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على إنجاز    بيا  أعانني ه أحمده وأستعينو على ما رزقني من نعم  الحمد هلل وحد
ىذا البحث والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما  

 كثيرا

من العرف ان بالجميل أن أتوجو في بداية ىذا البحث بجزيل الشكر  إنو  
والتقدير إلى أستاذي المشرف ق اشي يوسف على توجيياتو و نصائحو القيمة  
التي أف ادتني كثيرا في إثراء معارفي العلمية، وحرصو على تقديم يد العون  

  عم  والمساعدة ولم يدخر جيدا في تشجيعي ومساعدتي إلنجاز ىذا العمل، ن
 األستاذ بارك هللا فيو وجعلو في ميزان حسناتو.

وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة  
 المذكرة وتقييميا.

كما ال يفوتني في ىذا المق ام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من  
وجود من  أسيم برأيو وشجعني ولو بكلمة طيبة إلخراج ىذا البحث إلى حيز ال

 مشدالةبمفتشية الضرائب بزمالء وعاملين  
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سياستها ادلالية لتحقيق األىداف اليت ترجوىا سواء   يف من أىم األدوات اليت تلجأ إليها الدولة الضرائب تعترب
عد الضريبة وفقا لذلك غاية حبد ذاهتا وإمنا وسيلة تسعى الدولة من خالذلا فلم ت كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تنموية،

االجتماعية وأىدافها االقتصادية، لكن دميومة ىذا ادلفهوم واستمراره مرىون خلية وربقيق غاياهتا التديف تطبيق سياستها 
 دبدى استجابة ادلكلفني لواجباهتم الضريبية.

بشكل  مينح احلرية النسبية للمكلفني بتقدمي تصرحياهتم الضريبية ادلكتتبةدبا أن النظام الضرييب اجلزائري تصرحييا، 
كل الوسائل القانونية ومداخلهم احلقيقية من تلقاء أنفسهم، فإن ادلشرع اجلزائري منح لإلدارة اجلبائية   يوافق نشاطاهتم

ن غري صحيحة وغري صادقة، نظرا تلك التصرحيات لكوهنا يف الكثري من األحيان تكو  والتنظيمية الالزمة هبدف مراقبة
لألخطاء ادلرتكبة أثناء إعدادىا سواء عن حسن النية أو سوء النية لغرض التملص من دفع الضريبة وىذا ما يسمى 

 بالتهرب الضرييب. 
 ظاىرة التهرب الضرييب تفشت وتعددت صورىا عرب الزمن، سواء من حيث الوسائل أو األساليب ادلعتمدةإن 

فهي ال تقتصر على منطقة جغرافية زلددة، وال على فًتة زمنية معينة، بل نة األخرية أبعادا خطرية، لتشهد يف اآلو 
رب من أبرز العقبات اليت أصبحت تعت وذلذا أصبحت ظاىرة عادلية مرتبطة بالضرائب توجد حيثما توجد ىذه األخرية.

رورة رلاهبة ىذه الظاىرة بشىت السبل والوسائل رمسها وتنفيذىا دلختلف سياستها، شلا يستدعي ض تواجهها الدولة يف
 ادلتاحة.

اجلبائية  الضرييب صلد الرقابة من بني أىم تلك الوسائل اليت تعتمد عليها إدارة الضرائب يف مكافحة ظاىرة التهرب
واليت من خالذلا يتم  بالضريبة ادلقدمة من طرف ادلكلفني اجلبائية التصرحياتللتأكد من  دبختلف ىياكلها وآلياهتا تسعى

 والتجاوزات اليت ميكن أن يستعملها ادلكلف. كشف كل اإلغفاالت
 إشكالية البحث:  -أوال

 : ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية من خالل ما تقدم 
 يف الضرييبجراءاهتا يف احلد من ظاهرة التهرب إىل أي مدى ميكن أن تساهم الرقابة اجلبائية مبختلف آلياهتا وإ

 ؟.اجلزائر
 على أساس ىذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية: 

 باعتبار ظاىرة التهرب الضرييب مسببة للرقابة اجلبائية، فما ىو اإلطار ادلفاىيمي ذلا؟ وماىي أسباب ونتائج حدوثها؟ .1
 قانونيا؟ ادلخول ذلا كيف سبارس الرقابة اجلبائية يف اجلزائر،؟ وماىي أىم األجهزة ادلختصة  .2
 ماىو تقييم جودة الرقابة اجلبائية يف التقليل من حدة ظاىرة التهرب الضرييب؟ وكيف ميكن تفعيلها؟ .3
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 فرضيات البحث: -ثانيا

 اليت تضمنتها اإلشكالية الرئيسية قمنا ببلورة الفرضيات التالية: لإلجابة على رلموعة األسئلة الفرعية السابقة 
 دور أساسي يف القضاء على ظاىرة التهرب الضرييب؛ ذلاذبسيد العدالة الضريبية  .1
 تتوقف فعالية الرقابة اجلبائية على مدى فعالية أدواهتا وأجهزهتا؛  .2
 لكبح تفشي ظاىرة التهرب الضرييب.الرقابة اجلبائية يف اجلزائر كفيلة لوحدىا  .3

 أهداف البحث:  -ثالثا
 يهدف موضوع ىذا البحث إىل ربقيق مايلي: 

 ة والتأكيد على أمهيتها التنموية؛السلبية الشائعة عن الضريب تغيري النظرة .1
 ربقيق مسار التنمية االقتصادية؛ وربول دون الدولةتشخيص ظاىرة التهرب الضرييب باعتبارىا ربد من موارد خزينة  .2
إلجراءات ادلتخذة ابراز األجهزة ادلكلفة بالقيام بالرقابة اجلبائية ومكافحة ظاىرة التهرب الضرييب، وأىم الوسائل وا .3

 دى قدرهتا وفعاليتها يف ادلكافحة؛لذلك للوقوف على م
 تبيان معوقات الرقابة اجلبائية واليت تعمل عل احلد من كفاءهتا بغية ربسينها. .4

 أسباب اختيار املوضوع: -رابعا
 من أبرز األسباب الداعية الختيار ادلوضوع ىو: 

 يف مواضيع خاصة باجملال اجلبائي؛ للبحث ادليول الشخصي .1
ية ادلتمثلة يف نظرا ألمهية الضرائب يف بالدنا وتعرضها للنهب والسلب بشىت الطرق، حاولنا تبيان أىم وسيلة ردع .2

 الرقابة اجلبائية؛ 
 ة عموما والرقابة اجلبائية خصوصا.ادلسامهة يف إثراء الدراسات اجلبائيزلاولة  .3

 أمهية البحث:  -خامسا
بشكل  البحث أمهيتو من ادلكانة اليت ربتلها الضريبة يف االقتصاد الوطين بشكل عام وسبويل اخلزينة العمومية يستمد

خاص، وكذلك نظرا الستفحال ظاىرة التهرب الضرييب إىل درجة أهنا أصبحت ظاىرة اقتصادية عادلية ربتاج إىل اجياد 
ت وإجراءات الرقابة اجلبائية كوسيلة رقابية وردعية حملاربة ظاىرة إىل دراسة آلياسبل دلكافحتها، وىو األمر الذي دفعنا 

 التهرب الضرييب والتقليل من حدهتا.
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 املنهج املتبع يف البحث:  -سادسا

 واليت تعكس إشكالية البحث، ومن أجل اختبار صحةمن أجل اإلجابة على سلتلف التساؤالت ادلطروحة، 
حيث يتم استخدام ادلنهج الوصفي من الفرضيات ادلذكورة أعاله، فقد مت اختيار ادلنهج الوصفي التحليلي للبحث، 

خالل التطرق إىل ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة بالضريبة والتهرب الضرييب والرقابة اجلبائية، أما ادلنهج التحليلي فقد مت االعتماد 
ئية يف اجلزائر انطالقا من القيام بعرض سلتلف التوجهات والعروض للحالة اليت ستتم عليو يف دراسة واقع الرقابة اجلبا

 معاجلتها ومن مث استخالص بعض النتائج والتوصيات اليت زبدم أغراض البحث.
 صعوبات البحث:  -سابعا

 من أىم الصعوبات اليت اعًتضتين أثناء عملية البحث مايلي:
واإلحصائيات من ادلديرية العامة للضرائب، مثل ادللف اجلبائي للمكلف زلل صعوبة احلصول على ادلعلومات  .1

 التحقيق بتعدد احلجج منها السر ادلهين؛
 عدم وجود دليل مفصل إلجراءات بعض التحقيقات اجلبائية، مثل التحقيق ادلصوب يف احملاسبة؛ .2
 الكتب يف موضوع الرقابة اجلبائية.نقص  .3

 تقسيمات البحث:  -ثامنا
 ، وقد سبقت ىذهل إىل دراسة علمية ربيط جبوانب اإلشكالية ادلطروحة قسمنا حبثنا إىل ثالثة فصولللوصو 

 الفصول مقدمة عامة. 
 الفصل األول: مفاهيم أساسية حول الضريبة والتهرب الضرييب 

قسم بدوره إىل مت التطرق يف ىذا الفصل إىل سلتلف اجلوانب النظرية ذات الصلة بالضريبة والتهرب الضرييب، حيث 
مبحثني، تناولنا يف ادلبحث األول اإلطار ادلفاىيمي للضريبة من خالل عرض سلتلف ادلفاىيم واألسس ادلتعلقة بالضريبة، 

أما ادلبحث الثاين، فقد خصصناه لتشخيص ظاىرة التهرب الضرييب، وذلك من خالل تناولنا  وأنواعها والتنظيم الفين ذلا.
 امها، مث معرفة أسباهبا ونتائجها.  الظاىرة، أقس دلفهوم ىذه

 يف اجلزائر وإطارها التنظيمي والقانوين الرقابة اجلبائيةماهية الفصل الثاين: 
من  مت الًتكيز يف ىذا الفصل على أىم طريقة دلكافحة ظاىرة التهرب الضرييب يف اجلزائر، متمثلة يف الرقابة اجلبائية

و يف ادلبحث الثاين تطرقنا إىل اإلطار خالل ربديد ماىية الرقابة اجلبائية لتوضيح سلتلف أىدافها وأشكاذلا كمبحث أول، 
 القانوين والتنظيمي ذلا مربزا يف ذلك أىم الوسائل اذليكلية، والبشرية والقانونية ادلخصصة للرقابة اجلبائية. 
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 يف اجلزائر الفصل الثالث: واقع الرقابة اجلبائية

يف  ، حيث مت تقسيمو إىل مبحثني،شف عن التهرب الضرييببيان دور الرقابة اجلبائية يف الكيتم يف ىذا الفصل ت
بحث األول قمنا بدراسة سلتلف اإلجراءات اليت تتضمنها الرقابة اجلبائية ودورىا يف اكتشاف لطرق الغش والتهرب ادل

يف احدى طرق الرقابة جراءات العملية اليت يتبعها ادلراقب توضيح اإل افة إىليبيني اليت يستخدمها ادلكلف، باإلضالضر 
ة الضرائب اجلبائية وذلك من خالل االستعانة بدراسة حالة خاصة يف الرقابة الداخلية وىذا على مستوى مفتشي

 فعالية الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب. ييم حاولنا تق ، أما يف ادلبحث الثاينبادلشدالة
إليها  يف األخري ننهي ىذا البحث خباسبة عامة نلخص فيها نتائج اختبار الفرضيات، وأىم النتائج اليت مت التوصل

ن  شارات دلوضوعات الحقة ميكن أن تكو يف مجيع جوانب البحث، مع تقدمي بعض التوصيات واالقًتاحات وإعطاء إ
 ق مستقبلية ذلذا البحث. كآفا
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 متهيد:
كما   تعترب الضرائب من أىم املوارد املالية اليت تعتمد عليها الدولة يف متويل نفقاهتا العامة املستمرة واملتعددة،

وىذا  ومعاجلة االختالالت االقتصادية، وسيلة فعالة متكنها من التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، تعترب
لواجباهتم الضريبية، لكن ىذه االستجابة يف معظمها نسبية نتيجة مرىون مبدى استجابة والتزام املكلفني بالضريبة 

 اجلدلية القائمة بني دفع الضريبة والتهرب منها وىذا باستغالل كل الوسائل املمكنة.
ية بصفة خاصة واالقتصاد الضريبفالتهرب من دفع الضريبة يعد من أخطر اآلفات اليت تصيب احلصيلة 

الوطين بصفة عامة، لكونو يؤدي إىل استنزاف املوارد املالية اليت كان من املفروض أن تستفيد منها خزينة الدولة 
إلنفاقها فيما حيقق املنفعة العامة، من خالل استثمارىا يف خمتلف املشاريع التنموية بدال من انسياهبا يف قنوات 

  جمهولة.
ق وهبدف التعرف أكثر على الضريبة وظاىرة التهرب الضرييب قمنا بتقسيم ىذا الفصل إىل من ىذا املنطل

 مبحثني التاليني:
  :مت التطرق فيو إىل الضريبة عموما من حيث تعريفها وأىدافها، ومبادئها وأنواعها وكذا التنظيم املبحث األول

 الفين هلا.
  :فة إىل طرق وآثار التهرب الضرييب من خالل تعريفو وأنواعو وأسبابو، باإلضا خصص لتهرباملبحث الثاين

 الضرييب.
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 لضريبةادلبحث األول: اإلطار ادلفاهيمي ل
غلابية يف دعم ادلوازنة العامة حتتل الضرائب مكانة متميزة وأعلية كبَتة يف التشريعات ادلالية دلا ذلا من نتائج إ

 .باإلضافة إذل ما حتققو من أىداؼ يف سلتسف اجملاقات ة،امة لسيياةة اقاتتاادية لسدولإحدى األدوات اذل عتبارىابا
أوقا، مث تبياف  ىذا ادلبحث الذي مت تقييمو إذل ثالثة مطالب إذل كل من مفهـو الضريبة ومبادئهاةيتم التطرؽ يف  وعسيو

  أنواعها وأىدافها ثانيا، لنختتم ىذا ادلبحث بالتنظيم الفٍت لسضريبة. 
 ومبادئها الضريبة ادلطلب األول: مفهوم

 ةوؼ نتطرؽ يف ىذا ادلطسب إذل تعريف الضريبة وتبياف أىم مبادئها.
 الضريبة : مفهومالفرع األول

 :عرفت الضريبة بالعديد من التعريفات أعلها مايسي
 اةتقطاع نقدي تفرضو اليسطات العامة عسى األشخاص الطبيعيُت واقاعتباريُت " عسى أهنا الضريبةتعرؼ : التعريف األول

 ."1التكسيفية، بطريقة هنائية، وبال مقابل بقاد تغطية األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة وفقا لقدراهتم
 مياعلة نقدية تفرض عسى ادلكسفُت هبا حيب تدراهتم التياعلية واليت تقـو عن تعرؼ أيضا عسى أهنا ": التعريف الثاين

ضلو حتقيق األىداؼ احملددة من طرؼ اليسطة طريق اليسطة بتحويل األمواؿ احملاسة وبشكل هنائي، ودوف مقابل زلدد 
 ."2العمومية

 ادلموؿ لسدولة، وبدوف حاولو عسى  اتتطاع مبسغ نقدي بشكل إجباري يدفعو" كما تعرؼ عسى أهنا: لتعريف الثالثا
 ."3يتماشى مع أىداؼ الدولة وييهم يف حتقيقهامقابل خاص مباشر لتحقيق نفع عاـ 

 اتتطاع مارل يف شكل مياعلة نقدية إجبارية من األفراد لسمشاركة يف حتمل أعباء ": الضريبة ىي كل التعريف الرابع
عسى الدفع ودوف النظر إذل حتقيق نفع خاص يعود عسيهم من ىذه اخلدمات العامة واإلنفاؽ العاـ، تبعا دلقدرهتم 

اخلدمات أو من ىذه النفقات، وتيتخدـ حايستها يف حتقيق أىداؼ اتتاادية واجتماعية ومالية وغَتىا تقـو الدولة 
 ."4بتحايسها

من خالؿ ىذه التعاريف ؽلكن أف نقوؿ بأف الضريبة فريضة نقدية تيتأديها الدولة من خالؿ اذليئات التابعة ذلا 
وطبقا لقواعد زلددة باورة إجبارية وهنائية من األشخاص ادلكسفُت هبا هبدؼ تغطية النفقات العامة وحتقيق الرفاىية 

                                                           
 .146(، ص 2005) الطبعة الثانية، دار وائل لسنشر، اقاردف،  أسس ادلالية العامةخالد شحادة اخلطيب، أزتد زىَت شامية،  1
 . 13(، ص 2008) الطبعة الرابعة، دار ىومة، اجلزائر، اقتصاديات اجلباية والضرائب زلمد عباس زلرزي،  2
 .170(، ص 2008) عادل الكتاب احلديث، األردف،  ادلالية العامةفسيح حين خسف،  3
 .240 -239(، ص 2004) الدار اجلامعة، مار،  اقتصاديات ادلالية العامةعبد احلميد عبد ادلطسب،  4
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وؽلكن من خالؿ ىذا التعريف أف نيتخسص اخلاائص اليت  ـ زلدد.اقاتتاادية واقاجتماعية دوف أف يقابل دفعها التزا
 تتميز هبا الضريبة وىي كالتارل:

شيا مع مقتضيات النظاـ اقاتتاادي  اتدفع الضريبة يف العار احلديث يف صورة نقدية دتالضريبة فريضة نقدية:  .1
اعات العامة أو اخلاصة ومبا أف ككل لكوف أف ادلعامالت كسها أصبحت تقـو عسى اةتخداـ النقود ةواء يف القط

 .1يرادات مبا يف ذلك الضرائب قابد و أف حتال كذلك بالنقودالعامة تتم يف صورة نقدية فإف اإلالنفقات 
قا ؽلكن أف تفرض أو تعدؿ أو تسغى إقا من تبل  -من حيث ادلبدأ - إف الضريبةالضريبة تفرض من قبل الدولة:  .2

الضريبية تقـو بتنفيذ أحكاـ القانوف فال تيتطيع إقا جباية وحتايل الضرائب ادليموح هبا ؛ فاإلدارة اليسطة التشريعية
زمة لسدولة، كما ىي مسزمة لسفرد، ولذلك غلب أف تكوف أحكاـ تانوف الضريبة مس من تبل اليسطات ادلختاة.

  .2تعيفدؿ وواضعا لسضوابط ومانعا لسوالقضاء غلب أف يكوف رتيبا عسى كل سلالفة إحقاتا لسع
فرت لديهم ع ادلكسفُت بأدائها ما داـ تد تو إذ يكوف اقالتزاـ بأداء الضريبة واجبا عسى رتي جباري:الضريبة اقتطاع إ .3

  الشروط اليت حددىا تانوف الضريبة، وأف التهرب من أدائها جرؽلة تيتوجب العقاب.
واجلباية باورة هنائية تعٍت أف مبسغ الضريبة الذي تيتوفيو الدولة، ؼلرج عن مسكية تفرض بصورة هنائية:  الضريبة .4

 .3الفرد ويدخل يف مسكية الدولة باورة هنائية، دوف أف تكوف مسزمة بعد ذلك بإعادتو إذل من دفعو
احلاوؿ عسى مقابل أو نفع معُت، فالفرد  أف الضريبة تدفع لسدولة دوف اشًتاط أيالضريبة تدفع بدون مقابل:  .5

 . 4يدفع الضريبة باعتباره أحد أفراد اجملتمع وذلك من خالؿ مياعلتو يف األعباء العامة لسدولة
ىنا الدولة قا تستـز كما ذكرنا بتقدمي خدمة معينة أو نفع خاص إذل ادلكسف بدفع  فرض الضريبة حتقق نفع عام: .6

جل القياـ باةتخدامها يف باإلضافة إذل غَتىا من اإليرادات العامة من أسة الضرائب الضريبة بل أهنا حتال عسى حاي
 .5نفاؽ العاـ الذي يًتتب عسيها القياـ هبا لتحقيق منافع عامة لسمجتمعأوجو اإل

 
 

                                                           
 .92(، ص 2009 بدوف بسد النشر، ار تانة لسنشر،) د ادلالية العامةةعودي زلمد الطاىر،  1
 .   5(، ص 2004) الطبعة األوذل، دار وائل لسنشر والتوزيع، األردف،  اجلديد يف احملاسبة الضريبيةعدي عفانة، عادؿ القطاونة، أزتد اجلدع،  2
 .238(، ص 2009) دار زىراف لسنشر، األردف،  مبادئ االقتصاد وادلالية العامةعبد الغفور  ابراىيم أزتد،  3
4

) تدمت ىذه األطروحة اةتكماقا دلتطسبات درجة ادلاجيتَت يف ادلنازعات  ادلعاجلة الضريبية دلعامالت ادلصارف اإلسالميةفاضل مرشد زتداف زلمود،  
 .55(، ص 2005الضريبية، كسية الدراةات العسيا، جامعة النجاح الوطنية، فسيطُت، 

 .122 -121) بدوف دار النشر، مار، بدوف ةنة النشر(، ص  مبادئ ادلالية العامة، ينب حيُت عوض هللاز  5
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 : مبادئ الضريبةالفرع الثاين
 ادلارل مراعاهتا وىو بادد تاميمع تعٍت ادلبادئ األةاةية لسضريبة تسك القواعد واألةس اليت يتعُت عسى ادلشر 

من  وهتدؼ ىذه القواعد إذل التوفيق بُت ماسحة ادلمولُت من جهة وماسحة اخلزانة العمومية النظاـ الضرييب يف الدولة.
يف كتابو "حبث عن طبيعة وأةباب  رلموعة متماةكة من القواعد الضريبيةجهة أخرى، ويعترب آدـ مسيث أوؿ من صاغ 

، وتاعدة اقاتتااد يف نفقات ادلالئمةتاعدة و ، اليقُت، تاعدة العدالة تاعدة ، وىي1776اادر ةنة ثروة األمم" ال
 .1، وقا تزاؿ إذل اآلف تعترب كمبادئ عامة ػلين اقاةًتشاد هبا يف ىذا اجملاؿالتحايل

 فيمايسي:ةنتناوؿ مضموف كل تاعدة عسى حدى 
عسى مواطٍت كل دولة أف يياعلوا يف النفقات احلكومية حيب تدراهتم التكسيفية مبعٌت تناةبا مع  مبدأ العدالة: .1

دخل الذين يتمتعوف بو حتت زتاية الدولة، ووفقا ذلذه القاعدة غلب أف يوزع العبء ادلارل لسضريبة عسى رتيع ال
لعدالة قا تعٍت أف ادلكسفُت بدفع الضريبة وبالتارل فاوتكوف مياعلة الفرد يف نفقات الدولة وفقا لدخسو، األفراد 

ادلعنويُت والطبعيُت يف األعباء العامة لدولة وذلك حيب  ادلبسغ وإظلا تعٍت مشاركة كل األشخاص مطالبوف بنفس
  .2القدرة التكسيفية

يقُت أف تكوف الضريبة زلددة باورة تاطعة دوف أي غموض، والغرض من ذلك أف يكوف ادلكسف عسى مبدأ اليقني:  .2
بالتزاماتو باورة واضحة قا لبس فيها، ومن مث ؽلكنو أف يعرؼ مقدما موتفو الضرييب من حيث الضرائب ادلسـز بأدائها 

وحىت يتحقق اليقُت مبفهومو ادلتقدـ، فإنو يسـز لذلك حتقيق أمرين  .3وةعرىا وكافة ادليائل الفنية ادلتعسقة بالضريبة
 دلالية والضريبية واضحة جسية، حبيث يفهمها عامة الناس دوف عناء أو التباسأوذلما، أف تكوف التشريعات ااثنُت: 

وثانيهما، أف جتعل الدولة يف متناوؿ ادلكسفُت رتيع القوانُت ادلتعسقة بالضرائب، وذلك عن طريق النشر واإليضاح يف 
  .4اجلريدة الرمسية أو بإحدى وةائل النشر األخرى

مع أحواؿ ادلكسفُت، ةواء من حيث تتالءـ  مبا فإهنا تقضي بوجوب تنظيم أحكاـ الضريبة مبدأ ادلالئمة يف الدفع: .3
جراءاهتا، أي أف ميعاد حتايل رتبطة بكيفية اجلباية وموعدىا وإوأةسوب حتديده أو من النواحي ادل وعائها اختيار

 .5بةضريبة ما غلب أف يكوف يف الوتت الذي ػلال فيو ادلكسف عسى دخسو اخلاضع لسضري

                                                           
 .311(، ص 1974) دار النهضة لسنشر والتوزيع، بَتوت،  أصول الفن ادلايل يف االقتصاد العامعادؿ أزتد حشيش،  1
 .84اقاةكندرية، مار، دوف ةنة النشر(، ص ) جامعة إدارة ادلالية العامة عسي العريب، عبد ادلعطي عياؼ،  2
 .156(، ص 2006) منشورات احلسيب احلقوتية، مار،  ادلالية العامةةوزي عدرل ناشد،  3
 .157(، ص 2006دار اجلامعة اجلديدة لسنشر، مار، )  أساسيات ادلالية العامةعادؿ أزتد حشيش،  4
 .158نفس ادلرجع، ص  5
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لضريبة بأةهل الطرؽ اليت قا تكسف ويقاد هبذه القاعدة أف يتم حتايل ا التحصيل: نفقات مبدأ االقتصاد يف .4
لستحكم يف ولة أف تعتمد عسى التقنيات ادلثسى إدارة الضرائب أعباء ومااريف ذات تكسفة كبَتة، وذلذا ينبغي عسى الد

لسضريبة فعاليتها كمورد ىاـ تعتمد عسيو الدولة دوف ضياع جزء منو سلتسف التكاليف، ومراعاة ىذه القاعدة تضمن 
 .1اوؿ عسيوحلس
 الضرائب وأهدافهاب الثاين: أنواع ادلطل

لذلك قا تيتطيع  ،يف آثارىا ادلختسفة، وكذلك حلاضر أنواعا عديدة تتفاوت يف أعليتهاتضم الضريبة يف الوتت ا
عرض يتحتاوؿ الدولة أف تشكل نظاما ضريبيا متكامال من تسك األنواع وةنالدولة أف تعتمد عسى نوع دوف اآلخر، وعسيو 

 فيما يأيت أىم تانيفات الضرائب مع دراةة أىدافها األةاةية. 
 : أنواع الضرائبالفرع األول

 ، ومن ىذه التانيفات صلد:تنقيم الضريبة حيب عدة تانيفات إذل أنواع متعددة
 الضريبةالتصنيف القائم على طبيعة  -أوال

 تقتضي ضرورة ادلباشرة، فالضرائب وفقا ذلذا التانيف يتم تقييم الضرائب إذل ضرائب مباشرة وأخرى غَت مباشرة
اتتطاع مباشر ؽلس دخل األفراد أو ادلؤةيات أو الثروات اليت كانت حبوزهتم، أما الضرائب غَت ادلباشرة فتكوف حينما 

 .2ليسع أو تداوؿ الثروات بُت األشخاصيكوف ىناؾ انتاج ةسعي أو خدمي أو انتقاؿ 
 : 3نظرا لساعوبة ادلوجودة يف التمييز بينهما كاف قابد من وجود معايَت التفرتة بينهما وىي

 اجلباية طريقة أةاس عسى ادلباشرة وغَت ادلباشرة الضرائب بُت التفرتة يتم حيث(: التحصيل طريقة) اإلداري ادلعيار. 
 ينبغي ما ومقدار ادلكسفُت أمساء فيها ويوضح دورية بافة توضع امسية جداوؿ عسى بناء جتىب ادلباشرة فالضرائب

 الوتائع حدثت كسما حتال أهنا إذ امسية جداوؿ جتىب مبقتضى فال ادلباشرة غَت الضرائب أما ة.ضريب من دفعو عسيهم
 قا فإهنا وبالتارل هبا ادلكسفُت أشخاص عسى امقدم التعرؼ ؽلكنها قا الضريبية اإلدارة وإف لفرضها، اتانون يتؤد اليت

 .امسية جداوؿ بواةطة حتايسها تيتطيع

                                                           
 .30ذكره، ص زلمد عباس زلرزي، مرجع ةبق  1
، ختاص عسـو التييَت، كسية العسـو اقاتتاادية والتجارية وعسـو  ترشيد نظام اجلباية العقاريةبسويف عبد احلكيم،  2 ) رةالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه عسـو

 . 35(، ص 2011/2012التييَت، جامعة زلمد خيضر، بيكرة، 
) تدـ ىذا البحث اةتكماقا دلتطسبات احلاوؿ عسى درجة ادلاجيتَت  الدخل، دراسة حتليلية على قطاع غزةظاهرة التهرب من ضريبة ةادل عمَتة العمور،  3

 .30-29(، ص 2007يف احملاةبة والتمويل، كسية التجارة، اجلامعة اقاةالمية، غزة )فسيطُت(، 
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 أةاس عسى ادلباشرة وغَت ادلباشرة الضرائب بُت التفرتة عسى ادلعيار ىذا يقـو الضريبة(: )راجعية االقتصادي ادلعيار 
 اتانون ادلكسف عسى عبئها ييتقر اليت ىي ادلباشرة فالضريبة الغَت، إذل الضريبة عبء نقل عسى األصسي ادلكسف تدرة
 .لسغَت بنقسها منها يتخسص أف ييتطيع ولكنو هبا ادلكسف يدفعها اليت فهي ادلباشرة غَت الضرائب أما الضريبة، بدفع

 :)اخلاضعة لسضريبةيقـو ىذا ادلعيار عسى ضرورة الًتكيز عسى ادلادة  ادلعيار الفين )ثبات ادلادة اخلاضعة للضريبة 
فالضريبة ادلباشرة ىي اليت تفرض عسى  بالتفرتة بُت الضرائب حبيب مدى ثبات األمواؿ اليت تناب عسيها،وذلك 

غَت ادلباشرة  الضرائبأما  ادلكسف، مثل مزاولتو مهنة ما باورة منتظمة عناصر ثابتة أو مراكز ميتمرة دلدة طويسة لدى
 .والتداوؿ ةتهالؾكاقااليت تفرض عسى وتائع عارضة أو أعماؿ عرضية خاصة   فهي

 أساس ادلادة اخلاضعة للضريبةالتصنيف القائم على  .1
  عسى األشخاص وضرائب عسى األمواؿ. ضرائب ذا ادلعيار تانف الضرائب إذلذل اوفق
حيث كانت  ،1اإلنياف نفيو ىو زلل الضريبة أو وعاء الضريبة يقاد هبا أف يكوفلضرائب على األشخاص فا

 رتيع عسى ىي اليت تفرضو  ضريبة الفردةأو ىذه الضريبة منتشرة ةابقا وبأمساء سلتسفة منها: ضريبة الرؤوس، أو اجلزية، 
 ة،عادل غَت الضريبة ىذه تعترب لذلك إذل مكانتهم الشخاية وبارؼ النظر عن ثرواهتم النظر ودوف واحد بيعر األفراد

ويبدو أف ذلك كاف مالئما لألوضاع اقاتتاادية واقاجتماعية واليياةية  ،2مقدارىا وحتديد حتايسها بيهولة دتتاز أهنا إقا
انتهى األمر بزواؿ ىذه الضريبة دتاما نظرا لعيوهبا اليت تتمثل أةاةا يف عجزىا عن حتقيق آنذاؾ. أما يف الوتت احلاضر 

                                                                      .3العدالة الضريبية
تسك الضريبة اليت تفرض عسى ادلاؿ يف حد ذاتو دوف النظر إذل من ػلوزه، ىذا  يى األموال:الضريبة على أما 

سلتسفة؛ وتد يكوف أراضي وعقارات وأصوؿ  ادلاؿ تد يأخذ يف احلياة اإلتتاادية أكثر من شكل؛ فقد يكوف عبارة عن
  .4دخال يتحقق لسفرد جراء نشاط جتاري أو صناعي أو خدمي؛ جبهد ذىٍت كاف أو عضسي

 القائم على امتداد جمال التطبيق التصنيف .2
الوحيدة  بُت الضرائب الشخاية والضرائب العينية من جهة، والضرائب ادلتعددة والضريبة حيب ىذا ادلعيار ظليز

                                                           
) مذكرة مقدمة قاةتكماؿ متطسبات شهادة ادلاةًت يف  12سيب وادلعيار ادلعاجلة احملاسبية للضرائب على الدخل على ضوء النظام ادلايل واحملاذكار عمر،  1

 .19(، ص 2010/2011العسـو التجارية، ختاص: دراةة زلاةبة وجباية، كسية العسـو اقاتتاادية والتجارية وعسـو التييَت، جامعة تاصدي مرباح، ورتسة، 
) تدمت ىذه األطروحة اةتكماقا  ادلايل ادلعاصر و الفكر ادلايل االسالمي، دراسة حتليلية مقارنةالنظم الضريبية بني الفكر مسر عبد الرزتن زلمد الدحسة،  2

 .21 -20(، ص 2004دلتطسبات درجة ادلاجيتَت يف ادلنازعات الضريبية، كسية الدراةات العسيا، جامعة النجاح الوطنية يف نابسس، فسيطُت، 
 . بتارؼ326 -325(، ص 2004) دار اجلامعة اجلديدة، مار،  العامة" أصول االقتصاد العام "ادلاليةرلدي شهاب،  3
)مذكرة مقدمة لنيل درجة ادلاجيتَت يف العسـو  فعالية النظام الضرييب يف ظل إفرازات العودلة االقتصادية دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائريتاشي يوةف،  4

 .31(، ص 2008/2009العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت وعسـو التجارية، جامعة زلمد بوترة، بومرداس، اقاتتاادية، فرع اتتااديات ادلالية والبنوؾ، كسية 
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 من جهة أخرى.
الضرائب الشخاية ىي تسك الضرائب اليت تأخذ بعُت اقاعتبار عند الضرائب الشخصية والضرائب العينية:  /أ 

فرضها ظروؼ ادلكسف الشخاية والعائسية وادلهنية وادلالية، وىذا يؤدي إذل تكييف العبء الضرييب مع ادلقدرة 
بية، إقا أف كثرة إعفاءاهتا ومعامالهتا الفردية التكسيفية لكل مكسف، وىذا ما يبُت تدرهتا عسى حتقيق العدالة الضري

لسمكسفُت أدى إذل تعقيد إجراءاهتا، أما الضرائب العينية فهي اليت تفرض دوف مراعاهتا لظروؼ ادلكسف الشخاية 
 . 1وادلالية ومن أمثستها الضرائب اجلمركية، والضرائب ادلفروضة عسى اقاةتهالؾ

يقاد بالضريبة الوحيدة فرض ضريبة موحدة عسى رتيع أنواع الدخل ادلتولد  الضريبة الوحيدة والضرائب ادلتعددة: /ب 
من سلتسف ادلاادر بعد خام رتيع التكاليف الالزمة لسحاوؿ عسيو، وبعبارة أخرى رتع ما ػلال عسيو الشخص 

وتعود نشأة فكرة ىذا النوع من الضرائب إذل أناار ادلذىب  ،2من دخوؿ سلتسفة ومعامستها عسى أهنا وعاء واحد
فكرة فرض الضريبة الوحيدة، وذلك  تبنواأوؿ من  ابع عشر، والثامن عشر، باعتبارىمالطبيعي خالؿ القرنُت الي

 لضريبةا أناار ويرى .3شيا مع نظريتهم اقاتتاادية يف اقانتاج، واليت أةاةها أف األرض ىي ادلادر الوحيد لسثروةادت
 وتعذر جبايتها تكاليف واطلفاض وةهولة التعقيد عن وبعدىا وبياطة إجراءاهتا العدالة حتقيق مزاياىا من أف الوحيدة
إقا أنو يؤاخذ عسيها أهنا قا حتقق إقا األىداؼ ادلالية فقط، وأهنا قا تناةب اإلتتااد العاري حيث ، 4منها التهرب

فهي الضريبة اليت تفرض عسى كل ادلتعددة . أما الضرائب 5بعيدة عن حتقيق العدالةقا يوجد مادر وحيد لسثروة وأهنا 
 .6وبيعر معُت عسى حدىمادر من ماادر اإليراد والدخل اليت ػلال عسيها ادلكسف 

 الضريبة وضع ظروف على القائم التصنيف .3
 .تااعدية وضريبة نيبية ضريبة تياةية، وضريبة توزيعية ضريبة إذل ادلعيار ىذا حيب الضريبة تنقيم

ةعرا زلددا  ادلشرع فيها ػلدد قا اليت الضريبة تسك التوزيعية بالضريبة يقاد: القياسية والضريبة التوزيعية الضريبة /أ 
، أي رلموع ما يتعُت عسى اإلدارة الضريبية حتايسو وإظلا ػلدد ادلقدار الكسي حلايستها ،ينطبق عسى ادلادة اخلاضعة ذلا

من ادلكسفُت اخلاضعُت ذلا. وعادة ما يتم توزيع عبء الضريبة عسى ادلكسفُت بواةطة األجهزة اإلدارية العامة عسى 
                                                           

 .36 -35بسويف عبد احلكيم، مرجع ةبق ذكره، ص  1
 .31، مرجع ةبق ذكره، ص تاشي يوةف 2
يف العسـو اقاتتاادية، معهد العـو اقاتتاادية فرع التييَت، )مذكرة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجيتَت  دراسة مقارنة للضريبة والزكاةبن أزتد خلضر،  3

 .65(، ص 2000/2001جامعة اجلزائر، 
 .110(، ص1989)الطبعة األوذل، دار اجلامعة، مار،  مبادئ االقتصاد العام، عبد اجمليد دراز حامد 4
 .32مرجع ةبق ذكره، ص  ،تاشي يوةف 5
 . 241ابراىيم أزتد، مرجع ةبق ذكره، ص  عبد الغفور 6
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من تيمة  ةعر الضريبة بنيبة معينة  ادلشرعفيها  ػلدد اليت الضرائب تسك فهي القياةية الضرائب أما عدة مراحل.
  .1ادلادة اخلاضعة ذلا دوف أف ػلدد مقدما حايستها اقارتالية

 تغَت مهما ادلفروض معدذلا يتغَت قا اليت الضريبة تسك النيبية بالضريبة يقاد: التصاعدية والضريبة النسبية الضريبة /أ 
ادلضافة. القيم  عسى والرةم الشركات أرباح عسى الضريبة النيبية الضرائب أمثسة ومن لسضريبة، اخلاضعة ادلادة حجم

 عسى الضريبة ذلك ومثل لسضريبة اخلاضعة ادلادة بازدياد ةعرىا يزداد اليت الضريبة تسك فهي التااعدية الضريبة أما
 :2يسي ما إذل التااعدية الضريبة تقييم وؽلكن اإلرتارل، الدخل

 إذل مثال الدخل وليكن لسضريبة اخلاضعة ادلادة تقييم يف األةسوب ىذا يتسخص": بالطبقات" اإلمجالية التصاعدية 
 عسى ويفرض أخرى، إذل شرػلة من انتقسنا كسما يزداد معُت حد عند وتنتهي الافر من شرػلة كل تبدأ شرائح عدة
 اإلرتالية التااعدية لنا يبُت ادلوارل واجلدوؿ لسشرػلة، األعسى احلد بازدياد يزداد هبا خاص معدؿ شرػلة كل

 ".الطبقاتب"
 ": السلم الضرييب التصاعدي اإلمجايل "بالطبقات01اجلدول رقم 

 ادلعدل للضريبة اخلاضعة ادلادة
 %10 وف 10000اذل وف 0 من
 %20 وف 20000اذل وف 0من
 %35 وف 35000اذل وف 0 من

 %40 وف 35000 من أكثر إذل وف 0 من
 .29تاشي يوةف، مرجع ةبق ذكره، ص ادلصدر: 

وف فإهنا ختضع دلعدؿ الطبقة الثانية وعسيو تكوف الضريبة ادليتحقة  19000كانت تيمة ادلادة اخلاضعة لسضريبة   فإذا
 والدخل الاايف كاآليت:

 :وف. 3800%=20×19000 تيمة الضريبة 
 وف. 15100=3800-19000:تيمة الدخل الاايف 

ة الضريبة والاايف فتخضع دلعدؿ الطبقة الثالثة وتابح تيم وف 21000ذلإادلادة اخلاضعة لسضريبة انتقست  ولنفرض أف
 منها كما يسي:

 ف.و 7350%=35×21000: ىي تيمة الضريبة 
                                                           

 .376مرجع ةبق ذكره، ص  رلدي شهاب، 1
   .30 -28ص  تاشي يوةف، مرجع ةبق ذكره، 2



 األول: مفاهيم أساسية حول الضريبة والتهرب الضرييب الفصل
 

~ 10 ~ 
 

 وف13650=7350-21000:ىو الدخل الاايف من الضريبة. 
 3550:ػ( أدى إذل زيادة الضريبة ب19000-21000وف ) 2000إف الزيادة يف مقدار ادلادة اخلاضعة لسضريبة مبقدار

 (، وىذا إجحاؼ يف حق ادلكسف شلا تد يدفعو لستهرب من دفع ضرائب. 3800-7350) وف
 :وفقا ذلذا األةسوب تقيم ادلادة اخلاضعة لسضريبة إذل عدة شرائح تد تكوف متياوية أو غَت  التصاعدية بالشرائح

متياوية، ويطبق عسى كل شرػلة ةعر خاص هبا يزداد ىذا اليعر كسما انتقسنا من شرػلة معينة إذل شرػلة أعسى منها، 
 .واجلدوؿ ادلوارل يوضح ةسم الضريبة التااعدية بالشرائح

 بالشرائح التصاعدي الضرييب السلم :02 رقم اجلدول
 ادلعدل ادلطبق على الشرحية ادلادة اخلاضعة للضريبة

 %0 وف 10000وف إذل  0من 
 %10 وف 20000وف إذل  10001من 
 %20 وف 30000وف اذل 20001من
 %30 وف 40000وف إذل  30001من

 %40 وف 40000أكرب من 
 .29، ص تاشي يوةف، نفس ادلرجعادلصدر: 

وف، ةوؼ  31000وف، مث ارتفعت تيمة ىذه ادلادة الضريبية إذل  28000ادلادة اخلاضعة لسضريبة ىي ولتكن لدينا
 نقـو حبياب تيمة الضريبة بناءا عسى ادلعدقات ادلبينة يف اجلدوؿ أعاله.

