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 التهرب الجبائي كأحد مظاهر الفساد االقتصادي
 

 
 عجالن العياشي أ.   ولهي بىعالم   أ. 

 كلية العلىم االقتصادية وعلىم التسيير والعلىم التجارية 

  جامعة محمد بىضياف بالمسيلة
 

 : ملخص
تتطرق هذه الدراسة إلى ظاهرة التهرب الجبابً 

بالفساد االقتصادي ، كإحدى المظاهر المرتبطة 
 وذلك من خالل المحاور التالٌة :

 الفساد وظاهرة استغالل الوظٌفة العامة . -
 الطرق، التهرب الجبابً )المفهوم، اآلثار،-

 المجاالت.
 .إستراتجٌة مكافحة الفساد والتهرب الجبابً-

Résumé 

    Cette étude traite la fraude fiscale 

comme un phénomène relatif de la 

corruption .A cet effet notre analyse va se 

baser sur trois axes : 

- la corruption et l' abus du pouvoir.  

- la fraude fiscale (définitions effets; 

méthodes ; domaines)     

- la stratégie de la lutte contre la 

corruption et  la fraude fiscal. 

 دـــــهٌتم
لقد أصبح التهرب الجبابى من أكثر المشاكل المعقدة بالنسبة لالقتصاد السٌاسً لإلصالح، وقد 

من أجل التؤثٌر على صناع القرار ومن   الوظابف العامة ارتبط فً بعض جوانبه بظاهرة االستحواذ على
ٌكاد ٌنطبق هذا على كل ثم عرقلة األداء المتمٌز للسٌاسات الحكومٌة من حٌث التنفٌذ والفعالٌة، و

 اقتصادٌات الدول النامٌة.
وما فتا ٌتزاٌد بالرغم من سٌاسة اإلصالح الجبابً  غٌر مسبوقة مستوٌات الجبابًبلغ التهرب لقد 

المنتهجة منذ أوابل التسعٌنات، وتعاظم خطره فً ظل التحوالت المتسارعة لالقتصاد العالمً، وخصوصا 
عامالت اإللكترونٌة،  ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري تحلٌل ما تعلق منها بمختلف أوجه الم

غسٌل كعالقة ببعض ظواهر الفساد األخرى،  من  ودراسة هذه الظاهرة من حٌث المفهوم واآلثار لما لها 
 األموال.

معوقا لألداء المتمٌز  هباعتبار م التهرب الجبابً وأسبابهوانطالقا مما سبق سوف نبرز مفهو
 من خالل ، وذلكتهوإزال تهومحاولة رسم استراتٌجٌة لمكافح هلجبابٌة وصوال إلى رصد آثارللسٌاسات ا

 المحاور التالٌة :

 . استغالل الوظٌفة العامةالفساد وظاهرة -أوال
  .االقتصادي الفساد مظاهر التهرب الجبائً كأحد -ثانٌا 
 .التهرب الجبائً الفساد و إستراتٌجٌة مكافحة-ثالثا

 
 استغالل ا لوظٌفة العامةساد وظاهرة الف-أوال 
 تعرٌف الفساد :-1

سوء استخدام السلطة العامة من أجل  بؤنه" الدكتور عوف محمود الكفراوي الفساد  فٌعر
تحقٌق ربح شخصً بسبب ضٌاع وتعطٌل برامج التنمٌة االقتصادٌة، كما ٌمكن القول بؤن الرشوة 
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لعامة أو الشخص المانح وٌضر بالمصلحة ا هً ما ٌقدم لموظف ٌتخذ إجراءات ٌستفٌد منها
 .(1)بالجهة التً ٌعمل فٌها "

ظاهرة سلوكٌة ناتجة عن التفاعل ما بٌن الحكومة  بؤنه:"   Rose Akermanوٌعرفه 

" استخدام الوظٌفة العمومٌة لتحقٌق مكاسب  بؤنه :  Ann .M.Foriniٌعرفه و (2)والسوق."

 .(3)شخصٌة" 

الفساد الصغٌر والفساد الكبٌر ، فا لفساد الصغٌر فهو وضع الٌد  وهناك نوعان من الفساد، 
على المال العام والحصول على مواقع متقدمة لألبناء واألصهار واألقارب فً الجهاز الوظٌفً 
وفً قطاع األعمال العام والخاص ،أما الفساد الكبٌر فهو مرتبط بالصفقات الكبرى فً عالم 

حصول على التوكٌالت التجارٌة للشركات الدولٌة المتعددة المقاوالت وتجارة السالح وال
 . (4)الجنسٌات

 أن ظاهرة الفساد تتمٌز بما ٌلً:  إلىومن خالل هذه التعارٌف نخلص 

 . ظاهرة سلوكٌة مرتبطة بالسلوك العام لألفراد والمإسسات 

  إلى المال العام. األولىظاهرة تسًء بالدرجة 

 ارها االقتصادٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة.ظاهرة تتمٌز بتعدد مظاهرها وأث 

 .ظاهرة تمارس فً الخفاء أكثر منه فً العلن 

  
إال أن هناك من ٌربط الفساد بدرجة احتكار القرار وحرٌة التصرف والمساءلة ، باعتبار 
أن هناك عالقة طردٌة ما بٌن الفساد ودرجة احتكار القرار من جهة ن وعالقة عكسٌة مع درجة 

 :(5)ٌمكن التعبٌر عنها بالعالقة التالٌة المساءلة 

 المساءلة –الفساد = درجة احتكار القرار+حرٌة التصرف  

 أسباب حدوث الفساد :  -2

إن الفساد واستغالل الموظف للسلطة الممنوحة له للحصول على عابد غٌر مشروع 
على  إثرت ٌة بدرجةظاهرة منتشرة فً كل دول العالم، غٌر أن حجمها ٌزداد أكثر فً البالد النام

 باأسبا نجد نتشار الفساد واتساع دابرتها عوامل مالتطور السٌاسً واالقتصادي، ولعل من أه
 من أهمها : ةعدٌد

 .و األعمال‘ األنشطةواحتكارها للعدٌد من بعملٌات التنمٌة  وقٌامها الدولةتوسٌع دور  -
تً تنظم أداء الخدمات واألعمال العامة عدم استكمال القوانٌن الضابطة ونظم الرقابة الجٌدة ال - 

 فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة.
 دم فعالٌتها لصٌانة المال العام.أنظمة الرقابة وع ضعف -
 عدم تغطٌه كل قطاعات االقتصاد الوطنً. -
االبتزاز مقابل التنازل عن حقوق الدولة أو تؤجٌلها لصالح من ٌعمل لحسابه واالستٌالء منه على  -

 ابل بصفة مستمرة.مق
 . ارتكاب الممارسات غٌر القانونٌة اتجاه المال العام -
 خلق مجاال للشك فً مصداقٌة اإلدارة العامة. - 
 عدم كفاٌة الوسابل القانونٌة والمادٌة الالزمة لفعالٌة الرقابة. -
 .  بطء وتعقد اجراءت  التقاضً وعدم وجود استقاللٌة واضحة للنظام القضابً -
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د النظام المصرفً والبنكً وتدهور خدماته وغموض عملٌات التموٌل واإلقراض تعق -
 .  نللمستثمرٌ
انعدام الثقافة المجتمعٌة والمدنٌة وانحصار القٌم األخالقٌة االٌجابٌة )المصداقٌة ،الثقة ،األمانة  -

 .،الرقابة الذاتٌة  ( 
 .عام تطور آلٌات الجرٌمة االقتصادٌة والمالٌة ونهب المال ال -
 . غٌاب النزاهة اإلدارٌة وعدم حٌاد اإلدارة وخضوعها للتدخالت الفوقٌة المختلفة -
 .المنظومة التربوٌة والتكوٌنٌة وغٌاب آلٌات المنافسة غً التاطٌر والتكوٌن ضعف   -
انعدام العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخول والثروة تدهور القدرة الشرابٌة وغٌاب محفزات  -
  . لمشروعالكسب 

العشوابً والفوضوي  دعدم ضبط السوق الوطنٌة ومحدودٌة تلبٌة الحاجات المتعددة واالستٌرا -
 .للسلع والخدمات 

 
 :الوظٌفة العامة استغاللظاهرة  -3

: إن االستحواذ ٌعنً انتزاع الرٌع من االقتصاد وتوجٌه  الوظٌفة العامة استغاللمفهوم  -أ
من أجل خلق فرص  للموظفٌنستعمال السلطة التقدٌرٌة الممنوحة ا من خالل،المتنفذٌن لمصلحة

الرشاوى، وهو شكل من أشكال الفساد ٌصٌب حالٌا االقتصادٌات التً تمر العموالت و انتزاع
بمرحلة االنتقال ولقد أصبح من أكثر المشاكل المعقدة بالنسبة لالقتصاد السٌاسً لإلصالح ولذلك 

