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 اإلهداء
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 :تشكرات

 

أول انشكس نسب انعاملني انري أوىثنا انعقم وحسٍ انتدتري وانتوكم وثاٍَا َتوجو 

تانشكس اجلصٌم إىل كم يٍ قدو ننا ٌد املساعدج سواء يٍ قسٌة أو تعٍد إلجناش ىرا 

. انعًم املتواضع ونو تكهًح تشجٍع أو تاتتسايح أو تكهًح طٍثح

تانركس أستاذتً انفاضهح أطال اهلل يف عًسىا وأيدىا تانصحح وانعافٍح  وخنص

. تٍ مساعني حٍاج: اندكتوزج

. كًا َتوجو تانشطس وااليتناٌ إىل مجٍع األساترج وطهثح كهٍح عهوو االقتصادٌح

. كًا َتقدو تأحس تشكساتنا نعًال املكتثح عهى يساعدهتى انقًٍح

.  إىل كم يٍ جاىد يٍ اجم زفع زاٌح انعهى واملعسفح

ويف األخري َسال املوىل عص وجم أٌ جيعهنا ممٍ ٌكثس ذكسه وحيفظ أيسه واٌ ٌغًس 

 .قهوتنا مبحثتو وٌسضى عنا
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 :الممخص

حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحميل أسباب هذه الظاهرة مع بتعالج هذه المذكرة إشكالية التهرب الضريبي، 
و لتحقيق ذلك قمنا بدراسة ميدانية عمى مستوى مديرية الضرائب لوالية بسكرة، و  ،معالجتها أساليب وطرق 

 التهرب ظاهرة من الحدتعتبر وسيمة من التقميل و  الجبائية الرقابة أهمها النقاط من العديد إلى الدراسة خمصت
الجزائر بغرض الحفاظ عمى الحصيمة الضريبة لمخزينة العمومية بصفة خاصة ولمدولة بصفة  في الضريبي

 اإلصالح بالتالي و (الخ...ن المكمفين، السياسيين، األكاديميي،إدارة الضرائب ) الفاعمينعامة، وهي مسؤولية كل 
، ألن هذه الظاهرة تخمف آثارا سمبية عمى المستوى المالي و جزئي وليس وشامل كمي يكون أن يجب

 . االقتصادي
 :الكممات المفتاحية

 .التهرب الضريبي، التحصيل الجبائي، الرقابة الجبائية، الخزينة العمومية
Résumé : 
Cette note aborde le problème de l'évasion fiscale,  cette étude vise à analyser les 
causes de ce phénomène  avec les moyens et les méthodes de traitement, et de 
réaliser que nous avons une étude de terrain sur le niveau de la direction des 
impôts du mandat de Biskra, qui est considéré comme un moyen de réduire et de 
réduire le phénomène de l'évasion fiscale en Algérie afin de maintenir la taxe de 
péage le trésor public en particulier et l'Etat en général, ce qui est la responsabilité 
de tous les acteurs :( administration fiscale, les contribuables, les politiciens, 
universitaires, etc ...) et donc la réforme doit être holistique et globale et non  
partielle, parce que ce phénomène a des effets négatifs sur le plan financier et 
économique.et l'étude a conclu que la plupart des points de contrôle budgétaire le 
plus important . 
Mots clés: 
L'évasion fiscale, la collecte fiscale, contrôle fiscal, le trésor public. 
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المقدمة 
 لتمويل النفقات العمومية وىي وسيمة  العامة اإليرادات وأقدم تعتبر الضريبة من أىم الموارد المالية لمدولة

فعالة تمكنيا من التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية،والسير الحسن لمشاريعيا المختمفة، لذا نجد أن 
الضريبة ليا مكانة خاصة في عمم المالية نظرا لألىمية و الدور الذي تؤديو، في تحقيق السياسة االقتصادية 

 ىذا من جية، ومن جية أخرى لمنمو وكما يعتبر النظام الضريبي معيار لتقييم أي اقتصاد بمد ما العامة ،
الذي عرفتو نتيجة التطورات االقتصادية والتكنولوجية التي تعيشيا جل اقتصاديات الدول، والتي أفرزت تنامي 

 .االقتصاد االفتراضي الذي ساعد بدوره في تطور أساليب التيرب الضريبي، وبروز أنواع جديدة لو
فالتيرب من دفع الضريبة ظاىرة موجودة في جميع دول العالم و لكن بنسب مختمفة  و تعد من أخطر 

اآلفات التي تصيب االقتصاد بصفة عامة لكونو يؤدي إلى استنزاف الموارد الضريبية التي كان من 
المفروض أن تستفيد منيا خزينة الدولة إلنفاقيا فيما يحقق المنفعة العامة من خالل استثمارىا في مختمف 

. المشاريع التنموية لمبالد، بدال من انسيابيا في قنوات مجيولة
وبالرغم من كون ظاىرة التيرب الضريبي قديمة، إال أنيا قد تفشت وتعددت صورىا عبر الزمن، سواء من 

حيث الوسائل أو األساليب المعتمدة لتشيد في اآلونة األخيرة أبعادا خطيرة، فيي ال تقتصر عمى منطقة 
جغرافية محددة، وال عمى فترة زمنية معينة، بل أصبحت ظاىرة عالمية لصيقة بالضرائب توجد حيثما وجدت 

ومنيا الجزائر السعي جاىدة إلى مكافحة ىذا الوباء بشتى الطرق التشريعية والتنظيمية، و رغم  ، ىذه األخيرة
ىذه الجيود المعتبرة لمكافحة ىذه الظاىرة، إال أن نسبتيا في تزايد مستمر،والتي نتج عنيا وضع أجيزة 

مختصة في مكافحة التيرب الضريبي، والمتجسدة في إنشاء أجيزة خاصة لممراقبة الجبائية لمحد و التقميل من 
 ىذه الظاىرة،

:     التي يمكن صياغتيا كما يمياإلشكاليةومن خالل ىذا العرض يمكننا طرح 
كيف يمكن لمتهرب الضريبي ان يؤثر عمى التحصيل الجبائي ؟ وهل له نفس التأثير عمى الحصيمة 

الضريبية لمديرية الضرائب لوالية بسكرة ؟ 
:  ومن ىذه اإلشكالية الرئيسية ارتأينا طرح بعض التساؤالت وتتمثل في

ما ىي ظاىرة التيرب الضريبي؟  -
 ىي سبل معالجتيا ؟ و ما  التيرب الضريبي ؟إلى التي تؤدي األسبابما ىي  -
 ؟ما ىي أىداف التحصيل الجبائي  -
ما ىو واقع الرقابة  الجبائية  في تحجيم ظاىرة التيرب الضريبي في الجزائر؟   -
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: فرضيات البحث
يضاح المشكمة رأينا من الضروري تقديم بعض الفرضيات التي ستكون منطمقا  بعد طرح التساؤالت وا 

:  لمدراسة، وىي كما يمي
 .التيرب الضريبيم ويـ لمفققيتعريف شامل ودلجباية عمى  رجال اق يتفمل -
نضرا لتعدد أسباب التيرب الضريبي من أسباب تشريعية و اجتماعية و صوال إلى األسباب االقتصادية،  -

 .نفرض تعدد أساليب معالجتو
 .  تعتبر أىداف التحصيل الجبائي  الحفاظ عمى االقتصاد الوطني -

. تعد الرقابة الجبائية أحد اإلجراءات التي تسعى من ورائيا اإلدارة الجبائية لممحافظة عمى حقوق الخزينة -

: أهمية البحث
 : تكمن أىمية دراستنا ليذا الموضوع فيما يمي 

 فرصة لكل من يرغب في التعرف و اإلطالع عمى ظاىرة التيرب الضريبي ما يجعل كل مطمع عمى تقديم-1
  .ىذا الموضوع أكثر دراية بأىمية الضريبة في تمويل الخزينة العمومية

.  تشخيص ظاىرة التيرب الضريبي و تناول أىم المناىج المقترحة لقياس الظاىرة-2
.  إبراز األجيزة القائمة عمى مكافحة ظاىرة التيرب الضريبي-3
 .اإلطالع عمى القوانين و المراسيم التي تعمل بيا اإلدارة الجبائية- 4

: أهداف البحث
:  تتجمى األىداف المرجوة من ىذا البحث في

. تشخيص ظاىرة التيرب الضريبي، ومدى تأثرىا بالتطورات االقتصادية الحاصمة   -
إبراز األجيزة القائمة عمى مكافحة ظاىرة التيرب الضريبي، وأىم الوسائل واإلجراءات المتخذة لذلك  -

 .          لموقوف عمى مدى قدرتيا وفعاليتيا في المكافحة
 .إبراز معوقات الرقابة الجبائية والتي تعمل عمى الحد من كفاءتيا بغية تحسينيا -
 .الظاىرة الخروج بتوصيات تعمل عمى الحد من ىذه -

 : محددات الدراسة
، نظرا لتزايد االىتمام بالرقابة 2014-2011فيما يتعمق بحدود الدراسة سنحاول معالجة موضوعنا ما بين

الجبائية في الجزائر خالل ىذه الفترة، عن طريق تعزيزىا بآليات وأجيزة جديدة إضافة إلى اعتماد بعض 
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الوسائل المستحدثة، كما أنو ستقتصر دراستنا لطرق الرقابة الجبائية عمى التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق 
.  في مجمل الوضعية الجبائية ألنيما األكثر تطبيقا من قبل المصالح المختصة

: مبررات ودوافع اختيار الموضوع
 .الرغبة الشخصية في معالجة الموضوع و التطرق ليذه الظاىرة  -
 . رصيدي العممي و ذلك بمعرفة كل الجوانب التي مست ىذا الموضوع إثراء -
 . لمعالجة ىذه الظاىرة األمثلمحاولة معرفة الطريقة  -
 . بالجوانب المختمفة ليذا الموضوع اإلحاطةنقص  -

: الدراسات السابقة
شكالية التيرب، دراسة حالة الجزائر، - عبارة عن  أطروحة مقدمة  ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي وا 

، حيث يعالج الباحث في 2001/2002لنيل دكتوراه دولة في العموم االقتصادية فرع التسيير،جامعة الجزائر، 
ىذه األطروحة فعالية النظام الضريبي و إشكالية التيرب مع التركيز عمى النظام الضريبي الجزائري، وعالج 

 .أيضا إشكالية التيرب الضريبي في سياق الموضوع
،عبارة عن مذكرة مقدمة ضمن متطمبات '1999/2003'نوي نجاة، فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر -

، حيث تدور إشكالية 2004 /2003شيادة الماجستير، في عموم التسيير فرع مالية و نقود، جامعة الجزائر، 
البحث ما مدى فعالية الرقابة الجبائية لمتحكم في ظاىرة التيرب الضريبي في الجزائر؟ إن أىمية ىذه الدراسة 
تنبع من تمك اآلثار السيئة لظاىرة التيرب الضريبي، والتي جعمت أمواال طائمة تتداول بكل حرية من دون 

مراقبة أو اقتطاع، وبذلك حرمان الخزينة العمومية منيا، مع إبراز األجيزة القائمة عمى مكافحة ظاىرة التيرب 
 .          الضريبي، وأىم الوسائل واإلجراءات المتخذة لذلك لموقوف عمى مدى قدرتيا وفعاليتيا في المكافحة

: صعوبات البحث
: لقد واجينا في بحثنا ىذا عدة صعوبات نذكر منيا

 .بالرغم من قدم  موضوع التيرب الضريبي إال أنو واجينا النقص في المراجع -
في الدراسة الميدانية صادفنا بعض المعوقات منيا البيروقراطية في مديرية الضرائب لموالية، في عدم  -

 .  في ذلك بالسريةينتقديم بعض اإلحصاءات والمعطيات محتج

: المنهج واألدوات المستخدمة في البحث



 مقدمة عامة

 

 د

 

 المنهج الوصفيسنحاول في معالجة بحثنا عمى المزج بين المنيج الوصفي والتحميمي، حيث نعتمد عمى 
ري المتعمق بالتعرف عمى ظاىرة التيرب الضريبي و التحصيل الجبائي و عمى الرقابة ظفي الجانب الن

 فاستعنا بو في الجانب التطبيقي حيث قمنا المنهج التحميمي أماالجبائية وأىم الطرق والوسائل المستخدمة، 
 الرقابة الجبائية في محاربتيا، بغية الوقوف عمى معوقاتيا أساليببتحميل ظاىرة التيرب الضريبي و

. لتصحيحيا

: خطة البحث
  قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول محاولة من خالل ما سوف نقوم بدراستو في ىذا الموضوع

منا اإللمام بكل الجوانب التي يمكن عن طريقيا إيجاد أجوبة كافية لإلشكالية المطروحة واختبار مدى صحة 
. الفرضيات التي انطمقت منيا الدراسة

حيث سنتناول في الفصل األول شرح اإلطار النظري لمضريبة و لمتيرب الضريبي و أشكالو و األسباب 
إلطار القانوني المؤدية إليو وطرق قياسو وسبل عالجو،أما في الفصل الثاني سنتطرق لمتحصيل الجبائي و  ا

والتنظيمي لمرقابة الجبائية من خالل تحديد ماىية الرقابة الجبائية لتوضيح مختمف أىدافيا وأشكاليا ودورىا 
. في مكافحة التيرب الضريبي

في الفصل الثالث واألخير سنقوم بدراسة تطبيقية من خالل اإلحصاءات المقدمة لدينا و التي قمنا أما 
.   بتحميميا، من خالل الدراسة الميدانية في مديرية الضرائب لوالية بسكرة

وفي األخير تناولنا الخاتمة أين تم فييا تمخيص عام لمبحث، مع استعراض أىم النتائج المتوصل إلييا 
 . و آفاق الدراسة واختبار الفرضيات، وعمى ضوء ىذه األخيرة قمنا بتقديم بعض التوصيات واالقتراحات
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: تمييد 

منذ أن وجد اإلنسان في شكل مجتمعات وتجمعات وجدت معو الضريبة، فنظام الضريبة نظام قديم قدم 
اإلنسان وقد مثمت الضريبة خبلل مراحل طويمة أساس الدراسات المالية وال يرجع ذلك لكونيا تعد مصدرا رئيسيا 
من مصادر اإليرادات العامة فقط ولكن ألىمية الدور البارز الذي تمعبو في توجيو النشاطات االقتصادية في 

المجتمعات المعاصرة، فالضريبة في وقتنا الحاضر ال يمكن أن تستقطع دون أن تثير انعكاسات أو نتائج عمى 
االستيبلك واالدخار واإلنتاج واالستثمار وىذا التأثير يختمف باختبلف التكوين السياسي لمدولة وطبيعة النظام 

االقتصادي السائد، و مع توسع نطاق أنواع الضرائب نتج عنيا ظاىرة لمتخمص من عبء الضريبة يمجأ المكمف 
إلى طرق عديدة منيا اليرب من دفع الضريبة وىو ما يسمى بالتيرب الضريبي، مستخدمين بذلك طرق و 

 :أساليب مشروعة أو غير مشروعة و سنعرض ىذا األخير في ىذا الفصل
 .اإلطار النظري لمضريبة : المبحث األول

. ماىية التيرب الضريبي: لثاني ا المبحث
. مكافحتوطرق قياس التيرب الضريبي ووسائل  : المبحث الثالث
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 اإلطار النظري لمضريبة :المبحث األول
تعتبر الضريبة من أىم مصادر إيرادات الدولة وأداة لتمويل النفقات الحكومية وتعدت إلى أكثر من ىذا حيث    

ونظرا لؤلدوار التي ، أصبحت أداة تعتمد عمييا الدولة في تحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية
وسنحاول في ىذا المبحث  تمعبيا الضريبة في ايرادت الدولة اىتم بيا رجال االقتصاد ورجال الفكر المالي،

الطرق إلى تعريف الضريبة وخصائصيا في المطمب األول وقواعد الضريبة في المطمب الثاني وسنتناول قواعد 
 .الضريبة في المطمب الثالث واألخير أنواع الضريبة

 الضريبة وخصائصيا  مفيوم:المطمب األول

: توجد عدة تعار يف لمضريبة نذكر منيا:  الضريبةمفيوم:أوال
 نعرف الضريبة عمى أنيا مبمغ نقدي تفرض عمى المكمفين بيا حسب أنيمكن  في غياب تعريف تشريعي،

بتحويل األموال المحصمة وبشكل نيائي وبدون مقابل محدد،  قدراتيم التساىمية والتي تقوم عن طريق السمطة،
 1. األىداف المحددة من طرف السمطة العموميةقنحو تحقي

الدولة )سمطة، نيائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات اإلقميمية بأنيا اقتطاع نقدي، ذو:وتعرف أيضا
 2.لصالح الييئات العمومية اإلقميمية أو (وجماعتيا المحمية

  ، نيائيةة، بصور الييئات العامة المحمية إحدى الدولة أوإلى ىي فريضة مالية يدفعيا الفرد جبرا ةوالضريب
 3.مساىمة منو في التكاليف واألعباء العامة، دون أن يعود عميو نفع خاص مقابل دفع الضريبة

قصد توزيع ثقل  ،األفرادويعرفيا األستاذ دران ميشال بأنيا اقتطاع نقدي جبري تقوم بو السمطة العامة أموال 
 4.بإنصافاألعباء العامة فيما بينيم 

الضريبة ىي فريضة مالية نقدية تستأدييا الدولة جبرا من األفراد بدون مقابل بيدف تمويل النفقات العامة : "كذلك
 5.وتحقيق األىداف النابعة من مضمون فمسفتيا السياسية

 جبرا وبدون مقابل لتغطية األفراد مالي لمدولة تقتطعو من أيرادونستخمص من خبلل ما سبق ذكره الضريبة ىي 
 .النفقات العامة

 
                                                 

. 9ص ،itcis ،2010 الجباية، دار النشر ةسمسل ،المدخل الى الجباية والضرائب محمد عباس محرزي، 1
 .13ص ،2004 ، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر،اقتصاديات الجباية والضرائب محمد عباس محرزي، 2
 .15، ص2009، دار المناىج لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان األردن، المحاسبة في عمم الضرائبياسر صالح الفريجات، 3
 .90ص ،2005 الجزائر، دار ىومة لمطباعة، ،الراىنة مساىمة في دراسة المالية العامة وفقا لمتطورات ،اعمر يحياوي4
 .91، ص2007 ، دار حامد لمنشر والتوزيع، األردن،المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فميح العمي،  5



                  اإلطار النظري للتهرب الضريبي                 األولالفصل 

 

4 

 

:  خصائص الضريبة:ثانيا
 :الضريبة فريضة إلزامية

تقتطع من األفراد عمى وجو اإللزام وتستقل الدولة في وضع نظام قانوني خاص بالضريبة دون أن يكون محل 
اتفاق مع األفراد، فيم ممزمون بدفعيا سواء قبموا بذلك أم لم يقبموا وتظير صفة اإلجبار واضحة عند االمتناع 

عند محاولة التيرب منيا، وفي ىذه الحاالت تمجأ الدولة إلى وسائل التنفيذ اإلجباري لمحصول  عن دفعيا أو
 1.عمى ما تستحقو من خبلل العقوبات المفروضة في قوانين الضرائب

 : الضريبة ذات شكل نقدي
خدمة خبلفا لما كان سائدا في  عبارة عن مبمغ من المال وال يمكن أن تكون عمى شكل سمعة أوويقصد بيا 

 .األنظمة االقتصادية البدائية حيث كانت تدفع عينا كمية معينة من المحاصيل الزراعية كالقمح مثبل
 :الضريبة تدفع بشكل نيائي

تعويضيم إياىا،  إن األفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة بصورة نيائية بمعنى أن الدولة ال تمتزم بردىا ليم أو
وبذلك تختمف الضريبة عن القرض العام الذي تمتزم بو الدولة برده إلى المكتتبين فيو كما تمتزم بدفع الفوائد 

ن قيام المكمف بالضريبة بدفعيا دون أن يحصل عمى منفعة خاصة تعود عميو مقابل آدائو  المترتبة عن مبمغو، وا 
  2.داخل المجتمع في تحمل األعباء والتكاليف العامة لمضريبة ويدفع المكمف الضريبة مساىمة منو كعضو

 :تدفع الضريبة بدون مقابل
منفعة خاصة فالمكمف يقوم بأدائيا عمى أساس مساىمتو في المجتمع باعتباره  تدفع الضريبة دون مقابل أو

منطقيا أن يساىم في تغطية أعباء الدولة  عضوا في الجماعة وليس باعتباره مموال لمضرائب وعمى ىذا فإنو يبدو
. التي تحمي الجماعة وتشرف عمييم
 :الضريبة تفرض لتحقيق النفع العام

إذا كانت الضريبة ال تفرضيا الدولة مقابل نفع خاص لدافعيا، فإن الدولة تمتزم باستخدام حصيمتيا لتحقيق 
 3.المنفعة العامة

 
 
 

                                                 
 .105، ص1994 منشورات الجامعة المفتوحة، ،مبادئ المالية العامةمنصور ميبلد يونس،  1
 .13ص مرجع سابق، ،المدخل إلى الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  2
 .8، ص2009، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، محاضرات في جباية المؤسسات، منور آوسرير، محمد حمو 3
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 أىدافيا قواعد الضريبة : المطمب الثاني
 :قاعدة اليقينأوال 

 لتوافر ويشترك غموض فيو وال لبس ال واضحاً  تحديداً  محددة لمممول بالنسبة الضريبة تكون أن ومعناه
 :ما يمي الضريبية التشريعات في اليقين عنصر

 .تأويل دون يسيل تطبيقيا حتى فييا غموض ال واضحة التشريعية النصوص تكون أن - أ
 .النصوص لشرح جميع شاممة اإليضاحية واألعمال لمقانون التفسيرية المذكرات تكون أن - ب
 .الممول لمضرائب يخضع التي والشروط لممواعيد وفقاً  بالفعل الضرائب استحقاق - ت

 الضريبة، ىذه وماىية بيا، ممزم ىو ىل الضريبة، من التزامو مدى الممول يعرف أن بمكان األىمية فمن
 الفنية المسائل من ذلك وغير تحصيميا، وكيفية وربطيا تحديد لوعائيا من بيا المتعمقة األحكام وكافة وسعرىا
 1.الضريبية اللتزاماتو أداءه يكفل بما المالية شئونو ينظم وذلك حتى بيا المتعمقة

 :قاعدة العدالة في توزيع الضريبة
 تبعاً  الضريبة عبء تحمل في األفراد يسيم أن التقميدي مفيوميا وفي" آدم سميث"عند القاعدة ىذه تعنى    

 .النسبية بالضريبة يسمى ما أو دخل من عميو يحصمون مما موحدة معينة بنسبة أي النسبية، لمقدرتيم
 المالي الفكر انصرف وليذا الغنى، عمى منيا الفقير عمى عبئاً  أكثر الضريبة ىذه تكون أن ذلك عمى ويترتب
بأن  تسمح التي ىي ألنيا العدالة، تحقق التي الضريبة ىي التصاعدية الضريبة أن إلى المعنى، ىذا عن الحديث
 2.التكميفية مقدرتو بحسب كل العامة األعباء في الممولين يساىم

 :قاعدة المالئمة
يقضي ىذا المبدأ ضرورة إجراءات التحصيل واختيار األوقات واألساليب التي تتبلءم مع ظروف المكمف     

الضريبة في األوقات والطرق األكثر مبلئمة  تجبى"حتى ال يتضرر من الضريبة حين دفعيا، فحسب آدم سميث 
". لمممول

وعميو يجب أن تكون المطالبة بدفع الضريبة في وقت يناسب الممول وبالكيفية المبلئمة لو بحيث ال يترتب عنو 
: ضرر بالخزينة العمومية وال إرىاق لمممول، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة االعتبارات التالية

. يجب أن يتصف النظام الضريبي بالشفافية حتى يسمح لممكمف بتحديد ما يستحق عميو من ضرائب
والخاصة بالضريبة عمى الدخل باعتبار أن االقتطاع عند " االقتطاع من المنبع"وقد نتج عن ىذه القاعدة قاعدة 

دارة الضرائب في نفس الوقت . المنبع أكثر مبلئمة وسيولة بالنسبة لممكمف بالضريبة وا 

                                                 
 .16، مرجع سابق، صالمدخل إلى الجباية والضريبةمحمد عباس محرزي،  1

 .157، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  2
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وبالنسبة لمنظام الضريبي الجزائري نبلحظ أن مبدأ المبلئمة في التحصيل محتوم نسبيا، فمثبل الضرائب عمى 
أفضل وقت بالنسبة  المرتبات واألجور فإنيا تقتطع من األجر حين يتم دفع المرتب أي عند نياية كل شير فيو

 1.لمموظفين كما يعفييم من إجراءات الدفع حيث تتكفل المؤسسة المعنية بذلك
: قاعدة االقتصاد في نفقات التحصيل

ويقصد بيذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة التي ال تكمف إدارة الضرائب أعباء ومصاريف ذات تكمفة     
كبيرة، وليذا ينبغي عمى الدولة أن تعتمد عمى التقنيات المثمى لمتحكم في مختمف التكاليف، ومراعاة ىذه القاعدة 

  2.يضمن لمضريبة فعاليتيا كمورد ىام تعتمد عميو الدولة دون ضياع جزء منو من أجل الحصول عميو
 3: الضريبةفثانيا أىدا

يمكن استخدام الضرائب لتحقيق أىداف سياسية كفرض الرسوم الجمركية عالية عمى : األىداف سياسية-أ -
منتوجات بعض الدول وتخفيضيا في الحروب بين الدول المتقدمة كاليابان والواليات المتحدة األمريكية، وكذلك 

أوبين الدول من خبلل تسييل التجارة كذلك تميز الضريبة بين  كأداة سياسية لتعزيز مركز السمطة الحاكمة 
. التصرفات

 عمى األموال البلزمة لمخزينة العامة، فوضع لىو الحصوإن غرض الضريبة األصمي : األىداف المالية- ب- 
الفقياء القواعد واألسس التي تحقق ذلك وتتميز بالثبات واإلنتاجية والمرونة، فالضريبة المنتجة التي تجمب أكبر 

حصيمة، واتساع وعائيا ووضوح النصوص الناجمة لمضريبة حتى ال تدع الصياغة القانونية مجال لتعدد 
. التفسيرات والقتصاد في النفقات الجبائية 

لتخفيف الفوارق االجتماعية، و ، ةاالجتماعية لمدولىداف األ لتحقيق  الضريبةتستخدم: أىداف اجتماعية- ج- 
كما تمنح الدولة إعفاءات ضريبية تتناسب عكسيا مع عدد أفراد األسرة، كما تستطيع الدولة أن تحد من استيبلك 

الضارة بالصحة العامة، كالخمر والمواد المخدرة بفرض ضرائب إضافية وتشديد الوطء عمييا،  بعض المواد
 .وتخفيف حدة البطالة

استعممت الدولة الضريبة منذ زمن بعيد لتحقيق أىداف اقتصادية وفرض الضرائب  : أىداف اقتصادية- د- 
 يالنمو االقتصادالجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة األجنبية، وتكمن ىذه األىداف في تحقيق 

                                                 

 .92-91، ص،  ص،2003 دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ناصر مراد،  1