 وف 28000تيمة ادلادة اخلاضعة لسضريبة ىي: 01احلالة 
 قيمة الضريبة على الشرحية ادلعدل طول الشرحية ادلادة اخلاضعة للضريبة

 ون0 %0 10000 وف10000وف إذل 0من 
 ون1000 %10 10000 وف20000ذلإوف 10001من
 ون1600 %20 8000 وف28000ذلوف إ20001من

 ون2600  28000 اجملموع
 .30تاشي يوةف، نفس ادلرجع، ص ادلصدر: 

  :وف 2600=1600+ 1000الضريبة ادليتحقة ىي 
 :وف 2540=2600-28000الدخل الاايف ىو 
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 وف 31000ىي لسضريبة اخلاضعة ادلادة تيمة: 02 احلالة
 قيمة الضريبة على الشرحية ادلعدل طول الشرحية ادلادة اخلاضعة للضريبة

 وف0 %0 10000 وف10000وف إذل 0من 
 وف1000 %10 10000 وف20000ذلإوف 10001من
 وف2000 %20 10000 وف30000وف إذل 20001من
 وف300 %30 1000 وف31000وف إذل 30000من 

 وف3300  31000 المجموع
 .30تاشي يوةف، نفس ادلرجع، ص ادلصدر: 

  :وف 3300=300+2000+1000الضريبة ادليتحقة ىي 
  :وف 27700=3300-31000الدخل الاايف ىو 

 زيادة إذل أدى( 28000-31000) وف 3000 ػػػػػب لسضريبة اخلاضعة ادلادة زيادة أف صلد الطريقة ىذه خالؿ من
 عكس عسى لسضريبة اخلاضعة ادلادة مقدار نقص يف يياىم دل ذلك أف كما( 2600-3300) وف 700 ػػػػػب الضريبة
 .األوذل احلالة

 التصنيف القائم على أساس الطبيعة االقتصادية للضريبة .4
 .اإلنفاؽ عسى وضرائب الدخل عسى ضرائب ادلاؿ، رأس عسى ضرائب إذل ادلعيار ذلذا وفقا الضرائب تقييم ؽلكن

يعرؼ رأس ادلاؿ من وجهة النظر الضريبية بأنو رلموع األمواؿ العقارية وادلنقولة، ادلادية الضرائب على رأس ادلال:  /أ 
 أـ ،اعيني أو ،انقدي دخال تنتج كانت ةواء معينة، حلظة يف الشخص ؽلتسكها واليت وادلعنوية والقابسة لستقومي نقدا

 أمواؿ رؤوس تعترب وىي ادلبنية لعقاراتا يف ادلتمثسة األمواؿ رؤوس مثل إنتاج، كل عن عاطسة كانت أـ خدمات،
 ...لسبناء ادلعّدة واألراضي واجملوىرات التحفيف  ادلتمثسة األمواؿ رؤوس فهي ادلنتجة غَت األمواؿ رؤوس أما منتجة،

 .1اخل
 حيث أرتع دللسعا الضريبية النظم كل يف الادارة مكاف الدخل عسى الضرائب حتتل حيثالضرائب على الدخل:  /ب 

 غزير مارل مبورد نفقاهتا دتويل يف عسيها عتماداقا إذل دفعها ما اخلاائص من الدخل عسى الضرائب يف الدوؿ وجدت
 يف وجدت كما .اإلدارية الكفاءة ميتويات من عديد مع وحتايسو ربطو إجراءات تتجاوب الوعاء متجدد، احلايسة
 الدخل عسى لسضرائب وجدت فقد ذلكبو  ،ادلمولُت ىلد التقبل ةهسة غلعسها ما الافات من الدخل عسى الضرائب

                                                           
1

  .107(، ص 1979) مؤةية كتاب اجلامعة، مار،  ادلالية العامةبركات عبد الكرمي صادؽ، يونس أزتد بطريق وآخروف،   
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 .1اجملتمع أىداؼ لتحقيق ادلالية اليياةة أدوات من مهمة أداة غلعسها ما ادلميزات من
عسى اليسع واخلدمات، وتتعد وتفرض ىذه الضرائب حُت تياـ األشخاص بإنفاؽ دخوذلم الضرائب على اإلنفاق:  /ج 

ةتهالؾ، ضرائب عسى اليسع وضرائب عسى ادلبيعات رائب عسى اقاتيميات ىذا النوع من الضرائب "ض
 .2وادلشًتيات"....اخل

 : أهداف الضرائبالفرع الثاين
 كوف ضرورة غلعل ما الدولة حبياد الكالةيك نادى فقد الدولة، دور بتطور لسضريبة ادلمنوحة األدوار تغَتت لقد

 تسحق قا بأف الضريبة حياد ويعٍت. احملدودة مبهامها الدولة لقياـ الالزمة النفقات تغطية دورىا يتعدى وقا حيادية الضريبة
 توجيو ةبيل يف األفراد عسى ضغط أي عنها ينتج قا أي تتاادية،قاا احلياة عسى تأثَت أي ذلا يوجد قاو  دأح بأي الضرر

 .3معُت اجتاه يف نشاطهم
الدولة  خزينة لتغطية موجهة كانت فقد اتتاادية، غاية أي إذل دؼهت التقسيدي ادلفهـو يف الضريبة تكن دل عسيو
 . الالزمة باإليرادات
 ةاحليا يف الدولة لتدخل فعالة ووةيسة التمويل، ماادر أىم أحد اعتبارىا عسى يقـو لسضريبة احلديث ادلفهـو إف

 أىدافا تؤدي أصبحت بل فقط، العامة النفقات لتغطية األمواؿ توفَت فرضها من اذلدؼ يابح دل بذلك، و تتااديةاقا
 .4واليياةي اقاجتماعيو  تتاادياقا اجملاؿ يف أخرى

 األهداف ادلالية:  .1
 بالتزاماهتا الوفاء ذلا تضمن باورة لسدولة ادلالية ادلوارد بتوفَت تيمح الضريبة أف أي العامة، األعباء تغطية هبا يقاد

 .5(اخل...الطرؽ وشق واجلامعات وادليتشفيات اليدود كبناء)اجملتمع  ألفراد ادلطسوبة اخلدمات عسى اإلنفاؽ اجتاه
 األهداف االقتصادية: .2

 أىداؼ وحتقيق تتاادياقا الواتع عسى التأثَت أجل من وذلك تتااديةاقا احلياة يف الدولة تدخل أداة الضريبة تعد

                                                           
 .129 -128مرجع ةبق ذكره، ص  ،عبد اجمليد دراز حامد 1
 .33تاشي يوةف، مرجع ةبق ذكره، ص  2
) مذكرة مقدمة كجزء من متطسبات نيل شهادة  التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل االقتصادي، دراسة حالة بلدان ادلغرب العريب العاتر رتاؿ الدين، 3

(، 2008/2009واقاةتشراؼ اقاتتاادي، كسية العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت، جامعة منتوري، تينطينة، ادلاجيتَت يف العسـو اقاتتاادية، ختاص التحسيل 
 .6ص 

 .38(، ص 2003) دار ىومة، اجلزائر،  فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيقناصر مراد،  4
 .12ص (، 2007) الطبعة الثانية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  جباية ادلؤسسات، ،زتيد بوزيدة 5
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 .1تتااديةاقا ادلشاكل بعض ومعاجلة اقاتتاادية لسموارد األمثل التخايص خالؿ من وذلك اقاتتاادية اليياةة
 :2يف األىداؼ ىذه تتجسىو
 نكماشا فًتاتو  تضخم بفًتات تتاادياقا النشاط ؽلر الوطين: النقد على احملافظة و التضخمية الضغوط حماربة. 

 زيادة أو إرتفاع إذل يؤدي الذي الضرييب العبء بتخفيض الدولة تقـو تتاادياقا والركود اقانكماش فًتات ففي
  .اقاةتثمار زيادة إذل بدوره يؤدي ما وىو دخاراقا زيادة منوو   الدخوؿ

 النقد تيمة تتدىور و األةعار فًتتفع اليسع، حجم عن النقدي العرض زيادة إذل يرجع الذي) التضخم فًتات يف أما
 نقص إذل بالتارلو  ؽاإلنفا اطلفاض إذل يؤدي ما وىذا فرضها، يف والتوةع نيبتها برفع إليها الدولة فتعمد(  الوطٍت
 .لسنقد الشرائية القدرة وترتفع األةعار نخفضفت الطسب

 اليسع عسى مرتفعة رتركية ضرائب فرض خالؿ من ذلك ويكوف :اخلارجية ادلنافسة من الوطنية الصناعة محاية 
  .اجلمركية الضرائب من كسيا أو جزئيا إعفائها طريق عن الاادرات وتشجيع اةتَتادىا، من احلد هبدؼ ادليتوردة

 أو النشاط نيبة عسى ختفيضها أو الضريبة من النشاط إعفاء طريق عن :اإلقتصادي النشاط أنواع بعض تشجيع 
 .ادليتوردة األولية ادلواد إعفاء

 األهداف االجتماعية:  .3
 :3أعلها ومن ادلختسفة، اقاجتماعية األىداؼ حتقيق إذل اجملتمع يف الضريبية اليياةة تيعى

 بافة بتقدؽلها الدولة تقـو اليت العامة اخلدمات من لسضريبة ادلموؿ اةتفادة يف األةاةي اإلجتماعي اذلدؼ يتمثل 
 .األفراد تبل من ادلدفوعة النيب اقاعتبار بعُت آخذة غَت متياوية

 الفقراء بُت ادلوجودة الفجوة من احلد ذلإ هتدؼ فهي اجملتمع، أفراد بُت الدخل توزيع بإعادة اقاجتماعية العدالة حتقيق 
 ضريبة تفرض حيث التااعدية، الضريبة طريق عن اجملتمع أفراد من القسة بأيدي الثروات تكتل من واحلد واألغنياء،
 الدخوؿ يف التفاوت يقل وبذلك الضرائب، من الضعيفة الدخوؿ وتعفى الكبَتة والثروات الدخوؿ عسى تااعدية
 .4ادلياواة ضلو والثروة الدخل توزيع ويتجو والثروات

                                                           
 .40ناصر مراد، مرجع ةبق ذكره، ص  1
 .8العاتر رتاؿ الدين، مرجع ةبق ذكره، ص 2
تدمت ىذه الرةالة اةتكماقا )  أثر اإلعفاءات الضريبية على القوائم ادلالية للوحدات االقتصادية ادلدرجة يف بورصة فلسطنيأؽلن عبد الكرمي اليكايف،  3

  .40 -39(، ص 2012/2013دلتطسبات احلاوؿ عسى درجة ادلاجيتَت يف احملاةبة، كسية اقاتتااد والعسـو اقادارية، جامعة األزىر، فسيطُت، 
قاةتكماؿ متطسبات شهادة ادلاةًت يف عسـو ) مذكرة مقدمة  فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر، دراسة حالة بقباضة قمار والية الوادياؾ عبد اليالـ، و واك 4

 .18(، ص 2011/2012التجارية، ختاص دراةات زلاةبية وجبائيو معمقة، كسية العسـو اقاتتاادية والتجارية وعسـو التييَت، جامعة تاصدي مرباح، ورتسة، 
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 :ىناؾ الكثَت من العادات والظواىر اقاجتماعية الييئة اليت تعاين منها اجملتمعات  جتنب ادلظاىر اقاجتماعية الييئة
الضريبية أف  منها التدخُت وشرب الكحوؿ واليت تضر باحة األفراد يف اجملتمع، وؽلكن لسدولة من خالؿ اليياةة

تعمل عسى احلد من انتشارىا عن طريق فرض ضرائب مرتفعة عسى صنعها وبيعها وفرض ضرائب رتركية مرتفعة عسى 
 اةتَتادىا.

 ةواء كاف بارتفاع عدد اليكاف  ىناؾ دوؿ عديدة تعاين من مشكسة عدد اليكاف،: توجيو ةياةة النيل يف الدوؿ
داـ اليياةة الضريبية معاجلة ىذه ادلشكسة، فالدوؿ اليت تعاين من ارتفاع أو اطلفاضو، وؽلكن لسدولة من خالؿ اةتخ

األةرة، والدوؿ اليت تعاين من نقص يف عدد عدد ةكاهنا تفرض ضرائب مرتفعة بشكل يتناةب مع أعداد أفراد 
ة اليت تشجع األفراد ةكاهنا ختفض الضريبة ادلفروضة عسى األفراد وتزيد من اإلعفاءات الضريبية وتقدمي احلوافز ادلختسف

 عسى اإلصلاب.
 :حيث تعاين معظم الدوؿ من وجود أزمة اليكن أي عدـ توفر وحدات ةكنية قازمة لألفراد،  معاجلة أزمة اليكن

وتيتخدـ اليياةة الضريبية يف ىذا اجملاؿ عن طريق اإلعفاءات الضريبية عسى رأس ادلاؿ ادليتثمر يف تطاع اإلةكاف 
مرتفعة عسى اليكنات غَت ادليتأجرة شلا يدفع مالكها من تأجَتىا لتجنب دفع ضرائب  أو من خالؿ فرض ضرائب

 عالية.
 األهداف السياسية: .4

 ادلييطرة اقاجتماعية القوى يد يف أداة الضريبة دتثل الداخل ففي اخلارجية أو الداخسية باليياةة يتعسق فيما ةواء
 فئات حياب عسى ادلييطرة القوى ماسحة حتقق بذلك وىي األخرى، جتماعياقا الطبقات مواجهة يف ةياةيا

 لتيهيل الضريبية واقامتيازات اإلعفاءات نحم مثال اخلارجية اليياةة أدوات من أداة دتثل فهي اخلارج يف أما الشعب،
 .1ةياةية أغراض حتقيق أجل من اجلمركية الرةـو ةعر برفع منها احلد أو الدوؿ بعض مع التجارة
 الثالث: التنظيم الفين للضريبة ادلطلب

 الفٍت لسضريبة العمسيات واإلجراءات الفنية ادلتعسقة بفرض الضريبة وحتايسها وعسى ذلك فإف بالتنظيميقاد 
  .2التنظيم الفٍت لسضريبة يتضمن تقدير الوعاء الضرييب، وعمسية حتديد ةعر الضريبة، وكيفية حتايسها

 

                                                           
)تدمت ىذه األطروحة اةتكماقا دلتطسبات درجة ادلاجيتَت يف  أثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصاديةفاطمة زلمد عبد احلافظ حيونة،  1

 .87(، ص 2009ادلنازعات الضريبية، كسية الدراةات العسيا، جامعة النجاح الوطنية، فسيطُت، 
 .30، ص زتيد بوزيدة، مرجع ةبق ذكره 2



 األول: مفاهيم أساسية حول الضريبة والتهرب الضرييب الفصل
 

~ 15 ~ 
 

 : حتديد وعاء الضريبةالفرع األول
يتضمن .1امعنوي أو طبيعيا شخاا كاف ةواء الضريبة يتحمل من أو الضريبة عسيو تفرض من الضريبة بوعاء يقاد

 تماليت ت لسضريبة اخلاضعة ادلادة تقديرثانيهما،  .2وعاء الضريبة عنارين مهمُت، أوذلما، اختيار موضوع أو زلل الضريبة
 من مباشر غَت ىو وما ،الغَت تبل أو نفيو ادلكسف طرؼ من ادلقدـ التاريح طريقة :مثل مباشر ىو ما منها طرؽ، بعدة

 :3اجلزايف، وؽلكن تسخياها فيمايسي والتقدير اخلارجية ادلظاىر عسى اقاعتماد خالؿ
 .ادلكسف غَت من ادلقدـ والتاريح ادلكسف طرؼ من ادلقدـ التاريح بُت ظليز وضمنها :ادلباشرة الطريقة /أ 

 يف بالتحقيق الضرائب إدارة وتقـو مالو رأس أو دخسو مقدار عن نفيو ادلموؿ يارح خاللو من :ادلكلف تصريح 
 لسمكسف، التجارية والدفاتر اليجالت عسى باقاطالع وذلك ادلكسف، عن لديها ادلتوفرة ادلعسومات يف شكوؾ حالة
 .كاذبة معسومات يقدـ من عسى عقوبات بفرض تقـو كما

 غَت آخر شخص بو يستـز تاريح بواةطة يتم لسضريبة اخلاضعة ادلادة تقدير فإف احلالة ىذه حيب: غريال تصريح 
 الذي العقارات ميتأجر وكذلك عماذلم، أجور عن تاريح بتقدمي العمل أرباب التزاـ ذلك ومثاؿ بالضريبة، ادلكسف

 العقار. عسيها صاحب ػلال اليت اقاغلارية القيمة عن تاريح بتقدمي يستـز
 وتشملغري ادلباشرة:  الطريقة /ب 

 اليت ادلياكن عدد ادلثاؿ، ةبيل عسى ونذكر ادلكسف ثروة عسى تدؿ اعتبارات عسى وتعتمد :اخلارجية ادلظاهر 
 الشؤوف يف تدخسها وعدـ الطريقة ىذه بياطة ورغم اآلقات عدد أو العماؿ، عدد أو الييارات دوعد ؽلتسكها،
 .احلقيقي الدخل عن حقيقية بافة تعرب قا تد أهنا إقا لسمكسف الداخسية

 اليت سقرائنل تقرييب أةاس عسى جزافا أي لسضريبة اخلاضعة ادلادة تيمة حتدد النوع ىذا يف :اجلزايف التقدير طريقة 
 طرؽ اتباع فيها ياعب اليت النشاطات يف اجلزايف التقدير طريقة إذل ويسجأ ىذا ميبقا، الضرييب ادلشرع ػلددىا
 مثال(. احلرة ادلهن الزراعي، النشاط) منتظمة زلاةبية

                                                           
) مذكرة مقدمة كجزء من متطسبات  حالة مديرية الضرائب لوالية الواديدور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة ادلعلومات احملاسبية، دراسة ةسيماف عتَت،  1

(، ص 2011/2012نيل شهادة ادلاجيتَت يف عسـو التييَت، ختاص زلاةبة، كسية العسـو اقاتتاادية والتجارية وعسـو التييَت، جامعة زلمد خيضر، بيكرة، 
71. 

2
 .134ةوزي عدرل ناشد، مرجع ةبق ذكره، ص  

رةالة مقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجيتَت يف العسـو اقاتتاادية، فرع التخطيط والتنمية، كسية  ) السياسة الضريبية يف موريتانيازتودي ولد شيخنا،  3
 .21 -20(، ص 2001/2002العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت، جامعة اجلزائر، 
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 التاريح لتقدمي لسمكسف احملددة القانونية ادلهسة انقضاء حالة يف اإلدارة إليو وتسجأ :ادلباشر اإلداري التقدير 
 النظر إعادة طسب ىو بو القياـ ادلكسف ييتطيع ما وكل بالتقدير، نفيها اإلدارة تقـو احلالة ىذه ويف منو، ادلطسوب

 .التكسيفية تدرتو عسى زائد عبء بوجود اعتماده حالة يف
 : حتديد سعر الضريبة ) معدل الضريبة(: الفرع الثاين

 تيمة إذل منيوبا مقدارىا ىو أي لوعائها، ادلكونة ادلادة من والقدر الضريبة مقدار بُت النيبة الضريبة بيعر يقاد
 .1وعائها أو زلسها

 األمثل ادلعدؿ حتقيق إذل دوما الدولة تيعى حيث ذلا اخلاضعة وادلادة الضريبة مبسغ بُت النيبة ىي آخر بتعبَت
 إذل األحياف معظم يف يؤدي بل الضريبية، احلايسة ارتفاع إذل بالضرورة يؤدي قا الضريبة ةعر فارتفاع لسضرائب،
 الذي األمثل اليعر اختيار دائما حتاوؿ أف الدولة عسى غلب اليبب ذلذا ذلا، األمثل ادلعدؿ جتاوز إذا خاصة اطلفاضها،

 الضريبة ليعر النييب التحديد ىي األوذل الضريبة، ةعر لتحديد طريقتاف وىناؾ الضريبية. حايستها تعظيم ذلا يضمن
 وىو لسضريبة التااعدي التحديد ىي الثانية والطريقة الضريبة، وعاء بتغَت يتغَت قا ثابتا يبقى الذي اليعر بأنو ويعرؼ
 2.باطلفاضها ينخفض أي والعكس، لسضريبة، اخلاضعة ادلادة بازدياد يزداد الذي اليعر
 أف وخاصة .أعبائها تغطية أجل من احتياجاهتا عسى بناء العامة اليسطات تبل من يتحدد الضريبة معدؿ فإف عاـ بشكل
 3.الضرورية يراداتاإل تأمُت عسى ذلك بعد تعمل مث نفقاهتا أوقا حتدد الدولة

 : حتصيل الضريبةالفرع الثالث
 ادلكسف ذمة من الضريبة دين نقل إذل تؤدي اليت جراءاتواإل العمسيات من رلموعة الضريبة بتحايل يقاد

 4.اإلطار ىذا يف ادلطبقة القانونية لسقواعد وفقا العمومية اخلزينة إذل بالضريبة
 ادلكسفُت عسى ادليتحقة لضرائبا مبالغ رتع خالذلا من يتم وعمسيات جراءاتإ عدة وفق ادلرحسة ىذه تتم
 طرؽ بعدة ضرائبال حتايل ويتم .وزلددة مناةبة مواعيد يف العمومية اخلزينة لااحل ضرائبال مااحل تبل من بتيديدىا

 :منها
 

                                                           
 .170رجع ةبق ذكره، ص ، مأساسيات ادلالية العامةعادؿ أزتد حشيش،  1
 .72زتودي ولد شيخنا، مرجع ةبق ذكره، ص  2
 .122ص  (،1992اجلامعية، اجلزائر،  ادلطبوعات ديواف الرابعة، لطبعة) ا العامة ادلالية اقتصادياتالرويسي،  صاحل 3

 4 Louis Trotabas, Finances Publiques, (Edition Dalloz, Paris, France, 1997), p 130. 
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 :نفسه ادلكلف قبل من ادلباشر التسديد طريقة .1
 بأدائها لو اإلدارة مطالبة دوف نفيو تسقاء من الضريبية اإلدارة إذل الضريبة بدفع ادلكسف يستـز أف العامة، القاعدة

 .1شيوعا أكثر تعد الطريقة وىذه إتامتو، زلل يف
 مسبقا: أقساط على التقديري الضريبة دلبلغ التسديد طريقة .2

 تسزمو اوإظل العمومية، اخلزينة إذل الضريبة بتوريد ادلكسف يقـو حىت الينة هناية إذل الضرائب ماسحة تنتظر قا تد
 التيوية تتم الينة هناية ويف ةنويا، يدفعها أف يتوتع اليت الضريبة ومقدار ادلتوتع دخسو مع تتناةب مقدما أتياط بدفع

 عسيو تبقى ما بتيديد األخَت ىذا تاـ ادلكسف، ذمة يف الضريبة دين من أتل الضريبية ادلدفوعات كانت فإذا ،(ادلقاصة)
 بيداد الضرائب ماسحة تامت دفعها، الواجب الضريبة مقدار يفوؽ أتياط من دفعو ما إرتارل كاف وإف. الضريبة من

 .2التالية لسينة مقدمة كأتياط ذلك لو تيدت أو ميتحقاتو
 :ادلصدر من االقتطاع طريقة .3

 ػلال الواتع يف وألن ادلكسف تبل من الضرييب التهرب فرص تنعدـ حيث الضرائب، حتايل طرؽ أىم من تعترب
 : 3ػػػػػػب الطريقة ىذه تتميز، و آخر شخص بواةطة الضريبة تدفع أف بعد الاايف الدخل عسى
 ؛التحايل وةرعة ةهولة 
 ؛لسضريبة اخلاضعة ادلادة عسى نفيو ادلكسف حاوؿ تبل حتال حيث الضريبة، من التهرب اةتحالة 
 ؛مقدارىا غلهل األحياف أغسب ويف الضريبة بوتع ادلكسف يشعر قا 
 أجرا يتقاضى قا لسخزينة وتوريدىا الضريبة بتحايل ادلكسف الشخص فأل الطريقة، ىذه يف اجلبائية النفقات اطلفاض 

 .ذلك نظَت
 
 
 
 
 

                                                           
 .307زلمد عباس زلرزي، مرجع ةبق ذكره، ص  1
 .80(، ص 2000) الدار اجلامعية، مار،  مبادئ االقتصاد العامادلرةي ةيد احلجازي،  2
العسـو ) مذكرة مقدمة كجزء من متطسبات نيل شهادة ادلاجيتَت يف  دراسة حتليلية حول الضريبة والقطاع اخلاص، دراسة حالة والية تلمسانثابيت خدغلة،  3

 .32(، ص 2011/2012اقاتتاادية، ختاص تييَت ادلالية العامة، كسية العسـو اقاتتاادية والتجارية وعسـو التييَت، جامعة أبو بكر بسقايد، تسمياف، 
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  ادلبحث الثاين: اإلطار ادلفاهيمي للتهرب الضرييب
 عن ناىيك جدا ادلهمة الدولة إيرادات أىم من واحدة دتثل صارت تطبيقها، رلاؿ وتوةعالضرائب  وتنوع بتعدد

 دتثل ادلقابل ويف واقاجتماعية، ادلالية اقاتتاادية، اجملاقات يف وخاصة لضرائبا تسعبها أف ؽلكن اليت األخرى األدوار باتي
 أضحت حيث ،ضرييبال التهرب إذل هبؤقاء يدفع ما وىو بأدائها، ادلكسفُت بعض عسى ثقيال يكوف تد عبء لضرائبا

  .الدوؿ من الكثَت اتتااديات هتدد الظاىرة ىذه
 األول: تعريف وأنواع التهرب الضرييب  ادلطلب

 أخذت كوهنا ،ضرييبال التشريع ميداف يف والباحثُت الدولة انشغاقات أكرب من أصبحت التهرب الضرييب ظاىرة إف
 ذلك صاحب وما واقاجتماعي اقاتتاادي النشاط تطور ومع، لسمجتمع اقاتتاادية لسحياة اإلةاءة يف ودوليا وطنيا بعدا
 يسي يف ماو  ودوافع، أةباب عدة عن ناجتة أهنا حبكم وأوجو أشكاؿ عدة الظاىرة ىذه أخذت ضرييب،ال لستشريع تطور من

 .وأنواعها الظاىرة ىذه لتعريف ةنتعرض
 تعريف التهرب الضرييبالفرع األول: 

 ماىية التهرب الضرييب ومن بُت التعاريف صلد: ريف اليت جاء هبا ادلختاُت حوؿلقد تعددت ادلفاىيم والتعا
 :دفع عدـ القانوين ادلكسف ػلاوؿ خاللو من الذي اليسوؾ ذلك"يعرؼ التهرب الضرييب عسى أنو  التعريف األول 

 ادلكسف يتخذ الضرييب التهرب ولتحقيق آخر، شخص إذل عبئها ينقل أف دوف جزئيا أو كسيا عسيو ادليتحقة الضريبة
 .1"مشروعة غَت أو مشروعة تكوف تد وأةاليب طرؽ عدة القانوين

 :بدء تبل التهرب ويتم جزئياً  أو اً يكس عسيو ادلفروضة الضريبة دفع من ادلكسف ختسص" بأنويعرؼ أيضا  التعريف الثاين 
 .2 "مشروعة غَت معينة وةائل باةتخداـ خالذلا أو الدفع فًتة

 الضرائب دفع من لستخسص القانونية وغَت القانونية الثغرات باةتغالؿ ادلكسف تياـ إقا ىو ما ضرييبال فالتهرب
 أنواع التهرب الضرييب الفرع الثاين:

 عسيو يطسق ما وىو اجلبائي، التشريع يف ادلوجودة تراالثغ باةتغالؿ اجلبائية ادليتحقات دفع من التخسص يتم
 عسيو يطسق ما وىو والتدليس، كاذبة تارػلات تقدمي احتيالية، طرؽ ةتخداـبا أو ،ضرييب(ال جتنب أو) ادلشروع بالتهرب
 ضرييب(.ال الغش أو) ادلشروع غَت بالتهرب

 
                                                           

 .6(، ص 2004اجلزائر،  والتوزيع، لسنشر ترطبة دار األوذل، الطبعة) التهرب والغش الضرييب يف اجلزائرناصر مراد،  1
 .118(، ص 2010 األردف، ادليَتة، دار ) العامة ادلالية اقتصادياتالعزاوي،  ىدى طاتة، زلمد 2
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 (:الضرييب التجنب) ادلشروع التهرب .1
 :نذكر ادلشروع لستهرب وضعها مت اليت التعريفات من

 مؤةية تانونية تقنيات باةتعماؿ وذلك ادلكسف بو يقـو الذي الشخاي الفعل ىو الضرييب ادلشروع: التهرب
 جبائية لنتيجة مياوية اتتاادية نتائج عسى لسحاوؿ زلددة جبائية وضعية باختيار لو تيمح التييَت، حرية عسى معتمدة
 .1مقبولة

 ".2اجلبائي القانوف جاذبية رلاؿ يف الوتوع تفادي فن ىو: "بأنو J. C. MARTINEZكما يعرفو: 
 من اةتفادتو نتيجة الضريبة أداء من ادلكسف ختسص ىو ادلشروع اجلبائي فالتهرب ذكره، مت ما ضوء وعسى إذف

 سلالفة ىناؾ تكوف أف دوف الضريبة دفع من التخسص عنها ينتج الذي ضرييبال التشريع يف ادلوجودة الثغرات بعض
 :3صلد ادلشروع لضرييبا التهرب أمثسة ومن القانونية، لسناوص

 يقـو حيث ورثتو، إذل ادلتوىف تركة انتقاؿ عمسية عسى تفرض واليت الثروة، ضرائب أشكاؿ إحدى الًتكات ضريبة تعترب 
 قا حىت ىبات شكل يف احلياة تيد عسى وىو الشرعيُت الورثة كل عسى ثروتو بتقييم اجلبائي التجنب بغرض ادلالك
 الًتكات؛ لضريبة أموالو ختضع

 تانونا فرعية ميتقسة شركات إذل األـ الشركة بتجزئة تقـو الدخل ضريبة تااعدية من التهرب تاد الشركات بعض 
 التجاري؛ القانوف من وبًتخيص

 تفرض التجاري الذي النشاط تغيَت أو مرتفعة، عسيها ضرائب تفرض اليت واليسع ادلواد وإنتاج اةتهالؾ عن اقامتناع 
 مرتفعة. ضرائب عسيو

 (:الضرييب الغش) ادلشروع غري التهرب .2
 بغية لسقانوف الارػلة ادلخالفة: "أنو عسى تعريفو مت فقد الضرييب بالغش يعرؼ ما أو ادلشروع غَت لستهرب بالنيبة

 .4"الضريبة أةاس ختفيض أو الضريبة تيديد جتنب
 ألحكاـ عمدا سلالفتهم طريق عن وذلك ادلكسفُت، طرؼ من مقاود هترب ىو ادلشروع غَت التهرب عموما

 بتقدمي أو باألرباح، تاريح أي تقدمي عن باقامتناع إما عسيهم ادليتحقة ضرائبال دفع عدـ منهم تادا اجلبائي القانوف

                                                           
1
 .74ةسيماف عتَت، مرجع ةبق ذكره، ص  
كسية )رةالة مقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجيتَت يف عسـو التييَت، فرع مالية ونقود،   2003 -1111فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر اة، صلنوي  2

 .3، ص (2003/2004العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت، جامعة اجلزائر، 
 .4نفس ادلرجع اليابق، ص  3

4 Lucien Michel, Traité de politique fiscale ) éditions PUF, Paris, France, 1996(, p 84. 
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 ضرائبال مااحل نعدت اليت القوانُت ببعض اقاةتعانة أو مزيفة، وتيود ةجالت إعداد أو كاذب، أو ناتص تاريح
 1.منها تيم إلخفاء األرباح حقيقة عسى اقاطالع

 :2يسي كما اجلبائي بالغش يعرؼ ما أو مشروع الغَت ضرييبال التهرب من النوع ذلذا الاور بعض إعطاء ؽلكن
 لسخام؛ القابسة التكاليف تضخيم عسى العمل 
 لسضريبة؛ اخلاضعة العمسيات عن جزئي أو كسي تاريح تقدمي عدـ 
 القانوف؛ يف عسيها ادلناوص التجارية الدفاتر أو منتظمة زلاةبة ميك عدـ 
 الفواتَت؛ بدوف البيع 
 لألجور احلقيقية بالقيم التاريح عدـ. 

من خالؿ ما ةبق ؽلكن التميز بُت التجنب الضرييب والغش الضرييب من خالؿ تبيُت أوجو التشابو واقاختالؼ 
 بينهما كما ىو مبُت يف اجلدوؿ التارل: 

 (: أوجه التشابه واالختالف بني التجنب الضرييب والغش الضرييب03ول رقم )داجل
 أوجه التشابه

 منهما ةسوؾ يهدؼ من خاللو ادلكسف إذل التخسص من دفع الضريبة كسيا أو جزئيا. كل 
 .كل منهما ناتج عن ةوء النية 
 .كل منهما ناتج عن ضعف الوعي الضرييب لسمكسف 
 .كل منهما يؤدي إذل إنقاص احلايسة الضريبية لسدولة 

 أوجه االختالف
 الغش الضرييب التجنب الضرييب

  تقنيات تانونية ) الثغرات ادلوجودة يف يتم باةتعماؿ
 التشريع الضرييب(.

 .قا يعاتب عسيو القانوف 

 .يتم باةتعماؿ أةاليب سلالفة لستشريع الضرييب 
 
 .يعتربه القانوف جرؽلة ويعاتب عسى ارتكابو 

 اعداد الطالبة انطالتا من التعريفات اليابقة الذكر.ادلصدر: 

 

                                                           
 .75ةسيماف عتَت، مرجع ةبق ذكره، ص  1
)رةالة مقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجيتَت يف  يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية دور االمتيازات الضريبيةػلي خلضر،  2

(، ص 2006/2007، كسية العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت، جامعة زلمد بوضياؼ، مييسة، تنافيي اتتااد ظل يف اليوؽ إةًتاتيجيةعسـو التييَت، فرع 
74. 
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 الثاين: أسباب التهرب الضرييب ادلطلب
 مرتبطة ضرييبال التهرب ظاىرة ألف وىذا البعض، بعضها يف ومتداخسة ومتشعبة عديدة ضرييبال التهرب أةباب

 الظاىرة ىذه وأةباب باألتاليم، تعًتؼ وقا حدودا تعرؼ فال واةتفحاذلا، تفشيها عسى ةاعدت اليت العوامل من بالكثَت
 :التالية النقاط يف ذلك كل نوجز أخرى عوامل إذل إضافة اجلبائية بالعمسية الاسة ذات طراؼاأل ببعض ترتبط

 ( بادلكلفني ادلرتبطة األسباباألسباب النفسية واألخالقية )الفرع األول: 
 واألخالتي تل *ب الضرييب، فكسما زاد الوعي الضرييبفيية دورًا ىاًما يف عمسية التهر حيث تسعب العوامل الن

 :1، ويرجع ضعف الوعي إذل عوامل منهاالضرييب التهرب
شعور بعض ادلكسفُت بعدـ عدالة النظاـ الضرييب وبالظسم الواتع عسيهم من فرض الضريبة فهي حتد من حريتهم، أف  .1

 ىناؾ فئات أخرى باجملتمع ىي اليت يقع عسى عاتقها دفع الضريبة؛
 معنوي؛ شخص وىي الدولة بيرتة يقـو شريف ةارؽ ىو من الضرائب ادلتهرب أف اعتقاد .2
 العامة؛ بادلنفعة عسيهم تعود قا أوجو يف أمواذلم بتبذير ادلكسفوف يشعر حيث العمومية، النفقات ختايص ةوء .3
اتياع أشكاؿ سلتسفة من ادلمارةات الفاةدة يف تطاعات اجملتمع، شلا أدى إذل ضياع البنية األخالتية والقيم  .4

  مكوف شبو طبيعي يف احلياة العامة؛شلارةة الفياد وتبولو ك اقاجتماعية وةهل عسى الغالبية
 األسباب التشريعيةالفرع الثاين: 

 ضريبيةال وادلعدقات األوعية حتديد من ابتداء ،لضريبيةا التشريعات من رتسة باجلباية ادلتعسقة العمسيات كل ينظم
 يف كبَت وبشكل ةاىم شلا اجلوانب، بعض يف العيوب بعض التشريعات ىذه ؽليز وما هبا، ادلكسفُت من بتحايسها وانتهاء
 :2التالية النقاط يف العيوب تسك كل ونسخص وانتشارىا، ضرييبال التهرب ظاىرة وجود

 اليت اجلبائية األحكاـ بعض إلغاء وكذا وادلختسفة ادلتوالية لستعديالت يعود والذي اجلبائية، التشريعات اةتقرار عدـ .1
 اإلدارة موظفو وقا اجلبائية العناصر قا تتمكن دل اليرعة فبهذه والتكميسية، الينوية ادلالية توانُت مبناةبة تيتحدث

 اجلبائي؛ النظاـ مضموف اةتيعاب من اجلبائية
 كبَتة لتأويالت رلاقا يًتؾ ما وىذا ،(اإلضافات التخفيضات، اإلعفاءات، :مثل) الضريبية والقواعد التشريعات تعقد .2

 والتعقيدات اإلهباـ من الكثَت وحتتوي ،غَت مًتابطةو  منيجمة غَت الضريبية التشريعات أف كما التطبيق، أثناء وخاصة

                                                           
 الوعي الضرييب ىو شعور ادلواطن بواجبو ضلو وطنو، وما يقتضيو ذلك من تضحيات مادية تعُت الدولة عسى مواجهة ما يسقى عسيها من أعباء. *
األنبار  )رلسة جامعةحتليل ظاهرة التهرب الضرييب ووسائل معاجلته يف النظام الضرييب العراقي ييرى مهدي حين اليامرائي، زىرة خضَت عباس العبيدي،  1

 . بتارؼ.135(، ص 2012، 9، العدد 4لسعسـو اقاتتاادية واقادارية، كسية اقادارة واقاتتااد، جامعة بغداد، عراؽ، اجملسد 
 .77ةسيماف عتَت، مرجع ةبق ذكره، ص  2
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 ؛1الضرييب والغش لستهرب رلاقا يًتؾ الذي األمر ،ثغراتوال
 والثابت منها، لستهرب حافزا ذلك فيكوف ادلكسف، عسى تشتد وطأهتا غلعل ةعرىا، وارتفاع الضرائب وتعدد كثرة إف .3

 منها؛ لستهرب مدعاة ذلك كاف كسما عبئها، وازداد الضريبة، ةعر ارتفع كسما نوأ
 حالة يف العقوبة معدؿ واطلفض القبض احتماقات تست فإذا ادلتهربُت، معاتبة يف القوانُت صرامة وعدـ ضعف .4

 .التهرب رائمج من مزيد باجتاه الطريق فتح إذل النهاية يف ىذا ةيؤدي والقبض، احملاكمة
 اإلدارية والفنيةاألسباب الفرع الثالث: 

 :2يسي ما العوامل ىذه ومن التهرب، يف تؤثر وفنية إدارية عوامل عدة توجد
 من العامة النفقات تزايد بيبب احلديث العار يف ضخمة باورة الضرائب وطأة اشتدت تدالضرييب:  العبء ثقل .1

 ناحية من الدوؿ معظم يف واقاتتاادية اقاجتماعية اليياةة أدوات من كأداة الضرائب ةتخداـا وبيبب ناحية،
 ادلعقوؿ احلد عن الضرييب العبء فزيادة الضرائب، وطأة زادت كسما كربأ بدرجة التهرب إذل ادلكسف وؽليل أخرى،

 .الضرائب دفع من التهرب زلاولة إذل يدفعو شلا بالظسم شعورا ادلكسف لدى يولد تد
 كاف عندما ادلاضي ففي تعقيدا، الضرييب النظاـ زاد كسما ادلكسف هترب فرص تزيد حيث: الضرييب النظام تعقد .2

 زلدودة التهرب يف ادلكسف فرص كانت ،جيةاخلار  ادلظاىر أةاس عسى يقدر الدخل خاصة وبافة الضرائب وعاء
 الطريق ىو ادلكسف تاريح أصبح أف بعد أما بيهولة، ادلظاىر ىذه تراتب أف ادلالية الدوائر بإمكاف كاف حيث

 يف دورا تؤدي الضريبة تقدير طرؽ فإف وكذلك ادلكسف، أماـ التهرب فرص زادت الضرائب تيمة لتقدير األةاةي
 أي إذل تيتند قا لتعسيمات اةتنادا جزافيا تقديرا تقدر الضريبة ةعر تقدير فيها ياعب اليت احلاقات ففي التهرب،

