


 
 
 
 
 

 
 
 



  

  :قال اهللا تعالى

  "تكفرون ال و لي شكرواا و أذكركم فاذكروني"

  " لئن شكرتم ألزیدنكم" 

  العظیم اهللا قصد

وأنارالصمد الذي سدد خطانا  األحدالحمد والشكر أوال لمبدع الكون سبحانه وتعالى   

هذا العمل والصالة والسالم على أفضل مبعوث للعالمین  إتمامسبیلنا ویسر لنا    

.والمرسلین األنبیاءمحمد خاتم   

  أتقدم أنإال  يان العرفان والفضل والجمیل من خصال الكرام، اعتبارا من هذا ال یسعن

خص بالذكراالمذكرة و هذه ید العون النجاز  يوقدم ل يبجزیل الشكر إلى كل من ساعدن  

الثقة للمضي يعلي ومنحن باإلشرافقام  الذيالمشرف عادل رزیق  األستاذ    

.القیمة إرشاداتهبقدما إلتمامها    

  في انجاز هذا العمل خاصة  يشكر إلى جمیع من ساهم معال أقدمكما 

  لوالیة بسكرة عمال مفتشیة الضرائب

 هذا إنجاز في بعید من أو قریب من ساهم من كل إلى تقدیري و شكري كل أوجه أن أنسى أن دون

  .صادقة ابتسامة أو مشجعة طیبة بكلمة لو العمل و

 .واهللا ولي التوفیق
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  اإلھـــــــــــــــداء

 :العمل ھذا أھدي

 ..رحمھ هللا العزیزأبي  إلى -

 .هللا حفظھا العزیزة أمي إلى -

  .وأخواتي إخواني العائلة، أفراد كل إلى -

 .جمیع األھل واألقارب  إلى -

 .واألصدقاء األحباب كل إلى -

 .یوم من األیام في عرفتھ من كل إلى -

  .والنصح المساعدة ید لي قدم من كل إلى -

 
  

  عبد الغفور              



 أ 
 

  ةـــدمــمق

  مدخل عام للموضوع

التوازن بین القطاعات  إلحداثتلعب الدولة دورا هاما من الناحیة االقتصادیة   

االقتصادیة و حمایة بعض المؤسسات التي لها دور كبیر في االقتصاد و ذلك باستعمال 

هذا عن طریق " المجتمع االقتصادي و المجتمع االجتماعي" سیاسة جبائیة تحمي بها الطرفین 

االستیراد طیلة  التقلیل من فجوة المواد المالیة التي تعاني منها الجزائر كدولة و نتیجة لمنهج

البترول و النفط من جهة ثانیة و جدت نفسها  أسعارثالثة عقود من الزمن من جهة و انهیار 

التوجه نحو سیاسات مالیة بدیلة عن تلك التي اعتادت علیها لتحقق التوازن  إلىمضطرة 

  . االقتصادي 

ي أهمیة كبیرة تول األخرىلهذا نجد أن الدولة الجزائریة على غرار العدید من الدول   

استقرارا و دوما مما أدى إلى االهتمام بها كونها للضرائب كونها بمثابة وسیلة تمویلیة أكثر 

تحولت من أداة تمویلیة محضة إلى أداة متعددة األدوار لذلك لجأت الدول على اختالف نهجها 

ضرائب االقتصادي و أنظمتها السیاسیة إلى إصدار تشریعات و تنظیمات موضوعها فرص ال

على األفراد نتیجة قیامهم بنشاط معین سواء كانوا عاملین لدى الدولة او یمارسون مهن حرة مما 

یحافظ على وفرة الجبایة لخزینة الدولة مع تحقیق العدالة و عدم زیادة العبء الضریبي على 

  . المكلفین 

یأخذ على عاتقه و على هذا األساس یحاول المشرع الجزائري دوما أن یجد نظاما جبائیا   

   همة الجبایة العادیة في تغذیة الخزینة حیث قام المشرع الجزائرياتطویر دور و مس

بتعدیالت و إصالحات جذریة للنظام الجبائي القدیم و ما كان یمیزه من تعقید و كثرة أنواع 

ن الضریبي بی الضرائب و متعدد األوعیة الضریبیة األمر الذي أدى إلى ظهور بوادر التهرب

  .أوساط المكلفین بها

تفشت و تعددت صورها عبر الزمن  أنها إالقدیمة و بالرغم من كون ظاهرة التهرب الضریبي 

سواء حیث الوسائل أو األسالیب المعتمدة لتشهد في اآلونة األخیرة أبعادا خطیرة فهي ال تقتصر 
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عالمیة لصیقة على منطقة جغرافیة محددة و ال على فترة زمنیة معینة بل أصبحت ظاهرة 

ودلیلنا في ذلك ما نطالعه كل یوم في وسائل اإلعالم  األخیرةبالضرائب حیثما وجدت هذه 

 األبعادبالظاهرة من خالل توضیح  أكثرتحتم علینا االهتمام من أرقام مذهلة خاصة الجرائد 

یه الحقیقیة لها و تحلیل مختلف جوانبها عن طریق تشخیص أسبابها التي من أبرزها ما تحو 

المكلف للتهرب من الضریبة األمر الذي  إلیهاالنصوص التشریعیة من ثغرات و تعقیدات یلجأ 

و إجراءات صارمة و بصفة استجواب مكافحة هذه الظاهرة من خالل اعتماد آلیات  إلىأدى 

مستمرة و البحث عن میكانیزمات عملیة من شأنها التخفیف من حدتها على كل المستویات من 

تشریع و إدارة و مكلف و ربط تعامالتها مع إدارات و جهات أخرى على غرار وضع أجهزة 

لجبائیة مختصة في مكافحة التهرب الضریبي و المتجسدة في إنشاء مدیریات خاصة بالرقابة ا

 . الوالئیة منها و الجهویة 

 :البحثأهمیة 

 و انتشارها بشكل مذهل یؤدي إلى حرمان الخزینة العمومیة و التهرب الضریبي ظاهرة إن تفاقم

ظاهرة إال أنها تبقى ال هذه  رغم كل اإلجراءات الردعیة المتبعة من طرف الدولة للحد من

یة البحث في كل حالة  لها صلة بهذه الظاهرة متفشیة بصورة ملفتة لالنتباه وهنا تكمن أهم

     لذلك ارتأینا توضیح األبعاد الحقیقیة لهذه الظاهرة ،  . لتشخیص الداء ومحاولة إیجاد الدواء

و تشخیص أسبابها التي من أهمها ما تحویه النصوص التشریعیة من ثغرات و تعقیدات و التي 

  .یرى بأنها عبء بسبب قلة وعیه الضریبيیستغلها المكلف للتهرب من الضریبة التي 

  :البحث أهداف

       اإلقتصادیة  تأثرها بالتطورات  التهرب الضریبي ومدى  محاولة تسلیط الضوء على ظاهرة 

و المالیة واإلجتماعیة من خالل إبراز الوسائل المسطرة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة   

و بالتالي تقدیم ا یتمیز به من خصوصیات و ممیزات في ظل اإلصالح الضریبي القائم وم

  .نظرة شاملة وعامة حول موصوع البحث
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  :المنهج المتبع

سوف نعتمد في دراستنا على المنهجین الوصفي والتحلیلي نظرا لما یقومان به من مسح كامل 

أسبابها بتداء من مفهومها إلى أنواعها و إوشامل لكل ما یتعلق بظاهرة التهرب الضریبي 

  .وطرقها وآثارها وصوال إلى طرق مكافحتها

  :اإلشكالیة

  :التاليیمكن تحدید إشكالیة البحث و طرح التساؤل 

رساء آلیات فعالة للحد من التهرب الضریبي حتى نجعل الضریبة تلعب دورها إكیف یمكن 

  ؟ ساسي في تمویل الخزینة العامةاأل

  :خطة البحث

  مقدمة  -

  النظریة للضریبة و التهرب الضریبياالسس : الفصل األول -

  الضریبةحول عمومیات : المبحث األول -

  الضریبة و خصائص مفهوم: االول المطلب -

 القواعد االساسیة لفرض الضریبة :الثاني المطلب -

 انواع الضریبة اهداف و: الثالث المطلب -

 دور الضریبة في االقتصاد الوطني :المطلب الرابع -

 التهرب الضریبي في الجزائرماهیة  :  المبحث الثاني -

 التهرب الضریبي في الجزائر و اشكال  مفهوم: المطلب االول -

 التهرب الضریبي في الجزائر اسباب و طرق :الثاني المطلب  -

 التهرب الضریبي في الجزائر انواع :المطلب الثالث  -

 التهرب الضریبي في الجزائر آثار:المطلب الرابع  -

 التهرب الضریبي في الجزائرالطرق المتبعة في مكافحة : الفصل الثاني -



 د 
 

 الوسائل الوقائیة  : المبحث االول -

 تحسین فعالیة النظام الضریبي : المطلب االول -

 تحسین العالقة بین االدارة و المكلف : المطلب الثاني -

 تحسین الجهاز اإلداري الضریبي :المطلب الثالث -

 الوسائل الرقابیة:  المبحث الثاني -

 الجبائیةالرقابة : المطلب االول -

 التنسیق بین االدارات :المطلب الثاني -

 الجهاز االداري المكلف بالرقابة الجبائیة :المطلب الثالث -

 الوسائل الردعیة: المبحث الثالث -

  العقوبات المترتبة على التهرب الضریبي : المطلب االول -

 الضریبيالتدابیر الجدیدة في مكافحة التهرب : الثاني المطلب -

 و مقترحات تحسینه مكافحة التهرب الضریبيحدود جهاز : الثالثالمطلب  -

  الخاتمة -



  

  

  

  

 
 

  

  

 
 
 

          

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  النظرية للضريبة    األســـس  

 يـــريبــــو التهرب الض



  

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

الطرق المتبعة لمكافحة التهرب  

 الضريبي في الجزائر



  2015/2016دفعة 
 

  ةـــة الشعبیـــراطیــة الدیمقـــریـة الجزائـــالجمهوری
  رةـــد خیضر بسكــة محمــجامع

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
  وقــم الحقــقس

  
  
  
  
  

  

  :وعــــالموض                                              
    

  

  مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة 

  إداريتخصص قانون 

  

  

  

  

  

 
 

  

آلیات مكافحة التهرب الضریبي 

   في التشریع الجزائري
 

  من إعداد الطالب 

  عبد الغفور هالیلي 

   :االستاذتحت إشراف 

 عادل رزیق        
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  :المبحث األول عمومیات حول الضریبة

، منذ أن وجد اإلنسـان علـى شـكل مجتمـع، وجـدت معـه الضـریبة واختلـف دورهـا مـن فتـرة إلـي أخـرى

والتـي هـي  الحدیثـةدور بارز في توجیه النشاطات االقتصـادیة فـي المجتمعـات  باحتواءأخذت  حیث

تعتبــر أداة مــن أدوات السیاســة المالیــة فلــم یعــد یقتصــر دورهــا علــى  أنهــاوبمــا .الدولــةمــن أهــم مــوارد 

أهــدافها لتشــمل أهــداف اقتصــادیة واجتماعیــة أخــرى،و بالتــالي  توســعتتحقیــق الهــدف المــالي ، بــل 

  .یر الرفاهیة لألفرادتوف إليالتي تسعى الدولة من خاللها  مشاریع جدیدةالمساهمة في تحقیق 

  :أهمهاعدة تساؤالت تتعلق بها  إلى اإلشارةومن هذا المنطلق یمكن بنا 

 . )تعریفها، وٕابراز مبادئها العامة، وأهم خصائصها، وكذلك أنواعها، وأهدافها، و آثارها(

  :الضریبةتعریف و خصائص  :األولالمطلب  

  :الضریبةتعریف  :األولالفرع 

  :لغةتعریف الضریبة أوال 

وفـي حـدیث الحجـام .الضریبة التي تؤخذ في األرصاد والجزیة ونحوها،ومنه ضـریبة العبـد وهـي غلتـه

ما یؤدى العبد إلـي سـیده مـن الخـراج المقـرر علیـه،وهي فعلیـة بمعنـى :كم ضریبتك؟ ومنه الضریبة :

كــم :یقــال.ضــرائبومنــه حــدیث اإلمــاء األتــي كــان علــیهن لمــوالیهن .مفعولــة ، وتجمــع علــى ضــرائب

وضــرب . وهــي وظــائف الخــارج علیهــا ,ضــرائب األرضــین: ضــریبة عبــدك فــي كــل شهر؟والضــرائب

  .الضریبة:سم إلأوجبها علیه بالتأجیل وا:تاوة ضرباإلعلي العبد ا

یفرض على الملك والعمل والدخل للدولـة،  وجاء في المعجم الوسیط في معنى الضریبة لغة بأنها ما

  1.  نین واألحوالوتختلف باختالف القوا

 

  

 

  

                                                             

،الطبعة 2004جمال مراد حلمي،مكتبة الشروق الدولیة،مصر،- أحمد حامد حسین- الوسیط،إشراف شوقي ضیفالمعجم  1

  .537،ص4
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  :تعریف الضریبةِ اصطالًحاثانیا 

و           قتصـادي إلفـي تعـریفهم للضـریبة بسـبب تطـور الفكـر ا القـانونیوناختلـف المفكـرون 

جتمـــاعي والسیاســـي وقـــد فســـر الفكـــر التقلیـــدي فـــرض الضـــریبة مـــن قبـــل الدولـــة علـــى المـــواطنین إلا

بـالرجوع إلــي فكــرة المنفعــة التــي تعـود علــي األفــراد مــن الخــدمات العامـة التــي تقــدمها الدولــة كــالتعلیم 

 جتمــاعي هــو الــذي طــرح هــذا الــرأي حیــث قــال بأنهــاإلوالصــحة وغیرهــا، وكــان صــاحب فكــرة العقــد ا

  عقد ضمني یتم بین األفراد من جهة و الدولة من (

جهة أخرى یلتزم بمقتضـاه األفـراد بتقـدیم الضـرائب وتلتـزم الدولـة مـن جانبهـا بتحقیـق منفعـتهم العامـة 

  1)في شتى المیادین

  ׃ووردت تعار یف عدیدة نذكر منها مایلي

 2»الدولة جبًرا من ألفراد دون مقابل بهدف تحقیق مصلحة عامة ، تأخذهالضریبة اقتطاع مالي« .1

الضــریبة فریضــة إلزامیــة تحــددها الدولــة و یلتــزم الممــول بهــا بــال مقابــل تمكینــا للدولــة فــي القیــام « .2

 3»بتحقیق أهداف المجتمع

بصـورة الضریبة فریضة مالیة یدفعها الفرد جبًرا إلي الدولـة أو إحـدى الهیئـات العامـة المحلیـة ، « .3

نهائیــة ، مســاهمة منــه فــي التكــالیف و األعبــاء العامــة ، دون أن یعــود علیــه نفــع خــاص مقابــل دفــع 

 4الضریبة

هي فریضة مالیة یدفعها الفرد جبًرا إلي الدولة مساهمة منه في التكالیف و األعباء العامة « .4

ة من تحقیق أهدافها بصفة نهائیة، دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة ولتمكین الدول

 5»االقتصادیة و االجتماعیة

                                                             

 .13،ص2000،عمان ، دار الصفاء للنشر والتوزیع ،المحاسبة الضریبیة:عبد الحلیم كراجة،هیثم العبادي 1

 .57ص،2006الثقافة للنشر و التوزیع ، ، الجزائر،دارالمالیة العامة والتشریع الضریبي:أعاد حمود القیسي 2

 .1150،ص2000،مراكز اإلسكندریة للكتاب،اإلسكندریة،مبادئ المالیة العامة:حامد عبد المجید دراز  3

 .176،ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، اقتصادیات المالیة العامة:محمد عباس محرزي 4

 .14عبد الحلیم كراجة،مرجع سابق،ص 5
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یجبـر األفـراد -تتمثل الضریبة في مساهمة تأخذ في صورة عینیـة أو نقدیـة وهـو الوضـع األغلـب« .5

ذا كـانوا یسـتفیدون ٳسواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین على تقدیمها للدولة بغض النظـر عمـا 

دولــة وعــن درجــة اســتفادتهم مــن الخــدمات وهــي تفــّرض أم ال مــن الخــدمات العامــة التــي تقــوم بهــا ال

  1»علیهم تحقیقا ألغراض مالیة وسیاسیة واقتصادیة و اجتماعیة 

 خصائص الضریبة : الفرع الثاني 

  : التعاریف المقدمة یمكن تحدید خصائص الضریبة فیما یلي مختلفانطالقا من 

 :الضریبة فریضة نقدیةأوال 

العصـــر الحـــدیث فـــي صـــورة نقدیـــة تماشـــیا مـــع مقتضـــیات النظـــام فـــي الغالـــب تـــدفع الضـــریبة فـــي "

االقتصـــادي ككـــل بـــالنظر إلـــى أن كـــل المعـــامالت أصـــبحت تقـــوم علـــى اســـتخدام النقـــود ســـواء فـــي 

القطاعـات العامـة أو الخاصـة ومـا دامـت النفقـات العامـة تـتم فـي صـورة نقدیـة فـإن اإلیـرادات العامـة 

   )2(."بالنقودبما فیها الضرائب البد  أن تحصل كذلك 

حیــــــث أصــــــبح نظــــــام الضــــــرائب العینیــــــة ال یــــــتالءم واالحتیاجــــــات  االقتصــــــادیة الضــــــخمة للدولــــــة "

  )3(.الحدیثة

امـــا فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة حالیـــا فقـــد اختلـــف الوضـــع مـــن خـــالل ان النقـــود اصـــبحت مـــن اهـــم 

الضــرائب فــي شــكل وســائل التعامــل االساســیة و االكثــر شــیوعا و تــداوال ممــا ینبنــي علیــه ان تــدفع 

  .نقدي

 :الضریبة فریضة إلزامیةثانیا 

فیـه إلـى اختیـار األفـراد أو األشـخاص المفروضـة  المشاركةاختیاري یترك أمر  وبما انها لیست دفع"

وضـــع نظامهـــا  مـــن ثـــمالدولـــة و  علـــیهم بـــل تـــدفع جبـــرا باعتبارهـــا عمـــال مـــن الســـیادة التـــي تتمتـــع بهـــا

نفــاق أو التفــاوض مــع األفــراد فــاألفراد ملزمــون بــدفع الضــرائب القــانوني دون أن یكــون ذلــك محــال لإل

                                                             

  .219،220،ص2001،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى،4،الجزءمبادئ االقتصاد السیاسي:محمد دویدار 1 

  .151، ص1992لبنان،  ، دار النهضة العربیة، بیروتأساسیات المالیة العامةعادل أحمد حشیش،   )2(

  .89، ص2003العلوم، عنابة ، دار المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العال،   )3(
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و فـي حالـة امتنـاع االفـراد عـن آدائهـا تعمـد الدولـة الـى اجـراءات قانونیـة مـن ء قبلوا أو لـم یقبلـوا سوا

  )1(." شانها القیام بالتحصیل

 :الضریبة تدفع بصورة نهائیةثالثا 

أن  یلتـزم بدفعـه االفـراد الـى الدولـة یكـون بصـفة نهائیـة اي و المقصود به ان مقدار الضـریبة التـي "

الدولــة ال تلتــزم بــرد قیمتهــا لهــم أو تعویضــهم إیاهــا وبــذلك تختلــف الضــریبة عــن الغــرض العــام التــي 

مبلـــغ االصـــل العـــام التـــابع للوعـــاء یـــه كمـــا تلتـــزم بـــدفع فوائـــد عـــن تلتـــزم الدولـــة بـــرده إلـــى المكتتبـــین ف

  )2(."الضریبي الخاص به

 :الضریبة تدفع بدون مقابلرابعا 

هــذا ال ینفــي أن الفــرد  فــي حــین انیقــوم المكلــف بــدفع الضــریبة دون أن یحصــل علــى نفــع خــاص "

ینتفـــع بالخـــدمات التـــي تقـــدمها الدولـــة بواســـطة المرافـــق العامـــة المختلفـــة باعتبـــاره فـــردا فـــي الجماعـــة 

أنـه وال یمكـن النظـر إلـى مـدى انتفـاع  المیـزةلضـرائب ویترتـب علـى هـذه مكلف بدفع اولیس باعتباره 

الفرد بالخدمات العامة لتقدیر مقدار الضریبة التي یتعین علیه دفعها بـل ینظـر إلـى مـدى قـدرة الفـرد 

  )3(."العامة لتقدیر مبلغ الضریبة  على تحمل األعباء

 :الضریبة تهدف إلى تحقیق النفع العامخامسا 

لتوفیر األموال الالزمـة لتغطیـة النفقـات العامـة ولقـد ظـل  عرفت الضریبة في بادئ األمر انه وسیلة"

  )4(".األفراد حتى وقت قریب ال یرون للضریبة من هدف سوى هذا الهدف المالي

لتــوفیر األمــوال الالزمــة  اداة هــاب رأیهــم أنهــم یــرون فــي الضــریبة انالكالســیكیون وحســ فالقــانونیون"

والكافیة لتغطیة النفقات العامـة مـن دون أن یكـون لهـذه الوسـیلة أي تـأثیر فـي األوضـاع االقتصـادیة 

  )5(."و السیاسیة على اختالف نظم المجتمعات واالجتماعیة

                                                             

  .105، ص1994، منشورات الجامعة المفتوحة، مبادئ المالیة العامةمنصور میالد یونس،   )1(

  .17، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  )2(

  .119، ص1999، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، أصول الفن المالي لالقتصاد العامعادل أحمد حشیش،   )3(

  .121ص ،مرجع سابق، المجید نزار حامد عبد )4(

  .57، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، المالیة العامةفوزي عطوي،   )5(
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ان التشــریع القــانوني الحــدیث عمــد الــى ایضــاح صــورة اخــرى و هــي ان الضــریبة مــن شــأنها ان  إال"

في االوضاع االقتصادیة و االجتماعیة و بالتالي انكـار حیـاد الضـریبة فـي كـل مـا هـو موجـود تؤثر 

  )1(."من قوانین و تشریعات معمول بها

  لفرض و تحصیل الضریبة  األساسیةالقواعد : المطلب الثاني 

  لفرض الضریبة  األساسیةالقواعد :  األولالفرع 

بالغ األهمیة، وتظهر أهمیة القواعد التقنیة هذه أثناء سـن  تعتبر قواعد ألن الضریبة تعد موردا مالیا

  :التشریع الضریبي الذي یتم إعداده من قبل السلطة المختصة و یجب مراعاة القواعد التالیة

ة االقتصـاد فـي النفقـات قاعد )3.  العدالة و المساواة قاعدة) 2.   المالئمة في التحصیل قاعدة) 1

  .قاعدة الیقین )4.  الجبائیة

   قاعدة المالئمة في التحصیل :أوال 

 من دفعها في حالة یسره المكلفبمعنى تالءم میعاد التحصیل ومیعاد تحقیق اإلیرادات لیتمكن 

مالي، دون أن یكون على عاتق الخزینة أي تأخر أو اضطراب في تحصیل األموال للخزینة ال

  2:اآلتیةالعامة للدولة ویجب األخذ باالعتبارات 

الضــریبة علــى األجــور والرواتــب تحصــیلها یكــون عــن طریــق االقتطــاع مــن المصــدر أي الــدخل  .1

  .حتى ال یشعر العامل بها أثناء الدفع

ال یشعر بوقوعها لهذا یتم تحصیلها وقت الشراء  فالمكلف: فیما یخص الضرائب غیر المباشرة . .2

التخدیر "ثمن في الغالب وهذا ما یسمى وهو الوقت المناسب لتحصیلها فالضریبة تعد جزء من ال

 ".الضریبي

أن ینظر إلى مدیني الضرائب و السیما المعسرین بعین االهتمام والبحث عن األسباب في تراكم  .3

 .دیون الضریبة وعدم سدادها

إتباع مبدأ التقسیط على فترات یتماشى مع فترات السیولة النقدیة المتوفرة للممول من أجل دفع  .4

 .تعب الضریبة دون

                                                             

  .119، صنفس المرجع السابق  فوزي عطوي،)1(
 .46، ص 1992، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "المالیة العامة"حسین مصطفى حسین،  2
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  قاعدة العدالة والمساواة: ثانیا

، المالیةقدرته  یقصد بهذه القاعدة توزیع العبء المالي العام على كل أفراد المجتمع كل حسب  

ویتطلب هذا مالئمة الضریبة لنوع وعائدها وتقدیر اإلعفاءات المناسبة في الحاالت االجتماعیة 

  1.الضریبة ووحدتها كذلكولتحقیق مبدأ العدالة یشترط توفر العمومیة في 

درته وبما یتناسب یجب أن تكون الضرائب عادلة من حیث مساهمة المكلفین بدفعها كل حسب مق

وقد یتم إعفاء المعدومین منهم وبذلك تتحقق المساواة بین رعایا المجتمع حسب  مع حجم دخله،

  .2آدم سمیث

كل المواطنین :"1996من الدستور  64و قد بین المشرع الجزائري ذلك في ما نصت علیه المادة 

متساوون في آداء الضریبة،ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب 

  3".قدرته الضریبیة

ویقصد بها أن تكون النفقات الخاصة باإلجراءات  قاعدة االقتصاد في النفقات الجبائیة : :ثالثا

المنوط لهم التقدیر والربط والحجز والتحصیل قد تزید األعمال اإلداریة أقل، ففي حال كثرة الموظفین 

االقتصاد في النفقات یكون عن طریق عدة وسائل و  المالیة التي قد تفوق فیه قیمة الضریبة المحصلة

:ومنها  

  .التقشف في الوسائل المادیة.1

.حسن تسییر اإلدارة الجبائیة. 2  

.السیطرة على العامل البشري المكلف بذلك. 3  

یجب أن تحصل كل ضریبة بطریقة تجعل أقل حجم ممكن من النقود یخرج من أیدي الشعب مقارنة 

.4بما یجب أن یرد إلى الخزینة العمومیة  

   قاعدة الیقین: رابعا

أن یكـون  بمعنى أن تكون الضریبة واضحة من حیث المقدار وموعد الـدفع وكیفیـة الـدفع فـال یصـلح

  تناقض في مقدار التحصیل الضریبي حتى ال یقع المكلف في كما ذكرالمكلف مغیبا 

                                                             

 .21، ص2003، دار الثقافة للنشر و التوزیع، االردن،"المالیة العامة و التشریع المالي"محمد جمال ذنیبات   1
 .20، ص 1999، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، "المالیة العامة"طارق الحاج،  2

 .15،ص1996دیسمبر  8الموافق لـ 1417رجب  27المؤرخ  76،الجریدة الرسمیة رقم 64المادة  3

 .24،ص2004،دار هومة للنشر و التوزیع،،إقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي 4
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 .سواء من حیث المقدار او الزمن المحدد لها

كل هذا من أجل رفع التظلم عن الممول وعـدم تـرك فرصـة للتعسـف فـي تقـدیر الضـریبة أو اإلسـاءة 

  .في استعمال السلطة من قبل اإلدارة المختصة إقلیمیا

  :ر الشروط التالیةویقتضي تطبیق هذه القاعدة توف

ضرورة توفیر الثبات و االستقرار للنظام الجبائي لتتمكن اإلدارة مـن إعـالم الممـولین والتقلیـل مـن  .1

 .في اطار تنفیذ السیاسة العامة للدولة مضایقة المكلف أو حدوث خلل للنشاط االقتصادي

كــل اجتهــاد  ة وواضــحة وغنیــة عــنیجــب أن تكــون األعمــال التحضــیریة للتشــریع الضــریبي مفصــل .2

 .او تأویل من طرف الكلف

ضـــرورة وضـــوح النصـــوص التشـــریعیة والتنظیمیـــة التـــي تســـهل تطبیـــق الضـــریبة وتحصـــیلها وفهـــم  .3

 .مدلولها من طرف الممول

ـــــین واإلدارة، وٕاشـــــعارهم   .4 ـــــین المكلف ـــــب وجهـــــات النظـــــر ب ـــــة لتقری ـــــوفیر وســـــائل اإلعـــــالم والدعای ت

 .ماذج البسیطة والمنشورات والملصقاتباإلجراءات الجبائیة الجدیدة مثل إعداد الن

إذا تلعب وسائل اإلعالم المرئیة والالمرئیة دورا بالغ األهمیـة فـي إنعـاش االقتصـاد وتحقیـق مـداخیل 

 .أكثر

  لتحصیل الضریبة  األساسیةالقواعد : الفرع الثاني 

الضـریبة مـن المكلفـین یقصد بقواعد تحصـیل الضـریبة القواعـد القانونیـة التـي حـددها المشـرع لجبایـة 

  :إلى خزینة الدولة، وتثیر عملیة تحصیل الضریبة عدة نقاط أساسیة منها

  .الواقعة المنشئة للضریبة -

  .التحصیل طرق  -

  .التحصیل ضمانات -

  .التحصیل جهة -

 .التحصیلد مواعی -
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  الواقعة المنشئة للضریبة :أوال

كـل بلـد وتعنـي الواقعـة المنشـئة للضـریبة  فـيالتشـریعات  تختلف الواقعة المنشـئة للضـریبة بـاختالف 

  .لة على الضریبة من المكلف بهاالتصرف الموجب لحصول الدو 

تتمثــل الواقعــة : وفیمــا یتعلــق بالضــرائب المباشــرة نجــد أن الضــریبة علــى إیــرادات القــیم المنقولــة مــثال

بة األربــاح التجاریــة والصــناعیة المنشــئة لهــا فــي توزیــع إیــراد القــیم الخاضــعة للضــریبة، أمــا فــي ضــری

ن الواقعة فهي تحقق الربح في نهایة السنة المالیة للمؤسسة، وفي الضریبة على الرواتب واألجور فإ

علـــى الراتـــب واألجـــر، وفـــي الضـــریبة علـــى المهـــن غیـــر التجاریـــة تعتبـــر المنشـــئة هـــي حصـــول الفرد

