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  انــــرفـــر و عــــكــش
احلمد هللا الذي أعاين على إمتام هذا البحث الذي عسى أن ميثل فائدة لغرينا و ال يسعين أن أشكره على 

     .على كل مجيل و حسن صنيع أذكر أهل الفضل علي بعد اهللا و والدي  و توفيقه يل

أعمل صاحلا ترضاه و أدخلين برمحتك يف  ريب أوزعين أن شكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي أن"
  19النمل ".عبادك الصاحلني 

من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ومن "و الصالة و السلم على أبر اخللق حممد عليه الصالة والسالم القائل 
."أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل تستطيعوا فادعوا له  

باجلميل ،حيث أتوجه خبالص الشكر و التقدير  اعترافار نقوهلا ليس مث تعبري أقوى تأثريا من كلمة الشك   
إىل األستاذ مدات مجال و األستاذ قرينات إمساعيل على توجيهام و نصائحهم القيمة اليت أفادتين يف 

  .إثراء معاريف العلمية،بارك اهللا فيهما و جعلها يف ميزان حسنام

.وتقييميا املذكرة  مناقشة بقبول شرفوين الذين املناقشة جلنة أعضاء إىل بالشكر أتقدمكما   

على ما أسدوه يل من نصح  حممد شريفيحممد سعادة و  كما ال يفوتين يف هذا الصدد أن أشكر السيد 
و ال أنسى كل عمال مفتشية .وتوجيه و إرشاد خالل هذا العمل ،متمنني هلم الصحة و الربكة يف العمر

. السيد خالد قاسي، فتحي شواخيي و سليمة دغديش بارك اهللا فيهمعلى رأسهم الضرائب باألخضرية و   

كما ال يفوتين أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر االمتنان إىل كل من ساهم بالتشجيع أو السؤال أو املساعدة 
.قبل و أثناء إعداد العمل   

  



h  

  

الوفاء وفيض السخاء و جود العطاء عند البالء من قال فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم  إىل رمز   
اجلنة حتت أقدام األمهات، إىل من سهرت الليايل من أجل راحيت و أضاءت يل الدرب بالشموع إىل 

. أول ما تلفظت به شفاهي أمي مث أمي مث أمي حفظها اهللا و أطال يف عمرها  

إىل الذي تعلمت منه أجبدية القراءة و أجبدية احلياة و رافقتين رعايته الساهرة طوال مسار دريب يف    
مثارها،فتعلمت منه حب اهللا و حب الصدق و الثبات على املبدأ أيب احلبيب  حىتحتصيل املعرفة و 

.اجلزاء األوفر وأطال يف عمرك جزاكحفظك اهللا و   

وساعداين و مدا يل يد العون مىت كنت يف حاجتهما و كانا يل  برعايتهما  اللذان مل يبخال عليإىل   
رشيدة،بارك اهللا لكما و جعلها يف  أخي العزيز مجال،و أخيت احلبيبة.سندا فلم أجد سبيال لرد مجيلهما

.دون أن أنسى كمال لعمريي على ما قدمه يل طيلة مشواري اجلامعي بارك اهللا فيه.ميزان حسناتكم  

أخوايت األعزاء إليهم وألزواجهم و إخويت وأحلى هدية منها اهللا يل و أغلى ما أملك يف الوجود إىل    
و أخي الكتكوت  كل واحد بإمسه خاصة أخيت العزيزة لويزة بارك اهللا يف عمرها.أوالدهم جام وزو

. ربوح  

و رحل عنا منذ أيام إىل الذي ال يزال مكانه شاغرا دون وداع تنا الدنيا أن نفارقه إىل الذي أجرب      
تسكنه بني الفنية و األخرى ذكرى كلماته نقشت قلوبنا إىل روح الفقيد أخي حممد عكوش يف قلوبنا 

. رمحك اهللا وأسكنك فسيح جنانه  

،فطيمة  ،حليمة ،فايزة ،أمال ،نادية)البالد(جنوي ، مجيلة :إىل من مجعين م القدر يف احلياة صديقايت
  ....،خدجية ،رمية، صربينة، مسرية، إميان، أمينة، ظرين،حبيبة،

    .إىل كل األهل و األقارب وخاصة خاليت حورية جزاها اهللا كل خري

  2015إىل مجيع الزمالء حماسبة ومراجعة دفعة

.  إىل كل من يعرف نبيلة  

 اإلھــــــداء



: امللخص   

تعاجل هذه املذكرة موضوع الرقابة اجلبائية و دورها يف التحصيل الضرييب استنادا إىل واقع النظام اجلبائي اجلزائري و    

 خماطرالتحديات اليت يواجهها هذا النظام من طرف عدة معوقات و أبرزها ظاهرة الغش و التهرب الضرييب ملا تفرزه من 

على مستوى االقتصاد الوطين بشكل خاص من خالل تطبيق األنواع املختلفة للرقابة اجلبائية ،وهي وسائل قانونية مفروضة 

ق من مدى صحة يهدف إىل التحق كإجراء،وهي هياكل اإلدارة اجلبائية املتعددةعلى األشخاص املكلفني بالضريبة عن طريق 

 خلاضعني للضريبةا من قبل املكلفني ااملعلومات املصرح .  

و باعتبار اجلزائر تعتمد على مجع مواردها من الضرائب ،و خاصة اجلباية البترولية و يف اآلونة األخرية تراجعت أسعار     

البترول و بالتايل تسعى الدولة لتعويض اجلباية البترولية باجلباية العادية لتغطية النفقات العامة ، مما يستوجب على الدولة 

. للحفاظ على توازن ميزان مداخيل الضرائبالرقابة اجلبائية على املكلفني بالضريبة تشديد   

التدابري و  اختاذإضافة إىل أن الرقابة اجلبائية لوحدها غري كافية للقضاء على هذه الظاهرة و لذلك جيب على الدولة     

. اإلجراءات التنظيمية و التشريعية بتدعيم آليات الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش و التهرب الضرييب  

:الكلمات املفتاحية   

  .، النظام الضرييب لتهرب الضرييب ، الغش و ا اجلبائية اإلدارة،  ، الرقابة اجلبائية التحصيل الضرييب ، الضرائب     
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ةـامــة عـدمـقـم  
 



 مقدمة عامة
 

  أ
 

  السائدة االقتصاديةاألنظمة و األوضاع  اختالفمصادر اإليرادات العامة لكل الدول على  تعترب الضريبة من أهم   
كسياسة مالية للتأثري و التحكم يف  استعماهلافدورها ال يقتصر على تغطية أعباء الدولة بل يتعدى ذلك إىل ،  فيها

و دفع عجلة التنمية يف الدول  االقتصادي االنتعاش، كما تساهم يف  االجتماعيالنشاط االقتصادي و السياسي و 
و العوملة ووجود  االنفتاحإىل تطوير أنظمتها الضريبية يف ظل  اإلصالحالنامية و اليت تسعى من خالل تنفيذها لربامج 

. التكتالت  

قدمي تصرحيام الضريبية املكتتبة بشكل ،مينح احلرية النسبية للمكلفني بت تصرحييمبا أن النظام الضرييب اجلزائري    
يوافق نشاطام و مداخيلهم احلقيقية من تلقاء أنفسهم ،فإن املشرع اجلبائي منح لكل من املكلفني بالضريبة حقوق 

كما منح يف نفس الوقت لإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية و التنظيمية الالّزمة دف مراقبة تلك وواجبات 
. لكوا يف الكثري من األحيان تكون غري صحيحة و غري صادقة و هذا ما يسمى بالغش و التهرب الضرييب التصرحيات  

إن ظاهرة الغش و التهرب الضرييب أصبحت دد اقتصاديات الدول املختلفة يف حتايل املكلفني بالضريبة على    
،أو بطريقة )التهرب الضرييب ( طريقة مشروعة اإلدارة اجلبائية مستخدمني يف ذلك طرق و أساليب سواء كان ذلك ب

اليت تسعى  االجتماعيةو  االقتصادية، فهذا حيول دون حتقيق الدولة ألهداف سياستها ) الغش الضرييب ( غري مشروعة 
يتم  املادية و البشرية عن طريق الرقابة اجلبائية اليت من خالهلا إمكانيااملعاجلة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاا و 

و التجاوزات اليت ميكن أن يستعملها املكلف و إدراك األسباب احلقيقية اليت أدت إىل انعكاسات  اإلغفالكشف كل 
  .الوطين االقتصادة على يسلب

 أوال ــــ إشكالية البحث 

: من خالل ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية     

 إىل أي حد ميكن أن تساهم الرقابة اجلبائية على التحصيل الضرييب الفعال يف اجلزائر؟ 

: على أساس هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية   

ماهية الرقابة اجلبائية ؟  – 1  

ا ؟ قانونيكيف متارس الرقابة اجلبائية يف اجلزائر ؟ وما هي األجهزة املختصة املخول هلا  – 2  

ما هي األسباب احلقيقية لضعف التحصيل الضرييب يف اإلدارة اجلبائية ؟  – 3  



 مقدمة عامة
 

  ب
 

فرضيات البحث  –ثانيا   

: لإلجابة عن جمموعة األسئلة الفرعية السابقة اليت تضمنتها اإلشكالية الرئيسية ،قمنا بصياغة الفرضيات التالية      

  . إن جناح الرقابة اجلبائية يرتكز على مدى كفاءة التنظيم التقين و التشريعي املتمثل يف اإلدارة اجلبائية  -
جتسيد العدالة الضريبية و نشر الوعي الضرييب لدى املكلفني بالضريبة له دور أساسي يف احلد من ظاهرة  -

  . الغش و التهرب الضرييب
  . در الكايف لكبح تفشي ظاهرة الغش و التهرب الضرييب إن الرقابة اجلبائية ليست فعالة بالق -

 الدراسات السابقة للموضوع

: إن الدراسات اليت تتعلق مبوضوع الرقابة اجلبائية، واليت مت اإلطالع عليها من قبل الطالبة تتجلى يف  

  البحث عبارة عن )1999-95(طاليب حممد، الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري خالل الفترة ،
، لقد حاول 2000رسالة ماجستري مقدمة للمعهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

خل النظام اجلبائي بعد اإلصالحات الباحث حتديد مكانة الرقابة اجلبائية، ومعرفة أساليب عملها وأدواا دا
  .          اليت مر ا وآفاقها

 ، مذكرة مقدمة ضمن متطابات نيل )  2003-1999( فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر الفترة نو ي جناة ،
أن  و مت التوصل إىل 2004-2003،جامعة اجلزائر شهادة املاجستري يف علوم التسيري ،فرع مالية ونقود 

 . قابة اجلبائية هلا فعالية يف التحكم يف ظاهرة الغش و التهرب الضرييب يف اجلزائرالر
  سليمان عتري ، دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية دراسة حالة مبديرية الضرائب لوالية

-2010الوادي مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة 
دفع مستحقام بطرق و أساليب  ، و مت التوصل إىل أن املكلفني بالضريبة يعتمدون على التهرب من 2011

  . أمهها التالعب يف إعداد و تقدمي املعلومات احملاسبية اليت تعرب عن وضعيتهم املالية وخاصة القوائم املالية

 

 

 



 مقدمة عامة
 

  ت
 

أهداف البحث  –ثالثا   

: تتمثل األهداف املنتظرة من تناول هذا املوضوع فما يلي      

. القانوين و التنظيمي  ،إلطارها املفاهيميتسليط الضوء على الرقابة اجلبائية من خالل التطرق  -  

،و أهم التدابري املتخذة من طرف الدولة للوقوف على مدى حماولة تشخيص ظاهرة الغش و التهرب الضرييب  -
.قدرا و فعاليتها يف حده  

. تهرب الضرييب إبراز األجهزة القائمة يف مكافحة الغش و ال -  

. اإلدارة و املكلفني  حماولة إعطاء حلول علمية لكيفية الرقابة اجلبائية مبا يضمن حتقيق التوازن بني أهداف -  

: حدود الدراسة   

:احلدود املكانية   

اجلبائي توضيح دور الرقابة اجلبائية يف زيادة فعالية التحصيل الضرييب مبا يتوافق و التشريع البحث يقتصر على و 
اجلزائري ، كما يرتكز البحث على بيان الدور الذي تلعبه اهليئات اجلبائية يف مكافحة ظاهرة الغش و التهرب الضرييب 

.، وكانت الدراسة مبفتشية الضرائب يف األخضرية التابعة ملديرية الضرائب لوالية البويرة  

:  الزمنيةاحلدود   

. 2015إىل غاية ماي  2014ة و اليت تتمثل يف مدة التربص ابتداءا من أكتوبر تتعلق بالفترة الزمنية ملعاجلة اإلشكالي
  

املوضوع  اختيارمربرات  –رابعا   

: لقد قمنا باختيار هذا املوضوع لعدة اعتبارات مت إجيازها يف النقاط التالية     

.الرغبة الشخصية يف اإلطالع على هذا املوضوع   -  

.اعتبار الضرائب أحد املوارد املالية الداخلية و اهلامة للدولة يف تنمية النفقات العامة  -  



 مقدمة عامة
 

  ث
 

الوطين و بالتايل على  االقتصادنشر الوعي الضرييب لدى املكلفني من خالل جتسيد ثقافة الضريبة تعود بالفائدة على  -
.املواطنني و ليست عبئا فقط   

. رييب مما أصبح يشكل خطرا يتمثل يف حرمان اخلزينة العمومية من مواردها ازدياد ظاهرة الغش و التهرب الض -  

. بائية اليت مل تستطع إىل حد الساعة كبح تنامي ظاهرة الغش و التهرب الضرييب البحث عن آليات الرقابة اجل -  

أمهية البحث  –خامسا   

من الضرائب و خاصة من اجلباية البترولية اليت متثل تنبع أمهية الدراسة باعتبار اجلزائر تعتمد على مجع مواردها     
ي املسامهة بنسبة كبرية يف متويل ميزانية الدولة ،و يف اآلونة ألساسي خلزينة الدولة باعتبارها هالقلب النابض و املورد ا

ع إىل البحث عن ، مما دفملحوظ يف أسعار البترول مما أدى حتما إىل نقص يف متويل امليزانية اخنفاضاألخرية شاهدنا 
متويل حملي آخر وهي اجلباية العادية حيث لو استغلت جيدا ملكن اخلزينة العمومية من تغطية نفقاا مما يستوجب على 

أموال اخلزينة العمومية من الغش و التهرب  الدولة تشديد الرقابة اجلباية على املكلفني بالضريبة من أجل احلفاظ على
.الضرييب  

هج املتبع نامل –سادسا   

حىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية و اختبار صحة الفرضيات املصاغة اعتمدنا على املنهج الوصفي و ذلك    
باستعراض خمتلف املفاهيم األساسية سواًء املتعلقة بالرقابة اجلبائية أو التحصيل الضرييب ، الغش و التهرب الضرييب ، مث 

.املتمثلة يف دراسة حالة ملؤسسة جتارية باعتمادنا على املنهج التحليلي القيام بالدراسة التطبيقية للبحث  

: صعوبات البحث  –سابعا   

: ال خيلو أي عمل من الصعوبات ،ومن أبرز الصعوبات اليت واجهناها   

. أول صعوبة تلقيناها احملسوبية يف إجياد مكان للتربص مع طبيعة موضوعنا  -  

الوقت الذي يعترب من القيود اليت حالت بيننا و بني مجع املعلومات اخلاصة بالبحث و بني الدراسة باإلضافة إىل  -
. جمال اجلباية جمال واسع ال حدود له  

  



 مقدمة عامة
 

  ج
 

 

:خطة البحث  - ثامنا   

للوصول إىل دراسة علمية حتيط جبوانب اإلشكالية املطروحة قسمنا حبثنا إىل ثالث فصول و قد سبقت هذه    
. الفصول مقدمة عامة  

إىل تتم التطرق يف هذا الفصل إىل خمتلف اجلوانب النظرية ذات الصلة بالرقابة اجلبائية ،حيث بدوره الفصل األول 
بائية و اهليئات املكلفة بالرقابة اجلبائية يف اجلزائر إضافة إىل اإلطار القانوين ثالث مباحث تناولت ماهية الرقابة اجل

   .ملباشرة عملية الرقابة

أما الفصل الثاين تعلق بالطرف الثاين من البحث وهو فعالية التحصيل الضرييب من خالل تقدمي مفاهيم عامة حول 
بة اجلبائية يف مكافحة الغش و التهرب الضرييب من خالل إعطاء وتقدمي دور الرقا.التحصيل الضرييب يف املبحث األول 

أسباب و طرق وآثار الغش و التهرب الضرييب و هذا ما جاء يف املبحث  إىلتعريف لكل منهما و أنواعهما إضافة 
  .الثاين و الثالث

ة التابعة لوالية البويرة و اليت الفصل الثالث يتعلق بالدراسة التطبيقية للبحث و اليت كانت مبفتشية الضرائب باألخضري
عملية البحث ،والذي بدوره قسمناه إىل ثالث مباحث ، املبحث األول خصص  إلثراءمت فيها دراسة حالة تطبيقية 

لتقدمي مفتشية الضرائب باألخضرية و املبحث الثاين آلية التحصيل الضرييب أما املبحث الثالث دراسة ميدانية خصص 
.التحسينية للرقابة االقتراحاتلدراسة ملف جبائي ،واستنتاج الصعوبات وتقدمي   

ري ننهي البحث خبامتة عانة نلخص فيها نتائج اختبار الفرضيات ،و أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف و يف األخ  
ملوضوعات الحقة ،ميكن أن تكون كآفاق  إشارات إعطاءو  االقتراحاتمجيع جوانب البحث مع تقدمي التوصيات و 

. مستقبلية هلذا البحث  
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: متهيد   

النظام الذي  عتربوملصاحل الضرائب على حد سواء،إذ تإحدى األدوات الفعالة للمؤسسات الرقابة اجلبائية  تعد      
عدم احترام االلتزامات  و كذا اإلعفاءاتطاء و النقائص و ألخالضريبية مراقبة التصرحيات و معاينة ا لإلدارةخيول 

وسيلة ألمهيتها البالغة يف اختاذ القرار و حتليل الوضعية اجلبائية للمكلفني،فهي  ذلكو ،اجلبائية من قبل املكلفني بالضريبة
الضرائب ذات  إدارةو حتسيسهم بأن جهة ومن جهة أخرى لردع املكلفني  فعالة تضمن مصلحة اخلزينة العمومية من

  .اجتاه التزامهم الضرييب  سلوكيامو  تصرحيامينعكس على  حضور دائم ، و هذا ما

: وبغرض التعرف أكثر على الرقابة اجلبائية قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث وهي         

ماهية الرقابة اجلبائية  :املبحث األول   

.اجلبائية يف اجلزائر القانوين ملباشرة عملية الرقابة اإلطار : املبحث الثاين  

اجلزائر يف اجلبائية بالرقابة املكلفة اهليئات: املبحث الثالث   
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ة اجلبائية  ـماهية الرقاب: املبحث األول   

تريد أن تعظم أرباحها فالرقابة هلا دور فعال يف حتقيق األهداف  إىلتعد الرقابة اجلبائية جزء من عمل املؤسسة    
نتائج أعماهلا ، فالرقابة اجلبائية حتافظ على أموال اخلزينة  بإعطاءاملختلفة فهي تقوم بتقييم عمل املؤسسة ، وذلك 

. وحتارب من خيتلسها   

ف اجلباية أوال ، ومفهوم الرقابة يمن خالل تعر و بالتايل سنحاول يف هذا املبحث البحث عن ماهية الرقابة اجلبائية   
. اجلبائة و أهدافها ،أسباا و مبادئها  

ة ـعموميات حول اجلباي: املطلب األول   

من يلي توضيح وشرح أهم هذه العناصر يشمل مفهوم اجلباية عدة عناصر ترتبط به بشكل أو باخر وسنحاول فيما   
. خالل التطرق لتعريف الرسم ، الضريبة و اجلباية   

الرسم : أوال   

خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها،  إىلالرسوم هي مورد مايل حتصل عليه الدولة ممن يكون يف حاجة : تعريف الرسم 
ارة ملن يطلب من عن طريق القضاء و رسوم تسيري سيحقه  إظهاركالرسوم القضائية اليت يدفعها من يطلب من الدولة 

1. نتفاع بتسيري سيارته بالطرق العامةالدولة اال  

الدولة أو غريها من أشخاص القانون العام جربا مقابل  إىلمبلغ من النقود يدفعه الفرد : كما ميكن تعريفه على أنه   
  2.جانب نفع عام إىلانتفاعه خبدمة معينة تؤديها له ، يترتب عليها نفع خاص 

: ومن خالل التعريفني السابقني ميكن استخالص خصائص الرسم على النحو التايل   

  يكون يف شكل مبلغ من النقود  
  احلكومية بشكل اختياري مبدئيا  اإلداراتالعامة كالبلديات و غريها من الدولة أو غريها من الدوائر  إىليدفع .  
  يدفع جربا مقابل انتفاع الشخص خبدمة معينة.  
  الرسم نفعا خاصا مباشرا اىل جانب نفع عام غري مباشر حيقق. 

