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تعرف الضريبة بأا فريضة مالية يدفعها الشخص للدولة بصورة جربية 
وائية، دون مقابل خاص يعود عليه، بل بغرض املسامهة منه يف حتميل التكاليف 

  .)1(العامةواألعباء 
وقد مرت الضريبة مبراحل متعددة ومتطورة، ابتداء من مرحلة انعدام 

، مث انتهاء بالضريبة اجلربية غري الضريبة، ومرورا مبرحلة الضريبة االختيارية
  .املباشرة، مث الضريبة املباشرة

أما التكييف القانوين للضريبة، فقد انقسم علماء االقتصاد وفقهاء املالية 
نظرية املنفعة والعقد، ونظرية التضامن االجتماعي : إىل تأييد نظريتني العامة 

  .وسيادة الدولة
كما متثل الضرائب أهم مورد من موارد الدولة يف الوقت احلاضر، إال أن 
أداءها من قبل املكلفني يصطدم حبب املال ومجعه، باإلضافة إىل قلة الوعي 

املكلفني بإخفاء أنشطتهم عن الضرييب لديهم، ويتجلى ذلك من خالل قيام 
مصلحة الضرائب كليا أو جزئيا، وكذلك استغالل الثغرات القانونية اليت حتول 

  .دون وقوعهم حتت طائلة القانون
تعد الضرائب بالتايل من أهم أدوات السياسة املالية للدولة لتوفري اإليرادات 

اجات امليزانية العامة الالزمة لتمويل خطط الدولة التنموية، فضال عن سد ح
العامة من اإلنفاق العام على املرافق واخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة 
للمواطنني، ومل يعد هذا هو الدور الوحيد للضريبة، إمنا أصبح هلا دور هام يف 
توجيه االقتصاد واالستثمار يف صناعة معينة، وجذب املستثمرين لتلك األنشطة 

وافز الضريبية، وتقرير اإلعفاءات، وخفض معدالت احليوية للدولة من خالل احل
الضريبة فيها، ومن جهة ثانية، تساهم يف زيادة معدالت الضريبة يف أنشطة 

                                                        
  . 156، ص 1982 علم املالية والتشريع الضرييب، جامعة عني مشس ، مصر،:  )زين العابدين(ناصر ـ  )1(
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أخرى، ومنع اإلعفاءات، وذلك لتحقيق األهداف االقتصادية، فضال عن البعد 
االجتماعي للضريبة لتحقيق التكافل االجتماعي، وإعادة توزيع الثروات بني 

  .د واستفادة أغلبية املواطنني من املرافق واخلدمات العامة اليت تقدمها الدولةاألفرا
لقد عرفت اجلرائم الضريبية، وجرمية التهرب على وجه اخلصوص منذ 
االلتزام ا على عاتق املمولني، شأا يف ذلك شأن اجلرمية اليت عرفت منذ وجود 

  .القانون 
الضريبية واملالية، واليت تؤكد الدراسات وتعترب اجلرمية الضريبية من الظواهر 

  .انتشارها يف كل دول العامل تقريبا، وبنسب خمتلفة 
تشكل اجلرائم الضريبية إخالال خطريا مببدأ التضامن االجتماعي وإهدارا 
للعدالة االجتماعية، وعقبة رئيسية تواجهها الدولة يف مسرية حتقيقها ألهدافها 

  .الية االقتصادية واالجتماعية وامل
أما عن العالقة التارخيية بني الضريبة والعقاب، فهي عالقة قدمية ظهرت 
بظهور الضريبة، وتطورت بتطورها، ومن أهم مظاهرها تطبيق مبدأ الشرعية 

ائية وال عقوبة عليها باجلنائية يف امليدان اجلبائي، حيث صار املبدأ هو ال جرمية ج
  .إال بنص 

جلنائية يف جمال اجلرائم اجلبائية وعقوباا قد رعية اشكما أن تطبيق مبدأ ال
واكبته تطورات متعددة عرفتها األنظمة القانونية، خاصة على مستوى حتديد 
مفهوم الضريبة ودورها داخل اتمع، حبيث مل تعد الضريبة عبارة عن أموال 
حتصل من األهايل باستعمال اإلكراه والتعذيب لتدخل خزائن احلكام بل أصبح 

انون اجلبائي احلايل جيعل من الضريبة ماال يستقطع جربا من املكلفني ا وفقا الق
ملقدرم التكليفية لتدخل اخلزينة العمومية ولتساهم يف حتقيق األغراض واملصاحل 
االجتماعية، وكل هذا أسهم يف تطوير مضمون التجرمي اجلبائي، واجلزاءات 

  .اجلنائية املطبقة يف هذا اال
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عظم التشريعات يف اختياراا بني توسيع نطاق التجرمي والعقاب، ختتلف م
ائية، وبني تطبيقه، ويرجع ذلك إىل اختالف يف إشكالية حتقيق بيف املادة اجل

املصلحة العامة للدولة يف متويل اخلزينة العمومية، وما بني محاية احلرية الشخصية 
امة للغش الضرييب تشمل للفرد، فنجد مثال التشريع الفرنسي نص على جرمية ع

خمتلف وسائل الغش يف خمتلف أصناف الضرائب، بينما تقتصر أخرى على جترمي 
  .حاالت معينة من ذلك الغش مثلما فعل التشريع اجلزائري واملغريب

وتشمل املنازعة الضريبية، الرتاعات املتولدة عن تطبيق قوانني الضرائب 
ية، وكذلك خمتلف القوانني املالية العادية املختلفة، ومنها قانون اإلجراءات اجلبائ

والتكميلية اليت تصدر كل سنة، والثابت علما أن التشريع الضرييب يستمد 
فاق على ما قواعده من القواعد اآلمرة واملتعلقة بالنظام العام، فال جيوز االت

بقانون، واليعفى أحد منها إال يف  خيالفها تطبيقا ملبدأ، الفرض لضريبة إال
، فقد تنشأ )1(األحوال املبينة يف القانون، ويظل املكلف بالضريبة ملتزما ا

املنازعة الضريبية مبجرد احتجاج واعتراض املكلف بالضريبة على قرار املدير 
الوالئي للضرائب الرافض لشكواه، نتيجة املبالغة يف تقدير وعاء الضريبة أو 

  .)2(جراء مراقبة حسابيةخمالفة إ
فاملنازعة الضريبية تعرب عن اخلالف الذي يثور بني اإلدارة الضريبية والغري، 
مبناسبة قيامها بوظائفها اليت كلفها ا قانون الضريبة، أو أي قانون آخر، وهي 
أول طريق الذي يسلكه صاحب احلق يف املطالبة حبقه أمام اجلهة املختصة بنظر 

  .)3(هذه املنازعة
                                                        

، 2التشريع الضرييب املصري، ضرائب الدخل، دار املعرفة اجلامعية، ط:   ) رشدي مصطفى(شيحة ـ  )1(
  . 13، ص 1996 مصر،

جملس الدولة، دار هومة للطباعة منازعات التحصيل الضرييب يف ضوء اجتهادات :  )فضيل(كوسة ـ  )2(
  . 7، ص 2011 والنشر والتوزيع ، اجلزائر،

إاء املنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانني الضريبية، دار النهضة العربية، :  )رمضان(صديق ـ  )3(
  . 18، ص 2006 القاهرة ، مصر،
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ومن ذلك تظهر األمهية العلمية والعملية ملوضوع املناعات الضريبية بصفة 
عامة، واليت تعترب من املوضوعات اجلديرة بالبحث، واليت التقتصر على النواحي 
الفقهية املتعلقة بتحديد طبيعة املنازعة وخصائصها وأسباا، بل تتجاوز إىل اال 

  .زعة وكيفية التقليل منهاالعلمي ، ملعرفة إجراءات هذه املنا
  :وتنقسم املنازعة الضريبية إىل نوعني 

النوع األول يتمثل يف املنازعات من اجلانب اإلداري، أي إبراز الطرق 
القانونية اليت يتبعها املكلف بالضريبة إلاء الرتاع الضرييب، فرسم له املشرع 

ئي للضرائب أو اللجوء الطريق األول هو التظلم لدى املدير الوال: إتباع طريقني 
كل هذه . إىل جلان الطعن، أما الطريق الثاين هو اللجوء إىل القضاء اإلداري

  .اإلجراءات قد مت دراستها من خالل مذكرة املاجستري
أما النوع الثاين فيتمثل يف املنازعات الضريبية من اجلانب اجلزائي يف التشريع 

  .اجلزائري وهو موضوع الدراسة
ة هذا املوضوع بأن الضريبة املفروضة على املكلف ا عادة ما وتتجلى أمهي

يكون تاجرا، ميارس نشاطه التجاري بصفة إعتيادية ومستمرة وبالتايل حيقق 
  .رحبا، وهلذا تطالبه الدولة بدفع الضريبة املستحقة عليه لتمويل خزينتها 

 ويف حالة العكس يعترب متهربا من دفع الضرائب وتسلط عليه عقوبات
  . جزائية وفق القوانني املعمول ا 

ة ـدف احلماية السياسية االقتصادي ،فقد ظهر قانون عقوبات اقتصادي
م ـــاليت تصدرها الدولة، بل قد اعترب بعض الشراح أن ظهور اجلرائ

اص، ــاليت فاقت جرائم االعتداء على األشخواالقتصادية واحتالهلا األمهية 
مرهونة بنظام الدولة عندما تبلغ درجة معينة من فهي جرائم حضارية، أي 

  .التطور احلضاري
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ولقد لقي هذا االجتاه التشريعي حنو إدخال قانون عقوبات اقتصادي حلماية 
االقتصاد ترحيبا من الفقه اجلنائي، فاملشرع حيمي سياسته االقتصادية بالتهديد 

  .وبإجراءات شديدة ضد املخالفني
رائم الضريبية من خالل الدراسات القانونية اخلاصة وتبدو األمهية لدراسة اجل

وتوظيف قواعد القانون اجلنائي خلدمة  ،لتنظيم اجلرائم والعقوبات الضريبية
القانون الضرييب، وظهر ذلك جليا سواء من حيث اتساع نطاق التجرمي أو خلق 

لعقوبات املبادئ العامة للجرمية الضريبية، يف إطار ما اصطلح عليه تسمية قانون ا
  .الضرييب

لقد أعطت اجلزائر أمهية كبرية للضريبة، ابتداء من التسعينيات بعد ايار 
أسعار البترول، وكون الضريبة مصدر ثابت ومستقر، وهذا خالفا إليرادات 
احملروقات، واليت تعتمد عليها يف هيكلها القاعدي للنظام اجلبائي، واليت تتميز 

ة لتقلبات السوق الدولية وما ضعوخا ألسعار،بعدم االستقرار والتذبذب يف ا
ينجر عنها من آثار سلبية، وشروط تعجيزية من طرف اهليئات الدولية عندما 
يكون عجز يف امليزانية، تتوصل حىت للمس بالسيادة الوطنية والتدخل يف الشؤون 

  .اخلاصة للدولة
ر واالنفتاح احل ونظرا النتهاج اجلزائر بعد األزمة البترولية النظام االقتصادي

على األسواق اخلارجية، وازدياد يف االستثمارات واألنشطة التجارية، كان من 
الضروري اعتماد وتدخل من املشرع إصالح النظام اجلبائي ليصح أكثر دقة 
وانسجام مع التطورات االقتصادية، وذا أصبح النظام اجلبائي يتضمن قواعد 

نون الضرائب املباشرة وقانون وأحكام مقننة يف نصوص خاصة، وهي قا
الضرائب غري املباشرة، وقانون الرسم على رقم األعمال، وقانون التسجيل، 

زيادة إىل قانون إجرائي يف جمال الضرائب، وهو قانون  ،وقانون الطابع
  .اإلجراءات اجلبائية 
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وبالتايل فإن أغلب املنازعات اليت تطرح أمام القضاء فيما خيص اجلانب 
تعد القضايا قليلة جدا، وهي أغلبها متعلقة بقانون الضرائب املباشرة أو  اجلزائي،

التسجيل والطابع فهي تكاد  قانون الضرائب غري املباشرة، أما فيما يتعلق بقانوين
تكون منعدمة متاما، ألا مل تطرح من طرف اإلدارة اجلبائية على القضاء 

  .اإلداري النعدام الرتاع فيها
وإذا كانت العدالة الضريبية تقتضي أن يتحمل كل مواطن الضريبة على 

 )1(78للمادة حسب مقدرته التكليفية وحتقيق املساواة بني املواطنني، وهذا طبقا 
  ."كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة: " واليت تنص  2016من دستور 
ة حسب قدرته على كل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف العموميوجيب 

  .الضريبية 
والجيوز أن حتدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق 

  .كيفما كان نوعه 
كل عمل يهدف إىل التحايل يف املساواة بني املواطنني، واألشخاص 

  .املعنويني يف أداء الضريبة، يعترب مساسا مبصاحل اموعة الوطنية ويقمعه القانون 
  ".على التهرب اجلبائي وريب رؤوس األموال  يعاقب القانون

إن وجود اجلرائم اجلبائية بصفة عامة وجرمية التهرب الضرييب بصفة خاصة 
يرجع ألسباب متعلقة بالتشريع الضرييب يف حد ذاته، نظرا لكثرا، وعدم 
استقرارها، والثغرات القانونية اليت تعتريها، وكذلك تعدد القوانني الضريبية، 

انسجامها، وأيضا نقص الوعي الضرييب لدى املكلف بالضريبة، وكذلك وعدم 
موظف الضرائب، وهذا راجع للتركيبة االجتماعية والواقع السياسي 

  .  واالقتصادي يف اتمع اجلزائري

ة، ــ، اجلريدة الرمسي06/03/2016بتاريخ  16/01والصادر بالقانون رقم  2016من دستور  78املادة ـ  )1(                                                        
  . 07/03/2016بتاريخ  14العدد 
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ل ـوكذلك تعترب اجلرائم الضريبية هي جرائم ضد أموال الدولة، وتص
ن اجلرائم التقليدية، كالسرقة مثال هي أبعادها إىل كافة أفراد اتمع، يف حني أ

جرائم فردية التتعدى أبعادها مال الفرد، مما يستوجب تشديد العقوبات على 
  .املتهربني

فاملشرع اجلزائري سلط عقوبات صارمة وردعية ضد اجلرائم الضريبية محاية 
خلزينة الدولة، ومن خالل النصوص القانونية يف خمتلف القوانني الضريبية، 

  .نصوص العقابية يف قانون العقوباتوال
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  303ويتضح من خالل تعديل املادة 

 املماثلة تشديد العقوبات واستحداث ألول مرة جناية التهرب الضرييب، مث تراجع
مرة ثانية وخفف من عقوبة احلبس واعترب هذه اجلرمية يف كل احلاالت  املشرع

  . الغرامة حسب قيمة مبلغ الضريبة املتملص أو املتهرب منهاجنحة مع تشديد يف
كذلك تتميز اجلرائم الضريبية بصفة عامة بطابع خاص عن باقي جرائم 
القانون العام، من حيث إجراءات املتابعة وأحكام التجرمي والعقوبات املقررة، 

  :فاإلشكالية اليت تتمحور خالهلا هذا البحث هي 
نونية يف معاجلة املرتاعات الضريبية من جانبها هل تعدد النصوص القا

  .؟ الضريبيةردع اجلرمية لاجلزائي، كفيل 
ات ــتنصب أمهية البحث يف تبيان املشكالت اليت تتعرض هلا السياسو

  ةـاملالية واالقتصادية للدولة من خالل القوانني الضريبية من جهة، واحلقوق املالي
  .لألفراد من جهة أخرى 

صاحل من ناحية، واملولة دللحماولة كشف حتقيق التوازن بني املصاحل العامة و
  .من ناحية ثانية للفرد  ةاخلاص

حتقيق التكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية املتمثلة يف العدالة الضريبية، 
وهذا جيرنا للبحث وإظهار املشكالت اليت تثريها القوانني الضريبية من حيث 
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قاب، وكيفية اقتضائه وحماولة التصدي ملختلف اجلرائم الضريبية من التجرمي والع
  .طرف املشرع اجلزائي 

كان من الضروري إتباع املنهج  ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة،
الوصفي ملعرفة ما هي اجلرائم الضريبية، ومنها جرمية التهرب الضرييب، وكذلك 

اإلجرائي الذي اتبعه املشرع لردع اجلرائم املنهج التحليلي فيما يتعلق باجلانب 
، وكذلك ألكثر من قانون الضريبة عن طريق الوسائل الوقائية والرقابية والعقابية

لالستعانة بالتشريعات األخرى الوصفي استعملنا يف بعض األحيان املنهج املقارن 
  .خاصة منها التشريع الفرنسي واملصري واملغريب 

رتأينا خطة حبث تتكون من إجوانب املوضوع، ومن أجل اإلملام جبميع 
جاء الباب األول حتت عنوان حتديد اجلرائم الضريبية ومعاينتها، وقسمته : بابني 

إىل فصلني، الفصل األول عاجلت فيه اجلرائم الضريبية، أما الفصل الثاين تطرقت 
  .فيه إىل معاينة اجلرائم الضريبية وكيفية إثباا 

ته إىل سماب الثاين الطرق اإلجرائية الوقائية والردعية، وقبينما عاجلت يف الب
فصلني، الفصل األول تطرقت فيه إىل متابعة اجلرائم الضريبية، أما الفصل الثاين 

  .فتناولت فيه ردع اجلرائم الضريبية
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إن جرائم األموال العامة، هي تلك اجلرائم اليت دف إىل اإلضرار باملصلحة 
  .العامة، وتنحصر  يف األموال العمومية للدولة

األفعال اليت تعترب وقانون العقوبات هو جمموعة القواعد القانونية، اليت حتدد 
  .جرائم، وتبني العقوبات املقررة هلا

وحينما يوصف قانون العقوبات بأنه ضرييب، ألنه ينصرف إىل حتديد 
اجلرائم والعقوبات املترتبة أصال بأحد قوانني الضرائب، وحينئذ يكون اهلدف هو 

تزم محاية املصلحة الضريبية، أي مصلحة اخلزانة العامة للدولة يف وفاء كل مل
  .)1(بأداء الضريبة بالتزاماته الضريبية

 منها جرمية الرشوة وقد نص قانون العقوبات اجلزائري على بعض اجلرائم،
واختالس األموال العمومية ألغراض شخصية أو لفائدة الغري، وكذلك القوانني 
العقابية اخلاصة نصت على جرائم أخرى، كالتهريب اجلمركي، وجرائم الصرف 

  .)2(ئم الضريبية، كالتهريب الضرييب يف القوانني اجلبائيةوكذلك اجلرا
وبالتايل ومن خالل هذه الدراسة وجب معرفة اجلرائم الضريبية وطبيعتها 
القانونية، وأنواع اجلرائم الضريبية املنصوص عليها يف خمتلف القوانني اجلبائية، 

وكيفية إثباا من وكذلك تصنيفها وتكييفها اجلزائي، مع معاينة هاته اجلرائم، 
، تناولنا اجلرائم طرف اجلهات املختصة، وهلذا قسمنا هذا الباب إىل فصلني

الضريبية يف الفصل األول ، مث تطرقنا إىل معاينة اجلرائم الضريبية وكيفية إثباا يف 
  . الفصل الثاين 

                                                        
، بشأن 2005لسنة  91الوجيز يف شرح قانون العقوبات الضرييب اجلديد، رقم :  )عماد إبراهيم(الفقي ـ  )1(

 الضريبة على الدخل، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، دار النهضة العربية،
  . 5، ص 2005 مصر،

 قانونو  الرسم على رقم األعمالقانون ،  غري املباشرةقانون الضرائب ،  قانون الضرائب املباشرةـ  )2(
  . الطابع  قانونو  التسجيل
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سائر اجلرائم بأا تتضمن اعتداء على مصلحة  نتتميز اجلرمية الضريبية ع
اخلزانة الضريبية، وقد نظم القانون يف سبيل ضمان هذه املصلحة وتأكيدها 

عة املنشئة للضريبة، وضبط وعائها، قاوالقواعد اليت من شأا التحقق من توافر ال
  .)1(وضمان حتصيلها، وفرض عقوبة معينة على خمالفة هذه القواعد