  1.لضریبةانتهاء السنة المالیة بتحقیق أرباح هو الواقعة المنشئة ل

أما في الضریبة غیر المباشرة، فیعتبـر اجتیـاز السـلعة للحـدود اإلقلیمیـة سـواء عنـد التصـدیر أو عنـد 

االســـتیراد هــــو الواقعــــة المنشــــئة للضــــریبة هــــو إنتـــاج الســــلعة ویعتبــــر توثیــــق العقــــد الناقــــل للتصــــرف 

  2.رسم التوثیق والتسجیل القانوني بنقل الملكیة هو الواقعة المنشئة للضریبة على انتقال الملكیة أي

  طرق التحصیل :ثانیا

 :الدفع غیر المباشر .1

عملیــة الحجــز مــن المنبــع تتطلــب وجــود وســیط بــین المكلــف واإلدارة الضــریبیة حیــث یقــوم و تسـمى  

 هذا الوسیط بدفع الضریبة لـدى مصـلحة التحصـیل ثـم یقـوم فیمـا بعـد لتحصـیلها مـن المكلـف الفعلـي

والتخفیــــف مــــن حساســــیة المكلــــف اتجــــاه الضــــریبة والحــــد مــــن التهــــرب وتمتــــاز بســــهولة التحصــــیل 

وتطبـق طریقـة الحجـز مـن .الضریبي ویلجأ المشرع إلى هذه الطریقـة بالنسـبة للضـرائب علـى الـدخل 

المنبع على الرواتب واألجور وكذلك على ضرائب اإلنتاج واالستهالك فالضریبة تحصل مـن المنـتج 

و  بدوره من المستهلك عـن طریـق رفـع ثمـن السـلعة بمقـدار الضـریبةأو التاجر الذي یقوم بتحصیلها 

  .ثم الحصول علي مقدارها دون ارهاق

  

  

                                                             
منشورات الحلبي القانونیة،لبنان،الطبعة ،" ظاهرة التهرب الضریبي واثارها على اقتصادیات الدول النامیة"سوزي عدلي ناشد،   1
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 :الدفع المباشر .2

هـــذه الطریقـــة متبعـــة فـــي معظـــم دول العـــالم وتعنـــي التـــزام المكلـــف بالتصـــریح بدخلـــه لـــدى المصـــالح 

الواجبــة ویقــوم المكلــف  الضــریبیة واعتمــادا علــى تصــریحه تقــوم اإلدارة الضــریبیة بحســاب الضــریبة

  .عن طریق التصریحبدفعها 

  ضمانات التحصیل:ثالثا 

مــنح المشــرع المــوظفین المختصــین فــي مصــلحة الضــرائب حــق االطــالع علــى الوثــائق واألوراق  .1

 .والدفاتر الموجودة لدى المكلف من أجل تمكینهم من تحدید دین الضریبة

 .لتحصیل الضریبةتعد كافة وسائل مكافحة التهرب الضریبي ضمانات  .2

حیــث یســتوفي دیــن الضــریبة قبــل : یــن الضــریبة علــى معظــم الــدیون األخــرىتقریــر حــق امتیــاز د .3

غیره من الدیون األخرى، ویكون للخزینة العامة حق التتبع للحصول علـى المبـالغ المسـتحقة ضـمانا 

 .للتحصیل

لضــریبة مــع أي دیــن عــدم المقاصــة فــي دیــن الضــریبة فــال یجــوز أجــراء المقاصــة بالنســبة لــدین ا .4

ویرجع ذلك إلى أن الضریبة تعد من المـوارد السیاسـیة التـي تمـس كیـان الدولـة . للمكلف على الدولة

باإلضافة إلى أن مصلحة الدولة تقتضي حصولها على كافة اإلیرادات المقررة فـي المیزانیـة لتـتمكن 

 1.من الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها العامة

وهي قاعدة مقررة في التشریع الضریبي حیث یلزم المكلـف بـدفع : االستردادتقریر قاعدة الدفع ثم  .5

دیــن الضــریبة إلــى الجهــة المختصــة ثــم بعــد ذلــك یســتطیع الطعــن فــي فرضــها أو مقــدارها وهــذا مــن 

 .أجل مصلحة الدولة لكي ال یتماطل المكلفون بدفع الضریبة بحجة الطعن

وال ضــد المكلفــین الــذین یتــأخرون عــن ســداد تقریــر حــق إصــدار أمــر بــالحجز اإلداري علــى األمــ .6

 . دین الضریبة وال یجوز التصرف في هذه األموال إال إذا رفع الحجز بحكم
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  جهة التحصیل: رابعا

تقــوم اإلدارة الضــریبیة التــي هــي جــزء مــن اإلدارة المالیــة التــي هــي بــدورها جــزء مــن الجهــاز اإلداري 

  .تحصیلیهاللدولة بتحصیل الضریبة، ملتزمة في ذلك بتطبیق القانون الذي یحدد لكل ضریبة 

  مواعید التحصیل: خامسا

القــانون یحــدد میعــاد تحصــیل كــل ضــریبة مراعیــا فــي ذلــك مصــلحة الخزینــة العمومیــة  والمقصــود ان

من جهة ومصلحة المكلفین من جهة أخرى، فبالنسبة للضرائب المباشرة مثل الضریبة علـى األربـاح 

التجاریـــة والصـــناعیة تـــدفع ســـنویا مـــرة واحـــدة، أمـــا بالنســـبة للضـــریبة علـــى المرتبـــات واألجـــور فهـــي 

  .هریةتحصل بصورة ش

  .أما بالنسبة للضریبة غیر المباشرة، فتحصیلها یتم على مدار السنة ولیس لها وقت محدد

  أهداف و أنواع الضریبة : المطلب الثالث 

  الضریبة  أهداف:  األولالفرع 

لقـــد اعتمـــد التقلیـــدیون فـــي تحدیـــد أهـــداف الضـــریبة علـــى الجانـــب التمـــویلي لهـــا فقـــط إال أن النظـــرة 

  الحدیثة تعدته إلى استخدام الضریبة ألغرض اقتصادیة و اجتماعیة باإلضافة إلى أغراض مالیة 

  األهداف السیاسیة : أوال 

الــدخول عــن طریــق الضــرائب  تســتطیع بعــض الــدول التــي تهــدف إلــى االشــتراكیة تقلیــل الفــوارق بــین

التصاعدیة أو تحدید حد أقصى للدخل و بذلك تتحول المداخالت من أیدي األفـراد إلـى الدولـة التـي 

 تتــولى هــي أنفقهــا بنــاءا علــى الخطــة االقتصــادیة العامــة للدولــة كمــا أن فــرض رســوم جمركیــة مانعــة

ذا یعتبـر اسـتعمال الضـریبة على منتجات بعض الدول و تخفیضها على منتجات دولة أخرى ، و له

  .2ألهداف سیاسیة

  األهداف االقتصادیة :ثانیا

ضــمان تشــغیل و تــوفیر مناصــب شــغل جدیــدة حیــث أن تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة یــؤدي إلــى   -1

 .تطویر القطاعات و منه توفیر مناصب شغل جدیدة 

 .تشجیع التصدیر بإعفاء المصدرین من دفع الضرائب   -2
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ون الخارجیــة حیــث أن الدولـــة تســعى إلــى فــرض الضــرائب علــى األنشـــطة التكفــل بتســدید الــدی  -3

 .ل تمكنها من دفع دیونها الخارجیةالمختلفة من أجل الحصول على أكبر قدر من األموا

الحـــد والكـــبح مـــن اســـتهالك بعـــض المـــوارد الكمالیـــة المســـتوردة و ذلـــك عـــن طریـــق رفـــع نســـبة   -4

و الســتهالك مــن أجــل النهــوض بالقطاعــات األخــرى أالضــرائب علــى المــواد التــي ال تعــد ضــروریة 

  .تشجیع استهالك المواد الضروریة

الوقایـــة مـــن حـــاالت التضـــخم عـــن طریـــق معـــدالت الضـــرائب فـــي الحـــاالت التضـــخمیة وذلـــك   -5

ـــ ـــود ( وفیر األمـــوال المتصـــاص الفـــائض مـــن النقـــود و تخفیضـــها فـــي الحـــاالت االنكماشـــیة لت ) النق

  .الالزمة

  المالیة األهداف : ثالثا

إن الغرض من فرض الضریبة هو تغطیة النفقـات العامـة و تحقیـق التـوازن المـالي عـن طریـق خلـق 

الضــــریبة تــــؤدي وظیفــــة مالیــــة هامــــة بموجبهــــا تقــــوم الدولــــة و النفقــــات ، اإلیــــرادات الالزمــــة لتغطیــــة 

و اشـباع میـة والجماعات التابعة لها بالحصول على موارد مالیة كبیرة من أجل تغطیة النفقات العمو 

  .،وهذا في اطار تنفیذ السیاسة العامة للدولةحاجات االفراد

  األهداف االجتماعیة: رابعا 

محاربة الظواهر االجتماعیـة و هـذا بتخصـیص بعـض االقتطاعـات الضـریبیة للتصـدي لـبعض   -1

 .اآلفات و ذلك عن طریق فرض معدالت ضریبیة عالیة على إنتاج و استهالك بعض المواد

فـي المــداخیل و التقلیـل مـن التفــاوت الطبقـي حیــث یمكـن للدولـة أن تحقــق التقـارب بــین التقریـب  -2

المداخیل بلجوئها لسیاسة الضرائب التصاعدیة و هنـا نقـوم باالقتطـاع مـن أصـحاب المـداخیل العلیـا 

  . 1أكثر مما تقتطع من أصحاب المداخیل الدنیا

ـــتم ذلـــك التقلیـــل مـــن األزمـــات المتعلقـــة بالســـكن حیـــث   -3 ـــى تی فـــرض الدولـــة لضـــرائب محـــددة عل

 .ات الجدیدة من الضریبةالقدیمة ، و إعفاء المباني و العقار ) المباني ( العقارات 

  .ربالصحة العمومیة كالتبغ و الخم التقلیل من استهالك بعض المواد المضرة-4
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  الضریبة  أنواع: الفرع الثاني 

 :تنقسم الضرائب الى انواع عدیدة تختلف باختالف زاویة النظر الیها 

  من حیث الواقعة المنشئة للضریبة تنقسم إلي:أوال

  واقعة تمتلك رأس المال  -1

 واقعة اإلنتاج -2

 االستهالكواقعة  -3

  واقعة تحقق الدخل -4

  من حیث تحدید وعاء الضریبة تنقسم إلي:ثانیا 

  ضریبة وحیدة-1

   ضریبة متعددة-2

  من حیث تحمل عبء الضریبة تنقسم إلي :ثالثا 

  ضریبة مباشرة -1

 ضریبة غیر مباشرة -2

  ىمن حیث المادة الخاضعة للضریبة تنقسم إل: رابعا

 ضرائب علي األشخاص  -1

  ضرائب علي األموال -2

   :ىمن حــیث الســعر تنقــســم إل: خامسا

   ضریبة نسبیة -1

  ضریبة تصاعدیة -2

  للضریبةمن حیث الواقعة المنشئة :أوال

 :االستهالكواقعة   -1

تفرض هذه الضریبة علي أساس إنفاق الفرد لدخله وهي ضـریبة متنوعـة ومتعـددة وهـذا وفقـا لطبیعـة 

وهذا ألن هذا النوع من الضرائب یفرض بصفة خاصـة علـي السـلع التـي یصـعب  األنظمة الضریبیة

التفرقـة بـین السـلع األساسـیة والسـلع التحكم في تحدید إنتاجها لكثـرة المنتجـین والسـلع وهنـا تجـدر بنـا 

والضــرائب التــي تفــرض علــي الســلع األساســیة تكــون حصــیلتها .الجــاري االســتهالكوســلع  الترفیهیــة
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ثمنهــا كالحلیــب والــدقیق  أرتفــعأو التقلیــل منهــا حتــى ولــو  االســتغناءیســتطیعون  وفیــرة ألن األفــراد ال

  1.مثال

 :اإلنتاجواقعة  -2

بالتصـــنیع وٕاخراجهـــا فـــي شـــكل ســـلعة تامـــة ) الخـــام(المـــواد األولیـــة تفـــرض عنـــد إجـــراء تحویـــل علـــي 

عند فرض هذه الضریبة عدد الوحـدات المصنوعة،إضـافة إلـي أن  االعتبارالصنع حیث یؤخذ بعین 

هــذا النــوع مــن الضــریبة مــرتبط بعــدد المنتجــین أي كلمــا كــان العــدد محــدودا أو معروفــا كــان اإلنتــاج 

  2.كذلك

  :واقعة تحقق الدخل -3

فلقـد وجـدت الـدول .تحتل الضرائب علي الدخل مكان الصدارة في كل النظم الضـریبیة للعـالم أجمـع 

علیهــا فــي تمویــل نفقاتهــا بمــورد  االعتمــادفــي الضــرائب علــي الــدخل مــن الخصــائص مــا دفعهــا إلــي 

مـــالي غزیـــر الحصـــیلة متجـــدد الوعـــاء تتجـــاوب إجـــراءات ربطـــه وتحصـــیله مـــع عـــدد مـــن مســـتویات 

فــــرض ضــــرائب علــــي  ىورغــــم هــــذا التــــاریخ الطویــــل وهــــذا اإلقبــــال الجمــــاعي علــــ.داریــــةالكفــــاءة اإل

   3.فإن أي من هذه التشریعات الضریبیة لم تقدم لنا تحدیًدا قاطعا لمفهوم الدخل.الدخل

  .ویتمیز الدخل بصفاته الدوریة خالل فترة زمنیة معینة اصطلح على أنها سنة

یمتلكـه الشـخص مجموعـا مـن أمـوال عقاریـة أو منقولـة فـي وهـو مـا " :واقعة تمتلـك رأس المـال  -4

  "لحظة زمنیة معینة،سواًءا كانت منتجة لدخل أو غیر منتجة

هـــذه الضـــریبة والمتمثلـــة فـــي نـــزع ملكیـــة رأس المـــال ولـــو جزئیـــا  االشـــتراكینولقـــد أیـــد بعـــض الكتـــاب 

إضافة إلي أنها ستقلل من التفاوت في توزیع الثروة كما یناصر بعض الكتاب فرض هذه الضـریبة .

عن فریضة الدخل ألنهم یـرون أن مـا یملكـه الشـخص فـي لحظـة معینـة مـن األمـوال أبلـغ  لالستغناء

حتـى  اسـتثمارهاممـا یحفـز أصـحاب رؤوس األمـوال العاطلـة إلـي  في الداللة علـي قدرتـه علـي الـدفع

  . قتصاداالال تستهلكها الضریبة المتكررة مما یفید 
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إلــي جانــب هــذه الضــریبة هنــاك ضــریبة أخــرى تفــرض علــي الزیــادة فــي رأس المــال والزیــادة قــد تنشــأ 

ي التركــات ألن بســبب ظــروف المجتمــع كزیــادة القیمــة العقاریــة كمــا یمكــن أن تضــیف الضــرائب علــ

تـالي كـان للدولـة وبال االنتقـالدخـل للوریـث فـي سـبب هـذا  الثروة من شخص آلخر بالوراثـة ال انتقال

  1. التركة انتقال ىحق فرض ضریبة عل

   من حیث تحدید وعاء الضریبة:ثانیا
یقــوم هــذا النظــام علــي أســاس تعــدد الضــرائب المفروضــة وتنوعهــا بحســب تعــدد :ضــریبة متعــددة  -1

األوعیة واإلیرادات القابلة لفرض الضرائب علیها،بمعنى أنه لـو وجـدت إیـرادات ذات طـابع صـناعي 

كمــا یحقــق نظــام الضــرائب المتعــددة مزایــا  2.وتجــاري فیلــزم أن تفــرض ضــریبة تتناســب مــع طبیعتهــا 

 :عدیدة أهمها

فإن تعدد األوعیة یتیح الفرصـة للتعـرف علـي مصـدر الـدخل فـي كـل :العدالة اعتباراتیة من ناح  - أ

 .وبالتالي یتیح الفرصة للتعرف علي ظروف الممول وهو بصدد تحقیق دخله.حالة

إن الضـــریبة المتعـــددة أقـــل وطـــأة فـــي وقعـــه وأثـــره علـــي الممـــول،ألن دفـــع الممـــول أكثـــر مـــن ضـــریبة 

  3.یحققها أهون علیه من دفعها كلها دفعة واحدةبحسب تعدد اإلیرادات التي 

أنسـب  باختیـارحیـث أن هـذا النظـام أقـرب إلـي تحقیقهـا فهـو یسـمح :من حیث قاعدة المالئمـة  - ب

 .حدا ىالطرق وأكثرها مالئمة لكل إیراد علي حدا،فهو یفرض ضریبة تتالئم مع طبیعة كل إیراد عل

بالضـریبة علـي –والتـي یسـمیها بعـض الفقهـاء .الموحدةحیث یعني نظام الضریبة :ضریبة وحیدة-2

أن تــنظم الــدخول المختلفــة التــي یحصــل علیهــا نفــس الممــول فــي وعــاء واحــد تفــرض  -الــدخل العــام

علیه الضریبة ،وهو مایعني النظر إلي عناصر دخـل الممـول بإعتبارهـا وحـدة واحـدة بصـرف النظـر 

  :الموحدة أنه یحقق مزایا متعددة أهمهاعن إختالف مصادرها ،ویرى أنصار نظام الضریبة 
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فـــإن هـــذا النظـــام أقـــرب إلـــي تحقیقهـــا بســـبب مـــا یتیحـــه مـــن النظـــرة :مـــن حیـــث العدالـــة الضـــریبیة-أ

 .المكلف مرة وحیدة مطلقااإلجمالیة والشاملة لكل اإلیرادات التي یحققها 

نفقــات جبایتهــا تعــد هــذه الضــریبة أكثــر إقتصــاًدا فــي :مــن حیــث قاعــدة اإلقتصــاد فــي التحصــیل-ب

  1.وذلك بسبب طبیعة النظام وما یتسم به من بساطة وسهولة أي یترتب علیه قلة األجهزة اإلداریة

فـي نظـام الضـریبة الموحـدة یسـهل غلـي الممـول معرفـة مقـدار العـبء الضـریبي المفـروض علیـه أي 

  . الیمكن من التهرب الكلي أوالجزئي

   من حیث تحمل عبء الضریبة: ثالثا

  :الضرائب الى مباشرة و غیر مباشرة من خالل االعتماد على عدة نواحي أهمهاتنقسم 

بموجــب وثیقــة محضــرة ســلفا تحتــوي علــي اســم  الضــرائب المباشــرة تــتم :القانونیــةمــن الناحیــة   -1

كما أنه في إمكان إدارة الضرائب مالحقة المكلف قضـائیا فـي حالـة .المكلف ومقدار الدین الضریبي

 وجـود الوثیقـة أمـر غیـر ضـروريف أما الضرائب غیـر المباشـرة  عن دفع الضریبة أو امتناعه.أخره ت

تفــــرض مباشــــرة علــــي دافعیهــــا ولكــــنهم یــــدفعونها بشــــكل غیــــر مباشــــر لألشــــخاص الــــذین  ال فیهــــا و

 . من دون إرهاق یدفعونها مباشرة

وتتعلـق كلیة شـإذا نظرنا إلیها من هذه الزاویة فـإن صـیغة التعریـف تبقـي : من الناحیة اإلداریة  -2

بالتقسیم اإلداري لمصلحة الضرائب حیـث أن الضـرائب المباشـرة هـي التـي تحسـب وتعطـي بمـا فیهـا 

عملیة القبض والمالحقة من قبـل إدارة الضـرائب المباشـرة أمـا الضـرائب غیـر المباشـرة فتـتم مـن قبـل 

 .من دون الجمع بین االدارتین في ادارة واحدة إدارة الضرائب غیر المباشرة

یســتطیع المكلــف  هــي التــي ال الضــریبة المباشــرةمــن هــذه الناحیــة :  االقتصــادیةمــن الناحیــة  -3

القـانوني نقــل عبئهــا للغیــر،أي أن الممـول القــانوني هــو نفســه الممـول الفعلــي للضــریبة وتفــرض علــي 

ویقصـــد بـــذلك أن الضـــریبة ) العمـــل،رأس المـــال ( االســـتقرار العناصـــر التـــي تتمتـــع نســـبیا بالـــدوام و

  :ما یمتلكه الفرد من دخل أو رأس المال،وهي نوعان ىرض مباشرة علتف
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ــا  - أ ولــیس علــى  وهــي الضــرائب التــي تفــرض علــي الثــروة أو رأس المــال:رأس المــال ىلضــرائب عل

مــا یمتلكــه الفــرد مــن أمــال عقاریــة أو منقولــة فــي مــدة زمنیــة  رأس المــالویقصــد بــ الــدخل النــاجم عنــه

معینة سـواء كانـت هـذه األمـوال منتجـة أو غیـر منتجـة كاألراضـي والعقـارات المبنیـة والنقـود واألسـهم 

  .والسندات

وهـي الضـریبة التـي تفـرض علـي القیمـة النقدیـة التـي تتحقـق بصـفة دوریـة :الدخل ىالضرائب عل  - ب

النســـبي خـــالل فتـــرة زمنیـــة معینـــة مثـــل الرواتـــب  االســـتقرار مـــن الثبـــات ومـــن مصـــدر یتمتـــع بدرجـــة 

  .و الصناعیة وتدفع مرة واحدة واألجور واألرباح التجاریة

فهــي تلــك الضــریبة التــي یســتطیع المكلــف القــانوني أن ینقــل جــزءا مــن :الضــریبة غیــر المباشــرةأمــا 

   1:یختلف عن المكلف القانوني وهي نوعانعبئها للمستهلك النهائي وبالتالي فإن المكلف الفعلي 

ــ  - أ الثــروة و العقــارات مــن شــخص إلــي  انتقــالوهــي الضــرائب التــي تفــرض :التــداول ىالضــرائب عل

 :نوعان وهي آخر وغرضها تحقیق مصدر مالي للدولة،

.Iالملكیــة مــن شــخص  انتقــالوهــي الضــریبة التــي تفــرض عنــد إثبــات واقعــة  :التســجیل ىضــریبة علــ

 .إلي آخر

 .IIاألموالوهي الضریبة التي تفرض علي عملیة تداول :ضریبة الدمغة.  

وهــــي الضــــریبة التــــي تفــــرض علــــي الفــــرد بمناســــبة حــــدوث واقعــــة :المســــتهلك ىالضــــرائب علــــ  - ب

ضـرائب (اإلستهالك أو اإلنفاق لتحقیق أغراض إقتصادیة أو إجتماعیة أو مالیة للدولة وهـي نوعـان 

 .)اإلنتاج لىجمركیة وضرائب ع
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   من حیث المادة الخاضعة للضریبة: رابعا

تفـــرض هـــذه الضـــریبة علـــي كـــل مـــا یملكـــه الشـــخص مـــن أمـــوال داخـــل :ضـــرائب علـــي األمـــوال -1

ـــــي  ـــــه فـــــي ضـــــرائب عل ـــــه كمـــــا ســـــبق اإلشـــــارة ل ـــــه أوفـــــي دخل ـــــت فـــــي رأس مال المجتمـــــع ســـــواء تمثل

والتطــور وقــد حلــت هــذه الضــریبة محــل ضــریبة علــي األشــخاص نظــًرا لتطــور الضــرائب .األشــخاص

 .اإلجتماعي

وتكــون الضــرائب المفروضــة علــي رأس المــال أو الــدخل ضــرائب مباشــرة أمــا الضــرائب المفروضــة 

  1.علي إستعماالت الثروة كاإلنفاق أو اإلستهالك ،التداول فهي ضرائب غیر مباشرة

مــع إرتقــاء المجتمعــات وتعقــد الحیــاة اإلقتصــادیة وٕازدیــاد حاجــة و  :ضــرائب علــي األشــخاص   -2

الدولة لألموال،عجزت الضرائب علي األشخاص علي أن تفـي حصـیلتها الضـئیلة لهـذه اإلحتیاجـات 

فتطــــور مفهــــوم الضــــرائب فأصــــبح ینصــــب علــــي مــــا یملكــــه الفــــرد مــــن مــــال ولــــیس علیــــه .المتزایــــدة

أي أن كـل الـدول الحدیثـة إتجهـت .شخصیا،فظهرت التشریعات الضریبیة فـي صـورة ضـریبة األمـوال

ا علـي المـال فـي كـل صـوره وأوضـاعه،أي سـواًءا كـان عـامال مـن عوامـل اإلنتـاج إلي فرض ضـرائبه

متخــذا صــورة دخــل أو  )عقــار أو منقــول، ســلعة إســتثماریةأو ســلعة إســتهالكیة(أو عائــد مــن عوائــده 

  2. ثروة أو إنفاق

  من حیث السعر : خامسا

حیث یستند أنصـار هـذه .لهاوهي التي یزید سعرها بإزدیاد المادة الخاضعة : ضریبة تصاعدیة  -1

النظریـــة إلـــي فكـــرة تنـــاقص المنفعـــة حیـــث تقتضـــي هـــذه الفكـــرة بـــأن منفعـــة وحـــدات الـــدخل تتنـــاقص 

تــدریجیا كلمــا زاد عــدد هــذه الوحــدات وبالتــالي فــإنهم ســیطبقون ســعر أقــل علــي لوحــدات األولــى مــن 

لي نرفـع سـعر الضـریبة الدخل ألن المنفعة من تلك الوحـدات لصـاحب الـدخل أو المـال كبیـرو وبالتـا

  3.تدریجیا كلما زاد عدد تلك الوحدات ألن منفعتها تقل تدریجیا

                                                             
 .250مرجع سابق،ص" اقتصادیات الجبایة و الضرائب"محمد عباس محرزي  1
 .672عطیة عبد الواحد،مرجع سابق،ص 2

 .230،مرجع سابق،ص"اقتصادیات الجبایة و الضرائب"محمد عباس محرزي 3



النظرية للضريبة و التهرب الضريبي  األسس  األولالفصل    

 
23 

 

وتنحصـر .وهي الضریبة التي یبقـى سـعرها ثابتـا رغـم تغیـر المـادة الخاضـعة لهـا:ضریبة نسبیة  -2

كمــا أنهــا التهــدد  ،حجــة المقــّرین بفــرض هــذه الضــریبة فــي بســاطتها ألنهــا فــي رأیهــم تحقــق العدالــة

والــدخول،لكن أنصــار تصــاعدیة الضــریبة إنتقــدوها ألنهــا غیــر عادیــة أو بمعنــى آخــر یــرون الثــروات 

أن عدالتها ظاهریة فقط بینما جوهرها غیر عادل حیث أنهـا التفـرق بـین أصـحاب الـدخول الضـعیفة 

  1.من غیرهم أصحاب الدخول الجیدة

  دور الضریبة في االقتصاد الوطني : المطلب الرابع 

تبعــا لتطــور الــنظم االقتصــادیة حیــث تطــور دورهــا مــن تغطیــة النفقــات العامــة إلــى  تتطــور الضــریبة

تحقیـــق سیاســـة الدولـــة االقتصـــادیة و االجتماعیـــة و لهـــذا یمكـــن أن نســـتخدم الضـــریبة للتـــأثیر علـــى 

األسعار و ذلك بفـرض بعـض الضـرائب علـى بعـض السـلع المسـتوردة و اإلعفـاء للـبعض اآلخـر أو 

  . ك و الحد من االستیراد التقلیل من االستهال

إن الضــریبة لهــا دور فعــال فــي رفــع المســتوى المعیشــي و مســتوى االدخــار القــومي و المســاهمة فــي 

ـــل التهـــرب  ـــادة فـــي االســـتثمار إال أنهـــا تواجـــه مشـــاكل مث الحـــد مـــن االســـتهالك الكمـــالي و كـــذا الزی

ط كبیـر فـي التنمیـة المحلیـة بقسـ فالضریبة تساهم . الضریبي الذي ینبغي على الدولة التخلص منه 

و التـــي شـــأنها أن ترفـــع درجـــة التطـــور االقتصـــادي ، إن مفهـــوم دور الضـــریبة یتغیـــر بتغیـــر مفهـــوم 

الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة و االجتماعیــة ألنــه تتماشــى مــع سیاســة الدولــة المنتهجــة ، لهــذا فــإن 

ي المتبــع و یتعلــق بدرجــة تمــوه ، النظــام الضــریبي ألي بلــد یتعلــق بالنظــام االقتصــادي و االجتمــاع

فإن الدول النامیة دورها استثنائي بوصفة یتكفل بخل مبلغ مالي معین لتمویـل التنمیـة حیـث نجـد أن 

ــــاق  ــــة و ال تعطــــي كــــل االحتیاجــــات فهــــي موجهــــة لإلنف ــــة قلیل حصــــیلة الضــــرائب فــــي الــــدول النامی

ن أثیر علــى اإلنتــاج و ذلــك عــكمــا تســتخدم الضــریبة للتــ االســتهالكي و جــزء ضــئیل یوجــه لالدخــار

ع بعـض الصـناعات و المهـن علـى حسـاب صـناعات یكـذا تشـج رطریق تشجیع االستثمار و االدخا

ي خاصــة و مهــن أخــرى تعتبــر قلیلــة النفــع العــام أمــا فــي الــدول المتقدمــة فالضــریبة لهــا دور إصــالح

  . معالجة مشاكل الدورة االقتصادیة  و بإعادة توزیع الدخل القوم

 

                                                             
 .229سابق،ص ع، مرج"اقتصادیات الجبایة و الضرائب"محمد عباس محرزي 1
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  المبحث خـالصــــة

  

تعتبر الضرائب من أهم مصادر إیرادات الدولة ، لیس فقط باعتبار ما یمكن أن تعود بـه مـن مـوارد 

مالیة فحسب ، و لكن ألهمیة الدور الذي تلعب في تحقیـق أغـراض السیاسـة المالیـة و مـا تثیـره مـن 

  . مشاكل فنیة و اقتصادیة ، و ما یترتب علیها من آثار اقتصادیة و اجتماعیة 

المشــرع الضــریبي مــن خــالل التخطــیط الجیــد و الــدقیق بــالتحكم فــي مختلــف الضــرائب و و یســتطیع 