  
  

                                                             
  1                                                          39ص -2001-اجلزائر.ديوان املطبوعات اجلامعية -املالية العامة–حسني مصطفى حسني  
140ص . 1994.سوريا .جامعة حلب .اجلزء األول -مبادئ املالية العامة–فرهود حممد سعيد  2  
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ريبة ـالض: ثانيا   

:تعريف الضريبة   

: ميكن تعريف الضريبة على أا   

الضريبة هي مسامهة نقدية تفرض على املكلفني ا حسب قدرام التسامهية و اليت تفرض جربا  :ف األول يالتعر
  1.بتحويل األموال حمصلة و بشكل ائي و بدون مقابل حمدد حنو حتقيق األهداف احملددة من طرف السلطة العمومية

بصفة ائية  إليهالعامة احمللية للفرد على دفعه الضريبة هي مبلغ من النقود جترب الدولة و اهليئات ا :التعريف الثاين 
2.حتقيق منافع عامة وإمنا،ليس مقابل انتفاعه خبدمة معينة ،  

  خصائص الضريبة 

3: ومن التعاريف السابقة ميكن استخالص خصائص الضريبة على النحو التايل    

 يف القدمي تدفع بشكل عيين كانت يثحببة هذه اخلاصية منذ ظهور النقود ،واكتسبت الضريالضريبة اقتطاع نقدي.  
  الضريبة شكل من أشكال إظهار سيادة الدولة فهي توضع و حتصل  إن : إلزاميةو  إجباريةالضريبة تدفع بصفة

  .اإلجبارعن طريق السلطة و 
 ائية ا غري قابلة لالسترداد فهي ليست أمانة  : الضريبة تدفع بصفةبعد أو وديعة يستردها صاحبها فيما أي أ  
  أي أن دافع الضريبة ال يعرف مقدار أو طبيعة املنفعة اليت ستعود عليه من خالل النفع : الضريبة تدفع بدون مقابل

  . العام الذي حتققه الضريبة 
  فقات عامة ختص على شيء معني بذاته بل ملواجهة ن اإلنفاقفهي ال حتصل لغرض : الضريبة لتحقيق املنفعة العامة

  .فمنفعتها عامة واطنني و الدولة ،مجيع امل

4 :أهداف الضريبة    

  ا تسمح إن :األهداف املاليةبتوفري املوارد املالية للدولة  من األهداف الضريبية تغطية األعباء العامة أي أ
بصورة تضمن هلا الوفاء بالتزاماا اجتاه اإلنفاق على اخلدمات املطلوبة ألفراد اتمع أي متويل اإلنفاق على 

  .اخلدمات العامة و على استثمارات اإلدارة العمومية
                                                             

1  Pierre beltrame –la fiscalité en France- hachette livre 6 émé .édition .paris.france.1998.p 12 
  2                                                                          126ص .لبنان .الدار اجلامعية .مبادئ املالية العامة –زينب حسن عوض اهللا  
  3                                                            20ص .2007مصر .القاهرة.دار النهضة العربية –علم املالية العامة –عبد اهللا الصعيدي  

 4                            16ص .2008.اجلزائر .دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع-اقتصاديات اجلباية و الضرائب –حممد عباس حمرزي  
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 من الضرائب كليا  بإعفائهاتتمثل يف تشجيع بعض انواع املشروعات العتبارات معينة : األهداف االقتصادية
و استعمال  توسيع االستثمارأو جزئيا و ختفيض معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من أجل 

حصيلة الضريبة املفروضة على أصحاب الدخول املرتفعة ،لتمويل النفقات احلكومية مما يعمل على زيادة 
  .االستهالك،وهذا من أجل حتقيق التشغيل الكامل 

 الضريبة على التحقيق من حدة التفاوت يف الدخول و الثروات املرتفعة مث  تعمل: ألهداف االجتماعية ا
   .توزيعها على أصحاب الدخول املنخفضة و يتم ذلك من خالل التصاعدية يف الضرائب إعادة

  تجات ميكن استعمال الضريبة ألهداف سياسية كفرض رسوم مجركية مرتفعة على من:األهداف السياسية
  .بعض الدول كما هو احلال بني الواليات املتحدة األمريكية و اليابان ،أو ختفيضها على منتجات دول أخرى

ة ـاجلباي: ثالثا   
رائب و الرسوم وضة من طرف الدولة و اليت تضم الضاملفر اإلجباريةهي جمموع االقتطاعات :اجلباية تعريف 

.و املسامهات االجتماعية اإلتاواتو   
من هذا التعريف يتضح مفهوم اجلباية أوسع من مفهومي كل من الضرائب و الرسوم،فاجلباية ووفق    

1.و املسامهات االجتماعية اإلتاوات إىل إضافةالتعريف السابق تتضمن الضرائب و الرسوم   

ترتبط خبدمة و تأخذ الضرائب حصة األسد من اجلباية من حيث حجم املداخيل و جمال فرضها و ألن الضريبة ال   
     للرسم ،يؤدي باملكلفني اخلاضعني بالنسبةكما هو الشأن  إياهايتلقاها املكلف نظري دفعه ) منفعة خاصة (مباشرة 

،هلذا  الطرق و األساليب اليت حتول دون دفعهم للضرائب إتباعو التهرب  إىل) األشخاص الطبيعيني و املعنويني (   
  .ومن أمهها الرقابة اجلبائية.الكفيلة مبحاربة هذه الظواهر اآللياتتسن التشريعات و 

ها ـأهدافة والرقابة اجلبائي فتعري:ثاينـاملطلب ال  

:             ملفاهيمي للرقابة اجلبائية مبفهومها  و كذا أهدافها كما يلي انبدأ اإلطار       

                                                          تعريف الرقابة اجلبائية         : الفرع األول

قبل التطرق إىل مفهوم الرقابة اجلبائية جتدر بنا اإلشارة إىل املفهوم العام للرقابة، حيث تعددت و تنوعت التعاريف  
عليمات الصادرة و فالرقابة هي التحقق مما إذا كان كل شيء يسري وفق اخلطة املرسومة و الت:ة ا ، فمنهااملرتبط

2أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو اخلطأ من أجل تقوميها ومنع تكرارها . القواعد املقررة     

ا أما التعريفات املقدمة للرقابة اجلبائية نلخصه     :                                                    
                                                             

55  ص.2005.اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية .الطبعة الثانية  –اقتصاديات املالية العامة  –حممد عباس حمرزي   1  
  2                                            13ص .1998.مكتبة دار الثقافة األردن - الية على األجهزة احلكوميةوامل اإلداريةالرقابة  - محدي سليمان 
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ق من الرقابة اجلبائية  هي تشخيص حمتوى  الكتابات احملاسبية مبا يتالءم  مع القانون اجلبائي كالتحق :التعريف األول
1.التصرحيات املقدمةهذا احملتوى مع اإلثباتات ك    

بة تعرف كذلك على أا فحص لتصرحيات و كل سجالت ووثائق ومستندات املكلفني بالضري: التعريف الثاين
معنوية، كذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات اليت حتتويها  وشخصية طبيعية أ اتأكانوا ذ اخلاضعني هلا ، سواء

2.ملفام اجلبائية   

الوسيلة اليت متكن اإلدارة اجلبائية من التحقق بأن املكلفني ملتزمني يف أداء "تعرف  أيضا على أا  :التعريف الثالث
3.واجبام وتسمح هلا بتصحيح األخطاء املالحظة    

مما سبق، ميكن بلورة مفهوم الرقابة اجلبائية، على أا جمموع العمليات اليت تقوم ا اإلدارة اجلبائية قصد التحقق     
من صحة ومصداقية التصرحيات املكتتبة  من طرف املكلفني  لغرض اكتشاف العمليات التدليسية اليت ترمي إىل 

.وتقوميهاالتملص و التهرب من دفع الضريبة   

4أهداف الرقابة اجلبائية: الفرع الثاين   

 :من خالل التعاريف السابقة للرقابة اجلبائية يدكننا استخالص بعض األهداف  اليت تسعى إىل حتقيقها و املتمثلة يف

  
 يتمثل يف التأكد من مدل مطابقة ومسايرة خمـتلف التصرفات املالية  للمكلفني للقوانني  و  :اهلدف القانوين

األنظمة، لذا وحرصا على سالمة هذه األخرية، تركز الرقابة اجلبائية على مبدأ املسؤولية و احملاسبة ملعاقبة املكلفني 
        من دفع مستحقام اجلبائية بالضريبة عن أية احنرافات أو خمالفات ميارسوا للتهرب الضرييب

 تؤدي الرقابة اجلبائية دورا هاما لإلدارة الضريبية من خالل اخلدمات   واملعلومات اليت تقدمها،  :اهلدف اإلداري
 : كاليت تساهم بشكل حيوي وكبري يف زيادة الفعالية كاألداء، و اليت ميكن حتديدها يف النقاط التالية

ية على التنبيه إىل أوجه النقص ة اخللل يف التشريعات املعمول ا،مبا يساعد اإلدارة اجلبائية على تساعد الرقابة اجلبائ*   
                                                             
1 Ahmed hamini -l’audit comptable et financier –édition berti .Algérie.2001. p 172  

مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة ( -من اثار األزمة املالية حالة اجلزائرحنو ايطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة اجلبائية  –وهلي بوعالم  3
    6ص) أكتوبر 21-20جامعة فرحات عباس سطيف .كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري. احلوكمة العاملية املالية و االقتصادية الدولية و

مداخلة مقدمة ( -على حالة اجلزائر  بالتطبيققطاع البنوك و املؤسسات املالية حلوكمة أعماهلا و نتائجها  ترشيد الرقابة اجلبائية على -العياشي عجالن 4
-20جامعة فرحات عباس سطيف .كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري.للملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية

                                                                                                                       3ص ) أكتوبر 21
دة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شها -الرقابة اجلبائية يف اجلزائر و دورها يف احلد من ظاهرة التهرب الضرييب إجراءاتو  آليات –يت بلقاسم المية آ 5

                                            31-30 ص ص .2014-2013.جامعة البويرة.كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.املاستر 
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.اختاذ اإلجراءات التصحيحية  

بأسباا كتقييم األثر املايل ، و   اإلملامو  رفةعاملحتديد االحنرافات ككشف األخطاء، وهذا يساعد اإلدارة اجلبائية يف *
.بالتايل اختاذ القرارات املناسبة ملواجهة املشكالت اليت تنجم عن ذلك  

. تسمح عملية الرقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات مثل نسب التهرب الضرييب * 

 دف الرقابة ا :هلدف املايل واالقتصاديا بائية إىل احملافظة على األموال العامة من التالعب كالسرقة، أي جلحيث
محايتها من كل ضياع بأي شكل من األشكال،وهذا لضمان دخول إيرادات أكرب للخزينة العمومية، وبالتايل 

هداف  الرفاهية االقتصادية للمجتمع، إذ أن األ مستوىزيادة األموال  املتاحة لإلنفاق العام مما  يؤدي إىل زيادة 
 . موجودة ضمن العالقة املركبة بني االقتصاد واجلباية  االقتصادية للرقابة اجلبائية

  يتمثل يف : اهلدف االجتماعي: 

.السرقة واإلمهال، أو تقصريه يف أداء وحتمل واجباته اجتاه اتمع: حماربة احنرافات املمول مبختلف صورها مثل*    

و املتمثل  يف وقوف مجيع  املكلفني بالضريبة، وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعاتحتقيق العدالة اجلبائية بتني  *
     .                املكلفني على قدم املساواة أمام الضريبة

.ابادئهـبائية ومـأسباب إجراء الرقابة اجل: ثالثـلب الـاملط  

   : تتمثل أسباب الرقابة اجلبائية ومبادئها فيما يلي

أسباب إجراء الرقابة اجلبائية: األولالفرع    

هناك عدة أسباب دعت إىل ضرورة إجياد نظام رقايب يقوم مبراقبة تصرحيات املكلفني و احلفاظ على حقوق اخلزينة 
1:العمومية ومراقبة تنفيذ التشريعات اجلبائية، ونلخصها فيما يلي   

 ه حرية املكلف بالضريبة يف التصريح مبداخيل 

تسمح للمكلف بالتصريح مبداخيله من تلقاء نفسه من خالل تقدمي  تصرحييةمبا أن األنظمة اجلبائية احلديثة أنظمة     
املعلومات املتعلقة بنشاطه ومداخيله لإلدارة اجلبائية باعتبارها أساس لتحديد الوعاء الضرييب ويفترض أا صحيحة ما 

ة اجلبائية ملراقبة هذه التصرحيات كالتأكد من صحتها ومطابقتها ملا مل يثبت العكس، كالتأكد من ذلك وجدت الرقاب
.هو موجود يف احلقيقة  

                                                             
  1                                                                                                                                    32ص .املرجع السابق  
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 حماربة التهرب الضرييب  :  

 إىل باإلضافة املختلفة، الطرق بشىت التحايل طريق عن دفعها من التهرب إىل بالضريبة املكلفني بعض يسعى    
 احملافظة إىل دف رقابية آلية وجود إىل الضرورة دعت لذلك قياسها، كصعوبة نطاقها وتوسع الظاهرة هذه ضخامة

.الضرييب التهرب حماربة خالل من اخلزينة حقوق على  

ةـيـة اجلبائـبادئ الرقابـم: الفرع الثاين   

1:كي تؤدي الرقابة اجلبائية وظائفها ال بد من توفر املبادئ األساسية هلا و املتمثلة يف      

 نظام ضرييب حمكم  إقامة: 

يعترب النظام الضرييب من بني املقومات األساسية للرقابة اجلبائية حيث تنعكس نوعية السلطة التشريعية يف اتمع     
على التشريعات اليت تسنها بصفة عامة ومن بينها النظام الضرييب، ولذلك فإن تطبيق الرقابة اجلبائية يتطلب وجود 

: من خالل نظام ضرييب فعال و هذا   

تبسيط صياغة التشريع الضرييب حىت يتسىن للمكلفني فهمه، إذ جيب أن تكون القوانني والنصوص التشريعية واضحة *
.وسهلة األسلوب   

.حتقيق العدالة الضريبية ، أي أن تكون املعاملة الضريبية متساوية بني املكلفني بالضريبة*  

  اجلبائية اإلدارةترقية وتطوير :        

إن التشريع الضرييب ال يكفي حملاربة التهرب الضرييب ما مل يرفق بإدارة جبائية فعالة، واليت جيب توفرها على    
مستوى عال من التطور والكفاءة إضافة إىل توفرها على اإلمكانيات البشرية واملادية الالزمة، واليت ميكنها من أداء 

ال تفي بالغرض إذا لد تكن ذات خربة وكفاءة يف امليدان ولذلك فمن وظيفتها على أحسن وجه، إال أن اليد العاملة 
الضروري  العمل على الرفع من كفاءة املوظفني وتكوين إطارات متخصصة يف جمال الضرائب والرقابة اجلبائية، إضافة 

ليت يشهدها النظام إىل إجراء تربصات  ملوظفي وأعوان اإلدارة اجلبائية ووضع برامج تكوينية تتماشى مع التجديدات ا
اجلبائي، كما تتمثل اإلمكانيات املادية يف توفري الشروط األساسية لإلدارة اجلبائية من أماكن عمل مالئمة تعطي 

انطباعا جيدا لدى املوظفني،إضافة إىل توفري أجهزة اإلعالم  اآليل ووسائل االتصال احلديثة، كما ينبغي حتفيز موظفي 
.رفع أجورهم كتوفري اخلدمات الالزمة هلم اإلدارة اجلبائية من خالل  

 
                                                             
1 -Michel Bouvier-Marie Charistine –l’administration  fiscale  en France (puf.1988).p48 
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اجلبائية يف اجلزائر القانوين ملباشرة عملية الرقابة اإلطار :اينـاملبحث الث  

نص املشرع اجلبائي اجلزائري على قوانني و تشريعات تنظم الضريبة وكيفية فرضها و طرق حتصيلها، كما متنح     
. اجلبائية من أجل احلفاظ على حقوق اخلزينة من الضياع اإلدارة  

 لإلدارةقانونيا للحقوق املمنوحة طارا إسري احلسن هلا حول املشرع وسعيا لتنظيم عملية الرقابة اجلبائية و ضمان ال     
. اجلبائية،و حتديد احلقوق و الواجبات املمنوحة للمكلفني بالضريبة  

ة ـاجلبائي رةاإلداحقوق : ب األول ـاملطل  

اجلبائية جمموع من  لإلدارةمن أجل التطبيق اجليد وتسهيل عملية مراقبة التصرحيات اجلبائية حول املشرع اجلزائري    
: احلقوق وهي   

حق االطالع : الفرع األول   

إتاوة،كما ميكنها أن تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات و املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو " 
متارس حق الرقابة على املؤسسات و اهليئات اليت ليست هلا صفة التاجر و اليت تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما 

كانت طبيعتها يتعني على املؤسسات و اهليئات املعنية أن تقدم لإلدارة اجلبائية بناًء على طلبها الدفاتر و الوثائق 
1".ر عليهااحملاسبية اليت تتوف  

اجلبائية قصد تأسيس وعاء الضريبة و  اإلدارةيسمح ألعوان " من قانون اإلجراءات اجلبائية  45و تنص املادة    
2" .مراقبتها بتصفح الوثائق و املعلومات   

رة إىل اجلبائية أن ميارسوا هذا احلق على كل املؤسسات و اهليئات املماثلة،وجيب اإلشا اإلدارةوبذلك ميكن ألعوان   
3.من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين لديهم رتبة مراقب على األقل  إالأن حق اإلطالع ال ميكن ممارسته   

  :وخيضع حلق اإلطالع 

 

 

                                                             
. 10ص . 01-18املادة . 2015املديرية العامة للضرائب.وزارة املالية.اجلبائية اإلجراءاتقانون   1  
. 23ص .من قانون اإلجراءات اجلبائية.45املادة   2  
.)2009حمدثة إىل غاية قانون املالية ( 309م املادة 2015املديرية العامة للضرائب .وزارة املالية .قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  3  
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: حق اإلطالع لدى اإلدارات العمومية:أوال   

الدولة و الواليات و  من قانون اإلجراءات اجلبائية على أنه ال ميكن بأي حال من األحوال لالدارات 46تنص املادة 
البلديات و املؤسسات اخلاضعة لرقابة السلطة اإلدارية أن حتتج بالسر املهين أمام أعوان اإلدارة اجلبائية الذين يطلبون 

 منها

1.اإلطالع على وثائق املصلحة اليت توجد حبوزا  

حق اإلطالع لدى اهليئات املالية : ثانيا   

دارة اجلبائية احلق يف اإلطالع لدى خمتلف اهليئات املالية من بنوك ومؤسسات خول املشرع اجلبائي ألعوان اإل   
أن البنوك و اهليئات املالية ملزمة "من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  312التأمني من خالل نص املادة 

2".حقة و مستندات اإليرادات و النفقاتبإطالع األعوان احملققني أثناء أدائهم ملهامهم على كل الدفاتر و الوثائق املل  

كما جيب على املؤسسات البنكية اليت تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغري و حلساب أشخاص غري موطنني يف     
مقراا أو وكاالا أن ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع إىل مديرية الضرائب بالوالية اليت تتبع دائرة اختصاصه 

. على ذلك حبجة عدم كشف السر املهين االعتراضز اإلقليمي و ال جيو  

. حق اإلطالع لدى املؤسسات اخلاصة: ثالثا   

ميارس حق اإلطالع لغرض احلصول على معلومات تكمل املعلومات املوجودة حبوزة اإلدارة اجلبائية و التأكد من    
مدى صحة و صدق املعلومات املصرح ا من طرف املكلف املعين بالرقابة،و لذا فقد فرض املشرع عقوبة على رفض 

دج 5000يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من " ئية من قانون اإلجراءات اجلبا 62اإلطالع من خالل نص املادة 
دج كل شخص أو شركة ترفض منح حق اإلطالع على الدفاتر و املستندات و الوثائق املنصوص عليها 50000إىل 

3"اآلجال احملددة حلفظها انقضاءو اليت يتعني عليها تقدميها وفقا للتشريع أو تقوم بإتالف هذه الوثائق قبل   

احلق يف املعاينة : اين الفرع الث  

ال ميكن الترخيص بإجراء حق املعاينة إالّ من رئيس احملكمة " اإلجراءات اجلبائية على قانونمن  35تنص املادة    
".أو قاضي يفوضه هذا األخري إقليميااملختصة   

                                                             
24ص .من قانون اإلجراءات اجلبائية 46املادة  1  

.من قانون الضرائب و الرسوم املماثلة 1الفقرة  312املادة   2  
  3 27ص .مرجع سبق ذكره.من قانون اإلجراءات اجلبائية 62املادة  
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هل، مؤسسا وأن جيب أن يكون طلب الترخيص املقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول اإلدارة اجلبائية املؤ  
: حيتوي على كل البيانات اليت هي يف حوزة اإلدارة حبيث تربز هلا املعاينة و تبني على وجه اخلصوص ما يأيت   

. تعريف الشخص الطبيعي أو املعنوي باملعاينة*   

.عنوان األماكن اليت ستتم معاينتها *   

. يسية،واليت يتم البحث عن دليل هلاالعناصر الفعلية و القانونية اليت يفترض منها وجود طرق تدل*   

.أمساء األعوان املكلفني بإجراء عمليات املعاينة ورتبهم و صفام*   

1.تتم املعاينة وحجز الوثائق و األمالك اليت تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية،حتت سلطة القاضي ورقابته    

األخطاء  استدراكحق :الفرع الثالث   

كل خطأ يرتكب سواء يف  استدراكجيوز "من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على  327تنص املادة    
نوعية الضريبة أو يف مكان فرضها،بالنسبة ألي كان من الضرائب و الرسوم املؤسسة عن طريق اجلداول،وذلك إىل 

   2".القرار القاضي باإلعفاء من الضريبة األول  غاية انتهاء السنة الثانية اليت تلي السنة اليت يصدر فيها

حق الرقابة و التحقيق : الفرع الرابع   

يعترب حق الرقابة من أهم الصالحيات املمنوحة لإلدارة اجلبائية للتأكد من صحة وصدق املعلومات املقدمة يف     
: تصرحيات املكلفني بالضريبة و يتم ذلك من خالل ما يلي   

يف شكل جمموعة من  استبيانت حول أي نقطة غري واضحة يف التصرحيات املكتتبة من خالل توجيه طلب املعلوما* 
. األسئلة ترسل إىل املكلف،ويف حالة عدم الرد ميكن لإلدارة اجلبائية تعميق البحث و طلب التوضيحات  

ات لسنة معينة و السنوات طلب التوضيحات حول نقطة معينة من التصريح العام عند الشك يف عدم جتانس التصرحي* 
. السابقة هلا  

كما خول املشرع اجلبائي لإلدارة اجلبائية حقوقا متكنها من ممارسة عملية الرقابة اجلبائية ،وعدم إتباع هذه     
. اإلجراءات يؤدي اىل بطالن إجراءات ونتائج هذه العملية  

 
                                                             