واجلرائم الضريبية تشمل جرائم األعباء الضريبية مجيعها، إال أن بعض 
ضريبية، بالرغم من أن التشريع رتب عليها جزاء خمالفة  ائماألفعال التعترب جر

بعض النصوص الضريبية، كربط الضريبة على أساس األرباح احلقيقية أو التقدير 
  .)2(اجلزايف

إن اجلرائم اجلبائية هي أفعال خمالفة لقواعد التجرمي والعقاب اجلبائيني 
  .)3(قائيةليها بتدابري وإومعاقب عليها مبقتضاها، أو يتم التصدي 

 وبالنظر إىل التطور التارخيي للجرائم الضريبية، يتبني أنه حىت أوائل القرن
مل تكن القوانني الضريبية تعرف غري نوع واحد من هذه اجلرائم، وهو  العشرين

عدم أداء الضريبة كاملة، ومنذ اية احلرب العاملية األوىل أدى التطور امللموس 
  .)4(رفة أنواع  أخرى من الغش الضرييبيف القوانني الضريبية إىل مع

ونظرا ألمهية معرفة أنواع اجلرائم الضريبية يف التشريع اجلزائي اجلزائري، 
حصر طبيعتها اخلاصة، وتصنيفها  حاولناوبعض األنظمة املقارنة األخرى، 

الوسيط يف شرح قانون العقوبات اخلاص، اجلرمية الضريبية والتهريب، موسوعة الفكر :  )نبيل(صقر ـ  )1(                                                        
  . 12، ص 2013 القانوين، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،

املنازعات الضريبية يف التشريع والقضاء اجلزائي اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر : )السبيت(فارس ـ  )2(
  . 39، ص 2008 والتوزيع، اجلزائر ،

احلماية اجلنائية لقواعد القانون اجلبائي، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة احلسن :  )حممد(بوزكين ـ  )3(
الثاين، عني شق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة اجلامعية 

  . 10ص  ، الدار البيضاء، املغرب،2005/2006
  . 14، ص املرجع السابق: )نبيل(صقر ـ  )4(
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املخالفات، اجلنح : إىل ثالثة أنواع وهي  الذي قسمناه حسب التكييف اجلزائي
  .التوسع يف جرمية التهرب الضرييب نظرا ألمهيتها ناحاولكما واجلنايات 

إىل الطبيعة القانونية  ) املبحث األول( يف وعلى هذا األساس تعرضنا 
للتكييف اجلزائي  ) املبحث الثاين( يف بينما تطرقنا اخلاصة للجرائم الضريبية، 

  . للجرائم الضريبية وتصنيفها والقانوين
 

 

 ومدىالطبيعة القانونية للجرمية الضريبية، لقد أثار الفقه جدال كبريا حول 
ختضع لقواعد جنائية خاصة، أم أنه يتعني مساواا بغريها من  جرميةكاعتبارها 

  .)1(جرائم القانون العام
بأن اجلرمية الضريبية، ذات طبيعة جنائية  )2(فريق من الفقهاء عترباحيث 

عادية، ألن املشرع الضرييب يهدف من جترمي اختالس الضريبة إىل حتقيق نفس 
فريق بينما يرى الغرض الذي يتوخاه املشرع العادي ، وهو محاية الصاحل العام، 

آخر بأن اجلرائم الضريبية هلا طبيعة إدارية، ألن قانون العقوبات يهدف إىل 
  .)3(اض ختتلف عن الغرض الذي تقصده النصوص اجلزائية يف قانون الضريبةأغر

إىل تنظيم كيفية حتصيل الضرائب، واليت  يهدف ،لقانون الضرييبومبا أن ا
ن قرارات إدارة إتنشئ عالقة إدارية بني مصلحة الضرائب واملكلف بالضريبة، و

هذه اجلرائم بالعادية الضرائب ذات طبيعة إدارية، وبالتايل ال جمال لتشبيه 
  .اخلاضعة لقانون العقوبات العام 

                                                        
  . 41، ص 1990 اجلرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة،:  )فتحيأمحد (سرور ـ  )1(

(2 (ـ   MICHEL ( J ) :   Les Infractions Fiscales et Leur Répression Dans la Doctrine et la 
législation Suisse , 1953, P  24 - 25 . 

  . 42، ص املرجع السابقاجلرائم الضريبية، : ) أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
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فال جمال ملقارنة ما بني التهرب الضرييب وجرائم األموال األخرى للقانون 
ها الدولة تدخل ألن الضرائب اليت جتمع ...اجلزائي، كجرائم االختالس وغريها 

هو مظهر من الضرائب على سياستها اجلبائية، ف حتصيل يتوقف، ويف الذمة املالية
  .مظاهر السيادة، وليس استعمال حق من احلقوق العادية

إن القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني املواطنني ختتلف متاما عن تلك 
  .)1(ها قانون الضريبةئاليت تنظم العالقة بني الدولة واألشخاص، كالعالقة اليت ينش

ع بنفس القيمة القانونية اليت وقد انتهى األمر بأن القوانني الضريبية التتمت
  .ائيةنتتمتع ا النصوص اجل

ذات طبيعة إدارية الضريبية وبالتايل فإن الرأي الذي ذهب إىل اعتبار اجلرمية 
هو رأي غري سديد، ألنه الميكن تشبيه املوظف اإلداري باملكلف، وكذلك 
الجمال لتشبيه قانون الضريبة بالقرارات اإلدارية، حيث أصبح قانون العقوبات 

  .)2(اإلداري الذي هو فكرة مفترضةالضرييب الينسجم مع قانون العقوبات 
رمية جبائية ذات طبيعة خاصة تتشكل وبالتايل تعترب اجلرمية الضريبية هي ج

من دعوى عمومية ودعوى ضريبية، حيث أن املشرع اجلزائري مل يأخــذ 
مببدأ قانون جنائي ضرييب خاص،كما هو عليه احلال يف بعض التشريعات املقارنة 

  ... ). الفرنسي ، املصري ( 
صوص عليها اجلرائم املن ) املطلب األول( إعتبارا هلذه املعطيات تناولنا يف 

تطرقنـا  )املطلب الثاين( يف قانوين الضرائب املباشرة وغري املباشرة، ويف 
 لجرائم املنصوص عليها يف قانون الرسم على رقم األعمال، وقانون الطابع، ويفل

جلرائم املنصوص عليها يف قانون التسجيل وقانون فصلنا ا )املطلب الثالث ( 
  .اإلجراءات اجلبائية 

                                                        
  . 43، ص املرجع السابقاجلرائم الضريبية ، : ) أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
  . 41، ص املرجع السابق:  )السبيت(فارس ـ  )2(
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يف قانون الضرائب املباشرة وغري املباشرة عدة أفعال يف  لقد تناول املشرع
حالة ارتكاا أو االمتناع عن القيام بالبعض منها من طرف املكلف بالضريبة، 

  .وجزائيةائية بورتب هلا عقوبات ج ،تعد جرائم ضريبية
خالل قانون الضرائب  بدراسة اجلرائم الضريبية، من يف هذا الصدد سنقوم

، بينما نتطرق للجرائم الضريبية من ) الفرع األول( يف رسوم املماثلة لاواملباشرة 
  . ) الفرع الثاين( خالل قانون الضرائب غري املباشرة يف 

 
 

، لقد أشار إليها املشرع اجلبائي من خالل اجلزء الرابع، القسم السابع
اجلبائية والعقوبات وسنتناول هذه اجلرائم واليت تتحدد أساسا يف الغرامات 

 ة والغرامات اجلبائية يف ، مث ندرس الزيادات يف الضريب)الفقرة األوىل(اجلنحية يف 
، )الفقرة الثالثة(، بينما نبني الزيادات بسبب نقص يف التصريح يف )الفقرة الثانية(

  .)الفقرة الرابعة( ويف األخري نتكلم عن الزيادات اخلاصة على الدخل اإلمجايل يف 
 

 

لقد حدد املشرع بعض احلاالت اليت الميكن التغاضي عنها، ونـــص 
عقوبات جنحية، من بينها حالة التملـص، على على غرامات جبائية، بل وحىت 

ق ـتدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة، أو ح أو حماولة التملص باستعمال طرق
مـــن ، وهذا طبقا ملا جاء ضأو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا

  .)1(م.ض.ق 303املادة 
املتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2011املؤرخ يف  11/16القانون رقم من  13باملادة واملنصوص عليها ـ  )1(                                                        

  .29/12/2011، الصادرة يف 72ر ، العدد . ، ج2012
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الشركاء لألشخاص الذين يتدخلون بصفة غري هناك حالة أخرى تظهر 
  .)1(قانونية لالجتار يف القيم املنقولة أو حتصيل قسائم يف اخلارج

كل تصرف ألي شخص بأية طريقة كانت يتعذر من خالهلا جند كذلك 
  .)2(القيام مبهامهماألعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات لتشريع الضرائب 

يعترب كل  الذي كان االعتراض اجلماعي على إقرار أساس الضريبة،بينما 
  .)3(فقد مت إلغاؤهفاعال خمال حبسن سري االقتصاد الوطين، 

م، وتتحدد .ض.من ق  306باإلضافة إىل حاالت أخرى نصت عليها املادة 
ا، ـــعدم صحتهاملشاركة يف إعداد واستعمال وثائق أو معلومات يثبت يف 

ة ـمن قبل وكيل أعمال أو خبري، وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شرك
ا ــتتمثل مهنتها يف مسك السجالت احملاسبية أو يف املساعدة على مسكه

  .لعدة زبائن 
 اتعندما يثبت أن املخالفني قد أعدوا أو ساعدوا على إعداد حساب

تلك اليت يستظهر ا ، وجرود وحسابات ووثائق غري صحيحة عن ةختامي
  .لتحديد أساس الضريبة على زبائنهم 

كذلك كل خمالفة ملنع ممارسة مهنة وكيل أعمال أو مستشار جبائي، أو 
واملعني على األفراد الذين  ، ولو بصفته مسريا أو ومستخدما خبري أو حماسب

                                                        
يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد : "  من قانون العقوبات 42املادة ـ  )1(

بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية 
 82/04والصادرة بالقانون رقم  ".أو املسهلة أو املنفذة هلا مع علمه بذلك 

    .16/02/1982الصادر بتاريخ  07ر، عدد .، ج13/02/1982الصادرة يف 
، املتضمن قانون 31/12/2005املؤرخ يف  05/16، والصادرة بالقانون رقم من ق ض م 304أنظراملادة ـ  )2(

  . 31/12/2005الصادرة يف  85ر، العدد .، ج2006املالية لسنة 
، اجلريدة الرمسية رقم  26/06/2001املؤرخ يف  01/09، بالقانون رقم  ج.ع.ق 418املادة لقد ألغت ـ  )3(

  القوانني اجلبائية تعديلدون . 27/06/2001، الصادرة بتاريخ  34



    

15 
 

 ثبت إدانتهم إلعداد أو املساعدة حلسابات ختامية ووثائق غري صحيحة عن تلك
  .اليت يستظهر ا لتحديد أساس الضريبة 

العنف على وسائل حالة اللجوء إىل  عن م.ض.ق 308املادة كما تطرقت 
األعوان املؤهلني شأم يف ذلك شأن األشخاص الذين يتعرضون للعنف من 

هذه  تطبق على مرتكيب يف هذه احلالة، و)1(خالل ممارسة الوظائف العمومية
  .املنصوص عليها يف قانون العقوباتاألعمال العقوبات 

 
 

لقد أقر املشرع بعض الزيادات يف الضريبة ويف الغرامات اجلبائية، من بينها 
حالة عدم تقدمي املكلف بالضريبة التصريح السنوي، حيث تفرض عليه الضريبة 

  .)2(بصفة تلقائية
يوما اعتبارا من  30إىل اإلدارة خالل أجل قدره ويشترط أن يصل التصريح 

  .تاريخ التبليغ
يترتب على عدم تقدمي أو اإليداع غري الكامل للوثائق املطلوبة، وفقا و

يوما ابتداء من  30مكرر، من قانون اإلجراءات اجلبائية خالل  169ألحكام املادة 

                                                        
يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات كل من : " واليت تنص  من قانون العقوبات 148املادة ـ  )1(

أو رجال  دأو القوا املوظفنييتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو 
القوة العمومية أو الضباط العموميني يف مباشرة أعمال وظائفهم أو مبناسبة 

  " .مباشرا 
ادرة ـــ، الص 28عدد  ،اجلريدة الرمسية، 12/07/1988املؤرخ يف  88/26والصادرة بالقانون رقم  ـ        

  .13/07/1988 يف
املتضمن قانون  26/12/2012املؤرخ يف  12/12م رق والصادرة بالقانونم .ض.من ق 192نظر املادة أـ  )2(

  .30/12/2012، الصادرة يف 72، اجلريدة الرمسية، العدد 2013املالية لسنة 
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من قانون  141تاريخ التبليغ إعادة إدماج األرباح احملولة حسب أحكام املادة 
  . )1(الضرائب املباشرة

 
 

م على ضرورة أن يقدم .ض.ق 193لقد أكد املشرع من خالل املادة 
تعتمد لتحديد وعاء إىل األسس أو العناصر اليت املكلف بالضريبة تصرحيات تشري 

  .الضريبة، أو يبني دخال أو رحبا ناقصا أو غري صحيح 
على كامل  %100زيادة قدرها عليه عند حماولة القيام بأعمال الغش تطبق و

احلقوق التقل عن مخس ماليني دينار جزائري أو ما يعادهلا، وترفع الزيادة إىل 
  . )2(دج 5000.000 قدر بـحبيث ت عند التملص منها سنويا 200%

                                                        
بتاريخ  12/12من القانون رقم  02من هذا القانون، باملادة  192من املادة  03عدلت الفقرة لقد ـ  )1(

، 30/12/2012، الصادرة يف 72اجلريدة الرمسية، عدد  ،2013واملتضمن لقانون املالية  26/12/2012
يوما  30يترتب على تقدمي أو اإليداع غري الكامل للوثائق املطلوبة خالل أجل قدره : " حيث تنص 

دج  500.000ابتداء من تاريخ التبليغ يف ظرف موصى عليه مع اإلشعار باالستالم بتطبيق غرامة مببلغ 
من  %25إذا مل حتترم املؤسسة إلزامية التصريح وتعرضت للمراقبة، فيتم فرض غرامة إضافية تساوي 

  " .مكرر من قانون الضرائب املباشرة  141وذلك مبفهوم املادة / األرباح احملولة بطريقة غري مباشرة
 16/14من القانون رقم  10من قانون الضرائب املباشرة، الفقرة الثالثة باملادة  192عدلت املادة  وكذلك        

يترتب على عدم تقدمي أو : " ، واليت تنص 2017واملتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2016بتاريخ 
رات ، وبالتايل زيادة يف الغرامة بأربع مدج  2000.000اإليداع غري الكامل للوثائق تطبيق غرامة مببلغ 

  .كاملة
  .  06، ص 29/12/2016الصادرة بتاريخ  77اجلريدة الرمسية رقم  ـ       

املتضمن قانون املالية  28/12/2011املوافق  11/16من القانون رقم  08معدلة باملادة  193/02املادة ـ  )2(
عند القيام بأعمال تدليسية تطبق  تنص. 29/12/2011، الصادرة يف 72اجلريدة الرمسية، عدد ، 2012

زيادة موافقة لنسبة اإلخفاء املتبعة من طرف املكلف بالضريبة، توافق هذه النسبة حصة احلقوق اليت مت 
وعندما  %50إخفاءها، مقارنة باحلقوق املستحقة بعنوان نفس السنة، الميكن أن تقل هذه الزيادة عن 

كذلك عندما تتعلق احلقوق املتملص منها  %100 تطبق نسبة %100اليدفع أي حق حتدد النسبة 
  .باحلقوق الواجب مجعها عن طريق االقتطاع من املصدر

الغرامة حسب نسبة اإلخفاء،وليس بقيمة مقدرة  وبالتايل نالحظ أن املشرع اجلبائي طبق زيادة يف        
  .دج وهو األجدر  500.000سنويا بـ 
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املبالغ أو املنتوجات إخفاء أو حماولة إخفاء ويقصد بأفعال الغش حاالت، 
  .اليت يطبق عليها الرسم على القيمة املضافة، وخاصة املبيعات بدون فاتورة

  .تقدمي وثائق مزورة أو غري صحيحة لالستفادة من االمتيازات اجلبائيةو
ري غو قيد يف احلسابات القيام عمدا بنسيان تقييد يف احلسابات أكذلك 

من القانون  10و  09صحيح يف دفتر اجلرد املنصوص عليه يف املادتني 
  .)1(التجاري

أخرى أمام قيام املكلف بتدبري عدم إمكانية الدفع، أو بوضع عوائق بطرق 
كل عمل أو فعل يقصد منه جتنب أو تأخري دفع حتصيل أي ضريبة أو رسم، و

  .كما هو مبني يف التصرحياتكل أو جزء من مبلغ الضرائب، 
كل نشاط غري مسجل أو اليتوفر على حماسبة وممارسة نشاط غري قانوين، 

  .قانونية حمررة
املكلف  اليت تلزم م.ض.ق 194املادة نصت عليها أخرى حالة  توجد

من هذا  183يقدم تصرحيا بالوجود املنصوص عليه يف املادة البالضريبة الذي 
  .دج 30.000، بدفع غرامة جبائية مقدرة بـ )2(القانون

                                                        
كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم : "  اليت تنص من القانون التجاري 09أنظر املادة ـ  )1(

، الصادر ... " مبسك دفتر لليومية، يقيد يوما بيوم عمليات املقاولة 
املعدل واملتمم بالقانون  26/09/1975املؤرخ يف  75/59باألمر رقم 

، الصادرة يف 11ر، العدد .، ج26/02/2005الصادر يف  05/02رقم 
09/02/2005 .  