 .162، مرجع سابق، صاقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  2

3 http://www.startimes.com 
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الضريبي المقرر عمى المكمفين بالضريبة الذي يؤدي إلى  وذلك بتحسين معيشة األفراد من خبلل تخفيف العبئ
 .ويؤدي إلى تحقيق االستقرار االقتصادي وتمثل أىم األىداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا زيادة في الدخل،
أنواع الضريبة :المطمب الثالث

 .تتقسم الضرائب إلى عدة أنواع سنحاول ذكرىا وشرحيا
 1 :الضرائب المباشرة: أوال

يمتمكو من عناصر رأس المال، ويتحمميا الشخص  وىي الضرائب التي تفرض عمى قيمة ما يحققو المكمف أو
: المكمف نفسو وال يستطيع نقل عبء ىذه الضريبة إلى غيره وىي نوعان

 : الضريبة عمى الدخل.1
سنة  وتقدر عمى أساس ما يحققو المكمف من عناصر خاضعة لمضريبة خبلل فترة زمنية سواء كانت شيرا أو

تكون ضريبة   أو،وىذه الضريبة إما أن تكن ضريبة نوعية عمى الرواتب واألجور واألرباح التجارية والصناعية
عامة عمى مجموع عناصر دخل المكمف عمى اختبلف أنواعيا ومصدرىا ومن أىم عناصر التشخيص الضريبي 

يقابل األعباء العائمية  إعفاء حد أدنى من الدخول تتناسب والنفقات الضرورية لممعيشة كما أن ىناك إعفاء أخر
 .التشخيص الضريبي احد عناصر يتناسب وعدد المعالين، ثم إن التصاعد في معدالت الضريبة ىو

: الضريبة عمى رأس المال.2
غير منتجة وتتميز بأنيا  وتفرض ىذه الضريبة عمى رأس المال وعمى الثروة التي يمتمكيا الفرد منتجة كانت أو

منقولة في لحظة زمنية معينة، وىذه الضريبة قد تكون  تفرض عمى كل ما يممكو المكمف من أموال ثابتة أو
 .غير عادية عادية أو

عمى رأس المال ىي ضريبة معدليا منخفض ال يمس إال جزءا من الدخل وىذا الجزء يمكن  :فالضريبة العادية
تحقيقو بواسطة استثمار رأس المال فكأن الضريبة العادية صورة من صور الضريبة عمى اإليراد  تعويضو أو

غير منتج كالمجوىرات والتحف والصور الفنية مما قد يدفع أصحاب ىذه  وىي تفرض عمى ما كان منتجا أو
. األموال المجمدة التي استغبلليا وتحويميا التي أموال منتجة

فان محميا رأس المال وتدفع عن طريق اقتطاع جزء منو مما يؤدي إلى إىبلك رأس  : أما الضريبة غير العادية
المال مع التكرار وال تمجا الدولة التي ىذا النوع إال في ظروف استثنائية كالوفاء بدين عام أومن اجل مواجية 

 بقصد إعادة توزيع الثروات التي غير ذلك من أىداف مالية أو بيدف تمويل حرب أو أزمة اقتصادية أو
 .سياسية اجتماعية أو

                                                 
، صص، ، 2003  والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى،ر، دار المسيرة لمنشالضرائب ومحاسبتيا عبد الناصر نور، نائل حسن عدس، عميان الشريف،1

17-18.  
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 1:الضرائب غير المباشرة:ثانيا
وىي كل ضريبة يدفعيا المكمف ويستطيع نقل عبء ىذه الضريبة إال شخص أخر ويتميز ىذا النوع بسيولة 

 :الجباية ووفرة الحصيمة وتقسم الضرائب غير المباشرة إلي
  :الضرائب عمي التداول: أوال

وىي الضريبة التي تفرض عند حصول واقعة انتقال شيء من ممكية شخص إلى شخص أخر، وضريبة الدمغة 
ىي من الضرائب عمى التداول وتفرض عمى عممية تداول األسيم والسندات وعمى المعامبلت والطمبات المقدمة 

 إلى جيات إدارية حكومية
: الضرائب عمى االستيالك: ثانيا

عمى كافة السمع المستيمكة بغرض تحقيق أىداف اقتصادية  وتفرض عمى أنواع معين من السمع المستيمكة أو
 :ومالية وىي نوعان

كما قد تفرض عمي  (الواردات)وتفرض عمى أنواع السمع المستوردة من خارج الدولة   :الضرائب الجمركية .1
 فبل ،ن التمييز بين السمع البد مالواردات وعند فرض ضريبة عمي  ،(الصادرات)السمع المصدرة إلي الخارج 

ال فانو ستنعدم المساواة في التضحية بين األفراد المجتمع حين يدفع كل  تفرض ضريبة عمى السمع الضرورية وا 
عاجزا وقد تفرض الضرائب الجمركية بقصد تطبيق سياسة  فرد فيو قدرا واحدا من الضريبة سواء كان قادرا أو

. الحماية وذلك بيدف تشجيع وحماية الصناعات المحمية الناشئة
التخفيف  أما الضريبة الجمركية عمى الصادرات فتمجا إلييا الدولة بقصد إعاقة السمع المحمية عن التصدير أو

من حجم الصادرات وتحقيق الضرائب ورسوم الجمركية حصميو ضخمة لمخزينة ومصدرا غزيرا من مصادر 
. إيرادات الدولة

وقد  (رسوم اإلنتاج  )الصناعية ويطمق عمييا  وتفرض عمى منتجات طبيعية أو:  الضرائب عمى اإلنتاج .2
اإلنتاج حيث يقوم بدفعيا المنتج ويضيف قيمة الضريبة إلى سعر  تفرض في أي مرحمة من مراحل التصنيع أو

 .بيع الوحدة لممستيمك
: ثالثا الضريبة عمى المبيعات

وىي ضريبة غير مباشرة تفرض عمي السمع الصناعية المستوردة والمصنعة محميا وعمي مجموعة من الخدمات 
  وتستوفي في المرحمة األولى من تطبيقيا من المستورد مباشرة ومن الصانع عند البيع ومن يؤدي الخدمات عند 

                                                 
 .18، المرجع السابق، صعبد الناصر نور، نائل حسن عدس، عميان الشريف1
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 ىتقديميا ويستثنى من ذلك السمع المعفاة المنصوص عمييا في قائمة اإلعفاء وقد فرضت محل الضريبة عل 
 1.االستيبلك
 2.مزايا ومساوئ الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :  (01)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .171مرجع سابق، ص، محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب :المصدر
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .19- 18 ،، ص، مرجع سابق،صالضرائب ومحاسبتياعبد الناصر نور، نائل حسن عدس، عميان الشريف، 1
  .171ص  مرجع سابق،، الجباية والضرائباقتصادياتمحمد عباس محرزي، 2

        العيوب           المزايا        الضرائب     
 
 

الضرائب المباشرة 

سيمة التحصيل  -
 ثابتة المر دودية نسبيا -
مرئية ومعروفة القيمة من  -

 طرف المكمف بالضريبة
سيمة المراقبة نسبيا  -

طول مدة التحصيل - 
مرونة اقتصادية ضعيفة -
 
 

 
 

الضرائب غيرالمباشرة 

مدفوعة بشكل سيل من  -
طرف المكمف بالضريبة 

 جد منتجة  -
 مرونة اقتصادية قوية -
سريعة التحصيل  -

ثقيمة المراقبة  -
غير مستقرة المرد  -

 ودية
تحصيل ناقص   -

 (غش ضريبي)
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ماىية التيرب الضريبي  : لثاني ا المبحث
تعتبر ظاىرة التيرب الضريبي من أىم انشغاالت المشرع،حيث أنيا تقمص النظام الضريبي وتيدد   

  لمنشاط لبلقتصادي الموازي وزيادة العجز الميزاني،عالنمو السريوازدادت ظاىرة التيرب الضريبي بسبب ،وجوده
مما سنحاول عمى التطرق ليذه الظاىرة من خبلل ىذا المبحث وسنتناول فيو مفيوم التيرب الضريبي وأشكالو في 

 التيرب الضريبي في المطمب واثأروأساليب  وأسباب التيرب الضريبي في المطمب الثاني، المطمب األول،
. الثالث

مفيوم التيرب الضريبي وأشكالو :المطمب األول

 تخمص: ىو التيرب أن عمى ويقصد تعاريف لمتيرب الضريبي، عدة فينالك العامة المالية عمم إلى بالنسبة   
 الضريبة من الدولة في حصيمة يؤثر مما غيره، إلى عبئيا نقل دون الضريبة، أداء من جزئيا أو كميا المكمف
. حقيا عمييا ويضيع

 إلىنقل عبئيا  تشكل الضريبة عبئا عمى المكمف لذلك فانو يعمل عمى مقاومتيا من خبلل التخمص منيا أو
شخص أخر، ويقصد بالتيرب الضريبي ذلك السموك الذي يحاول من خبللو المكمف القانوني عدم دفع الضريبة 

 1.جزئيا دون أن ينقل عبئيا إلى شخص أخر المستحقة عميو كميا أو
فالتيرب الضريبي يكون جزئيا إذا استطاع الممول اإلفبلت من سداد الضريبة المستحقة عميو كميا فذلك 
باستعمالو احد الطرق االحتيالية المنصوص عمييا في القانون كأن يخفي نشاطو كميا عن عمم مصمحة 

. الضرائب
ويكون التيرب جزئيا إذا استطاع الممول اإلفبلت من سداد جزء من الضريبة المستحقة عميو باستعمال احد 

وذلك كأن يقدم إقرارات ضريبية مخالفة لحجم إيراداتو وأرباحو الحقيقية  الطرق االحتيالية المنصوص عمييا قانونا،
يضمن إقراراتو الضريبية المقدمة لمصمحة الضرائب عمى المبيعات  حجم المبيعات أقل من  وبأقل من الحقيقة أو
  2.حجم مبيعاتو الحيقيقة

 تقديم عدم من خبلل سواء عميو المترتبة الضريبة بدفع بواجبو المكمف إقرار بعدم إًذا يتّمثل الضريبي فالتيرب
 الضريبية اإليرادات أوبتخفيض لمدوائر المالية، كاممة وغير مضممة بيانات تقديم أو لمقوانين طبًقا البلزمة البيانات

                                                 
شكاليةفعالية النظام الضريبي  ناصر مراد، 1 جامعة  دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في العموم االقتصادية فرع التسيير، ، التيربوا 

 .287ص ،2001/2002، الجزائر
 .26ص ،2005 ، اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، ،موسوعة شرح اتفاقيات منع التيرب واالزدواج الضريبي الفتاح،مرا د عبد  2
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 الدولة حرمان في رغبة وىناك الضريبة من التخمص في أونية رغبة ىنالك الحاالت ىذه مثل في مختمفة بطرق
 1.المالية إيراداتيا من

كميا ممارسات غير إنيا  إيعبارة عن الممارسات التي تخرج عن نطاق القانون وحدوده  التيرب الضريبي ىو
جزئيا باالستفادة   أن المكمف يتيرب من دفعيا كميا أوإاليفترض تحقق الواقعة المنشأة بالفعل  فيو مشروعة،

  2. الضريبة وثغرات القانون والنقص الذي يعتري نصوصواآلفاتمن 
تممص المكمف من دفع الضريبة   التيرب الضريبي ىوأن نستخمص أنومن خبلل التعريفات السابقة يمكننا 

. غير مشروعةأو  باستعمال طرق مشروعة قانونا إماجزئيا  المستحقة عميو كميا أو
 : أشكال التيرب الضريبي

:  شكمين لمتيرب الضريبي وىماالتمييزيينويمكن 
 .ما يعرف بالتجنب الضريبي تيرب ضريبي بدون انتياك القانون الضريبي وىو -
 .    ما يعرف بالغش الضريبي  الضريبي وىوالقانونتيرب ضريبي بانتياك  -

 L’évasion Fiscale:3 :التجنب الضريبي: أوال
يقصد بالتجنب الضريبي أن يتخمص الشخص من دفع الضريبة دون ارتكاب أي مخالفة لنصوص التشريع 

:  الضريبي القائم، وفي ىذا اإلطار يمكن التمييز بين ثبلث حاالت لمتيرب ىي
: (تجنب مقصود )تجنب ضريبي ناتج عن تغير سموك المكمف أو

: وذلك من خبلل بعض السموكيات التي يتخذىا المكمف بغرض تجنب الضريبة والتي تتمثل فيما يمي
  إنتاج السمع التي تفرض عمييا ضريبة مرتفعة بقصد تفادي دفعيا االمتناع من استيبلك أو. 
  ترك النشاط اإلنتاجي الذي يخضع إلى ضريبة مرتفعة، واالنتقال إلى نشاط أخر خاضع لضريبة أقل. 

: تجنب ضريبي يتضمنو التشريع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية فقد يتضمن المشرع  بما أن الضريبة أداة تستخدميا الدولة لتحقيق أىدافيا

تجنب الضريبة لتحقيق أىداف معينة، مثل منح إعفاءات لتدعيم االستثمار في القطاع الفبلحي من أجل تحقيق 
. االكتفاء الذاتي، وقصد تشجيع االستثمار

                                                 
  .160- 159ص،  ص، ،2000، 2 العدد ،16المجمد دمشق، جامعة مجمة ،الضريبي التيرب ،الخطيب خالد 1

 .72، ص2005، مجمة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، العدد األول، بسكرة، جريمة التيرب الضريبيوفاء شيعاوي،  2

، 2012/2013، مذكرة ماستر كمية العموم االقتصادية، جامعة بسكرة، الرقابة الجبائية كأداة لمكافحة الغش والتيرب الضريبي، عبد الباسط سطوف 3
 .4ص
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 ويتحقق نتيجة وجود ثغرات قانونية ينطوي عمييا التشريع :تجنب ضريبي ناتج عن إىمال المشرع الجبائي
الجبائي، ويرجع ذلك في الغالب إلى النقص في التشريع وعدم إحكام صياغة المواد القانونية حيث يستفيد 

المكمف من الثغرات القانونية والنقائص والغموض الذي يكتنف التشريعات الجبائية لمتممص من دفع الضريبة 
 وذلك يستفيد المكمف بأىل الخبرة واالختصاص الكتشاف تمك الثغرات، مثبل يستطيع المكمف ،بطريقة ذكية

تجنب الضريبة عمى األرباح الصناعية والتجارية بالتوصل إلى إعطاء نشاطو صفة غير تجارية من وجية النظر 
 1.تصاديةقالقانونية رغم أن طبيعة نشاطو تجاري من الناحية اال

  La Fraude Fiscale :الغش الضريبي: ثانيا

والذي يتضمن المخالفة الصريحة لمقوانين واألحكام  (الضريبي)الغش الضريبي من أنواع التيرب الجبائي 
.  والتشريعات الجبائية

ويقصد بو امتناع الممول الذي توافرت فيو شروط الخضوع لمضريبة عن الوفاء بيا، مستعينا في ذلك بكافة أنواع 
جزئيا بإتباع طرق وأساليب  محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عميو كميا أو الغش، وبعبارة أخرى ىو

وتوجد عدة ، بمخالفة مباشرة لمقانون الضريبي مخالفة لمقانون وتحمل طابع الغش بطريقة غير مشروعة أو
 :مظاىر تتمثل فيما يمي

عن النشاط الخاضع لمضريبة،معتمدا في ذلك عمى عدم وجود   عدم تقديم المكمف القانوني تصريح ضريبي-
. وفي ىذه الحالة يكون التيرب كمي مقر لنشاطو،

 السمع المستوردة من الخارج خفية أي عدم التصريح بيا لدى الجمارك حتى ال يدفع عمييا الضريبة إدخال -
 2.الجمركية

 . الضرائب تحصيل الضريبة المترتبة عميوإدارةوبالتالي يصعب عمى  ىروب المكمف خارج الببلد،-
 3:(ركنين)ويتحقق ذلك بعد توفر عنصرين 

 . ويقصد بو تعمد المكمف بتخفيض أساس االقتطاع الضريبي، بطرق لم ينص عمييا المشرع:العنصر المادي
 يقصد بو إرادة المكمف عن وعي وقصد ارتكاب المخالفة الصريحة لمقانون الجبائي :(النية)العنصر المعنوي -1

. ، وبمعنى آخر يستوجب ىذا األخير توفر القصد من أجل قيام الغشيالضريبوتعمد النية السيئة القتراف الغش 

                                                 
 .4 ص،عبد الباسط سطوف، المرجع السابق 1

 .289ناصر مراد، مرجع سابق، ص 2

 جامعة تممسان، ،اجستيرمذكرة م، (2009-1999)الجزائر في التيرب الضريبي مكافحة في وأثرىا الجبائية الرقابة فعالية، يالغني بوشر عبد 3
 .48ص ،2010/2011
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ومن خبلل ما تناولناه في السابق يمكن التمييز بين الغش الضريبي والتجنب الضريبي من خبلل تبيان أوجو 
 1:االختبلف والشبو بينيما

: بالنسبة ألوجو االختبلف بين التجنب والتيرب الضريبي فإنيما
 .أوجو االختبلف بين التجنب الضريبي والغش الضريبي: (02)الجدول رقم

الغش الضريبي  التجنب الضريبي  

 مخالفة القانون واألحكام والتشريعاتيطبق دون   
 الجبائية

  يشتمل عمى عنصر النية بيدف التخمص من دفع
 .الضريبة

  يعاقب عميو  يعتبره القانون جريمة و ال ال. 

  يتم باستعمال وسائل وأساليب مخالفة لمقوانين واألحكام
 .لتشريعات الجبائيةاا

 والمادي لمتخمص  (النية)يشتمل عمى العنصرين المعنوي
 .من أداء الضريبة

  ويعاقب عمى ارتكابوجريمة يعتبره القانون .
 . بناءا عمى المعطيات السابقة الطالبإعدادمن :المصدر

 :أما بالنسبة ألوجو الشبو بين التجنب والتيرب الضريبي فإنيما
 طرف من ضرائبيم تصرح من عدا ما معنويين أو طبيعيين كانوا سواء بالضريبة المكمفين طرف من يمارسان 

 .مثبل كاألجراء الغير
 كميا ييدف المكمف منيما إلى التخمص من أداء الضريبة إلى الخزينة العمومية سواء جزئيا أو. 
 كل منيما ناتج عن ضعف الوازع والوعي الضريبي لممكمف . 
 العمومية من  حرمان الخزينة يشمل كل منيما عمى عنصر النية لمتيرب من دفع الضريبة والنتيجة منيما ىو

   2.اإليرادات الضريبية
التيرب الضريبي الداخمي والخارجي :ثالثا 

 تيرب داخمي إلىخارجيا   الدولة أوإقميم تقسيم التيرب الضريبي وفقا لمكان وقوعو سواء عمة أيضاويمكن 
  .دولي جي أوروتيرب خا

                                                 
 .48 المرجع السابق، ص، ،ريالغني بوش عبد 1

 .49ص ،2001/2002 رسالة ماجستير في العموم االقتصادية جامعة الجزائر،  ،دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش  رشيدة ونادي، 2
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 قانوني في حقيقتو بمعنى بفيو تير الدولة إقميم الداخمي يحدث داخل بىوا لتير: التيرب الداخمي 
 العبلقة إطارظاىرة سمبية في   ىو، فإذن القانون وحدودهإطارالممارسات التي تتم في ىذا الصدد تخرج عن 

 1.بين الفرد والسمطة
 الخارج إلى يقع نتيجة استطاعة الممول تيريب أموالو يىوا لذوالتيرب الخارجي : (الدولي)التيرب الخارجي 

  2. الضريبياإلقرار يذكرىا ف فروع أجنبية لممنشأة دون بإنشاءلك ذالببلد بطرق غير مشروعة و
 عاون والتنمية في المجال االقتصادي تعرفتو منظمة الOcde ،والذي  انو كل فعل  يقوم بو المكمف بالضريبة

 3.يستدعي انتياك القانون عندما يتصرف ىذا المكمف عن قصد بغية حجب مداخيمو عن الضريبة

أسباب التيرب الضريبي  : المطمب الثاني

 األسباب النفسية .1
ألخبلقي وقل احيث تمعب العوامل النفسية دورا ميما في عممية التيرب الضريبي، فكمما زاد الوعي الضريبي 

  . التيرب الضريبي والعكس صحيح
: فالمعتقدات النفسية كانت حافزا لمتيرب من الضريبة ومنيا 

فقارىم، فالتيرب من دفعيا في ىذه الحالة ىو-  نوع من  االعتقاد السائد بأن الضريبة أداة الغتصاب الشعوب وا 
أنواع المقاومة، وبالتالي كان ىذا المفيوم حافزا لتنامي الكراىية لمضريبة، لتصبح ىذه األخيرة وكأنيا جزء من 

التكوين الوراثي البشري  
فيي خسارة ، سوء فيم مصطمح االقتطاع الضريبي الذي يراه البعض مجرد أموال ضائعة بدون مردودية- 

  .شخصية ال بد من تخفيضيا كمما سمحت الفرصة بذلك
االعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة، ألنيا ال تستند إلى منطمقات عقائدية بعكس الزكاة التي تعتبر من - 

 أركان اإلسبلم
 بدال والخصومة شكل العداء بينيما العبلقة تتخذ بحيث واألفراد المالية السمطة بين المتبادلة الثقة توافر عدم- 
 .الضريبة من لمتيرب الفرد يدفع مما التعاون عبلقة من
    .أدائيا عن يمتنع يدفعيا، لذلك التي لمضريبة مقابمة خدمات يجد فيوال العامة، الخدمة بضعف المكمف شعور- 

                                                 

 .9ص ،2008، لطبعة األولى امنشورات الحمبي الحقوقية، ،ظاىرة التيرب الضريبي الدولي وأثارىا عمى اقتصاديات الدول النامية  سوزي عدلي ناشد،1
 .26ص ،مرجع سابقعبد الفتاح مراد، 2
مكانية آليات وأسباب التيرب الدولي  طارق مبلل، 3  .124، ص2013، 19مجمة دراسات، جامعة عمار ثميجي، األغواط، العدد، تجنبياوا 
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 تخدم ال اقتصادية أو اجتماعية أغراض في لمضريبة الدولة واستخدام النامية الدول في العام اإلنفاق سياسة- 
 .منو ويدفعيم لمتيرب بالظمم المكمفين يشِعر مما ،المجتمع من الكبرى الشريحة

: األسباب السياسية .2
 الطبقة االجتماعية أن حيث االجتماعية، السياسات في أداة أو كوسيمة غالبا تستعمل الضريبة أن باعتبار

 أن يرى أن البعض كما العمومية، السمطة تمتمك التي الطبقة ىي منيا المستفيد أن تظن الضريبة تتحمل التي
 التي بعض الطبقات يجعل (اقتصادية اجتماعية،) مالية وغير خاصة في أغراض المحصمة استخدام األموال
   1.الحكام من طرف وذلك العمومية لمنفقات األمثل االستخدام لعدم بالظمم تشعر غيرىا من أكثر تتحمل الضريبة

:   األسباب االقتصادية .3

إن االعتبارات االقتصادية ليست غريبة عن ظاىرة التيرب الضريبي، بل إنيا تعد أحد أسباب التيرب 
الرئيسية، فمن ناحية فإن الوضع االقتصادي الخاص لمممول أمام الضريبة يساعد عمى تحديد موقفو من التيرب 

فإن الظروف االقتصادية في مجمميا قد تساعد ىي " الناحية االقتصادية عامة " الضريبي، ومن ناحية أخرى
.  األخرى في حدوث التيرب الضريبي

فإن لؤلسباب االقتصادية دورا ميما في عممية التيرب، فكمما كانت حالة المكمف االقتصادية متدىورة إلى جانب 
. الحالة االقتصادية العامة، كمما كان التيرب الضريبي كبيرا، والعكس صحيح

فإذا كان المكمف يتمتع   حيث أن لموضعية االقتصادية لممكمف انعكاسا كبيرا في أداء واجبو تجاه الضريبة،
بوضعية مالية جيدة، فإن ميمو لمتيرب من دفع الضريبة يكون ضيقا وىذا نتيجة قدرتو عمى التسديد، أما في 

 وىذا ما ،الحالة العكسية أين يكون المكمف يتمتع بوضعية مالية متدىورة فإن ميولو لمتيرب عن الدفع يكون أقوى
 2.بين لنا أن نسبة التيرب الضريبي في الدول المتقدمة منخفضة مقارنة بالدول النامية نظرا الرتفاع عوائد األفراد

 3:األسباب التشريعية .4
يجد المكمف منافذ لمتيرب من خبلل التعقيدات التي يحتوييا النظام الجبائي، كذلك عدم االستقرار والتغييرات 

 .المستمرة التي تجعمو غامضا، والتي تؤدي إلى إنياك المكمف 
  :ويمكننا حصر أىم األسباب التشريعية في النقاط التالية- 

                                                 
 شارع عبد الخالق ثروت القاىرة، 32، دار النيضة العربية عمم المالية العامة ـ النفقات العامة اإليرادات العامة ـ الموازنة العامة لمدولةعبد اهلل الصعيدي، 1

 .215ص ،2008
 .816، ص2000، دار النيضة العربية، القاىرة، مبادئ واقتصاديات المالية العامة عطية، عبد الواحد2
جامعة  مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في عموم التسيير، ،1999/2003 فعالية الرقابة الجبائية في الجزائرنجاة نوي، 3

 .7ص ،2003/2004الجزائر،
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 وأمثمة ،نظام جبائي معقد وىذا نظرا لتعقد التشريع الضريبي  الناجم عن تعدد التشريعات واإلجراءات المعقدة- 
ىذا التعقيد ما تحويو قوانين الضرائب من إعفاءات، تخفيضات وزيادة في المعدالت وفي ىذا الصدد يقول 

«DUVERER » ،وىذا ما يجعمو صعب التداول والمنال المعدالت الكبيرة تقتل المعدالت. 
  نظام جبائي غير مرن أي أنو غير مرتبط بالتنمية وطبيعة تطور األنشطة االقتصادية، لذلك يجب تتبع

 .   أساليب عمل مرنة تتبلءم مع الظروف االقتصادية العامة
:  بأنوALAIN Barrère إّن ارتفاع نسبة الضريبة وزيادة عبئيا، يؤدي إلى حدوث ضغط جبائي والذي يعرفو -
ذلك التأثير الذي يحدثو فرض الضرائب المختمفة، والذي يختمف تبًعا لحجم االقتطاعات الضريبية من جية، "

وصورة التركيب الفني لمييكل الضريبي من جية أخرى، ويعّبر الضغط الضريبي عمى العبء الذي يحدثو 
 "    االقتطاع الضريبي عمى االقتصاد الوطني

ويبلحظ أنَّ االرتفاع في الضغط الجبائي يؤدي إلى ظاىرة التيّرب الضريبي، حيث أّن كل زيادة في حجم 
االقتطاعات الضريبية، ستؤدي إلى التقميل من حجم الدخل الذي يتحصل عميو المكمف ومنو محاولة ىذا األخير 

 . والتخفيض من وعائيا، وبالتالي فإّن قانون المقاومة لمضريبة في نمو التممص من دفع الضريبة
:  ويمكن قياس الضغط الجبائي كما يمي

