشكال التھرب والغش الضريبي و

  :فصول أربعةدراسة حالة و%ية تلمسان، وقد تم تقسيم الدراسة إلى 

يتناول تحديد مختل�ف المص�طلحات والمف�اھيم المتعلق�ة بالض�ريبة  اFولالفصل  -

  .والنظام الضريبي

يتعلق بتحديد مفھوم التھ�رب والغ�ش الض�ريبي وع�رض مختل�ف  الثانيالفصل  -

  .المؤدية إليھما اFسبابوأھم  صورھما وأشكالھما

المترتب�ة ع�ن التھ�رب والغ�ش الض�ريبي، والط�رق  باSثارتعلق ي لثالفصل الثا -

  .ستعملة لمكافحتهالم

الفص��ل الراب��ع يتعل��ق دراس��ة حال��ة ميداني��ة لظ��اھرة التھ��رب الض��ريبي بو%ي��ة  -

  .تلمسان

الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري "محمد طالبي، مذكرة ماجستير للطالب - 2

، مذكرة مقدمة بكلية ر في العلوم ا%قتصاديةي، رسالة ماجست"1999-1995في الفترة 

، وقد كانت إشكالية 2002 - 2001جامعة الجزائر، سنة  لوم التسيير،ا%قتصاد وع

تحديد مكانة الرقابة الجبائية ومعرفة أساليب عملھا وأدواتھا داخل  الدراسة تدور حول

و قد تم تقسيم البحث إلى ، الجبائي بعد ا#ص+حات التي مر بھا وآفاقھا المستقبلية النظام

  :أربعة فصول



  خ
 

  .الجبائية ا#ص+حاتقبل  يه تقديم النظام الضريبي الجزائريتم ف: الفصل اFول  -

  .تم من خ+له تحديد مفھوم الرقابة الجبائية و أسبابھا: الفصل الثاني  -

  .تم فيه إبراز أساليب الرقابة الجبائية و أشكالھا: الفصل الثالث  -

  .خصص لTفاق المستقبلية للرقابة الجبائية في الجزائر: الفصل الرابع  -

  :مساھمة الدراسة - 10

أن له مساھمة  إ%وتعميق للبحوث التي سبق ذكرھا  ھذا البحث عبارة عن تكملة      

   :تختلف عن البحوث اFخرى تتمثل فيما يلي

الرقابة الجبائية المطبقة في النظام بالتھرب الضريبي  ظاھرةأن ھذا البحث يربط  -

مكافحة التھرب في الجبائية الضريبي من خ+ل تبيين الدور الذي تلعبه الرقابة 

  .الضريبيوالغش 

إلى  با#ضافةيبين ھذا البحث جميع أنواع الرقابة الجبائية المطبقة في الجزائر  -

  .  2009 إلى غاية سنةذه اFنواع بھ الخاصة ا#حصائياتجميع احتوائه على 

 العملية التي يتم من خ+لھا اكتشاف التھرب والغش ا#جراءاتيبين ھذا البحث  -

الرقابة مختلف أنواع عن طريق وكيفية تقدير مبالغ  التھرب الضريبي الضريبي 

  .الجبائية

والنظام لتحسين الرقابة الجبائية الجديدة التي يتم اتخاذھا  ا#جراءاتيبين ھذا البحث  -

  . في مكافحة التھرب الضريبي امھتفعيل آلياتوالضريبي 

   

   :الدراسةتقسيم  -11

لتن�وير الق�ارئ م�ن خ�+ل التط�رق إل�ى  فص�ل تمھي�دي إل�ىقس�يم البح�ث سوف ي�تم ت          

ف�ي محاول�ة أساس�ية وأربع�ة فص�ول ، الض�ريبة والنظ�ام الض�ريبيالمفاھيم النظرية المتعلقة ب

  المطروح��ة لNش��كاليةأجوب��ة كافي��ة  إيج��ادبك��ل الجوان��ب الت��ي يمك��ن ع��ن طريقھ��ا  لNلم��ام

ھ�ذه محت�وى وسيتم التط�رق إل�ى  ،الدراسةنھا ار مدى صحة الفرضيات التي انطلقت مبواخت

  :الفصول باختصار فيما يلي



  د
 

  في الجزائر الضريبة والنظام الضريبي: الفصل التمھيدي

بع�د ثم نتط�رق للضريبة  اFساسيةالنظري  والمفاھيم ا#طار   إلى التطرق من خ+ل يتم     

الع��ام  وأھداف��ه المختلف��ة  إل��ى النظ��ام الض��ريبي ال��ذي يحكمھ��ا م��ن خ��+ل تحدي��د مفھوم��ه ذل��ك 

الت�ي ا#ص�+حات الجبائي�ة  إل�ىثم نتطرق بعد ذل�ك  ،واFسس القانونية والتنظيمية المكونة له

نق�وم   وأخي�راً  ،تحقيقھ�ا إل�ىالتي تسعى  واFھدافالجزائر لتطوير نظامھا الضريبي  انتھجتھا

   .ا#ص+حاتبعد الجزائري   الضريبيبدراسة النظام 

    :في الجزائرالتھرب الضريبي  :اFولالفصل 

ھذا الفصل إلى ظاھرة التھرب الضريبي باعتبارھا الداء الذي نس�عى من خ+ل نتطرق       

وذلك م�ن خ�+ل تشخيص�ھا لمعرف�ة أھ�م أس�بابھا وآثارھ�ا، م�ع إظھ�ار  ،إلى ع+جه ومكافحته

   في الجزائر واقع التھرب الضريبي نقوم بدراسةوفي اFخير  ،المناھج المقترحة لقياسھا

  الجزائرالرقابة الجبائية في : الثانيالفصل     

اFھ�داف الت�ي تس�عى ومفھ�وم الرقاب�ة الجبائي�ة  إل�ى  يتم التطرق من خ+ل ھذا الفص�ل       

 والتش�ريعات المنظم�ة لھ�ا اFس�س القانوني�ة والتنظيمي�ة إلى  بعد ذلك  تطرقنثم  إلى تحقيقھا،

م�ن خ�+ل  الرقاب�ة الجبائي�ة ف�ي النظ�ام الض�ريبي الجزائ�ريدور نق�و م بدراس�ة  اFخي�روفي 

  .في الجزائر  لمكافحة التھرب الضريبي  اSليات الرقابية المستعملةمختلف التعرف على 

  التھرب الضريبي  دور الرقابة الجبائية في اكتشاف:الفصل الثالث

   ش�خاص المعن�ويينالتحقي�ق المحاس�بي الخ�اص باF طريقت�ي يتم في ھذا الفصل دراسة       

   والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة الخ�اص ب�دخول اFش�خاص الطبيعي�ين

الجبائي��ة لط��رق الغ��ش والتھ��رب الض��ريبي الت��ي  ا#دارةوتوض��يح كيفي��ة اكتش��اف مراقب��ي 

م��ن خ��+ل ا%س��تعانة بدراس��ة حال��ة ميداني��ة  يس��تعملھا المكل��ف للتھ��رب م��ن دف��ع الض��ريبة

  . الجبائية المراقبةا#جراءات العملية التي يتبعھا المراقب في عملية  لتوضيح

  



  ذ
 

  الرقابة الجبائيةفعالية تقييم : الفصل الرابع 

ف�ي  يوأثرھا في مكافحة التھ�رب الض�ريبوفيه سيتم تقييم مدى فعالية الرقابة الجبائية   

ومحاول�ة  الجبائية بنتائج الرقابةا#حصائيات والجداول الخاصة  عن طريق عرض ،الجزائر

إل��ى بع��د ذل��ك   التط��رقي��تم  ث��م ،لمعرف��ة المش��اكل والص��عوبات الت��ي تعي��ق فعاليتھ��اتحليلھ��ا 

الت��ي تق��وم بھ��ا الحكوم��ة م��ن أج��ل تفعي��ل آلي��ات الرقاب��ة الجبائي��ة وإيج��اد  الجدي��دةا#ج��راءات 

    .لضريبياحلول للمشاكل التي تعيقھا في سبيل القضاء على ظاھرة التھرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :التمھيديالفصــل 
  

الضريبي  والنظامالضريبة 
  في الجزائر
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  :مقدمة الفصل

�ور إ             ��ور بتط��ر وتط��د ازدھ��اريخ، وق��دم الت��ديم ق��ام ق��و نظ��ريبي ھ��ام الض�ن النظ

�تعين ��ة تس��ت الدول��ث كان��عھا، حي��ادية وتوس��طة ا(قتص��ادة ا+نش��ة، وزي��ور و ا+زمن�العص

بالضريبة كمجرد أداة مالية تمكنھا من الحصول على موارد تكفي لتمويل ا.نف�اق الع�ام، كم�ا 

�ان��ي  ك��ة ف��ق العدال��ريبية وتحقي��يلة الض��ي الحص��رة ف��مان وف��ى ض��دف إل��ريبي يھ��ام الض�النظ

  .توزيع العـبء الضريبي 

ل التغيرات والتحو(ت الجذرية ا(قتصادية منھا والسياسية وا(جتماعي�ة الت�ي وفي ظ         

�ر م�ن اجتاحت الجزائر في ا<ونة ا+خيرة والت�ي مس�ت الدول�ة ف�ي الص�ميم عل�ى غ�رار الكثي

تحقي�ق جمل�ة م�ن ا+ھ�داف والغاي�ات لع�ل أھمھ�ا  إل�ى مجملھ�ا، والتي تھدف ف�ي ناميةدول الال

وتحقيق التنمي�ة ف�ي مختل�ف المج�ا(ت ك�ان  ،اقتصاد السوق إلىا(نتقال من ا(قتصاد الموجه 

�اً ��ة  لزام��ى الدول��دة،عل��ادية الجدي��رة ا(قتص��ع النظ��ريبي م��ا الض��ف نظامھ��ال  تكيي��ك بإدخ�وذل

ض�رائب جدي�دة  إنش�اءوترشيده م�ن خ�Cل  إصCحهعلى نظامھا الضريبي ومحاولة  تعديCت

التط�رق ف�ي ھ�ذا وسيتم  ،أكثر استجابة لمتطلبات التنمية ا(قتصادية وتحقيقاً +ھدافھا ا+خرى

  :التالية مباحثال  الفصل إلى

  .الضريبةمفاھيم أساسية حول  :ا+ول المبحث - 

   .ومحدداتهم الضريبي النظا أسس :الثانيالمبحث  - 

      . الجبائية ا.صCحاتالنظام الضريبي الجزائري في ظل :المبحث الثالث  - 
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  مفاھيم أساسية حول الضريبة:ا�وللمبحث ا

  

�ر          ��ر الض��دم يبة تعتب��ن أق��ا وأم��ة نفقاتھ��ة لتغطي��ة للدول��رادات العام��ادر ا.ي��م مص�ھ

� لتط�ور مفھ�وم الدول�ة ووظائفھ�ا وم الض�ريبة تبع�اً وتحقيق النمو ا(قتص�ادي، ولق�د تط�ور مفھ

حيث أصبحت لھا أھمية بالغة في تمويل إيرادات ميزانية الدولة وتوجي�ه نش�اطھا ا(قتص�ادي 

   . السياسات المالية وا(قتصادية با.ضافة إلى استخدامھا كأداة فعالة في تنفيذ

      

  الضريبة ماھية: المطلب ا�ول

�اھيم        ��ددت مف��راً  تع��اديين نظ��رين ا(قتص��احثين والمفك��دد آراء الب��ريبة بتع��ور  الض�لتط

�ور ��ية وا(جتماعي�ةومفھ�وم الض�ريبة بتط�ور العص��فف�ي  ا+نظم�ة ا(قتص�ادية والسياس� مختل

  . المجتمعات

  وخصائصھا الضريبة مفھوم: ا�ول الفرع

الدول�ة مباش�رة  تقتطع�ه الح�ديث عل�ى أنھ�ا مبل�غ م�ن الم�ال الضريبة بمفھومھ�اتعرف          

ف�ي س�بيل تغطي�ة النفق�ات العام�ة أو  ،يه من المكلفين بصورة جبرية ونھائية ودون مقاب�لبوتج

  .1في سبيل تدخل الدولة فقط

�ا          ��ن تعريفھ��ا يمك��اكم��راً  ":بأنھ��رد جب��دفعھا الف��ة ي��ة مالي��دى  فريض��ة أو إح��ى الدول�إل

�ه ��اھمة من��ة، مس��ورة نھائي��ة بص��ة المحلي��ات العام��ة دون أن الھيئ��اء العام��اليف وا+عب��ي التك�ف

  .2" يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

                                                           
1
 الخلود، لبنان دار ،"مقارنة دراسة" والرسوم الضرائب -زنة العامةالموا - العامة المالية قطيش، الرؤوف وعبد عواضة حسن  

  .347 الصفحة ،1995 ا+ولى، سنة الطبعة

 
2
 ا.سكندرية  للنشر، الجديدة الجامعة دار العامة، الميزانية -العامة ا.يرادات -العامة النفقات العامة، المالية في الوجيز ناشد، عدلي سوزي 

  .115 الصفحة ،2000سنة
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مس�اھمة " :بأنھ�ا  Pierre bel trame ويمك�ن أيض�ا أن نع�رف الض�ريبة حس�ب           

ن طري�ق الس�لطة ـوم ع�ـين بھا حسب قدراتھم التساھمية، والتي تق�ـفـلـقدية تفرض على المكـن

م�ن  رج�وةا+ھ�داف الم تحقي�قبشكل نھائي ودون مقابل محدد نح�و لمحصلة اموال بتحويل ا+

  .1"طرف السلطة العمومية 

�Cل التع          ��ن خ��اتم��دي  ريف��اع نق��ن اقتط��ارة ع��ريبة عب��ى أن الض��ص إل��ابقة نخل�الس

�اً ���تم وفق���ل، ي���ائي دون مقاب���اري ونھ���ة، إجب���د قانوني���دى  لقواع���ة أو إح���ه الدول���اتقتطع�� ھيئاتھ

ج�ل تغطي�ة الحاج�ات أ منلھم أموال ا+شخاص بحسب المقدرة التكليفية  مباشرة منالعمومية 

  :بالخصائص التاليةالضريبة وتتميز  ،العامة للمجتمع

  :نقدي داءأ المعاصرة الضريبة -أو(ً 

من ثروة المكلف بھ�ا وليس�ت كم�ا كان�ت  مالياً  وھذا يعني أن الضريبة تشكل اقتطاعاً           

�ابق أداءً ��ي الس��اً  ف��ة  عيني��ي كمي��دد ف��ة أيتح��يل الزراعي��ل المحاص��اعات العم��ل و س��ان مث��ا ك�م

و( تستخدم النق�ود إ( ف�ي  العينية يستعمل في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على المباد(ت

كونھا  حدود ضيقة، أما في الوقت الحالي فإن الضرائب النقدية تشكل القاعدة العامة للميزانية

   .2لنظام المالي والضريبي المعاصرااد النقدي ولCقتص مةءمCأكثر تعتبر 

  :جبراً  تفرض الضريبة -ثانياً 

وضع النظام الق�انوني  العموميةتفرض الضريبة بصورة جبرية، حيث تتولى السلطة          

�ع ال��اق م��يلھا دون اتف��رق تحص��ا وط��ھا وجبايتھ��ث فرض��ن حي��ريبة م��اللض��ف بھ�، إ( أن كل

بس�ن الق�وانين  التش�ريعيةدستوري القاضي باختص�اص الس�لطة عنصر الجبر ( ينفي المبدأ ال

على أن�ه ( يج�وز أن ينص المؤسس الدستوري الجزائري  إلى أنوتجدر ا(شارة  ،الضريبية

�ى��دل الض�رائب  أو تح�دث أو تلغ��انون إ(تع��ى الق��ا تأخ�ذ بمقتض��ا يجعلھ��ر ، وھ�و م��فة الجب�ص

  .المكلفين بالضريبة وتخدم مصلحة الدولة والمجتمع دون ا.ضرار بمصالح 

  
                                                           

1 Pierre bel trame, la fiscalité en France, Edition Hachette livre, Paris, page12.  

.51- 50  الصفحة ،2003 سنة بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،الدولة وموازنة الضريبية النظم -العامة المالية عطوي، فوزي  2
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 ً   :الضريبة تفرض وتجبى بصورة نھائية -ثالثا

�دفعھا          ��ريبة ب��ف بالض��زم المكل��ة دون يلت��ورة نھائي��ا  أنبص��ة بردھ��زم الدول��ع  أوتلت�دف

  .ھا وبذلك تختلف الضريبة عن القرض فوائد عن

 :مقابل دونب  تدفع الضريبة -رابعاً 

الجھ�ة م�ن ط�رف  ل�دافعھا منفع�ة خاص�ة أومقاب�ل  دونبصورة نھائي�ة وب� دفع الضريبةت      

ب�ل عل�ى العك�س م�ن ذل�ك فإن�ه  ،نه ( يستفيد منھاأوليس معنى ذلك  التي يدفع إليھا الضريبة،

  . موميةيلة الضريبة على المرافق العيستفيد باعتباره عضواً في المجتمع من إنفاق حص

 ً   :العام النفع لتحقيق تدفع الضريبة -خامسا

فإن الدولة  ،قبلفعھا كما ذكرنا من ا( تفرض مقابل نفع خاص لد كانت الضريبةإذا           

 ش�يءعل�ى  ا.نف�اقفھي ( تحصل لغ�رض  ،تلتزم بتخصيص حصيلتھا لتحقيق المنفعة العامة

وھ�و الھ�دف ا+ساس�ي  لمواجھة نفقات عامة تخص جميع المواطنين والدول�ة، بلمعين بذاته، 

  .للضريبة

  :التدخلية الدولة سياسة عن تعبيراً  تفرض ريبةالض -سادساً 

التحكم في المجتمع عن طري�ق السياس�ات ا(قتص�ادية الت�ي تملكھ�ا  إمكانيةللدولة  إن          

�ة��ة أو مالي��ات نقدي��ذه السياس��ت ھ��واء كان��ل أ إذ ،س��دة ب��ة محاي��د أداة مالي��م تع��ريبة ل�ن الض

�حبت أداة ��هأص��ر تدخلي��ة ا+غ��ي خدم��ة ف��ا الدول��ادية توظفھ��ناض ا(قتص��ام أ م��جيع قي��ل تش�ج

ا(جتماعي�ة والص�حية استخدامھا ف�ي ا+غ�راض  إلىإضافة  النشاطات ا(قتصادية وتوجيھھا،

  .والتربوية

 ً   :المكلف لمقدرة وفقاً  تفرض الضريبة -سابعا

�اً          ��رض وفق��ريبة تف��ام أن الض��دأ الع��م  المب��د حس��ك بع��ف، وذل��ة المكل��زيCتتاللطاق� ن

القانونية المقررة في التشريع الضريبي المطبق في الدولة، وھ�ذا المب�دأ يس�تجيب  وا.عفاءات
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 1في�ةيتجن�ب تحمي�ل المكلف�ين أعب�اء تف�وق مق�درتھم التكليو ،بالتأكيد لمفاھيم العدالة وا.نصاف

   .وھو ما قد يدفعھم إلى التھرب من دفعھا

   الضريبة تحكم التي العامة القواعد: الثاني الفرع  

 ا(سترش�اديقصد بالقواعد العامة مجموعة المبادئ التي يتعين عل�ى المش�رع الم�الي           

�ا بص�دد  ،بھ�ا��دومراعاتھ��ة  ريتق��دة مزدوج��ي قواع�د ذات فائ��ي الدول�ة، وھ��ريبي ف�النظ�ام الض

�ق ���ي تحق���لحة فھ���لحة الخزمص���ة، ومص���ن  جھ���ف م���ة العيالمكل���ةن���ة  مومي���ن جھ���رى م��أخ

وت�تلخص ھ�ذه  "ث�روة ا+م�م "ك القواعد وصاغھا في كتابهأول من نظم تل "آدم سميث"ويعتبر

  :2القواعد فيما يلي

  :والمساواة العدالة قاعدة -أو(ً 

ھم ك�ل أعض�اء الجماع�ة ف�ي تحم�ل أعب�اء اأن يس�"آدم س�ميث  "عند الضريبية العدالة         

اي�ة الدول�ة عليه من دخ�ل ف�ي ظ�ل حم يحصلونوالتي تتحدد بما  ،رتھم النسبيةلمقد الدولة تبعاً 

  .لمكلفين بھاا فية ومحصلة بصفة موحدة دون إرھاقين تكون متناسبة مع القدرات التكلوأ

  :اليقين قاعدة -ثانياً 

محددة عل�ى س�بيل  بدفعھا  التي يلتزم المكلفتكون الضريبة  أنالقاعدة  ھذهتقتضي           

�وض��ين دون غم��ث ،اليق��ون  حي��الم يك��ح المع��ا واض��ة دفعھ��اد وطريق��دد  ،ميع��ذا الص��ي ھ�وف

يتمكن�وا بالمعلوم�ات الكافي�ة لك�ي  للضريبة الخاضعينالمكلفين وجب على الدولة إعCم جميع 

  .الجبائية من معرفة حقوقھم وواجباتھم

 ً   :التحصيل في المCئمة قاعدة -ثالثا

�راءات          ��ريبة وإج��يل الض��د تحص��ون مواعي��رورة أن تك��ى ض��دأ إل��ذا المب��رف ھ�ينص

ومق�دار الض�ريبة ودفعھ�ا بأق�ل مش�قة  وعاء، وذلك بتيسير إجراءات مكلفمة للالتحصيل مCئ

�وء ��ا واللج��ين بھ��اق المكلف��ب إرھ��ىلتجن��ريبي  إل��ام الض��ي النظ��ك ف��ى ذل��ا، ويتجل��رب منھ�التھ

                                                           

.60 الصفحة مرجع سبق ذكره، ،ولةالد وموازنة الضريبية النظم- العامة المالية فوزي عطوي،  
1
 

 .125 الصفحة ذكره، سبق مرجع ،العامة الميزانية -العامة ا.يرادات -العامة النفقات العامة، المالية في الوجيز ناشد، عدلي سوزي 2
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جر في آخر الش�ھر جور والمرتبات التي تقتطع من ا+الجزائري من خCل الضرائب على ا+

  .1للموظفين سبالمنابعد دفع المرتب وھو الوقت 

  :التحصيل نفقات في ا(قتصاد قاعدة -رابعاً 

�ف           ��ي ( تكل��رق الت��ھل الط��ريبة بأس��يل الض��تم تحص��دة أن ي��ذه القاع��د بھ�دارة إويقص

�اريف��اء ومص��رائب أعب��ة  الض��ى ذات تكلف��د عل��ة أن تعتم��ى الدول��ي عل��ذا ينبغ��رة، ولھ�كبي

اع�اة ھ�ذه القاع�دة تض�من للض�ريبة فعاليتھ�ا التقنيات المثلى للتحكم في مختلف التك�اليف، ومر

  .2كمورد ھام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه للحصول عليه

�د   ��اك قواع��رائب ھن��ة للض��ية التقليدي��د ا+ساس��ى القواع��افة إل��ة با.ض��ة الجبائي��رتبط بالرقاب�ت

  :نختصرھا فيما يلي

 الفن أن كما عليه، يطبق الذي المجتمع مع مكيفاً  الضريبي النظام يكون أن يجب -

 تجنب مع الدولة إليه تسعى الذي الھدف تحقق بطريقة يعد أن يجب الضريبي

3.عنھا التي تترتب لسيئةلية وا(قتصادية ااالم ا<ثار
 

 يجب قانونياً  المحددة للضريبة الخاضعة المادة كل نأ العدالة الضريبية رضتتف -

على التأكد من  سھرة تيبرقاآليات ، وھو ما يتطلب وجود الضريبة تدركھا أن

 التھرب يضعھا أمام مشكلة ما ووھلمجمل الوعاء الضريبي  الضريبةشمولية 

 .الضريبي

 لھا بما بفرض وتحصيل الضريبة ختصةالم الجبائية Qدارةل التابعة السلطات إن -

 قواعد يقابلھا أن يجبتمكنھا من أداء المھام المخولة لھا   قانونية صCحيات من

  تطبيقال احترام وتضمن  التعسف ضد بالضريبة المكلفين حقوق ميتح وضمانات

  .لقوانينالعادل ل

  

                                                           

 
 . 92 الصفحة ،2003 سنة الجزائر، ھومة، دار مطبعة ،والتطبيق النظرية بين الضريبي النظام فعالية مراد، ناصر1
 . 30 الصفحة ،2008 سنة الرابعة، الطبعة الجزائر، ھومة، دار ،والضرائب الجباية اقتصاديات محرزي، عباس محمد 2

.100-99الصفحة  ،2005 سنة الجزائر، ھومة، دار ،الراھنة للتطورات وفقاً  العامة النظرية -العامة المالية دراسة في مساھمة يحياوي، أعمر   
3
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  :التصنيفات المختلفة للضرائب :المطلب الثاني

�ورھا         ���ف ص���رائب وتختل���واع الض���دد أن���ان،تتع���ان والمك���اختCف الزم���ة ب��إذ أن  الفني

���ة ( تقتص��ريبية الحديث��ة الض��واع الا+نظم��ن أن��د م��وع واح��ى ن��رائب،ر عل��ار  ض��ا تخت�وإنم

�اً ��امCً  مزيج��ع  متك��تCءم م��ة ت��ة وفني��ور تنظيمي��كل ص��ي ش��اغ ف��ة تص��رائب المتنوع��ن الض�م

وقد صنف علم�اء المالي�ة الض�رائب إل�ى  سعى السياسة الضريبية إلى تحقيقھا،ا+ھداف التي ت

  :عدة تصنيفات أھمھا 

       التصنيف القائم على طبيعة الضريبة: الفرع ا�ول 

رائب مباش�رة وض�رائب غي�ر ض�، تقسيم الضرائب وفق ھذا التصنيف إلى قس�مينيتم         

المباش�رة ھ�ي ض�رائب ال�دخل أن الض�رائب  عل�ى جم�ع الكت�اب ا(قتص�اديينحي�ث يُ  ،مباشرة

ـى اشرة عل�ـم مب�ـاع قائ�ـ�ـك�ل اقتط "عل�ى أنھ�ا والـثروة، ويمك�ن تعري�ف الضرائ�ـب المباش�رة

�ات،��يله بواس�طة ق�وائم وال� ا+ش�خاص أو عل�ى الممتلك��ميةإذي ي�تم تحص��ن  س�تنتق�ل مباش�رة م

�ريبة ��ى المكل�ف بالض��ة إل��ة العمومي��، 1"الخزين��ر المب��رائب غي��ا الض��رائب ـأم��ي الض�اشرة فھ

 ا(س�تھCكحيث تقع في معظم ا+حي�ان عل�ى عناص�ر التداول والضرائب على ا.نفــاق  على

ة غي�ر مباش�رة م�ن ط�رف الش�خص ال�ذي م تس�ديدھا بطريق�ـالي يتـــالخدمات المؤداة وبالت أو

 توج�د ب�ل ،ھ�و المعي�ار الوحي�دم إ( أن�ه ل�يس ـ�ـبالرغم م�ن أھمي�ة ھ�ذا التقسيو ،استھCكھايود 

  :غير المباشرة نذكر منھا الضرائب عدة معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة و

   :التحصيلمعيار  -أو(ً 

الض�ريبة م�ن حي�ث ب ب�المكلف جبائي�ةرة ال.داس عCق�ة ايقوم ھ�ذا المعي�ار عل�ى أس�ا          

�ت ا.دارة ال��إذا كان��يل، ف��ة التحص��ةطريق��ريبة  و جبائي��رض الض��وم بف��اءً تق��يلھا بن��ى  تحص�عل

�د��وف أو ج��نوياً كش��يلھا س��تم تحص��المكلفين وي��ة ب��؛ اول خاص��رة مث��ريبة مباش��ون الض�ل ـتك

 باش�رةن عCق�ة مأما إذا كان�ت الض�رائب تف�رض م�ن دو ،الضرائب على الدخل ورأس المال

                                                           

. 63-62ي، اقتصاديات الجباية والضرائب، مرجع سبق ذكره، الصفحة محمد عباس محرز   1
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�ف��ع المكل��راً  م��يلھا نظ��تم تحص��ة  أو ي��اديةلواقع��رائب غي اقتص��ر ض��ـفتعتب��ـ��رة مث�ل ـر مباش

  .على ا(ستھCك  بةالضري

  :  الضريبة عبءمعيار نقل  - ثانياً 

ھ�و ال�ذي يتحم�ل  تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكل�ف بھ�ا قانوني�اً  لھذا المعيار وفقاً           

ھا إلى ش�خص آخ�ر تربط�ه ئعب نقل( يمكنه التخلص منھا أو شرة ونھائية وھا بصورة مبائعب

يمكن�ه نق�ل عبئھ�ا بھ�ا بينما تعتبر الضريبة غير مباش�رة إذا ك�ان المكل�ف  اقتصادية،به عCقة 

�ر��خص آخ��اھرة  ،إل�ى ش��ذا المعي�ار أن ظ��ى ھ��ه إل��ن النق�د الموج��بءوم��ع  الع��ريبي تخض�الض

ع�ن  ا فض�Cً تأك�د منھ�والت�ي يص�عب ال المتداخل�ة، جتماعيةا(و ا(قتصاديةللعديد من العوامل 

  .أن كل الضرائب قد ينتقل عبؤھا وقد ( ينتقل

وخCصة القول أن النظرية الضريبية والمالية لم تستقـر عل�ى معي�ار مح�دد للتفرق�ة ب�ين       

لمعي�ار ، وأن لكل منھما مزايا وعي�وب ول�ذلك ي�تم ا+خ�ذ باالضرائب المباشرة وغير المباشرة

  .المناسب لتطبيق الضريبة

 الفرع الثاني: التصنيف القائم على امتداد مجال التطبيق 

تم التفرقة بين الض�رائب الحقيقي�ة والض�رائب الشخص�ية م�ن جھ�ة لھذا المعيار ت وفقاً          

  .أخرىالوحيدة من جھة  الضريبةوالضرائب المتعددة و

  :ية الضرائب الحقيقية والضرائب الشخص -أو(ً 

�رائب           ��وم الض��لع أو تق��ريبة كالس��عة للض��ادة الخاض��ة الم��ة أو كمي��ى قيم��ة عل�الحقيقي

�دخول،��ين  ال��ذ بع��ي تأخ��ية فھ��رائب الشخص��ا الض��ارأم��ف  ا(عتب��ية للمكل��عية الشخص�الوض

 ة مث�ل الرس�م عل�ى رق�م ا+عم�ال ية الحقيقـتحمل بالضرورة صف الضرائبفبعض بالضريبة، 

�تھدف��ا تس��ك +نھ��ة  وذل��وعية مرتبط��ة موض��ين،حال��اط مع��ة نش��لعة أو ممارس��ود س��ا  بوج�أم

  .الضرائب الشخصية فھي تتعلق بالضرائب على الدخل
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   :المتعددةالوحيدة والضرائب  يبةالضر - ثانياً 

        ���دُع��ريبة الوحي��ام الض��ذ بنظ��ت  ةرف ا+خ��ث كان��دم حي��ذ الق��ريبة المن��رض ض��ى تف�عل

وقد أخذ الطبيعي�ون بفك�رة  الثروة،و  الوحيد لQنتاجالمصدر  باعتبـــارھاا+راضي الزراعية 

 م�ةءمCا(قتص�ادية وع�دم   ومع تط�ور ا+نش�طة +راضي الزراعية،الضريبة الموحدة على ا

 دع�ت الحاج�ة إل�ى ف�رض ض�رائب متع�ددة ت�رتبط بالنظ�ام الض�ريبي ؛لكالضريبة الوحيدة ل�ذ

�Cل المفا��ن خ��ة م��ي الدول��ائد ف��الس��راء الض��د إج��ي لة عن��يم الفن��رائب للتنظ��ض��ى ـبا(ع�تماد عل

يتمي�ز نظ�ام الض�ريبة و، 1ھاـ�ـب خاص�اً  ض�ريبياً  اءً ـ�ـوع منـ�ـھادة ضرائب يتخذ ك�ل ـع رضـف

ف�C يفك�رون  وم�ن ث�م بثق�ل عبئھ�امعتدل�ة ( يش�عر ا+ف�راد  ض�ريبيةالمتعددة بفرض مع�د(ت 

ً تماشين كان ھذا النظام  أكثر بالتھرب منھا، وبالرغم من ذلك وإ إ(  ،ا(قتصاديمع التطور  ا

قد تؤدي إلى ص�عوبات ومش�اكل عدي�دة بالنس�بة للمكلف�ين بھ�ا  الضريبي في التعدد المغا(ةأن 

   .على حد سواء جبائيةالوا.دارة 

  ةللضريب ا-قتصاديالتصنيف  :الثالثالفرع 

ذي يجع�ل وال� للض�ريبة،ا(قتص�ادي لتصنيف ھو مراعاة الط�ابع ا ھذاالھدف من  نإ          

   : ھيالضرائب م ھذا التصنيف ثCث فئات من ويض ا(قتصادية،منھا أداة للتنمية 

   :الدخل على ضرائبال – أو(ً 

�ي للض�ريبة لكو       ��ة متج�ددة ومتك�ررةيعتب�ر ال�دخل الوع�اء ا+ساس��و و ،ن�ه يمت�از بطبيع�ھ

�ن��ارة ع��راد عب��ل  إي��دي أو قاب��فة نق��ه بص��ول علي��تم الحص��النقود ي��دير ب��ةللتق��ل  ،دوري�وتحت

�ي ��رى ف��ة كب��دخل أھمي��ى ال��رائب عل��ةالض��ريبية ا+نظم��ع  الض��مل جمي��ا تش��ة لكونھ�الحديث

المختلفة من خCل فرض ضريبة وحيدة إجمالي�ة عل�ى مجموع�ة ال�دخول  ا(قتصادية ا+نشطة

 مالي�ةكم�ا أنھ�ا تراع�ي ا+وض�اع ال ،2التي تتحقق سواء من رأس الم�ال أو العم�ل أو ھم�ا مع�اً 

                                                           

ا+ولى، سنة  الطبعة الجزائر، بوداود، الشركة الجزائرية مكتبة ،محلولة تمارين مع المؤسسات جباية في محاضرات أوسرير، ومنور حمو محمد 1 
 . 29 الصفحة ، 2009

 

.140 الصفحة ذكره، سبق مرجع موازنة الدولة، -العامة ا.يرادات -العامة نفقاتال العامة، المالية في الوجيز ناشد، عدلي سوزي  
2
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العام�ة للدول�ة  ي�راداتلC ودائم�اً  ثابت�اً  تمث�ل مص�دراً نھ�ا أبا.ضافة إل�ى  ،عية للمكلفا(جتماو

   . ا(جتماعية الفوارقوالحد من  ا(جتماعيةالعدالة  لتحقيقتستخدمھا 

  : الضرائب على رأس المال -ثانياً 

خ�ذ تت بأنھ�ا وتتمي�ز ،المحق�ق وُت�دفع م�ن ال�دخل ھذه الضريبة على رأس المالُتفرض          

بحيث يكفي الدخل الن�اتج ع�ن  إ( أن سعرھا يكون منخفضاً  رأس المال نفسه وعاء للضريبة،

رأس المال للوفاء بدين الضريبة دون حاجة للتصرف في ج�زء من�ه وي�تم تقس�يمھا إل�ى ثCث�ة 

  : وھي أنواع 

 :المالضرائب على تملك رأس ال -1

أو  لف�رد بغ�ض النظ�ر ع�ن ش�كلهالم�ال ال�ذي يملك�ه ا رأستفرض ھده الضريبة على      

    .مدخراً لو كان و كيفية استخدامه، وتصيب رأس المال حتىمصدره و

  :ائب على نمو رأس المالضرال -2

زي�ادة ثم�ن العق�ار إذا  :وتفرض على الزيادات التي تطرأ على قيم�ة رأس الم�ال مث�ل         

وب�ذلك  ،المج�اورة ل�ه اتالعق�ارأس�عار  ارتف�اع إل�ى أدى رئيس�ياً  فتحت ا+شغال العامة شارعاً 

  .1يترتب عليھا فرض الضريبة

  :المكتسبة ا+موالالضرائب على  -3

غي�ر المنقول�ة مي�ع الحق�وق وا+م�وال المنقول�ة ووھي الض�رائب الت�ي تف�رض عل�ى ج         

  .مقابل بدون ىخرأ ةأي طريق أوأو الوصية أو الھبة  ا.رثالتي تؤول إلى الغير عن طريق 

ً ثالث   : نفاقا.الضرائب على  -ا

�دخل       ��ـاق ال��ى إنفـ��رض عل��رة، وتف��ر المباش��رائب غي��واع الض��ن أن��وع م��ي ن� وھ

�اق��ى ا.نف��رائب عل��ل الض��تثمار، وتحت��راض ا(س��ه +غ��ى إنفاق��تھCك أو عل��راض ا(س� +غ

                                                           

  1 . 202، الصفحة 2008ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، سنة  المالية العامة،علي  زغدود، 
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 الحص�يلة الض�ريبية الناتج�ة عنھ�ا لغ�زارة مكانة بارزة في ا+نظم�ة الض�ريبية المختلف�ة نظ�راً 

كما أنھا تؤدي إلى الحد م�ن ا.نف�اق  ع العدالة الضريبة،سھولة جبايتھا وتماشيھا مإلى  إضافة

                        : وتشمل الضرائب على ا.نفاق عدة أشكال أھمھا 

  :المتدرجةالضريبة ـ 1

 ذل�ك بين تمييزالي يمر بھا ا.نتاج دون جميع المراحل التالضريبة في تقوم بإخضاع          

  .1إلى مرحلة تجارة التجزئةووصو(ً من مرحلة إعداد السلعة ابتداًء 

   : الضريبة على القيمة المضافة  ـ 2

�افةيقص�د          ��افات  بالقيم�ة المض��ى قيم�ة ال المتتالي�ةتل�ك ا.ض��لعة أو الخدم�ة،عل��د  س�وتع

�يل��ي التحص��زارة ف��ر غ��ث ،أكث��ى  حي��رض عل��ابع تف��ات ذات الط��ص العملي��تھCك وتخ�ا(س

تم�س  ( أنھ�ا إذ ،ا.نت�اجوتفرض في ك�ل مرحل�ة م�ن مراح�ل  ،رفيحالتجاري وال لصناعي،ا

  . ويتحملھا المستھلك النھائي  القيمة المضافة إ(

                 

   التنظيم الفني للضريبة:المطلب الثالث  

�ي لCق      ��ب الفن��د بالجان��اعتيقص��اء  ط��ن إنش��ن م��ي تمك��ات الت��ة العملي��ريبي مجموع�الض

�ن ��يلھا م��ا وتحص��ريبة وربطھ��ة الض��ة النقدي��Cل المعالج��ريبةخ��د  ،للض��ة تحدي��اوكيفي� وعائھ

طريق�ة و بةـمة الضري�ـقي�كيفي�ة حس�اب ث�م تحدي�د  ،ا(عتم�اد عليھ�ا ف�ي ذل�كوا+سس التي يتم 

  .                                      لصالح الخزينة العموميةتحصيلھا 

  الضريبي تقدير الوعاء : ول الفرع ا�

أو  ،يبةالض�ر (قتط�اع مئونتھامنه الدولة يقصد بالوعاء الضريبي المنبع الذي تغترف         

ال�ذي تس�قط  ا(قتص�اديم�ن خ�Cل تحدي�د العنص�ر  تق�ديرهوي�تم  ،المادة التي تخضع للضريبة

   :عليه الضريبة ويتم ذلك بطريقتين

                                                           

.26، الصفحة 1972باعة والنشر، ا.سكندرية، سنة ، المكتب المصري الحديث للطمقدمة في النظم الضريبيةيونس أحمد البطريق،       
 1
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   :الجبائية التقدير بواسطة ا.دارة -و(ً أ

�اً         ��وم  وفق��ة تق��ذه الطريق��ةا.دارة اللھ��ة  جبائي��ريبة بطريق��عة للض��ادة الخاض��دير الم�بتق

   .لتقدير الجزافياعن طريق  أومباشرة عن طريق المظاھر الخارجية 

  :ـ أسلوب المظاھر الخارجية1

 عن�د تحدي�د الض�ريبة عل�ى بع�ض جبائي�ةتتمثل ھذه الطريقة في اعتم�اد ا.دارة ال        

ك�أن ي�تم تق�دير  ت�ي يك�ون م�ن الس�ھل عليھ�ا تق�ديرھا،الرجية المتعلقة ب�المكلف والخاالمظاھر 

�اس ���ى أس���ف عل���ل المكل���دخ���ة ا.يج���دي ،ارقيم���ناعيأو تق���اري أو الص���ل التج���اح العم�� ر أرب

الطريق�ة بالبس�اطة وقل�ة  لتج�ارة أو النش�اط أو ع�دد العم�ال، وتمت�از ھ�ذهعلى ن�وع ابا(عتماد 

مظ�اھر ا ويعاب عليھا أن ھناك ث�روات ليس�ت لھ� ،من دفعھا وضعف إمكانية التھرب النفقات

ف�ي ح�د ذاتھ�ا ( تعب�ر الخارجي�ة كم�ا أن ھ�ذه المظ�اھر  خارجية يمكن أن تقدر عل�ى أساس�ھا،

  . وبدقة عن مقدار الوعاء الضريبي  دائماً 

  : التقدير الجزافيـ 2 

ً ي�جزاف حسب ھذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة تقديراً         بع�ض الق�رائن   عل�ى أس�اس ا

للم�ادة الض�ريبية  تقريبي�يحي�ث تق�وم ا.دارة بتق�دير متوس�ط أو مع�دل  التي يح�ددھا المش�رع،

���ىاللجوء ب��ريبية، إل��ادة الض��ر الم��ن عناص��ر م��ثCً  عنص��ناعية أو  فم��اح الص��دير ا+رب��د تق�عن

�اً التجار��ة جزافي��ي ت ي��ذ ا.دارة ف��ن أنأخ��ا يمك��ة، كم��ال المؤسس��م أعم��ار رق��ذه ت ا(عتب��ذ ھ�تخ

لك ع�ن طري�ق ما يتم ذ والمكلف بالضريبة، وغالباً  جبائيةارة الالقرائن صورة اتفاقية بين ا.د

، ويمت�از ھ�ذا النظ�ام بالبس�اطة خلهمعين يمثل مقدار د مبلغمعه على  ا(تفاقالمكلف و مناقشة

�د ��دم التعقي��ادتھوع��م م��دير حج��ين  تق��ى المكلف��ا عل��عب فيھ��ي يص��ا(ت الت��ي الح��ة ف�م وخاص

ال�ذي تح�دده ا.دارة ويعاب علي�ه كث�رة الخCف�ات ح�ول التق�دير الجزاف�ي  الخاضعة للضريبة،

الجبائية، وعادة ما يتم رفضه من ط�رف المكلف�ين بالض�ريبة بحج�ة المغ�ا(ة ف�ي تق�دير وع�اء 

  . الضريبة 
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   :ـ التقدير بواسطة ا+فراد ثانياً 

�ريبة       ��اء الض��دير وع��تم تق�� ي��رة إم��ة مباش��ريح وبطريق��إا بالتص��ا ع��دير م��ق التق�ن طري

  .   المباشر بواسطة ا.دارة الجبائية 

  : ـ تصريح المكلف بالضريبة  1

ف�ي موع�د  لجبائي�ةحسب ھ�ذه الطريق�ة يلت�زم المكل�ف بالض�ريبة بتق�ديم إق�رار ل�Qدارة ا       

المكل�ف افتراض حسن نية وأمانة يتضمن ا.قرار مكونات ثروته أو دخله مع  ،يحدده القانون

لج�وء المكل�ف للتقلي�ل م�ن قيم�ة الم�ادة الخاض�عة  طدم ھذه الطريق�ة بإمكاني�ةو تص بالضريبة،

�لل��ريبة أق��ه ض��رض علي��ي تف��ا لك��رح بھ��ريبة المص��Qدارة  ،لض��ريبي ل��انون الض��يح الق�ويت

�ةال�� جبائي��ي الرقاب��ق ف��االح��رح بھ��ات المص��حة المعلوم��ى ص��ول  ،ة عل��ياق يخ��ذا الس��ي ھ�وف

�ريبي ال��انون الض��ري الق��جزائ��ة ل��قالQدارة الجبائي��ي ح��Cع ف��ة ا.ط��بة  والرقاب��ى محاس�عل

  .1العمومية اتالمكلفين وطلب الكشوف المفصلة لدى ا.دار

  :ـ التصريح من طرف الغير  2

لض�ريبة لتق�ديرھا م�ن ط�رف لبموجب ھذه الطريقة يتم الوصول إلى الم�ادة الخاض�عة         

مرك�ز  بمعرف�ةيسمح وضعه  وأ ،عCقة قانونية شخص آخر غير المكلف بالضريبة تربطه به

عمال�ه أو الم�ؤجر ب�ا.بCغ ع�ن  ب�إقرار أج�ورالمكلف وحقيقة دخله كأن يقوم ص�احب العم�ل 

وم�ن عيوبھ�ا ص�عوبة  جار، وتمتاز ھذه الطريقة بدقتھا النسبية واقترابھا م�ن الواق�ع،يقيمة ا.

ل�ك ي�تم إتب�اع ھ�ذا ا+س�لوب ف�ي ذ وم�عالتقدير النس�بي ل�بعض ال�دخول وخاص�ة المھ�ن الح�رة 

  .الكثير من دول العالم 

  تحصيل الضريبة  :الفرع الثاني

�ة العم          ��ريبة مجموع��يل الض��د بتحص��ن ذيقص��ا م��ل قيمتھ��تھدف نق��ي تس��ات الت��ة لي�م

 ةل الض�ريبة بالواقع�ـوي�رتبط تحصي� اس�تيفاء حقھ�ا، مومي�ة م�ن أج�لالع الخزان�ةالمكلف  إلى 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الرسم على القيمة المضافة –حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة  1

.33، الصفحة 2005سنة   
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وي�تم  ،1بتحص�يلھا وط�رق التحص�يل ومواعي�ده وض�ماناته المتخصص�ةة ا والس�لطـالمنشئة لھ

ط�رق لتحص�يل ع�دة ب�ع ا.دارة الجبائي�ة تَ تَ حوالة بريدي�ة، و ك أوعن طريق الشي أو الدفع نقداً 

   :أھمھاالضريبة 

   :ـ أسلوب التوريد المباشر1

 بة المس�تحق علي�هالمكل�ف بمبل�غ الض�ري جبائي�ةبعد تحديد دي�ن الض�ريبة تعل�م ا.دارة ال       

طواب�ع دمغ�ة يلص�قھا طري�ق ن أو ع� ،يق�وم بالس�داد للخزين�ة مباش�رة أن علي�هدفع�ه، ووميعاد 

في أغلبية الضرائب المباشرة مثل الض�ريبة  أسلوب التوريد المباشرستخدم يو الكشوف،على 

    .ا.جماليعلى الدخل 

  : ـ أسلوب ا+قساط المقدمة  2 

ت�م عل�ى م�ا  اً خ�Cل الس�نة اعتم�ادمكل�ف ب�الغ دوري�ة ي�دفعھا الوھي عبارة عن أقس�اط وم      

عل�ى م�ا ص�رح ب�ه ف�ي الس�نة الماض�ية  ا.دارة الجبائي�ة بن�اءً  من طرفه، أو من ط�رف تقديره

ا.دارة ب�دفع أقس�اط مقدم�ة تتناس�ب م�ع دخل�ه  هحي�ث تلزم� عن الدخل المتوق�ع للس�نة المقبل�ة،

وس�يولة  وتمتاز ھ�ذه الطريق�ة بض�مان ت�دفق دائ�م ،ةتسوية نھائيبالمتوقع وتقوم في آخر السنة 

لھ�ذا  دفعھ�ا وفق�اً  بالض�ريبة لي�تمكن م�ن مكلفال لدى مالياً  يسراً إ( أنھا تتطلب  ،مالية مستمرة

  .ا+سلوب 

  : بع من المن زـ أسلوب الحج 3

�ريو     ��ريبة  عتب��يل الض��ي تحص��رق ف��م الط��ن أھ��بيوم��ر تطل��ود ط��ين  فوج��يط ب��ث وس�ثال

حيث يقوم بحساب قيمة الضريبة ودفعھا مباشرة ال�ى  ،تربطه عCقة مديونية دارةالممول وا.

 أج�ره لم�ارب العم�ل بحج�ز الض�ريبة قب�ل أن يس�لم الع الجب�ائي يل�زم الق�انون فمثCً الخزينة، 

   .الضريبة اقتطاع صافي دخله بعد العاملويعطى  ،وتوريدھا إلى مصلحة الضرائب

               

                                                           

. 123، الصفحة 1984ا(قتصاد العام، دار الجامعة المصرية، سنة دراسة -عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية العامة   1
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  ومحدداته النظام الضريبيأسس : الثاني المبحث

  

تطور مفھوم الضريبة في ظل تطور مفھ�وم الدول�ة المعاص�رة، حي�ث أص�بحت تمث�ل          

�ل ��ا تموي��ن أھمھ��ية م��ة و السياس��ادية وا(جتماعي��داف ا(قتص��ن ا+ھ��د م��ق العدي��يلة لتحقي�وس

دول�ة ف�ي الحي�اة ا(قتصاد الوطني وتنظيم ا+نشطة ا(قتصادية والتحكم فيھا من خCل تدخل ال

    .العدالة الضريبية وإرساءدخول على أفراد المجتمع الا(قتصادية، وإعادة توزيع 

  

  مفھوم النظام الضريبي وأھدافه : المطلب ا�ول

�وفير         ��ة ت��ى الدول��روري عل��ن الض��ان م��ا ك��طرة لھ��داف المس��ريبة ا+ھ��ق الض��ي تحق�لك

من ض�الت�ي تح�ددھا ف�ي ش�كل نظ�ام ض�ريبي يمجموعة من القواع�د القانوني�ة والص�ور الفني�ة 

  . لواقع ا(قتصادي وا(جتماعي والسياسيمقتضيات ال تطبيقھا بشكل عادل وفقاً 

  مفھوم النظام الضريبي : الفرع ا�ول

(رتباطھا بعدة معايير م�ن أھمھ�ا طبيع�ة نظ�ام  اً النظام الضريبي نظر ريفاتتعددت تع        

 قوبشكل عام يوجد مفھومان للنظام الضريبي أحدھما ضي تطور ا(قتصادي،الالحكم ودرجة 

مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمكن من ا(ستقطاع الضريبي في مراحل�ه  ":يتمثل في

�ر ��ة العناص��ي كاف��ل ف��ع يتمث��ا واس��يل، وثانيھم��ى التحص��ربط إل��ى ال��ريع إل��ن التش��ة م�المتتالي

وتفاعلھ�ا م�ع بعض�ھا ال�بعض إل�ى  ي تراكبھ�ا مع�اً ا.يديولوجية وا(قتصادية والفني�ة الت�ي ي�ؤد

 ي�راد مجموعة من الضرائب الت�ي" :نهألضريبي على اكما يمكن تعريف النظام ، 1كيان معين

�داف ��ق أھ��دد تحقي��ن مح��ين وزم��ع مع��ي مجتم��ا ف��ا وتطبيقھ��يالباختيارھ��ريبية الت��ية الض� سياس

  .2"ارتضاھا ذلك المجتمع

                                                           
 .  6 ، الصفحة2001المرسي السيد الحجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، كلية التجارة، جامعة بيروت العربية، الدار الجامعية، سنة 1
 2006لطبيعيين والمعنويين، الجزء ا+ول، دار ھومة، الطبعة الثانية، سنة جباية ا+شخاص ا -خCصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحديث  2

 . 25الصفحة
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�ن تعري�ف الن        ��ام يمك��ن وبش�كل ع��ارة م��ة مح�ددة ومخت��ه مجموع��ريبي عل�ى أن��ام الض�ظ

الصور الفنية للضريبة تتCءم مع ظروف وخصائص البيئة التي تعمل ف�ي نطاقھ�ا وتمث�ل ف�ي 

�ريب��رامج ض��ا ب��وانين يمجموعھ��ريعات والق��Cل التش��ن خ��ددة م��ة مح��ل بطريق��ة تعم�ة متكامل

رية، تسعى لتحقيق أھ�داف صاحبھا من لوائح تنفيذية ومذكرات تفسييالضريبية المصدرة وما 

�ريبي و��ام الض��ريبالالنظ��ة الض��ل يسياس��ة لتموي��ريبية مCئم��يلة ض��وفير حص��ي ت��ة ف�ة المتمثل

مكن م�ن أج�ل دف�ع أا م نفقاتھا العمومية المتزايدة، واستغCل الموارد ا(قتصادية المتاحة أكثر

  . اعية وتحقيق ا(ستقرار ا(قتصادي والعدالة ا(جتم ،عجلة التنمية ا(قتصادية

مكون�ات رئيس�ية وھ�ي  ةلنظ�ام الض�ريبي ثCث�لالس�ابقة نس�تنتج أن  ريفاتمن خCل التع       

  1:كالتالي

أھداف محددة مشتقة من أھداف السياسة الضريبية السائدة الخاصة ب�المجتمع والت�ي  •

 . للتطور ا(قتصادي والنظام السياسي وفقاً  خر<تختلف من مجتمع 

ة المتكاملة للضريبة والتي تتCءم مع ظ�روف وخص�ائص مجموعة من الصور الفني •

 . البيئة التي تعمل في نطاقھا 

ق�ة يمجموعة من التشريعات والق�وانين الض�ريبية والل�وائح التنفيذي�ة الت�ي تمث�ل الطر •

 .التي يعمل من خCلھا النظام الضريبي ومختلف أجھزته

 :حظات أھمھانظام الضريبي تتضح لنا عدة مCمكونات الومن خCل تحليل 

ضرورة اختيار الصور الفني�ة للض�ريبة بم�ا ي�تCءم م�ع ظ�روف وخص�ائص المجتم�ع  •

لمقدرتھا عل�ى  التي تعمل في نطاقه، إضافة إلى تحديد الوزن النسبي لكل ضريبة وفقاً 

 . تحقيق ا+ھداف 

تنسيق بين الصور الفنية التي ي�تم اختيارھ�ا وھ�و م�ا يعن�ي إمكاني�ة اخ�تCف الضرورة  •

ام الضريبي باختCف الظروف ا(قتصادية وا(جتماعية والسياس�ية الت�ي يم�ر بھ�ا نظال

 . المجتمع

 

                                                           

 
قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، سنة  -نظم  -سياسات  - سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب1

 .   325-324 الصفحة ، 2007
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  أھداف النظام الضريبي : الفرع الثاني

        ����ة عيس���داف السياس���ھا أھ���ي نفس���ة وھ���داف الدول���ق أھ���ى تحقي���ريبي إل���ام الض��ى النظ

�ريبية ��عالض��ق م��ا يتف��تھا بم�� سياس��ن دول��ف م��ي تختل��ذلك فھ��ادية ول��ن ا(قتص��رى ويمك�ة +خ

  : لنمو ا(قتصادي وطبيعة أنظمة الحكم كما يليا درجةالتمييز بينھا من خCل 

 : لنظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة ا فاھدأ -أو(ً 

اتج�اه النش�اط ا(قتص�ادي كونھ�ا تق�وم عل�ى  محاي�داً  وقف�اً مالدول الرأس�مالية تتخ�ذ  لتظ       

ة لوسائل ا.نتاج بحجة أن تدخل الدولة في النش�اط ا(قتص�ادي يعي�ق مبدأ حرية الملكية الفردي

�اص���اع الخ���اط  القط���ر  ،نش���ذي يعتب���ام الوال���ان النظ���ذلك ك���اد، ول���ي لCقتص���رك الرئيس��مح

  : الضريبي يكتفي بتحقيق ھدفين ھما 

 . حصيلة الضريبية تمكنھا من إشباع حاجاتھا العامة التحقيق وفرة مالية من خCل  •

• ���اء عدال��ع إرس��ي توزي��بءة ف��ريبة الع��ادئ الض��ق مب��Cل تطبي��ن خ��ريبي م�أن  إ( ،الض

حاجي�ات المتزاي�دة الالتطور ا(قتصادي المستمر وعدم كفاية ا.جراءات المستعملة لتلبي�ة 

دخلھا ف�ي الحي�اة ت�دول الرأسمالية إلى زيادة الأدى ب ؛راض الضريبةغتطور أالناتجة عن 

للض�ريبة، حي�ث أص�بحت الض�ريبة وس�يلة فعال�ة  اً جدي�د ما أض�اف دوراً ھو ا(قتصادية و

  .، وتوجيه النشاط ا(قتصاديتدخل في الحياة ا(قتصاديةالتمكن الدولة من 

  :تخلفةالم الرأسمالية الدول في الضريبي النظام أھداف -ثانياً 

�ا         ���وير إمكانياتھ���Cل تط���ن خ���ف م���رة التخل���ن دائ���روج م���ة للخ���دول المتخلف���عى ال��تس

حيث يھ�دف إل�ى تنمي�ة إمكاني�ات ا(دخ�ار  لذلك، الضريبي وفقاً  امھنظا، ويتماشى ا(قتصادية

ل�ى إا(ستھCكي الزائ�د، والس�عي  ا.نفاقوا(ستثمار من خCل فرض الضرائب التي تحد من 

ق زيادة متوسط ال�دخل الف�ردي بغي�ة الوص�ول إل�ى مس�تويات يحقنحو  ىزيادة معدل النمو عل

مث�ل تحقي�ق التخص�يص ا+" ف النظام الض�ريبي ف�ي ھ�ذه ال�دول إل�ى الدول المتقدمة، كما يھد

ن من تنفيذ المشروعات التي تتضمنھا ب�رامج التنمي�ة، إض�افة للموارد ا(قتصادية، والذي يمكِ 
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عمليات التنمي�ة بم�ا يربطھ�ا م�ن تع�ديل ف�ي  إلى الحد من موجات التضخم التي تصاحب عادةً 

  .1"ھيكل توزيع الدخول الثابتة

النامي�ة يتمث�ل بص�فة أساس�ية ف�ي تعبئ�ة الم�وارد  ال�دولف�ي  ھام�اً  كما أن للضريبة دوراً        

�ة��راض التنمي��ق أغ��ي تحق��روعات الت��ى المش��ا إل��ادية وتوجيھھ��ى  ،ا(قتص��ة إل��أ الدول��د تلج�فق

للھيكل الذي تحدده لذلك م�ع  ا(ستعانة بضرائب مختلفة لتوزيع مكاسب النمو ا(قتصادي وفقاً 

ن تقوم بذلك بغرض الح�د م�ن التف�اوت كأمع طبيعة المجتمع الموزعة عليه،  متهءمCمراعاة 

�اً ��دخل طبق��ع ال��ي توزي��ة ف��تھا الخاص��ى لسياس��ادة ، حت��اب الزي��ى حس��ك عل��ان ذل��و ك��ر ول�غي

  .وطني المتوقعة في الدخل ال

 ً   :ا(شتراكية الدول في الضريبي النظام فاھدأ -ثالثا

      ���ى مب��تراكي عل��ام ا(ش��وم النظ��لحة يق��ق المص��اج وتحقي��ائل ا.نت��ة لوس��ة العام�دأ الملكي

�ن ال�نظالعام�ة، وتتخ�ذ �م ا(ش�تراكية م�ن الض�ريبة أداة مرن�ة م�ن أدوات التوج�ه ا(قتص�ادي م

وسائل  أنمن ناحية أخرى، وبما  لكفايته ناحية، وأداة من أدوات الرقابة على ا.نتاج ومقياساً 

�ة��ة للدول��ة تابع��ة جماعي��اج ملكي��إن  ،ا.نت��ريبة ف��اء الض��روع��ا(ً  يعتب�� م�ً جماعي �ي  ا��ذلك تكتس�وب

 ض�منياً  الضريبة أھمية ثانوية ف�ي إط�ار الفك�ر ا(ش�تراكي عل�ى اعتب�ار أنھ�ا تتض�من اعتراف�اً 

�رى���ث ي���ة، حي���دخول الخاص���رعية ال���اركس  "بش���ارل م���ي  أن"ك���وھري ف���ر ج���داث تغيي��إح

�ر الض�ريبة عل�ى أن العCقات ا(جتماعية ( يمكن أن يتحقق س�وى ب�إجراء ث�وري ع�ام تقتص

  .2تكون أداة لتحقيقه

ع�ن  ةف�ي ظ�ل الرأس�مالي هعلى الرغم من تعدد أھداف النظام الضريبي، إذ يختلف دور       

وفي الدول المتقدمة عن الدول المختلفة، إ( أن الھ�دف ا+ساس�ي والمش�ترك ب�ين  ،ا(شتراكية

الض�ريبي إض�افة  وللع�بءلھ�ا  ا+نظمة ھو توفير الحصيلة الضريبية وضمان التوزيع العادل

  .وا(جتماعية والسياسية  ةا(قتصادي ھدافا+إلى تحقيق 

  

                                                           
1
 .53 الصفحة مرجع سبق ذكره، محلولة، تمارين مع المؤسسات جباية في ضراتمحا أوسرير، ومنور حمو محمد  

2
 .24 ذكره، الصفحة سبق مرجع ،الضريبية النظم البطريق، أحمد يونس  
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  الضريبي للنظام والتنظيمية القانونية ا�سس: الثاني المطلب

�ا        ��ح لن��ابق يتض��ث الس��ي المبح��ريبي ف��ام الض��ا للنظ��Cل تعريفن��ن خ��ه أ م��ي ن��ل ف� يتمث

الت�ي تمث�ل الق�انون إضافة إلى الل�وائح التنفيذي�ة  ،مجموعة من التشريعات والقوانين الضريبية

�ائي، ��ي ا.دارة الالجب��ة ف��ة ممثل��ة المتكامل��ور الفني��ة الص��ق جبائومجموع��ى تحقي��عى إل��ة ويس�ي

  .أھداف السياسة الضريبية في المجتمع

  الضريبية السياسة: ا�ول الفرع

ديم عن�ه ف�ي العص�ر مفھ�وم السياس�ة الض�ريبية ف�ي العص�ر الق� ت الكتاب�ات ح�ولاختلف        

مجموع�ة الب�رامج المتكامل�ة الت�ي " :أنھابالحديث، وقد اتفق معظم ا(قتصاديين على تعريفھا  

تخططھا وتنفذھا الدولة مستخدمة كاف�ة مص�ادرھا الض�ريبية الفعلي�ة والمحتمل�ة .ح�داث آث�ار 

�ي تحق��اھمة ف��ة للمس��ر مرغوب��ار غي��ب آث��ة، وتجن��ية مرغوب��ة وسياس��ادية واجتماعي��ق اقتص�ي

�ع��داف المجتم��ا1"أھ��ى أنھ��ا عل��ن تعريفھ��ا يمك��اع " ، كم��نظم ا(قتط��ي ت��ادئ الت��ة المب�مجموع

�ادية ����داف ا(قتص����ق ا+ھ����دف تحقي����ريبة بھ����ية للض����ائص ا+ساس����ريبي،وتكمل الخص���الض

�ة��د  ،2"وا(جتماعي��ريبيتوق��م ض��دة نظ��ريبية بع��ة الض��رجم السياس��نظم ةت��تCف ال��إن اخ��ذا ف�، ل

عني اختCف السياسة الضريبية لھذه الدول، ومن خCل التع�ريفين الضريبية بين الدول قد ( ي

  :السابقين يتضح لنا ما يلي

 وتص�ميم وض�عب تس�مح الب�رامج م�ن متكامل�ة مجموع�ة ع�ن عب�ارة الض�ريبية السياسة -

 .تحقيقھا المراد ھدافا+ بين التناقضات مواجھة في للمساھمة مكوناتھا انسجام بين

 والبرامج والمحتملة الفعلية الضريبية ا.يرادات شمللي ضريبيةال السياسة نطاق ديمت -    

 اقتصادية +نشطة الدولة حھاتمن التي الضريبية الحوافز تشمل حيث ،بھا المرتبطة المتكاملة

 .تشجيعھا في ترغب معينة

في ھماتس التي ا(قتصادية السياسة أدوات من أداة إ( ھي ما الضريبية السياسة إن -     

  .المجتمع ھدافأ تحقيق
                                                           

1
 .13الصفحة  ،2000 سنة ا.سكندرية، الجامعية، الدار مقارن، تحليلي مدخل -الضريبية النظم عثمان، العزيز عبد سعيد  

2
Jean Luc Mathieu, La Politique fiscale, Edition Economica, Paris, 1999, page 01.  
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  :كما إن للسياسة الضريبية عدة مقومات أھمھا

  :بائيجال ا+داء قدرة

الضرائب في مجتمع معين حيث تقوم الدول�ة بتحم�ل تك�اليف  مردوديةعن عبر ت       

ع�ادة توزيعھ�ا إتمويل الخزينة بالموارد الض�ريبية وتلبي�ة حاج�ات المجتم�ع م�ن خ�Cل 

  . بين أفراد المجتمع في شكل خدمات

  : الجبائي المحيط

 ب�اختCف +خ�ر ل�دب م�ن وتختل�ف السياس�ة الجبائي�ة، فيھ�ا درجت� التي البيئة وھو       

  .1السائد النظام وطبيعة ا(قتصادي النمو درجة

   :الجبائي الھيكل

�ادي       ��ا ا(قتص��ادقة لھيكلھ��ورة ص��دول ص��ض ال��ي بع��ريبية ف��ل الض��س الھياك�تعك

المدرجة في القوانين الجبائية وتتحدد بعدة عوام�ل  يبيةضروتستخدم لتطبيق السياسة ال

  :أھمھا 

   .ا(قتصادي التقدم درجة -

 . المجتمع أھداف تحقيق في الجبائي النظام فعالية -

  .وا(جتماعية السياسية والعوامل والتقاليد ا.يديولوجيات -

 .الضريبي النظام إدارة كفاءة -

ي باعتب�اره الوس�يلة الت�ي م�ن خCلھ�ا تق�نن وتنف�ذ بالنظام الضريب لضريبيةترتبط السياسة ا    

وتراقب ھذه السياسة ، وھو بذلك ا.طار والمرتكز ا+ساس�ي ال�ذي تحق�ق م�ن خCل�ه مختل�ف 

�ة���ادية العام���ة ا(قتص���ار السياس���ي إط���م ف���ي ترس���دافھا الت���جيع ، أھ���ال تش���ي مج���ة ف��وخاص

�Cل ��ن خ��ريبية م��ا ض��نح مزاي��ى م��ر عل��ت الجزائ��ث عمل��تثمارات، حي��رضا(س��رائب ف� ض

�تثمار،��ة لCس��دات الموجھ��واد والمع��ى الم��عيفة عل��اءات  ض��ري إعف��رع الجزائ��نح المش��ا م�كم

  .المتعلقة با(ستثمارجزئية وأخرى كلية لبعض أنواع الضرائب 
                                                           

 . 23ذكره،الصفحة سبق مرجع الحديث، الجزائري الجبائي النظام رضا، خCصي 1
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   الضريبي قانونال :الثاني الفرع

 ف�رع وھ�و ،الجب�ائي النظ�ام عليھ�ا يبن�ى الت�ي ا+ساسية الركيزة الضريبي لقانونا يعتبر       

 العام�ة راداتيا. يردبتق المتعلقة والقواعد ا+سس بتنظيم يتكفل الذي المالي القانون فروع من

�ايجباو���ات تھ���ة والعCق���ي القانوني���أ الت���ا تنش���ا عنھ���ين فيم���لطات ب���ريبية الس���ين الض�� والمكلف

  .1"بالضريبة

 وھ�و والوض�وح بالدق�ة يتميز كونه الضريبي للقانون ا+ساسي المصدر التشريع يعتبر        

 جباي�ة ف�ي وا.ك�راه الجبر بحق الدولة بتمتع يتعلق فيما الضريبي قانونال خطورة مع يتفق ما

�ريبية��ة الض��وق وحماي��راد حق��اتھم، ا+ف��اول وحري��ريع ويتن��ريبي التش��ياغة الض��ول ص� ا+ص

 مح�ددة فت�رة في الضرائب نظام تحكم التي وا.جراءات القواعد يدرس فھو ضريبة،لل العلمية

�راً  ،مع�ين وإقل�يم��در الض�رائب +ھمي�ة ونظ��ب فق�د لQي�رادات كمص��نص فرض�ھا ا+م�ر تطل� ب

 الم�واطنين ك�ل" الدستور الجزائ�ري  من) 61/1(المادة خCل نصويتجلى ذلك من ، التشريع

 حس�ب العمومي�ة التكاليف تمويل في يشارك أن واحد كل على ويجب الضريبة، في متساوون

  .2"القانون بمقتضى إ( ضريبة حدثت أن يجوز ( ة،يالضريب قدرته

  : المشروعية مبدأ -أو(ً 

( " صدر الضريبة ع�ن جھ�از تش�ريعي ف�ي الدول�ة طبق�ا للقاع�دة الت�ي تق�ول تأن  يعني       

، حيث أن الضريبة ( يمكن أن تفرض إ( بنصوص قانوني�ة ص�ادرة ع�ن "ضريبة إ( بقانون

  .ة الشعبالسلطة التشريعية باعتبارھا ممثلة .راد

  : والمساواة العدالة مبدأ -ثانياً 

�ة        ��ريبة عام��ون الض��ب أن تك��وزع وأيج��بءن ي��راد  الع��ى أف��ة عل��ام للدول��ريبي الع�الض

�ه ��توى دخل��ة ومس��ه التكليفي��ب مقدرت��ل حس��ع ك��ريبة وأالمجتم��ام الض��اواة أم��من المس�ن تض

ح�ددھا ع�ن طري�ق وتتوقف عدال�ة الض�ريبة عل�ى طريق�ة إع�دادھا م�ن خ�Cل التش�ريع ال�ذي ي

س الم�ال، إض�افة إل�ى ورأل العم�ل يالتقسيم المھني وا(جتماعي لف�رض الض�ريبة عل�ى م�داخ
                                                           

 .05، الصفحة 2003سنة  للنشر،ا.سكندرية، الجديدة الجامعة دار المصري، الضريبي ناشد، التشريع عدلي سوزي 1

 
  .1996سنة  نوفمبر 28 في والمعدل 1989الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور من 61/1 المادة أنظر2
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���داخدتق��حاب الم��يطة وأص��داخيل البس��ين ذوي الم��ين المكلف��ريبة ب��ةل اليير الض��ك  مرتفع�وذل

  .لتكريس الحد من التفاوت ا(جتماعي

 ً    :التطبيق في العمومية مبدأ -ثالثا

ف�رض الض�ريبة عل�ى جمي�ع ا+ش�خاص وال�دخول  مبدأ العمومي�ة ف�ي التطبي�قبيقصد          

وا+موال التي تمتد إليھ�ا س�لطة الدول�ة بص�فة عام�ة وب�دون اس�تثناء، وھ�ي ب�ذلك تك�رس مب�دأ 

  .الضريبيالعدالة في توزيع العبء 

حي�ث أن بأھمية كبيرة،  ىبالنظام ا(قتصادي ويحظ وثيقاً  تشريع الجبائي ارتباطاً اليرتبط      

�د(��ر مع��رائب أو تغيي��د الض��اتحدي��اء منھ��رار ا.عف��ر تھا أو إق��ي الجزائ��ب أن  ف��ون يج�يك

ً منصوص و( يمك�ن أن يتخ�ذ أي حك�م ذو ط�ابع جب�ائي خ�ارج ق�انون  ،عليه في قانون المالية ا

               .المالية إ( في الحا(ت ا(ستثنائية من خCل مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري 

    ائيةـــــالجب 6دارةا: الثالث الفرع 

�ى عل     ��ي يبن��س الت��م ا+س��ن أھ��ة م��ر ا.دارة الجبائي��ريبييتعتب��ام الض��ا النظ��ل  ،ھ��ا تمث�كونھ

�يلھا ���فيتھا وتحص���ريبة وتص���اب الض���ؤولية حس���ه مس���اط ب���ذي ين���ي وا.داري ال���از الفن��الجھ

 والتحق�ق الضريبية نالقواني بتنفيذ جبائيةال ا.دارة وتختص بھا،ومختلف ا.جراءات الخاصة 

كم�ا تق�وم  أخ�رى جھ�ة م�ن الممولين وحقوق جھة من لدولةا حقوقل حمايةً  تطبيقھا سCمةمن 