 شلا يدفعها اليت الضريبة صحة بعدـ ادلكسف يشعر دور أي لسقضاء يكن دل إذا وخاوصا ،ة(اإلدار  ديكتاتورية)نص
 أو النشاط ألوجو تبعا الضريبية ادلعامسة يف التمييز أةسوب اةتخداـ أدى كما هبا، اتتناعو لعدـ منها لستهرب يدفعو

 حتت الوتوع دوف الضرائب من التهرب فرص زيادة إذل ادلكسفُت بُت ادلعامسة يف ادلياواة وعدـ ادلشروعات أشكاؿ
 .القانوف طائسة

 الضرائب نطاؽ يف منو أكثر ادلباشرة غَت الضرائب نطاؽ يف عامة بافة التهرب فرص تقل حيث :الضريبة نوع .3
 ناحيةال ىذه من كبَتا اختالفا بينها فيما الدخل ضرائب سلتسف وكذلك الدخل، ضرائب خاصة وبافة ادلباشرة،

 التجارية ادلهن ضرائب نطاؽ يف نهاع ةالتجاري غَت ادلهن الضرائب نطاؽ يف عامة كقاعدة التهرب فرص تزيد فمثال

                                                           
 .237(، ص 1972دار النهضة العربية لسطباعة والنشر، بَتوت، )  ادلالية العامة والسياسة ادلاليةعبد ادلنعم فوزي،  1
 .169، 168(، ص 2000، 2، العدد 16) رلسة جامعة دمشق، كسية اقاتتااد، اجملسد  التهرب الضرييبخالد اخلطيب،  2



 األول: مفاهيم أساسية حول الضريبة والتهرب الضرييب الفصل
 

~ 23 ~ 
 

 بضريبة ادلكسفُت فأل احلقيقية، األرباح ضريبة يف عنها ادلقطوع الدخل ضريبة يف واضحة زيادة التهرب فرص وتزيد
 .األحياف غسبأ يف الدفاتر مبيك مسزمُت غَت ادلقطوع الدخل

 أماـ التهرب فرص تقسيل إذل أدى تد نبعادل منجز احل طريقة اةتخداـ أف ادلؤكد من: الضريبة حتصيل طرق .4
 أف كما بذلك، لسضريبة الفنية الظروؼ مسحت كسما الطريقة ىذه يف التوةع ضلو عاـ اجتاه وىناؾ ادلكسفُت،
 .الضريبة من التهرب إذل ادلكسف تدفع واجلباية التكسيف إجراءات

 والسياسية االقتصاديةاألسباب الفرع الرابع: 
 أوةاط بُت ضرييبال التهرب انتشار ميتوى عسى وادلكسف الدولة من كل هبا ؽلر اليت اقاتتاادية الظروؼ تؤثر

 :1التاليتُت النقطتُت يف الطرفُت لكال الظروؼ ىذه تسخيص وؽلكن دلكسفُت،ا
 و؛ئرخاًتات وف أوتات يف ويقل لسدولة، العاـ اقاتتااد هبا ؽلر اليت الكياد أوتات يف ضرييبال التهرب يزيد .1
 دفع من التهرب ضلو ادلكسف ميل أف صلد حيث ،الضرييب التهرب عسى بادلكسف اخلاصة اقاتتاادية الظروؼ تؤثر .2

 .صحيح والعكس ادلارل مركزه ةاء كسما يزيد الضريبة
لدولة حايسة الضرائب اليت نفقت اا ىاما يف التهرب الضرييب، فإذا أتسعب اليياةة اليت تتبعها الدولة دور كما 

يف وجوه نافعة فإف األفراد يشعروف أف ما يدفعونو يعود عسيهم بالفائدة وبالتارل يقل هترهبم من الضرائب ادلفروضة، جتبيها 
أما إذا بددت الدولة حايسة الضرائب يف وجوه قا تعود بالنفع عسى ادلواطنُت فإهنم ةيبذلوف تاارى جهدىم يف التهرب 

أي كسما رأى ادلواطن أف ضريبتو تيتغسها الدولة يف الااحل العاـ وتنشأ ادليتشفيات وادلاانع وادلدارس  الضريبة.من 
 .2وتقدـ خدمات أفضل، كسما التـز ادلواطن بدفع ما عسيو من ضريبة

 ادلطلب الثالث: طرق التهرب الضرييب
أشكاؿ التهرب الضرييب باختالؼ نوع النشاط ومهارة ادلتهرب، وتد أدى التفتح والتطور التكنولوجي وزيادة  دتتعد

ادليتعمسة  واألةاليب الطرؽ ىذه أبرز ومن ،ضرييبال التهرب يف ادلتبعة واألةاليب طرؽال طورتالتعامالت اقاتتاادية إذل 
 يف ذلك مايسي:  

 :حقيقية غري حماسبية معلومات تقدمي طريق عن التهرب .1
 سلالفة لسدفاتر ماطنعة وحيابات وةجالت دفاتر إذل اةتنادا ضرييب إترار تقدمي إذل ادلكسف بسجوء ذلك

                                                           
 .78ةسيماف عتَت، مرجع ةبق ذكره، ص  1
النزاىة ومكافحة الفياد، صنعاء، اجلمهورية مداخسة مقدمة لسمؤدتر الثاين لسشبكة العربية حوؿ تعزيز ) -واقع وتوصيات -التهرب الضرييبزلمد ةسيم وىبو،  2

 .8(، ص 2010جويسية  27 -26اليمنية، 
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 :1من التهرب الطريقة ذلذه العمسية األمثسة ومن النفقات، وزيادة اإليرادات من التقسيل هبدؼ. احلقيقية واليجالت
 البيع؛ أو الشراء فواتَت تغيَت أو اصطناع 
 أصال؛ موجودين غَت أي وعليُت شركاء عسى األرباح توزيع 
 نقدا؛ التيديد ويتم فواتَت، حترير دوف أي بيد يدا تتم اليت ادلبيعات لبعض ادلتعمد التناةي  
 شلنوحة؛ جتارية خاومات أو ميًتجعة دلبيعات الوعلي التيجيل 
 الزبوف مع بالتواطؤ احلقيقي ذتنها من بأتل ادلبيعات تيمة تيجيل. 
 :ادلمتلكات إخفاء طريق عن التهرب .2

 يكوف تد اإلخفاء وىذا ادلخزونات، مثل ادلمتسكات لبعض ادلتعمد اإلخفاء عسى التهرب من النوع ىذا يعتمد
 :2يسيما اجلبائي التهرب طرؽ من الطريقة ذلذه العمسية األمثسة ومن جزئي، أو كسي
 ادلوازية؛ اليوؽ يف ةرا وبيعها ادلخزونات من جزء إخفاء 
 ادلكسف تبل من ادلمارةة األنشطة بكل التاريح عدـ. 
 ون:القان استغالل طريق عن التهرب .3

 القانوفية، إذ يتم التهرب عن طريق ثغرات يعترب التحايل القانوين األةسوب األكثر اةتعماقا وتنظيما واألرتى تقن
من خالؿ اةتغالؿ بعض النقائص ادلوجودة يف النظاـ اجلبائي أو التجاري لااحل ادلكسف، وبذلك قا ييتطيع ادلشرع 

طرؽ التحايل  قاةتنباط واقاختااصاجلبائي فرض أي عقوبة عسى مرتكبيها، حيث ييتعُت ادلتهرب الضرييب بأىل اخلربة 
ت تانونية تيمح لسمكسف بالضريبة اقاةتفادة من مزايا ليس ويتجسى ذلك يف حاقاميتندين بذلك إذل ناوص تانونية، 

   :4ومن األمثسة احلية عن ذلك ،3لو احلق يف اقاةتفادة منها
 حتقيق عدة مداخيل يارح هبا يف عناوين سلتسفة إلخضاعها دلعادقات منخفضة؛ 
  احلاوؿ عسى امتيازات جبائية وشبو جبائية يف إطار الوكالة الوطنية لتدعيم( اقاةتثماراتAPSI ) أو الوكالة الوطنية

ليت مث القياـ بعد ذلك بالتنازؿ عن ىذه اقاةتثمارات لستهرب من تيمة الضريبة ا( ANSEJلتدعيم تشغيل الشباب )

                                                           
 .9اة، مرجع ةبق ذكره، ص صلنوي  1
 .80 -79ةسيماف عتَت، مرجع ةبق ذكره، ص  2

) مذكرة مقدمة ضمن متطسبات نيل شهادة  2001 -1111فعالية الرقابة اجلبائية وأثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر بوشرى عبد الغٍت،  3
 . 63(، ص 2010/2011ادلاجيتَت يف العسـو اقاتتاادية، ختاص مالية وبنوؾ، كسية العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت والعسـو التجارية، جامعة تسمياف، 

دلتطسبات نيل شهادة ماجيتَت يف العسـو اقاتتاادية، فرع التخطيط،  ) رةالة مقدمة وفقا  دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش حالة اجلزائرونادي رشيد،  4
 .43(، ص 2001/2002كسية العسـو وعسـو التييَت، جامعة اجلزائر، 
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 الدولة مبالغ ضخمة؛ خزينةتًتتب عسيها، شلا يفوت عسى 
 ىبة؛ أهنا عسى األصوؿ من ألصل بيع عمسية تيجيل  

 التهرب الضرييب آثارادلطلب الرابع: 
 أحد الضرييب التهرب ظاىرة وتعترب أغراضها، لتحقيق العامة اليسطات تيتخدمها مالية وةيسة الضريبة تعترب

 واقاجتماعية اقاتتاادية األوضاع تعكس اليت األىداؼ ىذه ألىدافها، الضريبة حتقيق مدى تبُت اليت الرئييية العوامل
 من احلد خالؿ من األىداؼ، ذلذه مالزمة تكوف الضرييب التهرب آثار فاف وبالتارل فيو، تفرض الذي لسبسد واليياةية

 .حتقيقها درجة
 اآلثار ادلاليةالفرع األول: 

 والنفقات، اإليرادات بُت التوازف اختالؿ بيبب العمومية، الدولة خزينة عسى ةسيب أثر الضرييب التهرب عن ينتج
عسى الوجو  ، ويًتتب عسى ذلك عدـ تياـ الدولة باإلنفاؽ العاـادلالية ادلوارد من ىاما جزءا الدولة عسى يفوت حبيث

 بدائل عن البحث إذل بالدولة يدفع شلا ،األكمل، وبالتارل تابح الدولة عاجزة عن أداء واجباهتا األةاةية اجتاه مواطنيها
 :1التالية الوةائل بإحدى ادلارل العجز ليد أخرى دتويسية

 اليوؽ دوف مقابل من اليسع واخلدمات يف  دوف التغطية، أي خسق نقود جديدة من عمسة البسد النقدي اإلصدار
 وبالتارل زيادة التضخم؛

  رفع ةعر الضريبة ادلفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض احلكومة عن النقص احلاصل نتيجة التهرب؛ 
  ةيطرة ادلديونية.غلعل الدولة حتت السجوء إذل القروض الداخسية واخلارجية، شلا 

 اآلثار االقتصاديةالفرع الثاين: 
 تعترب الضريبة أداة لستحكم يف النشاط اقاتتاادي من خالؿ دتويل وتوجيو األنشطة اقاتتاادية، ويؤدي التهرب

 :2وؽلكن حتسيل اآلثار اقاتتاادية لستهرب الضرييب كمايسيمن دفعها إذل إضعاؼ دور الدولة يف اجملاؿ اقاتتاادي، 
 التأثري على ادلنافسة: .1

 يقود التهرب الضرييب بإخالؿ بقواعد ادلنافية حيث تكوف ادلؤةيات ادلتهربة من دفع الضرائب أحين وضعية من
وذلك عن طريق اقاةتفادة من مبالغ  ادلؤةيات اليت تستـز بأداء واجباهتا الضريبية وخاصة عندما تكوف الضرائب مرتفعة،

وتقوية مكانتها يف اليوؽ، إضافة إذل حاوذلا عسى تكاليف منخفضة الضرائب غَت ادلقتطعة ومياعلتها يف التمويل 

                                                           
 يف العسـو ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيتَت ظاهرة التهرب الضرييب وانعكاساهتا على االقتصاد الرمسي يف اجلزائر، دراسة حالة والية تيارتقابد لزرؽ،  1

 .60(، ص 2011/2012اقاتتاادية، ختاص تييَت ادلالية العامة، كسية العسـو اقاتتاادية والتييَت والعسـو التجارية، جامعة أيب بكر بسقايد، تسمياف، 
2
 .81 -80بوشرى عبد الغٍت، مرجع ةبق ذكره، ص  
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تيمح ذلا بطرح أةعار منخفضة دتكنها من اتتناص الزبائن، وىو ما يؤدي إذل إزاحة ادلؤةيات األخرى وؼلسق جوا من 
 روعة.ادلنافية غَت ادلش

 التأثري على توجيه النشاط االقتصادي: .2
 نشطة اليت تكثر فيها ىذه الظاىرة، حيث يقـو ادلكسفوفيؤدي التهرب الضرييب إذل جذب عناصر اإلنتاج ضلو األ

باختيار النشاط بناءا عسى اعتبارات جبائية كمعدؿ الضرائب اخلاصة بالنشاط، وطريقة التحايل ودرجة احلياةية جتاه 
التهرب الضرييب وتوفر طرؽ التهرب من دفع الضريبة، ومدى إمكانية اقافالت من تبضة الرتابة اجلبائية وىو ما يوجو 

 لدولة يف توظيفها لسضريبة.  النشاط اقاتتاادي إذل وجهة تد قا ختدـ ةياةة ا
 التأثري على الصناعة الوطنية: .3

 اقاةتهالكي انفاتهم زيادة سىع يدفعهم شلا ادلتهربُت، أيدي يف ادلتاح النقد حجم زيادة إذل الضرييب التهرب يؤدي
 هامن الوطٍت اقانتاج زتاية إذل النامية الدوؿ يف ادلشرع ييعى واليت أحيانا واألجنبية ادليتوردة اليسع عسى اتباذلم وزيادة
 اطلفاض إذل يؤدي ما وىو نشأهتا، بداية يف الوطنية الاناعة تفتقده ما وىو والتنوع، اجلودة بعامل دتتعها نظَت وذلك
 .األجنبية اليسع منافية أماـ صمودىا من ويضعف ادلشروعات تسك ةَت عسى يؤثر مبا عسيها الطسب حجم

 اقاتتاادية التنمية يف واحلكومات الدولة مشاريع عرتسة إذل يؤدي الضرييب التهربيف األخَت ؽلكن القوؿ أف 
 .بالبسد والنهوض

 اآلثار االجتماعيةالفرع الثالث: 
 1:التالية اقاجتماعية اآلثار إحداث عسى الضرييب التهرب يعمل

 ؛الضرييب العبء توزيع عدالة عدـ مث ومن الضريبة عبء حتمل يف ادلكسف بُت ادلياواة عدـ .1
 ؛اجملتمع أفراد بُت التضامن روح إضعاؼ .2
 ؛اقاجتماعية الطبقات سلتسف بُت اقاجتماعية الفوارؽ تعميق .3
 .القطاع موظفي بُت( الرشوة ظاىرة)  اقاخالتي الفياد انتشار .4

 

                                                           
1

) رلسة العسـو اقاتتاادية وعسـو التييَت، كسية العسـو اقاتتاادية وعسـو  االقتصاديالتهرب الضرييب كأحد مظاهر الفساد وذلي بوعالـ، عجالف العياشي،  
  .156(، ص 2008، 8التييَت والعسـو التجارية، جامعة زلمد بوضياؼ، مييسة، العدد 
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 خالصة الفصل: 
 خيضع نقدية فريضة الضريبة أن استخلصنا ،والتهرب الضرييب للضريبة افاىمي ادل لإلطار تطرقنا خالل نم

 اقتصارىا من الضريبة أىداف تتطور  وقد اعتباريني، أو طبمعمني أشخاص كانوا سواء هبا قانونما ادلكلافني كافة ذلا
 مع بادلوازنة وذلك وسماسمة، اجتياعمة اقتصادية، أىداف لتحقمق كأداة استعياذلا إىل احلصملة ىدف حتقمق على
 وتقنمة إدارية إلجراءات وفقا يتم اإلجباري االقتطاع وىذا االقتصادي، النشاط يف وتدخلها الدولة وظمافة تطور

 أي الضريبة دين بتصافمة مرورا للضريبة اخلاضعة ادلادة تقدير من ابتداء تنافمذىا على بالسهر اجلبائمة اإلدارة تتكلف
 كافمة ضريبمة إيرادات حتصمل لضيان وذلك الدولة، لصاحل ادلكلف من ادلبلغ ىذا حتصمل إىل وصوال الضريبة قمية

 منواالدخار   واالستثيار االستهالك كتوجمو الضريبة فرض من ادلتوخاة الدولة أىداف وحتقمق العيوممة للخزينة
 .أخرى جهة من ادلكلف مصلحة ومراعاة جهة،

تنهك االقتصاد بصافة عامة والنظام خلصنا إىل أن التهرب الضرييب يعترب من أخطر الظواىر اليت  كيا
 بوأسبا الضرييب بصافة خاصة، حمث يعمق التطبمق اجلمد لو، ويقف حائال دون حتقمق األىداف ادلسطرة، وتتعدد

 فعالمة ومدىما خيتص بادلكلف بالضريبة  ، ومنهافينها ما ىو متعلق باإلدارة اجلبائمة من خالل تعقد اجراءاهتا
 النتمجة فإن الضرييب التهرب وراء السبب كانت مهيا أنو غري االقتصادي، الظرف وبطبمعة الضرييب، التشريع
 واالجتياعمة واالقتصادية، ادلالمة، :مستويات عدة على الظاىرة ىذه ختّلافها اليت السلبمة اآلثار يف وتتيثل واحدة،

 .والسماسمة
 يف األدوار من بالعديد تقوم اجلبائمة ادلصاحل من رليوعة أنشأ اجلبائ  ادلشرع فإن الظواىر، ىذه مثل اهبةجمل

 وىذا ما سنعاجلو يف الافصل التايل. اجلبائمة، الرقابة سهاأر  وعلى اإلطار ىذا



ماهية الرق ابة  الفصل الثاني: 
الجبائية وإطارها التنظيمي  

 والق انوني في الجزائر  
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 متهيد: 
لذي إن يف بيئة األنظمة الضريبية التصرحيية احلديثة، تعد الرقابة اجلبائية الفعل ادلقابل والضروري ذلذا النظام ا

عدم احرتام االلتزامات ، وكذلك واإلغفاالتالتصرحيات ومعاينة األخطاء و النقائص  خيول لإلدارة الضريبية مراقبة
فهي تشكل وسيلة فعالة تضمن مصلحة اخلزينة العمومية من جهة، ومن جهة اجلبائية من قبل ادلكلفني. وبذلك 

اهتم وسلوكاهتم أخرى لردع ادلكلفني وحتسيسهم بأن إدارة الضرائب ذات حضور دائم، وىذا ما ينعكس على تصرحي
  يب. لضرياجتاه التزامهم ا

اجلزائري حصر الرقابة اجلبائية يف إطار نظرا ألولوية الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب فإن ادلشرع 
وعليو  تشريعي وتنظيمي دقيق وواضح لينظم ويسري خمتلف إجراءاهتا ومراحلها، فضال عن التحكم يف آليات تطبيقها.

 سنستعرض يف ىذا الفصل يف سبيل اإلدلام جبوانب ادلوضوع ادلختلفة، ادلبحثني التاليني: 
  :اجلبائية من خالل التعرف على مفهوم الرقابة اجلبائية وأسباهبا، وكذلك إىل مبادئها ماىية الرقابة املبحث األول

 وأشكاذلا ادلختلفة.
 :اإلطار التنظيمي والقانوين للرقابة اجلبائية وذلك بإبراز خمتلف الوسائل اذليكلية والبشرية والقانونية  املبحث الثاين

 ادلخصصة للرقابة اجلبائية. 
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 الرقابة اجلبائية ماىيةادلبحث األول: 
، اؼبختلفة األىداؼ ة ؽبا دكر فعاؿ يف ربقيقفالرقاب أرباحها، تعظم أف تريداليت  اؼبؤسسة عمل من جزء الرقابة تعد

عماؽبا، كال زبتلف الرقابة اؼبالية يف اؼبؤسسة عن الرقابة اعببائية  أعمل اؼبؤسسة، كذلك بإعطاء نتائج فهي تقـو بتقييم 
كثَتا، فالرقابة اؼبالية يف اؼبؤسسة ربافظ على أمواؽبا، أما الرقابة اعببائية ربافظ على أمواؿ اػبزينة كربارب من خيتلسها. 

ىية الرقابة اعببائية من خالؿ مفهومها كأىدافها، كمبادئها كأشكاؽبا كبالتارل سنحاكؿ يف ىذا اؼببحث البحث عن ما
 اؼبختلفة.

 وأىدافها الرقابة اجلبائية ادلطلب األول: تعريف
 نبدأ اإلطار اؼبفاىيمي للرقابة اعببائية دبفهومها ككذا أىدافها كمايلي:

 الرقابة اجلبائية تعريف الفرع األول:
التعاريف  تعددت كتنوعتقبل التطرؽ إذل مفهـو الرقابة اعببائية ذبدر بنا االشارة إذل اؼبفهـو العاـ للرقابة، حيث 

اؼبرتبطة بالرقابة، رغم اربادىا يف اؼبعٌت، كما اختلفت كجهات نظر الكتاب يف ؾباؿ ربديد تعريف موحد كدقيق خيتص 
 بة ىي:برز التعريفات اؼبقدمة للرقاكمن أ بالرقابة،

  :الصادرة كالتعليمات اؼبرسومة للخطة كفقا يسَت شيء كل كاف إذا فبا التحقق": ىي الرقابةالتعريف األول 
 ."1تكرارىا كمنع تقوديها أجل من اػبطأ أك الضعف نواحي تبياف فهو موضوعها أما اؼبقررة، كالقواعد

 :عرؼ التعريف الثاين ( كل من قالة كىيكسGullet وHicks )  الرقابة على أهنا: " العملية اليت تسعى اإلدارة
من خالؽبا إذل التحقق من أف ما حدث ىو الذم كاف يفًتض أف حيدث كإذا دل حيدث ذلك فالبد من إجراء 

 ". 2التعديالت الالزمة
 :ات اؼبقدمة للرقابة اعببائية نلخصها فيمايليأما عن التعريف

  :من كالتحقق اعببائي القانوف مع يتالءـ دبا احملاسبية الكتابات ؿبتول تشخيص ىي " اعببائية الرقابةالتعريف األول 
 .3"اؼبقدمة التصرحيات ك اإلثباتات مع احملتول ىذا

 كل سجالت ككثائق كمستندات اؼبكلفُت بالضريبة فحص لتصرحيات ك " تعرؼ كذلك على أهنا: التعريف الثاين
شخصية طبيعية أك معنوية، كذلك بقصد التأكد من صحة اؼبعلومات اليت ربتويها  اػباضعُت ؽبا، سواء أكانوا ذك

                                                           
 .13(، ص 1998) مكتبة دار الثقافة، األردف،  الرقابة اإلدارية وادلالية على األجهزة احلكوميةضبدم سليماف،  1
 .17(، ص 1997) دار زىراف للنشر كالتوزيع، األردف،  مبادئ الرقابة اإلدارية ادلعايري، التقييم، التصحيحعبد الرضباف الصباح،  2

3Ahmed Hamini, L’audit comptable et financier (Edition Berti, Algérie, 2001), p 172. 
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 ."1م اعببائيةهتملفا
 :الوسيلة اليت سبكن اإلدارة اعببائية من التحقق بأف اؼبكلفُت ملتزمُت يف أداء " تعرؼ أيضا على أهنا التعريف الثالث

  ".2كاجباهتم كتسمح ؽبا بتصحيح األخطاء اؼبالحظة
 التحقق تقـو هبا اإلدارة اعببائية قصدؾبموع العمليات اليت هنا فبا سبق، ديكن بلورة مفهـو الرقابة اعببائية، على أ 

سية اليت ترمي إذل التملص من صحة كمصداقية التصرحيات اؼبكتتبة من طرؼ اؼبكلفُت، لغرض اكتشاؼ العمليات التدلي
 ب من دفع الضريبة كتقوديها.كالتهر 

 : أىداف الرقابة اجلبائيةالثاينالفرع 
كاؼبتمثلة  للرقابة اعببائية ديكننا استخالص بعض األىداؼ اليت تسعى إذل ربقيقها التعاريف السابقةمن خالؿ 

 :3يف
 كاألنظمة، للقوانُت للمكلفُت اؼبالية التصرفات ـبتلف كمسايرة مطابقة مدل من التأكد يف يتمثل :القانوين اذلدف .1

 عن بالضريبة اؼبكلفُت ؼبعاقبة كاحملاسبة اؼبسؤكلية مبدأ على اعببائية الرقابة تركز األخَتة، ىذه سالمة على صار كح لذا
 .اعببائية مهتمستحقا دفع من الضرييب للتهرب اوهنديارس ـبالفات أك اكبرافات أية

 كاليت تقدمها، اليت كاؼبعلومات اػبدمات خالؿ من الضريبية لإلدارة دكرا ىاما اعببائية الرقابة تؤدم: اإلداري اذلدف .2
 :التالية النقاط يف ربديدىا كديكن كاألداء، الفعالية زيادة يف ككبَت حيوم بشكل تساىم

 اعببائية على  ا، فبا يساعد اإلدارةهب تساعد الرقابة اعببائية على التنبيو إذل أكجو النقص كاػبلل يف التشريعات اؼبعموؿ
 ازباذ اإلجراءات التصحيحية؛

 آثارىا، كبالتارل  ا كتقييمهبربديد االكبرافات ككشف األخطاء، كىذا يساعد اإلدارة اعببائية يف اؼبعرفة كاإلؼباـ بأسبا
 ازباذ القرارات اؼبناسبة ؼبواجهة اؼبشكالت اليت تنجم عن ذلك؛

 .تسمح عملية الرقابة اعببائية بإعداد اإلحصائيات مثل نسب التهرب الضرييب 

                                                           
مي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية ) مداخلة مقدمة للملتقى العل حنو إطار مقرتح لتفعيل أليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار األزمة، حالة اجلزائركؽبي بوعالـ،  1

 .6(، ص 2009أكتوبر  21 -20كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
)مداخلة مقدمة  بالتطبيق على حالة اجلزائرترشيد الرقابة اجلبائية على قطاع البنوك وادلؤسسات ادلالية حلوكمت أعماذلا ونتائجها العياشي عجالف،  2

 21 -20رحات عباس، سطيف، للملتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة ف
 .3(، ص 2009أكتوبر 

) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص  ظل االصالح الضرييب تفعيل دور الرقابة اجلبائية يفكحلة عبد الغٍت،    3
 .86 -85(، ص 2012/ 2011اقتصاد كمالية دكلية، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة اؼبدية، 
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 أم كالسرقة، التالعب من العامة األمواؿ على احملافظة إذل اعببائية الرقابة دؼهت حيث :القتصاديوا ادلايل اذلدف .3
 زيادة كبالتارل العمومية، للخزينة أكرب إيرادات دخوؿ لضماف كىذا األشكاؿ، من شكل بأم ضياع كل من ضبايتها
 االقتصادية األىداؼ أف إذ للمجتمع، االقتصادية الرفاىية مستول زيادة إذل يؤدم فبا العاـ لإلنفاؽ اؼبتاحة األمواؿ
 .كاعبباية االقتصاد بُت اؼبركبة العالقة ضمن موجودة اعببائية للرقابة

 :يف يتمثل :االجتماعي اذلدف .4
 ذباه اجملتمع؛ كاجباتو كربمل أداء يف تقصَته أك كاإلمهاؿ، السرقة: مثل صورىا دبختلف اؼبموؿ اكبرافات ؿباربة 
 صبيع كقوؼ يف كاؼبتمثل لالقتطاعات أساسي مبدأ بإرساء كىذا بالضريبة، اؼبكلفُت بُت اعببائية العدالة ربقيق 

 .الضريبة أماـ اؼبساكاة قدـ على اؼبكلفُت
 ادلطلب الثاين: أسباب إجراء الرقابة اجلبائية ومبادئها
 تتمثل أسباب الرقابة اعببائية كمبادئها فيمايلي:

 أسباب إجراء الرقابة اجلبائية الفرع األول:
اػبزينة  ىناؾ عدة أسباب دعت إذل ضركرة إجياد نظاـ رقايب يقـو دبراقبة تصرحيات اؼبكلفُت كاغبفاظ على حقوؽ

 :1، كنلخصها فيمايليالعمومية كمراقبة تنفيذ التشريعات اعببائية
 حرية ادلكلف بالضريبة يف التصريح مبداخيلو .1

تقدًن  سمح للمكلف بالتصريح دبداخيلو من تلقاء نفسو من خالؿاغبديثة أنظمة تصرحيية ت ظمة اعببائيةدبا أف األن
لإلدارة اعببائية باعتبارىا أساس لتحديد الوعاء الضرييب كيفًتض أهنا صحيحة ما دل  بنشاطو كمداخيلواؼبعلومات اؼبتعلقة 

لتصرحيات كالتأكد من صحتها كمطابقتها ؼبا ىو يثبت العكس، كللتأكد من ذلك كجدت الرقابة اعببائية ؼبراقبة ىذه ا
 موجود يف اغبقيقة.

 زلاربة التهرب الضرييب .2
 يسعى بعض اؼبكلفُت بالضريبة إذل التهرب من دفعها عن طريق التحايل بشىت الطرؽ اؼبختلفة، باإلضافة إذل

، لذلك دعت الضركرة إذل كجود آلية رقابية هتدؼ إذل احملافظة على قياسهاكتوسع نطاقها كصعوبة  الظاىرةضخامة ىذه 
 حقوؽ اػبزينة من خالؿ ؿباربة التهرب الضرييب. 

 
 

                                                           
 .92 -91بوشرل عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  1



 يف اجلزائر وإطارىا التنظيمي والقانوين الرقابة اجلبائيةماىية الفصل الثاين: 
 

~ 33 ~ 
 

 مبادئ الرقابة اجلبائيةالفرع الثاين: 
الضرييب بغرض  هتدؼ الرقابة اعببائية إذل احملافظة على األمواؿ العامة من الضياع دبختلف أشكالو كخاصة التهرب

إيرادات اػبزينة العمومية كتوجيهها لتحقيق أىداؼ الدكلة اؼبنشودة، كلكي تؤدم الرقابة اعببائية كظائفها البد من زيادة 
 :1توفر اؼببادئ األساسية ؽبا كاؼبتمثلة يف

 إقامة نظام ضرييب زلكم: .1
اجملتمع  التشريعية يف يعترب النظاـ الضرييب من بُت اؼبقومات األساسية للرقابة اعببائية حيث تنعكس نوعية السلطة

على التشريعات اليت تسنها بصفة عامة كمن بينها النظاـ الضرييب، كلذلك فإف تطبيق الرقابة اعببائية يتطلب كجود نظاـ 
 ضرييب فعاؿ كىذا من خالؿ:

 ة تبسيط صياغة التشريع الضرييب حىت يتسٌت للمكلفُت فهمو، إذ جيب أف تكوف القوانُت كالنصوص التشريعية كاضح
كسهلة األسلوب، إضافة إذل إدراج مذكرات توضيحية للقوانُت كالنصوص التشريعية بلغة بسيطة كسهلة يف متناكؿ 
عامة اؼبكلفُت بالضريبة للتقليل من إحساسهم بتعقد التشريع الضرييب كاقتناعهم بو فبا يؤدم هبم إذل االلتزاـ 

 بواجباهتم الضريبية كعدـ التهرب منها.
  الضريبية كذلك بتطبيق العدالة األفقية كيقصد هبا أف تتم معاملة اؼبكلفُت اؼبتساكيُت يف الدخل كاغبالة ربقيق العدالة

االجتماعية كاالقتصادية معاملة ضريبية متساكية، ككذلك ذبسيد العدالة العمودية كاليت تقتضي اختالؼ اؼبعاملة 
 تلفة.الضريبية للمكلفُت الذين حيتلوف مراكز مالية كاجتماعية ـب

 ترقية وتطوير اإلدارة اجلبائية: .2
مستول  إف التشريع الضرييب ال يكفي حملاربة التهرب الضرييب ما دل يرفق بإدارة جبائية فعالة، كاليت جيب توفرىا على

على يفتها الالزمة، كاليت سبكنها من أداء كظعاؿ من التطور كالكفاءة إضافة إذل توفرىا على االمكانيات البشرية كاؼبادية 
أحسن كجو، إال أف اليد العاملة ال تفي بالغرض إذا دل تكن ذات خربة ككفاءة يف اؼبيداف كلذلك فمن الضركرم العمل 
على الرفع من كفاءة اؼبوظفُت كتكوين إطارات متخصصة يف ؾباؿ الضرائب كالرقابة اعببائية، إضافة إذل إجراء تربصات 

اليت يشهدىا النظاـ اعببائي، كما تتمثل  مج تكوينية تتماشى مع التجديداتؼبوظفي كأعواف اإلدارة اعببائية ككضع برا
االمكانيات اؼبادية يف توفَت الشركط األساسية لإلدارة اعببائية من أماكن عمل مالئمة تعطي انطباعا جيدا لدل اؼبوظفُت، 

ز موظفي اإلدارة اعببائية من خالؿ رفع إضافة إذل توفَت أجهزة االعالـ اآلرل ككسائل االتصاؿ اغبديثة، كما ينبغي ربفي
   أجورىم كتوفَت اػبدمات الالزمة ؽبم.
                                                           

1Michel Bovier, Marie Christine, l’administration fiscale en France ( PUF, Parie, 1988),  p 48. 
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 ادلطلب الثالث: أشكال الرقابة اجلبائية
 ىذا ما يوضحو الشكل التارل: إف الرقابة اعببائية للتصرحيات اعببائية تأخذ عدة أشكاؿ متتابعة كمتكاملة ك

 (: أشكال الرقابة اجلبائية10الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 الرقابة العامة أو الشاملة الفرع األول:
 كالرقابة الشكلية الرقابة كمها ،يتم التمييز بُت نوعُت من الرقابة لتم على مستول مفتشية الضرائب كيف ىذا اؼبستو ت

 الرقابة من النوعُت هبذين القياـ كيتم بالضريبة، اؼبكلفُت تصرحيات كفحص دبراقبة اؼبفتشية رئيس يقـو ثحي الوثائق، على
 .حولو كخاصة عامة بأحباث القياـ يتم كال اؼبكلف، نشاط مقر إذل التنقل بدكف اعببائية

 Le contrôle formelالرقابة الشكلية:  .1
 ـبتلف تشمل كاليت اؼبكلف، طرؼ من اؼبقدمة التصرحيات ؽبا زبضع رقابية عملية أكؿ الشكلية الرقابة تعترب
 تقدًن كيفية من التأكد أم للتصرحيات، اؼبكلفُت تقدًن أثناء اؼبرتكبة اؼبادية األخطاء تصحيح إذل هتدؼ اليت التدخالت

(الرقابة العامة )الشاملة  

 أشكال الرقابة اجلبائية

 الرقابة ادلعمقة

الرقابة 
 الشكلية

الرقابة 
على 
 الوثائق

لتحقيق ادلعمق ا
يف الوضعية 

 اجلبائية الشاملة 

التحقيق 
ادلصوب 

يف 
 احملاسبة 

التحقيق 
يف 

 احملاسبة

 على مستوى نيابة ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائيةتتم  تتم على مستوى مفتشية الضرائب

 113سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر: 
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 معلومات من تتضمنو ما بُت مقارنة أم إجراء دكف الشكلية الناحية من التصرحيات تتضمنها اليت كاؼبعلومات اؼبعطيات
 .1اعببائية اإلدارة عليها تتوفر اليت كتلك

 فبارسة كافؼب كالتابعة االختصاص دائرة يف الضرائب مفتشية مستول على عموما اعببائية الرقابة من النوع ىذا يتم
 اعببائية الرقابة أنواع لباقي أكذل ككخطوة سبهيدية كمرحلة كتعترب سنة، كل هبا القياـ كيتم للضريبة، اػباضع النشاط
 : 3كتشمل ؾبموع التدخالت اليت هتدؼ إذل .2األخرل

 4التأكد من ىوية اؼبكلف بالضريبة كعنوانو، ككذا ـبتلف العناصر اليت تدخل يف ربديد الوعاء الضرييب، كفق مايلي: 
 بطاقة التجارم، السجل :التالية كاؼبستندات الوثائق من نسخة على جبائي ملف كل حيتوم أف جيبادلكلف:  -

 .اؼبكلف مراسالت كل عن فضال اإلحصائية، البطاقة بالوجود، التصريح شهادة اإلقامة، شهادة اؽبوية، إثبات
 الضرائب، كملخصات دبجموع اػباصة كالثالثية الشهرية كالتصرحيات اعببائي، التعريف بطاقة توفر جيب :النشاط -

 .سنة لكل األعماؿ أرقاـ
 كما احملددة، آجاؽبا يف كالثالثية الشهرية التصرحيات إيداع أف من التأكد األخطاء اؼبادية احملتملة من خالؿ تصحيح 

 فضال اغبسابية، العمليات يف أخطاء كجود كبدكف التصرحيات يف مدكنة اغبسابية العمليات أف أيضا من التأكد يتم
دكف تصحيح ما صرح بو ، اؼبتعلقة هبا اػبانة خيص بياف كل كاف صحيحة، اػبانة يف إليها اؼبشار أف البيانات على

 اؼبكلف.
  كشف اؼبعلومات أك العناصر اؼبهملة كتكليف يف حالة االستحقاؽ اؼبكلف بالضريبة بتصحيح األخطاء كاؽبفوات

  اليت ربتويها التصرحيات.
 Le contrôle sur pièces الرقابة على الوثائق:  .2

 تقـو يتكال ،الضرائب مفتشيات مستول على تتم اليت الوثائق على الرقابة يف الشكلية للرقابة اؼبوالية اؼبرحلة تتمثل
 اليت كالوثائق اؼبعلومات دبختلف مقارنتها خالؿ من اؼبكلفُت، طرؼ من اؼبكتتبة اعببائية للتصرحيات شامل فحص بإجراء

 5.اػباصة ملفاهتم من انطالقا اعببائية، اإلدارة حبوزة ىي

                                                           
 .18حيي ػبضر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .7، مرجع سبق ذكره، ص حنو إطار مقرتح لتفعيل أليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار األزمة، حالة اجلزائركؽبي بوعالـ،  2
) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف علـو التسيَت، فرع  نظام ادلعلومات ودوره يف تفعيل الرقابة اجلبائية، حالة اجلزائرالعثماين مصطفى،  3

 .167 -166(، ص 2008مالية كؿباسبة، معهد العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي الدكتور حيي فارس، اؼبدية، أكتوبر 
 .103كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص   4

 .124سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص   5
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 اعببائية اإلدارة تراقب حيث اعببائية اإلجراءات قانوف يف عليها منصوص أنو الرقابة من النوع ىذا حوؿ إبرازه ديكن ماك  
 اؼبعنية ؽبيئاتكا اؼبؤسسات على يتعُت حيث ،إتاكة أك رسم أك حق أك ضريبة كل لتحديد اؼبستعملة األعماؿك  التصرحيات

 يهدؼ الرقابة من النوع ىذا إف .1عليها تتوفر اليت احملاسبية لوثائقاك  الدفاتر طلبها، على بناء اعببائية لإلدارة تقدـ أف
 : 2إذل
 ؛للربح اؼبختلفة اؽبوامش ك اؼبعدالت ك اغبسابات يف األخطاء اكتشاؼ 
 ؛سنة كل للمكلف اؼبالية الوضعية معرفة 
 ؛الضرائب مفتشية لدل معلومات من متوفر ىو ما مع باؼبقارنة التصرحيات مصداقية مراقبة 
 اؼبعمقة للرقابة اؼبقًتحُت اؼبكلفُت قاعة إعداد. 