. 17ص .من قانون اإلجراءات اجلبائية  35املادة   1  
. 150ص .مرجع سبق ذكره.املماثلةمن قانون الضرائب و الرسوم  327املادة  2  
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  الضريبة ـواجبات املكلفني ب:ثاينـاملطلب ال

. خيضع املكلفني بالضريبة إىل نوعني من الواجبات أحدمها جبائية و األخرى حماسبية     

1. الواجبات اجلبائية:أوال  

  التصريح بالوجود :  

الشركات أن يقدم  اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الدخليترتب على كل مكلف جديد خاضع للضريبة على    
اسم فيها حيدد إقليميا، هلا التابع إىل مفتشية الضرائب تصرحيا بالوجود نشاطهاألوىل لبداية )يوم 30(خالل  

. إىل املعلومات الضرورية لطبيعة نشاطه و املقر الرئيسي للمحل إضافة ، و لقب وعنوان املكلف  

  التصرحيات الشهرية أو الثالثية لرقم األعمال :  

رائب و الرسوم التصريح برقم أعماهلم خالل كل شهر أو جيب على املكلفني املمارسني لنشاط ما،و اخلاضعني للض   
الشهري التصريح اكتتاب جيب.النشاطحسب طبيعة املؤسسة ونوع  إقليمياثالثي لدى املصاحل املختصة   

احلقيقي لفرض ضريبة يف العشرين ميا األوىل للشهر املوايل ،بالنسبة للمؤسسات التابعة للنظام . ) G 50  )سلسلة    

على املكلفني بالضريبة يف العشرين يوما األوىل للشهر املوايل،كما يتعني على املكلفني بالضريبة اخلاضعني كما يتعني 
،و الرسم على النشاط املهين و كذا )أجور(للنظام املبسط اكتتاب تصرحيام فيما خيص الضريبة على الدخل اإلمجايل

ملوايل للثالثي املدين الذي مت حتقيق رقم األعمال حيث يتم يوم األوىل للشهر ا 20الرسم على القيمة املضافة خالل 
. حتصيل دين الضريبة تقدمي هذا التصريح إىل قباضة الضرائب اليت يتبع هلا مقر املكلف بالضريبة ليتم من خالله  

  التصريح السنوي باألرباح أو النتائج :     

, سنة كل من أفريل أول قبل) nG 01(اإلمجايل و النتائجألزم املشرع اجلبائي املكلفني بالضريبة اكتتاب التصريح     

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة .م 2009-1999فعالية الرقابة اجلبائية و أثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر.بوشرى عبد الغاين 1

101- 99ص ص.2011-2010 جامعة تلمسان..املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص نقود مالية وبنوك   
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: حيتوي هذا التصريح على ما يليو   

. العناصر الضرورية لتحديد الدخل اخلاضع للضريبة*   

. الضرييب لالقتصادقيمة األرباح اخلاضعة *   
  .قائمة األشخاص الذين يعتربون جبائيا حتت كفالة املكلف بالضريبة* 

. وثائق اإلثبات اجلبائية املتعلقة بعمليات النشاط و خمتلف األعباء و التكاليف*   

حترر هذه التصرحيات على مطبوعات خاصة وترسل إىل اإلدارة اجلبائية وجيب على مفتش الضرائب أن يسلم وصال   
. ا االلتزامللمكلف بالضريبة بعد   

  التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط :  

ابتداء من ) أيام 10(يف حالة التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط يلزم املكلفون بالتصريح عن ذلك خالل    
ويف حالة التنازل يتم اكتتاب تصريح بالتنازل يتضمن تاريخ التنازل وبيانات املتنازلني،أما .تاريخ التوقف عن النشاط

ألشهر  اعتبارا من تاريخ ) 06(باملداخيل اخلاضعة للضريبة يف أجل  يف حالة الوفاة فيتعني على ذوي الفقيد التصريح
. الوفاة  

  وضع رقم التعريف اإلحصائي     :  
أو املصاحل العمومية  اإلداراتيربز يف كل الوثائق املتعلقة بنشاطهم و املوجهة إىل األشخاص و  إحصائيتعريف رقم  

بوضع هذا الرقم أو التصريح  االلتزامللملفات اجلبائية،و يؤدي عدم  ويهدف إىل تسهيل التسيري اجلبائي.املتعامل معها
:التالية  احلقوق من املكلفني حرمان إىل عنه خاطئة مبعلومات  

. تسليم شهادات اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة*   

. تسليم مستخرجات من جداول الضرائب*   

. منح تأجيالت قانونية عن دفع احلقوق و الرسوم*   
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1الواجبات احملاسبية  :ثانيا   
وهي .أوجب املشرع اجلزائري على كل من يزاول نشاطا جتاريا إمساك الدفاتر املنصوص عليها يف القانون التجاري  
 : 

دفتر اجلرد *   

دفتر اليومية *   

.حفظ الدفاتر احملاسبية وسندات املراسالت*   

  دفتر اليومية :  

عبارة عن دفتر مرقم و خمتوم من قبل احملكمة املختصة تسجل فيه العمليات اليت تقوم ا املؤسسة بتواريخ    
متتابعة،حيث أن كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك دفتر اليومية و يسجل فيه يوما بيوم 

خمتلف  بإثباتىل إرفاق املستندات اخلاصة عمليات نشاط املؤسسة  بانتظام ومن دون ترك فراغ أو شطب إضافة إ
.العمليات  

  دفتر اجلرد :  

من القانون التجاري على  10جيب على التجار القيام جبرد عناصر األصول مرة على األقل خالل السنة تنص املادة    
حساباته جيب على كل شخص طبيعي أو معنوي حيمل صفة التاجر أن جيري سنويا جبرد عناصر أصول و خصوم :"أنه

". بقصد إعداد امليزانية و حساب اخلسائر و األرباح بدفاتر اجلرد   

  حفظ الدفاتر و سندات املراسالت :  

بالدفاتر احملاسبية و الوثائق الثبوتية هلا إضافة إىل السندات املشار إليها يف  االحتفاظيلزم املشرع اجلزائري املكلف   
بسندات املراسالت  االحتفاظمن القانون التجاري فإنه جيب  12للمادة و طبقا .سنوات 10القانون التجاري ملدة 
اسبة من قبل ذه الشروط السابق الذكر يؤدي إىل رفض احمل إخاللمن تاريخ حتريرها،كما أي  طيلة نفس املدة ابتداًء

. فإن املكلف يعترب حمالفا للواجبات احملاسبيةاحملققيق و بالتايل   

    

 
                                                             

  1 102ص  .جع سابقمر 
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  حقوق املكلفني بالضريبة :ثاملطلب الثال  

نتيجة االلتزام بالواجبات السابقة الذكر منح املشرع اجلبائي جمموعة من احلقوق للمكلفني بالضريبة منها ما هو    
. متعلق بإجراءات التحقيق،ومنها ما هو متعلق بإجراءات التقومي  

الضمانات املتعلقة بالتحقيق : أوال  

ت متعلقة بالتحقيق يتوجب على املراقبني احترامها كما أن اإلخالل ا يؤدي إىل يتمتع املكلف بالضريبة بضمانا   
: ومن أهم هذه الضمانات ما يلي .بطالن التحقيق و إلغاء النتائج املترتبة عنه  

  اإلعالم املسبق :  

جيب إعالم املكلف بالضريبة مسبقا قبل الشروع يف عملية التحقيق من خالل إرسال إشعار بالتحقيق،يرفق مبيثاق    
( املكلفني بالضريبة،والذي ينص على حقوقه و واجباته،على أن يستفيد املكلف بالضريبة من مدة التحضري قدرها

من  اابتداءللتحقيق احملاسيب املعمق للوضعية اجلبائية الشاملة،يوم بالنسبة ) 15(أيام بالنسبة للتحقيق احملاسيب،و )10
     1. تاريخ استالم هذا اإلشعار

  احلق يف االستعانة بوكيل أو مستشار :  

مناقشة و قصد متابعة سري عمليات املراقبة اختيارهمبستشار من  االستعانةيعلم كل مكلف بالضريبة بإمكانية      

. اليت تطرحها إدارة الضرائب،وهذا مع بداية عمليات التحقيق عند إرسال اإلشعار بإعادة التقومي االقتراحات  

  عدم جتديد التحقيق احملاسيب :  

أو رسم أو جمموعة من الضرائب و الرسوم،وفيما عدا  بضريبةانتهى التحقيق يف احملاسبة املتعلق بفترة معينة خاص  إذا  
املكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو قدم معلومات غري صحيحة أو غري كاملة أثناء احلاالت اليت استعمل فيها 

. التحقيق،فان اإلدارة ال تستطيع القيام بتحقيق جديد يف نفس الدفاتر، خبصوص نفس الضرائب و الرسوم بنفس املادة  

  حتديد مدة التحقيق :  

قيق بعني املكان يف التصرحيات و الوثائق احملاسبية آجاال ال ميكن حتت طائلة البطالن اإلجراءات أن تتعدى مدة التح   
كان رقم  إذاحمددة طبقا لرقم األعمال احملقق سنويا و طبيعة نشاط املؤسسة،فمثال بالنسبة للمؤسسة تأدية اخلدمات ،

                                                             
.  21-20ص ص .2010منشورات.املديرية العامة للضرائب.وزارة املالية.ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة  1  
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أعماهلا  دج، لكل سنة مالية حتدد بأربعة أشهر، أما إذا كان رقم 1000.000أعماهلا السنوي املصرح به ال يتعدى 
. أشهر 6دج لكل سنة مالية حمقق فيها فتحدد مدة التحقيق ب  5000.000دج وأقل من  1000.000يتعدى   

أما يف حالة التحقيق املعمق مل الوضعية اجلبائية ال ميكن أن متتد فترة التحقيق فوق سنة من تاريخ استالم اإلشعار    
. تدليسيةطرق ومناورات  اكتشافبالتحقيق إالّ يف حالة   

م ـادة التقويـة بإعـقـالضمانات املتعل:اانيـث   

. و احلق يف الرد أو الطعن التحقيقتتمثل الضمانات املرتبطة مبمارسة حق إعادة التقومي يف إعالم املكلف بنتائج       

  التبليغ بإعادة التقومي :  

املكلف بنتائج التحقيق و ذلك حىت يف حالة غياب  إبالغمن عملية التحقيق  االنتهاءجيب على اإلدارة اجلبائية عند    
التقوميات ،و جيب أن يكون هذا اإلشعار مفصال مبا فيه الكفاية و حملال بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة بفهم طريقة 

. إعادة تشكيل أساس فرض الضريبة املطبقة عليه للتمكن من الرد من خالل قبوله أو تقدمي مالحظاته  

  حق الرد :  

يعد احلق يف الطعن من أهم احلقوق املمنوحة للمكلف بالضريبة و اليت يستطيع من خالهلا أن يضمن حقوقه إذا    
جوراً إلعادة التقييم او مت التعسف يف حقه من حالل طلب التخفيض اجلزئي أو الكلي و ميكن أن  أخضعتبني أنه قد 

:مستويات  3يتم على   

: الطعن اإلداري  -أ  

لف بالضريبة أن يلجأ إىل مدير البحث و املراجعات أو مدير كربيات الشركات أو املدير ألوالئي أو ميكن للمك   
رئيس البحث أو املراجعات كل حسب اختصاصه للنظر يف الصعوبات اليت تنشأ خالل التحقيق أو النتائج املترتبة 

. اريخ تقدمي الشكوىعنها، ويقدر كل منهم دراسة الشكاوى يف أجال أربعة أشهر ابتداًء من ت  

: الطعن الرتاعي  - ب  

يعترب هذا النوع من الطعن ضمانا لصيانة حقوق املكلفني بالضريبة ، حيث يتمتع املكلف بأجل ينقضي يف آخر   
ديسمرب من السنة اليت وضعت فيها جداول التسوية للتحصيل ،وميكن للمكلف أن يلتمس وفق حتصيل الضريبة على 

: مستويات كما يلي  3  
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جلنة الطعن يف الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة،على مستوى الدائرة و تكون خمتصة عندما ال يتعدى * 
. دج أو يساويها500.000مبلغ الضريبة   

جلنة الطعن يف الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة على مستوى الوالية ،وتكون خمتصة عندما ال يزيد * 
. دج2000.00دج ويساوي أو يقل عن 500.000لضريبة عن مبلغ ا  

جلنة الطعن املركزية يف الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة، وختتص عندما يتجاوز مبلغ * 
.دج 2000.000.الضريبة  

: الطعن الوالئي  -ج  

ل البحث يف الطعون املقدمة من على أحداث جلان للطعن الوالئي من أج 2008من قانون املالية  38نصت املادة   
طرف املكلفني بالضريبة التابعني ملديرية الشركات الكربى، و بذلك ميكن للمكلف أن يقدم طعنا أمام املدير الوالئي 

للضرائب املختص إقليميا مع إرفاق هذا الطعن بنسخة من اجلدول الذي حيدد الضرائب و الرسوم املتنازعة حوهلا 
لتربيرية لذلك،،كما ميكن الطعن يف األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية عن طريق وكذا مجيع الوثائق ا

. ضمن الشروط املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية االستئناف  

إن كل الوسائل السابقة الذكر عبارة عن طرق للمكلف بالضريبة للتعبري عن رفضه لكل التجاوزات و األخطاء     
إال أن املكلفني بالضريبة ال يزالون يشتكون من ضعف احلقوق املمنوحة هلم و .سة من قبل اإلدارة اجلبائية ضدهاملمار

خاصة يف حالة رفض تأجيل دفع احلقوق  و الغرامات الناجتة عن عملية التحقيق إىل غاية الفصل يف املنازعات 
. الضريبية  
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.املكلفة بالرقابة اجلبائية يف اجلزائراهليئات اجلبائية : املبحث الثالث   

حىت متارس .تعتمد عملية الرقابة اجلبائية على جمموعة من اهلياكل و األجهزة املخول هلا قانونيا للقيام بذلك      
بطريقة منظمة وجيدة و تعزيزا لذلك فقد خول املشرع اجلزائري ألعوان هذه األجهزة جمموعة من الصالحيات و 

. ال بد من االستناد عليها ألداء مهمتهم الرقابيةاحلقوق اليت   

. األجهزة املختصة بالرقابة اجلبائية : املطلب األول     

مهمة املراقبة ،وبواسطتها تنفذ برامج التحقيق اجلبائي  إليهاخمتصة تسند  أجهزةأي .هناك وسائل هيكلية ميدانية      
  .مفتشيات الضرائب املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية وذا كو املتمثلة يف مديرية البحث و املراجعات و

Direction Des Recherche et Vérification    مديرية البحث واملراجعات:الفرع األول 

الصادر يف جويلية  98/288مديرية البحث و املراجعات مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأت   :تعريف  -أ
املركزي لوزارة املالية ،وقد جاءت هذه املديرية لتدعم باقي املديريات األخرى  اإلداريواملتضمن التنظيم  م،1998

يف الرقابة اجلبائية على مستوى التراب الوطين ،وقد كان االنطالق الفعلي لنشاط مديرية البحث واملراجعات يف 
اجلبائية مبحاربة التهرب الضرييب صاحل م ،وهي مكلفة بنفس األعمال اليت تقوم ا مديريات الرقابة و امل1998سبتمرب 

1: مديريات فرعية منها  4 إىل،و لكي تقوم ذه الصالحيات تسند املهام   

نيابة مديرية الربجمة  -  
نيابة مديرية الرقابة اجلبائية  -  
نيابة مديرية اإلجراءات اجلبائية  -  
  .نيابة مديرية التحقيقات و البحث عن املعلومات احملاسبية -
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية و .سالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ر – 2003-1999فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر  –نوي جناة 1

                                                                                                                      40- 39ص ص. 2004-2003.اجلزائر 
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اهليكل التنظيمي العام ملديرية البحث و املراجعات- ب  
اهليكل التنظيمي العام ملديرية البحث و املراجعات: 1الشكل رقم   

 
  
  

 

 

 

 

 

 

      40  ص -مرجع سابق–نوي جناة :املصدر

: مهام مديرية البحث و املراجعات  -ج  

سنوات   تسند ملديرية البحث و املراجعات مهمة الرقابة اجلبائية بتوفري شرط مستوى رقم األعمال لألربع     
ات و النشاطات احلرة، ــــــدمـدمي اخلـقـمــبة لـسـنـويا بالـنـدج س  4.000.000
دج سنويا بالنسبة للمؤسسات األخرى، أما اهلدف الرئيسي ملديرية البحث و  10.000.000ورقم األعمال 

للمراقبة بغية حتقيق بعض األهداف  إستراتيجيةاملراجعات هو مكافحة التهرب الضرييب ، و ألجل ذلك قامت بوضع 
1: املسامهة يف بلوغ هدفها الرئيسي ومن بينها  

. مستويات أحسن إىلرفع نوعية التحقيق و االرتقاء به  -  

.حتسني نوعية الرقابة اجلبائية  -  

. األولوية يف برجمة امللفات ذات األمهية و املداخيل الكربى -  

املديرية الوالئية للرقابة اجلبائية : الفرع الثاين   

اجلبائية، الرقابة بعملية بالقيام مكلفة أيضا هي للضرائب الوالئية املديرية فلن املراجعات و البحث مديرية إىل إضافة     
                                                             

  1                                                                                                                               41-40ص ص  –مرجع سابق 

اتمديـريـة الـبحـث و الـمراجـع  

التحقيقات مديرية نيابة  

اجلبائية  املعلومات والبحث يف  

 اإلجراءات  نيابة مديرية
ئيةاجلبا  

  اجلبائية الرقابة نيابة مديرية

 

الربجمة  مديريةنيابة   

 

باجلزائر مصلحة البحث واملراجعات  مصلحة البحث و املراجعات بوهران مصلحة البحث واملراجعات بقسنطينة 
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تنفيذ  إليهااملتخصصة بعملية الرقابة، لذا تستند تعد اهليئة  إذوتتكفل مديرياا الفرعية للرقابة اجلبائية مبهمة ذلك ،
1.برامج التحقيق  

الوالئية للضرائباهليكل التنظيمي للمديرية  - أ   

اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب:  2الشكل رقم     

 

 

 

 

 

 

 

 

41ص .مرجع سبق ذكره.سليمان عتري: املصدر  

املصادق عليها من طرف مديرية البحث و املديرية الوالئية للرقابة اجلبائية مكلفة بتطبيق برامج التحقيق  إن   
مهمة  إليهااملراجعات ،وهذه األخرية مكلفة بالتحقيقات الكربى ،أما املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية فلقد أوكلت 

دج ، وباقي  4.000.000التحقيق يف النشاطات احلرة و مقدمي اخلدمات اليت يبلغ رقم أعماهلا أقل من  
دج  1.000.000م أعماهلا بأقل من رق املؤسسات اليت يقدر  

:مهام املديرية الوالئية للضرائب  –ب   

1: فان املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية مكلفة مبا يلي  اإلطاريف هذا       

                                                             
كلية العلوم االقتصادية و التجارية .مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري -دور الرقابة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية-سليمان عتري 1 
                                                                                                         41بسكرة ص  2012-2011 .جامعة حممد خيضر.