لتً تبذلها الشركات لصٌاغة القوانٌن والسٌاسات واللوابح الخاصة ٌعرفه البعض"...بؤنه الجهود ا
بالدولة بما ٌتفق ومصالحها الخاصة عن طرٌق تقدٌم مكاسب خاصة غٌر مشروعة للموظفٌن 

 .(6)العمومٌٌن"

 
 :الوظٌفة العامة استغاللقٌاس -ب

الها عن هناك مإشر ٌعتمد على الشركات التً تتؤثر مباشرة إلى حد كبٌر فً أرقام أعم
طرٌق المدفوعات التً ٌدفعها القطاع الخاص للموظفٌن العمومٌٌن من أجل التؤثٌر على عملٌة 
صنع القرار فً البرلمان، الجهاز التنفٌذي، المحاكم المدنٌة، البنك المركزي، األحزاب السٌاسٌة ، 

ان التً أجرت بصورة منتظمة فً البلد منخفضاٌكون  استغالل الوظٌفة العامةوالواقع أن مإشر 
 المرتبطة بالمستوٌات العالٌة من الحرٌات المدنٌة. و إصالحات اقتصادٌة أكثر عمقا

ولقد أشارت الدراسات أن الرشاوى اإلدارٌة تحقق للشركات مكاسب ملموسة قلٌلة على 
ٌمكن أن ٌحقق مكاسب كبٌرة فً سٌاقات  على الوظٌفة العامة العكس تماما حٌث أن االستحواذ 

 عدٌدة.
اقتصاد ما فً فخ االستحواذ، فإن  بؤنه فً حالة وقوع دلتأن الدراسات والبٌانات قد 

التً  الشركات المتعددة الجنسٌاتاالستثمار األجنبً المباشر ٌمكن أن ٌفاقم المشكلة، ولذلك فإن 
توجد مقارها الربٌسٌة فً الخارج والمنخرطة فً هذا النوع من االستثمار تقدم رشاوى 

صورة أكبر من تلك المقدمة من الشركات المحلٌة، إضافة إلى ذلك فإننا نجد أن وعموالت ب
وٌخلق صعوبات  ، ٌعوق االستثمار الخاص سواء األجنبً أو المحلً استغالل الوظٌفة العامة 

إلشارة فقط، بٌنت دراسة قام بها البنك  وتطورها أمام نشوء المإسسات الصغٌرة والمتوسطة
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صاء على صورة الجزابر لدى مإسسات فرنسٌة وإسبانٌة وإٌطالٌة حول الدولً على شكل استق
 عوامل الجاذبٌة لالستثمارات 

 وجاءت الدراسة فً الجدول التالً:
 ( : عوامل الجاذبٌة لالستثمارات.11الجدول رقم )

 عوامل الجاذبٌة رأي إٌجابً إٌجابٌة أكثررأي 

 سهولة السوق الوطنٌة وحجمها  + + +

 لدخول المادٌةسهولة ا + 

 سعر الٌد العاملة  + + +

 القرب من وحدات إنتاج أخرى  + +

 التحرٌض على االستثمار + 

 نوعٌة الٌد العاملة + 

 النظام المصرفً  + +

 السٌاسة إزاء المستثمرٌن  + +

 القرابة الثقافٌة  + +

 األمن العام والجرٌمة المنظمة والمافٌا + 

 ًسٌر النظام القضاب  

 نزاهة اإلدارة   
 .55، ص 2113المصدر : عبد اللطٌف بن أشنهو ، الجزائر الٌوم     

والمالحظ من خالل هذا الجدول أن هذه الدراسة لم تصل بعد إلى الرأي حول سٌر النظام 
القضابً ونزاهة اإلدارة، فً حٌن أن األمن العام والجرٌمة المنظمة والمافٌا فقد كان الرأي حولها 

 ابٌا ولٌس أكثر إٌجابٌة.اٌج
  

 ظاهرة التهرب الجبائى كأحد مظاهر الفساد: -ثانٌا
 اقتصاد الفساد والتهرب الجبائى .  -1 

أخالقٌة ، بل لها تكلفتها االقتصادٌة  أثارا للفساد لٌست مجرد ةإن اآلثار المدمر
لفساد ٌمكن مالحظة صادٌة لواالجتماعٌة الباهظة ووفقا لبعض الحسابات المبدبٌة للتكلفة االقت

 .(7)ماٌلً 

ٌإدي ارتفاع حجم التهرب الجبابى بفعل ممارسات الفساد إلى زٌادة عجز الموازنة العامة 
 للدولة وضعف مستوى اإلنفاق العام على السلع والخدمات  الضرورٌة .

نتٌجة التكالٌف اإلضافٌة الناجمة عن ممارسة  % 11الخدمات إلى حدود  تكالٌف ارتفاع

 د.الفسا

نتٌجة العموالت التً تتراوح فً  –التكوٌن الرأسمالً _المبانً والمعدات  تكالٌف ارتفاع
 . بالمقارنة مع التكلفة الحقٌقٌة% 51% إلى 21 بٌنبعض بلدان العالم الثالث ما

 :(8) أهمها إلى اإلشارةخطٌرة ٌمكن  أثاراوقد ٌترتب على الفساد فً القطاع الضرٌبً 

  فان هذا ٌدفع البعض إلى تقدٌم إقرارات ضرٌبٌة تظهر وعاءا ضرٌبً فساد القطاع النمو
الممولون األمناء من  ع، فً حٌن ال ٌستطٌ والمإسسات ضرٌبٌا غٌر حقٌقً لهإالء األفراد
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 الردىوندخل فً حلقة الممول  القٌام بذلك وهذا ٌعنً إخالل الفساد بمبدأ العدالة األفقٌة
 .ٌطرد الممول الجٌد

 على الدفع لهإالء  مزٌفة لممارسات الفسادٌة فً القطاع الضرٌبً مقدرةٌترتب على ا
 األفراد مما ٌنجم عنه انخفاض فً الطاقة الضرٌبٌة.

 

 التمٌٌز بٌن الغش والتهرب :-2

 . الجبابىمفهوم الغش   -أ      
 ٌرةالفق والبلدان الغنٌة  جمٌع ظاهرة عالمٌة قدٌمة ال تعترف بالحدود، تعرفه الجبابىالغش 

، له تؤثٌرات بالغة األهمٌة على االقتصاد الوطنً ومن ثم على التوازن فً النظام بدرجات متفاوتة
 : منهاالتعارٌف  نستعرض بعض، ولفهم الظاهرة أكثر، سوف الجبابى

: "الغش هو المخالفة المتعمدة من قبل المكلفٌن بالضرٌبة قصد التخلص التعرٌف األول -

 (9)بها"منها أو التقلٌص من وعا

:" الغش هو تعد مباشر وصرٌح سواء أكان على وعً أم ال على القانون التعرٌف الثانً -
الجبابً وهو ٌتمثل فً مجموعة من التولٌفات القانونٌة والمحاسبٌة، أو أسالٌب وطرق مادٌة 

 (11)لتجنب الضرٌبة"

وذلك باستعمال القانون الجبابً،  ألسس: "الغش هو المخالفة الصرٌحة التعرٌف الثالث -
الوسابل المالٌة والعملٌات المحاسبٌة والتصرفات القانونٌة التً ٌستغلها المكلفون من أجل عدم 

 .(11)دفع الضرٌبة جزبٌا أو كلٌا سواء أكانت ضرابب مباشرة أو غٌر مباشرة"

وبصفة عامة فإن الغش هو كل التصرفات التً تقع عن قصد وعمد لتحقٌق منفعة غٌر 
حساب الغٌر، فمن المنظور المحاسبً ٌعنً التالعب فً البٌانات المحاسبٌة التً  مشروعة على

تتضمنها المستندات والسجالت أو المعلومات التً تحتوي القوابم المالٌة بهدف تحقٌق غرض 
 : (12) ٌلً ماٌمكن تلخٌصها فً  كثٌرة معٌن غٌر مشروع.أن األسباب الدافعة الرتكاب الغش

 س بعض موجودات المإسسة.الرغبة فً اختال -
 محاولة تغطٌة عجز معٌن فً الصندوق أو اختالس سابق. -
 محاولة التؤثٌر على القوابم المالٌة الختامٌة ألغراض معٌنة. -
  محاولة التهرب الضرٌبً. -
 

 : الركن المادي والركن المعنوي.هما الضرٌبً ركنان وللغش
 الركن المادي :      

ٌة ووسابل مختلفة قصد التقلٌص من األساس الخاضع للضرٌبة هو استخدام طرق تدلٌس
 : نذكرومن بٌن هذه الوسابل 