كيف حالة كجود نقاط غامضة أك مبهمة من طرؼ اؼبراقب حيق لو أف يطلب بعض اؼبعلومات كالتربيرات من طرؼ اؼبكلف 
 : 3بالضريبة، كيتم ذلك على مرحلتُت مها

  :الضرائب، ديكنو أف يطلب من اؼبكلف بالضريبة إمداده دبوجب اؼبهاـ كاالمتيازات اؼبخولة ؼبفتش طلب ادلعلومات
ببعض اؼبعلومات حوؿ النقاط اليت احتوهتا التصرحيات اؼبقدمة، كقد يتخذ ىذا الطلب الصيغة الشفوية أك الكتابية، 
كمثل ىذا اإلجراء من شأنو أف يساىم يف إرساء نوع من اغبوار بُت الطرفُت، كيف حالة عدـ استجابة اؼبكلف 

 ب، فإنو ال يلـز بعقوبة بل على اإلدارة ارساؿ طلب كتايب تطلب فيو التوضيحات الالزمة.للطل
 :عندما يرفض اؼبكلف بالضريبة اإلجابة على الطلب الشفوم، أك ؼبا يكوف اعبواب ديثل الرفض  طلب التوضيحات

ألنو يضفي طابع اإللزامية أكثر  عن كل أك جزء من النقاط اؼبطلوب تقدديها، يتعُت على اؼبفتش أف يعيد طلبا كتابيا
ليبُت بشكل صريح النقاط اليت يراىا ضركرية للحصوؿ عل التربيرات كالتوضيحات الالزمة بتقدًن أدلة على صحة 

 ( يوما من تاريخ الطلب.30اؼبقدمة كىذا خالؿ ثالثوف ) التصرحيات
 من النوع هبذا اؼبكلفُت اعببائية االدارة أعواف كفاءة عدـ ىو الرقابة من النوع ىذا فعالية يعًتض ما أىم أف غَت

 للسلطات الدقيقة اؼبتابعة غياب إضافة أخرل، جهة من فحصها الواجب التصرحيات تعدد ككثرة جهة، من الرقابة
 .الوصية

 
                                                           

 منو. 1الفقرة  18، اؼبادة 2014، قانون اإلجراءات اجلبائيةاؼبديرية العامة للضرائب،   1
 .7، مرجع سبق ذكره، ص رحنو إطار مقرتح لتفعيل أليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار األزمة، حالة اجلزائكؽبي بوعالـ،  2
) مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف علـو التسيَت، زبصص  مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية   لياس قالب ذبيح، 3

 .23(، ص 2010/2011ؿباسبة، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة فبد خيضر، بسكرة، 
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 : سلطط الرقابة على الوثائق(02)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة ادلعمقة الفرع الثاين:
تواجد  بأماكن خبالؼ الرقابة اعببائية الشاملة، تتمثل الرقابة اعببائية اؼبعمقة يف التدخالت اؼبباشرة لألعواف احملققُت

اؼبكتتبة  من طرفهم، كما يتم هتدؼ ىذه التدخالت إذل التأكد من صحة كنزاىة التصرحيات إذ  نشاطات اؼبكلفُت،
الكشف ديسها التقادـ حملاكلة  ( سنوات دل04كىذا ألربعة ) الفحص اؼبيداين للدفاتر كالوثائق احملاسبية مع تربيراهتا الالزمة

 كتتمثل الرقابة اعببائية اؼبعمقة يف: .1 عن احتماالت التهرب الضرييب
 احملاسيب قيق حالتVC؛ 
 قيق اؼبعمق جململ الوضعية اعببائية حالتVASFE؛ 
 (2010قيق اؼبصوب يف احملاسبة ) مت استحداثو دبوجب قانوف اؼبالية التحVCP. 

                                                           
1 Michel Bovier, Marie Christine, op cit, p 47.  

 الرقابة على الوثائق

 عدم وجود نقائص وجود نقائص

جتاوزات وإغفالت خطرية 
صعوبة حتديد الضرر اجلبائي 
اكتشاف هترب ضرييب 

اقرتاح تقدمي ادللف 
اجلبائي على الرقابة 

 اجلبائية ادلعمقة

نقائص مستخرجة 
فوارق مكتشفة 

 

حيفظ ادللف يف 
 مكانو

طلب معلومات  
وتوضيحات من أجل 

 التسوية اجلبائية

 .23لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص  ادلصدر:
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  La vérification de comptabilité:التحقيق احملاسيب .1
 تعريف التحقيق يف احملاسبة: /أ 

 اؼبكلفُت طرؼ من اؼبكتتبة اعببائية التصرحيات مراقبة إذل الرامية العمليات ؾبموعة احملاسبة يف التحقيق يعٍت
 اؼبكتتبة اعببائية التصرحيات مراقبة منها يستهدؼ اليت العمليات ؾبموعة كذلك أنو"  احملاسبة يف التحقيقكيعٍت ، 1ةبالضريب

 الدفاتر إال معلوماتية بطريقة كانت كلو حىت حفظها طريقة كانت مهما( ؿباسبتو كفحص بالضريبة اؼبكلف طرؼ من
 ".2مصداقيتها مدل معرفة يتسٌت حىت كغَتىا اؼبادية اؼبعطيات مع تطابقها مدل من كالتأكد (قانونا الواجبة التجارية

كعليو فالتدقيق يف احملاسبة يهدؼ إذل التأكد من صحة كصدؽ التصرحيات اؼبكتتبة دبقارنتها مع ـبتلف اؼبعطيات اؼبتاحة 
للذين يعنيهم الفحص احملاسيب االلتزاـ دبسك الدفاتر كالوثائق احملاسبية اليت أكد عليها لذلك يتبُت كالوثائق الثبوتية. 

 .3القانوف التجارم كاعببائي، فبغياب ىذه الوثائق كاؼبلفات ال يكوف للتحقيق اعببائي معٌت
 شروط التحقيق يف احملاسبة:  /ب 

 التحقيق، من النوع ىذا إجراء كخالؿ قبل كاحًتامها مراعاهتا جيب اليت الشركط من صبلة اعببائي اؼبشرع كضع
 :4التالية العناصر يف تلخيصها كندي
 طرؼ من معاكس طلب حالة يف عدا ما اؼبكاف، بعُت احملاسبية كالوثائق احملاسبية الدفاتر يف التحقيق يتم أف جيب 

 اؼبصلحة؛ طرؼ من قانونايتم إقرارىا  قاىرة قوة حالة يف أك اؼبصلحة، كتقبلو كتابيا يوجو بالضريبة، اؼبكلف
 ال من طرؼ أعواف اإلدارة اعببائية الذين ؽبم رتبة مفتش على األقل؛كن إجراء التحقيقات يف احملاسبة إال دي 
 سوكة بواسطة أنظمة سبارس اإلدارة حق الرقابة مهما كاف السند اؼبستعمل غبفظ اؼبعلومات، كإذا كانت احملاسبة فب

ديكن أف تشمل اؼبراقبة ؾبمل اؼبعلومات كاؼبعطيات كاؼبعاعبات اليت تساىم بصفة مباشرة أك غَت مباشرة  اإلعالـ اآلرل
 يف تكوين النتائج احملاسبية أك اعببائية؛ 

 ماكإ بالضريبة، اؼبكلف ملك اآلرل اإلعالـ زاتذبهي باستعماؿ اؼبكاف عُت يف إما التحقيق عمليات تتم أف ديكن 
 أف بالضريبة اؼبكلف على جيب اغبالة ىذه كيف بالضريبة، اؼبكلف من صريح طلب على بناء اؼبصلحة، مستول على
  اآلرل؛ اإلعالـ بواسطة اؼبعدة احملاسبة تأسيس يف استعملت اليت كالدعائم النسخ كل اإلدارة تصرؼ ربت يضع

                                                           
1
 منو. 1الفقرة  20، مرجع سبق ذكره، اؼبادة  قانون االجراءات اجلبائية  
2
 .13، ص 2013 ، ميثاق ادلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابةاؼبديرية العامة للضرائب،  
3
 .167لعثماين مصطفى، مرجع سبق ذكره، ا 
4
 منو. 20، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون اإلجراءات اجلبائية 
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 أك إرساؿ طريق عن مسبقا، بذلك بالضريبة اؼبكلف إعالـ دكف احملاسبة يف ربقيق أم راءإج يف الشركع ديكن ال 
 أف على ؿباسبتو، يف احملقق اؼبكلف ككاجبات حقوؽ دبيثاؽ مرفقا بالوصوؿ إشعار مقابل بالتحقيق إشعار تسليم

 اإلشعار؛ ىذا استالـ تاريخ من بتداءا أياـ(  10)  عشرة مدتو للتحضَت، أدىن أجل من يستفيد
 التحقيق يتم اليت كالفًتة تدخل أكؿ كساعة تاريخ ككذا احملققُت، كرتب كأظباء ألقاب بالتحقيق اإلشعار يبُت أف جيب 

 طائلة ربت صراحة، يشَت كأف عليها االطالع الواجب الوثائق ككذا اؼبعنية كاألتاكل كالرسـو رائبكالض كاغبقوؽ فيها
 الرقابة؛ عملية إجراء أثناء اختياره من دبستشار يستعُت أف يستطيع بالضريبة اؼبكلف أف اإلجراء، بطالف

 بذلك؛ بالضريبة اؼبكلف إعالـ جيب احملققُت استبداؿ حالة يف 
 الوثائق كجود من التأكد أك لالستغالؿ الطبيعية للعناصر اؼبادية اؼبعاينة إذل ترمي مفاجئة مراقبة حدكث حالة يف 

 ؛اؼبراقبة عمليات بداية عند احملاسبة يف بالتحقيق اإلشعار يسلم كحالتها، احملاسبية
 سابقا؛ اؼبذكور التحضَت أجل مركر بعد إال اؼبوضوع حيث من احملاسبية الوثائق فحص يف البدء ديكن ال 
 حملاسبية، كالوثائق ا الدفاتر خيص فيما اؼبكاف، عُت يف التحقيق مدة تستغرؽ أف ،اإلجراء بطالف طائلة ربت ديكن، ال

 : ( أشهر فيما خيص03ة )أكثر من ثالث
دج بالنسبة لكل سنة مالية ؿبقق  1.000.000 يتجاكز ال السنوم أعماؽبا رقم كاف إذا اػبدمات تأدية مؤسسات -

 فيها؛
مالية ؿبقق  سنة لكل بالنسبةدج  2.000.000 يتجاكز ال السنوم أعماؽبا رقم كاف إذا، األخرل اؼبؤسسات كل -

 فيها؛
( أشهر بالنسبة للمؤسسات اؼبذكورة أعاله، إذا كاف رقم أعماؽبا السنوم ال يفوؽ، على 6ىذا األجل إذل ستة ) ديدد -

 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ؿبقق فيها؛10.000.000دج ك  5.000.000التوارل 
 .كاحدة سنة األخرل، اغباالت صبيع يف اؼبكاف، بعُت التحقيق مدة تتجاكز أال جيب -
 طرؼ من اؼبقدمةرائض كالع اؼبالحظات يف بالتحقيق قيامها عند اؼبكاف عُت يف الرقابة دبدة مقيدة غَت اإلدارة إف 

عُت اؼبكاف تطبق من اؼبراقبة ب ال ذلك، على كعالكة اؼبكاف، عُت يف التحقيق عمليات انتهاء بعد بالضريبة اؼبكلف
قانونا، أك إذا قدـ اؼبكلف بالضريبة معلومات غَت كاملة أك احملددة أعاله، يف حالة استعماؿ مناكرات تدليسيو مثبتة 

 ؛19صحيحة أثناء التحقيق أك إذا دل يرد يف اآلجاؿ على طلبات التوضيح أك التربير اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 رسـو عندما ينتهي التحقيق يف احملاسبة اػباص بفًتة معينة، بالنسبة لضريبة أك رسم أك ؾبموعة من الضرائب أك ال

كباستثناء ما إذا كاف اؼبكلف بالضريبة قد استعمل مناكرات تدليسيو أك أعطى معلومات غَت كاملة أك خاطئة خالؿ 



 يف اجلزائر وإطارىا التنظيمي والقانوين الرقابة اجلبائيةماىية الفصل الثاين: 
 

~ 40 ~ 
 

، التحقيق، ال ديكن لإلدارة أف تشرع يف ربقيق جديد لنفس التقييدات اغبسابية بالنسبة لنفس الضرائب  كالرسـو
 كبالنسبة لنفس الفًتة؛

  يثبت عدـ تقدًن احملاسبة دبحضر يدعى دبوجبو اؼبكلف بالضريبة للتوقيع عليو حضوريا، كما يكوف موضوع إعذار
( أياـ، كما يذكر الرفض احملتمل 8يدعى من خاللو اؼبكلف بالضريبة لتقدًن احملاسبة يف أجل ال يزيد عن شبانية )

 للتوقيع على احملضر.
 التحقيق ادلصوب يف احملاسبة:  .2

 تعريف التحقيق ادلصوب يف احملاسبة:  /أ 
 لسنة اؼبالية قانوف ضمن مؤخرا استحداثها مت اليت اعببائية الرقابة طرؽ من طريقة ىو احملاسبة يف اؼبصوب لتحقيقا

 .1جراءاتاإل حيث من العادم احملاسبة يف التحقيق عن خيتلف ال كىو ، 2010
لنوع أك عدة أنواع من الضرائب، لفًتة كاملة أك عبزء منها غَت  ىو عبارة عن ربقيق يف ؿباسبة اؼبكلفُت بالضريبة

 .2متقادمة، أك ؾبموعة العمليات أك اؼبعطيات احملاسبية اؼبتعلقة بفًتة تقل عن سنة جبائية
 شروط التحقيق ادلصوب يف احملاسبة:  /ب 

3يلي كما كىي ،حًتامهاكا عاهتارام جيب اليت الشركط من عبملة التحقيق من النوع ىذا خيضع
: 

 التوضيحية كالوثائق احملاسبية الوثائق تقدًن التحقيق، ىذا أثناء معهم احملقق بالضريبة اؼبكلفُت من يطلب أف ديكن 
 اؼبتعلقة كاألتاكل كالرسـو ضرائبكال باغبقوؽ اؼبرتبطة التسليم أك الطلبيات ككصوؿ كالعقود الفواتَت غرار على

 بالتحقيق؛
 بالضريبة؛ اؼبكلف ؿباسبة جململ كنقدم معمق فحص حاؿ بأم التحقيق ىذا عن ينتج أف ديكن ال 
 كالعقود الفواتَتغرار  على عادية توضيحية كثائق تقدًن سول التحقيق، ىذا أثناء بالضريبة، اؼبكلفُت من يطلب ال 

 التسليم؛ أك الطلبيات ككصوؿ
 سابقا؛ اؼبذكور العاـ التحقيق يف اؼبطبقة القواعد لنفس احملاسبة يف اؼبصوب التحقيق خيضع 
 إرساؿ طريق مسبقا، عن بذلك بالضريبة اؼبكلف إعالـ دكف احملاسبة يف اؼبصوب التحقيق إجراء يف الشركع ديكن ال 

 ؿباسبتو، يف احملقق بالضريبة كالتزامات اؼبكلفأك تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصوؿ مرفقا دبيثاؽ حقوؽ 

                                                           
 .134سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره،  1
 .13، مرجع سبق ذكره، ص ميثاق ادلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة 2
 مكرر منو. 20، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون اإلجراءات اجلبائية  3
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 اإلشعار؛ ىذا استالـ تاريخ من ابتداء أياـ،( 10) عشرة مدتو للتحضَت، أدىن أجل من يستفيد أف على
  جيب أف يشمل اإلشعار بالتحقيق، باإلضافة إذل العناصر اؼبشًتطة أثناء التحقيق يف احملاسبة اؼبذكورة سابقا، توضيح

 طابع التصويب يف التحقيق كما جيب إعالمو بطبيعة العمليات احملقق فيها؛
 شهرين؛ من أكثر كالوثائق الدفاتر يف اؼبكاف، عُت يف التحقيق مدة تستغرؽ أف ،اإلجراء بطالف طائلة ترب ديكن ال 
 بإعادة اإلشعار ميتسل تاريخ من ابتداء قبولو، أك مالحظاتو إلرساؿ يوما،( 30) ثالثُت بأجل بالضريبة اؼبكلف يتمتع 

 التقوًن؛
 إذل كالرجوع الحقا احملاسبة يف اؼبعمق التحقيق جراءإ إمكانية من اعببائية اإلدارة سبنع ال اؼبصوب التحقيق فبارسة إف 

 عند اؼبتمم التقييم إلعادة نتيجة هبا اؼبطالب اغبقوؽ االعتبار بعُت تأخذ أف جيب كلكن ،راقبةاؼب فيها سبت اليت الفًتة
 .اؼبصوب التحقيق

 La vérification Approfondie de situation fiscaleالتحقيق ادلعمق جململ الوضعية اجلبائية:  .3

ensemble 
 تعريف التحقيق ادلعمق جململ الوضعية اجلبائية: /أ 

 كن ألعواف اإلدارة اعببائية أف يشرعوا يف التحقيق اؼبعمق يف الوضعية اعببائية الشاملة لألشخاص الطبيعيُتدي
عندما تكوف لديهم التزامات اعبزائر أـ ال، طن جبائي يف و بالنسبة للضريبة على الدخل اإلصبارل، سواء توفر لديهم م

 .1متعلقة هبذه الضريبة
 : التحقيق ادلعمق جململ الوضعية اجلبائيةاذلدف من إجراء  /ب 

 اؼبالية كالذمة جهة، من هبا اؼبصرح اؼبداخيل بُت اغباصل االنسجاـ من احملققوف األعواف يتأكد التحقيق، ىذا يف
 عندما التحقيق هبذا القياـ ديكن كما أخرل، جهة من اعببائي اؼبقر أعضاء معيشة لنمط اؼبكونة كالعناصر اؼبالية كاغبالة
 .2الضريبة من متملصة مداخيل أك أنشطة كجود جبائيا ؿبصي غَت لشخص اؼبعيشة منط كعناصر اؼبلكية كضعية تظهر

 
 
 
 

                                                           
1
 منو. 1الفقرة  21، اؼبادة نفس اؼبرجع السابق  
2
 منو.1الفقرة  21نفس اؼبرجع؛ اؼبادة  
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 ادلبحث الثاين: اإلطار التنظيمي و القانوين للرقابة اجلبائية يف اجلزائر
 تعترب الرقابة اعببائية أداة فعالة لضماف امتيازات اػبزينة العمومية، ؽبذا قد حدد القانوف اعببائي إطار تشريعي
كتنظيمي للرقابة اعببائية، كأسند لإلدارة اعببائية صالحيات كسلطات كاسعة تسمح ؽبا بقياـ مهمتها يف شركط قانونية 
ؿبددة، ككما طالب اؼبكلفُت بالضريبة بعدة التزامات كيف اؼبقابل منح ؽبم عدة ضمانات من أجل ضبايتهم من تعسف 

 ليو بالتفصيل من خالؿ ىذا اؼببحث.اإلدارة كالتجاكزات احملتملة. كىذا ما سنتطرؽ إ
 ادلطلب األول: الوسائل اذليكلية ادلكلفة بالرقابة اجلبائية

 كألف اؼبهمة، ىذه كتعقد كتشعب لطبيعة راجع كىذا بالسهلة، ليست اعببائية الرقابة مصاحل تؤديها اليت اؼبهمة إف
 ألم اؼبالية كاألدكات اؼبوارد أىم بأحد كارتباطها الواقع، أرض على الوقائع أقرهتا ملحة ضركرة تعترب اعببائية الرقابة عملية

 منظم ىيكلي ـبطط إعداد لزاما  كاف األخرل، األىداؼ كباقي األىداؼ ىذه ربقيق يتسٌت كحىت كاف، اقتصاد
 للرقابة اؼبصاحل ىاتو إذل التطرؽ سنحاكؿ يأيت ما كيف اعببائية، الرقابة ىياكل ـبتلف كتكامل بتناسق يسمح كؿبكم،
 .كأقسامها فركعها ـبتلف كإذل الوطن تراب عرب اؼبنتشرة اعببائية

 لرقابة اجلبائيةبا األجهزة ادلختصة :الفرع األول
 تتمثل يف: 

 Direction des Recherches et Vérificationsمديرية البحث وادلراجعات:  .1
على اؼبستول الوطٍت، حيث تسهر على  اعببائيةتعترب مديرية البحث كاؼبراجعات أعلى اؽبيئات اعببائية للرقابة 

 ضماف استمرارية كتوحيد تنفيذ إجراءات الرقابة اعببائية عرب الًتاب الوطٍت.
 التعريف مبديرية البحث وادلراجعات: /أ 

 ؽبا مركزية مصلحة كىيكاؼبراجعات،   البحث مديرية طريق عن اؼبركزم اؼبستول على اعببائية الرقابة عمليات تسَت
جويلية  13( اؼبؤرخ يف 288/ 98يذم رقم ) أنشأت دبوجب اؼبرسـو التنف الوطٍت، اؼبستول على كسلطات صالحيات

(SRVكاؼبراجعات ) للبحث جهوية مصاحل ثالث كتتضمن، 1998


  .1كأربع مديريات فرعية، 
 اذليكل التنظيمي العام دلديرية البحث وادلراجعات:  /ب 

 يكوف على النحو التارل:  كاؼبراجعات البحث ؼبديرية العاـ التنظيمي اؽبيكلكفقا ؼبا مت ذكره سابقا ف
 

                                                           
 Service des Recherches et Vérifications 

1
 .87ص سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره،  
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 العام دلديرية البحث وادلراجعات (: اذليكل التنظيمي03الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام مديرية البحث وادلراجعات: /ج 
األخَتة  كاؼبراجعات مهمة الرقابة اعببائية بتوفَت شرط مستول رقم األعماؿ لألربع السنواتتسند ؼبديرية البحث 

دج سنويا بالنسبة ؼبقدمي اػبدمات كالنشاطات اغبرة، كرقم أعماؿ  400000000عل أف يتجاكز ؿبل التدقيق، 
 مكافحة ىو كاؼبراجعات ثالبح ؼبديرية الرئيسي دؼدج سنويا بالنسبة للمؤسسات األخرل، أما اؽب 1000000000

قامت بوضع إسًتاتيجية للمراقبة بغية ربقيق بعض األىداؼ اؼبسامهة يف بلوغ ىدفها  ذلك كألجل، الضرييب التهرب
  :1كمن بينها الرئيسي

 أحسن؛ مستويات إذل بو كاالرتقاء التحقيق نوعية رفع 
 ربسُت مردكدية الرقابة اعببائية؛ 
 الكبَتة؛ كاؼبداخيل األمهية ذات اؼبلفات برؾبة يف األكلوية 

                                                           
1
 .41 -40نوم قباة، مرجع سبق ذكره، ص  

 مديرية البحث وادلراجعات

نيابة مديرية 
التحقيقات 
والبحث يف 

 ادلعلومات اجلبائية

نيابة مديرية 
اإلجراءات 

 اجلبائية

مديرية نيابة 
 الرقابة اجلبائية

نيابة مديرية 
 الربرلة

مصلحة البحث 
 وادلراجعات باجلزائر

مصلحة البحث 
وادلراجعات 

 بوىران 

مصلحة البحث 
وادلراجعات 

 بقسنطينة

 .88سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر: 
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 ليت ىي يف تزايد مقارنة بالتحقيق.تقليص حجم اؼبنازعات ا 
 ادلديرية الوالئية الفرعية للرقابة اجلبائية .2

بعملية الرقابة  بالقياـ مكلفة أيضا للضرائب ىي الوالئية اؼبديرية كاؼبراجعات، فإف البحث مديرية إذل إضافة
 مهمة إليها تسند الرقابة، لذا بعملية اؼبختصة اؽبيئة تعد اعببائية دبهمة ذلك، إذ للرقابة الفرعية مديريتها اعببائية، كتتكفل

 .1التحقيق برامج تنفيذ
 اذليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب:  /أ 

 اؽبيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب، يأخذ الشكل التارل: 
 للمديرية الوالئية للضرائب(: اذليكل التنظيمي 04الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنظيم اؼبصاحل اػبارجية لإلدارة اعببائية كصالحياهتا، اؼبواد من  ، حيدد2009فرباير  21ق اؼبوافق لػ 1430صفر عاـ  25قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف  ادلصدر:
 .20، العدد 2009مارس  29اؼبوافق لػ  ق1430ربيع الثاين عاـ  2اؼبؤرخة يف  اعبريدة الرظبية منو، 79 -59

 
 

                                                           
 .41نفس اؼبرجع السابق، ص  1

 ادلديرية الوالئية للضرائب

ادلديرية 
الفرعية 

للعمليات 
 اجلبائية

ادلديرية 
الفرعية 
 للوسائل

ادلديرية 
الفرعية 
للمراقبة 
 اجلبائية

ادلديرية 
الفرعية 
 للمنازعات

 

ادلديرية 
الفرعية 
 للتحصيل

مكتب األحباث 
 وادلراجعات

البطاقات  مكتب
 ومقارنة ادلعلومات

مكتب البحث 
عن ادلعلومات 
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 مهام ادلديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية:  /ب 
 البحث طرؼ مديرية من عليها اؼبصادؽ التحقيق بتطبيق برامج مكلفة اعببائية للرقابة اؼبديرية الوالئية إف

إليها مهمة التحقيق  اعببائية فلقد ككلت للرقابة الفرعية اؼبديرية أما الكربل بالتحقيقات مكلفة األخَتة كىذه ،راجعاتكاؼب
 يقدر رقم اليت كباقي اؼبؤسسات دج،4.000.000 أقل من أعماؽبا رقم اليت يبلغ اػبدمات كمقدمي اغبرة يف النشاطات

 .دج10.000.000بأقل من  أعماؽبا
 :1يلي دبا مكلفة اعببائية للرقابة الفرعية اؼبديرية فإف اإلطار ىذا يف

 اعببائي؛ اؼبتعلقة بالتحقيق كاألحباث كالتحقيقات التحريات الوالية، ككل حدكد من نقطة كل يف كالتحقيق الربؾبة 
 ؛الرقابة من سبكن اليت اعببائية التقنيات دراسة كاقًتاح 
 أحسن يف تقارير التحقيق لإلدارةعلى كصوؿ  ككذا التحقيق، خالؿ الناذبة من كالرسـو الضرائب ربصيل على السهر 

 الظركؼ؛
 اإلشكاؿ؛ ؽبذا ناجعة كاقًتاحات حلوؿ كإجياد ُتالضريبي كالغش التهرب أسباب كربليل البحث 
 لحة التحقيقات على مستول الوالية.تنسيق كتنشيط مص 
 مفتشيات الضرائب .3

فهي اليت قة مباشرة باؼبكلفُت بالضريبة مثل مفتشيات الضرائب، رائب السالفة الذكر ليست ؽبا عالمصاحل الض إف
 سبسك ملفاهتم اعببائية كتتابع كتستلم تصرحياهتم، كما أهنا تعترب اؼبقرر األكؿ يف إعداد برنامج الرقابة اعببائية لكل سنة.

 التعريف مبفتشيات الضرائب /أ 
بكل خاضع للضريبة، فتقـو بالبحث كصبع  تتوذل مفتشية الضرائب على اػبصوص مسك اؼبلف اعببائي اػباص

اؼبعلومات اعببائية كاستغالؽبا، كمراقبة التصرحيات كإصدار اعبداكؿ الضريبية ككشوؼ العائدات كتنفيذ عمليات 
 .2التسجيل

 اذليكل التنظيمي العام دلفتشية الضرائب  /ب 
 اؽبيكل التنظيمي العاـ ؼبفتشية الضرائب، يأخذ الشكل التارل: 

 

                                                           
1
 .106سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص  
2

منو، اعبريدة الرظبية  12، اؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل اػبارجية لإلدارة اعببائية كصالحياهتا، اؼبادة 1991فرباير  23اؼبؤرخ يف  60 -91اؼبرسـو التنفيذم رقم  
 . 9، العدد 1991فرباير  27اؼبؤرخة يف 
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 (: اذليكل التنظيمي العام دلفتشية الضرائب05رقم ) الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 .111سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر: 

 مهام مفتشية الضرائب: /ج 
 :1اعتمادا على ىذه اؼبصاحل تقـو مفتشية الضرائب دبايلي

 مراقبة التصرحيات الشهرية أك الفصلية أك اغبقوؽ الفورية؛ 
  اؼبتابعة كاؼبراقبة اؼبستمرة للملفات اعببائية فيما خيص التغَتات اليت تطرأ على طبيعة النشاط من جهة، كعلى الطبيعة

 رل؛ القانونية للمكلفُت بالضريبة من جهة أخ
 ربديد الوعاء الضرييب للمكلفُت اعبدد، كإعادة ربديد الوعاء للذين ثبت عليهم نشاط أكرب من الذم صرحوا بو؛ 
 .تسجيل اؼبنازعات كالطعوف، كتقدًن اغبلوؿ اؼبناسبة 

 : األجهزة ادلختصة حديثا بالرقابة اجلبائيةالفرع الثاين
العامة  يف تسيَت ملفات اؼبكلفُت بالضريبة قامت اؼبديريةهبدؼ مواكبة التطورات اغبديثة كالتحكم بشكل فعاؿ 

   ، كىي: 2002من سنة  ابتداءاللضرائب بإنشاء ىياكل تنظيمية إدارية جديدة 
   Direction des Grandes Entreprisesمديرية كربيات ادلؤسسات .1

 لدكاع تلبية إنشاؤىا كجاء األخرل، اعببائية اؼبصاحل بباقي مقارنة النشأة حديثة اؼبؤسسات كربيات مديرية تعترب
 اؼبؤسسات من ؿبدكد عدد ضمن اؼبداخيل أكرب بتمركز يتميز الذم ،عبزائرما االقتصاد كطبيعة تتماشى خاصة غراضكأ

                                                           
) مذكرة مقدمة ضمن  -2008إىل  2003حالة اجلزائر  –ضريبيني أسلوب تفعيل الرقابة اجلبائية يف احلد من التهرب والغش القتاؿ عبد العزيز،  1

ي حيي فارس، اؼبدية، متطلبات نيل شهادة ماجستَت يف علـو التسيَت، زبصص: مالية كؿباسبة، معهد العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، اؼبركز اعبامع
 .43(، ص 2008/2009

 مفتشية الضرائب

مصلحة جباية 
ادلؤسسات وادلهن 

 احلرة

مصلحة جباية 
مداخيل األشخاص 

 الطبعيني

مصلحة اجلباية 
 العقارية

مصلحة 
 التدخالت
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 .الكربل
 التعريف مبديرية كربيات ادلؤسسات: /أ 

 بالرقابة للضرائب، تقـو لإلدارة العامة تابعة يةمدير  ىي ،2002سنة  مت إنشاء مديرية كربيات اؼبؤسسات يف
 كمامليوف،   100كتقـو دبتابعة اؼبؤسسات الكبَتة اليت ال يقل رقم أعماؽبا عن للمؤسسات الكربل يف اعبزائر،  اعببائية
كاكتمل ىذا اؼبشركع  2002ذه اؼبديرية مشركعا يف سنة كقد بدأت ى .الضرائب كتسديد، التصاريحلدفع  مكاف تشكل

الفرعية  اؼبديرية كعمل ، الذم نص على تنظيم2005جواف  7ؾ اؼبؤرخ يف اؼبشًت  الوزارم القرار، حسب 2005يف 
البًتكلية كاؼبؤسسات  اؼبؤسسات تابعة، حيث تقـو دب2006 سنة يف عملها كباشرتؼبديريات كربيات اؼبؤسسات، 

 .1التجارية كالصناعية من الناحية اعببائية
 اذليكل التنظيمي العام دلديرية كربيات ادلؤسسات:  /ب 

 ( مديريات فرعية على النحو التارل:5تتكوف مديرية كربيات اؼبؤسسات من طبسة )
 كربيات ادلؤسسات  (: اذليكل التنظيمي العام دلديرية06الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 ادلؤسسات:  مهام مديرية كربيات /ج 
 اػباضعة جملاؿ اختصاصها، دبهاـ الوعاء كالتحصيل خيص اؼبؤسسات فيما كربيات اؼبؤسسات مديرية تتكفل

كاجملمعات اؼبشكلة بقوة القانوف أك  الواقعة على عاتق األشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت كالرسـو الضرائب كاؼبراقبة كمنازعات
                                                           

1
 .45قتاؿ عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص  

 مديرية كربيات ادلؤسسات

ادلديرية 
الفرعية 
جلباية 

 احملروقات

ادلديرية 
الفرعية 
 للوسائل

ادلديرية 
الفرعية 
 للمنازعات

ادلديرية 
الفرعية 
للرقابة 

 والبطاقيات

ادلديرية 
الفرعية 
 للتسيري

 منو. 18إذل  2، مرجع سبق ذكره، اؼبواد من 2009فرباير  21ق اؼبوافق لػ 1430صفر عاـ  25قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف ادلصدر: 
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 كديكن أك مديريتها الفعلية أك مقرىا، الرئيسي مؤسستها ؿبل كاف كمهما القانوين، شكلها يكن مهما فعليا أك الكيانات
 :1يف اجملاالت التالية حصر مهاـ مديرية كربيات اؼبؤسسات

 الوعاء رلال يف: 
 اختصاصها؛ جملاؿ التابعُت بالضريبة للمكلفُت اعببائي اؼبلف كتسَت سبسك -
 اؼبلفات حسب كل كثيقة؛ تراقب -
كالطابع كتعاينها  التسجيل اإللغاء أك التخفيض كتنفذ عمليات كشهادات التحصيالت كقوائم اعبداكؿ إصدار -

 كتصادؽ عليها.
 التحصيل رلال يف : 
 كاألتاكل؛ كالرسـو الضرائب اإليرادات كربصيل كسندات باعبداكؿ التكفل -
 ؛التسيَت حساب كتصفية اؼبسبقة اؼبراقبة -
 .ؿباسبتها كمسك بالطوابع التموين -
 الرقابة رلال يف : 
 اعببائية كذبمعها كتستغلها كتراقب التصرحيات؛ اؼبعلومات عن تبحث -
 .نتائجها كتقيم بالضريبة اؼبكلفُت لدل كاؼبراقبة التدخالت برامجتعد كتنجز  -
 ادلنازعات رلال يف : 
 ؛تدرس التظلمات كتعاعبها -
 كالقضائية؛ اإلدارية اؼبنازعات تتابع -
 .اإلدارم التخفيض طلبات تعاجل -
 :يف رلال تسيري الوسائل  
 كتسهر كانت طبيعتها مهما التسيَت كالتجهيز نفقات باالعتمادات كالتصفية، كاألمر بصرؼ اؼبتعلقة اإلجراءات تعد -

 كربيينها؛ تنفيذىا على
 اؼبطابقة التقديرات اؼبيزانية كتعد كالبشرية كالتقنية اؼبادية الوسائل تضمن تسيَت اؼبستخدمُت كتقيم االحتياجات من -

 لذلك؛

                                                           
1

اؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل اػبارجية لإلدارة اعببائية ، 2006/ 09/ 18 ق اؼبوافق لػ1427شعباف عاـ  25يف ، اؼبؤرخ 327 -06نفيذم رقم الت اؼبرسـو 
 .59، العدد 2006/ 09/  24ق اؼبوافق لػ 1427رمضاف  1اؼبؤرخة يف  اعبريد الرظبيةمنو،  3كصالحياهتا، اؼبادة 
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 .لتعيينهم أخرل طريقة تتقرر دل الذين اؼبستخدمُت كتعُت توظف -
 مراكز الضرائب: .2

 كامل على تعميمها بعد يتم دل أنو اعببائية، غَت اإلدارة يف تعترب مراكز الضرائب من اؽبياكل اعبديدة اؼبستحدثة
 ضاتاكقب تواصل مفتشيات الوطن كل على تعميمها انتظار اؼبناطق، كيف بعض على كجودىا الوطٍت، كاقتصار الًتاب

 .1لضرائبل اعبوارية راكزاؼب أك مراكز الضرائب يف اغبالة حسب الكلي إدماجها انتظار يف انتقالية بصفة عملها رائبالض
 التعريف مبراكز الضرائب:  /أ 

الضرائب كز كما يتكفل مر   ىي مصلحة تنفيذية على اؼبستول احمللي كمرتبطة مباشرة باؼبديرية الوالئية للضرائب،
 10000000000بتسيَت اؼبلفات اعببائية ؼبختلف اؼبكلفُت اػباضعُت للنظاـ اغبقيقي كال يتجاكز رقم أعماؽبم السنوم 

كخيتص ىذا اؼبركز بكل اؼبراحل من ربديد الوعاء إذل التحصيل مع تكليفو بالرقابة اعببائية دج باإلضافة إذل اؼبهن اغبرة 
  .2حدكد صالحيتو كاؼبنازعات يف

 : اذليكل التنظيمي دلركز الضرائب /ب 
 يأخذ اؽبيكل التنظيمي ؼبركز الضرائب الشكل التارل: 

 : اذليكل التنظيمي دلركز الضرائب (07الشكل رقم )
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 منو 18إذل  2مرجع سبق ذكره، اؼبواد من  ،2009فرباير  21ؼبوافق لػ ق ا1430صفر عاـ  25قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف ادلصدر: 

                                                           
 منو.  32اؼبادة  السابق،نفس اؼبرجع  1
 منو. 20نفس اؼبرجع، اؼبادة  2

 مركز الضرائب

ادلصلحة الرئيسية 
 ادللفاتللتسيري 

ادلصلحة الرئيسية 
 واألحباث للرقابة

 ادلصلحة الرئيسية
 للمنازعات اجلبائية

مصلحة 
 التدخالت

مصلحة 
 الرقابة
 اجلبائية

مصلحة 
 ادلعلومات

 مصلحة البحث عن
 ادلادة اخلاضعة
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 مهام مراكز الضرائب:  /ج 
 :1تنحصر ىذه اؼبهاـ يف النقاط التالية

 .التسيَت كالتكفل اغبسن ؼبلفات اؼبكلفُت كمراقبتها باستمرار للتخفيض من ظاىرة التهرب الضرييب 
 التصرحيات؛ راقبكت كتستغلها كذبمعها اعببائية اؼبعلومات عن تبحث 
 نتائجها. كتقيم للضريبة اػباضعُت لدل كاؼبراقبة التدخالت برامج كتنجز تعد 
 .التعجيل بتسوية النزاعات اعببائية كالشكاكم اػباصة باؼبكلفُت بالضريبة كاليت ربت سلطتها 
 ادلراكز اجلوارية للضرائب:  .3

 ؼبراكز النموذج اؼبصغر دبثابة للضرائب، كىي اعبوارية عبزائرم، اؼبراكزا اعببائي بالنظاـ اؼبستحدثة اؼبصاحل من
 .الذكر السابقة الضرائب

 التعريف بادلراكز اجلوارية للضرائب: /أ 
 للضريب السابقة الذكر، كاػباضعُتتتابع مراكز الضرائب اعبوارية ملفات اؼبكلفُت الغَت تابعُت للهيئات اعببائية 

 اعبباية ككذا اؼبعادف النفيسة، الكحوؿ، التبغ العقارية، اعبباية متابعة متخصصة يف إقامة مراكز إذل اعبزافية، باإلضافة
 .2كالفالحية احمللية

 مهام ادلراكز اجلوارية للضرائب:  /ب 
 :3التاليةيف النقاط  اؼبهاـ ىذه برازإ ديكن

 الختصاصها؛  التابعُت بالضريبة للمكلفُت اعببائية اؼبلفات كتسَت سبسك 
 ؛التخفيض كتعاينها كتصادؽ عليها تصدر اعبداكؿ كقوائم التحصيل كشهادات اإللغاء أك 
 اعببائية كذبمعها كتستغلها؛ تبحث عن اؼبعلومات 
 التدخالت؛ كتنظم التصرحيات تراقب 
 كتعاعبها الشكاكل تدرس. 