                                 مجموع الضرائب         
                                 100×                            =  الضغط الجبائي الخاص* 

         مجموع المداخيل     (بالنسبة لكل فرد)     
  (مباشرة وغير مباشرة)                          مجموع الضرائب 

 100× =                                                 الضغط الجبائي العام* 
 (le PIB)                              الناتج الداخمي الخام 

: األسباب المتعمقة باإلدارة الجبائية .5
 عجز لذلك فإن اإلدارة نجاعة مدى إلى أساسا يرجع الضريبية المنظومة في بارزة مكانة الجبائية اإلدارة تحتل
 مظاىره  وأىم الضريبي التيرب ظاىرة استفحال في أساسيا سببا يعد اإلداري الجياز

 بالرغم من قيام اإلدارة الجبائية بعمميات التدريب والتكوين لؤلعوان، إال أنيا لم :محدودية اإلمكانيات البشرية
توفق في مكافحة التيرب الضريبي حيث أن النوع الجيد لؤلعوان والتي تشكل زبدة اإلدارة الجبائية، تسربت إلى 

 1.القطاع الخاص الذي أصبح يستقبل عدد كبير من أكفاء األعوان سنويا

                                                 
 .8، مرجع سابق، صفعالية الرقابة الجبائية في الجزائرنجاة نوي،  1
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 إن نقص ومحدودية الوسائل المادية المستعممة في اإلدارة الجبائية نظرا النعدام :محدودية اإلمكانيات المادية
األجيزة الحديثة وأجيزة اإلعبلم اآللي، والتي تساعد في الحصول عمى المعمومة الجبائية، وانعدام وسائل 

االتصال الحديثة التي يتم من خبلليا الربط بين الييئات اإلدارية، وانعدام وسائل النقل التي يتم من خبلليا 
. الوصول إلى المكمفين، إضافة إلى ضعف الرواتب وألجور وقمة الحوافز الممنوحة لمموظفين

 كثرة اإلجراءات اإلدارية وتعقدىا مما يعرقل إجراءاتيا بالنسبة لممكمفين واإلدارة في حد ذاتيا، :اإلجراءات اإلدارية
 1.ما يؤدي إلى خمق شعور بالكراىية لئلدارة الجبائية من طرف لمكمفين وىو

الضريبي، كمما كان ذلك   كمما غرفت اإلدارة الجبائية صعوبة في تقدير الوعاء:صعوبة تقدير الوعاء الضريبي
سبب في التيرب، وكمما كانت النصوص القانونية غامضة كمما صعب عمى األعوان فيميا وتطبيقيا، مثل 

 2.صعوبة تقدير الدخل الصافي
: ضعف العقاب المفروض عمى المتيربين

يمجأ األفراد إلى التيرب الضريبي بعد المقارنة بين التكمفة والعائد ويقررون ما إذا كان من األفضل التيرب 
االمتناع عنو، كما أن احتماالت العقاب تؤثر عمى تكمفة التيرب الضريبي فإذا قمت احتماالت  الضريبي أو
خطأ في ارتكاب جريمة  خفض معدل العقوبة في حالة المحاكمة والقبض، والشعور بعدم الذنب أو القبض وان

التيرب الضريبي يؤدي في النياية إلى فتح الطريق باتجاه مزيد من الجرائم لمتيرب عمى عكس إذا كانت قيمة 
  3 .يقمل منو العقاب أكبر من المبمغ الذي يعود إلى المكمف ففي ىذه الحالة يبتعد المكمف عن ذلك التيرب أو

أساليب وأثار التيرب الضريبي : المطمب الثالث 

  الغير القانونية لميروب من دفع المستحقات الجبائية،واألساليب انتياج كل الطرق إلىقد يمجأ المكمف 
ويبقى بعيدا عن أنظار المراقبة، لذا فقد تنوعت طرق وأساليب التيرب الضريبي بحسب طبيعة األنشطة 

: الممارسة ومن بينيا
التيرب عن طريق التحايل المحاسبي وذلك بمجوء المكمف إلى تقديم إقرار ضريبي استنادا إلى دفاتر وسجبلت -

 البيع، أو تغيير فواتير الشراء أو اصطناع أو:  الحقيقية، مثال ذلكتلمدفاتر والسجبلوحسابات مصطنعة مخالفة 
خفاء  توزيع األرباح عمى شركاء وىميين، بقصد التقميل من اإليرادات وزيادة النفقات أو المجوء إلى إتبلف وا 

. الدفاتر والسجبلت والمستندات قبل انقضاء األجل المحدد لتقادم دين الضريبة

                                                 
 .8، مرجع سابق، صفعالية الرقابة الجبائية في الجزائرنوي،  نجاة1
  .39، مرجع سابق، صدور الرقابة الجبائية في مكافحة الغشرشيدة ونادي،  2
 .13، دار المفيد لمنشر والتوزيع، عين مميمة، الجزائر، صالرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيقسيام كردودي،  3
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التيرب عن طريق العمميات المادية وىذا عند تغيير المكمف بطريقة غير قانونية واقعة مادية، باإلخفاء الكمي - 
. الجزئي لممادة الخاضعة لبلقتطاع أو

 أما اإلخفاء الجزئي ،الحرفي فيكون اإلخفاء كمي في حالة عدم اإلخطار بمزاولة النشاط التجاري، الصناعي، أو
فيكون بإقرار مزاولة نشاط ما، لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقع عمييا الضريبة كإخفاء جزء من المخزونات 

 .الممتمكات أو
التيرب عن طريق عمميات قانونية ويكون بخمق حالة قانونية مصطنعة مخالفة لموضعية القانونية الحقيقية، -

أقل خضوعا لبلقتطاع  بتكييف خاطئ لحالة ما، كتمرير عممية خاضعة لمضريبة محل عممية أخرى معفاة أو
 .مثل تسجيل بيع عمى أساس أنيا ىبة

  كما يمكن التيرب عمى إثر عمميات وىمية كمجوء مؤسسة ما لشراء بضاعة بدون فاتورة بسعر أقل مما ىو
متداول في السوق، ثم تقوم المؤسسة بإصدار فواتير شراء وىمية بأسعار وتكاليف مضخمة، والقيام بتسديدىا 

 1.وىميا
أثار التيرب الضريبي  : ثانيا
إن التيرب الضريبي يحرم الدولة من مصدر ىام من مصادر التموين ولعمو يكون األىم، والذي  :المالية اآلثار

إلى طبع نقود دون مقابل والذي  يضمن ليا حرية قرارىا السياسي، خبلفا عمى لجوئيا لبلقتراض الخارجي أو
أيضا لو عدة آثار  ىو ينتج عنو ارتفاع في نسبة التضخم، أوقد تمجأ الدولة أيضا إلى رفع الضغط الجبائي و

 .سمبية عمى المكمفين الممتزمين
 :، وطمق عميو كذلك التمويل بالتضخم، وينتج عميو"الكتمة النقدية"ضخ قدر من النقود  ىو :اإلصدار النقدي - أ
 زيادة مفرطة لؤلسعار، ارتفاع غير طبيعي دون أن يقابمو زيادة في اإلنتاج. 
 ظيور التضخم باختبلف أنواعو. 
 نقص القدرة الشرائية لممواطنين وتدىورىا. 
 تغيير نمط االستيبلك. 
 انخفاض الصادرات في الببلد والذي يؤدي إلى قصور في الحصول عمى العممة الصعبة. 
 اختبلل التوازن االجتماعي بين طبقات المجتمع، وظيور السوق السوداء. 

 
  

                                                 
 .103، ص1996، مجمة بحوث اقتصادية، العدد السادس، اإلعفاءات الضريبية والجمركية وأثارىا االقتصادية واالجتماعية ،خضوررسبلن  1
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 :الدين العام - ب
تكون مدتو  خارجيا، أو باعتبار أن الدين العام من بين وسائل التمويل لمدولة، حيث يمكن أن يكون داخميا أو

عمى طريق البنك، فإن المجوء إليو يؤدي إلى آثار سمبية وتتمثل في  قصيرة، وطريقة االكتتاب عام أو طويمة أو
  يشكل الدين العام عبئا عمى ميزان المدفوعات في حالة التسديد وتتحمل األجيال المستقبمية أعباء ىذه

الحال في  القروض خاصة إذا كانت موجية في أغراض استيبلكية ال تعود بالفائدة عمى األجيال التالية، كما ىو
 .الجزائر
 نقص اإلنفاق العام الناتج عن تسديد القروض، وضعف القدرة الشرائية لؤلفراد. 
 إقراضيا لمدولة بغية الحصول عمى فوائد في األجل  تقمص النشاط اإلنتاجي نتيجة استخدام األموال أو

 .المتوسط القصير أو
 1.فقدان الثقة في الدولة وعزوف الييئات المالية واألفراد عن منح القروض  

:  اآلثار االجتماعية
 بين المساواة عدم يؤدي إلى كما المجتمع، أفراد بين التضامن روح إضعاف إلى الضريبي التيرب يؤدي
 التيرب تمكنوا الذين منيا يتخمص بينما الضريبة بكامميا البعض يتحمل إذ الضريبة، عبء تحمل في المكمفين

 معدالت رفع إلى الدولة لمجوء الضريبي التيرب كثرة وتؤدي العبء الضريبي، توزيع عدالة إلى عدم منيا
 لذلك تصبح الضريبة، من يتيرب لم من عمى العبء فيزداد جديدة، ضرائب إضافة أو الضرائب الموجودة

 إفساد عامل الضريبة تصبح إلى ذلك باإلضافة المجتمع أفراد بين االجتماعي التكافل تحقيق عن عاجزة الضريبة
 من واإلفبلت التحايل قصد المشروعة غير أو سواء المشروعة الوسائل جميع عن البحث خبلل من أخبلقي
  2 .الضريبي الواجب

 لمتيرب الضريبي   االقتصادية اآلثار
 انعكاسات سمبية عمى االقتصاد إلىتعتبر الضريبية متغيرا اقتصاديا ىاما،لذلك يؤدي التيرب الضريبي 

ب التيرب ال يسمح بتكوين سب الدولة بإيراداتبالنسبة لبلستثمار فان نقص  الوطني وذلك من عدة جوانب،
 إلى  باإلضافةلذلك يحد من مقدرة الدولة عمى القيام بالمشاريع االستثمارية التي تقتضييا التنمية، ،مادخار عا

  ترقية االستثمار،إطار الممنوحة في اإلعفاءاتذلك فان انخفاض معدالت االدخار يجعل الدولة تقمص حجم 
 اإلخبللكما يعمل التيرب الضريبي  ويترتب عمى ذلك ركود اقتصادي متميز بارتفاع معدالت التضخم والبطالة،

                                                 
 .80عبد الغني بوشري، مرجع سابق، ص 1
 .88مرجع سابق، ص، التيرب الضريبي وأثره عمى االقتصاد الوطنيناصر مراد،  2
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حيث تكون ليا  بقواعد المنافسة حيث تصبح المؤسسات المتيربة أفضل من تمك التي تؤدي واجباتيا الضريبية،
 وتقوية مكانتيا في السوق،وتساىم ظاىرة التيرب اإلنتاجيتسمح بتحسين جيازىا  ،ىائمة تمويمية إمكانيات

اد الموازي والذي صما يعرف باالقت   اقتصاد غير رسمي أو إرساءالضريبي في توجيو االقتصاد الوطني نحو
 1.يحدث مشاكل عديدة تعرقل السير الحسن لبلقتصاد الوطني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شكاليةفعالية النظام الضريبي ، دناصر مرا 1  .296- 295 مرجع سابق، ص، ص، ،  التيربوا 
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  مكافحتوطرق قياس التيرب الضريبي ووسائل :المبحث الثالث
 لكن ىذه الحرية ، من تمقاء نفسوبمداخميونظام يمنح لممكمف حرية تصريحو  إن النظام الجبائي الجزائري ىو
تزايد ظيور ظاىرة التيرب الضريبي الذي يعد داء يؤدي إلى تسرب حجم  أو ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو

 فبقدر تعدد المتيربين من الضريبة والمجاالت التي يقع ،كبير من أموال الخزينة العمومية وانخفاض اإليرادات
؟ وكيف يمكننا طرق قياس ىذه الظاىرةفما ىي ، فييا التيرب، بقدر ما تتعدد األسباب والعوامل المؤدية إلى ذلك

 قياس حجم ىذه الظاىرة؟

 طرق قياس التيرب الضريبي : المطمب األول

من الصعب قياس حجم التيرب الضريبي، وذلك لطبيعتو السرية، حيث ال توجد طرق قياسية دقيقة، إنما 
 .  عن حجموةبعض المناىج المقترحة عمى األقل لتمكننا من أخذ صورة ولو بسيط

وغير المدرجة  يضم االقتصاد السري مجمل النشاطات غير المصرح بيا ضريبيا، :تقدير االقتصاد السري.1
 لذلك فان تحديد حجم االقتصاد السري يسمح بحساب حجم التيرب الضريبي، ضمن الناتج الوطني الخام،

 العمميات النقدية وسوق العمل إلى باإلضافة عمى معطيات الناتج الوطني الخام ياالقتصاد السرويستند تقدير 
 .اإلنتاجوعوامل 

 عمى فرضية وجود معدل نقدي ثابت في ظل عدم وجود االقتصاد جىذا المنو يرتكز: متغير المعدل الثابت
ويتطمب ىذا األخير تحديد السنة المرجعية معيارا لقياس نسبتيا النقدية، ومقارنتيا بالنسبة في الفترة المراد  السري،

 ونحدد و دراستيا، فإذا كانت أعمى من ىذه الفترة، فنفترض أن ىذه النقود الزائدة ىي نتيجة االقتصاد السري،
 توضيح ويمكن المفروض، المتوسط الضريبي المعدل السري في االقتصاد حجم بضرب الضريبي التيرب حجم
 1:يمي كما ذلك
 : التالية بتطبيق المعادلة السري االقتصاد حجم نحسب البداية  في
 

A.E.S.T  =  (M2-M1)*PNB 

  M2   

 

                                                 
 .298، مرجع سابق، ص دناصر مرا 1
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 1 :بحيث أن

A.E.S.T :الرسمي غير االقتصاد حجم يمثل. 
M1 :المرجعية لمسنة النقدية الكتمة يمثل. 
M2 :المدروسة لمسنة النقدية الكتمة يمثل. 

PNB/M2 :المدروسة السنة خبلل النقود دوران سرعة تمثل. 
 :التالية المعادلة بتطبيق الضريبي التيرب حجم نحدد ثم
  

V.F.F =] (M2-M1)*PNB]*Tm  

M2 

:  حيث أن
V.F.F :الضريبي التيرب حجم يمثل. 

Tm :منيا انتقادات عدة المنيج ليذا وجيت  ولقد،المفروض المتوسط الضريبي المعدل يمثل: 
 ثابتا المعدل النقدي دوما ليس الواقع ففي ىشة، عمى فرضيات يستند كونو . 
 السري باالقتصاد المتعمقة تمك تختمف عن قد المشروع االقتصاد في النقود دوران سرعة إن. 
 النواتج المحصمة تكون تابعة لمفترة المرجعية المدروسة. 

:  متغير معادلة العممة
 وجود يعتبر أنو بحيث غير الرسمي، واالقتصاد الجباية بين مباشرة عبلقة وجود فكرة عمى المتغير ىذا يستند
 معادلة نستخدم الضريبي التيرب حجم قياس ومن أجل لمضرائب المرتفعة، مباشرة كنتيجة الرسمي غير االقتصاد

التي نفرض  القانونية العممة دوران سرعة بنحس أوال المجال ىذا في الضريبي، المتغيرتراعي  التي العممة طمب
 التيرب حجم األخير نحدد وفي الرسمي، غير االقتصاد حجم نحدد ثم الرسمي، غير االقتصاد في نفسيا أنيا

  : التالية لممعادالت وفقا وذلك الضريبي،
 
 

                                                 
 .299ناصر مراد، مرجع سابق، ص 1
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 : بحيث أن
:(M3-M2)العممة الغير شرعية  .

M0 :العمالة الشرعية .
PNB/M0 :سرعة دوران العممة الشرعية .

       :التالية بالمعادلة يحسب الضريبي التيرب حجم فان وبالتالي

V.F.F = [(M3-M2 )*PNB]*Tm 

M0 

 :أنو في المقياس ىذا نقائص وتكمن
 صحيح دوما ليس وىذا الشرعية، العممة في نفسيا الشرعية ىي غير دوران العممة سرعة يفترض. 
 وبيمل  فقط الموازي واالقتصاد العممة توظيف عن الناتج الغش يراعي أنو ضيق بحيث المقياس ىذا إن

 .الجبائية التشريعات في الموجودة استغبلل الثغرات مثل لمغش األخرى الطرق
 وىي التداول النقدي في االقتصاد السري مرتبط بأوراق نقدية معينة حيث يستند تقييم حجم :العممة فئات متغير

 بحيث التضخم المرتفع، عند أىميتو المقياس ىذا االقتصاد السري إلى التغير في حجم ىذه األوراق، لكن يفقد
 .الرسمي غير االقتصاد في زيادة تحصل دون أن الكبيرة األوراق استخدام يمكن

 الخفي وفقا ليذا المنيج باختيار عامل إنتاج دنمو االقتصايتم تقدير  : (المدخل المادي)منيج عوامل اإلنتاج.2
معين مثل استيبلك الكيرباء، عمى افتراض أنو مؤشر مادي لمنشاط االقتصادي، وبالتالي نفرض وجود عبلقة 

استيبلك الكيرباء، والناتج الوطني الذي يتم تقديره باالعتماد عمى حجم اإلخراج  ىو مباشرة بين عامل اإلنتاج و
ويقاس المدخل حجم االقتصاد السري عن طريق الفرق بين الناتج  استيبلك الكيرباء،"واستيبلك ىذا المدخل

 1 .يالوطني المقدر حسب المدخل الماد

                                                 
 . 300ناصر مراد، مرجع سابق، ص 1
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 ، إال الوطني والناتج الوطنياإلنتاجانتقادات كونو يفترض وجود عبلقة ثابتة بين عوامل  المنيج ليذا وجيت ولقد
بحيث قد تزيد نسبة االستيبلك  أن تغيرات استيبلك تمك العوامل قد ال تعكس  حتما عن ارتفاع االقتصاد السري،

. نتيجة التبذير مثبل
وفق ىذا المنيج يتم تقدير العمالة غير المصرحة عن طريق االستقصاء الذي يتم عمى   منيج سوق العمل .3

مشاركة قوة العمل والذي يكشف عن أن كثيرا من الناس يشاركون في األنشطة االقتصادية أكثر مما ينشر 
وعمى أساس ذلك يقدر حجم االقتصاد   العمل،إنتاجيةثم يتم حساب متوسط  بواسطة اإلحصاءات الرسمية،

 1.السري
 الدخل واإلنفاق إحصاءات بين التفاوت خبلل من الرسمي غير االقتصاد حجم تقدير يتم : منيج التفاوت .4
أي عمى المستوى الجزئي  الفردية البيانات أوفي MACRO أي عمى المستوى الكمي الوطنية الحسابات في

MICRO. 
 دخميم، من جانبا يخفون ربما إنفاقيم المعمن عن دخميم يقل الذين فاألفراد: MICROعمى المستوى الجزئي 

 إنفاق إلى ستتحول المخفاة الدخول ىذه أن إال الرسمي، االقتصاد غير من أصبل مولده إلى يرجع قد والذي
. الرسمي غير االقتصاد حول معمومات تعطينا واإلنفاق المسجمة الدخول بين فالفرق، لذلك آجبل أم عاجبل

أي اإلنفاق العائمي والحكومي  )فيقاس عمى أنو مجموع اإلنفاق القومي MACRO أما عمى المستوى الكمي
فإذا ما تبين أن اإلنفاق القومي ال يتساوى مع الدخل القومي، فإن  (واإلنفاق االستثماري وصافي اإلنفاق الخارجي

.           الفرق الذي يظير بينيما البد وأن يمثل الدخل الغير معمن عنو لئلدارة الجبائية
وكذلك يتم تقدير االقتصاد الغير رسمي عن طريق المقارنة بين حسابات الدخل الوطني الصادرة من اإلدارة 

الجبائية، وحسابات الدخل الوطني الصادرة من جيات أخرى غير اإلدارة الجبائية، حيث أن الفرق بينيما يعتبر 
  2.الدخل المتيرب من الضريبة

 
 
 
 
 

                                                 
 .301  ناصر مراد، مرجع سابق، ص1
، مذكرة ماجستير كمية العموم االقتصادية، جامعة أبي بكر بمقايد ظاىرة التيرب الضريبي وانعكاساتيا عمى االقتصاد الرسمي في الجزائرلزرق لبد،  2

 . 67، ص2011/2012تممسان، الجزائر 
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 1:منيج تقدير عدم االلتزام الضريبي.5
باإلضافة إلى المناىج السابقة الذكر والتي تعتمد في قياس التيّرب الضريبي عمى أساس حجم االقتصاد السري 

:  ىناك مجموعة من المناىج األخرى والتي يستند إلييا في التقدير ومن بينيا
حيث يقوم ىذا المنيج عمى التسميم بصحة أرقام الدخل الوطني :  منيج الضريبة القانونية المحتممة5-1

الرسمي، وتؤخذ كأساس لحساب ضريبة الدخل التي يفترض تحصيميا، ومقارنتيا بحجم الضريبة المحصمة فعبل، 
 .والفارق بينيما باإليجاب يمثل قيمة التيّرب الضريبي

:   ويمكننا توضيح ذلك وفق ما يمي
الضريبة المحققة  – الضريبة المقدرة = حجم التيّرب الضريبي 

:  ومن أىم االنتقادات التي وجيت إلى ىذا المنيج ىي أنو
. يفترض صحة التقدير الرسمي لمدخل الوطني، وال يقيس الدخل المتيرب من الضريبة الذي أغفل في التقدير -
 .يقيس حجم االلتزام الضريبي أكثر مما يقيس حجم التيّرب الضريبي -
ويرتكز مضمون ىذا المنيج عمى أّن حجم التيّرب الضريبي يساوي الفرق :  منيج نسبة الضريبة الثابتة5-2 

. بين الضريبة المقدرة والضريبة المحققة لسنة معينة
 ثم نقومولحساب الضريبة التقديرية، نحدد سنة تمثيمية بحيث يكون فييا التيّرب الضريبي عند الحد األدنى، 

 .بتحديد نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج الداخمي الخام ليذه السنة التمثيمية
:   ومنو

 نسبة الضريبة الموافقة لمسنة التمثيمية× الناتج المحمي الخام لمسنة المدروسة = الضريبة التقديرية
لكن ما يعاب عمى ىذا المنيج أنو يقدر حجم التيّرب الضريبي اإلضافي وليس التيّرب الضريبي ككل، لذلك يفيد 

. في إبراز مدى تدىور أداء اإلدارة الضريبية
إضافة إلى أنو مؤسس عمى فرضية النسبة الثابتة بين الضريبة والناتج المحمي الخام، وىذه الفرضية ال يمكن 

 يكون ياعتمادىا إال إذا كانت مرونة الضريبة تساوي الواحد، أي أنَّ التغّير الحاصل إلجمالي الناتج المحل
عمى مكونات  إذا لم يكن ىناك أي تغير عمى ىيكل معدالت الضرائب أو مساويا لمتغير النسبي في الضريبة، أو

الناتج المحمي الخام  

                                                 
. 27ص ، مرجع سابق نجاة نوي،1
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 حيث يقّدر حجم التيّرب الضريبي في ىذا المنيج عمى أساس المعمومات :منيج اإلعفاءات الجبائية5-3
الواردة في تصاريح المكمفين بالضريبة أثناء فترة اإلعفاء الضريبي، ومقارنتيا بتمك المقدمة قبل فترة اإلعفاء 

. وقيمة الفرق بينيما تمثل مبمغ التيّرب الضريبي
وتتمثل حدود ىذا المنيج في أنو ال يقيس إال جزء من المداخيل غير المصرح بيا، فرغم الظروف المبلئمة فإّن 
بعض الممولين يفضمون عدم الوقوع في حقل اإلعفاءات الجبائية ألنيم إذا صرحوا بمداخيميم إلدارة الضرائب 
فإنو يقع عمييم دفع الضريبة التي يعتبرونيا دائما مرتفعة، ىذا من جية، ومن أخرى إذا تكررت اإلعفاءات فإّن 

 .بعض الممولين سوف يؤجمون التصريح بمداخيميم في انتظار إعفاء جديد في تاريخ الحق
وبعد استعراضنا لمختمف مناىج قياس التيّرب الضريبي، تجمى لنا أّن كل منيج لو األثر اإليجابي في تحديد 
حجم التيّرب الضريبي من ناحية معّينة، إال أنو يكون محدود الفعالية من جية أخرى، وبالتالي ال يوجد منيج 

 1.متكامل يقيس لنا حجم الظاىرة، خاصة لما تعرفو ىذه األخيرة من تنوع في أساليبيا

ضريبي الطرق الوقاية من التيرب :المطمب الثاني
 الوسائل بشتى المختمفة تحاول الضريبية التشريعات فإن الضريبي التيرب عمى تترتب التي السيئة لآلثار نظرا
 الضريبي التيرب مكافح جاىدة عمى الجولة تعمل بحيث المتاحة، الوسائل بمختمف التيرب ىذا مكافحة

  :التالية الوسائل مستخدمة
  :الضريبي النظام فعالية تحسين:أوال
 الضريبي النظام تبسيط.

 التشريع الضرائب، فضبل عن صياغة وتحصيل بربط المتعمقة اإلدارية اإلجراءات تبسيط عمى العمل يجب
 فرض إجراءات في بالشفافية النظام الضريبي يتسم أن يجب فيميا وعميو المكمفين عمى يسيل بأسموب الضريبي
 في الضريبي االستقرار الجزافي ويساىم ،األمر بالنظام تعمق إذا خاصة األعمال رقم تقييم وفي ،الضرائب
 لكثرة الضريبي التشريع يتعقد والتحصيل،بينما بالربط اإلدارية المتعمقة اإلجراءات وتسييل التشريع وضوح

 2.عميو تطرأ التي التعديبلت
عادل   ضريبي نظام إرساء.