التي بدورها لها تأثیر مباشر على سیاسة الدولة و عملیـة االسـتثمار تماشـیا مـع خطـة التنمیـة للـبالد 

و یالحظ حالیا وجود توجه كبیـر فـي الـدول النامیـة نحـو اسـتخدام الضـریبة لتقـدیم المزایـا و محفـزات 

لضـــریبة ، التـــي مـــن شـــأنها تحفـــز االســـتثمار و توجهـــه و ذلـــك فـــي إطـــار قـــوانین خاصـــة لتشـــجیع ا

  -: االستثمارات ، و تعود أسباب هذه التوجه إلى عوامل عدة نذكر من بینها 

  . منظمة التجارة العالمیة ، و الشروط الحالیة لالنتساب إلیها  -1

 .التكتالت االقتصادیة العالمیة  -2
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  ماهیة التهرب الضریبي في الجزائر: المبحث الثاني 

بعد أن تعرضنا للضریبة والتي تمثل أهم مصـدر مـن مصـادر اإلیـرادات العامـة للدولـة،إال أن تقـدیر 

حصیلتها و جمعها الیتم بالسهولة التي نتخیلهـا وهـذا یعـود للمشـاكل العدیـدة التـي قـد تواجـه األجهـزة 

المشاكل ،مشكلة التهرب الضریبي،التي تعـد مـن بـین المشـاكل الكبـرى التـي ومن أهم هذه .الضریبیة

تعـــاني منهـــا جمیـــع الـــدول بـــدرجات متفاوتـــة ،فهـــو یقـــل فـــي الـــدول المتقدمـــة ویتفـــاقم فـــي دول العـــالم 

وله أضرار كثیرة،خاصـة علـي خزانـة الدولـة والممـولین الـذین الیریـدون التهـرب .الثالث بصفة خاصة

رفــع ســعر الضــرائب الموجــودة لتغطیــة العجــز الــذي سیحصــل ونتیجــة لكــل هــذا  ،كمــا أنــه یــؤدي إلــي

فإنــه یضــر بــالمجتمع ككــل ألنــه یحــرم األشــخاص مــن المرافــق العامــة والخــدمات التــي كانــت الدولــة 

ســتوفرها لــو أنهــا حصــلت علــي تلــك الضرائب،إضــافة إلــي تفشــي ظــاهرة الغش،وذهــاب األمانــة مــن 

ابه،وصـــوره، وأنواعـــه،وأخیرا المبحـــث تعریـــف التهـــرب الضریبي،وأسب ولقـــد تناولنـــا فـــي هـــذا.المجتمـــع

  .آثاره

  التهرب الضریبي في الجزائر أشكالمفهوم و :  األولالمطلب 

    مفهوم التهرب الضریبي في الجزائر:  األولالفرع 

  الخیانة:الغش لغویا

  . أصلها هرب أي اإلفالت والفرار من أمر ما:التهرب لغویا

  :الضریبي اصطالحاالتهرب والغش 

ــــانون عمــــدا بعكــــس التهــــرب : هنــــاك اخــــتالف بــــین المفهــــومین فــــالغش الضــــریبي یعنــــي مخالفــــة الق

  1˝ببراعة لإلمكانیات المتاحة من طرف القانون االستعمال˝:الضریبي الذي یعني

ـــتملص الضـــریبي، الغـــش:أهمهـــا مـــن مصـــطلحات عـــدة الضـــریبي للتهـــرب  العصـــیان أو ائيبـــالج ال

 و شـامل تعریـف إعطـاء إمكانیـة من تحد غیرها و المصطلحات الخ،هذه...الجبائي الجبائي،التجنب

 منرو آخـ إلـى تشـریع مـن و  أخـر إلـى مؤلـف مـن التعریـف هـذا یتغیر بحیث الضریبي للتهرب دقیق

  :اآلتیة التعاریف نعرض سوف أكثر الضریبي التهرب ولفهم ، جبائي إلى ،قانوني اقتصادي

                                                             

رسالة ماجستیر ،غیر منشورة،كلیةالعلوم االقتصادیة،جامعة "في الجزائر فعالیة الرقابة الجبائیة"نجاة نوي1-

     3،ص2004الجزائر،
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 المتوجبـة الضـریبة تأدیـة من جزئیا أو كلیا التخلص من المكلف تمكن یعني الضریبة من التهرب -

 .1علیه

 إمـا علیـه المسـتحقة الضـریبة تخفـیض بهـدف الممـول بهـا یقـوم عملیة أیضا هو الضریبي التهرب -

 فهـــي للضـــریبة، الخاضـــعة المـــادة عناصـــر بعـــض أو كـــل إخفـــاء خـــالل مـــن جزئیـــة أو كلیـــة بصـــورة

 الحصـیلة على سلبیة آثار علیها ینجم و السائدة القانونیة القواعد بمخالفة تتحقق قانونیة غیر عملیة

 القـــوانین تقـــرره مـــا ضـــوء فـــي القانونیـــة للمســـائلة بهـــا یقـــوم مـــن یتعـــرض اكتشـــافها عنـــد و الضـــریبیة

 العــبء نقــل عملیــة عــن بشــدة تختلــف هــي و المجــال هــذا فــي جنائیــة و مالیــة عقوبــات مــن الســائدة

  .2الضریبیة الحصیلة على سلبي تأثیر لها یكون ال أخالقي و قانوني إطار في تتم التي الضریبي

 ،أو الضـریبي للتشـریع االمتثـال عـدم فـي المتمثلة القانونیة المخالفات تلك هي الضریبي التهرب -

 و الوســـائل بجمیـــع الضـــریبي الواجـــب أداء مـــن الـــتخلص اجـــل مـــن القـــانون فـــي الموجـــودة التغیـــرات

 مـــن بجـــزء أو بكـــل ،وذلـــك المادیـــة الحركـــات ،أو المحاســـبیة بالعملیـــات األمـــر تعلـــق ســـواء األشـــكال

 أهـدافها تحقیـق و نفقاتهـا، تغطیـة فـي الدولـة تسـتعمله الـذي و العمومیة للخزینة الدفع الواجب المبلغ

  3االجتماعیة و االقتصادیة

 دون) جزئیـا أو كلیـا( الضـریبة عـبء من القانوني المكلف یتخلص عندما الضریبي التهرب یوجد -

 .4ضریبة أیة اإلدارة تحصل ال الحالة هذه في. أخر شخص إلى عبئها ینقل أن

 الغـش طریـق عن وذلك علیه، المفروضة الضریبة من الممول إفالت یعني الضریبیة من التهرب -

ـــاء طریـــق عـــن ذلـــك و الضـــریبة وعـــاء تحدیـــد وقـــت التهـــرب یحـــدث قـــد و القـــانون،  مخالفـــة و  إخف

                                                             
،دراسة  علم المالیة العامة،و النشر المالي و الضریبي،الموازنة و النفقات و الواردات و القروض العامةمهدي محفوظ، 1

 .377،ص،4،2005مقارنة،الطبعة 
، الدار الجامعیة )سیاسات، نظم، قضایا معاصرة(اقتصادیات الضرائب عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي،  2

 .151، ص2007اإلسكندریة، مصر، 
،دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للضریبة ،الرسم على القیمة المضافة، دراسة نظریة أو  جبایة المؤسساتحمیدة بوزیدة، 3

 .39،ص2007المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، الطبعة الثانیة،تطبیقیة،دیوان 
، دار دراسات في االقتصاد المالي، النظریة العامة في مالیة الدولة، السیاسة المالیة في االقتصاد الراسماليمحمد دویدار،  4

 . 299، ص1996المعرفة الجامعیة،
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 التهـرب یكـون قـد أیضـا و ، صـحیح غیـر إقـرار بتقـدیم أو للضریبة، الخاضعة المادة لبعض الممول

 .  1ثروته بإخفاء الممول قام لو كما وذلك الضریبة، تحصیل بمناسبة

 و      علیـه المسـتحقة الضـرائب دفـع مـن بـالتهرب المكلفـین بعض محاولة هو الضریبي التهرب -

 إنتاجیـة مـن یضـعف انـه كمـا ، العامـة األعبـاء أمـام المساواة بمبدأ اإلخالل التهرب هذا على یترتب

 المكلــف ألن ، المختلفــة االقتصــادیة الوحــدات بــین بالمنافســة یضــر و) الضــریبة حصــیلة( الضــرائب

 ، دفعهــا الــذي ذلــك مــن اقتصــادیا  أفضــل وضــع فــي ســیكون، الضــریبة دفــع عــدم مــن یــتمكن الــذي

  .2األنظمة و القوانین بمخالفة ترتبط أخالقیة مسألة تعتبر التهرب وظاهرة

 رغــم انــه لنــا یتضــح الضــریبي، التهــرب یخــص فیمــا إلیهــا تطرقنــا التــي التعریفــات كــل مــن و هنــا مــن

 للتهـــرب المكونـــة العناصـــر اســـتخالص إلـــى بنـــا تـــؤدي و الـــبعض لبعضـــها مكملـــة إنهـــا إال اختالفهـــا

  : هي و الضریبي

 كان معنوي أو طبیعي شخص ، بالضریبة المكلف صفة. 

  مشروعة غیر أو مشروعة وسائل استعمال. 

  آخر شخص إلى الضریبة عبء نقل عدم. 

  إلیها تؤول التي الضرائب حصیلة من العمومیة الخزینة حرمان.  

 مــــن بالضــــریبة المكلــــف یقــــوم أن: " وهــــو الضــــریبي للتهــــرب موحــــد تعریــــف اقتــــراح یمكننــــا أخیــــرا و

   و وسائل باستعمال الغیر، على عبئها نقل دون ذلك و جزئیا، أو كلیا عبئها من التخلص

  ".إیراداتها من العمومیة الخزینة حرمان إلى النهایة في تؤدي مشروعة غیر أو مشروعة طرق

 عـــدة فـــي و مختلـــف القـــوانین األخـــرى  45فـــي مادتـــه  1996الدســـتورالجزائري  علیهـــا نـــص وقـــد

 مـــن المـــأخوذة المماثلـــة والرســـوم المباشـــرة الضـــرائب وقـــانون التســـجیل قـــانون بـــین متفرقـــة نصـــوص

  :كالتالي وهي المواد هذه لبعض ،وسنتطرق 2002 لسنة 86 العدد الرسمیة الجریدة

                                                             
 .58، صمرجع سابقحسین مصطفى حسین،  1
 2013، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، مبادئ االقتصاد والمالیة العامةاحمد،  عبد الغفور إبراهیم 2

 .246، ص



النظرية للضريبة و التهرب الضريبي  األسس  األولالفصل    

 
28 

 

حتــى تثبــت جهــة قضــائیة نظامیــة إدانتــه مــع كــل  كــل شــخص یعتبــر بریئــا":مــن الدســتور 45المــادة 

  1."الضمانات التي یتطلبها القانون

  :یلي كما تحرر المماثلة والرسوم الضرائب قانون من 303 المادة أحكام تعد:28 المادة

 وعـاء إقـرار فـي تدلیسـیة طـرق بإسـتعمال الـتملص حـاول أو تملـص مـن كل یعاقب « 1-303 المادة

  2»جزئیا أو كلیا تصفیة أو خاضع أورسم حق أو ضریبة  أي

  :یلي كما وتحرر المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 532 المادة أحكام تعدل:56 المادة

 أو مجمــوع مــن الــتملص محاولــة أو للــتملص إحتیالیــة طــرق یســتخدم مــن كــل یعاقــب «:532المــادة

 3»....لها تخضع التي الرسوم أو الضرائب دفع أو التصفیة أو الضریبة وعاء من جزء

  التهرب الضریبي في الجزائر أشكال: الفرع الثاني 

  :وهما شكلین في الضریبي التهرب أشكال حصر یمكن األساس هذا وعلي

  البسیط الضریبي التهرب :أوال

 بالضـریبة المكلـف بـه یقـوم تصـریحات تقـدیم عـدم أو تـؤخر أو نیـة بسـوء حـذف أو تصـرف كـل وهو

 إســتعمال دون الضــریبة مــن الــتخلص ألجــل ناقصــة التصــریحات كتقــدیم وذلــك منهــا التهــرب لهــدف

  4التدلیس، عنصر

  .المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 193و192 المادتین في ذكره ورد

  5:  192 المادة

 الحالـة،إما السنوي،حسـب التصـریح یقـدم لـم الـذي بالضـریبة المكلـف علي الضریبة تلقائیا تفرض-1

 المفـروض المبلـغ ویضـاعف الشـركات أربـاح علـي الضـریبة بصـدد وٕاما الدخل علي الضریبة بصدد

 المـــادة فـــي المحـــددة الشـــروط ضـــمن% 20أو%10 إلـــي الزیـــادة هـــذه وتخفـــض% 25 بنســـبة علیـــه

  .القانون نفس من 322

                                                             
 .13،ص1417رجب  27الموافق لـ  1996دیسمبر  8المؤرخ في  76الجریدة الرسمیة رقم  45المادة  1

 .09،ص1423شوال  21الموافق لـ  2002دیسمبر 25المؤرخ في  86الجریدة الرسمیة رقم  28المادة  2

 .17،ص1423شوال  21الموافق لـ  2002دیسمبر 25المؤرخ في  86الجریدة الرسمیة رقم  56المادة  3

 .47،ص2009،المجلة القضائیة،عدد خاص،ش الضریبيغمقال بعنوان الاحسن بوسقیعة، 4

 
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 192المادة  5
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 موصــى ظــروف فــي التبلیــغ تــاریخ مــن إبتــداء یومــا 30  ضــمن اإلدارة إلــي التصــریح یصــل لــم وٕاذا

% 25 زیــادة األجــل،تطبق هــذا ضــمن التصــریح تقــدیم بوجــوب باإلستالم،والقاضــي إشــعار مــع علیــه

  .بالضریبة المكلف كاهل علي الواقعة الحقوق كامل علي

 لتصــــریحه،الوثائق المحددة،وتــــدعیما اآلجــــال فــــي یقــــدم لــــم الــــذي بالضــــریبة المكلــــف علــــي یترتــــب-

 عــدم أن كمــا دج 50قــدرها جبائیــة غرامــة ،دفــع153و152 المــادتین بموجــب المطلوبــة والمعلومــات

  .اإلدارة إلي متأخرة أووصلت الوثائق تقدیم

  المعنـي إلـى الموجـه اإلنـذار تـاریخ من إبتداء یوما30 أجل في المطلوبة الوثائق تقدیم عدم حالة في

 مبلــغ ویضــاعف تلقائیــا الضــریبة تفــرض ، باإلســتالم إشــعار مــع علیــه موصــى ظــرف فــي ، بــاألمر

 الـدخل، علـى بالضـریبة التصریح في المقرر الدخل مراقبة في تستعمل التي و% 25 بنسبة الحقوق

  . والثانیة األولى الفقرتین أحكام تطبیق أجل من إثبات وثائق

   1 :193 المادة

 التـي العناصـر أو أسـاس إلـى اإلشارة تتضمن تصریحات بتقدیم ملزم بالضریبة مكلف یصرح عندما

 الحقــوق مبلــغ علــى یــزاد ،  صــحیح غیــر أو ناقصــا ربحــا أو دخــال یبــین ،أو الضــریبة وعــاء لتحدیــد

  : نسبة بها وأخل منها تملص التي

  .یساوي أو ج د 50.000مبلغ عن یقل منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا%  10 - 

 أو دج 200.000 مبلـغ عـم ویقل دج50.000 یفوق منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا15% -

  .یساویه

 .أویساویه دج 200.000 یفوق منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا% 25-

  المركب الضریبي التهرب :ثانیا

 ذلـك فـي مسـتعمال الجبائیـة اإلدارة تضـلیل أجل من عمدا بالضریبة المكلف بها یقوم عملیة أي وهو

 ومزورة،زیــادة مزیفــة وقیــود ســجالت ،إعــداد مــزورة فــواتیر تقــدیم ذلــك علــى أمثلــة ومــن تدلیســیة طــرق

 الســابق القــانون مــن 303المــادة فــي النــوع هــذا ذكــر ورد وقــد اإلیــرادات مــن وتخفــیض األعبــاء فــي

  :  الذكر

                                                             
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 193المادة  1
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ـــتملص حـــاول أو تملـــص مـــن كـــل -303:1 المـــادة  أســـاس إقـــرار فـــي تدلیســـیة طـــرق باســـتعمال ال

 یتــراوح مالیــة بغرامــة یعاقــب جزئیــا أو كلیــا ســواء تصــفیتها أو لهــا یخضــع التــي الرســوم أو الضــرائب

 هـــــاتین بإحـــــدى أو ســـــنوات) 05( إلـــــى ســـــنة مـــــن ویحـــــبس دج20.000و دج5.000 بـــــین مبلغهـــــا

 عشـــر اإلخفــاء هـــذا تجــاوز إذا إال اإلخفـــاء حالــة فــي الحكـــم هــذا یطبـــق ال أنــه غیـــر فقــط العقــوبتین

 1.دج1.000 مبلغ أو للضریبة الخاضع المبلغ

 اإلجمــالي المبلــغ یفــوق الحقــوق مــن تملــص عــن النــاتج بالخزینــة الالحــق الضــرر كــان إذا أنــه غیــر

  2 .جزائري دینار مالیین عشر

ـــــــــــق كـــــــــــذلك تســـــــــــتوجب المرتكبـــــــــــة المخالفـــــــــــات وأن ـــــــــــي علیهـــــــــــا المنصـــــــــــوص العقوبـــــــــــات تطبی  ف

 باألســـعار والمتعلـــق 1989 ســـنة یولیـــو 05 فـــي المـــؤرخ 12-98 القـــانونرقم مـــن73،71،69المـــواد

  . العقوبات قانون من 418 المادة في علیها المنصوص العقوبات تطبیق یمكن

 المخالفــات هــذه مرتكبــي علــى المطبقــة العقوبــات نفــس المخالفــات مرتكبــي شــركاء علــى تطبــق -2

 .3أنفسهم 

  و طرق التهرب الضریبي في الجزائر  أسباب: المطلب الثاني 

  التهرب الضریبي في الجزائر  أسباب:  األولالفرع 

یرجـــع انتشـــار ظـــاهرة التهـــرب الضـــریبي إلـــى وجـــود بیئـــة تـــوفرت فیهـــا الشـــروط المالئمـــة لهـــا والتـــي 

لــذلك یعتبــر وجــود التهــرب نتیجــة تــوفر أســباب معینــة تــرتبط بــالمكلف ســاعدت فــي نموهــا واتســاعها 

  .وبطبیعة النظام الضریبي المطبق والظروف االقتصادیة السائدة

  األسباب المتعلقة بالمكلف: أوال

غالبـا مـا تعــود أسـباب التهــرب الضـریبي إلــى المكلـف فـي حــد ذاتـه والتــي تنـدرج فــي إطـار اعتبــارات 

  4:ویمكن شرحها كما یلي نفسیة وأخالقیة ومالیة

  

  

                                                             
 .، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة-1-303المادة  1

 .48ص ،مرجع سابقاحسن بوسقیعة،  2
 .48مرجع سابق، ص، احسن بوسقیعة 3
 .813 عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص 4
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  : ضعف المستوى األخالقي -1

حیــث أنـــه مـــن العوامــل الجوهریـــة التـــي تــؤدي إلـــى التهـــرب الضــریبي لـــدى األفـــراد المنــوط بهـــم دفـــع 

الضریبة، فالمالحظ في كثیر من الدول أن الشعور األخالقي اتجـاه االلتـزام الضـریبي مـازال ضـعیفا 

لدى الكثیر من األفراد أن سرقة الخزینة العمومیة للدولة عن طریق للغایة لدرجة أن االعتقاد السائد 

التهــرب ال تعــد ســرقة، وبالتــالي یالحــظ أن هنــاك قلــة مــن األفــراد هــي التــي تســعى للوفــاء بالتزاماتهــا 

و عبـــاء العامـــة للدولـــة الضــریبیة احترامـــا مـــنهم لاللتـــزام األخالقـــي بضـــرورة المســـاهمة فـــي تحمـــل األ

  .نحو ربح ال یؤدي ما للدولة من حق القضاء على الجشع

  :ضعف الوعي الضریبي -2

یقصــد بــالوعي الضــریبي شــعور المــواطن بواجبــه نحــو وطنــه ومــا یقتضــیه ذلــك مــن تضــحیات مادیــة 

  .تعین الدولة على مواجهة ما یلقى علیها من أعباء

الشعب و بـأن مـا فال بد من وجود فهم لدى االفراد بأن مهمة الدولة هي ممارسة وظائفها في خدمة 

یدفعــه القــادر مــن الضــرائب یعــود علــى بــاقي افــراد الشــعب فتحقــق المســاواة بــین الجمیــع و تســتطیع 

  :الدولة ان تؤدي دورها دون ارهاق ومن بین االخطاء السائدة عن الضریبة لدى المكلفین ما یلي

االعتقاد الدیني حول عدم شـرعیة الضـریبة ألنهـا ال تسـتند علـى منطلقـات عقائدیـة بعكـس الزكـاة  -أ

  .التي تعتبر من أركان اإلسالم

  .اعتبار الضریبي اقتطاع مالي دون مقابل وبالتالي أداة تعسف على أمالك الدولة -ب

مـوالهم فـي أوجـه ال تعـود سوق تخصیص النفقات العامة والذي یؤدي بـاألفراد بالشـعور بتبـذیر أ -ج

  بالمنفعة العامة، 

وهـي شـخص معنـوي أي اعتقاد المتهرب من الضریبة إنما هو سارق شریف، ألنه یسرق الدولـة  -د

  .ال یضر اآلخرین

  األسباب المتعلقة بالنظام الضریبي: ثانیا

للضــریبة ومــدى توجــد عــدة عوامــل تــؤثر علــى التهــرب ونطاقــه والتــي تــرتبط بطبیعــة التنظــیم الفنــي 

  1:استقرار التشریع الضریبي والتي نجملها في العناصر التالیة

  

                                                             
 .11، ص2004، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، الجزائر، "في الجزائرالتهرب والغش الضریبي " ناصر مراد،  1
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  :ثقل العبء الضریبي -1

والـــذي یشـــكل مبـــررا أساســـیا لتهـــرب األفـــراد مـــن الضـــریبة ویـــرتبط هـــذا الســـبب بالحالـــة االقتصـــادیة 

المفروضـة علـى وبالنظم الضریبیة المطبقة ومعروف أن العبء الضریبي هو نسـبة جملـة الضـرائب 

المكلف إلـى صـافي دخلـه وبالتـالي فقـدرة المـواطن علـى تحمـل الضـریبة متوقـف علـى دخلـه فـإذا زاد 

العـــبء الضـــریبي بنســـبة أكثـــر مـــن زیـــادة الـــدخل للمكلـــف فـــإن هـــذا یشـــجع علـــى التهـــرب الضـــریبي، 

  .وبالعكس إذا كان العبء الضریبي قلیل نسبیا فإن بواعث التهرب تكون محدودة

  :النظام الضریبي تعقد -2

أي اتســامه بعــدم البســاطة والوضــوح، فكــون النظــام الضــریبي معقــد وملــيء بــالثغرات القانونیــة فــذلك 

یساعد المكلف على التهرب مستفیدا بذلك من هـذه الثغـرات الموجـودة دون أن یكـون مخالفـا للقـانون 

التطبیــق وقــد تصــل هــذه وكــذلك كثــرة التعــدیالت الضــریبیة تــؤدي إلــى اضــطرابات شــدیدة فــي الفهــم و 

ـــه ال تســـتطیع أن یالحقهـــا أو یســـلم بهـــا العـــاملون فـــي المجـــال الضـــریبي وكـــذلك  ـــى أن التعـــدیالت إل

  .المكلفون وكلها عوامل تساعد على التهرب الضریبي

  :ضعف العقاب المفروض على المتهرب -3

بحیـث المكلـف  إن حجم العقاب الذي تفرضه الدولة علـى المتهـرب مـن الضـریبة یـؤثر علـى التهـرب

یقارن درجة الخطر فإذا كانت قیمة ذلك العقاب أكبر من المبلغ الذي یعود على المكلف إثـر تهربـه 

من الضریبة، ففي هذه الحالة یبتعد المكلف عن ذلك التهرب وتقلل منه، لكن إذ كانت قیمة العقـاب 

ـــر موجـــود تمامـــا ففـــي هـــذه الح ـــذي یعـــود علـــى المكلـــف أو غی ـــة یكثـــر التهـــرب أقـــل مـــن المبلـــغ ال ال

الضــریبي أي یجــب أن تكــون هــذه العقوبــات رادعــة لكــل مــن تســول لــه نفســه التهــرب، ویجــب أن ال 

تكون هذه العقوبات مقتصرة علـى المكلفـین فقـط، بـل یجـب أن تمتـد لتشـمل كـل مـن سـاهم أو سـاعد 

 .وحرض على التهرب الضریبي السیما المحاسبین الذین یساهمون في ذلك بحكم مهنتهم

  :عدم استقرار التشریع الضریبي -4

تــؤدي التغیــرات الدائمــة فــي التشــریع الضــریبي إلــى غمــوض النظــام الضــریبي بســبب تعــدد القــوانین، 

  .كما تؤدي إلى عدم ثقة المكلف بالنظام الضریبي وبالتالي زیادة میلهم للتهرب الضریبي

  األسباب المتعلقة باإلدارة الضریبیة: ثالثا

ریبیة أداة تنفیـــذ النظـــام الضـــریبي لـــذلك كلمـــا كانـــت هـــذه اإلدارة ضـــعیفة الكفـــاءة تعتبـــر اإلدارة الضـــ

والنزاهــة كلمــا ســهل التهــرب الضــریبي، ویرجــع عــدم كفــاءة اإلدارة الضــریبیة إلــى ضــعف اإلمكانیــات 
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والوسائل المادیة باإلضافة إلى نقص األیدي العاملة الفنیة ونقص فـي الخبـرة المهنیـة للمـوظفین فـي 

ة، وذلــك نتیجــة ضــعف األجــور فــي الوظیــف العمــومي، وقلــة المعاهــد المتخصصــة فــي تكــوین اإلدار 

اإلطـــارات الضـــریبیة، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك توجـــد ظـــاهرة خطیـــرة تهـــدد وجـــود اإلدارة الضـــریبیة والتـــي 

تــرتبط بالجانــب الخلقــي لمـــوظفي إدارة الضــرائب والتــي تتمثـــل فــي الرشــوة بحیـــث تعتبــر أخطــر مـــن 

  .وتندرج ضمن الفساد الضریبي ضعف اإلدارة،

وتعتبــر تفشــي ظــاهرة الرشــوة فــي المصــالح الضــریبیة عامــة ومصــلحة المراقبــة والتحقیــق خاصــة هــي 

  1.انعدام المحفزات المادیة والمعنویة للموظفین وضعف مستواهم الخلقي

  األسباب المتعلقة بالظروف االقتصادیة: رابعا

البلــد تعمــل علــى انتشــار ظــاهرة التهــرب الضــریبي وزیادتــه إن فتـرات الكســاد واألزمــات التــي یشــهدها 

بسبب قلة النفوذ وانخفاض دخول المكلفین وتدهور القـدرة الشـرائیة لألفـراد وبالتـالي زیـادة حساسـیتهم 

الرتفــاع األســعار ممــا یصــعب علــى المكلفــین بالضــریبة نقــل عبئهــا، لــذا یــدفعهم التهــرب الضــریبي 

، بینما في فترات الرخاء واالنتعـاش االقتصـادي یقـل میـل المكلفـین الستعمال مختلف الطرق المتاحة

للتهرب الضریبي بسبب كثـرة النقـود وارتفـاع الـدخول وتحسـین القـدرة الشـرائیة لألفـراد ممـا یسـمح لهـم 

بنقـــل عـــبء الضـــریبة إلـــى المســـتهلكین عـــن طریـــق رفـــع أســـعار منتجـــاتهم لـــذا یكـــون الـــدافع النفســـي 

ضــا كمــا أن عــدم تنظــیم االقتصــاد الــوطني وانتشــار االقتصــاد المــوازي، للتهــرب لــدى المكلــف منخف

یؤدي إلى استمراریة وزیادة حجـم التهـرب وذلـك بسـبب عـدم ضـبط السـوق للسـلع والخـدمات، وكـذلك 

عدم ضمان حریة المنافسة التي تعتبـر مـن أهـم شـروط شـفافیة المعـامالت، باإلضـافة إلـى ذلـك فـإن 

عــدم دفــع الضــرائب فقــط وٕانمــا یجعــل إجــراءات التحــریض الجبــائي  القطــاع المــوازي ال یعمــل علــى

عدیمة الجدوى، وبالتالي فإن مبالغ نقدیة هامة تتداول بحریة دون أن تخضـع لمنطـق العـام للسیاسـة 

االقتصــادیة وال یمكــن للدولــة محاربــة هــذا القطــاع بصــفة كلیــة ألنــه یســاهم فــي امتصــاص نســبة مــن 

  .1من بعض الضغوط االجتماعیةظاهرة البطالة وكذا التخفیف 

  

  

  

                                                             
 .12، ص 2011، دار المفید،الجزائر،"الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق"سهام كردودي 1
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  طرق التهرب الضریبي في الجزائر : الفرع الثاني 

 وتضـخیم المـوارد قیمـة من التخفیض إلى یلجأ من فمنهم للتهرب المتبعة الطرق وتنوعت تعددت لقد

 الـنقص االسـتغالل إلـى یلجـأ مـا وهنـاك محاسـبة عملیات طریق عن بالتهرب یسمى ما وهذا النفقات

 مادیــة عملیـات طریـق عــن بـالتهرب یسـمى مـا وهــذا لصـالحه الجبـائي القــانون فـي الواقـع اإلغفـال أو

  .قانونیة

  )المحاسبي التحایل( محاسبیة عملیات طریق عن التهرب: أوال

 المالیـة العملیـات وتلخـیص وتبویـب تسـجیل علـى یعمـل واتصـال قیاس  نظام المحاسبي النظام یعد 