���ديCت اقتراحب��ريعات التع��ريبية والتش��ي الض��ى الت��ام ترق��ريبي بالنظ��ى الض�� إل��ي ةدرج� الرق

  .1والسياسية وا(جتماعية ا(قتصادية أھدافه تحقيق في المجتمع وتساعد والكمال

 يتحم�ل وال�ذي القانوني�ة بالش�رعية يتمت�ع ال�ذي الفن�ي الجھاز ذلك ھا بأنھاتعريفكما يمكن      

�ؤولية��ذ مس��ريع تنفي��ريبي التش��ل الض��زة ويعم��ل كھم��ين وص��ين ب��ريبة المكلف��ام بالض� والنظ

�ة ال�دول تس�عى حي�ث ،الض�ريبي��ورً  أكث�ر وس�ائل إل�ى المتقدم��ة تطبي�ق م�ن ب�اً ارتوق اتط� العدال

 ال�ذاتي ال�ربط نظ�ام تطبي�ق ع�ن طري�ق جبائي�ةال ا.دارة ائفوظ�تحس�ين  خ�Cل م�ن الضريبية

 أنفس�ھم تلق�اء م�ن بمداخلھم تصريحات من المكلفون يقدمه ما على أساسية بصفة يعتمد والذي

                                                           
 . 121، الصفحة2003 مصر، سنة الجامعية، الدار الضريبية، النظم دراز، المجيد عبد حامد  1
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 تحت�وى فإنھ�ا المالي�ةا(دارة  ف�روع م�ن ف�رع ھ�ي جبائيةال ا.دارة أن بماو، المحدد الوقت في

  :والمتمثلة فيما يلي رئيسيةال ا.دارية الوظائف نفس على

    :التخطيط وظيفة - أو(ً 

�تقبلية       ��اع المس��ؤ با+وض��ائدة والتنب��اع الس��ل ا+وض��ي تحلي��ريبي ف��يط الض��ل التخط�يتمث

، ث�م رس�م السياس�ات والخط�ط جبائي�ةوتحديد ا+ھداف التي يجب تحقيقھ�ا ف�ي مج�ال ا.دارة ال

  .الكفاءة وتنسيق ا+نشطة ا.داريةوالبرامج التي تساعد على تحسين ا+داء ورفع 

  :  التنظيم وظيفة - ثانياً 

�ل        ��يم يعم��ي التنظ��ال ف��ةال ا.دارة مج��ام ا.دارة  جبائي��ر مھ��ى حص��عل�� يف��ام لظ� النظ

 السلطات فرد كل وتفويض ا.دارة أفراد وتحديد التنظيمي الھيكل تشكيل ثم السائد، الضريبي

  . ا+مثل الوجه على الهأعم أداء من تمكنه يالت والصCحيات

 ً   : التوجيه وظيفة -ثالثا

وإص�دار التفس�يرات  جبائيةيتضمن التوجيه إعداد النماذج المتعلقة بكافة عمليات ا.دارة ال    

�ولين وت�رغيبھم للعم�ل بھ�ا وا.ش�راف عل�ى ؤالمتعلقة بھا، ثم إيصال كل ھذه التوجيھات للمس

  .جبائيةبين فروع ا.دارة ال معاملةتضافر الجھود وتوحيد التطبيقھا قصد ضمان 

  :  الرقابة وظيفة -رابعاً 

�ال ا.       ��ي مج���ة ف��مح الرقاب��ةال دارةتس��ة بمراقب���يم و جبائي���ازات ا.دارةإتقي��ة نج��  الجبائي

تحقي�ق أھ�داف التخط�يط الض�ريبي والعم�ل عل�ى تجنبھ�ا واكتش�اف  تعيقوتحديد العقبات التي 

�ا ��د تحليلھ��ات قص��اء وا(نحراف��تقبلا+خط��ي المس��ا ف��دم تكرارھ��من ع��كل يض��ا بش�     ومعالجتھ

متمثلة ف�ي يسية اللدية أھم الوسائل للكشف عن العمليات ا(حتيالية والتجبائكما تعتبر الرقابة ال

  .الغش والتھرب الضريبي ومكافحته
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حي�ث ي�ؤدي  ومستوى كفاءتھا في النظام الضريبي المطب�ق، جبائيةيؤثر حجم ا.دارة ال       

 ثقيلةإدارية  أعباءٍ ب يلقيوتدني مستوياتھا إلى صياغة تشريع ضريبي  جبائيةا.دارة ال ضعف

   .على الممولين وھو بدوره يبقى غير قادر على تحقيق أھداف السياسة الجبائية

  

  هھيكل على وأثرھا الضريبي النظام محددات:الثالث المطلب

�دد       ��ام يتح��ريبي النظ��عل الض��ا مجتم��ن م��Cل م��ةال خ��ة معرف��ديولوجيات الكامل��ع بإي� المجتم

�اعه��ادية وأوض��ة ا(قتص��ية وا(جتماعي��افة ،والسياس��ى إض��داف إل��ة أھ��ريبية السياس��ي الض� الت

 المختلفة والسياسية وا(جتماعية ا(قتصادية وا+وضاع السياسات وتنعكس ،تحقيقھا إلى يسعى

 بھ�ا يعم�ل الت�ي العم�ل ريق�ةوط وھيكل�ه مكونات�ه عل�ى الت�أثير خ�Cل م�ن الضريبي النظام على

  .+خرى زمنية فترة من الدولة ولنفس +خرى دولة من الضريبي النظام يختلف وبذلك

  الضريبي النظام ھيكل على وأثره السياسي الواقع: ا�ول الفرع

 الق�انون بمقتض�ى إ( تع�دل و( تف�رض ( الض�ريبة نأب� الضريبة مشروعية مبدأ قتضيي      

 المس�يطرة السياس�ية الق�وى خ�Cل م�ن الض�ريبي النظ�ام في السائد السياسي الواقع يؤثر وبذلك

�ي��ع ف��ث ،المجتم��نعكس حي��ات ت��ية ا(تجاھ��ة السياس��ى للدول��ا عل��ريبي نظامھ��ن الض��ق ع� طري

 يتخ�ذ  مجتم�ع في السياسي النظام كان فإذا ،الضريبي النظام وھيكل الفنية الصور على التأثير

 بطريق�ة مص�اغاً  الض�ريبي النظ�ام ھيك�ل يك�ون أن المتوق�ع فم�ن الواح�د الح�زب أو الف�رد حكم

 والتخفيض�ات ا.عف�اءات م�ن العدي�د يم�نح حي�ث الف�ردي الحك�م بنظ�ام الخاص�ة ا+ھداف تحقق

حيث كان�ت مص�ر مس�تعمرة م�ن ط�رف  المثال سبيل فعلى ،الحاكمة للطبقة الضريبية والمزايا

�ر��ع عش��رن التاس��Cل الق��اني خ��اني والبريط��م العثم��ك  الحك��س تل��ريبي يعك��ا الض��ان نظامھ�ك

�رض ��تم ف��ب، وي��ريين دون ا+جان��ى المص��رائب عل��رض الض��ى ف��ر عل��ث اقتص��روف حي�الظ

الض�رائب م�ن كب�ار الم�Cك إل�ى  ول دون الث�روات، وك�ان ي�تم نق�ل ع�بءالضرائب على ال�دخ

  .1صغارھم

                                                           
1
  .31ة سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية، مدخل تحليل مقارن، مرجع سبق ذكره، الصفح  
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  على ھيكل النظام الضريبي وأثرهالواقع ا-قتصادي : الفرع الثاني          

الدخول الفردية كما ھو بمستويات عالية من  اقتصادياً  المتقدمة ع أفراد الدولتمتي          

ل ضرائب الدخل لمتحدة ا+مريكية واليابان، إذ تحتول غرب أوربا والو(يات االحال في د

 والضمان ا(جتماعي بكل منھا موقع الصدارة وتمثل ا+ھمية العظمى في تمويل الخزينة

بلغت ا+ھمية النسبية لضرائب  1992ففي سنة  ،مية الضرائب السلعيةبھا أھ تنخفضو

 % 75.5: واليابان على الترتيب النسب التاليةمن الو(يات المتحدة ا+مريكية الدخل في كل 

 %18.2، % 5.4:ا+ھمية النسبية للضرائب السلعية في تلك الدول  فيما بلغت،  % 69.2و

فيكون للضرائب على الدخل فيھا أھمية  والنامية خلفةأما في الدول المت الترتيب،على 

على التوالي بينما  % 25، % 27.6بلغ في كل من المغرب وتونس تحيث  منخفضة نسبياً 

في  %52في المغرب و %55.4ث تصل إلىتبلغ نسبة الضرائب السلعية أھمية أكبر حي

  ، 1تونس

ط ا+كبر من دخلھا مثل قستعدين الالويمثل نشاط المناجم التي  تأما المجتمعا           

تحقق الضرائب على  غيرھا من الدول التيووالجزائر  السعودية ودول الخليج العربي

بينما تحتل  ،العامة يراداتمن إجمالي ا. % 95 إلى 70بين البترول فيھا  قطاعإيرادات 

نتجات ضرائب على مفرض إلى الدولة  تعمدفقد  ضعيفة ةسائر القطاعات ا+خرى مكان

تشجيع من أجل وذلك المحروقات ة في نشاط لين أو على دخول الشركات ا+جنبية العامدالتع

  .نشاط الشركات الوطنية

�ول أن           ��ة الق��ريبوخCص��نظم الض��أثر ة يال��ادية تت��ددات ا(قتص��ن المح��ة م�بمجموع

م الض�ريبي  ثر ھ�ذه المح�ددات عل�ى مكون�ات وھيك�ل النظ�اأ ينعكسو ،ا(جتماعيةوالسياسية و

اختCف  وفقت الھياكل الضريبية نفالدراسات في ھذا المجال والتي ص واختCف ورغم تعدد

إ( أنھ�ا تبق�ى  ،الض�ريبيةعCقات بينھا وبين مكونات وھيكل النظم  إيجادالمحددات من خCل 

�ة��ات احتمالي��ريبيعCق��ام الض��ياغة النظ��د أن ص��ا يؤك��و م��اً  ، وھ��تم وفق��داف ل ت��ق ا+ھ��ا يحق�م

  .ويتفق مع سياستھا الضريبية المطبقة للدولة،(قتصادية والسياسية وا(جتماعية ا
                                                           

. 11المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، الصفحة  
1
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  النظام الضريبي الجزائري في ظل ا6ص:حات:  المبحث الثالث

   

 لىإ فتھدواسعة النطاق  في معظم الدول  ا.صCحاتشھد العقد الحالي جملة من         

 رشيدن في الميزانية العمومية من خCل  تث توازاحدإالرفع من معد(ت النمو ا(قتصادي و

والجزائر  ،الجبائي ا.صCحد الضريبية من خCل انتھاج سياسة رالنفقات والرفع من الموا

ا(قتصادي   ا.صCحل ظنظامھا الضريبي في  إصCح إلىكغيرھا من الدول النامية سعت 

ية وا(جتماعية للتطورات ا(قتصاد حيث عرف النظام الضريبي عدة تغيرات نظراً 

 وإعادةالتشريع  الجبائي  حكامإ في الجزائرالجبائي  ا.صCحجوانب  أھمومن  ،والسياسية

مCمح  إلى  من خCل ھذا المبحث  لك سيتم التطرقذولتوضيح  و ،الجبائية ا.دارةتنظيم 

التي أدت إلى ضرورة إصCحه وأھم والدوافع  وا+سبابالنظام الضريبي السابق 

   .ات التي أدخلت عليها.صCح

  

   م:مح النظام الضريبي السابق ودافع إص:حه: المطلب ا�ول 

       ���تقCلھا نظام��ذ اس��ر من��ت الجزائ�ً تبن �اً  ا��تمداً  جبائي��ي مس��ام الفرنس��ن النظ��ر   ،م��ع  تغي�وم

بع�د ا(س�تقCل اتض�ح أن ھ�ذا النظ�ام ( للدول�ة  ا(جتماعي�ةو ا(قتصاديةو السياسيةالمحددات 

�تجي���ادي يس���ور ا(قتص���د التط���ة بع���ة، وخاص���رة الحالي���ات الفت���ب لمتطلب���ة  هوتوج���ن الدول��م

  .السوقاقتصاد  إلىالموجة ا(قتصاد 

   مCمح النظام الضريبي السابق :الفرع ا+ول

�ور      ��ام م��و نظ��تقCل ھ��ذ ا(س��ر من��ي الجزائ��ق ف��ذي  طب��ريبي ال��ام الض��ن وإن النظ�ث ع

�و  ،را(س�تعما��ه بأول��د أجري�ت علي��راتيع�ض التغن�ه ق��رع  رويب�ر ،ي��ام   هق�يطبتالمش��ذا النظ�لھ

وقد ك�ان النظ�ام  ،آنذاك طنية في ھذا المجالة والخبرة الوءالفراغ القانوني وانعدام الكفا بحجة

  :ثCثة فئات من الضرائب وھي إلىبشكل عام مقسم الضريبي 
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  :الدخلالضرائب على  -أو(ً 

ل النظ�ام ظ�عل�ى ا+ش�خاص والمؤسس�ات ف�ي  تتمثل أھم الضرائب على ال�دخل المطبق�ة      

  : يلي السابق فيما الضريبي

  :الصناعية والتجارية ا+رباحالضرائب على  -1

  الطبيعي�ين ا+ش�خاصب�الجزائر م�ن ط�رف  المحقق�ة ا+رباحتفرض ھذه  الضريبة على       

المحقق�ة   ا+رب�اح م�نحرفي  أوتجاري  وأمون بممارسة نشاط صناعي ووالمعنويين الذين يق

المعن�وي  ويتغير مع�دلھا حس�ب طبيع�ة النش�اط المم�ارس والطبيع�ة القانوني�ة للش�خص ،سنوياً 

  .1ا+موالبالنسبة لشركات   %55 معدل إلىللحرفيين   %6معدليتراوح بين حيث 

  : غير التجارية ا+رباحالضرائب على  -2

  كا+طب�اءلمھ�ن  الح�رة  ا أوتفرض ھذه الضريبية عل�ى م�داخيل ا+نش�طة غي�ر التجاري�ة      

�امين��ل، والمح��ا ك��ع لھ��Cً  ويخض��ق دخ��خص يحق��ع  ش��ر خاض��ريبةلغي��ى لض��اح عل�  ا+رب

السنوية  التي   ا+رباحطبق على حيث كانت ت ،2صفة  التاجر  و( يملكالصناعية والتجارية 

   .  %10فتخضع لمعدل   والتأليفما عدا حقوق النشر  ،% 2.5دج  بمعدل  14.400تفوق 

  :   ا+عمالالضرائب  على رقم  -نياً ثا

  : نوعين  إلىنقسم  تو ا+عمالوھي عبارة عن ضرائب تفرض على رقم         

  :  ا.نتاجعلى    ا.جماليالرسم  الوحيد  - 1

و(  ،ھذا الرسم على عمليات ا.نتاج و البيع وا+شغال الت�ي تمارس�ھا المؤسس�ة فرضي       

وف�ق عش�رة  هق�يتطبي�تم واح�دة وذل�ك عن�د عملي�ة ا.س�تھCك، و تخضع الس�لع للرس�م إ( م�رة

  .3للضريبة الخاضعة مادةحسب طبيعة ال% 80إلى % 7ن ممعد(ت تتراوح ) 10(

                                                           
 . 1990والمتضمن  قانون  المالية  التكميلي لسنة  1990أوت  5المؤرخ  في  )  16-90(من القانون   11انظر المادة  رقم   - 1
 .1984والمتضمن قانون المالية لسنة  9831ديسمبر  18المؤرخ في  )119 -83( من القانون رقم  64انظر المادة رقم  - 2

3
، أطروحة  لنيل   دكتوراه  دولة في العلوم ا(قتصادية، فرع  التسيير  "دراسة  حالة الجزائر"ناصر مراد، النظام الضريبي وإشكالية التھرب،  

 . 191، الصفحة   2002جامعة الجزائر، سنة  
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  على الخدمات   ا.جماليالرسم   الوحيد    - 2

يستحق ھذا الرسم عن�د الحص�ول عل�ى الخ�دمات ول�ه ط�ابع تراكم�ي وھ�ذا راج�ع إل�ى         

الخصم أو ا(سترجاع ، ومن خصائص ومب�ادئ ھ�ذا الرس�م أن�ه يمث�ل المنش�أ  عدم وجود مبدأ

للحدث عند الحصول عل�ى الخ�دمات، وھ�و يطب�ق عل�ى ك�ل العملي�ات المتعلق�ة بالخ�دمات م�ن 

أدن�ى للض�مان ا(جتم�اعي، ومع�دل كمع�دل   %05خ�Cل  س�بعة مع�د(ت تت�راوح ب�ين مع�دل 

  .1ا(ستھCكات  أقصى يطبق على كمعدل  50%

ً ث   فيما يليالرسوم المطبقة  أھمل مثتت  :الرسوم المماثلة -الثا

 : الرسم العقاري -1

ض�ريبية  س�نوية  عل�ى الممتلك�ات   تأسيستم   1990بموجب قانون  المالية  لسنة            

�ة  المب��ة نالعقاري��ة الممتلك��ر المبني��ة وغي��خاصي��ين ل\ش��ادة    الطبيعي��ع  ع��ويين  ويخض�والمع

�ريبة���ذه  الض���ين  ھ���راوح  ب���رائح  تت���اعدي  بالش���دول  تص���ي   200.000لج���د  معف��دج  كح

�ين  10 000.000و��بب  ب��ا تس��ق  عليھ��ا   % 4و   % 0دج  وتطب��ع    أم��ارات  فتخض�العق

  2. لنسب  محددة  حسب  المناطق 

�ر  -2��م التطھي��ات و :رس��ع القمام��الح لرف��ا مص��ي بھ��ديات الت��الح البل��ى لص��ريبة تجب��و ض�ھ

   .التي تتم داخلھا ثابتة تحدد حسب عدد سكان البلديات وتطبق وفق مبالغ

  الجبائي في الجزائر  ا6ص:حودوافع  أسباب: الفرع الثاني

�اء        ��Cحج��ر كنت ا.ص��ي الجزائ��ائي ف��الجب��ي  يج��ق الت��لبيات والعوائ��ف الس��ة لمختل�ة حتمي

 إل�ى  إضافة ،امالسابق والتي تتضح من خCل عرضنا لمCمح ھذا النظ الجبائيميزت النظام 

�ورات ��ا التط��ي عرفھ��ي أدت  الت��دوافع الت��م ال��ن أھ��ري وم��اد الجزائ��ىا(قتص��رورة   إل�ض

  : يلي  ا.صCح الجبائي ما

                                                                                                                                                                                       

 
1 Said Ben Aissa, Fiscalité et parafiscalité Algérienne, Entreprise Nationale du livre, 1989, page 128. 

  .191ناصر مراد، النظام الضريبي وإشكالية التھرب، مرجع سبق ذكره، الصفحة 2
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  : تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي -أو(ً 

�ه       ��ة ل��رائب المكون��دد الض��وع وتع��Cل تن��ن خ��د م��ابق بالتعق��ريبي الس��ام الض��ز النظ� تمي

�د(تھاص�عوبة حس� إل�ى إض�افة��م الوحي�د  إل�ىفل�و نظرن�ا  ،اب مع��اجعل�ى  ا.جم�اليالرس� ا.نت

 رأين�ا كم�ا  %80 معدل إلىوترتفع   % 7 تنطلق من معدل  معد(ت ةعشر إلىنجده  يصل  

�ابقاً ��ا  ،س��را أنكم��مئالض��ت تض��دھا كان��دخل وح��ى ال��عة ب عل��د(ت تس��ى  ،مع��رائب عل�والض

دل عل�ى  إنوھذا  ،معد(ً  18تضم  +عمالارقم  على معد(ت والضرائب أربعةتضم  ا.نفاق

  .يدل على تعقد النظام الضريبي الجزائري  فإنماشيء 

�ا         ���ھد الكم���انونش���ري  ق���ريبي الجزائ���وانين الض���ف ق���ي مختل���رات ف���ن التغي���لة م��سلس

�رائب��د(ت الض��ن ،ومع��تم م��ان ي��ث ك��وانين الما حي��Cل ق��خ��وانينلي��رائب  ة وق��اءالض�أو  إنش

 1988م�ن خ�Cل ق�انون المالي�ة لس�نة  ويتض�ح ذل�ك جلي�اً  س�نوياً  يبيةض�رال التشريعاتتعديل 

  :  1ع كما يليزتتو جبائياً  تعديCً  71 والذي يحتوي على 

    -  29   ًCفي مجال الرسم على الرقم ا+عمال  تعدي.  

  .المباشرةفي مجال الضرائب  معد(ت 04 -    

    - 38  ًCالمباشرةفي مجال الضرائب غير  تعدي.  

  :  جبائيةضعف وعدم كفاءة ا.دارة ال -ثانياً 

�زت ا.دارة ال     ��ةتمي��رية جبائي��ات البش��عف ا.مكاني��Cح بض��ل ا.ص��ائي قب��ام الجب��ي النظ� ف

وما ينتج عن�ه م�ن ارتف�اع كبي�ر  ا(قتصاديللتفتح والتطور  وذلك نظراً  ،وقلة الوسائل المادية

لم يقابل�ه زي�ادة مماثل�ة ف�ي  وھو ما ،للرقابة في عدد المكلفين بالضريبة والملفات المعروضة 

�د��وظفي  دع��ة ا.دارةم��د و ،الجبائي��ائف ق��ين وظ��افؤ ب��دم التك��ى ع��ك إل��ة  ا.دارةأدى ذل�الجبائي

تش�ير الدراس�ات إل�ى أن ع�دد الملف�ات بالنس�بة للموظ�ف الواح�د وص�ل و ،البشرية إمكانياتھاو

ن إدارة بالغة أ كما، 2موظف 25000 ا.دارة الجبائية إلى احتياجاتقدر تو ،ملف 3000إلى 

                                                           
  . 25، الصفحة 2005ناصر مراد، ا.صCح الضريبي في الجزائر، منشورات بغدادي، الجزائر، سنة  1
 . 86ور أوسرير،محاضرات في جباية المؤسسات مع تمارين محلولة، مرجع سبق ذكره، الصفحة محمد حمو ومن 2
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 ،ا+ھمية مثل إدارة الضرائب تستلزم اكتساب موظفيھا الخبرة والكفاءة في المج�ال الض�ريبي

الفراغ  لءا.طارات الفرنسية وقلة الكفاءات الوطنية استعملت الدولة  سياسة م لھجرة ونظراً 

���وظفين قليل��اغرة بم��ب الش��غل المناص��Cل ش��ن خ�� يم��رة والكف��ل اءة الخب��ي ظ��دامف��ة  انع�سياس

    .محكمة لتكوين ا.طارات

 ً   :تفشي ظاھرة التھرب الضريبي – ثالثا

أدى تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره، إضافة إلى وجود ثغرات في التشريع          

في ذلك ضعف ا.دارة الجبائية   أسھمالضريبي إلى انتشار ظاھرة التھرب الضريبي، كما 

 من تمكنھااليد العاملة غير المؤھلة، إضافة إلى نقص ا+جھزة الحديثة وعدم  واعتمادھا على

حيث  أداء دورھا الرقابي للحد من الظاھرة، وھو ما جعل الخزينة تحرم من تلك ا.يرادات

  .1مليار دو(ر سنوياً  50بحوالي  1989قدرت مبالغ التھريب الضريبي سنة 

                                                              : ارتفاع معدل الضغط الضريبي -رابعاً    

فإنه كان يساوي  بالضريبة،على المكلفين  ارتفاع الضغط الضريبي والذي أصبح يشكل عبئاً  

 1987سنة  %46من الناتج المحلي ا.جمالي، كما كان يقدر بحوالي  1986سنة  45.5%

من الناتج الداخلي  %21المحروقــات يعادل كان الضغط الجبائي خارج  1987وفي سنة 

  .2ا.جمالي 

 ً   : ضعف العدالة الضريبية  -خامسا

�داً          ��ان بعي��ري ك��ائي الجزائ��ام الجب��ن م إن النظ��دأع��ان  ب��ث ك��ريبية، بحي��ة الض�العدال

فق�ط عل�ى بع�ض الم�داخيل دون ا+خ�رى، كم�ا أن الض�رائب  ا(قتطاع الض�ريبي مقتص�راً 

ھا الط�ابع النس�بي ول�يس التص�اعدي، ويف�رض ھ�ذا المع�دل عل�ى جمي�ع المباشرة يغلب علي

مستويات الدخل وھذا ما يسمى إجحاف في حق الدخول الض�عيفة، با.ض�افة إل�ى اخ�تCف 

 عدم توازن النظام الض�ريبي نظ�راً ، والمعاملة الضريبية بين المؤسسات الوطنية وا+جنبية

                                                           

Youcef Deboub, les nouveaux mécanismes économiques en Algérie, OPU, 1995, page103.
  1

 
2
  La réforme fiscale en Algérie contribution à la réflexion, rapport de FMI, 1988, page 06. 
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ض�ريبية وإھم�ال الجباي�ة العادي�ة، إذ أن اخ�تCل ال تلھيمنة الجباية البترولي�ة عل�ى ا.ي�رادا

المس�تجدات أم�ام تح�ول معظ�م ال�دول إل�ى  ةالنظام الضريبي جعل�ه غي�ر ق�ادر عل�ى مس�اير

  .السوق اقتصادنظام 

  ائي بالتشريع الج إص:ح:  ثانيالالمطلب 

وم�ن ب�ين  ،ف�ي التش�ريع الض�ريبي إص�Cحاتبع�دة  1992س�نة  جب�ائيال ا.ص�Cحجاء       

�ة الخ���وط العريض���Cحط���خاص  لQص���داخيل ل\ش���ريبة الم���ل ض���ر فص���ي الجزائ���ائي ف��الجب

وھي الض�ريبة عل�ى ال�دخل ا.جم�الي ع�ن ض�ريبة ا+ش�خاص المعن�ويين وھ�ي  أ(الطبيعيين 

�ركات��اح الش��ى أرب��ريبة عل��إ ،الض��ى افةض��ال إل��ار  إدخ��ي إط��افة ف��ة المض��ى القيم��م عل�الرس

   ارة الجبائيةا.د إصCح ھياكلالضرائب غير المباشرة و

   lobalGRevenue mpôts sur le I (IRG) ا6جماليالضريبة على الدخل : ا�ولالفرع 

تؤسس " على أن والرسوم المماثلة ةمن قانون الضرائب المباشر ا+ولىالمادة  نصت         

وتف�رض عل�ى ال�دخل  ض�ريبةالالطبيعي�ين تس�مى  ا+ش�خاصضريبة سنوية وحيدة على دخل 

  .1"للمكلف بالضريبة ا.جمالية على الدخل الصافي ھذه الضريب

  :مجال التطبيق  -أو(ً 

�ع        ��دخل ليخض��ى ال��ريبة عل��اليلض��ل  ا.جم��خاصك��اً  ا+ش��ر موطن��ر الجزائ��ذين تعتب�     ال

ً جبائي        جاء في نص الم�ادة التاس�عة م�ن ق�انون الض�رائب المباش�رة والرس�وم المماثل�ةكما لھم  ا

  :2+شخاصا ا.جماليى الدخل يخضع للضريبة عل

�ل  -1��ةذوي مح��ر  إقام��ي الجزائ��ة ف��ري  أوجبائي��در جزائ��ن مص��داخيلھم م��ون م��ذين تك�ال

 .كان مصدر تكليفھم خارج الجزائر  إنحتى و

                                                           
1
  ).2008محدثة إلى غاية قانون المالية لسنة (  1992أنظر المادة ا+ولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  

2
  ).2009محدثة إلى غاية قانون المالية لسنة (  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 09(أنظر المادة رقم   
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كان دخلھم لم يخضع للضريبة على  إذاالدولة الذين يمارسون مھامھم بالخارج  أعوان -2

 .الدخل في الخارج 

في شركات التضامن وش�ركة  مخCل مساھمتھ أرباح الذين يتحصلون على ا+شخاص -3

 . أرباحالتوصية والشركات المدنية غير المنظمة في شكل شركات 

  :للضريبة  ةالخاضع المداخيل – ثانياً 

 .التجاريةالصناعية و  ا+رباح •

 .التجاريةغير  ا+رباح •

 .المداخيل الفCحية  •

 .العقارات  تأجيرجارية الناتجة عن يالمداخيل ا. •

 .المنقولة  ا+موالوع رؤوس ير •

 . ا+جورالرواتب و  •

 ً   :معد(ت فرض الضريبة  – ثالثا

  :الجدول التالي  أساسيتم تحديد معد(ت فرض الضريبة على 

  . ا.جماليالجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل :  )01(الجدول رقم 

 %نسبة الضريبة  )الدينار(قسط الدخل الخاضع للضريبة 

  120.000 تجاوز( ي

  360.000  إلى  120.001من 

  1.440.001 إلى  360.001من 

  1.440.001يفوق  

0 %  

20 %  

30 %  

35 %  

  .2009 لسنة الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ،المديرية العامة للضرائب: المصدر 
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 س�ابقاً ل�ى م�ا كان�ت علي�ه إالض�ريبي نس�بة  للنظ�ام فعلي�اً  ھذه الض�ريبة تط�وراً  حققتوقد       

  : أھمھاقامت بعدة تغييرات  أنھاحيث 

  .الناتجة عن اندثار نظام الضريبة النوعية  ا.جراءاتتبسيط  -

الذين يمارس�ون  ا+شخاصلمداخيل  الضرائبالفعالية ا(قتصادية الناتجة عن تسوية  تحقيق -

  .نشاطات عديدة ومختلفة 

  ن ازدواجية الضريبة بالنسبة للمكلف الضريبة التكميلية على الدخل والتي عبرت ع ندثارا -

  . ملف واحد بدل عدة ملفات ناتجة عن تعدد مداخيل المكلف في مراقبةالتسيير  فعالية -

  :رغم ايجابيات ھذه الضريبة أ( أنھا ( تخلو من السلبيات المتمثلة فيما يلي

ح والمشكل ال�ذي يط�ر، تصاعديجدول  تطبيقھا وفقرض تإن الضريبة التصاعدية تف -

�و���ريبة  ھ���ية للض���ادئ ا+ساس���ع المب���ى م���ريبي يتماش���دول ض���داد ج���ن إع���ف يمك��كي

�ي��ن ف��ي تكم��اعدية والت��ق التص��ريبية  تحقي��ة الض��ة و،العدال��ى  أنخاص��رائب عل�الض

  .تشكل أكبر نسبة من ھذه الضريبة دخلالمن مصدر مباشرة تقتطع  التيالدخل 

 ال�وعي غي�اب م�عو المكل�ف، تص�ريح عل�ى ا.جم�الي ال�دخل عل�ى الض�ريبة تعتم�د -

 إش�كا( الض�ريبة ھ�ذه تواج�ه ،ا(دارة الجبائي�ة كف�اءة وض�عف المكلف�ين ل�دى الضريبي

  .اليتھافع من يقلص مما ،صحة تصريحات المكلفين بالضريبة صدق و مدى حول

 مرتف$ع معدل ذات شريحة في دخله وقوع حالة في بالمكلف الضريبة تصاعدية تدفع قد -

 يك$ون أن يج$ب ل$ذلك منخفض، معدل ذات بشريحة لحاقه, دخله تدنية على العملإلى 

 المكلف$ين تحاي$ل لتجن$ب ص$غيرة، بدرج$ة وأخ$رى ش$ريحة ب$ين المع$دل ف$ي ا:نتق$ال

 .الضريبة ا النوععلى ھذ الضريبةمن دفع  التھرب حدة وتقليص
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  الشركات أرباحالضريبة على  :الفرع الثاني

Impôts sur les Bénéfices des Sociétés: (IBS)  

 31الم�ؤرخ ف�ي  )36–90(ھذه الضريبة ف�ي الجزائ�ر بموج�ب الق�انون رق�م  تأسست         

�مبر ��نة 1990ديس��ة لس��انون المالي��من ق��د ، و1991المتض��ريبة لق��ذه الض��اءت ھ��ويض تج�ع

مج�ال تطبيقھ�ا الش�ركات  في حيث تمزج ،الصناعية والتجارية ا+رباحالضريبة على نقائص 

  .ھم في الدخول في اقتصاد السوق اوبالتالي تس يةالمحلا+جنبية مع الشركات 

 :  مجال التطبيق -أو(ً 

 ).دةوشركات ذات مسؤولية محد – أسھمشركات ذات ( ا+موالشركات رؤوس  -

 .الشركات التعاونية و ،دةوالشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحد -

 .مؤسسات وھيئات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري  -

م�ن ق�انون الض�رائب  12المنجزة للعمليات والمنتجات الم�ذكورة ف�ي الم�ادة  الشركات -

 . المباشرة والرسوم المماثلة

    1:معد(ت فرض الضريبة -ثانياً 

�بة  -��طةبالنس��اء و ل\نش��واد البن��ة لم��غالالمنتج��ذا  ا+ش��ة وك��طةالعمومي��ياحية  ا+نش�الس

 . %25معدل التجارية والخدمات  ل\نشطةبالنسبة ،و%19بمعدل 

المحق�ق ف�ي التج�ارة والخ�دمات  ا+عمالالمختلطة عندما يتجاوز رقم  ل\نشطةبالنسبة  -

  .%25خارج الرسوم فتخضع لمعدل  ا+عمالمن رقم % 50من  أكثر

 ) .محررة من الضريبة( %20 ا+عمالعقد  إطارالمحصلة في  ا.يرادات -

                                                           
، الصفحة 2009ب، النظام الجبائي الجزائري الحديث، مديرية العCقات العمومية وا(تصال، منشورات الساحل، سنةالمديرية العامة للضرائ 1

15.  
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 إط�ارئ�ر والمحقق�ة ف�ي ت دائم�ة ف�ي الجزاآالت�ي لھ�ا منش� ا+جنبيةمداخيل المؤسسات   -

 . %24بمعدل صفقات متعلقة بتقديم الخدمات 

 مراع�اة أو القطاع�ات ب�ين تميي�ز دون المؤسس�ات جمي�ع عل�ى وحي�د مع�دل اعتم�اد أن        

ً  يكون قد أنه كما الضريبة، ھذه فّعالية من سيخفض المؤسسات تلك لحجم  بعض حق في مجحفا

وھ�و م�ا  ،يعرضھا لضرائب تفوق مق�درتھا التكليفي�ةفة مما قد الضعي الربحية ذات المؤسسات

�ريبة��ع الض��ن دف��رب م��ى التھ��ؤدي إل��ا أن  ، ي��اء كم��ى الوع��ريبة بمعن��ع للض��ربح الخاض�ال

، حي�ث يعم�د المكل�ف 1الضريبي يمثل الف�رق ب�ين الن�واتج والتك�اليف خ�Cل ال�دورة المحاس�بية

  .للتھرب من دفعھاريبة عادة إلى تضخيم التكاليف للتقليل من قيمة الدخل الخاضع للض

  TVA(Taxe sur la Valeur Ajoutée( الرسم على القيمة المضافة :الفرع الثالث

�م         ��انون رق��ى الق��ي  39–90بمقتض��ؤرخ ف��ة  31/12/1990الم��انون المالي��ق بق�والمتعل

الم�ادة الرس�م عل�ى القيم�ة المض�افة ودخ�ل حي�ز التنفي�ذ  أحك�امع�ن طري�ق  ش�ئنأ 1991لسنة 

�ب ا��م بموج��انون رق��ي  )25-91(لق��ؤرخ ف��نة  18/12/1991الم��ة لس��انون المالي��ق بق�والمتعل

والرس�م   ا.نت�اجالوحي�د عل�ى  ا.جماليعن الرسم  ھذا الرسم عوضاً  إدخالحيث تم  ،1992

الت�ي  ا.ص�Cحاتم�ع  مCءمتھ�اخ�دمات نتيج�ة لتعق�دھما وع�دم العل�ى تق�ديم  ا.جماليالوحيد 

  .شھدھا ا(قتصاد الوطني 

العقاري�ة وك�ذا  ا+ش�غالعملي�ات البي�ع ووجوباً ك�ل  تخضع للرسم على القيمة المضافة        

�اري ��ناعي والتج��ابع الص��دمات ذات الط��ديم الخ��فة  أوتق��ر بص��ي الجزائ��تم ف��ي ت��ي والت�الحرف

  .ا(ستيرادعمليات ، إضافة إلى عرضية أواعتيادية 

 ا+عمالنجاز إالذين يتدخلون في  اصل\شخيطبق ھذا الرسم مھما كان الوضع القانوني      

�عة ���عيتھم  أوالخاض���رائب  إزاءوض���ع الض���رىجمي���ات و ،ا+خ���درج العملي���دمات  أوت��الخ

ف�ي الم�ادة الثاني�ة م�ن ق�انون الرس�م عل�ى رق�م  الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة لزوم�اً 

 :التي تتضمن و ا+عمال

                                                           
1
 Voir Mohamed  cherif Ainouche, l’essentiel de la fiscalité algérienne, édition Hiwarcom, 1992, page 251. 
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 .بالمنقو(تالعمليات الخاصة  -

 .ة بالعقارات العمليات الخاص -

   .الخدمات أداءو ا.يجارعمليات  -

ف�ي النظ�ام الض�ريبي الجزائ�ري  كبي�راً  حدث الرسم على القيم�ة المض�افة تط�وراً ألقد          

وض�ع الرس�م عل�ى القيم�ة حي�ث أن  ،ا+عمالفقد اعتبر كعامل مصحح لنظام الرسم على رقم 

ن طري�ق خف�ض تك�اليف ا(س�تثمار ا(قتص�اد ال�وطني ع� وإنع�اشتط�وير  إلى يھدف المضافة

�ام ��ق نظ��ترجاعبتطبي��ة، اتا(س��ع  المالي��ية م��عية تنافس��ي وض��ة ف��ات الجزائري��ل المؤسس�وجع

  . ا+جنبيةالمؤسسات 

 : التالية النقائص بعض سجلت ھاأن إ( المضافة القيمة على للرسم السابقة المزايا رغم

 .للمستھلك التكليفية المقدرة تراعي و( نسبية انھأ حيث الضريبة ھذه عدالة عدم  -

 بحيث الضريبة، ھذه لفعالية عائقا جبائيةال Qدارةل والبشرية المادية الوسائل ضعف يشكل      

 تضخيم خCل من المضافة، القيمة على الضريبة من التھرب ھاءنزال غير التجار لبعض يسمح

 ع�ن المبيع�ات مب�الغ تخف�يضب أو وھمي�ة، ش�راء ف�واتير باس�تعمال لQس�ترجاع القابل�ة الرس�وم

  .الحقيقية قيمتھا

  

  .الجبائية  ا6دارة إص:ح: المطلب الثالث 

 أندون النظ�ام الجب�ائي  بإص�Cحلوحدھا غير كفيلة  الجبائيةالتشريعات  إصCح إن           

 ا.داريالتنظيم�ات الجدي�دة عل�ى الھيك�ل  إدخ�القاعدية تتمثل ف�ي  إدارية إصCحات تصبحھا

�ل ��ل والعم��وفير ك��ى ت��اتعل��ى  ا.مكاني��اظ عل��ل الحف��ن اج��ا م��ة لھ��ة الCزم��رية والمادي�البش

  .الجبائي والتكيف مع التطورات ا(قتصادية  لQصCح ا+ساسية ا+ھداف
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عن وضع السياسة الضريبية تح�ت  المسئولةلضرائب الھيئة لتعتبر المديرية العامة            

الق�وانين التش�ريعية والتنظيمي�ة المتعلق�ة بالض�رائب  حراقتب�ارقابة وزارة المالي�ة، حي�ث تق�وم 

  .وكذا تسيير وتحصيل الضرائب والرسوم 

�م أ        ��ذي رق��وم التنفي��ر المرس��ي  )190 -90(ق��ؤرخ ف��وان  23الم��اء 1990ج� إدارة إنش

�ى ��ة عل��ھاجبائي��ة ال رأس��ةالمديري��رائب عام��ن تت للض��ون م��دة ك��ديرياتع��ة م��اء  فرعي��م ج�، ث

�وم التنف��م المرس��ذي رق��ي  43 -91ي��ؤرخ ف��انون  19/02/1991الم��من ق��Cحوالمتض� ا.ص

ا.دارة  تط�وير إل�ى ف�ي مجملھ�اتھدف  تشريعية وتنظيمية سن قوانين إلى با.ضافة الضريبي

   1:يلي كما تم تحديد مھام المديرية العامة للضرائب و المتمثلة فيما ،الجبائية

 .دراسة ووضع برامج النشاطات الجبائية  -

 .العمل على تحسين العCقة بين المصالح الجبائية والخاضعين للضريبة  -

�ق  -��راءاتتطبي��ة،  ا.ج��اطات الجبائي���ة بالنش��وانين المتعلق��افةوالق��ى إض��داد إل��ات  إع��توقع

 .الجبائية وتصفية وتحصيل الضرائب والرسوم ومعالجة المنازعات الجبائية  ا.يرادات

ائي�ة والح�رص عل�ى تنفي�ذ النص�وص والق�وانين المتعلق�ة توفير وتطوير وس�ائل الرقاب�ة الجب -

 .بالجباية والسير الحسن لمصالح الجباية والھيئات المرتبطة بھا 

 .والحقوق راسة واختيار مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمات المتعلقة بكل الضرائبد -

  .مكافحة التھرب والغش الضريبي ل تنفيذ التدابير الضرورية -

  .لى التكفل بالمنازعات ا(دارية والقضائية المتعلقة بمختلف الضرائب والرسومالسھر ع -

�ا          ��وي أم��توى الجھ��ى المس��د أٌ عل��فق��ة ت تأنش��ديريات جھوي��عة م��ين تتس��يق ب��ل بالتنس�كف

�الي ��و الت��ى النح��وزع عل��رائب و تت��ة للض��ة العام��ة والمديري��ديريات الو(ئي��ر : الم� –الجزائ

بش�ار و تحت�وي ك�ل  –ورقل�ة  –عناب�ة  –قس�نطينة  –س�طيف  –ان وھ�ر –الش�لف  –البليدة 

  .مديريات فرعية  أربعةعلى جھوية مديرية 

                                                           

.و المتضمن تحديد مھام مديرية الضرائب  1997ير ينا 12المؤرخ في  09-97المرسوم التنفيذي رقم    
1
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لك�ل و(ي�ة مديري�ة مس�تقلة تابع�ة لھ�ا م�ع بقائھ�ا  أص�بحعل�ى المس�توى ال�و(ئي فق�د  أما       

 و(ئي�ة لك�ل مديري�ة أص�بحتحت الوصاية التنسيقية و التوجيھية و الرقابية للمديرية الجھوية و

  . مختصة بالرقابة الجبائيةفرعية  ةمديري

توض�يح مھ�ام  إل�ىك�ان يھ�دف  1991ال�ذي تبنت�ه الجزائ�ر م�ن  ا.دارةتنظ�يم  إعادة إن       

�زي  إدارة���توى المرك���تص المس���ث يخ���ة، حي���توياتھا المختلف���رائب بمس���دادالض���اھيم  بإع��المف

���وي بالتنس��توى الجھ��ل المس��ين يتكف��ي ح��ة ف��يم والمراقب��ايق، والتقي��ي  أم��توى المحل� أوالمس

  .الو(ئي فيتم من خCله تسيير الملفات الجبائية عن طريق المديرية الو(ئية للضرائب
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  :خCصة

الموارد ا+ساسية التي تعتمد عليھ�ا الدول�ة ف�ي تموي�ل النفق�ات من أھم يبة تعتبر الضر         

د ال�وطني ودف�ع عجل�ة التنمي�ة ا(قتص�ادية العامة، لما لھا من دور في إنعاش وتوجيه ا(قتصا

ا+ساسية للسياسة المالية ف�ي الدول�ة المعاص�رة كما يعتبر النظام الضريبي  من أھم المقومات 

بالقواع�د وا.ج�راءات  الخاص�ةوھو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقوانين الض�ريبية 

وائح التنفيذي�ة الت�ي تح�رص إضافة إلى الل� ،التي تحكم نظام فرض وربط وتحصيل الضرائب

�ة��ي ا.دارة الجبائي��ة ف��راءات متمثل��ذه ا.ج��ة ھ��ذ ومراقب��ى تنفي��ن عل��ة م��أثر بمجموع��و يت�، وھ

�ات ��ى مكون��ددات عل��ذه المح��ر ھ��نعكس أث��ة، وي��ية وا(جتماعي��ادية والسياس��ددات ا(قتص�المح

  . +خرىوھيكل النظام الضريبي واختCفه من دولة 

نج�د ان�ه يع�اني م�ن التعق�د وع�دم النظ�ام الض�ريبي الجزائ�ري  مCم�ح من خCل دراس�ة       

انتھ�اج سياس�ة  إل�ى الدول�ة ضعف كف�اءة ا.دارة الجبائي�ة وھ�و م�ا دف�عا(ستقرار، إضافة إلى 

 تمثلت في خطوة ھامة 1992الجبائي في الجزائر سنة  ا.صCحشكل ، وقد ا.صCح الجبائي

�ريبي��ام الض��يد النظ��ادةو ،ترش��ة زي��ة المردودي��ف المالي��رائب، لمختل��اء  الض��Cل إنش��ن خ�م

الضرائب على ال�دخل ا.جم�الي والض�رائب عل�ى أرب�اح الش�ركات ضرائب جديدة تتمثل في 

 مع متطلبات التنمية ا(قتصادية وتكيف�اً  أكثر تCؤماً  ، والتي تعتبروالرسم على القيمة المضافة

ك�ل البع�د  بعي�دا زال م�ا جزائ�ريالنظ�ام الض�ريبي ال إ( أنورغم كل ذلك  ،مع واقع المؤسسة

 يكم�ن ا+ساس�ي محورھ�ا والت�ي المنتھج�ة الض�ريبية السياسة إطار في المعلنة الطموحات عن

قف عائقا دون تحقيق النظام الض�ريبي ل\ھ�داف ي  الذيمكافحة ظاھرة التھرب الضريبي  في

 .المرجوة منه 

  



  

 
  :ولل ا�ـالفصـ

  
التھرب الضريبي في 

  الجزائر
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  تمھيد

ية على دخ&ول ئنھا ةصوربو جبراً  تفرض  لما كانت الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي      

م&ن ض&عيفي ال&وعي الض&ريبي إل&ى التھ&رب م&ن دفعھ&ا  البعضا�فراد فمن المتوقع أن يلجأ 

الط&&&رق وا�س&&&اليب المش&&&روعة وغي&&&ر المش&&&روعة وھ&&&و م&&&ا يطل&&&ق علي&&&ه ب&&&التھرب  بش&&&تى

  .الضريبي 

ع&اني منھ&ا مختل&ف ال&دول تاھرة التھرب الضريبي م&ن أخط&ر المش&اكل الت&ي تعتبر ظ       

قتص&&ادي وتحقي&&ق ف&&ي طري&&ق النم&&و ا8 كونھ&&ا تش&&كل عائق&&اً  ا8قتص&&اديةب&&اخت7ف مس&&توياتھا 

ي&&ث تعي&&ق فعالي&&ة النظ&&ام الض&&ريبي م&&ن خ&&7ل ك&&بح جھ&&ود مكونات&&ه ، حا�ھ&&داف المس&&طرة

ف&ي  ش&كل عائق&اً ت اإضافة إلى إنھ&، ضريبيةدارة الا�ساسية المتمثلة في التشريع الجبائي وا<

وازدادت ح&&دتھا ف&&ي  اً،كبي&&ر اً و لق&&د ش&&ھدت ھ&&ذه الظ&&اھرة انتش&&ار، تنفي&&ذ السياس&&ة الض&&ريبية

العق&&ود الحالي&&ة و خاص&&ة م&&ع تحري&&ر التج&&ارة الخارجي&&ة وان&&دماج ا�س&&واق المالي&&ة والتط&&ور 

، ولتش&خيص ھ&ذه الظ&اھرة لحديث&ةالتكنولوجي&ا االمعتم&د عل&ى وس&ائل ا8تص&ال و ا8قتصادي

  :المباحث التالية إلىحلول لھا يتم من خ7ل ھذا الفصل التطرق  إيجادومحاولة 

  .التھرب الضريبي وأسبابه:ا�ولالمبحث  -

  .طرق التھرب الضريبي وكيفية قياسه :المبحث الثاني -

  .واقع التھرب الضريبي في الجزائر وآثاره:المبحث الثالث -
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  وأسبابه التھرب الضريبي:المبحث ا�ول

  

ل&&ب التطبي&&ق الع&&ادي �غل&&ب التش&&ريعات الجبائي&&ة وج&&ود تض&&امن ب&&ين المكل&&ف طيت           

تق&ديم  ةا  على طريقاعتمادً  لضريبيةا هبالضريبة وا<دارة الجبائية من خ7ل الوفاء بالتزامات

ً  ة ھذه التصريحاتويبقى افتراض صح الجبائية، التصريحات عي المكلف وى على مد قائما

م&ا يؤدي&ان  الضرائب المطبقة عليه واللذان غالب&اً مجمل لنظام الجبائي وته بابالضريبة وقناع

  . من دفع الضريبة  بھرتبه إلى ال

  

   مفھوم التھرب الضريبي وأشكاله: لمطلب ا�ول ا

ظ&&&اھرة التھ&&&رب الض&&&ريبي ليس&&&ت حديث&&&ة النش&&&أة حي&&&ث ظھ&&&رت من&&&ذ ف&&&رض  إن     

دورھ&&ا ف&&ي الحي&&اة  تط&&ورالض&&ريبة و بزي&&ادة أھمي&&ةوتع&&ددت أش&&كالھا تنظيمھ&&ا وب ئالض&&را

ذل&&ك الس&&لوك ال&&ذي م&&ن خ7ل&&ه يح&&اول " :ويع&&رف التھ&&رب الض&&ريبي عل&&ى أن&&ه ،ا8قتص&&ادية

ھ&ا إل&ى ئدون أن ينق&ل عب أو جزئي&اً  المكلف القانوني عدم دف&ع الض&ريبة المس&تحقة علي&ه كلي&اً 

كل&&ف الق&&انوني ع&&دة ط&&رق وأس&&اليب ق&&د ولتحقي&&ق التھ&&رب الض&&ريبي يتخ&&ذ الم ،ش&&خص آخ&&ر

يعني أن يتخلص المكلف م&ن دف&ع الض&ريبة  بذلك وھو ،1"تكون مشروعة أو غير مشروعة

 ا8س&تفادة وعليه أو جزء منھ&ا م&ن خ&7ل مخالف&ة الق&وانين الض&ريبية والتش&ريعات أ واجبةال

الض&&ريبي لتھ&&رب ا ز ب&&ين ك&&ل م&&ني&&فتھ&&ا وھ&&و م&&ا يقودن&&ا إل&&ى التميلع&&دم مخام&&ن ثغراتھ&&ا و

وي&&تم ذل&&ك م&&ن خ&&7ل التط&&رق إل&&ى ا�ش&&كال  ،المش&&روع والتھ&&رب الض&&ريبي غي&&ر المش&&روع

  .  المختلفة للتھرب الضريبي

  

  

                                                           
 .153مرجع سبق ذكره، الصفحة  ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، 1
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  LA Fraude Fiscale :المشروعالتھرب الضريبي : ا�ولالفرع 

 الضريبة تخلص المكلف من أداء" :هب ويمكن تسميته بالتجنب الضريبي و بقصد          

 والتي ينتج عنھا ،ته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبيتيجة استفادن

  . 1"مخالفة للنصوص القانونية ھناك من دفع الضريبة دون أن يكون التخلص

لوض&&عية غي&&ر لا8س&&تعمال ا<داري " :بأن&&ه يتمث&&ل ف&&ي Andrée Margairezيعرف&&ه كم&&ا   

 J.C.Martinezويعرف&&ه  ،2" والتش&&ريعيةالمنص&&وص عليھ&&ا م&&ن ط&&رف القواع&&د القانوني&&ة 

الق&&انون الجب&&ائي وا8س&&تفادة م&&ن الثغ&&رات الت&&ي  جاذبي&&ةف&&ن تف&&ادي الوق&&وع ف&&ي "  :عل&&ى أن&&ه

ھذه الحالة يتم دون الخروج عن النطاق الذي يحدده القانون  التھرب فيحيث أن  3" يشملھا

اغة وع&&دم ص&&ي ،نم&&ا يس&&تفيد م&&ن قص&&ورهإھ&&ك المتھ&&رب الق&&انون وتين أنب&&دون أي  الجب&&ائي

   :الحا8ت الث7ثة التاليةعن طريق ويتم مھا فيما بينھا نسجاوا نهنياقو

  : اتح عن تغيير سلوك المكلف نـ تھرب ضريبي أو8ً 

الت&ي  الس&لوكاتيتم من خ7ل بعض إذ  ،بسط طريقة للتھرب من دفع الضريبةأھو و  

 القي&ام با�عم&ال أوع&ن  ا8متن&اع مثل  جزئياً  أو كلياً  يتخذھا المكلف بغرض تجنب الضريبة

عليھ&ا   المترتبة ا�نشطة التي تفرض عليھا ضريبة مرتفعة بقصد التخلص من دفع الضريبة

وھو على قيد الحياة على ورثته في شكل ھب&ات للتھ&رب  قد يلجأ المورث إلى توزيع ثروتهف

ة يكون قد تجن&ب دف&ع الض&ريب التركة وبذلكمن دفع الضريبة على الثروة أو الضريبة على 

نش&اطه  ةي&تدنمن خ&7ل  الخاضعة للضريبة أرباحهمن  التقليل  إلى المتھربيعمد  كما ،كلياً 

   .وبذلك يكون التھرب جزئياً  4إخضاعه للضريبة حتى 8 يتجاوز الحد المقرر

  

   

                                                           
 .39حميد بوزيدة، جباية  المؤسسات، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1

2
 Andrée Margairez ,la fraude fiscale et ces succedanes, 3

eme
edition,1977, page25.  

J.C.Martinez, la fraude fiscale, PUF, France, 1984, page13. 3     
4
 Gaudment Paul Maries, précis de finance Publique, édition Montchrestien, Paris, 1970, page205.     
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  : ـ تھرب ضريبي يتضمنه التشريع ثانياً 

تص&&&&ادية والسياس&&&&ة بم&&&&ا أن الض&&&&ريبة أداة تس&&&&تخدمھا الدول&&&&ة لتحقي&&&&ق أھ&&&&دافھا ا8ق       

م&نح إعف&اءات لتحقي&ق أھ&داف معين&ة مث&ل فقد يتضمن المشرع تجنب الضريبة وا8جتماعية 

 ج&ل تحقي&ق ا8كتف&اء ال&ذاتي وخل&ق مناص&ب عم&لأمن ا8ستثمار في القطاع الف7حي  لتدعيم

إخضاع ا�رباح المعاد استثمارھا بالنسبة للشركات بمعدل خاص أو  ،والقضاء على البطالة

وف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة 8 يش&&كل ، 1قص&&د تش&&جيع ا8س&&تثمار% 30ع&&وض مع&&دل % 15بة بنس&&

  . ما دام يسعى إلى تحقيق أھداف الدولة من خ7ل سياستھا الضريبية التھرب خطراً 

 ً    :ھرب ضريبي ناتج عن إھمال المشرع الجبائي ت -ثالثا

ويرج&ع ذل&ك  ،ب&ائيويتحقق نتيجة وجود ثغرات قانونية ينط&وي عليھ&ا التش&ريع الج          

حي&&ث يس&&تعين  ص&&ياغة الم&&واد القانوني&&ة، إحك&&امال&&نقص ف&&ي التش&&ريع وع&&دم  إل&&ىف&&ي الغال&&ب 

يس&&تطيع المكل&&ف تجن&&ب  فم&&ث7ً  ،82كتش&&اف الثغ&&رات ا8ختص&&اصالمتھ&&رب ب&&ذوي الخب&&رة و

الضريبة على ا�رباح الص&ناعية والتجاري&ة م&ن خ&7ل إعط&اء نش&اطه ص&فة غي&ر التج&اري 

اللجوء  كما يمكنه ،ا8قتصاديةمن الناحية  نونية رغم أن نشاطه يعتبر تجارياً لوجھة القاامن 

 إلى إنتاج  سلع بمواصفات مختلفة عن المواص&فات المنص&وص عليھ&ا ف&ي الق&انون الجب&ائي

التقليدي&&&ة ف&&&ي الجزائ&&&ر خاص&&&ة م&&ن خ&&&7ل الص&&&ور  الض&&&ريبي المش&&روع التھ&&&ربويتجل&&ى 

  3:التالية وا�خطاء

  : ي التصريح الضريبيالخطأ الناتج ف -أ

خ&7ل اس&تغ7ل المكل&ف ل&بعض ا�خط&اء ال&واردة ف&ي التص&ريحات  ويتم ذلك من        

     :كما يلي

  .أخطاء في التصريح بالعمليات الخاضعة للضريبة   - 1
                                                           

  .45مرجع سبق ذكره، الصفحة  ،ام الضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية النظ ،ناصر مراد 1
2
J.Casson, les industrielles des fraude fiscale, edition du semis, 1971, page 18.   

لجزائر، كلية ، رسالة ماجستير في العلوم ا8قتصادية، جامعة ا")1999-1995(الرقابة الجبائية في النظام الضريبي للفترة "طالبي محمد،  3
 . 54، الصفحة 1997العلوم ا8قتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، خروبة 
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  .عن النشاط الممارسالمكلف  أخطاء في التصريح عندما يتوقف - 2

  .أخطاء في التصريح الشھري والث7ثي - 3

   .)عند بداية النشاط(ح بالتصريح بالوجود أخطاء في التصري - 4

  :التھرب المادي والمحاسبي  -ب

وي&&تم ذل&&ك بع&&دم ا8لت&&زام ب&&بعض ق&&وانين ا<دارة الجبائي&&ة، ذل&&ك أن بع&&ض المكلف&&ين 8       

بتسجيل البعض من أرقام أعمالھم حيث أن عملي&ات البي&ع الت&ي يقوم&ون بھ&ا تك&ون يقومون  

ال ال&&بعض م&&ن مص&&اريفھم الخاص&&ة إل&&ى الحس&&اب الخ&&اص دخ&&با القي&&ام أو ،غي&&ر مف&&وترة

 ي7تاالتح& ب&ين خسائر كبيرة، وم&ن موميةيحملون ا<دارة والخزينة العوبذلك   بالمصاريف

  : ا�خطاء التالية  في ھذا النوع نجد المستعملة

 )09(أخطاء تخص عملية مسك الدفاتر ا<جبارية المنص&وص عليھ&ا ف&ي الم&واد م&ن  - 1

  .تجاريالقانون المن  )12(إلى 

 .عدم مسك الدفاتر الثانوية المتعلقة بعمليات الشراء والبيع  - 2

 .أخطاء في ا<قفال الشھري لعمليات البيع والشراء   - 3

ت&&اريخ العملي&&ة، ت&&رقيم و تعي&&ين  الخط&&أ ف&&ي  أخط&&اء ف&&ي التعي&&ين عل&&ى الف&&واتير  مث&&ل  - 4

  .الترقيم الجبائي أو الزبون

عل&&ى ا8قتص&&اد لم&&ا  ھ&&رب ف&&ي ھ&&ذه الحال&&ة يش&&كل خط&&راً وتج&&در ا<ش&&ارة إل&&ى أن الت        

ف&ي تفعي&ل  كم&ا أن&ه يش&كل عائق&اً  ،راداتي&يترتب عنه من حرمان لخزينة الدول&ة م&ن ھ&ذه ا<

و ھذا يستدعي  ،الحيلولة دون تحقيق ا�ھداف المسطرة من طرف الدولةوالنظام الضريبي 

  .ضرورة مراجعة التشريع الجبائي لسد ھذه الثغرات

دف&ع لتجن&ب ت&وفر الني&ة الس&يئة للمكل&ف  الض&ريبي ف&ي  الث7ثة للتجنبتشترك الحا8ت       

 اً إض&&رار يع&&دالض&&ريبي  التجن&&بوبالت&&الي ف&&إن  ،ومحاول&&ة إس&&قاطھاالض&&ريبة المترتب&&ة علي&&ه 
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 فھو ي&ؤثر س&لباً المحصلة وبالتالي  موميةوذلك �نه يخفض من ا<يرادات الع ،بأم7ك الدولة

  .للقوانين والتشريعات الجبائية هرغم عدم مخالفت طني ككلا8قتصاد الوعلى 

  L'évasion fiscal :المشروعالتھرب الضريبي غير : الفرع الثاني

ويسمى بالغش الضريبي وھو عبارة عن تھرب ضريبي يتم بمخالفة صريحة           

التخفيض  ا8متناع أو":بأنه Barilari Anadréeويعرفه  ،للقوانين والتشريعات الجبائية

بطريقة غير شرعية من دفع الضرائب المستحقة وله نماذج متعددة ومتنوعة كا�خطاء 

 Habibكما يعرفه ،1"وتخفيض ا<يرادات وتضخيم النفقات ،ا<دارية في التصريحات

ayad  المخالفة المباشرة للتشريعات الجبائية مع إدراك ذلك باستخدام مختلف  :"أنهب

وبذلك يشكل ، 2"لمحاسبية وا<جراءات المادية للتھرب من دفع الضريبةالتدابير القانونية وا

أداء الضرائب إلى خزينة  الغش الضريبي صورة غير مشروعة من صور التھرب من

من قانون الضرائب ) 193(الجزائري في المادة  الجبائي الدولة وقد صنفھا المشرع

سبيل الخصوص وترك لQدارة المباشرة والرسوم المماثلة في خمسة صور أوردھا على 

  :3الحا8ت التاليةالجبائية السلطة التقديرية في استنتاجھا وھي تشمل 

إخف&&اء أو محاول&&ة إخف&&اء المب&&الغ والمنتج&&ات الت&&ي يطب&&ق عليھ&&ا الرس&&م عل&&ى القيم&&ة  - 1

  .وخاصة المبيعات بدون فاتورة  بهن ينيالمضافة من طرف أشخاص مد

ي&د غي&ر ص&حيح ف&ي الحس&ابات الخاص&ة بالس&ج7ت بنس&يان أو إج&راء تقي القيام عم&داً  - 2

  .التجاريوالدفاتر المحاسبية المنصوص عليھا في القانون 

تق&&ديم وث&&ائق م&&زورة أو غي&&ر ص&&حيحة ل7س&&تناد إليھ&&ا عن&&د طل&&ب الحص&&ول إم&&ا عل&&ى  - 3

  .تخفيض أو خصم أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة

أو وض&ع عوائ&ق بط&رق  أخ&رى  ،عقيام المكل&ف بالض&ريبة بت&دبير ع&دم إمكاني&ة ال&دف - 4

  .أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به
                                                           

Margairez .lexique fiscal .2
EME

 EDITION, Daloz, paris, 1992, page 99.   Anadrée  1  
Droit fiscal, GERP, Tunisie, 1989, page 38. 2

  Habib ayad,  
  .)2008لسنة محدثة بموجب قانون المالية  (ائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضر) 193(المادة  3
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 ج&زء م&ن أودف&ع ك&ل  تأخير أوكل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب  - 5

  .مبلغ الضرائب والرسوم كما ھي مبينة في التصريحات المودعة

مختل&&ف الس&&ابقة ال&&ذكر نس&&تخلص أن الغ&&ش الض&&ريبي يش&&مل  ريف&&اتم&&ن خ&&7ل التع         

والممارسات التي تتم بھدف التحايل على القانون وتجنب أداء الضريبة المستحقة  السلوكات

حي&&ث يلج&&أ المكل&&ف إل&&ى اس&&تعمال وس&&ائل احتيالي&&ة وتدليس&&ية قص&&د ال&&تملص م&&ن دف&&ع ، عليھ&&ا

ولك&&ي يتحق&&ق الغ&&ش الض&&ريبي 8 ب&&د م&&ن ت&&وفر  أو جزئي&&اً  الض&&ريبة المفروض&&ة علي&&ه كلي&&اً 

  : وھما عنصرين أساسيين 

  :أ ـ العنصر المادي 

 تقل&&يص أس&&اس ا<قتط&&اع م&&ن خ&&7لوھ&&و عب&&ارة ع&&ن الفع&&ل ال&&ذي يرتكب&&ه المكل&&ف           

من قانون  131حدى ا�ساليب المذكورة في المادة إالجبائي بصورة غير قانونية من خ7ل 

   :الصور التي توضح العنصر المادي ما يلي أھم ، ومن بين1الضرائب المباشرة

  .أو اعتماد تسجي7ت محاسبية غير صحيحةم مسك محاسبة منتظمة عد - 1

  .استعمال فواتير يبع أو شراء مزورة قصد تقليل الربح أو تضخيم التكاليف - 2

  . جل تقليل مبلغ الضريبةأتخفيض رقم ا�عمال المصرح به من  - 3

  . جل تضخيم النفقاتأتكاليف ا8ستغ7ل من الزيادة الغير قانونية في  - 4

  :المعنوي  العنصرب ـ 

ة المكلف عن وعي وقصد ارتكاب المخالفة الصريحة للق&انون الجب&ائي راديقصد به إ        

 جبائي&ةال دارةا<وھو ما يص&عب اكتش&افه ل&دى  ،الغش الضريبي قترافوتعمد النية السيئة 8

 ويبق&ى عل&ىف&ي التص&ريح بمداخيل&ه م&ن تلق&اء نفس&ه بافتراض حسن ني&ة المكل&ف بالض&ريبة 

                                                           
  .)2009لسنةمحدثة بموجب قانون المالية (من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  131أنظر المادة  1
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ا<دارة الجبائية إثبات عكس ذلك من خ7ل الحقوق الممنوح&ة لھ&ا ف&ي مج&ال الرقاب&ة  أعوان

   . اھرة الغش الجبائي من آثار سلبية على ا8قتصاد الوطنيظشكله تا لما الجبائية نظرً 

يمك&ن التميي&ز ب&ين التجن&ب الض&ريبي والغ&ش الض&ريبي م&ن خ&7ل من خ7ل ما سبق        

  : ا8خت7ف بينھما كما ھو مبين في الجدول التالي  ن أوجه التشابه وأوجهيتبي

  أوجه التشابه وا8خت7ف بين التجنب الضريبي والغش الضريبي):02( الجدول رقم

    أوجه التشابه                        

منھما سلوك يھدف من خ7ل&ه المكل&ف إل&ى  ـ كل

   أو جزئياً  التخلص من دفع الضريبة كلياً 

ع&ن ض&عف ال&وعي الض&&ريبي ك&ل منھم&ا ن&&اتج  ـ&

  . للمكلف 

  

ك&&&&ل منھم&&&&ا يش&&&&مل العنص&&&&ر المعن&&&&وي  -

  . والمتمثل في توفر القصد ونية التھرب

ـ كل منھما يؤدي إلى حرم&ان الخزين&ة م&ن 

  .ا<يرادات الضريبية 

  

    ا8خت7فأوجه                             

  الغش الضريبي           الضريبي التجنب            

  مخالف للقانون و التشريع الضريبي غير -

  يشمل على العنصر المعنوي فقط   - 

  8 يعاقب عليه القانون  -

س&&&تعمال أس&&&اليب مخالف&&&ة للتش&&&ريع باي&&تم  -

  الضريبي 

والعنص&&ر  يش&&تمل عل&&ى العنص&&ر الم&&ادي -

  المعنوي 

  ى ارتكابهلجة ويعاقب عنعتبره القانون حي

  .الذكر السابقة تعريفاتال من نط7قاً من إعداد الطالب ا: المصدر
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 LA fraude Internationalالتھرب الضريبي الدولي : الفرع الثالث

و يمك&&ن تس&&ميته ب&&التھرب الض&&ريبي الخ&&ارجي وھ&&و أوس&&ع نطاق&&ا م&&ن التھ&&رب             

 هم&ن خ&7ل اس&تطاعة المم&ول تھري&ب أموال& اً ده غي&ر مح&دوفي&الوطني حيث يك&ون التھ&رب 

 بإعف&اءاتتمت&از منخفض&ة أو ة غير مشروعة إلى دول تفرض ض&رائب خارج الب7د بطريق

الض&&ريبي ف&&ي البل&&د  ا8قتط&&اعإل&&ى  الخض&&وع تحوي&&ل مداخيل&&ه إليھ&&ا دونب القي&&امو ،ض&&ريبية

ويعتبر ھذا النوع من التھرب أكثر خطورة وذلك لما يتسبب فيه من حرمان للخزين&ة  ،1ا�م

زي&&ادة عل&&ى  ،الوطني&&ة اتط&&رف المؤسس&&لم&&داخيل المحقق&&ة م&&ن وام&&ن إي&&رادات الض&&رائب 

ويمكن أن يتخ&ذ ھ&ذا  ،تحويل رؤوس ا�موال واستثمارھا في الخارج من دون التصريح بھا

  : النوع من التھرب ا�شكال التالية 

  " les paradis fiscaux ":الجنات الضريبية -أو8ً 

التي تخصص ف&ي  المغريةالجنة الضريبية عبارة عن مجموعة ا<جراءات الضريبية        

 ال&ذي تك&ون تنظيمات&ه بأنھا البلدويمكن تعريفھا  دولة أو إقليم من شأنه تحقيق أھداف معينة،

حي&&ث تعم&&ل عل&&ى جل&&ب  ،2خ&&رىدول ا8ال&&ومغري&&ة أكث&&ر م&&ن ب&&اقي  مرن&&ة النقدي&&ة والجبائي&&ة

  3:رؤوس ا�موال الخارجية وتتميز بالخصائص التالية

  .متدنيةيبية انعدام الضرائب أو اتخاذ معد8ت ضر -

  . مرونة القواعد والتشريعات مثل القوانين التجارية التي تتميز بتحرير التجارة -

  .انعدام ا8تفاقيات الجبائية وعدم التعاون مع الھيئات التي تنظم التشريعات الجبائية  -

ا8س&&تقرار السياس&&ي وا8قتص&&ادي والس&&عي إل&&ى اس&&تقطاب رج&&ال ا�عم&&ال ورؤوس  -

  .من الخارجا�موال 

                                                           
  Andrée Margairaz, La fraude fiscale et ces succédanés, op,cit, page 30 . 1     

2
 Jean-Luc Mathieu, La politique Fiscale, edition Economica, Paris,1999, page 128.   

 2003/2004سنة ، رسالة ماجستير في علوم التسييرـ فرع مالية ونقود، جامعة الجزائر،"فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  3
  . 20 الصفحة
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  "  cranESociétés LES: "الشركات الوھمية -ثانياً 

تجن&ب الخض&وع الع&ادي ب تق&وم اص&طناعيةالشركات الوھمية ھي عبارة عن منشآت 

للضرائب عن طريق ا8ستفادة من الجنات الضريبية للحصول عل&ى تح&وي7ت ا�رب&اح م&ن 

ع&ادة  تموت& ،أعضاء المجموعة المتواجدون ف&ي بل&دان يك&ون فيھ&ا الض&غط الض&ريبي مرتف&ع

 ب&ين الش&&ركات الت&ي لھ&&ا ف&روع ف&&ي الخ&ارج وتق&&وم بتحوي&ل أرباحھ&&ا إل&ى ھ&&ذه ال&دول لوج&&ود

  :وتتميز ھذه الشركات بما يلي،1ضغط ضريبي أقل من الضغط الضريبي في دولة المصدر

عدم دفع الضرائب على جزء من ا�رباح الموجھة إلى الشركات الوھمية المتواج&دة  - 1

  .ضريبيةالجنات المة الضريبية التفضيلية أو في البلدان ذات ا�نظ

الفوائد المتراكمة ف&ي بل&دان أخ&رى، بم&ا ف&ي ذل&ك الش&ركة ا�م، وع&دم  استثمارإعادة  - 2

  .دفع الضرائب على ھذه ا�رباح المحصل عليھا من ھذه العملية

ف&&ي ص&&فقات مش&&بوھة كش&&راء أس&&ھم ف&&ي بع&&ض  اس&&تعمالھاا�رب&&اح المتراكم&&ة يمك&&ن  - 3

