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Abstract 

The fiscal administration possesses a number of powers, which is known as the fiscal 

authority, which gives it the ability to monitor the validity of written declarations, and taxes 

paid by taxpayers. 

In order to carry out control operations, the Algerian legislator developed a set of legal and 

regulatory texts, to control and suppress tax evasion and fraud, and to ensure a fair 

distribution of the tax burden among individuals according to their contributing ability. 

fiscal administration. 
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 الّرقابة الجبائية )دراسة مقارنة(

 

 بوخروبة كلثوم
 الجزائر، 1جامعة الجزائر ،  .د

 

 الملخص

الجبائية جملة من الّسلطات وهو ما يعرف بالسلطة الجبائية، تُخول لها إمكانية مراقبة صحة التصريحات  داة لك اإلتمت

 .المكتتبة، والضرائب المسدّد  من قبل المكلفين بالضريبة

وقمع  ومن أجل القيام بعمليات الّرقابة، وضع المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، لضبط

عمليات الغش والتهرب الضريبي، وضمان توزيع ُمنصف للعبء الجبائي بين االفراد بحسب قدةتهم التساهمية، ومن بين 

  .الجبائية داة هذه النصوص نجد دليل التحقيق في المحاسبة، الذي يعتبر اإلطاة النظري الذي يعتمده أعوان اإل

 .الضريبة، الغش والتهرب الضريبيالجبائية، السلطة الجبائية، المكلفين ب داة اإل: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

تعتبر الضرائب على مختلف أشكالها من أهم إيرادات الميزانية العمومية، لذلك تعمل الدول على وضع أنظمة جبائية 

 متينة تضمن لها تمويل ميزانياتها بما يسمح لها باإلنفاق على مختلف أنشطتها، ويمثل المكلفون بالضريبة محوة اهتمام

الدولة بصفتهم المصدة الذي يخلق اإليرادات الجبائية مع العلم أن هناك تضاةب بين ةغبة الدولة في تحصيل أكبر قدة 

ممكن من المبالغ وةغبة المكلفين في دفع أقل قدة ممكن، ومن أجل تقليص الهو  بين الطرفين فإن الدولة تعمل على وضع 

 .ذه التشريعات بآليات تضمن الرقابة على التطبيق الفعال لهذه التشريعاتتشريعات توازن بين مصالح كل منهما وتزود ه

ويعتبر النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي، بحيث يمنح الحرية الكاملة للمكلفين بالضريبة في تقديم التصريح 

واء عن حسن النية أو سوء بمداخيلهم، لذا تعد الرقابة على هذه التصريحات الزمة، ألنها قد تكون غير صحيحة وخاطئة س

 .النية بهدف تحقيق الجود 

وتمثل الرقابة الجبائية الوجه المغاير للنظام التصريحي، حيث يتم حساب الضريبة انطالقا من التصريحات التي 

  .يتكتبها المكلفون بالضريبة بناءا على العناصر التي يقرةون اعتمادها

ضريبي أصبحت تهدد اقتصاديات مختلف الدول في تحايل المكلفين والجدير بالذكر أن ظاهر  الغش والتهرب ال

الجبائية مستخدمين في ذلك طرق وأساليب سواء كان ذلك بطريقة مشروعة )التهرب الضريبي(، أو  داة بالضريبة على اإل

اعية التي تسعى بطريقة غير مشروعة )الغش الضريبي(، فهذايحول دون تحقيق الدولة ألهداف سياستها االقتصادية واالجتم

لمعالجة هذه الظاهر  بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية عن طريق الرقابة الجبائية التي من خاللها يتم كشف 

كل اإلغفال والتجاوزات التي يمكن أن يستعملها المكلف وإدةاك األسباب الحقيقية التي أدت إلى انعكاسات سلبية على 

خاةجي، إضافة إلى أن الرقابة الجبائية لوحدها غير كافية للقضاء على الظاهر  و لذلك يجب على االقتصاد الوطني وال

الدولة اتخاذ التدابير و اإلجراءات التنظيمية و التشريعية بتدعيم آليات الرقابة الجبائية في مكافحة الغش و التهرب 