جيب عليه أيضا أن جيري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم : "  تنص من نفس القانون 10املادة  ـ        
  ... " . مقاولته 

جيب على املكلفني بالضريبة واخلاضعني للضريبة : "  تنص من قانون الضرائب املباشرة 183املادة ـ  )2(
على الشركات أو للضريبة على الدخل اإلمجايل، أو للضريبة اجلزافية 

يوما األوىل من بداية النشاط إىل مفتشية  30أن يقدموا خالل 
، والصادر بالقانون رقم ... "الضرائب املباشرة التابعني هلا تصرحيا 

ر، .، ج2007، املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2006املؤرخ يف  06/24
  .27/12/2006الصادرة يف  85العدد 

، املتضمن قانون املالية  31/12/1998املؤرخ يف  98/12صدرت بالقانون رقم  194املادة وكذلك  ـ        
  . 31/12/1998الصادرة يف  98ر، العدد .، ج1999لسنة 
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باح الشركات، رألخضوع الشركات واألشخاص املعنويني اخلاضعني مث إن 
والذين يدفعون املبالغ املذكورة إىل أشخاص اليكشفون عن هويتهم ضمن 

بدفع غرامة جبائية ضعف يلزمون من هذا القانون  176الشروط املقررة يف املادة 
  .للضريبة على الدخل اإلمجايلالنسبة القصوى 

 
 

إىل بعض الزيادات اخلاصة بالضريبة  م.ض.قمن  134املادة لقد تطرقت 
املكلف بالضريبة الذي يقبض مداخيل خارج على الدخل اإلمجايل، وهي حالة 

 )1(99/3انفصال يف تصرحياته، طبقا ألحكام املادة  ىلعاجلزائر، واليشري إليها، 
  . املطابقة أنه قد أغفلها، يتعني عليه دفع تكملة الضريبةويف حالة ثبوت 

يترتب على إخفاء املداخيل أو التقدمي املتعمد لتصرحيات غري صحيحة،  كما
ق العقوبات املنصوص عليها يف املادة يوكذا إغفال أو نقص يف التصريح، تطب

  .من هذا القانون  303
يتعرض كل من رب أو حاول التهرب كليا أو جزئيا من من جهة أخرى 

 193/2وعاء االقتطاعات باستعماله لوسائل الغش للزيادة املقررة يف املادة 
  .من هذا القانون 303والعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

املشرع اجلبائي نالحظ من خالل دراستنا لقانون الضرائب املباشرة، أن 
حدد عدة أفعال واعتربها جرائم ضريبية، ومنها جرمية اإلخالل حبسن سري 

                                                        
 ،تبني التصرحيات بصفة متميزة مبلغ املداخيل مهما كانت طبيعتها"  م.ض.من ق 99/3أنظر املادة ـ  )1(

صادرة ال، "اجلزائر من جهة، ويف اخلارج من جهة أخرى  يفاملقبوضة 
، املتضمن قانون املالية 30/12/2009املـؤرخ يف  09/09بالقانون رقم 

  .21/12/2009صادرة بتاريخ لا 78ر، العدد .، ج2010لسنة 
، املتضمن لقانون 23/12/2000املؤرخ يف  2000/06من نفس القانون صدرت بالقانون رقم  134املادة و        

  .2001املالية لسنة 
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وأحال  ،من قانون الضرائب املباشرة 304املادة  يف ةاحملدداالقتصاد الوطين 
 12مبوجب املادة رغم أنه قد ألغاها من قانون العقوبات،  418العقوبة لنص املادة 

  .26/07/2001املؤرخ يف  01/09من القانون رقم 
من  304وعليه كان على املشرع اجلبائي إلغاء الفقرة السادسة من املادة 
  .قانون الضرائب املباشرة حىت اليكون هناك تعارض يف النصوص القانونية 

أما بالنسبة لعدم تقدمي أو اإليداع غري الكامل للوثائق املطلوبة، فإن املشرع 
من قانون الضرائب املباشرة، وطبق غرامة مببلغ  192اجلبائي قد عدل املادة 

فهو قد فقط، وبالتايل  دج 500.000دج، بعدما كان املبلغ مقدرا بـ  2000.000
  .أربع مرات ضاعف الغرامة 

، عندما يكون هناك نقص يف التصريح أو 193/2املادة  املشرع كذلك عدل
 اإلخفاء، وليسطبق زيادة يف الغرامة حسب نسبة ت وهنا غري صحيح،يكون 
دج كما كان معموال به  500.000بـ واملقدرة ددة سنويا احملقيمة ال حسب

  . هذا التعديل  يف إضافة املشرع اجلبائي وفقسابقا، وبالتايل 
 

 
 

اليت يرتكبها املكلف لقد حدد قانون الضرائب غري املباشرة عدة أفعال 
ائية ببالضريبة، واعتربها جرائم ضريبية ورتب عن خمالفتها عدة عقوبات ج

ابع حتت عنوان املنازعات القمعية، وجزائية، حددها املشرع اجلبائي يف الفصل الر
، مث العقوبات ) الفقرة األوىل( واليت سنتطرق إليها يف العقوبات اجلبائية، ضمن 

، والعقوبات ) الفقرة الثالثة( ، ومسؤولية الغري يف ) الثانية الفقرة( اخلاصة يف 
  .) الفقرة اخلامسة( ، وقمع الغش يف ) الفقرة الرابعة(اجلزائية يف 
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  :ومنها العقوبات الثابتة والنسبية واملصادرة 
ى ـــعل، )1(من قانون الضريبة غري املباشرة 523نصت املادة لقد 

، بغرامة جبائية بالنسبة للمسحوق وحق ضمان املعادن الثمينةالعقوبات الثابتة 
  .دج  25000 ـدج  5000من 

 ، فقد نصت على العقوبات النسبية وهي )2(من نفس القانون 524املادة أما 
حالة التملص من احلقوق ملبلغ الضريبة أو الرسم الذي كان حتصيله حمل شبهة 

  .نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوين أو تنظيمي
يف حالة استعمال طرقا احتيالية، مهما كان مبلغ احلقوق كما تكون 

  .موضوع الغش
كذلك الضرائب املترتبة على االستهالك أو الصناعة أو النقل اليت تتضمن و

رمسا نوعيا ورمسا قيميا، يف حالة عدم وجود عناصر تسمح  نفس الوقتيف 
  .)3(بتقديرها الصحيح

  .من قانون الضرائب غري املباشرة  525نصت عليها املادة ف املصادرةأما 
تؤدي إىل  أعاله 524و  523اليت جاءت يف املادتني  إن قمع هاته املخالفات

در أيضا األجهزة أو أجزاء األجهزة اتصكما مصادرة األشياء ووسائل التزوير، 
  .املخصصة للتقطري وغري املدموغة، أو اليت تكون حيازا غري شرعية 

ر، العدد .، ج2003، املتضمن قانون املالية لسنة  24/12/2002املؤرخ يف  02/11صدرت بالقانون رقم ـ  )1(                                                        
  . 25/12/2002الصادرة يف  86

 78ر، العدد .، ج2015، املتضمن لقانون املالية 30/12/2014املؤرخ يف  14/10صدرت بالقانون رقم ـ  )2(
  .  31/12/2014الصادرة بتاريخ 

 واملتضمن قانون املالية 30/12/2014املوافق لـ  14/10من القانون رقم  40باملادة  524عدلت املادة ـ  )3(
: ي ــ، مبا يل31/12/2014، الصادرة بتاريخ 78 عدد ،، اجلريدة الرمسية2015 لسنة

الصانع أو التاجر أو املستورد ملصنوعات من البالتني أو الذهب أو  يف حالة حيازة أو بيع " 
حتدد بأربعة أضعاف احلقوق املتملص منها  أعاله ) أ ( فإن الغرامة الواردة يف الفقرة ... الفضة 

  " .دج  100.000تقل مبلغ  أن دون
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وتعترب وسائل التزوير، ليس فقط األشياء اخلاصة بالتزوير، ولكن كذلك 
األجهزة واألوعية واآلليات واألواين غري املصرح ا واملستعملة يف كميات 

العربات والوسائل األخرى املستعملة يف نقل األشياء الصنع أو احليازة، وكذلك 
  .احملجوزة 

 
 

  .األنابيق وزراعة التبغ والوقود تتحدد يف
  :على األنابيق وهي  من قانون الضريبة غري املباشرة 526نصت املادة لقد 

جهاز تقطري، خالفا ألحكام هذا القانون يعاقب من حيازة جهاز أو جزء 
إدارة إختيار بغرامة جبائية، ومبصادرة أو إتالف اجلهاز، أو جزء منه حسب 

  .الضرائب
  .من قانون الضريبة غري املباشرة   527نصت عليها املادة أما زراعة التبغ ف

كل غرسة مزروعة بصفة غري قانونية يطبق غرامة جبائية على وتتضمن 
  .ذلك إتالف أو مصادرة التبغ حسب اختيار إدارة الضرائب ، وكصاحبها

، فنصت على الوقود، )1(من قانون الضرائب غري املباشرة 528 املادةأما 
 املازوت املخصص للفالحة واملقبولوقود البرتين ولاستعمال  ويدخل ضمنه كل

الوقود بدون م املرور يف كل مركبة تستعمل وحسب التعريفة املخفضة لرس
  .رخصة 

 
 
 

                                                        
ر، عدد .، ج1996، املتضمن قانون املالية لسنة 30/12/1995املؤرخ يف  95/27نص عليها األمر رقم ـ  )1(

  . 21/12/1996الصادرة   82
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بعض حاالت عن ، من قانون الضرائب غري املباشرة 529املادة  لقد حددت
املخالفات املرتكبة من  ما خيصوتكون بالنسبة ملالكي البضائع فيمسؤولية الغري، 

 مبا خيصكذلك بالنسبة لألب أو األم أو الوصي، أو مندوبيهم، وقبل أعوام 
، الرئيسيون املالكون أو املستأجرونهم، وأوالدهم القصر والساكنني عند أفعال

املسورة وجنائنهم واألماكن  بالنسبة لكل غش مرتكب يف دورهم وبساتينهم
  .األخرى اليت يشغلوا شخصيا

  .بالنسبة للناقلني فيما خيص البضائع املنقولة بصفة غري قانونية 
 

 

، تعاقب باحلبس من من قانون الضرائب غري املباشرة 530نصت عليها املادة 
  :ستة أيام إىل ستة أشهر، ويدخل ضمنها 

، عن طريق )1(الصناعة املغشوشة للكحول والغش يف املشروبات الروحية
التصعيد أو الدهليز، أو بواسطة السالح أو بواسطة آالت خمصصة إلخفائها 
والتسليم واحليازة من أجل البيع ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة حمصل 

من هذا  216، 215عليها عن طريق الغش، وكذلك خمالفة أحكام املادتني 
  .)2(القانون

واملناورات اليت دف إما الختالس  إنعاش أو حماولة إنعاش الكحول املغرية
الكحول املغرية أو املقدمة للتغيري، وإما العمل على قبول تغيري الكحول اليت هي 

                                                        
  . 29/12/2004املؤرخ يف  04/21القانون رقم ـ  )1(
إن املشروبات الكحولية املخصصة لالستهالك اليت : "   من قانون الضرائب غري املباشرة 215املادة ـ  )2(

جيري نقلها بدون سند اإلعفاء بكفالة، جيب أن تكون يف زجاجات ذات سعة تساوي 
  ... ".على األكثر ثالث لترات، ومسدودة وحتمل بطاقة عليها االسم التجاري 

الكحولية للمشروبات الكحولية جيب أن  إن الدرجة: " من قانون الضرائب غري املباشرة  216املادة  ـ       
  ... " . تذكر بشكل واضح يف البطاقات 
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مغرية بعد، واستعمال املواد املغرية غري املطابق للنماذج الرمسية، وبيع املشروبات 
الروحية أو حيازا، واليت أدخلت يف حتضريها كحول مغرية أو أخالط من 

  .لكحول االيتيلي واملنتوجات املماثلة من ناحية اجلبايةا
ول على صصناعة ونقل وبيع وحيازة أنبيق أو جزء من األنبيق من دون احل

  .رخصة استعمال 
التقطريات اليت تتم يف مجيع األماكن بواسطة أنابيق غري جمهزة بعدادات 

ن قصد أو إحلاق قانونية واملناورات اليت دف إىل تزوير بيانات العدادات ع
  .ضررا بسريها 

الفساد عن طريق الغش لكثافة مياه احلياة، أو اخلالطات الكحولية، وحتضري 
  .من هذا القانون 52مبوجب املادة  وحيازة وبيع ونقل األخالط املمنوعة

  .الغش يف معامل التقطري 
  .طول نالصناعة أو النقل أو احليازة من أجل بيع ال

املصنوعات من البالتني أو الذهب، أو الفضة  حيازة أو بيع من صانع
  .املعلمة، إما بدمغة مزورة قدمية وإما بعالمات قدمية

  .استرياد البارود من اخلارج  والصناعة الغري مشروعة
  .احليازة يف آن واحد لألجهزة أو األواين املخالفة للقانون 
  .صناديق احليازة والعرض من أجل البيع بالتجزئة للتبغ غري املعبأ يف

  .الصناعة أو االسترياد غري القانوين للكربيت الكيماوي 
حيازة أو بيع من صانع أو بائع املصنوعات من البالتني أو الذهب 

  .ةمستورد
استعمال طوابع مزورة أو من نفس القانون حاالت  531وقد أضافت املادة 

تطبيق مستعملة من قبل، وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع، يؤدي إىل 
  .من قانون العقوبات  210، 209العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 
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والرفض اجلماعي لدفع الضريبة  ،وتتضمن طرق اإلحتيال ووسائل العنف
وعرقلة املراقبة اجلبائية، وكذلك رفض تقدمي الوثائق، وأخريا سرية فرض 

  .الضريبة
، على حاالت قمع من قانون الضرائب غري املباشرة 532نصت املادة لقد 

من  )1(استخدام طرق احتيالية للتملص أو حماولة التملصالغش، وتتحدد يف 
  .جمموع أو جزء من وعاء الضريبة هو خاضع هلا 

ة ـاالحتيالي بعض احلاالت من نفس القانون، على 533املادة  كما نصت
  :  وهي 

حماولة اإلخفاء من قبل أي شخص ملبالغ أو منتوجات تطبق اإلخفاء أو 
  .عليها الضرائب

ىل إتقدمي األوراق املزورة أو غري الصحيحة لدعم الطلبات اليت ترمي 
  .)2(التخفيف أو اإلعفاء من الضرائب أو إرجاعها

  .استعمال الطوابع املنفصلة أو الطوابع املميزة املزورة من أجل دفع الضرائب
و أ، مل على نقل الكتابات غري الصحيحةعن قصد لنقل أو العاإلغفال 

من القانون  10، 09الصورية يف دفتر اليومية املنصوص عليها يف املادتني 
  .)3(التجاري

القيام بأي وسيلة كانت جلعل األعوان املؤهلني إلثبات املخالفات غري 
  .)4(قادرين على تأدية مهامهم
                                                        

  . 24/12/2002املؤرخ يف  02/11القانون رقم ـ  )1(
  .م ، نالحظ هناك تكرار يف النصوص القانونية.ضمن قانون  193/04نصت عليه أيضا املادة ـ  )2(
  .م، كذلك هناك تكرار يف النصوص القانونية.من قانون ض 193/05أيضا املادة  انصت عليهـ  )3(
  .م، كذلك هناك تكرار يف النصوص القانونية.قانون ضمن  308أيضا املادة  انصت عليهـ  )4(
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بتنظيم إعساره أو وضع العراقيل لتحصيل  القيام من طرف املكلف بالضريبة
  .)1(كل الضريبة هو مكلف ا

من قانون  536أما الرفض اجلماعي لدفع الضريبة، فقد نصت عليها املادة 
الضرائب غري املباشرة، وهي كل من نظم بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم 

  .)2(باالقتصاد الوطين ، يعاقب بالعقوبات اليت تقمع املسرفض مجاعي للضريبة
من قانون الضرائب  537أما عرقلة املراقبة اجلبائية فقد نصت عليها املادة 

غري املباشرة، انه من جيعل بأية وسيلة كانت األعوان املؤهلني إلثبات املخالفات 
  .)3(غري قادرين على تأدية وظائفهم

الضرائب غري  من قانون 538أما رفض تقدمي الوثائق فقد نصت عليها املادة 
املباشرة، بالنسبة لكل شخص أو شركة ترفض تقدمي الوثائق اليت يفرضها التنظيم 

  .)4(أو إتالف هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها
من قانون الضرائب غري  539أما سرية فرض الضريبة نصت عليها املادة 
ملهين من قبل أشخاص عليهم املباشرة واملتعلقة مبخالفة األحكام اخلاصة بالسر ا

  .)5(احملافظة عليه مبوجب تنظيم الضرائب والرسوم
أن املشرع اجلبائي لقانون الضرائب غري املباشرة نالحظ من خالل دراستنا 

قد حصر عدة أفعال واعتربها جرائم ورتب عليها جزاءات جبائية وجزائية، 
ة أحالت العقوبة من قانون الضرائب املباشر 304حيث بالرجوع إىل املادة 

                                                        
  .م، كذلك هناك تكرار يف النصوص القانونية.قانون ضمن  193/06أيضا املادة  انصت عليهـ  )1(
من قانون العقوبات امللغاة، بل أحال إىل قانون العقوبات اليت  418مل حييل هذا القانون إىل نص املادة ـ  )2(

  ).ج ملغاة  .من قانون ع 420إىل  418مع العلم أن كل املواد من ( تقمع املس باالقتصاد الوطين 
من قانون الضرائب املباشرة، ولكنها أحالت العقوبة إىل املادة  304/02يضا املادة أكذلك نصت عليه  ـ        

  .من قانون العقوبات اجلزائري امللغاة بالتحديد 418
  .، ويوجد كذلك تكرار من قانون الضرائب املباشرة 304/01نصت عليها أيضا املادة ـ  )3(
  .يف النصوص القانونيةم، كذلك هناك تكرار .ضمن قانون  192/03نصت عليها أيضا املادة ـ  )4(
من قانون العقوبات، والعقوبة هي احلبس من شهر إىل ستة أشهر،  301املادة  تطبق على املخالفـ  )5(

  .دج100.000دج إىل  20.000والغرامة من 
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من قانون  418بالنسبة للفاعل املخل حبسن سري االقتصاد الوطين على املادة 
من القانون رقم  12العقوبات اجلزائري، واملعروف أا ألغيت مبوجب املادة 

من قانون  536ىل املادة إ، ولكن بالرجوع 2001جويلية  26املؤرخ يف  01/09
الضرائب غري املباشرة، فإن املشرع قد تفطن هلذا اإلشكال القانوين، ومل حييل 

من قانون العقوبات اجلزائري امللغاة، بل أحال  418العقوبة بالتحديد لنص املادة 
العقوبة اليت تقمع املس باالقتصاد الوطين، عندما يكون هناك رفض مجاعي 

  .اخلصوصوجه وبات على ، بدون حتديد قانون العقللضريبة
تكرار يف النصوص القانونية، من خالل مثال وكذلك نالحظ أن هناك 

تقدمي األوراق املزورة وغري الصحيحة، لدعم الطلبات اليت ترمي إىل التخفيف أو 
من قانون  533/2اإلعفاء من الضرائب، أو إرجاعها، فقد نصت عليها املادة 

  .من قانون الضرائب املباشرة 193/4الضرائب غري املباشرة، واملادة 
وكذلك بالنسبة لفعل اإلغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات 

من  533/4غري الصحيحة أو الصورية يف دفتر اليومية، فقد نصت عليها املادة 
  .من قانون الضرائب املباشرة 193/5قانون الضرائب غري املباشرة، واملادة 

جلعل األعوان املؤهلني إلثبات كذلك قيام باألفعال بوسائل خمتلفة 
 533/5ل املادة عاملخالفات غري قادرين على تأدية مهامهم، نصت على هذا الف

  .من قانون الضرائب املباشرة 308من قانون الضرائب غري املباشرة، واملادة 
 537عليها املادة كذلك بالنسبة ملخالفة عرقلة املراقبة اجلبائية، فقد نصت 

من  304/1من قانون الضرائب غري املباشرة، ونفس العمل نصت عليه املادة 
  .قانون الضرائب املباشرة

كذلك بالنسبة ملخالفة عدم تقدمي الوثائق أو إتالفها قبل إنقضاء آجاهلا 
من قانون الضرائب غري املباشرة، واملادة  538احملددة ، فقد نصت عليها املادة 

  .من قانون الضرائب املباشرة 192/3
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وبالتايل كان على املشرع اجلبائي حصر كل النصوص القانونية اليت ختص 
   .لتفادي التكرار وسهولة تطبيقهايف قانون واحد نفس الفعل 

 
 

لقد تعرض املشرع اجلبائي، لبعض األفعال املرتكبة من طرف املكلفني 
هلذا سندرس بالضريبة، واعتربها جرائم وحدد هلا عدة عقوبات جبائية وجزائية، 

، ) الفرع األول( اجلرائم الضريبية حسب قانون الرسم على رقم األعمال يف 
  .) الفرع الثاين (بعد ذلك نتطرق للجرائم الضريبية حسب قانون الطابع يف 

 
 

مل حيدد قانون الرسم على رقم األعمال كل الطرق االحتيالية املرتكبة من 
على  املكلفني بالضريبة، وأورد بعض األمثلة بعبارة على وجه اخلصوص وليس

 ) الفقرة األوىل( ، وتتحدد يف التزامات املدينني بالضريبة يف صراحل سبيل
  .) الفقرة الثانية( والعقوبات يف 

 
 

ات ـــوااللتزام ،والتصريح بالتوقف ،التصريح بالوجود تتحدد يف
وااللتزامات اخلاصة، وكذلك املؤسسات األجنبية ، وضرورة فوترة الرسم 

  .احلسابية 
 ووه،  )1(أ.ر.من قانون ر 51نصت عليه املادة  التصريح بالوجودإن 

أن  ، علىكل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة بوجو
م على رقم وتب خالل ثالثني يوما من بدء عملياته لدى مفتشية الرستكي