  .أخرىبلدان  ا�موال فيتبييض ھذه إلى السعي و يةمارا8ستثالشركات 

حدة التھرب الضريبي ال&دولي تماش&يا م&ع التط&ور ال&ذي عرفت&ه المب&اد8ت  ازدادت          

كما ھو الحال بشأن السلع المھربة من  الكبير في حركات رؤوس ا�موال وا8رتفاعالدولية 

كات القابض&ة والت&ي تق&وم بتس&يير ا�وراق الش&ر إضافة إلى  ،الخارج أو من المناطق الحرة

إض&افة التط&ور ال&ذي المالية للشركات الموجودة في البلدان ذات الضغط الضريبي المرتف&ع 

وم&&&ا تش&&&كله م&&&ن تع&&&ام7ت مالي&&&ة وخاص&&&ة ف&&&ي مج&&&ال التج&&&ارة  ا8تص&&&الش&&&ھد ت&&&ه وس&&&ائل 

فيما بينھا في ھ&ذا من ھذه الظاھرة تسعى الدول إلى عقد اتفاقيات تعاون  حدللو ،لكترونيةا8

  . المجال 

من خ7ل ما سبق نستنتج أن التجنب الضريبي يتم بدون مخالف&ة الق&وانين والتش&ريعات       

بينما يتم الغش الض&ريبي م&ن خ&7ل المخالف&ة الص&ريحة  ،ونتيجة استغ7ل الثغرات القانونية

إرادة المكل&ف متجھ&ة التھرب الضريبي ال&دولي تك&ون في&ه  أماللقوانين والتشريعات الجبائية 
                                                           

  .42 فحةصال ،ذكره مرجع سبق  ،جباية المؤسسات  ،حميد بوزيدة  1
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إ8 أنه يسلك من أجل تحقيق ھ&ذا الھ&دف خارج حدود الوطن  نحو تخفيف العبء الضريبي 

و لق&د اختل&ف المفك&رون   .دون العنص&ر الم&ادي العنص&ر المعن&ويسبل مشروعة فھو يشمل 

حي&ث  في تحديد المعيار الذي يتم على ضوئه تمييز التجنب الضريبي عن الغ&ش الض&ريبي،

ب الض&&ريبي والغ&&ش الض&&ريبي يق&&وم عل&&ى جن&&فك&&رون الق&&انونيون أن التميي&&ز ب&&ين التي&رى الم

وبالتالي يكون المكلف ف&ي  ب الضريبي يكون شرعياً أو قانونياً جنفالت ،أساس فكرة الشرعية

ق&انوني، وي&رى المفك&رين  غي&رھذا المجال غي&ر مس&ئول، أم&ا الغ&ش فيعتب&ر غي&ر ش&رعي أو

لھ&ذا ا<تج&اه  ي فكرة أعم وأشمل من الغش الضريبي ووفق&اً ا8قتصاديين أن التھرب الضريب

حي&ث  ،تتم بمخالف&ة الق&وانين حالة خاصة من حا8ت التھرب الضريبي الضريبي  يعد الغش

 أنھما يختلفان في الوسيلة ويشتركان في الغاية والنتيجة أ8 وھي التھ&رب م&ن دف&ع الض&ريبة

لمالي&ة عل&ى الحص&يلة الجبائي&ة وبالت&الي عل&ى إضافة إلى أن لھما نف&س اTث&ار ا8قتص&ادية وا

  .خزينة الدولة 

  

   أسباب التھرب الضريبي: المطلب الثاني 

أسباب انتشار ظاھرة التھرب الض&ريبي إل&ى وج&ود بيئ&ة تت&وفر فيھ&ا الش&روط  تعود         

 ف&ي تحدي&د أس&باب  نوا8قتصادين ووقد اختلف المفكر ا،التي تساعد على انتشارھالم7ئمة و

فم&&نھم م&&ن ي&&رى أن الس&&بب ا�ساس&&ي لھ&&ا ھ&&و ا�س&&باب النفس&&ية وا�خ7قي&&ة ، ھ&&ذه الظ&&اھرة

ا8قتص&&&ادية والرق&&&ي إحساس&&&ه بأھمي&&&ة ووظيف&&&ة الض&&&ريبة ف&&&ي التنمي&&&ة  وض&&&عفللمكل&&&ف 

نظ&&ام جب&&ائي معق&&د ورف&&ع  الدول&&ة عل&&ى اعتم&&ادإل&&ى  ھ&&اال&&بعض اTخ&&ر يرجعو  ،ا8جتم&&اعي

  . وعدم كفاءة ا<دارة الجبائية ات الرقابة الجبائية ھيئمعد8ت الضرائب إضافة إلى تسلط 

   بالمكلفا�سباب المتعلقة  :ا�ولالفرع 

تعتبر ا�سباب النفسية وا8جتماعية وكذا التاريخية م&ن أب&رز ا�س&باب المؤدي&ة إل&ى          

حيث يؤثر ضعف المستوى الخلقي وانعدام الوعي الضريبي إضافة إل&ى ، التھرب الضريبي
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دفع&ه إل&ى التي غالباً ما تقوم بوتقدات ا8جتماعية والتاريخية السائدة على سلوك المكلف المع

  .التھرب من دفع الضريبة 

  : ـ ا�سباب النفسية  1

لوعي الضريبي في مدى اقتن&اع ك&ل مكل&ف بواجبات&ه ا8جتماعي&ة مقاب&ل ايتجلى مفھوم       

كل اقتناع و معرفت&ه بأھميتھ&ا و دورھ&ا ف&ي و تحملھا ب ،هيعل المترتبةبدفع الضريبة  التزامه

الض&ريبي  ا8قتط&اعأن موق&ف المكل&ف أم&ام  A-Margairaz حيث ي&رى ،الحياة ا8قتصادية

فكلما كانت ھذه النفسية ضعيفة كلما كان المي&ل   ،مشروط بالحالة النفسية وا�خ7ق الجبائية

  .1الضريبة أقوى إلى التخلص من

ذا انخف&&ض وع&&ي ا�ف&&راد الض&&ريبي س&&ادت الكراھي&&ة للض&&ريبة وم&&ن المتوق&&ع أن&&ه إ         

ونقص شعور ا�فراد بواجبھم تج&اه الدول&ة وھ&و م&ا ي&دفعھم إل&ى التھ&رب م&ن دف&ع الض&ريبة 

  .وعدم الشعور بالذنب جراء ذلك 

   :وا8جتماعيةا�سباب التاريخية  -2

ى ال&&دول حي&&ث كان&&ت تف&&رض عل&& ،يع&&ود ف&&رض الض&&ريبة إل&&ى العص&&ور القديم&&ة         

ورغ&م تط&ور  ،ن والطبق&ة الكادح&ةيوالدول المستعمرة وعل&ى الم&زارع بالمنھزمة في الحر

دور الض&&ريبة ووظائفھ&&ا ف&&ي العص&&ر الح&&الي إ8 أن ھن&&اك اعتق&&ادات 8 ت&&زال راس&&خة ف&&ي 

الشعوب وسلب خي&رات  8غتصابا�ذھان وخاصة ا8عتقاد السائد بأن الضريبة تعتبر أداة 

دفع ا�ف&راد ي&م&ن أن&واع المقاوم&ة  عد نوعاً يالتھرب من دفعھا ولذلك فإن  ، 2وأم7ك ا�فراد

ح&ول ع&دم ش&رعية الض&ريبة �نھ&ا 8 تس&تند إل&ى  الس&ائدإضافة إل&ى ا8عتق&اد  ،للتخلص منھا

كم&&ا يعتق&&د ال&&بعض أن التھ&&رب م&&ن دف&&ع  ،فتھ&&االمخ يج&&وزقواع&&د ديني&&ة مث&&ل الزك&&اة و ب&&ذلك 

ٌ  هوأن&& ي&&اً 8 أخ7ق الض&&ريبة 8 يع&&د تص&&رفاً   8 يلح&&ق الض&&رر بأح&&د م&&ا دام&&ت الدول&&ة شخص&&ا

 ٌ  س&ارقالمتھرب م&ن دف&ع الض&ريبة ھ&و "بأن   Charl Lampوھو ما تؤكده مقولة  معنويا

                                                           
 A .Margairaz ,op cit , page 147. 1  

2
  Belkasmi Rabeh,controle fiscale en Algérie, Evaluation et perceptives, 1997 ,  page12 .  
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ً شريف �نه 8 يسرق إ8 الدولة والتي تعتبر شخص ً معنوي ا و ھناك من يرى ب&أن أموال&ه  ،1"ا

إضافة إل&ى ع&دم حص&وله عل&ى  ،التي يدفعھا في شكل ضرائب تستعمل في أوجه غير مفيدة

المجتم&ع تج&اه  س&لوكياتعل&ى  وھو ما ينعكس س&لباً  ،الخدمات ا8جتماعية لقاء دفع الضريبة

 الض&&ريبة وي&&ؤدي إل&&ى إحساس&&ھم ب&&أن الض&&ريبة 8 تحق&&ق العدال&&ة وأنھ&&ا تح&&د م&&ن الحري&&ة ف&&ي

  .التملك الكسب و

  :  ـ الوضعية المالية للمكلف بالضريبة 3

حي&&ث  ،الوض&&عية المالي&&ة وا8قتص&&ادية للمكل&&ف ف&&ي س&&لوكه تج&&اه الض&&ريبةت&&تحكم            

ف&إذا ك&ان  ،يمكن اعتبارھا م&ن أھ&م ا�س&باب الت&ي تجع&ل المكل&ف يتھ&رب م&ن دف&ع الض&ريبة

ً يك&ون ض&عيف المكلف يتمتع بوضعية مالية جي&دة ف&ان ميل&ه للتھ&رب م&ن دف&ع الض&ريبة  كم&ا  ،ا

وب&ذلك يج&د  ،علي&ه وس&اء مرك&زه الم&اليلض&ريبة ا بءالتھرب كلما زاد ع& إلىالمكلف  يلجأ

الوض&&عية  يس&&اھم ف&&ي ذل&&ككم&&ا ، ھ&&رب ف&&ي ظ&&ل الظ&&روف المالي&&ة الص&&عبةلتل اً طرض&&نفس&&ه م

العامة للدولة والتي يمكن أن تخل&ق الج&و الم7ئ&م 8س&تفحال ھ&ذه الظ&اھرة ج&راء  ا8قتصادية

الدول المتقدم&ة أق&ل نس&بة  إذ أن التھرب الضريبي في، ا<خت87ت التي قد يعرفھا ا8قتصاد

لھشاش&&ة ا8قتص&&اد ف&&ي مواجھ&&ة  اً نظ&&ر والمتخلف&&ة بم&&ا ھ&&و علي&&ه ف&&ي ال&&دول النامي&&ة مقارن&&ة

ا�زمات وانخفاض دخول ا�فراد مما يجعلھم أكثر حساسية للضريبة وي&دفعھم إل&ى التھ&رب 

   .من دفعھا

   بالضريبة والنظام الضريبيا�سباب المتعلقة : الفرع الثاني 

يغه وف&ق تصتعتمد الدولة على سياستھا الضريبية من خ7ل نظامھا الضريبي والذي         

السياسي وا8جتماعي وھ&و م&ا ا8قتصادي ومع الواقع  يت7ءمما يستجيب لمتطلبات التنمية و

ھا النظ&ام الجب&ائي يدات التي يكتس&يعقلتتھرب من دفع الضريبة نتيجة لال إلىيؤدي بالمكلفين 

  . التشريعات الجبائية وعدم استقرار 

  
                                                           

  .1
   Bruno taddel, La fraude fiscale, Litec, Paris, 1974, page15      
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  : ـ تعقد النظام الجبائي أو8ً 

ن أبرز ا�س&باب المؤدي&ة مالجبائية وصعوبة فھمھا وتطبيقھا  لتشريعاتا يعتبر تعقد   

و يت&رك ، معق&دة يك&ون الق&انون أق&ل وض&وحاً الص&ياغة فكلما كان&ت " ،إلى التھرب الضريبي

يد ا<عفاءات  والتخفيضات وھذا ما يؤدي أكبر لتدخل أعوان ا<دارة الجبائية في تحد مجا8ً 

"إلى عدم قناعة المكلف بالضريبة المفروضة عليه وبالتالي يحاول التھرب منھا 
1
.  

الجزائ&ري بالتعق&د والص&عوبة وذل&ك م&ن خ&7ل تع&دد الض&رائب  جب&ائيالنظام ال اتسم        

علي&&ه ق&&وانين ي وحس&&ابھا وم&&ن أمثل&&ة ذل&&ك م&&ا تحت&& قالمكون&&ة ل&&ه واخ&&ت7ف مع&&د8تھا وط&&ر

ف&ي مع&د8ت الرس&وم  ا8خ&ت7فإل&ى التن&وع و إض&افة  ،الضرائب من إعف&اءات وتخفيض&ات

حي&ث كان&ت تف&رض عل&ى المھ&ن الح&رة ك&ل  ،من الدخول واحداً  والضرائب التي تمس نوعاً 

والرسم عل&ى النش&اط  ،والرسم على رقم ا�عمال ،من الضرائب على ا�رباح غير التجارية

ضم عشرة معد8ت إل&ى غاي&ة يكان الرسم الوحيد ا<جمالي على ا<نتاج  كما ،غير التجاري

  . وھو ما يدفع المكلفين إلى التھرب من دفع الضريبة1992سنة 

  : ـ عدم استقرار التشريعات الجبائية  ثانياً 

 إذخض&ع لھ&ا التش&ريعات الجبائي&ة تيرجع ذلك إلى التغيرات والتعدي7ت المستمرة الت&ي      

المكلفين مسايرة تلك التغيرات نتيجة لنقص وسائل ا<ع7م الض&ريبية وھ&و م&ا يصعب على 

ي&&ؤدي ب&&المكلفين إل&&ى ع&&دم فھ&&م محت&&وى ھ&&ذه التع&&دي7ت وا<حس&&اس بأنھ&&ا دائم&&ا ليس&&ت ف&&ي 

 تضمن 2001 لسنة المالية فقانون ،لتھرب من دفع الضريبة لصالحھم وبالتالي يزداد ميلھم 

 إجراءً 32 تضمن 2002 لسنة المالية قانونو وإتمام، وإلغاء يلتعد بين ما ضريبياً  إجراءً  33

إض&افة إل&ى إنش&اء  ،ض&ريبياً  إج&راءً 68 تض&من 2003 لس&نة المالي&ة ق&انونكم&ا أن  ،ض&ريبياً 

   .2أخرى ضرائب جديدة وإلغاء ضرائب

  

                                                           
 .142الصفحة، 1975القاھرة، سنة  العامة، دار الجامعة المصرية،عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية  1

  .30الصفحة، جامعة البليدة، 2003-02ناصر مراد، ا<ص7ح الضريبي في الجزائر، مجلة الباحث، عدد    
2
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 ً   ـ ارتفاع مستوى الضغط الضريبي ثالثا

ويتمث&ل  ،الض&رائب المختلف&ة رضف& حدث&هيالت&أثير ال&ذي بالض&غط الض&ريبي يقصد           

ط&&ع ف&&ي ش&&كل ض&&رائب ورس&&وم عل&&ى تف&&ي الع7ق&&ة الت&&ي توض&&ح النس&&بة المئوي&&ة لل&&دخل المق

ل مع&د  والج&دول الت&الي يوض&ح ،1"ول المحقق&ة م&ن ط&رف ك&ل ف&رد مكل&ف بالض&ريبة الدخ

  .مقارنة ببعض الدول ا�خرى الضريبي في الجزائر الضغط

  ا�خرىوبعض الدول  ي في الجزائرالضغط الضريب معدل): 03(جدول رقم

الو8يات المتح&دة   الدول

  ا�مريكية

  الجزائر  مصر  الكويت  رومانيا  اسبانيا

الض&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&غط 

 %الضريبي

27,17  27,33  11,95  3,37  27,54  35,10  

  .111الصفحة مرجع سبق ذكره، ،الضريبي في الجزائر ا<ص7ح ،ناصر مراد:المصدر

كب&&ر أن مع&&دل الض&&غط الجب&&ائي ف&&ي الجزائ&&ر م&&ن ن7ح&&ظ م&&ن خ&&7ل ھ&&ذا الج&&دول أ       

الض&&غط  ارتف&&اعي&&ؤدي  حي&&ث ،المتقدم&&ة وال&&دول النامي&&ةمقارن&&ة بال&&دول  المع&&د8ت ارتفاع&&اً 

إل&ى  الض&ريبي ت&ؤدي حتم&اً  ا8قتط&اعأن كل زيادة في حجم  إذ ،الضريبي إلى زيادة التھرب

التھ&رب م&ن دف&ع الض&ريبة  إلى به التقليل من الدخل الذي يحصل عليه المكلف وھو ما يدفع

  . التخفيض من وعائھا لةومحاو

  الضريبي غشالعقوبات المترتبة عن ال -رابعاً 

ً س&بيك&ون  أنمن الضريبة يمكن  المتھرب الدولة علىحجم العقاب الذي تفرضه  إن         با

كب&&ر م&&ن المبل&&غ ال&&ذي يع&&ود عل&&ى أفكلم&&ا كان&&ت درج&&ة العق&&اب ، التھ&&رب م&&ن الض&&ريبة ف&&ي

ذل&&ك ف&&ي  ويتجس&&د، الض&&ريبة دف&&ع التھ&&رب م&&ن ابتع&&اده ع&&نث&&ر تھرب&&ه كلم&&ا زاد إالمتھ&&رب 

                                                           
 .135ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، الصفحة 1
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ف&ي " :2009ثاني&اً م&ن ق&انون المالي&ة  لس&نة  )116( الجزائر من خ7ل ما نصت عليه الم&ادة

  .1"وقعلى مجمل الحق  %100حالة استعمال طرق تدليسية تطبق زيادة 

  يةالجبائا�سباب المتعلقة با'دارة : الفرع الثالث 

ي&&ة أداة لتنفي&&ذ النظ&&ام الض&&ريبي و تطبي&&ق الرقاب&&ة الجبائي&&ة عل&&ى جبائتعتب&&ر ا<دارة ال       

إض&&افة إل&&ى كونھ&&ا تع&&د الجھ&&از الفن&&ي وا<داري ال&&ذي يت&&ولى مس&&ؤولية تنفي&&ذ  ،المكلف&&ين بھ&&ا

ول&&ذا ف&&إن مكافح&&ة التھ&&رب الض&&ريبي تعتم&&د عل&&ى م&&دى كف&&اءة وفعالي&&ة  ،التش&&ريع الض&&ريبي

   :ما يليالمتعلقة با<دارة الجبائية  سبابا�جبائية في القيام بمھامھا ومن بين ا<دارة ال

8نع&&دام  نق&&ص ومحدودي&&ة الوس&&ائل المادي&&ة  المس&&تعملة ف&&ي ا<دارة الجبائي&&ة نظ&&راً   - 1

ا�جھزة الحديثة وأجھزة ا<ع7م اTلي والتي تساعد في الحص&ول عل&ى المعلوم&ات 

الحديث&ة الت&ي ي&تم م&ن خ7لھ&ا ال&ربط ب&ين الھيئ&ات  ا8تص&الوانعدام وسائل  ،الجبائية

وس&ائل النق&ل الت&ي ي&تم م&ن خ7لھ&ا الوص&ول إل&ى المكلف&ين إض&افة انعدام و ،ا<دارية

  .لموظفين لإلى ضعف الرواتب وا�جور وقلة الحوافز الممنوحة 

مما يعرقل إجراءاتھا بالنسبة للمكلفين وا<دارة كثرة ا<جراءات ا<دارية وتعقدھا  - 2

ية من طرف جبائال لQدارةؤدي إلى خلق شعور بالكراھية في حد ذاتھا وھو ما ي

  .المكلفين

لقل&&&ة الي&&&د العامل&&&ة  عف الرقاب&&&ة المس&&&تخدمة م&&&ن ط&&&رف ا<دارة الجبائي&&&ة نظ&&&راً ض&&& - 3

ھ&ي ف&ي حاج&ة الملف&ات الت&ي  الھائ&ل والمتزاي&د م&ن  ع&ددالالمخصصة لذلك مقارنة ب

   .الجبائية لمراقبةل

كل البع&د  ينبعيد مبين ا<دارة الجبائية والمكلف بالضريبة مما يجعلھ لا8تصاانعدام  - 4

وربم&ا يقوم&ون بمخالفتھ&ا دون  عن التعدي7ت التي قد تطرأ على وضعيتھم الجبائي&ة

  . العلم بذلك

                                                           
  .2009المالية لسنة  ثانياً من قانون 116أنظر المادة  1
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  وكيفية قياسه الضريبي طرق التھرب:الثانيالمبحث 

  

باب المؤدية إليه يتم التط&رق بعد التعرف على مفھوم التھرب الضريبي وأشكاله وا�س      

منا لتحج&يم ھ&ذه الظ&اھرة  وسعياً  ،إلى الطرق التي يتخذھا المكلف للتھرب من دفع الضريبة

ف&&ي الجزائ&&ر س&&يتم التط&&رق م&&ن خ&&7ل ھ&&ذا المبح&&ث إل&&ى كيفي&&ة تق&&دير حج&&م ھ&&ذه الظ&&اھرة 

  . ومختلف المناھج المستخدمة في قياسھا 

  

  ريبيالضوالغش طرق التھرب :المطلب ا�ول

ش&&كال التھ&&رب الض&&ريبي ب&&اخت7ف ن&&وع النش&&اط ومھ&&ارة المتھ&&رب وق&&د أدى أتتع&&دد         

وزي&&ادة التع&&ام7ت ا8قتص&&ادية إل&&ى تط&&ور ط&&رق  والتط&&ور التكنول&&وجي ا8قتص&&ادي التف&&تح

    :ما يلي في ذلك برز الطرق المستعملةأومن بين  ،التھرب الضريبي

  يات المحاسبية التھرب عن طريق العمل:الفرع ا�ول   

حي&ث ي&تم تحدي&د الحق&وق   ةتتميز معظ&م ا�نظم&ة الض&ريبية الحديث&ة  بأنھ&ا تص&ريحي        

الواجبة الدفع من خ7ل التص&ريحات الت&ي يكتتبھ&ا المكل&ف وب&ذلك يمكن&ه التھ&رب باس&تعمال 

  .فعن طريق تخفيض ا<يرادات أو تضخيم التكالي إما ،العمليات المحاسبية

  :التكاليف تضخيم - أو8ً 

وم&ن  ،يعتمد النظام الضريبي عل&ى تص&ريحات المكلف&ين ف&ي تحدي&د وع&اء الض&ريبة         

التھ&&رب ع&&ن طري&&ق التقل&&يص م&&ن وع&&اء الض&&ريبة بالمبالغ&&ة ف&&ي للمكل&&ف خ&&7ل ذل&&ك يمك&&ن 

ف&ي ذل&ك  التام&ة إ8 أن التشريع الض&ريبي الجزائ&ري ل&م يت&رك ل&ه للحري&ة ،تضخيم التكاليف
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م&&ن ق&&انون  79ف خص&&م ھ&&ذه التك&&اليف وف&&ق ش&&روط ح&&ددھا ف&&ي الم&&ادة حي&&ث أت&&اح للمكل&&

  : 1وتتمثل فيما يلي ،الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة

  .أن تكون لھذه التكاليف ع7قة مباشرة بنشاط المؤسسة   - أ

 . أن تكون مبررة بوثائق رسمية    -  ب

  .أن تكون موظفة لصالح المؤسسة    -  ت

  . للمؤسسة وأن تمارس خ7ل السنة المالية أن تؤدي إلى تخفيض ا�صول الصافية    -  ث

إل&&ى مخالفتھ&&ا ع&&ن  ويعم&&د، ا�حي&&انأن المكل&&ف 8 يلت&&زم بھ&&ذه الش&&روط ف&&ي أغل&&ب غي&&ر      

   :التاليةفي التكاليف المشروعة وذلك باستعمال التقنيات  طريق المبالغة

   : ـ تقنية ا8ھت7كات1

يصيب الموجودات الثابت&ة ل&دى المؤسس&ة النقص التدريجي الذي  با8ھت7كيقصد            

ً ويعتب&&&ر عبئ&&& ،م&&&ع م&&&رور ال&&&زمن م&&&ن نفق&&&ات  فھ&&&و يع&&&دم&&&ن الناحي&&&ة المحاس&&&بية وبالت&&&الي  ا

  : ويتم خصمه في شكل تكاليف وفق الشروط التالية ، ا8ستغ7ل

  ـ أن يكون ا8ھت7كات من ا�موال الثابتة للمؤسسة      

  .اً ـ أن يتم تسجيل ا<ھت7ك محاسبي     

 ا8س&&ميةالقيم&&ة  أو ـ&& أن 8 يتج&&اوز مجم&&وع ا<ھت7ك&&ات الس&&نوية مبل&&غ ش&&راء العناص&&ر    

  . لWصول

ً وقد قام المشروع الجزائري بوضع سلم خاص بمعد8ت ا<ھ&ت7ك وفق& لن&وع ا�ص&ول كم&ا  ا

  : في الجدول التالي 

  

                                                           
  ). 2009محدثة إلى غاية قانون المالية التكميلي لسنة (من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  79انظر المادة 1
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  .ھت7ك المطبقة في الجزائر 8معد8ت ا) 04( جدول رقم

  ت7ك ھمعدل ا<   مدة ا8ستخدام  بالسنوات    ا8ستثمارات

  مباني صناعية 

  مباني إدارية 

  معد8ت و أدوات 

  معدات نقل 

  تجھيزات أخرى 

50-100  

25 – 50  

10 – 20   

4 – 5   

10   

1%- 2 % 

2%- 5 % 

10 %– %20   

20  %- 25 %  

10 %  

  .47الصفحة  مرجع سبق ذكره،، جباية المؤسسات ،حميد بوزيدة: المصدر 

8نع&&دام ال&&وعي  ب&&الرغم م&&ن تحدي&&د ھ&&ذه المع&&د8ت م&&ن ط&&رف المش&&رع ونظ&&راً            

تطبي&&ق  م&&ن خ&&7لھ&&ت7ك بوس&&ائل متع&&ددة 8الض&&ريبي يح&&اول المكل&&ف الت7ع&&ب ف&&ي مع&&دل ا

م&ع  ا8ھ&ت7كأو برفع قيمتھا كأن يق&وم المكل&ف بحس&اب ، معد8ت 8 تتعلق با�صل المھتلك

أو أن يقوم بخصم ا<ھت7كات على أصول ثابتة ثم  ،المضافة إضافة مبلغ الرسم على القيمة

 الرس&&م عل&&ى القيم&&ة المض&&افة قيم&&ة بإض&&افة التھ&&رب وي&&تم توض&&يح  طريق&&ة ،التن&&ازل عنھ&&ا

  : من خ7ل المثال التالي  لWصل المھتلك

  .دج  600.000 ثمن شراء سيارة ھو :  مثال

  ھت7ك ل ا8معد Xثمن الشراء بدون رسوم = ھت7ك قسط ا8      

ت7ك وف&ق ھ&ا< الرفع من قيم&ةقيمة المضافة قصد الإ8 أن المكلف يقوم بإضافة الرسم على 

  دج X 17 (%X 20 = %842.400 600.000( : الطريقة التالية 

  دج X20=% 720.000 600.000 :ت7ك ھيھإ8 أن الطريقة الصحيحة لحساب ا<

 ويق&وم م&ن خ7ل&ه بتض&خيم التك&اليف، دج 122.400 وبذلك يستفيد المتھرب من مبل&غ الف&رق

  .للتھرب من دفع الضريبة
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  :  ـ النفقات والمصاريف غير المبررة2

ض&&من  الش&&ركة أو مس&&يري ممتلك&&يبيلج&&أ المكل&&ف إل&&ى تس&&جيل التك&&اليف الخاص&&ة          

د النفق&&ات الشخص&&ية ي&&تقي أو اللج&&وء إل&&ى  التك&&اليف الت&&ي ي&&تم خص&&مھا م&&ن ال&&ربح ا8جم&&الي،

ص&&7ح الس&&يارات الشخص&&ية أو دراج إإمث&&ل ، قابل&&ة للخص&&م ض&&من المحاس&&بة العام&&ة الغي&&ر

ت&&رميم المن&&زل الشخص&&ي ض&&من المص&&اريف العام&&ة القابل&&ة للخص&&م م&&ن ال&&ربح المحق&&ق قب&&ل 

مب&&ررة  الت&ي تعتب&&ر غي&را8قتط&اع وب&ذلك ي&&تم تض&خيم التك&&اليف م&ن خ&&7ل ھ&ذه المص&&اريف 

إنم&&ا ھ&&ي متعلق&&ة ب&&ا�مور الشخص&&ية للم&&7ك و ،وذل&&ك �نھ&&ا غي&&ر خاص&&ة بنش&&اط المؤسس&&ة

  . والمسيرين 

  :  ـ المستخدمين الوھميين3

يلجأ المكلف بالض&ريبة إل&ى تس&جيل أج&ور وروات&ب لعم&ال وھمي&ين 8 وج&ود لھ&م            

من أجل تضخيم الكتلة ا�جرية التي تخصم من الربح الخاضع مما يؤدي  ،في أرض الواقع

كم&ا يمك&ن أن يك&ون المس&تخدمين موج&ودين ف&ي  ،الواجب&ة ا�داء الضريبة تخفيض مبلغإلى 

إط&&ارات أو مس&&يرين  عل&&ى أنھ&&مالحقيق&&ة إ8 أنھ&&م يش&&غلون مناص&&ب ثانوي&&ة وي&&تم تس&&جيلھم 

  . مدير تجاري رئيس مصلحة أو  لتضخيم رواتبھم مثل تسجيل عون إداري في منصب 

   :تخفيض ا<يرادات -ثانياً 

الط&رق ا�كث&ر اس&تعما8 لممارس&ة ال&تملص م&ن دف&ع الض&ريبة  تعد ھذه الطريق&ة م&ن        

  وع&&اء الض&ريبة أو ال&&تخلص م&&ن دفعھ&&ا كلي&&اً ج&&زء م&&ن ويق&وم م&&ن خ7لھ&&ا المكل&&ف بتخف&يض 

المح&امين وا�طب&اء ال&ذين 8 مث&ل بتسجيل قيمة المبيعات بأقل م&ن قيمتھ&ا الحقيقي&ة  ويتم ذلك

وذل&&ك لص&عوبة تحدي&&د  المرض&ى وأ قض&ايالبالتص&ريح بالع&دد الحقيق&&ي لف&ي الغال&&ب يقوم&ون 

كم&&ا يمك&&ن للتج&&ار تخف&&يض  ا�تع&&اب الحقيقي&&ة الت&&ي يتحص&&لون عليھ&&ا نتيج&&ة تق&&ديم خ&&دماتھم،

ث&&ر للعملي&&ة أص&&كوك مم&&ا 8 يت&&رك أي  أووب&&دون ف&&واتير  البي&&ع نق&&داً ع&&ن طري&&ق  إي&&راداتھم

يق&وم فيھ&ا المكل&ف ولتوضيح ذلك نقوم بعرض المثال التالي والذي يبرز حالة التھ&رب الت&ي 

  :كما في الجدول التاليبتخفيض قيمة المبيعات دون أن يقابلھا تخفيض في قيمة التكاليف 
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  ا<يرادات بتخفيضمثال عن حالة التھرب ):05(الجدول رقم 

    لة المصرح بھااالح  الحالة الحقيقية  البيانات 

  500.000  600.000  المبيعات

  400.000  400.000  سعر التكلفة

  100.000  200.000  ربح الصافيال

   20%             %33  ھامش الربح

  من إعداد الطالبمثال تطبيقي :المصدر  

دون  دج  100.000ومن خ7ل الجدول يتضح أن المكلف قام بتخفيض قيمة مبيعاته بمبل&غ  

ط&رق ، كما توجد  %13ه ھامش ربح إضافي يقدر بل التخفيض من التكاليف وھو ما حقق

 الخب&رة وا8ختص&اص ذوييلجأ إليھا المكلف من خ7ل عمليات محاسبية با8ستعانة بأخرى 

  .في ھذا المجال

  التھرب عن طريق العمليات القانونية والمادية : الفرع الثاني 

 قانوني&ة ومادي&ة أخ&رىبخ7ف التھرب عن طريق العمليات المحاسبية ھناك طرق           

  : لضريبة وھييتم من خ7لھا التھرب من دفع ا

  : التھرب عن طريق العمليات القانونية  -أو8ً 

إذ ي&&تم  ،وتنظيم&&اً وا�رق&&ى تقني&&ة يعتب&&ر التحاي&&ل الق&&انوني ا�س&&لوب ا�كث&&ر اس&&تعما8ً         

ثغرات القانون من خ7ل استغ7ل بعض النق&ائص الموج&ودة ف&ي النظ&ام  ن طريقالتھرب ع

لك 8 يس&تطيع المش&رع الجب&ائي ف&رض أي عقوب&ة الجبائي أو التجاري لصالح المكل&ف، وب&ذ

ط&رق  8س&تنباط ا8ختص&اصيستعين المتھرب الجبائي بأھ&ل الخب&رة و، حيث على مرتكبيھا

ف&ي إيج&اد ح&ا8ت قانوني&ة تس&مح  يتجل&ى ذل&كو ،بذلك إلى نص&وص قانوني&ةالتحايل مستندين 
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م&ن خ&7ل وض&عية  ،1نھ&اللمكلف بالضريبة ا8ستفادة من مزايا ليس له الحق في ا8ستفادة م

لوضعية القانونية الحقيقية كأن يقوم بإخفاء عملية توزي&ع ا�رب&اح الخاض&عة لقانونية مخالفة 

وراء غي&ر قانوني&ة أو يقوم بتمويه وض&عية  ،للضريبة التي تقع عليه في حالة توزيع ا�رباح

وض&&عية  تزيي&&ف حال&&ة أوأو  ،2وض&&عية قانوني&&ة مش&&ابھة لھ&&ا أق&&ل إخض&&اعا للض&&ريبة منھ&&ا

إلى وضعية قانونية تجعلھا معفاة من الض&ريبة مث&ل تزيي&ف  قانونية خاضعة للضريبة أساساً 

من خ7ل ا<دعاء بأنه نش&اط ف&ي إط&ار الوكال&ة الوطني&ة لت&دعيم  ا8ستثماريوضعية النشاط 

ث&م القي&ام بع&د ذل&ك بالتن&ازل ع&ن  ،من الحوافز الضريبية وا<عفاءات ل7ستفادةا8ستثمارات 

، وتجدر ا<شارة إل&ى أن ھ&ذه عليھاتترتب ا8ستثمارات للتھرب من قيمة الضريبة التي  ھذه

ف&ي الوق&ت الح&الي ،وذل&ك الطريقة يتم اعتمادھ&ا بكث&رة م&ن ط&رف المتھ&ربين م&ن الض&ريبة 

  .لصعوبة اكتشافھا من طرف مراقبي ا<دارة الجبائية

  : عن طريق العمليات المادية والغش التھرب  -ثانياً 

يعتب&&ر التحاي&&ل الم&&ادي أق&&ل فعالي&&ة م&&ن التحاي&&ل الق&&انوني ويتمث&&ل ف&&ي تغيي&&ر المكل&&ف        

واقع&&ة مادي&&ة بحي&&ث يتمث&&ل ھ&&ذا التحاي&&ل ف&&ي ع&&دم التص&&ريح الق&&انوني لبطريق&&ة غي&&ر قانوني&&ة 

نقس&&م إل&&ى يو، 3الض&ريبي ا8قتط&&اعرب&اح الت&&ي ت&دخل ف&&ي احتس&اب ا8 ب&المواد والمنتج&&ات أو

  :قسمين

  : الجزئي  ا<خفاء -1  

  : يقصد به إخفاء ا�م7ك بصفة جزئية من خ7ل عدة طرق أھمھا    

و م&&ن دون ف&&واتير ف&&ي ج&&زء م&&ن النش&&اط ودون  ا8عتم&&اد عل&&ى الش&&راء أو البي&&ع نق&&داً  -

  .ترك أي أثر مادي للعمليات التي تم القيام بھا 

                                                           
1

 Tiver TG et Gest, Droit Fiscale, Édition LGP, Paris,1976, Page 28.  
  

  
 

 
2
  Paul Marie Gaudment, OP- CIT, page 236 .  

  
  . 45 -44، مرجع سبق ذكره، الصفحة مع تمارين محلولة حميد بوزيدة، جباية المؤسسات 3
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 كمي&ة ا<نت&اج في التصريح بكميات المواد المستعملة في ا<نتاج للتقليل من التخفيض  -

  .وبالتالي تخفيض المبيعات 

  .العقارية والممتلكات الموروثة من غير التصريح بھا  لWم7كالتحويل المباشر  -

    :الكليا<خفاء  -2

إنش&اء وح&دات أو ف&روع لنش&اطه التج&اري من خ&7ل  نشاطه كلياً  بإخفاءيقوم المكلف        

بممارس&&ة والقي&&ام ، جبائي&&ة المختص&&ة إقليمي&&اً ل&&دى ا<دارة البھ&&ا أو الص&&ناعي دون التص&&ريح 

واس&&تعمال مختل&&ف الط&رق الس&&ابقة ال&&ذكر لبق&&اء نش&اطه خفي&&اً مث&&ل البي&&ع ب&&دون  ،نش&اطه س&&راً 

في المناطق الريفية والمعزولة وھي ناتجة ع&ن ض&عف  وتستعمل ھذه الطريقة عادةً  ،فواتير

الرقابة الجبائية ونق&ص ا<مكان&ات المادي&ة ووس&ائل النق&ل للوص&ول إل&ى المكلف&ين بالض&ريبة 

ح المل&ف الجب&ائي تالقيام ب&إجراءات ف& دون ا8قتصادية أنشطتھم ممارسةوھو ما يدفعھم إلى 

  .لدى ا8دارة الجبائيةبالمداخيل والتصريح 

  الضريبي  والغش قياس التھرب:لثانيلب االمط

واخت7ف الطرق التي يستعملھا المكلف  ينالضريبي والغش لتعدد أشكال التھرب نظراً       

 في التھرب من دفع الضريبة فإنه من الصعب تقدير حجم ھذه الظاھرة حيث يرى 

P.M.Gaudemet :'' اء الثروة أنه من الصعب قياس التھرب الضريبي وذلك <مكانية إخف

  .1"تأخذ الطابع السري  ا8قتصادية والتجارية  المعام7تأغلب أو �ن 

الض&ريبي بواس&طة أدوت مختلف&ة للقي&اس مث&ل والغش يتم قياس وتقدير حجم التھرب         

وبش&كل ع&ام توج&د طريقت&ان لقي&اس البس&يطة،  ا<حص&ائيةالمؤش&رات  المعاد8ت الرياض&ية 

 طريق&ةالس&ري و ا8قتص&ادحج&م  يتم&ث7ن ف&ي ك&ل م&ن طريق&ةحجم التھرب الضريبي وھم&ا 

وأھم ا8نتق&ادات وسيتم التطرق إلى مختلف مناھج ھذه الطرق  الضريبي ا8لتزامتقدير عدم 

   :من خ7ل ما يليالموجھة إليھا 

                                                           
1
 Paul Marie Gaudment, OP- CIT, Page 303 . 
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   السري ا3قتصادطريقة : الفرع ا�ول

رح بھ&&ا ل&&Qدارة مص&&ال الس&&ري مجم&&ل النش&&اطات والم&&داخيل غي&&ر ا8قتص&&اديش&&مل        

ويعتم&د ھ&ذا الم&نھج  ،وغير المدرجة ضمن الحس&ابات الوطني&ة ،الجبائية من طرف المكلفين

8قتص&&اد الس&&ري وم&&ن خ7ل&&ه ي&&تم حس&&اب حج&&م التھ&&رب الض&&ريبي ك&&ون اعل&&ى تحدي&&د حج&&م 

جمي&&ع الم&&داخيل والنش&&اطات الخفي&&ة 8 ي&&تم إخض&&اعھا للض&&ريبة وبالت&&الي فھ&&ي 8 ت&&دخل ف&&ي 

ويستند تق&دير ا8قتص&اد الس&ري عل&ى معطي&ات ك&ل م&ن  الن&اتج ال&وطني  ،نيةوطالحسابات ال

  . ا<نتاجالخام والعمليات النقدية وسوق العمل وعوامل 

  : المنھج النقدي -أو8ً 

أن مع&ام7ت ا8قتص&اد الس&ري ت&تم باس&تخدام  افت&راضيقوم ھذا المنھج عل&ى           

ول&ذلك ف&إن  ،خش&ية  اكتش&افھا كش&وفاتكات أو يأو ش& ود السائلة مباشرة من دون ف&واتيرالنق

أش&كال  ةوتوج&د ث7ث& ،عتبر زيادة لنش&اط ا8قتص&اد الس&ريتكل زيادة في الطلب على النقود 

  : كاTتيللمنھج النقدي وھي 

  : ـ متغير المعدل الثابت  1

 يرتكز ھذا المبدأ على فرضية وجود معدل نقدي ثابت في ظل ع&دم وج&ود ا8قتص&اد        

ويتطلب ذلك تحديد الس&نة المرجعي&ة الت&ي عل&ى أساس&ھا ت&تم مقارن&ة المع&دل النق&دي  ،السري

وب&&ذلك فعن&&دما يك&&ون المع&&دل النق&&دي   ،الثاب&&ت بمختل&&ف ا�س&&عار النقدي&&ة للمراح&&ل المدروس&&ة

لسنة معينة مدروسة أكبر م&ن الس&نة المرجعي&ة تعتب&ر الكتل&ة النقدي&ة الزائ&دة نتيج&ة نش&اطات 

  .1الع7قة التالية  من خ7لسري والذي نحصل عليه ا8قتصاد ال

AEST =   

  .حجم ا8قتصاد السري :  AESTحيث يمثل   

                                                           
 .21-20ناصر مراد، التھرب والغش الضريبي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1
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M2                    : الكتلة النقدية للسنة المدروسة.  

M1                   : الكتلة النقدية للسنة المرجعية.  

PNB/M2           :7السنةل سرعة دوران النقود خ.  

  : ومن خ7ل حجم ا8قتصاد السري يتم تحديد حجم التھرب الضريبي وفق الع7قة التالية  

 VFF=  

  .حجم التھرب الضريبي:  VFFحيث يمثل  

              Tm : المفروضالمعدل الضريبي المتوسط.  

إل&&ى فرض&&يات ھش&&ة إذ أن حي&&ث أن&&ه يس&&تند  ،لق&&ي ھ&&ذا الم&&نھج جمل&&ة م&&ن ا8نتق&&ادات        

كم&ا أن النت&ائج المتحص&ل عليھ&ا تك&ون دائم&ا تابع&ة  ،المعدل النقدي 8 يتص&ف بالثب&ات دائم&اً 

 إض&افة إل&ى، للسنة المرجعية المحددة باعتبارھا سنة أساس وھو م&ا يض&عف ص&دق نتيجتھ&ا

اد ختلف من فترة إل&ى أخ&رى ف&ي ظ&ل ا8قتص&اد الحقيق&ي وا8قتص&تأن سرعة دوران النقود 

  .دقيق السري وھو ما يجعل تقدير التھرب عن طريق ھذا المنھج غير 

  :ـ متغير المعادلة النقدية 2

حي&ث  ،بين الجباية وا8قتص&اد الس&ريتربط لى فكرة وجود ع7قة إيستند ھذا المنھج         

ولتحدي&&د مق&&دار ت&&أثير  ،يفت&رض أن ا8قتص&&اد الس&&ري ھ&&و نتيج&&ة مباش&&رة 8رتف&&اع الض&&رائب

اي&&ة عل&&ى ا8قتص&&اد الس&&ري يج&&ب العم&&ل بمعادل&&ة طل&&ب العمل&&ة الت&&ي  تراع&&ي المتغي&&ر الجب

الض&&ريبي وال&&ذي يس&&مح لن&&ا  بقي&&اس أث&&ر التغي&&رات الض&&ريبية عل&&ى الطل&&ب حي&&ث ي&&تم وض&&ع 

واTخ&ر غي&ر  ،للص&فر ھما حيث يكون المتغي&ر الض&ريبي مس&اوياً ولأ ،تقديران لحيازة العملة
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ب&افتراض أن س&رعة دوران  ، وذل&كالعمل&ة غي&ر المش&روعةوالفرق بينھم&ا  يش&كل لن&ا  ،ذلك

  : الع7قة التالية  من خ7ل  حسبيو ،1السري ا8قتصادالعملة الشرعية ھي نفسھا في 

AEST = (M3-M2).PNB/M0   

  العملة غير الشرعية :   ) M3-M2: ( حيث يمثل كل من 

                            M0   : الشرعية العملة  

                      PNB/M0 :سرعة دوران العملة الشرعية  

  : و بالتالي فإن تقدير حجم التھرب الضريبي يصبح كالتالي 

 VFF=  

بس&&بب افتراض&&ه أن س&&رعة دوران العمل&&ة غي&&ر  الش&&رعية ھ&&ي  لق&&ي ھ&&ذا الم&&نھج انتق&&اداً      

التھ&&رب الم&&رتبط  ا8عتب&&ارخ&&ذ بع&&ين أة إل&&ى أن&&ه  يإض&&اف ،العمل&&ة الش&&رعية حال&&ة نفس&&ھا ف&&ي

الط&&رق ا�خ&&رى الت&ي ي&&تم م&ن خ7لھ&&ا التھ&&رب  ھم&ليوبتوظي&ف العمل&&ة  وا8قتص&اد الس&&ري 

  . الضريبي 

   :ـ متغير فئات العمل  3 

حس&&ب ھ&&ذا المقي&&اس ي&&رتبط ا8قتص&&اد الس&&ري باس&&تخدام أوراق نقدي&&ة م&&ن فئ&&ات معين&&ة        

إ8 أن ھ&&ذا  ،ع&&دد ھ&&ذه ا�وراق يعب&&ر ع&&ن حج&&م ا8قتص&&اد الس&&ريوب&&ذلك ف&&إن التغي&&ر ف&&ي 

المقياس يفقد أھميت&ه عن&د التض&خم المرتف&ع بحي&ث يمك&ن اس&تخدام ا�وراق الكبي&رة دون  أن 

  .2تحدث زيادة في ا8قتصاد السري

  : ا<نتاجمنھج عوامل  -ثانياً 

  مل إنتاج معين مثل8قتصاد السري وفقا لھذا المنھج باختيار عاايتم تقدير نمو     
                                                           

 . 27رجع سبق ذكره، الصفحةنوي نجاة، فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر، م 1
 .299الصفحةناصر مراد، فعالية النظام الضريبي وإشكالية التھرب، مرجع سبق ذكره،  2
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اس&&تھ7ك الكھرب&&اء عل&&ى  افت&&راض أن&&ه أفض&&ل مؤش&&ر م&&ادي للنش&&اط ا8قتص&&ادي وبالت&&الي 

نفترض وج&ود ع7ق&ة مباش&رة ب&ين عام&ل ا<نت&اج وھ&و اس&تھ7ك الكھرب&اء والن&اتج ال&وطني 

وبط&&رح مع&&دل نم&&و إجم&&الي الن&&اتج  ،وال&&ذي ي&&تم تق&&ديره با8عتم&&اد عل&&ى اس&&تھ7ك الكھرب&&اء

رس&&مي م&&ن مع&&دل نم&&و الكھرب&&اء الكل&&ي نحص&&ل عل&&ى مع&&دل نم&&و ا8قتص&&اد غي&&ر المحل&&ي ال

  : ويتم حساب التھرب الضريبي وفق الع7قة التالية ، 1الرسمي

VFF= PNBn- PNB0  

  : حيث 

PNBn   : حجم ا<نتاج الوطني غير الرسمي  

PNB0 : حجم ا<نتاج الوطني الرسمي  

لھذا المنھج أنه 8 يمكن الجزم بأن جمي&ع ا�نش&طة  ومن بين ا8نتقادات التي وجھت         

أن ھن&اك إمكاني&ة اس&تعمال إض&افة إل&ى  ،م&ن الكھرب&اء اً كبير اً التي تتم في الخفاء تتطلب قدر

  ، والت&ي تص&عب المعرف&ة الدقيق&ة لحج&م اس&تھ7كھامواد أخرى للطاق&ة مث&ل الغ&از أو الوق&ود

8قتص&اد الس&ري فھ&ي اارتف&اع  تعك&س حتم&اً  كما أن الزيادة ف&ي اس&تھ7ك عوام&ل ا<نت&اج 8

  .الترفيمكن أن ترتبط بمتطلبات الحياة الطبيعية أو با<سراف و

 ً   :منھج سوق العمل -ثالثا

يعتمد ھذا المنھج على تقدير العمالة غير المصرح بھا عن طري&ق ا8ستقص&اء حي&ث         

 وة العم&ل ا8قتص&ادي بن&اءً يتم حساب الفرق بين عدد السكان الذين يفترض أنھم جزء م&ن ق&

ومن بين ا8نتقادات  ،باعتبارھا  قوة العمل الفعلية على ا<حصائيات العملية المسجلة رسمياً 

الموجھ&ة لھ&&ذا الم&&نھج كون&&ه يعتم&&د عل&&ى عنص&&ر العم&ل فق&&ط ف&&ي حس&&اب الن&&اتج ال&&وطني م&&ع 

.2إھمال العوامل ا�خرى مثل رأس المال
  

                                                           
 .80 الصفحة، 2006سنة دار الجامعة الجديدة، ،التھرب الضريبي وا8قتصاد ا�سود ،عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي 1
 .05، الصفحة 1997قاھرة، سنة حمدي عبد العظيم، غسيل ا�موال في مصر والعالم، ال 2
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  الضريبي تزاملا3طريقة تقدير عدم  :الفرع الثاني

تق&&وم ھ&&ذه الطريق&&ة بن&&اء عل&&ى دراس&&ة تص&&ريحات المكلف&&ين باعتبارھ&&ا كس&&ند ق&&انوني         

  :أشكالھا ما يليومن أھم  ،وبافتراض صحة المعلومات المصرح بھا

   :منھج الضريبة القانونية المحتملة -أو8

ول&ذلك يمك&ن اتخاذھ&ا يقوم ھذا المنھج على التس&ليم بص&حة الن&اتج ال&وطني الرس&مي          

كأساس لحساب الضريبة الت&ي يفت&رض تحص&يلھا وبمقارن&ة ھ&ذا ا�خي&ر م&ع حج&م الض&ريبة 

:1من خ7ل الع7قة التالية ،الضريبي مقدار التھربعلى  تحصلنالمحصلة فع7ً 
  

INP=PFL-PFR  

  :يمثل كل من  حيث 

           - INP : الضريبية المتھرب منھا.  

 PFL  -            :الضريبة القانونية المحتملة.   

PFR   -             :الضريبة المحققة.   

  : التي وجھت لھذا المنھج  فيما يلي  ا8نتقاداتو تتمثل 

أن ھ&&ذا الم&&نھج يفت&&رض  ص&&حة التق&&دير الرس&&مي لل&&دخل ال&&وطني ويھم&&ل ا8قتص&&اد   - 1

ر الحقيق&ي للن&اتج السري أو الدخل المتھرب من الضريبة والذي ي&تم إغفال&ه ف&ي التق&دي

  .الوطني الخام 

ل&&دى المكلف&&ين بالض&&ريبة  بدرج&&ة عالي&&ةض&&ريبي الوعي ال&&يفت&&رض ھ&&ذا الم&&نھج ت&&وفر   - 2

  .تحقيقهصعب يوھو أمر 

  .يقيس ھذا المنھج حجم ا8لتزام الضريبي أكثر مما يقيس حجم التھرب الضريبي  - 3

                                                           
1
 Bulletin des services Fiscaux N°08, Edité par DGI, Alger, 1994, Page 08 .  
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   :ةبتمنھج نسبة الضريبة الثا -ثانياً 

الم&&نھج عل&&ى أن حج&&م التھ&&رب الض&&ريبي يس&&اوي الف&&رق ب&&ين  يرتك&&ز مض&&مون ھ&&ذا         

ويعتم&&د عل&&ى ك&&ل م&&ن معي&&اري ال&&دخل  ،الض&&ريبة المق&&درة والض&&ريبة المحقق&&ة لس&&نة معين&&ة

المحل&&ي الخ&&ام والض&&ريبة التقديري&&ة وتحس&&ب ھ&&ذه ا�خي&&رة بتحدي&&د س&&نة تمثيلي&&ة يك&&ون فيھ&&ا 

   : التالية التھرب الضريبي عند الحد ا�دنى وفق الع7قة

  

نسبة الضريبة  Xحلي الخام للسنة المدروسة مالناتج ال =ا8قتطاعات الضريبية  التقديرية 

  الموافقة للسنة التمثيلية

  :  كما يلي الضريبي مقدار التھربل على وحصيتم الوبذلك    

VFF= POES - POr  

 .يمثل مجموع ا8قتطاعات الضريبية المقدرة  :          POES:حيث

 POr                    : ا8قتطاعات الضريبية الفعلية.  

يع&&اب عل&&ى ھ&&ذا الم&&نھج أن&&ه يق&&در حج&&م التھ&&رب الض&&ريبي ا<ض&&افي ول&&يس التھ&&رب        

كما أنه مبني عل&ى افت&راض النس&بة  ،الضريبيالضريبي الكلي وبذلك فھو يبرز تغير ا�داء 

  . الخامالثابتة بين الضريبة والناتج المحلي 

 ً   : منھـج ا<عفاءات الجبائية -ثالثا

س&&تخدم العف&و الجب&ائي بص&فة متك&&ررة تس&تعمل ھ&ذه الطريق&ة ع&&ادة ف&ي ال&دول الت&ي ت   

المكلف&ين  اتلى أساس المعلوم&ات ال&واردة ف&ي تص&ريحع ر حجم التھرب الضريبيدحيث يق

بالض&&ريبة أثن&&اء فت&&رة ا<عف&&اء الض&&ريبي والت&&ي ي&&نخفض فيھ&&ا المي&&ل إل&&ى التھ&&رب ويق&&وم 

مقارنتھا بالمعلومات المأخوذة قبل فترة ا<غفاء تتم ثم  مداخيل الحقيقةبالكلفين بالتصريح الم

إ8 أن ھ&ذا الم&نھج 8 يق&يس إ8 ، الضريبي وقيمة الفرق بينھما تمثل مبلغ التھ&رب الض&ريبي
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رغم ا<عف&اءات الض&ريبية الممنوح&ة ف&إن وإضافة إلى أنه  ،جزء من المداخيل المصرح بھا

مھم&&ا ك&&ان  لف&&ين 8 يث&&ق ف&&ي السياس&&ات الض&&ريبية و8 يص&&رح بمداخيل&&ه الحقيقي&&ةبع&&ض المك

  . ، وحتى في حالة ا<عفاء الضريبي ا�مر

  : منھج التحقيق الجبائي  -رابعاً 

التحقيق الجبائي لمجموعة المكلفين الذين ل&ديھم ملف&ات ل&دى  يعتمد ھذا المنھج على    

حي&ث ي&تم تق&&دير  ،ص&&رحون بأرق&ام أعم&الھم وأرب&&احھمأي المكلف&ين ال&ذين ي ،ا<دارة الجبائي&ة

،ويتم الكشف والخاضع للضريبة  التھرب الضريبي من خ7ل قياس الدخل الغير مصرح به

قص&د  بالمراقبة والفحص   ا<دارة الجبائيةعنه من خ7ل أنواع الرقابة الجبائية ،حيث تقوم 

ي&&تم تق&&دير التھ&&&رب ، ويبةين بالض&&رف&&التحق&&ق م&&ن التص&&ريحات المكتتب&&ة م&&ن ط&&&رف المكل

وا�س&س  م&ن ط&رف ا8دارة الجبائي&ة الضريبي بإجراء الفرق ب&ين ا�س&س الجدي&دة المش&كلة

ا8دارة الجبائية عليھا  تعتمد وھي الطريقة التي المصرح بھا من طرف المكلفين بالضريبة 

ھ&ذا إج&راءات تطبي&ق  توض&يح وس&يتم ،التھ&رب الض&ريبي  تقدير حج&ملمحاولة في الجزائر 

م&&ن خ&&7ل إج&&راءات الرقاب&&ة الجبائي&&ة  اس&&تخراج مب&&الغ التھ&&رب الض&&ريبيكيفي&&ة و الم&&نھج 

  .بالتفصيل في الفصل الثالث 
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  وآثارهواقع التھرب الضريبي في الجزائر : لثالثابحث لما

  

بعد تشخيص التھرب الضريبي من خ7ل معرفة أھم الطرق الت&ي يس&تعملھا المكل&ف   

واق&&ع التھ&&رب  دراس&&ة ،ننتقل إل&&ىالمن&&اھج الت&&ي يمك&&ن اس&&تخدامھا لقياس&&ه للقي&&ام ب&&ه ومختل&&ف

  .الضريبي في الجزائر، واTثار الناتجة عنه في مختلف الميادين

  

   الضريبي في الجزائر والغش واقع التھرب: ا�ولالمطلب 

ش&&كاله وكيفي&&ة قياس&&ية وتق&&ديره أم&&ن خ&&7ل تطرقن&&ا إل&&ى مفھ&&وم التھ&&رب الض&&ريبي و        

وذل&ك رغ&م تع&دد ، 8 يمك&ن قياس&ھا بص&فة دقيق&ة لنا أنه ظاھرة عالمية واسعة النط&اق ضحتا

لھ&ذه المن&اھج ف&إن  جھتي وتللعيوب والنقائص وا8نتقادات ال ونظراً ، طرق ومناھج القياس

وإنم&ا تعتم&د عل&ى ، الجزائر 8 تعتمد عليھا بدرجة كبيرة في تحدي&د حج&م التھ&رب الض&ريبي

على ما يتم تحص&يله م&ن حق&وق  الجبائية بناءً  عمول بھا في مصالح ا<دارةالطرق التقنية الم

التھ&رب الض&ريبي بن&اء عل&ى تق&دير المب&الغ المس&ترجعة م&ن  تقدير حجمكأن يتم  ،وغرامات

إ8 أن ھ&ذه النت&ائج  ،لملف&اتلعدد الملفات التي تمت دراستھا وتعميمھا على الع&دد ا<جم&الي 

لمحارب&ة التھ&&رب الض&&ريبي بالمديري&&ة العام&&ة  ةالفرعي&& ي&&ةالمديررئ&&يس وحس&ب تص&&ريحات 

إض&&افة إل&&ى تب&&اين  ،8 تعك&&س الحج&&م الحقيق&&ي لھ&&ذه الظ&&اھرة ب&&الجزائر العاص&&مة للض&&رائب

حي&ث يق&در ال&بعض حج&م التھ&رب  ،ا�رقام المعلن&ة ب&اخت7ف الجھ&ات الت&ي تق&وم بإص&دارھا

وحس&&&ب  ،ق عام&&&ةحس&&&ب ط&&&ر، 1ملي&&&ار دج س&&&نوياً  50و 30ب&&&ينف&&&ي الجزائ&&&ر الض&&&ريبي 

ب&ين  حج&م التھ&رب الض&ريبي ف&ي الجزائ&ر درقُ  تصريحات رئيس المديرية العامة للضرائب

وتش&ير إحص&ائيات مديري&ة ، 2حس&ب معطي&ات ا8قتص&اد الكل&ي مليار دج س&نوياً  100و 50

ملي&ار دج بس&بب  22ق&در ب 1994التجارة أن حجم الدخول غير الخاضعة للض&ريبة س&نة 

                                                           
           .302الصفحةناصر مراد، فعالية النظام الضريبي وإشكالية التھرب، مرجع سبق ذكره،  1

2
 A. Bouderbala, La fraude Fiscale, revue mutation N°07, éditer par la Chambre Nationale de Commerce 

Alger,1994, page 28.   
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نش&&اط اقتص&&ادي 100.000، إض&&افة إل&&ى اكتش&&اف م&&ا يزي&&د ع&&ن التھ&&رب والغ&&ش الض&&ريبي

مواجھ&&ة كم&&ا ان إدارة الض&&رائب اص&&بحت ع&&اجزة ع&&ن ،1وتج&&اري غي&&ر خاض&&ع للض&&ريبة

ورغ&م قل&ة ا<حص&ائيات  ،2مليار دج سنوياً  100من  أكثرا8قتصاد الموازي والذي يوظف 

، وع&دم ت&وفر أجھ&زة ا<ع&7م ة8عتماد ا<دارة الجبائي&ة عل&ى الوس&ائل التقليدي& نظراً وتباينھا 

إ8 أنن&ا المعلوم&ات وإع&داد ا<حص&ائيات، المستعملة في جمع اTلي وانعدام التقنيات الحديثة 

ت&م التحص&ل علي&ه  من خ7ل م&ا  1999سنةسنحاول تشخيص ھذه الظاھرة في الجزائر قبل 

ي الموض&وع إضافة إلى الدراسات الس&ابقة ف& ،من إحصائيات من المديرية العامة للضرائب

   .اTثار الناجمة عنھا التعرف على واقع ھذه الظاھرة ومحاولة تشخيص بھدف

  التحصيل الجبائي في الجزائر  :  الفرع ا�ول

تتمث&&ل ف&&ي حرم&&ان الدول&&ة م&&ن إي&&رادات مالي&&ة  س&&لبيةيس&&بب التھ&&رب الض&&ريبي آث&&ار          

الض&ريبي ولك&ي يتض&ح  ؤدي زيادة التھرب الضريبي إلى تخفيض التحص&يلتوبذلك  ،ھامة

كم&ا  الجزائر في ةحجم الظاھرة في الجزائر نقوم بعرض تطور ا<يرادات الضريبي لنا جلياً 

  :التاليھو موضح في الجدول 

  . 1998-1992تطور نتائج التحصيل الجبائي في الجزائر ) : 06(جدول رقم 

  دج  9 10: الوحدة                                                                        

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات 

ا<ي&&&&&رادات 

  الضريبية 

302.66  300.68  398.35  578.13  786.60  878.77  708.38  

Source: Banque d'Algerie, évaluation économique et monétaire en Algérie, juillet 2005, p 71. 

ل الج&دول أن مب&الغ ا<ي&رادات الض&ريبية ف&ي تزاي&د مس&تمر حي&ث تضح لن&ا م&ن خ&7ي       

ملي&&ار دين&&ار دج س&&نة  786,66إل&&ى  1992س&&نة دين&&ار ملي&&ار  302,66تض&&اعفت م&&ن 
                                                           

 " 1995-1988دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة"فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية ، عبد المجيد قدي، 1
  . 246،الصفحة1995معة الجزائر،سنة ، كلية العلوم ا8قتصادية وعلوم التسيير، جا)غير منشورة( أطروحة دكتوراه دولة

  .21،الصفحة 1990ابراھيم ريح، مجلة ا�حداث ا8قتصادية، فيفري  2
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 ملي&ار 878.77 إل&ىبمبل&غ يص&ل  1997قيمة لھا سنة  أقصى إلىلتصل بعد ذلك  ،1996

م&&ن ت&&م لجزائ&&ر والت&&ي وذل&&ك نتيج&&ة لQص&&7حات الجبائي&&ة الت&&ي انتھجتھ&&ا ا ،دين&&ار جزائ&&ري

بھ&&دف توس&&يع رقع&&ة الوع&&اء ر ا<دارة الجبائي&&ة وإص&&7ح التش&&ريع الجب&&ائي يخ7لھ&&ا تط&&و

قيم&&ة ا<ي&&رادات وھ&&و م&&ا زاد م&&ن  الخاض&&ع للض&&ريبة م&&ن خ&&7ل ف&&رض ض&&رائب جدي&&دة 

  .، إ8 أن ھذه ا<جراءات لم تساھم في الحد من ظاھرة التھرب الضريبيالجبائية للدولة

  توزيع التھرب الضريبي حسب القطاعات: الفرع الثاني

 أن إ8 ،قطاع&ات النش&اط ا8قتص&ادي مختل&فيشمل التھرب الض&ريبي ف&ي الجزائ&ر          

في بع&ض  الضريبي التھرب والجدول التالي يوضح حجم  ،حدته تختلف من نشاط إلى أخر

  .1983النشاطات ا8قتصادية لسنة 

  .1983عض ا�نشطة ا8قتصادية لسنة حجم التھرب الضريبي لب:) 07( جدول رقم

  مؤسسات العدد

  الخاضعة  

    النشاط

  

 نسبة     ا�عمالرقم 

 التھرب

 %  الفرق  الحقيقي  المصرح به    للمراقبة  

176  

17  

164  

  

37  

132  

  

  التجارة

  الخدمات

ا�شغال 

  العمومية

  النسيج

الصناعات 

  المختلفة

1.319.813.530  

43.350.480  

95.342.250  

  

647.372.700  

2.225.113.630  

  

  

1.560.359.080  

62.837.430  

4.041.721.540  

  

709.955.270  

2.418.815.990  

  

  

331.545.550  

19.486.950  

3946.379.290  

  

62.582.270  

193.702.360  

20  

31.01  

23.80  

  

8.80  

8  

  

  

 ا8س&تثماريوأث&ره عل&ى المؤسس&ة والتح&ريض  الجزائ&رناصر م&راد ا<ص&7ح الض&ريبي ف&ي  :المصدر

  . 198الصفحة ،1997سنة  ،الجزائر ماجستير، جامعةالة رس
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يتض&&ح لن&&ا م&&ن خ&&7ل الج&&دول أن ظ&&اھرة التھ&&رب الض&&ريبي منتش&&رة ف&&ي جمي&&ع القطاع&&ات 

  النش&&اط للتھ&&رب إ8 أن ح&&دتھا تختل&&ف م&&ن نش&&اط إل&&ى آخ&&ر حس&&ب درج&&ة مي&&ل ،ا8قتص&&ادية

  بمع&دل بل&غ ي التھ&ربأكبر نس&بة ف&الخدمات وا�شغال العمومية تحتل قطاعي  أنحيث نجد 

 سھولة وتع&دد ط&رق الغ&ش والتھ&رب ف&يلذلك راجع على الترتيب، و %23.80و 31.01%

ي مج&&ال ف&&ف ،ص&&عوبة اكتش&&افه م&&ن ط&&رف الجھ&&ات المختص&&ةإض&&افة إل&&ى ، ينالمج&&الھ&&ذين 

أن&&واع  ا�ش&غال العمومي&&ة يس&&ھل تض&&خيم ع&&دة تك&&اليف م&&ن خ&&7ل اس&&تعمال ف&&واتير لمختل&&ف 

الرس&&م عل&&ى القيم&&ة اس&&تخدام ع&&دة تك&&اليف إض&&افية للتخف&&يض م&&ن قيم&&ة  الم&&واد، إض&&افة إل&&ى 

وي&تم في&ه  %20ث&م يليھ&ا قط&اع التج&ارة بنس&بة  ،بص&فة عام&ة المباش&رة المضافة والض&رائب

أو تس&جيل  واتيرالتھرب ع&ن طري&ق التخف&يض م&ن قيم&ة المبيع&ات واس&تعمال البي&ع ب&دون ف&

الص&&ناعات النس&يج و نس&بة التھ&رب ف&&ي مج&البينم&ا تق&&ل ، ھ&&ا الحقيق&يثمنالمبيع&ات بأق&ل م&ن 

  ھ&الكونوذل&ك  على الترتي&ب %8و %8.80، حيث تبلغ نسبة التھرب في كل منھما  المختلفة

للتھ&&رب   واس&&عاً  يج&&د المكل&&ف مج&&ا8ً  8بحي&&ث  ،النط&&اق ةومح&&دود ةمنتظم&& تخض&&ع لعملي&&ات

يعتم&د عل&ى مق&دار  أن حج&م نش&اطه إذ ،من طرف مصالح ا<دارة الجبائي&ة اكتشافه<مكانية 

 إنتاج&هالتص&ريح بحج&م إنت&اج أق&ل م&ن إ8 أن&ه كثي&راً م&ا يتعم&د  ،تم شراؤه من مواد أوليةما 

الض&&&ريبة  رغ&&&م أن ،تك&&&اليف للتقلي&&&ل م&&&ن ال&&&ربح الخاض&&&ع للض&&&ريبةالالحقيق&&&ي أو تض&&&خيم 

  .و8 تشكل إ8 نسبة ضئيلة من دخلهواضحة ومحددة  ا�نشطة هالمفروضة على ھذ

  قضايا التھرب الضريبي والمبالغ المسترجعة: لث ثاالفرع ال

تقوم ا<دارة الجبائي&ة بعملي&ة المراقب&ة الجبائي&ة م&ن خ&7ل مراقب&ة تص&ريحات المكلف&ين       

لض&&عف ا<دارة الجبائي&&ة وقل&&ة إمكانياتھ&&ا  ونظ&&راً  ،ا�خط&&اء والت7عب&&ات 8كتش&&افوفحص&&ھا 

لم تتمكن من القيام بوظيف&ة الرقاب&ة الجبائي&ة البشرية والمادية قبل ا<ص7حات الجبائية فإنھا 

دقيق&ة  حص&ائياتإول&ذلك 8 تت&وفر  1992جه إ8 بعد ا<ص7حات الجبائي&ة س&نة وعلى أكمل 

إ8 بع&&د ھ&&ذا الت&&اريخ و لتوض&&يح تط&&ور قض&&ايا التھ&&رب الض&&ريبي  ل&&دى ا8دارة الجبائي&&ة 

 ع&&رضة الجبائي&&ة ي&&تم م&&ن قب&&ل مص&&الح ا<داروالمب&&الغ والغرام&&ات المس&&ترجعة المكتش&&فة 

  : الجدول التالي
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   والمبالغ المسترجعة منھا الضريبي تطور عدد قضايا التھرب) : 08( :رقم جدول

  لوحدة مليون دجا

  مبالغ الحقوق الناتجة    عدد القضايا    السنوات 

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

718  

865  

1039  

1559  

1659  

1286  

1252  

885  

1.419  

2.699  

6.017  

8.354  

8.753  

10.616  

 Source: Bulletin d'information de la Direction Générale des Impôts N°:04-2002 . 