 مــن جــزء افتــراض ومــع نشــاطها بنتــائج المعنیــة للجهــات دوري بیــان وٕاعطــاء المكلــف بهــا یقــوم التــي

 ملفـــه علـــى تغیـــرات إدخـــال إلـــى دومـــا یســـعى المكلـــف فـــان الجبائیـــة اإلدارة اتجـــاه المكلـــف تضـــامن

  . المحاسبي الجانب من خاصة الجبائي

 بطــرق أو معــا بهمــا أو اإلیــرادات بتخفــیض أو التكــالیف بتضــخیم إمــا المحاســبي التالعــب یــتم حیــث

 فــي جــاء مــا بمقارنــة تقــوم حیــث الجبائیــة اإلدارة طــرف مــن للرقابــة قاعــدة المحاســبة وباعتبــار أخــرى

 تعتبـــر أدق بصـــورة أو المحاســـبیة، الكتابـــات صـــحة مـــن التأكـــد بغیـــة المحاســـبیة والوثـــائق اإلقـــرارات

 اإلدارة أعــوان لتظلیـل أیضــا اسـتعمالها یمكــن الـذي الوقــت ففـي حــدین، ذو سـالح المحاســبیة الوثـائق

 ومنظمــة محكمــة كانــت اذا المكلــف لصــالح تبریریــة حجــة أخــرى ناحیــة مــن تعتبــر فهــي الجبائیــة،

 لــذلك والتنــاقض، الغمــوض یشــوبها كــان اذا المكلــف ضــد دلیــل فهــي نفســه الوقــت وفــي ومضــبوطة،

 واضــحة صــورة تعطــي ومقنعــة، وكاملــة شــاملة محاســبة مســك المكلــف علــى التشــریعات جــل أوجبــت

  .نشاطه مجمل على

 مـن یعتمـد والتـي المكلـف، إلیهـا یلجـأ التـي الطـرق مـن الطریقـة هـذه تعتبـر:  اإلیـرادات تخفـیض .1

 مــن كبیــر جــزء علــى التصــریح أو اإلقــرار وتفــادي الضــریبي الوعــاء وتقلــیص تخفــیض  إلــى خاللهــا

 أو یملكـون مـن تقتصـرعلى طریقـة ،وهـي لالقتطاع الخاضع الربح حساب في تدخل التي اإلیرادات

 فـي الـدخول علیـه یفـرض الـذي أعمالـه رقم بموجب إجباریا كان سواء ، محاسبیة سجالت  یمسكون

  .  السابق الشرط على یتوفر لم وٕان إرادته بمحض اختیاریا أو الحقیقي التصریح نظام نطاق

 األسـاس تخفـیض اجـل مـن وهمیـة ولـو نفقـات إدخـال یحـاول دائمـا المكلـف إن :األعباء تضخیم .2

ـــة، ومتنوعـــة متعـــددة األســـالیب وهـــذه للضـــریبة الخاضـــع  حســـاب تضـــخیم المثـــال ســـبیل فعلـــى للغای

 ، للفـواتیر المضاعف االستخدام طریق عن كذلك ، مزورة فواتیر طریق عن التكالیف أو المشتریات
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 مسـیرین أو عمـاال تخـص ورواتـب أجور تسدید أو تبررها، وثائق أیة لها لیس شغل مناصب تسجیل

ــالغ وهمیــین  بالمؤسســة لهــا عالقــة ال التــي واألعبــاء التكــالیف بعــض تســجیل إلــى إضــافة ، فیهــا مب

   .المؤسسة هذه مالكي أو مسیري طرف من مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة منها االستفادة تتم وٕانما

  .وقانونیة مادیة عملیات طریق عن التهرب: ثانیا 

 مقـدار علـى خاطئـة صـورة إلعطـاء المحاسـبیة الكتابـات علـى یعتمد الذي األول النوع إلى باإلضافة

 فیــه یعمــد أیــن تنظیمــا، وأكثــر تقنیــة أرقــى آخــر نــوع هنــاك للضــریبة أقــل خضــوع ومنــه المحقــق الــربح

 لــإلدارة یكــون أن دون معینــة لضــرائب قانونــا أرباحــه تخضــع عمــل أو نشــاط ممارســة إلــى المتهــرب

 ألغـراض لتحویلهـا مشـتریاته مـن جـزء إخفـاء مـع قانونیـة وضعیة في یكون أن أو بذلك علم الجبائیة

  .أخرى

 التهـرب میـدان فـي انتشـارا اإلیـرادات أكثر بین من: مادیة عملیات طریق عن الضریبي التهرب .1

 الصـــناعات میـــدان فـــي خاصـــة الصـــناعیة رشـــات الـــو تســـتعمله التـــي المادیـــة العملیـــات طریـــق عـــن

ــــن النســــیجیة ــــرة خســــارة بمعــــدالت المشــــروعات هــــذه أصــــحاب بهــــا یصــــرح أی ــــات بشــــان كبی  المخلف

 تســـتعمل أو والزبـــون الورشــة صـــاحب بــین صـــفقة محــل یكـــون منهــا جـــزء أن حــین فـــي ، الصــناعیة

 .التجاري نشاطها في أولیة كمواد

 الشــركة مــن هــام جــزء بإخفــاء یقــوم بالضــریبة المكلــف أن نجــد الضــریبي التهــرب هــذا أشــكال ومــن

  :لإلخفاء شكلین ونجد االكتظاظ، كثیرة مناطق في صغیرة ورشات بإنشاء وذلك

 مــــن والتـــي والســـلع البضـــائع مــــن لجـــزء المكلـــف بإخفـــاء تتمیـــز التقنیــــة هـــذه: الجزئـــي اإلخفـــاء -أ

 الصــور هــذه بــین ومــن شــرعیة غیــر بطریقــة ذلــك بعــد بیعهــا لیعــاد للضــریبة، تخضــع أن المفــروض

 :الجزئي اإلخفاء فیها یتجسد التي

 القانون طرف من المحددة اإلنتاج لمقاییس المكلف احترام عدم. 

 الجمركیة الرسوم دفع من التخلص بهدف المستوردة البضائع من لجزء المكلف إخفاء. 

ـــاء. ب ـــي اإلخف ـــى المكلـــف یلجـــا :الكل ـــم دون أنشـــطة ممارســـة إل ـــة اإلدارة عل  مســـتغال بـــذلك الجبائی

 منــاطق فــي أو بالســكان آهلــة أمــاكن فــي صــغیرة مصــانع بإنشــاء یقــوم حیــث الجبائیــة الرقابــة ضــعف

 فــي فــواتیر دون بیعــه یــتم الخفیــة الوحــدات هــذه مــن المحصــل واإلنتــاج إلیهــا الوصــول یصــعب ریفیــة

 .السوداء السوق
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 قانونیـة حالـة خلـق هـو قانونیـة عملیـات طریق عن التهرب: قانونیة عملیات طریق عن التهرب .2

 الطریقـة هـذه وتعـد ، مـا لحالـة خـاطئ تكییـف أو وهمیـة عملیة أثر على الحقیقیة للحالة تظهرمخالفة

  :التالیین الشكلین وتأخذ سابقتها من تقنیة وأرقى تنظیما أكثر

 أو بیـع لعملیـات مزیفـة فـواتیر إعـداد في الطریقة هذه وتتمثل: وهمیة عملیات طریق عن التهرب. أ

 .وهمیة ومشتریات رسوم خصم حق من باالستفادة المتهرب خاللها من یستطیع وهمیة شراء

 تصــنیف فــي التالعــب یكــون قــد: القانونیــة الحــاالت تكییــف فــي التالعــب طریــق عــن التهــرب. ب

 حالـة محـل للضـریبة خاضـعة قانونیـة حالـة بتمریـر وذلـك الضـریبي للتهـرب عـامال القانونیة الحاالت

 تمــرر أیــن التســجیل حقــوق جبایــة فــي غالبــا ذلــك ویظهــر ، لالقتطــاع خضــوعا أقــل أو معفــاة أخــرى

 مقرهـا أو الخـارج فـي موجـودة فروعـا تمتلـك التـي الشـركات أو. هبـة أنهـا أسـاس علـى مثال بیع حالة

 ، أقـل رسـومها بلـدان فـي المتواجـدة لفروعهـا أرباحهـا بتحویل وذلك تتهرب حیث الخارج في الرئیسي

 مـا أبـرز مـن الطـرق هـذه وتعتبـر فروعهـا مـن المجمعـة مـداخلیها توزیـع وعـدم العبـور بسعر متالعبة

 أســالیبه تطــویر علــى دومــا یســعى فــالمكلف غیــر ال أمثلــة مجــرد تبقــى ولكنهــا ، المكلــف إلیــه وصــل

 التهـرب وطـرق المتهـرب خیـال أن بـه فالمسـَلم الضریبي واجبه أداء من لیتخلص أخرى منافذ وٕایجاد

  . تحصى وال تعد ال

  التهرب الضریبي في الجزائر أنواع: المطلب الثالث 

  .التهرب الضریبي المشروع و غیر المشروع:تتلخص أشكال التهرب الضریبي في نوعین اثنین هما

  التهرب الضریبي المشروع:الفرع األول

یحدد هذا النـوع مـن التهـرب الضـریبي عـادة باالسـتفادة مـن ثغـرات القانون،فـاألمر یتعلـق بتهـرب     

نــاتج عــن إهمــال المشــرع،بحیث ال یقــوم بانتهــاك القــانون الجبــائي، كمــا إذا اســتطاع إعطــاء نشــاطه 

  .صفة غیر تجاریة من وجهة النظر القانونیة رغم أن طبیعة النشاط تجاریة من حیث الواقع

  .أي إعطاء نشاط یخضع لضریبة مرتفعة صفة نشاط آخر یخضع لضریبة أقل    

كما یتم التهرب الضریبي عن طریـق تكـوین شـركات صـوریة بـین األقـارب أو توزیـع األمـوال المولـدة 

 .1للدخل بین أفراد األسرة لتوسیع نطاق اإلعفاء و تقلیل ما یخضع للضریبة في شرائحها العلیا 

 

                                                             
 .62ص- دراسة حالة الجزائر،مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر،"الغش و التهرب الضریبي"یحیاوي نصیرة 1
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  لتهرب الضریبي غیر المشروعا:الفرع الثاني

یقصــد بــه الــتخلص مــن أداء الضــریبة بالمخالفــة الصــریحة للقــوانین الضــریبیة، و هــو مــا یطلــق     

علیــه أحیانــا بــالغش الضــریبي، و تختلــف أشــكاله بــاختالف نــوع الضــریبة التــي یــراد التهــرب منهــا، و 

الضــریبة، و مــا إذا   ف هــدفغیــر مباشــرة، و كــذلك بــاختال مــا إذا كانــت ضــریبة مباشــرة،أو ضــریبة

  .كان تهربا جزئیا أو كلیا

یتخـذ التهـرب الضـریبي شـكال سـلبیا،باالمتناع عـن تقـدیم اإلقـرار  : بالنسبة للضـرائب المباشـرة :أوال

المالي عن الثروة و الـدخول،أو إخفـاء الواقعـة المنشـئة للضـریبة،أو بالتعـدیل فـي أركانهـا و شـروطها 

المبالغــة فــي التكــالیف و النفقــات التــي :كاإلنكــار بوجــود الثــروة أو قــبض الراتــب و مــن أشــكاله أیضــا

  1اء الضریبي بالقانون حتى تتناول الضریبة الصافي بعد خصمها یلزم خصمها من الوع

یتخـذ التهـرب الضـریبي أیضـا الشـكل السـلبي بعـدم االعتـراف : بالنسبة للضرائب غیر مباشـرة :ثانیا

بالواقعة المنشئة للضریبة كإنكار ملكیة السلع المستوردة،أو إخائها،أو إخراجها مـن الوحـدة الجمركیـة 

  .الجمركیة لتجنب دفع الضرائب

و قــد یتخــذ التهــرب الضــریبي أیضــا الطــابع الــدولي،كما فــي حالــة تهریــب الممــول للســلعة إلــى خــارج 

الحدود حتى یتجنب ربط الضریبة علیهـا بالقـانون،أو حتـى ربـط الضـریبة علیها،وذلـك لتجنـب التنفیـذ 

  .القانوني

بواسطة االتصال بـین أجهـزة و یتطلب الكشف عن التهرب الضریبي یبذل مجهود معتبر و یتم ذلك 

 .الدول و تناسق جهودها

  الفرق بین التهرب الضریبي و التجنب الضریبي:الثالث الفرع

عنــد دراســتنا لظــاهرة التهــرب الضــریبي قــد نصــادف بعــض المفــاهیم المشــابهة و لتجنــب الخلــط     

  .سوف نحاول التمییز بین مفهوم التهرب الضریبي و التجنب الضریبي

 :ب الضریبيالتهر أوال 

و هـــو عملیـــة یقـــوم بهـــا الممـــول بهـــدف تخفـــیض الضـــریبة المســـتحقة علیـــه إمـــا بصـــورة كلیـــة أو     

جزئیــة مــن خــالل إخفــاء كــل أو بعــض عناصــر المــادة الخاضــعة للضــریبة،هي عملیــة غیــر قانونیــة 

،و عنــد تتحقــق بمخالفــة القواعــد القانونیــة الســائدة و یــنجم عنهــا أثــار ســلبیة علــى الحصــیلة الضــریبیة

                                                             
 .183  -182ص  ، دار البیارق،بدون سنة نشر،"المالیة العامة والتشریع الضریبي"عنایة غازي 1
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اكتشــافها یتعــرض مــن یقــوم بهــا للمســائلة القانونیــة فــي ضــوء مــا تقــرره القــوانین الســائدة مــن عقوبــات 

مالیة و جنائیة فـي هـذا المجـال،و هـي تختلـف بشـدة عـن عملیـة نقـل العـبء الضـریبي التـي تـتم فـي 

  .إطار قانوني و أخالقي و ال یكون لها تأثیر سلبي على الحصیلة الضریبیة

 :التجنب الضریبي ثانیا 

هـي عملیــة قانونیــة یــتم مــن خاللهــا تجنــب الواقعــة المنشــأة للضــریبة،كأن یتجنــب المنــتج ممارســة     

األنشـــطة المفـــروض علیهـــا الضـــریبة،كما یتجنـــب المســـتهلك اســـتهالك المنتجـــات المفـــروض علیهـــا 

ضـعف السـائدة الضریبة،و قـد یسـتطیع الممـول أن یتجنـب دفـع الضـریبة مـن خـالل اسـتغالل نقـاط ال

فــــي التشــــریع أو اســــتغالل التضــــارب بــــین بنــــود التشــــریع و الالئحــــة التنفیذیــــة و بعــــض اإلجــــراءات 

  .التنفیذیة التي تصدرها وزارة المالیة

ووفقـــا للمفهـــوم الســـابق لكـــل مـــن التهـــرب الضـــریبي و التجنـــب الضـــریبي یتضـــح وجـــود اخـــتالف     

  .جوهري بینهما

حدوث الواقعة الضریبیة و لكـن الممـول یتهـرب مـن دفـع الضـریبة  فالتهرب الضریبي یتحقق بعد    

 .اعتمادا على الوسائل و األسالیب غیر المشروعة

بینمـا التجنـب الضــریبي یحـدث قبــل حـدوث الواقعــة الضـریبیة حیــث یتنـازل الممــول عـن اســتهالك    

 1.بعض السلع لیتجنب دفع قیمة ضریبتها

  التهرب الضریبي في الجزائر أثار: المطلب الرابع 

 والمالیــة واإلجتماعیــة اإلقتصــادیة الوضــعیة علــي ســلبا تــنعكس هامــة نتــائج الضــریبي التهــرب یخلــف

  :حدى علي واحدة لكل نتعرض ،وسوف للبالد

   المالیة اآلثار :الفرع األول 

 ،وبالتـالي الدولـة خزینـة علـي سـلبیة نتـائج المشـروع وغیـر المشـروع الضـریبي التهـرب مـن كل یسبب

 واردات تقــدیر العامة،تسـتدعي الموازنـة فـي أوال المقـدرة النفقـات أن أدركنـا فمتـى.العامـة نفقاتهـا علـي

 غیـر وخصوصـا نفقاتهـا تقلـیص ىإلـ الدولـة إضـطرار مـدى تصـور المنطقي من لتغطیتها،كان كافیة

ــــي منهــــا، الملحــــة ــــك وف ــــل مــــا ذل ــــات یعرق ــــة العامــــة مرافقهــــا تســــییر إمكانی  الحاجــــات بإشــــباع الكفیل

  .إلخ....والصحیة والزراعیة والتربویة واإلجتماعیة اإلقتصادیة

                                                             

 .209ص ،"مرجع سابق"سوزي عدلي ناشد 1 
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 غیـــر األمـــوال إكتنـــاز لعملیـــة الوطنیـــة،وذلك العملـــة إنخفـــاض فـــي یســـاهم الضـــریبي التهـــرب أن كمـــا

 إلـــي تـــؤدي والتـــي النقدیـــة الســـوق ىعلـــ متداولـــة تبقـــى الضـــریبیة،والتي المصـــالح لـــدى بهـــا المصـــرح

 العملـــــة قیمـــــة إنخفـــــاض إلـــــي أدى مـــــا وهـــــو الثمانینـــــات فـــــي للجزائـــــر حـــــدث النقـــــدي،كما التضـــــخم

 سیاسـة تتحمـل أن علـي الجزائریـة الحكومـة أرغمـت الدولـة خزینـة مسـتوى ىعلـ الخسارة هذه،الوطنیة

  .الداخلیة الوسائل ضعف ىإل بالنظر الخارج من اإلستدانة الي تسعى تنمویة

  اإلقتصادیة اآلثار :الفرع الثاني 

 مسـتوى علـي یـؤثر أنـه الكلي،كمـا اإلقتصـاد مسـتوى علـي تـنعكس إقتصـادیة نتـائج الضریبي للتهرب

 فـــي بدراســـته نقـــوم ماســـوف وهـــو الـــوطني الســوق مســـتوى علـــي إخـــالل وٕاحـــداث المؤسســـات إنتاجیــة

  :التالیة العناصر

 تنـتج التـي الكلـي اإلقتصـاد علي الضریبي التهرب نتائج بین من:الكلي اإلقتصاد مستوى علي :أوال

 معـدالتها إلرتفـاع إسـتثمارها،نتیجة فـي النشاط أو القیام عن اإلمتناع طریق عن المحلي التهرب من

 إســـــتثمارات المكلـــــف تفقـــــد ولكنهـــــا قانونیـــــة عقوبـــــة إلـــــي التخضـــــع فهـــــي العقـــــارات علـــــي الضـــــریبیة

 قـد ،وتكـون الكلـي اإلقتصـاد نطـاق فـي كـذلك هامـة إسـتثمارات الـوطني اإلقتصاد تفقد هامة،وبالتالي

 أجنبیــة ســلع إقتنــاء طریــق عــن أجنبیــة بلــدان إلــي مــثال اإلســتثمارات أو األمــوال تهریــب فــي ســاعدت

  .بسیطة تجاریة بنشاطات اإلستثماریة النشاطات وٕاستبدال

 التــي الخســارة الدولة،هــذه صــندوق نتیجــة فــي الخســارة أســباب أحــد یشــكل الضــریبي التهــرب أن كمــا

 فـي الدولـة مسـاهمة وبالتالي العمومیة اإلدخارات تكوین مستوى علي خاطئة نتائج الي بدورها تؤدي

 اإلسـتثماریة القـدرة علـي یـنعكس العمـومي اإلدخـار مسـتوى علي التناقص وهذا تتضاءل اإلطار هذا

  .للدولة

ــا   وٕاعانــات إســتثمارات مســتوى علــي التنــاقص بجانــب اإلقتصــادیة المؤسســات مســتوى علــي :ثانی

 تعظـیم عـن تبحـث التـي المؤسسـات أن نجـد ذلـك أجـل ومـن أخرى إلتواءات الضریبي الدولة،للتهرب

 أنـــه علــي نفســـه یفــتح الضـــریبي التهــرب أن التنظیمیة،نجـــد الوســائل وأنجـــح أحســن بواســـطة أرباحهــا

 .أرباحها تعظیم أجل من إمكانیة أكبر

 لهــا ألن وذلــك المالیــة عائــداتها أســعار مــن تخفــض أن للمؤسســة یســمح الضــریبي التهــرب أن كمــا

 مـــع المنافســة بـــاب أمامهــا ،وتفــتح أســـعارها فــي الــنقص ذلـــك تعــویض علــي تســـاعدها مالیــة وســائل
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 تــوازن دون ان یــؤدي الــى اخــتالل فــي  المنــتج نفــس فــي المتــاجرة المنتجــة،أو المؤسســات مــن غیرهــا

  .1السوق

 المتهـرب األمـوال تلـك یسـتعمل أن الضـریبة مـن المتهـرب یسـتطیع كمـا السـوق مسـتوى علي :ثالثا

 بــأكثر تنــتج تصــبح وبالتــالي اإلنتاجیــة مؤسســته تجدیــد أجــل مــن مــثال الخاصــة مؤسســته داخــل بهــا

 جــودة ذات ســلع إلــي یتوجهــوا أن یســتطیعون الــذین للتجــار بالنســبة الشــيء عــدد،نفس وأكبــر جــودة

 المنتجــون أو التجــار عكــس عالیــة أمــوال یجلبــوا أن یمكــنهم ذلــك ،وبواســطة الرفاهیــة ســلع أو عالیــة

 وتجارتهم،وبالتـــالي إنتـــاجهم علـــي ذلـــك ویـــنعكس المالیـــة، الســـیولة نقـــص مـــن دائمـــا یعـــانون النزهـــاء

  . الطویل المدى علي السوق في المتحكمون هم المتهربون یصبح

  :التالیة الخالصة إلي الوصول ویمكننا

 اإلقتصــاد مؤشــرات فــي مصــطنعة إنحرافــات ویخلــق المــوارد مســك علــي یــؤثر الضــریبي التهــرب إن

  .سلیمة غیر سیاسة إلي تؤدي الكلي،قد

  اآلثار اإلجتماعیة :الفرع الثالث

 المفتـرض مـن كـان التـي بالمشـاریع اإلنتفـاع حـق مـن المـواطنین حرمان إلي الضریبي التهرب یؤدي

 هـذه تمویـل أجـل مـن علیهـا المتحصـل الضـرائب إلیـرادات بإسـتعمالها بإنجازها،وذلـك الدولة تقوم أن

) إلــخ....المستشــفیات المــدارس،بناء عــدد إجتماعیــة،زیادة مرافــق ،إنشــاء الســكنات كبنــاء( المشــاریع

 یســمى مــا ،أو الضــریبي العدالــة عــدم یخلــق الضــریبي التهــرب فــإن أخــرى جهــة جهــة،ومن مــن هــذا

 العمومیـــة الســـلطات وتقـــوم الخزینـــة فـــي القائمـــة الخســـارة تعـــویض أجـــل ومـــن اإلجتمـــاعي،إذ بـــالظلم

ــا یشــكل مــا الضــریبیة،وهذا المعــدالت بزیــادة  مــن كــان حــین فــي النزهــاء المكلفــین علــي إضــافیا عبئ

 بــدورهم النزهــاء المكلفــین إنتهــاج إلــي یــؤدي ممــا المــواطنین، كــل العــبء هــذا یتقاســم أن المفــروض

  2.علیهم الواقع الضریبي العبء من التقلیل بغیة وهذا التهرب لسبل
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   األول خالصة الفصل

  

یعتبـــر التهـــرب الضـــریبي آفـــة خطیـــرة تواجـــه الدولـــة وتهـــدد تـــوازن االقتصـــاد داخلهـــا وینقســـم        

التهرب الضریبي إلى نوعین هما التهرب المشروع وفیه یقـوم المكلـف بـالتهرب مـن الضـریبة بطریقـة 

شـــرعیة غیـــر مخالفـــة للقـــانون، والتهـــرب غیـــر المشـــروع وفیـــه یقـــوم المكلـــف بـــالتهرب مـــن الضـــریبة 

طریقــــة مخالفــــة للقــــانون وذلــــك لعــــدة أســــباب مرتبطــــة بالنظــــام الضــــریبي وأســــباب متعلقــــة بــــالمكلف ب

بالضریبة، كما توجد أسـباب أخـرى وهـذا مـا یسـبب آثـار كبیـرة علـى الدولـة وعلـى المجتمـع علـى حـد 

ســــواء، وتمــــس جمیــــع الجوانــــب االجتماعیــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة والنفســــیة، إال أن هنــــاك طرقــــا 

ءات یمكــن مــن خاللهــا مكافحــة التهــرب الضــریبي وذلــك بإعــادة النظــر فــي الســباب التــي أدت وٕاجــرا

إلــى حــدوث هــذه الظــاهرة الخطیــرة، وال یختلــف التهــرب الضــریبي فــي الجزائــر فــي أســبابه عــن بــاقي 

ـــك حســـب الحاجـــة  ـــدول إال أن هنـــاك عـــدة تقنیـــات یســـتخدمها المكلـــف فـــي التهـــرب الضـــریبي وذل ال

ا یســبب آثــارا وخیمــة علــى االقتصــاد الــوطني وعلــى المجتمــع ككــل إال أن الدولــة والضــرورة وهــذا مــ

الجزائریــة وفــرت عــدة مصــالح لمكافحــة ظــاهرة التهــرب الضــریبي مــن خــالل عــدة إجــراءات تقــوم بهــا 

هــذه المصــالح لــردع المكلــف بالضــریبة عــن التهــرب مــن دفعهــا إال أن واقــع التهــرب الضــریبي فــي 

بة التهرب الضریبي رغم كل هذه اإلجـراءات لمكافحتـه وهـذا مـا یسـتدعي نظـرة الجزائر یبین تزاید نس

  .جادة لهذه الظاهرة من خالل اإلصالح الضریبي وتشدید العقوبات على المتهربین من الضریبة
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 تمهـید

هتماما كبیرا لمجال السیاسة الضریبیة من خالل االعتماد على إ المشرع الجزائري أعطىلقد

  . و اآللیات التي تكفل لها تحصیالت ضریبیة في المستوى  مجموعة من الوسائل و المبادئ 

بدأت وزارة المالیة و ضمن اطار عملیة االصالح االقتصادي الشامل ،بتنفیذ خطة  1992فمنذ 

      طموحة لالصالح المالي و الضریبي،تهدف الى عصرنة و تحدیث كافة التشریعات المالیة 

اجراءاتها بقصد زیادة االیرادات الضریبیة و الضریبیة بقصد جعلها اكثر شفافیة و عدالة و تبسیط 

من جهة و االقالل من عملیات التهرب الضریبي من جهة اخرى،ولتتمكن الدولة من القیام 

     بمهامها على اكمل وجه ،وفي سبیل تحقیق هذا الهدف احدثت العدید من الهیئات المختصة 

            و على رأسها الهیئة العامة للضرائب و الرسوم و اتخاذ اجراءات ردعیة لبعث الخوف 

من قانون المالیة  04خاصة بعد صدور المادة  التحفظ في كل مایسعى الرتكاب المخالفاتو 

و الذي اعتبر التهرب من الضریبة جنایة، ومن هذا كانت اإلدارة في  1992التكمیلي لسنة 

مسارها لمكافحة ظاهرة التهرب و الغش تراقب كل اإلقرارات و المداخیل و النفقات لكل مكلف 

      یاته االجتماعیة و معاقبته على المراوغات المتوقعة، لذلك أوجد المشرع الرقابةمحللة بذلك ح

و التحقیق الجبائي من أجل إثبات قانونیة التصریحات المقدمة لإلدارة و السماح بالتوزیع العادل 

  .للعبء الضریبي

  :التطرق إلى ما یلي  في هذا الفصل سیتم

  .االجراءات الوقائیة-

  .لرقابیةاالجراءات ا-

  .جاءات الردعیةاال-
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  الطرق الوقائیة : المبحث األول 

   في الجزائر الضریبي النظام فعالیة تحسین: األول المطلب

 صرامته وعدم الضریبي النظام فعالیة لعدم هذا وعملیة حتمیة نتیجة الضریبي التهرب یعتبر

 واإلدارة المكلف بین جافة عالقة وجود عدم إلي إضافة.ومكافحتها الظاهرة هذه مواجهة في وجدیته

 اإلدارة بین حاجز وجود إلي یؤدي مما منهم التقرب محاولة وعدم المواطنین عن إبتعادها بسبب

  .وزیادتها التهرب ظاهرة لتنامي المباشرة األسباب بین من أیضا كان والمكلف

 الضریبي التهرب ظاهرة بتجنب له تسمح فعالیة ذا الضریبي النظام یكون أن جدا المهم فمن لذا

 الظاهرة حصول توخي أجل من الوقت نفس في وبساطته بصرامته إال التأتي التي الفعالیة وهذه

 دقة خالل من صرامته تكفي وٕانما النظام هذا في واإلجحاف التعسف بصرامته نقصد وال أصال

  .واقع هو ما مع نصوصه إنسجام خالل من الواقعیة وفعالیته قوانینه

ن تحسین فعالیة ذلك النظام سیساهم في معالجة ظاهرة التهرب الضریبي وذلك بمراعاة ما لذلك فإ

  1:یلي

 تبسیط النظام الضریبي  :األول الفرع

 صیاغة عن الضرائب،فضال وتحصیل بربط المتعلقة اإلداریة اإلجراءات تبسیط علي العمل یجب 

 الضریبي النظام یتسم أن یجب وبذلك فهمها المكلفین علي یسهل بأسلوب الضریبي التشریع

 بالنظام األمر تعلق إذا خاصة األعمال رقم تقییم وفي الضریبة، فرض إجراءات في بالشفافیة

 . الجزافي

 بالربط المتعلقة اإلداریة اإلجراءات وتسهیل التشریع وضوح في الضریبي اإلستقرار ویساهم