 .الضريبي

 :حو التاليومن خالل ما سبق طرحه يمكن إبراز اإلشكالية على الن

نظرا لوجود تهرب ضريبي يعاني منه اقتصاد الجزائر، وكدا بعض دول المغرب العربي، ماهي اليات الرقابة 

 لمكافحة المشاكل الضريبية؟

اتبعت في هذه الدةاسة على المنهج الوصفي والتحليلي بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها، و 

البحث بغرض فهم اإلطاة النظري و ةبطه بالجانب التطبيقي أماعن األدوات التي تم  تحليلها و وصف وتشخيص ظاهر 

 :االستعانة بها في الدةاسة تتمثل في

 القوانين و التشريعات الضريبية المتعلقة بالرقابة الجبائية؛-

  .بائية الصادة  عن مفتشية الضرائباإلحصاءات الخاصة بنتائج الرقابة الج-

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume  4, Issue 3, June 2022 

 

155  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

  :األهمية

تكمن أهمية الموضوع في معالجة ظاهر  حّساسة ومضر  باقتصاد الجزائر واقتصاديات دول المغرب العربي )تونس،  -

الجزائر، المغرب(، متمثلة في التهرب الضريبي، وهذه الظاهر  االقتصادية تمس معظم االقتصاديات الحديثة، كما أن 

 .دوةا فعاال في نجاح المؤسسة على المستوى الجزئيالتحكم الجيد في الجباية من طرف مسير المؤسسة يعلب 

 .تتجلى أهمية البحث في أهمية الرقابة الجبائية كأحد األدوات الفعالة في مكافحة الغش والتهرب الضريبي -

  :األهداف

لخزينة العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زياد  إيرادات ا موالتهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على األ -

 .المتاحة لإلنفاق موالالعمومية بالتالي زياد  األ

تبيان ظاهر  التهرب الضريبي التي يعاني منها اقتصاد الجزائر واقتصاديات دول المغرب العربي وطرق مكافحتها، عن  -

 .طريق الرقابة الجبائية

بابها و بالتالي اتخاذ القراةات المناسبة في المعرفة و اإللمام بأس داة تحديد االنحرافات و كشف األخطاء يساعد اإل -

 .لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك

 كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها. -
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 الضريبية في دول المغرب العربي لاألول: المشاكالمبحث 

أهم أدا   في ظل العالقات الدولية االقتصادية وبُغية تجسيد وتحقيق االهداف االقتصادية تم استخدام الضريبة بصفتها

وتحسين مستوى  موالمن أدوات السياسة االقتصادية، ولقد ساهمت فعالً في استقطاب التكنولوجيا وزياد  حركة ةؤوس األ

 الميزان التجاةي.

لكن في اآلونة االخير  ومع العولمة االقتصادية التي تميزت على وجه الخصوص باتساع حجم المبادالت في 

ساهم بشكل كبير بتأثر السياسة الضريبية للعديد من الدول، باالضافة الى بروز العديد من  التجاة  الدولية، االمر الذي

المشاكل الضريبية الدولية كإشكالية االزدواج الضريبي الدولي الكتولد  من فرض السياد  الضريبية لكل دولة أثناء عملية 

قد تنشأ في بعض الدول نتيجة انتمائهم لتكتل اقتصادي االخضاع، دون أن ننسى مشكلة المنافسة الضريبية الُمضّر ، التي 

، أّما عن المشكل الكاةثي والمتمثل في اتساع ةقعة الغش والتهرب الضريبي الدولي ، والذي أثر بشكل كبير على معيّن

 تيين.الخزائن العمومية للدول، كل هذا سنتطرق اليه مفصال في المطلبين اآل

 

 ي الدولياالزدواج الضريبالمطلب األول: 

نقول بأنّه حدث ازدواج ضريبي إذا تّم فرض الضريبة على المكلف لمرتين أو أكثر، ولنفس المد  الزمنية وعلى 

نفس الوعاء الضريبي، حيث تتم عملية التسديد من طرف المكلف الخاضع الداةتين ضريبيتين أو أكثر، وقد يحدث 

 االزدواج الضريبي داخل الدولة أو حتى خاةج نطاقها.