 نجاحو النظام الضريبي يكتسب خبلليا فمن ،الضريبي المشرع اىتمامات أبرز من الضريبية العدالة تعتبر
 خبلل من الضريبية تحقيق العدالة إلى الجديد الضريبي النظام ويسعى بالضريبة المكمفين لدى ومصداقيتو

. الضريبة شخصية مبدأ مراعاة

                                                 
 .28ص ، مرجع سابقنجاة نوي، 1

شكالية التيرب مراد ناصر، 2  .305، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبية وا 



                  اإلطار النظري للتهرب الضريبي                 األولالفصل 

 

27 

 

 :اإلداري الجياز تحسين:ثانيا
 تمتاز بدرجة إدارة ضريبية توفر يجب بل ،التيرب ظاىرة لمواجية وحده يكفي ال الجيد الضريبي التشريع إن

 سيئة ضريبة تحويل يمكنو الكفء الجياز الضريبي أن كما التنظيم أو التطبيق حيث من سواء الكفاءة من عالية
 يستوجب مما ،منيا أسوأ إلى حسنة ضريبة تحويل الكفء فباستطاعتو غير الجياز أما حسنة أخرى إلى

 1.الضريبية باإلدارة االىتمام
 :والمكمف اإلدارة بين العالقة تحسين:ثالثا
 يقمل أن شأنو من الضريبية وىذا واإلدارة المكمف بين التوتر حدة لتخفيض دائما الضريبية اإلصبلحات تسعى
لعبلقة حسنة   كثمرة المكمف ثقة لكسب وذلك الضريبي التيرب حاالت من
  :الجبائية الرقابة تحسين:رابعا
 بانتياج وذلك مكافحتيا حتمية تستدعي أنيا إال وخيمة آثار عدة عنيا تنجر قد الضريبي التيرب ظاىرة أن رغم

 .الوضع تفاقم من لمحد رشيدة سياسة
ذا كان التيرب الضريبي يرجع لعوامل أخبلقية، سياسية واقتصادية فينبغي معالجة   ىذه العوامل أي أيضاوا 

 عمى األقل تخفيف األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى التيرب الضريبي، عمى نحو بمعنى آخر يجب إزالة أو
  :التالي يكفل مكافحة ىذه الظاىرة وذلك يكون عمى النحو

 أسباب أحد ىو االلتزام الضريبي تجاه لؤلفراد األخبلقي المستوى ضعف كان  إذا:األخالقية من الناحية.1
 التزام ىو الضرائب دفع بأن األفراد لدى واإلحساس تنمية الوعي طريق عن ذلك معالجة يتم أن فينبغي التيرب،
 .أفراد المجتمع بين االجتماعي التضامن عن الحقيقي التعبير فيو ألن قانونيا، يكون التزاما أن قبل أخبلقي

ويمكن لوسائل اإلعبلم أن تمعب دورا جوىريا في ىذا المجال عن طريق تصحيح بعض المفاىيم واإلشاعات 
حول الضريبة، وتبصير كافة أفراد المجتمع بأىمية الضرائب ومدى حاجة الدولة ليا، لمقيام بالنفقات العامة 

  2.البلزمة لكافة أفراد المجتمع
 شيوع عمى تساعد التي  العوامل من: الضريبي التيرب عمى المناسبة الضريبية الجزاءات توافر ضرورة. 2

 لذلك رادعة، غير ولكنيا عقوبات وجود أو الجريمة، عمى ىذه الكافية العقوبات وجود عدم الضريبي التيرب
 .الضريبي التيرب عمى والرادعة العقوبات الكافية تقرير ينبغي

وقد أصاب المشرع الجزائري عندما وصل بعقوباتو إلى حد السجن، ولكن تبقى اإلشارة إلى أن العبرة ليست 
  .قوانين تسن، ولكن العبرة بوضعيا موضع التنفيذ الحقيقي بنصوص أو

                                                 
 .6ص  ،2004والتوزيع،الطبعة الثانية، الجزائر، لمنشر قرطبة دار ،الجزائر في الضريبي والغش التيربناصر،  د  مرا1
 .345، ص2003 ىومة، الجزائر، ، داروالتطبيق النظرية بين الضريبي النظامعناية،  حسين غازي2
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الضريبي  النظام كان سميم، فكمما نحو عمى الضريبية القوانين صياغة  ينبغي:الفنية والسياسية الناحية من.3
 المكمف اقتناع إلى عمييا، أدى لمخبلف مجال ال واضحة واإلعفاءات والتخفيضات واحدة المعدالت وكانت سيبل

صبلح التشريع منيا، التيرب عدم عمى وحممو الضريبة دفع بوجوب  الصياغة وضع طريق عن الضريبي وا 
 1.الفقو يشترك أن المجال ىذا في ويستحسن متعسفة، قد تكون التي األحكام استبعاد بعد السميمة القانونية

المصالح المسؤولة عن مكافحة التيرب الضريبي : المطمب الثالث 

   إن مكافحة التيرب من أىم الوسائل البلزمة إلعادة تحقيق توازن ميزانية الدولة، وتبلفي األضرار الناجمة
عن ذلك ماليا واقتصاديا، لذلك وجب عمى المشرع المالي تخصيص عدة مصالح رقابية ميمتيا القيام بمكافحة 

  :التيرب الضريبي وتتمثل ىذه المصالح فيما يمي
 وىي تابعة لممديرية المركزية لمبحث والمراجعات ميمتيا مراقبة ممفات :مصمحة البحث والتحقيقات : أوال 

. المكمفين ضريبيا وليا الحق في مراقبة ومحاسبة أي ممول في أي والية كان
تتكون من إعفاء إدارة الضرائب والجمارك وكذا المنافسة واألسعار،  :الغرفة المختمطة :ثانيا

في السر،  وتقوم بمراقبة ممفات المكمفين ضريبيا وليا الحق في مراقبة وكشف جميع عمميات الممولين التي تمت
. كما تزود المفتشية بجميع المعمومات الخاصة بالممول التابع ليا

 تعمل ىذه المفتشية عمى التأكيد من امتبلك التجار :المفتشية الجيوية لمكافحة الغش والتيرب الضريبي  :ثالثا
. لمسجل التجاري وكذا مراقبة صحة فواتير الشراء والبيع

وكذا   تقوم ىذه الفرق بمسك كل المتيربين الذين ال يحممون فواتير السمع: فرق الدرك الوطني لمطرقات :رابعا
. مصالح المنافسة واألسعار الرقم الجبائي الخاص بيم فتحرر محضر وترسمو إلى مصمحة الضرائب وكذا 

 يقوم ىذا المكتب بالمراجعة والمراقبة المعمقة لموضعية الجبائية لممولين، :مكتب المراجعة الجبائية : خامسا
. حيث يحقق في المحاسبة والتفتيش لمجمل الوضعية الجبائية

 تقوم بالبحث والتفتيش في المادة الخاضعة لمضريبة عن طريق :مكتب البحث عن المعمومات الجبائية : سادسا
. جمع المعمومات من كل المصادر الخارجية أي الشركات والمؤسسات العمومية

 تقوم بمراقبة ومراجعة كل حسابات الممولين المشكوك فييم بتدخل مصمحة التدخبلت  :مفتشية الضرائب: سابعا
  .2المتواجدة عمى مستوى كل مفتشية بالبحث وجمع المعمومات عن المادة الخاضعة لمضريبة وتثبيتيا

                                                 
شكالية التيربمراد ناصر،  1  .306، مرجع سابق، صفعالية النظام الضريبية وا 
جامعة  تخصص مالية وبنوك، ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الميسانس في العموم االقتصادية،اثر التيرب الضريبي عمى الخزينة العمومية ،غنوشمنى د 2

  .42ص ،2010 بسكرة،
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 : خالصة الفصل
ومن خبلل ما عرضناه اتضح لنا أنو من الصعب إعطاء تعريف دقيق لظاىرة التيرب الضريبي من الناحية 
النظرية وىذا راجع إلى اختبلف وجية النظر التي انطمق منيا كل باحث ـ كما أن ىذه الظاىرة تعود لعدة أسباب 
متداخمة ومترابطة فيما بينيا، تترجميا تصرفات الممولين، تؤدي بيم إلى اإلفبلت والتممص الكمي أو الجزئي من 

أدائيم لواجباتيم الضريبية، وىذا بالمجوء إلى طرق وأساليب متنوعة ومتجددة تتبلءم وتتناسب مع التطورات 
اليائمة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وحتميات تفرضيا العولمة، مما زاد من شدة وحدة ىذه الظاىرة، لذا 

لكن بعد دراسة ىذه األخيرة اتضح لنا انعدام وجود منيج متكامل يكمن . أصبح من العسير جدا التحكم فييا
االعتماد عميو لقياس حجم التيرب الضريبي، غير أنو ميما كانت الوسيمة المعتمدة فإن النتيجة واحدة وتتمثل في 

 .اآلثار السمبية التي تخمفيا ىذه الظاىرة عمى مستويات عدة منيا االقتصادية، المالية واالجتماعية
وىذا ما يفرض عمى الدولة ضرورة الحد من اآلثار السيئة ليذه الظاىرة ومعالجتيا، بكونيا تؤثر عمى 

التحصيل الجبائي لمخزينة العمومية، ليذا ما جعل المشرع الجبائي الجزائري اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية 
 . لردع ىذه الظاىرة والمتمثمة في الرقابة الجبائية وىذا ما سنتطرق إليو في الفصل الثاني
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 :تـميـيـد
إفَّ التيّرب الضريبي ىو داء جميع األنظمة الجبائية في العالـ، وتشتد خطورتو في البمداف التي تمثؿ فييا 

فيو لو تأثير سمبي عمى الحصيمة الضريبية مما يقمؿ مف ايرتداتيا،   ، الجباية أىـ مورد لمخزينة العامة لمدولة
لذلؾ يسعى القانوف الجبائي إلى إيجاد الدواء ليذا الداء بتوظيؼ جميع الوسائؿ المتاحة لمحاربتو، ومنيا وسيمة 

 .الرقابة الجبائية
إذا تعتبر ىذه األخيرة مف أىـ اإلجراءات الضرورية المتخذة لمكافحتو، وتكتسي أىمية بالغة أكثر، نظًرا ألفَّ  

النظاـ الجبائي الجزائري نظاـ تصريحي أي أنو يمنح الحرية النسبية لممكمؼ بالضريبة في التصريح بمداخيمو مف 
تمقاء نفسو، لذا تعتبر الرقابة عمى ىذه التصريحات المكتتبة الزمة، ألنيا في الكثير مف األحياف تكوف غير 

و لدراسة  لتحكـ مف ىذه الظاىرةاالقتصادي، إال با أف تحقؽ النجاح  دولةيألصحيحة وصادقة، وال يمكف 
: بالتفصيؿ  قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ النظري إلى موضوعاؿ
 لنظاـ الجبائي و التحصيؿ الجبائي ا: المبحث األوؿ. 
 ماىية الرقابة الجبائية :المبحث الثاني. 
 التنظيمي و القانوني لمرقابة الجبائيةاإلطار:المبحث الثالث . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                     التحصيل الجبائي 
 

32 
 

 .النظام الجبائي و التحصيل الجبائي: المبحث األول
الجباية ىي مجموعة مف القواعد القانونية واإلدارية التي تنظـ مختمؼ الضرائب والرسـو المتواجدة في الجزائر 

والتي تجبى لصالح الدولة والجماعات المحمية وىناؾ قواعد عامة لمضريبة والتي يجب مراعاتيا يشكؿ يضمف 
 .مصالح الدولة بدرجة أكبر وىي قاعدة العدالة المساواة، قاعدة المالئمة في الدفع وقاعدة االقتصاد في النفقة

 قصد الضريبي التحصيؿ بتنظيـ المتعمؽ الضريبي الطابع ذات التدابير مجموع عف الضريبية السياسة تعبر
 االقتصادي لتحقيؽ التطور مسار أو طريؽ عف الجباية وراء مف الدوؿ تبحث ما ، فغالباالعمومية النفقات تغطية
 . ؿالدو مختمؼ طرؼ مف المنتيجة السياسات لكؿ الشاغؿ الشغؿ ىذا يومنا في أصبح الذي

.  ومصادرهالجبائي النظام مفيوم المطمب األول

أو  اإلنتاج أو االستيالؾ مف معينة مراحؿ تصيب التي الضرائب  مجموعة'': يعرف النظام الجبائي بأنو 
  . ''تقويميا  بعد قيمتيا في زيادة تحقيقيا عند أو آخريف أشخاص إلى انتقاليا عند الثروة

 وتنفذ عمميات وتدبر وتخطط تنظـ التي واألجيزة والسياسات التشريعات مجموعة  ''أنو  عمى أيضا يعرف كما
 ونيائية بدوف جبرية بصورة لمدولة الطبيعيوف والمعنويوف األفراد يؤدييا التي المالية اإلستقطاعات وجباية تعبئة
  1.''ومباشر  خاص مقابؿ

 انتقاليا عند الثروة أو اإلنتاج أو االستيالؾ مف معينة مراحؿ تصيب التي الضرائب مجموعة ىو :و يعرف أيضا
 التشريعات مجموعة أنو عمى أيضا يعرؼ كما ،تقويميا بعد قيمتيا في زيادة تحقيقيا عند أو آخريف أشخاصى إؿ

 يؤدييا التي المالية االستقطاعات وجباية تعبئة عمميات وتنفذ وتدبر وتخطط تنظـ التي واألجيزة والسياسات
 حقيقة النظاـ ىذا ويكشؼ ،ومباشر خاص مقابؿ بدوف ونيائية جبرية بصورة لمدولة والمعنويوف الطبيعيوف األفراد

 لمدولة ينبغي التي األىداؼ
 وتحقيؽ بيذا لمقياـ تنتيجيا التي والوسائؿ زمنية، فترة في تمعبو أف الضرائب تريد الذي الدور وراء مف تحقيقيا

 2. األىداؼتمؾ
 
 

                                                           
 . 120، ص2002األولى،  الطبعة الفنية، اإلشعاع مطبعة ،الضريبية واإلدارة الممول بين القانونية العالقات ،محيالسعيد  محمد 1
 . 3ص جامعة سعد دحمب البميدة، ،تقييم السياسة الجبائية في الجزائر ،بوعالـ رحموف كماؿ رزيؽ، 2
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 1:ثانيا مصادر القانون الجبائي
ومادامت السمطة الجبائية نابعة عف السيادة الوطنية، فمصادر القانوف الجبائي تتمثؿ أساسا في المصادر     

. و المصادر الخارجية الداخمية،

 : تتمثؿ مصادر القانوف الجبائي الداخمية فيما يمي المصادر الداخمية : أوال

  .القانوف -1
 .األحكاـ القضائية  -2
 .الفقو -3
بالتالي ال  ( مف الدستور64طبقا لممادة  )تجد الضريبة مجاليا في الجزائر، في إطار القانوف  :القانون -1

 .تؤسس أو تصفى أو تحصؿ خارج القواعد القانونية المرصودة ليا مف قبؿ المشرع 
، ال يمكف أف 1984 جويمية 07 المتعمؽ بقوانيف المالية المؤرخ في 17-84إضافة إلى ذلؾ، وطبقا لمقانوف 

يتخذ أي حكـ ذو طابع جبائي مف خارج قانوف المالية إال في حاالت استثنائية، حيث يمكف أف يتـ تحديد 
كيفيات وضع وتحصيؿ ضريبة، رسـ شبو ضريبي أو أي حؽ ذو طابع جبائي مف خالؿ مرسـو تنفيذي أو قرار 

وزاري، ويتـ األخذ بعيف االعتبار بيذه النصوص القانونية عند إعداد األحكاـ الجبائية التي يتـ إدماجيا في 
قانوف المالية، ىذا األخير الذي يتـ إعداده في شكؿ مشروع قانوف، يقدـ لمدراسة بعد أف يصادؽ عميو مف قبؿ 

و يمكف ليذا األخير بأف يضيؼ بعض التعديالت عمى مشروع قانوف المالية عند ، مجمس الوزراء، إلى البرلماف
دراستو لو، ثـ يقـو بالتصويت عميو في جمسة عمنية خالؿ شير نوفمبر ليصبح ساري المفعوؿ بعد التوقيع عميو 

و يتـ تطبيؽ األحكاـ الجبائية لقانوف  مف طرؼ رئيس الجميورية قبؿ الفاتح مف جانفي مف السنة المرتبطة بيا،
. المالية مف طرؼ إدارة الضرائب

دارة الضرائب يقوـ :األحكام القضائية - 2  لما يتدخؿ القاضي إثر تسجيؿ منازعات بيف المكمؼ بالضريبة وا 
عندىا باتخاذ قرارات و أحكاـ لتغيير وتحوير التفسير المقدـ مف طرؼ إدارة الضرائب لنص جبائي، تدعى ىذه 

 ".أحكاما قضائية " األحكاـ 

                                                           
 .49ص، 2008ر، الجزائ لطبعة الرابعة،،ادار ىومة لمطباعة و النشر ، اقتصاديات الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي،1
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تحت ىذه الصفة، تطبؽ ىذه األحكاـ عمى إدارة الضرائب بشكؿ إجباري، حيث ترغـ عمى إدخاؿ التعديالت 
الضرورية عمى التفسير موضوع النزاع، وليذه األحكاـ القضائية نفس اآلثار المعروفة في مجاؿ القانوف اإلداري 

. العاـ

لكف يمكف أف تقـو السمطات المعنية بتطبيؽ الحكـ القضائي عمى المكمؼ بالضريبة، طرؼ النزاع، دوف أف 
 1.الوضعيةتعممو لممكمفيف بالضريبة اآلخريف المعنييف بنفس 

إف ىذا السموؾ موجود بشكؿ واسع، لما تمنح إدارة الضرائب اىتماما بالغا لتفسيرىا لمنص القانوني إلى درجة أف 
. تقترح عمى المشّرع القياـ بالتعديالت عمى القانوف في االتجاه الذي تراه اإلدارة صحيحا

 يشمؿ الفقو جميع اآلراء الصادرة عف المؤلفيف والمنظريف والمفسريف لمنصوص التشريعية أو :الفقو – 3
التنظيمية لما تكوف ىذه األخيرة أدوات لتطبيؽ القوانيف الضريبية واإلحكاـ القانونية ولما تكوف كذلؾ، تمارس 

 .تأثيرا عمى المشرع أو عمى رأي القاضي

مف جية أخرى،  يعتبر الفقو اإلداري أكثر صرامة في تفسير النصوص التشريعية وىذا راجع ألف ىذا التفسير 
نشريات صادرة عف إدارة الضرائب نفسيا، في ىذا الصدد تمثؿ تعميقات ىذه اإلدارة  و يأخذ شكؿ قرارات، أوامر

. أداة تطبيؽ صارمة اتجاه المصالح المكمفة بتطبيؽ وتسيير الضريبة

 المنشورات والتعميمات المختمفة الصادرة عف إدارة الضرائب ال تفرض عمى المكمفيف بالضريبة،، إف األوامر
مادامت أنيا كتابات داخمية التي ليا كموضوع شرح ألعواف المصالح شروط تطبيؽ القانوف، وال يمكف لممكمؼ 

. بالضريبة أف يستعمؿ ىذه المصادر اإلدارية المكتوبة لما يقـو بالطعف أماـ الييئات المعنية
المصادر الخارجية  : ثانيا
تعتبر ىذه المصادر نتيجة لمتطور الحاصؿ في العالقات االقتصادية الدولية، ويكتسي دورىا أىمية بالغة    و
 تغير بشكؿ عميؽ أحكامو، وتتمثؿ المصادر أف تفرض أحكاميا عمى التشريع الداخمي ويمكف أنياماداـ 

. الخارجية أو الدولية أساسا في االتفاقيات الجبائية الدولية
 
 

                                                           
 .50المرجع السابؽ، ص،  اقتصاديات الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي، 1
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: االتفاقيات الجبائية الدولية 
في معظميا، تعتبر االتفاقيات الجبائية الدولية اتفاقيات ثنائية مبرمة بيدؼ تفادي االزدواج الضريبي أو تغيب    

 صالحيات الدوؿ سيادية، يمكف لقدرة تكميفية واحدة أف تكوف موضوع ازدواج ضريبي أو أفالضرائب، ماداـ 
 إقميمية بتطبيؽ كؿ دولة أحكاما األمر، بمناسبة عالقات اقتصادية دولية، وتتـ معالجة يغير ضريبازدواج 

 جميع بإخضاع أخضعت دولة أ جميع المداخيؿ المحققة عمى ترابيا وتقـو الدولة فإذامختمفة تخص الضريبة، 
 في الدولة أ سيتحمؿ تراكما مدا خيال المقيميف بترابيا، فإف المكمؼ بالضريبة المقيـ بالدولة ب ويحقؽ ؿمدا خي

 خاضعة مداخميو في الدولة ب لف تكوف مدا خياللمضرائب، ومف جية أخرى، فالمقيـ بالدولة أ الذي يحقؽ 
. لمضريبة في أي مف الدولتيف

 25بفعؿ توسع التجارة الخارجية، زاد عدد االتفاقيات الجبائية المبرمة عبر العالـ، حيث وقعت الجزائر قرابة 
. اتفاقية جبائية مف ىذا النوع

تستميـ االتفاقيات الجبائية الموقعة بيف الصناعية، نموذجيا مف ذلؾ الموضوع مف منظمة التعاوف والتنمية 
، بينما تخضع االتفاقيات الجبائية الموقعة بيف الدوؿ السائرة في طريؽ النمو لمنموذج (OCDE)االقتصادية، 

 ب، كما توجد اتفاقيات أخرى متعددة األطراؼ تخص جاف(ONU) المتحدة األمـالمقترح مف طرؼ ىيئة 
.  والمراقبة الجبائيةاإلداريةالمساعدة 

د االتفاقية فئات يتحد بأما عف التقنيات المستعممة مف قبؿ ىذه االتفاقيات،  لتفادي االزدواج الضريبي فتتـ
التي تممؾ كؿ دولة حقا كامال في فرض الضرائب عمييا،  وال يحؽ لمدولة المتعاقدة األخرى أف  المداخيؿ،

تفرض عمى ىذه المداخيؿ أي ضريبة مما يبعد كؿ خطر لالزدواج الضريبي، وبالتالي يكوف لمدولة التي يقيـ بيا 
، أرباح القيـ المنقولة، بينما يحؽ لمدولة اإلتاواتالمستفيد مف المداخيؿ الحؽ الكامؿ في فرض الضريبة عمى 

 1.مصدر الدخؿ أف تفرض الضريبة عمى المداخيؿ العقارية، المداخيؿ الزراعية ومكافآت الييئات العمومية
لكف وبصفة عامة يكوف الحؽ في فرض الضرائب مقسوما بيف الدوؿ المتعاقدة،  في ظؿ ىذه الفرضية،     

 بأخذ بعيف االعتبار ىذه الضريبة، إما اإلقامةتفرض دولة المصدر ضريبة تكوف عادة جزافية، ثـ تقـو دولة 
 الدخؿ مف الضريبة أو بمنح المكمؼ بالضريبة قرضا ضريبيا مساويا لقيمة الضريبة المفروضة عمى بإعفاء

                                                           
 .51ص المرجع السابؽ، ،باقتصاديات الجباية والضرائ محمد عباس محرزي، 1
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 الدخؿ في دولة المصدر، ويمكف أف يكوف اإلعفاء مف طرؼ المكمؼ بالضريبة لما تكوف تصاعدية الضريبة 
 1.جد قوية

  . التحصيل الجبائي الجباية وماىية:المطمب الثاني

أىـ موارد الدولة مف أجؿ تحويؿ و تغطية نفقاتيا والتي تنصفيا بدورىا إلى عدة أصناؼ فيناؾ  تعتبر الجباية
. الجباية البترولية و الجباية الجمركية العادية

 2.وباختصار فالجباية ىي مجموعة القوانيف والتنظيمات والممارسات المتعمقة بالضريبة وتشمؿ الضرائب بأنواعيا
 االقتصادية النواحي جميع تغطي والرسوـ الضرائب مف متنوعة تشكيالت دولة أي في الجباية تتضمف
 طرؼ مف المنتيجة والمالية االقتصادية لمسياسة وفقا المفروضة والرسوـ الضرائب وعدد نوع ويتحدد لمدولة،
 3.الدولة
 فيما وذلؾ نقدا، الضريبة تدفع أف ىو الحديث الحالي تمعلمجا في العاـ األصؿ :مفيوم التحصيل الجبائي:ثانيا
 أساسا تطبيقاتيا تجد والتي العيني الدفع وسائؿ طريؽ عف الضريبة تسوية فييا التي يتـ الخاصة األحواؿ عدا
   .الزراعي اإلنتاج مجاالت في

نما المعدنية، أو الورقية النقود طريؽ عف حتما يسدد الضريبة ديف أف يعني ال ىذا أف إال  بوسائؿ يسدد وا 
لى النقدية، التيارات مف جزءا تمثؿ الدفع التي تمثؿ  التي يسدده بوسائؿ فيو النقود مف النوعيف ىذيف جانب وا 
   4.ضريبي نظاـ كؿ لتفاصيؿ وفقا البريدية بالحواالت أو بالشيكات
 المرحمة يعتبر فيو وبذلؾ العمومية الخزينة اتجاه األفراد ذمة بإبراء القاضية العممية تمؾ ىي : التحصيل ويعرف

 في المبيف الضريبة مبمغ تقاضي وبعدىا شرعية مراقبة بعد التحصيؿ بسند بالتكفؿ المحاسب تمـز التي المحاسبية
 : بػػػ  ممتزما السند

 .السند في قانونا المحدد المبمغ -
. اإلستحقاؽ تاريخ -

 

                                                           
 .52-51، ، صص المرجع السابؽ، ،باقتصاديات الجباية والضرائ محمد عباس محرزي،1
 .15ص بسكرة، جامعة محمد خيضر، ، دراسة تحميمية في النظرية العامة لمضريبةالجباية أىدافيا خصائصيا رشيد حمريط،2
 جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، ،دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبية سميماف عتير، 3

 .68ص ،2010/2011
  .22ص ، 1995الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديواف ، العامة المالية ،حسيف  مصطفى  حسيف4



 الفصل الثاني                                                     التحصيل الجبائي 
 

37 
 

 1.المحدد األجؿ في التسديد عدـ عف المترتبة العقوبة -

  و أىدافو اء التحصيل الجبائيإجر  كيفية:المطمب الثالث

 : مرحمتيف  عمى التحصيؿ يتـ: التحصيل  كيفية.1
  : التالية  العمميات في وتتمثؿ : اإلدارية المرحمة - أ

توفر  بعد والمعدلة والوعاء الضريبة تحدد التي اإلدارة طريؽ عف أو باألمر المعني تصريح طريؽ عف : اإلثبات
 . التحصيؿ إمكانية لتوفر الالزمة الشروط

 تسديده المديف عمى الواجب النيائي المبمغ أي : التصفية . 
 التصريح  أمر تقرير. 
 التي أصدرت أمر الجية أماـ مسئوال المحاسب يصبح حيث الفعمي التحصيؿ أي : المحاسبية المرحمة - ب

 . اإليراد مبمغ لحسابيا بتحصيؿ التحصيؿ
 :يمي  فيما نوردىا الضريبي التحصيؿ أجؿ مف طرؽ عدة عمى اإلدارة تعتمد  :التحصيل إجراءات.2
  .قانونا المحددة األوقات في اإلداري الشخص إلى مباشرة التسديد أي : المباشر التوريد -
الوعاء  فيو تعيد سجؿ في المموليف ونشاطات أسماء الطريقة ىذه في تسجؿ : المورد طريق عن التحصيل -

 .التسديد وآجاؿ التحصيؿ في الشروع تاريخ فيو ويحدد المستحؽ والسعر لمضريبة الخاضع
الدولة عف  خزينة إلى الضريبة تدفع حيث والمرتبات األجور عمى الضريبة ذلؾ مثاؿ : المصدر من االقتطاع -

وقمة  و وفرتو التحصيؿ في بالسيولة تتميز الطريقة ىذه الحقيقي، المموؿ مع عالقة لو تكوف آخر شخص طريؽ
 .تكاليفو