 ادلطلب الثاين: الوسائل البشرية للرقابة اجلبائية
كاليت  إدارة الضرائب اإلمكانيات البشرية الالزمة لتمارس مهامها على أكمل كجو ألداء مهاـ الرقابة اعببائية كفرت

مسؤكلياهتم العالية، كم حدد اؼبشرع اعببائي  معايَت انتقاء اؼبوارد البشرية اليت سبتاز باػبربة كالكفاءة اؼبهنيةخوؿ ؽبا القانوف 
                                                           

1
 .30لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره،  

2
 .109سليماف عتَت، مرجع سبق ذكره، ص  
  منو. 26اؼبادة  مرجع سبق ذكره، ، 2006/ 09/ 18 ق اؼبوافق لػ1427شعباف عاـ  25يف ، اؼبؤرخ 327 -06نفيذم رقم الت ؼبرسـوا 3
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 ذباه اإلدارة اعببائية كذباه اؼبكلفُت بالضريبة.
 : األعوان ادلكلفني بالرقابة اجلبائيةلفرع األولا

 اليت سبارس من طرؼ موظفيها إجراء التدقيق يف ؿباسبةمن حق اإلدارة اعببائية كحدىا ىي إف الرقابة اعببائية 
اؼبدقق بطاقة انتداب  جيب أف يكوف للعوف اكم  اؼبكلفُت بالضريبة كإجراء كل اؼبراجعات الضركرية للوعاء كمراقبة الضريبة،

لرتبة اكاؽبوية،   تبُت صفة العوف اؼبدقق عند القياـ بوظيفتو، كىي إلظهارىاتسلم لو من طرؼ اؼبديرية العامة للضرائب 
االستئناؼ، كترجع لو عند يفة اؼبسندة إليو، كما ديكن أف تسحب ىذه البطاقة يف حالة التوقف عن العمل كحىت الوظ

  : 1كاؼبوظفُت اؼبكلفُت بذلك ىم
 نائب ادلدير ادلكلف بالرقابة اجلبائية: .1

 اجملاؿ ىذا اؼبمنوحة للمصلحة، كيفىو اؼبسؤكؿ عن اإلعداد كيف أحسن الظركؼ اؼبمكنة لربنامج التحقيقات 
 للمجلس غبضورىم احملتمل بالضريبة اؼبكلفُت اؼبمكنة اغباالت بعض يف يستقبل اعببائي، كما التحقيق أعماؿ يراقب
 الضمانات تطبيق مدل ، كيرلللقانوف كفقا التحقيق راءإج ضماف على حيرص حيث أماـ اؼبكلفُت، لإلدارة اؼبمثل بصفتو
 .التحقيق إطار يف للمكلفُت اؼبخولة

 اؼبنجزة، كتقدًن األعماؿ حوؿ راسةدب للقياـ التحقيق كفرؽ رؤساء جبمع دكرية بصفة يقـو أنو إذل باإلضافة
 تقارير نقل على يعمل التدخالت، كما شركط لتحسُتاحات اقًت  كتقدًن اؼبنجزة، ككضع التحقيق رامجب حوؿ ؼبالحظاتا

 .يوما بعد إرساؿ كل إبالغ هنائي 30يف  رائبللضللمديرية اعبهوية  التحقيقات
 رئيس مكتب األحباث وادلراجعات:  .2

 ائي.جب كمحقق سنوات ستة عن تقل ال مفتش، كخربة رتبة التحقيق فرقة لرئيس تكوف أف يستوجب القانوف إف
 عملهم، أماكن احملققُت يف األعواف حضور على كيسهر فرقتو داخل العاـ النظاـ عن مسؤكال التحقيق فرقة رئيس كيكوف

مناقشة نتائج  ، كيتدخل أحيانا عند أكؿ تدخل يففرقتهم لصاحل اؼبربؾبة القضايا على احملققُت مع أيضا مسؤكؿ كىو
 التحقيق برنامج تنفيذ ضماف إطار يف لألعماؿ السَت اغبسن لضماف نافع تقييم ىناؾ كاف كلما عامة التحقيق، كبصفة

 .احملققُت أحد دبهمة يقـو أف التحقيق فرقة رئيس يستطيع
 األعوان احملققني: .3

 :لػ حاملي يكونوا أف األقل على جيب اعببائية اإلدارة ألعواف التحقيق مهمة تسند حىت

                                                           
 .44نوم قباة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 على لو الكفاءة األقل على راقبم رتبة لو الذم اعببائية لإلدارة عوف فكل، رتبة مراقب كىذا التزاما بالتشريع اعببائي 
 اعببائية؛ التصرحيات خيص فيما ربقيق إجراء

 صفتهم تبُت للضرائب العامة اؼبديرية من ؽبم تسلم انتداب بطاقة. 
 مع كحساهبا، النتائج كمراقبة التحقيق بأعماؿ اؼبكلفُت كحدىم التدخل، ىم مهاـ إليهم تسند الذين احملققُت

كحضور  إدارة ربت التحقيق كإقفاؿ احملقق معو،إرساؿ التقوديات، كمعاعبة اؼبالحظات االحتمالية للمكلف بالضريبة 
باستثناء حاالت خاصة  اؼبكلفُت، راتمق يف رئيس فرقة التحقيقات مع اإلشارة إذل أنو جيب أف تتم أعماؿ التحقيق

 إدارة مكاتب على مستول التحقيق بعملية للقياـ اؼبكلف من طلب كمرخصة من طرؼ اؼبسؤكؿ )نائب اؼبدير( ربت
 .اعببائية الرقابة

 : مسؤولية األعوان ادلكلفني بالرقابة اجلبائيةالفرع الثاين
أخالقيات  عند فبارسة أعواف الضرائب مهامهم السيما تلك اؼبتعلقة بالرقابة اعببائية يتعُت عليهم احًتاـ قواعد

تعًتضهم، كما كضع اؼبشرع اعببائي  يتاؼبهنة، لذلك يرمي توازف بُت حقوؽ ككاجبات األعواف إذل كقايتهم من النزاعات ال
 :1عدة التزامات مرتبطة بصفتو كممثل للدكلة نذكر أمهها

 لكونو قد يكوف رئيسا أك مرؤكسا. تأدية اػبدمة يف إطار احًتاـ العالقات السلمية .1
 مة ككاجب االلتزاـ خبدمة الدكلة؛تأدية اليمُت أماـ احملك .2
 تمرة؛كحدىا فقط كبصفة فعلية كمس فبارسة الوظيفة .3
 ؛تأدية اػبدمة بكل استقاللية كحياد اذباه اؼبكلفُت بالضريبة .4
 كاحًتاـ النظاـ الداخلي لإلدارة. االلتزاـ بالنزاىة كالسر اؼبهٍت .5

 : 2كما يًتتب على عاتق األعواف اؼبكلفُت بالرقابة اعببائية عدة مسؤكليات ملخصة فيمايلي
يتحمل عوف الضرائب اؼبسؤكلية اؼبدنية، عند إغباؽ الضرر بالغَت كىي نتيجة ػبطأ أك عدـ االنتباه ادلسؤولية ادلدنية:  .1

القانوف اؼبدين من  124أك إمهاؿ قاـ بو العوف بنفسو أك أشخاص آخرين ربت مسؤكليتو كىذا دبقتضى أحكاـ اؼبادة 
 إذا قاـ بو تنفيذا ألكامر ذم أضر بالغَتوال شخصيا عن عملو الكل موظف أك عوف عمومي مسئ  اعبزائرم كال يكوف

 صدرت إليو من رئيسو اإلدارم. 
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ية أك جنحة ينص اؼبوظف مسؤكال من الناحية اعبنائية عندما يقـو بارتكاب جنا اعتبارديكن ادلسؤولية اجلنائية:  .2
أدييب، كمن بُت األعماؿ اليت آليا اإلجراء التف العقوبات، كيلغى اإلجراء اعبنائي اؼبتخذ ذباه العوف كيعاقب عليها قانو 

تعترب جناية أك جنحة قبد منها: التعسف يف استعماؿ النصب، استغالؿ النفوذ، الرشوة، اختالس األمواؿ، تزكير 
  الوثائق...اخل.  

الذم يقـو بارتكاب خطأ مهٍت مسؤكال من الناحية التأديبية كيتعرض للعقوبات  اؼبوظف يعتربادلسؤولية التأديبية:  .3
، كىذا حسب درجة اػبطأ اؼبرتكب أما درجات ـبتلفة (04) اؼبرتكب كاؼبصنفة بأربعة اػبطأاؼبقررة حسب درجة 

العمل ، التنزيل من العقوبات اليت حددىا القانوف قبد: التنبيو، اإلنذار الكتايب، التوبيخ، التوقيف اؼبؤقت عن 
  الدرجة، النقل اعبربم إذل غاية التسريح.  

 ادلطلب الثالث: الوسائل القانونية ادلخصصة للرقابة اجلبائية
هبدؼ  كل احملققُت اعببائيُت بإتباع إجراءات معينة كىذا  ولقد كضع اؼبشرع اعبزائرم إطارا قانونيا أكجب من خالل

اعببائي ـبتلف  كلفوف بالضريبة كما حدد القانوفالعبات كالتجاكزات اليت يقـو هبا اؼبضباية اػبزينة العمومية من كل الت
ككذا الضمانات اؼبمنوحة لو حىت يتسٌت لو معرفة صبيع حقوقو ككجباتو ذباه  ،اليت جيب على اؼبكلف التقيد هبا االلتزامات

 اإلدارة اعببائية.
 : احلقوق القانونية لإلدارة اجلبائيةالفرع األول

مصداقيتها فهي  تتمتع اإلدارة اعببائية بوسائل قانونية يف حقوؽ تسمح ؽبا بالتحقق من صحة التصرحيات كمدل
 تسمح برقابة العناصر اػباضعة للضريبة كاليت من خالؽبا ديكن ربديد الضريبة مع ضماف ربصيلها كتتمثل فيما يلي:

 حق ادلعاينة: .1
يف  ألعواف الضرائب حق اؼبعاينة اؼبيدانية ؼبقرات اؼبكلفُت يف إطار مباشرة الرقابة كاؼبتمثلة اعببائيخوؿ اؼبشرع 

فيمكنهم التحرؾ حبرية يف اؼبقرات اؼبهنية قصد البحث كاغبصوؿ كحجز كل اؼبستندات كالوثائق كالدعائم اؼبعاينة اؼبادية. 
دفة إذل التملص من الوعاء كاؼبراقبة كدفع الضريبة، كتكوف ىذه أك العناصر اؼبادية اليت من شأهنا أف تربر التصرفات اؽبا
كيكوف الًتخيص بأمر من رئيس احملكمة اؼبختصة إقليميا أك . 1اؼبراقبة عندما توجد القرائن تدؿ على فبارسات تدليسية

ز الوثائق كاألمالؾ قاضي يفوضو ىذا األخَت كما أف طلب الًتخيص يكوف من مسؤكؿ اإلدارة اعببائية كتتم اؼبعاينة كحج

                                                           
1
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اليت تشكل أدلة على كجود طرؽ تدليسية، ربت سلطة القاضي كرقابية. كؽبذا الغرض، يقـو ككيل اعبمهورية بتعيُت 
    .1ضابط من الشرطة القضائية كيعطي كل التعليمات لألعواف الذين يشاركوف يف ىذه العملية

 حق الرقابة:  .2
 اؼبكلف تصرحياتاإلدارة ىذه حيث تراقب الضريبية،  لإلدارةمن أىم الصالحيات اؼبمنوحة حق الرقابة يعترب 

كما ديكنها أف سبارس حق الرقابة على اؼبؤسسات  ،إتاكةكاؼبستندات اؼبستعملة لفرض كل ضريبة أك حق أك رسم أك 
ا كانت طبيعتها. كيتعُت على اؼبؤسسات كاؽبيئات اليت ليست ؽبا صفة التاجر كاليت دفع أجورا أك أتعابا أك مرتبات مهم

تتم فبارسة حق الرقابة على تر كالوثائق اليت تتوفر عليها. ك تقدـ لإلدارة الضريبية بناءا على طلبها الدفاكاؽبيئات اؼبعنية أف 
  . 2مستول اؼبنشآت كاؼبؤسسات اؼبعنية خالؿ ساعات فتحها للجمهور كساعات فبارسة نشاطها

 حق استدراك اخلطأ:  .3

عناصر  ىو الوسيلة اؼبمنوحة لإلدارة اعببائية إلجراء تقوديات لنفس اؼبدة كنفس الضريبة، عندما يقدـ ؽبا اؼبكلف
إعادة النظر يف االقتطاع الضرييب سواء بتعديلو أك  اغبق يفىذا يتمثل ، ك 3يف تأسيس الضرائب اؼبعنية ك خاطئةغَت كاملة أ

أك يف مكاف فرضها،  كل خطأ يرتكب سواء يف نوع الضريبةاستدراؾ   وزجي "ء اقتطاع جديد كفقا للنص التارل:انشا
الستدراؾ األخطاء إذل  القانوين األجل ددح ". كقد4بالنسبة ألم كاف من الضرائب كالرسـو اؼبؤسسة عن طريق اعبداكؿ

  .5" سنوات4أربع "
 حق االطالع:  .4

بغية معو  للعوف احملقق دبعرفة كل اؼبستندات كالوثائق اؼبستعملة من طرؼ اؼبكلف الذم ىو بصدد التحقيق تسمح
 .اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبعلومات الكافية ألداء مهمة التحقيق، كتصرحياهتم اؼبكتوبة كاؼبوجهة لإلدارة الضريبية

الوثائق  اعببائية، قصد تأسيس كعاء الضريبة كمراقبتها، بتصفحيف ىذا الصدد يسمح حق االطالع ألعواف اإلدارة 
. كاليت سبس عدة ىيئات كمنشآت كمؤسسات متمثلة 6كاؼبعلومات اؼبنصوص عليها يف مواد قانوف اإلجراءات اعببائية

  فيمايلي:

                                                           
1
 .2008من ؽ ـ لسنة  23منو معدلة دبوجب اؼبادة  35اؼبادة  نفس اؼبرجع السابق، 
 منو. 18اؼبادة نفس اؼبرجع،  2
 .173العثماين مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  3
 منو.  1الفقرة  327اؼبادة ، 2014، قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة، اؼبديرية العامة للضرائب 4
 منو.  326اؼبادة  نفس اؼبرجع،  5
 منو.  45، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون اإلجراءات اجلبائية 6
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 واذليئات العمومية وادلؤسسات: تاإلدارا /أ 
 باألرشيف اؼبكلفُت اؼبوظفُت ككل، الضرائب جداكؿ أك اؼبدنية اغبالة سجالت لديو أكدعت من كل على يتعُت

 بأخذ ؽبم يسمحوا كأف، التسجيل أعواف إذل نقلها دكف من إطالع طلب كل عند يقدموىا أف العمومية السندات كإيداع
 .1.مصاريف دفع دكف كذلك، اػبزينة مصاحل ضباية أجل من ؽبم الالزمة كالنسخ كاؼبستخرجات اؼبعلومات

  مصاحل الضمان االجتماعي: ادلعلومات ادلقدمة من طرف 
 طبيب أك طبيب كل عن فردم يتعُت على ىيئات الضماف االجتماعي أف توايف سنويا إدارة الضرائب بكشف

 ؽبذه كاؼببلغ اإلصبارل األتعاب، فيو دفعت الذم كالشهر ؽبم اؼبؤمن تسجيل رقم فيو يبُت طيب، مساعد أك قابلة أك أسناف
 تصل أف كجيب .لو اؼبؤمن إذل اؼبعنية اؽبيئة قبل من اؼبسددة اؼببالغ مقدار ككذا العالج، أكراؽ يف كاردة ىي كما األتعاب

 قبل بالوالية، الضرائب مدير إذل سنة، كل من ديسمرب 31 قبل أعاله، اؼبذكورة اؽبيئات نفقة على تعد اليت الكشوؼ
 .2اؼبوالية السنة من أفريل أكؿ
 :ادلعلومات ادلقدمة من طرف السلطة القضائية 

 على االطالع حق العامة النيابة سبنح أف كاعبزائية كاإلدارية اؼبدنية القضائية اعبهات أماـ دعول كل يف جيوز
 .الضريبية لإلدارة اؼبلفات من عناصر

 من كاليت عليها تتحصل أف ديكن اليت البيانات كل على الضريبية اإلدارة تطلع أف القضائية السلطات على جيب
 من التملص أك الغش نتائجها كانت مناكرة أية أك اعببائي اؿاجمل يف مرتكب غش كجود بافًتاض تسمح أف هناشأ

 .الدعول كجو انتفاء إذل اغبكم أفضى كإف حىت جزائية، أك مدنية الدعول كانت سواء الضريبة،
 واؿاؼب يوما ( 15 ) عشر طبسة خالؿ الضرائب إدارة تصرؼ كربت الضبط كتابة لدل مودعة الوثائق تبقى

 .3اعبنايات خيص فيما أياـ ( 10 ) عشرة إذل اؼبدة ىذه زبفض .القضائية اعبهات طرؼ من قرار بأم للنطق
  لية:  ادلؤسسات ادلاادلعلومات ادلقدمة من طرف 

أك  األشخاص العموالت ككلجيب على اؼبؤسسات أك الشركات كالقائمُت بأعماؿ الصرؼ كاؼبصرفيُت كأصحاب 
يرسلوا إشعارا خاصا لإلدارة  الشركات أك اعبمعيات أك اعبماعات اؼبتحصلة بصفة اعتيادية على كدائع للقيم اؼبنقولة، أف

التسبيقات أك اغبسابات اعبارية أك  الضريبية بفتح كإقفاؿ كل حساب إيداع السندات أك القيم أك األمواؿ أك حساب
 .باعبزائر مهتالصعبة أك أم حسابات أخرل تسَتىا مؤسساحسابات العملة 

                                                           
 منو. 48اؼبادة ،  ، مرجع سبق ذكرهاجلبائيةقانون اإلجراءات  1
  منو. 46نفس اؼبرجع، اؼبادة  2
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الربيدية  البنوؾ كشركة البورصة كالدكاكين العمومية كاػبزائن الوالئية كمركز الصكوؾكما ديس ىذا االلتزاـ خصوصا، 
 .1كالصندكؽ الوطٍت للتوفَت كصناديق القرض التعاكين كصناديق االيداع كالكفاالت

 ت اخلاصة: حق االطالع على ادلؤسسا /ب 
 صبيع على يتعُت الغَت، قبل من كإما أنفسهم اؼبعنيُت قبل من إما اؼبكتتبة بالضرائب التصرحيات ؼبراقبة تيسَتا

 الذين أك منقولة قيم عن إيرادات دفع يف مهنتهم تتمثل الذين التجار من كغَتىم األمواؿ بإدارة كالقائمُت اؼبصرفيُت
 غرضها، كاف أيا الشركات، كصبيع التجار صبيع ككذا النوع، ىذا من بتسديدات القياـ ثانوية بصفة مهنتهم تشمل

 مراقب رتبة ؽبم الذين الضرائب أعواف من طلب كل عند يقدموا أف التسجيل، أعواف قبل من االطالع غبق اػباضعُت
 اإليرادات كمستندات اؼبلحقة الوثائق ك الدفاتر صبيع ككذا التجارم، القانوف مسكها على نص اليت الدفاتر األقل على

  .2كالنفقات
 أك كانت، نوع أم من مرتبات أك أتعابا أك أجورا تدفع كاليت إليها، اؼبشار غَت كاؽبيئات اؼبؤسسات على يتعُت

 على مراقب رتبة ؽبم الذين الضرائب ألعواف طلب كل عند تقدـ أف أعضائها، غبساب أمواال توزع أك تسَت أك تقبض
 أف كجيب. الغَت قبل أكمن قبلها من سواء اؼبكتتبة التصرحيات مراقبة لتتسٌت بنشاطها الصلة ذات الوثائق صبيع األقل،
 للضريبة السنوم بالتصريح معُت حساب أصوؿ أك خصـو يف قيدىا طريق عن الفعلية الدفوعات ؽبذه اظبي كشف يلحق
 .3اؼبعنويُت األشخاص من كغَتىا الشركات أرباح على

 :اآلخرين ادلكلفني على االطالع حق /ج 
 تشًتم أك ذبارية ؿبالت أك عقارات بيع أك شراء أجل من الوساطة بعملية تقـو شركة أك شخص كل على يتعُت

 التسجيل إدارة أعواف فبارسة قصد تتقيد، أف بيعها، إلعادة ؽبا مالكة تصبح اليت اؼبمتلكات نفس باظبها اعتيادية بصفة
 شركات ذباه العمل بو اعبارم للتشريع تطبيقا التسجيل ألعواف اؼبخولة السلطات فبارسة ديكن كما،  4االطالع غبق

 التجارة هبذه مرتبطة مهنة أك ؼبصرفيةة االتجار  مهنة ديارسوف الذين اؼبعنويُت أك الطبيعيُت األشخاص كل على ألسهم
 .5الغَت على أك ىؤالء على سواء اؼبستحقة الضرائب دفع مراقبة قصد
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 التزامات ادلكلفني بالضريبة والضمانات ادلمنوحة ذلم: الثاين الفرع
االلتزامات  من أجل ربقيق عدالة ما بُت اإلدارة كاؼبكلف بالضريبة كاؼبكلف هبا حدد اؼبشرع اعببائي ؾبموعة من

 كجب على اؼبكلف احًتامها كمقابل ذلك منحو ضمانات ربميو من أم تعسف قد ينجم عن اإلدارة.
 دلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة اجلبائية:التزامات ا .1

  احدامها جبائية كاألخرل ؿباسبية. االلتزاماتف بالضريبة إذل نوعُت من خيضع اؼبكل
 االلتزامات اجلبائية:  /أ 

 ع اعببائي اؼبكلفُت بالضريبة القياـ بالتصرحيات التالية: شر يقـو اؼب
  :التصريح بالوجود 

 أك اإلصبارل الدخل على الضريبة أك الشركات أرباح على للضريبة كاػباضعُت اعبدد بالضريبة اؼبكلفُت على جيب
 (G n°8صنف ) بالوجود تصرحيا نشاطهم بداية من األكذل يوما (30) الثالثُت يف يقدموا أف الوحيدة اعبزافية الضريبة

 1:التالية اؼبعلومات يتضمن أف كجيب ،لو التابعُت الضرائب مفتشية إذل
 اؼبيالد األصلية؛ شهادة -
 .لألجانب بالنسبة اعبزائر كخارج للجزائريُت بالنسبة باعبزائر العنوافاالسم كاللقب،  -
 لعقود الدراسات أك األشغاؿ اليت يتوذل ىؤالء األشخاص اقبازىا يف اعبزائر. نسخة طبق األصل  -
  :التصريح الشهري أو الثالثي لرقم األعمال 

 العمليات كتفاصيل األعماؿ، لرقم (Gn°50) صنف فصليا أك شهريا كشفا يودعوا أف اؼبكلفُت على جيب
اقتطاعات الضرائب على  ،مثل الرسم على النشاط اؼبهٍت الوقت نفس يف اؼبستحقة الضريبة كتسديد للضريبة، اػباضعة

 إدارة ربدده اليت اؼبعٍت الفصل أك للشهر اؼبوالية يوما( 20) عشرين خالؿ كىذا األجور، الرسم على القيمة اؼبضافة...اخل
 .2الضرائب

 التصريح السنوي للدخول والنتائج 
السنوية  جيب على كل مكلف بالضريبة تقدًن اؼبيزانية اعببائية كمالحقها اؼبرفقة، مع التصريح باؼبداخيل كاألرباح

احملققة، من خالؿ ملئ مناذج كاستمارات مقدمة من طرؼ اإلدارة اعببائية، كيقدـ ذلك حىت يف فًتة التوقف اؼبؤقت ألف 
اإلدارة دل تعفيو من ىذا االلتزاـ، كما يتم إيداع التصرحيات السنوية بكل ملحقاهتا القانونية ليستخرج الوعاء اػباضع 

                                                           
 منو.  183اؼبادة ، مرجع سبق ذكره، قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة 1
 .37لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 .1سنة اؼبوالية من الدكرة اؼبقفلة اؼبعنية بالتصريحلأفريل ( 30) قبللضريبة كىذا ل
 النشاط عن التوقف بالتنازل أو تصريح : 

إشعار  تقدًن عليو يتوجب اغبقيقي، للنظاـ خاضع ؼبكلف النشاط عن اعبزئي أك الكلي التوقف أك التنازؿ حالة يف
 :خالؿ تقدًن مايلي، كيكوف ذلك من 2للجهة اؼبختصة أياـ(  10)  عشرة عن ذلك خالؿ

 لدخولو؛ إصبارل تصريح -
 دخلو. فئات ؼبختلف خاص تصريح -
 االلتزامات احملاسبية: /ب 

بشكل  ما مدل التزاـ التاجر دبسك الدفاتر احملاسبية 12إذل  9قد حدد القانوف التجارم اعبزائرم يف مواده من 
عليها حق الرقابة  كغَتىا من اؼبراسالت الرظبية اليت ديارساجبارم، كيشًتط االحتفاظ هبا مع اإلثباتات القانونية كالفواتَت 

 : 4، أما الدفاتر احملاسبية القانونية كاؼبلزمة على اؼبكلفُت اػباضعُت للنظاـ اغبقيقي3( سنوات10كاالطالع ؼبدة عشر )
  :دفرت اليومية 

أك  األشخاص الطبعيُت ىو دفًت موقع كمرقم من طرؼ القاضي لدل احملكمة اؼبختصة إقليميا كيفرض على كل
صنفُت يف النظاـ اغبقيقي كديارسوف نشاطات ذبارية كصناعية، يف حُت األشخاص الذين ديارسوف أنشطة غَت اؼب اؼبعنويُت

قليميا، كما يعزز قيد كل عملية لو إ ذبارية كاؼبهن اغبرة فدفًت يوميتهم موقع من طرؼ رئيس مفتشية الضرائب التابعُت
بسند قانوين يثبت صحتها كيقدـ عند طلب اإلدارة اعببائية، أما غيابو يشكل سببا كافيا إللغاء كرفض ؿباسبة مسجلة 
 اؼبكلف. 

  :دفرت اجلرد 
 إف الزامية مسك دفًت اعبرد ناتج عن األمهية اليت يكتسيها ىذا الدفًت الذم يسمح لنا برصد صبيع اغبسابات

م اؼبالية يف هناية السنة اؼبالية، كما جيب أف يكوف دفًت اعبرد مؤشر من طرؼ قاضي اؼبعنية بالدكرة من أجل اقباز القوائ
 اؽبوامش كمنع الشطب أك التزكير.حىت حيمل الصبغة القانونية، كأف خيلوا من كل فراغ أك بياض، كدينع الكتابة يف احملكمة 

 بالضريبة للمكلف ادلمنوحة احلقوق: الفرع الثاين
 من ؾبموعة الضرييب اؼبشرع منح فقد الرقابية، مهمتهم ؼبمارسة الضريبية اإلدارة ألعواف اؼبمنوحة اغبقوؽ مقابل

 ىذه. احملقق كالعوف بالضريبة اؼبكلف بُت كالًتاضي التفاىم من جو خلق ؼهبد بالضريبة للمكلفُت كاغبقوؽ الضمانات

                                                           
1
 .37نفس اؼبرجع السابق، ص  
2
 منو.  195، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة 
 و. من 64اؼبادة  مرجع سبق ذكره،، اجلبائيةقانون اإلجراءات  3
 .36لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 .التقوًن إعادة حبالة متعلقة كضمانات بالتحقيق، أساسا متعلقة ضمانات اذل قسمتها ديكن اغبقوؽ
 كتتمثل فيمايلي: احلقوق ادلتعلقة بالتحقيق:  .1

 حق اإلشعار ادلسبق وأجل التحضري:  /أ 
أك  ، عن طريق إرساؿسبقاكف إعالـ اؼبكلف بالضريبة بذلك مديف احملاسبة  ربقيقأم شركع إجراء الال ديكن 
على  .تواؿباسب اؼبكلف بالضريبة احملقق يف كاجباتدبيثاؽ حقوؽ ك فقا حقيق مقابل إشعار بالوصوؿ مر تسليم إشعار بالت

 .( أياـ، ابتداء من تاريخ استالـ ىذا اإلشعار10أف يستفيد من أجل أدىن للتحضَت، مدتو ) 
 يتم اليت كالفًتة تدخل أكؿ كساعة تاريخ ككذا احملققُت، كرتب كأظباء ألقاب بالتحقيق اإلشعار يبُت أف جيب

 ربت صراحة يشَت كأف عليها، االطالع الواجب الوثائق ككذا اؼبعنية كاألتاكل كالرسـو كالضرائب كاغبقوؽ فيها التحقيق
 حالة كيفالرقابة.  عملية إجراء أثناء اختياره من دبستشار يستعُت أف يستطيع بالضريبة اؼبكلف أف اإلجراء، بطالف طائلة

األجل ف. أما بالنسبة للتحقيق اؼبعمق يف ؾبمل الوضعية اعببائية 1بذلك بالضريبة اؼبكلف إعالـ جيب احملققُت استبداؿ
 .2( يوما ابتداء من تاريخ استالـ االشعار15القانوين األدىن اؼبخوؿ للمكلف لتسوية أموره كهتيئة نفسو طبسة عشر )

 الطبيعية للعناصر اؼبادية اؼبعاينة إذل ترمي مفاجئة مراقبة حدكث حالة يف اؼبدة ىذه تلغى أف ديكن لكن
 عمليات بداية عند احملاسبة يف بالتحقيق اإلشعار يسلم كحالتها، احملاسبية الوثائق كجود من التأكد أك لالستغالؿ،

 .3اؼبراقبة
 :مبستشار االستعانة جق /ب 

عمليات  ربت طائلة بطالف االجراءات، يستطيع اؼبكلف أف يستعُت بوكيل خيتاره دبحض إرادتو قصد متابعة سَت
كمناقشة االقًتاحات اليت تطرحها إدارة الضرائب كىذا مع بداية عمليات التحقيق إذل غاية ارساؿ االشعار التحقيق 

بالتقوًن، لكن حضوره ليس ضركريا أثناء الرقابة اعببائية اؼبفاجئة ؼبعاينة العناصر اؼبادية اليت قد تفقد قيمتها يف حالة ما إذا 
 .4مت تأجيلها

 ق: جتديد التحقي عدم إمكانية /ج 
الضرائب  عند انتهاء التحقيق اػباص بفًتة معينة فإنو ال ديكن للمراقب إجراء ربقيق جديد لنفس الفًتة أك لنفس

كالرسـو إال يف حالة كجود معلومات ناقصة أك خاطئة أثناء التحقيق أك اكتشاؼ استعماؿ اؼبكلف لطرؽ كمناكرات 
                                                           

1
 و.من 4الفقرة  20، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون االجراءات اجلبائية 
 منو.  3الفقرة  21ؼبادة نفس اؼبرجع،  2
 منو.  4الفقرة  20اؼبادة نفس اؼبرجع،  3

 . 16ميثاؽ اؼبكلفُت بالضريبة اػباضعُت للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 .1تدليسية
 حتديد مدة التحقيق: /د 

  احملاسبية قكالوثائ الدفاتر خيص فيما اؼبكاف عُت يف التحقيق مدة تستغرؽ أف اإلجراء، بطالف طائلة ربت ديكن ال
 :، كاؼبوضح يف اعبدكؿ التارلآجاال ؿبددة كىذا طبقا لرقم األعماؿ احملقق سنويا مع طبيعة نشاط اؼبؤسسة

 (: آجال فرتة الرقابة يف عني ادلكان04جدول رقم ) 
 فرتة ادلراجعة األعمال يف كل سنة مالية زلقق فيها )دج(مبلغ رقم  طبيعة النشاط

 
 مؤدي اخلدمات

>1.000.000 
 10.000.000 <رقم األعماؿ <1.000.000

< 5.000.000 

 أشهر 3
 أشهر 6

 أشهر 9ال تتجاكز 
 

 كل ادلؤسسات األخرى
2.000.000 

 10.000.000 <رقم األعماؿ <2.000.000
< 10.000.000 

 أشهر 3
 أشهر 6

 أشهر 9تتجاكز  ال
 منو.  5الفقرة  20من إعداد الطالبة باالعتماد على قانوف اإلجراءات اعببائية، مرجع سبق ذكره، اؼبادة ادلصدر: 

ديكن أف تتجاكز ىذه اآلجاؿ عندما يعطي اؼبكلف خالؿ عمليات الرقابة اعببائية معلومات ناقصة أك غَت دقيقة، 
 اآلجاؿ احملددة قانوناأك دل يرد على طلبات التوضيح يف 

 التقومي: بإجراءاتاحلقوق ادلتعلقة  .2
 اإلشعار بالتقومي: /أ 

 جيب على اإلدارة اعببائية بعد انتهاءىا من عملية التحقيق إبالغ اؼبكلف بنتائج التقوًن، حىت يف حالة انعداـ
رسالة موصى عليها أك يسلم لو مع التقوديات تنتهي عملية التحقيق إثر إبالغ اؼبكلف بوضعيتو، كىذا بإرساؿ إشعار يف 

اشعار باالستالـ، كما جيب أف يكوف االشعار مفصال كمعلال بطريقة تسمح للمكلف بإعادة تشكيل أسس فرض 
 .2الضريبة كتقدًن مالحظاتو أك قبولو

 حق الرد:  /ب 
يف  قبولو، كيعد عدـ الرد( يوما لَتسل مالحظاتو أك 40من اؼبشرع اؼبكلف اػباضع للرقابة اعببائية آجاؿ أربعُت )

تكميلية، أما اع إذل اؼبكلف أك بإعطاء تفسَتات ىذا األجل دبثابة قبوؿ ضمٍت، كما ديكن للعوف احملقق بعد الرد االستم

                                                           
 .104بوشرل عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .104ص نفس اؼبرجع،  2
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حالة ما إذا أكتشف ديكن لإلدارة الرجوع فيو إال يف  يف حالة القبوؿ الصريح يصبح أساس فرض الضريبة ؿبددة هنائيا كال
  .1تعمل مناكرات تدليسية أثناء عملية التحقيقأف اؼبكلف اس

 حق الطعن:  /ج 
 طرؼ من اؼبنشأة عليو اؼبفركضة الضرائب بعض على االحتجاج للمكلف حيق، الضريبية العدالة ؼببدأ تطبيقان 

 :يلي كما االحتجاج يتم حيث احملقق،
  :حق الطعن النزاعي 

 يف الضرائب مصلحة قبل من اؼبعدة الغرامات أك اغبقوؽ أك الرسـو أك بالضرائب اؼبتعلقة الشكاكل تدخل
 يف أك الضريبة كعاء يف اؼبرتكبة األخطاء استدراؾ على إما اغبصوؿ منها الغرض يكوف عندما، النزاعي الطعن اختصاص

 .2تنظيمي أك تشريعي حكم عن ناتج حق من االستفادة كإماهبا حسا
 اعبوارم اؼبركز رئيس أك الضرائب مركز رئيس أك للضرائب الوالئي اؼبدير إذل الشكاكل ىذه توجو أف جيب

 . 3بالضريبة اؼبكلف إذل بذلك كصل كيسلم، الضريبة فرض مكاف لو التابع للضرائب
 حصوؿ أك، التحصيل يف اعبدكؿ إدراج سنة تلي اليت الثانية السنة من ديسمرب 31غاية إذل الشكاكم تقبل

 .4الشكاكل ؽبذه اؼبوجبة األحداث

  الطعن اإلداري: حق 
ديكن للمكلف بالضريبة أف يلجأ إذل مدير البحث كاؼبراجعات أك مدير كربيات الشركات أك اؼبدير الوالئي 
للضرائب كل حسب اختصاصو للنظر يف الصعوبات اليت تنشأ خالؿ التحقيق أك النتائج اؼبًتتبة عنها، كيقدر كل منهم 

 .   5ن تاريخ تقدًن الشكولدراسة الشكاكل يف أجل أربعة أشهر ابتداء م
 :حق الطعن الوالئي 

 أكالعوز  حالة يف منها التخفيف قانونا أك اؼبفركضة الضرائب اإلعفاء من يلتمسوا أف بالضريبة للمكلفُت جيوز
 التخفيض أك اإلعفاء يلتمسوا أف أيضا، كديكنهم، اػبزينة إزاء ذمتهم إبراء على عجز حالة يف تضعهم اليت اغباؿ ضيق
 6القانونية النصوص مراعاة لعدـ ؽبا يتعرضوف اليت اعببائية الغرامات الضرائب أك يف الزيادات من

                                                           
 .39لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص  1
 و. من 70، مرجع سبق ذكره، اؼبادة قانون االجراءات اجلبائية 2
 .منو 71ؼبادة  ،نفس اؼبرجع 3
 منو.  الفقرة األكذل 72اؼبادة نفس اؼبرجع،  4
5
 .105كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  
 رة األكذل منو. الفق 93اؼبادة، ، مرجع سبق ذكرهقانون االجراءات اجلبائية 6
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 خالصة الفصل: 
 اعببائية الرقابة ىي اعبزائر يف الضريبيُت كالغش التهرب ؼبكافحة منتهجة طريقة أىم أف إذل الفصل ىذا يف خلصنا

 ،بالضريبة للمكلف منح الذم التصرحيي للنظاـ كمقابل الضريبية اإلدارة لدل اؼبستخدمة الوسائل أىم من باعتبارىا
 الضرييب.  التهرب ظاىرة مكافحة ظل يف منها اؼبتهرب اؼببالغ كاسًتجاع تصرحياتو كمصداقية صحة من التأكد دؼهب

 العالقة تنظيم خالؿ من ؽبا القانوين اإلطار تأسيس على اعببائي اؼبشرع عمل اعببائية، الرقابة أىداؼ ربقيق ؿباكلة
 جلأ من اؼبكلف كالتزامات حقوؽ إذل ككصوال الضرائب إلدارة اؼبخولة بالسلطات بدءا كاؼبكلف الضريبية اإلدارة بُت

 اإلدارة مصاحل بُت اؼبهاـ تقسيم خالؿ من ؽبا التنظيمي اإلطار توفَت على أيضا اؼبشرع عمل كما ؽبا، اغبسن السَت
 .الضريبية

 اؼبقدمة التصرحيات صحة من للتأكد داخلية رقابة :قسمُت إذل تقسيمها فقدمت اعببائية الرقابة منطية خيص فيما أما
 اؼبعنويُت، اؼبكلفُت ؿباسبة بفحص خاصة احملاسيب التحقيق :إذل بدكرىا تنقسم اليت خارجية كرقابة اؼبكلف، طرؼ من

 .الطبيعيُت للمكلفُت اإلصبالية اؼبالية الوضعية يف بالتحقيق ةتعلقاؼب الشاملة اعببائية الوضعية يف اؼبعمق كالتحقيق
كىذا ما از آليات الرقابة اعببائية بإجراءات دقيقة ككاضحة تساعد على تبياف مواطن الغش كالتهرب الضريبيُت، سب

 تعرض إليو يف الفصل اؼبوارل.حاكؿ السن



الرق ابة  واقع  : الثالثالفصل  
 الجبائية في الجزائر
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 :متهيد

تعترب الرقابة اجلبائية الوسيلة املمنوحة لإلدارة اجلبائية من أجل مراقبة تصرحيات املكلفني بالضريبة، ومن أهم 
باألشخاص املعنويني والتحقيق  ئر طريقيت التحقيق احملاسيب املتعلقالطرق اليت تعتمد عليها اإلدارة اجلبائية يف اجلزا

بدخول األشخاص الطبعيني، باعتبارمها أكثر شيوعا وتطبيقا من  اجلبائية الشاملة املتعلقةاملعمق يف جممل الوضعية 
طرف مراقيب اإلدارة الضريبية، إضافة إىل الطريقة االبتدائية أو األساسية أال وهي الطريقة الداخلية واليت تتضمن 

 الرقابة على املستندات اخلاصة باملكلفني بالضريبة.
وتوضيح كيفية قية لكل وسيلة على حدى، سنحاول شرح اإلجراءات العملية والتطبي من خالل هذا الفصل

 اليت يستعملها املكلف بالضريبة. اكتشاف مراقيب اإلدارة اجلبائية لطرق الغش والتهرب الضريبيني
 كما سيتم استعراض دراسة حالة مت إجراءها على مستوى مفتشية الضرائب اخلاصة بالطريقة الداخلية، ويف

شاكل اليت تعاين منها الرقابة اجلبائية يف اجلزائر وبعض التدابري املتخذة من طرف السلطات اخلتام نقوم بدراسة امل
 للحد من هذه الصعوبات. ويتم ذلك من خالل التطرق إىل املباحث التالية: 

 :دور الرقابة اجلبائية يف الكشف عن التهرب الضرييب املبحث األول 
 تقييم وتفعيل دور الرقابة اجلبائية  :املبحث الثاين 
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 ادلبحث األوؿ: دور أشكاؿ الرقابة اجلبائية يف الكشف عن التهرب الضرييب
مراحل وسائل الرقابة اجلبائية وكيفية اكتشاؼ مراقيب اإلدارة الضريبية  سيتم الًتكيز يف ىذا ادلبحث على توضيح

  عادة ربصيلها لصاحل اإلدارة اجلبائية.، وكيفية إالضرييب اليت يستعملها ادلكلف للتهرب من دفع الضريبةلطرؽ التهرب 
 ادلطلب األوؿ: دور الرقابة اجلبائية الداخلية يف الكشف عن التهرب الضرييب

الدقيق ذلذه  إف إجراءات الرقابة الداخلية تتمثل يف فحص ملفات ادلكلفُت من ناحية الشكل ليتم بعدىا الفحص
ادللفات من ناحية ادلضموف من خالؿ الوثائق وادلستندات اليت حبوزة إدارة الضرائب، واليت سبس أساسا التصرحيات 

من  شف النقائص واألخطاء اليت ترتكبمن أجل كإخل الشهرية للمكلفُت وعناصر ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائج...
 طرؼ ادلكلف. ويتم سرياف الرقابة الداخلية وفق ادلراحل التالية: 

 مراحل سرياف الرقابة الداخليةالفرع األوؿ: 
 يتم سرياف الرقابة الداخلية وفق ادلراحل التالية: 

 اإلدارة الضريبيةمن طرؼ مقارنة ادلعلومات ادلتحصل عليها  .1
خالذلا يتم  اإلدارة الضريبية، يتم احلصوؿ على الوثائق وادلعلومات اليت من طالع اليت تتمتع بون خالؿ حق اإلم

مقارنتها مع الوثائق وادلعلومات اليت يف حوزة ادلكلف، كأف يتم مقارنة ادلشًتيات الفعلية مع ادلصرح هبا، من أجل 
 .وضعية ادلالية للمكلف كل سنةاكتشاؼ األخطاء يف احلسابات وادلعدالت واذلوامش ادلختلفة للربح، من أجل معرفة ال

 مراقبة مصداقية التصرحيات الضريبية .2
تصرحيات  خالؿ ىذه ادلرحلة يقـو العوف احملقق دبجموعة من اإلجراءات العملياتية، اذلدؼ منها مراقبة مصداقية

    : 1مع ماىو متوفر من معلومات لدى مفتشية الضرائب، حيث تتمثل فيمايليادلكلفُت بادلقارنة 
  ( مقارنة األجور ادلصرح هبا والظاىرة يف سجل األجور من خالؿ منوذجG 29)  ومقارنتها مع القائمة االمسية

احلقيقية للمستخدمُت ادلتحصل عليها دبناسبة إجراء العوف احملقق حملضر ادلعاينة نتيجة زيارتو ادليدانية ادلفاجئة دلقر 
 ادلؤسسة؛ 

 توافق مع الضرائب ادلدفوعة يف التصرحياتالتأكد من أف األرقاـ ادلصرح هبا ت (50G) . 

                                                           
1 Direction  Générale des Impôts, Direction des recherches et vérifications, Guide du contrôle sur 
pièces, Alger, 2004, p 12. 