والجدير بالذكر فإن هذه االشكالية تسعى الدول دائًما لتفاديها ومواجهتها، ففي داخل الدولة االمر يبدو بسيًطا نوًعا 

ما، ألّن حدوث االزدواج يكون بسبب غموض أو لبس في القوانين الضريبية المعمول بها أو بسبب أخطاء إداةية، غير أّن 

 ل اضافة نصوص توضيحية أو اصداة قوانين ضريبية أخرى.المشرع دائًما يحاول تفادي ذلك من خال

أّما إذا كان األمر يتعلّق بازدواج ضريبي دولي يخص مجموعة من الدول فإّن هذه االخير  تلجأ إلى ابرام اتفاقيات 

الناحية جبائية من أجل تفادي الوقوع في هذا االشكال، ويوجد شكلين من االزدواج الضريبي وهذا حسب وجهة النظر، فمن 

القانونية نجد االزدواج الضريبي القانوني، إذا تم اخضاع المكلف على نفس الوعاء في دولتين أو أكثر، كما هو الحال حين 

يكون لشخص محل اقامة دولتين فيتعرض الى اخضاع كافة مداخيله وأةقام أعماله المحققة للضرائب والسوم في الدولتين 

يبية وعليه سوف يتعرض هذا الشخص من دون شك الى ازدواج ضريبي دولي وعلى بافتراض تطبيق مبدأ الساد  الضر

. أو في حالة شخص مقيم بدولة وله مداخيل من دولة اخرى، حيث عاد  ما تسعى بعض الدول الى اخضاع نفس الوعاء

يها، واالساس المعتمد المداخيل الناتجة على مستوى اقليمها للضريبة حتى ولو كانت لفائد  أشخاص غير مقيمين جبائيا ف

 كون هذا الدخل حقق بواسطة استعمال الهياكل والخدمات العمومية المحلية لتلك الدول.

اخضاع شخصين مختلفين نجد االزدواج الضريبي االقتصادي، الذي يحدث في حالة ما اذا  ومن الناحية االقتصادية

 اء الضريبي وفي أكثر من دولة.لنفس الضريبة او ضرائب مشابهة مرتين او أكثر وعلى نفس الوع

والجدير بالذكر أنّه على عكس االزدواج الضريبي القانوني، فغنذ االزدواج الضريبي االقتصادي ال يشترط وحد  

المكلف بالضريبة، حيث تدفع الضريبة من طرف مكلفين مختلفين على نفس االساس الضريبي، وعلى سبيل المثال أذا 

)أ( أسهم شركة مقرها االجتماعي في الدولة )ب(، فإّن االةباح الموزعة التي سيحصل عليها اشترى شخص مقيم في دولة 

مته، في حين تخضع تلك االةباح هذا المساهم ستخضع للضريبة على القيم المنقولة في الدولة )أ( باعتباةها دولة اقا

لمساهم من االةباح قد خضع للضريبة الموزعة للضريبة على اةباح الشركات في الدولة )ب(، وعليه فيكون نصيب ا

مرتين االولى كأةباح شركة في الدولة )ب( والثانية كأةباح أسهم في الدولة )أ(، وبالرغم من وجود عنصرين )الشركة 

والمساهم( ساهما في تركيبة الضريبة، إالّ أّن المساهم هو من تحّمل عبء الضريبتين فهنا نقول بأنه حدث ازدواج ضريبي 

 ( 136. ص1984تصادي)أحمد يونس البطريق. دولي اق

 

 التهرب الضريبي الدوليالمطلب الثاني: 

والتي ال  الجبائية في استغالل المكلف للثغرات و النقائص الموجود  في التشريعات التهرب الضريبي تتجلي صوة  

 .تكاد تخلوا منها و تكون في الغالب من قبل عدم إحكام الصياغة أو نقص فيالتشريع

. بن صغير عبد المؤمن )بأنه: "محاولة التخلص من الضريبة في حدود القانون" WARGIRESZقد عرفهو 

 ذلك من خالل سلسلة اإلعفاءات و التخفيضات الدائمة أو المؤقتة و التي تمس فروع إنتاجية أو و يتجلى(  103ص .2013