 وبؤخطاء متعمدة ومتكررة. غٌر حقٌقٌةمسك محاسبة -
الموافق  16- 95بمعنى مخالفة أحكام األمر رقم ؛  استخدام فواتٌر مزورة وغٌر صحٌحة-

القانونٌة  ٌمكن تلخٌص الركن المادي  ومن الناحٌة ،(13)والمتعلق بالمنافسة  25/11/95لـ :

 :لجرٌمة الغش الجبابى فً
 استعمال طرق احتٌالٌة .-
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 .التملص من الضرابب والرسوم-
 : طرق احتٌالٌة استعمال-
كل تعرٌف ٌقصر عن اإلحاطة  أنلك ذلم ٌعرف المشرع الطرق االحتٌالٌة والسبب فً   

 على استعمال صٌغة السٌما أجمعتقوانٌن كل نصوص ال أنبكل أسالٌب االحتٌال ، والمالحظ 
 ًن الطرق التألك حرصا منها على توضٌح ذتعتبرها طرقا احتٌالٌة و ًالت األعمالقبل بٌان 

نما على سبٌل المثال فحسب، وقد اتفقت كل القوانٌن على إكر على سبٌل الحصر وذوردت لم ت
 . (14)ومنها بٌانها طرقا احتٌالٌة اآلتًعمال اعتبار األ

صورٌة فً السجل  أوبتسجٌل حسابات غٌر صحٌحة  األمر أوعن تسجٌل،  اإلغفال*   
و فً أ من القانون التجاري، 11و 9و فً سجل الجرد المنصوص علٌهما فً المادتٌن أ الٌومً،

 ها.تقفلت حساباأبالسنوات المالٌة التً  األخطاءالوثابق التً تحل محلها عندما تتعلق 
 منتجات تطبق علٌها الضرابب والرسوم المفروضة. أومبالغ  إخفاءمحاولة  أو إخفاء*  

على تخفٌف  إما الحصول، إلى ًترم تغٌر صحٌحة تدعٌما لطلبا أوتقدٌم وثابق مزورة -
من المزاٌا  االستفادةما إو ،استرجاعهاو أ منها، اإلعفاء أوو تخفٌضها، أ الضرابب والرسوم،

 من المكلفٌن بالضرٌبة.الجبابٌة المقررة لصالح بعض الفبات 

 عمال.رقم األبالتقلٌل عن قصد فً التصرٌح  أو اإلغفال*  

 نتابج ال تتعلق بعملٌات فعلٌة . إلى اإلشارة أو عمال فواتٌر مزورة،تاس*  

جل دفع أسبق استعمالها من  أو مزورة، أو طوابع استعمال الطوابع المنفصلة،*  
 تحمل تلك الطوابع . التًالمنتجات  أو ،ةكورذابع المو محاولة بٌع الطوألك بٌع ذالضرابب وك

تحت عنوان غٌر صحٌح قصد  االقٌام عن قصد بتسجٌل مصارٌف تتحملها مإسسة م*  
 و الغٌر.أالخاضعة للضرٌبة باسم المإسسة نفسها  اإلٌرادات أو األرباحخفاء إ

من  جراءات الجبابٌة بعض الطرققانون اإلأضاف خرى أا من جهة ومن جهة ذه
 .(15)بٌنها

 مزاولة نشاط غٌر مصرح به .*  

 عملٌات شراء وبٌع دون استخدام الفاتورة. إنجاز*  

 أي وثٌقة أخرى دون احتوابها على عملٌات حقٌقٌة . أو تحرٌر فواتٌر وسندات تسلٌم،*  

 ابب والرسوم :التملص من الضر -   

 :لتالٌةاستعمال الطرق االحتٌالٌة ٌإدى إلى إحدى النتابج ا إن

وٌقصد به التهرب من تحدٌد  و البعض من وعاء الضرٌبة،أالتملص من الكل  إما*   
 ساس الضرٌبة وربطها.أ

 جزبٌا من تصفٌة الضرٌبة. كلٌا أوالتملص  إما*   

من االلتزام المكلف إعفاء و بعضها، وٌراد به أالتملص من أداء الضرٌبة كلها  إما*   
 ها.بؤدابها، أو التخفٌف من عبب

 الركن المعنوي :   
ٌتمثل هذا الركن فً عنصر القصد )النٌة( للغش الضرٌبً وذلك بمخالفة قوانٌن واضحة 
وصرٌحة، غٌر أن إثبات هذه النٌة  تبقى صعبة بالنسبة لإلدارة الجبابٌة ألنها تفترض توفر النٌة 
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فر نوعٌن من القصد ، ولقد أوجب المشرع فً هدا الركن توالحسنة لدى أغلب المكلفٌن بالضرٌبة.
 قصد عام وقصد خاص .

القصد العام وٌفترض فً القصد العام علم المكلف فعال بارتكابه االحتٌال قصد  -     
 التخلص من الضرٌبة .

القصد الخاص وٌفترض فٌه أن ٌتجه المكلف إلى التخلص من الضرٌبة كلها أو -    
 قها . بعضها، أي بمعنى حرمان اإلدارة من الحصول على ح

 (الجبابً)التجنب  الجبابًمفهوم التهرب :ب 
 هناك مجموعة من التعارٌف للتهرب نؤخذ منها تعرٌفٌن  :

 التعرٌف األول :
"التهرب هو الفعل الشخصً الذي ٌقوم به المكلف وذلك باستعمال تقنٌات قانونٌة مإسسة 

لحصول على نتابج اقتصادٌة معتمدة على حرٌة التسٌٌر، تسمح له باختٌار وضعٌة جبابٌة محددة ل
 .(16)مساوٌة لنتٌجة جبابٌة مقبولة"

من خالل هذٌن  (17)التعرٌف الثانً : "التهرب هو تجنب الوقوع فً جاذبٌة القانون"

هو الفعل الشخصً المتعمد الذي ٌقوم  الجبابىٌمكن صٌاغة التعرٌف التالً : "التهرب  نالتعرٌفٌٌ
 انونٌة تسمح له بتجنب الحدث المنشا للضرٌبة القانونٌة".به المكلف وذلك باستعمال تقنٌات ق

 :فً الواقع ٌمكن التمٌٌز بٌن ثالث حاالت للتهرب هً
االمتناع عن استهالك  سلع  فً  المتمثل تهرب ضرٌبً ناتج عن سلوك المكلف  -  

 ترك النشاط التجاري الذي ٌخضع لضرابب مرتفعة.   اوتفرض علٌها ضرابب مرتفعة.
رب ضرٌبً ٌنظمه التشرٌع الجبابً لتحقٌق أهداف معٌنة مالٌة واقتصادٌة ته -   

بدل المعدل العادي %  1225واجتماعٌة مثل إخضاع األرباح المعاد استثمارها إلى معدل خاص 

    % بالنسبة للشركات بغٌة تشجٌع االستثمار 25

المكلف بذوي تهرب ضرٌبً نتٌجة وجود ثغرات فً القانون الجبابً، وقد ٌستعٌن -  
 االختصاص والخبرة الكتشاف تلك الثغرات. 

 
 .فً الجزائرالجبائً مٌادٌن وطرق التهرب  بعض -3

 .الجبائًمٌادٌن التهرب  -أ
وٌشمل هذا القطاع بالخصوص كل تجار الجملة والتجزبة  : قطاع النشاط التجاري -

%   3525ً الجزابر وصلت إلى والمستوردٌن وكما هو معلوم فان هدا القطاع  ٌمثل نسبة كبٌرة ف

كما تبرزه إحصابٌات المركز الوطنً للسجل   12/2116/ 31بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن، فً 

 :التجاري
ولقد تعاظم التهرب الجبابً فً هذا القطاع خصوصا بعد تخلً الدولة عن االحتكار فً 

 قطاع التجارة الخارجٌة.
ٌشمل بصفة خاصة األطباء، المحامٌن،  إن قطاع المهن الحرة :قطاع المهن الحرة  -

ٌن، المستشارٌن، المحاسبٌن، مكاتب الدراسات، مكاتب ٌالموثقٌن، المحضرٌن القضاب
 : منها  ألسباب ٌكونإن التهرب الجبابً فً هذا القطاع  الخ.…الخبرة
 من منتسبً هذا القطاع ال ٌصرحون بحقٌقة أرقام أعمالهم.بعض  -
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 والسجالت القانونٌة. لدفاترلمنهم  ض عالبعدم مسك  -
 عدم استقرار أحكام القانون الجبابً من سنة ألخرى بخصوص هذه الفبة. -
،  نظرا لكونه هو األخر تهربا جبابٌا  : إن هذا القطاع ٌعرف  قطاع األشغال العمومٌة -

تمً مرتبط بالبناء بكل أصنافه، إضافة إلى تعدد الضرابب والرسوم المفروضة على المكلف المن
 إلى هذا القطاع، وٌتضح التهرب أساسا فً:

 البٌع غٌر الشرعً لمواد البناء. -
استخدام فواتٌر شراء وهمٌة مزورة قصد االستفادة من الرسوم المحملة على  -

 المشترٌات.
والشركات  األعمالاستقطابا لرجال  أكثرهذا القطاع  أصبح:لقد  قطاع الخدمات - 
االتصاالت ، وقد بٌنت إحصابٌات المركز الوطنً للسجل  وبالخصوص فً مجال األجنبٌة

% من إجمالً األنشطة الممارسة فً 3128أن هذا القطاع ٌستحوذ عل نسبة  2116التجاري نهاٌة 

أذا لم الجزابر بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن ، ولذلك قد ٌشكل هذا القطاع مصدرا للتهرب الجبابً 
 تتدارك أجهزة الرقابة هذا األمر.