 إستقرار وعدم تعقد أن كما علیه تطرأ التي التعدیالت لكثرة الضریبي التشریع یتعقد بینما والتحصیل

  .ضریبي تهرب خلق یؤدي الضریبي التشریع

 الالزم بالقدر وضوحها إلي وٕاستقرارها،باإلضافة الضریبي التشریعات تبسیط علي العمل یجب لذلك

 .الضریبي التهرب ظاهرة مكافحة أجل من

 أو المركزي المستوى علي ذاتها هي المطبقة واللوائح القوانین تكون أن یجب أنه إلي إضافة 

 .القوانین في التضارب الیظهر حتى الجهوي
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 تحدث قد التي النزاعات حل تخص والتي بالطعن الخاصة الحاالت في عادلة قوانین فرض یجب

 .والممولین الجبائیة السلطة بین

 1.الجبائیة التشریعات مستوى علي اإلستقرار علي المحافظة

  عادل ضریبي نظام إرساء :الثاني الفرع

تعتبر العدالة الضریبیة من ابرز اهتمامات المشرع الضریبي ،فمن خاللها یكتسب النظام الضریبي 

نجاحه و مصداقیته لدى المكلفین بالضریبة و یسعى النظام الضریبي الجدید الى تحقیق العدالة 

 مراعاة خالل من ریبي ویتضح ذلكضللعبء الیبیة بین المكلفین من خالل التوزیع العادل الضر 

  :مایلي

  .األخذ بمبدأ شخصیة الضریبة  -

 .شمولیة الضریبة -

 .إعتدال معدل الضریبة  -

 .تجنب اإلزدواج الضریبي  -

 .مدروسة غیر إعفاءات ضریبیة -

 بعدم الضریبة،وذلك قانون أمام الممولین جمیع بین التامة المساواة تحقیق یجب ذلك إلي باإلضافة

 بحتة موضوعیة ألسباب ذلك یكن لم ما غیرها عن الضریبیة المعاملة في طائفة أي تمییز

  .وحقیقیة

   الضریبي التشریع تحسین: الثالث الفرع

 مجاال تترك التي الثغرات یتجنب أن والمترابط،علیه والمنسجم الجید الضریبي التشریع إن

جدیدة تتسم بالوضوح و البساطة وتخفض اصدار تشریعات ضریبیة "ویتم ذلك عن طریق للتهرب،

      تدقیق البیان  وضع حد للتقادم الضریبي یكون من حق الدوائر المالیة ، معدالت الضریبة ،

و العتراض علیه في حال الشبهة في صحته،التزام اكبر قدر من العالنیة و الشفافیة في   

 .التعلیمات و االجراءات
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  والمكلف اإلدارة بین العالقة تحسین: الثاني المطلب

 الصورة علي الضریبي العمل أداء دون حال والمكلفین اإلدارة بین العالقة علي الطاغي التوتر إن

  .الضریبي التهرب ظاهرة إنتشار علي وساعد الجانبین كال في الواجبة

 التأثیر لها وناجحة عملیة أسالیب بإتباع وهذا العالقة هذه تحسین من البد كان ذلك أجل ومن

 الضریبي الوعي نشر خالل من وهذا والمكلف اإلدارة بین العالقة تحسین في والواضح المباشر

  .المكلفین وٕاعالم تكوین محاولة إلي باإلضافة

   الضریبي الوعي نشر: األول الفرع

 وٕاقناعه الضریبي وعیه تنمیة یجب لذلك بالضرائب التمویل عملیة في المباشر الطرف المكلف یعد

 إتخاذ یجب الضریبي الوعي نشر أجل عقالنیة،ومن أكثر ته سلوكا تصبح الضریبي،حتى بالواجب

  :التالیة اإلجراءات

 بواجباتهم المكلفون یدرك حتى مستویاتهم بإختالف المكلفین لجمیع توعیة بحمالت القیام

 1.الضریبیة

 تنظیم والمسموعة،وكذا المكتوبة الصحافة مثل الطرق شتى الضرائب إدارة تستعمل ذلك ومن

  .ومستجداته الضریبي النظام حول عامة مفتوحة وأبواب ملتقیات

 للقیام تخصص والتي الدولة مالیة في مساهمة تمثل كونها الضریبة دفع بأهمیة المكلف تحسیس

 بالمقابل.بالضریبة المكلف وثقة إحترام تكسب حتى رشیدة إنفاقیة سیاسة بإنتهاج العامة، بالخدمات

  .الضریبة دفع من یتهربون الذین ألولئك سیئة نظرة المواطنین نفوس في تزرع أن یجب

 لدى ضریبیة ثقافة إرساء قصد التربویة البرامج في تعمیمها خالل من وأهدافها بالضریبة التعریف

 .المواطن

  بها المكلفین وٕاعالم الضرائب مصلحة موظفي تكوین :الثاني الفرع

 فرغم.العاملة للید بالنسبة الكفاءة في النقص من عام بشكل الجزائر في الضرائب إدارات تعاني 

 والتأهیلي التكویني المستوى في فادح نقص من تعاني أنها إال العددي الكم حیث من كثرتها

  .الضرائب مجال في التخصص إلي باإلضافة

                                                             
 .37و 31ص ،نفس المرجع السابق،ام الضریبي بین النظریة و التطبیقفعالیة النظ مراد ناصر، 1
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 التكوین توفیر خالل من الضریبیة الخدمات تحسین بهدف حاولت الجزائر فإن ذلك أجل ومن

  :منها متخصصة معاهد ذلك سبیل في أنشأت فقد الضریبیة اإلدارة ألعوان الجید

  LUF(1(المعهد الوطني للضرائب  -

 LDF(2( والجمارك للضرائب الوطني المعهد -

 الضریبي النظام یشهدها التي والتعدیالت المستجدات بمختلف وٕاطالعه المكلف تثقیف أن كما

 النظام مستجدات إلبراز الدوریة والمجالت والمنشورات بالصحف الضریبیة اإلدارة وتزوید

  . القانونیة النصوص تتضمنه قد الذي الغموض ،وٕازالة الضریبیة اإلجراءات الضریبي،وتفسیر

  الضریبي في الجزائر اإلداري الجهاز تحسین :الثالث المطلب

 تمتاز ضریبیة إدارة توفیر یجب بل التهرب لمواجهة وحده یكفي ال الجید الضریبي التشریع إن

 أن الیمكن الجید الضریبي فالنظام"  التنظیم أو التطبیق حیث من سواء الكفاءات من عالیة بدرجة

  3" الواقع أرض علي تنفذه التي باإلدارة إال یتحقق

 منها،مما األسوأ ىإل حسنة ضریبة إلي سیئة ضریبة تحویل الیمكنه الكفء الجهاز أن كما

 تلك مستوى لترقیة الالزمة اإلجراءات بإتخاذ الضریبیة،وذلك باإلدارة اإلهتمام ضرورة یستوجب

 من العمل إجراءات تسهیل مع المتوفرة لإلمكانیات والكمي النوعي التحسین خالل من اإلدارة

  .اإلدارة لتلك الجید التنظیم خالل

  :التالیة باألمورعن طریق االهتمام  األمرویتحقق هذا 

إنجاز جهزة متطورة و ضروریة لسرعة أالحدیثة من حاسوب و  باآلالتتدعیم الجهاز الضریبي -

قامة إتباع االسلوب العصري الحضاري في تنظیم المكاتب و تسلیم البیانات و العمل ،وذلك بإ

  .نظام استعالمات عصري

رفع كفاءة العاملین في االدارة المالیة،حتى یمكنهم مواجهة الحاالت الجدیدة و یمكنهم تنفیذ -

الخطط المرسومة،مع ضرورة مراعاة حسن االختیار من الناحیتین السلوكیة و العلمیة،باإلضافة 

  .الخبرة العلمیة إلى

                                                             
  .1992مایو 31المؤرخ في  41،الجریدة الرسمیة رقم 16المادة  1

  .1981نوفمبر  10المؤرخ في  45،الجریدة الرسمیة رقم 81/300مرسوم رقم  2

 .30،صسابق مرجعنفس سهام كردودي ،  3
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التدریب عملیا،بحیث یناط اإلهتمام بالتدریب العملي،بحیث ال یكون مكتبیا،بل یجب ان یكون -

 1.بالعاملین الفنیین القدامى تدریب العاملین الجدد

وفي األخیر یمكن القول ان تحسین الصورة السلبیة للضریبة تمر حتما بمجهود الحوار البناء و 

االقتصادي و االجتماعي للضریبة من جهة،وبالسلوك النزیه و العادل الجاد القناع المواطن بالنفع 

اتجاه مختلف فئات المكلفین ،كما ان تحسین سلوك عون اإلدارة الجبائیة یكون له االثر  لإلدارة

  2 .البالغ في رفع معنویات المكلف

  رقابیةالطرق ال: المبحث الثاني 

 أنها الضریبي،كما التهرب لمكافحة ضروري إجراء المحاسبي و التحقیق الجبائیة الرقابة تعتبر

 من المقدمة التصریحات علي یعتمد الذي الضریبي النظام لطبیعة نظرا وذلك بالغة أهمیة تكتسي

 الجبائیة للرقابة أشكال بعدة الضریبیة اإلدارة تقوم الحقیقة،لذلك تعكس قد والتي المكلفین طرف

 :یلي ما علي الجبائیة الرقابة ،وتتوقفالمرتكبة المخالفات مختلف عن الكشف قصد

  الجبائیةالرقابة : األول المطلب

  التدقیق الجبائي:الفرع األول

إن إعتماد النظام الجبائي الجزائري على التصریحات الجبائیة جعل المشرع الجزائري یعطي حقا 

التي  أساسیا من حقوق الدولة للحفاظ على مصادر تمویل الخزینة العمومیة وهو الرقابة الجبائیة

  .تعتبر حقا سیادیا تمارسه الدولة عبر مؤسساتها

  اإلطار القانوني للرقابة الجبائیة:أوال

 مختلف وضح خالله من العملیة لتلك قانوني إطار| الجزائري المشرع الجبائیة،حدد الرقابة لتنظیم

 ضمانات حددت بالمقابل.الرقابیة لمهمتها أدائها أثناء المكلفین تجاه اإلدارة وحقوق صالحیات

  :التالیة الجوانب التنظیم هذا ویتضمن التعسف أشكال مختلف من المكلف لحمایة

 المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 316 إلي 309 المواد بمقتضى اإلطالع حق :1

 الكافیة المعلومات علي الحصول قصد ومستنداته المكلف دفاتر علي اإلطالع حق للمفتش یمكن

 إلتمام إما مراقبة،وذلك عملیة كل في فعالة أداة اإلطالع عملیة التحقیق،وتعتبر مهمة ألداء

                                                             
 .31،مرجع سابقسهام كردودي، 1
 .36-35ص ،سابق مرجع ام الضریبي بین النظریة و التطبیق،فعالیة النظ ناصر مراد،2
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 دراسة من المستخرجة المعلومات صحة من للتأكد الضریبیة،أو اإلدارة لدى الموجودة المعلومات

 ىعل مراقب برتبة هم الذین الضریبیة اإلدارة أعوان یمارسها اإلطالع عملیة أن الملفات،ونشیر

 العمومیة اإلدارات في اإلطالع ویمارس.مهامهم أداء عند المهني بالسر إلتزامهم مع األقل

  1.المعنیة الهیئة طبیعة حسب اإلطالع طریقة تختلف والبنوك،كما الخاصة والمؤسسات

 ونزاهة صحة من بالتحقق تسمح التي العملیات مجمل في الرقابة حق یتمثل الرقابة حق :2

 بین التمییز ویمكن خارجیة، بمعطیات بمقارنتها وذلك المكلف طرف من المقدمة التصریحات

  :هما 2للرقابة شكلین

 من للتأكد اإلستغالل بعناصر ومقارنتها المحاسبیة والوثائق الدفاتر ومعاینة المحاسبة في التحقیق*

  .المقدمة التصریحات صحة

 المصرحة،وذلك المداخیل صحة مدى من التأكد الجبائیة،قصد الوضعیة لمجمل المعمق التحقیق*

  .للمكلف الحقیقیة المالیة بالوضعیة بمقارنتها

 المحقق یقوم المحاسبة في التحقیق إجراء عند للرقابة،حیث الشكلین كال یستعمل عادة أنه ونشیر

  .للمكلف الجبائیة الوضعیة بمعاینة

 النظر إلعادة الضریبیة لإلدارة الممنوحة اإلمكانیة في ویتمثل اإلداریة األخطاء إستدراك حق :3

 الضرائب قانون من 327 للمادة وطبقا جدیدة ضرائب فرض أو بتعدیلها الضریبة،وذلك فرض في

 مكان أوفي الضریبة نوع من سواء یترتب خطأ كل إستدراك یجوز فإنه المماثلة والرسوم المباشرة

   حدد فرضها،ولقد

 یقتضیها التي الضریبة جداول بتحصیل للقیام سنوات 4بـ األخطاء إلستدراك القانوني األجل

 تطبیق المماثلة،أو والرسوم المباشرة الضرائب وعاء في نقص أو سهو محل ماكان إستدراك

  .المعنیة الضرائب تأسیس عن المترتبة الجبائیة العقوبات

 الضریبیة اإلدارة تعسف من تحمیه ضمانات إلي المكلف یحتاج للمكلف الممنوحة الضمانات :4

 والحقوق المكلف علي المفروضة اإللتزامات بین توازن إحداث التحقیق،وبالتالي بمهمة قیامها عند

  :یلي فیما الضمانات هذه الضریبیة،وتتمثل لإلدارة منحت التي

                                                             
 .40- 39،صنفس المرجع السابق النظریة و التطبیق،ام الضریبي بین فعالیة النظ ناصر مراد،1
 .60،صنفس المرجع السابقسھام كردودي، 2
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 وهذا للتحقیق نفسه بتحضیر للمكلف للتحقیق،للسماح مسبق إشعار بإرسال وهذا بالتحقیق اإلشعار

 المباشرة الضرائب قانون من 190 المادة في ورد اإلشعار،كما إستالم تاریخ من أیام 10لمدة

  .المماثلة والرسوم

 اإلشعار تسلیم أو إستالم تاریخ من إبتداءا سنة تتجاوز أن الیمكن التي التحقیق مدة تحدید

 المباشرة الضرائب قانون من 131 المادة في ورد كما المعمق للتحقیق بالنسبة هذا بالتحقیق

 4من أكثر المدة تتجاوز أن یجب فال المحاسبیة الوثائق في للتحقیق بالنسبة أما.المماثلة والرسوم

  :لـ بالنسبة أشهر

 سنة لكل دج 1.000.000 الیتعدى سنوي أعمال رقم علي تحوي التي الخدمات تأدیة مؤسسات-

  .مالیة

    1.مالیة سنة كل عن دج 2.000.000 الیتعدى أعمالها رقم كان إذا األخرى المؤسسات كل-

 الیفوق السنوي أعمالها رقم كان إذا أعاله المذكورة للمؤسسات بالنسبة أشهر 6 إلي األجل ویمدد

 مدة والتتعدى.فیها یحقق مالیة سنة كل عن دج 10.000.000و دج 5.000.000:التوالي علي

 قانون من 190 المادة حسب وهذا.واحدة سنة األخرى الحاالت جمیع في المكان بعین التحقیق

  .المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب

 سواء الضرائب ونفس الفترة لنفس التحقیق مهمة إنتهاء عند جدید تحقیق إجراء إمكانیة عدم

  .المحاسبي التحقیق أو المعمق للتحقیق بالنسبة

 المتوصل التقویم نتائج إرسال في تتمثل والتي التقویم بإجراءات متعلقة ضمانات هناك توجد كما

 إشعار مع علیها موصى رسالة طریق عن ذلك الجبائیة،ویكون الرقابة إدارة طرف من إلیها

 بإعادة للمكلف تسمح بطریقة الكفایة فیه بما ومعلل مفصل اإلشعار هذا یكون أن باإلستالم،ویجب

  .یوما 40 أجل في وهذا بقبوله، التبلیغ أو مالحظاته وتقدیم الضریبة فرض أسس تشكیل

 رئیس المفتش من إبتداءا المعنیة الجهات لدى شكوى بتقدیم وهذا التحقیق نتائج في الطعن إمكانیة

 .القضاء مجلس لدى اإلداریة الغرفة الطعن،ثم لجان بالوالیة،ثم الضرائب قسم

 

  

                                                             
 .43-42،صسابق مرجع ، ام الضریبي بین النظریة و التطبیقفعالیة النظ ناصر مراد،1
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  أشكال الرقابة الجبائیة :ثانیا

،اذ تعتبر الرقابة الجبائیة وسیلة تختلف أشكال الرقابة الجبائیة بإختالف الوسائل المتبعة في ذلك 

حاالت التهرب خاصة مع العدد الهائل للتصریحات الجبائیة التي تتطلب الرقابة و یحتم لكشف 

  على اإلدارة تنویع مخطط عملها في هذا الشأن ویمكن تمییز صورتین للرقابة الجبائیة اإلداریة

على مستوى مفتشیات الضرائب حیث نمیز ثالث انواع للرقابة  یتم هذا النوع الرقابة العامة:1

  1 .  )الرقابة الشكلیة،الرقابة على الوثائق،الرقابة عند مقر المكلف(ة و هي العام

تعتبر هذه الرقابة اول عملیة الرقابة الجبائیة ،ویقصد بهذا النوع من الرقابة  الرقابة الشكلیة.أ

العملیات المتعلقة بتصحیح األخطاء المادیة الموجودة في التصریحات المقدمة و كذا التحقق من 

ي تدخل في تحدید الوعاء الضریبي ،ومنه فإن الرقابة وعنوان المكلف و مختلف العناصر الت هویة

الشكلیة ال تأخذ بعین اإلعتبار مدى صحة المعلومات و األرقام المصرح بها قدر ما تعتمد على 

الكیفیة التي تم بها ملء هذه التصریحات،أي أن هذه الرقابة تهدف إلى النظر في الشكل الذي 

   .مت فیه هذه المعلوماتقد

یعد هذا النوع من الرقابة ثاني اجراء تقوم به اإلدارة الجبائیة بعد الرقابة   الرقابة على الوثائق.ب

الشكلیة و یتجلى دور هذه الرقابة في مجموعة األعمال و الفحوصات الدقیقة الي تتم على مستوى 

من طرف المكلف التي تقوم من خاللها اإلدارة بمقاربة المعلومات المصرح بها  والمكتب 

     ،والمعلومات المتحصل علیها من طرف اإلدارات و الهیئات و المؤسسات العامةأو الخاصة،

و المتعلقة بالمعامالت أو الصفقات المبرمة بین المكلف وهذه الهیئات،وبإمكان المحقق طلب 

  2.ریرات من المكلف المعني عند الضرورةالتوضیحات و التب

تتم هذه الرقابة خارج مكاتب اإلدارة الضریبیة ،وذلك من خالل    الرقابة عند مقر المكلف.ج

التدخالت التي یقوم بها المراقبون لألمكنة التي یزاول فیها المكلفون بالضریبة نشاطاتهم،وتهدف 

    هذه التدخالت إلى التأكد من صحة اإلقرارات المصرح بها من خالل الفحص المیداني للدفاتر

كما یمكن لألعوان المحققین إجراء معاینة میدانیة للعناصر المادیة .یة و الوثائق المحاسب   

                                                             
، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة العلوم اإلقتصادیة  الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضریبيعیسى بلخوخ، 1

 .53ص 2003/2004،جامعة الحاج لخضر،باتنة،

 .51،صنفس المرجع السابقسھام كردودي، 2
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في لإلستغالل داخل مقرات العمل،قصد مقارنة العناصر و المعطیات المصرح بها و المسجلة 

  1.الوثائق المحاسبیة مع تلك الموجودة في المیدان

دقیقة لحقیقة النشاط الممارس من من غیرها بحیث تسمح بمراقبة  وتعتبر هذه الطریقة اكثر فعالیة

التي تكون محل المراقبة و التحقیق،وذلك بفحص و التعرف على مختلف وسائل  طرف المؤسسة

كما تستعمل هذه .اإلنتاج وطرائق استعمالها،ودرجة تأهیل العمال و المستخدمین لهذه الوسائل

  .من خالل أشكال الرقابة األخرىالطریقة لمراقبة بعض اإلیرادات التي لیس باإلمكان التعف علیها 

لقد كرس النظام الجبائي الجزائري هذا النوع من الرقابة لیشمل و یتناول مجمل  الرقابة المعمقة :2

الوضعیة الجبائیة و المالیة للمكلف و المقصود بالرقابة المعمقة هو مجموع العملیات التي هدف 

المكونة لنمط معیشته أي مقاربة اإلیرادات ر الى مقاربة مجموع مداخیل العنصر الجبائي بالعناص

  2.بالنفقات

 التحقیق المحاسبي:الفرع الثاني

یعتبر التحقیق المحاسبي إجراء ضروریا یكتسي أهمیة بالغة وذلك نظرا لطبیعة النظام الضریبي 

الذي یعتمد على التصریحات المقدمة من طرف المكلفین و التي قد ال تعكس الحقیقة،لذلك تقوم 

اإلدارة الضریبیة بعدة أشكال من الرقابة الجبائیة،تنصب في معظمها حول التحقق من تنفیذ أحكام 

  .قانون الضرائب

  مفهوم التحقیق في المحاسبة:والأ

التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین،وجب على  حتى نحصل على صحة ومصداقیة

حق التحقیق،طلب :اإلدارة أن تتوفر على وسائل وسلطات یمكن أن تستخدم لهذا الغرض من أهمها

  .تبریرات و حق اإلطالع

  تعریف التحقیق المحاسبي.1

ك حق مراقبة حتى تكون الضریبة المدفوعة تعكس حقیقة التصریحات المدفوعة،فإن اإلدارة تمتل

هذه التصریحات،وهذا من أجل التأكد أن المكلفین بالضریبة قد سددوا ما علیهم من 

                                                             
 52،صنفس المرجع السابقسھام كردودي، 1

دولة،كلیة العلوم ،اطروحة مقدمة لنیل دكتوراه حالة الجزائر-األهداف و األدوات-السیاسة الجبائیةمحمد فالح، 2

 .79،ص2005/2006األقتصادیة،جامعة الجزائر،
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حقوق،أواحتمال القیام بالتخفیضات و التصریحات المترتبة عن األخطاء التي قد تنجم عن فرض 

  .ضریبة إضافیة

ات الجبائیة من فالتحقیق المحاسبي إذن هو مجموع العملیات التي یستهدف منها مراقبة التصریح

       والتأكد من مدى مطابقتها مع المعطیات المادیةطرف المكلف بالضریبة و فحص محاسبته،

ویتم الفحص في عین المكان للدفاتر و الوثائق ،1و غیرها حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتها

من ....) معلومات،محاضراثباتكشف (المحاسبیة للمؤسسة و مضاهاتها ببعض المعطیات المادیة

وهذا ما أجل مراقبة التصریحات المكتتبة و ضمان بالتالي التسویات الالزمة للفترة غیر المتقادمة،

یمیز التحقیق المحاسبي عن التدقیق الجبائي،على إعتبار أن هذا األخیر موضوعه هو القیام 

  .تسویةبعملیة تشخیص لوضعیة جبائیة معینة دون القیام بأیة عملیة 

  التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة.2

یعرف التحقیق المعمق للوضعیة الجبائیة الشاملة بأنها مجموع العملیات التي تهدف إلى كشف 

الفارق الموجود بین الدخل المصرح به و الدخل الحقیقي بمقارنة مدى اإلنسجام بین مداخیل 

عناصرطرق معیشته و المظاهر (الته المادیة،المكلف بالضریبة فیما بینها من جهة،وبین ح

مجموعة المعلومات التي توجد بحوزة اإلدارة الجبائیة المصدر من جهة أخرى و تعتبر ) الخارجیة

  .األول الذي یعتمد علیه العون المحقق المباشر لهذه العملیة

المصرح بها من وفي هذا التحقیق یتأكد األعوان المحققون من اإلنسجام الحاصل بین المداخیل 

جهة،والذمة المالیة و الحالة المالیة و العناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي من 

  2.جهة أخرى

  :وبالتالي فإن هذا النوع من التحقیق یتم اللجوء إلیه عند ثبوت الحاالت التالیة

  .طرف المكلفعدم اإلنسجام بین المداخیل المصرح بها و المصاریف المعلن عنها من -أ

قرائن تدل على وجود غش وتهرب ضریبي بعد أن أدت مراقبة النشاط إلى تسویة ضعیفة أو -ب

  .غیر معتبرة

                                                             

،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر ،الطبعة الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیةالعید صالحي،.1 

  .37،ص2006الثانیة،

 . 29،صمن قانون اإلجراءات الجبائیة 21المادة  2
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غیاب التصریح عن المداخیل من قبل المواطنین التي أثبتت عناصر معیشتهم على وجود -ج

  .مداخیل هامة غیر خاضعة للضرائب

  .إقتناء عقارات و منقوالت مهمة-د

أصحاب المهن الحرة،الشركاء و مسیري الشركات و :"عنیین بهذا التحقیق هماألشخاص الم

 .األشخاص الذین یحوزون على مداخیل غیر معروفة 

  إمتداد التحقیق المحاسبي:ثانیا

إبراز اإلغفال و التدني لرقم األعمال و األرباح إن المراقبة الجبائیة تحصر التحقیق المحاسبي في 

  :المحاسبي أن یهتم بـ،وعلیه یمكن للتحقیق 

  .الناحیة النظامیة لكل الدفاتر و السجالت ،وكذا الوثائق التبریریة و التسجیالت المحاسبیة.أ

أخذ بعض العینات من خالل التركیز على بعض الحسابات المتعلقة مباشرة برقم األعمال و .ب

  .النتائج

قیق المحاسبي ،و التي یمكن أن تمس إختیار الملفات الجبائیة المقترحة لعملیة التحالتنوع في .ج

  .حتى المؤسسات األجنبیة العاملة بالجزائر

  التحقیق المحاسبي وٕاجراءات خطوات:ثالثا

لقد وضع المشرع الجزائري أدوات قانونیة یعتمد علیها األعوان المراقبون في تنفیذ مهامهم الرقابیة 

التحضیر للتحقیق،سیر (یمكن حصرها في ثالث خطوات  فیما یخص التحقیق المحاسبي

  ).التحقیق،نتائج التحقیق ونهایته

  التحضیر للتحقیق: 1

تعد المرحلة التحضیریة خطوة هامة و رئیسیة للقیام بالرقابة المحاسبیة حیث یتم من خاللها     

اختیار الملفات المراد البحث و التحقیق فیها استنادا إلى بعض األسس و المقاییس، و التي من 

  1:بینها

  .أهمیة رقم األعمال المصرح به خالل السنتین األخیرتین .أ

تكرار الخسارة في النتائج و الربح الضعیف مقارنة مع رقم األعمال المصرح به و طبیعة  .ب

  .النشاط المزاول
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  .ضعف القیمة المضافة مقارنة بأهمیة النشاط المزاول .ج

 .الطابع االقتصادياستعمال طرق تدلیسیة و مالحظة المخالفات ذات .د

الزیادة السریعة و المذهلة في المستوى المعیشي لمسیر المؤسسة أو أصحاب المهنة الحرة دون .و

  .تطابق ذلك مع تصریحاته

خالل هذه المرحلة یتم إختیار الملفات المراد البحث و التحقیق فیها ،وتعین الهیئة التي تباشر 

دیة تسمح للعون المحقق بأخذ صورة مستوفیة عن عملیة التحقیق المحاسبي إضافة أعمال تمهی

  :، وتتجسد هذه اإلجراءات فیما یليالمكلف المعني بعملیة المراقبة

  و دراسة الملف الجبائيسحب :أ

إذ یمثل المصدر األول بالنسبة للمحقق، و هذا الحتوائه على كل الوثائق و البیانات المتعلقة 

    إلیهبالمكلف بالضریبة، حیث یتضمن كل تصریحاته و كل االتصاالت و المراسالت الموجهة 

 .و تجدر اإلشارة إلى أن الملف الجبائي یختلف في بیاناته حسب طبیعة المكلف بالضریبة

  :نسبة للشخص الطبیعي یضمبال .1

منبع العائدات  ،مقر السكن ،الوضعیة العائلیة ،طبیعة النشاط الخاضع للفحص ،الحالة الشخصیة(

  )و التصریحات

  :بالنسبة للشركة یحوي. 2

اسم المسیر و حصته في  ،وحدتها ،عنوان مقرها الرئیسي ،رأسمالها االجتماعي ،طبیعة نشاطها-

  )رأس المال

  المكلف بالضریبةإبالغ :ب

ال یمكن الشروع في إجراء أي تحقیق في المحاسبة دون إعالم المكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن 

طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات 

بتداء من أیام إ 10المكلف المحقق في محاسبته ،على أن یستفید من أجل أدنى للتحضیر ،مدته

 1.تاریخ إستالم هذا اإلشعار

 
  

                                                             

   1-Code de Procédures Fiscales.Op.Cit.Art 20p22. 
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   الرقابة المفاجئة:ج

تجري من دون إعالم مسبق للمكلف،بحیث بإمكان المحقق أن یقوم بها إذا ما توفرت له دالئل 

قویة جمعها اثناء دراسته للملف الجبائي،وهي أكثر من ضروریة في حالة الغش و التهرب  

 .الضریبي 

  إستمارة التحقیق:د

فإستنادا للمعلومات الموجودة ضمن الملف الجبائي للمكلف الخاضع للرقابة الجبائیة،یمكن للمحقق 

 1 یبین بأن المؤشرات التي تم جمعها تدل أو ال تدل على قانونیة المحاسبة ن أ

و في األخیر المكلف بتحریر محضر المعاینة، و یسجل فیه المعلومات التي أسفرت عنها عملیة 

دي، و یطلب من المكلف بالتوقیع علیه و ان رفض هذا التوقیع، سیتم تبیان ذلك في الجرد الما

 .محضر المعاینة

  سیر التحقیق :2 

 قبل القیام بفحص المحاسبة یجب على المحقق أوال مراقبة الحالة العامة لها مثل فحص الدفاتر