تمكن للمكلف من  ثغرات في التشريع الضريبيقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية...الخ، فهو يستند إلى استغالل 

بأنه" مخالفة  Luciennechكما عرفه االقتصادي(، 3ص .  2015. جانفي مهداوي عبد القادة) التملص من الضريبة

 .(.Luciennehl. 1984. p23) الضريبة وتخفيض قاعد  الوعاء الضريبي" القانون الجبائي بهدف التخلص من فرض

هذا االنتهاك أم غير  كان نطاق الغش الضريبي فيصرفه إلى كل انتهاك مباشر للقانون إةادياغير أن البعض يوسع 

للتخفيف من العبء الضريبي باستخدام  قصد عن إةادي وينصرف هذا الغش إلى التصرف الذي تتجه فيه إةاد  المكلف

 .الضريبة الحقيقيالحقيقي الذي يمثل وعاء  دخله طرق غير مشروعة أو احتيالية بهدف إخفاء

الضريبي الدولي تكون  وبمقاةنة سريعة تبين كل من التهرب الضريبي على المستوى الدولي، و يتضح أن التهرب

هذا الهدف بسبل مشروعة، فالمكلف هنا يماةس  فيه إةاد  المكلف متجهة نحو تحقيق العبءالضريبي يملك من أجل تحقيق
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مشروعا بالنسبة له و بالتالي فال يوقع عليه أي عقوبة أو جزاء و بعباة   ليحقق هدفاحقا من حقوقه القانونية و االقتصادية 

 لعنصر المعنوي دون العنصر الماديالضريبي الدول على أحد عناصر الغش الضريبي و هو ا موجز  ينطوي التهرب

 (.13. ص 2008. سوزي عدلي ناشد)

بي الدولي غير أنه يوجد اتفاق في كون التهرب الضريبي وقد تختلف وجهات النظر في تحديد مفهوم التهرب الضري

الدولي هو قيام المكلفين بتجنب الخضوع للضرائب في الدول التي تمتاز بضغط ضريبي جد مرتفع، وآدائها في دول أخف 

ضغًطا، وهذا السلوك ال يتم بالضروة  بطرق غير مشروعة، بل يمكن أن يكون مشروعا خاصة في ظل وجود دول تسعى 

ة، عن طريق االمتيازات الجبائية الُمغرية التي تقدمها للمستثمرين جنبياأل موالمن خالل تشريعاتها الى جذب ةؤوس األ

 والتي يصطلح عليها بالجنات الضريبية.الدوليين 

أّما إن كان التهرب الضريبي غير مشروع وهو ما يطلق عليه بالغش الضريبي، والذي يقصد به تهرب مقصود من 

لمكلفين نتيجة مخالفتهم الصريحة للتشريعات الضريبية لتفادي الضرائب والرسوم المستحقة عليهم )حميد  بوزيد . طرف ا

 .( 40. ص2007
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 ليات الرقابة لمكافحة المشاكل الضريبية في دول المغرب العربيآ المبحث الثاني:

ظاهر  التهرب الضريبي،  من للحد ناجعةأن يكون وسيلة  لهو فعال  صاةم ضريبي إداةي عصري نظامن وجود إ

، كما أّن و عادلة إلى ضريبة مجحفة و سيئة ألن الجهاز الضريبي غير الكفء باستطاعته تحويل ضريبة موضوعية

األفراد في الخاةج و ذلك  أموال اإلطالع على :يمثلدوة التعاون الدول في مكافحة التهرب الجبائي في إجراءات عديد  منها

عقد االتفاقيات الدولية الخاصة ، اضافة الى و اإلةادات المحققة في الخاةج تقديم تصريحاتهم المتعلقة المداخيلبحثهم على 

تحصيل الضرائب  لتسهيل الجاةية المفتوحة لدى البنوك، و ذلك بالحسابات بتبادل المعلومات الضريبية و خاصة التي تتعلق

 .المستحقة و فرض العقوبات

، و فرض العقوبات الضريبية و فهم المعامالت التي تتم عبر شبكة االنترنت مع سن التشريعاتالحرص على تتبع و 