م&ن خ&7ل الج&&دول يتض&ح لن&ا أن ع&&دد قض&ايا التھ&رب المكتش&&فة م&ن ط&رف مص&&الح         

لجزائ&ر  ا انتھجتھ&االجبائي&ة الت&ي  ص7حاتا< نتيجةا<دارة الجبائية في ازدياد مستمر وذلك 

إنش&&اء م&&ن خ&&7ل ومض&&مون البرن&&امج الحك&&ومي الرام&&ي إل&&ى مكافح&&ة التھ&&رب الض&&ريبي 

س&جلت حص&يلة الحق&وق  وب&ذلك ، الو8ئي&ةو الجھوي&ةالعامة للضرائب والم&ديريات  ةالمديري

حت&&ى بلغ&&ت  1992ملي&&ون  دج س&&نة  885انط7ق&&اً م&&ن مبل&&غ  اً مس&&تمر والغرام&&ات تزاي&&داً 

وھو ما يدل عل&ى مليون دينار جزائري،  10.616بمبلغ قدره  1998أقصى قيمة لھا سنة 

ھ&&ذه إ8 إن ، الرقاب&&ة الجبائي&&ة  إنش&&اء ھياك&&لزي&&ادة ع&&دد قض&&ايا التھ&&رب المكتش&&فة بفض&&ل 

8زالت تعالج ملفات  1999لم تستجب لWھداف المرجوة منھا، حيث أنھا في سنة  الھياكل 
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يؤك&&د ض&&عف الرقاب&&ة الجبائي&&ة  وھ&&و م&&ا19951ك&&ان يفت&&رض أن تخض&&ع للرقاب&&ة ف&&ي س&&نة 

  .المطبقة

  31/12/1998عدد ا�شخاص المدانين بالغش إلى غاية ) : 09(الجدول رقم  

الم&&&ديريات الجھوي&&&ة 

  للضرائب 

  %النسبة    المجموع    تجارة    جمارك   ضرائب  

  الجزائر

  عنابة 

  بشار

  البليدة

  الشلف

  قسنطينة 

  وھران

  سطيف

160  

332  

71  

543  

26  

233  

274  

107  

0  

0  

0  

54  

6  

2  

0  

4  

14  

186  

0  

77  

0  

14  

30  

27  

174  

518  

71  

674  

32  

249  

304  

138  

5  

23,81  

3,26  

30,98  

1,47  

11,44  

13,97  

6,43  

  1761  المجموع الوطني 

  

66  348  2175  

  

100  

  العامة للضرائب  المديرية ،مديرية البحث والمراجعاتالمديرية الفرعية لمكافحة التھرب الضريبي،  :المصدر

يتض&&ح م&&ن خ&&7ل الج&&دول أن ع&&دد المتھ&&ربين المكتش&&فين م&&ن ط&&رف إدارة الض&&رائب       

ذلك ينبغ&ي عل&ى الدول&ة تكثي&ف ل&و ،بكل من مصالح التجارة والجمارك عدد المتھربينيفوق 

م&ن خ&7ل الت&دخل المباش&ر لمص&الح  جھود الفرق المختلط&ة ف&ي مكافح&ة التھ&رب الض&ريبي

وت&&وفير كاف&&ة ا<مكاني&&ات  مكافح&&ة التھ&&رب الض&&ريبي مديري&&ة التج&&ارة ومديري&&ة الجم&&ارك ل

                                                           
  .1999- 03-06جريدة الخبر اليومية، بتاريخ  1
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 ا<داري&ةمكات&ب المنازع&ات  إحص&ائياتكم&ا تش&ير  ،لھ&ا ال7زمةوالوسائل البشرية والمادية 

     .19981تھرب ضريبي خ7ل سنة   قضية 818والقضائية أنه تم إحصاء حوالي 

تكش&ف حقيق&ة وج&ود ظ&اھرة ا<حصائيات المقدم&ة ف&ي ھ&ذه الفت&رة إ8 أنھ&ا  قلةرغم          

مختل&&ف القطاع&&ات  ة كبي&&رة، حي&&ث تش&&مل نس&&ببالتھ&&رب الض&&ريبي ف&&ي الجزائ&&ر وانتش&&ارھا 

  .ھامة مالية وھو ما يضيع على الخزينة مبالغا8قتصادية 

  

  آثار التھرب الضريبي:المطلب الثاني

ويش&كل ا، دھتعتبر الضرائب من أھم مصادر الدولة لتمويل نفقاتھا والنھ&وض باقتص&ا       

اخت7ف مس&&توياتھا ب&& أم&&ام التنمي&&ة ا8قتص&&ادية ف&&ي جمي&&ع ال&&دولق&&اً ئعاالتھ&&رب الض&&ريبي 

حي&&&ث تع&&&د مش&&&كلة التھ&&&رب الض&&&ريبي إح&&&دى مظ&&&اھر ا8نح&&&7ل السياس&&&ي  ،ا8قتص&&&ادية

  .2في مختلف الميادين لبيةوا8قتصادي وا8جتماعي وتترتب عنه آثار س

  ا=ثار المالية : الفرع ا�ول 

لدول&ة بحي&ث يتس&بب ف&ي لالتھرب الضريبي إلى ا<ضرار بالخزينة العمومي&ة  يؤدي   

ع&&ن تنفي&&ذ  ن إي&&رادات مالي&&ة ھام&&ة تس&&تخدمھا لتغطي&ة نفقاتھ&&ا مم&&ا يجعلھ&&ا ع&&اجزةم&&حرمانھ&ا 

ع&ن  إل&ى عج&ز الدول&ة جزئي&اً سياستھا التنموية، حيث إن نق&ص ا�م&وال ف&ي الخزين&ة ي&ؤدي 

الم&الي والعج&ز ف&ي الميزاني&ة  ا8خ&ت7لھرب الضريبي إلى كما يؤدي الت، 3المشاريع النافعة

ولتغطي&&ة ھ&&ذه النفق&&ات تلج&&أ  ،إض&&افة إل&&ى عج&&ز الدول&&ة ع&&ن تلبي&&ة حاج&&ات أفرادھ&&ا ا�ساس&&ية

اللج&وء  وأالدولة إلى وسائل تمويل أخرى لھا آثار س&لبية عل&ى ا8قتص&اد كا<ص&دار النق&دي 

  . تراض قإلى ا8

  

                                                           
    . 1999-01-29جريدة االوطن الجزائرية، بتاريخ  1   
 . 134،الصفحة  1980ت، يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة ،الدار الجامعية، بيرو  2
  .248، الصفحة 1975أحمد جامع، المالية العامة، دار النشر العربية، القاھرة،  3
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   :ا<صدار النقدي -أو8ً 

  جديدة من العملة الوطنية وتترتب عليه آثار سلبية نقود إصداريتم عن طريق            

  : فيما يليتتمثل 

  .وظھور التضخم بمختلف أنواعه المستوى العام لWسعار ارتفاع  -1

   .ا8ستھ7كنقص القدرة الشرائية للموظفين وتغير نمط   -2

  . المحلي للمنتجضعاف القدرة التنافسية الدولية إ  -3

  .خت7ل التوازن ا8قتصادي وظھور السوق السوداءا  -4

  :الدين العام -انياً ث

إ8 أن&ه  أو خارجياً  الدين العام من بين وسائل التمويل ويمكن أن يكون داخلياً  يعتبر          

  :من بينھا خيمةآثار سلبية و يخلف

جي&ال ل ا�تتحم&عل&ى مي&زان الم&دفوعات ف&ي حال&ة التس&ديد و يشكل ال&دين الع&ام عبئ&اً  -1

8  1ف&ي أغ&راض اس&تھ7كية ت&م اس&تخدامهالمستقبلية أعباء ھذه الق&روض خاص&ة إذا 

  .ا�جيالتعود بالفائدة على ھذه 

  .لWفراد ضعف القدرة الشرائية، والعام الناتج عن تسديد القروض ا<نفاقنقص  -2

لدول&ة بغي&ة الحص&ول لس&تخدام ا�م&وال أو إقراض&ھا اتقلص النش&اط ا<نت&اجي نتيج&ة  -3

  .والمتوسطجل القصير في ا� لى فوائدع

 . ض وفقدان الثقة في الدولة وعزوف الھيئات المالية وا�فراد عن منح القر -4

  

  
                                                           

 . 71، الصفحة 1992 الجزائر،سنة حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1
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 ً   :زيادة الضغط الجبائي  - ثالثا

طرق أخرى لھا بعن التھرب الضريبي  الناتج قد تلجأ الدولة لتعويض النقص المالي        

ن تق&وم الدول&ة بزي&ادة س&عر أك ،داء واجباتھم الضريبيةآثار سلبية على المكلفين الملتزمين بأ

 الت&اليوب  1يتھ&رب فرض ضرائب جدي&دة في&زداد عبؤھ&ا عل&ى المكل&ف ال&ذي 8 أو يبةالضر

و ق&د تنتق&ل ھ&ذه ا�م&وال ف&ي ا�خي&ر إل&ى  ،المكلفين الملتزمين علىيزداد الضغط الضريبي 

  .من دفعھا بطريقة غير مباشرة  ينالمتھرب

   ا3قتصاديةا=ثار : ني الفرع الثا

 �نش&طةايل وتوجي&ه وتم للتحكم في النشاط ا8قتصادي من خ7ل ةالضريبة أدا تعتبر        

 وي&&ؤدي التھ&&رب م&&ن دفعھ&&ا إل&&ى إض&&عاف دور الدول&&ة ف&&ي المج&&ال ا8قتص&&ادي ،ا8قتص&&ادية

  :ويمكن تحليل اTثار ا8قتصادية للتھرب الضريبي كما يلي 

  : المنافسةالتأثير على  -أو8ً 

يقوم التھ&رب الض&ريبي ب&ا<خ7ل بقواع&د المنافس&ة حي&ث تك&ون المؤسس&ات المتھرب&ة        

م&&ن دف&&ع الض&&رائب أحس&&ن وض&&عية م&&ن المؤسس&&ات الت&&ي تلت&&زم ب&&أداء واجباتھ&&ا الض&&ريبية 

م&ن مب&الغ الض&رائب  ا8س&تفادةع&ن طري&ق ، وذل&ك وخاصة عندما تك&ون الض&رائب مرتفع&ة

عل&ى  حص&ولھاإضافة إلى  ،ھا في السوقتھا في التمويل وتقوية مكانغير المقتطعة ومساھمت

وھ&و م&ا  ،أس&عار منخفض&ة تمكنھ&ا م&ن اقتن&اص الزب&ائنتس&مح لھ&ا بط&رح  منخفض&ة تكاليف

  .من المنافسة غير المشروعة  يؤدي إلى إزاحة المؤسسات ا�خرى ويخلق جواً 

  :التأثير على توجيه النشاط ا8قتصادي -ثانياً 

يؤدي التھرب الض&ريبي إل&ى ج&ذب عناص&ر ا<نت&اج نح&و ا�نش&طة الت&ي تكث&ر فيھ&ا          

جبائي&&ة كمع&&دل  اعتب&&اراتعل&&ى  اختي&&ار النش&&اط بن&&اءً ب يق&&وم المكلف&&ونھ&&ذه الظ&&اھرة حي&&ث 

وطريق&ة التحص&يل ودرج&ة الحساس&ية تج&اه التھ&رب الض&ريبي  ،الضرائب الخاصة بالنش&اط

                                                           
 . 186، الصفحة 1994زينب حسين عوض Y، المالية العامة، دار المعارف، القاھرة، سنة  1
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 ى إمكانية ا<ف7ت م&ن قبض&ة  الرقاب&ة الجبائي&ة وتوفر طرق التھرب من دفع الضريبة، ومد

   .وھو ما يوجه النشاط ا8قتصادي إلى وجھة قد 8 تخدم سياسة الدولة في توظيفھا للضريبة

 ً    :إعاقة النمو ا8قتصادي-ثالثا

ً  الضريبييشكل التھرب                   أثر إعاقة ذ أنإ ،ا8قتصادي  النموأمام تحقيق  عائقا

  إيرادات نقص  كما أن  ،والنمو ا8قتصادي التطور   يؤدي إلى كبح  8قتصاديةالمنافسة ا

ما يحد من إمكانية القيام  ھوو ،ھرب الضريبي 8 يسمح بتكوين ادخار عامتالدولة بسبب ال

يجعل الدولة  خاردا8معد8ت  انخفاضأن  وتجدر ا8شارة إلى ،بالمشاريع ا8ستثمارية

ذلك ركود  عنترتب ي، ووحة في إطار ترقية ا8ستثماراتتقلص حجم ا<عفاءات الممن

كما تؤدي زيادة  التھرب  ،1اقتصادي متميز بارتفاع معدل التضخم وزيادة حدة البطالة

،وبذلك فإن التھرب الضريبي إلى تخفيض ا8ستھ7ك والتأثير السلبي على سوق العمل 

    2الضريبي يعتبر من ابرز مظاھر الفساد ا8قتصادي

ً رابع    :عادة توزيع الدخولإالتأثير على  - ا

م&&ن خ&&7ل الض&&رائب عل&&ى ال&&دخل إل&&ى التوزي&&ع الع&&ادل  ض&&ريبياليھ&&دف النظ&&ام          

مساھمتھم في&ه ك&ل حس&ب مقدرت&ه تكون على المكلفين بالضريبة و وا�مثل للعبء الضريبي

الض&ريبي عل&ى  للع&بءإ8 أن التھ&رب الض&ريبي ي&ؤدي إل&ى التوزي&ع غي&ر الع&ادل  ،التكليفية

يؤدي إلى إضعاف النسيج ا8جتماعي بسبب توزي&ع ال&دخول ف&ي غي&ر  فھو التاليالمكلفين وب

  . وھو ما يخالف مبدأ العدالة في توزيع الدخول  ،3صالح المواطنين الشرفاء

  ا=ثار ا3جتماعية : الفرع الثالث 

أھمھ&ا و تھا الض&ريبيةسياس& خ&7لتسعى الدولة إلى تحقيق ا�ھ&داف ا8جتماعي&ة م&ن         

إع&&&ادة توزي&&&ع ال&&&دخول والقض&&&اء عل&&&ى الف&&&وارق  ع&&&ن طري&&&قتحقي&&&ق العدال&&&ة ا8جتماعي&&&ة 

                                                           
 .162 الصفحة ،مرجع سبق ذكره ،طبيقلتفعالية النظام الضريبي بين النظرية وا ،ناصر مراد 1
فساد ا8قتصادي، مجلة العلوم ا8قتصادية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر بوع7م ولھي، التھرب الجبائي كأحد مظاھر ال 2

 .  2008 -08العدد 
  .180مصطفى الشرقاوي، التھرب الضريبي وا8قتصاد ا�سود، مرجع سبق ذكره، الصفحة  عبد الحكيم 3
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إ8 أن ، ا8جتماعي&&&ة وت&&&وفير المراف&&&ق العمومي&&&ة والحاجي&&&ات الض&&&رورية لجمي&&&ع مواطنيھ&&&ا

  :تتمثل فيما يليسلبية  اً ويسبب آثار ھده ا8ھدافالتھرب الضريبي يحول دون تحقيق 

  :يق الفوارق ا8جتماعية تعم -أو8ً 

  من خ7ل رفع الدولة لمعد8ت الضريبة لتعويض النقص في يزداد الفقير فقراً   

  لطبقة الفقيرة والتي يتم اقتطاع جزء من دخولھااا<يرادات وھو ما يمس بالدرجة ا�ولى 

 زي&ادة عل&ى حرمانھ&ا م&ن المراف&ق العام&ة والوس&ائل الض&رورية، من أجل تحقيق النفع العام

ف&ي ح&ين  ،للمواطنين بصفة عامة وللفقراء بصفة خاصة التي ينبغي أن تمنحھا الدولة مجاناً 

 تلجأ الطبقة الغنية من أصحاب المال والتج&ار ورج&ال ا�عم&ال إل&ى التھ&رب م&ن الض&رائب

والت&ي  وا<دارة الجبائي&ةإضافة إلى انتشار الرشوة ب&ين المكلف&ين ، واستغ7ل نفوذھا في ذلك

لھا سد باب الخوف م&ن العقوب&ات والغرام&ات وھ&و م&ا يف&تح أم&ام المكل&ف جمي&ع يتم من خ7

ونتيجة ل&ذلك ت&زداد الھ&وة ب&ين فئ&ات المجتم&ع م&ن  ،أبواب وطرق التھرب والغش الضريبي

  .يؤدي إلى ظھور الطبقية في المجال الجبائي خ7ل ظھور ثروات غير مبررة وھو ما 

  : قتصادية والتجاريةتراجع الصدق في المعام7ت ا8 -ثانياً 

ي&&ؤدي التھ&&رب الض&&ريبي إل&&ى انع&&دام الثق&&ة ب&&ين المتع&&املين ا8قتص&&اديين ف&&ي جمي&&ع          

أث&&ر  أي  حي&&ث أن معظ&&م المتھ&&ربين يتع&&املون بالس&&يولة النقدي&&ة والت&&ي 8 تت&&رك ،المع&&ام7ت

كم&&ا أن  ،و8 يس&&تعملون الوث&&ائق والف&&واتير والص&&كوك إ8 ف&&ي ح&&دود ض&&يقة، ھم الدنيئ&&ةتلفعل&&

وغيرھ&&ا م&&ن ط&&رق تط&&ور التج&&ارة ا<لكتروني&&ة وزي&&ادة المع&&ام7ت وحري&&ة انتق&&ال ا�م&&وال 

تس&تخدم بدرج&ة كبي&رة م&ن  الي&وم  أص&بحت اقتص&ادياً  اً التي تعتبر تطورالتعام7ت الحديثة و

الش&&ركات  انتش&&ارل ظ&&التعام&&ل بھ&&ا وخاص&&ة ف&&ي  ع&&دم وھن&&اك م&&ن يفض&&ل الح&&ذر،الحيط&&ة و

إض&افة إل&ى أن المؤسس&ات والھيئ&ات المالي&ة أيض&ا أص&بحت  ،ن الوھميينالوھمية والمتعاملي

وض ق&&&رتم&&&نح  قب&&&ل أنترض&&&ين ح&&&ول وض&&&عيتھم الجبائي&&&ة قالمب الخاص&&&ةتحقيق&&&ات التق&&&وم ب

فكيف يمكن منح ق&روض لزب&ون بك&ل أم&ان ، للمستثمرين والتجار وذلك لكي تضمن حقوقھا
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وإذا  ؟عل&ى عاتق&ه دي&ون ثقيل&ة يتلق&لوق&ت  بائية بإمكانھا الت&دخل ف&ي أيجإذا كانت ا<دارة ال

   ؟صافما بال المتعاملين الخو؛ھيئات مالية حكومية فكان عدم الثقة ھذا من طر

فھو يعي&ق  ،يترتب عن التھرب الضريبي آثار مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة           

 يت&أتىو8 كافحت&ه مالدول&ة  ينبغ&ي عل&ىذلك ل&و ،دور الدول&ة ف&ي تحقي&ق سياس&ياتھا الض&ريبية

تق&وم بالتأك&د م&ن ص&حة وص&دق تص&ريحات من خ7ل فرض رقاب&ة جبائي&ة محكم&ة  إ8ذلك 

  . المكلفين بالضريبة 
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  الفصل خ�صة

          

يعتبر التھرب الضريبي من أخطر الظواھر الت&ي تنھ&ك ا8قتص&اد بص&فة عام&ة               

ق&ف ح&ائ7 دون تحقي&ق يعي&ق التطبي&ق الجي&د ل&ه ، ويوالنظام الضريبي بصفة خاص&ة ،حي&ث 

وتتع&&&دد أس&&&بابه فمنھ&&ا م&&&ا ھ&&&و متعل&&&ق بالنظ&&ام الض&&&ريبي ال&&&ذي يتس&&&م ا�ھ&&داف المس&&&طرة، 

ومنھا ما ھو متعلق با<دارة الجبائية من خ&7ل تعق&د إجراءاتھ&ا  ،بالغموض وعدم ا8ستقرار

  .جتماعية المحيطة بهومنھا ما يختص بالمكلف بالضريبة والظروف ا8قتصادية وا8

قاب&ل غي&ر  هأن& ذيصعب قياس التھرب الضريبي رغم تعدد مناھج وط&رق تق&ديره، أ         

ه، وارتباطه با8قتصاد السري الذي يحتل  نس&بة كبي&رة م&ن لعدم إمكانية حصر للقياس نظراً 

ش&ر بص&ورة تنت أنھ&ا اتض&حتش&خيص ھ&ذه الظ&اھرة محاول&ة وم&ن خ&7ل  ا8قتصاد ال&وطني،

مختلف القطاعات ا8قتصادية وھو ما يضيع عل&ى الخزين&ة  حيث تشمل  ،يرة في الجزائركب

وخيم&&ة م&&ن الناحي&&ة المالي&&ة وا8قتص&&ادية  اً تخل&&ف آث&&ار أنھ&&اإض&&افة إل&&ى  ،ھام&&ةمب&&الغ مالي&&ة 

مكافحت&ه و8 يت&أتى ذل&ك إ8 م&ن خ&7ل ف&رض رقاب&ة الدولة  ينبغي علىذلك لو ،وا8جتماعية

وھ&و م&ا س&يتم بالتأكد من صحة وصدق تص&ريحات المكلف&ين بالض&ريبة تقوم جبائية محكمة 

  . التطرق إليه من خ7ل الفصل الثالث

  

  

  

 

  



  

  
  :نيـل الثاـالفص

  
  الرقابة الجبائية في الجزائر
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  :مقدمة الفصل

سلبية على المستوى المالي وا�قتصادي وا�جتماعي  اً يخلف التھرب الضريبي آثار       

م""ن الم""وارد  مھ""ا بحي""ث ي""ؤدي إل""ى ا'ض""رار بالخزين""ة العمومي""ة نتيج""ة حرمانھ""ا م""ن ج""زء

ل المالية ويترتب عن ذلك اخت0ل التوازن المالي للدولة واللجوء إلى الوسائل ا-خ"رى للتموي"

، حي"ث كما يؤدي إلى اخت0ل المنافسة ا�قتص"ادية وانتش"ار التف"اوت ف"ي الطبق"ات ا�جتماعي"ة

ولبل"وغ ذل"ك ك"ان م"ن الض"روري  ،وا-س"اليبتسعى الدولة جاھدة لمكافحته بمختل"ف الط"رق 

 عل""ى الدول""ة إتب""اع رقاب""ة جبائي""ة فعال""ة م""ن خ""0ل نظامھ""ا الض""ريبي المطب""ق بمختل""ف أدوات""ه

ن التأكد من تطابق ما تم التصريح ب"ه م"ع م"ا ت"م التوص"ل إلي"ه م"ن نت"ائج وفق"اً والتي تمكنھا م

للسياسة الض"ريبية والتش"ريع الض"ريبي وھ"و م"ا س"يتم معالجت"ه ف"ي ھ"ذا الفص"ل ض"من ث0ث"ة 

  :مباحث ھي

  .طار القانوني للرقابة الجبائية 'ا :المبحث ا-ول -

               . مفھوم الرقابة الجبائية ومبادئھا :المبحث الثاني -

 . وأشكالھا للرقابة الجبائية الھياكل التنظيمية: المبحث الثالث -
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  ا�طار النظري للرقابة الجبائية: المبحث ا�ول

  

حيث يخول  ،تعتبر الرقابة الجبائية أھم وسيلة وقائية لمكافحة ظاھرة التھرب الضريبي       

ت الرقاب"ة م"ن خ"0ل ا�ط"0ع والتأك"د م"ن  ص"دق المشرع الجبائي لFدارة الجبائي"ة ص"0حيا

وذل""ك نظ""راً لطبيع""ة النظ""ام الض""ريبي ال""ذي يم""نح  ،وص""حة تص""ريحات المكلف""ين بالض""ريبة

 تنظمھ"ا جبائية ذلك وفقاً -سس وتشريعاتيتم و للمكلف الحرية التامة في التصريح بمداخيله،

  .وتسھر على تطبيقھا ا'دارة الجبائية

  

  وأھدافھا وم الرقابة الجبائيةمفھ: المطلب ا�ول

ج"در بن"ا ا'ش"ارة إل"ى المفھ"وم الع"ام للرقاب"ة تقبل التطرق إلى مفھوم الرقابة الجبائي"ة          

لطبيعة العم"ل والنش"اط ال"ذي يق"وم ب"ه  حيث ظھرت الحاجة إلى الرقابة منذ القدم، وذلك نظراً 

تحرك"ات ا-م"وال والمب"اد�ت  ا-فراد لحس"اب الدول"ة أو الم"0ك م"ن خ"0ل تس"جيل ومراقب"ة 

إذ تس"مح الرقاب"ة التأك"د  وجميع  المعام0ت الخاصة بالنشاط ا�قتص"ادي وا-نش"طة ا-خ"رى،

انح"راف خط"أ أو  من أن العمل الذي تم مط"ابق لم"ا توق"ع أن يك"ون علي"ه والتع"رف عل"ى أي 

  .والعمل على تصحيحه

  مفھوم الرقابة الجبائية: الفرع ا�ول

ل المفھ""وم الع""ام للرقاب""ة يمك""ن تعري""ف الرقاب""ة الجبائي""ة عل""ى أنھ""ا فح""ص م""ن خ""0        

لتص""ريحات وك""ل س""ج0ت ووثـ""ـائق ومس""تندات المكلف""ين بالض""ريبة الخاضعيـ""ـن لھ""ا س""ـواء 

التأك""د م""ن ص""حة المعلوم""ات الت""ي تحتويھ""ا  بھ""دف ك""انوا ذوي شخص""ية طبيعي""ة أو معنوي""ة،

ص المكل"ف بھ"ذه العملي"ة أفض"ل الوس"ائل ل0س"تع0م علماً بأن يس"تعمل الش"خ ملفاتھم الجبائية،

ب"ل علي"ه أن يق"وم بعملي"ة مقارن"ة  ،وا�ستفسار وا'يضاح عن كل ما ھ"و م"دون بالتص"ريحات
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وبالت"الي التأك"د م"ن  ھو مصرح ب"ه والمعلوم"ات المتحص"ل عليھ"ا م"ن مص"ادر أخ"رى بين ما

   1.كلف بالضريبةة للممدى التطابق الموجود بينھما وكذلك النظر في الوضعية المالي

التحق"""ق م""ن ش"""مول الوع"""اء "كم""ا يعرفھ"""ا ال""دكتور حام"""د عب""د المجي"""د دراز بأنھ""ا           

ومن صحة القيم المالية لھ"ذه العناص"ر  الضريبي  للممول لكافة العناصر الخاضعة للضريبة،

نظ"ر ف"ي للمم"ول س"واء عن"د تحدي"د دي"ن الض"ريبة أو عن"د ال يوالتأكد من حقيقة المرك"ز الم"ال

، والرقابة الجبائية فرضت من قبل القانون والعدالة، فھي تخدم المكلف بحي"ث أنھ"ا 2"إسقاطھا

كما تخدم مصلحة الدولة عن طريق  ،تسمح بضمان تقسيم عادل للضريبة على كل المواطنين

ة تخض""ع للمراقب""ة بن""اء عل""ى المعلوم""ات جبائي""المقدم""ة ل""Fدارة ال التص""ريحاتأن التأك""د م""ن 

 والمتحص""ل عليھ""ا م""ن مص""ادر أخ""رى لھ""ا ع0ق""ة بنش""اط ل""ديھا مس""بقاً  ةادر الموج""ودوالمص""

لھ""ذا الس""بب يق""وم و، وذل""ك بھ""دف تص""حيح ا-خط""اء والمخالف""ات الت""ي ق""د يرتكبھ""ا المكل""ف،

بعملية مراقب"ة وفح"ص دقي"ق وعمي"ق يتماش"ى م"ع المعلوم"ات المقدم"ة  الجبائية ا'دارة أعوان

   . 3من طرف المكلف

وتع"رف  وھناك من الباحثين من يعتب"ر الرقاب"ة الجبائي"ة م"رادف للمراجع"ة الجبائي"ة،          

الفحص الشامل للوضعية الجبائية للمؤسسة بغرض مراقبة احترام الق"وانين  بأنھاھذه ا-خيرة 

الجبائية من جھ"ة وتعزي"ز ا-م"ن الجب"ائي م"ن منظ"ور السياس"ة المتبع"ة ف"ي التس"يير م"ن جھ"ة 

  .أخرى

الس"ابقة يمك"ن التوص"ل إل"ى تعري"ف ش"امل للرقاب"ة الجبائي"ة بأنھ"ا  ريفاتخ0ل التع من        

وسيلة تسعى من خ0لھا ا'دارة الجبائية للتأكد من صحة وس"0مة المعلوم"ات الم"دلى بھ"ا ف"ي 

 تص""ريحات المكلفي""ـن بالض""ريبة واكتش""اف ا-خط""اء وا�نحراف""ات الت""ي تح""ول دون تحقي""ق

ك الس""ريع للقض""اء عليھ""ا بفاعلي""ة تض""من ع""دم تكرارھ""ا ف""ي والتح""ر الض""ريبية، ا-ھ""داف

المستقبل بھدف المحافظة على حقوق الخزينة م"ن خ"0ل محارب"ة التھ"رب الض"ريبي وتحقي"ق 

  .العدالة الضريبية 

                                                 
                                          .                                          46المعارف، ا(سكندرية، الصفحة  ةعبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، منشا-  1
  . 222، الصفحة 1999حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، ا(سكندرية،  2

3 Philipe Colin et autres, Fiscalité et Entreprise, Librairie Viubert ,Paris, 1994, page 318. 
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  :دورين أساسيين ھمابمن خ0ل ما سبق نستنتج أن الرقابة الجبائية تقوم          

  . عليه من نتائج حصولا تم التم تقديره مطابق لم التأكد من أن ما -

  .اكتشاف ا-خطاء وا�نحرافات ومحاولة تصحيحھا وتفادي تكرارھا -

  أھداف الرقابة الجبائية: الثاني فرعال

بتطبيق الرقابة الجبائية بص"فتھا الجھ"از الفن"ي ال"ذي تخ"ول  الجبائيةتختص ا'دارة             

س"عياً  والرقابة عليھا وتحصيل الضرائب له مسؤولية تنفيذ التشريع الجبائي عن طريق فرض

  :لتحقيق أھداف الرقابة الجبائية  المتمثلة فيما يلي

  :والمالية ةقتصاديا-ھداف ا� -أو�َ 

 هأنواع"" الھ""دف ا-ساس""ي للرقاب""ة الجبائي""ة ھ""و مكافح""ة التھ""رب الض""ريبي بك""ل              

 الض"""ريبي ل"""Fدارة الجبائي"""ة القانوني"""ة الت"""ي يمنحھ"""ا المش"""رع بباس"""تعمال مختل"""ف ا-س"""الي

إي""رادات إض""افية للخزين""ة  وفيروت"" المحافظ""ة عل""ى ا-م""وال العمومي""ة م""ن الس""رقة والنھ""ب،و

 .رفاھية المجتمع تؤدي إلىو العام نفاقعود على ا�تالعمومية 

  :ا-ھداف القانونية -ثانياً 

   :ما يليفي ةف القانونياھدتمثل ا-ت          

شرعية وصحة مختل"ف العملي"ات المالي"ة المس"جلة ف"ي دف"اتر التحقق والبحث في مدى  -

  .تم التصريح به لFدارة الجبائية مع ماطابقھا تو نالمكلفي

ً التأكد من تنفيذ وتحصيل الضريبة وفق -  .جبائيللتشريع ال ا

مراقبة تطبيق القوانين والتشريعات وتعميمھا على جمي"ع ا-ش"خاص المكلف"ين بھ"ا م"ن  -

 .ن الحقوق التي يستفيدون منھااضمو جبائيةالخ0ل تأدية واجباتھم 
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 ً   :ا-ھداف ا'دارية -ثالثا

م""""ن خ""""0ل الخ""""دمات  جبائي""""ةت""""ؤدي الرقاب""""ة الجبائي""""ة دوراً ھام""""اً ف""""ي ا'دارة ال          

والمعلومات التي تقدمھا والتي تس"اھم بش"كل حي"وي وكبي"ر ف"ي زي"ادة الفعالي"ة وا-داء ويمك"ن 

  : 1التاليةالنقاط  من خ0ل تحديدھا

تس""اعد الرقاب""ة الجبائي""ة عل""ى إمكاني""ة كش""ف الثغ""رات القانوني""ة وال""نقص الموج""ود ف""ي  -

التش""""ريعات المعم""""ول بھ""""ا مم""""ا يس""""اعد ا'دارة الجبائي""""ة عل""""ى اتخ""""اذ ا'ج""""راءات 

  . وإيجاد حلول له ة لتفادي ذلك النقصيصحيحتال

 بأس"بابھا لمعرف"ة وا'لم"امتحديد ا�نحرافات وكشف ا-خطاء يس"اعد ا'دارة الجبائي"ة ف"ي ا -

  .ھا في الوقوعلتفادي وتقييم أثارھا وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة 

الض""رائب  أن""واعتس""مح عملي""ة الرقاب""ة الجبائي""ة بإع""داد ا'حص""ائيات الخاص""ة بجمي""ع  -

  .على المؤشرات ا�قتصادية ا-خرى هومدى تأثير التھرب الضريبيتقدير و

  :يةا-ھداف ا�جتماع - رابعاً 

  :المجتمع من خ0ل أھدافتحقيق  إلىتھدف الرقابة الجبائية   

تحقيق مبدأ العدالة والمساواة الجبائية بين المكلفين ف"ي تحم"ل الع"بء الض"ريبي، وھ"و  -

والتخفي"ف م"ن ح"دة التھ"رب  الجبائي"ةما يؤدي إل"ى زي"ادة الثق"ة ب"ين المكلف"ين وا'دارة 

   .الضريبي

ھمال أو تقص"ير ف"ي إسرقه أو بمختلف أشكالھا من  افات الممولينمنع محاو�ت انحر -

 .تطبيق الغرامات أو فرض العقوباتمن خ0ل  جبائيةأداء واجباتھم ال

  

  

                                                 
 . 36ة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، الصفحة نوي نجاة، فعالية الرقابة الجبائي 1



 الرقابة الجبائية في الجزائر                         الفصل الثاني                                                        

91 
 

  ھائأسباب الرقابة الجبائية ومباد :المطلب الثاني

م""ن  ص""احبھالتط""ورات ا�قتص""ادية وم""ا انتيج""ة  الرقاب""ة الجبائي""ة إل""ى اش""تدت الحاج""ة  

والتي تس"عى  التصريحيةالجبائية  ا-نظمةل ظفي يبي وخاصة تطور في مجال التھرب الضر

جبائي"ة م"ن ال وا'دارة عل"ى نح"و يخ"دم مص"الح المكلف"ين بالض"ريبة الجبائيةالرقابة  ترقية إلى

  . وتحقيق العدالة الضريبيةللضريبة  ا-ساسيةلمبادئ اخ0ل تطبيق 

  أسباب وجود الرقابة الجبائية: الفرع ا�ول

ب دع""ت إل""ى ض""رورة إيج""اد نظ""ام رق""ابي يق""وم بمراقب""ة تص""ريحات ھن""اك ع""دة أس""با  

  .التشريعات الجبائية تنفيذ المكلفين والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية ومراقبة

   :في التصريح بمداخيله بالضريبة حرية المكلف-أو�ً 

ام تص"ريحي الجزائري كغيره من ا-نظمة الجبائي"ة الحديث"ة نظ"الجبائي بما أن النظام          

المعلوم"ات المتعلق"ة بنش"اطه  تقديم يسمح للمكلف بالتصريح بمداخيله من تلقاء نفسه من خ0ل

على ش"كل تص"ريحات ل"Fدارة الجبائي"ة باعتبارھ"ا أس"اس لتحدي"د الوع"اء الض"ريبي  هومداخيل

حس"ب ، فوج"دت الرقاب"ة الجبائي"ة للتأكد م"ن ذل"كو ،ويفترض أنھا صحيحة ما لم يثبت العكس

تراق"ب ا'دارة الجبائي"ة التص"ريحات المكتب"ة ": ق"انون ا'ج"راءات الجبائي"ة من )1-18(دةالما

كتش"""اف ا-خط"""اء والت0عب"""ات الموج"""ودة فيھ"""ا والقي"""ام �م"""ن ط"""رف المكل"""ف بالض"""ريبة 

لرقاب"ة الجبائي"ة ھ"و ك"ون النظ"ام وج"ود اومن ھنا يتضح بأن السبب ا-ساس"ي ل، 1"بتصحيحھا

لمراقب"""ة ھ"""ذه  قانوني"""ة إيج"""اد وس"""يلة المش"""رع وج"""بألك ول"""ذ ،نظ"""ام تص"""ريحي ض"""ريبيال

  . الحقيقةلما ھو موجود في مطابقتھا صحتھا ووالتأكد من  التصريحات

  : ـ محاربة التھرب الضريبي ثانياً 

ن بالض""ريبة إل""ى التھ""رب م""ن دفعھ""ا ع""ن طري""ق التحاي""ل بش""تى ييس""عى بع""ض المكلف""         

لض""عف الرقاب""ة الجبائي""ة وقل""ة  رب الض""ريبي نظ""راً ح""دة التھ"" ادتدزاولق""د  ،الط""رق المختلف""ة

ض""خامة ھ""ذه الظ""اھرة وتوس""ع نطاقھ""ا وص""عوبة ى ل""إ ةبا'ض""افإمكانياتھ""ا البش""رية والمادي""ة 

                                                 
 . 10الصفحة ، مرجع سبق ذكره ،قانون ا(جراءات الجبائية 1
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الخزين"ة م"ن  حرم"انف"ي  تتمث"لآث"ار مالي"ة واقتص"ادية خطي"رة  م"ن  ترتب عنھ"اي ، وماقياسھا

ول""ذلك دع""ت  ،عي""ة وسياس""يةآث""ار اجتما كم""ا ين""تج ع""ن ھ""ذه الظ""اھرة  ،م""وارد مالي""ة ض""خمة

الضرورة إلى وجود آلية رقابية تھدف إلى المحافظة على حقوق الخزين"ة م"ن خ"0ل محارب"ة 

  .التھرب الضريبي

  مبادئ الرقابة الجبائية: الفرع الثاني

تھدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على ا-موال العامة من الض"ياع بمختل"ف أش"كاله         

ضريبي بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية وتوجيھھا لتحقيق أھ"داف وخاصة التھرب ال

ولكي ت"ؤدي الرقاب"ة الجبائي"ة وظائفھ"ا �ب"د م"ن ت"وفر المب"ادئ ا-ساس"ية لھ"ا  ،الدولة المنشودة

وع"دالتھا والعم"ل عل"ى ترقي"ة  تش"ريعاتهوالمتمثلة في إقامة نظام جبائي محك"م يتمي"ز ببس"اطة 

الحس الضريبي لدى المكلف بالض"ريبة وتحس"ين  إرساءإضافة إلى  ،وتطوير ا'دارة الجبائية

  . ع0قته با'دارة الجبائية

  : محكم ضريبيإقامة نظام  -أو�ً 

من بين المقومات ا-ساسية للرقابة الجبائية حيث تنعكس نوعية  الضريبييعتبر النظام       

فة عامة ومن بينھا النظام السلطة التشريعية في المجتمع على التشريعات التي تسنھا بص

قدر ما يتوفر لديھا من خبرات وكفاءات بقدر ما يستطيع الخبير الضريبي أن بف ،الضريبي

وبقدر ما يتأثر بالعوامل السياسية وا�قتصادية ، 1الضريبية أنظمتھايلمس الحبكة الفنية في 

يعود إلى عدم  كما أن التھرب الضريبي ،رأينا في الفصل التمھيديمثلما  ،وا�جتماعية

قوانين والتشريعات من حيث تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره ولذلك يجب الإحكام 

  :من خ0ل ما يلي الضريبيتحسين فعالية النظام 

  :ضريبيال التشريعـ تبسيط وتحسين  1

  تى يتسنى للمكلفين فھمهلضريبي حيتحقق ذلك من خ0ل تبسيط صياغة التشريع ا         

                                                 
 . 237، الصفحة مرجع سبق ذكرهحامد عبد المجيد دراز، المالية العامة،  1
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إضافة إلى إدراج  ،تكون القوانين والنصوص التشريعية واضحة وسھلة ا-سلوبن أ إذ يجب

م"""ذكرات توض"""يحية للق"""وانين الض"""ريبية بلغ"""ة بس"""يطة وس"""ھلة ف"""ي متن"""اول عام"""ة المكلف"""ين 

واقتن""اعھم ب""ه مم""ا ي""ؤدي بھ""م إل""ى  ض""ريبيال التش""ريعقلي""ل م""ن إحساس""ھم بتعق""د تبالض""ريبة لل

  .م التھرب منھابواجباتھم الضريبية وعد ا�لتزام

  :ـ تحقيق العدالة الضريبية 2 

تح"دد م"ن تمن المبادئ ا-ساسية للضريبة والنظام الضريبي و العدالة الضريبيةعتبر ت         

وإعادة التوزيع العادل للدخول والث"روات عل"ى أف"راد  ،الضريبي للعبء ا-مثلخ0ل التوزيع 

المجتم""ع  أف""راد تبط بم""دى تقب""ل واقتن""اعول""ذلك يص""عب قياس""ھا ويبق""ى تق""ديرھا م""ر ،المجتم""ع

م"ن خ""0ل  لض""ريبيةاوتس""عى الدول"ة إل""ى تحقي"ق العدال"ة  المطب"ق علي"هالجب""ائي بعدال"ة النظ"ام 

  :حيث يتضمن المفھوم المعاصر للعدالة الضريبية فرعين ،الرقابة الجبائية

الحالة العدالة ا-فقية ويقصد بھا أن تتم معاملة المكلفين المتساويين في الدخل و -

  .ا�جتماعية وا�قتصادية معاملة ضريبية متساوية 

لمكلفين الذين يحتلون مراكز لالعدالة العمودية تقتضي اخت0ف المعاملة الضريبية  -

  .مالية واجتماعية مختلفة

تطل""ب وج""ود نظ""ام ض""ريبي تطبي""ق الرقاب""ة الجبائي""ة يوبش""كل ع""ام يمك""ن الق""ول أن     

يق"وم بتص"حيح كم"ا  ،ق"ات العام"ة حس"ب مقدرت"ه التكليفي"ةيجعل ك"ل ف"رد يس"اھم ف"ي النفعادل 

إل""ى ش""مولية الرقاب""ة الجبائي""ة لكاف""ة  إض""افة، ل""دخولل الناتج""ة ع""ن التوزي""ع ا-ول""ي ةال0مس""اوا

  . المكلفين بالضريبة

  :تطوير ا'دارة الجبائيةوترقية  -ثانياً 

 إدارة جبائي"ة� يكفي لمحارب"ة التھ"رب الض"ريبي م"ا ل"م يرف"ق ب" الضريبين التشريع إ  

الض"ريبي � تق"ع عل"ى المش"رع الم"الي والمكل"ف وح"دھما وإنم"ا  ھربحيث أن تبعة الت ،فعالة

 الكف"اءةالتط"ور والت"ي يج"ب توفرھ"ا عل"ى مس"توى ع"ال م"ن  ،ي"ةجبائتقع كذلك على ا'دارة ال
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تھ"ا والتي تمكنھا م"ن أداء وظيف ،إضافة إلى توفرھا على ا'مكانيات البشرية والمادية ال0زمة

خب""رة وكف""اءة ف""ي ل""م  تك""ن ذات  إذامل""ة � تف""ي ب""الغرض االي""د الع أن ، إ�عل""ى أحس""ن وج""ه

المي""دان ول""ذلك فم""ن الض""روري العم""ل عل""ى الرف""ع م""ن كف""اءة الم""وظفين وتك""وين إط""ارات 

إض""افة إل""ى إج""راء تربص""ات  ،متخصص""ة ف""ي مج""ال الجباي""ة والض""رائب والمراقب""ة الجبائي""ة

ووضع برامج تكوينية تتماش"ى م"ع التجدي"دات الت"ي يش"ھدھا  جبائيةلموظفي وأعوان ا'دارة ال

تتمثل ا'مكانيات المادية في توفير الشروط ا-ساسية لFدارة الجبائية من لجبائي، كما النظام ا

إض"افة إل"ى ت"وفير أجھ"زة ا'ع"0م  ،ل"دى الم"وظفين جي"داً  أماكن عم"ل م0ئم"ة تعط"ي انطباع"اً 

كم"ا ينبغ"ي تحفي"ز م"وظفي ا'دارة الجبائي"ة م"ن خ"0ل رف"ع ، ةالحديث" ا�تص"الاSلي ووس"ائل 

  . أجورھم وتوفير الخدمات ال0زمة لھم

تعتمد الرقابة الجبائية على جملة من المبادئ ترتبط بالضريبة والنظام الضريبي  ينبغ"ي       

المرج""وة  ا-ھ""دافتحقي""ق  إل""ى الوص""ولولض""مان الس""ير الحس""ن للرقاب""ة الجبائي""ة توفرھ""ا 

 الجبائي""ة ا'دارةعف ي""ؤدي تعق""د وع""دم اس""تقرار النظ""ام الض""ريبي إض""افة إل""ى ض""،حي""ث امنھ

وقلة إمكانياتھا البشرية والمادية إلى ا�عتماد على نظام ضريبي غير فعال ويلقي بعبئ"ه عل"ى 

عل"ى ما يمتد إلى موظفي ا'دارة الجبائية مما يؤدي بھم إلى عدم الق"درة ك ،المكلفين بالضريبة

لمتھ"ربين م"ن دف"ع الض"ريبة ف"ي س"لوك لوب"ذلك تت"رك الحري"ة  ،لرقابة الجبائيةالجيد ل تطبيقال

  .كل الطرق المتاحة للتھرب دون وجود عقاب أو رادع وذلك نتيجة لضعف الرقابة الجبائية
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  في الجزائر ا�طار القانوني للرقابة الجبائية: نيالمبحث الثا

  

نين وتش""ريعات ت""نظم الض""ريبة وكيفي""ة الجزائ""ري عل""ى ق""وا الجب""ائي ن""ص المش""رع  

لحف"اظ ا من أج"ل منح ا'دارة الجبائية الحق في الرقابة الجبائية ، كمافرضھا وطرق تحصيلھا

ً سعيو ،من الضياع  على حقوق الخزينة عملية الرقابة الجبائية وضمان السير الحس"ن لتنظيم  ا

المراق""ب الجب""ائي والمكل""ف  يس""تند م""ن خ0ل""ه ك""ل م""ن المش""رع إط""اراً قانوني""اً  خ""ول لھ""ا لھ""ا

بالض""ريبة لقواع""د وأحك""ام تب""ين الحق""وق الممنوح""ة ل""Fدارة الجبائي""ة وإجراءاتھ""ا وتمن""ع ك""ل 

وتح"دد الحق"وق الممنوح"ة للمكلف"ين  ،تعسف يمكن أن يستعمل من طرف القائمين بھا من جھ"ة

يبي م""ن مخ""الفتھم للق""انون الض""ربالض""ريبة وواجب""اتھم والعقوب""ات الت""ي تف""رض عل""يھم ج""راء 

  .جھة أخرى

  

  حقوق ا�دارة الجبائية : المطلب ا�ول

تحت""اج ا'دارة الجبائي""ة إل""ى مجموع""ة م""ن الوس""ائل القانوني""ة تحم""ي التص""رفات الت""ي    

مراقب""ة  تس""ھيل عملي""ةو م""ن أج""ل التطبي""ق الجي""د و ،واجب""اتھم ةي""تأد أثن""اء الم""راقبينيمارس""ھا 

Fدارة الجبائية مجموعة من الحقوق وھيالتصريحات الجبائية خول المشرع الجزائري ل :  

  حق ا�ط+ع : ا�ولالفرع 

م""ن ق""انون الض""رائب  316إل""ى  309وھ""و ح""ق منص""وص علي""ه ف""ي الم""واد م""ن      

إذ يس"مح لھ"ا  ،الحقوق التي تتمتع بھ"ا ا'دارة الجبائي"ة من ويعتبر ،المباشرة والرسوم المماثلة

لجلب المعلومات وبالتالي الكش"ف ع"ن مختل"ف  با'ط0ع على مستندات وملفات المكلف سعياً 

وسيلة مساعدة للرقابة الجبائية التي بحوزة  دوفي ھذا ا'طار فإن حق ا'ط0ع يع ،المخالفات

حي"ث  ،1ا'دارة الجبائية للتأكد من صحة المعلومات المجمعة من دراسة الملف"ات والمس"تندات

-عوان ا'دارة الجبائية قص"د تأس"يس  يسمح":من قانون ا'جراءات الجبائية  48تنص المادة 
                                                 

  1  Thierry Lambert, le contrôle fiscale droit et pratique, op -cit, page 66. 
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وب"""ذلك يمك"""ن -ع"""وان ا'دارة  ،1"ح الوث"""ائق والمعلوم"""اتص"""فتبوع"""اء للض"""ريبة ومراقبتھ"""ا 

 إل"ى ويج"ب ا�ش"ارة   الجبائية أن يمارسوا ھذا الحق على ك"ل المؤسس"ات والھيئ"ات المماثل"ة

ال""ذين لھ""م رتب""ة  ةا'دارة الجبائي""م""ن ط""رف أع""وان  إ�أن ح""ق ا'ط""0ع � يمك""ن ممارس""ته 

  :ويخضع لحق ا'ط0ع كل من ،2مراقب على ا-قل

  :حق ا'ط0ع لدى ا'دارات العمومية -أو�ً 

م""ن ق""انون ا'ج""راءات الجبائي""ة عل""ى أن""ه � يمك""ن ب""أي ح""ال م""ن  46ت""نص الم""ادة   

ة لرقاب"ة الس"لطة ا'داري"ة ض"عا-حوال 'دارات الدولة والو�يات والبلديات والمؤسس"ات الخا

ي"ة ال"ذين يطلب"ون منھ"ا ا'ط"0ع عل"ى وث"ائق لسر المھني أمام أعوان ا'دارة الجبائن تحتج باأ

  . 3المصلحة التي توجد بحوزتھا

 ولتس""ھيل عملي""ة ا'ط""0ع يتع""ين عل""ى ھيئ""ات الض""مان ا�جتم""اعي أن ت""وافي س""نوياً         

مس"اعد طب"ي تب"ين ك"ل طبي"ب أو طبي"ب أس"نان أو قابل"ة أو  ع"نبكشف فردي  جبائيةال دارةا'

فيه رقم تسجيل المؤمن لھم والشھر ال"ذي دفع"ت في"ه ا-تع"اب والمبل"غ ا'جم"الي لھ"ا كم"ا ھ"ي 

 وكذا مقدار المبالغ المس"ددة م"ن قب"ل الھيئ"ة المعني"ة إل"ى الم"ؤمن ل"ه ،واردة في أوراق الع0ج

إذ يج"ب  ،ةكما يمكن لFدارة الجبائية ا'ط0ع عل"ى المعلوم"ات الت"ي بح"وزة الس"لطة القض"ائي

على ھذه ا-خيرة أن تطلع ا'دارة الجبائية على ك"ل المعلوم"ات الت"ي يمك"ن أن تحص"ل عليھ"ا 

والت""ي م""ن ش""أنھا أن تس""مح ب""افتراض وج""ود غ""ش مرتك""ب ف""ي المج""ال الجب""ائي س""واء كان""ت 

  .4مدنية أو جزائية

  :حق ا'ط0ع لدى الھيئات المالية -ثانياً 

  ا'ط0ع لدى مختلف الھيئات في حقال'دارة الجبائية الجبائي -عوان ا المشرعخول       
من قانون الضرائب المباش"رة  312المادة  نص المالية من بنوك ومؤسسات التأمين من خ0ل

أن البنوك والھيئات المالية ملزم"ة ب"إط0ع ا-ع"وان المحقق"ين أثن"اء أدائھ"م ":والرسوم المماثلة

                                                 
 . 34، الصفحة  2009اءات الجبائية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، سنة قانون ا(جر 1
 ).2009محدثة إلى غاية قانون المالية لسنة (من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  309المادة  2
 . 34من قانون ا(جراءات الجبائية، الصفحة   46المادة  3
 . 37، الصفحة نفس القانونمن  47المادة  4
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كم"ا يج"ب عل"ى  ،1"ة ومس"تندات ا'ي"رادات والنفق"اتلمھامھم على كل الدفاتر والوثائق الملحق

بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير م"وطنين ف"ي  صكوكاً المؤسسات البنكية التي تصدر 

ع""ن س""ندات ال""دفع ھ""ذه إل""ى مديري""ة الض""رائب  ش""ھرياً  مقراتھ""ا أو وكا�تھ""ا أن ترس""ل كش""فاً 

 للبن"وك ا�عت"راض عل"ى ذل"ك بحج"ةو� يج"وز  ،بالو�ية التي تتبع دائرة اختصاصه ا'قليم"ي

  . كشف السر المھني عدم

 ً   : حق ا'ط0ع لدى المؤسسات الخاصة-ثالثا

يتعين على جميع المتصرفين في ا-موال وغيرھم من التجار الذين تتمثل مھن"تھم ف"ي    

ك"ان غرض"ھا أن تق"دم  وكذا جميع التجار وجميع الشركات أي"اً  ،دفع ا'يرادات عن قيم منقولة

ال"دفاتر الت"ي ي"نص عل"ى مس"كھا الق"انون التج"اري  ا'دارة الجبائي"ة مراقب"يل طلب من عند ك

يم""ارس الح""ق ف""ي و ،وك""ذا جمي""ع ال""دفاتر والوث""ائق الملحق""ة ومس""تندات ا'ي""رادات والنفق""ات

ا'ط0ع لغرض الحصول على معلومات تكمل المعلومات الموج"ودة بح"وزة ا'دارة الجبائي"ة 

 ،ق المعلومات المصرح بھا من ط"رف المكل"ف المعن"ي بالرقاب"ةوالتأكد من مدى صحة وصد

م"ن ق"انون  62حق ا'ط0ع من خ0ل نص المادة  رفضفرض المشرع عقوبة على فقد ولذا 

 دج 50.000إل"ى دج  5.000يعاقب بغرامة جبائي"ة يت"راوح مبلغھ"ا م"ن ":ا'جراءات الجبائية

لمس"""تندات والوث"""ائق او ح"""ق ا'ط"""0ع عل"""ى ال"""دفاتر ت"""رفض م"""نح ك"""ل ش"""خص أو ش"""ركة 

قب"ل  والتي يتعين عليھا تقديمھا وفقا للتش"ريع أو تق"وم ب"إت0ف ھ"ذه الوث"ائق  المنصوص عليھا

  .2"اSجال المحددة لحفظھاانقضاء 

  المعاينةفي حق ال: الفرع الثاني

البحث عن المعلوم"ات الجبائي"ة والش"ك ف"ي وج"ود عملي"ات تدليس"ية  ةفي إطار مباشر   

الجبائي"ة  الجب"ائي ل"Fدارة المش"رع خصم"ن ص"حة المعلوم"ات المص"رح بھ"ا ي"ربغية التأك"د و

كما يمكنھا م"ن حج"ز ك"ل الوث"ائق والمس"تندات وال"دعائم ، الحق في الزيارة والمعاينة الميدانية

نھا أن تب""رز التص""رفات الھادف""ة إل""ى ال""تخلص م""ن الوع""اء أأو العناص""ر المادي""ة الت""ي م""ن ش""

                                                 
 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1الفقرة  312المادة  1
 . 47الصفحة  مرجع سبق ذكره، من قانون ا(جراءات الجبائية، 62المادة  2
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أنه � يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إ� ب"أمر م"ن رئ"يس  إ� ،والمراقبة ودفع الضريبة

أن الح"ق ف"ي  وتج"در ا'ش"ارة إل"ى  ،1أو قاض يفوض"ه ھ"ذا ا-خي"ر المحكمة المختصة إقليمياً 

م""ن  35مفص""لة وف""ق ن""ص الم""ادة ھ""ي و ،ظم""ةتلق""وانين ص""ارمة ومن وفق""اً  ق""د وض""عالمعاين""ة 

 معاين"""ةإل"""ى ع"""دم أھمي"""ة ھ"""ذه ال امھ"""احي"""ث ي"""ؤدي ع"""دم احتر ،2008ق"""انون المالي"""ة لس"""نة 

  .بالضريبة وا'جراءات الناتجة عنھا وذلك لضمان حقوق المكلفين

  حق استدراك ا�خطاء: الفرع الثالث

 'عادة النظر جبائيةيتمثل حق استدراك ا-خطاء في ا'مكانية الممنوحة لFدارة ال         

دة في حالة تقديم المكلف وذلك بتعديلھا أو فرض ضرائب جدي ،في فرض الضريبة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  327لمادة ا لنص لمعلومات ناقصة أو خاطئة طبقاً 

يجوز استدراك كل خطأ يرتكب سواء في نوع الضريبة أو مكان فرضھا بالنسبة  :"المماثلة

 ويحدد ا-جل القانوني ،2"-ي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طريق الجداول

المتاح �ستدراك ا-خطاء المتاح لFدارة الجبائية بأربع سنوات للقيام بتحصيل جداول 

أو تطبيق  ،الضريبة التي يقتضيھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضريبة

ء فوق أربع ويمكن أن تمتد استثنا ،العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس الضرائب المعنية

  .لحا�ت، وخاصة أثناء اكتشاف مظاھر التھرب الضريبيسنوات في بعض ا

  حق الرقابة والتحقيق: الفرع الرابع

يعتبر حق الرقابة من أھم الص0حيات الممنوحة لFدارة الجبائية للتأكد من صحة   

  :ما يلي خ0لويتم ذلك من  ،بالضريبة وصدق المعلومات المقدمة في تصريحات المكلفين

نقطة غير واضحة في التصريحات المكتتبة من خ0ل  طلب المعلومات حول أي -

وفي حالة عدم الرد ، توجيه استبيان في شكل مجموعة من ا-سئلة ترسل إلى المكلف

  .تعميق البحث وطلب التوضيحات الجبائية يمكن لFدارة

                                                 
 . 2008من قانون المالية لسنة  35المادة  1
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1فقرة  327المادة  2
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طلب التوضيحات حول نقطة معينة من التصريح العام عند الشك في عدم تجانس  -

  .نة والسنوات السابقة لھاالتصريحات لسنة معي

كم"""ا خ"""ول المش"""رع الجب"""ائي لمراقب"""ي ا'دارة الجبائي"""ة ح"""ق التحقي"""ق ف"""ي ملف"""ات المكلف"""ين 

  :بالضريبة من خ0ل المادتين التاليتين

إج"راء  م"ن ق"انون الض"رائب المباش"رة والرس"وم المماثل"ة والت"ي ت"نص عل"ى 190المادة  -

   .ةالضريب وعاء للتأكد من بالضريبةتحقيق في محاسبة المكلفين 

م"ن ق"انون الض"رائب المباش"رة والت"ي ت"نص عل"ى إج"راء تحقي"ق معم"ق ف"ي  139المادة  -

مجمل الوضعية الجبائي"ة يھ"دف إل"ى مراقب"ة م"دى التج"انس ب"ين الم"داخيل المص"رح بھ"ا 

  .وأفراد أسرته  لمكلفلالممتلكات الشخصية ، إضافة إلى والوضعية المالية

تمكنھ"ا م"ن ممارس"ة عملي"ة الرقاب"ة  ري لFدارة الجبائية حقوقاً خول المشرع الجبائي الجزائ  

  .ھذه العملية إجراءات ونتائج تباع ھذه ا'جراءات يؤدي إلى بط0ناوعدم  ،الجبائية

  واجبات المكلفين بالضريبة وحقوقھم : المطلب الثاني

ة وضمانات تسمح بحماية المكلف بالضريب يمنح المشرع الجبائي الجزائري حقوقاً   

لما يخوله  وا'جراءات نظراً  قوانينفي تطبيق ال لتعسفة واجبائيا'دارة الأعوان من تسلط 

ولكي يستفيد المكلف من ھذه الحقوق أوجب  ،في إطار أداء وظيفتھمالمشرع من حقوق  ملھ

  .عليه المشرع ا�لتزام بمجموعة من الواجبات وعدم ا'خ0ل بھا 

  لضريبةواجبات المكلفين با: الفرع ا�ول

  .محاسبية ھما جبائية وا-خرىاخضع المكلف بالضريبة إلى نوعين من الواجبات أحدي     

  الواجبات الجبائية-أو�ً 

  :القيام بالتصريحات التالية بالضريبة يلزم المشرع الجبائي المكلفين  

  



 الرقابة الجبائية في الجزائر                         الفصل الثاني                                                        

100 
 

  :ـ التصريح بالوجود 1

و الض"ريبة عل"ى يترتب على كل مكلف جديد خاضع للضريبة على ال"دخل ا'جم"الي أ  

ً ا-ول""ى لبداي""ة نش""اطه تص""ريح أرب""اح  الش""ركات أن يق""دم خ""0ل الث0ث""ين يوم""اً  ب""الوجود إل""ى  ا

المكل""ف، إض""افة إل""ى  وعن""واناس""م ولق""ب يح""دد في""ه  مفتش""ية الض""رائب الت""ابع لھ""ا إقليمي""اً 

  . لمحللالرئيسي  رالضرورية لطبيعة نشاطه والمق المعلومات

  :لث0ثية لرقم ا-عمالـ التصريحات الشھرية أو ا 2

والخاض"عين للض"رائب والرس"وم التص"ريح  ،يجب على المكلفين الممارسين لنشاط م"ا  

حسب طبيع"ة المؤسس"ة  برقم أعمالھم خ0ل كل شھر أو ث0ثي لدى المصالح المختصة إقليمياً 

ملح"ق مثلم"ا يوض"حه ال) 50Gسلس"لة(الش"ھري التص"ريح  اكتت"اب يج"ب م"ث0ً ف ونوع النش"اط،

لف""رض الض""ريبة ف""ي العش""رين يوم""ا للنظ""ام الحقيق""ي  بالنس""بة للمؤسس""ات التابع""ة )01(رق""م 

، كما يتعين على المكلفين بالض"ريبة الخاض"عين للنظ"ام المبس"ط اكتت"اب ا-ولى للشھر الموالي

والرس"م عل"ى النش"اط المھن"ي  ،)أجور(تصريحاتھم فيما يخص الضريبة على الدخل ا'جمالي

للش"ھر الم"والي للث0ث"ي الم"دني خ0ل العشرين يوم"ا ا-ول"ى المضافة  وكذا الرسم على القيمة

إل"ى قباض"ة الض"رائب الت"ي  ھ"ذا التص"ريح  ميقدحيث يتم ت ،1تم فيه تحقيق رقم ا-عمال الذي

  .ليتم من خ0له تحصيل دين الضريبة لفلھا مقر المكيتبع 

  :ـ التصريح السنوي با-رباح والنتائج3

 با-رب"اح والنت"ائج ا'جماليالتصريح اكتتاب المكلفين بالضريبة ألزم المشرع الجبائي   

حت""وي ھ""ذه يو ،نةم""ن ك""ل س"" ري""لاب أولقب""ل ) 02(ملح""ق رق""م ال كم""ا يوض""حه )1-جسلس""لة (

  :ما يلي التصريح على

  .العناصر الضرورية لتحديد الدخل الخاضع للضريبة  -

 .قيمة ا-رباح الخاضعة ل0قتطاع الضريبي -

                                                 
     2009الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المديرية العامة للضرائب، مديرية العFقات العمومية واEتصال، منشورات الساحل، سنة  1

  . 77-76الصفحة
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  .ذين يعتبرون جبائياً تحت كفالة المكلف بالضريبةقائمة ا-شخاص ال -

  .ومختلف ا-عباء والتكاليفوثائق ا'ثبات الجبائية المتعلقة بعمليات النشاط  -

عل""ى يج""ب و ،ا'دارة الجبائي""ة وترس""ل إل""ىتح"رر ھ""ذه التص""ريحات عل""ى مطبوع""ات خاص"ة 

  .ا�لتزام بھا بعدلمكلف بالضريبة ل مفتش الضرائب أن يسلم وص0ً 

  :ـ التصرح بالتنازل أو التوقف عن النشاط  4

في حالة التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط يل"زم المكلف"ون بالتص"ريح ع"ن ذل"ك   

أيام ابتداء من تاريخ التوقف عن النش"اط وف"ي حال"ة التن"ازل ي"تم اكتت"اب تص"ريح ) 10(خ0ل 

ل""ة الوف""اة فيتع""ين عل""ى ذوي أم""ا ف""ي حا ،بالتن""ازل يتض""من ت""اريخ التن""ازل وبيان""ات المتن""ازلين

  .1من تاريخ الوفاة اً اعتبار أشھر )06(الفقيد التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة في أجل

   : ـ وضع رقم التعريف ا'حصائي 5

  جمل"ة م"ن ا'ج"راءات تھ"دف إل"ى محارب"ة التھ"رب 2002تضمن ق"انون المالي"ة لس"نة         

المتعلق"ة  رقم تعريف إحصائي يبرز في كل الوثائق بوضع ينالضريبي من أھمھا إلزام المكلف

الموجھ""""""ة إل""""""ى ا-ش""""""خاص أو ا'دارات أو المص""""""الح العمومي""""""ة المتعام""""""ل بنش""""""اطھم و

ع"دم ا�لت"زام بوض"ع ھ"ذا يؤدي و ر الجبائي للملفات الجبائية،ويھدف إلى تسھيل التسيي،2معھا

   :3ن الحقوق التاليةالرقم أو التصريح بمعلومات خاطئة عنه إلى حرمان المكلفين م

  . ـ تسليم شھادات ا'عفاء من الرسم على القيمة المضافة    

  .الضرائبـ تسليم مستخرجات من جداول     

  . ـ منح تأجي0ت قانونية عن دفع الحقوق والرسوم    

  

                                                 
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  133المادة  1
 .2002ن قانون المالية لسنةوالمتضم 2001سبتمبر  22المؤرخ في  01- 21من القانون  35المادة  2
  . 84الصفحة الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سبق ذكره، 3
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  :الواجبات المحاسبية  -ثانياً   

 ةخ""0ل مس""ك محاس""بيج"ب عل""ى المكلف""ين احت""رام المب""ادئ المحاس""بية والتقي""د بھ""ا م""ن   

كم"ا أوج"ب المش"رع الجزائ"ري عل"ى ك"ل  ،للمخط"ط ال"وطني المحاس"بي صحيحة ودقيقة طبقاً 

  : إمساك الدفاتر المنصوص عليھا في القانون التجاري وھي تجارياً  من يزاول نشاطاً 

  :ـ دفتر اليومية  1

لت"ي عبارة عن دفتر مرقم ومخت"وم م"ن قب"ل المحكم"ة المختص"ة تس"جل في"ه العملي"ات ا  

حي"ث أن ك"ل ش"خص طبيع"ي أو معن"وي ل"ه ص"فة الت"اجر  ،تقوم بھا المؤسسة بتواريخ متتابعة

بي"وم عملي"ات نش"اط المؤسس"ة بانتظ"ام وم"ن دون  ملزم بمسك دفتر اليومي"ة ويس"جل في"ه يوم"اً 

  .العمليات مختلف بإثبات صةإضافة إلى أرفاق المستندات الخا ،ترك فراغ أو شطب

  : ـ دفتر الجرد 2

  ا-ص"ول م"رة عل"ى ا-ق"ل خ"0ل الس"نة، حي"ثيجب على التجار القي"ام بج"رد عناص"ر         

  عل"ى ك"ل ش"خص طبيع"ي أو معن"وي يحم"ليجب " : أنه قانون التجاريالمن  10تنص المادة 

 ل كاف""ة حس""اباتهقف""ج""رد عناص""ر أص""ول وخص""وم مقاولت""ه وي ص""فة الت""اجر أن يج""ري س""نوياً 

  ، 1"ئر وا-رباح بدفاتر الجردبقصد إعداد الميزانية وحساب الخسا

  : تـ حفظ الدفاتر وسندات المراس0 3

 والوث""ائق الثبوتي""ة لھ""ا ا�حتف""اظ بال""دفاتر المحاس""بية المكل""ف يل""زم المش""رع الجزائ""ري  

للم""ادة  وطبق""اً  ،س"نوات )10(إض"افة إل""ى المس""تندات المش"ار إليھ""ا ف""ي الق"انون التج""اري لم""دة 

ابتداء م"ن  جب ا�حتفاظ بسندات المراس0ت طيلة نفس المدةمن القانون التجاري فأنه ي )12(

ؤدي إل"ى رف"ض المحاس"بة ي"كما أن أي إخ"0ل بھ"ذه الش"روط الس"ابقة ال"ذكر  ،تاريخ تحريرھا

  . للواجبات المحاسبية ن المكلف يعتبر مخالفاً إمن قبل المحققين وبالتالي ف

  

                                                 
 . 5الصفحة  مرجع سبق ذكره،تجاري،لمن القانون ا 10المادة  1
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  حقوق المكلفين بالضريبة : الفرع الثاني

ة ا�لتزام بالواجبات الس"ابقة ال"ذكر م"نح المش"رع الجب"ائي مجموع"ة م"ن الحق"وق نتيج         

، ومنھ"ا م"ا ھ""و متعل"ق ب""إجراءات للمكلف"ين بالض"ريبة منھ""ا م"ا ھ"و متعل""ق ب"إجراءات التحقي""ق

  .التقويم 

  :الضمانات المتعلقة بالتحقيق -أو�ً 

احترامھ"ا  الم"راقبينل"ى ج"ب عتوييتمتع المكل"ف بالض"ريبة بض"مانات متعلق"ة ب"التحقيق        

وم"ن أھ"م ھ"ذه  ،كما أن ا'خ"0ل بھ"ا ي"ؤدي إل"ى بط"0ن التحقي"ق وإلغ"اء النت"ائج المترتب"ة عن"ه

  :الضمانات ما يلي

  :ـ ا'ع0م المسبق1

قب"ل الش"روع ف"ي عملي"ة التحقي"ق م"ن خ"0ل إرس"ال إش"عار  يجب إع0م المكلف مس"بقاً   

ال"ذي ي"نص عل"ى و ،يثاق المكل"ف بالض"ريبةبميرفق  )03(ملحق رقمال كما يوضحه  بالتحقيق

 بالنس"بةأي"ام ) 10(للتحضير ق"درھاوواجباته على أن يستفيذ المكلف بالضريبة من مدة  هحقوق

م"ن  ابت"داءً  الشاملة لوضعية الجبائيةلالتحقيق المعمق  بالنسبة يوماً  )15(و ،لتحقيق المحاسبيل

  .1ا'شعارھذا تاريخ است0م 

  :بمستشار أو وكيل ـ الحق في ا�ستعانة 2

 2لك""ل مكل""ف بالض""ريبة الح""ق ف""ي أن يس""تعين أثن""اء التحقي""ق بمستش""ار م""ن اختي""اره   

م"ن ق"انون  )12(الم"ادة  أن إل"ى ا'شارةوتجدر  ،أو محاسباً  أو خبيراً  ويمكن أن يكون محامياً 

 على ا�ستعانة بمح"افظي الحس"اباتتجبر الشركات والمؤسسات  2005لسنة  المالية التكميلي

يمك"ن للمكل"ف حض"ور المناقش"ة إل"ى كم"ا  المعتمدين بھدف مسك محاسبة قانونية ومضبوطة،

  .جانبه للرد على ا�ستفسارات وإعطاء التوضيحات 

  

                                                 
 . 14الصفحة  ،2008المديرية العامة للضرائب، منشورات  ،وزارة الماليةميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة  1
 . 2002 ةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسن 320لمادة ا 2
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  :ـ تحديد مدة التحقيق3 

� يمكن تحت طائلة بط"0ن ا'ج"راءات أن تتع"دى م"دة التحقي"ق بع"ين المك"ان ف"ي              

وطبيعة نش"اط  لرقم ا-عمال المحقق سنوياً  بية آجا� محددة طبقاً التصريحات والوثائق المحاس

فمث0 بالنسبة لمؤسسة تأدية الخدمات إذا كان رقم أعمالھ"ا الس"نوي المص"رح ب"ه �  ،المؤسسة

أم""ا إذا ك""ان رق""م  ،بأربع""ة أش""ھر قح""دد م""دة التحقي""تدج لك""ل س""نة مالي""ة  1.000.000يتع""دى 

دج لكل سنة مالية محقق فيھ"ا فتح"دد  5.000.000من وأقل  دج 1.000.000أعمالھا يتعدى 

الوض"عية الجبائي"ة � يمك"ن أن لمجم"ل في حالة التحقيق المعم"ق  أما.1أشھر 6مدة التحقيق ب 

تمتد فترة التحقيق فوق سنة من تاريخ اس"ت0م ا'ش"عار ب"التحقيق إ� ف"ي حال"ة اكتش"اف ط"رق 

  .ومناورات تدليسية 

  :قيقـ عدم إمكانية تجديد التح 4

عن"د انتھ""اء التحقي""ق الخ""اص بفت""رة معين""ة فإن"ه � يمك""ن للمراق""ب إج""راء تحقي""ق جدي""د   

لنفس الفترة أو لنفس الضرائب والرسوم إ� في حالة وجود معلومات ناقص"ة أو خاطئ"ة أثن"اء 

  .مناورات تدليسةالمكلف لطرق واستعمال اكتشاف التحقيق أو 

   :مالضمانات المتعلقة بإعادة التقوي-ثانياً 

تتمث""ل الض""مانات المرتبط""ة بممارس""ة ح""ق إع""ادة التق""ويم ف""ي إع""0م المكل""ف بنت""ائج   

  .الطعن  والحق في الرد أو حقيقالت

  : ـ التبليغ بإعادة التقويم1

يج""ب عل""ى ا'دارة الجبائي""ة عن""د ا�نتھ""اء م""ن عملي""ة التحقي""ق إب""0غ المكل""ف بنت""ائج          

بم"ا في"ه  ويجب أن يك"ون ھ"ذا ا'ش"عار مفص"0ً  ،ويماتغياب التق حالة التحقيق وذلك حتى في

إع""ادة تش""كيل أس""اس ف""رض بفھ""م طريق""ة لمكل""ف بالض""ريبة لبطريق""ة تس""مح  الكفاي""ة ومحل""0ً 

  .قبوله أو تقديم م0حظاتهالمطبقة عليه للتمكن من الرد من خ0ل الضريبة 

                                                 
 . 19ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة ، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1
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    :حق الرد -2

ح"ول إع"ادة  رأي"ه وم0حظات"هل تقديم للمكلف الرد على إعادة التقويم من خ0يحق             

ج"ل أقص"اه أف"ي ، كما يمكنه طلب توضيحات شفوية حول مضمون التبلي"غ أو ا'ش"عار التقويم

، ويتم تأسيس الض"ريبة وفي حالة عدم الرد في اSجال المحددة يعتبر القبول ضمنياً  ،يوماً  40