      

 املديرية الوالئية للضرائب

املديرية الفرعية 
اجلبائيةللعمليات   

الفرعية املديرية  

 للتحصيل

الفرعية  يريةاملد  

 للمنازعات

 للمراقبة املديرية الفرعية
   اجلبائية

 

 ملديرية الفرعيةا
 للوسائل

املعلومات عنالبحث و مكتب البطاقات مكتب البحث عن املعلومات و  مكتب األحباث 
 املراجعات
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الربجمة و التحقيق يف كل نقطة من حدود الوالية،وكل التحريات و التحقيقات و األحباث املتعلقة * 
. بالتحقيق اجلبائي   

. دراسة و اقتراح التقنيات اجلبائية اليت متكن من الرقابة *   

السهر على حتصيل الضرائب و الرسوم الناجتة من خالل التحقيق و كذا على وصول تقارير التحقيق * 
. يف أحسن الظروف لإلدارة  

. شكالاإلالبحث وحتليل أسباب التهرب و الغش الضريبيني و اجياد حلول واقتراحات ناجعة هلذا *   

. تنسيق وتنشيط مصلحة التحقيقات على مستوى الوالية*   

يات الضرائب ـشـتـمف: رع الثالث الف  

تتوىل مفتشية الضرائب على اخلصوص مسك امللف اجلبائي اخلاص بكل خاضع للضريبة ، : تعريف  - أ  
اصدار اجلداول الضريبية و فتقوم بالبحث و مجع املعلومات اجلبائية و استغالهلا و مراقبة التصرحيات و 

  2كشوف العائدات و تنفيذ عمليات التسجيل

: اهليكل التنظيمي العام ملفتشية الضرائب - ب  

اهليكل التنظيمي العام ملفتشية الضرائب :  3الشكل رقم     

 

 

 

 

 

111 ،ص ذكره سبق ،مرجع عتري سليمان:  املصدر  

                                                                                                                                                                                                          
  106مرجع سابق ص 1
اجلريدة الرمسية .منه 12املادة .املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية لالدارة اجلبائية و صالحياا  1991املؤرخ يف فرباير  60-91املرسوم التنفيذي رقم  2

                                                   9العدد . 1991فرباير  27املؤرخة يف 

 مفتشية الضرائب

املؤسسات مصلحة جباية  

احلرة املهن و  

مداخيل األشخاص مصلحة اجلباية 
 الطبيعيني

العقارية اجلبايةمصلحة  التدخالت مصلحة   
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: مهام مفتشية الضرائب  -ج  

1: هذه املصاحل تقوم مفتشية الضرائب مبا يلي اعتمادا على   

مراقبة التصرحيات الشهرية أو الفصلية *   
املستمرة للملفات اجلبائية فيما خيص الثغرات اليت تطرأ على طبيعة النشاط من جهة وعلى املتابعة و املراقبة * 

.الطبيعة القانونية للمكلفني بالضريبة من جهة أخرى   
صرحوا من الذين أكرب  حتديد الوعاء للذين ثبت عليهم نشاط وإعادة،حتديد الوعاء الضرييب للمكلفني اجلدد* 
  .به
  .الطعون ،وتقدمي احللول املناسبة تسجيل املنازعات و * 

 
                                              .ابة اجلبائيةـاهليئات املختصة حديثا بالرق:الثاين بطلملا

مواكبة التطورات احلديثة و التحكم بشكل فعال يف تسيري ملفات املكلفني بالصريبة قامت املديرية دف     
:وهي  م2002هياكل تنظيمية ادارية جديدة ابتداءا من  العامة للضرائب بانشاء  

  
Direction des grandes entreprises مديرية كربيات املؤسسات:الفرع األول  

م ،وهي مديرية تابعة لالدارة العامة للضرائب ، تقوم  2002مت انشاء مديرية كربيات املؤسسات يف سنة : تعريف -أ
 100الكربى يف اجلزائر ،وتقوم مبتابعة املؤسسات الكبرية اليت ال يقل رقم أعماهلا عن بالرقابة اجلبائية للمؤسسات 

 2002مليون دج،كما تشكل مكان لدفع التصاريح و تسديد الضرائب،و قد بذات هذه املديرية مشوعها يف سنة 
ات كربيات م،الذي نص على تنظيم وعمل املديرية الفرعية ملديري2005م،واكتمل هذا املشروع يف سنة 

م،حيث تقوم مبتابعة املؤسسات البترولية و املؤسسات التجارية و الصناعية 2006عملها يف سنة املؤسسات،وباشرت 
2.اجلبائية الناحية من  

:اهليكل التنظيمي العام ملديرية كربيات املؤسسات - ب  

: مديريات فرعية على النحو التايل ) 5(تتكون مديرية كربيات املؤسسات من     

 

                                                             
  1                                                                                                                    46 ص. مرجع سبق ذكره.سليمان عتري 

 
  2 47ص .مرجع سبق ذكره.يت بلقاسم المية آ
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:اهليكل التنظيمي العام ملديرية كربيات املؤسسات :  4الشكل    

 

 

 

 

 

 

 

47ص.ذكره سبق مرجع.عتري سليمان: املصدر   

: مهام مديرية كربيات املؤسسات -ج  

تتكفل مديرية كربيات املؤسسات فيما خيص املؤسسات اخلاضعة ال اختصاصها مبهام الوعاء و التحصيل و     
املراقبة و منازعات الضرائب و الرسوم الواقعة على عاتق األشخاص الطبيعيني و املعنويني و اجلماعات املشكلة بقوة 

ين، ومهما كان حمل مؤسستها الرئيسي أو مديرياا الفعلية أو  القانون أو فعليا أو الكيانات مهما يكن شكلها القانو
    1: مقرها، وميكن حصر مهامها يف ااالت التالية 

: يف جمال الوعاء *   

.متسك وتسري امللف اجلبائي للمكلفني بالضريبة التابعني ال اختصاصها -  

. تراقب امللفات حسب كل وثيقة  -  

أو التخفيض و تنفذ عمليات التحصيل و الطابع و تعاينها  اإللغاءاجلداول و قوائم التحصيالت و شهادات  إصدار -
. وتصادق عليها  

 

                                                             
اجلبائية  لإلدارةم املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجية 18/09/2006ه املوافق ل  1427شعبان  25املؤرخ يف  327-06املرسوم التنفيذي رقم  1

.59العدد .م 2006/  24/09ه املوافق ل 1427رمضان  1اجلريدة الرمسية املؤرخة يف .منه  03وصالحياا املادة    

 مديرية كربيات املؤسسات

الفرعية املديرية  

احملروقات جلباية  

للتسيري الفرعيةاملديرية   

 

 املديرية الفرعية

  البطاقيات للرقابة و

 الفرعيةاملديرية 
 للمنازعات

 

 الفرعية املديرية
   للوسائل 
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: يف جمال التحصيل *   

.و حتصيل الضرائب و الرسوم و األتاوى  اإليراداتو سندات التكفل باجلداول  -  

.املراقبة املسبقة و تصفية حسابات التسيري -  

. التموين ومسك حماسبتها -  

: يف جمال الرقابة *   

. تبحث عن املعلومات اجلبائية و جتمعها وتشغلها وتراقب التصرحيات -  

.تعد وتنجز برامج التدخالت و املراقبة لدى املكلفني بالضرائب وتقييم نتائجها -  

:يف جمال املنازعات*   

. تدرس التظلمات و تعاجلها -  

.و القضائية  اإلداريةتتابع املنازعات  -  

.تعاجل طلبات التخفيض اإلداري  -  

: تسيري الوسائليف جمال *   

مهما كانت طبيعتها و عتمادات و التصفية ،و األمر بصرف نفقات التسيري و التجهيز إلاملتعلقة با اإلجراءاتتعد  -
. تسهر على تنفيذها وحتيينها  

 املطابقة امليزانية تقديراتوتعد  التقنيةو و البشرية الوسائل املادية من تقييم االحتياجاتو تضمن تسيري املستخدمني-
. لذلك  

. توظف و تعني املستخدمني الذين مل تقرر طريقة أخرى لتعيينهم -  

  مراكز الضرائب  : الفرع الثاين 

هي مصلحة تنفيذية على املستوى احمللي و املرتبطة مباشرة باملديرية الوالئية للضرائب، كما يتكفل مركز :تعريف  -أ
الضرائب بتسيري امللفات اجلبائية ملختلف املكلفني اخلاضعيني للنظام احلقيقي، وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 
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التحصيل مع  إىلكز بكل املراحل من حتديد الوعاء املهن احلرة و خيتص هذا املر إىلدج بالضافة  1000.000.000
  1تهتكليفه بالرقابة اجلبائية و املنازعات يف حدود صالحي

:اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب  - ب  

اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب :  5الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

49 ص.ذكره سبق مرجع.عتري سليمان:املصدر  

: مهام مراكز الضرائب  -ج  

2: تنحصر هذه املهام يف النقاط التالية   

. التسيري و التكفل احلسن مللفات املكلفني و مراقبتها باستمرار للتخفيص من ظاهرة التهرب الضرييب*   

. تبحث عن املعلومات اجلبائية و جتمعها و تستغلها و تراقب التصرحيات *   

. املكلفني بالضريبة واليت حتت سلطتهاالتعجيل بتسوية الرتاعات اجلبائية و الشكاوي اخلاصة ب*   

 
                                                             

ه من 20املادة . املرجع السابق  1  
  2 50ص .مرجع سبق ذكره.يت بلقاسم الميةآ 

 مــراكــز الــضــرائـــب

املصلحة الرئيسية للمنازعات  املصلحة الرئيسية للرقابة و األحباث املصلحة الرئيسية للتسيري امللفات
 اجلبائية

املادة اخلاضعة للضريبة مصلحة البحث عن    مصلحة التدخالت مصلحة الرقابة مصلحة املعلومات 
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.املراكز اجلوارية للضرائب : الفرع الثالث   

من املصاحل املستحدثة بالنظام اجلبائي اجلزائري،املراكز اجلوارية للضرائب وهي مبثابة النموذج املصغر : تعريف -أ
.ملراكز الضرائب السابقة الذكر  

للهيئات اجلبائية السابقة الذكر،واخلاضعني للضريبة اجلزافية ،بالضافة اىل اقامة فهي تتابع ملفات املكلفني الغري تابعني 
1.مراكز متخصصة يف متابعة اجلباية العقارية،املعادن النفيسة ،الكحول،التبغ،وكذا اجلباية احمللية الفالحية  

:مهام املراكز اجلوارية للضرائب  - ب  

. ضريبة التابعني الختصاصهامتسك وتسري امللفات اجلبائية للمكلفني بال*   

. تبحث عن املعلومات اجلبائية و جتمعها وتشغلها*   

.تراقب التصرحيات و تنظم التدخالت *   

  .تدرس الشكاوى و تعاجلها * 

الوسائل البشرية املكلفة بالرقابة اجلبائية  : ثاملطلب الثال  

الضرائب اإلمكانيات البشرية الالزمة لتمارس مهامها على أكمل وجه و اليت  إدارةألداء مهام الرقابة اجلبائية وفرت    
خول هلا القانون معايري انتقاء املوارد البشرية اليت متتاز باخلربة و الكفاءة املهنية العالية،كما حدد املشرع اجلبائي 

زن للعون املدقق بطاقة انتداب تسلم له من اجلبائية واجتاه املكلفني بالضريبة،كما جيب أن يك اإلدارةمسؤوليام اجتاه 
،وهي تبني صفة العون املدقق كاهلوية،الرتبة وحىت الوظيفة بوظيفتهطرف املديرية العامة للضرائب إلظهارها عند القيام 

،كما ميكن أن تسحب هذه البطاقة يف حالة التوقف عن العمل و ترجع له عند االستئناف،و املوظفني إليهاملسندة 
2: فني بذلك هم املكل  

:   نائب املدير املكلف بالرقابة اجلبائية  -1  

 اال هذا يف و للمصلحة املمنوحة التحقيقات لربنامج املمكنة الظروف أحسن ويف اإلعداد عن املسؤول هو      
أعمال التحقيق اجلبائي ، كما يستقبل يف بعض احلاالت املمكنة املكلفني بالضريبة حلضورهم احملتمل للمجلس  يراقب

بصفته املمثل لإلدارة أمام املكلفني ، حيث حيرص على إجراء التحقيق وفقا للقانون و يرى مدى تطبيق الضمانات 
.املخولة للمكلفني يف إيطار التحقيق  

                                                             
  1 109ص .مرجع سبق ذكره.سليمان عتري 
. 52-51ص ص .ذكره  سبقمرجع .يت بلقاسم المية آ  2  



الرقابة اجلبائية : الفصل األول   

 
 

27 
 

جيمع رؤساء وفرق التحقيق للقيام بدراسة حول األعمال املنجزة ،وتقدمي أنه يقوم بصفة دورية  إىل باإلضافة  
املالحظات حول برنامج التحقيق املنجزة،ووضع و تقدمي اقتراحات لتحسني شروط التدخالت،كما يعمل على نقل 

  .ائي إبالغكل  إرساليوما بعد  30تقارير التحقيقات للمديرية اجلهوية للضرائب يف 

: رئيس مكتب األحباث و املراجعات  -2  

سنوات كمحقق جبائي،و  6تقل عن  رتبة مفتش،وخربة اليستوجب أن تكون لرئيس فرقة التحقيق  لقانونا إن   
يكون رئيس فرقة التحقيق مسؤوال عن النظام العام داخل فرقته و يسهر على حضور األعوان احملققني يف أماكن 

عملهم وهو مسؤول أيضا مع احملققني على القضايا املربجمة لصاحل فرقتهم ،و يتدخل أحيانا عند أول تدخل يف مناقشة 
امة كلما كان هناك تقييم نافع لضمان السري احلسن لألعمال يف ايطار ضمان تنفيذ برنامج نتائج التحقيق، وبصفة ع

ل .أن يقوم مبهمة أحد احملققنيالتحقيق يستطيع رئيس فرقة التحقيق   

: األعوان احملققني  -3  

: ــــــاجلبائية جيب على األقل أن يكونوا حاملي ل اإلدارةحىت تسند مهمة التحقيق ألعوان     

اجلبائية الذي له رتبة مراقب على األقل له الكفاءة  لإلدارةرتبة مراقب و هذا التزاما بالتشريع اجلبائي،فكل عون * 
. حتقيق فيما خيص التصرحيات اجلبائية إجراءعلى   

. بطاقة انتداب تسلم هلم من املديرية العامة للضرائب تبني صفتهم*   

 إرسالمهام التدخل،هم وحدهم املكلفني بأعمال التحقيق و مراقبة النتائج و حساا مع  إليهماحملققني الذين تسند   
وحضور رئيس  إدارة،و إقفال التحقيق حتت التقوميات،ومعاجلة املالحظات االحتمالية للمكلف بالضريبة احملقق معه

لفني،باستثناء حاالت خاصة و مرخصة أنه جيب أن تتم أعمال التحقيق يف مقرات املك إىل اإلشارةفرقة التحقيقات مع 
حتت طلب من املكلف للقيام بعملية التحقيق على مستوى مكاتب إدارة الرقابة ) نائب املدير(من طرف املسؤول

.ئيةاجلبا  
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: خالصة الفصل   

نستخلص من خالل دراستنا للفصل األول أن الرقابة اجلبائية من أهم اإلجراءات اليت خولت لإلدارة اجلبائية     
إذ تعترب الرقابة أداة قانونية  يف يد اإلدارة تسعى  ،اجلبائية القواننيللتأكد من صحة التصرحيات املقدمة،و كذا تطبيق 

ة،و العمل على اكتشاف كل األخطاء و املخالفات دف تصحيحها و من خالهلا إىل تنظيم و توجيه املكلفني بالضريب
. تقوميها  

و لتحقيق األهداف املرجوة فقد عمل املشرع اجلزائري على سن مجلة من القوانني اليت تعد معلما موحدا يف نفس    
ات لألعوان املراقبني ألداء من الصالحيكما منح مجلة   . الوقت بالنسبة لكل من املكلف بالضريبة و اإلدارة اجلبائية 

. كما منحه يف املقابل حقوق يتمتع ا .عملهم ،ويف نفس الوقت فرض على املكلف بالضريبة عدة التزامات  

ند مهمة الرقابة اجلبائية إىل أجهزة خمتصة تتمثل يف مديرية البحث و املراجعات و املديرية الوالئية الفرعية سكما أ    
.     مفتشيات الضرائبللرقابة اجلبائية  و   

م وهي مديرية كربيات املؤسسات و مراكز الضرائب و املراكز 2002من  ابتداءإضافة إىل هيئات خمتصة حديثا     
.                         اجلوارية للضرائب  
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: متهيد   

الرقابة اجلبائية ليست غاية بقدر ما هي وسيلة أسسها املشرع اجلبائي اجلزائري ملكافحة ظاهرة خطرية دد أكرب    
وسلك كل  إتباعن يف يب ،فاملكلفني بالضريبة ال يتوانواقتصاديات دول العامل ، أال وهي ظاهرة الغش و التهرب الضري

. و استغالل الثغرات اجلبائية القانونية االحتيالأسالب التهرب و   

 باسترتافوهذه الظاهرة تؤثر مباشرة على التحصيل الضرييب مما يؤدي إىل اإلضرار باملصلحة العامة للبالد،وذلك    
. الضرائب أكرب مورد هلا باعتباراخلزينة العمومية   

بتقسيم اإلملام جبوانب املوضوع املختلفة و للتعرف على هذه الظاهرة أكثر،سنتعرض يف هذا الفصل يف سبيل    
: مباحث  3الفصل إىل   

. مفاهيم عامة حول التحصيل الضرييب  :املبحث األول      

.دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة الغش الضرييب  :املبحث الثاين     

  .دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب :املبحث الثالث  
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  .ضرييبـيل الـتحصـحول الـة يم عامـفاهـم:ـث األولبحـمـال

بعد قيام مصلحة الضريبة بربط الضريبة على املمول لتخطره بدين الضريبة و مواعيد الوفاء هلذا الدين تأيت مرحلة    
و عمليات من خالهلا مجع مبالغ الضرائب لصاحل اخلزينة العمومية يف مواعيد مناسبة و حمددة  إجراءاتالتحصيل وفق 
. و طرق مالئمة  

.ة ـبـد سعر الضريـحديـت ويبـيل الضريــتحصـف الـعريــت:ب األولاملطل  

recouvrement fiscal تعريف التحصيل الضرييب: الفرع األول   

: لقد تعددت تعاريف التحصيل الضرييب إال أا تصب يف معىن واحد منها      

من ملكية  هو جمموعة من اإلجراءات اإلدارية و التقنية اليت يتم بواسطتها حتويل قيمة الضريبة :التعريف األول 
1.املكلف بدفعها إىل اخلزينة العمومية  

ليات اليت تقوم ا اإلدارة املالية يف سبيل وضع القوانني و األنظمة التحصيل الضرييب هو جمموعة العم :التعريف الثاين 
2.موضع التنفيذ و بالتايل إيصال حاصالت الضرائب إىل حزينة الدولةالضريبية   

يقصد بتحصيل الضريبة جمموعة من العمليات اليت تستهدف نقل قيمتها من ذمة املكلف إىل اخلزينة :التعريف الثالث 
أجل استيفاء حقها، ويرتبط حتصيل الضريبة بالواقعة املنشئة هلا و السلطة املتخصصة بتحصيلها و طرق العمومية من 

    3.التحصيل و مواعيده و ضماناته و يتم الدفع نقدا أو عن طريق البنك أو حوالة بريدية

) : معدل الضريبة ( سعر الضريبة : الفرع الثاين   

با إىل قيمة كونة لوعائها،أي هو مقدارها منسويقصد بسعر الضريبة النسبة بني مقدار الضريبة و القدر من املادة امل   
4.حملها أو وعائها  

األمثل املعدل حتقيق إىل دوما الدولة تسعى حيث هلا اخلاضعة املادة و الضريبة مبلغ بني النسبة هي أخر وبتعبري  

                                                             
1 Piérre beltrame.la fiscalité en France. hachette supérieur 5émé édition.1997.p45.  

. 230ص . 2006.اجلزائر.ديوان املطبوعات اجلامعية.املالية العامة.علي زغدود  2  
  3 123ص .1984دار اجلامعة املصرية . العام  القتصادادراسة .حممد القاضي. بد احلميد ع 
مصر .القاهرة . دار النهضة العربية للطباعة و النشر . العام  لالقتصادمدخل لدراسة أصول الفن املايل . أساسيات املالية العامة . عادل أمحد حشيش 4 

. 170ص . 1992  
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بل يؤدي يف معظم األحيان إىل .بالضرورة إىل ارتفاع احلصيلة الضريبيةللضرائب ،فارتفاع سعر الضريبة ال يؤدي 
هلذا السبب جيب على الدولة أن حتاول دائما اختيار السعر األمثل الذي . اخنفاضها خاصة إذا جتاوز املعدل األمثل هلا

. يضمن هلا تعظيم حصيلتها الضريبية  

  1:وهناك طريقتان لتحديد سعر الضريبة   

. الضريبة وعاءالسعر الذي يبقى ثابتا ال يتغري بتغري  بأنههي التحديد النسيب لسعر الضريبة و يعرف  :الطريقة األوىل   

س ، بازدياد املادة اخلاضعة للضريبة و العكهي التحديد التصاعدي للضريبة و هو السعر الذي يزداد  :الطريقة الثانية 
. أي ينخفض باخنفاضها  

اجاا من أجل تغطية أعبائها ، قبل السلطات العامة بناء على احتيبشكل عام فإن معدل الضريبة يتحدد من    
  2.وخاصة أن الدولة حتدد أوال نفقاا مث تعمل بعد ذلك على تأمني اإليرادات الضرورية

أساليب تقدير املادة اخلاضعة للضريبة : املطلب الثاين   

لقد تعددت أساليب تقدير املادة اخلاضعة للضريبة لتتناسب مع مستوى التغريات و تتالءم مع إمكانيات العملية     
و طريقة املتاحة ،و أهم هذه األساليب نذكر الطريقة الغري مباشرة وهي اليت تعتمد على طريقة العالمات اخلارجية أ

. التقدير اجلزايف ، أما الطريقة املباشرة فهي تعتمد على طريقة اإلقرار أو طريقة التحديد اإلداري املباشر  

3. التقدير الغري مباشر : الفرع األول   

: و منيز يف هذا اال أسلوبني   

ويقصد به أن قيمة املادة اخلاضعة للضريبة تقدر تقديرا جزافيا على أساس بعض القرائن و : أسلوب التقدير اجلزايف * 
األدلة اليت تعترب دالة عليها ، كاالستدالل على الربح التجاري برقم املبيعات ،وللتقدير اجلزايف صورتان مها التقدير 

بني اإلدارة و  تفاقياإل، و التقدير اجلزايف  اجلزايف القانوين كأن ينص على تقدير التكاليف اجلائز خصمها جزافيا
.املمول كاالتفاق على تقدير الوعاء الضرييب  

يف ظل هذا األسلوب تعتمد اإلدارة يف تقدير وعاء الضريبة على بعض العالمات و  :أسلوب املظاهر اخلارجية * 
أي أا تفرض على .اخل .....ار املرتلعدد السيارات ، عدد اخلدم ،إجي: معرفتها مثل اليت يسهل  اخلارجيةاملظاهر 

                                                             
جامعة حممد بوضياف .إستراتيجيةجارية فرع مذكرة ماجستري يف العلوم الت. أثر السياسة الضريبية على إستراتيجية االستثمار يف املؤسسة . حجار مربوكة  1

. 19ص . 2006-2005. اجلزائر. املسيلة  
.122ص.1992.اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. الطبعة الرابعة.اقتصاديات املالية العامة . صاحل الرويلي  2  
. 11-10ص ص .اجلزائر. الطبعة الثانية.دار احملمدية العامة .اقتصاديات و تسيري املؤسسة .ناصر دادي عدون   3  
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هنا ال . مظاهر خاصة يعينها القانون دون أن تسعى للتعرف على قيمة املادة اخلاضعة للضريبة تعريفها تعريفا دقيقا
. تفرض الضريبة على املادة اخلاضعة للضريبة و إمنا تفرض يف الواقع على املظاهر اخلارجية  

1طريقة التقدير املباشر : الفرع الثاين   

* : تلجأ معظم التشريعات املالية احلديثة إىل هذه الطرق املباشرة يف حتديد وعاء الضريبة وميكن التمييز بني أسلوبني  
يبة يف ظل هذا األسلوب تتوىل اإلدارة الضريبية بنفسها تقدير املادة اخلاضعة للضر :أسلوب التقدير اإلداري املباشر 

أو قرائن معينة  مبظاهرمستعينة بكافة الطرق،وبناًءا على ما ميكنها احلصول عليها من معلومات و بيانات دون التقدير 
عقايب و ردعي تستعمله اإلدارة الضريبية عندما يتبني هلا عدم صحة املعلومات املصرح  إجراءويعد هذا األسلوب مبثابة 