 يمس التشريع الضريبي. تعديل ترقية وسائل االتصال الحديثة كموقع واب للمديرية العامة للضرائب و تحيينه عند كلو

 

 األسباب الرئيسية إلجراء عمليات الرقابة الجبائيةالمطلب األول: 

و التي تساهم  الخدمات و المعلومات التي تقدمها وذلك عن طريقالضريبية  داة لإل اساسيالرقابة الجبائية دوةا ل

 :حيوي في زياد  الفعالية و األداء و يمكن تحديدها في النقاط التاليةكبير وبشكل 

الجبائية  داة يساعد اإل مول بها مماالمع تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه إلى أوجه النقص و الخلل في التشريعات-

 على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية؛

 وتقسيم آثاةها؛ الجبائية في المعرفة و اإللمام بأسبابها داة تحديد االنحرافات و كشف األخطاء يساعد اإل-

 تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد اإلحصائيات مثل نسب التهرب الضريبي.-

 من كل ضياع بأي حمايتها رقة أيالعامة من التالعب و السّ  موالجبائية إلى المحافظة على األحيث تهدف الرقابة ال

المتاحة لإلنفاق العام مما  موالزياد  األ وبالتالي شكل من األشكال و هذا لضمان دخول اإلةادات أكبر للخزينة العمومية

هداف االقتصادية للرقابة الجبائية موجود  ضمن العالقة األ للمجتمع إذ أن إلى زياد  مستوى الرفاهية االقتصادية يؤدي

 والجباية. المركبة بين االقتصاد

على حقوق  والحفاظ هناك عد  أسباب دعت إلى ضروة  إيجاد نظام ةقابي يقوم بمراقبة تصريحات المكلفين

 في سببين ةئيسين:الخزينة العمومية و مراقبة تنفيذ التشريعات الجبائية، و نلخصها 

بما أن األنظمة  حرية المكلف بالضريبة في التصريح بمداخيلهإّن الرقابة كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية:  -1

من خالل تقديم المعلومات المتعلقة  ، وذلكنفسه الجبائية الحديثة أنظمة تصريحية تسمح للمكلف بالتصريح بمداخيله من تلقاء

و يفترض أنها صحيحة ما لم يثبت العكس،  ،لتحديد الوعاء الضريبي باةها أساسباعت ،الضرائب داة بنشاطه و مداخيله إل

 طابقتها لما هو موجود في الحقيقةالجبائية لمراقبة هذه التصريحات للتأكد من صحتهاو م كالتأكد من ذلك وجدت الرقابة

(Ahled Hanini. 2001, p30)  

يلجأ  الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي: الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة الغش الضريبي - 2

غير شرعية، لذلك فإن عملية  و مشروعية بعض المكلفين بالضريبة إلى التخلص أو تخفيض العبء الضريبي بأساليب

قانونية من بينها باعتباةها صاحبة السلطة، و ذلك بطريقة  الجبائية داة مكافحة هذه المماةسات التدليسية، من أولويات اإل

 ضروةية لمكافحة ظاهر  التهرب الضريبي و وسيلة ضمان مصلحة الخزينة العمومية. الرقابة الجبائية حيث تعد وسيلة

 

 أشكال الرقابة الجبائيةالمطلب الثاني: 

تصريحات من صحة و مصداقية ال الجبائية قصد التحقق داة الرقابة الجبائية هي مجموعة العمليات التي تقوم بها اإل

التي ترمي إلى التملص و التهرب من دفع الضريبة و  المكتتبة من طرف المكلفين، لغرض اكتشاف العمليات التدليسية

ومنطقية ذات هدف واضح و هو الوصول إلى كشف الغش و التدليس في الوثائق  تقويمها، و هي عباة  عن خطوات منظمة

 (. 13. ص 1988. القبيالتحمدي سليمان سميحات ) المؤسسة و الفواتير في

واإلجراءات التي تهدف إلى التحقق  من الناحية القانونية فقد عرفت الرقابة الجبائية على أنها مجموع العملياتأّما 

ومن خالل مقاةنتها بعناصر و معطيات خاةجية، و هذا الحق  من صحة و نزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكلف،