ك"ن الرج"وع فيھ"ا م"ن قب"ل على ا-س"اس ال"ذي ت"م تبليغ"ه وتص"بح ھ"ذه الض"ريبة نھائي"ة و� يم

   .  ا'دارة

  : حق الطعن -3

لمكل"ف بالض"ريبة والت"ي يس"تطيع م"ن ليعد الحق في الطعن من أھم الحقوق الممنوح"ة   

يم أو ت"م التعس"ف ف"ي حق"ه ي"'ع"ادة التق خ0لھا أن يضمن حقوقه إذا تبين أنه قد أخض"ع ج"وراً 

  : الطعن على ث0ثة مستويات يتمكلي ويمكن أن الطلب التخفيض الجزئي أو  لمن خ0

  :ـ الطعن ا'داري  أ

يمك""ن للمكل""ف بالض""ريبة أن يلج""أ إل""ى م""دير البح""ث والمراجع""ات أو م""دير كبري""ات   

 الشركات أو المدير الو�ئي للض"رائب أو رئ"يس البح"ث والمراجع"ات ك"ل حس"ب اختصاص"ه

ويق""در ك""ل م""نھم  ،اللنظ""ر ف""ي الص""عوبات الت""ي تنش""أ خ""0ل التحقي""ق أو النت""ائج المترتي""ة عنھ""

  .دراسة الشكاوى في أجل أربعة أشھر ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى

   :ـ الطعن النزاعي ب

يتمت""ع لص""يانة حق""وق المكلف""ين بالض""ريبة، حي""ث  يعتب""ر ھ""ذا الن""وع م""ن الطع""ن ض""ماناً   

وض"عت فيھ"ا ج"داول الت"ي المكلف بأجل ينقصني في آخر ديسمبر من الس"نة الت"ي تل"ي الس"نة 

أو ال"دفع  ،ية للتحصيل ويمكن للمكل"ف أن يل"تمس وف"ق تحص"يل الض"ريبة المتن"ازع فيھ"االتسو

  .1ويتم تقسيم لجان الطعن حسب مبلغ الضريبة على ث0ثة مستويات كما يلي ،المؤجل

                                                 
 . 32ـ  31ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الصفحة  1
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 لجن""ة الطع""ن ف""ي الض""رائب المباش""رة والرس""م عل""ى القيم""ة المض""افة عل""ى مس""توى ال""دائرة  •

 .دج أو يساويھا 500.000غ الضريبة وتكون مختصة عندما � يتعدى مبل

  لجن""ة الطع""ن ف""ي الض""رائب المباش""رة والرس""م عل""ى القيم""ة المض""افة عل""ى مس""توى الو�ي""ة  •

دج ويس"""اوي أو يق"""ل ع"""ن  500.000وتك"""ون مختص"""ة عن"""دما � يزي"""د مبل"""غ الض"""ريبة ع"""ن 

 .دج  2.000.000

مض"افة، وتخ"تص عن"دما لجنة الطعن المركزية في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة ال  •

  .   دج  2.000.000يتجاوز مبلغ الضريبة 

  :ـ الطعن الو�ئي ج

للطعن الو�ئي م"ن  انلج إحداثعلى  2008من قانون المالية لسنة  38نصت المادة          

اج""ل الب""ث ف""ي الطع""ون المقدم""ة م""ن ط""رف المكلف""ين بالض""ريبة الت""ابعين لمديري""ة الش""ركات 

ً إقليمي"أم"ام الم"دير ال"و�ئي للض"رائب المخ"تص  مكل"ف أن يق"دم طعن"اً يمكن لل الكبرى، وبذلك  ا

مع إرف"اق ھ"ذا الطع"ن بنس"خة م"ن الج"دول ال"ذي يح"دد الض"رائب والرس"وم المتنازع"ة حولھ"ا 

ك""ذا جمي""ع الوث""ائق التبريري""ة ل""ذلك، كم""ا يمك""ن الطع""ن ف""ي ا-حك""ام الص""ادرة ع""ن الجھ""ات و

ن الش"""روط المنص"""وص عليھ"""ا ف"""ي ق"""انون ع"""ن طري"""ق ا�س"""تئناف ض"""م ا'داري"""ةالقض"""ائية 

  .المدنية  ا'جراءات

أن كل الوسائل السابقة ال"ذكر عب"ارة ع"ن ط"رق للمكل"ف بالض"ريبة للتعبي"ر ع"ن رفض"ه       

 بالض"ريبة إ� أن المكلفين ،لكل التجاوزات وا-خطاء الممارسة من قبل ا'دارة الجبائية ضده

لھ"""م وخاص"""ة فيم"""ا يتعل"""ق ب"""إجراءات  � يزال"""ون يش"""تكون م"""ن ض"""عف الحق"""وق الممنوح"""ة

ف"ي والت"ي تس"تفيد منھ"ا ا'دارة الجبائي"ة وخاص"ة  ،والفصل ف"ي الطع"ون المنازعات الضريبية

إل"ى غاي"ة الفص"ل ف"ي  التحقي"ق عملي"ة حقوق والغرامات الناتج"ة ع"نالرفض تأجيل دفع  حالة

  .المنازعات الضريبية 
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  الجبائية وأشكالھالھياكل التنظيمية للرقابة ا: لثالمبحث الثا

  

إثر ا'ص"0حات الجبائي"ة الت"ي  اً كبير اً الھياكل التنظيمية للرقابة الجبائية تطور شھدت         

 ةم""ن خ""0ل إص""0ح وتط""وير ھياك""ل ا'دار 1992عرفھ""ا النظ""ام الض""ريبي الجزائ""ري س""نة 

 س""عياً  1998س""نة م""ن  نط0ق""اً ا جدي""دة رقابي""ة وھياك""ل، إض""افة إل""ى اس""تحداث أن""واع الجبائي""ة

   .مكافحة التھرب الضريبي ھا فيالرقابة الجبائية وتدعيم آليات لتطوير

  

  ووظائفھاأجھزة الرقابة الجبائية : المطلب ا�ول

سعت الدولة إلى تطوير وتنظيم أجھزة وھياكل الرقابة الجبائية لضمان السير الحس"ن    

ف مس"توياتھا م"ن خ"0ل إنش"اء للتحقيقات الجبائية والتنسيق بين المصالح الجبائي"ة عل"ى اخ"ت0

حي""ث يخ""تص المس""توى المرك""زي  ،ھياك""ل رقابي""ة جدي""دة لت""دعيم مكافح""ة التھ""رب الض""ريبي

المس"توى  أماالمستوى الجھوي يقوم بالتنسيق  أنالمفاھيم والتقييم والمراقبة ، في حين  بإعداد

إل"ى مختل"ف ھياك"ل وفيم"ا يل"ي س"يتم التط"رق المحلي فيتم من خ0له تس"يير الملف"ات الجبائي"ة، 

  .الرقابة الجبائية باخت0ف مستوياتھاالجبائية المختصة ب ا'دارة

  على المستوى المركزي : الفرع ا�ول

الت""ي عرفتھ""ا  ا'ص""0حاتف""ي ض""ل  الجبائي""ة ت""دريجياً  ا'دارةتم""ت عملي""ة تط""وير             

م""ت إع""ادة ھيكل""ة ت، كم""ا 1990س""نة   المديري""ة العام""ة للض""رائب إنش""اءحي""ث ت""م  الجزائ""ر،

 1998جويلي""ة  13الم""ؤرخ ف""ي  )288-98( بموج""ب المرس""وم التنفي""ذي رق""ما'دارة الجبائي""ة 

تنظيمية تھدف  إص0حات عدةمن خ0ل والمتضمن التنظيم ا'داري المركزي لوزارة المالية 

الجبائي""ة  لFي""رادات أحس""نتس""يير  إل""ى والس""عي الجبائي""ة ا'دارةعص""رنة  إل""ى مجملھ""اف""ي 

وضعت لذلك ھياكل تنظيمية على المستوى المركزي تتمثل في ك"ل قد و ،الرقابية ھااءاتجرإو

  .من مديرية ا-بحاث والمراجعات ومديرية المؤسسات الكبرى
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  V).R.(DVerificationet  sechercheRdes  irectionD :التدقيقاتمديرية ا-بحاث و -أو�ً 

وتختص بمھمة المراقبة  ،العامة للضرائب ةتعتبر من أھم المديريات التابعة للمديري    

جويلية  13المؤرخ في  )288-98( حيث أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،الجبائية

والمتضمن التنظيم ا'داري المركزي لوزارة المالية ويمتد نطاق اختصاصھا على  1998

مكافحة التھرب المستوى الوطني من خ0ل المراقبة والتكفل بالقضايا المندرجة في إطار 

  .والغش الضريبي 

كما تقوم بالموافقة أو التعديل للبرامج المقترحة من طرف المديريات الو�ئية         

تستند إليھا مھمة التحقيق في المؤسسات التي يفوق رقم و ،للضرائب والمصادقة عليھا

بلغ وم ،الحرة نشطةوا-الخدمات  يدج بالنسبة لمؤد 4.000.000أعمالھا السنوي 

  :وتكلف بالمھام التالية 1دج بالنسبة للمؤسسات ا-خرى 10.000.000

المؤسسات الخارجة عن نطاق اختصاص مديرية  محاسبةفي إنجاز تدقيق  -

 .المؤسسات الكبرى 

تطبيق حق التحقيق والتفتيش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة  -

 .الوطني  وا-من

ع0مات الثراء الخارجية تتبع الطبيعيين من خ0ل  اصا-شخمراقبة مداخيل  -

 .في إطار إخضاع المداخيل الخفية للجباية ومستوى المعيشة والممتلكات،

 .متابعة المساعدة الدولية المتبادلة المنصوص عليھا في ا�تفاقيات الجبائية الدولية -

  .الكشف عن التيارات الكبيرة للتھرب الضريبي -

 من خ0ل ھو مكافحة التھرب الضريبي تدقيقاتئيسي لمديرية البحث والوبالتالي فالھدف الر

و-جل  الجبائية على مستوى التراب الوطني الرقابةبرمجة لكل تحقيق أو بحث متعلق بال

                                                 
ربيع ا-ول  19ا'دارة المركزية في وزارة المالية، المؤرخ في  ، والمتضمن تنظيم98/228من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة   1

  .  1998يوليو  13الموافق لـ 
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بغية تحقيق بعض ا-ھداف  الجبائية للمراقبة ات جديدةذلك قامت بوضع استراتيجي

  :1وھي  ة مديريات فرعيةوتضم أربع المساھمة في بلوغ ھدفھا الرئيسيو

   :للرقابة الجبائيةالفرعية  ةـ المديري1

  :وتكلف بما يلي ةالجبائي الرقابةصة بتطبيق برامج توھي المديرية المخ

عل"ى  لجبائية الموجودةامتابعة وتنشيط وتنسيق أعمال مصالح التدقيقات المحاسبية و -

 .المستوى الجھوي والمحلي 

 .التي تحكم عمليات الرقابة  جرائيةا'على احترام القواعد  السھر -

 .تحديد شروط تطبيق الرقابة على الوثائق وضمان متابعتھا  -

  :الفرعية للبرمجة ةـ المديري 2

  :وتكلف بما يلي 

تصور الوسائل التي تسمح بض"مان انتق"اء أحس"ن الملف"ات الموض"وعة للرقاب"ة ف"ي  -

ي""ة الش""املة ومراقب""ة مج""ال الت""دقيق المحاس""بي والت""دقيق المعم""ق للوض""عية الجبائ

  .المعام0ت العقارية ومراقبة الوثائق 

  . إعداد برامج التدقيقات المحاسبية ومراقبة المداخيل ومتابعة تنفيذھا -

  :بحاث والتحقيقات الجبائية ل0ـ المديرية الفرعية  3

  :وتتمثل مھامھا فيما يلي 

  التطبيق الصحيح السھر على التطبيق الدائم لحق ا�ط0ع والتفتيش والتأكد من  -

 . القانونية التي تحكمھالXحكام    

                                                 
       .16الصفحة  ،2007ديسمبر 02الموافق ل 1428ذو القعدة 22الصادرة في  75رقم  للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 1
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بح""ث  وأ تحقي""ق وأالبرمج""ة والقي""ام ف""ي ك""ل منطق""ة م""ن الت""راب ال""وطني ب""أي تح""ر  -

 .يتعلق بمتابعة الوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة 

  . تحديد إجراءات جمع واستغ0ل وحفظ ومراقبة استعمال المعلومات الجبائية -

   :التھرب الضريبيرعية لمحاربة ـ المديرية الف 4

  .المسجلة في إطار مكافحة الغش والتھرب الضريبي  ا-عمالتنسيق  -     

  .ضبط مقاييس التقنيات وا'جراءات المستعملة عند تطبيق حق الرقابة -     

  .والتھرب الضريبيتسيير بطاقية مقترفي أعمال الغش  -     

   ل"""ى الح"""د م"""ن ظ"""اھرة الغ"""ش الجب"""ائي، والتنس"""يق م"""ع المب"""ادرة با-عم"""ال الرامي"""ة إ -     

  .ا'دارات والمؤسسات العمومية ا-خرى المؤھلة 

  :ولتوضيح فروع ومكاتب مديرية ا-بحاث والمراجعات نستعرض الشكل التالي

  الھيكل التنظيمي لمديرية ا-بحاث والمراجعات) : 01(الشكل رقم 

 DGIيرية العامة للضرائبالمد                              

  

  

  

  

  وسير  ا-حداثمكتب متابعة      مكتب متابعة التحقيقات المعمقة             والرقابة   مكتب التحليل والتقييم    

  التحقيق  على مراجعة الحسابات                    لمجمل الوضعيات الجبائية  

  .2007ديسمبر 02الموافق ل 1428ذو القعدة 22الصادرة في  75العددرسميةالجريدة ال: المصدر 

  

 DRVاجعات مديرية اQبحاث والمر

المديرية الفرعية 
لمحاربة التھرب 

 الضريبي

المديرية الفرعية 
 للمراقبة الجبائية

المديرية الفرعية 
 للبرمجة

المديرية الفرعية 
لTبحاث والتحقيقات 

  الجبائية

 DRVمديرية اQبحاث والمراجعات 
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  Direction des Grandes Enterprises(D.G.E) :مديرية كبريات المؤسسات -ثانياً 

ب الض"ريبي والتس"يير الفع"ال ھرا-بحاث والمراجعات في مكافحة الت ةلمديري تدعيماً    

مديري"ة كبري"ات المؤسس"ات ت"م إنش"اء  ،الكبرى وخاصة فيما يخص الشركات للرقابة الجبائية

والمع""دل والم""تمم  2002-09-28الم""ؤرخ ف""ي  2002-303بموج""ب المرس""وم التنفي""ذي رق""م 

ولھ""ا ص""0حيات عل""ى  ،2005 12-26الم""ؤرخ ف""ي  2005-494بالمرس""وم التنفي""ذي رق""م 

تمث""ل يو،1بتس""يير مھ""ام الوع""اء والتحص""يل والرقاب""ة والمنازع""ات تكل""فالمس""توى ال""وطني و

الھ""دف ا-ساس""ي 'نش""اء مديري""ة كبري""ات المؤسس""ات ف""ي تجمي""ع ملف""ات المؤسس""ات الكب""رى 

م"ن ا'ي"رادات % 70وز على م"ا يق"ارب حوالمؤسسات البترولية والشركات ا-جنبية والتي ت

الض"ريبية وس"ھولة ال"تحكم فيھ"ا  لتركيز على مراقبة احترامھا ل0لتزاماتوذلك بغية االجبائية 

ا-ش""خاص  م توض""يح وي""ت، الن""اتج عنھ""ا الض""ريبي تھ""ربن أج""ل التقلي""ل م""ن الم"" ابعتھ""تاوم

  :2ھذه الھيئة من خ0ل ما يلين لرقابة يالخاضع

ا-شخاص المعنويين أو تجمعات ا-شخاص المعنويين العاملين ف"ي مي"دان المحروق"ات  -

  .وكذا الشركات التابعة لھا

لنظ"ام الجب"ائي لش"ركات شركات رؤوس ا-م"وال وش"ركات ا-ش"خاص الت"ي اخت"ارت ا -

 دج 100.000.000رؤوس ا-موال والتي يساوي أو يفوق رقم أعمال أحد أعضائھا 

الش"ركات المقيم"ة ف""ي الجزائ"ر العض""وية ف"ي التجمع""ات ا-جنبي"ة وك""ذا الش"ركات الت""ي  -

     .ليست لھا إقامة في الجزائر

تنفي"ذ الس"نوية للمراقب"ة و ب"اقتراح التس"جيل ف"ي الب"رامجتقوم مديرية كبري"ات الش"ركات        

، إضافة إلى البحث عن المعلوم"ة الجبائي"ة واس"تغ0لھا م"ع برامج مراجعة المحاسبة ومتابعتھا

إنجاز التحقيقات والتحريات، والسھر على احترام قواعد المراقبة وإجراءاتھا، والشكل الت"الي 

  .  المكاتب التابعة لھايوضح أھم فروع ھذه المديرية وأھم 

  
                                                 

 .2002ـ  09ـ  28المؤرخ في  ) 303ـ  02 (ممكرر المرسوم التنفيذي رق 3المادة  1
 . 2002سنة  ،86، الجريدة الرسمية رقم 2003من قانون المالية لسنة  60المادة  2
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  الھيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات): 02(رقم شكل 

  

  

  

 

    

  

  .مديرية كبريات الشركات: المصدر

  على المستوى الجھوي:  الفرع الثاني

الرقاب"ة الجبائي"ة وتتمث"ل  سند لھا عمليةھياكل تنظيمية ت على المستوى الجھوي يوجد          

  .اجعات والمديريات الجھوية للضرائبوالمر للبحثكل من المصالح الجھوية  في 

  : والمراجعات لXبحاثلح الجھوية االمص-أو�ً 

Servise Régionale  des recherche et Vérifications : (S.R.V)  

يحدد تنظيمھا وص0حياتھا بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة           

 يالوطن التراب ديريات جھوية على مستوىث0ث م فيع توزالمكلفة بالوظيفة العمومية وت

  :1وتكلف بما يلي

  . ث والمراجعاتاالتي تحددھا مديرية ا�بح المراقبة في عين المكان ـ تنفيذ برامج     

  . وكذا تنفيذ كل التحقيقات والتحريات ،تنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبائيةـ     

  .وية وفيما بين النواحيتنفيذ حق الزيارة في إطار العمليات الجھ ـ 

 ئيت""ينتطبي""ق ح""ق ا'ط""0ع عل""ى الملف""ات الت""ي تخض""ع لمج""ال اختص""اص م""ديريتين و�ـ""  

  : فروع مصالح البحث والمراجعات حوالشكل الموالي يوض، للضرائب أو أكثر
                                                 

1Article 42, Journal Officiel  de la République Algérienne N°: 20 du 20 mars 2009, page 15.    

  D. G. Eمديرية كبريات المؤسسات 

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

ة الفرعية المديري
 للتسيير

المديرية الفرعية 
 والبطاقياتللرقابة 

 

المديرية الفرعية 
 للتحصيل

المديرية الفرعية 
 لجباية المحروقات

 يات والمقارناتمكتب البطاق مكتب المراجعات
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  مصالح البحث والمراجعاتالھيكل التنظيمي ل): 03(الشكل رقم    
                            

  

  

  

  

  

  .العاصمةبالجزائر  مصلحة البحث والمراجعاتالمديرية العامة للضرائب، :المصدر

   Direction Régionale des Impôts (DRI) : المديريات الجھوية للضرائب -ثانياً 

تس"عة  إنشاءتم  1991فيفري  23المصادر  )60-91(بموجب المرسوم التنفيذي رقم          

الو�ئي""ة وم""ن أھ""م المھ""ام  لم""ديرياتاتتكف""ل بالتنس""يق والمراقب""ة عل""ى عم""ل م""ديريات جھوي""ة 

   1:الموكلة إليھا

  .والو�ئيةالجبائية على المستويات الجھوية  ا'جراءاتتطبيق القيام بمراقبة  -

 .تجميع وتحليل برامج البحث والمراقبة الجبائية وتحليلھا -

التعري""ف  إض""افة إل""ى لمنازع""ات،وا القي""ام بتقري""ر ش""ھري متعل""ق ب""التفتيش والتس""يير -

   .والتكوينبا�حتياجات الخاصة با'طارات 

  .ضمان التأطير ومتابعة التربصات التطبيقية لXعوان حديثي التعيين -

   . تقييم وضعية المنازعات في المديريات الو�ئية -

  . عداد الوضعيات ا'حصائية الدورية للرقابة الجبائيةإ -

                                                 
  . والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لWدارة الجبائية وصFحيتھا 2006سبتمبر  18مؤرخ في ) 327-06(  ممرسوم تنفيذي رق 1

 SRV لبحث والمراجعاتل الجھوية لحامصال
SSRV 

مصلحة البحث والمراجعات 
 بوھران

ث والمراجعات مصلحة البح
 بقسنطينة 

مصلحة البحث والمراجعات 
 بالجزائر العاصمة 

قسم المراقبة وا(حصائيات  قسم المساعدة على الرقابة  قسم الوسائل
 والتقييم
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 الو;ئي  على المستوى:الفرع الثالث 

  :وتتمثل فيما يلي الو�ئي مستوىالھناك أجھزة تكلف بمھام الرقابة الجبائية على       

  Direction Wilaya des Impôts (D.W.I) :المديرية الو�ئية للضرائب -أو�

  : 1تنظم المديرية الو�ئية للضرائب في خمسة مديريات فرعية وھي كالتالي

 iscal ( SD/CF )Fontrole Cdu  ous DirectionS:الجبائية  الفرعية للرقابة ةالمديري -1

تنظيم  والمتضمن 1998جويلية  12المؤرخ في  52رقم بمقتضى المرسوم التنفيذي           

ائية في المديريات بللرقابة الجالفرعية ثم إنشاء المديرية  الجبائيةالمصالح الخارجية لFدارة 

  : فيما يلي الو�ئية للضرائب وتتمثل مھامھا

  .ـ تنظيم وجمع المعلومات الجبائية واستغ0لھا    

ـ البرمجة والتحقيق في كل نقطة من ح"دود الو�ي"ة وك"ل التحري"ات والتحقيق"ات وا-بح"اث    

  .المتعلقة بالتحقيق الجبائي

ـ تنفيذ برامج التدخ0ت والبحث وكذا تنفيذ حق ا'ط0ع وحق الزيادة بالتنسيق م"ع المص"الح  

   .لمؤسسات المعنيةوا

  .ـ إعداد الوضعيات ا'حصائية والتقارير الدورية التقييمية 

  ـ مراقبة المكلفين بالضريبة في مختلف برامج الرقابة  

  .ـ السھر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة من خ0ل التحقيق 

 iscales (DOF)  F Opérationes Sous Direction d :المديرية الفرعية للعمليات الجبائية-2

   .تنشيط المصالح وإعداد ا�حصائيات وتجميعھا -

  .من الرسم على القيمة المضافة ومراقبتھا با'عفاءشراء  صاعتماد حصالتكفل بطلبات -

                                                 
1Article 59, Journal Officiel  de la République Algérienne N°20 du 20 mars 2009.page 16.   
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  .ا-خرى وا�متيازات الجبائية  ا'عفاءمراقبة نظم  -

  وتكلف بالمھام التالية: للتحصيلالمديرية الفرعية  -3

  .ل وسندات ا'يرادات ومراقبتھا،وكذا متابعة تحصيل الضرائب والرسومالتكفل بالجداو-

  .متابعة العمليات والقيود المحاسبية والمراقبة الدورية لمصالح التحصيل -

   .التقييم الدوري لوضعية التحصيل وتحليل النقائص واقتراح التدابير والحلول لتجاوزھا-

  مھام التاليةوتكلف بال: المديرية الفرعية للمنازعات -4

  .معالجة ا�حتجاجات المقدمة  وتبليغ القرارات المتخذة-

  .معالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة -

  وتكلف بالمھام التالية: للوسائل  المديرية الفرعية -5

  .تسيير المستخدمين والميزانية ومختلف وسائل المديريات الو�ئية للضرائب-

  .الجبائية  ا'دارةمصالح التنسيق فيما بينھا وبين و ،على تنفيذ البرامج المعلوماتية السھر-

  . والشكل التالي يمثل ھيكل المديرية الو�ئية للضرائب والمديريات التابعة لھا

  الھيكل التنظيمي للمديرية الو�ئية للضرائب): 04(الشكل رقم            

  

  

  

  

  

  

    

  .، المديرية الو�ئية للضرائبالجبائية اقبةرملفرعية للالمديرية ا :المصدر

 D. W. Iالمديرية الو;ئية للضرائب 

المديرية الفرعية 
  للتحصيل 

 

المديرية الفرعية 
  للوسائل

المديرية الفرعية 
 لجبائية ا قبةارملل
 

المديرية الفرعية 
 لجبائية ا للعمليات

 

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

مكتب البحث عن 
  المعلومات الجبائية

مكتب البطاقات ومقارنة  مكتب المراجعات الجبائية
 المعلومات

مكتب مراقبة 
 التقييمات
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 ً   :مفتشيات الضرائب  -ثالثا

توج""د عل""ى المس""توى ال""و�ئي وتق""وم بالتكف""ل بالملف""ات الجبائي""ة وجمي""ع المعلوم""ات     

ض"يق لھ"ا م"ؤخرا مص"لحة الت"دخ0ت وذل"ك ف"ي أالجبائية للمكلفين والعمل على تس"جيلھا وق"د 

و م"ن أھ"م مھامھ"ا متابع"ة التص"ريحات , ة الغش والتھ"رب الض"ريبيإطار تنفيذ برامج مكافح

الشھرية وتسيير الضريبة على أرباح الشركات والمراقب"ة المعمق"ة لملف"ات م"ن ن"احيتي الع"دد 

  .والمنتوج الضريبي

  I).D.C ( tsôDes Imp sentreC :مراكز الضرائب  - ثانياً 

مرتبط""ة مباش""رة بالمديري""ة الو�ئي""ة ھ""ي مص""لحة تنفيذي""ة عل""ى المس""توى المحل""ي           

للض""رائب ث""م إنش""اؤھا اس""تجابة إل""ى لض""رورة تحس""ين التس""يير والرقاب""ة الجبائي""ة للمؤسس""ات 

كم"ا  1صحاب المھ"ن الح"رةأالمتوسطة وا-شخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وكذا 

واح"د لك"ل مكل"ف تقوم بتسيير مجمل الض"رائب المتعلق"ة بمجالھ"ا ا'قليم"ي عل"ى أس"اس مل"ف 

  .أھم المصالح المكونة لهو الضرائب والشكل التالي يوضح ھيكل مركز

  الھيكل التنظيمي لمركز الضرائب ): 05(الشكل رقم      

 CDIرئيس مركز الضرائب                             

  ا'ع0م اSلي خلية  علوماتخلية الم

  

  

  

  

Source: Bulletin mensuel de la Direction Générale des Impôts-N°30 /2008  

                                                 
   1  La Lattre de la DGI, Lattre d'information, MF/DGI- N°10-2002 . 

  المصلحة الرئيسية
 للتسيير

المصلحة الرئيسية 
 التحصيل

المصلحة الرئيسية 
 للمراقبة والبحث

 

 المصلحة الرئيسية
 منازعاتلل

مصلحة البحث عن  مصلحة التدخFت
 المادة الضريبية

البطاقيات  مصلحة
 والمقارنات   

 مصلحة التدخFت مصلحة المراقبة
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   أشكال الرقابة الجبائية:المطلب الثاني

تص"ريحي فھ""و يعتم""د عل""ى الرقاب"ة الجبائي""ة للتأك""د م""ن نظ""ام بم"ا أن النظ""ام الض""ريبي         

 المتعلق"ة بھ"اواكتش"اف ا-خط"اء وا�نحراف"ات  صحة ا'قرارات المقدمة من طرف المكلف"ين،

وتختلف عملية مراجعة وفحص ا'قرارات ب"اخت0ف أن"واع وأش"كال الرقاب"ة الجبائي"ة، ف"يمكن 

  .أن تباشر بطريقة عامة، ويمكن أن تكون معمقة ودقيقة

           LE CONTROLE SOMAIRE  الرقابة المختصرة:الفرع ا�ول 

وت"تم بمكت"ب المراقب"ة  دي"ة للرقاب"ة،لمختصرة -نھا تشكل مرحلة تمھيلرقابة اسميت با         

  :على مستوى مديرية الضرائب وتنقسم إلى نوعين 

  LE CONTROL FORMEL :الرقابة الشكلية -أو;ً 

وھي أول عملي"ة تخض"ع لھ"ا التص"ريحات المكتتب"ة وتش"مل جمي"ع ا'ج"راءات المتعلق"ة         

إض"افة  ا المكل"ف بالض"ريبة،بتصحيح ا-خطاء الكتابية والمادي"ة ف"ي التص"ريحات الت"ي يق"دمھ

  1.إلى التأكد من صحة ھويته ومكان إقامته

تعتمد الرقابة الشكلية على مراجعة التصريحات التي يقدمھا المكلف بالض"ريبة داخ"ل          

وتركز أساساً على مراقبة شكل التصريح م"ن  ا'دارة الجبائية من طرف المراقبين الجبائيين،

كم""ا تھ""تم بمراقب""ة عن""وان المكل""ف بالض""ريبة والعناص""ر  جبائي""ة،حي""ث احترام""ه للق""وانين ال

  :وتھدف إلى  المتاحة في تحديد وعائه الضريبي دون التعمق في ذلك

 .اكتشاف المعلومات الناقصة والمھملة ومحاولة تصحيحھا -

ل رحيصحيح ا-خطاء المادية والكتابية المثبتة في التصريحات مثل أخطاء الجمع والتت -

 المحاسبي 

 .مراقبة شكل وكيفية التصريحات  -

 . التأكد من عنوان وھوية المكلف بالضريبة -
                                                 

    1JEAN PIERE CASIMIR , Les signes extérieur de revenu, Librairie de université Paris, 1979,page 154. 
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  C.S.P) (LE Controle  Sur Pieseالرقابة على الوثائق: الفرع الثاني

 تفاص""يلتق""وم الرقاب""ة عل""ى الوث""ائق ب""الفحص الش""امل وال""دقيق للتحق""ق م""ن جمي""ع          

خ""0ل مقارنتھ""ا م""ع المعلوم""ات والوث""ائق المعلوم""ات المص""رح بھ""ا والتأك""د م""ن س""0متھا م""ن 

وتع""د ھ""ذه الرقاب""ة ا'ج""راء الث""اني ال""ذي تق""وم ب""ه ا'دارة  ،1جبائي""ةالموج""ودة داخ""ل ا'دارة ال

الش""كلية، وتش""مل جمي""ع ا-عم""ال والفحوص""ات الدقيق""ة الت""ي ت""تم عل""ى  ةبع""د الرقاب"" جبائي""ةال

ت الجبائي"ة المكتتب"ة م"ن مستوى المكتب حيث يقوم المراقب ب"إجراء فح"ص ش"امل للتص"ريحا

ط""رف المكلف""ين ومقارنتھ""ا بالمعلوم""ات والوث""ائق الخاص""ة  ب""المكلف والموج""ودة مس""بقاً ل""دى 

م"ن معلوم"ات م"ن ط"رف ھيئ"ات  ھ"ذه ا-خي"رة ا'دارة الجبائية إضافة إل"ى م"ا تحص"لت علي"ه

أخرى، وفي حالة وجود نقاط غامضة أو مبھمة من طرف المراقب يحق له أن يطل"ب بع"ض 

  : ذلك على مرحلتين ھمايتم و بالضريبة،معلومات والتبريرات من طرف المكلف ال

  : طلب المعلومات -أو�ً 

المھام وا�متيازات المخول"ة للمحق"ق م"ن قب"ل الق"انون الجب"ائي يمكن"ه أن يطل"ب  موجبب      

من المكلف بالضريبة أن يمده  ببعض المعلومات حول الغموض أو اللبس الذي يحتوي علي"ه 

لتصريح المقدم من طرفه، وفي حالة عدم ال"رد تق"وم ا'دارة بإرس"ال طل"ب آخ"ر تطل"ب  في"ه ا

   . التوضيحات

  : طلب التوضيحات -ثانياً 

 عند رفض المكلف ال"رد عل"ى طل"ب المعلوم"ات المرس"ل إلي"ه تق"وم ا'دارة بإرس"ال           

حات والتبريرات طلب آخر يكون كتابياً يوضح بشكل صريح ضرورة الحصول على التوضي

، وي"تم ال"رد عل"ى 2ق"ارير'زالة الل"بس، إض"افة إل"ى تق"ديم ال"دليل الك"افي ال"ذي يثب"ت ص"حة الت

ض"طر كافي"ة بالنس"بة للمراق"ب في ورغم ذلك ق"د تك"ون التوض"يحات غي"ر ،يوماً  30الطلب قبل

  .الرقابة في عين المكانالملف نوع آخر من الرقابة أكثر تعمقاً أ� وھو إلى تحويل ل

  :الشكل التالي يوضح إجراءات سير الرقابة على الوثائقو
                                                 

1 J.P.Cazimir,Controle Fiscale ,droit garantie et procédure ,7emeedition ,Paris,2000,page 23.  
  2 Guide DU CONTROLE SUR PIECE, DGI, Direction des Recherche et Vérification, Edition 2004, page 03 .  
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  الھيكل العام للرقابة على الؤثائق): 06(الشكل رقم

  

 CSPالرقابة على الوثائق       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOURSE: GUIDE DU CONTROLE SUR PIECE, DGI, EDITION 2004, PAGE 07. 

  

  المعمقة الرقابة :ثلالفرع الثا

جملة ا'ج"راءات الت"ي يق"وم بھ"ا الم"راقبين الجب"ائيين م"ن في تتمثل ھذه الرقابة                 

خ""0ل الت""دخ0ت المباش""رة لXم""اكن الت""ي ي""زاول فيھ""ا المكلف""ون نش""اطھم م""ن أج""ل التأك""د م""ن 

ن خ"0ل وذل"ك م" صحة ومطابقة ما صرح به المكلفون مع ما ھو موجود على أرض الواق"ع،

 غياب أي نقص أو خطأ من خFل الفحص  حالة وجود اQخطاء و النقائص

  .مباشرةاللتسوية ا
 

  يتم تحويل الملف الى 
  V Cالتحقيق المحاسبي

 VASFE التحقيق المعمق
 

  طلب تبريرات -
  .طلب توضيحات -

 

  نقائص خطيرة -
  اخظاء متكررة -
  تبريرات  عدم وجود -
عدم الرد في اEجال  -

  المحددة
 ارتكاب طرق -

 .دليسيةومناورات ت

 ملف عادي بدون أي مشاكل جبائية

  .نقائص و تتسجيل انحرافا -
معلومات غير واضحة وغير  -

  .مبررة



 الرقابة الجبائية في الجزائر                         الفصل الثاني                                                        

120 
 

ومحاول"ة الكش"ف ع"ن احتم"ا�ت  الفحص الميداني للدفاتر المحاسبية وجميع الوث"ائق الملحق"ة،

  :التھرب وتتم من خ0ل وسيلتين ھما

 V.C) (fication de ComptabilitéVéri:ـ التحقيق المحاسبي 1

يقصد به مجموعة العمليات التي تستھدف مراقب"ة التص"ريحات الجبائي"ة المكتتب"ة م"ن    

والتأكيد م"ن م"دى تطابقھ"ا م"ع المعطي"ات المادي"ة وغيرھ"ا  تهوفحص محاسب ،1ف المكلفطر

مجموعة العمليات الت"ي ":بانه Daniel Richerوقد عرفه  ،حتى يتسنى له معرفة مصداقيتھا

لمحاسبة مؤسسة ما ومقارنة النتائج مع المعطيات المادية  لھا غرض الفحص في عين المكان

مة التص""ريحات المكتتب""ة ووض""ع التع""دي0ت ال0زم""ة إذا اقتض""ى ومراقب""ة م""دى دق""ة وس""0

حيث يسمح التحقيق المحاسبي لFدارة الجبائية بإجراء تحقيق ف"ي محاس"بة المكلف"ين  ،2"ا-مر

عتب"ر م"ن يو ،3بالضريبة وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الض"ريبة ومراقبتھ"ا

ت""تم وف""ق قواع""د جبائي""ة تض""بط ا'ج""راءات إذ  ،ةأھ""م الط""رق المس""تعملة ف""ي الرقاب""ة الجبائي""

تباعھا من طرف ا'دارة الجبائية من أج"ل توض"يح كيفي"ة س"يرھا وواجب"ات وحق"وق االواجب 

  .المكلفين بالضريبة وسيتم التطرق لذلك بالتفصيل في الفصل الثالث

  :ـ التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 2 

          V.A.S.F.E)(:La Vérification Approfondie de Situation Fiscale Ensemble 

   من قانون رمكر 131وفقا للمادة  1992بموجب قانون المالية لسنة  إنشاؤهتم               

ويقصد ب"ه مجموع"ة العملي"ات الت"ي تس"تھدف الكش"ف ع"ن ك"ل ف"ارق ب"ين  ةالمباشرالضرائب 

. 4"لتأك"د للتص"ريحات عل"ى ال"دخل الع"امالدخل الحقيقي للمكلف والدخل المص"رح ب"ه بص"فة ا

تھ"""دف ال"""ى مراقب"""ة ص"""حة  مجم"""وع العملي"""ات الت"""ي"بأن"""ه  Thierry Lambertويعرف"""ه 

وتكون بمقارنة ال"دخول المص"رح بھ"ا م"ع  التصريحات للدخول ا�جمالية الخاضعة للضريبة،

                                                 
1  Guide du vérification de comptabilité , Direction Générale des IMPOS , édition 2001, page13.       
2 Daniel richer, les procédures fiscales, PUF, France, 1990, page 25.  
Article 20 - 1 code des procédure fiscal, Direction Générale des impôts, édition2008,  page10. 3  

  .25، الصفحة 2008ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين  للرقابة الجبائية، مديرية البحث والمراجعات، المديرية العامة للضرائب، الجزائر،  4
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فھ"و يق""وم المحاس"بي  للتحقي"ق ويعتب"ر كمكم"ل 1"إجم"الي ال"دخول المحقق"ة أثن"اء مس"يرة الحي""اة

فق بين المداخيل المص"رح بھ"ا م"ن قب"ل المكل"ف وم"ا ھ"و موج"ود عل"ى اعلى مراقبة مدى التو

أرض الواق""ع ف""ي ك""ل م""ا يتعل""ق ب""المكلف م""ن وض""عية أم0ك""ه الشخص""ية ومداخيل""ه وك""ذا 

وقد ح"دد المش"رع الجب"ائي ض"وابط س"ير ھ"ذه  ،العناصر المكونة لنمط معيشته و-فراد أسرته

طبيق"ه بالتفص"يل ف"ي تط"رق إل"ى إج"راءات ھ"ذا الن"وع م"ن التحقي"ق وطريق"ة وس"يتم الت العملية

  .الفصل الثالث

  :ـ الرقابة عن طريق الفرق المختلطة  3

وي"تم ، 19972الم"ؤرخ ف"ي جويلي"ة  290-75تم إنشاء ھذه الفرق بموجب الق"رار رق"م   

يھ"دف إل"ى ، والجم"ارك والتج"ارة ،من خ0ل التنسيق ومشاركة ث0ثة إدارات وھي الض"رائب

ة ومراقبة المداخيل وخاصة فيما يوالتجار يةمراقبة مدى احترام التشريعات الجبائية والجمرك

وتس""عى الدول""ة الجزائري""ة إل""ى تط""وير ھ""ذا الن""وع م""ن الرقاب""ة م""ن خ""0ل  ،يتعل""ق ب""الواردات

ا لم"ا تحقق"ه م"ن تس"ويات ة وذل"ك نظ"رً ف"تكثيف جھود التنسيق بين الھيئات والمؤسس"ات المختل

  .بالغ مسترجعةوم

 Contrôle des Evaluation ( C.E.V ):على المعام0ت العقاريةـ الرقابة  4

تق""وم ھ""ذه الرقاب""ة عل""ى أس""اس تق""ويم أس""عار المع""ام0ت العقاري""ة وتح""ض مراقب""ة    

المداخيل التي تتھرب من الضريبة على حقوق التسجيل من خ0ل مراجع"ة أثم"ان المع"ام0ت 

أو التن""ازل عنھ""ا س""واء كان""ت مبني""ة أو غي""ر مبني""ة أو  ش""رائھاأوالعقاري""ة المص""رح ببيعھ""ا 

ھري"ب لت حي"ث أص"بحت الم"داخيل والممتلك"ات العقاري"ة أكث"ر الط"رق إتباع"اً  ،مداخيل عقاري"ة

ار وھمية وخيالية وللحد م"ن ذل"ك اعتم"دت ا'دارة الجبائي"ة ا-موال وتبييضھا عن طريق أسع

  .ت العقارية من أجل استيفاء الحقوق المترتبة عليھامعايير تنظيمية في إعادة تقويم المعام0

  

  
                                                 

1Thierry Lambert, Vérification Fiscale Personnelle, Economica, Paris, 1984,  page 8.  
  . 1997الصادرة في جويلية ) 50(رسمية رقم الجريدة ال 2
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  :خ+صة الفصل 
  

تعتب""ر الرقاب""ة الجبائي""ة الوس""يلة القانوني""ة الممنوح""ة ل""0دارة الجبائي""ة والت""ي تس""عى م""ن         

خ0لھا إلى المحافظة عل"ى ا�م"وال العمومي"ة والتحق"ق م"ن م"دى ش"رعية وص"حة المعلوم"ات 

وم"ا ت"م التحص"ل  كلفين بالضريبة ومطابقتھا مع الدخول الحقيقية ،المصرح بھا من طرف الم

عليه من معلومات من مصادر اخ"رى ،والعم"ل عل"ى اكتش"اف ا�خط"اء وا�نحراف"ات والقي"ام 

  .بتصحيحھا

�ھمي""ة الرقاب""ة الجبائي""ة فق""د ت""م انش""اء ھياك""ل إداري""ة تخ""تص بعملي""ة الرقاب""ة  نظ""راً          

قوانينھ""ا ومراقب""ة الس""ير الحس""ن لھ""ا عل""ى جمي""ع  در عل""ى تنفي""الجبائي""ة وإجراءاتھ""ا وتس""ھ

تختل"ف ب"اخت0ف ن"وع  والجھوية ،كما حدد لھ"ا المش"رع أش"كا�ً   الوطنية والو�ئيةالمستويات 

عمال، ومن جھ"ة أخ"رى ق"ام بس"ن مجموع"ة م"ن الق"وانين وا�ج"راءات النشاط وأھمية رقم ا�

الحق""وق الممنوح""ة لك""ل م""ن ا�دارة الجبائي""ة ت""نظم س""ير عملي""ة الرقاب""ة الجبائي""ة م""ن خ""0ل 

.ن إج""راءات الرقاب""ة الجبائي""ةوالمكلف""ين بالض""ريبة والت""ي ي""ؤدي ع""دم ا�لت""زام بھ""ا إل""ى بط""0



  

  
  
 

  



  
  

  :لثالفصــل الثا
  

 الرقابة الجبائية فيدور
  التھرب الضريبي اكتشاف
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  :مقدمة الفصل  

  

�ا ا�دارة           ��د عليھ��ي تعتم��رق الت��م الط��ن أھ��كال وم��دة أش��ة ع��ة الجبائي��ذ الرقاب�تتخ

�يال���ر طريقت���ي الجزائ���ة ف���ويين جبائي���خاص المعن���اص با/ش���بي الخ���ق المحاس��   التحقي

�خاص ��دخول ا/ش��ة ب��املة الخاص��ة الش��عية الجبائي��ل الوض��ي مجم��ق ف��ق المعم�والتحقي

إض�افة باعتبارھما ا3كثر شيوعاً وتطبيقاً من طرف مراقب�ي ا3دارة الجبائي�ة،   الطبيعيين

إلى بعض الطرق الثانوية مثل الرقابة المكتبية والرقابة على المع�ام7ت العقاري�ة ورقاب�ة 

وسيتم التركيز في ھذا الفصل على كل من التحقيق المحاسبي والتحقي�ق   ،الفرق المختلطة

��رح ا��7ل ش��ن خ��ق م��ا وتحليلالمعم��ل منھم��ة لك��ة والتطبيقي��راءات العملي��اج��ة  ھ�ومحاول

�ع��ى أرض الواق��ا عل��رق ، وتطبيقھم��ة لط��ي ا3دارة الجبائي��اف مراقب��ة اكتش��يح كيفي�توض

وكيفي�ة إع�ادة  ،الغش والتھرب الضريبي التي يستعملھا المكلف للتھرب من دفع الضريبة

�ا،��ن دفعھ��رب م��الغ  المتھ��ده المب��تخراج ھ��ة   اس��الح ا3دارة الجبائي��يلھا لص��ادة تحص� واع

�تيعابو3��راءات  س��ده ا3ج��ارئ ھ��رف الق��ن ط��ةم��تعراض دراس��تم اس��م  ي��ة ت��ة خاص�حال

�ق ��ق المعم��بي والتحقي��ق المحاس��ن التحقي��ل م��ة لك��توى ا3دارة الجبائي��ى مس��ا عل�إجراؤھ

  : التالية المباحث التطرق إلىمن خ7ل ، ويتم دلك للوضعية الجبائية الشاملة

  .الضريبيالتھرب  اكتشافدور التحقيق المحاسبي في :ا/ولالمبحث  -

  .الضريبيالتھرب  اكتشافدور التحقيق المعمق في  :الثانيالمبحث  -

  .دراسة حالة المراقبة الجبائية:المبحث الثالث -
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  دور التحقيق المحاسبي في الكشف عن التھرب الضريبي: ا�ول  مبحثلا

�م     ���ن أھ���بي م���ق المحاس���ر التحقي���ائل اليعتب���ا وس���د عليھ���ي تعتم���ةالت���ة الجبائي�� الرقاب

�ريبي،3��رب الض��اف التھ��ة  كتش��ات ال7زم��ة العملي��ي مجموع��ل ف��بةويتمث��ي محاس��ق ف� للتحقي

اكتش�اف ي�تم م�ن خ7لھ�ا  الت�يو والتأكد من تطابقھا مع المعطيات المادية، المكلفين بالضريبة

  .التي يمكن أن يرتكبھا المكلفا/خطاء ومحاو3ت الغش 

  

  إجراءات التحقيق المحاسبي للكشف  عن التھرب  الضريبي :  المطلب ا�ول

       ��حة ا��ن ص��د م��راءات للتأك��ن ا�ج��ة م��ق جمل��ع المحق��ن يتب��ا  م��رح  بھ��رارات المص�ق

وحتى تؤدي الرقابة الجبائية النتائج المرجوة منھا و3 تكون مح�ل  ،بالضريبة طرف المكلفين

  .باحترام مجموعة من ا�جراءات العملية راقبينفإن المشرع الجبائي ألزم الم ؛بط7ن

   LA Préparation de la Vérificationالتحضير للتحقيق: الفرع ا�ول

إذ ي�تم م�ن  ،المراقب�ة الجبائي�ةتعد مرحلة التحضير  للتحقيق خط�وة ھام�ة ف�ي عملي�ة    

�ن��اركة م��ة بمش��ع للمراقب��ي ستخض��ات الت��ة الملف��ا برمج��رف خ7لھ��ل ا�دارة  ط��ع ھياك�جمي

�اً ��ة وفق��اءً  الجبائي��وعية بن��ايير الموض��ن المع��ة م��درات لمجموع��ى الق��رية  عل��ات البش�وا�مكاني

س�حب  راق�بللم ائيالجب التشريع يخول، حيث التي يتمتع بھا أعوان ا�دارة الجبائية والمادية

ويقوم ب�بعض  ،ملف المكلف الذي تم اختياره ليخضع للتحقيق من مفتشية الضرائب التابع لھا

ا/عمال التمھيدية ف�ي المكت�ب وذل�ك لمعرف�ة الوض�عية الحقيقي�ة للمكل�ف والتأك�د م�ن نظامي�ة  

  : التصريحات من خ7ل  فحص  ما يلي

عل�ى رق�م ا/عم�ال الض�رائب ودراسة الملف بخص�وص الرس�م عل�ى القيم�ة المض�افة  -

  .ا/خرىمختلف الضرائب والرسوم و

 ط7عا�حق  خ7ل ممارسة ع7قة بالمكلف من والتي لھاا3تصال بالجھات الخارجية  -      
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 . تحقيقفي عملية ال  لمراقبمن أجل جلب المعلومات التي  تساعد ا

�7ل       ��ن خ��ىم��7ع عل��ف ا3ط��ائي للمكل��ف الجب��ي المل��ودة ف��ات الموج��وم  المعلوم�يق

للكشف عن تط�ور الحس�ابات ) 04(ملحق رقم  استمارتي  كشف المحاسبة بمN راقبالم

وال�ذي يوض�ح ) 05(، وبي�ان مقارب�ة الميزاني�ات ملح�ق رق�م 1من س�نة مالي�ة إل�ى أخ�رى

�ول ��ف أص��رات مختل��تثمار وتغي��ابات ا3س��ور حس��رة تط��7ل فت��ة خ��وم المؤسس�وخص

�وم المراق�ب ،المراقب�ة��تكون  كم�ا  يق��ا والت�ي س��ة والمش�كوك فيھ��جيل النق�اط  الغامض�بتس

  .محل استفسار وتوضيح من طرف المكلف أثناء التحقيق في عين المكان 

  التحقيق  الشروع في: الفرع الثاني

بعد قيام المراقب با/عمال التحضيرية الضرورية �جراء عملية التحقيق المحاسبي       

ع�ن طري�ق إش�عار  بع�د إع�7م المكل�ف ، وذل�كيقوم با3نتقال إلى الرقابة في ع�ين المك�ان

التقرب من مقر عم�ل المكل�ف وبعد انقضاء المدة المحددة يتم  ،)03(ملحق رقم  بالتحقيق

�  .ة من حيث الشكل ومن حيث المضمون جراء فحص المحاسب

  : الرقابة المحاسبية من حيث الشكل – أو3ً 

�اريف         ��رادات والمص��تندات ا�ي��بية ومس��ائق المحاس��ة للوث��ة المادي��ي المعاين��ل ف�تتمث

ب�إجراء فح�ص  راق�بيق�وم الم حي�ث ،2والدفاتر الجبائية التي نص عليھا القانون التجاري

  : ومن أھم الشروط التي يجب أن تتوفر في ھذه ا/خيرة ما يلي، في شكل المحاسبة

  : محاسبة تامة ومنتظمة – 1

ف�ي  المبين�ةتكون المحاس�بة تام�ة ومنتظم�ة إذا تض�منت مجموع�ة الوث�ائق وال�دفاتر        

 المحاس�بيالم�الي  المخط�طلقواع�د  من القانون التجاري وممسوكة وفق�اً  12و  9المادتين 

  .الجديد

  
                                                           

Philipe colin, La vérification fiscale, op cit, page 34. 1  
  .15ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  2
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  : محاسبة صحيحة ودقيقة محاسبياً  – 2

بالتأك�د م�ن ص�حة المعطي�ات المحاس�بية والمج�اميع    راق�بفي ھذه الحال�ة يق�وم الم      

�ل��ات الترحي��ة عملي��ى ،ومراقب��افة إل��ة  إض��جي7ت ا�جمالي��حة التس��7مة وص��ى س��ير عل�التأش

وبيان�ات ال�دفاتر  تاذس�عن طريق وضع مقارنة مع بيانات دفت�ر ا/ المنقولة على دفتر اليومية

  .المساعدة كدفتر المشتريات ودفتر الصندوق

   :ومؤكدةمحاسبة ممسوكة  - 3

ثباتي�ة 3يجب أن تبرر كل القيود المحاسبية في نوعھا وكميتھا من خ�7ل المس�تندات ا         

بي�ع أو توزي�ع  ،استيرادالتي يمكن أن تكون عمليات و ،التي تختلف باخت7ف طبيعة العمليات

  .با�ضافة إلى عمليات تسيير المخزونات 

تتمث�ل  ،بعد ا3نتھاء من فحص المحاسبة من حيث الشكل يمكن التمييز ب�ين ح�التين           

�ذكر��ابقة ال��روط الس��ى الش��بة عل��وفر المحاس��دم ت��ي ع��ى ف��ة ا/ول��ض ، الحال��تم رف��ذلك ي�وب

أما الحالة الثانية فتتمثل في ك�ون المحاس�بة  ،المحاسبة واللجوء إلى الفرض التلقائي للضريبة

�ىوي�تم ا3نتق�ال  ،مقبول�ة م�ن حي�ث الش�كل يمك�ن اعتبارھ�اموافق�ة للش�روط الس�ابقة وب�ذلك � إل

  . مراقبة  المحاسبة من حيث المضمون

  :الرقابة المحاسبية من حيث المضمون -ثانياً 

�ق         ��ام المحق��مون قي��ث المض��ن حي��بة م��ص المحاس��د بحف��ة يقص��ة ودقيق��ة معمق�بدراس

ي�تم التركي�ز عل�ى المش�تريات حي�ث  ،للحسابات الرئيسية للميزانية وحسابات التسيير والنتائج

وذلك /نھا تعتب�ر أھ�م العناص�ر الت�ي يلج�أ إليھ�ا المكل�ف   ،والمخزوناتوالمبيعات والتكاليف 

  :ليالضريبة، ويتم ذلك من خ7ل ما ي لتخفيض وعائه الضريبي والتھرب من  دفع

  

  

  



 الضريبي التھرب اكتشافدور الرقابة الجبائية في                                              الفصل الثالث

128 

 

  :الرقابة على المشتريات – 1

�ت7م           ��ول ا3س��واتير ووص��تريات والف��ررة للمش��ائق المب��ة الوث��ق بمقارن��وم المحق�يق

�ع ��ات م��رف والطلبي��ن ط��ا  م��ل عليھ��ائق المحص��بية والوث��دفاتر المحاس��ي ال��جل ف��و مس��ا ھ�م

ھ�ذا التحقي�ق المخالف�ات الت�ي يمك�ن أن يرتكبھ�ا المكل�ف للتھ�رب م�ن دف�ع  ويظھر ،الموردين

  : الضريبة من خ7ل  الطرق التالية

  : تضخيم المشتريات – أ

يسعى المكلف إلى التھ�رب م�ن دف�ع الض�ريبة م�ن خ�7ل تض�خيم المش�تريات بھ�دف          

ھ�ذه الت7عب�ات م�ن خ�7ل  راق�بويكتش�ف الم ،تخفيض الربح الخ�ام وبالت�الي ال�ربح الص�افي

  1:ا/خطاء المحاسبية التالية

التسجيل المتكرر للفاتورة مع تغيير التاريخ أو تسجيل نف�س الف�اتورة ف�ي ي�وميتين  -

 .مساعدتين مختلفتين

�اب  -��دين لحس��ب الم��ي الجان��ركاء ف��ير والش��ة بالمس��يانة الخاص��ات الص��جيل نفق�تس

 .اليفمشتريات ا3ستثمارات المكتسبة بغرض تضخيم التك

تسجيل فواتير لمواد مختلفة 3 تستخدم في النش�اط المم�ارس م�ن ط�رف المؤسس�ة  -

  .المستعملةأو المبالغة في كمية مادة من المواد 

�تعمل        ��ام تس��اء أرق��تطيعون إخف��ذين 3 يس��ين ال��ل المكلف��ن قب��ادة م��ة ع��ذه الطريق�ھ

 ھلكم�ادة الخش�ب ا/ب�يض ف�ي مش�اريع البن�اء الت�ي 3 يس�ت كمي�ة المبالغة فيأعمالھم مثل 

�رة، ��ة كبي��ا بكمي��وم المفيھ��بويق��ة  راق��ة الدقيق��7ل المراقب��ن خ��ات م��ذه الت7عب��اف ھ�باكتش

ومقارنتھ�ا م�ع البطاق�ة الفردي�ة  ،لفواتير المشتريات ووصو3ت الطلب والكشوفات البنكية

 تخ�ص النش�اط المم�ارستي ت�م ش�راؤھا الالمواد  جميع إضافة إلى التأكد من أن، للموارد

  .التي تتوافق مع نوع النشاط الممارستم استھ7كھا في حدود الكمية قد و

 
                                                           

1 
Guide du vérificateur de comptabilité, Direction Générale des Impôts, Direction des Recherche et Vérification 

Alger print, Edition 2001, page 57. 
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  : تخفيض المشتريات -ب

�ة      ��يض قيم��ف بتخف��وم المكل��ا يق��ادة م��ترياتاع��ي، لمش��يض ف��ك تخف��احب ذل� ويص

�راقبين، وي�تم ا�يرادات الناتجة عن المبيعات لكي 3 ي�تم اكتش�افھا بس�ھولة م�ن ط�رف الم

  1:الت7عبات التاليةاستعمال من خ7ل  ذلك 

 .تقييد فواتير الموردين غفالإ -

 .الشراء بدون فواتير  -

 .تسجيل مشتريات عن طريق تعريف جبائي خاطئ -

إذ يجب عليه أن يقوم بمراقب�ة ، اكتشاف مثل ھذه الت7عبات راقبيصعب على الم        

والتأكد م�ن ص�حتھا ع�ن طري�ق مراقب�ة وص�و3ت جميع الفواتير ووصو3ت المشتريات 

إضافة إلى مراقبة المواد ا/ولية والمنتجات المباعة ومراقب�ة كش�وفات ، الطلب وا3ست7م

  .العم7ء والموردين

   : الرقابة على المخزونات – 2

�بية      ��ة المحاس��ة المراقب��ي عملي��ية ف��ة أساس��د مرحل��ات تع��ة المخزون��ذلك  ،إن مراقب�ول

أن يراقب بدقة دفتر الجرد الخاص بالمؤسسة ومدى تطابق�ه م�ع م�دخ7ت  راقبينبغي للم

إل�ى مقارنتھ�ا م�ع ، با�ض�افة ومخرجات المخزن وكشف المبيع�ات والمش�تريات المج�راة

�ودة فع�7ً كمي�ة البض�اعة �� الموج��ة  ،ةزن المؤسس�اف�ي مخ��رق كبي�ر ف�ي كمي�إذ أن وج�ود ف

وم�ن ب�ين  ،2ض�من المخزون�اتالمخزونات يدل على وجود رأس مال زائد ل�م ي�تم تقيي�ده 

المخزون�ات فح�ص لكشف التھ�رب الض�ريبي م�ن خ�7ل  راقبالعمليات التي يقوم بھا الم

  :ما يلي

�الغ  -��ع المب��ابق م��بية تتط��دفاتر المحاس��ي ال��جلة ف��ات المس��ن أن المبيع��د م�التأك

  .المحاسبةفي  درجتأُ أن كل التكاليف المباشرة ، والفواتير جلة فيالمس

  . التقييم الصحيح للمواد والمنتجات الموجودة في المخزن -
                                                           

  .184، الصفحة 2002ا3تجاھات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا�سكندرية، سنة ، السوافيري فتحي رزق 1
  . 55، الصفحة 1985عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الداخلية والخارجية، مؤسسة شباب الجامعة، ا�سكندرية، سنة  2
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  .مراقبة مدى تطابق التسجي7ت المحاسبية للموردين مع دفاتر المؤسسة  -

  : من خ7ل تحقيق المعادلة التالية المخزوناتمراقبة حركة   -

  مبيعات  +مخزون آخر مدة  ═مشتريات + مخزون أول مدة       

 مھما كانت الطرق المستعملة في الت7عب بقيم المخزونات فھي تھ�دف عموم�اً         

 مراقبتھ�ا بدق�ة ول�ذلك يج�ب عل�ى المراق�ب1وال�ربح الص�افيإلى تخفيض الربح الخ�ام 

  .لتأكد من صحتھال

  :ـ الرقابة على المبيعات 3

�ق   ��وم المحق��ائية يق��اليب ا�حص��ق ا/س��ن طري��ة أو ع��ة نظامي��واتير بطريق��ة الف�بمراقب

�ريبة��ف بالض��ا المكل��وم بھ��ن أن يق��ي يمك��ات الت��اء والت7عب��اف ا/خط��ق  3كتش��ن طري�ع

  2:والمتمثلة فيما  يلي المبيعات

 . البيع بدون فواتير -

 .المبيعاتالسھو العمدي في تسجيل العمليات النقدية واXجلة للتخفيض من قيمة  -

 .المبيعاتالقيام بتسجيل المردودات الوھمية للسلع في جانب المدين لحساب  -

 .الميزانيةالتسجيل المحاسبي لعملية البيع ضمن جھة الدائن في حسابات  -

 .  إغفال ا�يرادات المتأتية من الصناعات التحويلية وأشغال البناء -

 .ل الفوترة الجزئية التخفيض من المبلغ الحقيقي لبعض المبيعات باستعما -

�مح      ��اتتس��ى المبيع��ة عل��واتير  المراقب��ص الف��7ل فح��ن خ��ال م��م ا/عم��ن رق��التحقق م�ب

 يمك�ن إج�راءات أخ�رىكم�ا توج�د  ،وسج7ت البيع ومقارنتھا مع حس�ابات البن�ك والص�ندوق

 .لنوع النشاط الممارس من طرف المؤسسة ھا وفقاً اختيار راقبلمل

                                                           

 
1
 Philipe colin, op cit, page 41.  
Guide du vérificateur de comptabilité, op cit, page 63 . 2  
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  :ـ مراقبة حسابات الميزانية  4

  يقوم المحقق بمراقبة الحسابات الرئيسية للميزانية حسب التسلسل المحدد من طرف

�وطني��بي ال��ط المحاس�� ،المخط��رص الم يتموس��ي يح��ابات الت��ى الحس��ز عل��بالتركي��ى  راق�عل

الض�ريبة وم�ن أھ�م  دف�ع المراقبة الدقيقة لھا /ن المكلف يعمد إلى الت7عب فيھ�ا للتھ�رب م�ن

   :يليما  ھذه الحسابات

   :ا3ستثماراتـ  أ

�ة   ��ة للمؤسس��ة المملوك��ر المنقول��ة وغي��لع المنقول��ي الس��تثمارات ف��ل ا3س��ي تتمث�والت

�تعمل��ة تس��ي المؤسس��ة ف��تغ7ل دائم��يلة اس��ى الم ،كوس��ب عل��بويج��حة  راق��ن ص��د م�التأك

  : المعلومات التالية

�يم  -����ات تقي����ص بطاق����ق فح����ن طري����تثمارات ع����ادي ل7س����ي والم����ود الفعل���الوج

 . 1احتساب معدل ا3ھت7ك المناسبوالتأكد من  وفواتير الشراء،ا3ستثمارات 

 لثبوتي�ةالتأكد من أن ھذه ا3ستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق فحص الوث�ائق ا -

 . يل 3مت7ك ا3ستثمارات أو العقارات ومراقبة تسديد حقوق التسج

 .مراقبة حركة مختلف ا3ستثمارات وخاصة ا/غلفة المتداولة -

  : ـ الحقوق ب

�ك   ��ندوق والبن��ل الص��ر مث��ع الغي��ا م��7ل تعاملھ��ن خ��ة م��وق المؤسس��ل حق��ي مجم�وھ

بمراجعتھا والتأك�د م�ن حس�اباتھا  راقبحيث يقوم الم ،البريدي الجاري والتسبيقات والحساب

مراقبة كش�وف العم�7ء للتأك�د إضافة إلى  ،من خ7ل مطابقتھا مع اليومية المساعدة للمبيعات

  : من شرعية ھذه الحقوق من خ7ل ما يلي

�ابات -��ة الحس��ع  مراقب��ا م��ة ومقارنتھ��دى المؤسس��ودة ل��ة الموج��ة والبنكي�البريدي

 .ليةالھيئات الما عليھا لدى الكشوف المطلع

                                                           
  .51عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الداخلية والخارجية، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1
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�رات  -��ن التبري��د م��ع التأك��ات م��ى الطلبي��دفعات عل��بيقات وال��ع التس��ة جمي�مراقب

 .الخاصة بھا

�ات -��اميع المقبوض��ن مج��د م��ندوق والتأك��ابات الص��ة حس��ة  ،مراقب��ا متعلق�وأنھ

 .بمبيعات مفوترة للعم7ء

   :الخاصةـ ا/موال  ت

�ت         ��ائل التموي��من وس��ل  لتض��ن قب��ة م��فة دائم��ة بص��رف المؤسس��ت تص��وعة تح�الموض

ا3حتياط�ات  ،أم�وال اجتماعي�ة ،أم�وال شخص�ية: وتدخل تحتھا ع�دة حس�ابات أھمھ�ا ،الم7ك

التأك�د م�ن جمي�ع  راق�بعل�ى الميج�ب و ،التك�اليف والخس�ائر ون�اتؤم ،نتيجة قيد التخصيص

  : 1ھذه الحسابات من خ7ل مراقبة ما يلي

  .ا/موال الشخصية والتغيرات التي تطرأ عليھا التحقق من مصدر  -

  .المسحوبات  جميع مقارنة عمليات التحوي7ت البنكية والحساب الجاري للتأكد من -

أك�د التم�ن خ�7ل ا3حتياط�ات ومراقبة التعدي7ت والتغي�رات ف�ي ا/م�وال ا3جتماعي�ة  -

  .ومدى صحتھا ومطابقتھا للقانون  ،من الوثائق الثبوتية لھا

  .مبالغ في صورة قسيمة إيداع في البنك بھدف إخفاء قيمتھا التسجيل مراقبة  -

التأكد من أن ا/رب�اح ق�د خض�عت للض�ريبة عل�ى ال�دخل ا�جم�الي أو الض�ريبة عل�ى  -

  . من دفعھابالتھرب  لم يقمأرباح الشركات وأن المكلف 

 .أخرىمستندات عن عمليات نقدية كمستندات لمدفوعات استخدام التأكد من عدم  -

       :النتائجـ مراقبة حسابات  5

  وھامش إلى معرفة القيمة المضافة حسابات النتائجمن خ7ل مراقبة  راقبھدف المي         

  الربح الخاص بالمؤسسة وتغيراتھما خ7ل فترة المراقبة لمعرفة وضعية المؤسسة والحالة

 ضعيف أو بنتيجة خسارة ف المكلفين الذين يصرحون بھامش ربحاشتكاقصد ، لھا المالية

   .لھموالتأكد من صحة الوضعية المالية 

                                                           
    .308-307 ، الصفحة2001عبد الفتاح محمد الصحن وسمير كامل، الرقابة والمراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا�سكندرية، سنة1
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  : ـ القيمة المضافة5-1

نس�بة القيم�ة المض�افة  المؤسسة وتحسب واستھ7كتمثل الفرق بين ا�نتاج ا�جمالي          

  1:وفق الع7قة التالية

=نسبة القيمة المضافة          
  القيمة المضافة

 رقم ا/عمال (ا�نتاج�الخدمات )
 × 100   

للمؤسس�ة م�ن س�نة  المض�افةويستفيد المحقق من ھذه النسبة في معرفة تط�ور القيم�ة          

  ./خرى واكتشاف الت7عبات التي يمكن أن تحتوي عليھا خ7ل فترة المراقبة 

  ـ ھامش الربح  5-2

وذل�ك لمعرف�ة ال�ربح  ،يتم حساب ھامش الربح بالنسبة للمش�تريات وبالنس�بة للمبيع�ات  

  :الخام بالنسبة للسنوات الخاضعة للتحقيق 

 =ھامش الربح الخام للمشتريات          
 الربح الخام

 ثمن تكلفة البضاعة المباعة
 × 100  

 =ھامش الربح الخام للمبيعات           
 الربح الخام

 المبيعات
 × 100   

 =نسبة الربح الصافي بالنسبة لرقم ا/عمال        
 النتيجة الصافية  للنشاط×���

 رقم ا�عمال (ا�نتاج� الخدمات)
  

  

  :ا�جمالي يختلف باخت7ف طبيعة نشاط المؤسسة كما يلي حساب الربحكما أن 

  :بالنسبة لNنشطة التجارية  -

  

  

                                                           
1
Guide du vérificateur de comptabilité, op-cit, page 94 .   

  ) التغير في المخزون+المشتريات( –المبيعات  =الربح ا�جمالي         
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  :الصناعيةبالنسبة لNنشطة  -

  

  :بالنسبة /نشطة تأدية الخدمات -

  

�وم الم      ��بيق��ح راق��ن ص��د م��رات والتأك��ب والمؤش��ذه النس��اب ھ��7ل  تھابحس��ا خ�وتطورھ

�ة��عة للرقاب��نوات الخاض��لكھا  ،الس��ن أن يس��ي يمك��ات الت��اف الت7عب��ن اكتش��تمكن م��ذلك ي�وب

  .المكلف للتھرب من دفع الضريبة

 نتائج التحقيق المحاسبي : المطلب الثاني

�7ل    ��ذه م�ن خ��ة و ا�ج�راءاتھ��وم العملي��ا يق��ابق ذكرھ��دقيق للحس�ابات الس��ص ال�الفح

   .من خ7ل إبداء المحقق رأيه بالقبول أو الرفض بالحكم على المحاسبة الممسوكة راقبمال

  قبول المحاسبة: الفرع ا�ول 

�ل الم        ��بيقب��ادئ  راق��اري ومب��انون التج��ام الق��ة /حك��ت مطابق��ف إذا كان��بة المكل�محاس

  : وينقسم القبول إلى صنفين ،المخطط المحاسبي الوطني وصحيحة من حيث المضمون

  :قبول صريح  -أو3ً 

عند مطابقة المحاسبة الممسوكة للش�روط الس�ابقة ال�ذكر ي�تم الحك�م عليھ�ا بأنھ�ا منتظم�ة       

بتبلي�غ المكل�ف بنت�ائج التحقي�ق م�ن دون  راق�بوب�ذلك يق�وم الم ،وتامة ومثبتة ودقيقة محاس�بياً 

  .إجراء أي تقويمات

  : قبول نسبي -ثانياً 

 يس�تنتجوالتي  بعض ا3نحرافات البسيطة،لجود و وأطفيف  تيابعند ما يكون ھناك ار       

المكلف إل�ى  إخضاع ، يتم الضريبة دفع قصد للتھرب مننية و المحقق بأنھا غير ناتجة عن 

 )لمخزونا تغييرات + مشتريات المواد ا/ولية( - )المنتجات المخزنة+المبيعات( =الربح الخام

  ا/عباء المباشرة  -رقم ا/عمال  =الربح الخام       
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�7ل ��ن خ��ائي م��ويم الثن��راءات التق��اقإج��ين الم ا3تف��ب ب��اة  راق��ع مراع��ريبة م��ف بالض�والمكل

  . التزام المكلف بتقديم تصريحاته في آجالھا القانونية

      رفض المحاسبة: نيالفرع الثا   

وجود أخطاء أو إغفا3ت في عند وذلك  ،يتم رفض المحاسبة إذا كانت غير صحيحة         

فقد حدد المشرع حا3ت رف�ض المحاس�بة  في ذلك مراقبينوتفادياً لتعسف ال ،محاسبة المكلف

من قانون الضرائب المباشرة والرس�وم المماثل�ة، وتتمث�ل ف�ي الح�ا3ت  191من خ7ل المادة 

  1:التالية

�انون ��ام الق��وطني وأحك��بي ال��ط المحاس��ادئ المخط��ا لمب��وكة وفق��ر الممس��بة غي�أ ـ المحاس

  :  ومن بين ا/خطاء الشائعة في ھذه الحالة التجاري،

 . غياب الدفاتر المحاسبية -

 .مصادق عليھاغير  وأالدفاتر المحاسبية غير مؤشرة  -

 . الدفاتر المحاسبية تحتوي على بياض -

 . تسجيل غير دقيق للحسابات اكتشاف الكتابات ناقصة وغير مفصلة و -

 .تسجي7ت محاسبية على دفتر اليومية العامة بطريقة مركزة وجود  -

  : لNسباب التالية وذلك نظراً  مقنعة،ب ـ المحاسبة ليس لھا قيمة 

 .غياب الدفاتر الثانوية  -

�م -�����وم رق�����وص المرس�����ة لنص�����ر مطابق�����وترة غي�����ؤرخ  )305-95( الف����الم

  .7/10/1995في

 .عدم ا3حتفاظ بالوثائق والدفاتر المحاسبية في الوقت القانوني المحدد  -

 . غياب كلي أو جزئي للفواتير -

 .والوثائق ا�ثباتية المسجلة في المحاسبة غياب الوثائق المتعلقة بالنفقات  -

   