  . الالزمو عند االمتناع عن تقدمي القدميا،أ

قد يعتمده املشرع وهذا من أجل حتديد الوعاء الضرييب على إقرار ما يقدمه املكلف بدفع الضريبة  :أسلوب اإلقرار* 
اإلدارة املالية بالتحقق من صحة ما حيتويه  ر وعاء الضريبة بصورة مفصلة،وتقوممما يلزم بتقدمي إقرار يبني فيه مقدا

اإلقرار من املعلومات املتوفرة لديها من املمول ،و يعترب إقرار املمول أفضل أسلوب لتقدير املادة ألن املمول أدرى 
الناس مبقدار ما لديه من موارد و بظروف شخصية ،ولكنه قد يلجأ إىل التهرب منها وهو ما جيعل تصرحيه غري 

للتأكد بيا ،ولذلك يكون على اإلدارة املالية ف حالة اعتمادها على إقرار املكلف بدفع الضريبة أن تراقبه صحيح نس
. من صحته  

ونقصد باإلقرار الذي يقدمه الغري هو تكليف غري املمول يف بعض احلاالت باإلفصاح عن املادة الضريبية اخلاصة * 
إقرار املرتبات و األجور اليت يدفعها للموظفني و يكون االقتطاع باملكلف ، كما يف حالة صاحب العمل الذي يقدم 

. من املنبع ز هذا ما يسهل على الدولة و خيفف عنها تكاليف اجلباية وكذا منع التهرب الضرييب  

.يب ــل الضريـيـحصـتـطرق ال: ثالث ـب الـاملطل  

عتمدة من طرف اإلدارة بعد حتديد أساليب تقدير املادة اخلاضعة للضريبة نتطرق إىل طرق التحصيل الضرييب امل     
: اجلبائية، ويتم حتصيل الضرائب بعدة طرق منها   

. طريقة التسديد املباشر من قبل املكلف نفسه -  

. طريقة التسديد ملبلغ الضريبة التقديري على أقساط مسبقا -  

. االقتطاع من املصدر طريقة -  

                                                             
ختصص دراسات حماسبية .مذكرة مقدمة الستكمال منطلبات نيل شهادة املاستر يف العلوم التجارية.فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر .واكواك عبد السالم  2

.  64ص . 2012. اجلزائر.ورقلة . قاصدي مرباحجامعة . ةو جباية معمف  
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: طريقة التسديد املباشر من قبل املكلف نفسه : أوال  

القاعدة العامة أن يلتزم املكلف بدفع الضريبة إىل اإلدارة اجلبائية من تلقاء نفسه دون مطالبة اإلدارة له بأدائها يف    
1.حمل إقامته ،وهذه الطريقة تعد أكثر شيوعا   

: طريقة التسديد ملبلغ الضريبة التقديري على أقساط مسبقا : ثانيا   

العمومية ، و إمنا تلزمه قد ال تنتظر مصلحة الضرائب إىل اية السنة حىت يقوم املكلف بتوريد الضريبة إىل اخلزينة    
يا،ويف اية السنة تتم التسوية اليت يتوقع أن يدفعها سنوبدفع أقساط مقدما،تتناسب مع دخله املتوقع و مقدار الضريبة 

، فإذا كانت املدفوعات الضريبية أقل من دين الضريبة يف ذمة املكلف،قام هذا األخري بتسديد ما تبقى عليه )املقاصة(
ما دفعه من أقساط يفوق مقدار الضريبة الواجب دفعها،قامت مصلحة الضرائب بسداد  من الضريبة ،و إن كان إمجايل

2ت له ذلك كأقساط مقدمة للسنة التالية مستحقاته أو قيد  

املصدر من االقتطاع طريقة:  ثالثا  

تعترب من أهم طرق حتصيل الضرائب ، حيث تنعدم فرص التهرب الضرييب من قبل املكلف ألنه يف الواقع حيصل    
3: على الدخل الصايف بعد ما تدفع الضريبة بواسطة شخص آخر،و تتميز هذه الطريقة ب  

. سهولة و سرعة التحصيل  -  

. استحالة التهرب من الضريبة ، حيث حتصل قبل حصول املكلف نفسه على املادة اخلاضعة للضريبة -  

.ال يشعر املكلف بوقع الضريبة و يف أغلب األحيان جيهل مقدارها  -  

. نظري ذلك توريدها للخزينة ال يتقاضى أجرااخنفاض النفقات اجلبائية يف هذه الطريقة ،ألن الشخص املكلف بتحصيل الضريبة و  -  

 

 

 

                                                             
.  307ص .مرجع سبق ذكره اقتصاديات اجلباية و الضرائب ،حممد عباس حمرزي،  1  

8ص .  2000. مبادئ االقتصاد العام الدار اجلامعية مصر املرسي السيد احلجازي1   
ختصص تسيري .مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية. دراسة حتليلية حول الضريبة و القطاع اخلاص . ثابيت خدجية 2 

. 32ص . 2012.تلمسان.جامعة أبو بكر بلقايد . كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري.املالية العامة   
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.  غش الضرييب ـمكافحة الي ـابة اجلبائية فـالرق رـأث:ثاينـاملبحث ال  

تعد الرقابة اجلبائية من أهم اإلجراءات اليت تسعى اإلدارة من ورائها احملافظة على حقوق اخلزينة ،من خالل حماربة    
فالرقابة تعترب وسيلة لإلدارة اجلبائية للتأكد من صحة و سالمة املعلومات  الغش الضرييب أو التخفيض من حدته ،

.املدىل ا يف اقتراحات املكلفني ، وإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات  

واعه ـأن و ف الغش الضرييبـتعري: املطلب األول   

L’évasion fiscal الضرييب الغش تعريف:  األول الفرع  

و جهات  باختالفلقد تعددت التعاريف و املفاهيم للغش الضرييب من طرف املؤلفني يف هذه الظاهرة ، و هذا    
ومن هذه .  نظرهم القانونية و اإلقتصادية و نظرا لذلك ليس من السهل تقدمي تعريف شامل و دقيق للغش الضرييب 

  : التعاريف نذكر 

  باريالري أندري عرف Andrée Bari lariعن دفع  ري شرعيةبطريقة غ االمتناعاخلفض أو " الغش على أنه  -1

". الضرائب املستحقة، ومناذجه متنوعة كاألخطاء اإلدارية يف التصرحيات أو خفض اإليرادات و تضخيم النفقات   

وذلك عرب ممارسة الغش و .يقصد به متكن املكلف كليا أو جزئيا من التخلص من تأدية الضرائب املستحقة عليه  - 2
املعتمدة ، و ختتلف صور الغش الضرييب تبعا الختالف األساليب التزوير يف القيود وخمالفة القوانني و األنظمة الضريبية 

ئب املترتبة عليه،فقد يعمد املكلف إىل كتم عمله عن الدولة أو ميتنع اليت يعتمدها كل مكلف للتهرب من تأدية الضرا
عن تقدمي التصريح املطلوب منه أو أن يقدم تصرحيا مزيفا و مدعوما مبستندات مزوة عن حقيقة أرباحه، فيخفي بعض 

نني اليت تساعده على أوجه نشاطاته ، أو يزيد من قيمة تكاليف الدخل القابلة للترتيل الضرييب أو يستعني ببعض القوا
   1.إخفاء حقيقة أرباحه

2أنواع الغش الضرييب : الفرع الثاين   

ومن خالل ما سبق جند أن الغش الضرييب هو خرق صارخ لقواعد القانون اجلبائي للتخلص من دفع الضريبة ،   
:وعلى هذا نذكر أنواع الغش الضرييب كما يلي   

 

                                                             
.  379ص . 2004.الطبعة الرابعة .ديوان النشر لبنان.علم املالية العامة و التشريع املايل الضرييب .جمدي حمفوظ   1  
فرع  االقتصاديةاجستري يف العلوم رسالة من متطلبات نيل شهادة امل . 1999-1995 الفترة الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري يف. طاليب حممد 2

  . 54-53ص ص .  2002- 2001.جامعة اجلزائر .و علوم التسيري االقتصادكلية .  االقتصادييل التحل
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ويعتربه ".كل تصرف أو حذف بسوء نية ألجل التخلص من الضريبة "يعرف هذا النوع بأنه : الغش البسيط  -1
: املشرع حماولة متعمدة لتضليل اإلدارة اجلبائية باستعمال عنصر التدليس املتمثل يف   

.النقص يف التصريح -  

.التأخر يف تقدميه  -  

. عدم تقدميه ائيا  -  

فيستعمل فيه املكلف طرق تدليسية يف إقرار أساس الضرائب الناتج عن  أما الغش املوصوف: الغش املركب  -2
: إرادته يف ذلك ، فالغش املركب جيمع كل العناصر اليت تتضمن مبادئ الغش، وهي نوعني   

. فواتري أو اإلشارة إىل نتائج ال تتعلق بعمليات فعلية استعمالاإلخفاء املادي عن طريق  -  

.يقوم املكلف خبلق وضعية قانونية خمالفة للوضعية القانونية احلقيقية اإلخفاء القانوين كأن  -  

.أسباب الغش الضرييب :املطلب الثاين   

،ومنها الراجعة إىل  االقتصاديةالتهرب الضرييب ليس نتيجة صدفة ،فهناك أسباب هلذه الظاهرة منها النفسية ،    
1:يت نوردها كما يلي ضعف اإلدارة و تنظيمها أو نظامها داخل حميطها ، وال  

باملكلف  متعلقة أسباب: أوال   

موقف املكلف اجتاه الضريبة يشترط فيه احلالة النفسية و األخالقيات اجلبائية،فكلما كانت نفسية املكلف ضعيفة  إن   
كلما كان ميله حنو التملص من دفع الضريبة واسعا،فالعامل البسيكولوجي للمكلف له أمهية بالغة يف أداء واجباته 

لعبه الدولة احلديثة و فقدان الثقة يف مؤسساا ففتح جماال للشك يف اجلبائية،إضافة إىل عدم فهم الكثريين للدور الذي ت
. عدم أمهية هذه املسامهة و بالتايل التأثري السليب على مدى إقبال املكلفني على دفع الضريبة  

أسباب متعلقة بالتشريع اجلبائي : ثانيا   

د صعوبة يف املراقبة بسبب اجلبائية و هذه األخرية جتاملكلفني جيدون األعذار أمام اإلدارة فـ:تعقد النظام اجلبائي *   

الكفاءة تنقصهم أعوان أمام نفسه جيد املكلف أن بسبب ثانية جهة ومن جهة من املستعملة النماذج وتنوع تعقد  

. بوسائل هشة، وهذه هي ميزة الدول النامية  

                                                             
جامعة اجلزائر . االقتصاديةمعهد العلوم .رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري -حالة اجلزائر–دراسة حول التهرب و الغش الضرييب .حيياوي نصرية  2

62ص  .  1997-1998   
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تغريات عديدة تربز يف قوانني الضرائب  االستقالللقد شهد النظام اجلبائي اجلزائري منذ  :عدم استقرار القوانني * 
أو جتديدها ،هذا ما أدى إىل عدم اإلستقرار يف اجلهاز، ويتعذر بالتايل على املكلفني مواكبة هذه التغريات املتتالية 

.   نتيجة لنقص اإلعالم  

. أسباب متعلقة باإلدارة اجلبائية:ـاثالث  

دى كفاءة و فعالية اإلدارة اجلبائية يف القيام مبهامها ومن األسباب املتعلقة إن مكافحة الغش الضرييب تعتمد على م   
: باإلدارة اجلبائية ما يلي   

  األجهزة احلديثة اليت يتم من خالهلا  لالنعدامنقص و حمدودية الوسائل املادية املستعملة يف اإلدارة اجلبائية نظرا
  . إضافة إىل ضعف الرواتب و قلة احلوافز املمنوحة للموظفني من أجل زيادة مردودية عملهمالربط بني اإلدارات ،

  ا وهو ماا بالنسبة للمكلفني و اإلدارة يف حد ذاإىل  يؤديكثرة اإلجراءات اإلدارية و تعقدها مما يعرقل إجراءا
  . خلق شعور بالكراهية من طرف املكلفني

 اإلدارة اجلبائية نظرا لقلة اليد العاملة املخصصة لذلك مقارنة بالعدد اهلائل و  ضعف الرقابة املستخدمة من طرف
  . املتزايد من امللفات اليت هي يف حاجة للمراقبة اجلبائية

  بني اإلدارة اجلبائية و املكلف بالضريبة مما جيعلهم بعيدين كل البعد عن التعديالت اليت قد تطرأ  االتصالانعدام
  . ائية ،ورمبا يقومون مبخالفتها دون العلم بذلكعلى وضعيتهم اجلب

1  األسباب االقتصادية: رابعا  

لألسباب االقتصادية دورها يف الغش الضرييب،فكلما كانت حالة املكلف االقتصادية متدهورة إىل جانب احلالة    
. االقتصادية العامة كلما كان الغش اجلبائي كبري و العكس صحيح  

: للمكلف  االقتصاديةالوضعية  -1  

تشكل  الضريبة وتصبح املداخيل تنخفض األزمات،حيث أوقات يف واضح بشكل الضريبة اجتاه املكلف يظهر سلوك   

د عبئا ثقيال على املكلف مما يدفعه إىل جتنب تسديدها،هذا يف حالة األزمات،أما يف حالة الرخاء االقتصادي،حيث تزي
. املداخيل فقد يدفع املكلف بالضريبة ما عليه اجتاه اخلزينة ليظهر مظهر املواطن الصاحل  

 

 
                                                             

-1996.جامعة الجزائر. هادة ماجستري يف العلوم االقتصادية رسالة لنيل ش.اجلبائي و تأثريه على دور اجلباية يف التنمية االقتصادية الغش .حممد فالح  1
. 37ص . 1997  
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: الوضعية االقتصادية العامة  -2  

ترتفع مداخيل األفراد يف فترة االنتعاش االقتصادي و ترتفع بذلك قدرم الشرائية فيتحمل بذلك املستهلك النهائي   
الضرائب اليت جيمعها منهم و يسددها إىل اخلزينة مما تؤدي إىل تقليل الغش الضرييب ، أما يف فترات الركود االقتصادي 

  .ت يف بنية االقتصاد الوطين تنتشر السوق املوازي و يؤدي إىل اختالال

.عموما أسباب الغش الضرييب نفسها أسباب التهرب الضرييب  :مالحظة   

غش الضرييب ـطرق ال:ثاملطلب الثال  

. تأخذ طرق الغش الضرييب شكلني أساسيني مها طريقة اإلخفاء القانوين و طريقة اإلخفاء احملاسيب    

اإلخفاء القانوين : الفرع األول   

1: ويعين خلق وضغية قانونية مرئية ، وهذا النوع من الغش يأخذ شكلني أساسيني ومها      

: الغش عن طريق التكييف اخلاطئ للوضعية القانونية احلقيقية  -1  

و هذا يسمح بعدم أداء  امتيازويتمثل يف تغيري عملية قانونية حقيقية مبظهر عملية أخرى خاضعة لنظام جبائي أكثر    
الضريبة أو أدائها بنسبة أقل من تلك الناجتة عن الوضعية القانونية األوىل وهذا ما يكون له أثر يف تغيري املعىن احلقيقي 

وتزييف حالة أو فعل آخر غري خاضع للضرائب، أو خاضع ملعاملة جبائية خاصة أكثر اعتداال ، ومن األمثلة لعملية ما 
ئعة حالة إخفاء عملية توزيع األرباح اخلاضعة للضريبة و استبداهلا بشكل آخر وهو دفع األجور بإفراط الواقعية الشا

.للشركاء وهذا لكي ال تؤدى الضريبة مبناسبة توزيع األرباح  

: تركيب عملية ومهية  -2  

 إعداد فواتري ومهية ال وهو األكثر استعماال من طرف املكلفني املتهربني حيث يتمثل عمل مؤسسة جتارية مثال يف   
مع أي توريد حقيقي للسلع حلساب زبائن مؤسسات أخرى،و بذلك تتمكن هذه األخرية من خصم مبلغ تتطابق 

مبلغ الرسم على القيمة املضافة الومهي املذكور على الفواتري املزورة اليت .الرسم على القيمة املضافة على مبيعاا 
عندما يكون الرسم على القيمة املضافة الذي يدفع فيكون من حق هذه املؤسسات  سلمتها املؤسسة التجارية و هكذا

.احلصول على تعويض يساوي مبلغ الفرق  

 

 
                                                             

  1 60.55ص ص .مرجع سبق ذكره . طاليب حممد 
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اإلخفاء احملاسيب : ثاين ـالفرع ال  

: ويكون هذا النوع من الغش حسب الطرق التالية     

) : األعباء (الغش بزيادة التكاليف  -1  

لقد مسح املشرع للمكلف خبصم األعباء اليت يتحملها فعال يف إطار نشاط مؤسسته شريطة أن تكون هذه التكاليف   
السقف املسموح الذي وضعه القانون، لكن بعض املكلفني يدخلون أعباء مرتبطة مباشرة باالستغالل ويف حدود 

. ليست هلا عالقة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة  

: سيب للنفقات الشخصية ضمن حماسبة املصاريف العامة التسجيل احملا -2  

و ذلك بتقييد النفقات الشخصية الغري قابلة للخصم ضمن احملاسبة العامة للمصاريف العامة اليت تعترب بطبيعتها قابلة    
مصاريف إصالح سيارة  اعتبارهاإصالح السيارة الشخصية و : للخصم من الريح احملقق قبل اإلخضاع الضرييب مثال 

وبذلك يتم التخفيض قدر املستطاع من الربح الصايف اخلاضع للضريبة وهو ما يسمح هلؤالء املمولني من مصلحيه،
. اإلفالت كليا أو جزئيا من الضريبة على أرباح املؤسسة   

: الزيادة يف خمتلف العوائد املمنوحة  -3  

املسجلة فيي احملاسبة و اليت ليست هلا أي عالقة نسبية مع ) أجور (وذلك عن طريق الزيادة املبالغ فيها ملبالغ العوائد    
حتت العمل أو اخلدمة املقدمة من طرف الشخص املأجور كما ميكن أن تكون يف األصل أرباح موزعة على الشركاء 

شركات ،أو تسجيل عمال ومهيني يف احملاسبة اخلاصة بالرواتب و غطاء أجور لكي ال ختضع للضريبة على أرباح ال
األجور حيث يسجلون شهريا عمال ومهيني يف احملاسبة اخلاصة بالرواتب و األجور حيث يسجلون شهريا دون القيام 

ة ،مما بأي عمل فعلي يف املؤسسة ،وهذه الطريقة تسمح بتضحيم الكتلة األجرية اليت ختصم من الربح اخلاضع للضريب
. يؤدي إىل حتقيق الضريبة الواجبة اآلداء  

. الغش بتخفيض النواتج أو اإليرادات   -4  

حيث يتمثل يف عدم إجراء التسجيل احملاسيب بصفة كلية أو جزئية لإليرادات احملققة و ذلك باستعمال طرق    
ووسائل خمتلفة مثل امهال املبيعات حيث هذه الطريقة تتمثل يف جلوء بعض املكلفني إىل البيع نقدا بدون إستعمال 

البيع،فيحصل مثن البيع وال تظهر العملية يف حماسبة املبيعات  الفواتري أو الشيكات ،وذا ال يكون هناك أي أثر لعملية
  .أو اخلزينة
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دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب : املبحث الثالث   

فالغش هو التخلص من دفع الضريبة بإختراق القوانني بطرق و أساليب .يعترب التهرب أوسع نطاق من مفهوم الغش   
ة ومناسبة، كما ميكن للمكلف اللّجوء إىل عدم دفع الضريبة بدون إختراق نصوص القانون يراها املكلف مالئم

. والذي سنتعرف عليه يف هذا املبحث.اجلبائي و هذا ما يعرف بالتهرب الضرييب  

.تعريف التهرب الضرييب و أنواعه : املطلب األول   

la Froude fiscal  الضرييب التهرب تعريف:  أوال  

: لقد تعددت املفاهيم و التعاريف اليت جاء ا املختصني حول مفهوم التهرب الضرييب ومن بني التعاريف جند     

ذلك السلوك الذي من خالله حياول املكلف القانوين عدم دفع "يعرف التهرب الضرييب على أنه :التعريف األول 
إىل شخص آخر، ولتحقيق التهرب يتخذ املكلف القانوين الضريبة املستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها 
1". عدة طرق و أساليب قد تكوم مشروعة أو غري مشروعة  

فن تفادي الوقوع يف جاذبية القانون اجلبائي "بأنه     J.C Martines مارتيرت س.ج عرفه فقد:  الثاين التعريف  

2".من الثغرات اليت يشتملها االستفادةو   

هنا يستعني حبيل متنعه من دفع بعض الضرائب دون املساس بالقانون ،وهذا من خالل ثغرات أي أن املكلف    
.القانون اجلبائي  

إذ أن التهرب يكون من دون خمالفة القانون،على نقيض الغش وال يوقع على املكلف أي عقوبة على غرار الغش،    
.ياملورد اجلبائ خفضإال أما يتشاان يف كوما يؤديان إىل   

.الضرييب التهرب و الغش بني الفرق: ثانيا    

 االختالفضرييب من خالل تبيني أوجه التشابه و المن خالل ما سبق ميكن التمييز بني التهرب الضرييب و الغش   
:كما هو مبني يف اجلدول التايل .بينهما   

 

  

                                                             
  1 6ص  2004.اجلزائر.دار قرطبة للنشر و التوزيع .الطبعة األوىل.التهرب و الغش الضرييب يف اجلزائر.ناصر مراد  

2 Jean clande martinez.la froud fiscale.paris.1984.p 13 
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. بني التهرب الضرييب و الغش الضرييب االختالفأوجه التشابه و :  01اجلدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الطالبة انطالقا من التعاريف السابقة  إعداد:املصدر  

الضرييب التهرب أنواع:  اــثــالــث  

وتتمثل أنواع التهرب الضرييب يف التهرب الضرييب املشروع وهو الفعل الشخصي الذي يقوم به املكلف و ذلك   
باستعمال تقنيات قانونية مؤسسة معتمدة على حرية التسيري، تسمح له باختيار و ضعية جبائية حمددة للحصول على 