لمعرفة أن العملیات مسجلة للتأكد من أنها ممسوكة بشكل قانوني،مثال فحص الدفاتر اإلجباریة 

یوما بیوم ولیست مدونة بعد إنطالق عملیة التحقیق و ال یمكن إجراء التحقیق إال بإرسال أو تسلیم 

إشعار بالتحقیق لكي یستفید المكلف بالضریبة من مدة للتحضیر،ومن أجل المعاینة الحقیقیة،یمكن 

شعار بالتحقیق مع بدایة التحقیق فغیاب دون إشعار المكلف وفي حالة یسلم اإل إجراء رقابة مفاجئة

    .2اإلشعار بالتحقیق یلغي تماما إجراء التحقیق

   من حیث الشكل التحقیق المحاسبي: أ

باإلضافة إلى ما سبق،فإنه یجب على المحقق التأكد من الصحة الشكلیة للمحاسبة،وهذا بالتحقق 

  3:من توفر الشروط الثالث التالیة

                                                             
  1-DGI.Guide de vérification de comptabilité.Alger prient.Alger.edition200.p32 

   .74،ص"مرجع سابق"سهام كردودي-- 2 

-3 DGI ,Guide de vérification de comptabilité ,Op.Cit,P52.  
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I( وذلك بإشتمالها على جمیع الدفاتر و الوثائق  :منتظمةو  تامة محاسبةال یجب أن تكون

اإلجباریة المنصوص علیها في القانون التجاري وكذا إحترام مبادئ المخطط الوطني 

 .المحاسبي

II( حیث یسعى المحقق بالتأكد من صحة البیانات : یجب أن تكون المحاسبة دقیقة الحسابات

 .المجامیعالمحاسبیة من ناحیة الدقة و صحة 

لكي تكون المحاسبة مثبتة یجب أن یتم إثبات كل العملیات :یجب أن تكون المحاسبة مثبتة

المسجلة في الدفاتر بواسطة وثائق إثبات تختلف بإختالف طبیعة العملیات المنجزة،كما یجب  

على المحقق التركیزعلى المبیعات التي تتم نقدا وما وجد في الصندوق من نقص یوحي بوجود 

  . تالعب

بها مراقبة كل ما هو موجود بالوثائق  لمقصوداو : 1من حیث المضمون التحقیق المحاسبي. ب

تتضمن على السهو  المقدمة من طرف المكلف المحقق معه من أجل إكتشاف العملیات التي

إلخ،فهو قیام المحقق بدراسة معمقة ودقیقة للحسابات ...،المتعمد أو غیر المتعمدالكلي أو الجزئي

  .   الرئیسیة للمیزانیة،وحسابات التسییر و النتائج

I( 5. المیزانیة العامة هي عبارة عن كشف أو بیان بالوضع : فحص حسابات المیزانیة العامة

األول یسمى األصول :المالي للوحدة االقتصادیة في فترة زمنیة معینة و هذا البیان یضم جانبین

 .و الثاني یسمى الخصوم

II( بعد انتهاء المراقب من التحقق و التأكد من صحة : و النتائج فحص حسابات التسییر

البیانات المسجلة في  المراقبة و التأكد من صحة وسالمةحسابات المیزانیة، فانه تنقل الى 

مجموع األعباء التي تقوم ) االستغالل( حسابات التسییر و النتائج و تمثل الحسابات و التسییر

المؤسسة بتحملها و في المقابل تتحصل على ایرادات تكون نتیجة للعملیات التي تقوم بها 

 . المؤسسة
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  ونهایته نتائج التحقیق: 3

ة بنشاطه،والمراجعة المحاسبیة للدفاتر التجاریة من حیث معاینة وضعیة المكلف المتعلق إن

  .المضمون والشكل،تمكننا من إستخالص نتیجة رفض أوقبول المحاسبة

وٕانطالقا من هذه النتائج فإن المحقق یسعى إلى إرسال نسخة من هذه النتائج إلى المكلف 

المعتمدة في إعادة تأسیس وحساب مبینا له فیها التجاوزات الضریبیة المكتشفة والطرق بالضریبة 

  .الضریبة

  1:أن تقبل المحاسبة على أساس: قبول المحاسبة. أ

  .مسجل طفیف وغیر خطیروهذا یعود إلى أن اإلهمال واإلغفال ال:ة ذات مصداقیة المحاسب -

أي أن الدفاتر المحاسبیة تكون مطابقة لنصوص القانون التجاري،وكذا ملتزمة :نتظمةالمحاسبة م -

  .بتطبیق قواعد المخطط الوطني المحاسبي

قد تكون المحاسبة منظمة ودقیقة الحسابات لكنها غیر مثبتة،ولكي تكون كذلك :المحاسبة قاطعة-

یجب أن یتم إثبات كل العملیات المسجلة،أي مقنعة ومثبتة كونها مدعمة بكل الوثائق ومستندات 

  .اإلثبات و الدفاتر المساعدة

  :ه العون المحقق حسب درجة المعاینة،فیمكن أن یكونلكن هذا القبول یصنف
I( أي أنه مقنع بدرجة كبیرة أن المحاسبة منتظمة مثبتة و صادقة، و بالتالي فهو  :قبول صریح

ملزم بإشعار المكلف بالضریبة بنتائج التحقیق و هذا دون إجراء أیة تقویمات عن طریق إشعار 

 2.بغیاب التقویم

II( ارتیاب، و هذا من خالل تسجیل بعض التجاوزات و االنحرافات من قبل أي هناك : قبول نسبي

 Procédure"في هذه الحالة یقوم المحقق باللجوء إلى إجراءات التقویم الثنائي والمكلف،

contradiction  " و المقصود به أن یكون اتصال بین الخاضع للضریبة و المحقق الجبائي

ریبة حول هذه االنحرافات المسجلة، ثم یقوم المحقق للنقاش و إبداء مالحظات المكلف بالض

بإعادة تأسیس رقم األعمال و یجب علیه إبالغ المكلف بهذا التقییم، و ذلك عن طریق اإلشعار 

 .یوما للرد على هذا التقویم 40بالتقویم األولى، مع منح مدة 

                                                             
 .75،صنفس المرجع السابقنجاة نوي، 1
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  :رفض المحاسبة. ب

أو المحاسبیة یمكن حصرها في الحاالت الرفض في المحاسبة بعد رقابة التصریحات الجبائیة 

  1:التالیة

 القانون التجاريمن  11إلى 9تكون هیئة الدفاتر المحاسبیة غیر مطابق ألحكام المواد عندما .أ

  :ولشروط تطبیق المخطط الوطني المحاسبي مثل

المحاسبیة غیاب الدفاتر المحاسبیة،الدفاتر المحاسبیة غیر مؤشرة و غیر ممضي علیها،الدفاتر -

  .إلخ.....تحتوي على بیاض،تسجیل غیر دقیق للحسابات و أرقام الحسابات

عندما تكون المحاسبة محرومة من أي قیمة إثباتیة،بسبب إنعدام الوثائق الثبوتیة و من -

المؤرخ في  95/105غیاب كلي أو جزئي للفواتیر،الفواتیر غیر مطابقة لنصوص المرسوم :بینها

  .خإل.....07/10/1995

عندما تتضمن على أخطاء و هفوات أو أخطاء خطیرة و متكررة لتسجیل العملیات المحاسبیة -

والمیزانیة  المیزانیة اإلفتتاحیة بینكل فواتیر الشراء و البیع،عدم تجانس  وعدم تسجیل بعض أ:مثل

  .إلخ...الختامیة

المحاسبة ال جدوى منها  عندما یتبین أن المراقبة التي أجریت على:إعادة تشكیل رقم األعمال-ج

ألن هذه األخیرة غیر مقنعة ومنتظمة،وبالتالي تكون غیر مقبولة،فیلجأ إلى إعادة تأسیس رقم 

  .األعمال الخاصع للضریبة وتختلف طرق إعادة التأسیس حسب نوع ونشاط المؤسسة

إستخرجها على ضوء كل المعطیات التي قام بها المحقق الجبائي والنتیجة التي :نهایة التحقیق-

من عمله في المرحلة النهائیة لتحقیقه،حیث یقوم بإبالغ المكلف بالضریبة بنتائج المراقبة 

وكخطوة أخیرة یقوم إقفال التحقیق وٕاعداد تقریر التحقیق،الذي من خالله یسجل كل المحاسبیة،

ي شملها المعلومات الخاصة بعملیة المراقبة التي قام بها وٕاصدار جداول اإلخضاع للسنوات الت

تلتزم اإلدارة الجبائیة بإبالغ المكلف الخاضع للتحقیق بنتائج المراقبة الجبائیة حتى و إن  التحقیق،و

یوم لتلقي رد المكلف على اإلبالغ ) 40(و قد حدد المشرع الجبائي مدة أربعین .لم یكن هناك تقویم

  2.فسیر من قبل المكلفاألولي و اإلدارة الجبائیة ملزمة بالرد على طلبات التوضیح أو الت

                                                             
 .2000 فبرایر 16في  المؤرخ ،وزارة المالیة، 06،الجریدة الرسمیة رقم 134رقم قرار 1
 .من قانون اإلجراءات الجبائیة 06الفقرة  60المادة  2
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  التنسیق بین اإلدارات: المطلب الثاني 

 لتمكینها یكفي ال الحكومیة اإلدارات من غیرها دون وحدها الجبائیة اإلدارة كفاءة مستوى رفع إن

 تتبع و ممولین إقرارات مراجعة أن إذ وجه أكمل على المختلفة الضرائب قوانین أحكام تطبیق من

 اإلدارات من غیرها و الجبائیة اإلدارة بین وثیق تعاون وجود یتطلب  المختلفة، أنشطتهم أوجه

 دورا تلعب الجمارك فمصالح ، أفضل مردود تحقیق اجل من هذا و التجارة مدیریة و كالجمارك

 و بالتصدیر یتعلق ما لكل كشفها خالل من ذلك و الضریبیة لإلدارة دعمها خالل من هاما

 إلى بالنسبة كذا و ، الخارج إلى أموالهم تهریب من منعهم و ، المكلفون بها یقوم التي االستیراد

 بطریقة تخدم التي و التجار على العدیدة بتدخالتهم أعوانهم طریق عن األسعار و المنافسة مدیریة

 هذا تأكد قد و علیها القضاء محاولة و التهرب ظاهرة عن الكشف في الجبائیة المصالح بأخرى أو

 بین بالتنسیق یتعلق فیما قوانین من بعده ما و 1997 لسنة المالیة قانون في واضحة بصفة المبدأ

  . اإلدارات

 ، ضرائب(  المعنیة اإلدارات بین التنسیق على تقوم منسجمة سیاسة وضعت الصدد هذا في و

      المركزي مستوى على1 الثالثة اإلدارات بین التنسیق لجان بتأسیس ذلك و)  تجارة ، جمارك

          الضریبي التهرب و الغش مكافحة برنامج بتطبیق مباشرة المكلفة و المحلي و الجهوي و

  : التالیة الشروط بتحقق مرتبط اللجان هذه مهام نجاح أن غیر ، المشبوهة الممارسات و

 اإلدارات طرف من ذلك و تجربة أكثرهم و األعوان أحسن بین من الفرق هذه أعضاء اختیار -

 ثالث األقل على له و مراقب عن رتبته تقل ال و بالنزاهة منها عضو كل یتمیع أن یجب و الثالثة

 العمل في خبرة سنوات

  مستمرة بصفة و دوریة عمل اجتماعات بتنظیم ذلك و الفرق هذه تعیق التي المشاكل دراسة -

 . الفرق هذه أعضاء مكافأة یجب اإلدارات هذه بین المكثف للعمل نظرا -

 )جمركیة تجاریة، جبائیة،( اإلدارات بین الرقابة تنسیق:  الفرع األول

 العامة، للخزینة كبیرة خسائر من سببته وما الحالي وقتنا في الضریبي التهرب ظاهرة لتفاقم نظرا 

 نظام تطبیق في شرعت الجزائر وأن سیما ال الوطني، االقتصاد على سلبا انعكس الذي السبب

 یزید قد الذي األمر المستوردین، عدد في زاد مما التجارة حریة على یتأسس الذي السوق اقتصاد

                                                             
  . 1997فبرایر  23الموافق لـ  1417رمضان  13المؤرخ في  97/431من مرسوم تنفیذي  23القرار رقم  1
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 بمسایرة لها تسمح وتیرة وٕاعطائها الجبائیة اإلدارة ودیة مرد زیادة وقصد الضریبي التهرب نسبة من

 التهرب مكافحة دعم إطار وفي االقتصادیة التنمیة في بها المنوط والدور االقتصادیة، التحوالت

 المعنیة اإلدارات بین التنسیق على تقوم منسجمة سیاسة وضع الضروري من بات الضریبي

 للتهرب الرئیسیة المشكلة یرجعون االقتصادیین من الكثیر ألن). ضرائب جمارك، تجارة،(

 وكذا الجهوي، المركزي، المستوى على اإلدارات بین محكم تنسیق وجود عدم إلى الضریبي

 .الوالئي

 األخرى واإلدارات الجبائیة اإلدارات بین التنسیق أشكال:  الثانيالفرع 

 اإلدارة یعرقل سببا یعد المكلفین ببعض الخاصة البیانات أو المعلومات غیاب أو نقص إن 

 هذه كل أمام حد ولوضع وجه أحسن وعلى یرام ما أحسن على مهامها تأدیة في الجبائیة

 األخرى الهیئات أو اإلدارات بین العالقة توطید أصبح والمراقبة البحث توجیه أجل ومن الصعوبات

 المعلومات تبادل في تساعد أن یمكن الهیئات أو اإلدارات هذه أن إلى یرجع ذلك حتمیا أمرا

 .المختصة الجبائیة المصالح خدمة تحت ووضعها بحوزتهم الموجودة

 التي المعینة اإلدارات بین التنسیق یتطلب الضریبي التهرب لمحاربة منسجمة سیاسة وضع إن

 1:اآلتیة النقاط على یرتكز أن یمكن

 جمارك، ضرائب، الموحدة الفرق تدخل إطار في خاصة المكان، بعین التدخل برامج في التنسیق-

 .األمن ومصالح تجارة

 األنشطة لكشف المنظمة الخارجیة بالبحوث األمر یتعلق عندما خاصة ضروریا یعد اإلجراء هذا

  .یمارسونها الذین واألشخاص" سري اقتصاد"  المخفاة

هذا التدخل المشترك یمكن أن یسفر عن نتائج إیجابیة انطالقا من المعلومات المجمعة لدى كل 

هیئة أو إدارة یمكن استغاللها للخروج بنتیجة مشتركة و مقنعة، مع الدعم الالزم للقوة العمومیة 

األحیاء التي یصعب  بین الموجودین في المناطق أوالتي تلعب دور هام في تشخیص المتهر 

 .التوغل فیها

                                                             
  .172،ص2009،المجلة القضائیة،عدد خاص عالج التهرب الضریبي:یلس شاوش بشیر،مقال بعنوان 1
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التنسیق الثنائي، دائما وفي مجال التنسیق بین اإلدارة الجبائیة واإلدارات األخرى وفي إطار تبادل 

 :المعلومات عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للمكلفین یمكن ذكر األمثلة اآلتیة

من واجب اإلدارة الجبائیة في أغلب األحیان :  1ومصالح الجماركالتنسیق بین اإلدارة الجبائیة  -

اللجوء إلى مصادر لمدها بالمعلومات الالزمة لمصالح الجمارك باعتبارها حلقة وصل بین الداخل 

والخارج ونظرا لما لها من إمكانیات استقصاء المعلومات قیمة بشأن حركة رؤوس األموال 

ؤسسات المالیة، كل ذلك من أجل كشف حاالت التهرب والتحویالت المشبوهة من قبل الم

الضریبي، زیادة على ذلك یجب على مصالح الجمارك التبلیغ التلقائي بكل المعلومات التي تخص 

  .اإلستیرادات الخاصة بالمكلف

قصد إیجاد تجاوب من شأنه أن یقلل من حاالت التهرب، أصبح :  2التنسیق مع مصالح التجارة -

تنسیق بین اإلدارة الجبائیة والمصالح التجاریة خاصة مدیریة المنافسة واألسعار من الضروري ال

ومدیریة اإلحصاءات التي تساعدها في التبلیغ عن المخالفات التي یرتكبها بعض المكلفین 

بالضریبة، التي تؤثر سلبا على االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى التبلیغ عن أسعار السلع 

  .والخدمات

 الجبائیة بالرقابة المكلف اإلداري الجهاز:لثالثا المطلب

 بموجب والتحقیقات البحث مدیریة أنشأت )والتحقیق البحث مدیریة( المركزي الجهاز: الفرع األول

 لتدعیم المدیریة هذه جاءت وقد ،1998 جویلیة 13 في الصادر 88/228 رقم التنفیذي المرسوم

  . غطائها تحت هي والتي الوالئي المستوى على الجبائیة الرقابة في األخرى المدیریات باقي

 المخولة بأعمال مكلفة والتحقیقات األبحاث مدیریة والمراجعات األبحاث مدیریة  تنظیم :أوال

 أربع إلى المهام تسند بذلك تقوم ولكي الضریبي، التهرب بمحاربة والمتمثلة الجبایة لمصالح

 3: منها منبثقة فرعیة مدیریات

  

                                                             
  .10ص 09/07/1996المؤرخ  96/22األمر رقم  1

  .8،ص1997 یولیو 27الموافق لـ 1418ربیع األول  22المؤرخ في  97/290مرسوم تنفیذي رقم  2
  .1998یولیو  13ربیع األول الموافق ل  19المؤرخ في  98/228من المرسوم التنفیذي  01المادة   3
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  .البرمجة مدیریة نیابة -

 .الجبائیة الرقابة مدیریة نیابة -

 .الجبائیة اإلجراءات مدیریة نیابة -

 .الجبائیة المعلومات عن والبحث التحقیقات مدیریة نیابة -

   :بـ المدیریات هذه وتهتم     

 المعلومات استعمال ومراقبة تجمیع أجل من تحقیقها الواجب الدائمة بالعملیات التعریف -

  .الجبائیة

 الجهوي المستوى على المتواجدة والجبائیة المحاسبیة التحقیقات مصالح نشاطات وتقییم توجیه -

  .والمحلي

 علیهم یقع الذین بالضریبة المكلفین واختیار تحدید یتم والمراجعات األبحاث مدیریة مهام :ثانیا  

 یتم ،أین لذلك برنامج وضع طریق عن الملفات انتقاء یتم حیث مسبق، برنامج خالل من التحقیق

 الجبائیة الرقابة مدیریة نیابة ثم أوال، الضرائب مفتشیات طرف من مراقبتها المراد الملفات اقتراح

 البحث مدیریة طرف من غیره أو البرنامج على ویصادق الوالئیة، الضرائب مدیریة مستوى على

 فهي والمراجعة البحث مدیریة صالحیات على واعتمادا والتحقیق البحث إطار وفي.والتحقیقات

  :  بـ مكلفة

  .الجبائي والتهرب للغش الكبیرة التیارات عن الكشف -

  .اإلطار هذا في بالضریبة المكلفین حقوق االعتبار بعین باألخذ شفافیة أكثر الرقابة جعل -

 المفتشیات أداء لتقییم الجبائیة للمصالح العامة المفتشیة جانب إلى العملیات من سلسلة إجراء -

  .العامة الجبایة ودیة مرد وتحسین للضرائب المحلیة

 الضریبي، والتهرب الغش منافذ وسد الحد هو والتحقیقات األبحاث لمدیریة الرئیسي الهدف إن 

 على استوجب فقد العامة الخزینة بحقوق للتالعب المكلفین بعض یستعملها التي للحیل ونظرا

  :في والمتمثلة للمراقبة إستراتیجیة وضع والمراجعات، البحث مدیریة

  .الكبیرة المداخیل و األهمیة ذات الملفات برمجة في األولویة -

  .أحسن مستوى إلى به واالرتقاء التحقیق نوعیة رفع -
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  1 الجبائیة للرقابة الفرعیة المدیریة:الفرع الثاني

 الجبائیة للرقابة المیدانیة والوسائل الهیكلي التنظیم تمثل مصالح ثالث من تتكون مكوناتها:أوال 

   :في تتمثل المصالح وهذه الجبائي التحقیق برامج وتنفیذ تسطیر في أساسا المختصة

  2:الجبائیة المعلومات عن البحث مكتب .1

   :یلي بما مكلف المكتب هذا 

 المحتمل من الذین واألشخاص المؤسسات اإلدارات، المحلیة، بالجماعات خاصة بطاقة إعداد 

  .وتحصیلها الضریبة وعاء تأسیس في تفیدهم التي المعلومات لدیهم تتوفر أن

 المعلومات بجمع والقیام البحث فرق طریق عن مباشرة المكتب سیجریها التي التدخالت برمجة 

  .المعلومات مقارنة بمصلحة المكلف المكتب إلى وٕارسالها

 المادة عن البحث قصد المختلفة الفرق طریق عن المحلي مستوى على التدخالت برمجة 

 .الجبائیة

  : بـ المعلومات ومقارنة البطاقیات مكتب یكلف :المعلومات ومقارنة البطاقیات مكتب.2

 بطاقیتها تأسیس على الوعاء مفتشیات ومساعدة البطاقیات تسییر.  

 الخاضعة المادة عن بالبحث المكلفة والمصالح المكتب علیها یتحصل التي المعلومات استقبال 

  .الستغاللها المعنیة الضرائب مفتشیات على وتوزیعها وتصنیفها للضریبة

  3: بـ المكتب هذا یقوم :الجبائیة المراقبة مكتب.3

 أو مراجعة محل یكونوا أن یحتمل الذین الطبیعیین واألشخاص المؤسسات ملفات وتسییر تكوین 

  .الجبائیة لوضعیتهم معمقة مراقبة

 والتنظیم للتشریع وفقا بتدخالتها تقوم أنها من والتأكد التحقیقات فرق عمل ومراقبة متابعة 

  .الخزینة مصالح على والمحافظة للمراجعة خضعوا الذین المكلفین وحقوق بهما، المعمول

 المراجعة عملیة عن الناتجة والرسوم الضرائب تحصیل. 

                                                             
 .1991افریل  11المؤرخ في  91-50القانون  1
 .6ص،1998جویلیة  13المؤرخ في  288-98مرسوم تنفیذي رقم  2
 .1991أفریل 11المؤرخ في  50-91من القانون  55- 52-المادة  3
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  الجبائیة للرقابة الفرعیة المدیریة مهام :ثانیا

 مدیریة طرف من علیها المصادق التحقیق برامج بتطبیق مكلفة الجبائیة للرقابة الفرعیة المدیریة 

  1 :بـ مكلفة فهي اإلطار هذا وفي ، والتحقیقات األبحاث

 الرقابة من تمكن التي الجبائیة التقنیات واقتراح دراسة.  

 الضریبة لتحصیل والصواب القیاس على مبنیة إجراءات ووضع الجبائیة للمادة التقییم.  

 اإلشكال لهذا ناجعة واقتراحات حلول وٕایجاد الضریبي والغش التهرب أسباب وتحلیل البحث.  

 االقتصادیة األنشطة شعب ممیزات مختلف على خاصة دراسات إجراء.  

 تقییم نتائج التحقیقات. 
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  الطرق الردعیة : المبحث الثالث 

   العقوبات المترتبة على ظاهرة التهرب الضریبي المطلب األول 

       إن القانین الجبائیة تضمنت عقوبات ردعیة لمرتكبي التهرب الضریبي إلى عقوبات جزائیة 

و جبائیة،وبصدد الجزاء سوف نتطرق أوال لألشخاص الخاضعین له كفرع أول وبعدها إلى أنواع  

  .العقوبات الطبقة علیهم كفرع ثاني 

   جزاءشخاص الخاضعین للاأل : األولالفرع 

  المكلف بالضریبة:أوال

و المقصود به كل مدین للخزینة العمومیة للدولة بمبالغ متمثلة في الضرائب أو رسوم و التي 

یحول المكلف دون تسدیدها كلیا أو جزئیا وذلك عن طریق تعمده تقدیم بیانات ناقصة اثناء 

   1.تحسب أقل مما یجب قانوناالتصریحات الدوریة مماجعل الضریبة 

  الشریك:ثانیا

یتحمل الشریك المسوؤلیة الجزائیة كاملة في مجال التهرب الضریبي و تطبق علیه العقوبات 

للفاعل األصلي وهو المكلف فإرتباط عمل الشریك بالفعل األصلي المعاقب علیه یكفي لتجریمه 

  2.وٕاعتباره موصوف بالعقوبة في القوانین الجبائیة 

  الشخص المعنوي:ثالثا

إن كل شخص طبیعي یخضع للمساءلةالجنائیة و الجبائیة في حالة مخالفته للقانون الجبائي ،لكن 

  3:التساؤل المطروح هل الشخص المعنوي یجوز مساءلته جنائیا أو ال وفي هذا الصدد نمیز نوعان

ة والوالیة و المرافق ألحكام القانون العام مثل الدولة و البلدیأشخاص معنویة عامة تخضع -

  .العمومیة

  .كل شخص معنوي خاص یخضع ألحكام القانون الخاص كالشركات المدنیة و التجاریة-

                                                             

 .14،صنفس المرجع السابقعوادي مصطفى،رحال نصر، 1

 .14،صنفس المرجع السابقعوادي مصطفى،رحال نصر، 2

 .72،ص1972،اإلسكندریة،1جرائم الضرائب و الرسوم،دار الجامعات المصریة،ط،الشورباجي البشرى 3
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من قانون الضرائب المباشرة أنه عند إرتكاب المخالفة من قبل شركة  -9-303لقد نصت المادة 

أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص تقع عقوبة الحبس و العقوبات الملحقة على كل من 

و الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة،وأضافت نفس المادة أن تطبیق الغرامات المتصرفین 

جزائیة یكون على ممثلیه وعلى الشخص المعنوي نفسه دون اإلخالل بتطبیق الغرامات الجبائیة ال

من قانون الضرائب غیر  554المنصوص على تطبیقها ،ونفس الحكم تكرر في نص المادة 

من قانون الطابع - 4-36من قانون الرسوم على رقم األعمال و في المادة  138المباشرة و المادة 

  .من قانون التسجیل -4-121 المادةوفي 

و المالحظ أن مسوؤلیة الشخص المعنوي لیست مطلقة بل ذكرها المشرع على سبیل 

الحصر،حیث تقع فقط على الشخص المعنوي التابع للقانون الخاص مستبعدة بذلك الدولة 

  1.والجماعات المحلیة و الهیئات العامة ذات الطابع اإلداري

  المترتبة العقوبات:ع الثانيالفر 

إن القانون الجبائي ینص على نوعین من العقوبات عقوبات جزائیة وأخرى جبائیة،فالعقوبات 

الجزائیة تتنوع إلى عقوبات أصلیة وتبعیة تتمثل األولى في الحبس و الغرامات والثانیة تبعیة في 

اء صور قرار الحكم بمزاولة مهنة الخبراء و المستشاریین الجبائیین و المحاسبین  وعند اإلقتض

  .بغلق المؤسسة

  العقوبات الجبائیة:أوال

نجد أن مختلف القوانین الجبائیة نوعین من الجزاءات جزاءات مالیة ذات طبیعة إداریة توقع من 

ین من المتابعاإلدارة الجبائیة ذاتها،و جزاءات جنائیة تصدر من المحاكم ضد مرتكبي المخالفات و 

تكون مجرد زیادات تدفع عالوة على الضریبة المفروضة وقد تكون طرفها،والجزاءات الجبائیة قد 

غرامات مالیة ذات طابع إداري تتمثل أساسا في الغرامات الجبائیة المنصوص علیها في القوانین 

  2.الجبائیة المختلفة و هي تختلف من قانون آلخر مضمونا ومقدارا

                                                             

 .32،صنفس المرجع السابقنصر،عوادي مصطفى،رحال  -)1(
  .33عوادي مصطفى،رحال نصر،نفس المرجع السابق،ص 1
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  الزیادات:ثانیا

تدفع بغض النظر عن الجزاءات األخرى التي تكون تختلف الزیادات عن فوائد التأخیر وهي 

من تطبیقها تعویض الضرر الذي یصیب الخزینة العامة للدولة من جراء تأخر المكلف عن الهدف 

آداء ضریبته و فوائد التأخیر لیست لها طابع عقابي بل تأخذ صورة تعویضات مالیة أما الزیادات 

ة وتطبق على المكلف عند عدم قیامه بتسویة فهي تمثل نسبة تختلف بإختالف درجة المخالف

وضعیته في األجال المحددة قانونا وكما أنها تفرض تلقائیا و هي مقررة في حاالت معینة نبینها 

  :في ما یلي

  1.النقص في تقدیم التصریح-

  2.التأخیر في تقدیم التصریح-

  3.عدم التصریح-

على كامل الحقوق إذا كان مقدار الحقوق  %100ونشیر إلى أن هذه الزیادات تفرض بنسبة 

أو ما یعادلها و ترفع إلى ) ج.د 5.000.00(ريالمتملص منها أقل من خمسة مالیین دینار جزائ

 4.إذا كان مقدار الحقوق یفوق هذا المبلغ 200%

 الغرامات الجبائیة:ثالثا

غالبا بنسبة معینة مما هي نوع خاص من الغرامات منصوص علیها في القوانین الجبائیة و تقدر 

الغرامة الضریبیة هي غرامة "إلى المخالفة المرتكبة یؤدي من الضریبة،أو بمبلغ محدد بالنظر

 5".إضافیة تلحق بالضریبة األصلیة

  

                                                             
 . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -1-193المادة  1

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -1-192المادة  2

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -3-194المادة  3

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -2-193المادة  4

 .60الشوربجي البشرى ، مرجع سابق ، ص  5
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  بالنسبة لقانون الضرائب المباشرة-1