 (.09أنظر ادللحق رقم ) 
  ( 02أنظر ادللحق رقم.) 
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 على القيمة ادلضافة ىو نفسو رقم األعماؿ ادلصرح بو يف مادة يف مادة الرسم  التأكد من أف رقم األعماؿ ادلصرح بو
 الرسم على النشاط ادلهٍت؛  

  ( التأكد يف مادة الرسم على القيمة ادلضافةTVA من خالؿ )  : 
 ادلعدالت ادلطبقة للنشاط ادلزاوؿ؛  -
 . باإلعفاءيف الرسم على القيمة ادلضافة يف حالة التصريح  وجود شهادة إعفاء -
 إقفاؿ ملف ادلكلف .3

 يتم إقفاؿ ملف ادلكلف من طرؼ مفتشية الضرائب بإحدى الطرؽ التالية: 
 حفظ وتصنيف ادللف بدوف أي متابعة:  /أ 

 ذلك عند عدـ تسجيل أي نقص أو خطأ يف ادللف يتوجب عليو التسوية والتعديل. يتم
 إرساؿ طلب معلومات التربير والتوضيح دللف ادلكلف:  /ب 

 يف مدة الة وجود بعض العناصر ادلبهمة يف ملف ادلكلفحيف  كتابيا (التوضيحات والتربيرات)يطلب العوف احملقق 
إذا تبُت ىذا األخَت أف استدعاءه ذلذا كما يستمع العوف احملقق للمكلف  يوما، )30(ال ديكن أف تقل عن ثالثُت 

الغرض ضروري، أو دلا يطلب ىو تقدمي توضيحات شفوية، عندما يرفض ادلكلف بالضريبة اإلجابة على طلب شفوي 
توضيحات والتربيرات يف على كل أو جزء من النقاط ادلطلوب توضيحها، يتعُت عليو أف يعيد طلبو كتابيا للحصوؿ على ال

ضمٍت، حيث يلجأ العوف احملقق ( يوما، ويعد عدـ الرد يف ىذا األجل دبثابة قبوؿ 30مدة ال ديكن أف تقل عن ثالثُت )
( بشكل واضح ودقيق متضمنة النقائص ادلستخرجة والتوضيحات c4وضعية ملف ادلكلف بتحرير سلسلة )إذل تسوية 

، لًتسل اجلداوؿ اوؿ متضمنة احلقوؽ واجبة التحصيلالواجبة، ليتم يف األخَت إعداد اجلدالالزمة مع احلقوؽ والغرامات 
ادلختصة إقليميا هبدؼ متابعة ملف ادلكلف ، وربويلها إذل قباضة الضرائب إذل ادلديرية الفرعية للعمليات اجلبائية للتسجيل

ادلراقبة تتضمن بيانات ملف ادلكلف ال ذ بإعداد بطاقة وتنفيذ احلقوؽ الواجبة التحصيل، ليقـو رئيس ادلفتشية بعد التنفي
 .1سيما امسو ولقبو وتاريخ وسنوات ادلراقبة والنقائص ادلستخرجة

 اقرتاح ملف ادلكلف للمراجعة اخلارجية:  /ج 
 يف حالة وجود أخطاء جسيمة يف ملف ادلكلف يتوجب مراجعة دقيقة، حيث يتم اقًتاح ادللف إذل ادلراجعة

 متمثلة يف التحقيق احملاسيب، والتحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية.اخلارجية 
 

                                                           
 .106 -105كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 شدالةمفتشية الضرائب مبعلى مستوى  دللف يف إطار الرقابة العامة ة حالة تطبيقيةالفرع الثاين: دراس
شدالو سوؼ نقدـ يف ىذا الفرع دراسة دللف )س.ـ( خاضع للرقابة على الوثائق على مستوى مفتشية الضرائب دب

 وقبل عرض ملف الرقابة نعطي تعريف ذلذه ادلفتشية وىيكلها التنظيمي ومهاـ مصاحلها.   
 شدالةالضرائب مبتعريف مفتشية  .1

هبدؼ تطبيق النظاـ الضرييب وتسيَت ادللفات  1994/ 08/ 01ىي دبثابة ىيئة إدارية زللية، تأسست يف 
 ( مصاحل حسب الشكل التارل: 04، وىي تتكوف من أربعة ) 1اجلبائية

 مبشدالة(: اذليكل التنظيمي دلفتشية الضرائب 00الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشدالة من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات من مفتشية الضرائبادلصدر: 

 مصلحة جباية ادلؤسسات وادلهن احلرة: /أ 
تقـو ىذه ادلصلحة دبتابعة ادللفات اجلبائية اخلاضعة سواء للنظاـ احلقيقي أو النظاـ اجلزايف حسب طبيعة النشاط، 

 وديكن تلخيص مهامها يف النقاط التالية: 
 ة وادلراقبة ادلستمرة للملفات اجلبائية فيما خيص تغيَت طبيعة النشاط أو توقيف النشاط أو ربويلو، التغَتات اليت ادلتابع

 تطرأ على الطبيعة القانونية للمكلفُت بالضريبة ) شخص طبيعي أو معنوي(.
 .مراقبة التصرحيات الشهرية أو الفصلية أو احلقوؽ الفورية 
 إذل ضريبة على أرباح الشركات  إخضاع األشخاص ادلعنويُتIBS. 

                                                           
1

 وثائق من مفتشية الضرائب مشدالة.  

شدالةمبمفتشية الضرائب   

مصلحة 
 التدخالت

مصلحة 
 اجلباية العقارية

مصلحة 
مداخيل 

األشخاص 
 الطبعيني

مصلحة 
جباية 

ادلؤسسات 
 وادلهن احلرة
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 مصلحة مداخيل األشخاص الطبعيني:  /ب 
صبارل اليت ترتبط بعنواف إقامة ادلكلف بالضريبة، وديكن ى الدخل اإلتقـو ىذه ادلصلحة دبتابعة ملفات الضريبة عل

 تلخيص مهامها كمايلي:
  تسيَت ملف ضريبة الدخل اإلصبارلIRG. 
  استقباؿ التصرحياتIRG. 
  ربديد الوعاء الضرييب على الدخلIRG. 
 .ادلراقبة الدورية وادلعمقة للملفات معاجلة ادلنازعات 

 :مصلحة اجلباية العقارية /ج 
توكل ذلا مهمة إرساء سلتلف الضرائب والرسـو ادلتعلقة بادلمتلكات العقارية ادلبنية وغَت ادلبنية، وديكن تلخيص 

 مهامها يف النقاط التالية: 
  القيمة الناذبة عن التنازالت عن العقارات ادلبنية وغَت ادلبنية.حساب فائض 
  استغالؿ عقود اإلجيار الواردة من مفتشية التسجيل حلساب الضريبة على الدخل اإلصبارل وكذا ادلداخيل الناذبة عن

 تأخَت العقارات ادلبنية وغَت ادلبنية.
 مصلحة التدخالت:  /د 

ـو بدوريات منتظمة وفجائية قصد البحث عن ادلادة اخلاضعة للضريبة، تعترب ادلصلحة عملية تفتيشية، حيث تق
 وديكن تلخيص مهامها يف النقاط التالية: 

  النشاطات التجارية والصناعية غَت ادلصرح هبا وإجبار أصحاهبا على التصريح بالوجود، والقياـ العمل على إحصاء
 بواجباهتم اذباه اإلدارة الضريبية.

 ينة اليت تساعد ادلصاحل األخرى على إعداد األسس الضريبية بصفة عقالنية.إعداد زلاضر ادلعا 
 .فتح ادللفات اجلبائية عن طريق التصرحيات بالوجود 
  .شلارسة حق االتصاؿ للحصوؿ على ادلعلومات اليت تفيد ادلصاحل األخرى 
 .شدالةى مفتشية الضرائب مبدراسة ملف جبائي على مستو  .2

 التحضريية ) ادلرحلة الشكلية(:  ادلرحلة /أ 
وديارس  من بلدية أغبالو والية البويرة  بدراسة ملف التاجر )س.ـ( شدالةتوى مفتشية الضرائب دبسبت على مس

 ، ومت التأكد من اكتمالو على الوثائق ادلطلوبة وىي:(TPMنشاط ذباري وىو نقل عمومي للسلع )
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  ادليالد األصلية؛شهادة 
 ؛شهادة اإلقامة 
 ،السجل التجاري 
  (التصريح بالوجود)شهادة  2009/ 18/02لنشاطو الذي مت تأسيسو يف، 
  كافة التصرحيات الشهرية والفصلية؛ 

 سبت ىذه ادلرحلة وفق مايلي: مرحلة دراسة الوثائق:  /ب 
 :مراقبة مصداقية التصرحيات الضريبية ادلكتتبة من طرؼ ادلكلف 

 يف ىذه ادلرحلة، اكتشف موظف ادلفتشية ادلكلف بفحص ملف التاجر ) س،ـ( على التجاوزات التالية:
/ 09/ 27وجود وثيقة تثبت قياـ التاجر ) س،ـ( بنشاط آخر ىو بيع ادلالبس واألحذية الذي مت تأسيسو يف  -

 ، مت إدراجو ضمن ملف النشاط األوؿ. 2011
 ؛2011للدورة   IRGخلل يف تصريح  -
 .2011، 2010( للدورتُت TVAـ دفع رسم على القيمة ادلضافة ) عد -
 :إرساؿ طلب تقدمي تربيرات و توضيحات حوؿ ادللف للمكلف 

 حوؿ:  للمكلف (توضيحات وتربيرات)قاـ العوف احملقق بإرساؿ طلب تقدمي  2013/ 03/  19يف 
 ؛ 0200، 0202للدورتين  TVAعدـ دفع  -
  النشاط الثاين،بالوجود فيما خيص التصريح  عدـ -

 لكن دل يستجب ادلكلف ذلذا الطلب.استلمت ادلفتشية إشعار باالستالـ؛  2013/ 07/ 20يف 
 الطلب موضحة فيو مايلي: قامت ادلفتشية بإعادة    2013/  08/ 15يف 

 وضعية ادللف اخلاص بالنشاط الثاين، ودفع كل االلتزامات ادلتعلقة بو وإال سيتم متابعتو قضائيا؛ تسوية -
 % 25دج + 68440قيمتها  %17، بنسبة 2010/ 10/03يف  34، فاتورة رقم TVAتسوية مستحقات  -

 غرامة عدـ الدفع.
 25دج +  291281ا قيمته % 17، بنسبة 2011/ 04/ 17يف  69، فاتورة رقم TVAتسوية مستحقات  -

 غرامة عدـ الدفع.  %

                                                           
  ( 01أنظر ادللحق رقم .) 
  ( 07أنظر ادللحق رقم.) 
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 دج.  134516بقيمة  IRGتسوية مستحقات  -
دل يستجب ادلكلف بالضريبة كذلك ذلذا الطلب، ويف ىذه احلالة اعتربت عدـ استجابتو قبوؿ ضمٍت دلا ورد يف 

بشكل واضح ودقيق صبيع النقائص  متضمنة( C4الطلب، وعليو قاـ احملقق بتسوية وضعية ىذا ادللف بتحليل سلسلة ) 
احلقوؽ واجبة  متضمنوادلستخرجة والتوضيحات الالزمة مع احلقوؽ والغرامات الواجبة، ليتم يف األخَت إعداد اجلداوؿ 

قباضة الضرائب ادلختصة  إذل رسلمث تالتحصيل لًتسل ىذه اجلداوؿ إذل ادلديرية الفرعية للعمليات اجلبائية للتسجيل، 
بطاقة )دؼ متابعة ملف ادلكلف وتنفيذ احلقوؽ الواجبة التحصيل. ليقـو رئيس ادلفتشية بعد التنفيذ بإعداد هب ةبادلشدال

  تتضمن بيانات ملف ادلكلف، امسو ولقبو وتاريخ وسنوات ادلراقبة والنقائص ادلستخرجة.  (ادلراقبة
من خالؿ ىذا ادلثاؿ، توضح شكل من أشكاؿ التهرب الضرييب الذي مت اكتشافو من قبل أعواف مفتشية الضرائب 

   وآلية معاجلتو. 
 ادلطلب الثاين: دور التحقيق احملاسيب يف الكشف عن التهرب الضرييب

وتنظيم زلاسبة ادلكلف،  تتمثل ىذه الرقابة يف انتهاج رلموع الطرؽ واألساليب اليت تساعد على التأكد من صحة
الكشف على الغش الضرييب  لقواعد وأسس علمية اليت تساعد يفواجياد األخطاء اليت ذبردىا من معيار النزاىة وفقا 

 نتيجة التالعبات احملاسبية. 
 : التحضري للتحقيقالفرع األوؿ

احملاسبية حيث يتم من خالذلا اختيار ادللفات تعد ادلرحلة التحضَتية للتحقيق خطوة ىامة ورئيسية للقياـ بالرقابة 
 : 1إذل بعض األسس وادلقاييس، واليت من بينهاا اد البحث والتحقيق فيها استنادادلر 
 رقم األعماؿ ادلصرح بو وطبيعة النشاط ادلزاوؿ. مع تكرار اخلسارة يف النتائج والربح الضعيف مقارنة 
  ادلزاوؿ.ضعف القيمة ادلضافة مقارنة بأمهية النشاط 
 ؛(التصرحيات إيداع احملاسبة، مسك)  اجلبائية اللتزاماتو ادلكلف احًتاـ مدى 
 احملققة؛ األعماؿ أرقاـ مع مقارنة هبا ادلصرح وادلداخيل األرباح أمهية 
 الشركاء؛ أو ادلسَت، أو ادلستغل، للشخص اخلارجية الثروة مظاىر 
 السوؽ؛ يف ادلنتوج وأمهية ادلمارس النشاط طبيعة  
 التجاري؛ النشاط دلكاف ادلستمر التغَت  

                                                           


 (.08أنظر ادللحق رقم ) 

 . 129، مرجع سبق ذكره، سليماف عتَت  1
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 الضرييب؛ للتهرب نية بوجود يوحى شلا مستمر بشكل الشركة أو للمؤسسة األساسية القوانُت يف التعديالت 
كما )بذلك  اؿ ذلا قانونالتحقيق فيها إذل األجهزة ادلخو  انتقاء رلموعة من ادللفات ادلراد مراقبتها، تسند مهمةب

 وىذا عن طريق أعواهنا ادلراقبُت.( من خالؿ الفصل الثاينالتطرؽ إليو سبق 
بعد تسليم ىؤالء األعواف احملققُت اإلشعار بالتحقيق من طرؼ رئيس ادلكتب وإمضاؤه يقوموف ببعض اإلجراءات 
األولية، وىذا حىت يتسٌت ذلم شلارسة مهامهم على أحسن وجو، إذ تتيح ذلم أخذ صورة مستوفية عن ادلكلف ادلعٍت 

 عملية الرقابة، وتتجسد ىذه اإلجراءات فيما يلي: ب
ة ذلذا ادللفاجلبائي سحب ادللف  .1 ، إذ ديثل ادلصدر األّوؿ بالنسبة للمحقق، للمكلف من مفتشية الضرائب ادلسرير

تصاالت ة، حيث يتضمن كل تصرحياتو وكل اإلوىذا الحتوائو على كل الوثائق والبيانات ادلتعلقة بادلكلف بالضريب
 .1وادلراسالت ادلوجهة إليو وذبدر اإلشارة إذل أّف ادللف اجلبائي خيتلف يف بياناتو حسب طبيعة ادلكلف بالضريبة

 بالنسبة للشخص الطبيعي يضم:  /أ 
 .احلالة الشخصية 
  .طبيعة النشاط اخلاضع للفحص 
  .الوضعية العائلية 
 .مقر السكن 
   .منبع العائدات والتصرحيات 

 بالنسبة للشركة حيوي:  /ب 
 طبيعة نشاطها.  -
 رأمساذلا االجتماعي.  -
 عنواف مقّرىا الرئيسي. -
 وحداهتا. -
 اسم ادلسَّت وحصتو يف رأس ادلاؿ. -

حيث يقـو العوف احملقق بإرساؿ إشعار بالتحقيق للمكلف، يعلمو فيو بعملية خضوعو  ،إبالغ ادلكلف بالضريبة .2
حيتوي على عنواف واسم ادلكلف  أْف يكوف ىذا اإلشعار مفصال، إذ وجيب ،أياـ للتحضَت 10للرقابة، مع منحو مّدة 

                                                           
1

 108كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  
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اخلاضع للتحقيق، النشاط ادلمارس، الفًتة ادلعنية بالتحقيق، الضرائب اليت سوؼ تراقب ومن جهة أخرى إمكانية 
 . 1بالضريبة االستعانة دبستشار من اختياره، كما جيب أف يرفق ىذا اإلشعار بالتحقيق دبيثاؽ ادلكلفُت

أجل إذ دينح القانوف يف إطار التحقيقات احملاسبية حق شلارسة التدخالت ادلفاجئة يف ادلؤسسة من  الرقابة ادلفاجئة، .3
اذلدؼ منها ىو السماح لإلدارة بإجراء بعض ادلعاينات و  شلارسة معاينات مادية قبل الرقابة ادلعمقة للوثائق احملاسبية.

 :2تمثلة يفادلادية اليت تفقد قيمتها إف أجلت، وادل
 .)معاينة وسائل اإلنتاج )اجلرد ادلادي للوسائل غَت ادلنقولة، ادلنقولة، وكذا الوسائل البشرية 
 .)معاينة مادية للمخزوف )اجلرد ادلادي للمخزوف ادلوجود يف تاريخ التدخل 
 فحص مضموهنا. احملقق معاينة وجود الوثائق احملاسبية، ولكن ليس من حق 
 أسعار البيع ادلطبقة من قبل ادلؤسسة. كشف 

مصرّح  ىو ىذا كلو من أجل صبع احملقق أكرب قدر من ادلعلومات حوؿ طبيعة نشاط ادلؤسسة ادلمارس ومقارنتو دبا
ويف األخَت يقـو ادلكلف بتحرير زلضر ادلعاينة، ويسجل فيو ادلعلومات اليت أسفرت عنها عملية اجلرد ادلادي، ويطلب  بو.

 خَت التوقيع، يتم تبياف ذلك يف زلضر ادلعاينة.لف التوقيع عليو وإف رفض ىذا األمن ادلك
ا للمعلومات ادلوجودة ضمن ادللف اجلبائي للمكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية يقـو العوف استناد :استمارات التحقيق .4

، وأمهية رأس ماؿ الشركة، تسليمهاالشكل اخلارجي للمحاسبة قبل  احملقق دبأل جدوالف ىاماف يف ربديد ومعرفة
 : 3وتطوراتو، وصبيع اإلمكانيات اليت سبتلكها ادلؤسسة، ويتمثالف يف

  Relevé de comptabilité (K. 37)كشف احملاسبة   /أ 
سبأل ىذه االستمارة وفق جدوؿ حسابات النتائج ادلوجود ضمن التصريح السنوي ادلقّدـ من قبل ادلكلف لإلدارة 
اجلبائية ألربع سنوات ادلاضية، اليت سوؼ تكوف زلل ادلراقبة حيث تسمح ىذه االستمارة بتقدير تطّور رقم األعماؿ 

 واألعباء وكذلك الربح الصايف لكل سنة.    
 
 

                                                           
1

 منو.  4الفقرة  20، مرجع سبق ذكره،  ادلادة قانوف اإلجراءات اجلبائية 
2

  Claude laurent, Contrôle fiscale , la vérification de comptabilité ( Bayeusaine, Paris, 1995), p 
23. 
3
 Direction  Générale des Impôts, Direction des recherches et vérifications, Guide de vérificateur de 

comptabilité, Alger, 2001, p 31. 
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 Etat comparatif des bilansادلقارنة للميزانيات  احلالة /ب 
ىذه الوثيقة ربتوي على أسطر وأعمدة تسجل عليها سلتلف األصوؿ واخلصـو للسنوات األربع قيد التحقيق، 

، ادلؤونات، حركة العقارات، ىتالكاتباالـو ادلؤسسة، خاصة فيما يتعلق وتشمل دراسة التغَتات احلاصلة يف أصوؿ وخص
 فوائض القيمة احملققة.وكذا 

دة بكل اجلوانب احمليطة بالوضعية اإلحاطة واإلدلاـ أكثر وبصورة جيأجل من : التحقيقات اخلارجية ادلساعدة .5
 : 1احلقيقية للمكلف أو ادلؤسسة ادلراقبة يعمد احملقق إذل إجراء بعض البحوث اخلارجية على مستوى

 جييز حيث فيها، التحقيق قيد الشركة زبص اليت ادلعلومات جللب ادلمولُت إذل احلاجة عند احملقق يلجأ قد :ادلمولني /أ 
 .الشركة ذلذه قدمها اليت واحلسابات الكشوؼ بكل إفادتو ادلموؿ وعلى ذلك، القانوف لو

 الكميات مع ادلواد بعض كثمن ادلعلومات من الكثَت للمحقق يقدموف قد الشركة زبائن فإف   الشيء، نفس :الزبائن /ب 
 .الشركة ىذه من ادلشًتاة

 واليت واألشخاص، ادلؤسسة كشوفات زبص واليت احملقق العوف يطلبها اليت ادلعلومات كل بتقدمي ملزمة فإهنا :البنوؾ /ج 
 األخطاء على للداللة احملاسبية الكتابات مع التقريب أجل من للمكلف البنكية( األرصدة) احلسابات حركة تبُّت 

 .احملتملة
 مصاحل التجارة، كمديرية وخدمات أعماال زلاسبتها يف احملقق للمؤسسة تقدـ اليت :العمومية اإلدارات /د 

 اخل....،اجلمارؾ
 تسهيل بوسعها اليت ادلعلومات من قدر أكرب صبع حياوؿ التحضَتية ادلرحلة ىذه خالؿ من احملقق فالعوف منو

 .واخلاصة منها العامة ادلؤسسات مستوى على االطالع حق باستغالؿ وذلك التحقيق، عملية
 الفرع الثاين: سري التحقيق

بعد انقضاء األجل احملدد للتحضَت وبوصوؿ أّوؿ موعد تدخل مباشر بعُت ادلكاف يذىب احملققوف دلباشرة أعماذلم 
ال يسمح ذلم بأخذ الدفاتر احملاسبية إذل مكاتبهم، إال يف حالة إذا ما  اقيد التحقيق فيها، ألنو قانوني داخل ادلؤسسة

طلب ادلكلف ذلك نظرًا لعدـ توفر اإلمكانيات الالزمة للقياـ بعملية التحقيق داخل ادلؤسسة وىذا بتقدديو لطلب موقع 
ستالمهم للوثائق احملاسبية، وإرجاعها بعد ومقّدـ دلدير اإلدارة اجلبائية، ويف ىذه احلالة يقـو احملققوف بالتوقيع على تعهد با

 عملية فحصها.  
 تتجسد عملية الرقابة احملاسبية يف فحص كل الدفاتر وادلستندات احملاسبية للمؤسسة ويكوف عرب مرحلتُت:

                                                           
1

 . 111كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .األوذل وتكوف بالفحص الشكلي ذلذه الوثائق من حيث مطابقتها للتنظيمات ادلنصوص عليها 
 تتمثل يف فحص ىذه الوثائق من ناحية ادلضموف وىذا دبا ربويو من تسجيالت. الثانية 
 فحص احملاسبة من حيث الشكل:  .1

  وصحة وجود من التأكد أي للرقابة، ادلوضوعة للوثائق ادلادية ادلعاينة يف تتمثل للمحاسبة الشكلية الرقابة إف
 .اإلجبارية القانونية الدفاتر

 ادلعايَت ربًـت كانت إذا إال شكال منتظمة تكوف ال فإهنا ادلؤسسة لوضعية الصادقة ًتصبةال ىي احملاسبة أف دبا
 :1التالية

نصوص عليها قانونيا، أي تعترب احملاسبة منتظمة إذا كانت شلسوكة حسب القواعد واالجراءات ادلزلاسبة منتظمة:  /أ 
اـ : دفًت اليومية، دفًت اجلرد، وكذا احًت 12إذل  9توفر كل الدفاتر ادلنصوص عليها يف القانوف التجاري يف مواده من 

 (. SCFمبادئ النظاـ احملاسيب ادلارل )
ويقصد هبذا ادلفهـو أف القيم احملاسبية ادلسجلة يف سلتلف الوثائق قد مت تقييمها بطريقة صحيحة.  زلاسبة صادقة: /ب 

، وكذا من صحة ادلعلومات ادللخصة فالعوف ادلراقب يتحقق إذا كانت رلاميع األرصدة وعمليات الًتحيل صحيحة
وادلكتوبة يف الدفًت العاـ، دفًت اليومية، بادلقارنة مع ميزاف اجلرد، الدفاتر ادلساعدة، اليوميات ادلساعدة كيومية 

 ادلشًتيات، ادلبيعات، ادليزانية العامة...اخل.
ة كل العمليات ادلسجلة يف الدفاتر وتكوف كذلك إذا استطاعت ادلؤسسة تربير و إثبات صح زلاسبة مثبتة )مقنعة(: /ج 

 بواسطة تقدمي ادلستندات و الوثائق التربيرية.
 :ادلضموف حيث من احملاسبة فحص .2

 للميزانية، الرئيسية للحسابات ودقيقة معمقة بدراسة احملقق قياـ ىو ادلضموف حيث من احملاسبة بدراسة ادلقصود
 .والنتائج التسيَت وحسابات

 العامة:فحص حسابات ادليزانية  /أ 
يتم الًتكيز دد من طرؼ النظاـ احملاسيب ادلارل و يقـو احملقق دبراقبة احلسابات الرئيسية للميزانية حسب التسلسل احمل

 ألف ادلكلف يعمد إذل التالعب فيها للتهرب من دفع الضريبة على احلسابات اليت حيرص ادلراقب على ادلراقبة الدقيقة ذلا 
 : 2من أىم ىذه احلسابات مايلي

                                                           
1

 .167لعثماين مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص ا 

2
 .132 – 131بوشرى عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص  
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 ( مثل: ادلصاريف اإلعدادية، القيم ادلعنوية، االستثمارات قيد 2): وىي تتجسد يف حسابات الصنفاالستثمارات
 على العوف احملقق التأكد من:و إخل. التنفيذ، االىتالؾ...

 ؛حص بطاقات تقييم ىذه االستثماراتالوجود الفعلي وادلادي لالستثمارات عن طريق ف -
 ؛باتية الكتساب أو إنشاء العقاراتىذه االستثمارات ملك للمؤسسة، عن طريق فحص الوثائق اإلث التأكد من أف -
 .احملّددة من طرؼ القانوف اجلبائيالت االىتالؾ ومدى قانونيتها، أي مدى تطابقها مع ادلعّدالت مراقبة معد -
 مواد البضائع، مثل( 3)الصنف حسابات يف تتمثل :دلخزوناتا ،  بُت ومنإخل.  ...البضائع مشًتيات ولواـز

                ىي:  ادلخزوف عناصر دلراجعة ادلراقب هبا يقـو اليت العمليات
 ؛الفواتَت يف ادلسجلة ادلبالغ مع تتطابق احملاسبية الدفاتر يف ادلسجلة ادلبالغ أفّ  من التأكد -
 ؛ادلؤسسة دفاتر مع تتطابق والزبائن ادلوردين دفاتر يف ادلوجودة احملاسبية التسجيالت كانت ما إذا فحص -
 يـو سلزوف مع ومطابقتها مبيعات،+  مّدة آخر سلزوف=  مشًتيات+  مّدة أّوؿ سلزوف: ادلعادلة ربقق من التأّكد -

  . التدخل
 دوالتأك دبراجعة ادلراقب فيقـو ،إخل... التسبيقات الصندوؽ، البنك،: مثل( 4)الصنف حسابات يف تتمثل :احلقوؽ 

  :فمثال احلسابات ىذه من
 ؛الربيد أو البنك طرؼ من ادلعلن نظَته مع ادلؤسسة لدى والربيدية البنكية احلسابات من ادلستخرج الرصيد مقارنة -
 ،انقد كانت إذا خاصة تربيرىا، طلب مع التسبيقات صبيع متابعة -
، ايوم انقد ادلقبوضات ورلموع الصندوؽ مراجعة -  ، موجب الصندوؽ رصيد أف من دوالتأك بيـو
 ادلالكُت، أو ادلالك قبل من دائمة بصفة ادلؤسسة تصّرؼ ربت ادلوضوعة التمويل وسائل وتتضمن :اخلاصة األمواؿ 

 واألعباء اخلسائر مؤونة التخصص، قيد النتائج االحتياطات، ادلاؿ، رأس بينها، من حسابات ةعد يف وتتجسد
 : فعلى احملقق التأكد من أفإخل. ...

 ؛لى رأس ادلاؿ زلققة بصفة قانونيةوالتخفيضات الطارئة عالزيادات  -
 ؛للضريبة بعد فيما لتخضع األرباح حساب يف إدماجها أعيد ىدؼ بدوف أصبحت اليت وادلؤونات االحتياطات -
 ؛التكاليف لتضخيم ادلؤسسة تستغلها واليت ادلربّرة غَت ادلؤونات كشف على العمل -
 ىذهبأف  دالتأك على يعمل احملققأف  حيث الغَت، مع عالقاهتا من الناصبة ادلؤسسة التزامات رلمل وىي :الديػػوف 

 :فمثال للحقيقة مطابقة احلساب ىذا يف ادلقيدة ادلبالغ
 ؛ومّدتو قيمتو يبُّت  للدين موثق بعقد تربيرىا فيجب نوعو، كاف مهما مصدرىا من التحقق -
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 ؛والكشوفات بالفواتَت احلسابات ىذه دبطابقة وىذا ومهية، ليست للمؤسسة ادلمنوحة القروضأف  من دالتأك -
 فحص حسابات التسيري والنتائج:  /ب 

 ة القيمة ادلضافة وىامش الربح اخلاص بادلؤسسةؿ مراقبة حسابات النتائج إذل معرفيهدؼ ادلراقب من خال
وتغَتاهتما خالؿ فًتة ادلراقبة دلعرفة وضعية ادلؤسسة واحلالة ادلالية ذلا، قصد اكتشاؼ ادلكلفُت الذين يصرحوف هبامش ربح 

 ويتم مراقبة مايلي: ضعيف أو نتيجة خسارة والتأكد من صحة الوضعية ادلالية ذلم. 
 1التالية بالطريقة ادلضافة القيمة نسبة بوربس واالستهالكات اإلصبارل اإلنتاج بُت الفرؽ سبثل :ادلضافة القيمة :  
 

إذ سبثل ىذه النسبة مقدار القيمة ادلضافة احملققة بالنسبة لرقم األعماؿ، دلعرفة مدى تطورىا خالؿ السنوات األربع 
 اخلاضعة للتحقيق.

 2التالية ؽ: ويتم ربديده بالطر هامش الربح: 

 

 يعرب ىامش الربح اخلاـ للمشًتيات عن قيمة الربح اخلاـ بالنسبة لثمن تكلفة البضاعة ادلباعة.
 

 ىامش الربح اخلاـ للمبيعات عن قيمة الربح اخلاـ بالنسبة للمبيعات، ويتم ربديد ىامش الربح اخلاـ للمشًتيات يعرب
 وادلبيعات دلعرفة السنوات اخلاضعة للتحقيق.

 :3أما خبصوص حساب الربح اخلاـ فإنو خيتلف حسب طبيعة نشاط ادلؤسسة
 بالنسبة لألنشطة التجارية:  -

  .تغَتات ادلخزوف(  ادلشًتيات) –الربح اخلاـ = ادلبيعات     
 بالنسبة لألنشطة الصناعية:  -

 .تغَتات ادلخزوف( )مشًتيات للمواد األولية –ادلنتجات ادلخزنة(  الربح اخلاـ = )ادلبيعات     
 

                                                           
1
  Guide du vérification de comptabilité, op.cit., p 94. 

2  Ibid., p 94. 
3
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 . 100رقم األعماؿ ) اإلنتاج + اخلدمات(   نسبة القيمة ادلضافة = القيمة ادلضافة 

 . 100 مثن تكلفة البضاعة ادلباعة  ربح اخلاـ = الهامش الربح اخلاـ للمشرتيات 

 . 100 ادلبيعات  ربح اخلاـ = الهامش الربح اخلاـ للمبيعات 
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 بالنسبة ألنشطة تأدية اخلدمات:  -
 األعباء ادلباشرة   –الربح اخلاـ = رقم األعماؿ     
كل ىذه النسب وادلؤشرات السابقة الذكر تسمح للمكلف من تكوين نظرة عامة حوؿ وضعية ادلؤسسة وظروؼ   إف

 تسيَتىا.
 نتائج التحقيق احملاسيب وهنايتهالفرع الثالث: 

التدخل يف عُت ادلكاف ومعاينة وضعية ادلكلف وكل ما يتعلق بنشاطو، وادلراجعة احملاسبية للدفاتر شكال  إف
ومضمونا، سبكن احملقق من استخالص نتيجة رفض أو قبوؿ احملاسبة، ويف كلتا احلالتُت فإّف احملقق ملـز بإرساؿ نسخة من 

 جاوزات الضريبية ادلكتشفة، والطرؽ ادلعتمدة يف إعادة تأسيسها.ىذه النتائج إذل ادلكلف بالضريبة مبينا لو فيها الت
 قبوؿ احملاسبة:  .1

وصحيح من اـ القانوف التجاري ومبادئ النظاـ احملاسيب ادلارل بقة ألحكايقبل ادلراقب زلاسبة ادلكلف إذا كانت مط
 :1يصنف إذل ة من قبل العوف ادلراقب ديكن أفإف قبوؿ احملاسبحيث ادلضموف، 

  احملاسبة منتظمة، مثبتة وصادقة، وبالتارل فهو ملـز بإشعار ادلكلف  و مقنع بدرجة كبَتة أف: أي أنصريحقبوؿ
 بالضريبة بنتائج التحقيق، وىذا دوف إجراء أية تقوديات عن طريق إشعار بغياب التقومي. 

 ادلكلف، ويف ىذه  : أي ىناؾ ارتياب، وىذا من خالؿ تسجيل بعض التجاوزات واالضلرافات من قبلقبوؿ نسيب
وادلقصود بو أف  "  Procédure contradictoireاحلالة يقـو احملقق باللجوء إذل إجراءات التقومي الثنائي "

يكوف اتصاؿ بُت اخلاضع للضريبة واحملقق اجلبائي للنقاش وإبداء مالحظات ادلكلف بالضريبة حوؿ ىذه االضلرافات 
رقم األعماؿ وجيب عليو إبالغ ادلكلف هبذا التقييم، وذلك عن طريق ادلسجلة، مث يقـو احملقق بإعادة تأسيس 

 يـو للرد على ىذا التقومي. 40اإلشعار بالتقومي األورل، مع منح مّدة 
 رفض احملاسبة: .2

 أجل من وىذا فيها، ادلوجودة األخطاء لكثرة نظرًا احملاسبة رفض إذل اجلبائي ادلراقب خيلص قد األحياف بعض يف
 رفضو خالؿ من للضريبة التلقائي التقدير إذل اللجوء يف احملقق العوف وسبادي تعسف من بالضريبة ادلكلف ضباية

 :2التالية احلاالت يف ىذا ويكوف للمحاسبة،

                                                           
1
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 منو.  191، مرجع سبق ذكره، ادلادة قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة 
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أو  تطبيق ادلخطط الوطٍت احملاسيبة غَت مطابق ألحكاـ القانوف التجاري ولشروط يعندما يكوف مسك الدفاتر احملاسب /أ 
 النظاـ احملاسيب ادلارل.

  .نعداـ الوثائق اإلثباتيةعندما ال ربتوي احملاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب ا /ب 
 .أو معلومات غَت صحيحة خطَتة ومتكّررة يف عمليات احملاسبة غفاالتإعندما تتضمن احملاسبة أخطاء أو  /ج 

  :منها الضريبة فرض ألسس التلقائي التقييم فيها يتم األخرى احلاالت بعض ىناؾ :مالحظة
 بالضريبة ادلكلف اعًتاض بسبب اجلبائية الرقابة عملية تستحيل عندما. 
 خبصوص واحملقق الضرائب مفتش من الواردة طلباتعلى ال اإلجابة عن بالضريبة ادلكلف ديتنع عندما 

 .تقدديها الواجب واإلثباتات التوضيحات
  للضريبة: اخلاضعة القاعدة تشكيل إعادة .3

 وزبتلف للضريبة، اخلاضع األعماؿ رقم تأسيس إعادة إذل يلجأ احملقق، العوف قبل من احملاسبة رفض يتم أف بعد
 ادلعلومات مع تتناسب اليت الطريقة باختيار يقـو احملقق أف حيث ادلؤسسة، ونشاط نوع حسب التأسيس إعادة طرؽ

 :1صلد الطرؽ ىذه بُت ومن ادلؤسسة، حوؿ عليها ادلتحصل
تعترب ىذه الطريقة من أكثر : Compte matièreتأسيس رقم األعماؿ عن طريق احلساب ادلادي  إعادة /أ 

الطرؽ انتشارا واستعماال من طرؼ احملققُت، وذلك لبساطتها، وصلد أف أغلب النشاطات زبضع ذلذه الطريقة ما عدا 
 إخل. ادلهن احلرة، قطاع البناء واألشغاؿ العمومية...

 حالة مؤسسة جتارية "شراء وبيع": يف 
 ادلشكل اإلستهالؾ=  مدة آخر سلزوف – ادلشًتيات+  مدة أوؿ سلزوف

 الفرؽ=  بو ادلصرح اإلستهالؾ - ادلشكل اإلستهالؾ
 1( + بو ادلصرح االستهالؾ/  الفرؽ= ) الفرؽ نسبة
 الفرؽ نسبة x بو ادلصرح األعماؿ رقم=  تغفاالاإل أعماؿ رقم

 بو ادلصرح األعماؿ رقم - تغفاالاإل أعماؿ رقم( = النهائي التقومي) النتيجة
 إنتاجية: ةيف حالة مؤسس 
 ادلشكل اإلستهالؾ=  مدة آخر سلزوف – ادلشًتيات+  مدة أوؿ سلزوف

 (الصايف) احلقيقي االستهالؾ=  الضياع نسبة – ادلشكل اإلستهالؾ
                                                           

1Guide du vérification de comptabilité, op.cit., p 122- 123.   
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 الفرؽ( = الصنع تامة ادلنتجات) دةادل آخر سلزوف( + الصنع تامة ادلنتجات) دةادل أوؿ سلزوف - احلقيقي االستهالؾ
 (اإلغفاؿ)

 1( +بو ادلصرح البيع/  الفرؽ= ) اإلخفاء معامل
حىت ديكن حصر اإليرادات احملققة فعال من طرؼ ادلؤسسة اليت إعادة تأسيس رقم األعماؿ عن طريق اإليرادات:  /ب 

" والذي يشمل إصبارل مديونية un compte financierادلارل "ىي موضع التحقيق، ديكن استعماؿ احلساب 
الصندوؽ وكذا األرصدة الدائنة للحسابات البنكية للمؤسسة، وذلك بأخذ حساب التغَتات يف تسبيقات الزبائن 

  :التالية بالطريقة ادلارل احلساب ىذا ويظهر وأرصدهتم من بداية الدورة وحىت هنايتها.
 رصيد – ديسمرب 31 يف الزبائن تسبيقات – جانفي 01 يف نالزبائ تسبيقات( + الدائن) البنك حساب+  الصندوؽ

 .تأسيسو ادلعاد األعماؿ رقم=  ديسمرب 31 يف الزبوف رصيد+  جانفي 01 يف الزبوف
 .الفروقات إلجياد وىذا بو ادلصرح األعماؿ رقم مع يقارف سوؼ تأسيسو ادلعاد األعماؿ رقم فإف ومنو

يف مؤسسات األشغاؿ العمومية تعد الفوترة األساس يف رلاؿ إعادة تأسيس رقم األعماؿ على أساس الفوترة:  /ج 
الضرائب ادلباشرة، وإعادة تأسيس الفواتَت ال تكمن فقط من التحقيق يف األرصدة وتسبيقات الزبائن، وإمنا كذلك 

 التسديدات والفواتَت ادلصرح هبا.
 هناية التحقيق:  .4

دلرحلة خالصة عمل احملقق، حيث يقـو بإبالغ ادلكلف بالضريبة بنتائج ادلراقبة احملاسبية وىذا عن طريق تعد ىذه ا
اإلبالغ األورل والنهائي، وكخطوة أخَتة يقـو بكتابة التقرير النهائي، الذي من خاللو يسجل كل ادلعلومات اخلاصة 

 بعملية ادلراقبة اليت قاـ هبا.
 تائج ادلراقبة اجلبائية حىت وإفتلتـز اإلدارة اجلبائية بإبالغ ادلكلف اخلاضع للتحقيق بنإبالغ ادلكلف بنتائج التحقيق:  /أ 

 : 1دل يكن ىناؾ تقومي، ويتم ىذا اإلبالغ على مرحلتُت
  بطريقة تسمح للمكلف بفهمو وتسجيل  غادا ومصايكوف ىذا اإلشعار مفصال جي : جيب أفيلاإلبالغ األو

ك، إضافة إذل أنو من الضروري ا مع وصل االستالـ بذلرسل ىذا اإلشعار إذل ادلكلف شخصيمالحظاتو، وجيب أْف ي
ت إذل تعديل أسس الضريبة، أي يقـو يت استعملت يف التقييم واليت أدرل على الطرؽ الحيتوي ىذا اإلبالغ األو  أف

 إلبالغ بتبياف صبيع التعديالت والتقوديات اليت قاـ هبا.احملقق من خالؿ ىذا ا

                                                           
1
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على إبالغ األورل واإلدارة اجلبائية ملزمة بالرد  ا لتلقي رد ادلكلف( يوم40قد حدد ادلشرع اجلبائي مدة أربعُت )
 على طلبات التوضيح أو التفسَت من قبل ادلكلف.