 ( .81. ص 2008. أكتوبر العثماني مصطفى) شريع الجبائيالت محفوظ بنصوص و مواد ذلك

تطبيق أحكام القوانين  الجبائية وحدها دون غيرها من اإلداةات الحكومية ال يكفي لتمكينها من داة إن مستوى اإل

 داة اإل المختلفة، يتطلب وجود تعاون وثيقبين المختلفة للضرائب على أكمل وجه، إذ أن المراجعة تتبع أوجه أنشطتهم

التجاة  و هذا من أجل تحقيق مردود أفضل، و ذلك من خالل إطالعها  ومديرية الجبائية و غيرها من اإلداةات كالجماةك

 مع باقي العالم في كل ما يتعلق بالتصدير و االسترداد التي يقوم بها المكلفون، و مراقبة حركة على المعامالت التجاةية

على التجاة و التي تخدم  إلى مديرية المنافسة و األسعاة عن طريق أعوانه بتدخالتهم العديةهم، و كذا بالنسبة أموالةؤوس 

 .ومحاولة القضاء عليها بطريقة أو بأخرى للمصالح الجبائية في الكشف عن ظاهر  التهرب

ذلك  وفي هذا الصدد وضعت سياسة منسجمة تقوم على التنسيق بين اإلداةات المعنية)ضرائب،جماةك، تجاة ( و

والجهوي و المحلي و المكلفة مباشر  بتطبيق برنامج  بتأسيس لجان التنسيق بين اإلداةات الثالث على المستوى المركزي

 .والمماةسات المشبوهة مكافحة الغش و التهرب الضريبي
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اتب، بناءا على الجبائية على مستوى المك داة وتتمثل في الرقابة التي يقوم بها اعوان اإلالرقابة الداخلية:  -أوال

الوثائق التي بحوزتهم ومفتشية الضرائب هي المصلحة المكلفة بمباشر  هذا النوع من الرقابة دوةيا وألهداف مسطر  مسبقا 

ويمكن أن تكون ةقابة شكلية وذلك عن طريق الفحص الشكلي للعناصر المصرح بها وتسوية االخطاء ان وجدت. أو ةقابة 

، وذلك من أجل التوصل الى مراقبة االةقام والمبالغ المصرح بها، مجمل التصريحات المهنية على الوثائق والتي تكون على

والوثائق والمعلومات التي في حوز  المصلحة، والتي يتم استكمالها في حال النقصان بطلبات استيضاح أو طلبات تبرير 

 تطلب من المكلفين.

التي تتطلب اجراء ومعاينات خاةج المكتب، ويتم هذا النوع من الرقابة ويقصد بها الرقابة الرقابة الخارجية:  -ثانيا  

 دائًما وفق برمجة سنوية وتكتسي شكلين هما:

يعتبر التحقيق المحاسبي من بين أهم الطرق التي تسند حيث  :التحقيق المحاسبي في الكشف عن التهرب الضريبي

. بشرى عبد الغني) المحاسبية رب الضريبي الناتج عن التالعباتهللكشف عن الت إليها الرقابة الجبائية و األكثر نجاعة

 (125. ص2009-1999

يعد التحقيق تحقيقا محاسبيا مصوبا إذا اقتصر التحقيق المحاسبي على نوع أو عد   :التحقيق المصوب في المحاسبة

المحاسبية  أو المعطيات العمليات قادمة أو جزء منها، أو مجموعة منالضرائب أو شمل كل الفتر الغير المت من أنواع

 مجمل العمليات الرامية إلى المراقبة وبناءا على ذلك فيقصد بالتحقيق المحاسبي على أنه، لمتعلقة بفتر  تقل عن سنة جبائيةا

النظر عن طريقة حفظها  والتأكد من صحة التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة و فحص محاسبتهم بغض

 المعطيات الجبائية لمعرفة مدى مصداقيتها. انت بطريقة معلوماتية و التأكد من مطابقتها مع بعضحتى و لو ك

 

 خاتمة

ذلك  يبرز الجبائية، و داة اإل من خالل دةاستنا لهذا الموضوع اتضح لنا أن الرقابة الجبائية هي أدا  قانونية في يد