1.نتائج اقتصادية مساوية لنتيجة جبائية مقبولة  

2: الضرييب املشروع التهرب  -1  

: يوجد هذا التهرب يف اجلزائر خاصة من خالل صور تقليدية كالتايل     

 

 
                                                             

. 74ص  .سليمان عتري ، مرجع سبق ذكره  1  
154ص .2002 - 2001جامعة اجلزائر. و علوم التسيري االقتصاديةأطروحة دكتوراه يف العلوم .فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب.ناصر مراد  2  

.أو معنويني ميارسان من طرف املكلفني بالضريبة سواء كانوا طبيعيني  -  

.كل منهما ناتج عن سوء نية  -  
ناجتان عن نقص الوعي الضرييب  -  
.يتسببان يف آثار سلبية على اخلزينة العمومية  -  

الفـــــــتــــــــه االخــــــــــــــوجأ  

 التهرب الضرييب                                                               الغش الضرييب
  يتم باستعمال أساليب خمالفة للقانون اجلبائي –  .      دة يف القانون اجلبائييتم باستغالل الثغرات املوجو -

  .ارتكابهيعترب القانون جرمية و يعاقب على  –                          .         ال يعاقب عليه القانون  -

ه ـــــــأوج
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:اخلطأ الناتج يف التصريح الضرييب  -أ  

: حيث يالحظ يف األنواع و األشكال التالية     

. يف التصرحيات بالعمليات اخلاضعة للضريبةأخطاء  -  

. أخطاء يف التصريح عندما يتوقف عن النشاط املمارس  -  

.أخطاء يف التصريح الشهري و الثالثي  -  

). عند بداية ممارسة النشاط (أخطاء يف التصريح بالتصريح بالوجود  -  

: التهرب املادي و احملاسيب  - ب  

بقانون اإلدارة اجلبائية، ذلك أن بعض املكلفني ال يقومون بتسجيل البعض من رقم أعماهلم،  االلتزامويتم ذلك بعدم   
.حيث أن عمليات البيع اليت يقومون ا تكون غري مفوترة   

: ومن التحايالت يف هذا النوع جند     

 –.  ن التجاريمن القانو12إىل  9اد أخطاء ختص عملية مسك الدفاتر اإلجبارية املنصوص عليها يف املو -
.عدم إمساك الدفاتر الثانوية املتعلقة بعمليات الشراء  و البيع   

. أخطاء يف اإلقفال الشهري لعمليات البيع والشراء -  
. الترقيم اجلبائي.أخطاء يف التعيني على الفواتري مثل تاريخ العملية و ترقيم أو تعيني الزبون -  
.  دفتر اإليراد و النفقاتخطأ إجياد التوازن املفروض أن يوجد بني -  
 

.آثار التهرب الضرييب : املطلب  الثاين   
تعترب الضرائب من أهم مصادر الدولة لتمويل نفقاا و النهوض باقتصادها،و يشكل التهرب الضرييب عائقا   

أمام التنمية االقتصادية يف مجيع الدول باختالف مستوياا االقتصادية،حيث تعد مشكلة التهرب الضرييب 
1.ه آثار سلبية يف خمتلف املياديننإحدى مظاهر االحنالل السياسي و االقتصادي و االجتماعي، وتترتب ع  

اآلثار املالية : أوال   

وهي أول األعراض اليت تظهر حبيث أن التهرب اجلبائي حيدث نزيفا للمالية العمومية و يتسبب يف خسائر معترب    
للخزينة العمومية ،وهكذا فإن الدولة تستثمر أقل، كا تنفق من أجل إجناز اهلياكل القاعدية وأمام هذا الوضع تلجأ إىل 

                                                             
. 134ص .  1980.بريوت .الدار اجلامعية.اقتصاديات املالية العامة .يونس أمحد البطريق   1  
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و إلعفاءات اجليائية املوجعة لدعم و ترقية احلياة  عن تقدمي اإلعانات طلب املزيد من الذين ال ميكنهم التهرب وتتوقف
.االجتماعيةو  االقتصادية  

اآلثار االقتصادية : ثانيا   

تعترب أداة للتحكم يف النشاط االقتصادي من خالل متويل و توجيه األنشطة االقتصادية، ويؤدي التهرب من دفعها    
1:القتصادي ،و ميكن حتليل اآلثار االقتصادية للتهرب الضرييب كما يليإىل إضعاف دور الدولة يف اال ا  

:أ ـ التأثري على املنافسة   

أحسن الضرائب دفع من املتهربة املؤسسات تكون حيث املنافسة بقواعد خاللباإل الضرييب التهرب يقود     

طريق عن وذلك مرتفعة، الضرائب تكون عندما خاصة و الضريبية واجباا بأداء تلتزم اليت املؤسسات من وضعية  

. االستفادة من مبالغ الضرائب غري املتقطعة ومسامهتها يف التمويل و مقوية مكانتها يف السوق   

:  االقتصاديالتأثري على توجيه النشاط ب ـ   

يؤدي التهرب الضرييب إىل جذب عناصر اإلنتاج حنو األنشطة اليت تكثر فيها هذه الظاهرة ، حيث يقوم املكلفون    
بالنشاط ، و طريقة التحصيل و درجة احلساسية  ارات جبائية كمعدل الضرائب اخلاصباختيار النشاط بناء على اعتب

 قبضة الرقابة اجلبائية ، وهو بة، ومدى إمكانية اإلفالت مناجتاه التهرب الضرييب وتوفر طرق التهرب من دفع الضري
. الدولة يف توظيفها للضريبة سياسيةإىل وجهة قد ال ختدم  االقتصادييوجه النشاط  ما  

: ـ التأثري على الصناعة الوطنية  ج  

و  االستهالكي  إنفاقهمة يؤدي التهرب الضرييب إىل زيادة حجم النقد املتاح يف أيدي املتهربني ،مما يدفعهم على زياد
على السلع املستوردة و األجنبية أحيانا، واليت يسعى املشرع يف الدولة النامية إىل محاية اإلنتاج الوطين  إقباهلمزيادة 
وذلك نظري متتعها بعامل اجلودة و التنوع، وهو ما تفتقده الصناعة الوطنية يف بداية نشأا، وهو ما يؤدي إىل منها 

   .    اخنفاض حجم الطلب عليها مبا يؤثر على سري تلك املشروعات و يضعف صمودها أمام منافسة السلع األجنبية
يؤدي إىل عرقلة مشاريع الدولة و احلكومات يف التنمية  ويف األخري ميكن القول أن التهرب الضرييب            

.االقتصادية و النهوض بالبالد  

 

  
                                                             

81-80ص ص . مرجع سبق ذكره .بوشرى عبد الغيت   1  
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1: اآلثار االجتماعية : ثالثا   

: يعمل التهرب الضرييب على إحداث اآلثار اإلجتماعية التالية   

           .الضرييب  ـــ عدم املساواة بني بني املكلفني يف حتميل عبء الضريبة،ومن مث عدم عدالة توزيع العبء

                               .                   ــ تعميق الفوارق االجتماعية بني خمتلف الطبقات االجتماعية 

بني موظفي القطاع ) ظاهرة الرشوة ( ـــ انتشار الفساد األخالقي   

. بية على الدولة و اتمعفكالمها له آثار سل.للغش الضرييب نفس آثار التهرب الضرييب : مالحظة   

يب ـريـتهرب الضـطرق ال:ثثالـاملطلب ال  

تتعدد أشكال التهرب الضرييب باختالف نوع النشاط و مهارة املتهرب ،وقد أدى التفتح و التطور التكنولوجي و    
زيادة التعامالت االقتصادية إىل تطور الطرق و األساليب املتبعة يف التهرب الضرييب، ومن أبرز هذه الطرق و 

      2:األساليب املستعملة يف ذلك ما يلي 

:الضرييب عن طريق تقدمي معلومات حماسبية غري حقيقية التهرب  -1  

إىل دفاتر و سجالت و حسابات مصطنعة خمالفة للدفاتر و  استناداإقرار ضرييب و ذلك بلجوء املكلف إىل تقدمي    
:و زيادة النفقات،ومن األمثلة العملية هلذه الطريقة من التهرب اإليراداتالسجالت احلقيقية دف التقليل من   

                                 .                                       ـ اصطناع أو تغيري فواتري الشراء أو البيع 

  .    ـ توزيع األرباح على شركاء ومهيني أي غري موجودين أصال 

  .                                               التسجيل الومهي ملبيعات مسترجعة أو خصومات جتارية ممنوحة ـ

  . ـ تسجيل قيمة املبيعات بأقل من مثنها احلقيقي بالتواطؤ مع الزبون 

 

 

 

                                                             
  1 26ص . مرجع سبق ذكره . آيت بلقاسم المية  
. 80-79ص ص . مرحع سبق ذكره . سليمان عتري   2  
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: التهرب عن طريق إخفاء املمتلكات  -2  

،وهذا يكون كلي أو جزئي  املخزوناتد لبعض املمتلكات مثل يعتمد هذا النوع من التهرب على اإلخفاء املتعم   
: طرق التهرب اجلبائي ما يلي  ،ومن األمثلة العملية هلذه الطريقة من  

  .                                                     السوق املوازية يف اء جزء من املخزونات و بيعها سراـ إخف

.املمارسة من قبل املكلف عدم التصريح بكل األنشطة  ـ  

: التهرب عن طريق استغالل القانون  -3  

القانونية املمنوحة لبعض العمليات و النشاطات،حيث يقوم بعض املكلفني بإدراج  االمتيازاتويتم ذلك باستغالل    
: جزء من أنشطتهم ضمن األنشطة املعفية أو اليت هلا إعفاء جزئي ، ومن األمثلة احلية عن ذلك   

.    تسجيل عملية بيع أصل من األصول على أا هبة  ـ  

   . اعتبار عمليات توزيع األرباح على املسامهني أا رواتب و أجور  ـ
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: خالصة الفصل   

و  الظروفكي تلعب الرقابة اجلبائية دورها كامال جيب أن تتميز بالديناميكية و التكيف املستمر مع كل    
حياولون املستجدات اليت بعرفها االقتصاد الوطين ، حيث أن الرقابة اجلبائية اجليدة ستفوت الفرصة على أولئك الذين 

معتربة،فالرقابة اجلبائية العادلة و الشفافة ستردع املكلفني بالضريبة  أمواالاجلبائية و جعلها ختسر  اإلدارةمغالطة 
.ة املتهاونون يف تأدية حقوقهم اجلبائي  

،و بالتايل احلفاظ على  االقتصاديةإذن الرقابة اجلبائية أداة فعالة لتحسني املردودية اجلبائية يف خمتلف النشاطات    
. الصاحل العام  

وسعيا منها إىل حتسني التحصيل الضرييب على مستوى اجلباية العادية ، فقد اختذت اإلدارة اجلبائية كل اإلجراءات    
تعزم مصاحل اإلدارة اجلبائية على كشف العمليات احلقيقية للغش و التهرب الضرييب و حماربتها  حيث. الالزمة لذلك

.بفعالية  



 

 

 

 

التطبيقي فصلـال  

 دراسة حالة
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: متهيد   

بعد االنتهاء من الشق النظري للبحث و الذي تناولنا فيه التطرق إىل خمتلف اجلوانب املتعلقة بالرقابة اجلبائية ،    
. التحصيل الضرييب ،الغش و التهرب الضرييب  

باعتبار الرقابة اجلبائية أداة مهمة يف معاجلة حاالت عدم االلتزام الضرييب ، وتعزيز االلتزام الطوعي من قبل و   
. املكلفني بالضريبة ، و بالتايل الوصول إىل تصرحيات جبائية أحسن و أصدق مبعلوماا  

الضرائب باألخضرية التابعة  مبفتشيةية كان البد من ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي للقيام بدراسة ميدان     
. ملديرية الضرائب بالبوبرة ،و تسليط الضوء لكل متطلبات البحث  

: كما مت تقسيم الفصل إىل ثالث مباحث كالتايل       

تقدمي عام ملفتشية الضرائب  : املبحث األول   

آلية التحصيل الضرييب : املبحث الثاين   

.  انية ميد حالةدراسة : املبحث الثالث  
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تقدمي عام للمؤسسة املستقبلة : املبحث األول   

نقوم يف هذا املبحث بتقدمي املؤسسة اليت وقع عليها حمور الدراسة وهي مفتشية الضرائب باألخضرية التابعة    
. للمديرية الوالئية للضرائب بالبويرة، واليت سنقوم بتعريفها و تقدمي هيكلها التنظيمي و أشكال الرقابة اليت تطبقها  

. املفتشية وهيكلها التنظيمي: املطلب األول   

.  قبل احلديث عن املفتشية ال بد من تقدمي اهليئة التابعة هلا وهي املديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة    

. ـ املديرية الوالئة للضرائب لوالية البويرة1  

تعترب إدارة الضرائب ومن اهليئات العمومية اليت هلا طابع املرفق العام ، تكتسب شخصية معنوية و ذات : ـ تعريف أ 
مهام ووظائف سيادية متمثلة يف العمل اجلبائي وهو حتديد الوعاء  الضرييب و حساب الضريبة و حتصيلها و الرقابة 

انون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، قانون الضرائب على التصرحيات وفق القوانني اجلبائية السارية املفعول وهي ق
. الغري مباشرة ، قانون الطابع ، قانون التسجيل و قانون الرسم على حجم املعامالت و قانون اإلجراءات اجلبائية  

ـ اهليكل التنطيمي للمديرية الوالئية للضرائب للوالية البويرة ب   

للضرائب لوالية الضرائب البويرة اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية :  6الشكل رقم   

 

  

 

 

 

 

 

  . على وثائق من املؤسسة باالعتمادطالبة إعداد ال:املصدر 

 

 

ة ــــــريــــديــمـــال
ة ــــــيــــوالئـــال

 مفتشيتني

بالبويرة    

 مفتشية 

قادرية     

 مفتشية

 األخضرية 

 مفتشية
عني 
 بسام

مفتشية بري 
 غبالو

 مفتشية

 مشدالة

 مفتشية 

 بشلول

 مفتشية 

 الديرة

مفتشية 
صور 
 الغزالن
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: ـ تقدمي مفتشية الضرائب باألخضرية  2  

وهي إدارة جبائية تقوم .1980مفتشية الضرائب باألخضرية هي مؤسسة حديثة النشأة تأسست سنة  :ـ تعريف أ 
مبسك و تسيري ملفات املكلفني بالضريبة ،ومراقبة التصرحيات و إصدار اجلداول الضريبية وكشوف العائدات، كما 

. ها إىل قباضة الضرائب للتحصيلتقوم بإرسال إشعارات الدفع للتجار ،واحلرفيني و الصناع و املقاولني وترسل  

كما أا تعترب املقر األول يف إعداد برامج الرقابة اجلبائية لكل سنة ، وهي تقع يف اجلهة الغربية لوالية البويرة و    
: تتكون من أربعة مصاحل على رأسها رئيس املفتشية وهي   

. ـ مصلحة جباية املؤسسات و املهن احلرة  

.األشخاص الطبيعيني ـ مصلحة مداخيل   

.ـ مصلحة اجلباية العقارية   

. ـ مصلحة التدخالت   

. ب ـ اهليكل التنظيمي ملفتشية الضرائب موزعة على عدد األعوان   

.ـ اهليكل التنظيمي ملفتشية الضرائب موزعة على عدد األعوان :  07الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

املؤسسة من وثائق  على باالعتماد الطالبة إعداد:  املصدر  

  ةـيـشـتـفـمـس الـرئي

ات      مصلحة جباية املؤسس
.و املهن احلرة        

مصلحة جباية مداخيل 
األشخاص 

 ايةاجلبمـصلحة 
ةالـعقاري  

مصلحـة  
.دخالتالـت  

.أعوان 3+ مسؤول .عونني  + مسؤول   .أعوان  3+ مسؤول   .عونني + مسؤول    
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ة ـيـشـتـام املفـهـم:ب الثايناملطل  

باعتبار املفتشية مقسمة إىل أربعة مصاحل ، فإن كل مصلحة هلا وظائف و مهام تؤديها بانتظام من أجل جناح سري    
: العمل ،وهي كالتايل   

: ـ مهام مصلحة جباية املؤسسات و املهن احلرة  1  

.بالضريبةـ استقبال و توجيه املكلفني   

.  ـ تلقي التصرحيات السنوية ملداخيل الشركات   

.ـ مراقبة التصرحيات الشهرية ألرباح الشركات ، و التدقيق يف التصرحيات السنوية   

. ـ إعادة تقومي التصرحيات  

. بأرباح الشركات اخلاصةـ إعداد املصفوفات   

:  مداخيل األشخاص الطبيعيني ـ مهام مصلحة   2  

. ـ استقبال و توجيه املكلفني بالضريبة   

.ـ استقبال التصرحيات باملداخيل مع مراقبة التصرحيات ،وحساب الضريبة على الدخل  

. املصفوفات اخلاصة باملداخيل إعدادـ   

.كشف الربط اخلاص بالضريبة على الدخل  استقبالـ إرسال و   

: ـ  مهام مصلحة اجلباية العقارية  3  

. ـ استقبال و توجيه املكلفني بالضريبة   

.ـ مراقبة تصرحيات املؤجرين   

. ـ إعداد مصفوفة املداخيل على العقارات املبنية و غري املبنية  

حقوق الطابع و التسجيل من ناحية العدد و املنتوج  و العقارات و الضريبة على الثروةـ مراقبة تسيري الضريبة على 
. الضرييب  

. حني آلخر بإحصاء العقارات و خاصة البنايات اجلديدةـ القيام من   
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: ـ مصلحة التدخالت  4  

. بال و توجيه املكلفني بالضريبة ، وخاصة اجلدد منهم لتوعيتهم ملفهوم الضريبةـ استق  

.ـ فتح حمضر معاينة للمكلفني بالضريبة   

. ـ البحث عن املادة اخلاضعة للضريبة  

. ـ استقبال و بعث كشوف املعلومات  

.ة ـيــشـتـة من طرف املفـبقـية املطـبائـجـابة الـال الرقـأشك:ـثالـثـب الـاملطل  

:تنقسم الرقابة اجلبائية إىل شكلني     

   يةمستوى مفتشى وتكون علالرقابة العامةواليت بدورها تنقسم إىل رقابة شكلية ورقابة على الوثائق :الشكل األول
. الضرائب  

يف  املعمقالرقابة املعمقة وتتثل يف التحقيق يف احملاسبة، والتحقيق املصوب يف احملاسبة ، والتحقيق  :الشكل الثاين  
.، وتتم على مستوى املديرية الوالئية للضرائب جمال الوضعية اجلبائية  

.ألشكال الرقابة اجلبائيةاهليكل التنظيمي : لفرع األولا  

.اهليكل التنظيمي ألشكال الرقابة اجلبائية :  8الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة من وثائق  على باالعتماد الطالبة إعداد:  دراملص

 أشكال الرقابة اجلبائية

 الرقابة املعمقة الرقابة العادية

ةشكلي رقابة وثائقالابة على ـالرق   يقـقـتحـال 
اسـبةاحمل يف  

ق املصوب ـالتحقي
 يف احملاسبة

املعمق يف التحقـيـق 
  الوضعيةال ـجم

  املفتشية تتم على مستوى
الوالئية للضرائب  ديريةـتم على مستوى املـت  
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: طرق الرقابة اجلبائية املطبقة من طرف مفتشية الضرائب: لفرع الثاينا  

متارس مفتشيات الضرائب نوعني من أنواع الرقابة اجلبائية ومها الرقابة الشكلية والرقابة على الوثائق ،حيث يقوم    
رئيس املفتشية مبراقبة و فحص تصرحيات املكلفني بالضريبة ، و يتم القيام ذين النوعني من الرقابة اجلبائية بدون 

. م بأحباث عامة و خاصة حولهالتنقل إىل مقر نشاط املكلف ، وال يتم القيا  

le contrôle formel     أ ـ الرقابة الشكلية:  

ختضع هلا التصرحيات املقدمة من طرف املكلف، واليت تشمل خمتلف تعترب الرقابة الشكلية أول عملية رقابية      
التأكد من كيفية تقدمي التدخالت اليت دف إىل تصحيح األخطاء املرتكبة أثناء تقدمي املكلفني للتصرحيات، أي 

املعطيات و املعلومات اليت تتضمنها التصرحيات من الناحية الشكلية دون إجراء أي مقارنة بني ما تتضمنه من 
1.معلومات و تلك اليت تتوفر عليها اإلدارة اجلبائية  

يتم هذا النوع من الرقابة اجلبائية عموما على مستوى مفتشية الضرائب يف دائرة االختصاص و التابعة ملكان ممارسة    
النشاط اخلاضع للضريبة و يتم القيام بذلك كل سنة ،وتعترب كمرحلة متهيدية و كخطوة أوىل لباقي أنواع الرقابة 

.اجلبائية األخرى  

le contrôle sur pièce قابة على الوثائق ب ـ الر:  

تتمثل املرحلة املوالية للرقابة الشكلية يف الرقابة على الوثائق اليت تتم على مستوى مفتشيات الضرائب ، وحسب    
ترقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات و األعمال املستعملة لتحديد كل " من قانون اإلجراءات اجلبائية  1-18املادة 

كما ميكنها أن متارس حق الرقابة على املؤسسات و اهليئات اليت ليست هلا صفة التاجر  ةإتاوضريبة أو حق أو رسم أو 
. و اليت تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها  

ر يتعني على املؤسسات و اهليئات املعنية أن تقدم لإلدارة اجلبائية بناء على طلبها الدفاتر و الوثائق احملاسبية اليت تتوف   
  2".عليها 

 

 

 

                                                             
مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،فرع استراتيجية السوق يف ظل اقتصاد .دور اإلمتيازات الضريبية يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية .حيىي خلضر  1

  2007-2006.املسيلة .جامعة حممد بوضياف .تنافسي
. 17ص .  1-18املادة .مرجع سبق ذكره .قانون اإلجراءات اجلبائية   2  
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  طرق الرقابة اجلبائية املطبقة على مستوى املديرية الوالئية للضرائب : ثالثا 