 عند إرساؿ اإلبالغ األورل للمكلف ىناؾ حالتُت ديكن حدوثهما: اإلبالغ النهائي : 
احملددة، يف ىذه احلالة فإف األسس ادلعدلة  -يوما 40بعد –ادلكلف ال يرد على اإلشعار أو يرد بعد الفًتة القانونية  -

 قبل ادلكلف.  ا منكلف، ألهنم يعتربونو قبوال ضمنيتبقى على حاذلا، واحملققُت ليسوا مسؤولُت عن إعالـ ادل
ادلكلف يرد على اإلبالغ يف ادلدة احملددة قانونيا، ويسجل مالحظاتو اخلاصة على نتائج ىذا التحقيق، أو العًتاضاتو  -

 عن األسس ادلعدلة.
ىذه احلالة جيب على  بعد دراسة ىذه ادلالحظات، واالعًتاضات من طرؼ احملققُت، يقرروف قبوذلا أو رفضها يف

 د.نهائي وجيب كذلك أف يكوف مفصال بشكل جيال غموا ادلكلف، وذلك عن طريق اإلباليعل احملققُت أف
ويصبح  االت واألسس اجلديدة للضريبة فإف يعد قبوال صرحيأما يف حالة الرد اإلجيايب للمكلف أي قبولو بالتعدي

ًتاض عليو عن طريق الطعن من قبل أساس فرض الضريبة احملددة هنائًيا، وال ديكن لإلدارة الرجوع فيو، كما ال ديكن االع
 ادلكلف بالضريبة.

 كتابة التقرير النهائي:  .5
الذي عن طريقو ينهي احملقق مهمتو يف التحقيق، وجيب أف يتضمن ىذا التقرير   عملكتابة تقرير التحقيق ىو ال إف

ف و تدحيث جيب أف  كل ادلعلومات، األرقاـ، وادلبالغ اليت تسمح بالتأكد من احًتاـ اإلجراءات وتقييم نتائج ادلراقبة.
 : 1ادلالحظات التالية

 مكلف مباشرة.ا للمار مرسال عن طريق الربيد أو مسلّ إذا كاف تقرير اإلشع 
 ة أو الفًتة اإلضافية بالنسبة لبداية ادلراقبة.ربديد ادلد 
 ذلك.بتوضيح النصوص القانونية ادلقرة  طبيعة ادلخالفات ادلكتشفة، وكذلك العقوبات ادلطبقة مع 

 توضع نسخة من ىذا التقرير يف ملف ادلكلف ويتم إرجاعو إؿ ادلفتشية اليت سحب منها، وترسل نسخة منو
 ادلديرية اجلهوية وكذا مصلحة البحث والتحقيقات عل ادلستوى ادلركزي.إذل 

 مل الوضعية الشاملة يف الكشف عن التهرب الضرييبيف رلادلطلب الثالث: دور التحقيق ادلعمق 
، للتحقيق احملاسيب تدعيماية ق يف رلمل الوضعية اجلبائاستحداث التحقيق ادلعم متآلليات الرقابة اجلبائية  اتعزيز 

 وخيتص باألشخاص الطبعيُت بالنسبة للضريبة على الدخل اإلصبارل. 
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 التحضري للتحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائيةالفرع األوؿ: 
قها، وىذه ادلرحلة ال زبتلف  تسبقها مرحلة ربضَتية لتهيئة األرضية الكافية النطال أف أي عملية رقابية جيب إف

 اجلبائية عنها يف التحقيق احملاسيب. ق جململكثَتا يف التحقيق ادلعم
إذ يتم من خالذلا اختيار رلموعة ادللفات ادلراد مراقبتها، ولكن ىذا االختيار خيضع إذل مقاييس سواء من حيث 

 .  وشكل ىذه الرقابة خلصوصيةالكمية وىذا حسب اإلمكانيات ادلتواجدة على مستوى كل والية، وكذا 
جيب اختيارىم عن طريق معايَت ومؤشرات موضوعية وىادفة،  VASFEاألشخاص اخلاضعُت لػ  إضافة إذل أف

 :  1منها
حيات ادلكتتبة يف التصر  اخيلالتوافق وفروقات ىامة بُت ادلد األشخاص الذين سجلت ادلفتشية يف ملفاهتم عدـ .1

 ؛السنوية والنفقات ادلستعملة
اكتشاؼ ادلفتشية لوجود تالعب يف التصرحيات ادلقدمة فيما خيص الضريبة على الدخل اإلصبارل، أو التوصل إذل  .2

 ىذه التصرحيات؛مؤشرات تثبت عدـ صدؽ 
األشخاص الذين يشك يف استعماذلم لطرؽ ومناورات تدليسية، أو أف التحقيق احملاسيب ذلم دل يؤدي إذل تعديالت  .3

 ب والغش عليهم؛ظهور مالمح التهر  رغم
 رات تؤكد وجود مداخيل ىامة سلفية، األشخاص الذين ليس ذلم ملف جبائي، وتظهر على منط حياهتم ادلعيشية مؤش .4

باختيار رلموعة ادللفات ادلراد التحقيق فيها تسند مهمة ذلك إذل األعواف ادلراقبُت ادلختصُت، ومع إتباع نفس 
 يقـو األعواف بالتجميع ادلعلومات الالزمة.   احملاسيب لتحقيق ل التحضَتية مراحل وخطوات

  التحقيق الفرع الثاين: سري
طلب جيري يف مكتب اإلدارة اجلبائية يف التاريخ احملدد من قبل العوف احملقق، إال إذا   VASFEفالتحقيق يف 

قية الظروؼ اليت أدت مصدا ، فمن ادلستحب ىنا أف يوافق على طلبو حىت وإف وجدت شكوؾ يفادلكلف تأجيل التاريخ
 ، فهذا التصرؼ غالبا ما جيعل ادلراقبة تقـو على أسس التفاىم ادلتبادؿ .إذل التأجيل

   le premier entretien avec le contribuable:  اللقاء األوؿ مع ادلكلف .1
صبيع  الربيدية، وكذا  حيث يقـو ادلراقب باستدعاء ادلكلف ادلعٍت بالتحقيق لتزويده بكشوفات احلسابات البنكية،

 احلسابات األخرى اليت من ادلمكن شلارستها.

                                                           
1

) رسالة من متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص  1999 -1995الرقابة اجلبائية يف النظاـ الضرييب اجلزائري للفرتة طاليب زلمد،  
 . 108(، ص 2002/ 2001التحليل االقتصادي، كلية االقتصاد وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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 ىذا  خيوض يف حوار مع ىذا األخَت ليبُت لو أفادلراقب  ذه احلسابات من قبل ادلكلف، فإفعد تسليم ىب
 : 1التحقيق نابع من ضرورة توضيح وضعيتو اجلبائية، ويف كل احلاالت فإنو ملـز بػ

  ادلشاكل التقنية ادلتعلقة بفحص ملفو اجلبائي، ولكن يًتؾ احلوار يسَت لبعض الوقت حوؿ أف ال يناقش بسرعة
 انشغاالت ادلكلف، إذ يًتؾ لو كامل احلرية يف الكالـ.

 .هتيئة جو من الثقة معو وتفادي إثارتو 
 .استقباؿ كل ادلعلومات الضرورية من اجلانب اجلبائي، وادلقدمة من طرؼ ادلكلف 
 .التحلي بالصرب مع ادلكلف دوف دفعو إذل تقدمي توضيحات خالؿ ادلقابلة معو 
 .عدـ الكشف بسرعة عن ادلعلومات ادلتوفرة لديو، واليت توحي للمكلف بأنو على دراية معمقة دبلفو 

ربليلها، ومقارنتها مع تلك و حبصوؿ ادلراقب على سلتلف ادلعلومات وكشوفات احلسابات، يقـو بفحصها، 
 رحيات هبدؼ استخراج ادلخالفات واألخطاء ادلرتكبة.التص

 التوضيحات والتربيرات: طلب .2
 ادلكلف حيقق مداخيل مهمة مقارنة دبا صرحو، ديكنو طلب توضيحات يف حالة صبع احملقق عدة عناصر تثبت أف

 :2كما يلي  ضريبة وما حققو من موارد ونفقاتة نقاط حوؿ ما صرح بو ادلكلف كوتربيرات لنقطة أو عد
 : حيث تلتمسها اإلدارة من ادلكلف يف إحدى احلاالت التالية: طلب التربيرات /أ 
 ادلكلف يتمتع دبداخيل ىامة مقارنة مع تلك ادلصرح هبا. توفر لدى اإلدارة عناصر تثبت أفحُت ت 
 .فيما خيص وضعيتو اجلبائية 
 ... (. إخلفيما خيص التكاليف اليت مت خصمها من الدخل اإلصبارل )معاش غذائي، فوائد التأمُت، ضمانات العقارات 

 : تلتمسها اإلدارة لرفع الشك عن كل غموض يف التصرحيات وزبص أي نقطة واردة يف التصريح.طلب التوضيحات /ب 
ادلطلوب توضيحها، كما أف احملقق ملـز بأف يوضح جيب على ادلكلف تقدمي شروحات وافية حوؿ النقاط الغامضة 

يوما للرد على ىذه الطلبات. ويف حالة غياب اإلجابة من قبل ادلكلف ديكن للمراقب  30للمكلف بأف لديو مهلة 
 اجلبائي اللجوء إذل طريقة التقدير اجلزايف.

                                                           
1
يف العلـو التجارية، زبصص: زلاسبة وجباية،  ) مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت  دور ادلراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةقحموش مسية،   

 .43(، ص 2012/ 2011كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2
) مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة  -حالة والية الوادي –زلاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضرييب للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة  رحاؿ نصر، 

قلة، ادلاجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص: تسيَت ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، كلية احلقوؽ والعلـو االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ور 
 .113ص (، 2006/2007
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 إعادة تقييم األسس اخلاضعة للضريبة: .3
اخلاضعة للضريبة على عدة عناصر زبتلف باختالؼ العناصر ادلراد إعادة  يعتمد ادلراقب يف إعادة تقييم األسس

تقييمها ونوع الطريقة اليت يعتمدىا ادلراقب يف إعادة التقييم ورغم الغموض الذي يتصف بو ىذا النوع من ادلراقبة إال أف 
 ىناؾ عدة طرؽ يتم اعتمادىا يف إعادة التقييم أمهها:

 احملددة للذمة ادلالية: إعادة تقييم العناصر العينية /أ 
غياب لشلتلكات ادلكلف ومصاريفو من خالؿ مقارنتها باألسعار ادلوجودة على أرض الواقع، وذلك نظرا  تقييميتم 

 ولتقييم ىذه العناصر جيب الرجوع إذل ادلعايَت احملددة يف اجلدوؿ التارل: ية لذلك،وثائق اإلثباتال
 تقييم العناصر العينية إعادة: (05) اجلدوؿ رقم

 ادلالحظات طريقة التقومي بياف العناصر
 

 ادلنقوالت 
 أو 

 السيارات

مبالغ الفواتَت أو األسعار احملددة مقارنة مع ادلواد 
 ادلماثلة يف الواقع

 مراعاة سنة احليازة وطبيعة ادلواد

خالؿ  إذا كانت جديدة ينبغي معرفة السعر من
 وكالء السيارات أو وثيقة االستَتاد

وأوؿ سنة يف مراعاة حالة السيارة 
 السَت، وادلسافة اليت قطعتها

إذل  %10زبفيض تقديري من  إذا كانت قددية يعاد تقييمها بسعر السوؽ.
  مع مراعاة الة السيارة20%

 الغرض من استعماذلا مراعاة إذا كانت مستوردة 3Dالسعر يف الفاتورة أو وثيقة سفن النزهة
القيمة احلالية للعقار ادلأخوذة عن مصاحل التسجيل  العقارات

 والتقوديات
األخذ بعُت االعتبار فًتة التقييم وسعر 

 السوؽ
ادلبلغ ادلعاد تقييمو من طرؼ مصلحة التقوديات  شهرة احملل

 واألسعار
 مراعاة مكاف تواجد احملل

العائلية +  الصيانة
 النفقات اليومية

 عدـ ادلبالغة يف تقييم التكاليف حيدد ادلبلغ جزافيا بعد احملاورة مع ادلكلف 

 عدـ ادلبالغة يف تقييم التكاليف حيدد ادلبلغ جزافيا بعد احملاورة مع ادلكلف األسفار والتنقالت
 الشراء والوصوالتمراقبة فواتَت  االحتفاظ دبا ىو موجود يف احملاسبة ادلخزونات

 .147ص:  ، مرجع سبق ذكره،بوشرى عبد الغٍت: ادلصدر
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يتم استخراج الفرؽ بُت ادلبالغ ادلعاد تقييمها والقيمة ادلكتتبة يف التصرحيات واليت يتم اعتبارىا مداخيل غَت مصرح 
 إضافة إذل الغرامات الناذبة عنها.هبا وبالتارل يتم إعادة إخضاعها للضريبة 

 احلسابات ادلالية: حتليل /ب 
ربليل احلسابات ادلالية، ونعٍت هبا مراقبة التدفقات ادلالية للمكلف، إذ يلجأ ادلراقب إذل مقارنة الكشوفات البنكية 

ينة مع ادلداخيل ادلصرح هبا لتحديد رصيد ادليزاف النقدي للمكلف، والنتائج ادلتحصل عليها جيمعها فيما بعد يف ميزاف اخلز 
 : 1كما يلي  لة تقنية شاملةالذي يشكل وسي

 حتليل الرصيد الدائن للبنك: /أ 
ومقارنة ادلداخيل الدائنة من احلسابات البنكية مع  للمكلف ادلسامهات ادلالية اذلدؼ من ىذا التحليل ىو معرفة

ل يخادادلال يتناسب مع  تربيره من خالؿ كونوي دل يتم الدائن الذ، ويسمح ذلك دبعرفة الرصيد ادلداخيل ادلصرح هبا
إبعاد التحويالت من حساب إذل حساب ادلسامهات و  بعزؿ الدائن الصايف احملقق يقـو ، حيثلدى ادلصلحة ةعروفادل

ادلصدر. ويف ىذه احلالة يتم  النقدية وىذا لتفادي تضخيم موازنة اخلزينة مث مقارنة الدائن الصايف مع ادلداخيل ادلعروفة
 : 2التوصل إذل ثالثة حاالت تفسر كمايلي

 ادلصدر، ديكن اعتبارىا  رلموع الدائن الصايف أكرب من ادلداخيل ادلعروفة و ىو ما يعٍت أف ىناؾ مداخيل غَت معروفة
 وتربيرىا بطريقة قانونية ومقنعة؛مداخيل خفية، وأف ادلكلف هترب من دفع الضرائب ادلًتتبة عليها إذا دل يقم بإثباهتا 

  احلسابات فيما خيص رلموع الدائن الصايف يساوي ادلداخيل ادلعروفة و ىو ما يعٍت ضرورة مواصلة البحث خاصة
 النقدية؛

 وغَت مربرة، أو أنو حسابات غَت معروفة  روفة و ىو ما يعٍت أف ادلكلف لورلموع الدائن الصايف أقل من ادلداخيل ادلع
 .بشكل نقديربصل على مداخيل 

 البنكي: حتليل ادلدين  /ب 
دفًت من خالؿ العمليات ادلدينة يسمح ربليل ادلدين البنكي دبعرفة ادلسحوبات اخلاصة بادلكلف عن طريق فحص 

رفض ، يف حالة ادلسحوبة الشيكات ربديدا ادلستفيدين من السحب وو  كلفدلستعملة و ادلقدمة من طرؼ ادلالشيكات ا

                                                           
1

 .117طاليب زلمد، مرجع سبق ذكره، ص  
2

 .118، ص نفس ادلرجع 
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إذل اذليئات وادلؤسسات ادلالية ادلختصة لتفسَت ذلك، ويفضل احلصوؿ ادلكلف تربير وتوضيح ىذه ادلعلومات يتم اللجوء 
 :1على ىذه ادلعلومات من طرؼ ادلكلف وذلك دلا ذلا من أمهية للمراقب تتمثل يف احلصوؿ على ادلعلومات التالية

 إحصاء السحب النقدي،  
 ؛ات مسار احلياة عن طريق البنكإحصاء نفق 
  ؛وفةغَت معر إحصاء نفقات مسار احلياة  
  مولةربديد العناصر ادلربديد سبويل الذمة ادلالية و. 

  : Balance d’espèceادليزاف النقدي  /ج 
السيولة ادلستعملة من طرؼ ادلكلف خالؿ فًتة ادلراقبة ال تفوؽ  إلدارة ضماف أفدراسة ادليزاف النقدي يتيح ل إف

 ادلتاحة مع السيولة تلك اليت من ادلمكن احلصوؿ عليها خالؿ نفس الفًتة، ويتجسد ىذا ادليزاف يف مقارنة السيولة
 كما يف اجلدوؿ التارل:  ادلستعملة

 (: إعادة تقييم من خالؿ ادليزاف النقدي06اجلدوؿ رقم )
 السيولة النقدية ادلستعملة النقدية ادلتحصل عليها السيولة

 إيرادات نقدية معروفة 
 سحب نقدي على احلسابات البنكية 
 ء، حساب جاري لدى حساب جاري للشركا

 ادلؤسسات
 عمليات مالية زلققة نقدا 
   القروضتسديد (remboursement de 

prêt) 
  اقتطاعات صافية تتم نقدا يف ادلؤسسة 

  مبينةنفقات نقدية 
 نفقات ادلعيشة مبينة نقدا 
 مسامهة نقدية على احلسابات ادلالية 

 
  تسديد القروض 
  زلققة نقدا داخل ادلؤسسة صافيةمسامهة 

 .122مرجع سبق ذكره، ص  ،طاليب زلمدادلصدر: 

 من خالؿ اجلدوؿ نستنتج أف:
  وفحص موازنة اخلزينة؛يف حالة توازف ادلوازنة النقدية ينتقل ادلراقب إذل فحص احلسابات البنكية 
  يف حالة عدـ التوازف من خالؿ رصيد مدين فإف ذلك يدؿ على عدـ التقييم اجليد للنمط ادلعيشي ومسار حياة

 ؛ةادلكلف بالضريب

                                                           
 .149الغٍت، مرجع سبق ذكره، ص بوشرى عبد  1
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  أما يف حالة احلصوؿ على رصيد دائن فإف ذلك يدؿ على وجود مداخيل نقدية غَت معروفة جيب البحث عن
 لغ ادلخفية وبالتارل يتم إعادة إخضاعها للضريبة.مصدرىا، وىي تعرب عن قيمة ادلبا

  : Balance de Trésorerieميزاف اخلزينة   /د 
لمصادر اليت من ادلمكن ل ادلساويت خالؿ فًتة ادلراقبة، ميزاف اخلزينة يتيح ربديد ادلبلغ اإلصبارل للنفقا إف

ىذا ادليزاف جيب أف حيتوي على صبيع التحصيالت والنفقات احملققة من  صوؿ عليها خالؿ نفس الفًتة، ألفللمكلف احل
 .1طرؼ ادلكلف اخلاضع للرقابة وكذا األشخاص الذين يعيشوف معو

ر يشكل الدليل على وجود دخوؿ غَت بار عدـ التوازف الذي إذا دل يفسبالتارل يسمح لنا أف نأخذ بعُت االعت
 :2ت ادلستخرجة وادلتاحات ادلستعملةاالختالفات ادلوجودة بُت ادلتاحامصرح هبا، ومنو العمل على إخراج 

 وىي تضم كل ادلبالغ اليت ديكن للمكلف احلصوؿ عليها خالؿ فًتة ادلراقبة، وتشمل:   ادلتاحات ادلستخرجة : 
ادلفتوحة باسم ادلكلف أو باسم أفراد عائلتو  االدخاررصيد احلسابات البنكية أو الربيدية، وسلتلف دفاتر وحسابات  -

 ؛ذين يعيشوف معو عند فًتة التحقيقال
تغيَتات حساب ادلستغل يف ادلؤسسات التجارية أو غَت التجارية، ادلستعملة نقًدا أو بالدفع إذل احلسابات البنكية أو  -

 ؛شخصية للمستعمل أو ألفراد عائلتوالربيدية ال
ة ورلموع ادلبالغ ادلتحصل عليها من سعر البيع واليت تظهر غالبا على كشوفات التسجيل التنازؿ عن ادلباين الشخصي -

 ؛اخلاضع للتحقيق اليت يتم تنظيمها داخل ملف ادلكلف
 ؛ادلكلف الوثائق الثبوتية الالزمةبيع ادلعدات، الذىب، األشياء الشخصية، ديكن استبعادىا، شرط أف يقدـ  -
تقدمي العقود أو تصرحيات وض الشخصية واليت يتم قبوذلا جيب التحقيق فيها، بادلبالغ ادلتحصل عليها من القر  -

 ؛التسليف
ت إعادة تسديد القرض ادلتفق عليو مع األفراد، ديكن أف يتم قبولو يف ادلتاحات ادلستخرجة إذا كانت كل اإلثباتا -

 .ادلقدمة على تصريح العقد صحيحة
 فقة من طرؼ ادلكلف على مستواه ادلعيشي، فهي تكوف الوجو ادلقابل : وتشمل كل ادلبالغ ادلنادلتاحات ادلستعملة

 للمتاحات ادلتحصل عليها ومن بينها: 
 ؛توح باسم ادلكلف أو أفراد عائلتورصيد احلسابات البنكية، احلساب اجلاري ادلف -

                                                           
 .122طاليب زلمد، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .88 -87نوي صلاة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 ؛ادلسامهات داخل ادلؤسسة -
 ؛التوسعة لألماكنعادة البناء، أو ، أشغاؿ إةف الصيانة وهتيئة ادلباين الشخصيمصاري -
 ؛تلكهاادلصاريف ادلستعملة بشكل فردي من طرؼ ادلكلف لغرض احملل الذي يشغلو، وكذا اإلقامة الثانوية اليت دي -
ألنو  وجودة داخل ملف اخلاضع للتحقيقحيازة ادلباين أو مصاريف البناء، وجيب الفحص بدقة لشهادات التسجيل ادل -

 ؛ خالؿ فًتة التحقيقمتتسديد ، والة بالتحقيقنيبفًتة غَت مع ز على أشياء تتعلقديكن أف يكوف قد حا
القروض ادلتفق عليها مع الغَت، عوائد الريوع وادلعاشات، إعادة تسديد القروض، تسديد عالوة التأمُت، تعويض عن  -

ادلتاحات  تم قبوذلا يفاخلسائر، غرامات، مؤونة متفق عليها، كل ىذه ادلصاريف جيب تربيرىا بوثائق وعقود، لكي ي
 .ادلستعملة

م مع ادلكلف إال إذا رفض التعاوف، وىنا يتم تقييمها بصفة تقريبية، إف مصاريف مسار احلياة جيب أف ربدد وتقي
 وىي نقطة ضعف بالنسبة إليو، ألّف ىذه ادلصاريف تكوف حسب الوضعية االجتماعية.

ميزاف اخلزينة ما ىو إال شبرة ناذبة عن مقارنة ادلتاحات ادلستخرجة وادلتاحات ادلستعملة، والذي  نالحظ أف اأخَت 
 يظهر يف شكل رصيد احلساب ادلارل.

ادلتاحات ادلستعملة أكرب من  ، وىو ما يعٍت أفاىذا األخَت ال تكوف لو أي داللة، إال إذا كاف رصيدا دائن
 نواجو ثالث حاالت وىي:  ادلقارنة ديكن أفنو بنهاية ىذه ادلتحصل عليها، أل

 .ادلتاحات ادلستخرجة = ادلتاحات ادلستعملة، ومنو اإلدارة ليست ذلا أية مالحظات 
  ادلتاحات ادلستعملة، إذف ىناؾ فائض ديكن أْف يرجع إذل سوء تقييم النفقات. >ادلتاحات ادلستخرجة 
  ادلراقب خيضع ىذا النقص للضريبة ىناؾ نقص، ويف ىذه احلالة ادلتاحات ادلستعملة، بالتارل <ادلتاحات ادلستخرجة 

 إال إذا أتى ادلكلف بتربيرات كافية.
 اإلبالغ بالنتائج:  .4

بعد انتهاء ادلراقب من عملية التحقيق وادلقارنة قد يتوصل إذل نتيجتُت، إما قبولو ألسس فرض الضريبة ادلصرح هبا 
األخَت بغياب التقومي، أو رفضها إذا علم، أف ما ىو مصرح بو كمداخيل ىي من قبل ادلكلف، ومن مث عليو إشعار ىذا 

ليست حقيقية، وغَت مطابقة للواقع، فيقـو بإعادة تكوين ادلداخيل اليت حبوزة ىذا ادلكلف وكذا تلك الدخوؿ احملققة من 
كر تتغَت حسب احلالة يعيشوف معو، وطرؽ إعادة تكوين أسس اإلخضاع كما سبق الذ  بل أوالده واألشخاص الذينق

 : 1ادلقدمة واليت تتلخص يف
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 ؛اخلزينة تقدمي ميزاف 
  اللجوء إذل التقييم اجلزايف. 

بعد إعادة تكوين أسس اإلخضاع يقـو ادلراقب بإبالغ ادلكلف احملقق يف وضعيتو اجلبائية بنتيجة ادلراقبة ادلتوصل 
دبالحظاتو  بفهم التقوديات اجملراة حىت يتسٌت لو الرد عليها إليها، وجيب أْف يكوف مفصال بأرقاـ وجداوؿ بكيفية تسمح لو

 ا.يوم 40أو قبولو، مع منحو مدة 
 جيب أف حيتوي أساسا ىذا اإلبالغ على ما يلي: 

 ... ؛(إخلالنقائص ادلكتشفة عند فحص ادللف اجلبائي )عدـ التصريح، تصريح خارج اآلجاؿ 
 ؛ر مصدر وطبيعة ادلعلومة ادلستغلةالتوافق ادلالحظ ما بُت الدخوؿ ادلصرحة وتلك ادلعاد تشكيلها مع إظها عدـ 
 ؛يفية التقييم والتسويات ادلقًتحةطريقة وك 

يب، ويف كليهما يكوف بانقضاء أجل الرد ىناؾ حالتُت ديكن حدوثهما مثلما ذكرنا سابقا من خالؿ التحقيق احملاس
 د.النهائي الذي يكوف مفصال بشكل جيا بإعالـ ادلكلف عن طريق اإلبالغ احملقق ملزم
يقـو بإعداد التقرير النهائي للتحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية، الذي حيمل صبيع ادلعلومات  اأخَت 

لذكر من خالؿ وادلالحظات ادلسجلة حوؿ عملية التحقيق، مث يقـو بإرساؿ نسخ منو إذل اجلهات ادلعنية، كما سبق ا
 . ثاينال طلبالتحقيق احملاسيب يف ادل
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 : تقييم وتفعيل آليات الرقابة اجلبائيةاملبحث الثاين
سواء  انطالقا من األمهية الكربى ادلعطاة للسياسة اجلبائية لتعبئة ادلوارد احمللية للدولة، ينبغي تفعيل الرقابة اجلبائية

الضرييب، وعليو سنحول من حيث اذلياكل ادلساعدة ذلا، أو أدواهتا الرقابية بشكل خيفف من حدة انتشار ظاىرة التهرب 
 من خالل ىذا ادلبحث تقييم الرقابة اجلبائية واقًتاح بعض االجراءات اليت تساعد على فعاليتها أكثر.

 املطلب األول: الصعوبات اليت تواجه الرقابة اجلبائية
اليت  ادلبالغ ة إىلرغم الصالحيات ادلخولة لإلدارة اجلبائية، واجلهود ادلبذولة من طرف الدولة يف ىذا اجملال، إضاف

يتم اسًتجاعها من خالل سلتلف أشكال الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب، إال أهنا ال زالت غري قادرة على 
 للمشاكل والصعوبات اليت تواجهها.حتقيق األىداف ادلرجوة منها، وذلك نظرا 

 اجلبائيةالفرع األول: الصعوبات املتعلقة بالنظام اجلبائي واإلدارة 
 . اجلبائي ومنها ماىو متعلق باإلدارة اجلبائية يتعلق بالنظاممنها ما  تواجو الرقابة اجلبائية عدة صعوبات

 غموض وعدم استقرار التشريعات الضريبية .1
فهم الصعب  حيث من الصعب تطبيق القوانني التشريعية اخلاصة بالرقابة اجلبائية وىي يف حالة تغيري دائم، ومن

مواد تطبيقو، وعلى من يطبق؟ ويف أي وقت تطبق ىذه ادلواد؟ وىذه األسئلة جييب عليها أعوان الرقابة اجلبائية حسب 
بعض األحيان إىل رؤسائهم لإلجابة عليها، وتؤدي بعض التشريعات  يف مقدرهتم ومعرفتهم بالقوانني اجلبائية، أو يرجع

 : 1ة نظرا إىلإىل احلد من فعالية جهاز الرقابة اجلبائي
 ة؛الضريبي من الثغرات اليت يتيحها القانون اجلبائي واليت يسعى من خالذلا ادلكلف إىل التهرب 
 اصة أثناء التدخل يف عدم وجود نصوص تشريعية حتمي أعوان الرقابة اجلبائية يف تنفيذ مهامهم، وتضمن حقوقهم وخ

 عني ادلكان؛
  ية اليت تثري الكثري من اجلدل والنقاش، وتؤدي إىل الكثري من النزاعات الفكر صدور العديد من التعديالت يف القوانني

 بني ادلمولني وأعوان الضرائب؛
 القتصادية والتكنولوجية احلاصلة.عدم مواكبة التشريعات الضريبية ادلطبقة للتطورات ا 
 مكانيات البشريةص الكفاءة واإلنق .2

للضرائب  بتكوين اإلطارات وادلتمثلني يف كل من ادلدرسة الوطنيةرغم تدعيم اإلدارة اجلبائية مبعهدين خاصني 
وادلعهد ادلغاريب للجباية واجلمارك، إال أهنا ال زالت تعاين من نقص يف الكفاءات واخلربة يف رلال الرقابة اجلبائية وخاصة 

                                                           
1
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طرق ال يتم اكتشافها إال من  يف ظل التطور ادلستمر لطرق التهرب الضرييب واستعانة ادلتهربني بذوي اخلربة الستعمال
طرف مراقبني ذوي خربة مهنية يف ىذا اجملال. كما تساعد اخلربة والكفاءة يف كسب الوقت من خالل سرعة اكتشاف 

لف ونوع نشاطو وادلخالفات اليت كاألخطاء والتالعبات اليت ديكن أن يقوم هبا ادلكلف مبجرد االطالع على وضعية ادل
 يرتكبها.

عملية  خاصة وأن قانون اإلجراءات اجلبائية ينص على أنرقابة اجلبائية من مشكل نقص ادلراقبني، كما تعاين ال
بني  على األقل، حبيث ال يوجد تناسب رة اجلبائية الذين ذلم رتبة مفتشالرقابة اجلبائية ال تتم إال من طرف أعوان االدا

يدل على ضعف األمهية ادلمنوحة للرقابة اجلبائية من حيث  يف اإلدارة الضريبية، وىو ما عدد ادلكلفني و عدد ادلفتشني
اإلمكانيات البشرية مقارنة بالعدد اذلائل وادلتزايد من ادللفات، وخاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي ادلتميز بكثرة ادلتعاملني 

وس ادلكلفني اطمئنانا للتهرب االقتصاديني وىو ما يقلل إمكانية خضوع ىذه ادللفات للمراقبة لفًتة طويلة شلا يبعث يف نف
  .1من دفع الضريبة بكل الطرق ادلمكنة

 مكانيات والوسائل املاديةنقص اإل .3
وظائفهم  يف أداء ية والوسائل اليت تساعد أعوان الرقابةمكانيات ادلادة اجلبائية يف اجلزائر من ضعف اإلتعاين اإلدار 

بالضريبة إلجراء التحقيقات بعني ادلكان، إضافة إىل عدم هتيئة مثل انعدام وسائل النقل للوصول إىل مقرات ادلكلفني 
ادلقرات وادلراكز الضريبية وانعدام األجهزة واللوازم الضرورية لعمل يف ادلكاتب مثل أجهزة الكمبيوتر ووسائل االتصال 

ختلف مستوياهتا، وامكانية الربط وادلعلوماتية اليت دتكن من سهولة االتصال وتبادل ادلعلومات بني ىياكل االدارة اجلبائية مب
 .  2مع اذليئات األخرى لطلب ادلعلومات

األعمال  رغم التطور الذي شهدتو ىياكل اإلدارة اجلبائية، إال أهنا ال زالت تعتمد على الوسائل التقليدية يف مجيع
ومات تطورا كبريا واستعماال واسعا الرقابية واإلدارية يف وقت تعرف فيو تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تقنيات معاجلة ادلعل

 يشمل مجيع ادلؤسسات العمومية واخلاصة.
يكفل ادلشرع اجلبائي للمراقبني ضمان احلماية أثناء تأدية وظائفهم الصعبة، إال أن ىذه الضمانات غري كافية نظرا 

إىل تعزيزات أمنية وخاصة دلا يتعرضون لو من اعتداءات معنوية وجسدية من طرف بعض ادلكلفني، ولذلك فهم يف حاجة 
أثناء التحقيق بعني ادلكان يف ادلناطق النائية، كما تعاين ىذه الفئة من ضعف األجور وادلرتبات واخلدمات األخرى مقارنة 

                                                           
1
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بالدور احلساس الذي تلعبو يف محاية أموال الدولة من الضياع وادلبالغ ادلسًتجعة اليت كانت اخلزينة ستحرم منها لوال القيام 
ملية الرقابة، إذ أن غياب أدىن الوسائل الضرورية احملفزة على العمل يؤدي إىل قصور ىذه الفئة يف أداء وظائفها فضال بع

 ما يؤثرعن ما ينتج عنها من تقصري أو اضلراف يف أداء مهامها جراء اغراءات ادلكلفني ادلتهربني من دفع الضريبة وىو 
 . 1سلبا على مردودية الرقابة اجلبائية

 الفرع الثاين: الصعوبات املتعلقة باملكلف بالضريبة واحمليط اخلارجي
عالقة  توجد صعوبات أخرى خارجة عن نطاق الرقابة اجلبائية والنظام اجلبائي، إذ أهنا ختتص بأطراف أخرى ذلا

 ل ادلكلفني بالضريبة وسلتلف اذليئات واإلدارات األخرى.مباشرة مع اإلدارة اجلبائية مث
 املكلفني بالضريبة ىالضرييب لد نقص الوعي .1

الوعي الضرييب وضعف ادلستوى األخالقي للمكلف بالضريبة من بني ادلشاكل األساسية اليت تعيق  يعترب نقص
عملية الرقابة اجلبائية، إضافة إىل االعتقاد السائد بأن الضريبة أداة افتقار للشعوب وأهنا تشكل إجحافا يف حق دافعيها، 

لف إىل التهرب من دفعها قدر اإلمكان حىت لو كان مبلغها ال يشكل عبئا كبريا، وتعترب ظاىرة الرشوة ولذلك يلجأ ادلك
اليت تعكس انعدام الضمري األخالقي لدى ادلكلفني بالضريبة الذين يقومون مبنح ىبات وىدايا كرشوة ألعوان اإلدارة 

ستحقات الضريبية واالستفادة من امتيازات غري مستحقة اجلبائية لفتح رلال التهرب من دفع الضريبة من خالل ختفيض ادل
أو اخفاء الكشوفات وادلخالفات اليت يرتكبوهنا يف ملفاهتم، وقد تصل إىل التغاضي عن مراقبة ملفاهتم هنائيا من خالل 

 ريبة.ضعدم إدراجها أثناء بررلة ادللفات داخل مفتشية الضرائب للتهرب من دفع ال
كيفية حتديد الضرائب اليت خيضعون ذلا، و  الضريبية لدى ادلكلفني بالضريبة فيما خيص التشريعاتكما يؤدي غياب 

الوعاء وطرق التحصيل إىل عدم االقتناع بالنظام الضرييب ادلطبق عليهم، وىو ما قد يؤدي هبم إىل اللجوء للتهرب من دفع 
 . 2احلياة االقتصادية ادلعاصرةر الذي تلعبو الضريبة يف و الضريبة إضافة إىل جهل ادلكلف للد

 اتساع رقعة االقتصاد غري الرمسي .2
يتميز االقتصاد ادلوازي بوجود األنشطة اليت تتم يف اخلفاء بعيدا عن أعني احلكومات وأجهزهتا الرقابية كمحاولة 

بعدا أوسع يف  للتهرب الضرييب وجتنب القيود الرمسية احملددة دلمارسة النشاط االقتصادي، وقد أخذت ىذه الظاىرة
السنوات األخرية باجلزائر نتيجة االنفتاح االقتصادي والتحول السريع من اقتصاد مغلق إىل اقتصاد السوق شلا أدى إىل 
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 .195عبد الغين، مرجع سبق ذكره، بوشرى   
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فتح نشاطات جديدة يغلب عليها الطابع السري والذي يصعب قياسو ألنو يتم يف اخلفاء، ومن أبرز مظاىر االقتصاد 
 : 1غري الرمسي مايلي

 ا يساىم يف ظاىرة التهرب الضرييب؛البيع والشراء بدون فواتري شل 
 الكشف من طرف الرقابة اجلبائية؛ استعمال التسديد النقدي بدل التعامل بالشيكات لعدم 
 دم دفع الضرائب والرسوم ادلستحقة؛إبرام الصفقات ادلشبوىة وغري ادلصرح هبا وخاصة يف رلال ادلعامالت العقارية لع 
  يجة سلالفة شروط االعفاءات واالمتيازات اجلبائية عن مسارىا احلقيقي لعدم حتقيقها لألىداف ادلرجوة منها نتحتويل

 االستفادة منها.
ىامة،   يؤدي االقتصاد غري الرمسي إىل عدم ادلسامهة الكلية يف احلصيلة الضريبية شلا حيرم اخلزينة العمومية من موارد

هة بني ادلتعاملني االقتصاديني عن مسارىا، وينشأ من ذلك الشعور بعدم عدالة الرقابة قواعد ادلنافسة النزي كما يبعد
اجلبائية، واليت تطبق على األشخاص ادلنخرطني يف االقتصاد الرمسي فقط دون سواىم، وىو ما قد يؤدي هبم إىل اللجوء 

 إىل استعمال شلارسات تدليسية للحفاظ على نشاطاهتم ادلعلنة. 
 والتنسيق بني اإلدارة اجلبائية وخمتلف اإلدارات األخرى عدم التكامل .3

خول ادلشرع اجلبائي للرقابة اجلبائية حق االطالع لدى اإلدارات واذليئات العمومية وادلؤسسات ادلالية وكذا 
ية الرقابة، ادلؤسسات اخلاصة اليت ذلا عالقة مباشرة بادلكلف بالضريبة من أجل احلصول على ادلعلومات الالزمة إلدتام عمل

ذلذه األخرية أن حتتج بالسر ادلهين أمام أعوان اإلدارة اجلبائية الذين يطلبون منها حق االطالع على وثائق ديكن إذ 
ادلصلحة اليت توجد يف حوزهتا، إال أن ادلالحظ أن ىذه ادلؤسسات ال تتعاون فيما خيص تقدًن ادلعلومات اخلاصة 

إذ يصرح مراقيب  رقابة وتسهيل الكشف عن ادلداخيل غري ادلصرح هبا،عملية ال إلدتامبادلكلفني بالضريبة واليت تعترب ضرورية 
اإلدارة اجلبائية أن البنوك عادة ما تتماطل يف تقدًن كشف حساب العمالء الذين خيضعون للرقابة اجلبائية وتكتفي بتقدًن 

شيف يف حني أن ادلراقبة ( أشهر، حبجة أن طول الفًتة يتطلب البحث عنو يف األر 06الكشوف لفًتة قصرية ال تتجاوز )
  .2( سنوات04دتتد لفًتة )

 األدوات املستحدثة لتفعيل الرقابة اجلبائيةاملطلب الثاين: 
التهرب  تسعى الدولة اجلزائرية إىل اختاذ عدة إجراءات والتدابري اليت هتدف إىل تدعيم وتطوير الرقابة اجلبائية دلكافحة

 ومن أمهها مايلي: الضرييب 
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 إجراءات حتسني نظام الرقابة اجلبائيةالفرع األول: 
اإلجراءات  تتعلق ىذه اإلجراءات بتحسني وتقوية نظام الرقابة اجلبائية دلكافحة التهرب الضرييب وتتمثل أىم ىذه

 فيمايلي: 
 تقوية النظام الضرييب .1

ن خالل تبسيطو وتوجيهو ضلو األنظمة مسار إصالح اإلدارة اجلبائية بالنظام اجلبائي الذي مت تغيريه جذريا م اعتمد
 : 1العصرية لفرض الضرائب يف العامل، ومن أىم اجراءات حتسني النظام الضرييب مايلي

  حيات تسهيل اإلجراءات اجلبائية من خالل تأسيس ادللف اجلبائي الوحيد، والذي تصنف وتتابع فيو كل التصر
 ادلختلفة للمكلفني بالضريبة؛

  إنشاء التحقيق ادلصوب أو التحقيق الظريف، الذي يعترب أقل مشولية وأكثر سرعة وأقل تعمقا من التحقيق احملاسيب، إذ
أن خاصية االنتظام والتصويب ذلذا التحقيق دتكن مراقيب اإلدارة اجلبائية من اكتشاف التهرب الضرييب فور وقوعو أو 

عادة إصدار اجلداول االضافية الناجتة عن يل رقم األعمال مث إشكتعادة م إاإلدارة اجلبائية، وبالتايل يتالتصريح لدى 
 ا إىل قباضة الضرائب التابع ذلا؛رساذلا إىل ادلكلف مباشرة لدفعهوإالتقييم، 

  زيادة التشديد يف العقوبات ادلفروضة على ادلكلفني بالضريبة ادلتهربني من دفع واجباهتم الضريبية بشىت الطرق
 ادلختلفة. 