ٌتزاٌد من سنة ألخرى  تهربا جبابٌاهذا القطاع  ٌشهد: قطاع المعامالت العقارٌة -
فابض القٌمة، وذلك صنف بحقوق التسجٌل والضرٌبة على الدخل اإلجمالً  المتعلقخصوصا 

نظرا الرتباطه بفبة واسعة من الجمهور من جهة، وضعف إمكانٌات اإلدارة الجبابٌة فً المتابعة 
 ة أخرى.والمراقبة من جه

.أن طرق التهرب الجبابً كثٌرة ٌصعب حصرها خصوصا بعد طرق التهرب الجبائً -ب
التطور الحاصل فً مٌدان التعامالت والمبادالت التجارٌة، فً حٌن بقٌت المصالح الجبابٌة 

 التطور، غٌر أن هناك طرقا شابعة كثٌرة االستخدام وهً : ال ٌساٌر هذاحبٌسة نظام تشرٌعً 
 :   ء المحاسبًاإلخفا -  

ٌتضح هذا اإلخفاء بالتالعب فً التصرٌحات التً ٌقدمها المكلف، كؤن ٌلجؤ إلى تخفٌض 
عدم التسجٌل  اإلٌرادات، أو إلى تضخٌم التكالٌف عن طرٌق السهو العمدي لبعض اإلٌرادات، أو

 المحاسبً لبعض العملٌات، أو تقٌٌم التكالٌف عن طرٌق مصارٌف عامة غٌر مبررة ..الخ.
 : اإلخفاء المادي -

"وٌتمثل هذا فً إخفاء المكلف ألمالكه بصفة جزبٌة أو كلٌة حتى ٌبقى بعٌدا عن كل 
 .(18)اقتطاع ضرٌبً"

وهذا عنصر هام بحٌث أن المصالح الجبابٌة فً الجزابر أحصت العدٌد من المتعاملٌن 
 راد.ٌالذٌن لم ٌتحدد بعد موطن تكالٌفهم خصوصا فً قطاع االست

 
 
  خفاء القانونً :اإل - 

ٌتمثل فً إٌجاد حاالت قانونٌة حتى تسمح للمكلفٌن باالستفادة من مزاٌا لٌس لهم الحق فً 
 .(19)االستفادة منها، ومن األمثلة الواضحة فً المٌدان
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تحوٌل التجهٌزات والمواد التً من المفروض أن توجه إلى جهاز اإلنتاج إلى البٌع، مع   
من االمتٌازات  ات االستفادةقرار إلى.بالنظر رسم على القٌمة المضافةالعلم أنها معفاة من ال

 الجبابٌة.
 : االستخدام غٌر المشروع للتوكٌل -  

االستخدام الفوضوي للوكاالت المتعلقة بالسجل التجاري حٌث تحول االستثناء إلى قاعدة، 
لح الضرابب أحصت مما انجر عنه عدم تحدٌد موطن العدٌد من المكلفٌن، ونشٌر إلى أن مصا

والٌة فقط من الوطن،  29مكلف ٌنشطون فً مجال التجارة الخارجٌة )االستٌراد( وهذا فً  465

 29ملٌار د.ج فً ثمانً والٌات من أصل  2888ولقد بلغ الدٌن الجبابً المترتب عن هذه الفبة 

 .     (21)والٌة

 : األخرىطرق البعض  -  
مجهول الة الفوترة، وفً بعض األحٌان معظمهم االعتماد على زبابن قلٌلٌن فً ح -

 .الهوٌة
استبجار المحالت لبعض األشهر ثم التخلً عنها ومغادرتها إلى جهات أخرى فعلى  -

( فً منطقة الروٌبة وحدها، 2111( حالة فً سنة ) 151سبٌل المثال أحصت المصالح الجبابٌة )

 وقد انجر عن ذلك تقدٌم تصارٌح خاطبة.
اتٌر وهمٌة ومزورة لالستفادة من حق التخفٌض للرسم على المشترٌات استخدام فو -

 لإلدارةالمسٌرة  اإلطاراتذلك حددت  إلى إضافة خصوصا فً قطاع األشغال العمومٌة والبناء.
المظاهر التً تعكس صورة االقتصاد الموازي فً الجزابر المإدٌة إلى التهرب الجبابً ابٌة بالج

 .( 21)لعل أهمها 

 ع والشراء بدون فاتورة.البٌ -
 .استخدام الفوترة المزورة  -
 التسدٌد نقدا وبواسطة الصندوق.-
 التغٌر المستمر للقوانٌن األساسٌة للشركات ،والسجالت التجارٌة المتعددة. -

 .ممارسة األنشطة التجارٌة فً مناطق غٌر مإهلة حضرٌا -
 

 توفرجع انتشار ظاهرة التهرب إلى ٌر .ومعوقات األداء المتمٌز أسباب التهرب الجبائً-ج
 بالظروف عدة أسباب ترتبط بالمكلف نفسه وتطبٌق النظام الضرٌبً السابد فً البلد، وكذا

 ومن أهمها : االقتصادٌة المحٌطة بها، إضافة إلى األسباب المرتبطة بإدارة الضرابب
 :  األسباب المرتبطة بالمكلف-

مستوى بلمكلف ومدى تقبله لهذه الضرٌبة، أي إن هذه األسباب غالبا ما ترجع لظروف ا
المواطنة التً ٌتمتع بها، وعموما ٌمكن  تركٌز جل هذه األسباب فً تدنً مستوى الوعً 
الضرٌبً وٌقصد به "شعور المواطن بواجبه نحو وطنه وما ٌقتضٌه ذلك من تضحٌات مادٌة 

 .(22)تعٌن الدولة على مواجهة ما ٌلقى علٌها من أعباء"

لبعض المكلفٌن  التدنً ال ٌقابله فً الحقٌقة إال مستوى عدم الحس المدنً الجبابً ذاهإن 
 أو المتعاملٌن االقتصادٌٌن. 

 وهذا راجع فً نظر العدٌد من المختصٌن إلى االعتقادات الخاطبة التالٌة :
 ن الضرٌبة هً اقتطاع مالً دون مقابل.با االعتقاد –
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وهً شخص معنوي )عقلٌة  سرقة مشروعة للدولةهو  المتهرب من الضرابب االعتقاد بان -
 الباٌلك(.
سوء تخصٌص النفقات العمومٌة حٌث ٌشعر المكلفون بتبذٌر أموالهم فً أوجه ال تعود علٌهم -

 بالمنفعة العامة.
 شرعٌة الضرٌبة من الناحٌة الدٌنٌة عكس الزكاة التً تعتبر من أركان اإلسالم. بعدم االعتقاد -

 :  رتبطة بإدارة الضرائباألسباب الم- 
من الواضح أن وجود إدارة ضرٌبٌة قوٌة ٌعنً بكل بساطة الحد والتحكم الجٌد فً التهرب 
الضرٌبً، وٌعود سبب عدم كفاءة اإلدارة الضرٌبٌة إلى ضعف اإلمكانٌات والوسابل المادٌة، 

المعنوٌة للموظفٌن، إضافة إلى عدم وجود اإلطار الفنً المإهل وكذا انعدام المحفزات المادٌة و
إضافٌة وسهل عملٌة  كتكلفةمما أثر على الجانب الخلقً للموظفٌن وأدى إلى انتشار الرشوة 

 التهرب الضرٌبً.
األداء الضرٌبً  ضعف أما بخصوص اإلدارة الضرٌبٌة الجزابرٌة فإنها الزالت تعانً من

 المعاٌٌر الدولٌة، ومن أسباب ذلك ما ٌلً : عن بعٌدة وهً 
المفاهٌم الحدٌثة فً تسٌٌر اإلدارة الضرٌبٌة مثل روح التسوٌق، العالقات العامة،   غٌاب-

 التسٌٌر باألهداف، إلى غٌر ذلك.
لمختلفة بغٌة نشر غٌاب الجهود الفعلٌة للتعرٌف بالنظام الضرٌبً عبر وسابل االتصال ا-