                                                        
  . 22/12/2001املؤرخ يف  01/21املنصوص عليها بالقانون رقم ـ  )1(
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للنموذج اليت تقدمه اإلدارة، ويذكر فيه بقا ا، تصرحيا مطاهلاألعمال اليت يتبع 
  ... .كل املعلومات والبيانات من اسم ولقب وعنوان وطبيعة العمليات والسلع 

واليت أ، .ر.ر.من ق 52نصت عليها املادة فقد أما فيما خيص الشركات 
أن يرافق التصريح بالوجود بنسخة مطابقة من قانوا األساسي مصادق  ألزمت

  .سري أو املدير أو مداولة جملس اإلدارة أو جملس املسامهنيعليها من طرف امل
إذا كان اخلاضع للضريبة ميلك فرعا أو عدة فروع إىل جانب مؤسسته  بينما

  .)1(أن يكتتب لكل واحد منهافيجب األم 
على مؤسسة مستقرة  يتوفرونأما األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين ال

 يف اجلزائر، وميارسون نشاط الدراسة أو املساعدة التقنية حلساب املؤسسات
يكتبوا التصريح بالوجود فيجب أن العامة واجلماعات احمللية  العمومية واإلدارة

  .)2(خالل الشهر املوايل للتوقيع على عقد الدراسة
شركة خاضعة على كل شخص أو وجب تفي التصريح بالتوقف يف حالة

للرسم على القيمة املضافة اليت تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عنها أن تقدم 
، التصريح إىل خالل األيام العشرة اليت تلي هذا التوقف أو التنازل أو احليازة

  .)3(مكتب التفتيش
من  57على األشخاص أو الشركات، املنصوص عليهم يف املادة أيضا جيب 

ول مفصل دوالذي انتهى خضوعهم للرسم أن يرفقوا تصرحيهم جبأ، .ر.رقانون 
ملخزون البضائع، ويتعني عليهم دفع الرسم اخلاص بالبضائع املوجودة يف املخزن 

  .)4(واليت مت إدراجها
                                                        

  .أ .ر.من قانون ر 53نصت عليها أيضا املادة ـ  )1(
  .أ . ر. ر من قانون 56أنظر املادة ـ  )2(
   .  30/12/1995املؤرخ يف  95/27أ ،  واملنصوص عليها باألمر رقم . ر. من قانون ر  57نظر املادة أـ  )3(
، املتضمن  28/12/2011املؤرخ يف  11/16واملنصوص عليها بالقانون رقم ، من نفس القانون  58راجع املادة ـ  )4(

    . 29/12/2011الصادرة بتاريخ  72ر ، عدد . ، ج2012 قانون املالية لسنة 
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كذلك على املدينني بالضريبة والذين مل يبلغ رقم أعماهلم اإلمجايل املصرح 
وم ــأن يقدموا تصرحيا بذلك قبل ي ،به، خالل السنة السابقة األرقام القصوى

  . )1(جانفي من السنة اجلارية 15
على األشخاص الطبيعيني أو  رضف، فإا تااللتزامات اخلاصةفيما يتعلق ب

املعنويني، والذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن يضعوا 
بصفة واضحة عند مدخل املبىن الذي ميارسون فيه نشاطا، لوحة حتمل امسهم 

  .)2(ولقبهم أو عنوان املؤسسة وطبيعة النشاط
 عقارية أن ألشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغاالفيما يتعلق با

تربز امسهم ولقبهم وعنوان شركتهم،  ،يضعوا معلقة واضحة أمام كل ورشة بناء
  .، ومدة هذا النشاطوطبيعة األشغال واسم صاحب املشروع

وعندما يعهدون يف ممارسة نشاطهم، إىل مقاولني من الباطن، أن يودعوا 
حيتوي على قبل اية الشهر لدى مفتشيات الرسوم على رقم األعمال تصرحيا 

  .)3(نفس املعلومات املذكورة سابقا
، أ. ر. من قانون ر 63نصت عليها املادة ف ،املؤسسات األجنبية فيما خيص

كل شخص ليس له مؤسسة باجلزائر، ويقوم فيها بأعمال واليت أكدت على أن 
خاضعة للرسم على القيمة املضافة، أن يعمل على اعتماد ممثال مقيما باجلزائر 

اإلدارة املكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد بتطبيق اإلجراءات اليت خيضع لدى 
  .هلا املدينون بالضريبة، ودفع الرسم يف مكان الشخص املذكور

  

                                                        
  .من نفس القانون  59نصت عليها املادة ـ  )1(
  .أ . ر. من قانون  ر  60املادة  نصت عليهاـ  )2(
  .من نفس القانون  61نصت عليها املادة ـ  )3(
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، )1(أ. ر. من قانون ر 64نصت عليه املادة الذي  الرسمهناك كذلك فوترة 
أمواال  يسلمأن كل مدين بالرسم على القيمة املضافة، والذي من خالله ألزمت 

أو يقدم خدمات إىل مدين آخر أن يسلم له فاتورة أو وثيقة حتل حملها، وجيب 
أن يذكر فيها مبلغ الرسم على القيمة املضافة املطالب به، زيادة على السعر أو 

  .املدرج يف السعر
يعترب مسؤوال  ،سم، وهو غري مدفوع فعالروكل شخص يذكر هذا ال

شخصيا عنه، وال جيوز للمدينني بالرسم التابعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة 
  .يذكروا يف فواتريهم الرسم على القيمة املضافة  نأ

على كل شخص معنوي يقوم بعمليات فتوجب  االلتزامات احلسابيةأما 
د رقم أعماله خاضعة للرسم على القيمة املضافة، أن ميسك حماسبة تسمح بتحدي

على كل شخص طبيعي يقوم  يتعنيو .)2(وفقا للتشريع والتنظيم املعمول ما
خاضعة للرسم على القيمة املضافة، والميسك عادة حماسبة تسمح  بعمليات

بتحديد رقم أعماله أن ميسك سجالت ذات صفحات مرقمة وموقع عليها من 
مبلغ كل عملية  ،أو شطبقبل مصلحة الضرائب، يقيد فيه يوما بيوم دون بياض 

  .من عملياته
عة، يوجيب أن يشري كل تقييد إىل التاريخ والتسمية املوجزة لألشياء املب

فل مبلغ العمليات املقدمة يف السجل عند اية كل قوسعر البيع أو الشراء، وي
  .)3(شهر

                                                        
  .26/12/2006املؤرخ يف  06/24املنصوص عليها بالقانون ـ  )1(
  .أ . ر. من قانون ر 65أنظر املادة ـ  )2(
  .أ . ر. من قانون ر 66أنظر املادة ـ  )3(

 ايظهر أن املشرع اجلبائي قد فصل يف مسك الدفاتر احملاسبية ما بني الشخص املعنوي، وخصص له نص        
من نفس القانون، وهذا خالفا  66يف نص املادة  املذكور ، وما بني الشخص الطبيعي65يف املادة 

شخصا طبيعيا أو معنويا يف كان الذي ألزمهما معا، سواء ومنه  09للقانون التجاري يف نص املادة 
  .  مسك هذه الدفاتر احملاسبية 
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، من خالل ما جاءت به املواد جنحيةإىل عقوبات جبائية وعقوبات  تنقسم
  ..من قانون الرسم على رقم األعمال 138إىل  114من 

املخالفات لألحكام القانونية أو النصوص خاصة يف  العقوبات اجلبائيةتكون 
بغرامة جبائية مبلغها  ، ويعاقب عليهاالتنظيمية املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة

  .دج  2500 -  500ما بني 
إىل  1000حالة استعمال طرق تدليسية حيدد مبلغ الغرامة ما بــني  ويف

  . دج 5000
 60ويترتب عن عدم وضع لوحات اهلوية كما هو منصوص عليه يف املادة 

  .دج 1000ق غرامة مبلغها يمن هذا القانون تطب
من هذا القانون تطبق  61املادة يف وكل خمالفة لاللتزامات املنصوص عليها 

  .)1(دج 5000 -  1000غرامة مبلغها ما بني 
تطبق  76ويترتب عن اإليداع املتأخر لبيان رقم األعمال املنصوص يف املادة 

  . )2(%10غرامة نسبتها 
إذا تبني بعد عملية التحقيق أن رقم األعمال السنوي املصرح به من طرف 

م وحمله، يضاف إىل مبلغ الرس املدين غري كاف أو إذا طبق اخلصم يف غري
  . %25 . %15 . %10: املتملص منها عدة نسب وهي 

ل ـــعلى جمم %100ويف حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة 
  .)3(احلقوق

                                                        
  .أ . ر. من قانون ر 114أنظر املادة ـ  )1(
  .23/12/1999املؤرخ يف  99/11، املنصوص عليها بالقانون رقم من نفس القانون 115أنظر املادة ـ  )2(
  .30/12/2008املؤرخ يف  08/21، املنصوص عليها بالقانون رقم من نفس القانون 116أنظر املادة ـ  )3(
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ة ـــالتملص بصف، فتكون عند متلص أو حماولة العقوبات اجلنحيةأما 
من  303طبقا للمادة  عليها، كلية أو جزئية، وباستعمال طرق تدليسية يعاقب

  .)1(م. قانون ض
  :)2(وتعترب أعماال تدليسية على وجه اخلصوص
طبق نلمبالغ أو احلواصل اليت يل ،إخفاء أو حماولة إخفاء من قبل أي شخص

مدين ا، والسيما عمليات البيع  عليها الرسم على القيمة املضافة الذي هو
  .بدون فاتورة 

تقدمي وثائق خاطئة أو غري صحيحة إثباتا لطلبات ترمي إىل احلصول إما 
االستفادة من إىل على ختفيف أو ختفيض أو خمالصة أو استرجاع الرسم، وإما 

  .املدانني للضريبةمن املزايا اجلبائية لبعض الفئات 
اإلغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القيام بنقل، أو 

نقل حسابات غري صحيحة يف الدفتر اليومي املنصوص عليهما يف  سعي إىللا
  .)3(من القانون التجاري 10، 09املادتني 

م األعمال أو التصريح قاإلغفال عن التصريح مبداخيل املنقوالت أو ر
  .الناقص ما عن قصد 

سعي املكلف إىل تنظيم عجزه عن الوفاء أو احليلولة دون حتصيل أي ضريبة 
  .مدين به، وذلك بواسطة طرق أخرى أو رسم هو

كل عمل أو طريقة أو سلوك يقتضي ضمنا إرادة واضحة للتملص من دفع 
كل مبلغ الرسوم املستحقة أو جزء منها أو تأجيل دفعها كما هو مبني يف 

  .التصرحيات املودعة
                                                        

املــــــؤرخ  04/21، املعدلة بالقانون رقم أ . ر. من قانون ر 117املادة  كذلك نصت عليهاـ  )1(
  .29/12/2004يف 

  .أ . ر. من قانون ر 118أنظر املادة ـ  )2(
 .م.من قانون ض 193/5من قانون الضرائب غري املباشرة، وكذلك املادة  533/4نصت عليها املادة ـ  )3(

  .وبالتايل نالحظ تكرار يف النصوص القانونية لنفس الفعل 
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األخري نالحظ من خالل دراستنا لقانون الرسم على رقم األعمال، ويف 
أ، واليت تنص على أن األشخاص .ر.من قانون ر 123ادة املوبالرجوع إىل 

اليت ترفض تقدمي الوثائق اليت يلزمها التنظيم، أو اليت تقوم بإتالفها  والشركات
، ألا )1(مت إلغاؤهاقد سنوات  10قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها وهي 

. م.غ.من قانون ض 538م، وكذلك املادة .ض.من ق 192/02نصت عليها املادة 
   .وهذا تفاديا لتكرار النصوص القانونية

أ، واليت تنص على خمالفة األحكام .ر.من قانون ر 124املادة وكذلك 
، ألن )2(، قد ألغيت كذلكاملتعلقة بالسر املهين من طرف األشخاص امللزمني به

من  539م، وكذلك املادة .من قانون ض 301هذه األفعال نصت عليها املادة 
  .وهذا دائما لتفادي التكرار يف النصوص لنفس الفعل  .م.غ.قانون ض

أ، واليت تنص عن األفعال اليت متس .ر.من قانون ر 121بالنسبة للمادة 
ما زالت  باالقتصاد الوطين، عندما يكون هناك رفض مجاعي لدفع الضريبة،

إذ كان من األجدر على املشرع اجلبائي إلغاؤها، ألنه منصوص  سارية املفعول،
 هم، ألن.غ.من قانون ض 536م، واملادة .من قانون ض 304/02عليها يف املادة 

  .فيه تكرار يف جترمي هذه األفعال 
حالة استعمال العنف  عنأ، اليت تنص .ر.من قانون ر 120بالنسبة للمادة 

الوظائف العامة، كذلك وجب إلغاؤها، ألنه  ضد األعوان املؤهلني على ممارسة
من قانون  533/05م، و املادة .من قانون ض 304/1مت النص عليها يف املادتني 

م ، وهذا دائما تفاديا للتكرار وانسجام ما بني النصوص القانونية،كما .غ.ض
  .فعل املشرع اجلبائي أعاله 

 

                                                        
  .22/12/2001املؤرخ يف  01/21مت إلغاؤها بالقانون رقم ـ  )1(
، اجلريدة 2002، املتضمن لقانون املالية  22/12/2001 املؤرخ يف 01/21ملغاة بالقانون رقم  124،  123املادتني ـ  )2(

  23/12/2001، الصادرة يف 79الرمسية، العدد 
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جمموعة األفعال، واليت يف  إىللقد تعرض املشرع اجلبائي يف قانون الطابع، 
حالة ارتكاا من طرف املستفيد من اخلدمة أو املتحصل على وثائق معينة 

إىل عقوبات جبائية  ،خاضعة للرسوم دون وضع طوابع اليت توجب دفع الرسوم
فقرة األوىل، وحالة الغش اجلبائي ية، وأهم هذه احلاالت، حالة املنع يف الئمث جزا

يف الفقرة الثانية، وحالة الشركاء يف الفقرة الثالثة، وأخريا حالة عرقلة مهام 
  .املراقبة اجلبائية يف الفقرة الرابعة

 
  

سوء استعمال الطوابع وبيع أن من قانون الطابع، على  08املادة لقد أكدت 
نفس العقوبات املنصوص عليها يف املواد عليه الورق املفروض عليه الطابع، تطبق 

  .من قانون العقوبات  213إىل  206من 
على  )1(من هذا القانون 34تطبق العقوبات املنصوص عليها يف املادة كما 

وكذلك بيع الطوابع  استعمال الطوابع املنفصلة أو الطوابع املميزة غري الصحيحة،
  .دج 20.000دج و  5000، بغرامة جزائية بني )2(أو حماولة بيعها

لذين قاموا بقصد الغش بتزييف أو استعمال أو بينما تطرق نفس القانون ل
طبق العقوبات املنصوص بيع أو حماولة بيع ألوراق مدموغة قد سبق استعماهلا، ت

  . )3(من هذا القانون 34عليها يف املادة 
  

                                                        
  . 2012، املتضمن لقانون املالية لسنة  12/2011//28املؤرخ يف  11/16املعدلة بالقانون رقم ـ  )1(
  .من قانون الطابع  9أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون الطابع  10أنظر املادة ـ  )3(
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  . )1(وز أن تكون عالمة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابةال جي
الجيوز فحترير أي عقد  املدموغ الذي سبق استعماله من أجلالورق أما 

  . )2(استعماله لعقد آخر، ولو مل ينته العقد األول
ا يف مالواحد تلو اآلخر، وال أن تسلم صورة عنهأن يعد عقدان ال ميكن 

  .)3(نفس الورقة املدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام خمالف
لعموميني واإلدارات اوكتاب الضبط واملوظفني مينع كذلك املوثقون 

العمومية إصدار أي قرار على عقد أو دفتر أو سند جتاري غري حمرر على ورق 
  .)4(شر عليه من أجل الطابعمدموغ بالطابع أو غري مؤ

كشوف املصاريف اليت يعدها لمن قانون الطابع  15املادة وقد تطرقت 
بني يف عمود خاص بالنسبة تجيب أن اليت كتاب الضبط واملوثقون واملستكتبون، 

               .   لكل مصروف مبلغ الرسوم املدفوعة للخزينة
 

  
ش، وبصفة عامة غغش أو حماولة للالمن قانون الطابع، على  33نصت املادة 

كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن 
يعاقب عليه بالقانون املنصوص  04طريق استعمال اآلالت املشار إليها يف املادة 

عليها يف التشريع اجلاري به العمل، وأنه يف حالة استعمال آلة بدون ترخيص من 
  . )5(دج 10.000اإلدارة، فالغرامة التقل عن 

                                                        
  .من قانون الطابع  11أنظر املادة ـ  )1(
  . نفس القانونمن  12أنظر املادة ـ  )2(
  . نفس القانونمن  13أنظر املادة ـ  )3(
  . نفس القانونمن  14أنظر املادة ـ  )4(
  .23/12/1999املؤرخ يف  99/11من القانون رقم  33املادة ـ  )5(
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وتزوير للبصمات، وكل استعمال لبصمات تقليد وتزييف  كما يؤدي أي
من قانون  210و  209المادتینمزورة تطبق عليه العقوبات املنصوص عليها يف 

  .)1(العقوبات
، أن كل من نقص أو حاول )2(من قانون الطابع 34نصت املادة كما 

من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم اإلنقاص كليا أو جزئيا 
ني ــباستعماله وسائل الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح ما باملترتبة عليه 

من عام واحد إىل مخسة أعوام، أو بإحدى  )3(دج، والسجن 20.000و  5000
  .هاتني العقوبتني فقط

ولكن يستثىن من هذا التدبري إذا كان اإلخفاء يتجاوز عشر املبلغ اخلاضع 
  .دج  1000للضريبة، أو مبلغ 

ويعترب من أعمال التدليس قيام املكلف بتدبري إعساره أو جعل عوائق 
و ـــمن أجل حتصيل كل الضريبة ورسم هبواسطة طرق احتيالية أخرى 

  .)4(مدين به
 
 
 

                                                        
يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من : " تنص على أنه  عقوباتمن قانون ال 209املادة ـ  )1(

  ...".دج، كل من قلد العالمات املعدة لوضعها باسم احلكومة  100.000إىل  20.000
وات ــباحلسب من ستة أشهر إىل ثالث سنيعاقب : " تنص على أن  العقوباتمن قانون  210املادة         

ام ــدج كل من حتصل بغري حق على أخت 100.000إىل  20.000وبغرامة من 
ووضعها أو استعملها بطريق الغش أو شرع يف ... صحيحة أو عالمات أو مطبوعات 

   " .ذلك 
   . 28/12/2011املؤرخ يف  11/16من قانون الطابع املعدلة بالقانون رقم  34املادة أنظر ـ  )2(
هناك خطأ يف التكييف القانوين ألن العقوبة هي عام واحد إىل مخسة أعوام، فالتكييف األصح هو ـ  )3(

  .السجن وليساحلبس 
، أي م.غ.من قانون ض 533/6وكذلك املادة . م. من قانون ض 193/06نصت عليها أيضا املادة ـ  )4(

  .هناك تكرار 
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تطبق على الشركاء يف املخالفات نفس العقوبات املطبقة على مرتكيب 
املخالفات أنفسهم من دون املساس بالعقوبات التأديبية املقررة ضد األعوان 

  .)1(عقوباتمن قانون ال 44 ـ 41العموميني مبوجب املواد 
ا بصفة غري شرعية توسطو نويعترب كذلك من الشركاء، األشخاص الذي

لتحويل القيم املنقولة أو حتصيل القسيمات باخلارج، واألشخاص الذين قبضوا 
  .بصفة غري قانونية بامسهم قسيمات ميلكها الغري 

ويف حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة تساوي دائما مخس مرات 
  .دج  2000هذه الرسوم، دون أن تقل عن 

ويكون لألشخاص أو الشركات احملكوم عليهم لنفس املخالفة متضامنني 
  .يف دفع الغرامات املالية الصادرة يف حقهم 

ع وعندما ترتكب املخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تاب
للقانون اخلاص، تطبق العقوبات السالبة للحرية، وكذلك العقوبات التبعية ضد 