التحقيق يف احملاسبة، التحقيق املصوب : دورها اجلبائي الرقايب متارس ثالث أنواع من الرقابة اجلبائية هي  إطارو يف    
 يف احملاسبة ، والتحقيق املعمق يف جمال الوضعية اجلبائية الشاملة 

La vérification de comptabilité 1ــ التحقيق يف احملاسبة أ :  

التحقيق يف احملاسبة هو جمموعة العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلف     
مهما كانت طريقة حفظها حىت و لو كانت بطريقة معلوماتية إال يف الدفاتر التجارية ( بالضريبة و فحص حماسبتها 

ليس .املعطيات املادية و غريها حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتهاو التأكد من مدى تطابقها مع ).الواجبة قانونا 
. التحقيق احملاسيب غرض املراقبة اجلبائية فحسب بل ميكن كذلك املؤسسات من اإلطالع على واجباا اجلبائية  

يها و اليت قد أثناء التحقيق احملاسيب ،يطلع عون اإلدارة اجلبائية املكلف بالضريبة على مصادر األخطاء اليت وقع ف  
الحقا ختفيض الزيادات نتيجة هلذه األخطاء و يطلعه ترتكب أحيانا على حسابه ، يف هذه احلالة ميكنه أن يطلب 

. احملقق عن كيفية تقدمي الطعون الالزمة  

يراقب املفتش التصرحيات و تطلب التوضيحات و التربيرات كتابيا، كما ميكن للمفتش أن يطلب دراسة الوثائق "   
 استدعائهمكما يستمع للمعنيني إذا تبني أن .احملاسبية املتعلقة بالبيانات و العمليات و املعطيات موضوع الرقابة 

.ضروري أو ملا يطلب هؤالء تقدمي توضيحات شفوية  

ملا يرفض املكلف بالضريبة اإلجابة على طلب شفوي ، أو ملا يكون اجلواب الذي مت تقدميه هلذا الطلب عبارة عن    
.رفض لإلجابة على كل أو جزء من النقاط املطلوب توضيحها يتعني عليه أن يعيد طلبه كتابيا   

ضرورية للحصول على التوضيحات أو  جيب أن تبني الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط اليت يراها املفتش   
    .يوما)  30(التربيرات و توجيهها للمكلف بالضريبة لتقدمي إجابته يف مدة ال ميكن أن تقل عن 

vérification comptable ponctuel: احملاسبة يف املصوب التحقيق ـــ ب  

 20، و املقنن يف املادة  2009من قانون املالية لسنة  36التحقيق املصوب يف احملاسبة املؤسس بأحكام املادة    
مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية هو إجراء مراقبة مصوبة أقل مشولية ،أكثر سرعة و ذو نطاق من نطاق التحقيق 

. احملاسيب  

                                                             
. 13ص . مرجع سبق ذكره. ميثاق املكلفني ببالضريبة اخلاضعني للرقابة  1  
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عن يحية و احملاسبية لبعض أنواع الضرائب و اليت حتص فترة حمدودة قد تقل هذا التحقيق يعين فحص الوثائق التوض   
هذا النوع من املراقبة هو عبارة عن وسيلة تسمح بالقيام بتحريات مصوبة أو برامج أولية مبا مبا أنه ال .  سنة حماسبية

ترة اليت متت فيها املراقبة مع األخذ مينع اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء حتقيق معمق للمحاسبة ،و الرجوع إىل الف
1.  بعني االعتبار احلقوق املدفوعة نتيجة إلعادة التقييم من جراء التحقيق املصوب   

من قانون اإلجراءات  4-20غري أن طابع التصويب الذي يتميز به هذا النوع من التحقيق حسب ما جاء يف املادة    
املكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو  إعالمالشروع يف إجراء حتقيق يف احملاسبة دون ال ميكن "اجلبائية 

تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق املكلفني حقوق و واجبات املكلف احملقق يف حماسبته على 
2" .هذا اإلشعار  استالمريخ أيام ، إبتداءا من تا)  10(أن يستفيد من أجل أدىن للتحضري مدته   

من تاريخ تسليم اإلشعار بإعادة  ابتداءيوما ، إلرسال مالحظاته أو قبوله ، )  30(ويتمتع املكلف بالضريبة بأجل    
. التقومي  

La vérification approfondie de situation fiscal  مل الوضعية اجلبائية ج ـ التحقيق املعمق 

ليت تستهدف الكشف عن كل فارق بني الدخل احلقيقي و الدخل املصرح به أي يقصد به جمموعة من العمليات ا   
املداخيل احملققة خارج اجلزائر ،فوائض القيمة الناجتة عن التنازل ( بصفة عامة التأكد من التصرحيات على الدخل العام 

3) .اخل ......مبقابل عن العقارات املبنية و غري املبنية   

أن يشرعوا يف  ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية" من قانون اإلجراءات اجلبائية 1-21حسب ما جاء يف املادة و     
التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل و يف هذا التحقيق يتأكد 

و احلالة املالية و العناصر  املاليةل بني املداخيل املصرح ا من جهة و الذمة احلاص االنسجاماألعوان احملققون من 
4".املكونة لنمط معيشة أعضاء املقر اجلبائي من جهة أخرى   

 

 

 

 
                                                             

14 -13ص ص . املرجع السابق   1  
. 22ص . 4-20املادة . مرجع سبق ذكره .قانون اإلجراءات اجلبائية   2  
. 27ص .مرجع سبق ذكره .ميثاق الكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة   3  
. 29ص . 1-21املادة . مرجع سبق ذكره .قانون اإلجراءات اجلبائية   4  
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.آلية حتصيل الضريبة : املبحث الثاين   

قبل التحدث عن سري آليات حتصيل الضريبة ال بد أن يكون امللف على استعداد و قابلية للدفع كي يكون كذلك    
ال بد أن يصرح بوجود نشاط جتاري خيضعه للضريبة و ذلك بامتثاله للقواعد و القوانني اليت تسري جماالت الضريبة 

.وتتوىل مفتشية الضرائب هذه املهام   

ف ـين امللتكو:ب األولاملطل  

يقوم األشخاص مهما كانت صفتهم طبيعيني أو معنويني بتكوين ملف جبائي يودع لدى مفتشية الضرائب التابعة    
: للمنطقة اليت سوف يزاولون ا نشاطهم و يتضمن امللف ما يلي   

: بالنسبة لألشخاص الطبيعيني *   

.شهادة امليالد األصلية  -  

. شهادة اإلقامة -  

.أو امللكية نسخة من الكراء  -  

.طلب خطي للوضعية اجلبائية  -  

. تقرير احملضر القضائي  -  

) : املؤسسات ( بالنسبة لألشخاص املعنويني *   

.شهادة امليالد األصلية للمسري و شركاؤه  -  

.هيكل املؤسسة  -  

.عقود الكراء أو امللكية  -  

.شهادة اإلقامة للمسري و شركاؤه  -  

.خطي للوضعية اجلبائية طلب  -  

. تقرير احملضر القضائي   -  

إذا بدأ املكلف نشاط جتاري دون التصريح بالوجود ملدة شهر، فتمتلك مصاحل مفتشيات الضرائب احلرية  :مالحظة 
. املطلقة يف حتديد مبلغ الغرامة املالية حىت حتديد سنوات النشاط   
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. لنظام جبائي معني ف إخضاع املكل:املطلب الثاين  

هناك نوعني من األنظمة اجلبائية يف اجلزائر ،ومها النظام احلقيقي و النظام اجلزايف ،يتم اختيار النظام املناسب    
كان املكلف عبارة عن شخص معنوي أو مستورد أو بائع مجلة  إذاللمكلف حسب طبيعة النشاطات اليت ميارسها ، 

حسب رقم األعمال  اإلخضاعحتديد نظام قيقي ، أما بالنسبة للنشاطات األخرى فيكون فإنه خيضع تلقائيا للنظام احل
: احملقق الذي يكون وفقا لطبيعة النشاط كالتايل   

:إذا تعدى رقم األعمال احملقق : النشاط التجاري  – 1  

. فإن املكلف سوف خيضع للنظام احلقيقي و يف حالة عدم حتقيق ذلك الرقم سوف خيضع للنظام اجلزايف     

: تعدى رقم األعمال احملقق  إذا: النشاط الصناعي  – 2  

. سوف يفرض عليه النظام احلقيقي ، أما إذا كان أدىن من ذلك سيخضع مباشرة للنظام اجلزايف      

: ف يف النظام اجلزايف تقوم مفتشية الضرائب ببعض اخلطوات وتكون على النحو التايل كي يتم تسجيل املكل     

1/2وم املكلف مبلئها و إعادا قبل حيث يق)  G 12) ، تقوم  تسمى للمكلف سنوية وثيقة  بإرسال املفتشية تقوم * 
له األعمال رقمباقتراح )  G 08) أخرى وثيقة بإرسال املفتشية تقوم بعدها ، األعمال رقم حتقيق اليت السنة من 

 تسمى

.إخل ....... املمارس ، املوقع  مبراعاة طبيعة النشاط  

و يف حالة رفض املكلف لرقم األعمال املقترح يقوم بتربير الرفض و يف نفس الوثيقة،و ا ميكن للمفتشية أن تقوم    
لف يف األخري تقوم املفتشية بإرسال من طرف املك املقدمةبالتربيرات  اقتنعتبتخفيض رقم األعمال اخلاضع ، إذا ما 

: ،ائية تبني خضوع املكلف للنظام اجلزايف وتقوم بنسخها يف أربعة نسخ 09Cوثيقة أخرى تسمى   

. النسخة األوىل يتم إدراجها يف امللف  -  

.النسخة الثانية إىل قباضة الضرائب  -  

. النسخة الثالثة ترسل إىل املكلف  -  

. الرابعة ترسل إىل املديرية العامة للضرائب النسخة  -  

. أو منخفضة و يبقى املكلف حتت هذا النظام مدة سنتني قابل للتجديد أما بنسبة مرتفعة      
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أما النظام احلقيقي فهو يتعامل مع نسب متغرية حسب تغري رقم األعمال احملقق ، وهذا النظام يتطلب عمال ميدانيا *  
م اجلزايف ، نظرا ألمهية املبالغ املالية املتغرية اخلاضعة للنظام اجلبائي ، كاملؤسسات الكبرية اليت أكثر أمهية من النظا

. يكون هلا رقم األعمال مرتفع و متغري  

  :ولكل من النظامني مزايا و عيوب  

: النظام احلقيقي *   

: تتميز مزايا هذا النظام يف   

. ربح الزبائن  -  

.TVAاسترجاع جمموع الرسم على القيمة املضافة  -  

.إمكانية التعامل مع املؤسسات الكبرية  -  

: ه ـيوبأما ع    

. يفرض على املكلف مسك حماسبة منظمة  -  

. الدفع يكون شهريا  -  

.صعوبة تقدير رقم األعمال احلقيقي  -  

:  زايفام اجلظنال*   

: هلذا النظام مزايا ميكن حتديدها يف العبارة التالية   

.ال يفرض على املكلف مسك حماسبة منظمة و الدفع يكون فصليا  -  

: ه عيوبـ اأم  

. رقم األعمال مفتوح إداريا بالتنسبق مع املكلف  -  

. يف جممل األحيان ال يطابق رقم األعمال احملقق  -  

.ربح الزبائن  -  

. جمموع الرسم على القيمة املضافة غري مسترجع  -  
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. بتـحضري إشعار بالدفع و حتصيل الضرائ:املطلب الـثالث  

على هذا  ولهبالتوجيه إىل القباضة ،بعد حصفتشية بتحضري و إرسال اإلشعار بالدفع للمكلف مث يقوم ــتقوم امل   
. IBSعلى أرباح الشركات اإلمجايل و الضريبة  IRGو يكون سنويا ،و خيص الضريبة على الدخل   

:  IRGو  IBS ــــاإلشعار اخلاص بال*   

ة اليت يتم فيها حتقيق الدخل من تقوم املفتشية بإرسال هذا اإلشعار سنويا، يف شهر جانفي من السنة املوالية للسن  
من السنة اليت تتم فيها حتقق  01/04و إعادا قبل  G 01مبأل هذه الوثيقة اليت تسمى رف املكلف الذي يقومط

.الدخل  

إذا كان التأخر بشهر ميكن  % 10و إذا تأخر املكلف عن التسديد يف األجل القانوين نفرض عليه غرامة قدرها     
. بعد الشهر األول و مهما طالت مدة التأخر % 25أن يصل مبلغ الغرامة إىل حد أقصى   

،مدون عليها  prémtrice املكلف تقوم املفتشية بنقل املعلومات إىل وثيقة أخرى تسمى وبعد إيداعها من طرف
إىل املركز امليكانوغرايف  01Gتبعث املفتشية وثيقة  .و اللقب و الرقم اجلبائي ،مبلغ الدخل ، الغرامة ، العنوان  االسم

الذي يقوم بنقل املعلومات املوجودة عليه و حساب الضريبة على أرباح الشركات ،مث يقوم بنقلها على وثيقة أخرى 
. تسمى إشعار بالدفع  

للتسديد فهذه العملية حتتوي على آليات حتدد  بعد التطرق للمراحل اليت سبقت عملية التحصيل وكون امللف قابل    
. عملية التحصيل بالتفصيل  سري  

عند وصول اإلشعار بالدفع نتيجة املكلف إىل قباضة الضرائب و تقوم بتقدمي هذا اإلشعار إىل أمني الصندوق   
. املوجود يف مصلحة الدفع أين يكون دفع مبلغ الضريبة مبختلف طرق الدفع اليت ميكن للمكلف الدفع ا  

: الدفع نقدا  -1  

وتكون  Quittance مقابل عملية دفع مبلغ الضريبة يقوم أمني الصندوق بتحرير و ثيقة تسمى وصل اإلستالم   
: خمتومة بطابع القباضة واليت تثبت الدفع املادي للمكلف و تتضمن هذه الوثيقة البيانات التالية   

. الرقم اجلبائي  -  

. مبلغ  غرامة التأخر -  

  .نوع الضريبة املدفوعة  -
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. 1Hمصدر هذا الوصل هو كتاب يتعامل به أمني الصندوق يسمى   

: الدفع عن طريق الشيك أو صك بريدي  -2  

عندما تكون طريقة الدفع بشيك بنكي مببلغ الضريبة يقوم أمني الصندوق بتحرير وصل اإلستالم ،يثبت استالم    
أمني الصندوق ملبلغ الضريبة ، هذا الوصل يكون خمتوم بطابع القباضة و يأخذ الوصل من كتاب يتعامل به أمني 

،مث يقوم بإرسال الشيكات )   H 2(  بريدي الصندوق مع املكلفني يف حالة تسديدهم عن طريق شيك أو وصل 
. ،مث تقوم بتحويلها إىل البنك املركزي )   10H(  إىل خزينة الوالية مرفقة بوثيقة تسمى   
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دراسة حالة ميدانية :ثاملبحث الثال  

وهي الرقابة على رقابة املطبقة من طرف املفتشية فيما سيأيت سنتناول يف دراستنا حالة ميدانية لطرق ال  
املكلف بالضريبة عن دفع  امتناعحالة يت تقوم ا اإلدارة اجلبائية يف نقوم بعرض اإلجراءات الردعية البعدها الوثائق،و
ظاهرة الغش و  الوقائية للحد منصعوبات الرقابة اجلبائية و اقتراح اإلجراءات  بعرضوبعدها قمنا املستحقة  الضرائب
. الضرييب التهرب  

املرحلة التحضريية :ب األوللاملط  

. اإلجراءات التحضريية وهي أوىل املراحل اليت يقوم ا العون املراقب و تتمثل يف جلب امللف اجلبائي و مراقبته     

التعرف على اهلوية اجلبائية للمكلف   -1  

مقرها ببلدية  ، الكائن)  EURL( هي شركة ذات الشخص الوحيد واملسؤولية احملدودة )  H .B( املكلف   
  .األخضرية بوالية البويرة

. 22/11/2005مت إنشاء املؤسسة بتاريخ . متارس نشاط جتاري بالتجزئة و اجلملة لعتاد الفالحة و تغذية األنعام     

***** حتت شهادة الوجود رقم  -  

.*******الرقم اجلبائي  -  

********.الرقم اإلحصائي  -  

.) S .K(يشرف على إدارا املسري  -  

.الشركة ختضع للنظام الضرييب احلقيقي   -  

.% 17بـــ  TVAالرسم على القيمة املضافة   -  

. % TAP 2الرسم على النشاط املهين بـــــ  -  

. % 25بـــــ  IBSالضريبة على أرباح الشركات   -  

.  2010السنة املعنية بالتدقيق عي سنة  -  
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: اإلجراءات التمهيدية  – 2  

: بعد اإلطالع على اهلوية اجلبائية للمكلف اجلبائي كالتايل      

شهادة امليالد ، شهادة الوجود ، نسخة من ( فحص خمتلف الوثائق و التصرحيات اليت تضمنها امللف اجلبائي  - 
.)السجل التجاري ،البطاقة اجلبائية ، عقد الكراء أو امللكية ، شهادة اإلقامة   

و اليت تعترب و ثيقة تلخيصية للتصرحيات  29Dلتصرحيات اململوءة من طرف املفتشية  فحص وثيقة مراقبة ا -
. املقدمة من طرف املكلف  50Gالشهرية    

ي ـي امللف اجلبائـراءات التحقيق فـإج:ـياملطلب الثان  

:بعد قيام العون املراقب باإلجراءات السابق الذكر ،ومجع املعلومات الالزمة تبني أن مسري الشركة قدم      

.ال شيء  2010ميزانية سنة   -  

  .التصرحيات الشهرية لنفس السنة ال شيء -

.مع مشتريات السنة ال شيء .جدول حركة املخزون ال شيء  -  

قامت بشراء وبعد التدقيق يف امللف اجلبائي تبني هناك وصول كشوف معلومات من بعض العمالء تؤكد أن الشركة   
:نوضحها يف اجلدول التايل بضائع من عدة موردين   
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جدول كشف العمالء :  01اجلدول رقم   

. ـهرقـم الـمبلـغ غـيـر الـمـصـرح ب ـلعــمــيالـ   
DA 4.413.896,10  وحدة إنتاج تغذية األنعام جباية 

905.702,41 DA شركة باألسهم رمشاي مبعسكر 

472.435,22 DA شركة باألسهم موستايف مبستغامن 

708.755,02 DA 
160.686,00 DA 
9.844.374,00 DA 

 شركة األسهم أفياريب عني بسام البويرة

26.500.041 DA ا جمموع املشتريات الغري مصرح 

.وثائق من املفتشية اخلاصة بامللف اجلبائي للمكلف املعين بالدراسة: املصدر  

يتم التقييم التلقائي " من قانون اإلجراءات اجلبائية  44، و طبقا للمادة 2010و بعد حتديد قيمة املشتريات لسنة   
....".أخرى ألسس فرض الضريبة على املدين ا ، دون املساس بالعقوبات األخرى املنصوص عليها يف نصوص   

. 10/09/2013بالتسوية اجلبائية للمؤسسة بتاريخ  إشعارقامت املؤسسة بإرسال    
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.جدول إشعار بالتسوية املرسل من طرف املفتشية إىل املكلف:  02اجلدول رقم   
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، مسري الشركة بالرد على اإلشعار يف املدة القانونية و بالتايل KSمل يقدم السيد  اإلرساليوم من  30و بعد مرور    
. يعترب قبول تلقائي ، و تقوم اإلدارة اجلبائية بالتسوية للوضعية اجلبائية طبقا للقانون   

من قانون اإلجراءات اجلبائية  01- 143و بعدها يرسل جدول الكشف إىل مديرية الضرائب بالبويرة طبقا للمادة    
.الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة مبوجب اجلداول اليت يدخلها حيز التنفيذ الوزير املكلف باملالية أو ممثلهحتصل "   

عن التسديد تتخذ اإلدارة اجلبائية  امتناعهويعاد إرساله إىل قباضة الضرائب الذي تقوم بالتحصيل ،ويف حالة 
1: اإلجراءات الردعية ضده وتتمثل يف   

  :احلجز التنفيذي  – 1

و ختص احلجز على املمتلكات اليت ختص املكلف بالضريبة من بضائع و معدات نقل و غريها من املمتلكات،فإذا مل 
احلقوق اجلبائية تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل بيع احملجوزات من ممتلكات املكلف بالضريبة حىت تستويف  استرجاعيتم 

. ع من طرف هذا املكلف بالضريبةاإلدارة كل حقوقها الواجبة الدف  

:الغلق املؤقت للمحالت املهنية  – 2  

هذا اإلجراء يدخل أيضا ضمن اإلجراءات الردعية لتفعيل و إنعاش التحصيل الضرييب، فمن صالحيات املدير الوالئي  
. للمحالت املهنية) أشهر 06املدة ال تتجاوز (للضرائب اللجوء إىل الغلق املؤقت   

: توطني البنكي و اشتراط الوضعية اجلبائية سحب ال – 3  

 اشتراطسحب التوطني البنكي للمستوردين الذين ليس هلم حمل مهين مصرح به ، أما بالنسبة لغري املستوردين فيتم    
على كل مكلف جديد إرفاق بطلب القيد يف السجل التجاري شهادة الوضعية اجلبائية اليت يشترط للحصول عليها 

. إلثبات الوجود الفعلي للمحل املهين امللكية أو عقد اإلجيار و ذلك تقدمي عقد   

: اشتراط جدول الضرائب مصفى عند كل تشطيب أو تعديل يف السجل التجاري  – 4  

من أجل حتسني التحصيل الضرييب، أصبح من الضروري إرفاق مستخرج من جدول الضرائب مصفى عند كل    
. طلب شطب أو تعديل يف السجل التجاري   

 

 
                                                             

بكر بلقايد تلمسان  جامعة أيب.مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية .اإلدارة اجلبائية و التحصيل الضرييب يف اجلزائر . داودي حممد  1
.  30.29ص ص  2005-2006   



دراسة حالة :الفصل التطبیقي    
 

65 
 

. صعوبات الرقابة اجلبائية و اإلجراءات الوقائية : املطلب الثالث   

بات اليت تعترض طريق الرقابة اجلبائية و ال ختلو أي مهنة من الصعوبات ،و يف هذا املطلب سنقوم بعرض الصعو  
. حماولة إعطاء اإلجراءات الوقائية لتحسني الرقابة اجلبائية   