 التحضر الجبابً للمكلفٌن.والوعً الضرٌبً 
ضرٌبً، واالعتماد الكلً على مضامٌن النظام الجبابً ضعف التكوٌن فً المجال ال-

 الفرنسً دون سواه.
سٌادة األسالٌب الكالسٌكٌة فً معالجة الملفات اإلدارٌة، إذ الزالت أغلب المصالح تعتمد -

 على الطرٌقة الٌدوٌة البطٌبة.
 فً تسٌٌر المادة الجبابٌة أو المعلومة الجبابٌة. ألمعلوماتًضعف النظام  -
ستطع إدارة الضرابب اعتماد فكرة الزبونٌة فً عالقتها مع المإسسات، إذ الزالت لم ت-

عمومٌة محتاال ضرٌبٌا محتمال، ومن هنا كانت العالقة تصادمٌة  وترى فً كل مإسسة خاصة 
 . (23)ومبنٌة على الشك

وتماشٌا مع هذا الطرح واستنادا إلى التقرٌر الصادر عن صندوق النقد الدولً فان  
دٌرٌة العامة للضرابب فً الجزابر ال تتمتع بحماٌة قانونٌة كافٌة ضد التدخالت السٌاسٌة ، الم

  24)اتجاه الوزارة الوصٌة . كافٌة ولٌست لدٌها استقاللٌة

 : نركز على سببٌن همااألسباب المرتبطة بالنظام والتشرٌع الجبابٌٌن : سوف -
د معدالت الرسوم والضرابب فإلى غاٌة : وذلك من حٌث تنوع وتعد تعقد النظام الجبائً-

مع %(  21%،  14%،  7وهً ) TVA) (( كانت معدالت الرسم على القٌمة المضافة97سنة )

% و  7تغٌر نوع المكلف الخاضع إلى كل نوع من الضرابب خاصة بالنسبة لألنواع الخاضعة لـ)

هذا  ( % 17% و7عدلٌن ) بم 2117ومازال الرسم  على القٌمة المضافة الى غاٌة  ،(25)%(  13

 . عمل تقلٌدٌةومن جهة أخرى ٌجد المكلف نفسه أمام أعوان تنقصهم الكفاءة وبوسابل  ،من جهة
بالدرجة األولى إلى التغٌرات العدٌدة  ٌرجع: إن عدم االستقرار  عدم استقرار التشرٌع-   

ة، مما خلق نوعا من التذبذب فً التً تحدث على قوانٌن المالٌة الربٌسٌة والقوانٌن المالٌة التكمٌلٌ
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استمرارٌة المنظومة التشرٌعٌة الجبابٌة، وألخذ صورة واضحة على هذه التغٌرات نؤخذ على 
  :سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً

ٌتعلق  و ( إجراء ضرٌبٌا بٌن تعدٌل، وإلغاء، إتمام،45( تضمن )93قانون المالٌة لسنة )-

 .(26)( بالرسم على القٌمة المضافة 19و)  منها بالضرابب المباشرة 27

منها  31ٌتعلق  و إجراء ضرٌبٌا من نفس الشاكلة 49تضمن  95قانون المالٌة لسنة -

 ( بالرسم على القٌمة المضافة .18بالضرابب المباشرة و )

منها بالضرابب المباشرة  18إجراءا ضرٌبٌا وٌتعلق  28تضمن  2116قانون المالٌة لسنة -

 رسم على القٌمة المضافة .بال 11، و 

منها بالضرابب  25إجراءا ضرٌبٌا وٌتعلق  35تصمن  2117قانون المالٌة لسنة  -

 بالرسم على القٌمة المضافة . 11المباشرة ،و 

وإذا كان من المسلم به عدم القدرة على تالفى التغٌرات، فإنه ال ٌمكن من ناحٌة أخرى    
سٌط اإلجراءات الضرٌبٌة والعمل على ضمان استقرارها إغفال المجهود المستمر فً اتجاه تب

 النسبً.
 : األسباب المرتبطة بالظروف االقتصادٌة-

أن ارتفاع القدرة الشرابٌة لألفراد وزٌادة دخول المكلفٌن فً أي اقتصاد ٌجعل إمكانٌة 
كٌن التهرب الضرٌبً قلٌلة جدا، الشًء الذي ٌسمح للمنتجٌن بنقل عبء الضرٌبة إلى المستهل

االقتصاد الموازي، الذي  بتطوروضعٌة االقتصاد الوطنً المتسم  فً بسهولة، غٌر أنه إذا تؤملنا
إلى عدم حرٌة المنافسة وفوضى االستٌراد   نتج عنه عدم ضبط سوق السلع والخدمات، إضافة 

 ،لوجدنا أن هذه الخصوصٌة قد ساهمت فً زٌادة حجم التهرب الضرٌبً بشكل واضح
( ٌبٌن مإشرات االقتصاد غٌر الرسمً التً قدمها المجلس الوطنً 2لً رقم )الجدول التا

االقتصادي واالجتماعً فً الجزابر، التً تعٌق منظومة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة فً 
 الجزابر

 النسبة المبوٌة المإشرات

 % 2828 الحصول على القرض وكلفته  

 %2822 تنافس القطاع غٌر الرسمً 

 % 1229 ى العقار الحصول عل

 %1221 نسبة الضرابب 

 %1221 تقلب السٌاسة االقتصادٌة 

 %623 الرشوة
 2114القطاع غٌر الرسمً فى الجزائر ،جوان –المصدر : تقرٌر المجلس االقتصادي واالجتماعً 

 

 األسباب المرتبطة بالتجارة والمعامالت اإللكترونٌة :-
زعزع لألنظمة الضرٌبٌة، تعرف توسعا سرٌعا، إن التجارة  اإللكترونٌة كعامل أول م

، ولقد  فٌمكن أن ٌكون أكبر جزء من التجارة الدولٌة )خاصة بٌن الشركات( عن طرٌق االنترنٌت
المستخدمٌن لالنترنٌت نمو فً حجم التجارة  االلكترونٌة حٌث  أعدادصاحب هذا التطور فً 

 إجمالً% من 13حوالً  1999لغ سنة التسوق عبر شبكة االنترنٌت ب أنقدرت بعض المصادر 
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 . (27)."2117سنة نهاٌة  %ف26ًإلى تتضاعف هذه النسبة  أنحجم تسوق المستهلكٌن ،وتوقعت 

( إلى الورقٌة) الفوترةولعل أهم تحد تواجهه السلطات الضرٌبٌة ٌتمثل فً انتقال معامالت 
" على Télé-chargerواد"تحمٌل عن بعد المالوكذا إمكانٌة  )إلكترونٌة(معامالت افتراضٌة

االنترنٌت مباشرة مثل الخبرة واالستشارة الطبٌة، المالٌة، الموسٌقى والخدمات التربوٌة إلى غٌر 
ن شؤنه أن ٌطرح صعوبات كبٌرة أمام المراقبة والتسوٌة مما ٌوسع من أخطار مذلك، إن هذا 

إال أن "…حٌث كتب ٌقول   »   « Daniel Arthur la présالتهرب الجبابً، وهو ما أشار إلٌه 

خصوصٌات التجارة اإللكترونٌة تواجه صعوبات مٌدانٌة أثناء تطبٌق التشرٌعات الضرٌبٌة 
 ." (28)الحالٌة، وٌخشى أن ٌصبح هذا الفضاء  سوقا ضخمة للتهرب الجبابً

ومن أهم المشاكل التً تقف عابقا أمام فرض الضرابب والرسوم على عملٌات وصفقات 
 :  (29)ًكترونٌة ما ٌلالتجارة اإلل

 سهولة التهرب فً عوابد التجارة اإللكترونٌة ألنها غٌر منظورة.-
 صعوبة تتبع وفهم المعامالت التً تتم عبر شبكة اإلنترنت.-
 صعوبة حصر وتحدٌد المجتمع الضرٌبً للتجارة اإللكترونٌة.-
 عدم وجود مستندات ٌمكن مراجعتها ضرٌبٌا.-
 اإللكترونٌة  وعدم فرض عوابق علٌها. الحرص على حرٌة التجارة-
 القصور الحادث فً مجال التعاون الدولً الضرٌبً.-
 عدم تطوٌر اإلدارات والكوادر بما ٌتالءم مع التجارة اإللكترونٌة.-
 

 .الجبائًآثار التهرب -د 
خاصة فً النواحً  و فً االقتصاد الوطنً كبٌرةا ٌعمل التهرب الجبابً على إحداث آثار

 ٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.المال
 :  اآلثار المالٌة-

 ٌقلل من قدرةٌنة العامة للدولة ، مما للخز موارد هامة ٌإدي التهرب الضرٌبً إلى فقدان
 كبٌرةالدولة عن تحمل أعبابها المختلفة اتجاه الوطن والمواطن بالدرجة األولى، وٌخلق صعوبات 