  .أعضاء جملس اإلدارة أو املؤسسني أو املمثلني الشرعيني للشركة
وتطبق الغرامات اجلزائية يف نفس الوقت ضدهم، وهذا ما جاءت بــه 

  . من قانون الطابع  36املادة 
   

  
ول ــاملانع الذي حي عن حالة وجودمن قانون الطابع،  37نصت املادة 

ة ــدون قيام أعوان الرقابة اجلبائية لتأدية مهامهم، والعقوبة هي غرامة جبائي

                                                        
  . من قانون الطابع 35نصت عليها املادة ـ  )1(
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املذكورة أعاله  37، أما الفقرة الثالثة من املادة )1(دج 100.000إىل  10.000من 
، وتطبق عليها املادة )2(اعية لتأسيس وعاء الضريبةفقد نصت على املعارضة اجلم

  .)3(من قانون العقوبات اجلزائري 144
نالحظ أن املشرع اجلبائي  من خالل نص املادة املذكورة أعاله يف الفقرة 
الثالثة، انه أحال العقوبة يف حالة معارضة مجاعية لتأسيس وعاء الضريبة على 

إهانة  فيما خيصمن قانون العقوبات، واليت تنص على تطبيق العقوبات  144املادة 
االقتصاد الوطين  حبسن سري املوظفني واألعوان وليس العقوبات اليت تقمع املس

  ).من قانون العقوبات امللغاة  418حسب املادة (
من قانون الطابع، ألا جتمع ما  37وعليه أصبح هناك خلط يف نص املادة 

 خمتلفني، األول هو جرم إهانة مهام أعوان اإلدارة، والثاين هو جرم بني جرمني
  .الرفض اجلماعي للضريبة 

وعليه وجب تصحيح تطبيق العقوبات بالنسبة جلرم املعارضة اجلماعية 
من قانون الطابع، خطأ أو  37لتأسيس وعاء الضريبة واليت نصت عليها يف املادة 

ة موظفي اإلدارة العمومية، وكذلك نإهاعن جرم أصال سهوا، واليت تتكلم 
وجب عليه فصلها، وختصيص نص قانوين مستقل لكل واحد منهما، إلزالة 

  .الغموض واإللتباس
من قانون الطابع، أن الفقرة األوىل  34من خالل نص املادة كذلك نالحظ 

املشرع إستعمل مصطلح السجن يف العقوبة املسلطة على من حاول اإلنقاص 
كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة باستعماله وسائل الغش، بعام واحد إىل مخس 

                                                        
   .، أي هناك تكرارم.غ.من قانون ض 533/05م، واملادة .من قانون ض 304/1نصت عليها أيضا املادة ـ  )1(
  .، كذلك يوجد تكرارم.غ.من قانون ض 536م، واملادة .من قانون ض 304/2نصت عليها أيضا املادة ـ  )2(
يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من : " من قانون العقوبات اجلزائري تنص  144ادة املـ  )3(

هان قاضيا أو أدج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من  100.000إىل  20.000
  ...".موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا 
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سنوات، ولكن هاته العقوبة تعترب جنحة وليست جناية، فعلى املشرع تصحيح 
  .هذا اخلطأ

يوجد تكرار يف تنا لقانون الطابع نالحظ أنه من خالل دراس ويف األخري
ري اإلعسار أو جعل العوائق بواسطة ـنصوص القانونية لفعل واحد، فمثال تدبلا

من  34/1املادة عليه نصت  كل الضريبة وهو ماإحتيالية من أجل حتصيل طرق 
من قانون الضرائب  193/6 ةقانون الطابع، وكذلك نصت على نفس الفعل املاد

الفعل يف حالة  أمامن قانون الضرائب غري املباشرة،  533/6ة، واملادة املباشر
نصت عليه املادة فوجود مانع الذي حيول دون قيام أعوان الرقابة لتأدية مهامهم، 

من قانون  304/1نصت على نفس الفعل املادة كما من قانون الطابع،  37
  . من قانون الضرائب غري املباشرة 533/5الضرائب املباشرة، واملادة 

 
 

  
عدة أفعال أو االمتناع عن القيام ببعضها، أو لقد تناول املشرع اجلبائي 

ندرسها من سائية وجزائية، واليت بعدة عقوبات جوأقر هلا ارتكاب بعضها 
: )الفرع الثاين ( اجلرائم حسب قانون التسجيل ، ويف :  ) األولالفرع ( خالل 

  .اجلرائم حسب قانون اإلجراءات اجلبائية 
 

  
إن العقوبات اجلبائية املنصوص عليها يف هذا القانون تتمثل يف عدم 

، وعدم كفاية ) الفقرة األوىل( يف  التسجيل أو التأخري والتصرحيات اخلاطئة
والغش  ، ) الفقرة الثالثة( يف  ، واإلخفاء) الفقرة الثانية( يف  الثمن والتقديرات

  .   ) الفقرة الرابعة( يف  اجلبائي
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املوثقني وحمافظي هي حاالت كثرية نصت عليها بعض املواد من بينها حالة 

يتعني عليهم والذين البيع باملزايدة الذين مل يسجلوا عقودهم يف اآلجال املقررة 
  :، كما يلي )1(أن يدفعوا شخصيا غرامة حيدد مبلغها يف كل خمالفة

  .ثني يوماثالإىل من احلقوق املتملص منها، إذا كان التأخري من يوم  10%
إذا مت اإليداع بعد  ،من كل شهر من التأخري %03ة مالية مقدرة بـ ئلجتو

  . %25، دون أن يتعدى اإللزام املايل كحد أقصى نسبة اليوم األخري
على األطراف اليت مل تسجل يف اآلجال  93تطبق أحكام املادة كما 

، العقود املتضمنة نقل امللكية، أو حق االنتفاع )2(61املنصوص عليها يف املادة 
  .)3(لألموال املنقولة

عند عدم التسجيل يف األجل احملدد لعقود أو حماضر بيع غنائم أو حطام 
اإلدارة البحرية ، تطبق عليهم العقوبات املنصوص عليها يف  اسفينة يعدها موظفو

  ) .من قانون التسجيل  95نصت عليها املادة ( آنفا  93املادة 
 94كتاب الضبط وموظفي اإلدارة البحرية أحكام املادة  كما تطبق على

خالصة إىل خالهلا أعاله اليت تنص بأن املزايدات يف جلسة علنية جيب تقدمي 
أجل إبرام ذمة الكاتب، عندما ال يودع األطراف الرسوم  منمفتش التسجيل 

  . )4(لدى الكتاب

                                                        
  .   23/12/1999املؤرخ يف  99/11من قانون التسجيل، واملعدلة بالقانون رقم  93أنظر املادة ـ  )1(
جيب أن تسجل العقود اليت تضمن نقل امللكية أو حق : " من قانون التسجيل تنص  61أنظر املادة ـ  )2(

  ".االنتفاع لألموال املنقولة يف أجل شهر ابتداء من تارخيها 
  . 23/12/1999املؤرخ يف  99/11مكرر من قانون التسجيل، املعدلة بالقانون رقم  93املادة أنظر ـ  )3(
  .من قانون التسجيل  96املادة أنظر ـ  )4(
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نصوص عليها، الورثة أو املوصى هلم خالل اآلجال امل أما إذا مل يقدم
التصرحيات بأمواهلم املنقولة هلم عن طريق الوفاة، يدفعون تعويضا حيدد معدله 

كل شهر من التأخري، ومستحق ابتداء من اليوم األول من الشهر  عن %01بـ 
  .)1(دج 5000الذي يلي تاريخ إستحقاقية الرسوم، واليقل هذا التعويض عن 

م املستحقة من دون أن وللرس يعاقب بغرامة تساوي ضعف املبلغ اإلضايف
  .دح  5000تقل هذه الغرامة عن 

كل بيان غري صحيح، له إنعكاس على مبلغ الرسوم يف عقد هبة بني 
  .)2(ركةتاألحياء، أو  التصريح بال

 
  

إذا كان النقصان يف تقدير األموال املصرح ا ناجتا عن عقد سابق للتصريح 
أعاله، وإذا كان  32اليطبق الرسم الزائد واليت جيب أن حتدد قيمتها طبقا للمادة 

العكس، أي العقد الحقا هلذا التصريح فإنه الحيصل إال رسم بسيط على الفرق 
  .)3(ود يف العقوداملوجود بني تقدير األطراف والتقدير املوج

عند عدم كفاية أو عند إثبات إغفال يف التصريح بالتركة، يكون رفع يف 
  . )4(10%قدره تبعا للجزايف القيمة اخلاضعة للضريبة للمنقوالت 

 نقصان األمثان أو التقدير املبينني إن احلقوق والرسوم والعقوبات املترتبة على
على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض، تستحق على أطراف 

  .)5(العقد بصفة مشتركة وبالتضامن
                                                        

  . 23/12/1999املؤرخ يف  99/11من قانون التسجيل، املعدلة بالقانون رقم   98املادة أنظر ـ  )1(
   .نفس القانونمن    99املادة أنظر ـ  )2(
   .نفس القانونمن   109املادة أنظر ـ  )3(
   .نفس القانون من   110املادة أنظر ـ  )4(
   .نفس القانونمن   112املادة أنظر ـ  )5(
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من قانون التسجيل قد حولت كلها إىل  108إىل  101مع العلم أن املواد من 
  .)1(قالنون اإلجراءات اجلبائية

 
  

يكون كل اتفاق باطال وعدمي األثر عندما يهدف إىل إخفاء جزء من مثن 
العقارات أو التنازل عن حمل جتاري، وكل جزء من فارق ناتج عن تبادل أو بيع 

  .)2(قسمة يتضمن أمواال عقارية أو حمال جتاريا أو زبائن
  .ميكن إثبات إخفاء الثمن بشىت وسائل اإلثبات املقبولة يف مادة التسجيلو

تنازل عن حمل جتاري، الخفاء يف مثن بيع عقارات، أو اإل ومت حتديد عقوبة
أو زبائن، والفارق الناتج عن التبادل أو قسمة، غرامة تساوي ضعف احلقوق 

، ويدفعها املتضامنون، ما دج 10.000املتملص منها، دون أن تقل الغرامة عن 
  .عدا توزيعها بينهم بالتساوي

ة أو ـيعمل حلسابه عند تلقيه عقد بيع أو مبادل على املوثق الذييتعني 
 ةـــحتت طائلة غرامة مالي ،مة أن يقوم بتالوة هذه املادة على األطرافسق

  .دج 500بـ  تقدر
من أنه قام  التأكد بأي طريقة كانت يف حالةبالنسبة للشخص الشريك، 

 نزيادة ع ،خيضع شخصيافإنه مارسات دف إىل التملص من دفع الضريبة، مب
تساوي  ةإىل غرام ،إذا كان موظفا مؤهال لتلقي العقود ،العقوبات التأديبية

  .دج  10.000أضعاف احلقوق دون أن تقل عن 
إن املوظفني املشار إليهم آنفا املتهمني بأم شركاء يف املناورات اليت دف 

بتطبيق  دون املساسمن يف حالة العود،  ،يعزلون ،لص من دفع الضريبةمإىل الت

                                                        
   . 29/12/2010املؤرخ يف  10/13القانون رقم من   20املادة بنص ـ  )1(
   .23/12/1999املؤرخ يف  99/11، املعدلة بالقانون رقم من قانون التسجيل  113املادة أنظر ـ  )2(
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من قانون العقوبات يف  )1(124و  123العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 
  .حقهم

ات املضادة املتعلقة باإلخفاء، دغري السن ،عندما يوجد سند عريف مضاد
والذي يهدف إىل الزيادة يف الثمن املشترط يف عقد عمومي أو يف عقد عريف 

أن شرط مسجل سابقا، تطبق غرامة مساوية لضعف احلقوق املتملص منها، 
  .)2(دج 10.000التقل هذه الغرامة عن 

ط العقد عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع احلقيقي لشرو
أو االتفاق قد مت إخفاؤه حتت مظهر تبني رسوم اقل ارتفاعا، فيترتب رسم زائد 

  .)3(مجيع األطراف املتعاقدين بصفة تضامنيةهذه العقوبة مل حمضاعف ويت
 

  
كل من متلص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو 

اضع هلا، باستعماله مناورات الغش، اخلتصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم 
دج وحبس من سنة إىل مخس  20.000و  5000تطبق عليه غرامة جزائية ما بني 

  . )4(سنوات أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط
ري يف حالة اإلخفاء إذا كان يفوق عشر املبلغ حيث التطبق هذه التداب

  .دج  1000اخلاضع للضريبة، أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق 

                                                        
من القانون  35من قانون العقوبات قد ألغيتا ومت تعويضهما باملادة  124و  123املادتني مع العلم أن  ـ  )1(

، اجلريدة املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006املؤرخ يف  06/01رقم 
  .08/03/2006، املؤرخ يف 14الرمسية، عدد 

  .30/12/1995املؤرخ يف  95/27من قانون التسجيل، املعدلة باألمر رقم  116نصت عليها املادة ـ  )2(
  .من قانون التسجيل  117أنظر املادة ـ  )3(
، املتضمن قانون 28/12/2011املؤرخ يف  11/16، املعدلة بالقانون رقم من قانون التسجيل  119املادة أنظر ـ  )4(

  .من قانون الطابع  34نصت عليها أيضا املادة و، 2012املالية لسنة 
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تطبق عليهم نفس العقوبات املطبقة على مرتكيب فيف اجلرائم  ءأما الشركا
هذه اجلرائم أنفسهم دون املساس بالعقوبات التأديبية ضد املوظفني املؤهلني 

  .)1(لتلقي العقود
قد أحالت التعريف ف، قانون التسجيلمن  120من املادة  الفقرة الثانيةأما 

وما يليها من قانون  42ىل املادة إاخلاص بالشركاء يف اجلنايات واجلنح 
  .)2(العقوبات

  :ويعترب كشركاء خاصة األشخاص التالية 
الوسطاء بصفة غري قانونية يف حتويل قيم منقولة أو حتصيل قسيمات يف 

  .اخلارج 
  .الذين حصلوا بامسهم قسيمات تعود إىل الغري 

بالنسبة للمانع أنه  من خالل دراستنا لقانون التسجيل نالحظ يف األخري
واليت  ،الذي حيول دون قيام أعوان الرقابة اجلبائية ملهامهم أي منع الرقابة اجلبائية

 01/21من هذا القانون، فقد ألغيت بالقانون رقم  122كانت تنص عليها املادة 
 ،يف ذلك املشرع قد أصابومن طرف املشرع اجلبائي،  22/12/2001املؤرخ يف 

من قانون الضرائب  304/1 ةنظرا لوجود قوانني سابقة منصوص عليها يف املاد
من قانون  37ة داملباشرة، واملا من قانون الضرائب غري 533/5املباشرة، واملادة 

  .الطابع، وهذا تفاديا للتكرار
 فعل تعترب يت لمن قانون التسجيل ا 6 الفقرة 113املادة  أنك نالحظ كذل

املوظفني املتهمني بأم شركاء يف املناورات اليت دف إىل التملص من دفع 
 ، ونصت عليها23/12/1999املؤرخ يف  99/11، املعدلة بالقانون رقم من قانون التسجيل  120/1املادة أنظر ـ  )1(                                                        

  .من قانون الطابع  35املادة  أيضا
يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشترك مباشرة ولكنه ساعد بكل : " من قانون العقوبات تنص  42املادة ـ  )2(

أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو املنفذة  الفاعلالطرق أو عاون 
  . "هلا مع علمه بذلك 

، ملف حتت رقم 12/04/1988يشكل العلم العنصر األساسي يف االشتراك يف اجلناية، قرار عن الغرفة اجلزائية يف  ـ        
  .170، ص  1993،  02 ، الة القضائية56435
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من القانون املتعلق  35وتطبق عليهم املادة يعزلون يف حالة العود، فإم الضريبة، 
املادتني بالوقاية من الفساد ومكافحته، بدال من العقوبة املنصوص عليها سابقا يف 

  .وهذا بعدما مت إلغاءمها  124،  123
من قانون التسجيل واليت جترم فعل  119كما نالحظ وبالرجوع إىل املادة 

 34الغش اجلبائي بعقوبة الغرامة واحلبس، وهو نفس اجلرم املعاقب عليه يف املادة 
من قانون الطابع، ولكن املشرع اجلبائي تدارك اخلطأ الذي وقع فيه واستعمل 

  .مصطلح احلبس وليس السجن يف املادة املذكورة أعاله
 ضمنالنسبة للشركاء املرتكبني لنفس اجلرم تكرار لنفس الفعل ب أيضا يوجد

من قانون التسجيل، وكان عليه إلغاء  120من قانون الطابع، واملادة  35املادة 
  .إحدى املادتني 

 
)1(  

اعتربها أفعاال ولقد تناول املشرع اجلبائي بعض األعمال على سبيل املثال، 
وكذلك حق  ) الفقرة األوىل( ندرسها يف اليت  املعاينةحق بينها تدليسية من 

واالحتفاظ  ،) الفقرة الثانية( يف اإلطالع للوثائق من طرف اإلدارة اجلبائية 
يف  الذي نتناولهنطاق السر املهين أخريا و، )  الفقرة الثالثة( بالوثائق احملاسبية يف 

  . ) عةالفقرة الراب( 
 
  

ممارسات تدليسية على سبيل املثال، واستعمل  بعض األفعالإعترب املشرع 
  :، من بينها )2(عبارة على وجه اخلصوص
                                                        

من   200إىل  45مبوجب املواد من  22/12/2001بتاريخ  2002استحدث مبوجب قانون املالية لسنة ـ  )1(
  .23/12/2001الصادرة يف  79ر، العدد .، ج 01/21رقم  القانون

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  36أنظر املادة ـ  )2(
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  .ممارسة نشاط غري مصرح به 
إجناز علميات شراء وبيع البضائع دون فاتورة، خاصة بالبضائع، وذلك 

  .خزا أو استيداعها  حيازا أومكان مهما يكن 
  .تسليم فواتري وسندات تسليم، أو أي وثيقة التتعلق بعمليات حقيقية

نقل تقييدات حسابية خاطئة أو ومهية عمدا، يف الوثائق احملاسبية اليت يكون 
  .مسكها إجباريا مبقتضى القانون التجاري 

لدفع كل مناورة دف إىل تنظيم إعساره من طرف املكلف بالضريبة متابع 
  .الضريبة

على وجود ممارسات تدليسية ميكن لإلدارة  عندما توجد دالئل وقرائن تبني
اجلبائية أن ترخص ألعواا املؤهلني قانونا، القيام بإجراءات املعاينة يف كل 
احملالت قصد البحث واحلصول وحجز كل املستندات والوثائق والعناصر املادية 

  .)1(التملص من املراقبة ودفع الضريبةاليت تربر التصرفات املؤدية إىل 
 25ادة ـمن قانون اإلجراءات اجلبائية قد ألغيت بامل 36مع العلم أن املادة 

ة ـواملتضمن لقانون املالي )2(30/12/2015املوافق لـ  15/18من القانون رقم 
  .2016لسنة 

 
  

لقد حفظ املشرع حق اإلطالع للموظفني املؤهلني بذلك، وقد وضع عقوبة 
كل شخص أو يف حق  )3(دج 50.000و  5000الغرامة اجلبائية املقدرة ما بني 

شركة ترفض منح حق اإلطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق املنصوص 
                                                        

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  34أنظر املادة ـ  )1(
  . 10، ص 31/12/2015 الصادرة يف 72اجلريدة الرمسية رقم ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  62أنظر املادة ـ  )3(
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من هذا القانون اليت يتعني عليها تقدميها وفقا للتشريع،  61إىل  45عليها يف املواد 
  .أو تقوم بإتالف هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها

دج كحد أدىن عن  100قدرها  )1(ويترتب على هذه املخالفة، تطبيق تلجئة
، وينتهي يوم فضكل يوم تأخري، يبدأ سرياا من تاريخ احملضر احملرر إلثبات الر

وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل، على أحد دفاتر املعين تثبت أن إدارة 
  .)2(الضرائب قد متكنت من احلصول على حق اإلطالع على الوثائق املعنية

 
  