المكلفين بالضريبة، و اكتشاف كل األخطاء و  من طرف المقدمةصداقية التصريحات من خالل التحقيق و التأكيد من م  

بين الوسائل الردعية و الوقائية التي يمكن من خاللها وضع حد ولو نسبيا،  المناوةات، بهدف تصحيحها، فهي بذلك تعتبرمن

 ينتج عنه التقليل منضمان السترجاع المبالغ المتهرب منها، مما  الضريبي، كما أنها تشكل وسيلة والتهرب الغش لظاهر 

 .عجلة التنمية هذه الظاهر  لتزداد بذلك مواةد الدولة التي تمول بها الخزينة، و هذا ما يساعد بدوةهفي دفع

المجال تسهر على  ختصة فيمُ  ومن أجل تحقيق ذلك، فلقد أسند المشرع الجزائري مهمة القيام بهذه الرقابة ألجهز 

الحيات و السلطات تتجسد في كل من حق الصّ  جملة من المستويات، كما أقر لها كذلك تطبيق و تنفيذ إجراءاتها على جميع

وسلطة استدةاك األخطاء، فهي بذلك تسعى إلى حماية حقوق الخزينة  اإلطالع، سلطة الرقابة، سلطة المعاينة والحجز،

 .العمومية

الجبائية  داة اإل لضريبة فكان الزما علىلعدد الهائل للتصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بال ونظرا

طرفهم، بحيث يعتبر التحقيق المحاسبي و  استعمال عد  تحقيقات جبائية تمكنها من التصدي لكل التالعبات التيقد تصدة من

الجبائية التحقيق المصوب، من أهم الطرق التي تستند إليها الرقابة  و الشاملة، التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية

 التهرب الضريبي، إذ نجد أن األول يختص باألشخاص المعنويين، بينما الثاني يختص بالدخول الستدةاك مختلف حاالت

التحقيق المحاسبي و إنا  كثيرا عن األشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي أما الثالث فهو ال يختلف

باإلجراءات التحضيرية، التي تشمل البرمجة و  ودية، بحيث تنطلق هذه التحقيقاتوأكثر سرعة و مرد يمتاز بأقل شمولية

التحقيق، من خالل القيام بالفحوصاتوالمراقبة في عين المكان، للتأكد من  عملية جمع المعلومات، بعدها يتم الشروع في

إجراء  دون أو ريبة إما بإجراء تقويموصوال إلى التبليغ بالنتائج التي تقضي بتحديد أسس فرض الض التصريحات، مصداقية

 .م، ليتم بذلك إقفال عملية التحقيقيأي تقي

للرقابة، تختلف  الخاضع المكلف على الجبائية جزاءات داة إال أنه في حاالت اكتشاف أية مماةسة تدليسية، تسلط اإل

 .حسب دةجة و خطوة  المخالفة المرتكبةتسليطها  و التي يتم هذه الجزاءات من كونها جزاءات جبائية أو جزائية أو مهنية

النتائج التي حققها  وعليه فنجد أن الرقابة الجبائية تلعب دوةا إيجابيا في القضاء على هذه الظاهر ، ذلك بالنظر إلى

ة التصدي لبعض القضايا لكونها تعتبر أدا  حماي حتى و إن لم تساهم بصفة كلية في محاةبة هذه الظاهر  إال أنها تمكنت من

سواء على المستوى الوطني او على التحصيل الضريبي و في مكافحة الفساد،  العمومية كما أنها تلعبدوة في زياد  موالاأل

مكافحة الغش و التهرب الضريبي، كون أنها ال تخلوا  لكن بالرغم من ذلك فإنها ال تمتاز بفعالية مطلقة فيالصعيد الدولي، 

الجبائية، تفشي ظاهر  داة من فعاليتها، ذلك ةاجع لعد  عوامل منها: تهاون اإل و تحد من بعض السلبيات التي أثرت عليها

 الرشو ، غياب

 .العدالة الضريبية، فهي بذلك ال تستطيع تحقيق كل األهداف المرجو  منها

بات ذلك نتيجة صعو التهرب الضريبي على أةض الواقع، كما أنه ال يمكن إبراز دوة الرقابة في مكافحة الغش و