                                                           
 .2000فيفري  15المؤرخة في 134التعليمة رقم  1
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ررة في العمليات المحاسبية إغفا3ت نقائص خطيرة ومتك، ج ـ المحاسبة تحتوي على أخطاء

 .ا/خرى عدم تقييد فواتير للشراء أو البيع أو بقية العمليات -      :مثل 

 .رصيد الصندوق دائن وبشكل متكرر -

 .غياب الجرد المادي  -

 .ر صحيحة الموازنة غي -

 .مع الميزانية الختامية ا3فتتاحيةعدم تجانس الميزانية  -

 

    إعادة تشكيل ا�سس الخاضعة للضريبة: المطلب الثالث

إلى إعادة تشكيل ا/سس الخاضعة للضريبة انط7ق�ا  راقبعند رفض المحاسبة يلجأ الم      

�كيله��اد تش��ال المع��م ا/عم��ة  ،م�ن رق��اط المؤسس��وع نش��ب ن��يس حس��ذا التأس��رق ھ��ف ط�وتختل

ل�ى المعلوم�ات ع بن�اءً باختيار الطريقة الت�ي تتناس�ب م�ع نش�اط المؤسس�ة  راقبحيث يقوم الم

�ا��م ا ،المتحص�ل عليھ��ادة تش�كيل رق��ويم وإع��ة للتق��اع ا�ج�راءات العادي��ك بإتب��ن /وذل��ال م�عم

  :  خ7ل عدة طرق أھمھا

   رقم ا�عمال عن طريق العناصر الماديةإعادة تشكيل : ا�ولالفرع 

�أ   ��بالمريلج��اطتھا اق��ة لبس��ذه الطريق��ى ھ��ادة إل��اطات   ،ع��م النش��ون معظ��ى ك��افة إل�إض

ا/شغال العمومي�ة والمؤسس�ات  تتتكيف بسھولة مع ھذه الطريقة مثل المھن الحرة، ومقاو3

�ام��كل ع��ة بش��ة وا�نتاجي��ر الك، التجاري��ى العناص��ا عل��اد فيھ��تم ا3عتم��ة وي��اتمي� كالمحزون

�تريات وا3��تھ7كاتوالمش��ة ، س��ذه الحال��ي ھ��ال  ف��م ا/عم��كيل رق��ادة  تش��ة إع��ف عملي�وتختل

  . حسب نوع النشاط

  : ـ حالة مؤسسة إنتاجية أو3ً 

  إذا كانت المؤسسة إنتاجية يتم إعادة تشكيل رقم ا/عمال عن طريق العناصر المادية      
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  :1كما يلي     

  المخزون ا/ولي للمواد ا/ولية   

  مشتريات المواد ا/ولية(+) 

  المخزون النھائي للمواد ا/ولية ) -(

  الخام للمواد ا/ولية  ا3ستھ7ك) =(

  )%(نسبة الضياع )-(

  الصافي للمواد ا/ولية  ا3ستھ7ك)=(

  المخزون ا/ولي للمنتجات التامة محولة إلى مواد أولية )-(

  لنھائي للمنتجات التامة محولة إلى مواد أولية المخزون ا(+)

  . الفرق أو ا�غفال) =(

  ـ حالة مؤسسة تجارية  ثانياً 

في حالة مؤسسة تجارية يتم إعادة تشكيل رقم ا/عمال من خ7ل العناصر المادي�ة كم�ا        

  2:يلي

  مخزون أول مدة   

  المشتريات (+) 

  مخزون آخر مدة ) -(

   هالمعاد تأسيس ا3ستھ7ك)=(

   هالمصرح ب ا3ستھ7ك)-(

  الفرق أو ا�غفال  )=(

  1)+ا3ستھ7ك المصرح به/الفرق( =نسبة الفرق 

  نسبة الفرق× رقم ا/عمال المصرح به = ا�خفاءرقم أعمال 

   عمال المصرح بهرقم ا/ – ا�خفاءرقم أعمال  =التقويم النھائي

                                                           

Guide du vérificateur de comptabilité, op-cit, page 123 . 1  

.Ibid, page 122  2
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  إعادة تشكيل رقم ا�عمال على أساس الفوترة : نيالفرع الثا

�اً        ��وترة أساس��كل الف��طة تش��ض ا/نش��ي بع��ريبة ف��رض الض��ادية لف��ي  ،ا3قتص��ة ف�وخاص

ويتم إعادة تشكيل رقم ا/عمال ف�ي ، مجال ا/شغال العمومية من خ7ل الفواتير المصرح بھا

  :1في الجدول التاليھذه الحالة كما 

  ھا التحصي7ت المصرح ب 

  جانفي  01رصيد العم7ء في  )-(  

  جانفي  01تسبيقات العم7ء في  (+)  

  ديسمبر 31رصيد العم7ء في (+)   

  ديسمبر 31تسبيقات العم7ء في  )-(  

  رقم ا/عمال المفوتر ) =(  

   بهرقم ا/عمال المصرح  )-(  

  الفرق) =(  

�ة      ��ى القيم��م عل��عة للرس��ا الخاض��رح بھ��ر المص��ي7ت غي��ل التحص��رق يمث��ث أن الف�حي

   .المضافة

    التحقيق تبليغ نتائج: الثالثالفرع 

فيھ�ا بتبلي�غ النت�ائج  راق�بحي�ث يق�وم الم ،تعد ھ�ذه المرحل�ة نھاي�ة التحقي�ق المحاس�بي   

المتوصل إليھا من خ7ل عملية التحقيق إلى المكلف بالضريبة ويتم ذل�ك م�ن خ�7ل المراح�ل 

  : التالية

 Notification de Redressement :ا/وليالتبليغ  –أو3ً 

بإع�ادة تش�كيل رق�م ا/عم�ال يج�ب علي�ه أن يبل�غ المكل�ف بالض�ريبة راق�ب بعد قي�ام الم       

بالنتائج والتعدي7ت التي أجراھا من خ7ل تبلي�غ مفص�ل ومعل�ل بطريق�ة تس�مح للمكل�ف بفھ�م 

                                                           
1 Guide du vérificateur de comptabilité, op cit, page 124 . 
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تق�ديم م7حظات�ه لل�تمكن م�ن إعادة تشكيل أس�س ف�رض الض�ريبة الطريقة التي تم من خ7لھا 

  :  ن أن يواجه المكلف ث7ثة حا3ت وھيوھنا يمك، ) 06(ا يوضحه الملحق رقم مثلم

وب�ذلك  ،ص�ريحاً  المكلف يرد على التبليغ بقبول التعدي7ت في رقم ا/عم�ال قب�و3ً  -1

إ3 في  هو3 يمكن لZدارة الرجوع في ،يصبح أساس فرض الضريبة المحدد نھائياً 

أو  ،تدليس�يةوطرق المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات  اكُتشف أنحالة ما إذا 

  .1أعطى معلومات ناقصة أو خاطئة خ7ل التحقيق

المكلف ي�رد عل�ى التبلي�غ ف�ي الفت�رة المح�ددة ع�ن طري�ق م7حظ�ات وتوض�يحات  -2

�د ��وعية، وبع��ررة وموض��رر المالمب��ة يق��بدراس��ا راق��ھا، قبولھ��ة  أو رفض��ي حال�ف

، كما يجب علي�ه إب�7غ المكل�ف بالتخفيض الجزئي للضريبة  المراقب يقوم القبول

    .  الة الرفضفي ح

 يعد عدم الرد في ا/جل المحدد بمثابة قبول ضمني وبالتالي تبق�ى ا/س�س المعدل�ة -3

  .لفرض الضريبة  ، وتعتبر أساساً 2على حالھاطرف المراقب من 

 Notification Définitive :إعداد التقرير النھائي -ثانياً 

والذي يمكن م�ن خ7ل�ه لمختل�ف  ،التحقيقبإعداد التقرير النھائي لعملية  راقبيقوم الم  

ويشتمل التقري�ر  وخاصة مصالح التحصيل والمنازعاتالمصالح المختصة بممارسة مھامھا 

 :على ما يلي

 .المكتشفةطبيعة المخالفات وطبيعة التحقيق  -

 .نوع العقوبات المفروضة مع توضيح النصوص القانونية لھا  -

الت�ي  وي�تم إرجاع�ه إل�ى المفتش�ية كل�فتوضع نسخة  من ھذا التقرير في مل�ف الم        

إل�ى المديري�ة الجھوي�ة وك�ذا مص�لحة البح�ث والتحقيق�ات  من�ه وترسل نس�خة ُسحب منھا،

 .على المستوى المركزي

                                                           
  .   15قانون ا�جراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1
 . 15نفس القانون أع7ه، الصفحة  2
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              ً                                                                     إصدار الج�داول ا�ض�افية -ثالثا

�وم          ���بالميق���ق  راق���ة التحقي���اءت نتيج���ي ج���افية الت���داول ا�ض���دار ا/وردة والج��بإص

�بي وال��المحاس��تم ي ت��ا ي��ن خ7لھ��تحدم��اتي��دة والغرام��ة الجدي��ة الجبائي��ى  ،د ا/وعي��ل إل�وترس

  .نھاية التحقيق المحاسبي ھذه المرحلة وتمثل ،قباضة الضرائب للتحصيل

يعتم�د عليھ�ا المراق�ب الجب�ائي 3كتش�اف التھ�رب يعتبر التحقيق المحاسبي أھم طريق�ة         

�ريبي،��روز  الض��م ب��ائج رغ��ى نت��وع إل��ذا الن��ا ھ��ي فيھ��ا3ت 3 يفض��ض الح��اك بع�إ3 أن ھن

�رب نتيج�ة ا، وق�د يك�ون ذل�ك نيمظ�اھر التھ�رب والغ�ش الض�ريبي�س�تعمال المكل�ف لط�رق تھ

تحاي�ل عل�ى الق�انون ال أو ،يكتشفھا المراقب من خ�7ل التحقي�ق المحاس�بي 3جديدة ومتطورة 

ھ�ذا الخب�رة ف�ي  بأصحابمن خ7ل ا3ستعانة وا3ستفادة من الثغرات الموجودة فيه  الجبائي 

3كتش�اف  تعمق�اً  أكث�رتحقي�ق  إلىالمكلف  إخضاع إلىالمراقب  أوفي ھذه الحالة يلج ،المجال

  .  ينالتھرب والغش الضريبي
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  في الكشف عن التھرب الضريبيدور التحقيق المعمق : المبحث الثاني

  

�ة  ��عية الجبائي��ل الوض��ي مجم��ق ف��ق المعم��د التحقي��املة يع��ية  الش��رق ا/ساس��د الط�أح

يمك�ن اعتب�اره  ، كماللتحقيق المحاسبي م تدعيماً 1992ه سنة ؤحيث تم إنشا ،للمراقبة الجبائية

ويخ�تص با/ش�خاص الطبيعي�ين بالنس�بة للض�ريبة عل�ى  ،عن�ه منفص�7ً رغ�م كون�ه له  امتداداً 

�الي،��دخل ا�جم��دخول   ال��ة ال��7ل مقارن��ن خ��ريحات م��حة التص��ن ص��د م��ى التأك��دف إل�ويھ

  .مع إجمالي الدخول المحققة أثناء مسيرة الحياة  االمصرح بھ

  

  التحقيق المعمق للكشف عن التھرب الضريبي  إجراءات: المطلب ا�ول

مجموع�ة العملي�ات الت�ي الش�املة  يقصد بالتحقيق المعمق في مجم�ل الوض�عية الجبائي�ة       

ترمي إلى الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف والدخل المص�رح ب�ه، أي بص�فة 

ف�وائض  -الم�داخيل المحقق�ة خ�ارج الجزائ�ر (عامة التأكد من التصريحات على الدخل الع�ام 

ويس�تلزم ھ�ذا  ،) ل�خا...زل بمقابل عن العقارات المبني�ة وغي�ر المبني�ة القيمة الناتجة عن التنا

حال�ة خزينت�ه  ،وض�عية أم�7ك المكل�فا�جراء مقارنة المداخيل المصرح بھا المستنتجة م�ن 

لوض�عية ل  وتش�مل عملي�ة التحقي�ق المعم�ق ،1وكذا المتعلقة بسياق الحياة لس�ائر أف�راد أس�رته

  :  ا�جراءات التالية الجبائية الشاملة

  برمجة واختيار الملفات : الفرع ا�ول

قبل نھاية كل س�نة يق�وم رؤس�اء المفتش�يات بإع�داد قائم�ة لNش�خاص الطبيعي�ين ال�ذين         

���ل أن ي��ن المحتم��اعھمم��ة، تم اخض��عية الجبائي��ل الوض��ة لمجم��ة المعمق��ر  للمراقب��ذين تظھ�وال

�كوك ��ض الش��يھم بع��اعل��رق ومن��تعمال ط��ي اس��ية ف��كلي ورات  تدليس��ص الش��7ل الفح��ن خ�م

وبع�د ذل�ك ي�تم إرس�ال القائم�ة إل�ى المديري�ة  على مستوى مفتشية الضرائب، لملفاتھم الجبائية

 لدراستھا ومناقشتھا مع المديرية الفرعية للرقاب�ة الجبائي�ة الو3ئية للضرائب المختصة إقليمياً 

                                                           
 .25ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1



 الضريبي التھرب اكتشافدور الرقابة الجبائية في                                              الفصل الثالث

142 

 

ي�ة للض�رائب لZط�7ع عليھ�ا وإرس�الھا إل�ى ثم ترسل القائمة إل�ى المديري�ة الجھو ،التابعة لھا

�زي ���توى المرك���ى المس���ات عل���اث والمراجع���لحة ا/بح���رائب ومص���ة للض���ة العام��المديري

  :التاليويمكن تلخيص مراحل البرمجة في الشكل  للمصادقة عليھا

  .ا�دارة الجبائية  ھياكل داخل الملفات الخاضعة للرقابة الجبائيةبرمجة ): 07(شكل رقم 

 

 

 

 

  .ا/بحاث والمراجعاتمعطيات مديرية اعتماداً على  المصدر من إعداد الطالب

كما أن برمجة الملفات يجب أن تخضع إلى جملة م�ن المع�ايير الكمي�ة والموض�وعية          

�ذ��ى تنفي��رائب يھ�دف إل��ة للض��ة العام��ذي للمديري��قا إذ أن البرن�امج التنفي��ق المعم��بة ب لتحقي�نس

وھ�ذا الع�دد قاب�ل للزي�ادة حس�ب  ،من النسبة الكلية للملفات الخاضعة للتحقي�ق المحاس�بي 5%

�ريبية��Zدارة الض��ة ل��ات المتاح��اءات وا�مكاني��ار ،الكف��ع اختي��ا يخض��ن  كم��ة م��ات لجمل�الملف

  1:يتم تحديدھا كما يليالمعايير الموضوعية 

 تج�انس ب�ين الم�داخيل المص�رح بھ�ا س�نوياً الا/شخاص ال�ذين اكتش�فت المفتش�ية ع�دم  -

  .بصفة مبالغ فيھاالخاصة بمعيشة المكلف وأفراد أسرته  أو والنفقات المستعملة

�ة -���اورات تدليس���رق ومن���تعمالھم لط���ي اس���ك ف���ذين يش���خاص ال���ق  أو ،ا/ش��أن التحقي

  . الغش عليھمالتھرب و المحاسبي لھم لم يؤدي إلى تعدي7ت رغم ظھور م7مح 

ل�ى لوجود ت7عب في التص�ريحات المقدم�ة فيم�ا يخ�ص الض�ريبة ع مفتشيةالاكتشاف  -

  .التصريحات صدق ھذه عدم تثبت مؤشرات  التوصل إلىأو  ،الدخل ا�جمالي

                                                           

   N°: 135, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, du 15/12/2000 . Circulaire  1  

  الضرائب  ةمفتشي

 SRVمصلحة ا/بحاث والتحقيقات  القباضة

   
 المكلف بالضريبة

 مديرية ا/بحاث والمراجعات
DRV 

المديرية الجھوية للضرائب 
DRI 

المديرية الفرعية للرقابة 
  S/DCFالجبائية 
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�ر -��ارق معتب��ود ف��ى  وج��ائزون عل��ركاء والح��ل الش��ن قب��ا م��رح بھ��داخيل المص��ين الم�ب

  .الحصص ا3جتماعية والمداخيل المحققة بعد مراقبة المحاسبة 

�داخيل  -��ون م��ذين يمتلك��خاص ال��ددةا/ش��ر مح��ررة غي��ر مب��7ل ا أو غي��ن خ��تغ7ل  م�س

ف�ي نش�اطات قانوني�ة  تبي�يض ا/م�والب المكلف�ين ال�ذين يقوم�ون مثل الثغرات القانونية

  . رسمية للتھرب من دفع الضريبةالبھدف إخفاء نشاطاتھم غير 

وتظھر على نمط حي�اتھم المعيش�ية  مؤش�رات  ،ا/شخاص الذين ليس لھم ملف جبائي -

  .تؤكد وجود مداخيل ھامة مخفية

  التحضير للتحقيق المعمق: الفرع الثاني

 ملحق بميثاق المكلفين الجبائية بإشعارسبق التحقيق المعمق في مجمل الوضعية ي          

بالضريبة تحدد فيه السنوات الخاصة بالتحقيق وا/جل المحدد للتدخل في عين المكان 

 ا3ستعانةكما يعلم المكلف بإمكانية  ،بعد تلقي ا�شعار بالتحقيق يوماً  15والمقدر ب

  . 1بمستشار من اختياره

   :سحب وفحص الملفات -أو3ً 

بسحب المل�ف ال�ذي سيخض�ع للتحقي�ق المعم�ق  راقببعد عملية اختيار الملفات يقوم الم      

�داخيل ���ة الم���ف وطبيع���عية المكل���ى وض���رة عل���اء نظ���ك �لق���ا وذل���ابع لھ���ية الت���ن المفتش��م

ويقوم بمراقبة الملف بخصوص الضريبة عل�ى  ،والمصاريف المحسومة من الدخل ا�جمالي

  2:بما يلي قبراويسمح فحص الملف الجبائي للم الدخل  ا�جمالي،

  . لهوالذمة المالية  همعرفة نشاط المكلف وطبيعة مداخيل -

 تهتقييم السلوك العادي للمكلف تجاه التزاماته الجبائية من خ7ل ا�ط7ع عل�ى وض�عي -

  .الجبائية 

�انس  -��دم التج��ص ع��ف فح��ات المكل��ع ممتلك��ا م��ا ومقارنتھ��رح بھ��داخيل المص��ين الم�ب

  . مصاريف المصرح بھاالبالضريبة و

                                                           
 . 27ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1

 2
Guide du vérificateur de comptabilité, op cit, page 29.                                  
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�ص         ��ن فح��ا يمك��اتكم��ن  الملف��رفالتم��ى ع��ة  عل��ا ع7ق��ي لھ��ات الت��ات والھيئ�المؤسس

�المكلف�� ،ب��ة ب��ات الخاص��ع المعلوم��ل جم��ن أج��ك م��ق،وذل��ة التحقيق المعم��تخراج  ومحاول�اس

�ات ��ل التناقض��ت37وامجم��ي  ت3خ��ودة ف��فالالموج��ام  ،مل��اءلة أم��ل مس��تكون مح��ي س�والت

  . تبريرات حولھاالم7حظات والالمكلف �بداء 

  :البحث عن المعلومات الجبائية  ـ ثانياً 

�عية       ��ل الوض��ق لمجم��ق المعم��ي التحقي��ية ف��ة أساس��ات مرحل��ع المعلوم��ة جم��ر عملي�تعتب

م�ن خ�7ل الت�دخل ف�ي ع�ين المك�ان باس�تعمال حيث يقوم المحق�ق بجم�ع المعلوم�ات  الجبائية،

�7ع��ق ا�ط��م ،ح��ة  ث��ريبة وخاص��المكلف بالض��ة ب��ا ع7ق��ي لھ��ات الت��ع المؤسس��ل بجمي�يتص

  .المؤسسات المالية وذلك عن طريق إرسال كشوفات الربط وبطاقات المعلومات

  :ـ بطاقة وضعية الممتلكات1

الت�ي بح�وزة المكل�ف والحس�ابات البنكي�ة  الممتلك�اتعبارة ع�ن اس�تمارة تح�دد فيھ�ا     

�ة��مه، المفتوح��ية، باس��ه الشخص��عية ممتلكات��ق بوض��ا  يتعل��ل م��ع و وك��ف م��ى المكل��ل إل�ترس

وف�ي  ،ةي�منحه أجل ك�اف م�ن أج�ل ال�رد والتص�ريح بممتلكات�ه الحقيق ، ويتما�شعار بالتحقيق

  .إلى طلب التبريرات والتوضيحات راقبحالة عدم الرد يلجأ الم

  : فات الربط وبطاقة المعلوماتـ كشو2

إل�ى الھيئ�ات والمؤسس�ات الت�ي لھ�ا  ي�تم إرس�الھاعبارة عن استمارة طلب المعلوم�ات   

 راق�بتكمل�ة الحص�ول عل�ى المعلوم�ات الت�ي تس�اعد الم، وتھدف إلى ع7قة مباشرة بالمكلف

�المكلف��ة ب��ة الخاص��ابات المالي��اء الحس��ف وإحص��7ل كش��ن خ��ه م��ي أداء مھمت��ول  ،ف�والحص

�ه،��ي بحوزت��ارات الت��ات والعق��ة للممتلك��ة الحقيق��ى الكلف��ن  عل��ات م��ب المعلوم��ن طل��ا يمك�كم

  .مصالح البحث عن المعلومات الجبائية التابعة للھياكل المحلية والجھوية والمركزية

�وم     ��التحقيق يق��عار ب��دة ا�ش��اء م��ادر وبانتھ��ع المص��ن جمي��ات م��ع المعلوم��د جم�بع

�تدعاء الم��ق باس��ةالمحق��ة الجبائي��ب المراقب��ى مكت��ريبة إل��ف بالض��ث ،كل��تم  حي��اكت��ة  ھن�عملي

 بالض�ريبة للخوف والقلق العائلي م�ن إج�راء التحقي�ق ف�ي من�زل المكل�ف التحقيق وذلك تفادياً 
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�ه الم��ث يطلع��بحي��اباته  راق��ه وحس��وص ممتلكات��ات بخص��ن معلوم��ه م��ل علي��ا تحص��ى م�عل

�ة��ة والبريدي��ة ا، البنكي��وار بغي��ي ح��ه ف��دخل مع��ه وي��ودة لدي��ات الموج��ى المعلوم��7ع عل��ط

  :وا3ستفادة منھا في عملية التحقيق وأثناء ذلك يجب على المراقب مراعاة ما يلي

ب�ل يت�رك للمكل�ف  ،أن 3 يناقش بسرعة المشاكل التقنية المتعلقة بفحص ملفه الجب�ائي -

 . ومشاكله الحرية الكاملة في التكلم عن انشغا3ته

 .البدايةمنذ  طرح المشاكل وتفادي راقبالمكلف والم توفير جو من الثقة بين -

 .استقبال كل المعلومات المقدمة من طرف المكلف -

�ف دون -��ع المكل��بر م��ا التحل�ي بالص��ي ارتكبھ��ات الت��ه بالمخالف��ديم و إع7م��ى تق��ه إل�دفع

 . معها/ولى توضيحات خ7ل المقابلة 

أن تثي�ر قلق�ه ويعل�م  عدم الكشف بسرعة عن المعلومات المتحصل عليھا والت�ي يمك�ن -

 .من خ7لھا أن المحقق مطلع على ملفه الجبائي بصورة دقيقة

على مختلف المعلومات م�ن خ�7ل فح�ص المل�ف الجب�ائي، أو م�ن  راقببعد حصول الم     

وم�ن خ�7ل اللق�اء والتح�اور م�ع المكل�ف أ ،طرف الجھات الخارجية التي لھا ع7قة ب�المكلف

�وم��ه يق��د ذات��ي ح��ا ب ف��ريحات المكتمقارنتھ��ع التص��م��دف تب��ك بھ��ة وذل��ات الحقيقي�ة والممتلك

�ن ��ف ع��ة والكش��اء المرتكب��ات وا/خط��تخراج المخالف��ا و اس��تعملھا الخفاي��ي يس��ات الت�الت7عب

  .الضريبة دفع المكلف  للتھرب من

 ً   : اتوالتوضيح اتطلب التبرير -ثالثا

أساس�ية مم�ا ق�د يحملھ�ا عل�ى طلب التبري�رات والتوض�يحات الت�ي تراھ�ا با�دارة تقوم        

جراء عادي للتحقق من التصريحات على كإويعتبر ھذا الطلب  ،يم الوعاء الضريبييإعادة تق

  .الدخل ا�جمالي

حين  الجبائية، ما يتعلق بوضعيتهكل عن تلتمس ا�دارة من المكلف طلب التبريرات   

تتوفر لدى ا�دارة عناصر تثبت أن المكلف يتمتع بمداخيل ھامة مقارنة مع تلك التي صرح 

 طلب راقبيمكن للمكما  ،خصمھا من الدخل ا�جماليتم فيما يخص التكاليف التي بھا 



 الضريبي التھرب اكتشافدور الرقابة الجبائية في                                              الفصل الثالث

146 

 

توضيح عدم التجانس بين طلب إضافة إلى  ،التوضيحات عن كل غموض في التصريحات

ح بالدخل ا�جمالي المحصل عليه من خ7ل فحص الملف المعلومات الخاصة بالتصري

  .والمعلومات المصرح بھا

�ل        ��ريبة بأج��ف بالض��ع المكل��اً  )40(يتمت��ه يوم��ه أو قبول��غ م7حظات��اء  ،لتبلي��ل انقض�وقب

أن يم�د المكل�ف بالض�ريبة بك�ل التفس�يرات الش�فوية المفي�دة ح�ول  راق�با/جل يجب عل�ى الم

ويك�ون ع�دم ال�رد خ�7ل ھ�ذا ا/ج�ل بمثاب�ة قب�ول  ،ذا ا/خي�ر ذل�كمضمون التبليغ إذا طلب ھ

  . يتم إب7غه بذلك ف المكلف في حالة رفض التوضيحات المقدمة من طرف، أما 1ضمني

  

   تبليغ النتائجوإعادة التقييم : المطلب الثاني

بإع�ادة  راق�بإليه يقوم الم ھةبعد رد المكلف على طلب التبريرات والتوضيحات الموج       

    .التحقيقثم تبليغ نتائج  التقييم من خ7ل إعادة تشكيل رقم ا/عمال

  ا�سس الخاضعة للضريبة ييمإعادة تق: الفرع ا�ول

 في إعادة تقييم ا/سس الخاضعة للضريبة على عدة عناصر تختلف راقبيعتمد الم         

في إعادة  راقبالطريقة التي يعتمدھا الم نوعباخت7ف العناصر المراد إعادة تقييمھا و

طرق يتم  عدة ورغم الغموض الذي يتصف به ھذا النوع من المراقبة إ3 أن ھناك ،التقييم

  : اعتمادھا في إعادة التقييم أھمھا

  :إعادة تقييم العناصر العينية المحددة للذمة المالية -أو3ً 

  خ7ل مقارنتھا با/سعار الموجودة على يتم تقييم ممتلكات المكلف ومصاريفه من         

  المراقب ولتقييم ھذه العناصر يقوم ية لذلك،وثائق ا�ثباتاللغياب  وذلك نظراً  ،أرض الواقع

   :كما في الجدول التالي وفقاً للتقييم المحدد المحددةبمراعاة قيمة العناصر 

  
                                                           

  .  18من قانون ا�جراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، الصفحة ) 5 - 21(المادة  1
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  إعادة تقييم العناصر العينية): 10(جدول رقم

  الم7حظات   طريقة التقويم  بيان العناصر 

  

  المنقو3ت

  أو   

  السيارات

مبالغ الفواتير أو ا/سعار المح�ددة مقارن�ة 

  مع المواد المماثلة في الواقع

  مراعاة سنة الحيازة وطبيعة المواد 

إذا كانت جدي�دة ينبغ�ي معرف�ة الس�عر م�ن 

  راديا3ست7ء السيارات أو وثيقة كخ7ل و

�يارة ��ة الس��اة حال��ي مراع��نة ف�وأول س

  .والمسافة التي قطعتھاالسير، 

 %20ل�ىإ %10تخفيض تقديري م�ن   إذا كانت قديمة يعاد تقييمھا بسعر السوق

  مع مراعاة حالة السيارة

إذا كان�ت  D3السعر في الف�اتورة أو وثيق�ة  سفن النزھة 

  مستوردة

  مراعاة الغرض من استعمالھا

القيمة الحالية للعقار المأخوذة عن مصالح   العقارات 

  والتقويمات  التسجيل

�يم ���رة التقي���ار فت���ين ا�عتب���ذ بع��ا/خ

  وسعر السوق 

�لحة   شھرة المحل��رف مص��ن ط��ه م��اد تقييم��غ المع�المبل

  التقويمات وا/سعار

  مراعاة مكان تواجد المحل

�ة ����������يانة العائلي���������الص

  النفقات اليومية+

�د ���اً بع���غ جزافي���دد المبل���ع يح���اورة م��المح

  المكلف

  عدم المبالغة في تقييم التكاليف 

  ا/سفار والتنق7ت

  

�اً ���غ جزافي���دد المبل���ع  يح���اورة م���د المح��بع

  المكلف

  عدم المبالغة في تقييم التكاليف 

         صو3تالوفواتير الشراء ومراقبة     بما ھو موجود في المحاسبة  ا3حتفاظ  المخزونات

Source: Guide de VASFE, MF/DGI/Direction des Recherche et Vérification, 2002, Page 15.  

ي�تم ي ت�وال التص�ريحاتيتم استخراج الف�رق ب�ين المب�الغ المع�اد تقييمھ�ا والقيم�ة المكتتب�ة ف�ي 

�اراعتبا��ا و ھ��رح بھ��ر مص��داخيل غي��الي م��ريبة بالت��اعھا للض��ادة إخض��تم إع��ى ي��افة إل�إض

  .الغرامات الناتجة عنھا
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  :تحليل الحسابات المالية -ثانياً 

بالكش�ف ع�ن الم�داخيل ) 07(ملح�ق رق�م يوض�حه  كم�ايسمح تحليل الحسابات المالية   

غير المصرح بھا من طرف المكلف ومعرفة مصدر ھذه الم�داخيل وذل�ك م�ن خ�7ل مقارن�ة 

الحسابات البنكي�ة م�ع الم�داخيل المص�رح بھ�ا وإنش�اء رص�يد الحس�اب النق�دي بھ�دف معرف�ة 

�ررة ا��ر المب��ة غي��دفقات المالي��ي ولت��درھا، الت��د مص��عب تحدي��ل يص��7ل تحلي��ن خ��ك م��تم ذل�وي

  .الرصيد الدائن والمدين للبنك

  :ـ تحليل الرصيد الدائن للبنك 1

�ف ومقار          ��ة للمكل��اھمات المالي��ة المس��و معرف��ل ھ��ذا التحلي��ن ھ��دف م��الھ��داخيل ن�ة الم

ال�دائن الرص�يد ويس�مح ذل�ك بمعرف�ة  ،المداخيل المصرح بھاالدائنة من الحسابات البنكية مع 

حي�ث  ،يتم تبريره من خ7ل كون�ه 3 يتناس�ب م�ع الم�داخيل المعروف�ة ل�دى المص�لحةلم الذي 

�اب ��ى حس��اب إل��ن حس��وي7ت م��اد التح��افي وإبع��دائن الص��زل ال��ق بع��وم المحق��اف يق�3كتش

�ي تض�خم ال��ةف��ة الخزين�� ،موازن��افي م��دائن الص��ة ال��م مقارن��درث��ة المص��داخيل المعروف�  1ع الم

  :وفي ھذه الحالة يتم التوصل إلى ث7ثة حا3ت تفسر كما يلي

�رورة  )1��ي ض��ا يعن��و م��ة وھ��داخيل المعروف��وع الم��اوي مجم��افي يس��دائن الص��وع ال�مجم

  .مواصلة البحث وخاصة فيما يخص الحسابات النقدية 

المكل�ف ل�ه حس�ابات  نمجموع الدائن الصافي أقل من المداخيل المعروفة وھذا يعني أ )2

   .تحصل على مداخيل بشكل نقدي أنه أو وغير مبررة،غير معروفة 

مجموع الدائن الصافي أكبر من المداخيل المعروفة وھذا يعني أن ھن�اك م�داخيل غي�ر  )3

�در��ة المص��ة ،معروف��داخيل خفي��ا م��ن اعتبارھ��ف، وأن يمك��رب  المكل��د تھ��ع ق��ن دف�م

 .بطريقة قانونية ومقنعة ثباتھا وتبريرھاإبم قھا إذا لم يليع المترتبة الضرائب

  

                                                           
، رسالة ماجيستر في العلوم ا�قتصادية فرع التحليل "1999-1995الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري خ7ل الفترة "طالبي محمد،  1

 .  118، الصفحة 2002 -2001ا3قتصادي، جامعة الجزائر، سنة 
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  :ـ تحليل المدين البنكي 2

فح�ص  ع�ن طري�قلمكلف ب�ايسمح تحليل المدين البنكي بمعرفة المس�حوبات الخاص�ة   

العمليات المدين�ة م�ن خ�7ل دفت�ر الش�يكات المس�تعملة والمقدم�ة م�ن ط�رف المكل�ف وتحدي�داً 

وفي حالة رفض  ،المستفيدين من السحب والشيكات المسحوبة وطبيعة التعامل مقابل السحب

المكلف تبرير وتوضيح ھذه المعلومات يتم اللجوء إلى الھيئات والمؤسسات المالية المختصة 

ويفضل الحصول عل�ى ھ�ذه المعلوم�ات م�ن ط�رف  المكل�ف وذل�ك لم�ا لھ�ا م�ن  ك،لتفسير ذل

  1:الحصول على المعلومات التالية فيتتمثل للمراقب أھمية 

 .السحب النقديإحصاء  -

 .إحصاء نفقات مسار الحياة عن طريق البنك  -

 .إحصاء نفقات مسار الحياة غير  المعروفة  -

  .الممولة العناصروتحديد تحديد تمويل الذمة المالية  -

 ـ موازنة الخزينة  3

يتم إعدادھا للكشف عن المبلغ ا�جمالي للنفقات خ�7ل فت�رة المراقب�ة وذل�ك /ن ھ�ذا    

والنفق�ات المحص�لة م�ن ط�رف المكل�ف وك�ذا  ي�راداتا�الميزان يجب أن يحتوي على جميع 

ومن�ه ف�إن ع�دم الت�وازن غي�ر المفس�ر يوض�ح وج�ود م�داخيل  ،ا/شخاص الذين يعيشون معه

�ا��رح بھ��ر مص�� ،غي��ف عنھ��تم الكش��تعملة  اوي��ات المس��ين المتاح��رق ب��تخراج الف��7ل اس��ن خ�م

  :الجدول التالي يوضحه والمتاحات المستخرجة كما

  

  

  

  

                                                           
 . 119ذكره، الصفحة طالبي محمد، الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري، مرجع سبق  1
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  يم من خ7ل موازنة الخزينةيإعادة التق): 11(الجدول رقم

  المستخرجةالمتاحات   المتاحات المستعملة

رصيد الحسابات البريدية أو البنكية ودف�اتر  -

�ار���راد الم ا3دخ���ف أو أف���م المكل���ة باس��فتوح

   .عائلته 

�وع  -��ية ومجم��اني الشخص��ن المب��ازل ع�التن

   .المبالغ المتحصل عليھا من سعر البيع

�روض  -����ن الق����ا م����ل عليھ����الغ المتحص���المب

�ع ت���ية م���الشخص���ودق���ريحات  أو ديم عق��تص

�ثبات ذلك .  

  .إعادة تسديد القروض المتفق عليھا -

تغيرات حس�اب المس�تغل للمس�تعمل وأف�راد  -

  .عائلته 

لتخف�يض ا الحصول على ع�7وة الت�أمين أو -

�ل ������وارد لمجم�����ي والم�����ريبي الشخص����الض

�ة ���ون مثبت���ب أن تك���ي يج���ي7ت والت��التحص

  .ومبررة

�ة  -�����ة أو البنكي�����ابات البريدي�����يد الحس����رص

  .فراد عائلته المفتوحة باسم المكلف أو أحد أ

  .المؤسسةالمساھمات داخل  -

�اني  -������ة المب������يانة وتھيئ������اريف الص�����مص

  .الشخصية 

�ان  -��غل ومك��ي الش��تعملة ف��اريف المس�المص

  .ا�قامة

�م  -��اء إذا ت��اريف البن��اني أو مص��ازة المب�حي

  .إثبات تسجيلھا في فترة التحقيق

  .القروض المحقق عليھا مع الغير -

  والمعاشات عوائد الريوع -

�روض-��ديد الق��ادة تس��ائر ، وإع��ويض الخس�تع

  .الغرامات إذا تم إثباتھا وتبريرھا

  . 88-87الصفحة ، مرجع سبق ذكره ،فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نجاة،نوي : المصدر 

  : من خ7ل الجدول نستنتج ما يلي

 يأ ال�يس لھ� مراقبةإذا كانت المتاحات المستخرجة تساوي المتاحات المستعملة فإن ال )1

   .تعدي7ت على أساس فرض الضريبة 
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إذا كانت المتاحات المستخرجة أكبر من المتاحات المستعملة نس�تنتج أن ھن�اك ف�ائض  )2

  . يم النفقاتيناتج عن سوء تق

إذا كانت المتاحات المستخرجة أقل من المتاحات المستعملة فإن ھذا ي�دل عل�ى وج�ود  )3

�ة ��ر معروف��ا وغي��رح بھ��ر مص��داخيل غي��درم��الغ المص��ة المب��ن قيم��ر ع��ي تعب�، وھ

  .إخضاعھا للضريبة  إعادة يجب بالتاليو المخفية

  : ـ الميزان النقدي 4

معرف�ة الف�رق ب�ين الس�يولة النقدي�ة المس�تعملة  راقبيسمح استعمال الميزان النقدي للم  

  :والسيولة المتاحة كما في الجدول التالي

  :الميزان النقدي إعادة التقييم من خ7ل) : 12(الجدول رقم 

  السيولة النقدية المستعملة  السيولة النقدية المتحصل عليھا 

  .معروفةـ إيرادات نقدية 

   .ـ سحب نقدي على الحسابات البنكية

ـ حساب جاري للشركات حساب جاري ل�دى 

  .المؤسسات

  . ـ عمليات مالية  محققة نقداً 

   .ـ تسديد القروض

  .في المؤسسة  ـ اقتطاعات صافية تتم نقداً 

  .نفقات نقدية مبينة  -

  . ـ نفقات المعيشة مبينة نقداً 

  ـ مساھمة نقدية على الحسابات المالية 

  .القروضـ تسديد 

  .داخل المؤسسة ـ مساھمات نقدية محققة نقداً 

  .122الصفحة ،مرجع سبق ذكرهالرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري، ،طالبي محمد: المصدر

  : من  خ7ل الجدول نستنتج ما يلي
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إلى فح�ص الحس�ابات البنكي�ة وفح�ص  راقبفي حالة توازن الموازنة النقدية ينتقل الم )1

  .موازنة الخزينة 

ي�دل عل�ى ع�دم التقي�يم الجي�د ف�إن ذل�ك عدم التوازن م�ن خ�7ل رص�يد م�دين في حالة  )2

   .بالضريبةومسار حياة المكلف  للنمط المعيشي

الحصول على رصيد مدين فإن ذلك يدل على وج�ود م�داخيل نقدي�ة غي�ر أما في حالة  )3

وھي تعبر عن قيمة المبالغ المخفي�ة وبالت�الي ي�تم  ،معروفة يجب البحث عن مصدرھا

  .إعادة إخضاعھا للضريبة 

  تبليغ النتائج: نيالفرع الثا

بعد ا3نتھاء من عملية التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائي�ة يب�دي المحق�ق رأي�ه    

حول نتائج المراقبة بالقبول أو الرفض ويتم إب7غ المكلف بالنتيجة حتى في حال�ة ع�دم إع�ادة 

  :تشكيل أسس جديدة لفرص الضريبة وذلك من خ7ل ا�جراءات التالية 

  :ـ إجراءات التصحيح التلقائي1

  :1محددة كما يليإجراء 3 يمكن استعماله إ3 في ظروف معينة وھي  ھو

 .عدم اكتتاب التصريح بالضريبة على الدخل ا�جمالي في  اXجال المحددة  -

 .عدم تسوية الوضعية الجبائية  -

 .عدم ا3ستجابة والرد على طلبات التبرير والتوضيح  -

التصحيح التلقائي م�ع مراع�اة أن تك�ون القواع�د المق�درة م�ن ط�رف ا�دارة أق�رب  يتم       

�ريبية��ف بالض��ق المكل��ي ح��ة ف��ون مجحف��ي 3 تك��ع لك��ن الوق��ة م��مانات المقدم��ى الض�،كما تبق

   .للمكلف في حالة التصحيح الحضوري سارية المفعول عند التصحيح التلقائي

  

 

                                                           
  . 26ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  1
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  :ـ إجراءات التصحيح الحضوري 2

 يتم تطبيقه في حالة عدم إخ7ل المكلف بواجباته الجبائية كما في التحقيق            

 وموضحاً  ويتم إب7غ المكلف بالنتيجة من خ7ل إشعار بالنتائج يكون مفص7ً  ،المحاسبي

 لمراقباإعادة تشكيل أسس الضريبة من طرف  كيفيةبطريقة يسھل على المكلف فھم 

  : 1يلي على ماساسا ويجب أن يحتوي التبليغ أ

 .النقائص المكتشفة عند فحص الملف الجبائي  -

 .التقييمطريقة وكيفية إعادة  -

 .المصرح بھا والدخول المعاد تشكيلھا  الدخولعدم التجانس بين  -

 .التسويات المقترحة  -

�ل       ��ف بأج��ع المكل��اً  40يتمت��ه  يوم��غ م7حظات��مني أولتبلي��ول ض��ه قب��وم  ،قبول��ذلك يق�وب

التقرير النھ�ائي وتبليغ�ه للمكل�ف والجھ�ات المختص�ة عل�ى المس�توى الجھ�وي  بإعدادالمحقق 

 .والمركزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
  . 90نوي نحاة، فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، الصفحة 1
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  الرقابة الجبائية دراسة حالة: المبحث الثالث

  

يتم التطرق من خ�7ل ھ�ذا المبح�ث إل�ى دراس�ة حال�ة خاص�ة  للرقاب�ة الجبائي�ة بع�ين          

  .المحاسبي والتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائيةالمكان والمتمثلة في كل من التحقيق 

  دراسة حالة التحقيق المحاسبي:ا�ولالمطلب 

�ة          ��تص بعملي��ي تخ��ة الت��ده الحال��ة ھ��تم دراس��قي��بي التحقي��ن  المحاس��يلة م��اره وس�باعتب

 وقد ارتأين�ا أن تك�ون ھ�ده الدراس�ة تقني�ة ،وسائل الرقابة الجبائية ومكافحة التھرب الضريبي

ف�ي المبح�ث نظراً لتطرقنا للجان�ب النظ�ري والق�انوني لعملي�ة التحقي�ق المحاس�بي ومختصرة 

   . ا/ول والثاني

  موضوع التحقيق: الفرع ا�ول

 ���ه بع��عون ل��ذي تخض��بي ال��ق المحاس��ر التحقي��مإث��التحقيق رق��عار ب��يكم لZش�  م ع ض*/*:د تلق

،والدي يحم�ل ت�اريخ الت�دخل بالض�ريبةالمرفق بميث�اق المكلف�ين و 22/04/2009المؤرخ في 

 .بعين المكان ومدة التحقيق

�وم     ���ق ي���دأ التحقي���ث ابت���ذي  05/05/2010حي���ن يوال���ة م���ر المتقادم���نوات غي���س الس��م

  31/10/2009إلى غاية  01/01/2006

  .بالجزائر العاصمةالكائن مقرھا ومقاولة أشغال البناء ****** السيد  -

  :*********** .السجل التجاري رقم  -

  : **************** .الرقم الجبائي  -

 . 2009-2008-2007-2006:السنوات الخاضعة للتحقيق -

 . IRGالضريبة على الدخل ا�جمالي   -: للتحقيق ةالضرائب الخاضع -

  .IBS الضريبة على أرباح الشركات   -                                               

   TVA .الرسم على القيمة المضافة -                                                
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  :  المحاسبة من حيث الشكل -1

الممسوكة م�ن ط�رف مح�افظ  ة مؤسستهقدم المكلف للمراقب محاسبا/ول خ7ل اللقاء        

  :وبعد تفحصھا تم استخ7ص بعض الم7حظات أھمھا حسابات معتمد،

دفت�ر + دفت�ر اليومي�ة ( الدفاتر المحاسبية المنصوص عليھا في القانون التج�اري وجود  -

  .)الجرد وھي مرقمة ومختومة من طرف المحكمة المختصة إقليمياً 

 .الخ...ا/جورمثل دفتر البنك، الصندوق،  ا/خرىتوفر جميع الوثائق المحاسبية  -

 .اليف توفر فواتير الشراء إضافة إلى البيانات الخاصة بالتك -

   .شھرية وسنوية منتظمة اتوجود تصريح -

  :المحاسبة من حيث المضمون -2

�ى ع�ين المك�ان و بع�د   ��ض �ا التنق�ل إل��ف اتض�ح وج�ود بع��7ع عل�ى محاس�بة المكل�ط

�اء��ات  ا/خط���ىوالت7عب���ي أدت إل��ن الت��بة م���ض المحاس��مون رف��ث المض���رف  حي��ط

  . ا/عمالوبدلك تم اللجوء إلى إعادة تشكيل رقم  المراقبين،

 :أھمھا ا/خطاءتسجيل بعض ب قام المراقبمن خ7ل فحص المحاسبة    

ً يوم ت ممسوكةصفة مركزة وليسبإن ھذه السج7ت ممسوكة  -  .بيوم ا

 .3 يتم ا3عتماد عليھا بصفة أساسية في النشاط الممارس لمواد تقييد فواتير -

 .اتالمشتريات والمبيع بين عمالا/وجود بعض الفروقات في رقم  -

 . ع7قة لھا بالنشاط استرجاع الرسم على القيمة المضافة من خ7ل فواتير 3 -

تبعا للتشريع المعمول به قام المراقب بمراسلة المؤسسة رسمياً لطلب التوضيحات      

  وتقديم التبريرات ال7زمة حول النقاط التي تم استخ7صھا من عملية الفحص

�ددة     ��رة المح��اء الفت��ل انقض��ب  30ب قب��ى طل��ة عل��ب رد المؤسس��ى المراق��اً تلق�يوم

�يحات، إ3 ��اً  أنالتوض��ن كافي��م يك��رد ل��دا ال��ل  ھ��ر ك��اءلتبري��ات ا/خط��م  والت7عب��ي ت�الت

  .لك تم رفضه من طرق المراقب ذول اكتشافھا
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  نتائج التحقيق : الثاني لفرعا 

�ل          ��ف والتنق��دقيق للمل��ص ال��7ل الفح��ن خ��ىم��ات إل��ة المخزون��ان لمعاين��ين المك� ع

  : النتائج التالية إلىالتوصل  تموالممتلكات 

  :رقم ا/عمالالمحاسبية لنتائج الرقابة  -أو3ً 

�ائج         ����ابات النت����دول حس����7ل ج����ن خ����ه م����رح ب����ال المص����م ا/عم����يح رق����تم توض��� ي

  :التاليالتحقيق في الجدول  لفترةالشھرية والتصريحات 

  مستوى جدول حسابات النتائجرقم ا/عمال على  -1

  : من خ7ل الجدول التالي رقم ا/عمال على مستوى جدول حسابات النتائج يتم توضيح  

  دج:الوحدة     )  TCR(رقم ا/عمال على مستوى جدول حسابات النتائج  ):13(جدول رقم 

رقم ا/عمال   السنة
  المصرح به

  م7حظة  الفرق   رقم ا/عمال المعتمد

2006  23.227.270  23.058.440  168.830    

  الفرق يخضع   1.328.790  37.693.440  39.022.230  2007

  للضريبة على  /  48.026.130  48.026.130  2008

  ا�جماليالدخل   /  86.278.230  86.278.230  2009

    1.497.620  195.056.240  196.553.860  المجموع 

  .والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويماتالمديرية الفرعية للمنازعات : المصدر

�م     ��ين رق��رق ب��اك ف��ظ أن ھن��دول ن7ح��7ل الج��ن خ��الم��م  ا/عم��د ورق��الالمعتم� ا/عم

ي�تم إخض�اعه للض�ريبة  دج، 1.497.620المصرح به يقدر مجموعه خ7ل فت�رة التحقي�ق ب

  .ا�جماليعلى الدخل 
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  : (G 50)رقم ا/عمال على مستوى  تصريحات  -2 

�ي          ��ق ف��رة التحقي��ھرية لفت��ريحات الش��توى التص��ى مس��ال عل��م ا/عم��يح رق��تم توض�ي

  :الجدول التالي

  دج:الوحدة   G 50)(رقم ا/عمال على مستوى  تصريحات ):14(جدول رقم 

  م7حظة  الفرق   رقم ا/عمال المعتمد  رقم ا/عمال المصرح به  السنة 

  الفرق يخضع   3 شيء  28.433.010  28.433.010  2006

للرسم على النشاط   3 شيء  38.138.420  38.138.420  2007
 TAPالمھني 

والرسم على     105.620  47.657.390  47.763.010  2008
  القيمة المضافة

 TVA  3 شيء  86.677.350  86.677.350  2009

    105.620  200.906.170  201.011.790  المجموع

  المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويمات: لمصدرا

  :المقبوص خ7ل فترة التحقيق ا/عمالمراقبة رقم  -ثانياً 

  يتم توضيح رقم ا/عمال المقبوض من خ7ل كشف الحسابات البنكية خ7ل فترة التحقيق  

    : 2006المقبوض لسنة رقم ا/عمال  -)1

  دج:الوحدة       2006رقم ا/عمال المقبوض لسنة ): 15(جدول رقم 

 CPA 400 085 99 ** **حساب  BADR 252 300 *** ***حساب

 %17معدل  %7معدل %17معدل  %7معدل 

73.861  1.738.692  870.415  2.005.200  
  2.057.380  870.415  790.067  
  2.497.540  870.415  236.194  
  3.961.386  870.415    
  351.491  870.415    
  13162128  1487914    

  3.031.461  5.839.989  23.768.607      73.861  :المجموع 
  .المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويمات: لمصدرا
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  :من خ7ل الجدول نستنتج ما يلي 

  دج5.526.493  =م وبدون رس المجموع           5.913.850 =%7معدل  مجموع ـ
  

             دج22.906.018  =موبدون رس  المجموع        26.800.068%=17معدلـ مجموع 

   دج 18.432.511 =بدون رسومالمجموع          32.713.918  =ـ المجموع العام 

 يتم توضيح رقم ا/عمال وفق الجدول التالي : 2007المقبوض لسنة  ا/عمالرقم  -)2

  دج:الوحدة    2007لسنة المقبوض رقم ا/عمال ): 16(جدول رقم 

 CPA 400 085 ** ** **حساب  BADR 252 300 ** ***حساب 

  %7معدل   %17معدل  %7معدل  %17معدل 

23.738- 2.021.760    71.197  65.918    

677.839- 35.100  1.352.758      

755.819- 204.750        

1.243.876- 9.663.694        

249.999- 93600          

8.246.977- 7.039.941        

272.963- 2.942.453        

3.695.529- 346.595         

2049976- 2587514        

753.283        

    65.918  1.423.955  42.905.406 المجموع

  .الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويماتالمديرية الفرعية للمنازعات والرقابة : لمصدرا

  :من خ7ل الجدول نستنتج ما يلي     

  دج1.330.686=بدون رسوم  المبلغ              11.423.955=% 7ـ مجموع معدل 
  

  دج36.727.591 =بدون رسومالمبلغ              42.971.324=% 17ـ مجموع معدل
          

   دج38.058.277=المجموع بدون رسوم            44.395.279  =المجموع العام   
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 : 2008رقم ا3عمال المقبوض لسنة  -)3

  وفق الجدول التالي 2008يتم توضيح رقم ا/عمال  المقبوض لسنة     

  دج:الوحدة   2008لسنة  رقم ا/عمال المقبوض ):17(جدول رقم

 CPA 400 085 99 ** **حساب  BADR 252 300 *** ***حساب 

  %7معدل   %17معدل  %7معدل  %17معدل 

840.958- 1.524.966    
  
  

  3شيء

  
  
  

  3شيء

  
  
  

  3شيء

302.386- 13.859.788  

896.539- 1.934.487  

4.583.445- 3.005.194  

3.720.744- 5.511.595   

12400713- 22945525   

        55.882.779المجموع  

  .المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويمات: لمصدرا

  من خ7ل الجدول نستنتج ما يلي

  دج47.763.011بدون رسوم  المبلغ             55.882.779=%17ـ مجموع المعدل 

 : 2009رقم ا/عمال المقبوض لسنة  -)4

 :من خ7ل الجدول التالي 2009يتم توضيح رقم ا/عمال  المقبوض لسنة     

  دج:الوحدة     2009لسنة رقم ا/عمال المقبوض  ):18(جدول رقم 

 CPA 400 085 99 11 66حساب  BADR 252 300 101 151حساب 

  %7معدل   %17معدل  %7معدل  %17معدل 

6.267.370- 908.776  4.768.208  119.390    

112.376- 1.579.109        

5.693.220- 25.253.545         

54.615- 4.721.532        

14.902.535- 261.500           

3.056.040- 1.273.254        

6.017.893        

  المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويمات: لمصدرا
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  :ما يلي من خ7ل الجدول نستنتج     

  دج 82.221.424=مجموع بدون رسوم ال              96.199.162=  %7مجموع المعدل      

      دج 4.455.890 =مجموع بدون رسومال                4.768.208 = %17مجموع المعدل      

                       دج 86.677.314 =مجموع بدون رسومال                100.967.370    =العام   المجموع     

 ً                 :الضريبة على الدخل ا�جمالي -ثالثا

  2006سنة بالنسبة لـ   1

  دج 898.274            =             ا/ساس المصرح به      

  دج 168.826=    إعادة إدماج الفارق لرقم ا/عمال المفوتر      

      دج 807.319=          2243إعادة إدماج الفاتورة رقم        

  دج1.874.419=  ا/ساس المحصل عليه                             

  دج 976.145= الفارق                                                  

 2007سنة بالنسبة ل           - 2

  دج 1.030.400=    ا/ساس المصرح به    

  دج 1.328.790=إعادة إدماج الفارق لرقم ا/عمال المفوتر

  دج 5.189.420=   2200إعادة إدماج الفاتورة رقم 

  دج 7.548.610=  ا/ساس المحصل عليه                       

  دج 6.518.210=  الفارق                                    

  دج:الوحدة   الرسم على القيمة المضافة المطالب بإرجاعه ):19(جدول رقمـ      

             
  السنة 

  م7حظة   القيمة المضافة   المبلغ 

غير متعلقة ( 18/12/2006بتاريخ2243فاتورة رقم   136.819  804.819  2007
  )بالنشاط الممارس

المبالغة في  ( 06/11/2007بتاريخ  2200فاتورة رقم   881.607  5.185.925  2008
كمية الخشب ا/بيض الذي 3 يتم استخدامه بكمية 

  )كبيرة في أشغال البناء 
          .المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويمات: لمصدرا   
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  نھائيالتبليغ ال: الثالثالفرع 
  

�دائي   ���غ ا3بت���اً للتبلي���ذيتبع���م  ال���ل رق���ا  2010/ج.ر.م.ف.م/و.ض.م/623يحم��مثلم

�م ����ق رق����حه ملح����وم ) 07(يوض����ؤرخ ي����وم  27/06/2010والم����رفكم ي����ن ط����تلم م���والمس

الخاضعة لمختلف الض�رائب  ا/سسوالدي تم من خ7له اقترح مجموعة من  07/07/2010

�وم��د رد ،والرس��ة وبع��وارد  المؤسس��ىال��لحة  إل��رائب مص��وم الض��ته  15/08/2010ي�ودراس

 المكل�ف والت�ي تم�ت بحض�ور 06/12/2010بصفة معمقة ودقيقة تم تحديد جلس�ة عم�ل ي�وم 

يحم�ل رق�م  ال�ذيا بعد إشعاركم ع�ن طري�ق ا3س�تدعاء ذالجبائي للمؤسسة وھ رفقة المستشار

�ي  2010/ج.ر.م.ف.م/و.ض.م/792���ؤرخ ف���د 28/11/2010الم���ر  ،وق���ر محض���م تحري��ت

  :كما يليجاء في الجلسة  يلخص ما

�م ا�ب -��دائيت��غ ا3بت��ي التبلي��ي وردت ف��س الت��س ا/س��ى نف��اء عل�� ،ق��دار ذوب��تم إص�لك ي

 .رسالھا إلى القباضة للتحصيلب7غ المكلف بھا ثم إوإ ا�ضافيةالجداول 

�راً  -��ين،وذلك نظ��وطني للمدلس��ف ال��من المل��جيله ض��ف  وتس��د المكل��وى ض��ع دع��تم رف�ي

 .دفع الضريبة 3كتشاف استعماله لطرق ومناورات تدليسية بھدف التھرب من 

   

   لشاملةدراسة حالة خاصة بالمراقبة المعمقة للوضعية الجبائية ا:المطلب الثاني

تختلف المراقبة الجبائية عن مراقب�ة المحاس�بة م�ن حي�ث أنھ�ا تخ�ص فق�ط ا/ش�خاص         

 وبالتالي فان الضريبة الوحيدة محل التحقيق ھ�ي الض�ريبة عل�ى ال�دخل ا�جم�الي ،الطبيعيين

�د و��ارة المق��ا الزي��محت لن��ي اديس��ة الت��اني��توى المد قمن��ى مس��ا عل��ة يبھ��ة للمراقب��ة الفرعي�ري

�ة ��انالجبائي��لحة  بتلمس��ذه المص��ام ھ��ى مھ��ا�ط7ع عل��راءاتب��ي وا�ج�� الت��وم بھ��ن  اتق��ل أم�ج

م�ن  وقد تعرضنا ،حقيق المعمقتوالغش الضريبي من خ7ل عملية ال محاربة ظاھرة التھرب

  :التاليدراسة إحداھا على النحو  تحيث تم ،المعمقة لبعض المكلفينلمراقبة للك ذخ7ل 

وھو تاجر بمدين�ة تلمس�ان لعملي�ة المراقب�ة المعمق�ة  بالضريبة كلفينماحد ال تمت برمجة      

 .2007-2006-2005-2004:تاليةسنوات الالعملية المراقبة ل عتخضحيث 
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 ا5جراءات العملية ا�ولية : الفرع ا�ول

�الي  -��دخل ا�جم��ى ال��ريبة عل��اص بالض��ائي الخ��ف الجب��حب المل��م س��ل (IRG)ت��ن قب�م

  . مفتشية الضرائب التي يتواجد في محيطھا مقر السكن

 .   ا3جمالي الدخلالضريبة على تصريحات  فيما يخص تم ا3ط7ع على الملف  -

  .الضريبة مرفوقاً بميثاق المكلف كلفمإرسال إشعار بالتحقيق إلى التم  -

 15م�ع م�نح المكل�ف م�دة ، تضمن ھ�ذا ا�ش�عار تحدي�د الس�نوات الخاص�ة بالمراقب�ة          

المح�ددة  الزمني�ةالمدة  اءانقضد بعو ،يوماً على ا/قل مع إمكانية ا3ستعانة بمستشار أو وكيل

  :ما يليتضمن ھذا اللقاء  ،قام المراقب رفقة رئيس الفرقة بلقاء أولي مع المكلف

  .حول الوضعية الجبائية والمعيشية للمكلف  والتحاورا3ط7ع  -

  .ا3ط7ع على جميع الوثائق الموجودة  في حوزة المكلف  -

   .همصاريف و ، مداخليه بأم7كهالوثائق والبيانات الخاصة  راإحضطلب  -

  .وممتلكاته الشخصية ا3ط7ع على موقع وسكن المكلف، -

لتحري�ات عب�ر مختل�ف المؤسس�ات الت�ي يمك�ن أن تعتمد عملية المراقبة المعمق�ة عل�ى ا       

عب�ر  المالي�ة الحكومي�ة والخاص�ة مراس�لة مختل�ف الھيئ�ات اوك�ذ المكلف ع7قة مع اتكون لھ

  : وأھم ھذه الھيئات ھي، يتراب الوطنال

  .)، البريدالبنوك(المالية  المؤسسات -

  .التأمينشركات  -

  .مصلحة البطاقات الرمادية على مستوى الو3ية -

  .  وشركة المياه سونلغاز مديرية  -

  .المحافظات العقارية  -

 3ستفسارا ، بغرضلذلكضرورة ال دعتكلما  بالضريبة استدعاء المكلف اقبلمرل يحق     

   .كما يمكن للمكلف ا3ستعانة بمستشار أو خبير من اختياره جديدة،أو طلب وثيقة 
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  الخاصة بالمكلف بالضريبةالمعلومات : الفرع الثاني

تك�ون نس�بة المعلوم�ات  بحي�ث كافي�ة راق�بيراھ�ا المالت�ي زمني�ة الم�دة الانقضاء  بعد         

، وتسمح للمراقب بمعرفة مجم�ل مص�ادر إي�رادات المكل�ف بالض�ريبة المتحصل عليھا كبيرة

يقوم المراقب بالمقارنة بينھما، وقد كان�ت المعلوم�ات المتحص�ل عليھ�ا م�ن  ،ومختلف تكاليفه

   :ا التاجر كما يليذالة ھخ7ل دراسة ح

  المقر الجبائي  ـ1

  على مستوى مدينة تلمسان  اً يملك ھذا المكلف سكناً واحد -    

  :الذين يتكلف بھم ا/شخاص -2

  زوجة بدون عمل  -

الراب�ع فم�ا زال  م�اأ) ث7ثة متزوجون يسكنون خارج المسكن العائلي ( أبناء أربعةله  -

  .بالثانويةول الدراسة ايز

  :المصرح بھاالمداخيل  -3

  دج 250.000=  2004سنة  -                  

  دج 280.000=2005سنة  -                  

  دج 200.000=2006سنة  -                  

  دج 235.000=2007سنة  -                  

 . 2004دج خ7ل سنة  700.000بقيمة " TOYOTA"باع المكلف سيارة من نوع  -

�ف  -��اع المكل��ة ب��ز3ً  بقيم��ق  3.200.000من��رف موث��ن ط��رر م��د مح��ب عق�دج  حس

 . 2005معتمد  خ7ل سنة 

 .دج 300.000بقيمة " CLIO"باع المكلف سيارة من نوع  -

�ه  -��ا قيمت��ھرياً م��ى ش��ث يتقاض��وطني حي��ر ال��يش التحري��ي ج��وية ف��ھادة العض��ك ش�يمل

 دج 20.000

-   



 الضريبي التھرب اكتشافدور الرقابة الجبائية في                                              الفصل الثالث

164 

 

  : المصاريف المصرح بھا -4
  دج 380.000بقيمة " CLIO"سيارة من نوع  اشترى 2005 سنةفي  -

  .دج 130.000بقيمة  2م 100اشترى قطعة أرض مساحتھا  2006في سنة   -

حيث بلغت المص�اريف الكلي�ة ) رحلة حج (بزيارة البقاع المقدسة  2007قام في سنة  -

  .دج 300.000

 .دج 1.500.000قام أيضاً بشراء قطعة أرض بقيمة  2007في سنة  -

  نتائج التحقيق المعمق: الفرع الثالث

�اط           ��ة بنش��ات الخاص��ى المعلوم��ل عل��ائي والتحص��ف الجب��دقيق للمل��ص ال��د الفح�بع

مسار حياته وتكاليفه الشخصية والعائلية يقوم المراق�ب بعملي�ة مقارن�ة ب�ين م�داخيل المكلف و

�اريفه،��ف ومص��دف  المكل��افبھ��ادرھا اكتش��ى مص��رف عل��ة والتع��الغ المخفي��ي  المب��ا ف�كم

  : الجداول التالية

   2004نتائج عملية المراقبة لسنة ):02(جدول رقم

  المصاريف           الموارد          

  دج 34.500= لكھرباءا   دج25.000= مداخيلال  

  دج   12.000=الماء    دج700.000= بيع سيارة  

  دج 36.000 =الھاتف   دج 240.000=مداخيل أخرى  

  دج 4.000=الرسم العقاري    دج120.000=رصيد البنك  

  دج 500=رسم النفايات  

دج                      140.000=رصيد البنك   

                                                
  دج1.310.000=         مجموع الموارد

                 

   
  دج 227.000=  مجموع المصاريف  

  .للمنازعات والرقابة الجبائية، مكتب البحث والتحقيق ومراقبة التقويماتالمديرية الفرعية : لمصدرا

وھ�و م�ا  أكث�ر م�ن مجم�وع المص�اريف، من خ7ل الجدول ن7حظ أن مجموع الم�وارد       

  .تتمثل في الغش والتھرب الضريبي يدل على عدم وجود مداخيل خفية أو مجھولة المصدر
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  5200سنة نتائج عملية المراقبة ل):12(جدول رقم

  المصاريف       الموارد     

  دج380.000=شراء سيارة   دج280.000=مداخيل التجارة 

  دج38.700=الكھرباء  دج3.200.000=بيع منزل 

  دج9.800=الماء   دج 240.000=مداخيل اخرى  

  دج39.500=الھاتف  دج140.000=رصيد البنك 

  دج3.800=الرسم العقاري  

  دج500=رسم النفايات   

  دج90.000=رصد البنك  

  دج562.300=  مجموع المصاريف  دج3.860.000=  مجموع الموارد      

  .، المديرية الو3ئية للضرائب تلمسانقبة الجبائيةارمللالمديرية الفرعية  :لمصدرا

وھ�و م�ا  أكث�ر م�ن مجم�وع المص�اريف، من خ7ل الجدول ن7حظ أن مجموع الم�وارد       

  .مداخيل خفية أو مجھولة المصدريدل على عدم وجود 

   6200نتائج عملية المراقبة لسنة ): 22(جدول رقم

  المصاريف   الموارد 
  دج130.000=شراء قطعة أرض   دج200.000=مداخيل التجارة 
  دج42.300=الكھرباء  دج  240.000= مداخيل أخرى 

  دج12.600=الماء  دج90.000=رصيد البنك 
  دج32.400=الھاتف  
  دج4.300=العقاريالرسم   
  دج700=رسم النفايات  
  دج250000=رصيد البنك  
  دج2269300=  مجموع المصاريف    دج1.025.000= مجموع الموارد   

  .المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية، المديرية الو3ئية للضرائب تلمسان :المصدر

وھ�و م�ا  المص�اريف، أكث�ر م�ن مجم�وع من خ7ل الجدول ن7حظ أن مجموع الم�وارد       

  .يدل على عدم وجود مداخيل خفية أو مجھولة المصدر
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  7200نتائج عملية المراقبة لسنة ):32(جدول رقم-

  المصاريف   الموارد 

  دج300.000=السفر  دج235.000=مدخيل التجارة 
  دج43.600=الكھرباء  دج300000=بيع سيارة

  دج11.500=الماء  دج 240000=مداخيل أخرى
  دج38.300=الھاتف  دج250000=رصيدالبنك

  دج5.200=الرسم العقاري   
  دج700=رسم النفايات  
  دج370.000=رصيد البنك  
  دج1.500.000=رض أشراء قطعة   

  دج2.269.300= مجموع المصاريف     1025000=  مجموع الموارد     
  .بتلمسان للضرائب،المديرية الو3ئية قبة الجبائيةارمللالمديرية الفرعية : لمصدرا

بفارق يقدر  ا�يراداتمن خ7ل الجدول يتضح أن مجموع المصاريف أكثر من مجموع   
، وھو ناتج عن مداخيل إضافية مجھولة المصدر يتم اعتبارھا مبالغ دج 1244300ب

كما في  ا�جماليللضريبة على الدخل  هالتھرب والغش الضريبي،وبالتالي يتم إعادة إخضاع
   :ليالجدول التا

  .التھرب والغش الضريبيحساب قيمة ):42(جدول رقم

  2007سنة                                 
  دج235000الدخل المصرح به                             
  دج1244300الدخل المتھرب منه                            
  دج 1479300مجموع المداخيل                             
  دج235000الدخل المصرح به                           

  دج 889755                    االمعترف بھ- —IRGقيمة 
  دج230000                    االمصرح بھ- —IRGقيمة 

  659755.00الفرق الواجب دفعه                           
  دج164938 الغرامات المالية                              
  دج824693.00المجموع الواجب دفعه                      

  .، المديرية الو3ئية للضرائب تلمسانقبة الجبائيةارمللالمديرية الفرعية  :لمصدرا

للمكلف بتبليغ النتائج المتوصل إليھا  راقبالم قامحساب قيمة التھرب والغش الضريبي  بعد
  .الجداول ا�ضافية إلى القباضة للتحصيلبالضريبة ،كما قام بإرسال 
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  :الفصل خ7صة

جل مراقبة أالجبائية من  لZدارةتعتبر الرقابة الجبائية الوسيلة الممنوحة        

تصريحات المكلفين بالضريبة، كما تعد الرقابة بعين المكان أفضل طريقة يتم ا3عتماد عليھا 

يبة من خ7ل تطبيق نوعين من التحقيق 3كتشاف سلوكيات المكلف للتھرب من دفع الضر

  .والتحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية ،وھما التحقيق المحاسبي

من خ7ل إجراءات فحص محاسبة المكلف من حيث التحقيق المحاسبي  تتم عملية     

 بالقبول أو الرفض يقوم المراقب بإبداء رأيه ومن خ7ل ذلك ،من حيث المضمونوالشكل 

حول مدى صحة وس7مة التصريحات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة وتطابقھا مع ما 

     .، ثم يقوم بعد ذلك بتبليغ المكلف بنتائج التحقيق أثناء التدخل بعين المكان هتم الحصول علي

يختص التحقيق المعمق بدخول ا/شخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على   

ويتم من خ7ل مقارنة الدخول المصرح بھا مع المداخيل والممتلكات  ،الدخل ا�جمالي

أفراد ممتلكات كما تتم مراقبة مسار حياته الشخصية وتمتد إلى  ،لدى المكلف الموجودة فع7ً 

من خ7ل مقارنتھا با/سعار عادة تقدير مداخيل وتكاليف المكلف إيتم عادة ما و ،عائلته

  .أرض الواقع الموجودة على

تنظم تدخل  القانونية والعملية كز الرقابة الجبائية على مجموعة من ا�جراءاتترت

ؤدي مخالفتھا وعدم ا3لتزام ويا�دارة الجبائية وتضمن حقوق المكلفين بالضريبة، مراقبي 

 .بھا إلى بط7ن عملية الرقابة الجبائية والنتائج المترتبة عنھا
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  : مقدمة الفصل

  
الفعالية تعني القدرة على تحقيق ا�ھداف المسطرة وتحقيق رض�ا العم�
ء ا كانت ذإ          

فعالي��ة ف��إ ن  ،والع��املين بھ��ا وتنمي��ة الم��وارد البش��رية با&ض��افة إل��ى تحقي��ق النم��و والربحي��ة

  ب��ة الجبائي��ةالمتمثل��ة تحس��ين الرقا أھ��دافھاعن��ي م��دى ق��درتھا عل��ى تحقي��ق تالرقاب��ة الجبائي��ة 

كس�ب ثق�ة المكلف�ين والسعي إلى  بشتى الطرق والوسائل المختلفة مكافحة التھرب الضريبيو

إج��راءات الرقاب��ة الجبائي��ة والط��رق المس��تعملة لمكافح��ة التھ��رب ولتقي��يم فعالي��ة  ،بالض��ريبة

ع��رض ا&حص��ائيات الخاص��ة بتط��ور نت��ائج الرقاب��ة الجبائي��ة س��يتم الض��ريبي ف��ي الجزائ��ر 

أنواعھا وتحليلھا باستخدام أدوات التحليل البياني والحكم عل�ى نجاحھ�ا أو فش�لھا م�ن  بمختلف