وجوب االحتفاظ بالدفاتر املنصوص  علىمن هذا القانون،  64املادة  أكدت
عليها سواء يف التشريع اجلبائي، أو يف القانون التجاري، والوثائق احملاسبية، 
وكذلك الوثائق الثبوتية، السيما فواتري الشراء اليت ميارس عليها حق الرقابة 

من  12سنوات املنصوص عليها يف املادة  10واالطالع والتحقيق ألجل مدته 
، وهذا ابتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما خيص الدفاتر )3(القانون التجاري

  .وتاريخ التحرير فيما خيص الوثائق الثبوتية 
 

 
  

من قانون العقوبات كل  301يلتزم بالسر املهين مبقتضى أحكام املادة 
للتدخل يف إعداد أو يف التحصيل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صالحياته 

                                                        
  .التلجئة هي الغرامة التهديدية ـ  )1(
من قانون الضرائب غري  538من قانون اإلجراءات اجلبائية، وكذلك املادة  63نصت عليها املادة ـ  )2(

  . كل يوم تأخري دج على األقل عن 50، واليت نصت على تطبيق إكراه مايل قدره املباشرة
جيب أن حتفظ الدفاتر واملستندات املشار إليها يف : " القانون التجاري اجلزائري من  12انظر املادة ـ  )3(

  ... " .ملدة عشر سنوات  10و  09املادتني 
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أو يف املنازعة املتعلقة بالضرائب والرسوم املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي 
  .)1(املعمول به

جنــده قانون اإلجراءات اجلبائية، دراستنا لن املشرع اجلبائي من خالل إ
من القانون، ولكنه  36قد حصر األفعال، واليت تعترب ممارسات تدليسية يف املادة 

بعد ذلك قام بإلغائها، بدون النص على األفعال السابقة الذكر يف نص قانوين 
  .جديد

القانون بالنسبة حلــق هذا من  63نالحظ وبالرجوع إىل املادة  ماك
دج كحـد أدىن  100اإلطالع، يترتب على هذه املخالفة تطبيق تلجئة قدرها 

من قانون الضرائب غري  538ىل املادة عن كل يوم تأخري، ولكن بالرجوع إ
دج علـى  50املباشرة، جند املشرع اجلبائي سلط عقوبة اإلكراه املايل قدره 

األقل عن كل يوم تأخري، وبالتايل يوجد تناقض يف تطبيق العقوبة ما بني النصني 
لنفس املخالفة، وللخروج من هذا اإلشكال القانوين نطبق املبدأ، اخلــاص 

  .ميقيد العا
الفقرة الثانية، جند أن املشرع اجلبائي قد أحال تبليغ  65بالرجوع إىل املادة 

من قانون  302و  301مصاحل الضرائب إىل جلان الطعن املذكورة يف املادتني 
  .الضرائب املباشرة 

الصادر بتاريخ  06/24لغيتا بالقانون رقم أمع العلم أن هاتني املادتني قد 
  . من قانون اإلجراءات اجلبائية  82و  81، وحولتا إىل املادتني 26/12/2006

من قانون اإلجراءات اجلبائية  65/02وبالتايل وجب عليه تصحيح املادة 
      .ج.إ.من ق 82، 81م باملادتني . ض. من ق 302، 301وتبديل املادتني 

   
                                                        

، 26/12/2006املؤرخ يف  06/24اجلبائية، املنصوص عليها بالقانون رقم . إ.من ق 65 أنظر املادةـ  )1(
  . 27/12/2006الصادرة بتاريخ  85ر، عدد .، ج2007املتضمن قانون املالية لسنة 
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نص املشرع اجلبائي اجلزائري على عدد معترب من الضرائب واليت قام 
  :بتحديدها ضمن مخسة قوانني جبائية وهي 

، وقانون الضرائب غري )1(قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
  ، وقانون)4(وقانون الطابع ،)3(األعمال، وقانون الرسم على رقم )2(املباشرة

  .)6(وهو قانون اإلجراءات اجلبائية سادس ، مث أنشأ قانون إجرائي)5(التسجيل

                                                        
 31/12/1990 املؤرخ يف 90/36قانون رقم الصادر بال، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةـ  )1(

 املؤرخ يف 16/14، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1991 لسنة املتضمن لقانون املالية
، الصادرة 77، اجلريدة الرمسية، العدد 2017قانون املالية لسنة لاملتضمن و 28/12/2016

   .29/12/2016بتاريخ 
املعدل واملتمم  09/12/1976 املؤرخ يف 76/104األمر رقم ب والصادر ،قانون الضرائب غري املباشرةـ  )2(

، 2016، املتضمن لقانون املالية لسنة 30/12/2015، املؤرخ يف 15/18بالقانون رقم 
  .31/12/2015، الصادر يف 72اجلريدة الرمسية، العدد 

، املعدل واملتمم  09/12/1976 املؤرخ يف 76/102رقم الصادر باألمر  قانون الرسم على رقم األعمالـ  )3(
، املعدل 1991قانون املالية لسنة لاملتضمن ، 18/12/1991املؤرخ يف  91/25بالقانون رقم 

، 2017، املتضمن لقانون املالية لسنة 28/12/2016، املؤرخ يف 16/14بالقانون واملتمم 
  .29/12/2016، الصادرة بتاريخ 77اجلريدة الرمسية، العدد 

 16/14بالقانون رقم  املعدل واملتمم 09/12/1976 املؤرخ يف، 76/103األمر رقم ب الصادر قانون الطابعـ  )4(
، 77، اجلريدة الرمسية، العدد 2017، املتضمن لقانون املالية لسنة 28/12/2016املؤرخ يف 

  . 29/12/2016الصادر بتاريخ 
ون ـــبالقان املعدل واملتمم 09/12/1976 املؤرخ يف، 76/105األمر رقم ب الصادر قانون التسجيلـ  )5(

، اجلريدة الرمسية، 2015املتضمن لقانون املالية لسنة  30/12/2014املؤرخ يف  14/10رقم 
، املؤرخ يف 01/15، املعدل واملتمم باألمر رقم 31/12/2014، الصادرة بتاريخ 78العدد 

  .  .2015واملتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة  23/07/2015
 املتضمن لقانون املالية 22/12/2001 املؤرخ يف 01/21رقم الصادر بالقانون  قانون اإلجراءات اجلبائيةـ  )6(

املتضمن  30/12/2013املؤرخ يف  13/08املعدل واملتمم بالقانون رقم  ،2002 لسنة
املعدل واملتمم  31/12/2013، بتاريخ 68، اجلريدة الرمسية، العدد 2014لقانون املالية 
، اجلريدة 2016املتضمن لقانون املالية لسنة  30/12/2015 يفاملؤرخ  15/18بالقانون رقم 
  . 31/12/2015، الصادرة بتاريخ 72الرمسية، العدد 
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مل حتدد بدقة التكييف القانوين جندها بالرجوع هلذه القوانني اجلبائية 
  .وتصنيف اجلرائم الضريبية

يف قوانني  جمرمةحيث جند أن املشرع اجلبائي سلط عقوبات ألعمال وأفعال 
يدعى عادة ما قانون خاص باجلرائم الضريبية، والذي  يضع، وبالتايل مل عديدة

التشريعات املقارنة األخرى، كالتشريع املصري مثال يف ائي ضرييب، نقانون ج
ينادي باستقالل القانون الضرييب عن القانون اجلنائي، واليلتزم بأحكامه الذي 

تعميم فرض  إىل، فيهدف قانون الضريبة أصال الختالف هدف كل من القانونني
الضريبة على الكافة، فيساهم كل فرد بقدر اإلمكان يف تغذية موارد الدولة بغية 

القانون اجلنائي أصال إىل منع ارتكاب اجلرائم  بينما يهدفتغطية النفقات العامة، 
ن خيالفون محاية ألمن اتمع، حبيث التوقع اجلزاءات اليت يتضمنها إال على م

  .)1(النظام العام
البد  هلذا ما دام املشرع اجلبائي اجلزائري مل حيدد تقسيم اجلرائم الضريبية،

اجلنايات : إىل ثالثة أنواع  الذي قسم اجلرائم من الرجوع إىل قانون العقوبات 
وهو تقسيم تقليدي متبع يف معظم ، )2(27واجلنح واملخالفات، حسب املادة 

  .القوانني
هو جسامة اجلرمية، فاجلرائم  اجلزائري معيار التمييز الذي اتبعه القانونن إ

رصد هلا القانون عقوبات شديدة، يف حني خفف من شدة ) اجلنايات(اخلطرية 
  .)3(، ورصد هلا نوعا آخر من العقوبات يف نطاق اجلنح واملخالفاتبعض اجلرائم

                                                        
، توزيع املعارف، اإلسكندرية، 2004/2005املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب :  )إبراهيم(املنجي ـ  )1(

  .27مصر ، ص 
جنايات وجنح وخمالفات، وتطبق  إىلتقسم اجلرائم تبعا خلطورا : " تنص  ج.ع.من ق 27املادة ـ  )2(

  " . عليها العقوبات املقررة للجنايات أو اجلنح أو املخالفات 
شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء األول، اجلرمية، ديوان :  )عبداهللا(سليمان ـ  )3(

  . 62، ص 1996املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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  :يلي ما  على قانون العقوباتمن  نصت املادة اخلامسة لقد
  . السجن املؤبد، اإلعدام ، العقوبات األصلية يف مادة اجلنايات

السجن املؤقت ملدة تتراوح بني مخس سنوات وعشرين سنة، ما عدا و
  .احلاالت اليت يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى 

  :العقوبات األصلية يف مادة اجلنح هي 
احلاالت اليت يقرر احلبس مدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات، ما عدا 

   . فيها القانون حدودا أخرى
  .دج  20.000الغرامة اليت تتجاوز 

  :العقوبات األصلية يف مادة املخالفات هي 
 2000الغرامة من و، احلبس من يوم واحد على األقل إىل شهرين على األكثر

  .)1(دج 20.000إىل 
اجلرائم الضريبية نرجع للعقوبات املقررة يف القوانني عندما يتعلق األمر ب

وملعرفة ما  .ما جاءت به املادة اخلامسة من قانون العقوباتمع الضريبية ونقارا 
إذا كانت اجلرمية تعد جنحة أو خمالفة، جيب الرجوع للحد األقصى لعقوبة 

زيد عن احلبس أو الغرامة املقررة قانونا، فإذا كان احلد األقصى للحبس ي
دج فاجلرمية حنحة، وإال فهي خمالفة وال يلتفت  20.000الشهرين والغرامة عن 

  .)2(احلد األدىن إىل
تتضح أمهية هذا التقسيم أو التكييف القانوين من حيث االختصاص 
واإلجراءات وطرق الطعن، وتطبيق ظروف التخفيف والشروع والعود، وإيقاف 

  .مومية واجلبائية، وكذلك املصاحلةالتنفيذ وسقوط العقوبة والدعوى الع
                                                        

، اجلريدة الرمسية،  04/02/2014الصادر بتاريخ  14/01مبوجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم ـ  )1(
دج  2000رفع املشرع الغرامة يف اجلنح من ، 16/12/2014، الصادرة بتاريخ 07 العدد

  . دج 20.000إىل  2000دج، واملخالفات من  20.000إىل أكثر من 
  . 3، ص 1990 ، دار املؤلفات القانونية، بريوت،5املوسوعة اجلنائية، ج:  )عبداملالك(جندي ـ  )2(
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، ) املطلب األول( نتطرق إىل املخالفات الضريبية يف  إعتبارا لكل هذا
اجلنايات الضريبية يف نتحدث عن ، و) املطلب الثاين( اجلنح الضريبية يف نتناول و
  . ) املطلب الثالث( 

 
  

تعترب خمالفات يف ظل قانون العقوبات من خالل املادة اخلامسة منه، اجلرمية 
املعاقب عليها باحلبس من يوم واحد على األقل إىل شهرين على األكثر وبغرامة 

  .)1(دج 20.000دج إىل  2000من 
، مل تنص إطالقا على جندها ولكن بالرجوع إىل خمتلف القوانني اجلبائية

واكتفى املشرع بتوقيع غرامات جبائية، واليت تفوق احلد األقصى عقوبة احلبس، 
  .للغرامة املالية احملددة يف نص املادة اخلامسة من قانون العقوبات

أن إدارة الضرائب مؤهلة أيضا، على غرار اهليئات القضائية بالتايل الحظ ن
ن هلا لفرض اجلزاءات اجلبائية على مرتكيب املخالفات الضريبية، ومن مث يكو

اخليار يف حالة الغش الضرييب، بني أن تسلط اجلزاءات اجلبائية على املخالف 
  .)2(بنفسها ، وبني أن تترك ذلك للقضاء

فاهليئات الضريبية اليكون هلا مثة سلطة تقديرية يف حتديد االلتزامات 
الضريبية أو مبلغ الضريبة الواجب أداؤه، واليكون لقرار اإلدارة الضريبية بربط 

  .)3(لضريبة من أثر سوى يف الكشف عن إرادة القانون يف حتديد مبلغ الضريبةا
تعرضت للمخالفات  جندها قدبالرجوع إىل النصوص القانونية الضريبية، 

  :الضريبية من خالل املواد التالية 
                                                        

ليه إمل يطرأ أي تعديل يف الغرامات يف القوانني اجلبائية، وهذا خالفا لقانون العقوبات، كما أشرنا ـ  )1(
  . سابقا

  . 444، ص 2009 ، دار هومة ، اجلزائر،1الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، ج:  )أحسن(بوسقيعة ـ  )2(
  . 100ص  اجلرائم الضريبية، املرجع السابق، : )أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
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  .من قانون الضرائب املباشرة 304املادة 
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  537،  528،  523املواد 
  .من قانون الرسم على رقم األعمال  122،  116،  114املواد 

  .من قانون الطابع  103،  18 تاناملاد
  .من قانون التسجيل  125،  98 تاناملاد

  :أنواع  عدةمن خالل هذه املواد ميكن تقسيم املخالفات الضريبية إىل 
الفرع ( ابع أو دمغة سبق إستعماهلا يف نتناول خمالفة إساءة إستعمال ط

، خمالفة اإلمتناع ) الفرع الثاين( األول، خمالفة اإلعتراض على املراقبة الضريبية يف 
، خمالفة التزوير يف إقرارات ) الفرع الثالث( عن أداء أو تأخر يف دفع الضريبة يف 

ة يف ـقرار بالضريب، خمالفة اإلخالل بواجب تقدمي اإل) الفرع الرابع( الضريبة يف 
الفرع ( ، خمالفة إخفاء أو إتالف الوثائق املطلوبة قانونا يف ) الفرع اخلامس( 

  .) الفرع السابع ( ، خمالفة اإلحتيال الضرييب يف) السادس
  

  
جماالت إساءة استعماهلا، أو تتعلق جرائم الغش يف الدمغات أو الطوابع 

االت الغش يف الدمغات من يعترب العقاب املتعلق حبتزويرها، أو تشويهها، و
شروعة، واليت املمقتضيات محاية مداخيل الدولة، والتصدي ملختلف احلاالت غري 

  .يتم اللجوء إليها للتخلص من أداء الواجبات الضريبية 
  مــجند أه 103 إىل 18وبالرجوع إىل قانون الطابع من خالل املواد 

  : هياألفعال 
، ألن مجيع األوراق )1(وضع عالمة الطابع مشوهة أو مغطاة بالكتابة

، )2(املخصصة للعقود املدنية والقضائية واحملررات، ميكن أن تقدم للقضاء كدليل
  . من قانون الطابع 11 أنظر املادةـ  )1(                                                        

  . من نفس القانون 01 أنظر املادةـ  )2(
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الطابع أو تغطيته بالكتابة  هويشتجيب أن ختضع لرسم الطابع ، وبالتايل فإن هلذا 
  .فيه إساءة الستعماله

من قانون الطابع  12،  11حترير العقود العرفية حسب أحكام املادتني  عند
اللتان تشترطان على كل ورق مدموغ سبق استعماله من أجل حترير أي عقد 

  .الجيوز استعماله لعقد آخر ولو مل ينته العقد األولف
ا يف نفس مالواحد تلو اآلخر، وأن التسلم صورة عنه الميكن أن يعد عقدان

  .)1(الورقة املدموغة
قيام كتاب الضبط أو املوثقني واملكتتبني بعدم بيان مبلغ الرسوم املدفوعة 

  .)2(للخزينة على كشوف املصاريف اليت يعدوا
عدم إلصاق الطوابع املنفصلة اليت حتل حمل رسم طابع املخالصة، وحيدد 

ت استعمال الطوابع املنفصلة مبوجب مرسوم، وهذا حسب نص شكل وكيفيا
  .دج 5000و  500من قانون الطابع، والعقوبة هي غرامة مالية ما بني  103املادة 

ة سبق استعماهلا، من خالل غمن دراستنا ملخالفة إساءة طابع أو دم نالحظ
 املذكورة قانون الطابع، أن املشرع اجلبائي اجلزائري أشار إىل بعض األفعال،

أن تكون عالمة الطابع عدم جواز اليت تنص على ، 11املادة يف على اخلصوص 
ولكنه أمهل جرائم االستعمال العمدي للطوابع ، مشوهة أو أن تغطى بكتابة

  .املنقولة، وسبق استعماهلا أو بيعها أو حماولة بيعها 
كل مرتكيب جرائم االستعمال العمدي لتنابر ،)3(املشرع املغريب بينما عاقب

 1200و  120منقولة سبق استعماهلا أو حماولة بيعها، بالغرامة اليت تتراوح بني 
  .درهم 

                                                        
  . من نفس القانون 13 أنظر املادةـ  )1(
  . من نفس القانون 15 أنظر املادةـ  )2(
  .من القانون اجلنائي املغريب  115الفصل ـ  )3(
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قد نص على معاقبة من استعمل أو باع أو  )1(يف حني جند املشرع املصري
شرع يف بيع طوابع دمغة سبق استعماهلا مع علمه بذلك، باحلبس مدة التتجاوز 

  .ستة شهور وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني 
ويكلف املخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع املعاد 

  .استعماهلا
وذا يتضح أن املشرع املصري أكثر صرامة يف معاقبة هذه األفعال واعتربها 
جنحة، ويفهم من هذا أن املشرع اجلزائري قد أحال هذه األفعال وكيفها 

استعمال أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالمات املقلدة يف حالة نحة كج
  .             )2(وأحال اجلزاءات على قانون العقوبات

 

  
من بني التشريعات املقارنة اليت جرمت االعتراض على املراقبة الضريبية، 

، والذي نص على جترمي هذا االعتراض بشكليه )3(الفرنسينذكر التشريع 
  . الفردي واجلماعي

فبالنسبة لالعتراض الفردي، فيعاقب عليه بالغرامة حالة ارتكابه دون توافر 
العود، كما اعترب القضاء الفرنسي أنه يعد جرمية االعتراض على مراقبة تصريح 

  .)4(ة أو شبه خمالفةخبمور يف الدهليز ، ولو مل يتم اكتشاف أي خمالف
أما يف حالة العود فيمكن احلكم بعقوبة حبس من ستة أيام إىل ستة شهور، 

  .)5(ىل جانب عقوبة الغرامةإ

                                                        
  .بشأن ضريبة الدمغة يف مصر  1980لسنة  111من القانون رقم  31الفصل ـ  )1(
  .من قانون العقوبات اجلزائري  212إىل  208أنظر املواد ـ  )2(

(3 (ـ   Art 1743 du Code Général des Impots Français de la loi N° 13/1278 du 29/12/2013 loi 
de finance 2014, J.O.R.F , N° 0303 du 30/12/2013, P 21829 .  