لقضايا الغش و التهرب الضريبي، نجد منها صعوبة  التصدي و تجعلها غير قادة  لوحده تعرقل عمل هيئات الرقابة الجبائية

 .البشرية و المادية، غموض و عدم استقراة التشريعات الجبائية...الخ جة و التنفيذ، و قصوة اإلمكانياتالبرم

إجراءات و تدابير  في اتخاذ دولة الجزائرية أن تساةعالزما على الومن أجل تحسين مستوى الرقابة الجبائية كان 

الهياكل المساعد  لعملية  من خالل تفعيل ذلك كافحة الغش و التهرب الضريبي،بهدف دعم و تطويرالرقابة الجبائية لم

 .خالجبائية و مختلف اإلداةات األخرى...ال داة اإل بين عيم التكامل و التنسيقالرقابة، و كذا تد
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 البحث نتائج

 :التالية بعد اإلحاطة و التعمق بمختلف جوانب الموضوع وعلى ضوء ما سبق تم الوصول إلى النتائج

 على القيمة المضافة من أهم  تعتبر الضرائب التالية: الضريبة على الدخل اإلجمالي و الرسم على النشاط المهني والرسم

 .الضرائب المعمول بها في الجزائر

 المرجو ؛ الرقابة الجبائية و األجهز  القائمة بها إال أنها لم تصل إلى تحقيق أهدافهاةغم أهمية 

 ومن ناحية أخرى حماية  دائر  الغش والتهرب تضييق تعتبر الرقابة الجبائية األدا  الردعية الوحيد  التي تسعى إلى

 الضريبية؛ داة المكلفبالضريبة من تعسف اإل

 في تبادل المعلومات من  الضريبية و مختلف اإلداةات و المؤسسات األخرى يلعب دوة فعال داة التنسيق التام بين اإل

 .حيث جمعها و استغاللها

 

 :االقتراحات و التوصيات

 :بعد استنتاج نتائج الدةاسة يمكن تقديم توصيات و االقتراحات التالية

 نشر الوعي الضريبي لدى أوساط المكلفين بالضريبة؛-

والتجهيزات و إنما تشمل أيضا الكفاءات  ئية عصرية تمتاز بالفعالية و المرونة ال تقتصر فقط على الهياكلجبا إداة إنشاء -

 اإلجراءات الجبائية؛ و الخبرات التي تساهم بدوةها بتبسيطو تسهيل

 باإلعالم اآللي؛ الجبائية داة اإل تزويد تعميم مراكز الضرائب و المراكز الجواةية للضرائب على كامل التراب الوطني مع-

أو دولية خاصة اإلداةات  تشجيع التنسيق بين مختلف اإلداةات و الهيئات من أجل تبادل المعلومات سواءكانت وطنية-

مركزها عبر كل القطر الوطني، بما فيه  و تدعيم )الضريبة، الجماةك، التجاة ، البنوك( و تعزيز مركزها الحساسة

 الضريبي؛ هربالت المراكز الحدودية لقمع ظاهر 

 الجبائية و المكلفين؛ داة تحسين العالقة بين اإل-

مكافآت بهدف  امتيازات و مكافحة الفساد اإلداةي خاصة ما يتعلق بالرشو ، و ذلك بمراجعة أجوة الموظفين و توفير-

 العمل و إبعادهم عن كل اإلغراءات؛على  تشجيعه

ضروة  أداء  تحثهم على ، و ذلك بتقرير جزاءات قاسية و ةدعيةإعاد  النظر في الجزاءات المقرة  على المتهربين-

 .المجال الجبائي لضمان السير الحسن إلجراءات المتابعة التزاماتهم الجبائية، كما تقترح كذلك إنشاء محاكم مختصة في

 

 :آفاق البحث

 :من خالل هذا البحث أن يكون منطلقا لبحوث أخرى في المستقبل مثل

 الجبائية في تشجيع االستثماة؛دوة الرقابة -

 دوة الرقابة الجبائية في تمويل الخزينة العمومية.-
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