السنة، وفي  في المدفوعة الضريبة إلى استنادا المكمؼ يدفعيا دورية األقساط ىذه كوف : المقدمة األقساط -
 2.استرجاعو أو الفرؽ بدفع التسوية تتـ الماضية السنة نياية
. التحصيل الجبائي  أىداف:ثانيا 

 العمومية بتزويد المرافؽ بدورىا تقوـ التي لمدولة العمومية الخزينة تزويد في ىاما دورا الضرائب تمعب
 عممية مف وراء الدولة ، لذلؾ تيدؼواقتصادي اجتماعي توازف وتحقيؽ وتغطيتيا العامة النفقات ومختمؼ
  : إلى التحصيؿ

                                                           
  .190ص ،1998، جامعة اإلسكندرية، مبادئ المالية العامة، اهللزينب عوض  1
  .2004/2005المماثمة،  والرسـو المباشرة الضرائب قانوف 2
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 .العامة والنفقات اإليرادات بيف التوازف خمؽ -
 .الدولة لميزانية المتواصؿ التمويؿ بفضؿ الوطني االقتصاد عمى الحفاظ -
 .تحصيميا ضماف وبالتالي العامة السمطة أعماؿ مف الضرائب فرض -
 .مرافقيا وتسيير الدولة تنظيـ -
 1.العقوبات مختمؼ طريؽ عف التيرب منع -
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الجبائية  ماىية الرقابة: المبحث الثاني
تعد الرقابة جزء مف عمؿ المؤسسة التي تريد أف تعظـ أرباحيا، فالرقابة ليا دور فعاؿ في تحقيؽ أىداؼ 

المؤسسة، فيي تقـو بتقييـ عمميا، وذلؾ بإعطاء نتائج أعماليا وال تختمؼ الرقابة المالية في المؤسسة عف الرقابة 
الجبائية كثيرا، فالرقابة المالية تحافظ عمى أمواؿ المؤسسة والرقابة الجبائية تحافظ عمى أمواؿ الخزينة وتحارب 

 .مف يختمسيا، ولمتعرؼ أكثر عمى وظيفة الرقابة الجبائية سوؼ نستعرض ذلؾ في ىذا المبحث
 . مفيوم الرقابة الجبائية: المطمب األول

نتطرؽ أوال لتعريؼ الرقابة بشكؿ عاـ، حيث عرفيا فايوؿ بأنيا التحقؽ مما إذا كاف كؿ شيء يسير وفقا 
لمخطة المرسومة والتعميمات الصادرة والقواعد المقررة أما موضوعيا فيو تبياف نواحي الضعؼ أو الخطأ مف 

 1.أجؿ تقويميا ومنع تكرارىا
ىي أداة تستعمميا إدارة الضرائب مف أجؿ اإلثبات والتأكد مف صحة التصريحات المودعة لدييا مف  :تعريف

طرؼ المكمؼ بالضريبة، زيادة عمى قياميا بإجراءات أشد ضبطا وتأكيدا والرقابة الجبائية تشمؿ التحقيؽ 
. المحاسبي والتحقيؽ المعمؽ

 2.كما عرفت بأنيا وسيمة لمتحقؽ بأف المكمفيف ممتزميف في أداء واجباتيـ الجبائية :تعريف
أنيا فحص تصريحات وسجالت ووثائؽ ومستندات المكمفيف بالضريبة  الخاضعيف " كما تعرؼ عمى  :تعريف

ليا، سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، وذلؾ بقصد التأكد مف صحة المعمومات التي تحتوييا ممفاتيـ 
 3".الجبائية
 و تعرؼ أيضا أنيا السمطة المخولة لإلدارة الجبائية بمراقبة التصريحات و الوثائؽ المستعممة لتجديد كؿ تعريف

ضريبة أو رسـ أو حؽ أو إتاوة، مف أجؿ اكتشاؼ النقائص و تصحيح األخطاء المرتكبة مف طرؼ المكمفيف 
 4.بالضريبة

ومف خالؿ التعريفات نستخمص تعريفا شامال لمرقابة الجبائية بحيث تعتبر الرقابة الجبائية مجموعة مف 
 الجبائية بغية التأكد مف صحة المعمومات المقدمة مف طرؼ اإلدارة و العمميات التي يقوـ بيا أعواف تاإلجراءا

المكمفيف و الكشؼ عف مواقع الغش و التيرب 

                                                           
 .13، ص1998، دار الثقافة، األردف الرقابة اإلدارية والمالية عمى األجيزة الحكومية دراسة تحميمية وتطبيقيةسميماف حمدي، سحيمات القبيالت، 1
ثباتيا في ضوء اجتيادات مجمس الدولة، فوضيؿ كوسد2 . 154، ص2011، دار ىومة، الجزائر،الدعوى الضريبية وا 
 .273، مجمة المفكر، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بسكرة، ص حقوق المكمف بالضريبة في إجراءات الرقابة الجبائيةعادؿ عبد اهلل، عادؿ ماشري، 3
. 11ص ،2011/ 2010، الجزائرالطبعة الثانية، ،الرقابة الجبائية عمى المكمفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري يونس زيف، مصطفى عوادي،4
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:  و أسباب إجراءىاأشكال الرقابة الجبائية: المطمب الثاني
نظرا لمعدد المتزايد لمتصريحات الجبائية المكتتبة مف قبؿ المكمفيف و الخاضعة  : أشكال الرقابة الجبائيةأوال

:  الجبائية تنويع نشاطيا باستعماؿ نوعيف مف الرقابة الجبائية  وىياإلدارة عمى  لمرقابة الجبائية، تحتـ
 الرقابة الداخمية. 
 الرقابة الخارجية. 
 الجبائية في المكتب بناءا عمى الوثائؽ اإلدارة أعواف  التي تتـ مف طرؼبيا الرقابة ويقصد: الرقابة الداخمية . أ

 بالقياـ بيذا النوع مف الرقابة دوريا ويمكف أف تكوف رقابة شكمية المكمفة الضرائب ىي  ومفتشيوالتي في حوزتيـ،
 1.أو رقابة عمى الوثائؽ

 : الرقابة الشكمية- 1
تعتبر الرقابة الشكمية أوؿ عممية رقابية تخضع ليا التصريحات المقدمة مف طرؼ المكمفيف، فيي تخص مجمؿ 

التدخالت التي ليا عالقة بتصحيح األخطاء المادية الظاىرة في التصريحات والمالحظة مف طرؼ المراقبيف 
الجبائييف، كما أفَّ ليا ميمة مراقبة ىوية وعنواف المكمفيف بالضريبة والعناصر المتاحة في تحديد الوعاء 

 .الضريبي
فالغرض مف ىذه الرقابة ىو ضماف أّف التصريحات المقدمة كتبت بطريقة صحيحة مف الناحية الشكمية دوف 

 .التعمؽ فييا بإجراء مقارنة بما تحتويو مف معمومات وتمؾ التي تتوفر لدى اإلدارة الجبائية
 : الرقابة عمى الوثائق- 2

عمى غرار الرقابة الشكمية التي تيتـ بالفحص السطحي لتصريحات المكمفيف، فإفَّ الرقابة عمى الوثائؽ تيتـ 
بإجراء فحص نقدي وشامؿ لمتصريحات الجبائية المكتتبة مف قبؿ المكمفيف، بمقارنتيا مع مختمؼ المعمومات 
والوثائؽ المتوفرة في الممؼ الجبائي لممكمؼ الذي ىو بحوزة اإلدارة الجبائية، وكذا مجمؿ المعمومات التي يتـ 

 . الحصوؿ عمييا مف بعض اإلدارات والمتعمقة بالمعامالت والصفقات التي أبرمت بينيا وبيف المكمؼ
وبالتالي فالمراقب الجبائي يقـو بتحميؿ وتدقيؽ تاـ، لكؿ النقاط المتضمنة في التصريح، ودراسة مدى ترابط 

. وتجانس األرقاـ المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة، بيدؼ اكتشاؼ األخطاء المرتكبة
بخالؼ الرقابة عمى الوثائؽ، تتمثؿ الرقابة الخارجية في التدخالت المباشرة لألعواف : المراقبة الخارجية . ب

ىذه التدخالت إلى التأكد مف صحة إذ تيدؼ المحققيف لألمكنة التي يزاوؿ فييا المكمفوف بالضريبة نشاطاتيـ، 

                                                           
. 12ص مرجع سابؽ،زيف، يونس عوادي، مصطفى  1
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ونزاىة اإلقرارات المصرح بيا، مف خالؿ الفحص الميداني لمدفاتر والوثائؽ المحاسبية، وكذا جميع الوثائؽ 
الممحقة، وتبريراتيا الالزمة في محاولة الكشؼ عف احتماالت التيّرب، وىذا بيدؼ مقارنة العناصر والمعطيات 

 1.المصرح بيا مع تمؾ الموجودة عمى أرضية الواقع
 2:وتتـ ىذه الرقابة بشكميف

 الجبائية عمى أنيا مجمؿ العمميات التي تتمثؿ في اإلجراءات مف قانوف 1-20نصت المادة : مراقبة المحاسبة*
أو لمشركة و مواجيتيا بالتصريحات  الفحص في عيف المكاف لممحاسبة و الوثائؽ المحاسبية األخرى لممؤسسة،

 وكذا المعاينات المادية التي يجرييا المحقؽ،  وجدت،إفالمكتتبة وكشوفات الربط الخارجية وبطاقات المعمومات 
وىذه الرقابة يمكف أف تكوف عامة تركز عمة مجمؿ الضرائب و الرسـو أو خاصة بالتركيز عمى ضريبة أو رسـ 

. معيف
: المراقبة المعمقة عمى لمجمل الوضعية الجبائية*

 الجبائية عمى أنيا مجمؿ عمميات البحث و التفتيش المعمؽ اإلجراءات مف قانوف مف1-21ونصت عميو المادة
بيدؼ الكشؼ عف فروقات محتممة بيف المداخيؿ المصرح بيا مف قبؿ المكمفيف مقارنة مع ما لدى المصالح 

حيث يمكف لمسير  وتتعمؽ بجميع المكمفيف الخاضعيف لمضريبة، الجبائيية مف معطيات و معمومات عنو،
: إلىمؤسسة فردية أف يخضع 

 مراقبة المحاسبة فيما يخص نشاطو الميني. 
 و مراقبة معمقة بصفتو شخص طبيعي .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 36ص  مرجع سابؽ،نوي،نجاة  1
. 13ص مرجع سابؽ،زيف، يونس عوادي، مصطفى  2
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أشكاؿ الرقابة الجبائية :) 0 (1الشكؿ رقـ
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. من إعداد الطالب بناءا عمى المعطيات السابقة:المصدر

 
 
 
 

أشكاؿ الرقابة 
 الجبائية

 الرقابة الخارجية الرقابة الداخمية

 الرقابة الشكمية

 

 
الرقابة عمى 
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المديرية الفرعية 
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 المفتشية



 الفصل الثاني                                                     التحصيل الجبائي 
 

43 
 

 : أسباب إجراء عمميات الرقابة الجبائية:ثانيا
 :يوجد سبباف رئيسياف إلجراء عمميات الرقابة الجبائية عمى تصريحات المكمفيف وىما كالتالي

 الرقابة الجبائية كوسيمة لمتابعة التصريحات الجبائية  .1
تعد الرقابة الجبائية وسيمة لمتابعة النظاـ ألتصريحي، ألف المكمؼ ىو مف يحدد بنفسو أسس فرض الضريبة 
ويصرح بيا لإلدارة الجبائية ، وعف طريؽ الرقابة الجبائية يتـ التأكد مف صحة ىذه التصريحات المكتتبة و 

 .ضماف صدقيتيا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف الرقابة الجبائية تسمح بتجسيد مبدأ العدالة أماـ الضريبة
 الرقابة الجبائية كوسيمة لمكافحة التيرب الضريبي  .2

نظرا لألسباب متعددة يمجأ بعض المكمفيف بالضريبة إلى التيرب أو تخفيض العبء الضريبي بشتى الطرؽ و 
األساليب الشرعية و غير الشرعية وىي ما تعرؼ بظاىرة الغش و التيرب الضريبي، لذلؾ فإف عمميات مكافحة 

ىذه الممارسات التدليسية يعتبر مف أولويات اإلدارة الجبائية و التي تمتمؾ سمطات و صالحيات واسعة تمارسيا، 
وذلؾ عف طريؽ تقنيات مختمفة ومتعددة و عمى مختمؼ أصناؼ المكمفيف و التي مف بينيا الرقابة الجبائية حيث 

 1.تعد وسيمة ضرورية لمكافحة ظاىرة الغش الضريبي ألنيا تشكؿ وسيمة ضماف مصمحة الخزينة العمومية
 :الجبائية و التدقيق الجبائي الرقابة أىداف:المطمب الثالث

 إلى ،ورائيا فـ الدولة في المختصة الجيات تسعى أداة ىي ما بقدر ذاتيا حد في غاية ليست الجبائية الرقابة
 :التالية األسطر في نوجزىا األىداؼ، مف جممة تحقيؽ
 أىداف الرقابة الجبائية: أوال
  : القانوني اليدف.1

 وحرصا لذا واألنظمة، القوانيف مع لممكمفيف المالية التصرفات مختمؼ ومسايرة مطابقة مدى مف التأكد في ويتمثؿ
 أية عف بالضريبة المكمفيف لمعاقبة والمحاسبة المسؤولية مبدأ عمى الجبائية الرقابة تركز األخيرة ىذه سالمة عمى

 .الجبائية مستحقاتيـ دفع مف لمتيرب يمارسونيا مخالفات أو تانحرافا
 :واالقتصادي المالي اليدؼ.2

 إيرادات زيادة بغرض أشكالو بمختمؼ الضياع مف العامة األمواؿ عمى المحافظة إلى الجبائية الرقابة تيدؼ
  .لممجتمع االقتصادية الرفاىية إلى يؤدي مما لإلنفاؽ المتاحة األمواؿ زيادة وبالتالي العمومية، الخزينة

 
                                                           

1
، ، ص2009، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر،  الطبعة الثانية،الرقابة الجبائية عمى المكمفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائريمصطفى عوادي،  

 .12-11ص، 



 الفصل الثاني                                                     التحصيل الجبائي 
 

44 
 

: اإلدارياليدف .3
 نجمؿ أف ويمكف تقدميا التي المعمومات خالؿ مف فعاليتيا بزيادة الجبائية لإلدارة ىاما دورا الجبائية الرقابة تمعب
 :التالية النقاط في الدور ىذا

 القرارات اتخاذ وبالتالي بأسبابيا واإللماـ المعرفة في اإلدارة يساعد األخطاء وكشؼ تاالنحرافا تحديد 1-
 .ذلؾ عف تنجـ التي المشاكؿ لمواجية المناسبة

 .الضريبي التيرب كنسب اإلحصائيات، بإعداد الجبائية الرقابة تساعد 2-
 1.ليا حموؿ إيجاد ومحاولة الضريبة مف التممص عمى تساعد التي القانونية الثغرات كشؼ إمكانية 3-
 :  ويتمثؿ في:اليدف االجتماعي. 4

منع ومحاربة انحرافات المموؿ بمختمؼ صورىا مثؿ السرقة واإلىماؿ أو تقصيره في أداء وتحمؿ واجباتو  -
.  تجاه المجتمع

تحقيؽ العدالة الجبائية بيف المكمفيف بالضريبة وىذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات والمتمثؿ في وقوؼ  -
 2.جميع المكمفيف عمى قدـ المساواة أماـ الضريبة

 : األىداف العامة
 :لقد عمؿ المشرع الجزائري عمى تحديد األىداؼ العامة لمرقابة الجبائية كما يمي

  الرقابة الجبائية تيدؼ أساسا إلى التحذير مف أي محاولة غش أو ممارسة عمؿ مف شأنو أف يتممص المكمؼ
 . الضريبية و تؤدي إلى معاقبة المختمسيف في الواقعتبالضريبة مف االلتزاما

  أف اإلجراءات العامة المسطرة تيدؼ أساسا إلى إبطاؿ األساليب و التطبيقات التي تحكـ االختالالت التي
عدـ تحرير الفواتير عند إجراء : تشوه قواعد المنافسة و تقمص مف عدـ تمويؿ الخزينة بالموارد اإلضافية مثؿ

  3.الصفقات التجارية أي تطور السوؽ غير خاضع لمضرائب بشكؿ واسع
 أىداف التدقيق الجبائي:ثانيا

 .قبؿ أف نتطرؽ إلى أىداؼ التدقيؽ الجبائي نقـو بتعريؼ التدقيؽ الجبائي
 
 

                                                           
 .82ص مرجع سابؽ، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبية،  سميماف عتير،1
 .37ص مرجع سابؽ، ،فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نجاة نوي، 2
. 14ص ،2011لجزائر، ادار ىومة، ، الرقابة المحاسبية و الجبائيةإجراءات منصور بف اعماره،3
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 1:مفيوم التدقيق الجبائي
ىو عممية التأكد مف صدؽ و صحة المعمومات الجبائية لممؤسسة ما بغرض تكويف رأي عاـ يسمح بتشخيص 
ىذه الوضعية، و ىذا لجعميا قادرة عمى تحقيؽ األماف الجبائي لممؤسسة وىذا مف الجانب القانوني، أما مف 

 :جانب الفعالية فيي تساىـ في تحسيف التسيير الجبائي ليا، ويتمثؿ ىدؼ المدقؽ الجبائي يتمثؿ في
 .قياس الخطر الجبائي و الحد منو . أ
 .التدقيؽ الجبائي أداة لتقدير األداء و الفعالية الجبائية لممؤسسة . ب

 :أىداف التدقيق الجبائي
  التأكد مف المؤسسة أنيا تحتـر القواعد القانونية الخاضعة ليا و مالئمتيا لمقواعد الجبائية،:اليدف األول

 :فالتدقيؽ الجبائي يساعد المؤسسة عمى اكتشاؼ األخطار مف خالؿ 
 المراقبة عمى أساس العودة إلى قوائـ االستقصاء لممدقؽ الجبائي. 
 ىيكؿ قوائـ االستقصاء. 
 مراقبة الشكؿ و الوقت. 

 :ويقـو المدقؽ بوضع نوعيف مف المراقبة وىما مكمميف لبعضيما
  مراقبة شروط معالجة المشاكؿ ذات الطابع الجبائي بالنسبة لإلجراءات السارية المفعوؿ داخؿ المؤسسة، وىذا

 .لتوضيح الممارسات مف الناحية الجبائية
 تقيييـ مراقبة الوظيفة الجبائية حيث يجب عمى المدقؽ أف يأخذىا بعيف االعتبار. 

يقـو المدقؽ بتقييـ قابمية المؤسسة الستعماؿ أحسف بالنسبة لإلمكانيات التي يوفرىا ليا التشريع : و اليدف الثاني
الجبائي، أي التحكـ في ميكانزمات التشريع الجبائي و معرفة خباياه والتالي استعمالو في صالح المؤسسة مف 

 .غير المساس بمصالح خزينة الدولة
 :باإلضافة إلى اليدفيف الرئيسيف السابقيف، توجد أىداؼ ثانوية يمكف توضيحيا كالتالي

  التدقيؽ الجبائي عبارة عف وسيمة ناجعة لتقريب الجباية مف الحسابات بقراءة جبائية جديدة لمحاالت المالية و
 .المحاسبية

 التدقيؽ الجبائي يساىـ في كشؼ نقاط القوة و الضعؼ لممؤسسة مف خالليا تتخذ المؤسسة قراراتيا. 
 توضيح أىمية الخطر الجبائي الناتج عف عدـ األمف الجبائي و عف النقائص الظاىرة في تنظيـ المؤسسة. 

                                                           

 ، جامعة محمد خيضر،14العدد ،اإلدارية االقتصادية و األبحاثمجمة  ،مساىمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التيرب الضريبي  سميرة بوعكاز، 1
 . 123-122 ،، صص ،2013 بسكرة،
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 ميمة التدقيؽ الجبائي يمكف أف يسمح في كؿ مرة بتحديد تقييـ شامؿ لموظعية الجبائية اتجاه ضريبة معينة. 
  التدقيؽ الجبائي يسمح بالقضاء تدريجيا عمى العوامؿ الغير القانونية و ىذا لتجنب إجراءات التقويـ و

 .االخضاعات اإلضافية
 تجنب العقوبات و الزيادات الناتجة عف عدـ التصريح أو التأخير في تقديمو أو نقص في التصريح. 

 1.و التدقيؽ الجبائي الداخمي والذي يتمثؿ في التدقيؽ الشكمي و التدقيؽ عمى الوثائؽ
 خطوات إجراء الرقابة عمى الوثائق:  (02)والشكؿ

 
           

 
  

                                                        
  فرق في الكشوفات 
 النقائص المحددة 

 
 طمب في الكشوفات 
 طمب تبريرات 

 
 
 

بوعكاز سميرة، مساىمة فعالية التدقيؽ الجبائي في الحد مف التيرب الضريبي،مجمة األبحاث االقتصادية و اإلدارية، : المصدر
 .125، ص2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

                                                           
 .124سميرة بوعكاز، المرجع السابؽ، ص 1

 التدقيق عمى الوثائق

 ال يوجد تدليس وجود تدليس

 وجود تدليس خطر-
صعوبة تحديد الضرر -

 الضريبي
وجود شبية أو غش -

 ىام

 اقتراح تدقيق محاسبي ممف مصنف تسوية مباشرة
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و دور المدقؽ الداخمي يتمثؿ في اىتماـ كؿ مف المساىميف إدارة الضرائب باإلضافة إلى األطراؼ األخرى 
المعنية بالوظعية الجائية لممؤسسة،حيث يمجؤوف إلى مكاتب التدقيؽ لمقياـ بعمميات التدقيؽ الجبائي لمبيانات و 

 1.المعمومات الجيائية التي تخص المؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .125ص مرجع سابؽ، ،مساىمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التيرب الضريبي سميرة بوعكاز،  1
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  القانوني و التنظيمي لمرقابة الجبائيةاإلطار: المبحث الثالث 
تعتبر الرقابة الجبائية أداة لضماف مصمحة الخزينة العمومية، ليذا فقد حدد القانوف الجبائي إطار تشريعي     

وتنظيمي لمرقابة الجبائية، وأسند لإلدارة الجبائية صالحيات وسمطات واسعة تسمح ليا بالقياـ بميمتيا في شروط 
قانونية محددة، وكذلؾ فرض القانوف التجاري عمى المكمفيف بعض االلتزامات، كما نص في المقابؿ عمى 
ضمانات تمنح إلييـ مف أجؿ حمايتيـ مف التجاوز المحتمؿ لإلدارة الجبائية ىذه األخيرة تمتمؾ سمطات 
  .وصالحيات خولت ليا مف طرؼ المشروع الجبائي مف أجؿ ضماف ميمة الرقابة الجبائية بشكؿ فعاؿ

  القانوني لمرقابة الجبائيةاإلطار :المطمب األول

تحتاج اإلدارة الجبائية إلى مجموعة مف الوسائؿ القانونية تحمي التصرفات التي يمارسيا أعواف الرقابة مف 
خالؿ تأدية واجباتيـ، لذا منح المشرع الجزائري عّدة حقوؽ وصالحيات لإلدارة أثناء أداءىا لميمتيا الرقابية 

:  والمتمثمة في
  الجبائية العديد مف السمطات بمكف أف نوجزىا فيمالإلدارةلقد خوؿ القانوف الجبائي :  الجبائيةاإلدارةسمطات -1

: يمي
 الجبائية اإلدارة الجبائية و خولت لمصالح تاإلجراءا مف قانوف 18ىذا الحؽ نصت عميو المادة: حق الرقابة . أ

بالقياـ بكؿ أشكاؿ الرقابة الجبائية سواء كانت عمى التصريحات أو السندات المستعممة مف أجؿ تأسيس كؿ 
الييئات التي ليس ليا صفة التاجر و تدفع أجور و أتعاب أو مرتبات مف  ومراقبة المؤسسات و ضريبة أو رسـ،
 الحقوؽ الغير إلىوحؽ الرقابة ليس محدودا فقط بالضرائب والرسـو المباشرة لكف يمتد أيضا  أي طبيعة كانت،
  1.مباشرة و التسجيؿ

 :حق اإلطالع . ب
حؽ اإلطالع ىو وسيمة قانونية منحيا المشرع الجبائي ألعواف اإلدارة الجبائية، فبواسطتو يمكنيـ اإلطالع عمى 
مختمؼ الوثائؽ والمستندات الخاصة بالمكمؼ، الذي ىو بصدد التحقيؽ معو، بغية الحصوؿ عمى أكبر قدر مف 

. المعمومات الكافية ألداء ميمة التحقيؽ
 اإلطالع ألعواف  حؽيسمح: " مف قانوف اإلجراءات الجبائية85وقد أتاح المشرع ىذا الحؽ مف خالؿ المادة 

 ".     اإلدارة الجبائية قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتيا بتصفح الوثائؽ والمعمومات
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ومنو يمكف ليؤالء األعواف أْف يمارسوا ىذا الحؽ عمى كؿ المؤسسات التي يمكف أْف تفيدىـ وتساعدىـ عمى 
. استقاء المعمومات الالزمة لمسير المحكـ لميمتيـ

: حق المعاينة.  ج
نص قانوف اإلجراءات الحبائية عمى تأسيس حؽ المعاينة، ويأتي ىذا الحؽ ليدعـ ترتيبات حؽ الرقابة    

. المعموؿ بو مف قبؿ اإلدارة الجبائية في حالة ثبوت محاولة تدليس أو غش
ومنو يمكف لإلدارة الجائية في إطار ممارستيا لحؽ الرقابة، وعند توفر قرائف تدؿ عمى ممارسات تدليسية أف 
ترخص ألعوانيا الذيف ليـ عمى األقؿ رتبة مفتش والمؤىميف قانونا، القياـ بإجراءات المعاينة في كّؿ المحالت 
قصد البحث والحصوؿ وحجز كؿ المستندات والوثائؽ والدعائـ أو العناصر المادية التي مف شأنيا أف تبرر 

 1.التصرفات اليادفة إلى التممص مف الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة
  :حق المعاينة والحجز. د

عندما تكوف ىناؾ ممارسات تدليسية رخص القانوف تحت بعض الشروط إلى أعواف اإلدارة الجبائية أو     
المستندات الالزمة إلثبات ممارسة الغش أو التيرب الضريبي وحؽ المعاينة ال يتـ إال بترخيص مف رئيس 

 2.المحكمة المختصة إقميميا أو قاض مفوض مف قبمو
: حق اإلستدراك.ه

ويعني اإلمكانية الممنوحة لإلدارة الجبائية في إعادة النظر في االقتطاع سواء بتعديمو أو إنشاء اقتطاع      
جديد، حيث أنو يجوز استدراؾ خطأ يترتب مف نوع الضريبة أو مكاف فرضيا بالنسبة ألي كاف مف الضرائب 

. والرسوـ
    إذ يمؾ استدراؾ اإلعفاءات الكمية أو الجزئية المسجمة في وعاء الحقوؽ والضرائب والرسـو وكذا النقائص 