مصادر تموٌلٌة أخرى كاالقتراض لالدولة اللجوء سٌاسة اإلنفاق العام، وقد تضطر  تحدٌدفً 
واإلصدار النقدي مما ٌإثر فً نهاٌة المطاف سلبا على االقتصاد حٌث ٌرتفع معدل التضخم 

 الجبابى وٌزداد الضغط 
على حالة الجزابر فان اإلحصابٌات  بالجدولٌن أدناه ٌبرزان تطور حجم  وباإلسقاط
 مٌةبمنظور المصالح الرس التهرب الجبابً

 
 الوحدة : ملٌون د.ج       : تطور حجم التهرب الجبائً بمنظور المصالح الرسمٌة(13الجدول رقم )   

2111 99 98 97 96 95 
 السنوات                

 البٌان

11318 8529 11616 8753 8354 6117 
المبالغ الناتجة عن المراجعة 

 الجبابٌة فً المحاسبة

1414 1566 1324 1693 1645 944 
المبالغ الناتجة عن المراجعة 

 الجبابٌة فً المعامالت العقارٌة
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- 2121 5137 4744 - - 
المبالغ الناتجة عن المراجعة 

 الجبابٌة)الفرق المختلطة(

المصدر : بوعالم ولهً، أثر مردودٌة المراجعة الجبائٌة فً مكافحة التهرب الجبائً، رسالة 
 . 2114، ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة الجزائر

خطر التهرب  تعاظم نستنتجالجزبٌة الرسمٌة   اإلحصابٌات بعض  وبالنظر فًغٌر انه 
 التالً : الجدول مثل ما ٌبرزه  آلخريالجبابً من فترة 

 الوحدة : ملٌون دج          (: تعاظم خطر التهرب الجبائ4ًالجدول رقم)        
غاٌة  إلى الفترة

31/16/211
1 

غاٌة  إلى
31/16/211

2 

غاٌة  إلى
31/16/2113 

غاٌة  إلى
31/12/2115 

 14867 17116 5845 6163 المراجعة الجبابٌة للمحاسبة 

المراجعة الجبابٌة المعمقة 
 للوضعٌة الجبابٌة الشاملة 

212 5346 7961 7841 

المراجعة الجبابٌة للمعامالت 
 العقارٌة

- 7145 1966 2546 

 la lettre de la D.G.I   N0 12 févrierب المدٌرٌة العامة للضرائ :المصدر    
2002; et N0 15 février 2004 et N0 24 mars2006   

لمكافحة  أخريتم الشروع فً تنفٌذ طرٌقة  2111من سنة  ابتداءوما ٌمكن مالحظته  انه 

ج بمقارنة النتابإن  .التهرب الجبابً وهً المراجعة الجبابٌة المعمقة للوضعٌة الجبابٌة الشاملة 
فً   2115مع النتابج المتحصل علٌها سنة  (3)فً الجدول رقم  2111سنة  علٌها المتحصل

نالحظ كواحدة من أهم المإشرات بخصوص عملٌة المراجعة الجبابٌة للمحاسبة  (4 )الجدول رقم

عدد القضاٌا المبرمجة للمراجعة  أن %  بالرغم من 44غ المالٌة بنسبة مبالأن هناك ارتفاعا فً ال

 2241  إلى 2111قضٌة مبرمجة  سنة  1696% ، حٌث انتقل العدد من  32بنسبة  إالٌرتفع  لم

  " (31) . 2115قضٌة مبرمجة سنة 

من نسبة ضبٌلة  إالتغطً ال  أصنافهاعملٌة المراجعة الجبابٌة بمختلف  إن لإلشارة
 مجموع األشخاص المعنوٌٌن والطبٌعٌٌن القابلٌن لعملٌة المراجعة .

 :  االقتصادٌة اآلثار-
تعتبر الضرٌبة متغٌرا اقتصادٌا هاما، لذلك ٌإدي التهرب الضرٌبً إلى انعكاسات سلبٌة 

 على االقتصاد الوطنً كالتالً :
لمواردها،  الجٌدالحد من القدرة التنافسٌة للمإسسة التً تعمل ضمن ضوابط التسٌٌر -

على عكس المإسسة التً تلجؤ إلى  أرباحها طبقا  لقواعد السوق، رفع معدالت إلىوالتً تهدف 
التهرب للحصول على وسابل التموٌل، ومن  ثم  التؤثٌر على أسعار المواد المباعة فً السوق مما 

 ٌقوي مركزها التنافسً.
 مشارٌع استثمارٌة كبرى تتطلب الدولة فً خلق وإضعاف دورالتؤثٌر على االدخار العام -

 .الهام  عملٌة التموٌل
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، وفً هذه الحالة فان القتصاد الموازيتعوٌم ممارسات ااد الوطنً نحو توجٌه االقتص-
النظام الضرٌبً القابم على ضرابب الدخل ٌصبح غٌر عادل ، مما ٌولد ضغوطا اكبر نحو تبنً 

 ."(31)نظم للضرابب غٌر المباشرة

 :  اآلثار االجتماعٌة-
 :ٌعمل التهرب الجبابً على إحداث اآلثار االجتماعٌة التالٌة

عدم المساواة بٌن المكلفٌن فً تحمل عبء الضرٌبة ومن ثم عدم عدالة توزٌع العبء -
 الضرٌبً.
 إضعاف روح التضامن بٌن أفراد المجتمع.-
 تعمٌق الفوارق االجتماعٌة بٌن مختلف الطبقات االجتماعٌة.-
 .القطاعانتشار الفساد األخالقً)ظاهرة الرشوة( بٌن موظفً -

 التهرب الجبابً. الفساد و افحةكم إستراتٌجٌة-ثالثا
 :  الهٌبات الدولٌة وبعض المنظمات  من وجهة نظر-1         

 التالٌة : اإلستراتجٌة: لقد اتبع البنك الدولً البنك الدولً  
 االحتٌال والفساد فً المشروعات الممولة من طرف البنك . أشكالمنع كافة  - 
 تعتزم مكافحة الفساد.الدول النامٌة التً  إلىتقدٌم العون  - 
 لتقدٌم خدمات البنك. أساسٌااعتبار مكافحة الفساد شرطا  - 

 أنما ثبت  إذاستعلق مساعداته المالٌة  أن: لقد اعتبر الصندوق  صندوق النقد الدولً
الفساد الحكومً ٌعٌق الجهود الخاصة لتجاوز المشاكل االقتصادٌة ، وقد طرح مجالٌن ربٌسٌن 

 لمساهمته وهما:
الموازنات ونظم  إعداد وأسسالموارد العامة والخزٌنة والضرابب  إدارةتطوٌر  -    

 المحاسبة والتدقٌق .
 خلق بٌبة اقتصادٌة مستقرة وشفافة . -  

وحدة عمل  إنشاء 1996المنظمة فً شهر دٌسمبر  أقرت: لقد المنظمة العالمٌة للتجارة

 .األعضاءٌن الدول خاصة لمراقبة الشفافٌة قً التبادالت الحكومٌة ب
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة :

 تركزت جهود هذه المنظمة فً ما ٌلً :  
من  األولًالدولٌة وقد صدرت المجموعة  األعمالمحاربة الرشوة فً تبادالت  -  

 . 1997وتمت مراجعتها فً شهر مارس  1994التوصٌات عام 

لمساعدات وقد صدرت هده التوصٌات فً محاربة الرشوة فً المشترٌات المحمولة با -  
 . 1996شهر مارس 

ٌكثف جهوده فً مكافحة الفساد ، وقد كانت المحطة  األوروبًاالتحاد  إن: األوربًاالتحاد 
المشروع الجدٌد بعنوان السٌاسات المالٌة المناهضة للفساد  األوروبًعندما تبنى االتحاد  األبرز

 .1997فً سنة 

دولة فً هذه المنظمة اتفاقٌة محاربة الفساد فٌما  21: لقد وقعت ةاألمرٌكٌمنظمة الدول 

 والرشاوىتحرٌم الفساد المحلً  إلى، وهً تدعو  1996فً شهر مارس  األعضاءبٌن الدول 

 الدولٌة .
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حملة قوٌة على الفساد قادها وزٌر  2114: لقد شهد منتدى دافوس سنة دافوس منتدى

مواجهة الفساد الذي كلف االقتصاد العالمً  إلىالعالم حٌن دعا دول  تاشكر وفالعدل جون 
 ترٌلٌون دوالر.