. صعوبات الرقابة اجلبائية : الفرع األول   

  نقص الوعي الضرييب من طرف املكلف بالضريبة وذلك من خالل عدم تعاونه مع اإلدارة اجلبائية بتقدمي
  . املعلومات و التصرحيات الالزمة

  عدم و جود مقر ثابت لبعض املكلفني بالضريبة و بالتايل يصعب معاينة املمتلكات .  
 من ضعف اإلمكانيات و الوسائل اليت تساعدهم ائية نقص اإلمكانيات و الوسائل املادية حيث تعاين اإلدارة اجلب

  . يف أداء وظائفهم
 مؤهلة للرقابة،إضافة إىل قلة الرواتب و نقص احلوافز املادية من أجل تشجيعهم على بذل  عدم و جود إطارات

  . جمهودات أكثر 
 ملهينعدم التكامل و التنسيق بني اإلدارة اجلبائية و خمتلف اإلدارات األخرى حبجة السر ا .  
 غري الرمسي و ذلك بوجود أنشطة اليت تتم يف اخلفاء بعيدا عن أعني احلكومات وأيضا  االقتصادرقعة  اتساع

  .املعامالت التجارية بدون فواتري و التعامل نقدا بدون شيكات 

. اإلجراءات الوقائية لتحسني الرقابة اجلبائية:الفرع الثاين   

  بوسائل اإلعالم املكتوبة كالصحف و املنشورات أو وسائل اإلعالم  باالستعانةنشر وتعميم ثقافة جبائية سواء
  . السمعية و البصرية ، ألطالع املكلف مبخلف املستجدات و التعديالت اخلاصة بالنظام اجلبائي

  االستفادةاحلرص على صياغة قوانني و توفري إجراءات ضريبية على حنو سليم و بطريقة حمكمة ال تترك للمكلف 
  . من بعض الثغرات اليت يتضمنها التشريع الضرييب

  جيب إدخال املرونة على قواعد القانون الضرييب حىت تتمكن من إحداث جتاوب بني الظروف اإلقتصادية و طبيعة
  .الضرائب اجلديدة 

  جيب توفر إدارة ضريبية متتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من حيث التنظيم و التطبيق من خالل التحسني
  . النوعي و الكمي إلمكانياا املادية و البشرية 
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 الوسائل الفنية املستخدمة يف احلقل ساليب وتسهيل إجراءات العمل على حنو يكفل هلا الوقوف على أحدث األ
  . الضرييب 

 تعاون بينهما وبني اإلدرات و اهليئات احمللية األخرى و هذا بالتنسيق فيما بينهما بتبادل املعلومات  خلق.  
  تم بتنظيم و تبادل املعلومات عن املمولني الذين توقيع اتفاقيات جبائية من بني الدول ثنائية أو متعددة األطراف

يقيمون يف بلدام األصلية أوهلم نشاطات من اخلارج ، وهذا سعيا وراء حتديد مراكزهم املالية ، وحتصيل الضريبة 
  . منهم 

 نح حتفيزات هلم مأجورهم و تأطري العمال و جلب الكفاءات، وزيادة.  
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: خالصة الفصل   

وتعد طرفا الميكن جتاهله و غض النظر عنه ، فكل مؤسسة  االقتصاديةتلعب اإلدارة اجلبائية دورا أساسيا يف احلياة    
.اقتصادية كما هلا التزامات مالية اجتاه دائنيها هلا التزامات جبائية اجتاه إدارة الضرائب   

تلعب مفتشية الضرائب دورا استراتيجيا يف هذا اال ،حيث تسهر على ضمان احترام و تطبيق  يف هذا اإلطارو 
التشريع اجلبائي من خالل نظام متكامل من اإلجراءات و اهليئات اجلبائية للوالية،باعتبارها املقر األول يف إعداد 

. برنامج الرقابة اجلبائية لكل سنة   

طبيعي أو معنوي ،حيث يودع املكلفني بالضريبة ملفهم اجلبائي لدى  ن امللف اجلبائي لكل شخصحيث تقوم بتكوي  
مفتشية الضرائب التابع للمنطقة اليت سيزاولون فيها نشاطهم فيها ، وبعدها تقوم املفتشية بإخضاع املكلف لنظام 

ر بالدفع اخلاص بالضريبة على الدخل و جبائي معني حسب طبيعة النشاطات اليت ميارسها و بعدها تقوم بتحضري إشعا
وهذا باالعتماد على أشكال الرقابة اليت تطبقها املفتشية و . الضريبة على أرباح الشركات ،و حتصيل الضرائب أخريا

هي الشكلية و هي أول عملية ختضع هلا التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني و بعدها الرقابة على الوثائق و اليت 
. اف األخطاء املوجودة يف التصرحيات و تقوميها تقوم باكتش  

    

: ومن خالل هذه الدراسة التطبيقية مت التوصل إىل أن    

. غياب الكفاءات املتخصصة بنظام الرقابة اجلبائية سوف يضعف من كفاءة و فعالية الرقابة اجلبائية -  

 االلتزامو حصيلة ضريبية من خالل حتسني  كل ما كان تنفيذ عملية الرقابة بشكل فعال ميكن أن حيقق إيراد -
. الضرييب للمكلفني  

كلما كان املكلف بالضريبة له ثقافة ضريبية ووعي ضرييب كلما أسهم يف جناح عملية الرقابة اجلبائية و العكس  -
.صحيح  
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من خالل دراستنا النظرية و التطبيقية متكنا من معرفة خمتلف اجلوانب اجلوهرية للموضوع وفهمها،حيث تبني لنا يف    
لكوا جانب من جوانب املوضوع املهمة اليت تؤدي إىل حتقيق أغراض .البداية الدور األساسي الذي تلعبه الضريبة 

وسيلة لتحقيق  أجنع العتبارهااهر االقتصادية للموضوع العامة،و كذا السياسة املالية عن طريق معاجلتها ملختلف الظو
.العدالة االجتماعية باإلضافة إىل أا مورد هام للحزينة العمومية  

و إن إلزامية و فرض الضريبة و تعددها يؤدي ببعض املكلفني إىل انتهاج بعض األساليب املشروعة و غري املشروعة    
هو تهرب و الغش الضرييب الذي ينتشر بصورة كبرية يف اجلزائر ،و تتعدد أساليبه فمنها ما و هو ما يعرف بظاهرة ال

   .باملكلف بالضريبة و الظروف االقتصادية و االجتماعية احمليطة به تصخم

ن بالرغم من زيادة حصيلة الضريبة و مسامهتها يف التنمية االقتصادية يبقى التهرب و الغش الضرييب من بني كل   
النقائص اليت يعرفها النظام الضرييب و الذي زاد ت من حدته مع تفتح االقتصاد اجلزائري على العامل اخلارجي ملا له 

. تلك الظاهرة تفشيمن آثار سلبية و خطرية اليت تعود من تنمي و   

باملال العام و بالتايل لقد حاولت و مازالت اإلدارة اجلبائية تبذل جهود معتربة للحد أو التحقيق منها ألا متس    
إحلاق أضرار باخلزينة العامة ،إذ أا تكتسي أمهية بالغة نظرا لكون النظام الضرييب اجلزائري تصرحييا ومنه فإا تشكل 

إىل مراقبة املكلفني يف تأدية واجبام الضريبية ،و العمل  األداة القانونية يف يد اإلدارة اجلبائية اليت تسعى من خالهلا
اكتشاف األخطاء و املخالفات املسجلة دف تصحيحها وتقوميها ولذا أولت هلا السلطات املختصة اهتماما على 

.كبريا وعملت على تنظيمها بوضع أجهزة خاصة للقيام ا   

كما مت منح جمموعة من احلقوق و الصالحيات ألعوان الرقابة اجلبائية تيسريا ألداء مهامهم الرقابية كحق اإلطالع    
و بالتايل منح مجلة من الضمانات للمكلفني بالضريبة تفاديا ألي تعسف من قبل اإلدارة اجلبائية , و استدراك األخطاء

.،كحق اإلعالم املسبق بالتحقيق و االستعانة مبستشار من اختيارهم   

العامة تتمثل يف الرقابة الشكلية و  تتخذ الرقابة اجلبائية عدة أشكال تنقسم إىل الرقابة العامة و الرقابة املعمقة،الرقابة   
يف احلاسبة و التحقيق  التحقيقو تتم على مستوى مفتشية الضرائب،و الرقابة املعمقة تشمل الرقابة على الوثائق 

.املصوب يف احملاسبة و التحقيق املعمق يف جمال الوضعية اجلبائية و تتم على مستوى مديرية الضرائب الوالئية   

لتعزيز عمل نظام الرقابة اجلبائية ، إال  املتخذةن كل هذه األجهزة املوضوعة و اإلجراءات و الوسائل لكن بالرغم م   
أن احلكم على فعالية نظام الرقابة اجلبائية يكمن يف  باعتبارأنه غري كفيل بتحقيق الفعالية يف أداء املهام املوكلة إليه 
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قدرته على حتقيق أهدافه ، إال أن املشاكل اليت يعاين منها حالت دون ذلك ، وهذا ما يستدعي ضرورة اختاذ مدى 
  .  كل الوسائل و اإلجراءات الكفيلة بتحسينها

  :نتائج فرضيات البحث 

: قدمنا يف املقدمة العامة ثالث فرضيات حنكم على صحتها من عدمها من خالل ما يلي   

إن جناح الرقابة اجلبائية يرتكز على مدى كفاءة التنظيم التقين و التشريعي املتمثل يف اإلدارة اجلبائية قد  الفرضية األوىل
.حتققت و هذا ما تطرقنا إليه يف الفصل األول من خالل التنظيم القانوين و اهليكلي للرقابة اجلبائية   

قد حتققت و .احلد من ظاهرة الغش و التهرب الضرييبجتسيد العدالة الضريبية له دور أساسي يف : الفرضية الثانية 
ذلك من خالل نقص الوعي الضرييب للمكلف وعدم اونه مع اإلدارة اجلبائية و هذا ما ئؤدي إىل ضعف الرقابة و 

  .و اتمع االقتصادهذا ما تطرقنا إليه يف الفصل الثاين من خالل تبيان أسباب الغش و التهرب الضرييب و آثاره على 

ما  باعتبارالرقابة اجلبائية ليست فعالة بالقدر الكايف لكبح ظاهرة الغش و التهرب الضرييب حتققت : الفرضية الثالثة 
وذلك بوجود الثغرات القانونية من خالل قوانني املالية و كذا نقص اإلجراءات . توصلنا إليه يف الفصل التطبيقي 

.إىل اإلجراءات امليدانية بالتنسيق مع اإلدارات األخرى اإلدارية يف حتسني العنصر البشري باإلضافة  

: النتائج املتوصل إليها   

: على ضوء ما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية   

: النتائج املتوصل إليها من خالل اجلانب النظري *   

إن املشاكل اليت يعاين منها نظام الرقابة اجلبائية كالربجمة القليلة مللفات التحقيق مقارنة بعدد املكلفني و ضعف  -
اإلمكانيات البشرية يف غياب العناصر املؤهلة و القادرة على القيام مبا أوكل إليها بدرجة عالية من اجلودة و كذا 

ورية للقيام باملهام على أحسن وجه و يف أوقاا احملددة ،ملن شأا بإضعاف النقص الفادح يف اإلمكانيات املادية الضر
. املردودية  

إن التنسيق التام بني اإلدارة اجلبائية و خمتلف اإلدارات واملؤسسات األخرى يلعب دورا فعاال يف تبادل املعلومات  -
. من حيث مجعها و استغالهلا  
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إن اإلدارة اجلبائية ال تستطيع أن ترفع من مردود ضرائبها أو باألحرى أن ترفع من قدراا على التحصيل الضرييب   -
اإلدارة دون أن تواجه جمموعة من العراقيل و الصعوبات ، فاملشكل يف التحصيل الضرييب قد يتسبب فيه الطرفان 

.اجلبائية من جهة و املكلفني بالضريبة من حهة أخرى  

. الضريبة مقبولة لكن كرها ،املكلف بالضريبة يدفعها وله توجه حتمي لرفضها أو الغش يف دفعها -  

ودية إال املردإن الرقابة اجلبائية تتميز بنقص الفعالية يف مكافحة الغش و التهرب الضرييب ،فرغم مسامهتها يف زيادة  -
جلبائية املنتهجة و اليت حمورها األساسي يكمن يف احلد من أا مازالت بعيدة عن الطموحات املعلنة يف إطار السياسة ا

.ظاهرة الغش و التهرب الضرييب  

: نتائج الدراسة التطبيقية *   

التحقيقات اليت تتم على مستوى املفتشية هي أول خطوة و أكثر جناعة ،و بعدها ترسل إىل مديرية الضرائب  -
. الوالئية  

،يسهل من ...)كترتيبها حسب النظام ،حسب النشاط،حسب الترتيب األجبدي(تنظيم امللفات اجلبائية و ترتيبها  -
.عمليات البحث على امللفات و إجراءات الرقابة اجلبائية  

. تعترب الرقابة على الوثائق أكرب مردودية نظرا لسهولة تطبيقها  -  

. اجلبائية و تواصل املعلومات بالدقة و السرعة املناسبة يسمح نظام اإلعالم اآليل بتحسني الرقابة -  

  :التوصيات و االقتراحات 

.املكلفني الذين سيتم إخضاعهم للرقابة اجلبائية  النتقاءحتديد معايري واضحة و شفافة و موضوعية  ضرورة -  

أن املكلفني ليست لديهم مستويات علمية  باعتبارصياغة قوانني واضحة و غري معقدة من أجل أن يفهمها اجلميع  -
. مرتفعة أو بدون مستوى  

. التعاون و التنسيق مع اجلهات و املصاحل اجلبائية األخرى لتوفري الكثري من اجلهد و الوقت يف استغالل املعلومات -  

. اإلعالم اآليل يف كل مصاحل اإلدارة الضريبية  استعمالالعمل على إدخال و  -  
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اإلدارة اجلبائية من نقص اإلمكانيات البشرية و عدم كفائتها، إضافة إىل ضعف اإلمكانيات املادية إذ  كما تعاين -
. تعترب من أفقر اإلدارات العموميةنفمن املستحسن توفري إمكانيات أحسن ملردودية أجنح  

ؤدي إىل واتبهم مع التحفيزات تإىل زيادة ردورات تكوينية هلم،يؤدي جناح الرقابة إضافة  إجراءبالعمال و  االهتمام -
   .امتناعهم عن السرقة و الرشوة و بالتايل احلفاظ على املال العام

: آفاق الدراسة   

:  مثل ستقبلامل يف أخرى لبحوث منطلقا يكون أن البحث ذاه خالل من نأمل األخري يف  

.دور اإلعانات اجلبائية يف حتفيز االستثمار  -  

. أثر االمتيازات الضريبية املمنوحة للمكلفني بالضريبة عل التهرب الضرييب -  

. ترقية اإلدارة اجلبائية يف ظل التغريات االقتصادية -  

.  إشكالية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية -  

هوداتنا لكن نأمل أن نكون قد وفقنا إىل حد بعيد يف  لبحثنا و ال ننفي قصورا  ال ندعي الكمالو يف األخري    
.اإلملام جبوانب البحث املختلفة  
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 11-  جمدي حمفوظ ،علم املالية العامة و التشريع املايل الضرييب ،ديوان النشر لبنان.الطبعة الرابعة .2004 
 12-  حممد عباس حمرزي ،اقتصاديات اجلباية و الضرائب ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع.اجلزائر .2008 
 13-  حممد عباس حمرزي ،اقتصاديات املالية العامة ،الطبعة الثانية .ديوان املطبوعات اجلامعية .اجلزائر .2005. 

 14-  ناصر دادي عدون ،اقتصاديات و تسيري املؤسسة ،دار احملمدية العامة .الطبعة الثانية .اجلزائر.
    15 -  ناصر مراد ،التهرب و الغش الضرييب يف اجلزائر،الطبعة األوىل.دار قرطبة للنشر و التوزيع .اجلزائر.2004

 16 -  يونس أمحد البطريق ،اقتصاديات املالية العامة ،الدار اجلامعية.بريوت .1980 
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  :الرسائل و األطروحات  –ب 

1- آيت بلقاسم المية ،آليات و إجراءات الرقابة اجلبائية يف اجلزائر و دورها يف احلد من ظاهرة التهرب 
الضرييب،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.جامعة 

.2014-2013.البويرة  
2 -  بوشرى عبد الغاين ،فعالية الرقابة اجلبائية و أثرها يف مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر1999- 2009 

 جامعة تلمسان،نقود مالية وبنوك ختصص قتصاديةااليف العلوم  مذكرة مقدمة ضمن متطابات نيل شهادة املاجستري
2010 -2011  

3 -  ثابيت خدجية ،دراسة حتليلية حول الضريبة و القطاع اخلاص، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 
جامعة ، ادية و التجارية و علوم التسيريكلية العلوم اإلقتص،ختصص تسيري املالية العامة .اديةاملاجستري يف العلوم اإلقتص

. 2012- 2011، تلمسان.أبو بكر بلقايد   
4 -  حجار مربوكة ،أثر السياسة الضريبية على إستراتيجية االستثمار يف املؤسسة ،مذكرة ماجستري يف العلوم 

. 2006 -2005،اجلزائر. جامعة حممد بوضياف املسيلة.إستراتيجيةالتجارية فرع   

5 – داودي حممد ، اإلدارة اجلبائية و التحصيل الضرييب يف اجلزائر، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 
  2006-2005. جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان. االقتصادية

6- سليمان عتري، دور الرقابة يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
. 2012- 2011بسكرة .جامعة حممد خيضر.كلية العلوم االقتصادية و التجارية .املاجستري  

7- طاليب حممد، الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري يف الفترة 1995-1999 ،رسالة من متطلبات نيل 
   جامعة اجلزائر،و علوم التسيري االقتصادكلية ، االقتصاديفرع التحليل  االقتصاديةاجستري يف العلوم شهادة امل
2001 -2002  

8- حممد فالح ،الغش اجلبائي و تأثريه على دور اجلباية يف التنمية االقتصادية ،رسالة لنيل شهادة ماجستري يف 
  . 1997-1996 جامعة اجلزائر. قتصاديةاالالعلوم 

9 –حممد فالح ، السياسة اجلبائية ،األهداف و الوسائل (بالرجوع إىل حالة اجلزائر ) ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
  2006-2005جامعة اجلزائر .الدكتوراه يف العلوم اإلتصادية
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10-  نوي جناة ،فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر 1999-2003 ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
2004-2003،اجلزائر التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية.املاجستري .  

11-  ناصر مراد ،فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 
  2002-2001 جامعة اجلزائر

12 -  واكواك عبد السالم ،فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاستر 
  2012- 2011،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، قةمعمختصص دراسات حماسبية و جباية ،يف العلوم التجارية

13 -  حيياوي نصرية ،دراسة حول التهرب و الغش الضرييب –حالة اجلزائر-، رسالة مقدمة لنيل شهادة 
1998- 1997جامعة اجلزائر . االقتصادية العلوم معهد.املاجستري  

 
: امللتقيات  –ج   

1 -  العياشي عجالن ،رشيد الرقابة اجلبائية على قطاع البنوك و املؤسسات املالية حلوكمة أعماهلا و نتائجها 
يالتطبيق على حالة اجلزائر ،( مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية 

) أكتوبر 21-20باس سطيف جامعة فرحات ع.كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري. واحلوكمة العاملية  
2 - وهلي بوعالم،حنو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة اجلبائية من آثار األزمة املالية حالة اجلزائر،( مداخلة 

كلية العلوم االقتصادية و . مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية
)  أكتوبر 21-20جامعة فرحات عباس سطيف .علوم التسيري  

  
:القوانني  –د     

. 2015.املديرية العامة للضرائب.وزارة املالية.اجلبائية اإلجراءاتقانون   -  1  
2015املديرية العامة للضرائب .وزارة املالية .قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة -  2   
ة لالدارة اجلبائية و املتضمن تنظيم املصاحل اخلارجي 1991املؤرخ يف فرباير  60-91املرسوم التنفيذي رقم  -  3

                                      9العدد . 1991فرباير  27اجلريدة الرمسية املؤرخة يف .منه 12املادة  صالحياا
م املتضمن 18/09/2006ه املوافق ل  1427شعبان  25املؤرخ يف  327-06املرسوم التنفيذي رقم  - 4   
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ه 1427رمضان  1اجلريدة الرمسية املؤرخة يف .منه  03اجلبائية وصالحياا املادة  لإلدارةتنظيم املصاحل اخلارجية 
                                                                             .59العدد .م 2006/  24/09املوافق ل 

. 2010منشورات.املديرية العامة للضرائب.يةوزارة املال.ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة - 5              

:بالغة الفرنسية  :ثانيا  

:الكتب  –أ   

- 1   Ahmed hamini -l’audit comptable et financier –édition berti 
.Algérie.2001. 

-2 Andrée barilari et robert prapé .lexique fiscal.2émé édition.paris 1992. 

3- Jean clande martinez.la froud fiscale.paris.1984. 

4-Michel Bouvier-Marie Charistine –l’administration  fiscale  en France 
(puf.1988). 

5-  Pierre beltrame –la fiscalité en France- hachette livre 6 émé .édition 
.paris.france.1998 
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األعمال برقم التصريح:  01 رقم امللحق  
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  IRGالتصريح السنوي باملداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل :02امللحق رقم 
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املعلوماتوثيقة طلب :  03امللحق رقم   

 



 المالحق
 

87 
 

وثيقة طلب التربيرات و التوضيحات  :  04امللحق رقم 
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 األجور و الرواتب من املتأتية باملداخيل التصريح:  05 رقم امللحق
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 بطاقة تلخيصية عن عملية التحقيق يف احملاسبة :  06 امللحق رقم
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بطاقة اية التحقيق يف احملاسبة :  07امللحق رقم   
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منوذج إشعار حمضر املعاينة :  08امللحق رقم   

 