  :تطبق الغرامات الجبائیة في الحاالت األتیة

  1.ج.د 30.000عدم تقدیم تصریح بالوجود و تحدد بمبلغ -أ

    ج بالنسبة للضریبة الجزافیة.د 5.000عدم إمساك الدفاتر المرقمة و المسجلة وتحدد بمبلغ -ب

  2.و التقدیر اإلداري

               ج.د 1.000عرقلة أعوان الضرائب في القیام بمهامهم و تتراوح الغرامة ما بین -ج

  3.ج.د 30.000و 

  المباشرةبالنسبة لقانون الضرائب غیر -2

  :هذا القانون یمیز بین نوعین من الغرامات الجبائیة

ج بالنسبة لجمیع المخالفات المتعلقة .د 25.000ج و .د 5.000تتراوح ما بین :غرامة ثابتة-أ

 4.باألحكام الخاصة غیر المباشرة

  5.ج.د 25.000تساوي مبلغ الحقوق منها على أن ال تقل عن : غرامة نسبیة- ب

  :المخالفة للقانون و الخاضعة للغرامة نذكر من بینها أما األفعال 

أو إتالفها قبل إنقضاء األجل المحدد لحفظها و تتراوح الغرامة المطبقة في رفض تقدیم الوثائق -

  6.ج.د 10.000ج و .د 1.000هذه الحالة ما بین 

                                                             
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -1-194المادة  1

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -3-194المادة  2

 .اشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المب 304المادة  3

 .من قانون الضرائب غیر المباشرة  523المادة  4
 .من قانون الضرائب غیر المباشرة 1/أ -524المادة  5

 .من قانون الضرائب غیر المباشرة  538المادة  6
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صحیحة تطبق تبین أنها غیر في حالة مساهمة وكیل أعمال أو خبیر جبائي في إعداد وثائق ی-

  1.ج.د 3.000ج و .د 1.000غرامة تتراوح بین 

هم وفي هذه الحالة تتراوح الغرامة عرقلة أعوان المراقبة الجبائیة بأي وسیلة كانت أثناء تأدیة مهام-

  2.ج.د 100.000و .ج.د 10.000ما بین 

  :بالنسبة لقانون التسجیل- 3

غرامة جبائیة مساویة ألربعة أضعاف في حالة قیام المكلف بالتملص من رسوم التسجیل تطبق 

  3.ج.د 5.000هذه الرسوم من دون أن تقل عن 

 50.000و  5.000بینما عند عرقلة المراقبة الجبائیة من طرف المكلف تتراوح الغرامة ما بین 

 4.ج.د

 :بالنسبة لقانون الطابع- 4

الرسوم دون أن تقل  في حالة التملص من الرسوم الخاصة بالطابع تساوي الغرامة خمسة مرات هذه

ج إلى .د 10.000،أما في حالة عرقلة المراقبة الجبائیة تتراوح الغرامة ما بین 5ج.د 2.000عن 

  6.ج.د 100.000

  :بالنسبة لقانون الرسوم على رقم األعمال- 5

 2.500ج إلى .د 500كل مخالفة ألحكام هذا القانون تطبق غرامة جبائیة تتراوح ما بین 

  7.ج.د 5.000ج إلى .د 1.000إستعمال طرق تدلیسیة ترفع الغرامة من ج،وفي حالة .د

                                                             
 . من قانون الضرائب غیر المباشرة 544المادة  1

 . من قانون الضرائب غیر المباشرة537المادة  2

 . من قانون التسجیل  - 2- 120المادة  3

 . من قانون اإلجراءات الجبائیة 62المادة  4

 . من قانون الطابع 35المادة  5
 . من قانون الطابع 37المادة  6

 . من قانون الرسم على رقم االعمال 114المادة  7
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یعاقب  بغرامة كذلك عند رفض تقدیم الوثائق أو إتالفها قبل إنقضاء اآلجال المحددة لحفظها 

  1.ج.د 10.000جو .د 1.000جبائیة تتراوح ما بین 

  العقوبات الجزائیة:رابعا

لجزائیة باإلضافة إلى العقوبات الجبائیة،وكثیرا ما ترجع إن القوانین الجبائیة تشیر إلى العقوبات ا

هذه القوانین إلى نصوص قانون العقوبات في توقیع العقاب على أفعال الغش الضریبي مثل المادة 

منه، والتي تجعل من تنظیم أو محاولة تنظیم الرفض الجماعي ألداء الضرائب و الرسوم من  418

 53الخاصة بتعریف الشریك و المادة  2-42صاد الوطني و المادةقبیل الجرائم الماسة بحسن اإلقت

من قانون اإلجراءات الجزائیة التي تنص على  599وأیضا المادة  ،2 والمتعلقة بالظروف المخففة

عقوبات أصلیة تحتوي على عقوبات  اإلكراه البدني و نشیر إلى أن العقوبات الجزائیة تتفرع إلى

  :ذلك فیما یليسالبة للحریة و غرامات مالیة وٕالى عقوبات تبعیة و سوف نحلل 

  :العقوبات األصلیة-أ

تنص علیها القوانین الجبائیة بنصوص صریحة و هي تتمثل في الحبس و الغرامة، و المالحظ في 

 :القوانین الجبائیة أنها إتفقت جمیعها على ما یلي

  .وبة الحبس أو غرامة أو بإحدى العقوبتین فقطعق-

من قانون العقوبات التي تنص على  418تحول الجریمة من جنحة إلى جنایة و تخضع للمادة -

خزینة العامة نتیجة سنة إذا كان الضرر الالحق بال 20إلى  10السجن لمدة تتراوح ما بین 

  3.مالیین دینار جزائريریبة یتجاوز المبلغ اإلجمالي ثالثة التملص من الض

  .مضاعفة العقوبات في حالة العود و المحدد بخمس سنوات-

                                                             
 . من قانون الرسم على رقم االعمال 122المادة  1

 .13/02/1982المؤرخ في  04- 82العقوبات المعدل و المتتم بالقانون رقم من قانون  53المادة  2

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -1-303المادة  3



  الطرق المتبعة لمكافحة التهرب الضريبي في الجزائر  : الفصل الثاني  
 

 
72 

 

عدم تطبیق الظروف المخففة فیما یخص العقوبة الجبائیة وأبقت على هذا المبدأ فیما یخص -

من قانون العقوبات  53حیث یمكن إفادة المتهم بأحكام المادة ) الحبس و الغرامة(العقوبة الجزائیة

  1:ت الشروطتى توافر م

  .الجمع بین الغرامات الجزائیة و الغرامات الجبائیة في جنحة الغش الضریبي-

تطبیق مبدأ التضامن بین األشخاص فیما بینهم وبین هؤالء الشركات في توقیع العقوبات المالیة -

  .المحكوم بها ضدهم في حالة إدانتهم بنفس المخالفة

العقوبات التكمیلیة على غرار قانون نصت القوانین الجبائیة على فرض :العقوبات التكمیلیة- ب

 :العقوبات، وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة فیما یلي

المصادرة الجزئیة ، المنع من اإلقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، تحدید اإلقامة(-

  .)لألموال

 2.ون هذا اإلجراء إلزامیا في حالة العودنشر الحكم و تعلیقه وذلك على نفقة المحكوم علیه،ویك-

المنع من ممارسة النشاط التجاري للمكلف الذي صدر في حقه حكم نهائي بممارسة الغش -

،باإلضافة إلى منع من ممارسة المهنة بالنسبة إلى المستشار الجبائي أو المحاسب الذین 3الضریبي

  4.الشخصیة التي نص علیها قانون العقوباتإشتركوا معه،ویعتبر هذا اإلجراء من تدابیر األمن 

  5.غلق المؤسسة أو المحل مؤقتا-

مصادرة األشیاء موضوع الغش ووسائل التزویر،وقد إنفرد بهذا الحكم قانون الضرائب غیر -

 .منه 525المباشرة في المادة 

  
                                                             

 .من قانون العقوبات 53المادة  1

  .من قانون العقوبات 09المادة  2

  .2003سنة 83جریدة رسمیة عدد .2004من قانون المالیة  29المادة  3

 .من قانون العقوبات 19المادة  4

 .من قانون االجراءات الجبائیة 146المادة  5
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  ع من الدخول في الصفقات العمومیةالمن-

سنوات،كل شخص حكم علیه بمقرر  خمسیمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة "

  1".قضائي نهائي یثبت تورطه في الغش الضریبي

  التدابیر الجدیدة في مكافحة التهرب الضریبي : المطلب الثاني 

التحكم في تمیز النظام الضریبي قبل التسعینات بالتعقید و الثقل لذلك أصبح نظام ضریبي صعب 

مختلفة في ظل  تسییره ومكلف للغایة حیث تمیز بزیادة في الضرائب و الرسوم المتمیزة بمعدالت

تجدر اإلشارة فمستوحى من النظام المركزي أما بعد التسعینات  إقتصاد مخطط مركزي

بالمجهودات المبذولة من طرف اإلدارة الجبائیة في مجال مكافحة التهرب الجبائي إلى أن ما تم 

تحقیقه حتى اآلن یبقى غیر كافي لذلك وضعت المدیریة العامة للضرائب جهازا جدیدا للتصدي 

و إعطائها طابعا لهذه الظاهرة من خالل إقحام مجموعة الهیاكل المرتبطة مباشرة بمكافحة التهرب 

عملیا حیث تشكل هذه األخیرة مع الهیاكل الوعاء الضریبي األدوات األساسیة لهذا العمل إلى أن 

 : عمل هذه الهیاكل لن یكون فعاال إذا كانت وفقا للشكل التالي 

  على مفتشیة الضرائب  :الفرع األول 

ا تمثل الخلیة القاعدیة في الجهاز للمفتشیة دورا رئیسیا في محاربة التهرب الجبائي ، خاصة و أنه

  . الجبائي المحلي خاصة و الوطني عامة 

في النظر إلى المهام الموكلة إلیها و التسییر المباشر لملفات المكلفین بالضریبة فإن أداءها للمهام 

و الصالحیات المخولة لها على أحسن وجه من مراقبة شكلیة للملفات و مقاربة التصریحات 

تركیز التدخالت في المجاالت أین یكثر الغش و التهرب ، ستؤثر إلى حد بعید على الجبائیة و 

  . قیام أو عدم قیام المكلف للتهرب 

أثره البالغ في مجال تشدید الرقابة من خالل إعداد  1991و هذا قد كان اإلصالح الجبائي لعام 

 .، و بمصالح محددة وبوضوح 2تنظیم المفتشیة في شكل موحد 

 

                                                             
 .من قانون العقوبات 18المادة  1

/ 26/02، بتاریخ  09، والمتضمن قانون مفتشیات الضرائب ، الجریدة الرسمیة عدد 23/02/1991المؤرخ في  91/60األمر رقم  2

1991. 
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  قباضة الضرائب  على: الثانيالفرع  

على غرار المفتشیة ، المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة ، تقوم قباضة الضرائب بدور مهم في مجال 

مكافحة التهرب الجبائي ، من خالل مهمتها الرئیسیة و المتمثلة في التحصیل السریع و المناسب 

  : ج نوعین من القباضات تو الرسوم ، لذلك ن

  .تهتم بالتسییر لإلیرادات الجبائیة عند التخصیص لتغطیة النفقات  :أوال 

تهتم بالتحصیل حیث تكون مجهزة بنظام اإلعالم اآللي و ما یحمله من امتیازات كالسرعة :ثانیا 

 . في معالجة عملیة التحصیل و التبویب 

قد تقرر تعزیز أما هذه األهمیة التي تكسبها هذه القباضات ال سیما المختصة في التحصیل ف

عملها بإنشاء مصلحة المتابعات على مستواها و التي یقوم بمقتضاها أعون المتبعة العاملین بهذه 

  1: المصلحة بالمهام التالیة 

 . تسلیم اإلنذارات و االستدعاءات  -

تبلیغ المراسالت لألشخاص المتابعین ذلك أن استعمال البرید مقصورا فقط على الغرامات  -

 . القضائیة 

بما أن التحصیل في تجسید عملیات التقویم الناجمة عن المراقبة و التحقیق فإنه وجب تدعیم 

  : هیاكل من أجل التحصیل الجبري للضرائب و عدم التصریح العمومي و ذلك من خالل 

 . الغلق المؤقت للمحالت التجاریة أو المهنیة  -

  .حجز الملكیات العقاریة أو المنقوالت -   

  مدیریة كبریات المؤسسات:الثالثالفرع 

بإضافة إلى الجهازیین السابقین الذكر،و المكلفین بالقیام بعملیة الرقابة الجبائیة،فقد تم إستحداث 

جهاز ثالث تدعیما لهما في مكافحة التهرب الضریبي و المتمثل في مدیریات كبریلت 

 28الموافق لـ  1423رجب  21المؤرخ في  02/303،بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2المؤسسات

  .،الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة و صالحیتها2002سبتمبر 

                                                             
كلیة اطروحة مقدمة لنیل دكتوراه دولة،،- حالة الجزائر-في تحقیق التوازن اإلقتصاديالسیاسة المالیة و دورها أحمد جامع، 1

 .368،ص2005/2006العلوم اإلقتصادیة،جامعة الجزائر،

 .2002سبتمبر  28الموافق لـ  1423رجب  21المؤرخ في  02/303المرسوم التنفیذي،رقم  2
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  :وتتكون مدیریة كبریات المؤسسات من خمس مدیریات منبثقة منها تتمثل في

ریة المدی المدیریة الفرعیة للتسییر، المدیریة الفرعیة للتحصیل، المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات،

وتكلف المؤسسات الخاضعة لمجال .المدیریة الفرعیة للمنازعات الفرعیة للرقابة الجبائیة،

 1.إختصاصها بمهام الوعاء،التحصیل،المراقبة ومنازعات الضرائب و الرسوم 

 المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  : الرابع الفرع

الوالئیة للضرائب هي أیضا مكلفة بالقیام إضافة إلى مدیریة البحث و التحقیقات،فإن المدیریة 

عیة للرقابة الجبائیة بهذه المهمة،إذ تعد الهیئة تها الفر یبعملیة الرقابة الجبائیة،وتتكفل مدیر 

  .2المتخصصة بعملیة الرقابة،لذا تسند إلیها مهمة تنفیذ برامج التحقیق

الوسائل المیدانیة للرقابة الجبائیة وتندرج في هذه المدیریة ثالث مصالح تمثل التنظیم الهیكلي و 

  :في 3المختصة في تسطیر و تنفیذ برامج التحقیق الجبائي،متتمثل هذه المصالح

  .مكتب البحث عن المعلومة الجبائیة-

  .مكتب البطاقیات ومقارنة المعلومات-

 .مكتب المراقبة الجبائیة-

  ت تحسینه و مقترحا مكافحة التهرب الضریبيحدود جهاز : المطلب الثالث 

  افحةحدود جهاز المك:الفرع األول

  . غیاب إرادة سیاسیة واضحة في مجال محاربة الغش و التهرب الجبائي  -

إیداع شكاوي ، الحجز ، الغلق ( غیاب الصرامة الالزمة في تطبق بعض األحكام الردعیة  -

 ......... ) . اإلجباري للمحالت ، 

 . التغاضي عن المعامالت التي تتم دون فاتورة  -

 . اإلحساس بعدم األمان ألعوان اإلدارة مما یقلص من فعالیة تدخالتهم  -

القباضة و الرقابة  –المفتشیة  –ضعف و سوء التنسیق فیما بین مصالح مدیریة الضرائب  -

بة و متابعة الوضعیة الجبائیة في مجال مراقبة الوضعیة التي تحوز معلومات مفیدة لعملیة مراق

 . الجبائیة للمكلفین 

                                                             
 .55سهام كردودي،نفس المرجع السابق،ص 1

 .57كردودي،نفس المرجع السابق،صسهام  2
 . 1998جویلیة  13المؤرخ في  98/228من المرسوم التنفیذي  17المادة  3
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 . نقص وسیلة اإلعالم اآللي الضروریة  -

 .سیادة األسالیب الكالسكیة في العمل اإلداري،إذ الزالت الملفات تعالج بطریقة یدویة بطیئة -

العالقات العامة ،لذلك یجب التركیز :غیاب المفاهیم الحدیثة في تسییر اإلدارة الضریبیة مثل -

یر تسییر الموارد البشریة وفق المفاهیم العلمیة الحدیثة المستندة على العالقات على تطو 

 1.اإلنسانیة

 2.بعد اإلدارة عن المكلفین -

أمام هذا النقص النوعي و الكمي في عمل هذا الجهاز و المشاكل التي تعاني منها ،فإن نظامنا 

  .الضریبيالضریبي ،الزال بعیدا عن المعاییر الدولیة في اإلداء 

   مقترحات تحسن جهاز المكافحة :الفرع الثاني

 رفي البدایة نجد تحسین عمل جهاز المكافحة العالي للغش الجبائي و التصدي له بصفة أكث -

  : فعالیة لذا یجب التفكیر فیما یلي 

ضرورة حمایة حقوق الدولة و المواطن معا وذلك بأن ال تحضى إدارة الضرائب بأحكام مطاطة .1

و مبدأ المساواة في المعامالت للمتعاملین اإلقتصادیین الذي یؤدي  تستعملها كما ترید،هذا یتنافى

  .إلى الهروب دول أخرى لإلستثمار عوض البقاء في الجزائر

یجب أن ال یقتصر واجب التصدي لظاهرة التهرب على اإلدارات المكلفة مباشرة لهذا العمل . 2

لكن یجب أن یمتد أن تنحصر في أعوان إدارة الضرائب فقط  وال یجبخاصة التحصیل الضریبي 

  .،للكشف عن الخروقاتضلع في النشاطات االقتصادیة ذلك إلى جمیع الهیئات األخرى التي لها 

یستوجب إعادة النظر في القیمة القانونیة لمحاضر إدارة الضرائب من خالل إلغاء التمییز بینها .3

محاضرها مثال،هذه األخیرة التي ال تتطلب ) الجمارك(ت األخرى و بین المحاضر الخاصة باإلدارا

بینما محاضر أعوان الضرائب ال تتمتع بالصفة تقدیم الدلیل و اإلثبات بل یقع على المخالف،

 .الثبوتیة 

                                                             
 .160فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق،نفس المرجع السابق،صمراد ناصر، 1

 .16سهام كردودي،نفس المرجع السابق،ص 2
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تفعیل التعاون بین إدارات الجبایة و الجمارك و التجارة و كذا وزارة الشؤون الخارجیة من اجل . 4

استغالل المعلومات الخاصة بالنشاطات الممارسة بالخارج من قبل المواطنین المقیمین حدیثا هناك 

  . و األموال التي اكتسبوها 

بعاد من یثبت إهماله أو مجاملة الممول حسن إختیار القائمین على أعمال الجهاز الضریبي و إ.5

  .أو المقصرین في عملهم

یجب على إدارة الضرائب أن تثبت وجودها في الواقع من خالل تدخالت دائمة و إحصاء . 6

الكشف عن مصادر المداخیل  متكرر من اجل التنقیب على النشاطات غیر المصرح بها و

  . الخفیة

فصل عملیة تحصیل الضریبة في تحصیل الضریبة في جهاز مستقل عن الجهاز الخاص .7

  .بحساب الضریبة المفروضة 

أما على المستوى الدولي فیجب العمل للقضاء على التباین في األنظمة الضریبیة وذلك من   

خالل توقیع و إبرام إتفاقیات دولیة لتبادل المعلومات في مجال التهرب الضریبي الدولي و التالي 

  1.إعداد قائمة موحدة للشركات الحقیقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11و  10،ص8150،العدد 1437شعبان  6الموافق لـ  13/05/2016الیومي،الصادر اإلخباریة الوطنیة الیومیة الخبر  1
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 خالصة الفصل الثاني

للتشریع الجبائي دور أساسي في مكافحته ولعل  ظاهرة التهرب الضریبي كان للحد من      

تحسین الناحیة القانونیة هي األبرز، وخاصة التركیز على عدالة النظام الضریبي، كما ال یمنع 

من تبسیط اإلجراءات الخاصة بربط وتحصیل الضریبة وجعلها مرنة ومتماشیة مع الحركة 

ه مرد ودیة عالیة لموارد الدولة المالیة منها وجعل الضریبة تأخذ االقتصادیة وما یضمن بدور 

المكانة الالئقة بها وتؤدي الدور الحقیقي لها ، والعمل على استقرار القانون الضریبي وسد ثغراته، 

أما من ناحیة العقوبات، فان الجنحة منها مقرون تطبیقها بارتكاب  أعمال التدلیس و الغش 

 . لغرامات الجبائیة  والعقوبات المهنیةباإلضافة إلى فرض ا

یتوفر النظام الضریبي الجزائري على آفاق من شأنها أن تحد من ظاهرة التهرب الضریبي   

بشكل عام، و قد عرفت عدة تطورات كانت مصاحبة لمختلف التغیرات التي عرفها االقتصاد 

الوطني حیث عملت اإلدارة الجبائیة على إقامة هیكل تنظیمي یسمح بأداء مختلف الوظائف 

مكن من تحقیق التناسق و التكامل بین مختلف المستویات، كما أنها بقیت في الخاصة بها، وی

  .حاجة غالى تطویر قدرتها من الموارد البشریة

و بالنسبة للمعلومة الجبائیة فان التحكم فیها یبقى معتمدا على المصادر التقلیدیة المتمثلة في  

المجال إلى إخفاء المعلومة أو التصریحات و الملفات الجبائیة أو بعض المظاهر، ما یفتح 

أعطاء معلومة تدلیسیة، أما عن الرقابة الداخلیة التي تعبر على قدرة اإلدارة ذاتها و بالرغم من 

 .اإلجراءات التي تعتمد فیها إال أن نتائجها بقیت دون المستویات المطلوبة

  



I 
 

 الخــاتمــة

لقد حاولنا من خالل هذا البحث المتواضع أن نلقي الضوء على أحد مصادر اإلیرادات العامة       

عجلة للدولة و هي الضریبة، التي تعتبرمن أهم الوسائل التي تساهم في تغطیة نفقات الدولة و دفع 

التنمیة االقتصادیة، إال أن الجزائر لم تركز على الضریبة لتحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة بسبب 

اعتمادها على عائدات النفط، و لكن بعد انخفاض أسعار النفط بدأت الجزائر االهتمام بالضریبة 

عامة و زیادة كأحد العناصر الهامة لتحقیق التنمیة من خالل تفعیل الضریبة في تمویل الخزینة ال

االستثمارات لكن رغم كل ذلك لم تؤدي الضریبة دورها في تنشیط االقتصاد الوطني بسبب التهرب 

الضریبي الذي یرجع سبب وجوده إلى الخلل في التشریع الضریبي من عدم مرونة و إستقرارللقوانین 

ضریبي الناتج عن و وجود ثغرات في القانون الضریبي، و شدة وطأة الضرائب و انعدام الوعي ال

جهلهم لآلثار االیجابیة للضرائب على االقتصاد الوطني و المجتمع ككل، و تعمل الدولة قصارى 

  .جهدها من أجل مكافحتها لهده الظاهرة أو على األقل تجنب عواقبها انطالقا من معالجة أسبابها

لتفعیل ) الضرائب إ إدارة( ولهذا فقد لجأ المشرع الجزائري إلى وضع نصوص وتشریعات محكمة

الرقابة الجبائیة و التي تشكل أداة هامة و سبیل أفضل الكتشاف حاالت التهرب المختلفة، و لكن 

  رغم الجهود المبذولة من طرف إدارة الرقابة الجبائیة إال أن ظاهرة التهرب الضریبي ال تزال قائمة 

صة الكقاءات العلیا في المیدان و منتشرة إلى حد اآلن بسبب نقص الوسائل المادیة والبشریة خا

المحاسبي والقانوني هذا من جهة و بسبب أن فكرة التهرب الضریبي أصبحت بمثابة مدخول 

    إضافي للمكلف بالضریبة إضافة إلى اعتبارها كهامش ربح تحتفظ به المؤسسة لتوسیع نشاطها 

 .و زیادة استثماراتها من جهة أخرى

ها للحد من ببعض اإلقتراحات والمقومات األساسیة التي یجب توفر ومما سبق ذكره یمكن اإلدالء 

  :ظاهرة التهرب الضریبي و المتمثلة في

اإلهتمام بإدارة الضرائب و تطویرها بهدف تحسین التحصیل الضریبي، فتعمیم إستعمال اإلعالم -

  .اآللي سیخفض حتما من التهرب الضریبي



II 
 

رائب بإستعمال تقنیات اآلعالم اآللي للتقلیل من التهرب إصالح إدارة الجمارك و ربطها بإدارة الض-

  .الضریبي

العمل بجدیة نحو نشر الوعي الضریبي بین أفراد المجتمع وذلك بالتنسیق مع الجهات المختصة -

 .ومحاربة الغش و التهرب الضریبي بأي شكل من األشكال

ة من اإلیرادات غیر الجبائیة ضرورة القیام بإجراء بحوث و دراسات لمعرفة أسباب تدني الحصیل-

  .وٕایرادات الجبایة العادیة

یجب إعادة النظر في سیاسة اإلعفاءات الضریبیة والتأكد من عدم إقرار إعفاء دون أن یكون له -

 .مبرراته المالیة واإلقتصادیة و اإلجتماعیة القویة خاصة في ظل إقتصاد السوق

یمكن القول بأن التشریع الضریبي الجزائري قد ساهم في زیادة المردودیة المالیة  وفي األخیر

لمختلف الضرائب من خالل العدید من اإلصالحات الضریبیة المطبقة ،لكنه مازال بعیدا عن 

الطموحات المعلنة في إطار السیاسة الضریبیة المنتهجة و التي محورها األساسي یكمن في إحالل 

دیة محل الجبایة البترولیة، كما أن هیمنة الضرائب غیر المباشرة في هیكل النظام الجبایة العا

لذلك یجب على المشرع .الضریبي ال یدعم فعالیة النظام الضریبي لعدم عدالة تلك الضرائب

الضریبي التخفیف من حجم تلك الضرائب و اإلعتماد أكثر على الضرائب المباشرة من خالل 

سین تنظیم و إدارة المؤسسات العمومیة و بالتالي تحسین المنتوج الضریبي تشجیع اإلستثمار،وتح

المترتب عن نشاطها ،ضف إلى ذلك یجب تحسین التحصیل الضریبي ومكافحة ظاهرة التهرب 

الضریبي من خالل نشر الوعي الضریبي قصد تغییر الذهنیات المعادیة للضریبة و اإلهتمام أكثر 

  .ي مهامها على الوجه الكاملباإلدارة الضریبیة حتى تؤد

وفي األخیر نرجوا أننا قد وفقنا إلي حد ما في إثارة هذا الموضوع ومعالجته من خالل النقاط التي 

كما نتمنى أن یكون عملنا المتواضع هذا مرجًعا ومنطلًقا لطلبة الدفعات .سلطنا علیها الضوء

  .هدف المسطرال ٕالىنتائج أحسن و  إلىاألخرى لمواصلة الدراسة والوصول 
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ظاهرة التهرب الضریبي الدولي و آثارها عل اقتصادیات الدول : سوزي عدلي ناشد -10

 .2008النامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، الطبعة األولى، 
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المالیة العامة، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، : طارق الحاج -11

1999. 

نهضة العربیة، بیروت لبنان، أساسیات المالیة العامة، دار ال: دل أحمد حشیشاع -12

1992.  

أصول الفن المالي لالقتصاد العام، دار النهضة العربیة، : عادل أحمد حشیش -13

 .1999بیروت لبنان، 

ار الصفاء للنشر و المحاسبة الضریبیة،عمان،د: اجة،هیثم العابديكر عبد الحلیم  -14

  .2000التوزیع،

دار الجامعة "التهرب الضریبي و االقتصاد األسود"الحكیم مصطفى الشرقاويعبد  -15

 .2006الجدیدة للنشر،االسكندریة،مصر،

، الدار )سیاسات، نظم، قضایا معاصرة(اقتصادیات الضرائب: عبد العزیز عثمان -16

 .2007الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

لعامة، دار زهران للنشر، مبادئ االقتصاد و المالیة ا: عبد الغفور إبراهیم أحمد -17

 .2003عمان األردن، الطبعة األولى، 

مبادئ و اقتصادیات المالیة العامة،مصر،دار النهضة     :عطیة عبد الواحد -18

 .2000العربیة،

الغش و التهرب الضریبي في النظام الضریبي "عوادي مصطفى،رحال نصر -19

 .2010/2011مطبعة صخري،الوادي ،الجزائر،،"الجزائري

المالیة العامة و التشریع الضریبي، دار البیارق، عمان األردن، : ایةغازي عن -20

 .1998الطبعة األولى، 

إشكالیة التهرب الضریبي، دار الفكر الحدیث للنشر و التوزیع، مصر، : فرید حداد -21

 .2008الطبعة الثانیة، 

 .2003المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، : فوزي عطوى -22

المالیة العامة و التشریع المالي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، : محمد جمال ذنیبات -23

 .2003األردن، 
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الحلبي ،بیروت،منشورات 4مبادئ االقتصاد السیاسي، الجزء :محمد دویدار -24

  .2001، 1الحقوقیة، الطبعة 

، دراسات في االقتصاد المالي، دار المعرفة الجامعیة، حلب سوریا: محمد دویدار -25

1996. 

 .2003العامة،دار العلوم،عنابة، المالیة: أبو العال يمحمد صغیر بعلي، یسر  -26

المطبوعات الجامعیة،  ناقتصادیات المالیة العامة، دیوا: محمد عباس محرزي -27

 .2003، رالجزائ

اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة للطباعة و : محمد عباس محرزي -28

 .2004النشر و التوزیع، الجزائر، 

 2003فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق، دار هومة، : مراد ناصر -29

التهرب و الغش الضریبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر و التوزیع، : مراد ناصر -30

 .2004الطبعة األولى، الجزائر، 

علم المالیة العامة و التسییر المالي و الضریبي، الطبعة الرابعة، : مهدي محفوظ -31

2005. 