وقد حددت اآلجاؿ القانونية ، وعدـ الصحة أو األخطاء المسجمة في فرض الضريبة مف طرؼ إدارة الضرائب
سنوات لمقياـ بتحصيؿ جداوؿ الضريبة التي يقتضييا  (04)الستدراؾ الخطأ المتاح لإلدارة الجبائية بأربع 

استدراؾ ما كاف محؿ سيو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة، أو تطبيؽ العقوبات الجبائية 
 3.المترتبة عف تأسيس الضرائب المعنية

                                                           
 .48 مرجع سابؽ، صنوي، نجاة 1
 .18 مرجع سابؽ، صزيف، يونس عوادي، مصطفى 2
، مذكرة مقدمة لنبؿ شيادة الماستر تخصص محاسبة و مالية، جامعة محمد خيضر، دور الرقابة الجبائية في مكافحة التيرب الضريبي نجيب زيتوني، 3

 .40، ص2012/2013بسكرة، 
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 التنظيمي لمرقابة الجبائية اإلطار:المطمب الثاني
 :الجبائية لمرقابة الوطنية المصالح

: ىي الجبائية لمرقابة مديريتيف توجد الوطني المستوى عمى
 .المراجعات البحث مديرية.1
. المؤسسات كبريات مديرية.2
 :المراجعات البحث مديرية .1

 حيث الوطني، المستوى عمى الجبائية لمرقابة الجبائية الييئات و المراجعات أعمى البحث مديرية تعتبر
 .التراب الوطني عبر الجبائية الرقابة إجراءات تنفيذ وتوحيد استمرارية ضماف عمى تسير
 :   البحث المراجعات بمديرية التعريف1.1
 (DRV)*والمراجعات البحث مديرية طريؽ عف المركزي المستوى عمى الجبائية الرقابة عمميات تسير
لمبحث و  جيوية مصالح ثالث وتتضمف الوطني، المستوى عمى وسمطات صالحيات ليا مركزية مصمحة وىي

 المؤرخ 55-95رقـ التنفيذي المرسوـ مف 5 المادة تنص حيث فرعية، مديريات المراجعات، وأربع
 : المؤرخ في288-98التنفيذي رقـ  المرسوـ مف األولى المادة بموجب والمتممة والمعدلة 15/02/1995:في

 المديريات تتضمف والتي لمضرائب،  العامة المديرية المراجعات تتبع البحث مديرية إحداث عمى 1998/07/13
   :يمي ما التالية الفرعية
 الجبائية المعمومات عف والبحث لمتحقيقات الفرعية المديرية. 
 لمبرمجة الفرعية المديرية. 
 الجبائية لممراقبة الفرعية المديرية. 
 1.اإلجراءات لمقاييس الفرعية المديرية 
 
 
 
 
 

                                                           
. 87ص مرجع سابؽ، ، الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبيةةدورا لرقاب  سميماف عتير،1
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 :البحث و المراجعات لمديرية العام التنظيمي الييكل.2.1
الىيكل التهظيمي لمديرية البحث والمراجعات : (03)الشكل رقن 

 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في  ، الجبائية في تحسين جودة المعمومات المحاسبيةةدورا لرقاب سميماف عتير، :المصدر 
 .88ص ،2011/2012بسكرة، جامعة محمد خيضر، عمـو التسيير،

 1:البحث و المراجعات  ميام مديرية3.1
 يتـ تحديد اختيار المكمفيف بالضريبة الذيف 15/09/1998ـ ع ض المؤرخة في /وـ/268طبقا لتعميمة رقـ     

يقع عمييـ التحقيؽ مف خالؿ برنامج مسبؽ، حيث يكوف انتقاء الممفات عف طريؽ وضع برنامج لذلؾ، وىذا 
باقتراح الممفات المراد مراقبتيا والتحقيؽ فييا مف طرؼ مفتشيات الضرائب أوال، ثـ نيابة مديرية الرقابة الجبائية 

 عمى مستوى مديرية الضرائب الوالئية
. ة البحث والمراجعاتيميمة تحقيؽ ىاتو المؤسسات إلى مدير

:  في إطار البحث والتحقيؽ فيي مكمفة بػ (DRV)واعتماًدا عمى صالحيات 
. الكشؼ عف التيارات الكبيرة لمتيّرب الضريبي -
 . حقوؽ المكمفيف بالضريبة في ىذا اإلطاراالعتبارجعؿ الرقابة أكثر شفافية مع األخذ بعيف  -
إجراء سمسمة مف العمميات إلى جانب المفتشية العامة لممصالح الجبائية لتقييـ أداء المفتشيات المحمية  -

 . الجبائية العامةةالمر دوديلمضرائب، وتحسيف 
بالتالي فاليدؼ الرئيسي لمديرية البحث والمراجعات ىو مكافحة التيّرب الضريبي، وألجؿ ذلؾ قامت بوضع 

                                                           
 .41-40 ص، ص، مرجع سابؽ،نوي، نجاة   1

 مديرية البحث والمراجعات 

هيابة مديرية 
 البرمجة 

هيابة مديرية الرقابة 
 الجبائية 

 هيابة مديرية

 اإلجراءات الجبائية

هيابة مديرية 
التحقيقات والبحث 
في المعلومات 

 الجبائية

مصلحة البحث والمراجعات 
 بووران  

 

صلحة البحث والمراجعات ن
 بقسهطيهة 

مصلحة البحث والمراجعات 
 بالجزائر 
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:   لممراقبة بغية تحقيؽ بعض األىداؼ المساىمة في بموغ ىدفيا الرئيسي ومف بينياإستراتيجية
   بو إلى مستويات أحسفواالرتقاءرفع نوعية التحقيؽ . 
  تحسيف مردودية الرقابة الجبائية. 
  األولوية في برمجة الممفات ذات األىمية والمداخيؿ الكبيرة. 
  تقميص حجـ المنازعات التي ىي في تزايد مقارنة بالتحقيؽ. 

 .وىذا كمو مف أجؿ حماية فائدة الخزينة مف جية وكذا حقوؽ وضمانات المكمفيف مف جية أخرى
: المديرية الفرعية لمرقابة الجبائية- 2

تعتبر ىذه المديرية أيضا مختصة في عممية الرقابة الجبائية باإلضافة إلى مديرية البحث والتحقيقات، حيث     ى
 .أنيا تسند ليا ميمة تنفيذ برامج التحقيؽ

: تنظيم المديرية الفرعية لمرقابة الجبائية 2-1
إف المديرية الفرعية لمرقابة الجبائية تندرج فييا ثالث مصالح تمثؿ التنظيـ الييكمي والوسائؿ الميدانية لمرقابة      

. الجبائية المختصة أساسا في تسطير وتنفيذ برامج التحقيؽ الجبائي
: وتتمثؿ ىذه المصالح في

. مكتب البحث عف المعمومات الجبائية - 
. مكتب البطاقيات ومقارنة المعمومات - 
. مكتب المراقبة الجبائية - 

  :ولمقياـ بالمياـ السابقة الذكر، فإنو توكؿ ميمة ذلؾ إلى مجموعة مف األعواف المحققيف، الذيف يتألفوف مف
. نائب المدير - 
. رئيس فرقة التحقيؽ - 
 1.المحققيف- 
ىو المسؤوؿ عف اإلعداد وفي أحسف الظروؼ الممكنة لبرنامج التحقيقات الممنوحة لممصمحة، : نائب المدير- أ 

 وفي ىذا المجاؿ يراقب أعماؿ فرؽ التحقيؽ الجبائي، كما يستقبؿ في بعض الحاالت الممكنة المكمفيف بالضريبة

لحضورىـ المحتمؿ لممجمس بصفتو الممثؿ لإلدارة أماـ المكمفيف، حيث يحرص عمى ضماف إجراء التحقيؽ وفقا 
 .لمقانوف، ويرى مدى تطبيؽ الضمانات المخولة لممكمفيف في إطار التحقيؽ

                                                           
1
 .41 صمرجع سابؽ،نوي، نجاة   
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باإلضافة إلى أنو يقـو بصفة دورية بجمع رؤساء وفرؽ التحقيؽ لمقياـ بدراسة حوؿ األعماؿ المنجزة، وتقديـ 
المالحظات حوؿ برامج التحقيؽ المنجزة، ووضع وتقديـ اقتراحات لتحسيف شروط التدخالت، كما يعمؿ عمى نقؿ 

 . يوًما بعد إرساؿ كؿ إبالغ نيائي30تقارير التحقيقات لممديرية الجيوية لمضرائب في 
إفَّ القانوف يستوجب أْف تكوف لرئيس فرقة التحقيؽ رتبة مفتش، وخبرة ال تقؿ : رئيس فرقة البحث والتحقيق- ب

 .سنوات كمحقؽ جبائي (06)عف ستة
ويكوف رئيس فرقة التحقيؽ مسؤوال عف النظاـ العاـ داخؿ فرقتو ويسير عمى حضور األعواف المحققيف في 
أماكف عمميـ، وىو مسؤوؿ أيضا مع المحققيف عمى القضايا المبرمجة لصالح فرقتيـ، ويتدخؿ أحيانا عند أوؿ 
تدخؿ في مناقشة نتائج التحقيؽ، وبصفة عامة كمما كاف ىناؾ تقييـ نافع لضماف السير الحسف لألعماؿ في 

 .إطار ضماف تنفيذ برنامج التحقيؽ يستطيع رئيس فرقة التحقيؽ أْف يقوـ بميمة أحد المحققيف
 : حتى تسند ميمة التحقيؽ ألعواف اإلدارة الجبائية يجب عمى األقؿ أْف يكونوا حاممي لػ: المحققين- ج

كؿ عوف لإلدارة الجبائية الذي لو رتبة مراقب عمى األقؿ لو : "رتبة مراقب وىذا التزاما بالتشريع الجبائي -
".  الكفاءة عمى إجراء تحقيؽ فيما يخص التصريحات الجبائية

 .بطاقة انتداب تسمـ ليـ مف المديرية العامة لمضرائب تبّيف صفتيـ -
المحققيف الذيف تسند إلييـ مياـ التدخؿ، ىـ وحدىـ المكمفيف بأعماؿ التحقيؽ ومراقبة النتائج وحسابيا، مع إرساؿ 
قفاؿ التحقيؽ تحت إدارة وحضور  التقويمات، ومعالجة المالحظات االحتمالية لممكمؼ بالضريبة المحقؽ معو، وا 

رئيس فرقة التحقيقات مع اإلشارة إلى أنو يجب أْف تتـ أعماؿ التحقيؽ في مقرات المكمفيف، باستثناء حاالت 
مف المكمؼ لمقياـ بعممية التحقيؽ عمى مستوى طمب تحت - نائب المدير–خاصة ومرخصة مف طرؼ المسؤوؿ 

 1.مكاتب إدارة الرقابة الجبائية
  :المؤسسات كبريات بمديرية التعريف.3
 ذو  (DGE) الجبائية الييئات مف النوع ىذا وألف ،2002سنة المؤسسات في كبريات مديرية إنشاء تـ

المستوى  عمى بصالحيات تتمتع فيي فقط، المؤسسات كبريات قبةمرا عمى يقتصر أي جبائي، اختصاص
ضافة الوطني،  الرقابة، التحصيؿ،( الوعاء، معا الجبائية المياـ كؿ تسيير عف المسؤولة فيي ىذا إلى وا 

 2.(المنازعات
 :وتتكوف مف خمسة مديريات فرعية
                                                           

 .35-34، ص، ص ،زيتوني، مرجع سابؽ نجيب  1
. 89ص مرجع سابؽ، سميماف عتير،  2
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 .المديرية الفرعية لجباية المحروقات -
 .رالمديرية الفرعية لمتسيي -
 .المديرية الفرعية لمرقابة و القوائـ -
 .المديرية الفرعيىة لممنازعات -
 .المديرية الفرعية لموسائؿ -

  :ىدف إنشاء مديرية كبريات المؤسسات
. تحسيف الخدمات التي يتمقاىا متعاممي اإلدارة الجبائية- 
.  و تطوير نظاـ مدمج لتسيير الضرائبأي عصرنة المديرية العامة لمضرائب: تحديث اإلجراءات- 
 1.تسيير جباية المحروقات- 

 2:إنشاء مديرية كبريات المؤسسات ميام
تكمؼ مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجاؿ اختصاصيا بمياـ الوعاء،      

التحصيؿ، المراقبة ومنازعات الضرائب والرسـو الواقعة عمى عاتؽ األشخاص المعنوييف والمجمعات المشكمة 
لكيانات ميما كانت صيغتيا القانونية ومحؿ مؤسستيا الرئيسي أو مديريتيا الفعمية أو ابقوة القانوف أو فعميا أو 
: ػب فيي تيتـ امركزىا االجتماعي، لذ

.  مسؾ الممؼ الجبائي لكؿ مكمؼ بالضريبة- 
. البحث عف المعمومات الجبائية وجمعيا واستغالليا- 

الييكؿ التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات : (04)الشكؿ رقـ 
 
 
 

.48نوي نجاة، مرجع سابؽ، ص: المصدر  
                                                           

 .37زيف يونس، مرجع سابؽ، صعوادي،  مصطفى 1
 .47 مرجع سابؽ، صنوى، نجاة 2

 D. G. Eمديرية كبريات المؤسسات 

المديرية الفرعية 
 لممنازعات

المديرية الفرعية 
 لمتسيير

المديرية الفرعية 
 لمرقابة الجبائية

 

المديرية الفرعية 
 لمتحصيل

المديرية الفرعية 
 لجباية المحروقات
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اإلجراءات المتبعة من اإلدارة الجبائية لمحاربة التيرب والغش الضريبي : المطمب الثالث
باإلضافة إلى كؿ وسائؿ مكافحة التيرب الضريبي المذكورة سابقا جاءت مجموعة مف اإلجراءات الجبائية       

 :  التي اتبعتيا اإلدارة الجبائية لمكافحة ظاىرة التيرب الضريبي و التي وردت في قانوف المالية سنويا تقريبا منيا

 2003اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية لسنة : أوال
يعاقب كؿ مف تممص أو حاوؿ التممص باستعماؿ طرؽ تدليسية في إقرار أي ضريبة أو حؽ أو رسـ خاضع  (1

. لو، أو تصفية كميا أو جزئيا
تقوـ ىيئات وصناديؽ الضماف االجتماعي وكذا التعاضدية بتبميغ اإلدارة الجبائية بكؿ المخالفات التي تـ  (2

. ضبطيا
يترتب عمى المكمؼ بالضريبة الذي لـ يقدـ في اآلجاؿ المحددة أو عند إثبات تصريحو الوثائؽ والمعمومات  (3

 دج، وىذا كؿ مرة يسجؿ فييا مخالفة في الوثائؽ المقدمة أو عدـ 1000المطموبة، دفع غرامة جبائية قدرىا 
 1.الصحة

يعاقب كؿ مف يستخدـ طرؽ احتيالية لمتممص، أو محاولة التممص مف مجموع أو جزء مف وعاء الضريبة أو  (4
 دج إلى 50.000التصفية أو دفع الضرائب أو الرسـو غير المباشرة التي ىو خاضع ليا بغرامة مالية مف 

 دج وبالحبس مف سنة إلى  خمس سنوات أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، غير أف ىذا الحكـ ال يطبؽ 200.000
 10.000المبمغ الخاضع لمضريبة أو مبمغ  (10/ 1 )في حالة اإلخفاء، إال إذا كاف ىذا األخير يتجاوز عشر 

. دج
يعاقب كؿ مف يجعؿ أي وسيمة كانت، األعواف المؤىميف إلثبات مخالفات التشريع الضريبي غير قادريف عمى  (5

 دج، وىذه الغرامة مستقمة عف تطبيؽ العقوبات 100.000 دج إلى 10000تأدية وظائفيـ بغرامة جبائية مف 
. األخرى، وفي حالة العودة يمكف لممحكمة فضال عف ذلؾ أف تقرر عقوبة حبس تتراوح مف شيريف إلى سنة

دوف اإلخالؿ بالعقوبات المنصوص عمييا مف جية أخرى، يؤدي عدـ الفوترة أو عدـ تقديميا إلى تطبيؽ  (6
: غرامة تحدد مبالغيا كما يأتي

.  دج بالنسبة لمتجار50000- 
.  دج بالنسبة لتجار الجممة500000- 
.  دج بالنسبة لممنتجيف والمستورديف1000000- 

                                                           
 .2003، 86عدد مف قانوف الضرائب المباشرة و الرسـو المماثمة، ،2003 مف قانوف قانوف المالية سنة 17المادة 1
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وفي حالة العودة يتـ تطبيؽ ضعؼ ىذه المبالغ وتصادر البضاعة المنقولة بدوف فاتورة، وكذا وسيمة نقميا إذا     
.   كانت ممكا لصاحب البضاعة

 1.إجبار تقديـ جدوؿ التصفية لكؿ طمب تشطيب لمسجؿ التجاري- 
 2004اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : ثانيا
. منع األشخاص الذيف تمت إدانتيـ بصفة نيائية بتيمة الغش الجبائي مف ممارسة النشاط التجاري- 1
. إتالؼ المواد التبغية والكحوليات المصادرة- 2

 2005اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : ثالثا
: يتركز عمى اعتبار البيع بالجممة لنجد فييا ما يمي    
 عمميات التسميـ المتضمنة أشياء ال يستعمميا األشخاص العاديوف عادة نظرا لطبيعتيا أو ال  تستخدميا .
 عمميات تسميـ سمع تتـ بأسعار مماثمة، سواء أنجزت بالجممة أو بالتجزئة .
 عمميات تسميـ منتوجات موجية إلعادة بيعيا ميما كاف حجـ الكمية المسممة .
  يتـ إدماج الرسـ بناء عمى طمب المكمؼ لمضريبة ضمف أجؿ إيداع التصريح السنوي وفي حالة عدـ القياـ

%. 25بذلؾ تقـو اإلدارة الجبائية بالتسوية مع إضافة زيادة بنسبة 
  إجبار الموثقيف عمى أف تكوف العقود الموثقة وغير القضائية مفصمة وتشمؿ عمى المعمومات الضرورية لكي

تتمكف اإلدارة مف التحقيؽ في مدى صحتيا والتأكد مف أف كؿ الحقوؽ المستحقة لمخزينة قد تـ تسديدىا مف 
. طرؼ المكمفيف بأدائيا

  إجبار صناع التبغ المعتمديف قانونا عمى مسؾ محاسبة المواد التي تسمح بمراقبة التصريحات وحساب الرسـ
. الداخمي عمى االستيالؾ

  إجبار الصناع وتجار الذىب والفضة والبالتيف المصنعة وغير المصنعة مسؾ دفتر موقع ومؤشر عميو مف
قبؿ اإلدارة الجبائية، يقيدوف فيو نوع األشياء المصنوعة التي يشترونيا مف عندىـ ويجب عمى الخاضعيف 

 .لمضريبة أف يشتروا مف أشخاص معروفيف لدييـ أو ضامنيف معروفيف لدييـ
 2006اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : رابعا

                                                           
 .48-47، ص، ص مرجع سابؽ، ،دور الرقابة الجبائية في مكافحة التيرب الضريبي  نجيب زيتوني، 1
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عندما يتـ التأكد خالؿ المعاينة أف المحؿ مغمؽ لألسباب تيدؼ إلى منع المصالح الجبائية مف إجراء الرقابة  (1
 دج في حالة إجراء 50.000 دج وتتحدد ىذه الغرامة بػ30.000 دج إلى 10000تعاقب بغرامة جبائية مف 

. معاينتيف متتاليتيف يضاعؼ مبمغ الغرامة بثالث مرات
يجب عمى المؤسسات البنكية التي تصدر صكوؾ بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير موطنيف في  (2

مقراتيا أو وكاالتيا، أف ترسؿ كشفا شيريا عف سندات مكتب اإلصدار رقـ الصؾ والمبمغ الذي يوافؽ البنؾ عمى 
. دفعو وتعييف المستفيد مف الصؾ وعنوانو وتاريخ اإلصدار وتاريخ قبض الصؾ

يمكف ممارسة مختمؼ حقوؽ اإلطالع عمى الوثائؽ المنصوص عمييا لصالح اإلدارات الجبائية مف أجؿ  (3
 أف ترسؿ إلى اإلدارة 51مراقبة تطبيؽ التنظيـ الخاص بالصرؼ ويتعيف عمى المؤسسات المذكورة في المادة 

. الجبائية الكشؼ الشيري عف عمميات تحويؿ األمواؿ إلى الخارج التي تقوـ بيا لحساب زبائنيا
 2007اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : خامسا
يترتب عمى التأخير في دفع الضرائب التي تحصؿ عف طريؽ جداوؿ اإلرساؿ، وتطبيؽ الغرامة يبدأ مف     
عمى كؿ شير لغاية وقؼ % 3 يـو مف تاريخ اإلرساؿ تطبيؽ زيادات بػ30وفي حالة التسديد في غضوف % 10
. وتطبيؽ ىذه الغرامة عمى المكمفيف بالضريبة الخاضعيف لمضريبة الجزافية الوحيدة% 25

: 2008اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : سادسا
ال يمكف الترخيص بإجراء المعاينة إال بأمر مف رئيس المحكمة المختصة إقميميا أو قاضي يفوضو ىذا  (1

. األخير، وتتـ المعاينة وحجز الوثائؽ واألمالؾ التي تشكؿ أدلة عمى وجود طرؽ تدليسية تحت سمطة القاضي
يتعرض كؿ مف تممص أو حاوؿ التممص كميا أو جزئيا  عف طريؽ استعماؿ الطرؽ التدليسية  في تصفية أو  (2

. تحصيؿ أية ضريبة أو حؽ أو رسـ لمعقوبات الجزائية
تعد مخالفة مف الدرجة األولى عدـ احتراـ االلتزاـ المتعمؽ بإيداع التصريح المفصؿ في األجؿ المنصوص  (3

 مف قانوف الجمارؾ وكذا برفع البضائع في األجؿ المنصوص، وفضال عف العقوبات 76عميو في المادة 
 دج، غير أنو في حالة 15000المنصوص عمييا في قانوف العقوبات يعاقب عف المخالفة أعاله بغرامة قدرىا 

.  دج عف كؿ شير تأخير2500عدـ إيداع التصريح المفصؿ في األجؿ المحدد تطبيؽ غرامة تبمغ 
يتعيف عمى المكمفيف بالضريبة الذيف يستفيدوف مف اإلعفاء أو التخفيض في الضريبة عمى أرباح الشركات في  (4

إطار نظاـ دعـ االستثمار إعادة استثمار حصة مف األرباح الموافقة ليذه اإلعفاءات في أجؿ أربع سنوات، 
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 وما يمييا، ويترتب عمى عدـ احتراـ 2008تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى النتائج المحققة خالؿ السنوات المالية 
 %.30ىذه األحكاـ إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيؽ غرامة 

 
 1 :2010اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة التيرب والغش الضريبي المعتمدة في قانون المالية : سابعا
o  تمتد فترة االستفادة مف إعانة الصندوؽ الوطني لتدعيـ تشغيؿ الشباب بسنتيف عندما يتعيد المستثمروف

 عماؿ عمى األقؿ لمدة غير محدودة ويترتب عمى عدـ احتراـ ىذه التعيدات المتصمة بعدد مناصب 03بتوظيؼ 
. العمؿ المنشأة سحب االعتماد

o  قاعدة حساب األقساط السنوية لإلىتالؾ المالي القابؿ لمخصـ فيما يخص السيارات السياحية بتنمية شراء
.  دج1000.000موحدة قدرىا 

o  في حالة تسجيؿ عجز في سنة مالية ما فإذا العجز الزائد ينقؿ بالترتيب لمسنوات المالية إلى غاية السنة
. الرابعة لسنة تسجيؿ العجز

o  دج5.000.000يخضع لنظاـ الضريبة الجزافية الوحيدة األشخاص الطبيعييف الذي سقؼ رقـ أعماليـ .
 2012لية لسنة ا اإلجراءات الجبائية الخاصة بمكافحة الغش والتيرب الضريبي المعتمدة في قانون الم:ثامنا
يجب عمى األشخاص الطبيعييف والمعنوييف المزاوليف نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفي، أف يشيروا إلى رقـ  (1

. التعريؼ اإلحصائي عمى كؿ الوثائؽ المتعمقة بنشاطاتيـ
يجب أف تتضمف شيادات اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة تحديد دقيؽ لصاحب الرخصة، رقـ  (2

التعريؼ اإلحصائي لممؤسسة إشارة إلى رقمي االعتماد ورخصة الشراء باإلعفاء، تعريؼ دقيؽ لممستفيد مف 
 .الشيادة ورقـ التعريؼ اإلحصائي ووجية المنتجات

فيما يخص العمميات المنجزة وفقا لشروط البيع بالجممة يجب دعـ التصريح السنوي بجدوؿ يتضمف كؿ  (3
 .المعمومات الخاصة بتجار الجممة

 دج كؿ مف قاـ بواسطة تقديـ معمومات غير صحيحة 50000دج إلى 5000يعاقب بغرامة جبائية مف  (4
 .أوردىا في الجدوؿ المفصؿ الخاص بالزبائف بمناورات لمتممص مف الوعاء أو تصفيتو

 
 

                                                           

.50 مرجع سابؽ، صزيتوني،نجيب  1  



 الفصل الثاني                                                     التحصيل الجبائي 
 

59 
 

 
 
 
 
 
 

 :خالصة الفصل
لقد قمنا في ىذا الفصؿ بالتطرؽ لمتحصيؿ الجبائي وىو ضمف اإليرادات العامة لمدولة معناه أي تغيير فيو 
يمس الخزينة العمومية بصفة مباشرة، ليذا اتخذ المشرع الجبائي الجزائري بفرض قوانيف و عقوبات صارمة كؿ 

الرقابة الجبائية بمختمؼ أشكاليا وىي تعتبر إحدى مف يحاوؿ الغش و التممص مف دفع الضريبة، حيث رأينا 
 .الوسائؿ اليامة لتحقيؽ غرض الزيادة في اإليرادات الجبائية

ذا رجعنا إلى التشريع الجزائري وجدنا انو قد أعطى صالحيات قانونية لممحققيف أىميا  حؽ اإلطالع، حؽ )وا 
لتمكينيـ مف ممارسة مياميـ عمى أحسف وجو وبالتالي تمكينيـ . (استدراؾ الخطاء، حؽ الرقابة بجميع أشكاليا

مف معاينة األخطاء والنقض في تصريحات المكمفيف مما ينجـ عف ىذه العممية التغمية في المبالغ الضريبية 
 .وبالتالي الزيادة في إيرادات الدولة الجبائية

يمكف ورغـ ىذه الصالحيات المنصوص عمييا قانونا فإننا نرى أنو ال تزاؿ ىناؾ نقائص و صعوبة الحد مف 
وسنقـو في الفصؿ الثالث بدراسة ميدانية في مديرية الضرائب لوالية بسكرة وسنحاوؿ . ضاىرة التيرب الضريبي

 .تحميؿ أثر التيرب الضريبي عمى الحصيمة الجبائية
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:  تمهيد

 لتغطية إيراداتيا لمحفاظ عمى إجراءات الدولة بحيث تقوم الدولة بعدة إيرادات تعتبر الجباية أىم مورد من 
نفاقاتيا ومن أجل اإللمام الجيد بمختمف جوانب بحثنا، سنقوم بدراسة واقع الرقابة الجبائية في مكافحة التيرب 