 عصرنة اإلدارة اجلبائية .2
وتصنيفها  خضعت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر لعدة اصالحات هتدف يف رلملها إىل تطوير ىياكل اإلدارة اجلبائية

 حسب فئات ادلكلفني بالضريبة، وقد دتيز التنظيم اجلديد لإلدارة اجلبائية مبايلي: 
 لضرائب وادلركز اجلواري للضرائب؛ثالثة ىياكل كبرية جديدة ىي مديرية كربيات ادلؤسسات، مركز ا إنشاء 
 رة اجلبائية اء مديرية العالقات العمومية واالتصال ومديرية االعالم والتوثيق من أجل حتسني العالقات بني اإلداإنش

 وادلكلفني بالضريبة؛
 ضافة إىل تكوين ادلوظفني وحتسني مستواىم، إعداد برامج لح ذلك من خالل إرة اجلبائية، ويتضرفع كفاءة أعوان اإلدا

  ة الوطنية للضرائب؛زيادة عدد ادلراقبني الرئيسيني وادلركزيني ادلتخرجني من ادلعهد ادلغاريب للجباية واجلمارك وادلدرس
 يات ادلهنية؛ف اللقاءات مع اجلمعتطوير قدرات االستماع إىل ادلكلفني بالضريبة من خالل تكثي 
 فعيل نظام الرقابة اجلبائية أكثر.ادخال األجهزة االلكًتونية احلديثة وتقنيات االتصال والتكنولوجيا لت 
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 :1وذلك عن طريقتعزيز وتدعيم التعاون والتنسيق مع مصاحل اجلمارك:  .3
 رائب للقيام بالتحقيقات ادلشًتكة؛خلق وإنشاء فرق سلتلطة ما بني اجلمارك والض 
  ادلعينة من طرف احدى ادلصلحتني؛ ادلعلومات حول قنوات التهريبتبادل 
 .تبادل ادللفات ادلتعلقة مبكافحة التهرب الضرييب 
 : التعاون والتنسيق الدويل .4

 إن االنفتاح االقتصادي الذي تعرفو اجلزائر اليوم على سلتلف دول العامل والتطور الذي عرفتو ادلبادالت ادلالية
 :2إىل التعاون الدويل يف مكافحة التهرب الضرييب من خالل اإلجراءات التالية الصعيد الدويل، أدىوالتجارية على 

  يل وااليرادات احملققة يف تصرحيات ادلتعلقة بادلداخالاالطالع على أموال األفراد يف اخلارج وذلك حبثهم على تقدًن
 اخلارج؛

 خاصة اليت تتعلق باحلسابات اجلارية ادلفتوحة لدى البنوك، وذلك الضريبية و  عقد االتفاقيات اخلاصة بتبادل ادلعلومات
 الضرائب ادلستحقة وفرض العقوبات؛ تسهيال لتحصيل

 لتشريعات الضريبية ادلناسبة ذلا.احلرص على تتبع وفهم ادلعامالت اليت تتم عرب شبكة األنًتنت مع سن ا 
 املطلب الثالث: مقرتحات تفعيل دور الرقابة اجلبائية

 جلبائيةا الرقابة أىداف حتقيق ضمان قصد ذلا تفعيل آليات اقًتاح سنحاول اجلبائية، الرقابة فعالية رفع منظور من
 .البعيد ادلدى على ذلا أفضل آفاق وضمان الضريبيني، والغش التهرب لظاىرة مكافحتها يف فعاليتها زيادة يف ادلتمثلة

 اجلبائي املعلومات نظام تفعيلالفرع األول: 
 نظام بتطوير االىتمام ضرورة اجلبائية الرقابة دور لتفعيل الضرائب إدارة اهب تمهت أن جيب اليت اآلليات من
 للسرعة حتقيقا اإللكًتونية اجلبائية اإلدارة دور تفعيل ضرورة يتطلب اإللكًتونية التجارة ضلو ادلتزايد فاالجتاه ادلعلومات،

 وما اجلبائية اإلدارة داخل اإلدارية اإلجراءات تعقد من التقليل عرب وذلك اجلبائية العمليات وتنفيذ ادلهام إصلاز يف والدقة
 الذي اجلبائي ادلعلومات نظام إىل االستناد دون اجلبائية الرقابة برامج سلتلف تنفيذ ديكن ال حيث عمليات، منهبا   يتعلق
 مراقبتها ا،هتإدار  البيانات، بتجميع تبدأ وظيفتو أن إىل نظرا والتحصيل، الوعاء مصلحيت طرف من ادلعتمد األساس يعترب

 (.الضرائب وإدارة ادلكلف) امستعمليه إىل وصوذلا ضمان أي إنتاجها، أخرياو  ومحايتها
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 من زلاوالت فقط بل اجلزائرية، الضريبية باإلدارة خاص جبائي معلومات نظام يوجد ال أنو إىل ىنا، اإلشارة جتدر
 : 1إىل راجع الغياب وىذا الوجود إىل النظام ىذا وبعث إلنشاء األخرية ىذه مصاحل طرف
 الضرائب؛ إدارة مصاحل طرف من اآليل اإلعالم استعمال عدم 
 بينها؛ فيما الضرائب مصاحل بني الربط غياب 
 ادلعلومة. واستعمال للحصول تقليدية طرق وىي اجلزائري اجلبائي ادلعلومات نظام يف الورق باستعمال االكتفاء 

 اجلبائية احملكمة تأسيسالفرع الثاين: 
 رلال يف اذلامة ادلستقبلية التفعيل آليات من يعترب الضريبية، ادلنازعات رلال يف متخصصة قضائية جهة إنشاء إن

 . أخرى جهة من الضرائب إدارة طرف من العمومية اخلزينة حقوق على واحملافظة جهة، من ادلكلفني حقوق ضمان
 ىذا كون للقضاة، التخصصي التكوين خالل من اجلبائية احملكمة تشكيل باقًتاح يرتبط اآللية ىذه تفعيل إن

 وخربة، كفاءة ذو اجلباية، أعوان من جبائي مستشار ويساعده واجلبائي، اإلداري القانون يف سلتص يكون أن جيب األخري
 وعدالة نزاىة لضمان للمحكمة اإلقليمي االختصاص دائرة من خروجو شريطة احملاسبة ميدان يف سلتص عن فضال

  .احملاكم مستوى على جبائية غرف إنشاء إىل باإلضافة األحكام،
 تفعيل آليات من تعترب اهنفإ متخصصة، جبائية قضائية ىيئات إىل استندت ما إذا اإلجراءات ىذه مثل تطبيق إن

 وتنفيذىا، شروحها وتوحيد اجلبائية التشريعات استقرار ضمان حيث من ادلنظورة، نتائجها ومن ادلستقبلي الضرييب النظام
 يتم أن جيب بل عليها، ادلعروضة ادللفات يف ثحالب يف منحصرة الضريبية ادلنازعات إدارة وظيفة تبقى ال حىت وذلك
 االجتماعية ظروفو على والتعرف معو حوار لفتح مناسبة ادلكلف تظلم من ليجعل اإلدارة ذلذه الوظيفي الدور توسيع
 أكرب حتصيل وضمان الضريبة احتساب يف األول مهها ينحصر إدارة من الضريبية اإلدارة دور ينتقل لكي التكليفية، وقدرتو

 ال وبالتايل بالضريبة، النفسي الرضا يتحقق حىت مهتنفسيا ومعرفة ادلكلفني رلتمع إىل أقرب تكون إدارة إىل جبائية إيرادات
 .2الضريبة من التهرب كيفية يف للتفكري دافعا ادلكلف جيد

 الفرع الثالث: حتسني صياغة القوانني التشريعية
 ليكتسب تيسريه، على والعمل تداركو وتعددىا، يتعني اجلبائية لألحكام وتعقيده الضرييب التشريع غموض إن
 ويظهر الضريبية، القوانني تنفيذ على الساىرة اإلدارية اذليئات أوساط يف وفعالية علمية مصداقية الضرييب اإلصالح
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 اآللية مها الضريبيني والغش التهرب بأن الشعور إىل يدفعهم جبائيا ظلما الضرييب التعقيد يف يرون الذين للمكلفني
 .جزاءاهتا وتطبيق أحكامها وحتديد قوانينها صياغة يف عادلة غري ضريبة مواجهة يف ادلشروعة الدفاعية

 مجيع تنسق أن جيب وبذلك وغريىا، واللوائح القوانني كافة ونشر الضرييب التشريع توحيد من البد اإلطار ىذا يف
 هتااجتاىا يف تتضارب ال حىت الوالئي، وحىت اجلهوي أو ادلركزي ادلستوى على سواء الضرائب إدارة تتخذىا اليت القرارات

 من التخفيف جيب كما بينهم، التفرقة ودون ادلكلفني مجيع على القوانني بتطبيق يسمح شلا ،هتاتفسريا يف تتناقض وال
 من نوع لضمان وىذا والتكميلية، السنوية ادلالية قوانني خالل من سنويا تطرأ اليت واإللغاء اإلضافة، احلذف، حجم

 وما مهامهم تأدية يف اجلبائية الرقابة أعوان حيمي تشريعي نص إصدار الضروري من أنو كما. الضرييب للتشريع االستقرار
 .1األمان من نوع ذلم يشكل حىت سلاطر من يواجهونو

 الفرع الرابع: حتفيز أعوان اإلدارة اجلبائية
 إىل ويدفعهم الالمباالة إال يؤدي موظفيها ميشهت نأل وادلعنوية، ادلادية مهتحاجيا إشباع طريق عن ذلك يتم

 أدائهم لرفع الضريبة اإلدارة موظفي أجور حتسني يستوجب ما وىو الرشوة، ظاىرة جتسدىا مشروعة غري طرق إىل اللجوء
 .الرشوة ظاىرة من واحلد

 ماديا اجلبائية الرقابة أعوان أوضاع حتسني إىل السعي خالل من جيدة حتفيز سياسة تبين الضروري من لذلك
 تعرض اليت اإلغراءات مواجهة من لتمكينهم ادلعنوية روحهم ورفع العمل، يف وإخالصهم والئهم لكسب واجتماعيا

 ما وأبعاد طبيعة تناسب أجور على األعوان ىؤالء حصول يكفل لألجور نظام بتطبيق وىذا ادلكلفني، بعض من عليهم
 سليم نظام وضع وكذا منهم، للمجدين فعالة حوافز على تنطوي تشجيعية مكافآت وعلى مسؤوليات، من بو يضطلعون

 أقصى تسليط وبادلقابل العمل، يف واإلخالص اإلتقان مبدى مرتبطة للًتقية عادلة أسس وحتديد أجورىم، سلم دلتابعة
 .2مهامهم وألخالقيات للقانون سلالف سلوك حقهم يف يثبت دلن العقوبات

 الضريبية واإلدارة (املكلف)املتعاملني بني العالقة حتسنيالفرع اخلامس: 
أن ىذه  أن تنشر الثقة وتقلل من حاالت التهرب، وال شكإن وجود عالقة جيدة بني اإلدارة وادلكلف من شأهنا 

العالقة ترتبط إىل حد ما مبدى التعاون القائم بني اإلدارة وادلكلف، وقصد حتسني ىذه العالقة جيب مراعاة اإلجراءات 
 : 3التالية
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  رلال اخلدمات العامة تنمية الوعي الضرييب الذي يتناسب طردا مع الشعور بتحمل ادلسؤولية يف أعباء الدولة يف
 ؛ وتسيري ادلرافق العمومية

 على سلتلف ادلستجدات؛ مية واطالعوعالف عن طريق إتباع سياسة تكوينية وإعالم ادلكلتكوين وإ  
 ؛ختصيص ادلكافآت للمكلفني الذين يظهرون تعاونا ضريبيا أكرب مع اإلدارة اجلبائية 
  اعتماد فكرة الزبونية بني اإلدارة وادلكلف حىت تتحول العالقة بينهما من عالقة تصادمية مبنية على الشك إىل عالقة

 تبادلية مبنية على التعاون. 
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 :  خالصة

خلصنا يف ىذا الفصل، بعد دراسة خمتلف إجراءات أشكال الرقابة اجلبائية أن الرقابة بعني املكان أفضل 
املكلف للتهرب من دفع الضريبة من خالل تطبيق نوعني من  سلوكياتيتم االعتماد عليها الكتشاف  طريقة

كما   نظرا لشموليتهما لكل مراحل املراقبة. اجلبائية الوضعيةاملعمق جململ التحقيق ومها التحقيق احملاسيب والتحقيق 
ال ميكن إمهال الرقابة الداخلية نظرا ألمهيتها يف اكتشاف التهرب الضرييب بأساليب بسيطة وسريعة، وىذا ما مت 

ن ، أين مت اكتشاف شكل مةشدالمستوى مفتشية الضرائب مب توضيحو من خالل دراسة حالة تطبيقية على
الركيزة األساسية  دمج نشاطني يف نشاط واحد، وكذلك باعتبارىا اولةأال وىو حم لتهرب الضرييبأشكال ا

 إلجراءات الرقابة اخلارجية مبختلف أشكاهلا.
 ظران كافية غريإال أهنا  الضرييبلتهرب ا حملاربة اجلبائية اإلدارة ن قبلم عةو ضو امل املعايريكما الحظنا أن رغم 

، من أجل القيام مبهامهمللعدد احملدود للموارد البشرية املؤىلة والوسائل املادية املوضوعة ألعوان اإلدارة اجلبائية 
إضافة إىل غموض وعدم استقرار التشريعات الضريبية. كل ىذه املشاكل أدت بالسلطات املعنية إىل اختاذ بعض 
اإلجراءات يف إطار تفعيل آليات الرقابة اجلبائية واليت تتمحور حول حتسني العالقة بني اإلدارة الضريبية واملكلف 

دارة اجلبائية فيما خيص أعوان وموظفي اإلدارة اجلبائية لرفع الضرييب، وحتفيز دور العنصر البشري يف إطار عصرنة اإل
 مستوى كفاءهتم، وكذلك تدعيم التنسيق الداخلي واخلارجي. 

لتفعيل آليات  املقدمة من طرف املختصني كما مت التطرق من خالل ىذا الفصل إىل بعض االقرتاحات  
لومات اجلبائي، وكذا اجياد ىياكل لكرتونية يف إطار نظام املعالرقابة اجلبائية واليت البد أن ينطلق من بيئة اإلدارة اال

ة اجلبائية سواء مس قضائية متخصصة، كل ذلك يف إطار التكامل مع أليات تفعيل التدابري املتعلقة بإجراءات الرقاب
 لضرييب. القانون الضرييب أو أعوان اإلدارة اجلبائية، وكذا حتسني العالقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلف ا
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 انطالقا من دراستنا آلليات وإجراءات الرقابة اجلبائية ودورىا يف احلد من ظاىرة التهرب الضرييب، صلد أن
الضريبة تعترب من أىم مصادر اإليرادات العامة للدولة، ويكون ذلك عن طريق اقتطاع نقدي من مداخيل وثروات 

 األفراد وادلؤسسات بصفة جربية ومنتظمة هبدف حتقيق النفع العام. 
إن إلزامية فرض الضريبة وتعددىا يؤدي ببعض إىل انتهاج بعض األساليب ادلشروعة وغري ادلشروعة للتهرب 

دفعها وىو ما يعرف بظاىرة التهرب الضرييب، والذي توسع بصورة كبرية يف اجلزائر وتتعدد أسبابو فمنها ما ىو  من
متعلق بالنظام الضرييب الذي يتميز بتعقيد وعدم اإلستقرار، ومنها ما خيتص بادلكلف بالضريبة والظروف 

لعدم  اىرة يتضح أهنا غري قابلة للقياس نظرااإلقتصادية واالجتماعية احمليطة بو، ومن خالل تشخيص ىذه الظ
إضافة إىل ما ختلفو من آثار وخيمة من الناحية ادلالية واالقتصادية واالجتماعية، لذلك تسعى مكانية حصرىا، إ

 احلكومة جاىدة وبكل الطرق ادلمكنة للتخفيف من حدة ىذه الظاىرة.
واحملافظة على األموال  كافحة ظاىرة التهرب الضرييبئر الوسيلة األوىل دلتعترب الرقابة اجلبائية يف اجلزا

لذا منح ذلا ادلشرع إطار قانونيا يتجسد يف احلقوق ادلمنوحة ذلا وادلتمثلة يف حق االطالع وادلعاينة وحق  العمومية
الرقابة والتحقيق، كما وضع ذلا ادلشرع أجهزة وىياكل تنظيمية تسهر على تطبيق وتنفيذ اجراءاهتا على مجيع 

  ادلستويات ادلركزية واجلهوية والوالئية.  
 التحقيق احملاسيب والتحقيقتتخذ الرقابة اجلبائية عدة أشكال تنقسم إىل رقابة عامة ورقابة معمقة، ويعترب 

ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية من أىم الطرق اليت تعتمد عليها الرقابة اجلبائية للكشف عن التهرب الضرييب، 
التحقيق احملاسيب باألشخاص ادلعنويني، بينما خيتص التحقيق بدخول األشخاص الطبيعيني بالنسبة حيث خيتص 

للضريبة على الدخل اإلمجايل، ويتم ذلك من خالل اإلجراءات التحضريية للتحقيق اليت تتضمن الربرلة ومجع 
للتأكد من صحة ادلمتلكات بغرض ادلعلومات، مث مباشرة أعمال التحقيق من خالل الفحص وادلراقبة بعني ادلكان 

غ النتائج ادلتوصل إليها وإصدار اجلداول  التهرب من دفع الضريبة، مث تبلياكتشاف ادلمارسات التدليسية الرامية إىل
 واألوردة اإلضافية الناجتة عن عملية إعادة التقييم.

لتعزيز عمل نظام الرقابة  لكن على الرغم من كل ىذه األجهزة ادلوضوعة، واإلجراءات والوسائل ادلتخذة
 اجلبائية، إال أنو غري كفيل بتحقيق الفعالية يف أداء ادلهام ادلوكلة إليو.

 ادلشاكل أناحلكم على فعالية نظام الرقابة اجلبائية يكمن يف مدى قدرتو على حتقيق أىدافو، إال  باعتبار أن
 ل الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحسينها.اليت يعاين منها حالت دون ذلك، وىذا ما يستدعي ضرورة اختاذ ك
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  :اختبار الفرضيات 
 قدمنا يف ادلقدمة العامة من ىذا البحث ثالث فرضيات ضلكم على صحتها من عدمها من خالل مايلي: 

،   فقد حتققت، أن جتسيد العدالة الضريبية ذلا دور أساسي يف القضاء على ظاىرة التهرب الضرييب: الفرضية األوىل
كلما زاد   ةوغري معقد ة، وشفافة، وعادلةواضح صل األول أن كلما كان طريقة حتصيل الضريبةرأينا يف الفحيث 

 ا خيفف من ظاىرة التهرب الضرييب.شلذلك يف كسب ثقة ادلكلفني بالضريبة، 
فعالية الرقابة اجلبائية تتوقف على مدى فعالية أدواهتا وأجهزهتا، قد حتققت، وىذا ما استطعنا  أنالفرضية الثانية: 

الوصول إليو يف كون تفعيل الرقابة اجلبائية البد أن ينطلق من بيئة اإلدارة اإللكرتونية يف إطار نظام ادلعلومات 
تكامل مع آليات تفعيل تدابري ادلتعلقة اجلبائي، وكذا إجياد ىياكل قضائية متخصصة، وكل ذلك يف إطار ال

 بإجراءات الرقابة اجلبائية.
إن الرقابة اجلبائية يف اجلزائر كفيلة لوحدىا لكبح تفشي ظاىرة التهرب الضرييب، فاتضحت عدم الفرضية الثالثة: 

تدارك نقص  وىذا ما استطعنا الوصول إليو يف الفصل الثالث من خالل أىم اإلجراءات احلديثة حملاولةصحتها، 
فعالية الرقابة اجلبائية، وادلتمثلة يف اإلجراءات التشريعية الالزمة لسد النقائص والثغرات من خالل قوانني ادلالية، 
وكذا اإلجراءات اإلدارية متمثلة يف حتسني كفاءة العنصر البشري، فضال عن اإلجراءات ادليدانية بالتنسيق مع 

 ادلصاحل األخرى.

  :نتائج الدراسة 
 التالية: النظرية الدراسة نتائجعلى ضوء ما سبق مت التوصل إىل 

 يعترب التهرب الضرييب ظاىرة عادلية واليت تقف أمام التطبيق الفعال لسياسة ادلالية واالقتصادية للدولة.  -
 الرقابة أمهها إجراءاتو  طرق تتبع بذلك، قانونا سلولة جبائية مصاحل طرف من اجلبائية الرقابة عملية تتم -

 التحقيق احملاسبة، يف التحقيق إىل إضافةضرائب(، ال مفتشيات مستوى علىئق)الوثا على والرقابة الشكلية
 .(الوالئية الضرائب مديريات مستوى لىع ة )الشامل اجلبائية الوضعية يف ادلعمق التحقيق احملاسبة، يف ادلصوب

إن طريقة التحقيق احملاسيب تبقى زلدودة الفعالية ألهنا ال تستطيع أن تصل إىل ادلداخيل ادلتحصل عليها من  -
 ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية.طرف األشخاص الطبعيني، وىذا ما أدى إىل تدعيمها بالتحقيق 

سيلة ضعيفة الفعالية نظرا حلساسيتو على الرغم من أمهية التحقيق ادلعمق يف رلمل الوضعية اجلبائية إال أنو و  -
من قبل ادلكلفني بالضريبة، حيث يعتربونو تدخال يف أمورىم الشخصية، شلا يصعب من أداء األعوان احملققني 

 دلهنتهم الرقابية.
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ديكن أن تؤدي الرقابة اجلبائية دورا ىاما يف الكشف عن مواطن التهرب الضرييب واسرتداد مبالغ ىامة خلزينة  -
 ، إال أن ىذا حيتاج للكثري من الدعم لتحقيق الفعالية ادلطلوبة واالمكانيات ادلادية والبشرية الالزمة؛ الدولة

افتقار إدارتنا الضريبية للمراقبني وخاصة ادلؤىلني وادلناسبني ألداء أعمال ادلراقبة، يكون سببا من أسباب  إن -
 انتشار ظاىرة التهرب الضرييب وانعدام ثقة ادلكلفني بنظام الضرييب ككل. 

 من للتقليل ختاذىاا الواجب اذلامة اإلجراءات من بالضريبة وادلكلفني اجلبائية اإلدارة بني العالقة حتسني إن -
 .اجلبائية للرقابة الفعالية وحتقيق الضرييب بالتهر  ظاىرة

كذلك ديكن للتحفيزات ادلقدمة للمراجعني وأعوان اإلدارة الضريبية سواء ماديا أو معنويا أن ترفع من مردودية  -
 يزىم إزاء ادلمولني. عملهم، وىذا ما يبعدىم عن كل تأثري خارجي قد خيل باستقالليتهم وحت

 فأخلصها فيما يلي:  التطبيقيةالدراسة نتائج أما 
تسمح نظام اإلعالم اآليل بتحسني الرقابة اجلبائية عن طريق الربرلة العقالنية والعلمية للملفات، والكشف  -

السريع عن الوضعيات اجلبائية، وحفظ ادللفات من الضياع واالعالم التلقائي عن التأخريات يف الدفع وىذا ما 
 تفتقر إليو مصاحلنا الضريبية.                            

 تتم على اليت التحقيقات من صلاعة أكثر الوالئية الضرائب مديرية مستوى على تتم اليت اجلبائية التحقيقات -
 ؛ضرائبال مفتشية مستوى

برنامج  من ضعف التنظيم النعدام تعترب الرقابة على الوثائق أكرب مردودية نظرا لسهولة تطبيقها، إال أهنا تعاين -
تنفيذي ينظم تطبيقها فهي تتم بصورة عشوائية، إضافة إىل أهنا تتم من طرف أعوان ليست ذلم اخلربة الكافية 

 يف ىذا اجملال رغم اعتماد باقي الوسائل األخرى للرقابة على نتائجها دلواصلة التحقيق.
  :التوصيات واالقرتاحات 

 : خالل النتائج السابقة، ديكن تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات التالية من
ة تأىيل وتدريب ادلراقبني واالرتقاء مبستواىم العلمي وادلهين، وذلك لضمان الرقابة اجليدة، مبا يساىم يف زياد -

 ة واحملافظة على االقتصاد الوطين؛حتقيق التنمي
الوقت خاصة يف استغالل رى لتوفري الكثري من اجلهد و بائية األخمع اجلهات وادلصاحل اجلالتعاون والتنسيق  -

 ادلعلومات؛
ضرورة حتديد معايري واضحة، شفافة وموضوعية النتقاء ادلكلفني الذين سيتم إخضاعهم للرقابة اجلبائية، وعدم  -

 الرتكيز على قطاعات دون غريىا؛ 
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 دارة الضريبية. العمل على ادخال واستعمال االعالم اآليل يف كل مصاحل اإل -
العمل على زيادة الوعي الضرييب لدى ادلكلفني بالضريبة، عن طريق القيام حبمالت اعالمية يف وسائل االعالم  -

 عات والنقابات ادلهنية؛ادلرئية وادلسموعة وادلقروءة، والقيام بندوات وورشات عمل يف ادلؤسسات واجلام
لومات اليت تفيد يف الكشف عن الوضعية ادلالية للمكلف، وىذا اللجوء إىل التعاون الدويل يف إطار تبادل ادلع -

 ات دولية دلكافحة التهرب الضرييب؛بعقد اتفاقي
ى ادلديرية العامة للضرائب توكل ذلا مهمة مراجعة التشريعات الضريبية، قصد حتديد ديكن إنشاء جلنة لد -

 عمل على معاجلتها؛ائري ومن مث السلتلف الثغرات اليت يتضمنها النظام الضرييب اجلز 
ضرورة إشراك ادلكلف بالضريبة أو ادلستشار ادلوكل عنو يف مجيع مراحل وإجراءات التحقيق احملاسيب، وخاصة  -

أثناء إعادة تشكيل رقم األعمال لتفادي الوقوع يف األخطاء واختصار الوقت دون اللجوء إىل اإلجراءات 
 الطويلة للمنازعات اإلدارية والقضائية؛

، وزلاولة شرح طريقة تطبيقها، وكيفية ةالشامل اجلبائية الوضعية يف ادلعمق التحقيقتوضيح وختفيف إجراءات  -
إعادة تشكيل رقم األعمال من خالل التعليمات والدالئل التطبيقية حملاولة كسب ثقة واطمئنان ادلكلفني 

 مكافحة التهرب الضرييب؛اخلاضعني ذلذا النوع من الرقابة واقتناعهم بعدالتو، وأمهيتو يف 
 :آفاق البحث 

 يف األخري نأمل من خالل ىذا البحث أن يكون منطلقا لبحوث أخرى يف ادلستقبل مثل:
 التجارة االلكرتونية وتأثريىا على فعالية الرقابة اجلبائية يف احلد من ظاىرة التهرب الضرييب؛  -
 لضرييب اجلزائري يف احملافظة على البيئة؛فعالية النظام ا -
 آثار تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد على النظام اجلبائي اجلزائري؛ -
 الرقابة اجلبائية يف إطار التكتالت اإلقليمية؛ -
 الضريبية. تالرقابة اجلبائية وزلاربة اجلنا -
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 أوال: بالغة العربية
 الكتب /أ 

 (.2000 مصر، اجلامعية، الدار)  العام االقتصاد مبادئ احلجازي، سيد ادلرسي .1
 مصر، اجلامعة، كتاب مؤسسة)  العامة ادلالية وآخرون، بطريق أمحد يونس صادق، الكرمي عبد بركات .2

1979.) 
 (.2007 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديوان الثانية، الطبعة) ادلؤسسات جباية بوزيدة، محيد .3
 (.1998 األردن، الثقافة، دار مكتبة)  احلكومية األجهزة على وادلالية اإلدارية الرقابة سليمان، محدي .4
 االردن، للنشر، وائل دار الثانية، الطبعة)  العامة ادلالية أسس شامية، زىري أمحد اخلطيب، شحادة خالد .5

2005.) 
 (.1989 مصر، اجلامعة، دار األوىل، الطبعة) العام االقتصاد مبادئ اجمليد، عبد حامد دراز .6
 النشر(. سنة بدون مصر، النشر، دار بدون)  العامة ادلالية مبادئ هللا، عوض حسني زينب .7
 (.2009 النشر، بلد بدون للنشر، قانة دار)  العامة ادلالية الطاىر، زلمد سعودي .8
 (.2006 مصر، احلقوقية، احلليب منشورات)  العامة ادلالية ناشد، عديل سوزي .9

 (.1992 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة)  العامة ادلالية اقتصاديات الرويلي، صاحل .10
 (.2006 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار)  العامة ادلالية أساسيات حشيش، أمحد عادل .11
 بريوت، والتوزيع، للنشر النهضة دار)  العام االقتصاد يف ادلايل الفن أصول حشيش، أمحد عادل .12

1974.) 
 (.2004 مصر، اجلامعة، الدار)  العامة ادلالية اقتصاديات ادلطلب، عبد احلميد عبد .13
 والتوزيع، للنشر زىران دار)  التصحيح التقييم، ادلعايري، اإلدارية الرقابة مبادئ الصباح، الرمحان عبد .14

 (.1997 األردن،
 (.2009 األردن، للنشر، زىران دار)  العامة وادلالية االقتصاد مبادئ أمحد، ابراىيم  الغفور عبد .15
 (.1972 بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار)  ادلالية والسياسة العامة ادلالية فوزي، ادلنعم عبد .16
 للنشر وائل دار األوىل، الطبعة)  الضريبية احملاسبة يف اجلديد اجلدع، أمحد القطاونة، عادل عفانة، عدي .17

 (.2004 األردن، والتوزيع،
 النشر(. سنة دون مصر، االسكندرية، جامعة)  العامة ادلالية إدارة عساف، ادلعطي عبد العريب، علي .18
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 (.2008 األردن، احلديث، الكتاب عامل)  العامة ادلالية خلف، حسن فليح .19
 (.2004 مصر، اجلديدة، اجلامعة دار" ) العامة ادلالية" العام االقتصاد أصول شهاب، رلدي .20
 (.2010 األردن، ادلسرية، دار)  العامة ادلالية اقتصاديات العزاوي، ىدى طاقة، زلمد .21
 (.2008 اجلزائر، ىومة، دار الرابعة، الطبعة)  والضرائب اجلباية اقتصاديات زلرزي، عباس زلمد .22
 اجلزائر، والتوزيع، للنشر قرطبة دار األوىل، الطبعة) اجلزائر يف الضرييب والغش التهرب مراد، ناصر .23

2004.) 
 (.2003 اجلزائر، ىومة، دار)  والتطبيق النظرية بني الضرييب النظام فعالية مراد، ناصر .24
 األطروحات والرسائل: /ب 

التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل االقتصادي، دراسة حالة بلدان ادلغرب  العاقر مجال الدين، .1
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص التحليل )  العريب

واالستشراف االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
2008/2009.) 

) مذكرة مقدمة ضمن  نظام ادلعلومات ودوره يف تفعيل الرقابة اجلبائية، حالة اجلزائرالعثماين مصطفى،  .2
متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، فرع مالية وزلاسبة، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .(2008التسيري، ادلركز اجلامعي الدكتور حيي فارس، ادلدية، أكتوبر 
يف القانون اجلنائي والعلوم ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري  الغش الضرييبأوىيب بن سادلة ياقوت،  .3

 (.2003/ 2002اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم االدارية، جامعة اجلزائر، 
أثر اإلعفاءات الضريبية على القوائم ادلالية للوحدات االقتصادية ادلدرجة يف أمين عبد الكرمي السكايف،  .4

جة ادلاجستري يف احملاسبة، كلية ) قدمت ىذه الرسالة استكماال دلتطلبات احلصول على در  بورصة فلسطني
 (.2012/2013االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة األزىر، فلسطني، 

) رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، ختصص علوم  ترشيد نظام اجلباية العقاريةبلويف عبد احلكيم،  .5
 .(2011/2012خيضر، بسكرة، التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد 

)مذكرة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم  دراسة مقارنة للضريبة والزكاةبن أمحد خلضر،  .6
 .(2000/2001االقتصادية، معهد العوم االقتصادية فرع التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 2009 -1999الضرييب يف اجلزائر فعالية الرقابة اجلبائية وأثرىا يف مكافحة التهرب بوشرى عبد الغين،  .7
) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية وبنوك، كلية العلوم 

 .(2010/2011االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، 
) مذكرة مقدمة   حالة والية تلمسان دراسة حتليلية حول الضريبة والقطاع اخلاص، دراسةثابيت خدجية،  .8

كجزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري ادلالية العامة، كلية العلوم 
 .(2011/2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

رسالة مقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجستري يف  ) السياسة الضريبية يف موريتانيامحودي ولد شيخنا،  .9
العلوم االقتصادية، فرع التخطيط والتنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

2001/2002). 
)  12ادلعاجلة احملاسبية للضرائب على الدخل على ضوء النظام ادلايل واحملاسيب وادلعيار ذكار عمر،   .10

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ادلاسرت يف العلوم التجارية، ختصص: دراسة زلاسبة وجباية، كلية 
 (.2010/2011العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

حالة والية  –حماولة تشخيص ظاىرة التهرب الضرييب للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة  رحال نصر،  .11
) مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: تسيري  -الوادي

ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
2006/2007.) 

) قدم ىذا البحث  ليلية على قطاع غزةظاىرة التهرب من ضريبة الدخل، دراسة حتسامل عمرية العمور،   .12
استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية، غزة 

 .(2007)فلسطني(، 
دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة ادلعلومات احملاسبية، دراسة حالة مديرية الضرائب سليمان عتري،   .13

) مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، ختصص زلاسبة،   لوالية الوادي
 .(2011/2012كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
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دلايل االسالمي، دراسة النظم الضريبية بني الفكر ادلايل ادلعاصر و الفكر امسر عبد الرمحن زلمد الدحلة،   .14
) قدمت ىذه األطروحة استكماال دلتطلبات درجة ادلاجستري يف ادلنازعات الضريبية، كلية  حتليلية مقارنة

 .(2004الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، 
) رسالة من متطلبات  1999 -1995الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري للفرتة طاليب زلمد،   .15

نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص التحليل االقتصادي، كلية االقتصاد وعلوم التسيري، 
 (.2002/ 2001جامعة اجلزائر، 

) قدمت ىذه األطروحة  ادلعاجلة الضريبية دلعامالت ادلصارف اإلسالميةفاضل مرشد محدان زلمود،   .16
دلاجستري يف ادلنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، استكماال دلتطلبات درجة ا

 (.2005فلسطني، 
)قدمت ىذه  أثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصاديةفاطمة زلمد عبد احلافظ حسونة،  .17

ت العليا، جامعة النجاح األطروحة استكماال دلتطلبات درجة ادلاجستري يف ادلنازعات الضريبية، كلية الدراسا
 (.2009الوطنية، فلسطني، 

فعالية النظام الضرييب يف ظل إفرازات العودلة االقتصادية دراسة حالة النظام الضرييب قاشي يوسف،  .18
)مذكرة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع اقتصاديات ادلالية والبنوك، كلية  اجلزائري

 (.2008/2009وعلوم التسيري وعلوم التجارية، جامعة زلمد بوقرة، بومرداس،  العلوم االقتصادية
حالة اجلزائر  -أسلوب تفعيل الرقابة اجلبائية يف احلد من التهرب والغش الضريبينيقتال عبد العزيز،   .19

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية )  -2008، 2003
، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي الدكتور حيي فارس، ادلدية، وزلاسبة
2008 /2009.) 

) مذكرة مكملة لنيل شهادة  دور ادلراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائيةقحموش مسية،   .20
ادلاجستري يف العلوم التجارية، ختصص: زلاسبة وجباية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 (.2012/ 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 ) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات تفعيل دور الرقابة اجلبائية يف ظل االصالح الضرييبكحلة عبد الغين،    .21
نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد ومالية دولية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

 .(2012/ 2011التجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلدية، 
ظاىرة التهرب الضرييب وانعكاساهتا على االقتصاد الرمسي يف اجلزائر، دراسة حالة والية البد لزرق،   .22

رة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري ادلالية العامة، كلية العلوم ) مذك تيارت
 .(2011/2012االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

من متطلبات  ) مذكرة مقدمة كجزء مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية   لياس قالب ذبيح،  .23
نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، ختصص زلاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 .(2010/2011جامعة ممد خيضر، بسكرة، 
)رسالة مقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة  2003 -1999فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر اة، جننوي   .24

التسيري، فرع مالية ونقود، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ادلاجستري يف علوم 
2003/2004). 

) مذكرة  فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر، دراسة حالة بقباضة قمار والية الواديواكواك عبد السالم،   .25
زلاسبية وجبائيو معمقة، كلية مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ادلاسرت يف علوم التجارية، ختصص دراسات 

 (.2011/2012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
) رسالة مقدمة وفقا دلتطلبات نيل  دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش حالة اجلزائرونادي رشيد،   .26

العلوم وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، كلية
2001/2002). 

)رسالة  دور االمتيازات الضريبية يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةحيي خلضر،   .27
 اقتصاد ظل يف السوق إسرتاتيجيةمقدمة ضمن مقتضيات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، فرع 

 .(2006/2007االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة زلمد بوضياف، مسيلة، ، كلية العلوم تنافسي
 -2000اجلباية احمللية ودورىا يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر دراسة تقييمية للفرتة يوسفي نورالدين،   .28

صادية ) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقت 2008
 (.2010/ 2009وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أزلمد بوقرة، جامعة بومرداس، 
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 ادلقاالت: /ج 
) رللة العلوم االقتصادية  التهرب الضرييب كأحد مظاىر الفساد االقتصاديوذلي بوعالم، عجالن العياشي،  .1

وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة زلمد بوضياف، مسيلة، العدد 
8 ،2008.) 

حتليل ظاىرة التهرب الضرييب ووسائل معاجلتو يسرى مهدي حسن السامرائي، زىرة خضري عباس العبيدي،  .2
رللة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة )يف النظام الضرييب العراقي 

 .(2012، 9، العدد 4بغداد، عراق، اجمللد 
 خالت:اادلد /د 

ترشيد الرقابة اجلبائية على قطاع البنوك وادلؤسسات ادلالية حلوكمت أعماذلا ونتائجها العياشي عجالن،  .1
)مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية  بالتطبيق على حالة اجلزائر

أكتوبر  21 -20واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
2009). 

كة العربية حول مداخلة مقدمة للمؤمتر الثاين للشب) -واقع وتوصيات -التهرب الضرييبزلمد سليم وىبو،  .2
 .(2010جويلية  27 -26تعزيز النزاىة ومكافحة الفساد، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، 

) مداخلة  حنو إطار مقرتح لتفعيل أليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار األزمة، حالة اجلزائروذلي بوعالم،  .3
لية واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدو 

 .(2009أكتوبر  21 -20وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 القوانني: /ه 

 .2014، قانون اإلجراءات اجلبائية .1
  .2014، قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة .2
ادلتضمن تنظيم ادلصاحل اخلارجية لإلدارة ، 1991فرباير  23ادلؤرخ يف  60 -91دلرسوم التنفيذي رقم ا .3

 .9، العدد 1991فرباير  27، اجلريدة الرمسية ادلؤرخة يف بائية وصالحياهااجل
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 ،2006/ 09/ 18 لـ ادلوافق ه1427 عام شعبان 25 يف ادلؤرخ ،327 -06 رقم التنفيذي ادلرسوم .4
 ه1427 رمضان 1 يف ادلؤرخة الرمسية اجلريد وصالحياها، اجلبائية لإلدارة اخلارجية ادلصاحل تنظيم ادلتضمن

 .59 العدد ،2006/ 09/  24 لـ ادلوافق
، حيدد تنظيم ادلصاحل 2009فرباير  21ه ادلوافق لـ 1430صفر عام  25قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  .5

 29ه ادلوافق لـ 1430ربيع الثاين عام  2ادلؤرخة يف  اجلريدة الرمسية اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياها،
 .20، العدد 2009مارس 

 . 2013 ، ميثاق ادلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة .6
 ادلواقع اإللكرتونية: /و 

) ادلوقع االلكرتوين:  نظام ادلعلومات اجلبائي اجلزائريكمال رزيق، فضلي عبد احلليم،  .1
www.drdsi.cerist.dz :30، 2014/ 03/ 25، يومh15.) 

 ثانيا: بالغة األجنبية
I Les livres : 

1. Ahmed Hamini, L’audit comptable et financier (Edition Berti, Algérie, 2001). 
2. Claude laurent, Contrôle fiscale , la vérification de comptabilité ( Bayeusaine, Paris, 

1995). 
3. Louis Trotabas, Finances Publiques, (Edition Dalloz, Paris, France, 1997). 
4. Lucien Michel, Traité de politique fiscale ) éditions PUF, Paris, France, 1996). 
5. Michel Bovier, Marie Christine, l’administration fiscale en France ( PUF, Parie, 1988). 

II Les guides 
1. Direction  Générale des Impôts, Direction des recherches et vérifications, Guide du 

contrôle sur pièces, Alger, 2004. 
2. Direction  Générale des Impôts, Direction des recherches et vérifications, Guide de 

vérificateur de comptabilité, Alger, 2001. 

http://www.drdsi.cerist.dz/
http://www.drdsi.cerist.dz/
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ربطامةرهنايةرعمحليةرالتققيقريفراحملاسبةر(:11حلققرقم ر امل

 
 



 املالحق
 

~ 137 ~ 
 

رمنوذجرإشهاقرالتققيقراحملاسيبرخاقجرمقرراملكحلف(:ر21حلققرقم ر امل

ر
 



 املالحق
 

~ 138 ~ 
 

 منوذج إشعار حمضر املعاينة(: 31امللحق رقم )
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