 . 1994منشورات الجامعة المفتوحة،  مبادئ المالیة العامة،: منصور میالد یونس -32

  :المراجع المتخصصة- ب

  :و اإلطروحاتالرسائل -

-حالة الجزائر-أحمد جامع،السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن اإلقتصادي  -1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ،كلیة العلوم اإلقتاصادیة ،جامعة 

 .2005/2006الجزائر،

حالة الجزائر،اطروحة مقدمة لنیل -األهداف و األدوات-محمد فالح،السیاسة الجبائیة -2

 .2005/2006دكتوراه دولة،كلیة العلوم اإلقتصادیة،جامعة الجزائر،

عیسى بلخوخ،الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضریبي،رسالة  -3

اإلقتصادیة،جامعة الحاج ماجسیر غیر منشورة،كلیة العلوم 

 .2003/2004لخضر،باتنة،
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، )مذكرة ماجستیر(دراسة حالة الجزائر " الغش و التهرب الضریبي : یحیاوي نصیرة -4

 .1998جامعة الجزائر، 

فعالیة الرقابة الجبائیة في الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة العلوم : نجاة نوي -5

 .2004الجزائر،االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة 

  :الدوریات-ج

  :المجالت

  .2009المجلة القضائیة،عدد خاص،"مقال بعنوان الغش الضریبي"احسن بوسقیعة.- 1

،المجلة القضائیة،عدد خاص عالج التهرب الضریبي:یلس شاوش بشیر،مقال بعنوان -2

2009.  

  :الجرائد

 6الموافق لـ  13/05/2016اإلخباریة الوطنیة الیومیة الخبر الیومي الصادر یوم -1

  .8150،العدد 1437شعبان 

  :المراسیم و القوانین و األوامر-د

  .الدستور الجزائري-1

  .قانون اإلجراءات الجبائیة الجزائري-2

  .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة-3

  .قانون الرسوم على رقم األعمال-4

  .قانون الضرائب غیر المباشرة-5

  .قانون التسجیل-6

  .قانون الطابع-7

 .قانون العقوبات الجزائري-8

  .2003سنة 83الجریدة الرسمیة عدد .2004قانون المالیة  - 9

 .1997فبرایر  23بتاریخ  97/431مرسوم تنفیذي -10

  .1997یولیو  27بتاریخ  97/290مرسوم تنفیذي  -11

  .1998یولیو  13بتاریخ  98/228مرسوم تنفیذي  -12

  .1998یولیو  13بتاریخ  98/288مرسوم تنفیذي  -13
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  .1998سبتمبر  28بتاریخ  02/303مرسوم تنفیذي  -14

  .09/17/1996بتاریخ  91/22األمر رقم -15

   .و المتضمن قانون مفتشیات الضرائب 23/02/1991بتاریخ 91/60األمر رقم -16

  :قائمة المراجع باللغة األجنبیة- 2

Code de Procédures Fiscales.Op.Cit. - 

--DGI.Guide de vérification de comptabilité.Alger prient.Alger.edition 
2000. 

 - Code des Impots directs,Op.Cit,Artice,. 

        :المواقع اإللكترونیة-3

WWW.joradp.dz. 

.WWW.aps.dz 

 

 





 

IMPORTANT   200.....................   الشهر  
  200...    .................الفصل 

Mois de ………... 200 
…..….. Trimestre 200 

 

  الضرائب و الرسوم المحصلة فورا أو عن طريق اإلقتطاع من المصدر
  تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد 

IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU COMPTANT OU PAR VOIE DE 
RETENUE A LA SOURCE 

DECLARATION  TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT 

 

 المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا التصريح يجب أن يقدم إلى قباضة 

 يوم األولى من  العشرينالضرائب خالل
  .الشهر

.....................................................مديرية   
DIRECTION   …………………………….. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................... ............................مفتشية الضرائب لـ  

INSPECTION DES IMPOTS DE  ……………. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قباضة الضرائب لــ

RECETTE DES IMPOTS DE ………………. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

COMMUNE DE ………………………….بلدية 

 

يا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للتذآير إجبار
A RAPPELER 

OBLIGATOIREMENT 

 La présente déclaration doit 
être déposée à la recette des 
impôts dans les VINGT 
PREMIERS JOURS DU MOIS. 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

NIS: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  I   I   I   I 
 
NIF: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  I   I   I   I 
 
Article d'imposition : I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 
 
 
 
 

F. J. 
I    I    I 

M …………………………………………………..………………..…………………… ) :ة(السيد   
(nom et prénom – raison sociale) )                              إسم الشرآة– االقب –اإلسم    رمز النشاط (

CODE ACTIVITE Activité / Profession : ………………………………….…………………………………….. : النشاط أو المهنة   
 Adresse : ……………………………………………………………………….…………………….. :  العنوان   

I       I         I        I 

Série G n° 50 

Taxe sur l'activité professionnelle au taux de  2%   الـــــرســـــــم عـــلــى الــنـــشـــــــاط الــــمـــهـــــنـــي بـــمـــعـــدل

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires رقم األعمال Chiffre d'affaires imposable 
Recettes professionnelles imposables Montant à payer (en DA) 

C 1 A 11 

C 1 A 12 

C 1 A 13 

C 1 A 14 

C 1 A 20 

Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% ……..................

Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% ……..................

Affaires sans réfaction ……………….....................................

Affaires exonérées  …………………………...........................

Recettes professionnelles (Professions libérales)  ...............

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

..................................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

1 Préciser autres taux de réfaction le cas échéant TOTAL    
 

Acomptes IBS  ـبـــة عـــلـــى أربــــاح الـــشـــرآــــاتالـــتـــســـبـــيــقـــات عــلى الـــــحســـاب للـــــضــــريــ

Code Acomptes IBS Détermination des acomptes provisionnels Montant à payer (en DA) 

E 1 M 10 ………………. Acompte provisionnel ......................................................... ...................................................................................................................................................................................................................…

2 TOTAL  
 

IRG salaires et autres retenues à la source IRG / IBS . ش.أ.ض. / إ.د.الضريبة على الدخل اإلجمالي على األجورواإلقتطاعات األخرى من المصدرلـ ض

Code Catégories de revenus soumis à une retenue à la source IRG ou IBS Revenus nets imposables Taux Montant à payer (en DA) 

E 1 L 20 

E 1 L 30 

E 1 L 40 

E 1 L 60 

E 1 L 80 

E 1 M 30 

E 1 M 40 

IRG/ Traitements salaires, pensions et rentes viagères ........................................................................

IRG/ Revenus des créances, dépôts et cautionnements ......................................................................

IRG/ Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux, libératoire .......................................................

IRG/ Revenus des bons de caisse anonymes .......................................................................................

IRG/ Autres retenues à la source ..........................................................................................................

IBS/ Revenus des entreprises étrangères non installées en Algérie (prestations de services) (1) ........

IBS/ Autres retenues à la source ...........................................................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

Barème

10% 

15% 

50% 

.........%

24% 

.......  %... 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

3 (1) Joindre relevé détaillé des retenues à la source par entreprise.    TOTAL    
 
 



 

Droit de timbre sur état   حـــــق الـــطـــابــع

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires imposable Taux Montant à payer (en DA) 

 

E 2 E 00 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

................................... ..........................................

.............................................................................

.............................................................................

..........  %.....…

...........%..

............%...

.................................................................................

......................................................................................

...................................................................................

4 TOTAL    
 

Impôts et taxes non repris ci-dessus  الـــــضــــرائب و الرسوم الـــغــيــر واردة أعــــــــاله

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires imposable Taux Montant à payer (en DA) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............%...…

...........%.....

.............%....

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

5 TOTAL    
 

RECAPITULATION (EN DA) دج(ــــخــيــص بــ تــــل(  Cadre réservé au contribuable 
 إطار خاص بالمكلف بالضريبة

Cadre réservé à la recette des impôts 
 إطار خاص بقباضة الضرائب

Cadre réservé au service d'assiette 
 إطار خاص بمصلحة الوعاء

1 – TAP. 

2 – AP / IBS. 

3.1 – IRG salaires. 

3.2 – IRG / Autres ret. sources. 

3.3 – IBS/ Ret. à la source. 

      – TIC. 

4 – Droits de timbre. 

5 – Autres. 

6 – TVA. 

C/500 026/A ……………

C/201 001/M1……………

C/201 001/100 …………

C/201 001/101/A/B/C …

C/201 001/M2 et 3 ……

C/201 003/303/A/B ……

C/201 002/201…………

C/…………………………

C/500 020/A ……………

……………………………………

.................................................

.................................................

…………………………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………..………

……………….……………………

MONTANT TOTAL A PAYER ……………………..……………

  

يشهد بصحة و صدق محتوى هذا التصريح 

  .و تطابقه مع الوثائق المحاسبية
Certifié sincère et véritable le 

contenu de la présente déclaration 

et conforme aux documents 

comptables. 

 

A ……………… le ……………… 

Cachet,                   signature, 

 

Reçu - ce jour, la présente déclaration enregistré 

sous le numéro : ……………………......................

payée - par chèque bancaire N° :……….………..

du : …………………………………………………..

tiré sur l'Agence : ……………………….................

- par chèque postal N°: …………………………….

- en numéraire: ………………………….................

prise en recette par quittance N° …………………

de ce jour. 

A …………..…………… le ………………….…… 

Le receveur des impôts 

     Cachet,                                   signature, 

 

Déclaration enregistrée le: …………………

………………………………………………. 

 

Observations éventuelles :  

……………………………………………… 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

 
 
 
 



 

  الرسم على القيمة المضافة 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

  
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits 
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro. 
(Exemple : 325.626 DA = 

تسجل أرقام األعمال و المداخيل بالدينار و العدد األخير يراجع 
  .إلى الصفر

(  ) دج325.620 = 325.626: مثال  رقم األعمال الخاضع للضريبة–أ  DA) A / Chiffres d'affaires imposables 325.620 →ــــــــــــــ
 

مزالر  مـجـمـوع رقــــم األعــــمال 
Chiffre d'affaires total  

 رقــــم األعــــمال المعــــفي
Chiffre d'affaires exonéré  

 رقم األعمال الخاضع للضريبة
Chiffre d'affaires imposable Taux )ج.د( المبلغ المدفوع  بــ   

Code Opérations assujetties à la TVA   الرسم على القيمة المضافةالعمليات الخاضعة Montant des droits (en DA) 
 

E 3 B 11 

E 3 B 12 

E 3 B 13 

E 3 B 14 

E 3 B 15 

E 3 B 16 

 

Biens, produits et denrées visées par l'article 23 du C. TCA ...........................

Prestations de services visées par l'article 23 du C. TCA ................................

Opérations immobilières visées par l'article 23 du C. TCA ..............................

Actes médicaux ................................................................................................

Commissionnaires et courtiers .........................................................................

Fourniture d'énergie .........................................................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

 

.....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

7%
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
 

E 3 B 21 

E 3 B 22 

E 3 B 23 

E 3 B 24 

E 3 B 25 

E 3 B 26 

E 3 B 28 

E 3 B 31 

E 3 B 32 

E 3 B 33 

E 3 B 34 

E 3 B 35 

E 3 B 36 

E 3 B 37 

 

Productions : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..........

Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..

Travaux immobiliers autres que ceux soumis au taux de 7% ..........................

Professions libérales ........................................................................................

Opérations de banques et d'assurances ..........................................................

Prestations de téléphones et de télex ..............................................................

Autres prestations de services .........................................................................

Débits de boissons ...........................................................................................

Productions : biens, produits et denrées visées par l'article 21 du C. TCA ......

Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..

Tabacs et allumettes ........................................................................................

Spectacles, jeux et divertissements autres que ceux de l'art. 21 du C. TCA ...

Autres prestations de services visées à l'article 21 du C. TCA ........................

Consommations sur place ................................................................................

....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.................................................…

.....................................................

.........…........................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

17%
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................ 

  الــــمــــجـــمــــوع العــــام لــــرقـــم األعــــــمــــال
TOTAL GENERAL DES CHIFFRES D'AFFAIRES      

Déductions à opérer/ B    الحسومات المجراة–ب   : C / TVA à payer  م الواجب دفعه. ق.  ر–ت   

 Nature des déductions  Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

E 3 B 91 

E 3 B 92 

E 3 B 93 

E 3 B 94 

E 3 B 95 

E 3 B 96 

 

Précompte antérieurs (mois précédent) ...................................................

TVA sur achats de biens, matières et services (art. 29 C. TCA) ..............

TVA sur achats de biens amortissables (art. 38 C. TCA) .........................

Régularisation du prorata (déduction complémentaire) (art. 40 C. TCA). 

TVA à récupérer sur factures annulées ou impayées (art. 18 C. TCA) ....

Autres déductions (notification de précompte, etc.…) ..............................
 
NB : Joindre un état détaillé des fournisseurs conformément à l'article  

29 du C. TCA. 
 مجموع الحسومات المجراة 

Total des déductions à opérer (B) 

.............................................…

..............................................…

..............................................…

..............................................…

.............................................…

.............................................…

 

  

C 

E 3 B 97 

 

E 3 B 98 

 

 

B 

E 3 B 00 

 

E 3 B 99 

 

- Total des droits dus. 

Régularisation du prorata (art. 40 C. TCA) (+) 

(déduction excédentaire) 

- Reversement de la déduction (art. 38 C. TCA) (+) 

 
TOTAL A RAPPELER     (C)      مجموع المستحقات 
 - Total des déductions à opérer (B)    ( - ) 

TVA à payer au titre du mois (C – B) 
(A reporter dans le cadre "Récapitulation" ligne 10) 

Précompte à reporter sur le mois suivant (B – C) 

 

......................................................................

..................................................................... 

.................................................................... 

......................................................................

......................................................................

..................................................................... 

..................................................................... 
 

 

 
 



 

 آيفية تسديد الضريبة تذآير بالتزامات المكلفين بالضريبة آيفية ملء التصريح بالضريبة
 

التصريح الذى يعد بمثابة جدول إشعار خاص بالدفع، يشمل آل الضرائب و الرسوم المدفوعة فوريا، أو عن طريق إن هذا 
اإلقتطاع من المصدر الواجبة األداء من طرف المكلفين بالضريبة حسب نظام الربح الحقيقى والنظام العام للرسم على 

  :  آل من1995ح ابتداءا من أول جانفى يعوض هذا التصري. .القيمة المضافة وأصحاب المهن الحرة
  ).لون أصفر(  جدول اإلشعار الخاص بدفع الرسم على النشاط المهنى -
  ).لون أبيض(  جدول اإلشعار الخاص بدفع التسبيقات على الحساب المتعلقة بالضريبة على أرباح الشرآات -
  ).ن أزرقلو( على األجور . إ..د. جدول اإلشعار الخاص بالدفع الجزافي و ض-
  . جدول اإلشعار الخاص بدفع الحق النوعى على البنزين و المواد الصيدالنية-
  . التصريح الخاص بالرسم الداخلي على اإلستهالك-
  . التصريح الخاص بالرسم النوعى اإلضافى-
  . التصريح الخاص برسم الدمغة على الكشوف-
  . التصريح الخاص بالرسم على القيمة المضافة-

يوم ) 20(تسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشرآات في العشرين )  03( تصرح و تسدد ثالثة  :2 خانة رقم
  ).2003 من قانون المالية لسنة 60المادة ( األولى من أشهر مارس، جوان و نوفمبر 

  . هذه الخانة تخص المكلفين بالضريبة الذين يطلبون تسديد  رسم الدمغة على الكشوف  :4خانة رقم 
  .3 و1الخانة:  المهن الحرة -:أمثلة 

  .3 و1الخانة:  تجار التجزئة -
  ).الرسم على القيمة المضافة ( 6  و 3، 1الخانة:  تجار الجملة -
  )..الرسم الداخلى على االستهالك (5و عند االقتضاء، الخانة ) فةالرسم على القيمة المضا ( 6  و 3، 1الخانة:  المنتجون -

عندما تمارس أنشطة التجارة بالتجزئة أو بالجملة أو األنشطة اإلنتاجية من طرف شرآات رأس المال، فإن هذه األخيرة 
  .2تندرج ضمن الخانة رقم 

 Série G(  نموذجا مبسطا من التصريح المذآور تستعمل اإلدارات و المكلفين بالضريبة حسب النظام الجزافى:  مالحظة 
n° 50 A (  

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و للنظام العام للرسم على القيمة المضافة وآذا أصحاب  -1
ريح لدى قباضة المهن الحرة المعنيين بدفع الضرائب و الرسوم فورا أو عن طريق اإلقتطاع من المصدر، إيداع هذا التص

يوما األولى من الشهر الموالي للشهرالذي استحقت فيه ) 20(الضرائب المختصة ودفع المبالغ المقابلة خالل العشرين 
 .الحقوق الجبائية أو الذي تم فيه حسم اإلقتطاعات من المصدر

  
 76، 28م المماثلة والمواد  من قانون الضرائب المباشرة والرسو1-359 و 2- 358، 1-159، 1-129، 121، 110المواد (
  ). من قانون الرسوم على رقم األعمال88و
  
، فإنه يرخص للمكلف بالضريبة في ) دج50.000( إذا آان مبلغ الحقوق المدفوعة خالل السنة أقل من خمسين ألف دينار -2

  .  ل المدنيأن يصرح ويدفع هذه الحقوق في العشرين يوم األولى من الشهر الموالي للفصالسنة الموالية 
  ). من قانون الرسوم على رقم األعمال 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 371المادة (
  
  .  من الحقوق المستحقة في حالة اإليداع المتأخر لهذا التصريح%10 تطبق عقوبة -3

  .ر واحد   بعد اخطار المعنى بتسوية وضعيته خالل  شه% 25ترفع هذه العقوبة الى 
إن اإلمتناع عن التصريح بالضريبة بعد إنقضاء هذا األجل  يستوجب الفرض التلقائى للضريبة بتطبيق العقوبة الجبائية 

  ).% 25( المذآور أعاله 
  
   .%10 يترتب عن التسديد المتأخر للحقوق و الرسوم تحصيل عقوبة جبائية قدرها -4
  

 عن آل شهرتأخير أو جزء من الشهردون أن %3ق غرامة إلزامية نسبتها و فيما يخص الرسوم على رقم األعمال، تطب
   .%25 المنصوص عليها أعاله نسبة %10يتعدى هذا اإللزام المجموع مع عقوبة 

 

يستحسن على آل مكلف بالضريبة، تسديد ضرائبه 
، مما يسمح له بأداء التزاماته الجبائية صك بنكيبواسطة 

ب  عن طريق إرسل هذا دون التنقل إلى قباضة الضرائ
التصريح إلى قابض الضرائب المختص إقليميا مرفوقا 

 .بالصك
  

  البريدآما يستطيع أن يقوم بالتزاماته بالدفع عن طريق
بحيث يرسل هذا التصريح لقابض الضرائب مصحوبا 

 .بصك الدفع البريدي
  

إذا لم يكن للمكلف بالضريبة حسابا بنكيا أو بريديا، فإنه 
 بعنوان قابض حوالة خزينةالضريبة باستعمال يمكنه أداء 

يرسل . الضرائب المختص لدى أي مكتب بريدي
التصريح في هذه الحالة إلى قابض الضرائب مرفوقا 

 .بوثيقة إثبات الدفع المسلمة من طرف مكتب البريد
  

إذا لم يمكن التسديد بالكيفيات المذآورة أعاله، تبقى دائما 
 لدى قابض  نقدانية الدفعأمام المكلف بالضريبة إمكا

 .الضرائب المختص عند إيداع التصريح

Comment servir la déclaration  Rappel des obligations des Contribuables  Mode de paiement de l’Impôt 

 
La présente déclaration, tenant 

lieu de bordereau avis de versement, 
est prévue pour l’ensemble des 
impôts et taxes payables au comptant 
ou par voie de retenue à la source 
dus par les contribuables et assujettis 
relevant du régime du bénéfice réel et 
du régime général de la TVA et par les 
titulaires des professions libérales. 
Elle remplace a compter du 1er 
janviers 1995: 
- le bordereau avis de versement de 
la TAP (jaune); 
- le bordereau avis de versement des 
acomptes IBS (blanc); 
- le bordereau avis de versement du 
VF et IRG salaires (bleu); 
- les bordereaux avis de versement 
des différentes retenues à la source 
au titre de l’IRG et de l’ IBS;  
- le bordereau avis de versement du 
droit spécifique sur les carburants et 
les produits pharmaceutiques. 
- la déclaration relative à la taxe 
intérieure de consommation;   
- la déclaration relative à la taxe 
spécifique additionnelle; 
- la déclaration relative au droit de 
timbre sur état.  
- la déclaration de la TVA. 

  
Cadre N° 2 : Les trois (03) acomptes 
provisionnels de l'impôt sur le bénéfice des 
sociétés sont déclarés et payés 
respectivement dans les vingt (20) premier 
jours des mois de mars, juin et novembre. 
(article 60 de la loi de finances pour 2003) 
 
Cadre N° 4 : Ce cadre est utilisé 
notamment par les contribuables qui 
auront demandé à s’acquitter du droit de 
timbre sur état. 
 

Exemple : 
 

Professions libérales: cadre 1et 3. 
Commerçants détaillants : cadre 1 et 3. 
Commerçants grossistes  : cadre 1, 3 et 
6 (TVA). 
Producteurs: cadre 1, 3, 6 (TVA) et 
éventuellement 5 (TIC, …). 
  

Lorsque les activités de commerce de 
détail, de gros ou de production sont 
exercées par des sociétés de capitaux, 
elles sont concernées par le cadre n° 2 
 

N.B/ Les administrations et les 
contribuables relevant du régime du forfait 
utiliseront un modèle simplifié de la 
présente déclaration (Série G – n° 50 A). 

 

 
1/ Les contribuables relevant du régime 
du bénéfice réel et du régime général 
de la TVA et les titulaires de professions 
libérales qui sont soumis au versement 
d’impôts et taxes payables au comptant 
ou par voie de retenue à la source, sont 
tenus de déposer, auprès du Receveur 
des impôts de leur circonscription, la 
présente déclaration tenant lieu de 
bordereau avis de versement, dans les 
vingt (20) premiers jours du mois 
qui suit le mois au titre duquel les droits 
sont dus, ou au cours duquel les 
retenues à la source ont été opérées et 
de payer simultanément les montants 
correspondants. 
(Articles : 110, 121, 129-1, 159-1, 
358-2, et 359-1 du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées.)  
(Articles : 28, 76 et 88 du Code des 
Taxes sur le Chiffre d’Affaires.) 
  
2/Lorsque le montant des droits payés 
au cours de l’année est inférieur à 
cinquante mille dinars (50.000 DA), le 
contribuable est autorisé, pour l’année 
suivante, à déposer trimestriellement sa 
déclaration et à s’acquitter de ses droits 
et taxes, dans les vingt (20) premiers 
jours du mois qui suit le trimestre civil.  

(Articles 371 du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées et 78  du 
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires).  

 
3/Le dépôt tardif de la déclaration 
donne lieu à une pénalité égale à  10 %  
des droits dus. 
 

Cette pénalité est portée à  25 % 
après mise en demeure du contribuable 
par l’administration de régulariser sa 
situation dans un délai d’un mois. 

  
Le défaut de déclaration à l’issue de 

ce délai d’un mois, entraîne la taxation 
d’office avec application de la pénalité 
de 25 %  citée ci–dessus et l’émission 
d’un rôle, immédiatement exigible. 

 
4/Le paiement tardif de ces droits et 
taxes donne lieu à la perception d’une 
pénalité de retard de 10%. 
 

En matière de taxes sur le chiffre 
d’Affaires, une astreinte de 3 % par 
mois ou fraction de mois de retard est 
appliquée en sus de la pénalité de 10 % 
citée ci – dessus avec un maximum de 
25 %. 

 
Il est vivement recommandé au 

contribuable le paiement par chèque 
bancaire qui lui permet d’accomplir 
ses obligations fiscales sans se 
déplacer, en adressant au Receveur 
des impôts de sa circonscription la 
présente déclaration appuyée du 
chèque. 
 

Il peut également s’acquitter de 
ses droits et taxes par virement 
postal en adressant au Receveur 
concerné, la déclaration accompagnée 
d’un chèque de virement postal. 
 

Au cas ou il ne dispose pas d’un 
compte bancaire ou postal, le 
contribuable a la faculté de se libérer 
de sa dette fiscale, par Mandat carte 
Trésor, libellé au nom du Receveur 
des impôts concerné, auprès de 
n’importe quel bureau de poste. La 
déclaration est alors adressée au 
Receveur des impôts, appuyée du 
justificatif de versement délivré par le 
bureau de poste. 
 

Enfin, il lui reste toujours la 
possibilité dans le cas ou les modes de 
paiement cités ci – dessus ne peuvent 
être utilisés, de s’acquitter en espèces 
à la caisse du receveur des impôts 
territorialement compétent, lors de 
dépôt de la déclaration. 

 
 



  فهرس المحتويات

   اإلهداء -

  شكر و تقدیر  -

  1................................................................................مقدمة -

  6...........................األسس النظریة للضریبة و التهرب الضریبي  : الفصل األول -

  6.............................................عمومیات حول الضریبة :  األولالمبحث  -

  6..........................................تعریف وخصائص الضریبة :  األولالمطلب  -

  6.......................................................تعریف الضریبة :  األولالفرع  -

  8....................................................خصائص الضریبة : الفرع الثاني  -

  10.........................لفرض و تحصیل الضریبة  األساسیةالقواعد : المطلب الثاني  -

  10......................................لفرض الضریبة  األساسیةالقواعد :  األولالفرع  -

  12....................................الضریبة  لتحصیل األساسیةالقواعد : الفرع الثاني  -

  15............................................الضریبة  أنواعو  أهداف: المطلب الثالث  -

  15.......................................................الضریبة  أهداف:  األولالفرع  -

  16........................................................الضریبة  أنواع: الفرع الثاني  -

  22...................................دور الضریبة في االقتصاد الوطني : المطلب الرابع  -

  24.....................................................................خالصة المبحث  -

  25...................................التهرب الضریبي في الجزائر ماهیة: المبحث الثاني  -

  25..........................مفهوم و أشكال التهرب الضریبي في الجزائر:  األولالمطلب  -

  25....................................مفهوم التهرب الضریبي في الجزائر : الفرع األول  -

  28....................................أشكال التهرب الضریبي في الجزائر : الفرع الثاني  -

  30.........................أسباب و طرق التهرب الضریبي في الجزائر : المطلب الثاني  -

  30....................................أسباب التهرب الضریبي في الجزائر : الفرع األول  -

  34.....................................طرق التهرب الضریبي في الجزائر : الفرع الثاني  -

  36..................................أنواع التهرب الضریبي في الجزائر : المطلب الثالث  -



  36.............................................التهرب الضریبي المشروع : الفرع األول  -

  37........................................التهرب الضریبي غیر المشروع : الفرع الثاني  -

  37.......................الفرق بین التهرب الضریبي و التجنب الضریبي : الفرع الثالث  -

  38.....................................آثار التهرب الضریبي في الجزائر: المطلب الرابع  -

  38..........................................................اآلثار المالیة : الفرع األول  -

  39.....................................................اآلثار االقتصادیة : الفرع الثاني  -

  40......................................................اآلثار االجتماعیة: لفرع الثالث ا -

  41................................................................خالصة الفصل األول  -

  44.................الطرق المتبعة لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائر : الفصل الثاني  -

  44.....................................................الطرق الوقائیة :  األولالمبحث  -

  44............................تحسین فعالیة النظام الضریبي في الجزائر:  األولالمطلب  -

  44................................................تبسیط النظام الضریبي :  األولالفرع  -

  45.............................................م ضریبي عادل نظا إرساء: الفرع الثاني  -

  45.............................................تحسین التشریع الضریبي : الفرع الثالث  -

  46................................و المكلف  اإلدارةتحسین العالقة بین : المطلب الثاني  -

  46..................................................الوعي الضریبي نشر :  األولالفرع  -

  46.................المكلفین بها  إعالمتكوین موظفي مصلحة الضرائب و : الفرع الثاني  -

  47.........................الضریبي في الجزائر  اإلداريتحسین الجهاز : ب الثالث المطل -

  48......................................................الطرق الرقابیة : المبحث الثاني  -

  48......................................................الرقابة الجبائیة :  األولالمطلب  -

  48.......................................................التدقیق الجبائي :  األولالفرع  -

  .52...................................................التحقیق المحاسبي : الفرع الثاني  -

  60............................................... اإلداراتالتنسیق بین : المطلب الثاني  -

  60............................................ اإلداراتتنسیق الرقابة بین :  األولالفرع  -

  61................ األخرى اإلداراتالجبائیة و  اإلداراتالتنسیق بین  أشكال: الفرع الثاني  -

  62.............................الجهاز اإلداري المكلف بالرقابة الجبائیة : المطلب الثالث  -



  62..........................) مدیریة البحث و التحقیق ( الجهاز المركزي :  األولالفرع  -

  64......................................المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة : الفرع الثاني  -

  66.....................................................الطرق الردعیة : المبحث الثالث  -

  66.......................العقوبات المترتبة على ظاهرة التهرب الضریبي :  األولالمطلب  -

  66...........................................الخاضعین للجزاء  األشخاص:  األولالفرع  -

  67.....................................................العقوبات المترتبة : الفرع الثاني  -

  73.........................التدابیر الجدیدة في مكافحة التهرب الضریبي: المطلب الثاني  -

  73.................................................على مفتشیة الضرائب :  األولالفرع  -

  73..................................................على قباضة الضرائب : الفرع الثاني  -

  74...........................................مدیریات كبریات المؤسسات : الفرع الثالث  -

  75.........................................الفرع الرابع المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  -

  75...........تحسینهاحدود جهاز مكافحة التهرب الضریبي و مقترحات : المطلب الثالث  -

  75..................................................حدود جهاز المكافحة :  األولالفرع  -

  76......................................مقترحات تحسین جهاز المكافحة : فرع الثاني ال -

  78................................................................خالصة الفصل الثاني  -

  79..............................................................................الخاتمة -

  81.............................................................................المالحق -

  86.......................................................................مراجع قائمة ال -
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