تعمل من اجل  ،ال 1993سنة  أنشؤت: وهً منظمة غٌر حكومٌة منظمة الشفافٌة الدولٌة

 : إلىوهً تدعو  الربح
 اد.فسفً المجتمع الدولً والمحلً لمحاربة ال األطرافمشاركة كل 

 هرة الخطٌرة .هذه الظا إزاءزٌادة الوعً العالمً 

 .(32)استحداث وتطوٌر مإشرات لقٌاس تفشً الفساد فً مختلف دول العالم

 اإلقلٌمفً هذا تمكنت العدٌد من المنظمات الدولٌة الحكومٌة العالمٌة  أخريهذا من جهة 
 القانونٌة لمكافحة الفساد نذكر منها علً سبٌل المثال ال تلٌااآلذاك من بلورة العدٌد من أو 

 الحصر:
 والتً لم تدخل بعد حٌز التنفٌذ. 2113المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة سنة  األمممعاهدة 

،لم تدخل بعد حٌز  2113لمكافحة الفساد التً تم تبنٌها فً جوٌلٌه  اإلفرٌقًمعاهدة االتحاد 

 التنفٌذ 

 لمكافحة الفساد ، لم تدخل حٌز التنفٌذ بعد. األمرٌكٌةمعاهدة منظمة الدول 

 حول الفساد. أوروباالقانون المدنً والجنابً لمجلس  معاهدة

السلطات العمومٌة وسعٌا منها للحد من ظاهرة الفساد وما  أنالجزابر نجد  إلىوذا نظرنا 
 التالٌة :  النصوص 2115بداٌة من سنة  أصدرتوالتهرٌب  األموالٌرتبط به من تبٌض 

،  األموالمتعلق بالوقاٌة من تبٌض ال  2115فبراٌر  6المإرخ فً  11-15قانون  -       

 . 2115فبراٌر  9المإرخة فً  11الجرٌدة الرسمٌة رقم 

،  المتعلق بمكافحة التهرٌب 2115 أوت  23المإرخ فً  11-15رقم  األمر -       

 .  2115 أوتالمإرخة فً  59الجرٌدة الرسمٌة رقم 

بالوقاٌة من الفساد ومكافحته . المتعلق  2116فبراٌر  21المإرخ فً  11-16قانون  -      

 : (33) أهدافهالسابقٌن ومن بٌن  واألمران هذا القانون جاء  متمما للقانون 

 ومكافحته . الفسادالوقاٌة من  إلىدعم التدابٌر الرامٌة  -        
 فً تسٌٌر القطاعٌن العام والخاص .والشفافٌة  ةوالمسإولٌ النزاهةتعزٌز  -        
هٌل ودعم التعاون الدولً والمساعدة التقنٌة من اجل الوقاٌة من الفساد تس -        

 ومكافحته بما فً ذلك استرداد الموجودات .
 
 

 . االقتصادٌة اإلصالح الهٌكلً وترشٌد السٌاسات -2       

اإلصالح الهٌكلً وترشٌد  ةمكافحة الفساد تنطلق أساسا من إستراتٌجٌ إن           
المساءلة  و الشفافٌة وإرساء قواعد الراشد مإسسات الحكم إٌجادعن طرٌق   وذلك،السٌاسات  

اإلصالح فً  رترشٌد السٌاسات االقتصادٌة بما ٌتالءم مع المصلحة العامة ، وٌتمحوو  ، العامة
 :الجانب االقتصادي على النحو التالً 
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استقطاب خٌرة إصالح اإلطار المإسسً لوضع السٌاسات المالٌة والنقدٌة وذلك ب -    
 الكفاءات  لشغل المناصب 

وضع األسس السلٌمة الدارة المال العام وفقا لمبادئ الشفافٌة والمساءلة والرقابة 
 الخارجٌة.
 تطوٌر النظام القضابً ورفع كفاءته وتعزٌز استقاللٌته.  

 وسابل مكافحة التهرب الجبابً .-3

ب التً أدت إلى ظهوره، وفً هذا وسابل مكافحة التهرب الجبابً تنطلق من األسبا إن
 :(34)نعرض العناصر األساسٌة التالٌةسوف اإلطار 

  .أسالٌب التنظٌم اإلداري تطوٌر -أ
من الواضح أن هناك عالقة متٌنة بٌن تحسٌن التنظٌم واإلدارة لغرض تحقٌق نتابج أكبر  

خذا بعٌن االعتبار فً التنمٌة، ولذلك وجب معرفة كٌف ٌمكن قٌاس أسلوب التنظٌم واإلدارة أ
قدرة الحكومات على إدارة الموارد بكفاءة، وصٌاغة وتنفٌذ وفرض سٌاسات وقواعد تنظٌمٌة 

 سلٌمة.
: إن تطوٌر فعالٌة النظام الضرٌبً ٌمر عبر إتباع  تطوٌر فعالٌة النظام الضرٌبً - ب

 الخطوات التالٌة :
 ابب.تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بربط وتحصٌل الضر - 
ضمان قدر أكبر من الشفافٌة فً فرض الضرابب خصوصا ما تعلق منها بالنظام  -  
طبقا   2117جانفً  أولاستبداله بنظام الضرٌبة الجزافٌة الوحٌدة ابتداء من  تم ، الذيالجزافً

، وقد هدف المشرع الجبابً من وراء  2117من قانون  المالٌة لسنة 3، 2، 1لنصوص المواد 

 . إجراءات ربط وتحصٌل الضرابب ألكثر من ملٌون مكلفتبسٌط ذلك 
 .تحسٌن التشرٌع الضرٌبً وصٌاغته بؤسلوب سهل، مما ٌمّكن من فهمه بكل ٌسر  - 
 إرساء نظام ضرٌبً عادل. - 

 تطوٌر الجهاز اإلداري الضرٌبً :  -ج
، من شؤنه أن ٌكون وسٌلة فعالة فعالكفء وعصري  إن وجود جهاز ضرٌبً إداري 

د من ظاهرة التهرب، ألن الجهاز الضرٌبً غٌر الكفء باستطاعته تحوٌل ضرٌبة موضوعٌة للح
 ٌلً : وعادلة إلى ضرٌبة مجحفة وسٌبة، ولذلك فإنه لتحسٌن هذا الجهاز ٌجب مراعاة ما

 .وكفبةتدعٌم اإلدارة الضرٌبٌة بإطارات متخصصة  -
 ظام الضرٌبً.وضع نظام تكوٌنً ٌتماشى مع التغٌرات التً ٌشهدها الن -
 فتح مراكز متخصصة فً المجال الضرٌبً. -
قصد غلق منافذ اإلغراءات المقدمة للموظفٌن   سٌن األوضاع المادٌة واالجتماعٌةتح -

 لهم.
 اآللً للتجاوب مع مقتضٌات كل مرحلة. مكاإلعالتوفٌر الوسابل الضرورٌة للعمل  -
القرارات  دارة بهدف فسح المجال التخاذتنظٌم اإلدارة الضرٌبٌة وفق مبدأ ال مركزٌة اإل -

على غرار مدٌرٌة المإسسات الكبرى ،فً انتظار إنشاء مراكز  الالزمة بسرعة وفاعلٌة
 الضرابب .

 تطوٌر العالقة بٌن اإلدارة والمكلف : -د  
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من حاالت  وتقلل  إن وجود عالقة جٌدة بٌن اإلدارة والمكلف من شؤنها أن تنشر الثقة
ك إن هذه العالقة ترتبط إلى حد ما بمدى التعاون القابم بٌن اإلدارة والمكلف، التهرب، وال ش

 : (35) وقصد تحسٌن هذه العالقة ٌجب مراعاة اإلجراءات التالٌة

تنمٌة الوعً الضرٌبً الذي ٌتناسب طردا مع الشعور بتحمل المسإولٌة فً أعباء  -  
 لعمومٌة.الخدمات العامة وتسٌٌر المرافق افً مجال  الدولة 

ٌة  وإعالمٌة واطالعه على تكوٌن وإعالم المكلف عن طرٌق إتباع سٌاسة تكوٌن -  
 مختلف المستجدات .

 الجبابٌة. تخصٌص المكافآت للمكلفٌن الذٌن ٌظهرون تعاونا ضرٌبٌا أكبر مع اإلدارة -  
القة اعتماد فكرة الزبونٌة بٌن اإلدارة والمكلف حتى تتحول العالقة بٌنهما من ع -  

 تصادمٌة مبنٌة على الشك إلى عالقة تبادلٌة مبنٌة على التعاون.
 