التط�رق بع�د ذل�ك إل�ى ا&ج�راءات  ي�تم مث� ،خ
ل إبراز الص�عوبات والمش�اكل الت�ي تواجھھ�ا

التي تقوم بھا الحكومة من أجل تفعي�ل آلي�ات الرقاب�ة الجبائي�ة وإيج�اد حل�ول للمش�اكل  الجديدة

ك�ر أع�
ه م�ن ذوسيتم تناول ما  ،لضريبيافي سبيل القضاء على ظاھرة التھرب التي تعيقھا 

  :خ
ل المباحث التالية

  أثر الرقابة الجبائية في مكافحة التھرب الضريبي  :المبحث ا�ول  -

  الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية :المبحث الثاني -

   لجبائيةإجراءات جديدة لتفعيل آليات الرقابة ا :المبحث الثالث -
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  ثر الرقابة الجبائية في مكافحة التھرب الضريبيأ:المبحث ا�ول
  
  

ثر الرقابة الجبائية في مكافحة التھرب الض�ريبي م�ن خ�
ل تحلي�ل وتقي�يم أتم دراسة ي        

المختلف��ة للرقاب��ة الجبائي��ة المس��تعملة ف��ي الجزائ��ر، حي��ث ي��تم التركي��ز بالدرج��ة ا�ش��كال  ث��رأ

الجبائي���ة  الوض���عيةق المعم���ق لمجم���ل والتحقي���المحاس���بي عل���ى ك���ل م���ن التحقي���ق  ا�ول���ى

ث�م ي�تم بع�د ذل�ك  ينباعتبارھما ا�كثر فعالية في اكتشاف مح�اوBت الغ�ش والتھ�رب الض�ريبي

  .من الرقابة الجبائية التطرق إلى ا�نواع ا�خرى

  ثر التحقيق المحاسبي في مكافحة التھرب الضريبي أ: ا�ول المطلب
  

الط��رق الت��ي ي��تم اس��تعمالھا ف��ي مكافح��ة التھ��رب  أھ��ميع��د التحقي��ق المحاس��بي م��ن          

الضريبي، حيث يتم الكشف عنه من خ�
ل المراقب�ة المحاس�بية م�ن حي�ث الش�كل وم�ن حي�ث 

اتخاذ ا&جراءات العملية الت�ي م�ن ش�أنھا إع�ادة تقوم ا&دارة الجبائية بعد ذلك بثم  ،المضمون

ال م�ن أج�ل ال�تمكن م�ن الوص�ول إل�ى المب�الغ المتھ�رب م�ن دف�ع الض�ريبة تشكيل رقم ا�عم

وإل�زام المكل�ف بإع�ادة دفعھ�ا  ،ھ�انوالغرام�ات المترتب�ة ع والحق�وقمبالغ ال Bسترجاع ،عليھا

التحقي�ق المحاس�بي ف�ي الجزائ�ر وأث�ره  مردودي�ةوللكش�ف ع�ن  ،جبائي�ةإلى مصالح ا&دارة ال

ق��وم بع��رض ا&حص��ائيات الخاص��ة بنت��ائج التحقي��ق ف��ي مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي س��وف ن

 ھياك��ل ا&دارة الجبائي��ة وتحلي��ل النت��ائج المتحص��ل عليھ��ا عل��ى المس��توى مختل��فالمحاس��بي ل

  . الجھوي والمركزيالوBئي و

 DWI  على مستوى المديريات الو$ئية للضرائب: الفرع ا�ول

الجبائية على مس�توى الوBي�ة وي�تم  تختص المديريات الوBئية للضرائب بمھمة الرقابة       

تخ��تص المديري��ة الجھوي��ة ، حي��ث تجمي��ع المعلوم��ات وا&حص��ائيات عل��ى المس��توى ال��وBئي

وق�د كان�ت النت�ائج المتحص�ل عليھ�ا م�ن خ�
ل  ،با&شراف والرقابة عل�ى الم�ديريات الوBئي�ة

  :التحقيق المحاسبي لھذه المصالح كما في الجدول التالي
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  نتائج التحقيق المحاسبي للمديريات الوBئية للضرائب): 25(جدول رقم
  دج:الوحدة  
  
  

معطيات المديرية الفرعية للبرمجة، مديري�ة  على الطالب اعتماداً  إعدادمن : المصدر
  ).12-11-10-09-08(رقم  الم
حق البحث والمراجعات، المديرية العامة للضرائب،

  
  :المنحنى البياني التالي  إنشاءمن خ
ل الجدول يتم 
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  السنوات

 تطور نتائج التحقيق المحاسبي للمديريات الوBئية للضرائب):08(شكل رقم 

  

  .انط
قاً من معطيات الجدول أع
همن إعداد الطالب : المصدر          
  

 %التغير    المبالغ والحقوق المسترجعة  السنوات

1999  8.529.000.000  
2000  4.780.525.475 %-43.94 
2001  5.070.954.920 %6.07 
2002  5.814.761.836 %14.66 
2003  5.407.947.245 %-6.99 
2004  .576.305.6417 %6.56 
2005  6.831.008.630 %18.53 
2006  10.845.413.072 %58.76 
2007  6.738.523.425 %-37.86 
2008  7.031.193.447 %4.34 
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من خ
ل معطيات الجدول والمنحنى البياني الخاص بتط�ور نت�ائج التحقي�ق المحاس�بي        

الوBئي��ة والجھوي��ة  للض��رائب ن
ح��ظ أن نس��بة اBنخف��اض ف��ي المب��الغ والحق��وق للم��ديريات 

بمبلغ يقارب أربعة مليار دين�ار  % 43.54نسبة  تبلغ 2000و 1999المسترجعة بين سنتي 

إB أن ھذا اBنخفاض الحاد B يعبر عن تراجع دور التحقيق المحاسبي في مكافحة  جزائري،

ھ�ذا الھيك�ل  لت�دعيماتج عن إنشاء مصالح البح�ث والتحقيق�ات ھو ن بقدر ماالتھرب الضريبي 

سندت إليه مھمة الرقابة على المؤسسات التي لھا أرقام أعم�ال أحيث  ،الضغط عليه تخفيفو

 2001ومع بداية س�نة  ،كان صدور أول إحصائيات لھا في ھذه السنةقد و، كبيرةذات أھمية 

المس��ترجعة يص��ل مجموع��ه إل��ى ح��والي  ن
ح��ظ إن ھن��اك ازدي��اد مس��تمر ف��ي مبل��غ الحق��وق

بل�غ الت�ي  مع الزيادة التدرجية في عدد الملف�ات الخاض�عة للرقاب�ة ويتناسب ذلك طردياً  20%

لتطور ھياكل الرقاب�ة الجبائي�ة واختص�اص ك�ل  نتيجةلك وذ  2002ملف سنة  1357عددھا 

س��نة  % 6,99ة بنس��ب ض��ئي
ً   ل��ك انخفاض��اً ذث��م عرف��ت بع��د  ھيك��ل بفئ��ة معين��ة م��ن الملف��ات،

 بنس��بة يص��ل مجموعھ��ا إل��ى  2006تواص��ل ارتفاعھ��ا بع��د دل��ك إل��ى غاي��ة س��نة يل  ،2003

ر دين��ار جزائ��ري وھ��ي ذروة المب��الغ المس��ترجعة م��ن ي��بف��ارق يتج��اوز أربع��ة م
ي 83,5%

م�ن ولة في مكافحة التھرب الضريبي دالتحقيق المحاسبي نتيجة للجھود المبذولة من طرف ال

م�ن عدد  كبرألتشمل  البشرية والمادية إمكانياتھاوتحسين  ات الرقابة الجبائيةتطوير آليخ
ل 

 % 37.86انخفض مبلغ الحقوق والغرامات بنس�بة فقد 2007في سنة أماالمكلفين بالضريبة، 

، م�ع زي�ادة ع�دد 2007س�نة ف�ي عم�ا ك�ان علي�ه   % 4.34 بنس�بة 2008ارتفاعه س�نة  عيدلي

ر التحقي�ق ووھ�و م�ا يؤك�د د ،ملف مراقب 2109 ي بلغ عددھاالملفات الخاضعة للرقابة والت

المحاسبي ف�ي مكافح�ة التھ�رب الض�ريبي وع�زم الدول�ة عل�ى تط�وير آلي�ات الرقاب�ة الجبائي�ة 

  .لمكافحة ھذه  الظاھرة الخطيرة
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 SRVعلى مستوى مصالح البحث والتحقيقات : الفرع الثاني

ني ھيئة مكلفة بالرقابة الجبائية وقد ت�م إنش�اؤھا ي ثاھتعتبر مصالح البحث والتحقيقات        

 حقي�ق والتقي�يم ال�دوري لھ�اتتنفيذ برامج البحث ومراقبة نش�اط ف�رق الب وتختص ،1998سنة 

وقد كانت ا&حصائيات المتحص�ل عليھ�ا م�ن ھ�ذه المص�الح كم�ا ف�ي  على المستوى الجھوي،

  :الجدول التالي

  لمصالح البحث والتحقيقات نتائج التحقيق المحاسبي ):26(ول رقم جد 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

المص��الح م��ن إع��داد الطال��ب اعتم��اداً عل��ى معطي��ات المديري��ة الفرعي��ة للبرمج��ة،  :المص��در

   .)15-14-13-08(:الم
حق رقم ،للضرائبامة ، المديرية العالجھوية للبحث والمراجعات

  
  
  
  
  
  

والحقوق  المبالغ  السنوات
  دج/  المسترجعة

عدد الملفات   %التغير 
  المراقبة

2000 5.528.066.709 -  263 

2001 7.787.240.810 %40.86 313 

2002 11.201.803.026 %43.84 275 

2003 10.155.461.858 %-90.93 288 

2004 4.664.742.815 %359.37 223 

2005 8.216.289.018 %76.13 180 

2006 3.857.849.010 %-53.04 180 

2007 3.565.028.740 %-7.59 208 

2008 7.146.014.775 %100.44 220 
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  :المنحنى البياني التالي نشاءإالجدول يتم  نتائج من خ
ل
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 السنوات 

تطور نتائج التحقيق المحاسبي لمصالح البحث والتحقيقات):09(شكل رقم   

  
  .معطيات الجدول أع
ه من إعداد الطالب اعتماداً على: المصدر               

  
ي��ق المحاس��بي لمص��الح البح���ث م��ن خ��
ل الج��دول والمنحن��ى الخ��اص بنت��ائج التحق        

والتحقيق�ات ن
ح��ظ أن ھنال��ك ارتف��اع مس��تمر ف��ي مب��الغ الحق��وق المس��ترجعة ابت��داء م��ن س��نة 

ھذه المصالح رغم بداي�ة نش�اطھا س�نة لوالتي تعتبر أول سنة صدرت فيھا إحصائيات  2000

 ملي��ار دين��ار جزائ��ري 11بمبل��غ تج��اوز  2002س��نة  ، وق��ب بلغ��ت أقص��ى قيم��ة لھ��ا 1999

إB أن ھ�ذا اBرتف�اع ل�م  ،لھ�ا أرق�ام أعم�ال كبي�رةلكونھا تختص بالمؤسسات التي  لك نظراً ذو

 ً
رغ��م الزي��ادة  فس��رعان م��ا ب��دأت نس��بة المب��الغ المس��ترجعة ت��نخفض ت��دريجياً  ،ي��دم ط��وي

 توج�ه نتيج�ة 2005إB ف�ي س�نة  اBرتف�اعتع�د إل�ى ول�م  المستمرة في عدد الملف�ات المراقب�ة،

عات أساسية أھمھ�ا اBس�تيراد والتص�دير اعلى قط  2003سنة  منذيز الرقابة ترك إلىالدولة 

حي���ث تش���ير  التھ���رب الض���ريبي بص���ورة واس���عة ف���ي ھ���ذا المج���ال، ةلب���روز ظ���اھر نظ���راً 

مس��تورد ف��ي س��بعة وBي��ات م��ن الجزائ��ر تف��وق  250إحص��ائيات ھ��ذه المص��الح إل��ى اكتش��اف

استمر اBنخفاض ف�ي  وقد  ،رف على ھويتھملم يتم التعو ،1مليار سنتيم 700ديونھم الجبائية 

                                                 
ة، كلية فريد كورتل، ناجي بن الحسين، التھرب الضريبي والجمركي أي سبيل للحد منھما، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في ا�لفية الثالث 1

 .254، الصفحة2003العلوم ا9قتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي 
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وھو ما ي�دل عل�ى ع�دم ق�درة ھ�ذه  2007قيمة المبالغ المسترجعة حتى بلغ أدنى قيمة له سنة 

والت��ي ھ��ي ف��ي تن��اقص  ،المص�الح عل��ى ال��تحكم بھ��ذه الفئ�ة الكبي��رة م��ن الملف��ات المحق��ق فيھ�ا

عل�ى مس�توى كام�ل  فق�ط ث
ث�ة ف�روع جھوي�ة إل�ىمستمر نتيجة لقلة عدد المص�الح وتفرعھ�ا 

 المكلف�ين بالض�ريبةمق�ر  قس�نطينة ووھ�ران وابتعادھ�ا ع�ن ، وھ�ي  الجزائ�ر التراب ال�وطني

وھو ما جعل الدولة تفكر في إيجاد حل للتحكم الجيد في ھذه الملف�ات وق�د ت�م ذل�ك م�ن خ�
ل 

  .مديرية المؤسسات الكبرىإنشاء 

  DGEسات الكبرى التحقيق المحاسبي لمديرية المؤس:الفرع الثالث 

لتخفيف الضغط على مص�الح البح�ث  2002تم إنشاء مديرية المؤسسات الكبرى سنة   

لكام��ل الھ��ا ف��ي مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي حي��ث  تخ��تص بالتس��يير  والتحقيق��ات وت��دعيماً 

لضريبة المتعلقة بالمؤسسات الكبرى العمومي�ة والخاص�ة الت�ي يتع�دى رق�م أعمالھ�ا الس�نوي ل

وك�ذلك المؤسس�ات العامل�ة ف�ي قط�اع  ،إضافة إلى المؤسسات ا�جنبية ،دج 100.000.000

وك���ان ص���دور  2006إB أن ھ���ذه الھيئ���ة ل���م ت���دخل حي���ز التنفي���ذ إB ف���ي س���نة  ،المحروق��ات

  :كما يظھر الجدول التالي 2007لھا سنة  إحصائيات

  .الكبرىلمديرية المؤسسات  المحاسبينتائج التحقيق ): 27(جدول رقم
  دج: الوحدة  

  

يرية مد ،من إعداد الطالب اعتماداً على معطيات المديرية الفرعية للبرمجة :المصدر
  .)12- 11( :رقم ملحقينالمؤسسات  الكبرى، ال

  
م��ن خ���
ل الج���دول الس���ابق يتض���ح أن مجم���وع الحق���وق والغرام���ات الناتج���ة ع���ن           

 بداي��ة التحقي��ق المحاس��بي والخاص��ة بمديري��ة المؤسس��ات الكب��رى ف��ي ازدي��اد مس��تمر من��ذ 

ستھان به مقارنة بم�ا حققت�ه وھو مبلغ B ي ،تجاوز أربعة م
يير دينار جزائري بمبلغ ھانشاط

المديرية الفرعية   السنوات
  لجباية المحروقات

الفرعية  المديرية
  للرقابة الجبائية 

  المجموع 

2007  
2008  

1.726.124.060  
4.630.503.813  

2.351.206.440  
1.726.124.060  

4.077.330.500  
6.356.627.873  
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ختصاصھا بالمؤسسات ا�جنبية وكذلك المؤسس�ات العامل�ة نتيجة االمديريات ا�خرى  وذلك 

حي�ث تس�اھم ب�أكثر م�ن  ،في قطاع المحروقات الت�ي لھ�ا أھمي�ة كب�رى ف�ي اBقتص�اد ال�وطني

 مبل���غ الحق���وق والغرام���ات فق���د ارتف���ع 2008أم���ا ف���ي س���نة  ،م���ن الم���داخيل الجبائي���ة 70%

مليار دينار جزائري وھذا إن دل عل�ى ش�يء فإنم�ا ي�دل عل�ى ال�دور  2المسترجعة بأكثر من 

التحقي��ق  إج��راءاتم��ن خ��
ل  ،ال��ذي تلعب��ه ھ��ذه المديري��ة ف��ي مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي

المحاسبي وذلك بھدف المراقبة والتحكم في الحصة ا�ضخم من ا&يرادات وتحسين نجاعتھا 

  .الرقابة عليھا ولجبائية في تسيير أھم الملفات ا

  

  ثر التحقيق المعمق في مكافحة التھرب الضريبي أ:الثانيالمطلب 

 إBول�م ي�تم الش�روع في�ه  ،1992التحقيق المعمق بموجب قانون المالية لس�نة إنشاءتم   

غي�ر المس�تقرة الت�ي عاش�تھا الجزائ�ر ف�ي ھ�ذه  ا�مني�ةللظ�روف  وذلك نظ�راً  2001في سنة 

يتعل��ق بالذم��ة المالي��ة للمكل��ف ومختل��ف ممتلكات��ه الشخص��ية  ھ��ذا التحقي��ق نأالفت��رة خاص��ة و

وھ��و م��ا جع��ل ھ��ذا الن��وع م��ن الرقاب��ة  ،أف��راد عائلت��ه  ليش��مل تع��دى ذل��كيوظ��اھر ثروت��ه مو

 إل�ى جبائي�ةال ا&دارةتھ�دف  إذ ،الماض�ية وحت�ى ف�ي الوق�ت الح�الي الفترةصعب التطبيق في 

وھ�ي نس�بة قابل�ة  ن مجمل الملف�ات الخاض�عة للرقاب�ة،م  %05تطبيق التحقيق المعمق بنسبة 

ث�ر أتوفر الكفاءات وا&مكاني�ات البش�رية والمادي�ة ال
زم�ة ل�ذلك، ولتوض�يح  في حالةللزيادة 

التحقيق المعمق لمجمل الوض�عية الجبائي�ة ف�ي مكافح�ة التھ�رب الض�ريبي ف�ي الجزائ�ر س�يتم 

مختل�ف  مس�توى ح المختص�ة عل�ىالمتحصل عليھ�ا م�ن المص�ال ا&حصائيات وتحليل عرض

  .الرقابة الجبائيةوأجھزة ھياكل 

 DWI/DRIعلى مستوى المديريات الو$ئية والجھوية للضرائب : ا�ولالفرع 

 تعتبر المديرية الوBئية للضرائب الھيئة المكلفة بالرقابة على المس�توى المحل�ي،              

  :كما في الجدول التالي مفصلة  وقد كانت نتائج التحقيق المعمق لھذه الھيئة 
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  نتائج التحقيق المعمق للمديريات الوBئية للضرائب): 28(جدول رقم 
    

  

من إعداد الطالب اعتماداً على معطيات المديرية الفرعية للبرمجة، مديري�ة البح�ث : المصدر

 .)12-11-10-09-08(الم
حق عامة للضرائب، والمراجعات، المديرية ال

  :يالمنحنى البياني التال إنشاءمن خ
ل معطيات الجدول يتم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .معطيات الجدول أع
ه على من إعداد الطالب اعتماداً : المصدر

  

الملفات  عدد %التغير نسبة  دج/المبالغ والحقوق المسترجعة  السنوات
  للرقابة الخاضعة

2001  251.529.174  89 

2002  284.321.817 13.037 148 
2003  387.215.016 36.188 203 
2004  496.764.838 28.291 207 
2005  315.416.646 -36.505 197 
2006  742.890.704 135.526 239 
2007  1.046.180.898 40.825 373  
2008  650.816.976 -37.791 300  
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م��ن خ��
ل الج��دول والمنحن��ى البي��اني يتض��ح لن��ا التزاي��د الت��دريجي ف��ي مب��الغ الحق��وق        

  2001التغي��ر النس��بي ب��ين س��نة  أنحي��ث  ،لمس��ترجعة م��ن التھ��رب الض��ريبيوالغرام��ات ا

وذل��ك لحداث��ة ھ��ذا الن��وع  ،م��ا وھ��ي زي��ادة متواض��عة نوع��اً  %13.037زاد بنس��بة  2002و

لتعلق�ه بالذم�ة المالي�ة للمكل�ف وم�ا ين�تج عنھ�ا م�ن ت�دخل ف�ي الحي�اة  نظ�راً  وصعوبة  اكتش�افه

جع�ل تطبيق�ه يقتص�ر عل�ى بع�ض الوBي�ات الت�ي  وھ�و م�ا ف�راد عائلت�ه،أللمكل�ف و الشخصية

ث�م  2004 حت�ى س�نة س�تقرارBا نوع�اً م�نع�رف إB أن�ه  ،تتوفر فيھا الكفاءات ال
زم�ة ل�ذلك

بل�غ القيم�ة  حت�ى ليرتف�ع بع�د ذل�ك بش�كل متواص�ل  2005س�نة   %36.505انخف�ض  بنس�بة 

لرغم م�ن قل�ة ع�دد على ا  2007سنة  مليون دينار جزائري 1046القصوى له بمبلغ تجاوز 

لمكافح�ة التھ�رب  ةس�عي الحكوم�نتيج�ة الملفات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتحقيق المحاس�بي 

،إض�افة إل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن التحقي�ق ليش�مل جمي�ع وBي�ات الوطن خ�
ل تعم�يم من الضريبي

تل�ف تدعيم اBتصال وتبادل المعلومات الخاصة بالمكلفين بالضريبة بين ا&دارة الجبائي�ة ومخ

 ،إB أن ھذه التغيرات اختتم�ت ا&دارات ا�خرى، وخاصة مديرية التجارة ومديرية الجمارك

وذل�ك نتيج�ة للص�عوبات الت�ي يج�دھا المراقب�ون  %37.791بنس�بة 2008سنة  حاد بانخفاض

بص�ورة مفص�لة  العملية إجراءاتهفي تطبيق ھذا النوع من الرقابة والمتمثلة في عدم وضوح 

 هلكون� ع�دم تقب�ل المكلف�ين ل�هفض�
ً ع�ن  ،بالمبادرة بتطبيقه بكل حري�ة تام�ة تسمح للمراقبين

  .لھم و�فراد عائلتھم المالية والحياة الشخصية بالذمةيختص 

  على مستوى مصالح البحث والتحقيقات:الفرع الثاني 
         
ق لمجم�ل تقوم مصالح البحث والتحقيقات على المستوى الجھوي بعملية التحقيق المعم�       

الوضعية الجبائية، وقد كانت النت�ائج المحص�ل عليھ�ا م�ن خ�
ل ھ�ذه المص�الح عل�ى مس�توى 

  :التراب الوطني كما في الجدول التالي
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  نتائج التحقيق المعمق لمصالح البحث والتحقيقات) 29(جدول رقم 
  دج: الوحدة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعتماداً على معطيات المديرية الفرعية للبرمجة، مديرية البحث الطالب  إعدادمن : المصدر
  .)15-14-13- 8(:الم
حق رقم ،والمراجعات، المديرية العامة للضرائب

  
  :من خ
ل الجدول يتم استنتاج المنحنى البياني التالي     
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 السنوات 

تطور نتائج التحقيق المعمق وعدد الملفات لمصالح البحث ):  11(شكل رقم
 والتحقيقات

المبالغ والحقوق 
مليون /المسترجعة 

عدد الملفات 
الخاضعة للرقابة

 
  .معطيات الجدول أع
ه على داد الطالب اعتماداً من إع: المصدر

  

نتائج التحقيق المعمق   السنوات
  التحقيقات ولمصالح البحث 

عدد الملفات  %لتغير نسبة ا
  المراقبة

2001  68.680.245  10   
2002  511.820.398 645.222 17  
2003  328.356.877 -35.845 20  
2004  318.589.666 -2.974 31  
2005  423.522.955 32.936 61  
2006  242.962615 -42.632 39  
2007  261.084.727 7.458 55  
2008  707.334.526 170.921 -  
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لتحقي�ق المعم�ق ل ع�دد الملف�ات الخاض�عة من خ
ل الجدول والش�كل البي�اني يتض�ح أن       

مص��الح البح��ث والتحقيق��ات تب��دو ض��ئيلة مقارن��ة بع��دد الملف��ات عل��ى مس��توى عل��ى مس��توى 

خاض�عة للتحقي�ق المعم�ق عل�ى ع�دد الملف�ات ال رتفعيالمديريات الوBئية للضرائب، حيث  لم 

وذلك لحداث�ة ھ�ذا الن�وع م�ن التحقي�ق ف�ي الجزائ�ر  ،2001ملفات عند بداية تطبيقھا سنة  10

ورغ��م قل��ة ع��دد  ،الت��ي س��ادت ف��ي تل��ك الفت��رة غي��ر المس��تقرة ا�مني��ةإض��افة إل��ى الظ��روف 

قي�ق ف�ي مليون دج من خ
ل التح 500تجاوزت   ، حيثالملفات إB إنھا حققت مبالغ  معتبرة

، وھو م�ا ي�دل عل�ى أھمي�ة ھ�ذا الن�وع م�ن التحقي�ق ودوره ف�ي اكتش�اف 2002ملف سنة  17

بدأت مردودية ھ�ذا الن�وع م�ن التحقي�ق  2003التھرب والغش الضريبيين، وانط
قاً من سنة 

في اBنخفاض التدريجي رغم زيادة عدد الملفات الخاضعة للرقابة، وذلك نتيجة ع�دم مواكب�ة 

للفعالي��ة المطلوب��ة ف��ي تطبي��ق التحقي��ق المعم��ق س��واًء م��ن قب��ل الھيئ��ات العلي��ا  ھ��ذه الزي��ادة 

المختصة بسن القوانين أو المراقبين الذين يقومون على تطبيقھا، وقد تم تدارك ذلك ف�ي س�نة  

تدابير  وإجراءات تنظيمية من شأنھا تقوية نظام الرقاب�ة الجبائي�ة ف�ي  اتخاذمن خ
ل  2008

  :1ضريبي وأھمھامكافحة التھرب ال

تمدي��د المراقب��ة الجبائي��ة حس��ب إج��راءات التحقي��ق المعم��ق ف��ي مجم��ل الوض��عية  -

،وتكثي��ف عملي��ات الرقاب��ة والمعاين��ة الجبائي��ة ل`ش��خاص المكتتب��ين للتص��ريحات 

  .المستمرة

توس��يع عملي��ة التحقي��ق المعم��ق ف��ي الوض��عية الجبائي��ة ل`ش��خاص ال��ذين ل��م ي��تم  -

بائية والذين تكشف أم
كھم ونمط معيش�تھم ع�ن إحصائھم من طرف المصالح الج

 .ممارسة أنشطة والحصول على مداخيل خفية

وقد أسھم ذلك في  زي�ادة مردودي�ة التحقي�ق المعم�ق حي�ث تج�اوزت المب�الغ المس�ترجعة      

، وھو ما يب�ين ال�دور ال�ذي يلعب�ه ف�ي 2008مليون دج خ
ل سنة  700من تطبيق ھذا النوع 

  .ريبيمكافحة التھرب الض

                                                 
1 La lettre de la D.G.I, Bulletin De services fiscaux N°27.janvier 2008. 
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   للرقابة الجبائية خرىأ نواعأ: الثالثالمطلب 

  
والغ��ش  للرقاب��ة الجبائي��ة ي��تم اBعتم��اد عليھ��ا للح��د م��ن التھ��رب  أخ��رى أن��واعتوج��د   

دراس��ة أثرھ��ا ف��ي مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي م��ن خ��
ل التط��رق إليھ��ا و وس��يتم ين،الض��ريبي

  :ا�نواعتحليل نتائج الرقابة الجبائية لكل نوع من ھذه 

 :(C.S.P) الرقابة على الوثائق: ا�ولالفرع 

لسھولة إجراءاتھا حيث  تعتبر الرقابة على الوثائق من أھم أنواع الرقابة الجبائية نظراً        

ت��تم عل��ى مس��توى المفتش��يات م��ن خ��
ل الفح��ص الش��امل للتص��ريحات المكتتب��ة م��ن ط��رف 

إض�افة إل�ى  ،ة ف�ي مل�ف المكل�فرنتھا مع مجمل المعلومات الموجوداالمكلفين بالضريبة ومق

بعض المعلومات التي يمكن الحصول عليھا من طرف بعض الھيئ�ات والمؤسس�ات الت�ي لھ�ا 

ولتوض��يح أث��ر الرقاب��ة عل��ى الوث��ائق ف��ي مكافح��ة التھ��رب  ،تع��ام
ت مباش��رة م��ع المكل��ف

كم�ا )  2009-2006(الضريبي سيتم عرض وتحليل نتائج الرقابة على الوثائق خ
ل الفت�رة 

  :يوضح الجدول التالي

  تطور نتائج الرقابة على الوثائق): 30(جدول رقم 
       

  دج: الوحدة                                                                         

مكت��ب البح��ث والتحقي��ق ومراقب��ة التقويم��ات، المديري��ة الفرعي��ة للمنازع��ات : المص��در    

  . ) 16( :ملحق رقم ، مديرية ا�بحاث والمراجعات، والرقابة الجبائية

  

 %التغير  المبالغ والحقوق المسترجعة   السنوات 

2006  
  

2007  
  

2008  
  

  2009السداسي ا�ول

40.132.732.917  
  

41.885.759.737  
  

31.254.691.061  
  

5.400.004.777  

4.368  
  

25.381-  
  

82.72-  
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ح��ظ أن ھ��ذا الن��وع م��ن نى الوث��ائق م��ن خ��
ل الج��دول الخ��اص بنت��ائج الرقاب��ة عل��        

ملي�ار دين�ار  40 تالرقابة يحقق مب�الغ كبي�رة ف�ي مج�ال محارب�ة التھ�رب الض�ريبي  تج�اوز

 ال�ذكر ةلفوھو مبلغ B يستھان به مقارنة ب�ا�نواع الس�ا، 2007و2006خ
ل سنتي  جزائري

لت�ي ي�تم مراقبتھ�ا عل�ى مح�دد م�ن الملف�ات االلعدد الكبير وغير ا نتيجةوذلك  ،للرقابة الجبائية

قتص��ر عل��ى فح��ص الملف��ات واكتش��اف ا�خط��اء ت والت��ي ،ا&دارة الجبائي��ة مكات��ب مس��توى 

س بل�أو  غم�وضوالتبريرات عن كل  اتوطلب التوضيح ،والمخالفات الموجودة وتصحيحھا

 الناتج��ة ع��ن ھ��ذه ا�خط��اء والمخالف��ات ا&ض��افية ول وا�وردة اث��م إص��دار الج��د ،يعتريھ��ا

B تس�تھلك  وبذلك فھ�ي ،للتحصيل الضريبية وإرسالھا إلى المكلف لbع
م والقباضةمباشرة 

وقد  ارتفع مبلغ الحقوق والغرامات المسترجعة ف�ي  ،مثل الرقابة في عين المكان طوي
ً  وقتاً 

بفض�ل الجھ�ود المبذول�ة م�ن ط�رف الم�راقبين ف�ي ھ�ذا وذل�ك  ،% 4.368بنس�بة  2007سنة 

   % 25.381بنس���بة  2008س���نة  نخف���اض ت���دريجياً م���ا ب���دأ ف���ي اB المج���ال إB أن���ه س���رعان

ع�دد لإلى الضغط المتزايد  الضرائب الجبائية ويرجع ذلك حسب تصريحات مراقبي مفتشيات

البش�رية والمادي�ة المح�دودة  ا&مكاني�اتفي ح�دود  النوع من الرقابة التي تخضع لھذاالملفات 

لف��ات الت��ي ي��تم اكتش��افھا عب��ارة ع��ن أخط��اء أن معظ��م المخاإض��افة إل��ى ونق��ص الم��راقبين، 

أما في حالة اكتشاف أن المكل�ف  ،بسيطة وعادة ما يلجأ المكلف فيھا إلى المنازعات ا&دارية

 إمكاني��ةالمل��ف ليخض��ع للرقاب��ة ف��ي ع��ين المك��ان لع��دم  برمج��ةيس��تعمل ط��رق تدليس��ية في��تم 

ول�ذلك ت�م ت�دعيم ھ�ذا  ص�رح بھ�امواصلة التحقيق دون التنقل إلى مقره لمعاينة الممتلك�ات الم

 يس��مللوق��ت  ھ��دراً وأق��ل  وتركي��زاً، بن��وع جدي��د أكث��ر فعالي��ة 2008س��نة م��ن الرقاب��ة الن��وع 

  . اللحظية المراقبة وراقبة  الظرفية أبالم

  

  الرقابة عن طريق الفرق المختلطة: لمطلب الثانيا
  

حكوم�ة م�ن أج�ل يعتبر إنشاء الف�رق المختلط�ة م�ن أھ�م ا&ج�راءات الت�ي قام�ت بھ�ا ال  

حماية اBقتصاد الوطني من نزيف التھرب والغش الض�ريبي م�ن خ�
ل التنس�يق ب�ين ا&دارة 

القي��ام بالتحقيق��ات المش��تركة مديري��ة التج��ارة م��ن خ��
ل إدارة الجم��ارك وك��ل م��ن الجبائي��ة و
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وفعالي�ة أكث�ر  مردودي�ةفرق�ة كخط�وة أولي�ة لتحقي�ق  74ت�م تأس�يس  حيث ،وتبادل المعلومات

  الرقابة في مكافحة التھرب الضريبي يتم عرض وتحليل النتائجھذا النوع من ضيح أثر ولتو

  :الخاصة بھا كما في الجدول التالي

  )تجارة، جمارك ،ضرائب(تطور نتائج الفرق المختلطة  ):31( جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

اد ، يوم برلماني حول حماي�ة اBقتص�ا�موالوھروب رؤوس  الغش والتھرب الضريبي:المصدر

  .،مديرية ا�بحاث والمراجعات، المديرية العامة للضرائب02/06/2009الوطني
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السنوات

لفرق المختلطة لملفات العدد  المبالغ وتطور ):  12(شكل رقم

مليون دج/المبالغ 

عدد الملفات 

   
  

  .من إعداد الطالب اعتماداً على إحصائيات الجدول أع
ه: المصدر                
  

 %يرالتغ نسبة   دج/المسترجعةالمبالغ والحقوق   عدد الملفات   السنوات

2005  

2006  

2007  

2008  

2987  

2245  

2477  

2749  

10.690.493.731  

8.148.508.679  

7.923.621.015  

5.394.684.825  

  

23.777-  
  

2.759-  
  

31.916-  
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ن
حظ من خ
ل المنحنى البياني الخاص بالرقابة الجبائية عن طريق الفرق         

�خرىة المستمر في مبالغ الحقوق والغرامات المسترجعة من سن اBنخفاضالمختلطة  

 5 فوقبمبلغ ي  2005 عما كانت عليه في سنة  %49.53بنسبة  2008سنة  تحيث انخفض

ويرجع ذلك إلى النقائص والسلبيات التي يتصف بھا ھذا النوع من  ،م
يير دينار جزائري

  :ومن أھمھا ،الرقابة

 غياب التنسيق بين ا&دارة الجبائية وكل من إدارة الجمارك ومديرية التجارة -

يؤدي وتركيز كل إدارة على الجانب الذي يختص بھا أو  ،م تبادل المعلوماتوعد

  .بمصلحتھا ا&ضرارإلى 

بصفة متقطعة كل المراقبة المشتركة تم تحيث  ،طير الجيد لھذه الفرقأعدم الت  -

 .وھو ما يعرقل السير الحسن والفعال لھذه المراقبة، أشھر ةث
ث

 خ
ل عملية المراقبة إتباعھايتم حل التي عدم وضوح ا&جراءات العملية والمرا -

كما  ،حيث تھتم مديرية التجارة بالكشف عن المخالفات التجارية ومحاربتھا

 ،تراقب إدارة الجمارك التصريحات الجمركية وتحصيل الرسوم الخاصة بھا

ً ويبقى حمل المراقبة ا&جمالية عب   . لوحدھا جبائيةا&دارة العاتق على  ئا

تصف يالھيكل التسييري للفرق المختلطة عدة تعدي
ت بسبب النقائص التي د شھ          

مما  ،التي تجريھا ھذه الفرق التقويماتحجم المنازعات بسبب  ارتفاعبھا والتي أدت إلى 

أدى إلى الحد من ص
حياتھا بالتدخل لدى المكلفين من أجل  مراقبة مدى احترام التشريعات 

  .في حين تبقى التسويات من مھام مصالح ا&دارة الجبائية ،اريةالجبائية والجمركية والتج

  

  الرقابة على المعام;ت العقارية : المطلب الثالث
  

ع�ام
ت والص��فقات مقاب��ة إل�ى مراقب��ة الم�داخيل الخاص��ة باليھ�دف ھ�ذا الن��وع م�ن الر  

ص��ا وأكثرھ��ا امتصا ا&نف��اقتش��كل ف��ي الس��نوات ا�خي��رة أح��د أھ��م أوج��ه  والت��ي ،العقاري��ة

ً للتكاليف الوھمية وتبييض حي�ث توج�د س�وق عقاري�ة مض�اربة وغي�ر ش�فافة تس�مح  ،ل`موال ا
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كم�ا  ،بتحويل مداخيل ھامة بمناسبة التنازل عن أم
ك عقاري�ة وبتص�ريحات جزئي�ة منتظم�ة

ً يجاري��ة مح��ور غ��ش ھام��تع��د الم��داخيل ا&  ا&يج��ارم��ن خ��
ل التخف��يض المن��تظم لمب��الغ  ا

كم�ا ف�ي المص�الح المختص�ة ط�رف م�ن ت النت�ائج المتحص�ل  عليھ�ا وقد كان�، 1المصرح بھا

  :الجدول التالي

  تطور نتائج الرقابة على المعام
ت العقارية :   )32(جدول رقم  
  

  المبالغ والحقوق المسترجعة    القضاياعدد   السنوات 

2000  
  

2001  
  

2002  
  

2003  
  

2004  
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008  
  

  2009لسنة السداسي ا�ول 

17560  
  

21745  
  

22022  
  

24968  
  

31707  
  

34378  
  

31323  
  

33177  
  

36108  
  

16222  

1.414.891.454  
  

1.793.180.000  
  

1.996.090.000  
  

1.813.360.000  
  

2.375.830.000.  
  

2.546.043.099  
  

2.478.118.984  
  

2.747.560.815  
  

3.626.855.141  
  

1.687.341.222  
  

مراقبة التقويمات، المديرية الفرعية للمنازعات و اتمكتب البحث والتحقيق: المصدر

  .)17- 11- 10-09(الم
حق رقم ، مديرية ا�بحاث والمراجعات،والرقابة الجبائية

  
  

                                                 
أطروحة  لنيل شھادة دكتوراه دولة في العلوم ، "مقاربة نقدية ل>قتصاد الخفي"علي بود9ل، تقييم كلي ل>قتصاد غير الرسمي في الجزائر 1

 .230، الصفحة 2007- 2006، سنة  تلمساناBقتصادية، جامعة 
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  المنحنى البياني التالي إنشاءمن خ
ل الجدول يتم 
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تطور المبالغ  المسترجعة وعدد الملفات للرقابة على المعام
ت العقارية):  13(شكل رقم 

             
  

  .معطيات الجدول أع
ه على داً من إعداد الطالب اعتما: المصدر
  

من خ
ل الجدول والمنحنى البياني الخاص بنتائج الرقابة على التقييمات العقاري�ة ن
ح�ظ أن 

ھناك زيادة تدريجية في عدد الملفات الخاضعة لھذا النوع م�ن الرقاب�ة ويص�احب ذل�ك زي�ادة 

حي�ث  ،ينالض�ريبي والغ�ش  متواضعة في مبل�غ الحق�وق والغرام�ات المس�ترجعة م�ن التھ�رب

 ملي��ار دين��ار جزائ��ري 3,5بمبل��غ تج��اوز  2008حقق��ت مب��الغ معتب��رة بلغ��ت ذروتھ��ا س��نة 

يرجع ذل�ك إل�ى الجھ�ود المبذول�ة س�واء م�ن ط�رف ا&دارة الجبائي�ة لتط�وير ھ�ذا الن�وع م�ن و

لتوج�ه المكلف�ين إل�ى التھ�رب م�ن دف�ع  م�ن ط�رف مص�الح الرقاب�ة الجبائي�ة نظ�راً و أ ،الرقابة

كم��ا ي��تم اس��تغ
ل الم��داخيل  ،الص��فقات العقاري��ةع��دم التص��يح بتس��جيل م��ن خ��
ل حق��وق ال

وخاص�ة  اBيجارية والتنازل عن المداخيل العقاري�ة بنس�بة كبي�رة للتھ�رب م�ن دف�ع الض�ريبة،

ولتف��ادي ذل��ك ي��تم اعتم��اد مع��ايير تنظيمي��ة تتمث��ل ف��ي  ،ف��ي ظ��ل غي��اب س��وق عقاري��ة منتظم��ة

 م��ع رص��د ،طري��ق مص��الح التس��جيل لك��ل المع��ام
ت العقاري��ةالمتابع��ة الدقيق��ة والدائم��ة ع��ن 

ومقارنتھ�ا م�ع س�عر الس�وق ال�ذي يحكم�ه  ،جمع المعلومات م�ن مختل�ف الوك�اBت العقاري�ةو

الع��رض والطل��ب م��ن أج��ل اس��تيفاء الحق��وق المترتب��ة ع��ن جمي��ع التع��ام
ت الت��ي تخ��ص 

  .قابة الجبائيةتشديد الخناق على النشاطات ا�خرى من طرف مصالح الر العقارات
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  الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية: المبحث الثاني
  

والجھ�ود المبذول�ة م�ن ط�رف  ،رغم الص
حيات المخولة لbدارة الجبائية          

مختل�ف أش�كال   م�ن خ�
ل  ي�تم اس�ترجاعھاالمب�الغ الت�ي إض�افة إل�ى  في ھ�ذا المج�ال، الدولة

 B زال�ت  غي�ر ق�ادرة عل�ى تحقي�ق أنھ�ا  إB ،لض�ريبيالرقابة الجبائي�ة ف�ي مكافح�ة التھ�رب ا

   .وذلك نظراً للمشاكل والصعوبات التي تواجھھا  ،ا�ھداف المرجوة منھا

  المشاكل المتعلقة بنظام الرقابة الجبائية : لوالمطلب ا�

تخ�تص بنظ�ام الرقاب�ة الجبائي�ة ف�ي ح�د ذاتھ�ا، وم�ن تواجه الرقابة الجبائية عدة معوق�ات      

   :ز ھذه المشاكل ما يلي أبر

  ضعف برمجة الملفات :الفرع ا�ول  

ھ��ذه حي��ث تخض��ع  ،تع��د برمج��ة واختي��ار الملف��ات المرحل��ة ا�ول��ى للرقاب��ة الجبائي��ة          

الكف�اءات  اBعتب�ارالعملية إلى اعتبارات موضوعية خاصة بنوعي�ة التحقي�ق م�ع ا�خ�ذ بع�ين 

الوBئي�ة  وتخ�تص المفتش�يات ،ھ�ذا الع�دد م�ن الملف�ات وا&مكانيات البشرية المت�وفرة لمراقب�ة

 التي ستخضع للرقاب�ة إB أن القرار ا�خير لعدد الملفات ،ببرمجة واختيار الملفات للضرائب

ھ�ا وھ�و ة عليمص�ادقالوالتي تقوم بالموافقة عليھا و ،يبقى لصالح الھياكل الجھوية والمركزية

وخاصة في ظ�ل وج�ود برن�امج  ،ال الرقابة الجبائيةويعيق مباشرة أعم طوي
ً  ما يتطلب وقتاً 

وھ��و م��ا يض��عف روح المب��ادرة ل��دى  ،س��نوي واح��د يخض��ع للتص��فية ف��ي أكث��ر م��ن مرحل��ة

 وذلك نظراً  ،واBنتقال إلى مراقبة جديدة قت ممكنفي أقل و عملية المراقبة &تمام  راقبينالم

كل م�ا  راقب وقد يستنفذ الم ة،رض عليھم من طرف الھياكل المركزيلكون مھمة البرمجة تف

وق��د B ت��تم  ،ف��ي انتظ��ار برمج��ة أخ��رىويبق��ى رة المح��ددة لدي��ه م��ن ملف��ات قب��ل انتھ��اء الفت��

 ويتض�ح ذل�ك جلي�اً  ،ءاتھ�ا وط�ول الفت�رة الت�ي تس�تغرقھالتعقد إجرا البرمجة مرة أخرى نظراً 

 ت مراقبتھ��اع��دد الملف��ات المبرمج��ة م��ع ع��دد الملف��ات الت��ي تم��ل المتك��رر س��اويالتم��ن خ��
ل 

  ).19(الملحق رقم يوضحهكما  خ
ل فترة التحقيق



 تقييم فعالية الرقابة الجبائية             الفصل الرابع                                                                

188 
 

إذا م�ا  ض�ئيلة ج�داً  لتخض�ع للرقاب�ة الجبائي�ة  الملف�ات الت�ي ي�تم اختيارھ�ا  تعتبر نس�بة        

حي��ث توض��ح إحص��ائيات المرك��ز ال��وطني للس��جل  ،مقارنتھ��ا بالع��دد الھائ��ل للمكلف��ين تتم��

2000س�نة  583.295بل�غ  تجاري�اً  نش�اطاً التجاري أن ع�دد المكلف�ين ال�ذين يمارس�ون 
بينم�ا  ،1

أن ع�دد الملف�ات الت�ي تم�ت مراقبتھ�ا ف�ي ھ�ذه الس�نة بل�غ   تظھر إحص�ائيات الرقاب�ة الجبائي�ة

  . 2تلك السنة بالضريبة خ
ل من إجمالي عدد المكلفين  %3,5أي بنسبة B تتعدى  19.421

   ئيةالجبا الرقابةبتعدد الھياكل المختصة  :الفرع الثاني

ت��م إنش�اء مديري��ة ، حي�ث س�اھم ا&ص�
ح الجب��ائي ف�ي تط��وير ھياك�ل ا&دارة الجبائي��ة  

البح�ث والمراجع�ات ومديري�ة كبري�ات الش�ركات عل�ى المس�توى المرك�زي ومص�الح البح�ث 

والمراجع��ات والم��ديريات الجھوي��ة عل��ى المس��توى الجھ��وي والم��ديريات الفرعي��ة للرقاب��ة 

مراقب�ة ت�م تخص�يص ك�ل ھيك�ل ب ، وق�دل�ى المس�توى ال�وBئييات الض�رائب عالجبائية ومفتش

ورغ�م م�ا ن�تج ع�ن التخص�يص م�ن  ،لقيم�ة رق�م ا�عم�ال وفق�اً  كلف�ينفئة معينة م�ن المملفات 

إB أنھ�ا B  ،ا&حص�ائيات الس�ابقة توض�حه في مكافحة التھ�رب الض�ريبي مثلم�انتائج إيجابية 

إذ ي�تم مراقب�ة قاب�ة، المختص�ة بعملي�ة الرالمتمثل�ة ف�ي تع�دد الھياك�ل النق�ائص  بعض تخلو من

الملفات ذات ا�ھمية الكبرى والمتمثلة في المؤسسات ا�جنبية والوطني�ة الكب�رى والش�ركات 

العاملة في قطاع المحروقات من ط�رف ھيك�ل مرك�زي واح�د يتمث�ل ف�ي مديري�ة المؤسس�ات 

ا ع��ن المق��ر رغ��م ت��وزع ھ��ذه الش��ركات عب��ر كام��ل أنح��اء ال��وطن وبع��د مس��افتھ ،الكب��رى

م��ن إجم��الي  ھام��ةوھ��و م��ا يعي��ق مراقب��ة ھ��ذه الملف��ات الھام��ة والت��ي تمث��ل  نس��بة  ،المرك��زي

  . ا&يرادات الضريبية

أرق��ام  الت��ي لھ��اكم��ا تخ��تص مص��الح البح��ث والتحقيق��ات بالحص��ة الثاني��ة م��ن الملف��ات        

روع جھوي��ة عل��ى ف�� ةإB أنھ��ا تقتص��ر عل��ى ث
ث�� ،كبي��رة كم��ا ذك��ر س��ابقاذات أھمي��ة ا�عم��ال 

المحاس�بي والتحقي�ق  التحقي�قوھو ما يعيق ھذه المراقبة وخاصة ف�ي ح�التي ، مستوى الوطن

فح�ص الممتلك�ات والموج�ودات والبح�ث ع�ن ل التنقل إلى ع�ين المك�ان انتتطلب انتلالمعمق ال

كم�ا أن  ،وھو ما يصعب تحقيقه عل�ى المس�توى الجھ�وي ،المعلومات من ا�طراف الخارجية
                                                 

  .  2000لوطني للسجل التجاري لسنة إحصائيات المركز ا 1
 ( 10)إحصائيات المديرية الفرعية للبرمجة، مديرية البحث والمراجعات، المديرية العامة للضرائب، ملحق رقم 2
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عل��ى تنفي��ذ البرن��امج المرك��زي م��ن حي��ث  الم��ديريات الجھوي��ة للض��رائب ق��د أث��ر س��لباً إنش��اء 

والت��ي أم��ا الم��ديريات الوBئي��ة  ،لتباع��د مص��الح وھيئ��ات المراقب��ة الفاعلي��ة والس��رعة نظ��راً 

 تخ��تص بب��اقي المكلف��ين فھ��ي  تحق��ق أكب��ر  نس��بة م��ن الحق��وق والغرام��ات المس��ترجعة نظ��راً 

م�ن خ�
ل   ويتض�ح ذل�ك جلي�اً جمي�ع أن�واع الرقاب�ة ل ھ�امكاني�ة تطبيقمن المكلف�ين وإ Bقترابھا

  :  مثلما يوضحه الشكل التالي  2007فيما يخص سنة  )11(رقممجاميع الملحق 

DWI/DRI
50%

SRV
24%

DGE
26%

 توزيع نتائج الرقابة الجبائية على ھياكل ا&دارة الجبائية): 14(شكل رقم

  

  (11)ملحق رقم ،من إعداد الطالب اعتماداً على إحصائيات مديرية ا�بحاث والمراجعات:المصدر

        
عل�ى  ل الشكل البياني  يتضح لنا التوزيع غير المتناسب لنت�ائج الرقاب�ة الجبائي�ةمن خ

م�ن مجم�وع  % 50 حق�ق نس�بةتنجد أن المديريات الوBئية للض�رائب  مختلف الھياكل، حيث

وتحق���ق مديري���ة  % 24بينم���ا تحق���ق مص���الح البح���ث والتحقيق���ات نس���بة ،الحق���وق الغرام���ات

 اتإنشاء فروع عل�ى مس�توى الوBي� يجب على الدولةك ولذل، % 26 كبريات الشركات نسبة

تختص بعملية المراقبة الجبائية على جميع المستويات واقتصار الھياكل الجھوي�ة والمركزي�ة 

  . على التنسيق والمراقبة وجمع ا&حصائيات
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  الملفات حسب نوع النشاط ونوع التحقيق توزيع :الفرع الثالث

حي�ث تس�تخدم  ،أم�ام الرقاب�ة الجبائي�ة عائق�اً النش�اط  يعتبر اختيار الملف�ات حس�ب ن�وع  

الدول��ة سياس��تھا الض��ريبية لتحقي��ق بع��ض أھ��دافھا م��ن خ��
ل الرقاب��ة الجبائي��ة وذل��ك بغ��رض 

وذل�ك ي�تم تمرك�ز الرقاب�ة الجبائي�ة عل�ى  ،في بع�ض ا�نش�طة أو الح�د منھ�ا اBستثمارتشجيع 

على ن�وع بناء التي يتم اختيارھا  حيث أن نسب توزيع القضايا ،بعض القطاعات دون سواھا

  :ينالتالي ينالشكل يوضحهوھو ما تكاد تكون ثابتة  اBقتصاديالنشاط 

58%

16%

8%

19%

-1999توزيع القضايا المبرمجة حسب قطاعات النشاط خ;ل الفترة ): 16(شكل رقم
2003

قطاع اBستيراد

قطاع اBشغال العمومية

قطاع اBنتاج

باقي اBنشطة

  

Source :La lettre de la DGI, Bulletin d'information Numéro16, AVRIL 2004. 

24%

56%

14%

2% 4%

2000توزيع اBشخاص الطبيعيين على قطاعات النشاط لسنة): 17

تقديم خدمات

اشغال +تجارة بالتجزئة
عمومية

منتجون

مستوردون

  تجارة بالجملة

  82سبق ذكره ،الصفحة ولھي بوع
م ،مرجع:المصدر    
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التركي��ز عل��ى قط��اعي  أن��ه م��ن خ�
ل الرقاب��ة الجبائي��ة ي��تم ن
ح��ظم�ن خ��
ل الش��كلين         

 ض�عيفة ج�داً نس�بة  نتح�ت
 م�ارغم كونھ %58تراد والتجارة بالجملة بنسبة كبيرة بلغت يا&س

حي��ث كش��فت دراس��ة ميداني��ة خ��
ل ،%2نس��بة يبل��غ م��ن إجم��الي قطاع��ات النش��اط المم��ارس

 5.70ق�در ب ا&ي�راداتإجمالي�اً م�ن مستورداً مبلغ�اً م�ن  40عن تحقيق  2002-2001لفترةا

بينم�ا ي�تم إھم�ال   ، 1مليار دج غير مصرح به لدى مصالح الض�رائب 4.78منھا   مليار دج

النش��اطات الممارس��ة وخاص��ة ف��ي قطاع��ات قطاع��ات ا�خ��رى والت��ي تحت��ل نس��بة كبي��رة ال

م�ن قطاع�ات النش�اط   %56والت�ي تمث�ل  نس�بة ش�غال العمومي�ةا�التجارة بالتجزئة وقطاعي 

 1999خ�
ل الفت��رة   %16خض��عت للمراقب�ة بنس��بة ض�ئيلة بلغ�ت نس��بة  أنھ�اف�ي ح�ين نج��د 

  .، وھو ما يعيق فعالية الرقابة الجبائية2003

 أم�ام فعالي�ة الرقاب�ة الجبائي�ة كما يشكل تمركز الرقابة حول نوع معين من التحقيق عائقاً      

مديري��ة البح��ث والمراجع��ات كم��ا يوض��حه ملح��ق  إحص��ائياتويتض��ح ذل��ك جلي��اً م��ن خ��
ل 

م�ن إجم�الي   % 58حيث يتم التركيز على الرقابة عل�ى الوث�ائق بنس�بة كبي�رة بلغ�ت  ، ()رقم

وذلك لكونھا تتم على مستوى المكات�ب وB ي�تم  2008لرقابة الجبائية سنة الملفات الخاضعة ل

وإنما يتم اBعتماد فيھا على فحص الوث�ائق والملف�ات واس�تخراج ا�خط�اء  ،من خ
لھاالتنقل 

م�ا  وغالب�اً %  38ثم بعد ذلك يأتي التحقيق المحاس�بي ف�ي المرتب�ة الثاني�ة بنس�بة  ،الفاتوالمخ

ي��تم ف��ي مكات��ب الم��راقبين عل��ى مس��توى ا&دارة الجبائي��ة عل��ى عك��س م��ا ي��نص  علي��ه ق��انون 

عل��ى  اBعتم��ادي��تم  وب��ذلك ،ف��ي مق��ر نش��اط المكل��ف بالض��ريبةا&ج��راءات الجبائي��ة ب��أن ي��تم 

فح��ص الملف��ات واس��تخراج ا�خط��اء داخ��ل المكات��ب دون التنق��ل إل��ى ع��ين المك��ان &ج��راء 

ا�ش��ياء الض��رورية لعملي��ة الرقاب��ة الفعلي��ة وفح��ص المخزون��ات والممتلك��ات وغيرھ��ا م��ن 

الرقاب�ة عل�ى المع�ام
ت العقاري�ة ث�م  % 5وبع�د ذل�ك ت�أتي الرقاب�ة المختلط�ة بنس�بة  ،الرقابة

يتم الكشف عنھا من خ
ل ما يصرح به المكلفون من بي�ع أو تن�ازل ع�ن  والتي ،% 3بنسبة  

برمج��ة التحقي��ق المعم��ق بنس��بة  ت��تم بينم��ا  ،العق��ارات دون المراقب��ة الفعلي��ة �س��عار الس��وق

بي�رة م�ن خ�
ل إجم�الي الملف�ات الخاض�عة للرقاب�ة، رغ�م كونھ�ا تحق�ق مردودي�ة ك من 05%

                                                 
 .أنجزت من طرف مديرية البحث والمراجعات، المديرية العامة للضرائب 2000دراسة ميدانية لسنة  1
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ط�رق ومن�اورات تدليس�ية خطي�رة B ي�تم  تحتوي علىأنھا  عدد قليل من الملفات، كمامراقبة 

وھو م�ا ي�دل عل�ى التوزي�ع غي�ر المتك�افئ  ھذا النوع من التحقيق،الكشف عنھا إB من خ
ل 

ية ويقف وھو ما يعيق فعالية الرقابة الجبائ ،لتطبيق الرقابة الجبائية وقف نوع وأھمية الرقابة

  . حائ
ً دون تحقيقھا ل`ھداف المرجوة منھا

  المطلب الثاني الصعوبات المتعلقة بالنظام الجبائي واYدارة الجبائية

ومنھ��ا م��ا ھ��و  تعل��ق بالنظ��ام الجب��ائي منھ��ا م��ا يتواج��ه الرقاب��ة الجبائي��ة ع��دة ص��عوبات       

  . الجبائية دارةبا&متعلق 

  التشريعات الجبائية غموض وعدم استقرار : ا�ولالفرع 

أم��ام الرقاب��ة الجبائي��ة م��ن خ��
ل الثغ��رات الت��ي يتيحھ��ا  يش��كل التش��ريع الجب��ائي عائق��اً   

الق��انون الجب��ائي والت��ي  يس��عى م��ن خ
لھ��ا المكل��ف إل��ى التھ��رب م��ن الض��ريبة ع��ن طري��ق 

 يض�ريبوB ي�تم القض�اء عل�ى ذل�ك إB م�ن خ�
ل نظ�ام  ،اBستعانة بذوي الخبرة ف�ي المج�ال

كم�ا أن غم�وض  ،م ومرن يتماشى والتطورات المس�تحدثة ف�ي مج�ال التھ�رب الض�ريبيمحك

لھ��ذه  أع��وان ومراقب��ي ا&دارة الجبائي��ةوع��دم وض��وح النص��وص الض��ريبية يح��د م��ن تنفي��ذ 

  :و من بين أوجه الغموض في النظام الضريبي الجزائري ما يلي ،القوانين

ي�ه مجم�ل ق�انون ا&ج�راءات ول�م ي�نص عل ،لم يع�رف المش�رع مفھ�وم الغ�ش الجب�ائي -

من قانون الض�رائب المباش�رة والرس�وم  193للمادة  معدBً  ولكنه أورد نصاً  ،الجبائية

  .المماثلة عدد فيه ا�فعال التي تدخل ضمن الغش الضريبي 

عدم وضوح ا&جراءات العملية للتحقيق المعمق في مجمل الوض�عية الجبائي�ة بالنس�بة  -

وھو م�ا يجع�ل نس�بة تطبيقھ�ا تبق�ى ض�ئيلة وت�تم  ،حد سواء للمراقبين أو المكلفين على

  .بكل تحفظ من طرف المراقبين 

حماية الم�راقبين أثن�اء تأدي�ة وظ�ائفھم وتض�من العدم وجود نصوص تشريعية تضمن  -

  .في عين المكان أثناء التدخلحقوقھم وخاصة 
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لتش�ريع الض�ريبي م�ن كما تشكل كثرة التعدي
ت والتغييرات الت�ي  ي�تم إدراجھ�ا ف�ي ا        

يتمث��ل ف��ي ع��دم اس��تقرار النظ��ام الض��ريبي  خ��
ل  ق��وانين المالي��ة وق��وانين الض��رائب عائق��اً 

لع��دم ت��وفر نس��خ  وب��ذلك يص��عب عل��ى م��وظفي ا&دارة الجبائي��ة تطبي��ق ھ��ذه الق��وانين نظ��راً 

كم�ا يص�عب عل�ى المكلف�ين  ،من جھ�ة أساسھا يقوم الموظف بأداء مھامه للقوانين والتي على

وھ��و م��ا يجعلھ��م غي��ر  ،دي��دة وكيفي��ة تطبيقھ��ا م��ن جھ��ة أخ��رى&ط��
ع عل��ى التع��دي
ت الجا

  .مطمئنين لھا حتى ولو كانت تخدم مصالحھم

  تعقد اYجراءات اYدارية والتنظيمية : الفرع الثاني

ا&ج��راءات ف��ي تسلس��ل التتمي��ز ا&دارة الجبائي��ة كغيرھ��ا م��ن المؤسس��ات العمومي��ة ب  

م�ع إج�راءات الرقاب�ة  ت�ت
ءمإB أن طبيعة ھذه ا&ج�راءات B  ،التنظيمية ا&دارية والقرارات

أم��ام  رعة والمرون��ة ف��ي عملياتھ��ا وھ��و م��ا يش��كل عائق��اً س��م��ن ال الجبائي��ة الت��ي تتطل��ب ق��دراً 

الرقابة الجبائية وخاصة فيما يخ�ص العملي�ات الت�ي ت�ربط المديري�ة الفرعي�ة للرقاب�ة الجبائي�ة 

والتي تقوم بالمص�ادقة عل�ى الب�رامج  ،الجھوية وألمصالح المركزية على المستوى الوBئي با

م��ن تعق��د ف��ي ا&ج��راءات وتع��دد ف��ي عنھ��ا ومراقب��ة تنفي��ذھا وتجمي��ع ا&حص��ائيات وم��ا ين��تج 

ً ق�تمر عليھا القرارات ا&داري�ة وف المسالك التي اً وھ�و م�ا يس�تغرق وقت� ،للنظ�ام المعم�ول ب�ه ا

 ً
تل��ف الم��ديريات التابع��ة ل��bدارة الجبائي��ة مث��ل المديري��ة مخلتعق��د إج��راءات   إض��افة ،ط��وي

الفرعية للمنازعات ويتضح ذلك من خ
ل صعوبة ربط المب�الغ  ةالفرعية للتحصيل والمديري

المسترجعة من التھرب الضريبي وتحصيلھا وھو م�ا يش�كل خط�ر تھ�رب ث�ان عل�ى مس�توى 

م��دى تحص��يل الحق��وق  أي إحص��ائيات تب��ين ع��دم وج��ود إل��ى ا&ش��ارةوتج��در  ،التحص��يل

  .والغرامات الناتجة عن الرقابة الجبائية

كونھ�ا ت�رتبط بمص�الح  الفرعي�ة للمنازع�ات أكث�ر تعقي�داً  المديريةتعتبر إجراءات كما         

الرقاب��ة الجبائي��ة ومص��الح التحص��يل م��ن خ��
ل الدراس��ة الدقيق��ة للطع��ون وتفح��ص الملف��ات  

الضريبية والتي ت�تم عل�ى ع�دة مس�تويات وتم�نح آج�ال ا&جراءات القانونية للمنازعات  وتتبع

 م�ن س�نة �خ�رى موھو ما يزيد من تعقد إجراءاتھا وط�ول فترتھ�ا مم�ا يجعلھ�ا تت�راك ،محددة

حي��ث تش��ير إحص��ائيات المديري��ة الفرعي��ة للمنازع��ات بمديري��ة المؤسس��ات  الكب��رى لس��نة 
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وق��د ت��م   ،2006نة منازع��ة مؤجل��ة م��ن س�� 144منازع��ة منھ��ا  483أن��ه ت��م إحص��اء  2007

  %55,90أي م��ا يع��ادل  ،2006منازع��ة تخ��ص س��نة  50ش��كوى م��ن بينھ��ا  270معالج��ة 

2008منازع��ة مؤجل��ة لس��نة  213وبقي��ت 
يش��كل عائق��اً ف��ي التحص��يل، ويم��نح وھ��و م��ا   1

  . مرة أخرى فرصة للمتھربين للتمكن من إخفاء ھذه المبالغال

  رية نقص الكفاءة واYمكانيات البش: الفرع الثالث

رغم تدعيم ا&دارة الجبائية بمعھدين خاصين بتكوين ا&طارات والمتمثلين في ك�ل م�ن        

B زالت تعاني م�ن  أنھاإB  ،المدرسة الوطنية للضرائب والمعھد المغاربي للجباية والجمارك

ائي��ة وخاص��ة ف��ي ظ��ل التط��ور المس��تمر بنق��ص ف��ي الكف��اءات والخب��رة ف��ي مج��ال الرقاب��ة الج

س�تعمال ط�رق B ي�تم اكتش�افھا Bلتھرب الضريبي واستعانة المتھربين ب�ذوي الخب�رة لطرق ا

كم�ا تس�اعد الخب�رة والكف�اءة ف�ي  ،ذوي خب�رة مھني�ة ف�ي ھ�ذا المج�المراقبين  إB من طرف 

كسب الوقت من خ
ل سرعة اكتشاف ا�خطاء والت
عبات الت�ي يمك�ن أن يق�وم بھ�ا المكل�ف 

  .لملف ونوع نشاطه والمخالفات التي يرتكبھابمجرد ا&ط
ع على وضعية ا

خاص�ة وأن ق�انون ا&ج�راءات  ،كما تعاني الرقابة الجبائية من مشكل نقص المراقبين  

B ت�تم إB م�ن ط�رف أع�وان ا&دارة الجبائي��ة  الرقاب�ة الجبائي�ةالجبائي�ة ي�نص عل�ى أن عملي�ة 

فرعي��ة للرقاب��ة الجبائي��ة عل��ى وب��النظر إل��ى المديري��ة ال ،ال��ذين لھ��م رتب��ة مراق��ب عل��ى ا�ق��ل

م�وظفي وقليل من المراقبين مقارنة بمجمل أع�وان عدد جدھا تحتوي على نالمستوى الوBئي 

حي�ث تب�ين إحص�ائيات المديري�ة الفرعي�ة للوس�ائل  ،ا&دارة الجبائية المختص�ين بمھ�ام أخ�رى

وى ال�وطني  أن عدد المراقبين المختص�ين بالرقاب�ة ف�ي ع�ين المك�ان عل�ى المس�ت 2009لسنة 

 400وبل��غ ع��دد الم��راقبين المختص��ين بالرقاب��ة عل��ى التقييم��ات العقاري��ة  ،مراق��ب 468بل��غ 

وھو ما يدل على ض�عف ا�ھمي�ة الممنوح�ة للرقاب�ة الجبائي�ة م�ن حي�ث ا&مكاني�ات ، 2مراقب

وخاص�ة ف�ي ظ�ل اBنفت�اح اBقتص�ادي  ،دد الھائ�ل والمتزاي�د م�ن الملف�اتع�البشرية مقارنة بال

                                                 
  ، مديرية ا�بحاث  02/06/2009ا�موال، يوم برلماني حول حماية اBقتصاد الوطني وھروب رؤوس الغش والتھرب الضريبي 1

 .والمراجعات، المديرية العامة للضرائب  

  ). 16(ملحق رقم  المديرية العامة للضرائب،إحصائيات المديرية الفرعية للوسائل، مديرية ا�بحاث والمراجعات ، 2          
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يز بكث�رة المتع�املين اBقتص�اديين وھ�و م�ا يقل�ل إمكاني�ة خض�وع ھ�ذه الملف�ات للمراقب�ة المتم

للتھ�رب م�ن دف�ع الض�ريبة بك�ل الط�رق  لفترة طويلة مما يبعث ف�ي نف�وس المكلف�ين اطمئنان�اً 

كم��ا يبع��ث بالفش��ل ف��ي نف��وس  ،دون مخاف��ة الوق��وع ف��ي  قبض��ة الرقاب��ة الجبائي��ة ،الممكن��ة

أم�ا مع�دل الت�أطير  ،فق�ط مكل�ف 100عل�ى ك�ل موظ�ف أن يتكف�ل ب�ـحيث يتوج�ب  ،المراقبين

%4فھو في حدود 
مقارنة بالدول ا�خرى وب�ذلك ي�درك المحقق�ون  وھو معدل ضعيف جداً  ،1

  . العدد الھائل من الملفات طول حياتھم ھذا مراقبةإتمام عدم قدرتھم على 

  : نقص اYمكانيات والوسائل المادية: الفرع الرابع

المادي��ة والوس��ائل الت��ي  ات&دارة  الجبائي��ة ف��ي الجزائ��ر م��ن ض��عف ا&مكاني��تع��اني ا  

تس�اعد الم�راقبين ف�ي أداء وظ�ائفھم مث�ل انع�دام وس�ائل النق�ل للوص�ول إل�ى مق�رات المكلف�ين 

إض���افة إل���ى ع���دم تھيئ���ة المق���رات والمراك���ز  ،بالض���ريبة &ج���راء التحقيق���ات بع���ين المك���ان

لعمل المكاتب مثل أجھزة الكمبيوتر ووس�ائل الضرورية زم الضريبية وانعدام ا�جھزة واللوا

والمعلوماتية التي تمكن من سھولة اBتص�ال وتب�ادل المعلوم�ات ب�ين ھياك�ل ا&دارة  اBتصال

  .وإمكانية الربط مع الھيئات ا�خرى لطلب المعلومات ،الجبائية بمختلف مستوياتھا

إB أنھ��ا B زال��ت تعتم��د عل��ى  ،الجبائي��ة رغ��م التط��ور ال��ذي ش��ھدته ھياك��ل ا&دارة          

الوسائل التقليدية في جميع ا�عمال الرقابية وا&دارية في وقت تعرف فيه تكنولوجيا ا&ع�
م 

شمل جميع المؤسس�ات ي واسعاً  واستعماBً  كبيراً  واBتصال وتقنيات معالجة المعلومات تطوراً 

  .العمومية والخاصة 

أن إB  ،الحماي�ة أثن�اء تأدي�ة وظ�ائفھم الص�عبةض�مان بين يكفل المشرع الجبائي للمراق  

لما يتعرضون له من اعت�داءات معنوي�ة وجس�دية م�ن ط�رف  غير كافية نظراً  ھذه الضمانات

ولذلك فھم في حاجة إلى تعزيزات أمنية وخاصة أثناء  التحقيق بعين المكان  ،بعض المكلفين

عف ا�ج�ور والمرتب�ات والخ�دمات ا�خ�رى كما تعاني ھذه الفئة م�ن ض� ،في المناطق النائية

الدور الحساس الذي تلعبه في حماية أموال الدول�ة م�ن الض�ياع والمب�الغ المس�ترجعة ب مقارنة

إذ أن غي��اب أدن��ى الوس��ائل  ،منھ��ا  ل��وB القي��ام بعملي��ة الرقاب��ة س��تحرمالت��ي كان��ت الخزين��ة 
                                                 

 . 89باية المؤسسات مع تمارين محلولة، مرجع سبق ذكره، الصفحة محمد حمو ومنور اوسرير، ج 1
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م�ا ن ع� داء وظائفھ�ا  فض�
ً ف�ي أھذه الفئة  الضرورية المحفزة على العمل يؤدي إلى قصور

جراء إغراءات المكلفين المتھربين من في أداء مھامھا انحراف تقصير أو  من  اقد ينتج عنھ

  .على مردودية الرقابة الجبائية دفع الضريبة وھو ما يؤثر سلباً 

  الصعوبات المتعلقة بالمكلف بالضريبة والمحيط الخارجي:المطلب الثالث

إذ أنھ�ا  ،جب�ائيخارج�ة ع�ن نط�اق الرقاب�ة الجبائي�ة والنظ�ام ال ىأخ�رتوجد ص�عوبات         

تخ��تص ب��أطراف أخ��رى لھ��ا ع
ق��ة مباش��رة م��ع ا&دارة الجبائي��ة مث��ل المكلف��ين بالض��ريبة 

  .ومختلف الھيئات وا&دارات ا�خرى

  نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة : ا�ولالفرع 

مستوى ا�خ
قي للمكلف بالض�ريبة م�ن ب�ين يعتبر انعدام الوعي الضريبي وضعف ال  

إضافة إلى اBعتقاد السائد بأن الض�ريبة  ،المشاكل ا�ساسية التي تعيق عملية الرقابة الجبائية

ول�ذلك يلج�أ المكل�ف إل�ى  ،في حق دافعيھا أداة اغتصاب وافتقار للشعوب وأنھا تشكل إجحافاً 