(4 (ـ   TIXIER  ( G )  et  ROBER  ( J . M ) : Le Droit Pénal Fiscal, Dalloz, 1980.  
(5 (ـ   Art 1746 - 1, du Code Général des Impots Français. 
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واليشترط القيام بأعمال العنف ليتحقق االعتراض على املراقبة الضريبية، بل 
يتحقق االعتراض بأعمال تفيد رفض أو عدم قبول تلك املراقبة دون عنف، 

األعمال اليت تتضمن عرقلتها، علما بأن املراقبة الضريبية هي إجراء يدخل وكذا 
  .ضمن صالحيات اإلدارة الضريبية وينظمها القانون الضرييب
من قانون الرسم  122أما يف التشريع اجلزائري فقد تناولت كل من املادة 

من  537من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  304على رقم األعمال، واملادة 
عرقلة أعوان الضرائب املؤهلني ملعاينة  مسألةقانون الضرائب غري املباشرة، 

املخالفات سواء اليت متس تأسيس وعاء الضريبة أو حتصيلها بأي طريقة كانت 
 1000ائية تتراوح ما بني بكي يستحيل عليهم أداء وظائفهم، ويعاقبون بغرامة ج

  .)1(دج 10.000و 
 10.000الضرائب املباشرة، فالغرامة اجلبائية تتراوح ما بني  ب يتعلقأما فيما 

دج يف حالة غلق احملل دف عرقلة الرقابة، وترفع الغرامة إىل  30.000إىل 
دج يف حالة إجراء معاينتني متتاليتني واحملل مغلق، ويضاعف املبلغ بثالث  50.000

املباشرة فالغرامة هي ، ولكن الضرائب غري )2(مرات فيما خيص الضرائب املباشرة
  .)3(دج 100.000إىل  10.000من 

نالحظ أن الغرامات املسلطة يف حالة اإلعتراض على الرقابة اجلبائية من 
طرف أعوان اإلدارة اجلبائية، ختتلف من قانون ضرييب آلخر ، وبالتايل كان على 

  .املشرع اجلبائي توحيد الغرامات اجلبائية ما دام وجود فعل واحد 
 
 
 

                                                        
  . من قانون الرسم على رقم األعمال  122أنظر املادة ـ  )1(
 05نا املخالفة إىل جنحة، طبقا للمادة همن قانون الضرائب املباشرة، وبالتايل تتحول  304نظر املادة أـ  )2(

  . 04/02/2014الصادر يف  14/01من قانون العقوبات، املعدلة بالقانون 
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  537أنظر املادة ـ  )3(
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من  146، 90، 19لقد نص على هذا النوع من املخالفات، كل من املواد 

  .من قانون التسجيل  125و  89، واملادتني قانون الطابع
انه يلزم على املدينني بالرسم واخلاضعني لنظام الربح احلقيقي يف جمال 

يكون رسم الطابع مثبتا عن طريق  بأنيف خمتلف احلاالت، الضرائب غري املباشرة 
وضع الطوابع املميزة أو العالمات بدفع الرسوم، مثلما أدرجت يف اجلدول 

ارة اجلبائية أن وافقت سبق لإلد آالت خاصةبتعويضها بعالمات مطبوعة بواسطة 
عليها، وجيب أن يدفع رسم الطابع حلساب اخلزينة على مستوى قباضة الضرائب 

الذي تستحق فيه  الشهر الذي يلي الشهر أو الثالثييف األيام العشرين األوىل من 
  . الرسوم

كل خمالفة ألحكام الباب الثالث من قانون الطابع املتعلق بالطابع اخلاص 
بلة للتداول وغري القابلة للتداول املتمثلة يف السندات والسفاتج باألوراق القا

وأذونات الصرف وأوامر الدفع واألوراق والسندات األخرى القابلة للتداول أو 
  .)1(التجارة

، وعدم الدفع الكلي أو )2(تقدمي حمررات غري مدفوعة أو ناقصة الدمغة
  .دج 5000إىل  دج 500اجلزئي للضريبة واجبة األداء، والغرامة هي بني 

دج  200عدم دفع رسوم امتحان احلصول على رخصة السياقة مقدرة بـ 
دج أو شهادة سياقة الدراجة  500أو رسوم تسليم رخصة السياقة املقدرة بـ 

، ويعاقب عليها عندما ينجر عنها عدم الدفع )3(دج 300النارية املقدرة بـ 
الكلي أو اجلزئي للرسوم املقررة بغرامة مساوية ألربعة أضعاف الرسوم املستحقة 

                                                        
  . املتعلقة بالباب الثالث من قانون الطابع  89 إىل 77 املواد من ـ  )1(
  .الطابع من قانون  90أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون الطابع  145،  144 تانأنظر املادـ  )3(
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دج ويف احلاالت األخرى بغرامة تتراوح ما بني  1000للخزينة دون أن تقل عن 
  . )1(دج 5000و  500

 ادتنيخالل امل نجدها منفأما املخالفات اليت نص عليها قانون التسجيل، 
دم قيام الورثة أو املوصى هلم بالتصريح عن اللتني تؤكدان عند ع 125و  89

ليهم عن طريق الوفاة يف اآلجال احملددة قانونا، كما إلت آاألموال املنقولة اليت 
عن كل شهر أو جزء من شهر التأخري،  %01يدفعون تعويضا حيدد معدله بـ 

الذي يلي تاريخ استحقاق الرسوم اليت يتعلق  ومستحق من اليوم األول من الشهر
  .دج  5000ا، والميكن أن يقل هذا التعويض عن 

ويتحمل األوصياء أو املمثلون الشرعيون شخصيا نفس العقوبة السابقة 
  .الذكر عند إمهاهلم للتصرحيات خالل اآلجال احملددة 

ة أو عدم ذكر املوثق يف فسخ العقود العمومية أو املدنيعند كذلك 
  .القضائية، اليت يقوم بتسجيلها خمالصة الرسوم املدفوعة بكتابة حرفية للمبلغ 

 
  
ية عند لصورته العمتربز تقدمي حماسبية مزيفة أو صورية، يتعلق األمر هنا ب

شأن تلك إجراء مراقبة احلسابات من طرف مفتشي اإلدارة الضريبية، ومن 
  .)2(األفعال إضعاف املراقبة الضريبية

وتتضمن الوثائق احملاسبية تقييدات تتعلق بأموال املقاولة وخصومها، وتعترب 
تلك التقييدات مهمة لإلطالع على الوضعية املالية للمقاولة، مما جيعل من تزييف 

ضح، واالوضعية بشكل التقييدات أو تقدميها صورية أمرا يؤدي إىل عدم معرفة 
  .خاصة من طرف إدارة الضرائب

                                                        
  .من قانون الطابع  146أنظر املادة ـ  )1(
  . 113، ص املرجع السابق :  )حممد( بوزكينـ  )2(
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دارة الضرائب إيتم اللجوء إىل تقدمي تقييدات حماسبية مزيفة بقصد تضليل و
الية للمقاولة خمالفة للوضعية احلقيقية بشكل يؤدي إىل املوضعية الوإطالعها على 

اإلضرار باخلزينة العمومية، علما بأن استعمال هذه الوسائل من األمور املعروفة 
ضعف املراقبة  العوامل املساعدة عليها نهيكل، ومامليف عامل االقتصاد غري 

  .ل الضرييبالضريبية، كما تتأثر مبدى قوة أو ضعف نظام العقوبات يف اا
نص على جترمي إغفال أو تقدمي كتابات  قد )1(فتجد مثال التشريع الفرنسي

غري صحيحة أو صورية يف الدفتر اليومي أو دفتر اجلرد أو الوثائق املنصوص 
  .عليها يف القانون التجاري

عن  )2(من قانون التسجيل 99أما يف التشريع اجلزائري فقد نصت املادة 
  :حاالت هذه املخالفات وهي 

كل بيان غري صحيح له انعكاسات على مبلغ الرسوم يف عقد اهلبة بني 
   :األحياء أو يف التصريح بالتركة، وعلى اخلصوص ما يلي 

  .، أو املوصي هلمبدرجة القرابة بني الواهب املتويف والورثة املوهوب هلم
و أأو املوهوب هلم،  ،ثةأمساء وألقاب وتاريخ ومكان والدة كل من الور

  .املوصي هلم أو املنتفعني
كل تصريح يقدم من أجل حتصيل رسوم نقل امللكية عن طريق الوفاة، ونتج 
عنه بصفة غري قانونية ختفيض دين، وجيب على الدائن املزعوم الذي أثبت بصفة 

  . حخاطئة وجود هذا الدين، أن يدفع غرامة بالتضامن مع املصر
ذا ـمن ه 237إىل  232و  179إىل  175م املواد من كل خمالفة ألحكا

القانون، وجيب على املودع لديهم أو احلائزين املدينني الذين خالفوا أحكام 
أن يدفعوا شخصيا الرسوم املستحقة، ما عدا حالة الرجوع  178و  177املادتني 

  .على املدين بالضريبة 
                                                        (1 (ـ   Art 1743  du Code Général des Impots Français , Op Cit. 

  . 23/12/1999املؤرخ يف  99/11نص عليها القانون رقم ـ  )2(
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  .أي رسم كل إغفال يالحظ يف تصريح بتركة مل تعط احلق يف 
على منه  116يف قانون الرسم على رقم األعمال من خالل املادة  بينما نص

بعد عملية التحقيق أن رقم  ام خمالفة يف التصرحيات اليت تبنينكون أمضرورة أن 
األعمال السنوي املصرح به من طرف املدين غري كاف، وأقل من رقم األعمال 

  .%25إىل  %10رامات اجلبائية من السنوي احملقق، ويف هذه احلالة تطبق الغ
ة ـمن قانون الرسم على رقم األعمال خمالفة حال 128املادة  وتعترب

أي املشاركة يف إعداد أو استعمال الوثائق واملعلومات يثبت عدم  )1(املسامهة
صحتها من قبل وكيل أعمال أو خبري، وبصفة أعم من قبل كل شخص أو 
شركة تتمثل مهمتها يف مسك السجالت احلسابية أو يف املساعدة على مسكها 

  .لعدة زبائن
حسابات  وكذلك عند إثبات أن املخالفني قد أعدوا أو ساعدوا يف إعداد

ختامية أو جرود أو حسابات ووثائق غري صحيحة، وأيا كانت طبيعتها من تلك 
اليت يستظهر ا لتحديد أسس الضرائب والرسوم املستحقة على زبائنهم، وقد 

  .دج حسب درجة املخالفة  3000إىل  1000حددت عقوبات مالية من 
عمال هـو من قانون الرسم على رقم األ 129أما ما ورد يف نص املادة 

خمالفة املنع من ممارسة مهنة رجل أعمال مستشار جبائي أو خبري أو حماسب، أو 
بصفة مسري أو مستخدم والذين أثبتت مسؤوليام املشاركة يف إعداد موازنات 

يتراوح مبلغها ود وحسابات ووثائق خاطئة، والعقوبات هي غرامة جزائية روج
  .دج  10.000إىل  1000من 

من قانون الضرائب املباشرة جند أنه وردت نفس  306املادة  وبالرجوع إىل
  .من قانون رسم األعمال 128املخالفات، ونفس العقوبات املقررة يف املادة 

                                                        
من قانون العقوبات جند أن ال عقوبة يف املخالفات بالنسبة للشريك،  44بالرجوع إىل نص املادة ـ  )1(

  .وحددت العقوبة إال الشريك يف اجلناية واجلنحة فقط
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إذا تبني بعد عملية التحقيق أن رقم األعمال السنوي املصرح به من طرف 
العقوبات فإن املدين غري كاف، أو إذا طبق اخلصم يف غري حمله أو غري صحيح، 

حسب القيمة املالية املهربة أو املتملص  %25إىل  %10اجلبائية تتراوح من 
  .)1(منها

على جممل  %100ويف حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة بنسبة 
 117احلقوق، وكذلك ميكن لإلدارة اجلبائية أن تطلب تطبيق أحكام املادة 

من مبلغ الرسوم  %10، ويف حالة جتاوز مبلغ الرسوم املغشوش فيها نسبة )2(أدناه
  .املستحقة فعال 

 
  

تلف إخفاء وثائق احلسابات عن إتالفها، يف كون اإلخفاء يعين وضع خي
تلك الوثائق يف مكان بعيد عن األنظار، وبشكل خاص عن أنظار إدارة 
الضرائب، أما إتالف تلك الوثائق فيعين متزيقها والقضاء على وجودها كليا أو 

ب عنها، عندما تحول اآلثار اليت تتر جزئيا، ويتفق كل من اإلخفاء واإلتالف
  .يتعلق األمر بوثائق حسابات مطلوبة قانونا

حيث أن جرمية إخفاء أو إتالف وثائق احلسابات املطلوبة قانونا جرمية 
سلبية، تتجسد يف عدم تقدمي وثائق احلسابات املطلوبة قانونا، وإىل جانب ذلك 

                                                        
، واملتضمن 30/12/2008املؤرخ يف  08/21من قانون الرسم على رقم األعمال حسب قانون  116املادة ـ  )1(

  . 31/12/2008، املؤرخة يف 74، اجلريدة الرمسية، عدد 2009قانون املالية لسنة 
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  303يعاقب طبقا للمادة : "من قانون الرسم تنص  117املادة ـ  )2(

املماثلة، كل من متلص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية وباستعمال طرق تدليسية 
  " .من أساس الضرائب أو احلقوق أو الرسوم اليت خيضع هلا أو تصفيتها أو دفعها 
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ق اإلخفاء أو اإلتالف لتلك تتضمن هذه اجلرمية القيام بأعمال إجيابية حتق
  .)1(الوثائق

واملقصود بوثائق احلسابات املطلوبة قانونا هي خمتلف الوثائق اليت يلتزم 
املكلف مبسكها مبوجب القانون، واليت أخضعها القانون الضرييب لسلطة املراقبة 

  .من طرف إدارة الضرائب 
شرة، وقانون حيث تطرق هلذه املخالفة، كل من قانون الضرائب غري املبا

  :اإلجراءات اجلبائية يف احلاالت التالية 
كل شخص أو أن من قانون الضرائب غري املباشرة على  538نصت املادة 

شركة ترفض تقدمي وثائق يوجبها عليها التنظيم، أو إتالف هذه الوثائق قبل 
إىل  1000، والعقوبة هي غرامة جبائية من )2(انقضاء اآلجال احملددة حلفظها

  .دج  10.000
دج على األقل  50ويترتب أيضا على هذه املخالفة تطبيق إكراه مايل قدره 

عن كل يوم تأخري، يبتدئ من تاريخ احملضر احملرر من أجل إثبات الرفض، 
وينتهي يف اليوم  الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل يف أحد دفاتر 

  .)3(لى الوثائق املقررةاملعين، بأن اإلدارة قد متكنت من احلصول ع
حالة  على 62اجلبائية، فقد نصت املادة أما فيما خيص قانون اإلجراءات 

حق اإلطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق  حشخص أو شركة منرفض أي 
واليت يتعني عليها تقدميها وفقا للتشريع،  61إىل  45 من املنصوص عليها يف املواد

وقد حددت ، أو تقوم بإتالف هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها
  . 115، ص املرجع السابق:  )حممد( بوزكينـ  )1(                                                        

جيب أن حتفظ الدفاتر واملستندات ملـــــدة : " من القانون التجاري اليت تنص  12أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  64،  وكذلك املادة ... " سنوات  10

من قانون الضرائب املباشرة،  314 ، واملادةمن قانون الطابع 40لقد ألغى املشرع  اجلبائي كل من املادة ـ  )3(
واللتان كانتا تنصان عن نفس اجلرم، حتت قسم حق اإلطالع، فهو إجراء إجيايب لتفادي 

  .التكرار يف النصوص القانونية 
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دج، وهي عقوبة مشددة  50.000إىل  5000العقوبة بغرامة جبائية تتراوح ما بني 
ه ا جاء به قانون الضرائب غري املباشرة املذكور أعاله، ويترتب على هذمب ةمقارن

دج كحد أدىن عن كل يوم تأخري يبدأ سرياا  100املخالفة تطبيق تلجئة قدرها 
من تاريخ احملضر احملرر إلثبات الرفض، وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل 

مؤهل على أحد دفاتر املعين تثبت أن إدارة الضرائب قد متكنت من  نعو
           .)1(احلصول على حق اإلطالع على الوثائق املعنية

 
  

بعض الطرق االحتيالية والتدليسية، إىل هذه املخالفة تتميز بلجوء املكلف 
  .من أجل التخلص من أداء الضريبة كليا أو جزئيا

من قانون الرسم على رقم األعمال  115 و 114 تنيمن املاد فقد نصت كل
على هذه األفعال، فتعترب خمالفة عدم االلتزام باألحكام التنظيمية التطبيقية املتعلقة 

ن ون أو املعنويوبالرسم على القيمة املضافة، كأن يقوم األشخاص الطبيعي
حتمل امسهم  ات اهلويةاخلاضعني للرسم على القيمة املضافة بعدم وضع لوح

أو عنوان املؤسسة وطبيعة نشاطهم على مدخل املبىن الذي ميارسون فيه ولقبهم، 
  .)2(نشاطهم

عدم قيام املكلفني الذين يقومون بأعمال املقاولة العقارية بوضع لوحات 
كل املعلومات املتعلقة باملقاول أو الشركة، وطبيعة األشغال أو املشروع  حتمل

  .مأمام ورشات البناء اليت ميارسون فيها نشاطه
عدم قيام املكلفني املقاولني بتصريح نشاطهم عن املقاولة من الباطن إىل 

  .)3(مفتشيات الضرائب التابع هلا نشاطهم
                                                        

  . من قانون اإلجراءات اجلبائية 63 نصت عليها املادةـ  )1(
  . م على رقم األعمال سمن قانون الر 60أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون الرسم على رقم األعمال  61/02 أنظر املادةـ  )3(
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عدم قيام املكلفني اخلاضعني للرسم على القيمة املضافة بتصريح يبني فيه 
الشهر بمن كل شهر املتعلق  يوما مبلغ العمليات احملققة وذلك قبل العشرين

  .)1(قباضة الضرائب التابعني هلا السابق لدى
يعاقب على فإنه منه،  525أما قانون الضرائب غري املباشرة حسب املادة 

  .مجيع املخالفات لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالضرائب غري املباشرة
الميكن حيازا حيث األجهزة املخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها، 

  .)2(مسبقة من إدارة الضرائبدون احلصول على رخصة 
  .)3(طابقة ألحكام هذا القانوناملزراعة التبغ غري 

كذلك استعمال وقود البرتين أو املازوت املخصص للفالحة واخلاضع 
 528ألسعار خمفضة يف مركبة غري متعلقة بالنشاط الفالحي، حسب نص املادة 

  .من قانون الضرائب غري املباشرة
من قانون الرسم على رقم األعمال، قد عدلت  76مع العلم أن املادة 

املتضمن  )4(30/12/2015الصادر بتاريخ  15/18من القانون رقم  17بأحكام املادة 
  .2016لقانون املالية لسنة 
كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على  76/01املادة وقد إعتربت 

ن كل شهر إىل يوما م) 20(القيمة املضافة، أن يسلم أو يرسل قبل العشرين 
قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية يف دائرة اختصاصه، كشفا 

  .يبني فيه مبلغ العمليات احملققة من طرف جممل مؤسساته خالل الشهر السابق
إن دفع الضريبة املستحقة الواجب أداؤها، ميكن أن يتم بتاريخ إيداع 

اوز اآلجال املقررة، فإنه يتم تطبيق التصريح، يف حالة القيام بعمليات دفع تتج
                                                        

  .من قانون الرسم على رقم األعمال  76 أنظر املادةـ  )1(
  . من قانون الضرائب غري املباشرة  64 أنظر املادةـ  )2(
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  527أنظر املادة  ـ  )3(
  .  08، ص 31/12/1915الصاردة بتاريخ ،  72اجلريدة الرمسية رقم ـ  )4(
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من قانون الضرائب  402غرامة التأخر عن الدفع املنصوص عليها يف املادة 
  .املباشرة، حتتسب ابتداء من التاريخ الذي كانت من املفروض واجبة األداء 

الفقرة األوىل من  76نالحظ أن املشرع اجلبائي من خالل تعديله للمادة 
قانون الرسم على رقم األعمال، فإنه حدد غرامة التأخري واملنصوص عليها يف 

عندما يتم  %10من قانون الضرائب املباشرة وسلط عقوبة قدرها  402املادة 
  .الدفع بعد مخسة عشر يوما ، إبتداء من تاريخ اإلستحقاق
ل بكورة أعاله، ألنه قَوبالتايل املشرع أحسن التصرف لتعديله املادة املذ