و لإلطالع أكثر عمى ظاىرة  التيرب ، الضريبي من خالل إجراء دراسة ميدانية بمديرية الضرائب لوالية بسكرة
 :لك سيقسم ىذا الفصل إلى مبحثينذالضريبي و أثره عمى التحصيل الجبائي، ل

 المبحث األول سنقوم فيو بإلقاء نظرة عمى مديرية الضرائب لوالية بسكرة من خالل التطرق إلى نشأتيا، 
 .ىيكميا التنظيمي ومختمف مياميا

أما المبحث الثاني فسوف نستعرض فيو حاالت التيرب و أىمية إجراء عممية الرقابة الجبائية و تأثيرىا 
.   من خالل الدراسة الميدانية عمى الحصيمة الضريبية  و االقتصاد الوطني ككل
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 بسكرةمديرية الضرائب لوالية ماهية :المبحث األول

إن المديريات الوالئية لمضرائب تعتبر السمطة التنفيذية األولى و األساسية في يد الدولة لممارسة سيادتيا 
و كذلك تحصيل الضرائب، و  ،الجبائية، و ىذا من خالل تنفيذ المديريات لمختمف السياسات الجبائية لمدولة

جراء عمميات الرقابة الجبائية لممكمفين الذين ليم موطن جبائي بتمك إحصاء المكمفين  بالضريبة، وا 
 والمديرية الوالئية لمضرائب الكائنة بوالية بسكرة تعد ىذه األخيرة من بين الييئات المالية إلخ...الوالية

 .المختصة  و المعنية بتأسيس و تحصيل الضريبة
و نظرا لمدور الذي تمعبو في ىذا المجال اليام، يمكن إعطاء نبذة تاريخية عن المراحل التي مرت بيا ىذه 

 .الييئة من حيث ىيكميا العضوي
ومن خالل كل ىذا تطرقنا في ىذا المبحث إلى ثالث مطالب حيث المطمب األول بعنوان نشأة مديرية 

الضرائب لوالية بسكرة، أما المطمب الثاني فتعريف بمديرية الضرائب لوالية بسكرة، أما المطمب الثالث الييكمة 
 . أو التنظيم الييكمي لمديرية الضرائب لوالية بسكرة

 1بسكرة مديرية الضرائب لوالية ةنشأ: المطمب األول

لقد باشرت المديرية الوالئية لمضرائب الكائنة بوالية بسكرة أول مياميا في بداية األمر بصفتيا مفتشية 
 1983 إلى غاية 1975 و من تاريخ 1975لمضرائب تابعة إلى مديرية باتنة حسب التقسيم اإلداري حتى 

 1990 حتى سنة 1984أصبحت عبارة عن مديرية فرعية مكمفة بوعاء و تحصيل الضريبة و ابتداء من سنة 
 1411أصبحت تباشر مياميا بصفتيا مفتشية، و بموجب المرسوم الوزاري التنفيذي و المؤرخ في شعبان 

 و الذي يتضمن عمى الخصوص تنظيم و تحديد المصالح الخارجية لإلدارة 1991 أفريل 23الموافق لـ 
الصالحيات المخولة ليا، حيث أنيا أصبحت تتولى جميع المقاييس و الفروع تحت اسم المديرية الجبائية و 

. الوالئية بسكرة
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 مديرية الضرائب لوالية بسكرة  لمحة عن: المطمب الثاني 
لقد شيد النظام الجبائي الجزائري تغيرات شتى منذ تأسيسو حيث يمكن تعريف مديرية الضرائب قبل وبعد 

اإلصالح الجبائي فمن ىذا المنطمق سنتطرق إلى معرفة أىم التغيرات المتعمقة بأىم الضرائب و الرسوم 
. ( 2010 ) األوليومدى نجاحيا من خالل التطبيق 

 مديرية الضرائب قبل اإلصالح الجبائي:  
إن النظام الجبائي الجزائري مباشرة بعد االستقالل ىو نفسو الذي استعمل إبان الوجود االستعماري ، فمن 

 من مجموع  كل المقاصد الجبائية لمضرائب غير المباشرة % 70خصائص ىذا النظام الموروث نسبة الفائدة
 لمضرائب التي تخص المداخيل واليدف من تركو %30التي تقع عمى عاتق االستيالكات مقارنة مع 

 وكذا توفير المبالغ الكافية ،واالستغناء عن ىذا النظام حتى يتسنى التحكم الفعمي في األجيزة الحساسة لمدولة
 إبان االستعمار الفرنسي 1949لتغطية كل النفقات كما شيد ىذا النظام عدة تغيرات وىذا ابتداء من سنة 

 فقبل ىذا التاريخ كان النظام الجبائي يفرض ثالث أنواع من الضرائب والرسوم وىي ،1992إلى غاية سنة 
: كالتالي 

تتوزع الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة عمى العموم حسب نوعية : الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة .1
 الخاضعين ويتم ىذا التوزيع كالتالي 

 .الضرائب عمى الرواتب واألجور -
 .الدفع الجزافي -

حيث تستحق من أول جانفي من كل سنة لجميع األشخاص الذين ليم إقامة معتادة : الضرائب التكميمية
 1 .بالجزائر

فيما يخص حقوق التسجيل المتعمقة بعقود التحويالت والتصريحات المفصمة : حقوق التسجيل والطوابع  .2
بينما حقوق الطابع يعتبر ضريبة تقع عمى كل الوثائق الخاصة بالعقود .والخاضعة إلجراءات التسجيل 

 .المدنية والقانونية والكتابات المرسمة إلى المحاكم واإلثبات

:  تتدرج ضمن الرسوم عمى رقم األعمال الرسوم التالية: الضرائب غير المباشرة و الرسوم عمى رقم األعمال3.
 .(tugp)الرسم الوحيد اإلجمالي عمى اإلنتاج  -
 .الرسم الوحيد اإلجمالي عمى تأدية الخدمات -

                                                           

1
 .معمومات موثوقة مقدمة من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرة 
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فأول ما نستنتجو من ىذا النظام أن المداخيل تخضع لضريبة نوعية، كما أن ىذا : الرسم التعويضي -
النظام ال يفرق بين الشخصية المعنوية والشخصية الطبيعية ىذا ما يؤدي إلى تمكين المعني التيرب من 

 .التسديد كما يجعل
كل المحاصيل المالية تأتي مشتتة و  ىذه أبرز العيوب اليامة التي كانت قائمة ىذا يجعل المشرع  -

 .1992الجبائي يدخل بعض التعديالت و اإلصالحات ابتداء من سنة 
 . إلى يومنا ىذا و سنتعرف عمى أىم ىذه التعديالت و نتائجيا األولية من خالل التطبيق األولي

  مديرية  الضرائب بعد اإلصالح: 
 حيث أتى بإجراءات وتعديالت في 1992قد دخل النظام الجبائي الجديد حيز التنفيذ من فاتح أفريل 

لغاء بعض الضرائب والرسوم النوعية التي كانت سائدة في  المنظومة الجبائية خاصة بما يتعمق بتخفيض وا 
 أدخل النظام الجديد بعض التعديالت ،النظام القديم فمن حيث شكميا العام عمى إعادة صياغة النظام القديم

اليامة إذ أنو تخمى عن الضريبة النوعية والضرائب المباشرة والرسوم المماثمة وأدخل فيما يخص الضرائب 
: المباشرة

. (IRG)الضريبة عمى الدخل اإلجمالي - 
.  (IBS)الضرائب عمى أرباح الشركات - 

فالضريبة عمى الدخل اإلجمالي تفرض عمى األشخاص الطبيعيين من صافي المداخيل اإلجمالية أما 
. الضريبة عمى أرباح الشركات تخص أرباح الشركات الصافية

فمن ىذا المنطمق نستنتج أن المشرع الجبائي استطاع الفصل بين األشخاص الطبيعيين و األشخاص 
 الرسوم حيث تم تعويض المعنويين إضافة إلى التغيير المتعمق بالضرائب ىناك تغيير ثاني بخصوص

الرسوم عمى رقم األعمال برسم واحد وشامل وىو الرسم  عمى القيمة المضافة و بيذا استطاع ىذا النظام 
القضاء نسبيا عمى العيوب التي كانت سائدة بكثرة خاصة من جية النسب واإلعفاءات المتعددة وليذا النظام 
القديم فأبرز ىذه العيوب واقع عمى الساحة اإلقتصادية مما يؤدي حتما عمى التأثير المباشر عمى المجتمع، 
وباألخص الدخول الضعيفة فمبدأ ىذا الرسم يقع عمى عاتق المستيمك و ليس عمى عاتق المؤسسة فدور 

 .المؤسسة يتمثل في تحصيل الرسم من المستيمك ثم تسديده إلى المصمحة
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 .الهيكل الوظيفي و التنظيمي لمديرية الضرائب لوالية بسكرة: المطمب الثاني

سوف نستعرض في ىذا المطمب الييكل التنظيمي لمديرية الضرائب لوالية بسكرة و أىم الوظائف و الميام 
 .المسندة إليو

بناءا عمى المعمومات المقدمة لنا من مختمف مصالح مديرية الضرائب :الهيكل الوظيفي لمديرية الضرائب
 :  سنحاول تقديم و تبيان أىم الميام المخولة ليا و المتمثمة فيبسكرةلوالية 

:  بالميام التاليةبسكرة تقوم مديرية الضرائب لوالية :مهام مديرية الضرائب
 السير عمى تطبيق القوانين والمراسيم التشريعية المتعمقة بالجباية. 
 تحصيل الضرائب والرسوم عبر مختمف تراب الوطن. 
 محاربة التيرب الضريبي.  
 السير عمى تحقيق األىداف المسطرة من طرف اإلدارة العامة. 
 التنسيق بين المديريات الفرعية التابعة ليا .

 :الهيكل التنظيمي لممديرية
في ك  المنصوص عمييا في القرار الوزاري المشتر59تنظم المديرية الوالئية لمضرائب من خالل المادة 

: ، في خمس مديريات فرعية، بحيث 21/02/2009
 :  المديرية الفرعية لمعمميات الجبائية و تكمف بما يمي:أوال
. تنشيط المصالح و إعداد اإلحصائيات، و تجميعيا كما تكمف بأشغال اإلصدار-
 الطمبات و متابعة ىذهالتكفل بطمبات اعتماد حصص شراء باإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة، و-

. مراقبتيا
. متابعة نظم اإلعفاء و االمتيازات الجبائية الخاصة-

. مكاتب (04)تتكون ىذه المديرية الفرعية من أربعة 
:  مكتب الجداول و يكمف بما يمي  :(61)المادة 

. التكفل بالجداول العامة و إصدارىا-
. التكفل بمصفوفات الجداول العامة و سندات التحصيل-

:  مكتب اإلحصائيات و يكمف بما يمي  :(62)المادة 
. استالم إحصائيات اليياكل األخرى من المديرية الوالئية-
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. التركز عمى المنتجات اإلحصائية الدورية الخاصة بالوعاء و التحصيل-
. التركز عمى الوضعيات اإلحصائية الدورية، وضمان إحالتيا إلى المديرية الجيوية لمضرائب-

:  مكتب التنشيط و العالقات العامة و يكمف بما يمي  :(63)المادة 
راسة ىذه  داستالم و دراسة طمبات االعتماد في نظام الشراء باإلعفاء من الرسوم عمى القيمة المضافة، و-

. الطمبات مع تسميم ىذه االعتمادات
متابعة النظم الجبائية و االمتيازية -
. نشر المعمومات الجبائية و استقبال الجميور و إعالمو و توجييو-

:  مكتب التنشيط و المساعدة و يكمف بضمان  :(64)المادة 
التكمف باالتصال مع اليياكل الجيوية و المديريات الوالئية لمضرائب، وكذا تنشيط المصالح المحمية و -

. مساعدتيا قصد تحسين مناىج العمل و انسجاميا
. متابعة و معالجة تقارير التحقيق في التيسير-

 : المديرية الفرعية لمتحصيل و تكمف بما يمي :ثانيا
التكفل بالجداول و سندات اإلتاوات و مراقبتيا و متابعتيا، و كذا بوضعية تحصيل الضرائب والرسوم و كل -

. إتاواتناتج آخر أو 
متابعة العمميات و القيود المحاسبية و المراقبة الدورية لمصالح التحصيل، وتنشيط قابضات الضرائب في -

. مجال تنفيذ أعماليا لمتظيير و تصفية الحسابات و كذا التحصيل الجبري لمضريبة
التقسيم الدوري لوضعية التحصيل و تحميل النقائص، السيما فيما يخص التصفية مع اقتراح تدابير من -

. شأنيا أن تحسن الناتج الجبائي
مراقبة القابضات و مساعدتيا قصد تظيير حسابات قابضات الضرائب بغية تصفية الحسابات و تظييرىا، -

. مكاتب (03)وتتكون ىذه المديرية الفرعية من 
:  مكتب مراقبة التحصيل، و يكمف بما يمي  :(66)المادة 

. دفع نشاطات التحصيل-
. و عند إرجاع فائض المدفوعات المحافظة عمى مصالح الخزينة بمناسبة الصفقات العقارية الموثقة،-
. و كذا الييئات المعنية إعداد عناصر الجباية الضرورية لوضع الميزانية و تبميغيا لمجماعات المحمية،-

:  مكتب متابعة العمميات القيد و أشغالو، و يكمف بما يمي  :(67)المادة 
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و سندات اإليرادات  متابعة أعمال التأشير و التوقيع عمى المدفوعات و عمى شيادات اإللغاء من الجداول،-
. المتكفل بيا

. المراقبة الدورية لوضعية الصندوق و حركة الحسابات المالية و الفنية غير النشطة-
. التكفل الفعمي باألوامر و التوصيات التي يقدميا المحققون في التسيير، بخصوص ميام المراقبة و تنفيذىا-
. إعداد و تأشير العمميات و القيود عند تسميم الميام بين المحاسبين-

:  مكتب التصفية و يقوم بالوظائف التالية  :(68)المادة 
 اإليرادات المتعمقة بمستحقات ومستخرجات األحكامأو المراقبة والتكفل بالجداول العامة و سندات التحصيل -

. و القرارات القضائية في مجال الغرامات و العقوبات المالية أو الموارد غير الجبائية
. استالم المنتجات اإلحصائية التي يعدىا قابضو الضرائب و المصادقة عمييا-
. التركيز عمى حسابات الخزينة و المستندات الممحقة-
التكفل بجداول القبول في اإلرجاع لممبالغ المتعذر تحصيميا و جدول تصفية الخزينة وسجل الترحيل، و  -

 .مراقبة كل ذلك
: المديرية الفرعية لممنازعات و تكمف بما يمي :ثالثا
معالجة االحتياجات المقدمة برسم المرحمتين اإلداريتين لمطعن النزاعي أو المرحمة االعفائية، وتبميغ القرارات -

. المتخذة و األمر بصرف اإللغاءات و التخفيضات الممنوحة
. معالجة طمبات استرجاع الدفع المسبق لمرسم عمى القيمة المضافة-
تشكيل ممفات إيداع التظممات أو طعون االستئناف و الدفاع أمام الييئات القضائية المختصة عن مصالح -

. اإلدارة الجبائية
. مكاتب (04)و تتكون ىذه المديرية الفرعية من 

:  مكتب االحتجاجات و يكمف بما يمي  :(70)المادة 
استالم دراسة الطعون اليادفة سواء إلى إرجاع الحقوق أو إلغاء قرارات المالحقة أو إلى المطالبة بأشياء -

. محجوزة
. استالم ودراسة الطمبات المتعمقة باسترجاع اقتطاعات الرسم عمى القيمة المضافة-

:  مكتب لجان الطعن و لديو الميام التالية:(71)المادة 
  و الطعن النزاعيلمجان المصالحدراسة االحتجاجات أو الطمبات التي يقدميا المكمفون بالضريبة و تقديميا -
.  المختصةأإلعفائيأو 
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تمقي الطمبات التي يتقدم بيا قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخالء -
أو إرجاع دفع أقساط ضريبة أو رسوم أو حقوق غير قابمة لمتحصيل و عرضيا عمى لجنة الطعن  المسؤولية
.  المختصةأإلعفائي
:  مكتب المنازعات القضائية و لديو الميام التالية  :(72)المادة 

. إعداد و تكوين ممفات إيداع الشكاوي لدى الييئات القضائية الجزائية المختصة-
. الدفاع أمام الييئات القضائية المختصة عمى مصالح اإلدارات الجبائية عند االحتجاج عمى فرض الضريبة-

: مكتب التبميغ و األمر بالصرف و لديو الوظائف التالية : (73)المادة 
. تبميغ المكمفين بالضريبة و المصالح المعينة بالقرارات المتخذة برسم مختمف أصناف الطعن-
. األمر بصرف اإللغاءات و التخفيضات الممنوحة مع إعداد الشيادات الخاصة بذلك-

  :المديرية الفرعية لممراقبة الجبائية  :رابعا
و تكمف ال سيما بإعداد برامج البحث ومراجعة و مراقبة التقسيمات، و متابعة انجازىا، و تتكون ىذه المديرية 

:  مكاتب ىي كاآلتي  (04)من 
: يمي   مكتب البحث عن المعمومة الجبائية، الذي يعمل في شكل فرق و يقوم بما :(75)المادة 

. تشكيل فيرس لممصادر المحمية لممعمومات التي تعني وعاء الضريبة و مراقبتيا وكذا تحصيميا-
تفيد برامج التدخالت و البحث و كذا تنفيذ حق االطالع و حق الزيارة بالتنسيق مع المصالح و المؤسسات -

. المعنية
:  مكتب البطاقيات و لديو الميام التالية  :(76)المادة 

. تكوين و تيسير كل البطاقيات الممسوكة-
. التكفل بطمبات التعريف الجبائية لممكمفين بالضريبة-
مراقبة استغالل المصالح المعنية لمعطيات المقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية لتقييم -

. نشاطات المكتب
:  مكتب المراجعات الجبائية الذي يعمل في شكل فرق و يكمف بضمان  :(77)المادة 

. متابعة تنفيذ برامج المراقبة و المراجعة-
. تسجيل المكمفين بالضريبة في مختمف برامج المراقبة-
. إعداد الوضعيات اإلحصائية و التقارير الدورية التقييمية-

:  مكتب مراقبة التقسيمات الذي يعمل في شكل فرق و لديو ما يمي  :(78)المادة 
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. استالم و استغالل عقود نقل الممكية بالمقابل أو مجانا-
. المشاركة في أشغال و متابعة أشغال الخبرة في إطار الطمبات التي تقدميا السمطات العمومية-

 : المديرية الفرعية لموسائل و تكمف بما يمي :خامسا
. تسيير المستخدمين و الميزانية و الوسائل المنقولة لممديرية الوالئية لمضرائب-
السير عمى تنفيذ البرامج المعموماتية و تنسيقيا و كذا السير عمى إبقاء المنشآت التحتية و التطبيقات -

. المعموماتية في حالة التشغيل
. مكاتب (04)و تتكون ىذه المديرية الفرعية من 

:  مكتب المستخدمين و التكوين و لديو الميام التالية :(80)المادة 
. السير عمى احترام التشريع و التنظيم الساريين في مجال تسيير الموارد البشرية و التكوين-
انجاز أعمال ضبط التعداد و ترشيد مناصب العمل، التي يشرع فييا باالتصال مع اليياكل المعنية في -

. المديرية الجيوية
:  مكتب عمميات الميزانية و يكمف بما يمي :(81)المادة 

. القيام في حدود صالحياتو بتنفيذ عمميات الميزانية-
. تحرير أمر بصرف ممفات استرداد الرسم عمى القيمة المضافة، و ذلك في حدود االختصاص المحولة لو-
بخصوص الضرائب   أمر بصرف فوائض المدفوعات الناتجة عن استغالل شيادات اإللغاء الصادرة رتحري-

. محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المديرية الوالئية لمضرائب و مراكز الضرائب
:  مكتب الوسائل و تسيير المطبوعات و يكمف بما يمي :(82)المادة 

تسيير الوسائل المنقولة و غير المنقولة و كذا مخزن المطبوعات و أرشيف كل المصالح التابعة لممديرية -
. الوالئية لمضرائب

تنفيذ التدابير المشروع فييا من أجل ضمان أمن المستخدمين و اليياكل و العتاد و التجييزات، مع إعداد -
. تقارير دورية عن ذلك

:  مكتب اإلعالم اآللي و لديو الميام التالية:(83)المادة 
. التنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين المصالح عمى الصعيدين المحمي و الجيوي-
 1.المحافظة في حال شغل لممنشآت التحتية التكنولوجية ومواردىا-

                                                           

 . 13-9، من األمانة العامة لمحكومة، ص، ص 2009 فيفري 21المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 1
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 . بسكرة الييكل التنظيمي لمديرية الضرائب لوالية:  (05)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد الطالب بناءا عمى المعمومات المتحصل عمييا من مديرية الضرائب: المصدر

 مديرية الضرائب لوالية بسكرة
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- بسكرة-مديرية الضرائب-حالة التهرب الضريبي :المبحث الثاني
عرض في ىذا المبحث اإلحصائيات المسجمة، لمديرية الضرائب لوالية بسكرة الخاصة بظاىرة التيرب سن

الضريبي يسمح لممكمف بإعداد تصريحاتو بنفسو مما يفسح لو المجال الواسع بإخفاء كمي ،  فالنظام الضريبي
الخزينة العمومية بصفة خاصة أو جزئي لمادة الوعاء الضريبي، وبالتالي سوف ينعكس ذلك سمبا عمى 

 الخاصة بظاىرة بسكرةبمديرية الضرائب لوالية سنقوم بدراسة ميدانية واالقتصاد الوطني بصفة عامة، و
  تطور ودراسة مختمف األنواع و النماذج لمتيرب ه الظاىرة من حيثذالتيرب الضريبي وكذلك حالة ه

من خالل مجموعة من المعطيات المقدمة لنا من المديرية ،  لمواليةالحصيمة الضريبية و الممفات المدروسة،
 .(2011/2014)خالل سنوات الدراسة المقترحة - بسكرة-الوالئية لمضرائب

 نماذج التهرب الضريبي في والية بسكرة: المطمب األول
من خالل دراستنا الميدانية لمديرية الضرائب لوالية بسكرة ومن خالل المعمومات المقدمة من طرف أعوان 

 : المديرية فيما يخص حاالت و نماذج عن التيرب الضريبي فإنو تم رصد عدة أنواع نذكر منيا
 التهرب الضريبي في مادة الوعاء الضريبي: أوال 

 :نقول أن المكمف قام بالتيرب في مادة الوعاء الضريبي حسب مديرية الضرائب إذا قام بالمخالفات التالية
 .االمتناع عمدا عن تقديم التصريحات الجبائية السنوية و الفصمية*
 .عدم مسك محاسبة نظامية تثبت العمميات المحاسبية إلظيار المراكز المالية لممكمف بالضريبة*
 .التعمد في إخفاء المعامالت التجارية لممكمف بالضريبة*
 .تسجيل عمميات وىمية في دفاتر محاسبية*
 تقديم فواتير وىمية إلثبات معامالت تجارية من أجل االستفادة من تخفيض الضرائب أو انتقاص *

 . من األرباح المحققة
 .الجدول التالي يوضح عدد الحاالت و المبالغ المتيرب منيا في مادة الوعاء الضريبي في الوالية

 الوحدة دج
 .المتيرب منيا في مادة الوعاء في والية بسكرةحاالت و المبالغ  : 03جدول 

    .من إعداد الطالب بناءا عمى معمومات مقدمة من طرف مديرية الضرائب: المصدر

 المجموع 2014 2013 2012 2011 السنوات
 44 8 12 10 15 عدد الحاالت

 764923174 131396502 199567908 169053420 649053442 اجمالي المبالغ
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، 34.63 مرتفعة بنسبة2011من خالل الجدول نالحظ أن عدد حاالت التيرب في مادة الوعاء سنة 
وىذا راجع لمجيود التي تقوم بيا مصمحة  ، %13، حيث شيدت انخفاضا مقبوال بنسبة 2012مقارنة بسنة

 فقد 2014 يعتبر ارتفاع طفيف، أما سنة%4، فقد ارتفعت ب نسبة2013الرقابة الجبائية، أما خالل سنة 
 حاالت وكل ىذا راجع 8الحظتا انخفاضا ممحوظا في عدد حاالت التيرب فقد سجمت مصمحة الضرائب 

 .    لمعمل الذي تقوم بو إدارة الضرائب
 .حاالت التيرب الضريبي في مادة الوعاء :(06)الشكل رقم

 

 .(05)من اعداد الطالب بناءا عمى معمومات الجدول رقم: المصدر

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن منحنى التيرب الضريبي في مادة الوعاء في انخفاض مستمر  بنسبة 
 حالة 16 أكثر من 2011متتالية خالل سنوات محل الدراسة، حيث نجد أن عدد حاالت التيرب بمغت سنة 

 8 حيث سجمت عدد حاالت التيرب 2014و قد انخفض عدد ىذه الحاالت إلى أدنى المستويات سنة 
 .حاالت

 التهرب الضريبي في مادة التحصيل: ثانيا
 : نقول أن المكمف قام بالتيرب في مادة التحصيل الضريبي حسب مديرية الضرائب إذا قام بالعمميات التالية

 قيام المكمف بالضريبة بوضع حواجز أمام أعوان إدارة الضرائب في سبيل تحصيل الديون الجبائية القائمة *
 :عمى عاتقو و ذلك إما 

 عدم تسديد الضريبة بالرغم من يسر وضعو المادي. 
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 مغادرة مقر نشاطو دون ترك أي عنوان بيدف التيرب من التسديد. 
 منع أعوان إدارة الضرائب من مباشرة مياميم في سبيل تحصيل الضرائب. 