وخاص�ة ف�ي ظ�ل  كبي�راً  يش�كل عبئ�اً  B التھرب من دفعھا قدر ا&مكان حتى ول�و ك�ان مبلغھ�ا

وتعتب�ر ظ�اھرة الرش�وة الت�ي  ، ا&ص
حات الجبائية والتحفيزات الممنوحة للمكلفين بالضريبة

ن بم�نح ھب�ات وھ�دايا وتعكس انعدام الض�مير ا�خ
ق�ي ل�دى المكلف�ين بالض�ريبة ال�ذين يقوم�

يبة م��ن خ��
ل تخف��يض كرش��وة �ع��وان ا&دارة الجبائي��ة لف��تح مج��ال التھ��رب م��ن دف��ع الض��ر

أو إخفاء الكشوفات والمخالف�ات   مستحقة المستحقات الضريبية واBستفادة من امتيازات غير

نھائياً من خ�
ل ع�دم وقد تصل إلى التغاضي عن مراقبة ملفاتھم  ،التي يرتكبونھا في ملفاتھم

  .من دفع الضريبةللتھرب برمجة الملفات داخل مفتشية الضرائب  أثناء إدراجھا

ل�دى المكلف�ين بالض�ريبة فيم�ا يخ�ص الض�رائب   يؤدي غياب الثقاف�ة الض�ريبيةكما     

كيفية تحديد الوعاء وطرق التحصيل إلى عدم اBقتن�اع بالنظ�ام ب والجھل  ،لھا ونالتي يخضع

   لتھ��رب م��ن دف��ع الض��ريبةلاللج��وء  وھ��و م��ا ق��د ي��ؤدي بھ��م إل��ى ،الض��ريبي المطب��ق عل��يھم

ل��ى جھ��ل المكل��ف لل��دور ال��ذي تلعب��ه الض��ريبة ف��ي الحي��اة اBقتص��ادية المعاص��رة إض��افة إ
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اواة العدال�ة والمس�  تطب�ق مب�ادئأنھا  ضافة إلىإ ،التي تؤديھاالمالية واBقتصادية والوظائف 

  .موتھدف إلى تحقيق النفع العا

  غير الرسمي ا$قتصادرقعة  اتساع :الفرع الثاني

ع��ن أع��ين  وازي بوج��ود ا�نش��طة الت��ي ت��تم ف��ي الخف��اء بعي��داً الم�� اBقتص��اديتمي��ز         

القي��ود الرس��مية المح��ددة  بالحكوم��ات وأجھزتھ��ا الرقابي��ة كمحاول��ة التھ��رب الض��ريبي وتجن��

أوس��ع ف��ي الس��نوات ا�خي��رة  وق��د أخ��ذت ھ��ذه الظ��اھرة بع��داً  ،ارس��ة النش��اط اBقتص��اديملم

ع م�ن اقتص�اد مغل�ق إل�ى اقتص�اد الس�وق والتح�ول الس�ريقتصادي Bنفتاح اBبالجزائر نتيجة ا

مما أدى إلى فتح نشاطات  جديدة يغلب عليھا الط�ابع الس�ري وال�ذي يص�عب قياس�ه �ن�ه ي�تم 

 ح�والي بلغ في الجزائر غير الرسمي Bقتصاد حجم اأن إلى وتشير ا&حصائيات  ،في الخفاء

داخلي الخ�امم�ن الن�اتج ال� %23وھ�و يش�كل نس�بة  مليون دين�ار جزائ�ري 1452225.576
1 

  : الرسمي ما يلي غيرومن أبرز مظاھر اBقتصاد 

  .ينالضريبي والغش البيع والشراء بدون فواتير مما يسھم في ظاھرة التھرب -

كات لع��دم الكش��ف م��ن ط��رف الرقاب��ة ياس��تعمال التس��ديد النق��دي ب��دل التعام��ل بالش�� -

 .الجبائية

ل المع�ام
ت العقاري�ة إبرام الصفقات المشبوھة وغير المصرح بھا وخاصة ف�ي مج�ا -

 لعدم دفع الضرائب والرسوم المستحقة 

الجبائي�ة ع�ن مس�ارھا الحقيق�ي لع�دم تحقيقھ�ا ل`ھ�داف ات واBمتيازات ا&عفاءتحويل  -

 .المرجوة منھا نتيجة مخالفة شروط اBستفادة منھا

مم�ا إل�ى ع�دم المس�اھمة الكلي�ة ف�ي الحص�يلة الض�ريبية  غير الرسمي اBقتصاديؤدي         

المتع�املين قواعد المنافسة النزيھ�ة ب�ين يحرف كما ، يحرم الخزينة العمومية من موارد ھامة

الت�ي و ،لرقاب�ة الجبائي�ةا بع�دم عدال�ةمن خ
ل الش�عور  وينشأ ذلكعن مسارھا، اBقتصاديين 

                                                 
 .348، مرجع سبق ذكره، الصفحة"مقاربة نقدية ل>قتصاد الخفي"علي بود9ل، ، تقييم كلي ل>قتصاد غير الرسمي في الجزائر 1
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وھو م�ا ق�د ي�ؤدي  ،دون سواھم فقط الرسميطبق على ا�شخاص المنخرطين في اBقتصاد ت

  .المعلنة أو الخفية ھماتارسات تدليسية للحفاظ على نشاطللجوء إلى استعمال مما بھم إلى

  ا�خرى اتعدم التكامل والتنسيق بين اYدارة الجبائية ومختلف اYدار : الفرع الثالث

خ���ول المش���رع الجب���ائي للرقاب���ة الجبائي���ة ح���ق ا&ط���
ع ل���دى ا&دارات والھيئ���ات          

ة وك��ذا المؤسس��ات الخاص��ة الت��ي لھ��ا ع
ق��ة مباش��رة ب��المكلف العمومي��ة والمؤسس��ات المالي��

إذ لھ�ذه ا�خي�رة  ،بالضريبة من أجل الحصول على المعلومات ال
زمة &تمام عملي�ة الرقاب�ة

تحتج بالسر المھني أمام أعوان ا&دارة الجبائية الذين يطلبون منھا حق ا&ط
ع  يمكن لھا أن

إB أن الم
ح�ظ أن ھ�ذه المؤسس�ات B تتع�اون  ،زتھ�اعلى وثائق المصلحة التي توجد في حو

فيما يخص تقديم المعلومات الخاصة بالمكلفين بالضريبة والتي تعتبر ضرورية &تمام عملية 

ص�رح مراقب�ي ا&دارة الجبائي�ة يإذ  ،الرقابة وتسھيل الكشف عن المداخيل غير المصرح بھا

عم�
ء ال�ذين يخض�عون للرقاب�ة الجبائي�ة أن البنوك عادة ما تتماطل في تقديم كش�ف حس�اب ال

أش��ھر بحج��ة أن ط��ول الفت��رة   ) 06(ف لفت��رة قص��يرة B تتج��اوز س��تةووتكتف��ي بتق��ديم الكش��

  .ربعة سنواتلفترة أيتطلب البحث عنه في ا�رشيف في حين أن المراقبة تمتد 

ق�ة بالش�كاوى الت�ي تقوم ا&دارة الجبائية برفع الق�رارات ا&داري�ة المتن�ازع فيھ�ا المتعل        

ي��نص  حي��ث ،تق��دمھا ض��د المتھ��ربين م��ن دف��ع الض��ريبة إل��ى المح��اكم ا&داري��ة للفص��ل  فيھ��ا

ق��انون ا&ج��راءات الجبائي��ة عل��ى أن تح��رك ھ��ذه ال��دعوى أم��ام المحكم��ة ا&داري��ة ف��ي أج��ل 

وق�د تتج�اوز  ،ع�ات ع�ادة م�ا تط�ول  فترت�همنازإB أن الفص�ل ف�ي ھ�ذه ال ،1أشھر) 04(أربعة

فإن�ه ت�م خ�
ل  الفرعية للمنازعات والرقاب�ة الجبائي�ةإلى إحصائيات المديرية  واستناداً  ،السنة

قض�ية  116قضية أمام العدال�ة بتھم�ة التھ�رب الض�ريبي إض�افة إل�ى  968تقديم  2007سنة 

وع��دم  ا&داري��ة،وھ��و م��ا ي��دل عل��ى ت��راكم القض��ايا ل��دى المح��اكم 2 2006مؤجل��ة م��ن س��نة 

لمح���ددة، خاص���ة وأن ھ���ذه القض���ايا تتطل���ب نوع���اً م���ن الس���رعة ا اwج���الالفص���ل فيھ���ا ف���ي 

  .في الوقت المحدد لھا إجراءات الرقابة الجبائية في إتمام وھو ما يشكل عائقاً ، والمرونة
                                                 

 .2008من قانون المالية لسنة  25المادة  1              
  ، مديرية ا�بحاث  02/06/2009، ؤوس ا�موال، يوم برلماني حول حماية اBقتصاد الوطنيوھروب ر والتھرب الضريبي لغشا 2

 .والمراجعات، المديرية العامة للضرائب              
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  إجراءات جديدة لتفعيل آليات الرقابة الجبائية: المبحث الثالث

 

الدول�ة الجزائري�ة  تس�عىلمكافح�ة التھ�رب الض�ريبي  ت�دعيم الرقاب�ة الجبائي�ة إط�ارفي        

بع�ض الت�دابير الت�ي  إل�ىإض�افة  ،جدي�دة وعملي�ة تشريعية وتنظيمي�ة إجراءاتاتخاذ عدة إلى 

تطوير وتحسين الع
قة بين ا&دارة الجبائية والمكلفين بالضريبة ومختلف الھيئات  إلىتھدف 

  وا&دارات ا�خرى  

  

  ةتحسين نظام الرقابة الجبائي إجراءات: ا�ولالمطلب 

تتعل��ق ھ��ذه ا&ج��راءات بتحس��ين فعالي��ة النظ��ام الجب��ائي وتقوي��ة نظ��ام الرقاب��ة الجبائي��ة        

  :فيما يليأھم ھذه ا&جراءات لمكافحة التھرب الضريبي وتتمثل 

  تبسيط وتخفيف النظام الجبائي  :الفرع ا�ول

ق��ام ا�ول تعل��ق مس��ار إص��
ح ا&دارة الجبائي��ة ال��ذي ش��رع في��ه من��ذ عش��ريتين ف��ي الم     

رية تبس�يطه وتوجيھ�ه نح�و ا�نظم�ة العص� م�ن خ�
ل ج�ذرياً بالنظام الجبائي الذي ت�م تغيي�ره 

على منح إعفاءات ومزاي�ا  2009حيث نص قانون المالية لسنة  ،لفرض الضرائب في العالم

لفائ���دة  ةتحفيزي��� بيراإض���افة إل���ى ت���د ،لمعظ���م قطاع���ات النش���اط اBقتص���اديجبائي���ة معتب���رة 

س���كن وا�نش���طة الثقافي���ة وتش���جيع قطاع���ات أخ���رى مث���ل الف
ح���ة والس���ياحة وال اBس���تثمار

  1:يلي ومن أھم إجراءات تبسيط وتخفيف النظام الجبائي ما ،والرياضية

وال�ذي تص�نف  ،خ�
ل تأس�يس المل�ف الجب�ائي الوحي�دتسھيل ا&جراءات الجبائية من  -

  .وتتابع فيه كل التصريحات المختلفة للمكلفين بالضريبة 

 .ادة النظر في معايير تحديد اختصاصات  لجان الطعونإع -

                                                 
1 La lettre de la D.G.I, Bulletin De services fiscaux N°27.Janvier 2009. 
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بالت��الي و ،وإلغ��اء الج��داول ،ل��ى أرب��اح الش��ركاتتبس��يط إج��راءات تس��ديد الض��ريبة ع -

ن بالضريبة المعنيين بأنفسھم بعملية التص�ريح وال�دفع التلق�ائي للتس�بيقات ويقوم المكلف

 .التصفية وكذا تسديد رصيد ،الث
ث عن طريق التصريح الشھري تيةالوق

إلغاء الضريبة على فوائض القيم المطبقة عل�ى عملي�ات التن�ازل ع�ن ا�م�
ك المبني�ة  -

 .وغير المبنية المنجزة بصدد التحوي
ت العقارية من طرف الخواص

بالنس�بة للنفق�ات المص�رح بھ�ا غي�ر المب�ررة % 10تأسيس تخفيض جزافي ف�ي ح�دود  -

 .تصريح المراقباللفائدة الخاضعين للضريبة التابعين لنظام 

إلغ��اء إلزامي��ة تق��ديم مس��تخرج م��ن الج��داول المص��فى بالنس��بة لطلب��ات ش��طب الس��جل  -

 .التجاري واستبداله بشھادة الوضعية الجبائية 

من خ
ل توحيد ا&جراءات النزاعي�ة وتمدي�د  لمنازعاتجراءات اإإحداث انسجام في  -

 .أشھر 6ة الوحيدة بـآجال الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة الجزافي

  إنشاء التحقيق المصوب أو التحقيق الظرفي :نيالفرع الثا

حي��ث ،ف��ي إط��ار ت��دعيم مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي  ت��م إنش��اء آلي��ة رقابي��ة جدي��دة            

يمك�ن �ع�وان ا&دارة  :"عل�ى أن�ه  2008 من ق�انون المالي�ة التكميل�ي لس�نة 22المادة  نصت

ع��دة أن��واع م��ن للض��ريبة لن��وع أو مكلف��ين باص��وب ف��ي محاس��بة الالجبائي��ة إج��راء تحقي��ق م

أو لمجموع�ة عملي��ات أو معطي��ات  ،فت�رة كامل��ة أو لج��زء منھ�ا غي��ر متق��ادمخ��
ل  الض�رائب

لض��ريبة أثن��اء مكل��ف باB يتطل��ب ال إذ ،1"تتع��دى الس��نة الجبائي��ة أن محاس��بية لم��دة B يج��ب

وص�ول الطلبي�ات وغرار الفواتير  ىعل سوى تقديم وثائق توضيحية عادية التحقيق المصوب

 كم��ا أن ممارس��ة التحقي��ق المص��وب B يمن��ع ا&دارة الجبائي��ة م��ن إمكاني��ة إج��راء ،أو التس��ليم

م�ع ا�خ�ذ بع�ين اBعتب�ار الحق�وق  مراقبتھ�ا، تفي المحاس�بة Bحق�اً لفت�رة تم� التحقيق المعّمق

    .لتحقيق المصوبا الناتج عنقييم الت عادةإالمدفوعة نتيجة 

                                                 
 .2008من قانون المالية التكميلي لسنة  22المادة أنظر  1
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ھ�ذا الن�وع ع�ن طري�ق  الجبائي�ة المراقب�ة زيادة فعالي�ةإلى  التحقيق الظرفييھدف ھذا         

ً قل تعمق�أو  ةسرع رأكثو شمولية لقأ الذي يعتبرالتحقيق من                                         إذ أن  المحاس�بي،م�ن التحقي�ق  ا

الجبائية من اكتش�اف التھ�رب  ا&دارةقبي مرا تمكنالتصويب لھذا التحقيق وخاصية اBنتظام 

الجبائي��ة، وبالت��الي ي��تم إع��ادة تش��كيل رق��م  ا&دارةالض��ريبي ف��ور وقوع��ه أو التص��ريح ل��دى 

إع�ادة التقي�يم، وإرس�الھا إل�ى المكل�ف مباش�رة  الناتج�ة ا&ض�افيةإص�دار الج�داول  ا�عمال ثم

ع��دد  م��ن زي��ادة ع م��ن الرقاب��ةمك��ن ھ��ذا الن��و، كم��ا  ل��دفعھا إل��ى قباض��ة الض��رائب الت��ابع لھ��ا

Bنخفاض عدد الزي�ارات  ذلكو مراقبي اBدارة الجبائية،من طرف  الخاضعة للرقابة لفاتالم

 ، واس��تجابةً مراقب��ة ملف��ات المكلف��ين بالض��ريبةكب��ر لأض��مان تغطي��ة ت��م وعلي��ه  ،بع��ين المك��ان

لمب�الغ والحق�وق مقبولة نسبياً من طرف المكلفين بالضريبة تتضح م�ن خ�
ل ال�دفع المباش�ر ل

 . والغرامات الناتجة عن إعادة التقييم، دون اللجوء إلى الطعن أو المنازعات الجبائية

  اYدارة الجبائية  عصرنه : ثالثالفرع ال

خضعت ا&دارة الجبائية في الجزائر لع�دة إص�
حات تھ�دف ف�ي مجملھ�ا إل�ى تط�وير   

وق�د تمي�ز التنظ�يم الجدي�د  ،بالض�ريبة حس�ب فئ�ات المكلف�ين صنيفھاھياكل ا&دارة الجبائية وت

  : لھياكل ا&دارة الجبائية بما يلي

ومديري��ة ا&ع��
م والتوثي��ق م��ن أج��ل  واBتص��الإنش��اء مديري��ة الع
ق��ات العمومي��ة  -

  .1تحسين الع
قات بين ا&دارة الجبائية والمكلفين بالضريبة

إدارة جبائي��ة  إنش��اء المراك��ز الجواري��ة للض��رائب ومراك��ز التق��ارب م��ن أج��ل تحقي��ق -

 . مركزة على المكلفين بالضريبة

إنش��اء مص��لحة التحري��ات الجبائي��ة والت��ي تتك��ون م��ن خم��س م��ديريات جھوي��ة بھ��دف  -

وك��ذا مكافح��ة  ،ات الجھوي��ة والوBئي��ةيت��دعيم أجھ��زة الرقاب��ة عل��ى مس��توى الم��دير

 .2التھرب الدولي من خ
ل مراقبة تحويل ا�موال إلى الخارج

                                                 
 1  Ministère des finance, la lettre de la DGI, Bulletin d'information de la DGI Numéro spécial , 2009.   
2  L'article 45 de la loi de finance pour 2009.   
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ت جب��ائي يعتم��د عل��ى قاع��دة وطني��ة م��ن المعطي��ات والبيان��ات إح��داث نظ��ام معلوم��ا -

 واBتصالالخاصة بجميع المكلفين بالضريبة ويسير وفق التكنولوجيا الحديثة لbع
م 

 .للربط بين مختلف ھياكل ا&دارة الجبائية

تأھي��ل وتثم��ين الم��وارد البش��رية م��ن خ��
ل إع��داد ب��رامج لتك��وين الم��وظفين وتحس��ين  -

إل��ى زي��ادة ع��دد الم��راقبين الرئيس��يين والمرك��زيين المتخ��رجين م��ن  إض��افة ،مس��تواھم

  .المعھد المغاربي للجباية والجمارك والمدرسة الوطنية للضرائب

م��ع  اللق��اءاتتط��وير ق��درات اBس��تماع إل��ى المكلف��ين بالض��ريبة م��ن خ��
ل تكثي��ف  -

 .الجمعيات المھنية

م�ن خ�
ل  تط�وير نظامھ�ائية إلى آفاق مواصلة لبرامج العصرنة تتطلع ا&دارة الجبا         

سمح بضمان المراقب�ة وا&ط�
ع عل�ى مس�ار التس�يير الجب�ائي تالتي إدراج الطرق العصرية 

 الھيئ�ات المختص�ة بالرقاب�ة الجبائي��ةإمكاني�ة تحلي�ل وتقي�يم نت�ائج ومردودي�ة مختل�ف س�مح بتو

  .ئية أو خارجھا ، سواًء كانت داخل ا&دارة الجباتوياتعلى مستوى كل الرتب والمس

  إجراءات دعم مكافحة التھرب الضريبي:المطلب الثاني

اتخذت الدولة عدة إجراءات ردعية من شأنھا تدعيم آليات الرقاب�ة الجبائي�ة ف�ي مكافح�ة       

  :التھرب الضريبي ومن أھمھا

  تقوية نظام الرقابة الجبائية لمحاربة الغش والتھرب الضريبي: �ولالفرع ا

م�ن تط�وير وتقوي�ة  2009ى المستوى التشريعي مكنت أحكام قانون المالي�ة لس�نة عل         

وي�تم ذل�ك م�ن  ينالض�ريبي والغش النظام الجبائي بما يتماشى مع التطور الذي يعرفه التھرب

  :1اتخاذ ا&جراءات التاليةخ
ل 

تمدي��د المراقب��ة الجبائي��ة حس��ب إج��راءات التحقي��ق المعم��ق ف��ي مجم��ل الوض��عية  -

  .ية ل`شخاص المكتتبين للتصريحات الجبائ

                                                 
1 La lettre de la D.G.I, Bulletin De services fiscaux N°27.Janvier 2009. 
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توس��يع عملي��ة التحقي��ق المعم��ق ف��ي الوض��عية الجبائي��ة ل`ش��خاص ال��ذين ل��م ي��تم  -

إحص��ائھم م��ن ط��رف المص��الح الجبائي��ة وال��ذين تكش��ف أم
كھ��م ونم��ط معيش��تھم 

وكذا ا�مر بالنسبة �فراد عائ
تھم عن ممارس�ة أنش�طة والحص�ول عل�ى م�داخيل 

 .خفية

ضرائب والرسوم بمختلف أنواعھا بط�رق غي�ر نقدي�ة وذل�ك بالنس�بة إلزامية دفع ال -

 .للمبالغ التي تفوق السقف المحدد بقرار من طرف الوزير المكلف بالمالية

م��ا  إع�ادة تنظ��يم ط��رق اس��ترجاع ق�رض الرس��م عل��ى القيم��ة المض�افة ع��ن طري��ق -

 :يلي

تحدي��د آج��ال تق��ديم طل��ب اس��ترجاع ق��رض الرس��م عل��ى القيم��ة المض��افة قب��ل  •

 . يوما من الشھر الموالي للفصل المدني الذي تم خ
له تشكيل القرض20

تأجي���ل عملي���ة خص���م ق���رض الرس���م عل���ى القيم���ة المض���افة ال���ذي طل���ب  من���ع •

 .إيداع طلب اBسترجاع تىاسترجاعه ح

دج كحد أدنى لقرض الرس�م عل�ى القيم�ة المض�افة المع�ين ف�ي  30.000تحديد  •

 .نھاية مرحلة ث
ثة أشھر المتتالية

  إنشاء ملف وطني للمدانين بالغش الضريبي :الفرع الثاني

في إطار الح�رب الت�ي تش�نھا ا&دارة الجبائي�ة ض�د الغ�ش الض�ريبي والط�رق التدليس�ية       

 تش�ترك في�ه ك�ل م�ن دلس�ينمل�ف وطن�ي للم تم إنشاء،التي يتم استعمالھا من طرف المتھربين

المؤرخ�ة ف�ي  127للتعليم�ة الوزاري�ة رق�م  التجارة، أنش�أ تبع�اً و الجمارك، إدارات الضرائب

المكلفين بالض��ريبة ب��، حي��ث يق��وم ھ��ذا المل��ف بجم��ع المعلوم��ات الخاص��ة 1997جويلي��ة  26

ن ب�الغش ين المدانيالمكلف كل ا الملفذيسجل في ھكما   ،الممتنعين عن أداء واجباتھم الجبائية

ال��ذين تثب��ت عل��يھم ش��خاص ا�با&ض��افة إل��ى   ،ال��ذين ت��م تق��ديم ش��كوى ض��دھم أو، الض��ريبي
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&خف�اء مب�الغ مالي�ة ھام�ة تدليسية  ومناورات استعمال طرقتھمة الغش  الضريبي من خ
ل 

  .والمكلفون الذين تجھل إقامتھم الجبائية

وقد أدخلت على ھذا المل�ف ع�دة تغيي�رات أھمھ�ا حرم�ان المكلف�ين المس�جلين ض�من          

مومية إلى غاي�ة تس�وية وض�عيتھم الجبائي�ة، إض�افة ھذا الملف من اBشتراك في الصفقات الع

وھ�و م�ا ي�دفع ب�المكلفين إل�ى ع�دم  ،الجبائي�ة وا&عفاءاتإلى حرمانھم من مختلف التحفيزات 

ارتك��اب أفع��ال التھ��رب والغ��ش الض��ريبيين، كم��ا يح��ث المتھ��ربين المس��جلين ض��منه عل��ى 

  .لعمومية والتحفيزات الجبائية من الصفقات ا ل
ستفادةالتعجيل في تسوية وضعيتھم الجبائية 

  العقوبات المفروضة على الغش الضريبي: الفرع الثالث

إغف�اBت  ،ممارسات تدليسية ، مخالفاتفي حالة اكتشاف استعمال المكلف بالضريبة ل        

عقوب��ات يمك��ن أن تك��ون جبائي��ة أو جزائي��ة بحس��ب علي��ه الق��انون أو أخط��اء جبائي��ة  يطب��ق 

  . تي ارتكبھاال خطورة المخالفة

 ًBالعقوبات الجبائية -أو :  

  : تختلف العقوبات الجبائية بحسب المخالفة التي ارتكبھا المكلف ويمكن تلخيصھا فيما يلي 

  :العقوبات لغياب التصريح  -1

  1.%25بنسبة فيما يخص الضرائب المباشرة تطبق زيادة  -

  2دج  30.000 بقيمة عدم التصريح بالوجود تطبق غرامةلبالنسبة  -

  :عقوبات التأخير أو عدم التصريح  -2

إن ع��دم إي��داع التص��ريح الس��نوي للض��ريبة عل��ى ال��دخل ا&جم��الي أو الض��ريبة عل��ى إرب��اح 

  .3بشكل تلقائيمن مبلغ الضريبة  %25الشركات يؤدي إلى زيادة 

                                                 
    . )2007محدثة إلى غاية قانون المالية (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون 1-192المادة  1  
   ).2007محدثة إلى غاية قانون المالية (من نفس القانون -1-192المادة  2  
  .)  2007محدثة إلى غاية قانون المالية (من نفس القانون  1- 192المادة   3  
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إذا أودع التصريح السنوي خ
ل الشھرين المواليين من ت�اريخ انقض�اء اwج�ال المح�ددة أما  

  :فتكون الزيادة كما يليقانوناً 

  . إذ ا كانت فترة التأخر B تتجاوز الشھر  10% -  

  . عند خ
ف ذلك  20% -  

والمكتتب�ة م�ن قب�ل " Bش�يء "يحم�ل عب�ارة ال�ذي ا&ي�داع المت�أخر للتص�ريح أما فيم�ا يخ�ص 

، فيك��ون مق��دار تك��ون عج��ز يج��ة الس��نوية النتأن أو  عف��اءا&المكلف��ين ال��ذين يس��تفيدون م��ن 

  : 1لغرامة المطبقة عليھم كما يليا

  . دج عندما يكون التأخير أقل من شھر  2.500مبلغ  -

  .دج عندما يكون التأخير أكثر من شھر  5.000مبلغ  -

   .دج عندما يكون التأخير أكثر من شھرين  10.000مبلغ  -

  :الزيادات بسبب نقص التصريح  -3
  
عن��دما "ض�رائب المباش�رة والرس�وم المماثل�ة م�ن ق�انون ال 1-193عل�ى ن�ص الم�ادة   بن�اءً    

يصرح مكلف بالض�ريبة مل�زم بتق�ديم تص�ريحات تتض�من ا&ش�ارة إل�ى ا�س�س أو العناص�ر 

التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة ، أو يبين دخ
ً أو ربحاً ناقصاً أو غير صحيح ، يزاد عل�ى 

  : 2مبلغ الحقوق التي تملص منه أو أخل بھا بنسبة

  .دج أو يساويه 50.000ذا كان المبلغ الحقوق المتملص منھا يقل عن مبلغ إ:10% -    

دج ويق���ل ع���ن مبل���غ  50.000إذا ك���ان مبل���غ الحق���وق الم���تملص منھ���ا يف���وق  :% 15 -     

  . دج أو يساويه 200.000

  .دج 200.000يفوق  منھا  إذا كان مبلغ الحقوق المتملص:25%-    

                                                 
1
  ).2007محدثة إلى غاية قانون المالية ( من قانون الضرائب المباشرة 322المادة   

2
 ).2007محدثة إلى غاية قانون المالية التكميلي (من نفس القانون 1-193المادة  
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عن��د محاول��ة القي��ام بأعم��ال  هم��ن نف��س الق��انون عل��ى أن�� -2-193ت��نص الم��ادة كم��ا           

عل�ى كام�ل الحق�وق إذا ك�ان مق�دار الحق�وق الم�تملص منھ�ا %100الغش تطبق زي�ادة ق�درھا 

  .1أو يعادلھا) دج5.000.000(أقل من خمسة م
يين 

  العقوبات الجزائية  :ثانياً 

ت�وفر القص�د ف�ي الغ�ش و  ول القانون لbدارة الجبائية فرض عقوبات جنائية ف�ي حال�ةخ     

م��ن أج��ل التحاي��ل و إنق��اص  اس��تعمالھاذل��ك بت��وفر العناص��ر المادي�ة و  التھ�رب الض��ريبي، و

م��ن ق��انون الض��رائب  303وف��ي ھ��ذا الص��دد ت��نص الم��ادة قيم��ة الض��رائب الواج��ب دفعھ��ا، 

يخ��ص الض��ريبة عل��ى ال��دخل ا&جم��الي ، و الض��ريبة عل��ى أرب��اح الش��ركات   فيم��ا المباش��رة 

طرق تدليس�ية &ق�رار أس�اس الض�ريبة  باستعمالكل من تملص أو حاول التملص : "نهعلى أ

مالي�ة فإن�ه يعاق�ب بغرام�ة  أو جزئي�اً  أو الرسوم التي يخضع لھا، أو تصنيفھا س�واء ك�ان كلي�اً 

و بالحبس من سنة إل�ى خم�س س�نوات أو بإح�دى  ،دج 000.20إلى دج  5 000 تتراوح بين

  ." العقوبتين فقط

ف��ي حال��ة إثب��ات القص��د أثن��اء القي��ام بتس��جيل تك��اليف تتحملھ��ا  م��ا تطب��ق ھ��ذه العقوب��ةك       

تھ���ا أو أرباحھ���ا الخاض���عة اراديمؤسس���ة م���ا تح���ت عن���وان غي���ر ص���حيح م���ن أج���ل إخف���اء إ

للضريبة، زيادة إلى تطبيق نفس العقوبات على شركاء مرتكب�ي ھ�ذه المخالف�ات والممثل�ين و 

  .والخبراء كالمستشارين الجبائيين في ھذا الت
عب م ساھمن ،وكل المحاسبين المعتمدين

  والمكلفين بالضريبةاYدارات والھيئات  مع تحسين الع;قات: لثالمطلب الثا

بم��ا أن إدارة الض��رائب تتعام��ل م��ع ع��دد كبي��ر م��ن المكلف��ين بالض��ريبة ال��ذين تختل��ف        

لبيان�ات الت�ي تخ�ص بع�ض فإن ھ�ذه ا�خي�رة ف�ي حاج�ة ماس�ة إل�ى المعلوم�ات و ا ، أنشطتھم

 الجبائية ب�ا&دارات ةجل تسھيل ھذه المھمة الشاقة أصبح توطيد ع
قة ا&دارأ ومن ،المكلفين

تعم��ل ھ�ذه ا&دارات عل��ى تب�ادل المعلوم��ات يج�ب أن ، بحي��ث حتمي�اً  ا�خ�رى أم��راً  والھيئ�ات

  .ووضعھا تحت تصرف المصالح الجبائية فيما بينھاالموجودة 

                                                 
 ).2007لسنة محدثة إلى غاية قانون المالية التكميلي (من نفس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-193المادة  1
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التنسيق في برامج التدخل بعين المكان وخاص�ة من خ
ل تجسيد ھذا التوطيد ويمكن          

ومص���الح ا�م���ن والق���وة ، )ض���رائب، جم���ارك، تج���ارة(ف���ي إط���ار ت���دخل الف���رق المختلط���ة 

وا�ش�خاص  خفي�ةبالبحوث الخارجية لكشف ا�نشطة ال تعلق ا�مريالعمومية وخاصة عندما 

الت�دخل ف�ي  ف�ي مي�دان  ھام�اً  تلع�ب دوراً  ا�مني�ة لطةللسالذين يمارسونھا، فالمساعدة الفعالة 

 يقطن�ون ف�ي المن�اطق نال�ذيبالض�ريبة، وخاص�ة لى المكلفين إ عين المكان من أجل الوصول

الت��ي يص��عب الوص��ول إليھ��ا Bنع��دام ا�م��ن  النائي��ة والريفي��ة أو ا�حي��اءبالتج��ار،  المزدحم��ة

وم�ن ب�ين اءات ونت�ائج الرقاب�ة الجبائي�ة، كما أنھا تحقق أكث�ر فعالي�ة ف�ي تس�ھيل إج�ر ،داخلھا

  :ا&جراءات التنسيقية المتخذة في ھذا ا&طار ما يلي

  التنسيق مع الھيئة القضائية: الفرع ا�ول 

إن الس��لطات القض��ائية مكلف��ة بتحوي���ل كاف��ة المعلوم��ات الت���ي بحوزتھ��ا فيم��ا يخ���ص        

أنھ�ا ملزم�ة ب�أن تتعام�ل بك�ل تش�دد م�ع  ، كم�اإلى مصالح اBدارة الجبائي�ة المخالفات الجبائية

مخالف��ات  ارتك��ابأس��اليب الغ��ش و  اس��تعمالجمي��ع المكلف��ين ال��ذين يعمل��ون عل��ى الت��دليس و 

ي�ة المختص�ة لك�ي تت�دخل كط�رف ئمص�الح الجباالعليھ�ا إب�
غ كم�ا يج�ب  ،أو تجاري�ة جبائية

ول ل�ه نفس�ه أن ردع ك�ل م�ن تس�ل إضافة إلى تسليط العقوبات مدني في إجراءات المحاكمة، 

  .العموميةيلحق أضراراً بالخزينة  أو ا�موال العامةينھب 

مؤش��ر الھوي��ة و الجبائي��ة  اس��تعمالو م��ن أج��ل فعالي��ة أكث��ر و تنس��يق أكب��ر أص��بح         

"L’identifiant Fiscal " ذي��تحدثو ال��راً  أس��رائب نظ��ة للض��ية العام��رف المفتش��ن ط��م

وخاص��ة المس��توردين والمص��درين ،بالضريبة مكلفلا&حاطت��ه بجمي��ع المعلوم��ات المتعلق��ة ب��

 وتج��ار الجمل��ة ال��ذين يس��تعملون س��ج
ت وھمي��ة لتغطي��ة العملي��ات المالي��ة الت��ي يقوم��ون بھ��ا

  . ينالضريبيوالغش  لتھربمحاربة ا اكتشاف و بحيث يمكن أن تكون جد فعالة في مجال

  التعاون و التنسيق الدولي: الفرع الثاني

والتط��ور الع��الم  دول مختل��فال��ذي تعرف��ه الجزائ��ر الي��وم عل��ى  قتص��ادياB اBنفت��احإن      

ة عل��ى الص��عيد ال��دولي، أدى إل��ى ظھ��ور معطي��ات ي��التجارالمب��ادBت المالي��ة وه ت��ال��ذي عرف
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وخاص�ة ت�أثيره عل�ى الص�عيد ال�وطني بع�د ف�تح  ين،الض�ريبيوالغ�ش  متعددة لمفھوم التھرب 

م�داخيلھم  ري�ب ھملون أس�اليب و تقني�ات عالي�ة لتا�بواب للمس�تثمرين ا�جان�ب، ال�ذين يس�تع

  .خارج الوطنأرباحھم و

تتمث�ل ف�ي تتجسد مكافحة ھذه الظ�اھرة الخطي�رة بإتخ�اذ الحكوم�ة إج�راءات ص�ارمة          

الش��ركات المتع��ددة  وخاص��ةرف��ض المكلف��ين بالض��ريبة  وأف��رض عقوب��ات ف��ي حال��ة تھ��رب 

اريحھم التي تخص أم�والھم وإي�راداتھم المحقق�ة الجنسيات والمستشرين ا�جانب ا&دBء بتص

أو ع��ن طري��ق إل��زام الھيئ��ات والمؤسس��ات المالي��ة بحج��ز قيم��ة الض��رائب عل��ى الم��داخيل 

المحولة إلى الخ�ارج الت�ي نتج�ت ع�ن ممارس�تھم لمش�اريع اس�تثمارية داخ�ل الت�راب ال�وطني 

ية ا�جنبي�ة حت�ى يك�ون كما يمكن ل�bدارة الجبائي�ة تحدي�د تك�اليف مق�ر المؤسس�ات اBس�تثمار

بإمك��ان ھ��ذه ا�خي��رة خص��مھا م��ن نتائجھ��ا المحقق��ة، زي��ادة عل��ى اعتمادھ��ا عل��ى المص��الح 

بحرك���ة الس���لع والبض���ائع وق���درتھا عل���ى كش���ف التع���ام
ت  Bختصاص���ھا الجمركي���ة نظ���راً 

اBتص���اBت الدولي���ة الت���ي تجريھ���ا م���ع الھيئ���ات المالي���ة م���ن خ���
ل والتح���وي
ت المش���بوھة 

كم��ا ت��تم مكافح��ة ھ��ذه الظ��اھرة عل��ى المس��توى الخ��ارجي  م��ن ،  الوطني��ة والدولي��ة ا&داري��ةو

خ
ل إبرام اBتفاقيات والمعاھدات الجبائية الدولي�ة م�ن أج�ل توس�يع رقاب�ة ا&دارة المختص�ة 

  .المحلية خارج الحدود ا&قليمية والقضاء على التھرب الضريبي الدولي

  دارة الجبائية والمكلفين بالضريبةتحسين الع;قات بين اY : الفرع الثالث

تس��عى الدول��ة الجزائري��ة إل��ى تبس��يط النظ��ام الجب��ائي  وعص��رنة ا&دارة الجبائي��ة ف��ي   

س��بيل تفعي��ل الرقاب��ة الجبائي��ة إB أن ھ��ذه ا&ص��
حات الھيكلي��ة والتنظيمي��ة B تكف��ي لتحقي��ق 

ض��ع إدارة خدماتي��ة و أھ��دافھا إذا ل��م ترف��ق بمجموع��ة م��ن ا�نش��طة التكميلي��ة الھادف��ة إل��ى

وتطوير تقنيات ا&ع
م واBتصال مما يجع�ل الرقاب�ة الجبائي�ة أكث�ر مرون�ة وأحس�ن اس�تھدافا 

وي�تم . ويدعم مصداقيتھا م�ن خ�
ل تنمي�ة ال�وعي الجب�ائي لمختل�ف فئ�ات المكلف�ين بالض�ريبة

لھا ، والتي تھدف في مجمذلك من خ
ل أنشطة المديرية العامة للضرائب في مجال اBتصال

  :إلى نشر الوعي الضريبي والتقرب من المكلفين بالضريبة، ومن أھم نشاطاتھا ما يلي
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 ًBتعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة  -أو  

الجبائي���ة  ا&دارةب���ين  ةوتحس���ين الع
ق��� ف���ي س���بيل تحقي���ق مب���ادئ الرقاب���ة الجبائي���ة        

زي�ز الض�مانات الممنوح�ة لفائ�دة المكلف�ين م�ن تع 2009لس�نة  مكن قانون المالية ومستعمليھا

وذلك سواء فيما يخص الرقابة أو المنازعات بھدف كسب ثقة المكلفين ف�ي عدال�ة  ،بالضريبة

وم�ن ب�ين الض�مانات  ،تع�املون ب�أكثر ليون�ة م�ع الم�راقبينيونزاھة الرقاب�ة الجبائي�ة وجعلھ�م 

  :1الممنوحة للمكلفين بالضريبة ما يلي

بالنسبة للشركات التي تتوفر على جمعية عام�ة مخ�ول لھ�ا  تأسيس تصريح تصحيحي -

الموالية Bنقضاء اwج�ال  يوماً  21البث في حسابات الشركة يكتتب في أجل B يتعدى 

  .في القانون التجاري االقانونية المنصوص عليھ

تأس���يس إلزامي���ة التبلي���غ بالتص���ريحات النھائي���ة م���ع تبي���ان با&ض���افة إل���ى العناص���ر  -

ھ��ا ف��ي التش��ريع الس��اري المفع��ول م��واد وق��وانين الض��رائب الموافق��ة المنص��وص علي

وھ�ذا تح�ت  ،وتأسيس ا&خضاع الضريبي وحساب الحقوق والغرامات المترتبة عنھ�ا

 الرقابة الجبائية  ن إجراءات
ططائلة ب

 .يجب إرسال التبليغ عن طريق رسالة موصي عليھا مع إشعار باBست
م  -

للمكلف�ين بالض�ريبة الخاض�عين لعملي�ة التص�حيح  يوم�اً  40منح أج�ل ث�اني لل�رد بق�در  -

 .التصحيحعندما يشمل التبليغ النھائي عناصر جديدة في 

توس��يع اBس��تفادة م��ن التأجي��ل الق��انوني لتس��ديد الحق��وق المس��تحقة لمجم��وع الش��كاوى  -

 .عليھا لمحصلوالنزاعات دون ا�خذ بعين اBعتبار مصدر تأسيس الضرائب ا

رار ال��رفض إل��ى مجموع��ة ق��رارات ال��رفض وك��ذا إلزامي��ة اس��ت
م إلزامي��ة تبري��ر ق�� -

 .غ مقابل إشعار باBست
متبليال

                                                 
1 Ministère des finances, la lettre de la DGI, Bulletin d'information de la DGI Numéro spécial, 2009.  
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م�ن ت�اريخ  تمديد آجال اللجوء إلى لج�ان الطع�ن م�ن ش�ھرين إل�ى أربع�ة أش�ھر ابت�داءً  -

 .الجبائية است
م قرار ا&دارة

  تعزيز اللقاءات بالجمعيات واBتحادات المھنية  :ثانياً 

العام��ة للض��رائب م��ن خ��
ل تعزي��ز مث��ل ھ��ذه الع
ق��ات إل��ى تحس��ين  تس��عى المديري��ة  

مس��توى ا&ع��
م الجب��ائي ل��دى الجمعي��ات واBتح��ادات المھني��ة الت��ي تش��كل أكب��ر فئ��ة م��ن 

الخاضعين للضريبة خاصة عند م�ا يتعل�ق ا�م�ر بإع�داد نص�وص تش�ريعية أو ط�رح سياس�ة 

  : ي قامت بھا ا&دارة الجبائية ومن أھم اللقاءات الت ص ھذه الفئات،تخجبائية جديدة 

  .2008جويلية  07ا&تحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم لقاء مع  -

 .2008جويلية 13المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين يوم لقاء مع  -

 .2008أكتوبر 12الغرفة الوطنية للموثقين يوم لقاء مع  -

 ً   لمديرية العامة للضرائب لواب ترقية وسائل اBتصال الحديثة كموقع :ثالثا

لموقعھا ا&لكترون�ي وذل�ك م�ن خ�
ل  كبيراً  أعطت المديرية العامة للضرائب اھتماماً   

كما ت�م تزوي�د محت�واه  ،نه بعد كل تعديل يمس التشريع الجبائييإثرائه بمعلومات جبائية وتحي

الموق�ع يحت�وي  أصبح ھ�ذا وقد ،بمزيد من المعلومات تخص كل فئة من الخاضعين للضريبة

إض��افة إل��ى وث��ائق جبائي��ة  ،عل��ى ك��ل المعلوم��ات المتعلق��ة بالمزاي��ا الجبائي��ة الممنوح��ة قانوني��اً 

الس�معية تعتمد المديرية العام�ة للض�رائب عل�ى وس�ائل ا&ع�
م بمختل�ف أنواعھ�ا  ، كمامعينة

بائي�ة ف�ي نش�ر المعلوم�ات الجوالبصرية مث�ل الجرائ�د الرس�مية والجرائ�د اليومي�ة والمج�
ت 

كونھ��ا تعتب��ر أق��رب  ، والتحفي��زات الجبائي��ة وخاص��ة ق��وانين المالي��ة والتع��دي
ت التش��ريعية

  .والمعزولة وخاصة في المناطق النائية يبةوسيلة للوصول إلى المكلفين بالضر
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   :الفصل خ
صة

رغم الجھود المبذولة من طرف الدولة بصفة عامة ومص�الح ا&دارة الجبائي�ة بص�فة          

وم�ا ين�تج عنھ�ا م�ن  ،الرقاب�ة الجبائي�ةبنت�ائج خاصة كما ھو مب�ين ف�ي ا&حص�ائيات الخاص�ة 

تعتب��ر ض��عيفة مقارن��ة  إB أن ھ��ذه المب��الغ ،مب��الغ مس��ترجعة م��ن مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي

الت�ي ت�م تجميعھ�ا م�ن  ا&حصائيةال
 محدود، كما أن ھذه المعطيات  بحجم التھرب الضريبي

ب�ة الجبائي�ة تبق�ى غي�ر كافي�ة للدBل�ة عل�ى مردودي�ة جمي�ع أن�واع الرقاب�ة لف ھياك�ل الرقامخت

  .الجبائية في مكافحة التھرب الضريبي

ومش�اكل يع�اني منھ�ا  وج�ود ع�دة تح�ديات تضح من خ
ل تقي�يم فعالي�ة الرقاب�ة الجبائي�ةي     

ض�عف أھمي�ة  ف�يتتمثل و ،دون تحقيق أھدافه في الجزائر و تقف عائقاً  الجبائية نظام الرقابة

إض�افة إل�ى نق�ص ال�وعي الض�ريبي وانع�دام  ،الرقابة الجبائية وعدم فعالي�ة النظ�ام الض�ريبي

   .اBقتصاد غير الرسميتساع رقعة وا ،لدى المكلفين بالضريبة الثقافة الضريبية

ف��ي س��بيل تحس��ين فعالي��ة الرقاب��ة الجبائي��ة ف��ي مكافح��ة التھ��رب الض��ريبي ت��م اتخ��اذ        

ري��ة تجس��دت ف��ي تقوي��ة نظ��ام الرقاب��ة زجوني��ة وتنظيمي��ة إض��افة إل��ى إج��راءات إج��راءات قان

إضافة إلى تعزيز الض�مانات الممنوح�ة  وتدعيم آلياته في مكافحة التھرب الضريبي،الجبائية 

ومختل���ف الھيئ���ات  ا&دارة الجبائي���ةب���ين  وت���دعيم التنس���يق والتكام���ل بالض���ريبة، للمكلف���ين

  .قة بالمكلفين بالضريبة التي لھا ع
 وا&دارات ا�خرى
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  :عامةالخاتمة ال
  

ويك�ون ذل�ك ع�ن طري�ق  ،تعتبر الضرائب من أھم مصادر ا&يرادات العام�ة للدول�ة          

اقتطاع نقدي من مداخيل وثروات ا�فراد والمؤسسات بصفة جبري�ة ومنتظم�ة بھ�دف تحقي�ق 

كما يعتب�ر النظ�ام الض�ريبي أح�د المقوم�ات ا�ساس�ية للسياس�ة المالي�ة ف�ي الدول�ة  ،العامالنفع 

وھ��و عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن التش��ريعات والق��وانين الض��ريبية الت��ي تخ��تص  ،المعاص��رة

إض�افة إل�ى الل�وائح  ،بالقواعد وا&جراءات التي تحكم نظام فرض وربط وتحصيل الضرائب

وتھدف  ،فيذ ومراقبة ھذه ا&جراءات متمثلة في ا&دارة الجبائيةالتنفيذية التي تحرص على تن

في مجملھا إلى تحقيق أھداف السياسة المالية من خ�
ل سياس�تھا الض�ريبية الت�ي تمكنھ�ا م�ن 

وإع��ادة توزي��ع ال��دخول والث��روات عل��ى مختل��ف فئ��ات  ،الت��دخل لتوجي��ه النش��اط اBقتص��ادي

  .ية وإرساء مبادئ العدالة الضريبيةالفروقات اBجتماع بھدف الحد منالمجتمع 

إن إلزامي��ة ف��رض الض��ريبة وتع��ددھا ي��ؤدي ب��بعض المكلف��ين إل��ى انتھ��اج بع��ض     

 وھ�و م�ا يع�رف بظ�اھرة التھ�رب  دفعھ�اعة للتھ�رب م�ن وش�رموغي�ر ال مش�روعةا�ساليب ال

ق فمنھا م�ا ھ�و متعل� دد أسبابهوالذي ينشر بصورة كبيرة في الجزائر وتتع ،الضريبيوالغش 

ومنھ��ا م��ا ھ��و متعل��ق ب��ا&دارة  ،بالنظ��ام الض��ريبي ال��ذي يتس��م ب��الغموض وع��دم اBس��تقرار

ومنھ���ا م���ا يخ���تص ب���المكلف بالض���ريبة والظ���روف  ،الجبائي���ة م���ن خ���
ل تعق���د إجراءاتھ���ا

Bها�ة ب�ة المحيط�جتماعيBادية وا�ر  ،قتص��ا غي�ح أنھ�اھرة يتض�ذه الظ�خيص ھ�ل تش
وم�ن خ�

إض�افة إل�ى م�ا تخلف�ه م�ن آث�ار وخيم�ة م�ن الناحي�ة  ،ية حصرھالعدم إمكان للقياس نظراً  قابلة

ول��ذلك تس��عى الحكوم��ة جاھ��دة وبك��ل الط��رق الممكن��ة  ،المالي��ة واBقتص��ادية واBجتماعي��ة

  .للتخفيف من حدة ھذه الظاھرة

الت��ي تكتس��يھا الرقاب��ة الجبائي��ة م��ن خ��
ل المحافظ��ة عل��ى ا�م��وال ل`ھمي��ة  نظ��راً            

يتجس�د ف�ي الحق�وق  قانوني�اً  المش�رع إط�اراً  لھ�ا قد منحففحة التھرب الضريبي العمومية ومكا

وض�ع لھ�ا كم�ا  ،الممنوحة لھا والمتمثل�ة ف�ي ح�ق ا&ط�
ع والمعاين�ة وح�ق الرقاب�ة والتحقي�ق

المشرع أجھزة وھياكل تنظيمية تسھر على تطبي�ق وتنفي�ذ إجراءاتھ�ا عل�ى جمي�ع المس�تويات 

  .ةالمركزية والجھوية والوBئي
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ويعتب�ر  ،م إل�ى رقاب�ة مختص�رة ورقاب�ة معمق�ةتتخذ الرقاب�ة الجبائي�ة ع�دة أش�كال تنقس�       

التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية من أھ�م الط�رق الت�ي تعتم�د 

حي��ث يخ��تص التحقي��ق المحاس��بي  ،لجبائي��ة للكش��ف ع��ن التھ��رب الض��ريبيعليھ��ا الرقاب��ة ا

بينم�ا يخ�تص التحقي�ق المعم�ق ب�دخول ا�ش�خاص الطبيعي�ين بالنس��بة  ،ويينبا�ش�خاص المعن�

وي�تم ذل�ك م�ن خ�
ل ا&ج�راءات التحض�يرية للتحقي�ق الت�ي  ،للضريبة عل�ى ال�دخل ا&جم�الي

ثم مباشرة أعم�ال التحقي�ق م�ن خ�
ل الفح�ص والمراقب�ة  ،تتضمن البرمجة وجمع المعلومات

بغ�رض اكتش�اف الممارس�ات التدليس�ية الرامي�ة إل�ى لتأكد من صحة الممتلك�ات لبعين المكان 

ردة ث��م تبلي��غ النت��ائج المتوص��ل إليھ��ا وإص��دار الج��داول وا�و ،التھ��رب م��ن دف��ع الض��ريبة

  .الناتجة عن عملية إعادة التقييم ا&ضافية

مكافح�ة التھ�رب الض�ريبي م�ن خ�
ل ا&حص�ائيات  ف�ييتم تقييم فعالية الرقابة الجبائي�ة       

والمتمثل�ة ف�ي التحقي�ق المحاس�بي والتحقي�ق  ،تائج الرقابة الجبائية بمختلف أش�كالھاالخاصة بن

المتمثل��ة ف��ي  إض��افة إل��ى ب��اقي ا�ن��واع ا�خ��رى ،الجبائي��ة الش��املة ةالمعم��ق لمجم��ل الوض��عي

  .على المعام
ت العقاريةرقابة اللى الوثائق والرقابة المختلطة وعالرقابة 

  :ياتنتائج الدراسة واختبار الفرض

  :على ضوء ما سبق تم الوصول إلى النتائج التالية

للدور الذي تلعبه في تمويل نفق�ات الدول�ة وتحقي�ق  مكانة ھامة نظراً  ةتحتل الضريب -

وإنع��اش النش��اط اBقتص��ادي وإع��ادة توزي��ع ، أھ��داف السياس��ة المالي��ة واBقتص��ادية

  .الدخول بشكل عادل على مختلف الطبقات اBجتماعية

ام الضريبي الجزائري م�ن التعق�د وع�دم اBس�تقرار، إض�افة إل�ى ض�عف يعاني النظ -

ورغ��م ا&ص�
حات الجبائي��ة الت��ي ت�م إدخالھ��ا إB أن النظ��ام  ،كف�اءة ا&دارة الجبائي��ة

 إط�ار ف�ي المعلن�ة الطموح�ات ع�نك�ل البع�د اً بعي�د زال م�ا الض�ريبي الجزائ�ري

مكافح�ة ظ�اھرة  ف�ي م�نيك ا�ساس�ي محورھ�ا والت�ي ،المنتھج�ة الض�ريبية السياس�ة

دون تحقيق النظام الضريبي ل`ھ�داف المرج�وة  قف عائقاً ي  الذيالتھرب الضريبي 
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ب�أن التھ�رب الض�ريبي ھ�و نتيج�ة لع�دم  الفرضbية ا�ولbى، وھو ما يثبت ص�حة منه

 .فعالية النظام الضريبي

قاب�ل يصعب قياس التھرب الضريبي رغم تعدد مناھج وط�رق تق�ديره، أذ أن�ه غي�ر  -

ه، وارتباط�ه باBقتص�اد الس�ري ال�ذي يحت�ل  نس�بة لعدم إمكانية حص�ر ياس نظراً للق

 .كبيرة من اBقتصاد الوطني

س����لبية عل����ى المس����توى الم����الي واBقتص����ادي  اً يخل����ف التھ����رب الض����ريبي آث����ار -

 حيث يؤدي إلى ا&ضرار بالخزينة العمومية نتيجة حرمانھا من ج�زء ،واBجتماعي

يترت�ب ع�ن ذل�ك اخ�ت
ل الت�وازن الم�الي للدول�ة واللج�وء و ،من الموارد المالية مھا

خ�ت
ل المنافس�ة اBقتص�ادية وانتش�ار كما يؤدي إلى ا ،ئل ا�خرى للتمويلإلى الوسا

 .الطبقات اBجتماعية بينالتفاوت 

نظ��ام تص��ريحي يعط��ي الحري��ة التام��ة للمكلف��ين  الجزائ��ري النظ��ام الض��ريبي يعتب��ر -

وھو ما يستلزم ضرورة وج�ود  ،م من تلقاء أنفسھمبالضريبة في التصريح بمداخيلھ

رقاب���ة جبائي���ة تق���وم بمراقب���ة ھ���ذه التص���ريحات والتأك���د م���ن س���
متھا وص���حتھا 

اكتش����اف ا�خط����اء ، با&ض����افة إل����ى ومطابقتھ����ا للق����وانين والتش����ريعات الجبائي����ة

ب�أن الرقاب�ة  الفرضbية الثانيbة وھو ما يثبت ص�حة ،والمخالفات ومحاولة تصحيحھا

   .ية تعتبر أداة أساسية لمكافحة التھرب الضريبيالجبائ

تس��مح لھ��ا بالقي��ام بعملي��ة الرقاب��ة  يخ��ول المش��رع الجب��ائي ل��bدارة الجبائي��ة حقوق��اً  -

منح ضمانات للمكلفين بالضريبة مقابل تأديتھم للواجب�ات المفروض�ة يكما  ،الجبائية

  .عليھم وذلك لضمان السير الحسن للرقابة الجبائية وعدم بط
نھا

ت��م تط��وير الھياك��ل التنظيمي��ة للرقاب��ة الجبائي��ة واس��تحداث أجھ��زة جدي��دة تتمث��ل ف��ي  -

وذل��ك م��ن أج��ل التق��رب أكث��ر م��ن المكل��ف  ،مراك��ز الض��رائب ومراك��ز التق��ارب

الجبائي��ة عل��ى المس��توى المرك��زي   التحري��ات ت��م إنش��اء مص��لحةكم��ا  ،بالض��ريبة

 .رب الضريبيفي مكافحة التھ ويةھالجالمركزية وللھياكل  تدعيماً 
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ترتكز الرقابة الجبائية عل�ى مجموع�ة م�ن ا&ج�راءات ت�نظم ت�دخل ا&دارة الجبائي�ة  -

وتضمن حقوق المكلفين بالض�ريبة، ت�ؤدي مخالفتھ�ا وع�دم اBلت�زام بھ�ا إل�ى بط�
ن 

 .الرقابة الجبائية والنتائج المترتبة عنھا إجراءات

وفح��ص المحاس��بة م��ن ي��تم التحقي��ق المحاس��بي م��ن خ��
ل ا&ج��راءات التحض��يرية  -

ث��م تبلي��غ النت��ائج وإص��دار الج��داول وا�وردة  ،حي��ث الش��كل وم��ن حي��ث المض��مون

م��ا ي��تم ف��ي مكات��ب ا&دارة الجبائي��ة  ھ��ذا الن��وع م��ن التحقي��ق ع��ادة أن إB ا&ض��افية،

 .عكس ما ينص عليه قانون ا&جراءات الجبائية 

للض��ريبة عل��ى  يخ��تص التحقي��ق المعم��ق ب��دخول ا�ش��خاص المعن��ويين الخاض��عين -

ال��دخل ا&جم���الي، وي���تم م��ن خ���
ل مقارن���ة ال���دخول المص��رح بھ���ا م���ع الم���داخيل 

 وممتلكات��ه والممتلك��ات الموج��ودة فع��
ً ل��دى المكل��ف، كم��ا ت��تم مراقب��ة مس��ار حيات��ه

  .  الشخصية وتمتد إلى أفراد عائلته

ت��نخفض مب��الغ الحق��وق والغرام��ات المس��ترجعة م��ن خ��
ل التحقي��ق المعم��ق وذل��ك  -

�تحت��اج للمزي��د م��ن ا&ج��راءات القانوني��ة والعملي��ة الت��ي توض��ح مس��ار ھ��ذا  نھ��ا

  .التحقيق، إضافة إلى زيادة ا&مكانيات البشرية لرفع عدد الملفات الخاضعة للرقابة

يؤدي عدم الت�أطير الجي�د للف�رق المختلط�ة وغي�اب التنس�يق المش�ترك ب�ين ك�ل ب�ين  -

 إل�ىوالتجارة وتداخل المصالح فيما بينھا ا&دارة الجبائية وكل من إدارتي الجمارك 

 .هعدم تحقيق ھذا النوع من الرقابة ل`ھداف المرجوة من

إB أنھ��ا تع��اني  ،تعتب��ر الرقاب��ة عل��ى الوث��ائق أكث��ر مردودي��ة نظ��راً لس��ھولة تطبيقھ��ا -

ض��عف التنظ��يم Bنع��دام برن��امج تنفي��ذي ي��نظم تطبيقھ��ا فھ��ي ت��تم بص��ورة عش��وائية 

ن طرف أعوان ليست لھم الخبرة الكافية في ھذا المج�ال رغ�م إضافة إلى أنھا تتم م

 .اعتماد باقي ا�نواع ا�خرى للرقابة على نتائجھا لمواصلة التحقيق

تحقق الرقاب�ة عل�ى المع�ام
ت العقاري�ة نت�ائج ض�عيفة وذل�ك Bن مجم�ل التع�ام
ت  -

افة إلى انع�دام اللجوء إلى التعام
ت العرفية إضعادة ما يتم و ،العقارية يتم إخفاؤھا
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 ص��فقاتالرقاب��ة الفعلي��ة والبح��ث ف��ي ع��ين المك��ان، واBعتم��اد عل��ى إع��ادة تقي��يم ال

 .المصرح بھا من طرف المكلفين من تلقاء أنفسھم وا&يجارية  العقارية 

رغم الجھود المبذولة من طرف الدولة ف�ي مج�ال الرقاب�ة الجبائي�ة إB أنھ�ا B ت�زال  -

للص�عوبات  وذل�ك نظ�راً  ،ظاھرة التھ�رب الض�ريبيغير  قادرة على القضاء على  

الرقاب��ة الجبائي��ة ل`ھ��داف المرج��وة منھ��ا دون تحقي��ق  والمش��اكل الت��ي تق��ف عائق��اً 

فعالي�ة الرقاب�ة الكفيل�ة بتحس�ين  الت�دابير وا&ج�راءات إيج�ادولذلك يجب على الدولة 

ة ، وھ���و م���ا يثب���ت ص���حآلياتھ���ا ف���ي مكافح���ة التھ���رب الض���ريبي دعيموت���الجبائي���ة 

لقض��اء عل��ى ظ��اھرة ل  افي��ةغي��ر كلوح��دھا  ب��أن الرقاب��ة الجبائي��ة  الفرضbbية الثالثbbة

 .التھرب الضريبي

ل ظ�تعاني الرقابة الجبائية من مشكلة نقص ا&مكاني�ات البش�رية وع�دم كفاءتھ�ا ف�ي  -

إضافة إلى ضعف ا&مكاني�ات المادي�ة  ،العدد الھائل من الملفات التي يجب مراقبتھا

عم��ل المكات��ب ونق��ص وس��ائل النق��ل  أجھ��زةالمق��رات وع��دم ت��وفر  المتمثل��ة ف��ي ق��دم

 .وضعف ا�جور والحوافز المالية 

للتحقي��ق المحاس��بي  ت��م الش��روع ف��ي التحقي��ق المص��وب ف��ي ع��ين  المك��ان ت��دعيماً  -

 لق�أوھ�و يھ�دف إل�ى تحقي�ق مراقب�ة   ،الجبائي�ة ةوالتحقيق المعم�ق لمجم�ل الوض�عي

 .ةمردوديو ةسرع رأكثو شمولية

ستحداث تنظيم ھيكلي جديد لbدارة الجبائية با&ضافة إل�ى إنش�اء أجھ�زة جدي�دة إن ا -

وبالت��الي  ،ومتط��ورة م��ن ش��أنه أن يس��ھل عملي��ة تس��يير ملف��ات المكلف��ين بالض��ريبة

 .   الرقابة الجبائيةل عملية يتسھ
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   :التوصيات وا$قتراحات

  :يةالتال التوصياتيتم اقتراح المتوصل إليھا من خ
ل النتائج 

 هإدخ��ال المزي��د م��ن ا&ص��
حات عل��ى النظ��ام الضريب��ـي م��ن خ��
ل تبس��يط مكونات�� -

إض��افة إل��ى تخف��يض مع��دل الض��غط الض��ريبي  ،اً وتوض��يحه وجعل��ه أكث��ر اس��تقرار

 .ومحاولة إرساء قواعد العدالة الضريبية 

مجموعة م�ن الض�رائب ف�ي ض�ريبة  من خ
ل دمج الجباية العادية تبسيط مكونات  -

جعلھ�ا ب�دي
ً للجباي�ة يمك�ن وبالتالي  ،Bت منخفضة للرفع من حصيلتھاواحدة وبمعد

لم�داخيل عل�ى ا اBعتماد الكل�ي من مخاطر حماية اBقتصاد الوطنيبھدف  البترولية

 .البترولية

تطوير نظام ا&خضاع للرسم على القيمة المضافة وكيفية اس�ترداد المب�الغ المترتب�ة  -

  .أو الجزئي من دفع الضريبة على ھذا الرسمعنه بطريقة تحد من التھرب الكلي 

إعادة النظر في الثغرات التي يتيحھا النظام الضريبي ومحاولة إيج�اد إط�ار ق�انوني  -

 المس��تحدثة  وا�س��اليب ينظمھ��ا  وض��رورة إيج��اد ص��يغ قانوني��ة جدي��دة لك��ل الط��رق

  .في مجال التھرب الضريبي التي يتم استخدامھا 

مل على تسھيل مختلف ا&جراءات الجبائية بالنسبة لكاف�ة ة تعأتوفير إدارة جبائية كف -

ل��ك م��ن خ��
ل تعم��يم مراك��ز الض��رائب والمراك��ز ذو ،فئ��ات المكلف��ين بالض��ريبة

  .الجوارية للتقارب عبر كافة أنحاء الوطن 

والتحقي��ق المعم��ق ف��ي مجم��ل  زي��ادة ع��دد الملف��ات الخاض��عة للتحقي��ق المحاس��بي -

Bكتش�اف ص�ين تراقبين ذوي الخبرة والكفاءة المخوزيادة عدد الم الوضعية الجبائية

  . التھرب والغش الضريبي
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إلزامية إج�راء التحقي�ق المحاس�بي بع�ين المك�ان وإج�راء المعاين�ة المفاجئ�ة لمراقب�ة  -

 ً
�ھميتھ��ا ف��ي إتم��ام عملي��ة  نظ��راً  ،حرك��ة المحزون��ات والممتلك��ات الموج��ودة فع��

  .المحاسبيةالمراقبة 

المستش��ار الموك��ل عن��ه ف��ي جمي��ع مراح��ل  أولض��ريبة ض��رورة إش��راك المكل��ف با -

وإج��راءات التحقي��ق المحاس��بي، وخاص��ة أثن��اء إع��ادة تش��كيل رق��م ا�عم��ال لتف��ادي 

ا&ج���راءات الطويل���ة  إل���ىالوق���وع ف���ي ا�خط���اء واختص���ار الوق���ت دون اللج���وء 

  . ا&دارية والقضائية للمنازعات

ومحاول��ة  ،جبائي��ة الش��املةتوض��يح وتخفي��ف إج��راءات التحقي��ق المعم��ق للوض��عية ال -

وكيفي��ة إع��ادة تش��كيل رق��م ا�عم��ال م��ن خ��
ل التعليم��ات  ش��رح طريق��ة تطبيقھ��ا،

م�ن والدBئل التطبيقية لمحاولة كسب ثقة واطمئنان المكلفين الخاض�عين لھ�ذا الن�وع 

  .  ، وأھميته في مكافحة التھرب الضريبيواقتناعھم بعدالتهالرقابة 

المعم��ق للوض��عية الجبائي��ة الش��املة ليش��مل جمي��ع توس��يع مج��ال تطبي��ق التحقي��ق  -

المكلفين بالضريبة وا�شخاص الذين يتجنبون دفع الض�ريبة إض�افة إل�ى رف�ع نس�بة 

        .5%ة ب تطبيقه بأكثر من النسبة  المحدد

م�ن خ�
ل تعم�يم اس�تعمال ا&ع�
م اwل�ي  ف�ي كاف�ة  جبائي�ةتطوير العمل ب�ا&دارة ال -

كاف�ة م�ع  ي�ةمعلوماتوربطھا بشبكة  ،مع المكلف بالضريبة لجبائيةعام
ت ا&دارة ات

وإدارة   ومديري���ة التج���ارة ،ذات الص���لة Bس���يما إدارة الس���جل التج���اري تا&دارا

با&ضافة إلى إنشاء ھياك�ل تنظيمي�ة  وقانوني�ة للرقاب�ة التجاري�ة والرقاب�ة ، الجمارك

  . بيالجمركية لتدعيم الرقابة الجبائية في مكافحة التھرب الضري

ع��ن  مھن��يم��ن خ��
ل رف��ع مس��تواھم العلم��ي والجبائي��ة اBھتم��ام بم��وظفي ا&دارة ال -

طريق التكوين والتدريب المستمر ل
ط
ع على كافة المس�تجدات والتع�دي
ت الت�ي 

 جبائي�ةا&دارة ال راقب�يإع�ادة النظ�ر ف�ي أج�ور م إض�افة إل�ى ،تطرأ من حين wخ�ر



 العامة الخاتمة
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المحاب�اة ظ�اھرة الرش�وة ولقضاء على وابة &بعادھم عن إغراءات المكلفين بالضري

 .التي تنتشر لدى أصحاب النفوس الضعيفة وعديمي الضمير المھني

القض�ائية المتبع�ة ف�ي الفص�ل ف�ي المنازع�ة ا&داري�ة وإعادة النظ�ر ف�ي ا&ج�راءات  -

وتحدي��د م��دة زمني��ة ي��تم فيھ��ا تنفي���ذ  ،الض��ريبية لكونھ��ا إج��راءات طويل��ة ومعق��دة

عن الھيئات القضائية تجنباً لتعسف وتماطل ا&دارة الجبائية ف�ي القرارات الصادرة 

حال���ة حص���ول المكل���ف بالض���ريبية عل���ى ق���رار نھ���ائي بع���دم ش���رعية الض���ريبة 

 . المفروضة عليه

جل توعية وتحسيس المكلفين بأھمي�ة الض�ريبة أالعمل على نشر الثقافة الجبائية من  -

م دل�ك م�ن خ�
ل إدراجھ�ا ض�من وي�ت ،ودورھا ف�ي الحي�اة اBقتص�ادية واBجتماعي�ة

   . واBتصال عبر كافة وسائل ا&ع
منشرھا مناھج التعليم والتكوين و

تحسين الع
ق�ة ب�ين ا&دارة الجبائي�ة والمكلف�ين بالض�ريبة وتط�وير أس�اليب التعام�ل  -

والتواص��ل ع��ن طري��ق إنش��اء مكات��ب للع
ق��ات العام��ة تق��وم بمس��اعدة المم��ولين 

 ح��اداتتBاوت ي��امعجزي��ز اللق��اءات والملتقي��ات م��ع الوتع والس��ھر عل��ى خ��دمتھم،

  .المھنية لكسب ثقة المكلفين بالضريبة

وفي ا�خي�ر نرج�و أن تؤخ�ذ ھ�ذه التوص�يات بع�ين اBعتب�ار م�ن ط�رف الس�لطات      

  .      التھرب الضريبيظاھرة تفعيل آليات الرقابة الجبائية لمكافحة  من أجلالمعنية 

                                                        

                                                                 z تم بحمد                            

.                                    وz ولي التوفيق                                                               
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 ملخص البحث:

 وأثرھا الضريبي الجزائري النظام في الجبائية الرقابة دور تبيين إلى الدراسة ھده ھدفت    

للرقابة الجبائية، ولتحقيق ذلك تم  المختلفة ا-نواع تطبيق (لخ من ،الضريبي التھرب مكافحة

 الجبائية، ا5دارة ھياكل مختلف الجبائية من الرقابة بنتائج جمع وتحليل ا5حصائيات الخاصة

 على سلبية آثاراً  يخلف الجزائر في الضريبي التھرب حجم أن النتائج ھذه خ(ل من اتضح وقد

 جزء من حرمانھا نتيجة العمومية بالخزينة ا5ضرار إلى ويؤدي وا<قتصادي، المالي المستوى

امن ھوارد مة المافة الماليى إضة إلة أن الرقابدھا الجبائير لوحة غياء كافيى للقضذه عل ھ

 لتدعيم والتشريعية التنظيمية وا5جراءات التدابير بعض اتخاذ الدولة على يجب ولذلك الظاھرة

  .الضريبي التھرب مكافحة في الجبائية الرقابة آليات

 الكلمات المفتاحية:

  .الخزينة - الجبائيةا<دارة  - التھرب الضريبي - النظام الضريبي - الرقابة الجبائية

RESUME : L’objectif  de cette étude  est déterminer le rôle du contrôle fiscal dans le  

système fiscale algérien, ainsi ces effets lutté contre la fraude fiscale , a fin  d’aboutir  

le but de cette étude on rassemble les statistiques réalisé par les différentes structure 

de l’administration fiscales. On observe par les résultats de ces dernieres statistiques 

que la Fraude et l évasion fiscale en Algérie provoque des effets négative sur le 

niveau monétaire et économique et un manque important  de recettes pour le trésor 

publique. Ajouter a ce la que le contrôle fiscal  n’est pas seul satisfaisant pour  écarter 

ce  phénomène. 

Contrôle fiscale, fraude fiscale, l’administration fiscale, trésor.  MOT CLES: 

ABSTRACT: the objective of this study is the precision of the fiscal control role in 

the Algerian tax system, and its impact on the fiscal evasion, In order to realize the 

study objectives; we gathered the special statistics of the fiscal administration frames 

.it became evident from these results that the fiscal evasion has negative influences on 

the financial and economic level, and important lack of proceeds for the public 

treasury.    

KEY WORDS: fiscal control, fiscal evasion, fiscal administration, treasury. 

 