 :  تطوٌر الرقابة الجبائٌة -و
تكتسً الرقابة الجبابٌة أهمٌة بالغة فً مكافحة التهرب الجبابً، باعتبارها وسٌلة هامة 

ة تستمد قوتها من روح التشرٌع الضرٌبً نفسه، ولذلك وجب تكثٌفها من أجل خلق نظم رقابٌ
ضرٌبٌة تتمٌز بالدقة وسرعة اكتشاف مختلف المخالفات المرتكبة مع اعتماد نظام أكثر صرامة 

 :بابٌة ٌمر عبر اإلجراءات التالٌةفً مجال العقوبات، إن تحسٌن الرقابة الج
 تنظٌم اإلطار القانونً للرقابة الجبابٌة. -
 القضاٌا المبرمجة للمراجعة.  تحسٌن وسابل الفحص والمراجعة وتحدٌد معاٌٌر دقٌقة الختٌار -
 فاء شفافٌة علٌها.إضتبسٌط إجراءات المنازعات و -

رة الرقابة الجبابٌة وضعت العدٌد من اإلجراءات قصد مكافحة التهرب ادإن إكره فذ ومما ٌجدر
 :همهاأالضرٌبً 
التً ظهاره على كل التصرٌحات والوثابق إجبار المكلفٌن بإاستحداث رقم التعرٌف اإلحصابً و-

 .2112من قانون المالٌة لسنة  3،4،8،31حسب ما تقتضٌه نصوص المواد :لها عالقة بالنشاط الممارس 

حسب نص المادة المكلفٌن المتهربٌن من أٌة مناقصة تخص الصفقات العمومٌة  إبعادضرورة -
 .1997من قانون المالٌة لسنة  62

 . يللشطب من السجل التجار المكلفٌن بتصفٌة دٌونهم الجبابٌة قبل أي طلب إجبار-

 فاخرة .طنٌة تخص المواطنٌن الذٌن ٌقومون بعملٌة شراء لسٌارات استحداث بطاقٌة و -

فرض عقوبات صارمة على المكلفٌن المتهربٌن بدءا بالعقوبات المالٌة وانتهاء بالمتابعة -
 القضابٌة ، 

أو  الخاطبة الفاتورة ىالمفروضة عل ن العقوبة الجبابٌةال الحصر فإفعلى سبٌل المثال 
 :كالتالًتكون أصال  انعدام الفاتورة 

 دج بالنسبة لتجار التجزبة . 512111*     

  جار الجملة .تدج بالنسبة ل 5112111*     

 دج بالنسبة للمنتجٌن والمستوردٌن . 121112111 *    

حسب عة لها الحق فً اللجوء إلى حق الشف اإلدارةن إف أخرىومن جهة  ا من جهة،ذه
 .من قانون التسجٌل 118نص المادة 

 :لك عن طرٌق ذو : وتدعٌم التعاون والتنسٌق مع مصالح الجمارك تعزٌز -م
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 فرق مختلطة ما بٌن الجمارك والضرابب للقٌام بالتحقٌقات المشتركة. وإنشاءخلق  - 
 تبادل المعلومات حول قنوات التهرٌب المعاٌنة من طرف إحدى المصلحتٌن . - 

 متابعة الطرفٌن للحقوق الجبابٌة الممنوحة للمتعاملٌن فً إطار تدعٌم االستثمار. - 

 تبادل الملفات المتعلقة بمكافحة التهرب بٌن المصلحتٌن. - 
إلى  2115لسنة   فً قانون المالٌة التكمٌلً وقد اهتدى أخٌرا المشرع الجبابى الجزابري

ملٌون دٌنار جزابري والى  21ستٌراد إلى مبلغ الرفع من رأسمال الشركات التً تقوم بنشاط اال

عملٌة التوطٌن  بكل دج عند قٌامه 11111ٌسدد بمقتضاه المكلف المستورد مبلغ تؤسٌس رسم  

مستورد  1382وفً هذا اإلطار تم استبعاد  . (36)مما ٌتٌح الرقابة البعدٌة لمثل هذا النشاط البنكً

 ." ( 37) 2115من عملٌة التوطٌن البنكً سنة 

 االستفادة من التعاون الدولً فً مكافحة التهرب الضرٌبً:  – ن
  فً إجراءات عدٌدة منها: الجبابىٌتمثل دور التعاون الدولً فً مكافحة التهرب 

اإلطالع على أموال األفراد فً الخارج وذلك بحثهم على تقدٌم تصرٌحاتهم المتعلقة  -  
 .واإلٌرادات المحققة فً الخارج  المداخٌل
وخاصة التً تتعلق عقد االتفاقات الدولٌة الخاصة بتبادل المعلومات الضرٌبٌة -  

بالحسابات الجارٌة المفتوحة لدى البنوك، وذلك تسهٌال لتحصٌل الضرابب المستحقة وفرض 
 العقوبات. 

الحرص على تتبع وفهم المعامالت التً تتم عبر شبكة اإلنترنت مع سن التشرٌعات -  
 سبة لها.الضرٌبٌة المنا

  
 :والعقائدٌة األخالقٌةبعث القٌم  وإعادةأخلقة السلوك االقتصادي  -ي
الفساد قبل وقوعه ،بل تلعب  ٌمنعالرقابة الداخلٌة لدي الفرد ٌجعالنه  وللوازع الدٌنً  إن  
المجتمعٌة المتعددة لتنسجم فً  األنشطةوالعقابدٌة دورا حضارٌا هاما فً توجٌه  األخالقٌةالقٌم 

حق  ًالمرتكبة فالتجاوزات  أماموقابٌا منٌعا  إجراءهاٌة مع الضوابط الشرعٌة لتشكل الن
عن الواجبات المالٌة  تؤدٌةت من فال،واإل الجبابىاالقتصاد الوطنً بسبب تنامً ظاهرة التهرب 

 التؤسٌسعملٌة  أثناءالجبابٌة مما ٌعمق التفاوت والظلم والعدالة  اإلدارة أعوانطرٌق تورط بعض 
الفعالة لمعالجة  األدوات إحدىالمالٌة تشكل  فً الحسبةنظام  نوالتحصٌل على حد سواء.ولهذا فإ

تكالٌفها  بؤقل" ....وٌكون دور الحسبة المالٌة حاسما فً منع هذه االنحرافات  مثل هذه االختالالت
رد ووفرة فً لما ٌترتب عن التدخل الرقابً السرٌع فً تحقٌق التوازن والعدالة وزٌادة فً الموا

بسبب تقلٌص حجم االقتصاد الموازي وانكشاف حجم الثروات الفعلٌة فً االقتصاد الحصٌلة 
  "(38) الرسمً نتٌجة النتشار مناخ العدالة االقتصادٌة .

 : ةــاتمـخ
ظاهرة عالمٌة كانت والزالت تثٌر الكثٌر من التحدٌات أمام النظم  الجبابًالتهرب 
تؤثٌرات بالغة على االقتصاد الوطنً وتقف أمام اإلصالح السٌاسً من لها  لماالضرٌبٌة للدول،

ل األموال، شؤنها فً ذلك شؤن الرشوة وغسٌ االقتصادي واالقتصادي، وتعتبر أحد مظاهر الفساد 
 معوقات األداء المتمٌز للسٌاسات الحكومٌة. ىحدوبهذه الخصوصٌة أضحت إ
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حتاج إلى تعمٌق المفاهٌم حولها خصوصا وما ٌمكن استخالصه أن هذه الظاهرة الزالت ت
ما تعلق منها باألسس النظرٌة المصاحبة لها بدءا بإعادة هٌكلة األنظمة الضرٌبٌة الحالٌة وانتهاء 

 فً هذا المٌدان. لةالحاص ات بإعادة النظر فً السٌاسات الجبابٌة مع مواكبة التطور
 

 مراجـــــع و هوامـــش
 . 354 :، ص2114قابة المالٌة النظرٌة والتطبٌق، مطبعة االنتصار، مصر عوف محمود الكفراوي، الر - 1

  Rose .A .  Anual.World Bank, Conference on developement Economics  ; 1997  2-                   
Ann M. Florini . Annual world Bank, conference on development Economics 

19973-    

د الفضٌل ، مفهوم الفساد ومعاٌٌره ، الفساد والحكم الصالح فً البلدان العربٌة ، مركز محمود عب– 4

 .80 :، ص 2114بٌروت ،  دراسات الوحدة العربٌة 

العربٌة المتحدة ، مركز دراسات  اإلماراتٌوسف الخلٌفة الٌوسف ، الفساد والحكم الصالح ، حالة  -5

 579، ص :  2114الوحدة العربٌة ، بٌروت 

6-  Daniel Kaufman - Joel Hellman، ( 13مجلة التموٌل والتنمٌة العدد  ) ( 2111سبتمبر.) 

 .   84 :، ص ، مرجع سابقمحمود عبد الفضٌل - 7

عبد هللا ابن حاسم الجابري ، الفساد االقتصادي ، الملتقى الدولً لالقتصاد اإلسالمً ، جامعة أم القرى   -8

 .  15 :، ص 2115المملكة العربٌة السعودٌة 
L . Mehl et P.Beltrame, sciences techniques, fiscales, P.U.F T,Tmemis, Paris, 1984, 

P789-   
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