 .و بناء عمى اإلحصائيات المقدمة من طرف مديرية الضرائب بسكرة
 الوحدة دج
 .المتيرب منيا في مادة التحصيل في والية بسكرةحاالت و المبالغ  : (04)جدول 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 السنوات
 51 10 11 13 17 عدد الحاالت

 394260406 68032983 89658732 103563270 133005421 اجمالي المبالغ

    .من إعداد الطالب بناءا عمى معمومات مقدمة من طرف مديرية الضرائب: المصدر

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد حاالت التيرب الضريبي قد تضائل في السنوات األخيرة ، حيث 
دج ، بينما نجد عدد 133005421 متيرب بمبمغ إجمالي 17 يقدر ب 2011كان عدد المتيربين سنة 

 ، و نجد أن 2011مقارنة بسنة %7.20 حالة ، أي انخفاض بنسبة 13  يقدر ب 2012المتيربين سنة 
 دج ، أي انخفاض بنسبة 68032983 حاالت  بمبمغ إجمالي يقدر ب 10عدد حاالت التيرب لم يتجاوز 

 ، و يمكن أن نرجع ىذا االنخفاض إلى الرقابة 2011 أي تقمص العدد بشكل كبير عن سنة 16.2%
 .الجبائية المحكمة التي تقوم بيا مديرية الضرائب 

 .حاالت التيرب الضريبي في مادة التحصيل : (07)الشكل رقم

 

 .(04)من إعداد الطالب بناءا عمى معمومات الجدول رقم : المصدر
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من خالل الشكل أعاله نالحظ أن منحنى التيرب الضريبي في مادة التحصيل في انخفاض مستمر  
 17 أكثر من 2011بنسبة متتالية خالل سنوات محل الدراسة، حيث نجد أن عدد حاالت التيرب بمغت سنة 

 10 حيث سجمت عدد حاالت التيرب 2014حالة و قد انخفض عدد ىذه الحاالت إلى أدنى المستويات سنة 
 .حاالت
 .بعد إجراء مقابمة مع نائب مدير مكتب المنازعات الفرعية لوالية بسكرة  :(1)مثال 

 .التهرب مادة في الوعاء و التحصيل
 لم تقم بإيداع تصريحاتيا السنوية أو الشيرية و كما أنيا غيرت مكان محميا التجاري (x)و لتكون شركة 

دون إعالم مصمحة الضرائب و في ىذه الحالة تقوم مفتشيو الضرائب باإلجراءات القانونية لمعرفة وضعية 
محضر معاينة،استدعاء الشركة، إرسال اعذار )الشركة اتجاه الضرائب تتمثل ىذه اإلجراءات في 

و بعد إتمام ىذه اإلجراءات والتأكد من ثبوت ىذه المخالفات اتجاه ىذه الشركة،وىكذا تعتبر لدينا  (....لمشركة
حالة من حاالت التيرب  و المتمثمة في عدم إيداع التصريحات و كذا تغيير مكانيا بدون إعالم مصمحة 
الضرائب و في ىذه الحالة تقوم مصالح المفتشية باإلجراءات الالزمة و المنصوص عمييا قانونا و ذلك 

 . جزاء تيربيا الضريبي،100%بفرض ضريبة تمقائية عمى ىذه الشركة مع تغريميا نسبة 
 : تقوم مصالح الضرائب بتقديرىا كما يمي(x)ولكي يتم معرفة نسبة الغرامة المالية لمشركة 

 حيث تفرض عمييا غرامة مالية (x) تمارس نفس نشاط الشركة (y)تقوم بمقارنتيا مع شركة أخرى و لتكون 
 من الضرائب مضافا (x) في المدة التي تيربت منيا الشركة (y)بقيمة الضرائب المسددة من طرف الشركة 

 .الييا قيمة الضريبة المفروضة عمييا
 :و لنوضح ذلك بالطريقة التالية

X : شيرا من تسديد الضرائب 12تيرب مدة  
Y :  دج من الضرائب خالل ىذه الفترة1000000سددت ما قيمتو 

 .دج1000000قيمة الضرائب+دج1000000تقوم مصمحة الضرائب بفرض غرامة مالية بقيمة
 .دج2000000= 1000000+100000

 . نوضح كيفية اقتطاع الضريبة لشركة: (2)مثال 
 و لقيام بعممية فرض الضرائب ليذه الشركة تقوم مصمحة الضرائب 100000 حققة رقم أعمال (x)شركة 
 :بما يمي

 % 17أوال احتساب الرسم عمى القيمة المضافة من رقم األعمال ىو 
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 دج17000=0.17*100000
  من رقم أعمال الشركة %20وبعد تحديد ربح الشركة و الذي ىو بنسبة 

 دج20000=0.2*100000
 .%24ب الضريبة عمى أرباح الشركات و يقدربحسا

 .دج4800=0.24*20000
 .دج21800=17000+4800ومنو تدفع الشركة 

  التهرب عن طريق تخفيض اإليرادات02:مثال
تعد ىذه الطريق األكثر لمتيرب من دفع الضريبة بحث يقوم المكمف بتخفيض الوعاء الضريبي أو 

التخمص من دفعيا كميا،و يتم تسجيل قيمة المبيعات بأقل من قيمتيا الحقيقية،مثال لما التجار يقومون بعممية 
البيع نقدا و بدون فاتورة أو بصكوك مما ىذا ال يترك أي أثر عمى عممية البيع ولنوضح ذلك أكثر في 

 :الجدول التالي
 مثال حالة تيرب بتخفيض اإليرادات: (05)جدول

 الوحدة دج
 العممية المصرح بيا العممية الحقيقية البيانات 
 7000.000 9000.000 المبيعات 

 6000.000 6000.000 سعر التكمفة
 1000.000 3000.000 الربح الصافي
 %20 35% ىامش الربح 
 .من إعداد الطالب بناءا عمى معمومات مقدمة من مديرية الضرائب:    المصدر

من خالل الجدول نالحظ أنو قام المكمف بتقديم تصريحات خاطئة لمصمحة الضرائب بحيث قام بتخفيض 
دج دون التخفيض من التكاليف و ىذا ما حقق لو ىامش ربح  صافي 1500.00حجم مبيعاتو بمبمغ قيمتو 

 .    ،كما توجد طرق أخرى يمجأ الييا المكمفون لمتخمص من دفع الضريبة15%يقدرب
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 .التيرب عن طريق تخفيض اإليرادات: (08)الشكل رقم 

 
 .(05)من إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدول رقم : المصدر

من خالل الشكل أعاله نالحظ العمميات الحقيقية اكبر من العمميات المصرح بيا، في قسم المبيعات أما 
سعر التكمفة فنجد أن العمميات الحقيقية و العمميات المصرح بيا متساوية، أما الربح الصافي فنجد تفاوت في 

بمعنى المكمف قام بتقديم تصريحات خاطئة  العمميات حيث أن العمميات الحقيقية تفوق العمميات المصرح بيا
 .لكي يتممص من دفع كل المستحقات الضريبية

  في الرقابة تصريحات الجبائيةعدد الممفات المدروسة:الثانيا المطمب

من بين أىم األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا الرقابة الجبائية استرجاع أكبر قدر من األموال من 
ا القدر مرتبط بعدد الممفات المدروسة، حيث أنو كمما زاد عدد الممفات المدروسة زادت ذالمتيربين، وه

 2014 إلى سنة 2011الحصيمة الضريبية، والجدول التالي يبين عدد الممفات المدروسة ما بين الفترة 

تطور عدد الممفات المدروسة : (06)جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011أنواع الرقابة 

التحقيق المحاسبي -1
التحقيق المعمق في مجمل -2

الوضعية الجبائية 
التحقيق المصوب في -3

المحاسبة 
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 .بمن إعداد الطالب بناءا عمى معمومات مقدمة من مديرية الضرائ: المصدر

 2014-2011تطور عدد الممفات المدروسة لمفتوة  :(09)الشكل رقم 

 

  .(06)الجدول رقم من إعداد الطالب بناءا عمى معطيات : المصدر

  الرقابة الجبائية  أنواع  أخد صورة عنشرح وا الجدول والتمثيل البياني  ذخالل هسنحاول من  
 .2014 إلى سنة 2011 من حيث عدد الممفات المدروسة ما بين الفترة بسكرةفي والية المطبقة 

اختالف في عدد  حيث أن ىناك اختالف من حيث عدد الممفات المدروسة مع اختالف السنوات وكذلك
. ه الممفات ونوعياذالممفات المدروسة من حيث الرقابة المطبقة عمى ه

 عدد الممفات المدروسة عن طريق التحقيق المحاسبي-1
 38 بمغت 2011 الممفات المدروسة في التحقيق المحاسبي سنة نالحظ عدد معطيات الجدولمن خالل 

 في عدد الممفات المدروسة عن طريق التحقيق تصاعدا ممحوظا فشيدت 2012 سنة  خاللممف، أما
ى الجيود المبذولة من ا راجع إلذ، وه2011عن سنة  %6.2بارتفاع  ممف أي 45المحاسبي حيث بمغ 

 عرفت فيو عدد الممفات المدروسة عن طريق التحقيق المحاسبي 2013أما سنة طرف إدارة الضرائب، 
وان المراقبين من حيث العدد، عا راجع إلى محدودية األذ، وه%2ا ضئيال مقارنة بالسنة السابقة بمغ انخفاض

ا من أجل التحكم ذه الميام حتم عمى اإلدارة الضريبية االكتفاء بعدد معين من الممفات، وهذين يقومون بوذوال
   .ه الممفاتذالجيد والدراسة الدقيقة لو

 من خالل معطيات الجدول :عدد الممفات المدروسة عن طريق التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية-2
 إلى غاية 2011نجد أن ىناك تقريبا توافق في عدد الممفات المدروسة عمى مر السنوات األربعة من سنة 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014

التحقيق المحاسبي

التحقيق المعمق

التحقيق المصوب



-  بسكرة-  دراسة حالة التهرب الضريبي المديرية الوالئية لمضرائبالفصل الثالث   

 

78 
 

 2011 ماعدا سنة 2014 ممفات سنة7 و2013 و2012ة ممفات سن05ا العدد ذ، حيث بمغ ه2014سنة 
ا ذي يبدو ضئيال وهذا النوع من الرقابة، أي أن ىناك استقرار من حيث العدد والذي لم يتم فيو برمجة هذوال

. ا النوع من الرقابةذيعود إلى حجم العمل والوقت والجيد الذي يتطمبو ه
عدد الممفات المدروسة عن طريق التحقيق المصوب في المحاسبة -3

حدث بموجب قانون المالية لسنة ، أوىو نوع جديد يضاف إلى أنواع الرقابة الجبائية لم يكن مطبقا من قبل
 . ب، لمدة شيرين الضرائأنواع بالضريبة لبعض ، و ىو محاسبة المكمفين2008

 عدد الممفات المدروسة عمى مر السنوات األربعة من توافقمن خالل معطيات الجدول نجد أن ىناك تقريبا 
 2013الى2011 ممفات عمى التوالي من سنة10 ا العددذ، حيث بمغ ه2014 إلى غاية سنة 2011سنة 

 .2014 ممف سنة 12حيث بمغ 
و كل ما سبق ذكره عمى أنواع التيرب المذكورين في الدراسة  إال ىناك توجد عدة أنواع لم نذكرىا في 

دراستنا لكن حاولنا إلمام المثالين و إسقاطو عمى الموضوع و تحصمنا عمى مدى تأثير التيرب الضريبي عمى 
الحصيمة الجبائية،حيث ارتأينا خالل الدراسة أن نسبة التيرب الضريبي ليا عالقة عكسية مع الحصيمة 

الضريبية كمما ينقص التيرب الضريبي تزداد الحصيمة الضريبية و العكس صحيح و أن ىناك عالقة بين 
نسبة التيرب الضريبي و الرقابة الجبائية أي كمما تعمل المصالح الضريبية عمى تطبيق الرقابة الجبائية 

تنخفض نسبة التيرب الضريبي و العكس صحيح ألي ىناك ارتباط بين الرقابة الجبائية عمى الحد  و التقميل 
 . من ظاىرة التيرب الضريبي

و قمنا بدراسة العالقة بين عدد الممفات المدروسة و مبالغ الحصيمة الضريبية لكل سنة لكي نتأكد ىل ىناك 
 . عالقة طردية بين زيادة عدد الممفات المدروسة والحصيمة الضريبية 

 وىذا حسب ما تبين لنا أن قيمة مبالغ الحصيمة الضريبية متغيرة  لسنة إلى أخرى فقد الحظنا انخفاض في 
 وكانت نسبة التيرب عالية، و ىذا راجع بصدد قمة مراقبة عدد الممفات من 2011الحصيمة الضريبية سنة 

طرف أعوان الرقابة، ولكن في السنوات األخرى زادت نسبة الحصيمة الضريبية و ىذا راجع إلى مدى قدرة  
أعوان الرقابة الجبائية في استعماليم األمثل ألدوات الرقابة الجبائية في تحصيل المبالغ من المتيربين من دفع 

 .الضريبة
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الحصيمة الضريبية  : الثالثالمطمب

حافظ عمى األموال العامة من الضياع، بإعادة استرجاع اكبر قدر من األموال لل الرقابة الجبائية، تسعى
المستحقة لمدولة، و التي بحوزة المتيربين من الضريبة و ليذا سوف نقدم جدول يبين مبالغ الحصيمة 

 :ا التطورذ سنة إلى أخرى والجدول التالي يبين همنالضريبة، 
 .الضريبية الحصيمة: (07)م الجدول رق

 دج:الوحدة

 المجموع 2014 2013 2012 2011 السنة
الحصيمة 
 الضريبية

8600811000 11102963000 10958771000 12266126000 114928671000 

 100 28.57 25.52 25.86 20.03 %النسب

 .ئبمن إعداد الطالب بناءا عمى معطيات مقدمة من مديرية الضرا: المصدر

 تطور الحصيمة الضريبية : (10)الشكل 

 

 .(07)معطيات الجدول رقم من إعداد الطمب بناءا عمى : المصدر

من خالل معطيات الجدول وكذلك التمثيل البياني التالي نجد أن التطور النسبي لمحصيمة الضريبية كان 
. متقاربا تقريبا بين الفترة المدروسة

-.ج.د 

2,000,000,000.00.ج.د 

4,000,000,000.00.ج.د 

6,000,000,000.00.ج.د 

8,000,000,000.00.ج.د 

10,000,000,000.00.ج.د 

12,000,000,000.00.ج.د 

14,000,000,000.00.ج.د 

2011 2012 2013 2014

الحصيلة الضريبية

الحصيلة الضريبية
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 زادت الحصيمة 2011/2012حيث أنو في الفترة ما بين ونالحظ أن الحصيمة الضريبة في تزايد مستمر 
 أي ىو معدل مقبول، و ىذا راجع لمرقابة التي تمارسيا مصمحة 2011عن مبمغ % 5.6الضريبة بنسبة 

 ثابتا أي تغير طفيف ونفس تقريبا كان لمحصيمة الضريبية 2013الضرائب، وبالتقريب لم يحدث تراجع سنة 
وىو معدل صغير % 3.6ي عرف زيادة بنسبة ذ وال2013/2014الحال مع التغير النسبي في الفترة ما بين 

و ىنا نالحظ أن نسبة الحصيمة الضريبية لوالية بسكرة في تصاعد مقبول  مقارنة من سنة إلى  ، مانوعا
ة، إال أن اإلجراءات لم تساىم بدرجة عالية بحيث تعتبر نسبة معتبرة و مقبول (2011/2014)أخرى بالتوالي 

 .لمحد من ظاىرة التيرب الضريبي
بعد كل الذي توصمنا لو من خالل الدراسة التي قمنا بيا، نجد أننا قمنا بدراسة ظاىرة التيرب الضريبي و 

.   الطرق التي يستعمميا المكمف لمتممص من دفع الضريبة
 التيرب الضريبي يؤثر عمى التخطيط االقتصادي الذي ييدف إلى الرقي والتنمية، كما نستطيع القول أن 

أنو يصبح سبيال من سبل التضميل وتشويو الحقائق وتقديم معمومات خاطئة حول النشاط الذي يقوم بو الممزم 
بالضريبة وأحيانا يمجأ إلى تغيير طبيعة المواد المستعممة في اإلنتاج عبر عدة آليات كالتظاىر بالخسارة، أو 

أنشطة اقتصادية تعرف إعفاءات ضريبية أو انخفاضا في األسعار الضريبية مما سيعيق  قد يتجو الممزم إلى
الوسيمة الجبائية لدى الدولة كأداة لتوجيو االقتصاد الوطني فالتيرب الضريبي إذن، لو تأثير سمبي عمى 

ويبقى عائقا يحول دون تحقيق  االقتطاعات الضريبية التي تحتل مكانة ىامة بالنسبة لمداخيل الميزانية العامة
الدور الذي تقوم بو الضريبة، نظرا إلفشالو كل أساليب إعادة التوازن االقتصادي فمثال نجد الحالة التي تتميز 

 . بيا الدورة االقتصادية بالتضخم
غير وكل ىذا حاولنا أن نعالج في موضوعنا التيرب الضريبي و تأثيره عمى الحصيمة الضريبية بصفة 

مباشرة بما أن ىذا األخير تذىب أموالو إلى تدعيم النشاط االقتصادي و االجتماعي لمدولة و تدعيم البنية 
كتعبيد الطرقات اإلنارة العمومية تقريب اإلدارة )التحتية كالتعميم و الصحة و السكن و الييئات العمومية 

 مما يضع الخزينة العمومية في عجز  لمدولةأي كل تيرب ضريبي يمس البنية التحتية (....لممواطن الخ
. لتغطية نفقاتيا

لكن بالرغم من المشاكل التي صادفناىا في جمع المعمومات واستحالة الحصول عمى الكثير من 
المعمومات منيا المبالغ المفصمة لمتصريحات كل ضريبة عمى حدى حتم عمينا التعامل مع ما ىو موجود ولو 

 .لأنيا كانت محدودة نوعا ما لكن ىذا ال ينفي الجيد المقدم إلنجاز ىذا العم



-  بسكرة-  دراسة حالة التهرب الضريبي المديرية الوالئية لمضرائبالفصل الثالث   

 

81 
 

:  خالصة الفصل

 أن نعالج -بسكرة- تمخيص في دراستنا حالة مديرية الضرائب لواليةحاولناومن خالل كل ما سبق ذكره 
حيث توصمنا إلى محدودية النتائج ، في موضوعنا التيرب الضريبي و تأثيره عمى الحصيمة الضريبية

 الحد من ظاىرة التيرب الضريبيالجبائية عمى المساىمة الفعالة في  المحققة، و قدرة الرقابة
يقاس دور الرقابة الجبائية بمدى تحقيقيا ألىدافيا وكذلك لحصيمتيا الجبائية، ومن خالل تشخيصنا لدور  

أن  الذي تتميز بو، وتبين لنا التأثيرالرقابة الجبائية في مكافحة ظاىرة التيرب الضريبي، اتضح لنا مدى 
 من خالل النتائج المحققة لمرد وديتيابعد تقييمنا التيرب الضريبي لو تأثير مباشر عمى الحصيمة الضريبية 

 المالية، إال أنيا مازالت بعيدة المر دودية في زيادة ة الرقابة الجبائيةعمى مر سنوات الدراسة، فرغم مساىم
المنتيجة و التي محورىا األساسي يكمن في محاربة آفة  عن الطموحات المعمنة في إطار السياسة الجبائية

. ا أساسا لعدة عوامل حالت دون وصوليا إلى أىدافياذالتيرب الضريبي، ويرجع ه
فالمشاكل التي يعاني منيا نظام الرقابة الجبائية من برمجة قميمة لممفات التحقيق مقارنة بعدد المكمفين 

.   الماليةمرد وديتيالك ساىمت بشكل أو بآخر في الحد من ذوضعف إمكانياتيا المادية والبشرية الموجية ل
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  خاتمة   

كيف يمكن لمتيرب الضريبي أن )من خالل بحثنا حاولنا اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة التي بين أيدينا 
 (؟وىل لو نفس التأثير عمى الحصيمة الضريبية لمديرية الضرائب لوالية بسكرة يؤثر عمى التحصيل الجبائي؟ 

بيذا توصمنا إلى أن مكافحة التيرب الضريبي ليس باآلمر اليين، نظرا لألشكال التي يتخذىا والتقنيات المتبعة  و
من طرف المكمفين في استعمال الطرق االحتيالية، ولمجابية التيرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تحمل 

المكمف لمجوء إلى مثل ىذه الظواىر،ألن إشكالية التيرب الضريبي ىي آفة اقتصادية أصبحت تشكل اىتمامات 
جميع الدول، وىذا ما قادنا إلى معالجة اإلشكالية عبر الفصول الثالثة لممذكرة باستخدام المنيج الوصفي و 

 .التحميمي، حيث قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصمين نظريين وآخر تطبيقي و المشار إليو في المقدمة العامة
وبعد كل من العرض النظري والتطبيقي سنحاول الوقوف عمى أىم النقاط التي تضمنيا البحث، حيث نجد أن 

ظاىرة التيرب الضريبي جريمة اقتصادية، والرقابة الجبائية من أنجع الوسائل لمحاربة التيرب إال أنيا تبقى 
وذلك بغرض .قاصرة وىذا لنقص الوسائل المادية والبشرية خاصة الكفاءات العميا في الميدان المحاسبي والقانوني

 . لمدولة الحفاظ عمى الحصيمة الضريبية لمخزينة العمومية، و لتحقيق األىداف االقتصادية و االجتماعية

 : نتائج البحث
 : عمى فصولو الثالثة توصمنا إلى النتائج التالية بعد معالجتنا و تحميمنا لمختمف جوانب الموضوع بناء

فيما يخص الضريبة تعتبر أحد المقومات األساسية لمسياسة المالية كأداة لمتدخل الغير مباشر لمحياة  -
 .االقتصادية، كما تتمتع بالمرونة و الحساسية و قدرة التأثير عمى الواقع االقتصادي و االجتماعي

 وجدنا أن القانون الجبائي يتيح مجموعة من الخيارات ال تعد إجبارية لممؤسسة من الناحية الجبائية مما سمح  -
لممكمفين بالضريبة تقديم تصريحات ضريبية فيذه تعتبر ثغرة من ثغرات القانون الجبائي يستطيع المكمف بالتحايل 

 .عمى اإلدارة الجبائية لمتممص من دفع الضريبة
ثمة عالقة تربط بين التيرب و الحصيمة الضريبية وىي عالقة عكسية إذ أن نقص التيرب الضريبي يؤدي إلى  -

 .رفع الحصيمة الضريبية والعكس صحيح
من الصعب قياس حجم ظاىرة التيّرب الضريبي، وذلك لطبيعتو السرية، حتى المناىج المقترحة في عممية  -

ر طرق وأنواع التيّرب و عجزىا، نتيجة النقائص التي تعرفيا من جية، ومن جية أخرى لتطح، اتضالتقدير
 .الضريبي
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يؤدي عدم االلتزام وإنَّ لمرقابة الجبائية مجموعة من اإلجراءات تضبط تدخل اإلدارة، وتحمي المكمفين بالضريبة،  -
 . مما يؤثر عمى الحصيمة الضريبيةبيا إلى بطالن الرقابة الجبائية

إنَّ المشاكل التي يعاني منيا نظام الرقابة الجبائية كالبرمجة القميمة لممفات التحقيق، مقارنة بعدد المكمفين،  -
وضعف اإلمكانيات البشرية في غياب العناصر المؤىمة والقادرة عمى القيام بما أوكل إلييا بدرجة عالية من 

 .الجودة

 :اختبار الفرضيات

 أي طبيعة التيرب الضريبي اتفق رجال الجباية بأن التيرب الضريبي ىو تممص المكمف من دفع الضريبة -
متعمقة بالكيفية التي يتم من خالليا التخمص من دفع المستحقات الجبائية، و ىذا إما بالغش أو التجنب 

 .أي يستعمل المكمف جميع الطرق لمتخمص من دفع الضريبة. الضريبي
كما تبين لنا أن التيرب الضريبي لو عدة أشكال كما يترتب عنو عدة أثار سمبية خاصة من الناحية المالية  -

واالقتصادية و االجتماعية، لذلك عمى كل األنظمة الجبائية تعمل عمى مكافحة ىذه الظاىرة و التقميل من حدتيا 
 .و تجنب أثارىا

لذا يجب عمى الدولة أن ...لمتيرب الضريبي عدة آثار سمبية تحدثيا عمى جميع النواحي، اقتصاديا، اجتماعيا -
تسعى لمحد من ىذه الظاىرة، وذلك من خالل معالجة مسبباتيا الرئيسية عمى األقل، باالعتماد عمى وسائل 

 .معالجة مرنة ومالئمة ذات طابع وقائي، حتى تسمح بالتخفيف منيا بالتقميص التدريجي لمسبباتيا
من خالل تحميل اإلحصائيات تبين لنا أن الرقابة الجبائية وسيمة لمتأكد من صحة وسالمة المعمومات المدلى  -

 .بيا في تصريحات المكمفين بحيث تعتبر أحد الوسائل الناجعة لكبح ظاىرة التيرب الضريبي

 :االقتراحات و التوصيات

:  عمى النتائج التي توصمنا إلييا تمكنا من وضع االقتراحات والتوصيات التالية
إعادة النظر في الثغرات التي يتيحيا النظام الضريبي، ومحاولة إيجاد إطار قانوني ينظميا، وضرورة إيجاد  -

. صيغ قانونية جديدة لكل الطرق واألساليب المستحدثة التي يتم استخداميا لمتيرب من الضريبة
يجب تشكيل لجنة تيتم بتقدير ظاىرة التيّرب الضريبي، وىذا عن طريق إشراك مصالح من إدارة الضرائب،  -

  .ومصالح الديوان الوطني لإلحصائيات بغية تقدير واقعي لمظاىرة، التخاذ اإلجراءات الضرورية
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حتى تكون لدييم ثقافة مجتمعية ترتكز عمى  المجتمعات لدى الممولين و في يجب نشر الوعي الضريبي  –
أىمية الضرائب في التنمية االقتصادية، وىذا من خالل االستعانة بكافة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 

  .هومستجدا توالنشرات الدورية، وكذلك تنظيم ممتقيات حول النظام الضريبي 
تحسين العالقة بين اإلدارة الجبائية والمكمفين بالضريبة وذلك بنشر الوعي الضريبي لدى المكمفين حتى تكون  –

لدييم ثقافة ضريبية ترتكز عمى أىمية الضرائب في التنمية االقتصادية وذلك بتنظيم ممتقيات واجتماعات حول 
 .  الظاىرةىذه
بما أن ظاىرة التيرب الضريبي تعتبر جريمة اقتصادية يجب التنفيذ الصارم لمرتكبي المخالفات الجبائية و  –

 .الجنائية المسمطة عمى المتيربين من دفع الضريبة 
    تحسين الموارد واإلمكانيات البشرية إلدارة الرقابة الجبائية عن طريق رفع كفاءة أعوان الرقابة -

 .الجبائية بتكوين متخصصين في ىذا المجال
التنسيق مابين اإلدارات واستخدام اإلعالم اآللي وشبكة خاصة بين المكمفين و إدارة الضرائب بغرض تسجيل  -

 .كل عممية تتم بين التجار، لتسييل عممية المراقبة المحاسبية
 :آفاق الدراسة

 إيراداتيا عمى والسيطرة الضبط كيفية في الدول ىاتواجو تياإلشكاليات ال رأكب من اإلداري الفساد ظاىرة تعد -
 إلى يدخل لن سوف الضريبية الحصيمة من بو اليستيان جزء أن يعني الظاىرة ىذه انتشار أن إذ الضرائب، من

 . واالقتصادية واالجتماعية المالية فاألىدا من جممة تحقيقمراعاة ىذا الجانب ل وبالتالي العامة الموازنة
في بحثي ىذا لم أركز عمى كيف تتم عممية احتساب التيرب عمى المستوى الوالئي لذلك أنصح الباحثون  -

 .القادمون بالتركيز عمى ىذا الجانب، و إسقاطو عمى المستوى الوطني
وفي األخير ال يجدر القول بأننا أحطنا بكل جوانب الموضوع وىذا راجع إما لعجزنا وضعفنا الذي ال يخمو منو 

 الضرائب أو لمطمبة من إلدارةأي جيد بشري رغم ذلك فإننا نعتبر ىذا البحث محاولة إلعطاء قيمة مضافة سواء 
 . خالل االستفادة منو في دراساتيم المستقبمية

 

 .       تم بحمد اهلل
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