  .التعديل مل حيدد الغرامة بدقة
 

 

لقد وردت يف التشريعات اجلبائية مبختلف قوانينها اجلنح الضريبية وقد 
الضريبية بأا تقوم من خالل  رميةمجعت أغلب النصوص على تعريف اجلأ
ية أو تدليسية للتخلص أو حماولة التخلص من جمموع أو لستعمال طرق احتياا

 )1(أو دفع الضرائب أو الرسوم املفروضة تصفيتهجزء من الوعاء الضرييب أو من 
صلية يف مادة من قانون العقوبات اعتربت العقوبات األ 05وبالرجوع إىل املادة 

 تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات ما عدا احلاالت اليت يقرر تهاحلبس مد : اجلنح
   .ج.د 20.000وبالغرامة اليت تتجاوز  ،ا القانون حدود أخرىهل

  :النصوص القانونية التالية يفولقد تطرقت هلا القوانني اجلبائية 
   .، من قانون الضرائب املباشرة407، 315، 303املواد 
  .الرسم على رقم األعمال، من قانون 121، 118، 117املواد 
  .باشرةاملمن قانون الضرائب غري  538، 537، 532، 530املواد 
  .من قانون الطابع 40، 37، 34، 33املواد 
  لمن قانون التسجي 119، 10، 09املواد 

                                                        
  .28ص  ، بعنوان املنازعات الضريبية،01/98الغش الضرييب، الة القضائية، عدد :  )أحسن(بوسقيعة ـ  )1(
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ح ـأنواع من اجلن مثانيةمن خالل هذه النصوص القانونية نستخرج 
ر ـــ، وجنحة التزوي) األول الفرع( جنحة اإلحتيال الضرييب الضريبية وهي 

رار ــ، وجنحة اإلخالل بواجب تقدمي اإلق) الفرع الثاين( يف إقرارات الضريبة 
، ) الفرع الرابع( ، وجنحة رفض تقدمي األوراق وإتالفها ) الفرع الثالث( 

، وجنحة حتصيل ضرائب غري ) الفرع اخلامس( ائية بوجنحة اإلخالل بالرقابة اجل
، وجنحة تقليد أختام الدولة ) الفرع السادس( منها  مستحقة واإلعفاء

، وجنحة الغدر وإشاء السر ) الفرع السابع( والدمغات والطوابع والعالمات 
  .  )الفرع الثامن  ( املهين

 
 

ذا كان إجند ما مييز االحتيال الضرييب كونه يتضمن خرقا للقانون اجلبائي، و
حتيال وبذلك يتميز اال ،ائينغة اجلرمية فهو يتضمن خرقا للقانون اجلبص ييكتس

على  بيننالضرييب عن املظاهر األخرى للتهرب اجلبائي املشروع، هذه األخرية ت
للقانون ولكنها متكن املكلف من اإلفالت من دفع  اوسائل ال تتضمن خرق

   .الضريبة
املشروع قد تترتب عنه آثار سلبية فإننا وإذا كان ما يسمى بالتهرب اجلبائي 

أن مهمة املشرع هي القيام بالتعديالت التشريعية الالزمة لسد  )1(الفقهوافق ن
   .ثغراته ووضع قواعد ضريبية عادلة

ستعمال بعض الطرق اهي اللجوء إىل  ،حيث أن جنحة االحتيال الضرييب
ص من أداء الضريبة أو االحتيالية والتدليسية من طرف املكلف بالضريبة للتخل

وقد تعرضت خمتلف القوانني اجلبائية يف النصوص  ،الرسوم كليا أو جزئيا
، 117 ادتنيوامل ،من قانون الضرائب املباشرة 407، 303 املادتني وهي ،القانونية

 ،من قانون الطابع 34، 33 ادتنيوامل ،من قانون الرسم على رقم األعمال 118
                                                        (1 (ـ   TIXIER  ( G ) et ROBER  ( J . M ) : Op Cit , P 02 . 
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من قانون الضرائب غري  533، 532 ادتنيوامل ،من قانون التسجيل 119واملادة 
   .مباشرة

ميكن استخراج معظم حيث وجرمية االحتيال الضرييب تتميز بطبيعة خاصة 
  .ال ضرييبيحتاالطرق اليت يعتربها املشرع 

و احلواصل اليت تطبق أأو حماولة إخفاء من قبل أي شخص للمبالغ  اإلخفاء
ا، والسيما منها عمليات البيع بدون فاتورة،  ناليت هو مديعليها الضريبة 

ويتحقق بالتزوير املادي أو املعنوي يف البيانات اليت يثبتها املكلف يف إقراراته أو 
   .دفاتره أو سجالته أو األوراق اليت حتل حملها وتتعلق بوعاء الضريبة

 صحيح القيام عن قصد بتسجيل مصاريف جتمعها مؤسسة حتت عنوان غري
   .قصد إخفاء األرباح وااليرادات اخلاضعة للضريبة

غفال عن قصد لنقل حسابات أو نقل حسابات غري صحيحة وومهية يف اإل
   .الدفاتر التجارية

ل املنقوالت أو رقم األعمال أو التصريح يداخغفال عن التصريح مباإل
 .الناقص ما

 احليلولةمن الوفاء الضرييب أو  إعسارهسعي املكلف بالضريبة إىل تنظيم 
   .دون حتصيل أي ضريبة بواسطة خمتلف الطرق

صحيحة سواء يف اإلقرار املقدم أو امليزانية أو الدفاتر أو الالبيانات غري 
 حسابات صورية أو ميزانية مزورة ميتقدكالسجالت أو األوراق اليت حتل حملها، 

   .ن صوريةتأييدا إلقرار غري صحيح وحماولة واصطناع ديو
ويكون اهلدف من القيام ذه الطرق االحتيالية هو التخلص من أداء 

والعقوبة على جنحة ، الضريبة كلها أو بعضها وإحلاق الضرر باخلزينة العمومية
واملادة  ،املباشرةغري من قانون الضرائب  532االحتيال الضرييب حسب نص املادة 

سنوات  05احلبس من سنة إىل من قانون الرسم على رقم األعمال هي  117
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و بإحدى العقوبتني ماعدا يف حالة اإلخفاء أج .د 200.000ىل إ 50.000وغرامة 
املبلغ اخلاضع للضريبة  )10/1(عشر  ال تطبق العقوبات إال إذا جتاوز مبلغ اإلخفاء

   .)1(ج.د 10.000أو مبلغ 
 

 

من قانون الضرائب  303 ةهذه اجلنحة كل من املادقد نصت على ل
من قانون  117واملادة  ،من قانون الضرائب غري مباشرة 532واملادة  ،املباشرة

وكذلك أدرج املشرع تلك األفعال على وجه  ،الرسم على رقم األعمال
   :وهي )2(من قانون الرسم على رقم األعمال 118اخلصوص يف املادة 

و احلواصل اليت ينطبق أإخفاء أو حماولة إخفاء من قبل أي شخص للمبالغ 
ا والسيما منها عمليات البيع  مدينيها الرسم على القيمة املضافة الذي هو لع

   .بدون فاتورة
تقدمي وثائق خاطئة أو غري صحيحة إثباتا لطلبات ترمي إىل احلصول إما 

وإما االستفادة من املزايا اجلبائية سترجاع الرسم اعلى ختفيض أو خمالصة أو 
   .بالضريبة املديننيلفائدة بعض الفئات من 

و للعمل على نقل حسابات أو القيام بنقل أو أغفال عن قصد لنقل اإل
 اجلردالسعي إىل نقل حسابات غري صحيحة أو ومهية يف الدفتر اليومي أو دفتر 

  .من القانون التجاري أو الوثائق اليت حتل حملها 10، 09املنصوص عليه يف املادتني 

                                                        
العقوبة والغرامة بالنسبة جلنحة اإلحتيال نالحظ وجود إتفاق ملختلف القوانني الضريبية لتسليط نفس ـ  )1(

  .الضرييب
كذلك نص عليها املشرع املصري، ومساها جرمية إدراج املمول مبلغ الضريبة يف اإلقرار الضرييب بأقل ـ  )2(

  .من قيمة الضريبة املقدرة ائيا
إذا أدرج املمول مبلغ : " مبا يلي  املصري من قانون الضرائب على الدخل 136حيث نصت املادة         

الضريبة يف اإلقرار بأقل من قيمة الضريبة املقدرة ائيا، يعاقب بالغرامة املبينة نسبتها  قرين 
  ".  كل حالة من احلاالت 
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اإلغفال عن التصريح مبداخيل املنقوالت أو رقم األعمال أو التصريح 
 .دصقالناقص ما عن 

ه عن الوفاء أو احليلولة دون حتصيل زجعسعي املكلف بالضريبة إىل تنظيم 
 .به، وذلك بواسطة طرق أخرى نأي ضريبة أو رسم هو مدي

حة للتخلص من دفع ضطريقة أو سلوك يقتضي ضمنا إرادة وا كل عمل أو
كل مبلغ الرسوم على رقم األعمال املستحقة أو جزء منها، أو تأجيل دفعها، 

 .كما يتجلى ذلك من التصرحيات املودعة
بأن العقوبة هي احلبس من سنة إىل  ةوقد أمجعت كل النصوص القانوني

أو بإحدى هاتني  ،دج 200.000 إىل 50.000مخسة سنوات والغرامة من 
  .)1(العقوبتني

) 10/1(غري أن هذا احلكم ال يطبق يف حالة اإلخفاء إال إذا كان يتجاوز عشر 
  . دج 10.000املبلغ اخلاضع للضريبة أو مبلغ 

 02/11، والصادرة بالقانون رقم من قانون الضرائب املباشرة 303أما املادة 
فقررت  قبل تعديلها، 2003املتضمن قانون املالية لسنة  24/12/2002املؤرخ يف 
  :)2(اليةتالعقوبات ال

عندما ال يفوق املبلغ املتملص  ،دج  100.000إىل  50.000غرامة مالية من 
 دج 100.000منه 

   .املباشرة غري من قانون الضرائب  532أنظر املادة ـ  )1(                                                        
من قانون العقوبات  11ستنادا إىل نص املادة اية وهذا تإعتربها املشرع املصري جنحة، وهي جرمية وقـ  )2(

  :املصري، على أن اجلنح يف اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات التالية 
  .احلبس  ـ              
  .الغرامة اليت يزيد أكثر مقدارا هلا على مائة جنيه  ـ              
  .وملا كانت عقوبة اجلرائم هي الغرامة فهي جنحة  ـ             
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إىل  دج  50.000وبغرامة مالية من  ،مخس سنوات إىلاحلبس من سنة 
دج و ال يتجاوز   100.000عندما يفوق املبلغ املتملص منه  ،دج 100.000
 .دج  300.000

 إىلدج  100.000وبغرامة مالية من  ،عشر سنوات إىل  احلبس من سنتني
وال يتجاوز نفس   ،دج 300.000عندما يفوق املبلغ املتملص منه  ،دج 300.000

 .املبلغ
مالية من  احلبس املؤقت من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة

وال  جد 1000.000عندما يفوق املبلغ املتملص  ،دج 1000.000دج إىل  300.000
 .دج 3000.000يتجاوز 

إىل  1000.000إىل عشرين سنة وبغرامة مالية من  ةالسجن املؤقت من عشر
 .)1(دج 3000.000دج عندما يفوق املبلغ املتملص منه  3000.000

ب ـمبوج تد عدلقمن قانون الضرائب املباشرة  303أن املادة مع العلم 
ة ــقانون املالي تضمنوامل 28/12/2011 املوافق لـ 11/16من القانون  13املادة 
 ،ائية املطبقةبفضال عن العقوبات اجل 303/01أضافت املادة و )2(2012لسنة 

يعاقب كل من متلص أو حاول التملص باللجوء إىل أعمال تدليسية من إقرار 
، ومت حتديد وعاء الضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا

  .عقوبات خمتلفة حسب قيمة املبلغ
دج عندما ال يفوق مبلغ احلقوق 100.000إىل  50.000غرامة مالية من 

 .دج100.000املتملص منها 
إىل  100.000ن ــاحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وغرامة مالية م

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص  500.000
 .دج1000.000دج وال يتجاوز 100.000منها 

                                                        
  .قررت املادة عقوبة السجن على أساس وصفها جنايةـ  )1(
  . 29/12/2011 بتاريخ 72اجلريدة الرمسية رقم ـ  )2(
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إىل  500.000ن ـــاحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وغرامة مالية م
تني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص تني العقوبادج أو بإحدى ه 2000.000

 .دج 5000.000دج وال يتجاوز  1000.000منها 
  إىل  2000.000احلبس من سنتني إىل مخس سنوات وغرامة مالية من 

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص  5000.000
 .دج 10.000.000 دج و ال يتجاوز  500.000منها 

إىل  5000.000من مخس سنوات إىل عشر سنوات وغرامة مالية من احلبس 
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص  10.000.000

 .دج 10.000.000منها 
إن العود يف أجل مخس سنوات تنتج عنه حبكم القانون مضاعفة العقوبات 

وص املخالفات األولية سواء كانت جبائية أو جزائية، املنصوص عليها خبص
 منهاوذلك دون اإلخالل بالعقوبات اخلاصة املنصوص عليها يف نصوص أخرى 

 .إخل... املنع من ممارسة املهنة والعزل من الوظيفة وغلق املؤسسة
لص من عقوبة احلبس قنالحظ أن املشرع اجلبائي من خالل هذا التعديل 

بازدياد قيمة املبلغ واحلقوق وحدد أقصاها بعشر سنوات ورفع من قيمة الغرامة 
 .املتملص منها

وليست جناية الستبداله السجن  جنحةحيث اعتربها يف كل احلاالت 
وبالتايل نالحظ أن املشرع قد وازن نوعا ما ، حسب املبلغ املتملص منه باحلبس،

  .بني مبدأ النفعية، ومبدأ العدالة االجتماعية
 

 

اإلقرار الضرييب هو االعتراف الصادر من املمول الذي يزاول نشاط جتاري 
أي نشاط خاضع للضريبة متضمنا  ،ثروة عقاريةمالك أو صناعي أو مهين أو 
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حجم إيراداته و أرباحه أو خسائره على النموذج املعد لذلك ويف املواعيد 
واالمتناع عن تقدمي اإلقرار ملصلحة الضرائب يف املواعيد القانونية  )1(القانونية
  .حة يعاقب عليها القانون الضرييبيعد جن

على كل ، )2(من قانون الرسم على رقم األعمال 76نصت املادة  لقد
شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة أن يسلم أو يرسل قبل 

هر إىل قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته يوما من كل ش) 20(العشرين 
يبني فيه مبلغ العمليات اخلاضعة للضريبة  االرئيسية يف دائرة اختصاصه كشف

 .وتسديد الضريبة املستحقة يف نفس الوقت حسب هذا الكشف
ال ميلكون تسيريا حسابيا مركزا  نني بالضريبة الذينغري أنه يرخص للمدي

بإيداع كشف لرقم األعمال لكل وحدة من وحدام لدى قابض الضرائب 
 .املختلفة املختص إقليميا، وهذا طبقا لآلجال واألشكال احملددة

القيام بتسليم أو  ،ني بالضريبة، التابعني ملراكز الضرائبنجيب على املدي
بإرسال يف اآلجال احملددة إىل مراكز الضرائب الذي يوجد يف دائرة اختصاص 
مقرهم كشفا يظهر مبلغ العمليات احملققة وبتسديد يف نفس الوقت الضريبة 

 .املستحقة حسب هذا الكشف
نقضى أجل إيداع التصريح يف يوم عطلة قانونية فإن األجل يؤجل إىل اإذا 

 .)3(يليه أول يوم عمل
                                                        

املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب يف قانون :  )نصر أبو العباس(أمحد  و )جمدي حممد(علي ـ  )1(
الضرائب على الدخل، دار الكتب والوثائق القومية، 

  .82، ص القاهرة
يلتزم كل ممول بأن يقدم إىل : " من قانون الضرائب على الدخل املصري بأنه  82نصت املادة باملقابل ـ  )2(

مأمورية الضرائب املختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي حتدده الالئحة 
  ".التنفيذية هلذا القانون مصحوبا باملستندات اليت حتددها الالئحة 

املتضمن قانون املالية لسنة  30/12/2015املؤرخ يف  15/18أعاله بالقانون رقم  76لقد عدلت املادة ـ  )3(
  .، كما ذكرنا سابقا 31/12/2015اصادرة يف  72ر، العدد .، ج2016
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األشخاص اخلاضعني  اليت ألزمتمن قانون الضرائب املباشرة  99أما املادة 
حىت يتسىن إقرار أساس الضريبة أن يكتتبوا  ،للضريبة على الدخل اإلمجايل

أفريل من كل سنة إىل مفتش الضرائب املباشرة  30األكثر يوم  لىويرسلوا ع
من قبل اإلدارة  تهتقدم مطبوعملكان إقامتهم تصرحيا بدخلهم اإلمجايل اليت 

  .اجلبائية
واليت تفرض تلقائيا الضريبة  )1(من قانون الضرائب املباشرة 192أما املادة 

إما بصدد الضريبة  ،على املكلف الذي مل يقدم التصريح السنوي حسب احلالة
ويضاعف املبلغ  ،وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات ،على الدخل

   .% 25املفروض عليه بنسبة 
من قانون الضرائب املباشرة كذلك أنه يتعني على  18حيث نصت املادة 

  أفريل من كل سنة تصرحيا خاصا 30املكلفني بالضريبة أن يكتتبوا على األكثر يف 
  .)2(عن مبلغ رحبهم الصايف للسنة أو السنة املوالية السابقة

ملزم بتقدمي التصرحيات اليت تتضمن العناصر واألسس إن املكلف بالضريبة 
وعدم تقدميها  ،اليت تعتمد عليها املصاحل الضريبية من أجل حتديد وعاء الضريبة

من قانون  193/2واملادة  192ب عليها القانون حسب املادة قيعترب جنحة يعا
ن حيث يعاقب كل م ،من نفس القانون 303وكذلك املادة  ،الضرائب املباشرة

متلص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية يف إقرار وعاء الضريبة أو 
  .)3(ه كليا أو جزئياتتصفي

                                                        
ر، العدد .، ج 2013املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2012املؤرخ يف  12/12نص عليها القانون رقم ـ  )1(

  . 30/12/2012، الصادرة يف 72
رقم اإلقرار قبل أول أبريل بالنسبة لألنشطة " املصري بأنه  91/2005من قانون  82 املادةنصت ـ  )2(

الفردية، وقبل أول ماي من كل سنة أو خالل أربعة شهور تالية لتاريخ انتهاء السنة املالية 
  ".بالنسبة لألشخاص االعتبارية، وذلك عن الفترة الضريبية عن السنة السابقة هلا 

  .وير يف إقرارات الضريبة نفس العقوبة املقررة يف جنحة التزـ  )3(
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رار الضرييب جنحة رب جرمية االمتناع عن تقدمي اإلقعتاأما املشرع املصري 
غرامة ال تقل ، اليت أقرت هلا عقوبة  91/2005من قانون  135نصت عليها املادة 

من قانون العقوبات  11عن ألفي جنيه وال جتاوز عشرة أالف جنيه وطبقا للمادة 
  :اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها بالعقوبات التالية اليت تنص على أناملصري 

 .الغرامة اليت يزيد أقصى مقدار هلا على مئة جنيهو  احلبس
خالل بواجب تقدمي قوبة اإلوبالتايل جند أن املشرع اجلزائري قد شدد يف ع

وبالتايل تتحول اجلنحة إىل جناية، وهذا حسب  ،سنة 20 اإلقرار من سنة إىل
، مث تراجع عنها واعتربها من قانون الضرائب املباشرة املذكورة آنفا 303املادة 

  .يف كل احلاالت جنحة، كما ذكرنا سابقا
 

 

لكي يسمح إلدارة الضرائب بصفة عامة ممارسة مهامها بصفة اعتيادية 
وطبيعية وممارسة صالحياا يف إطار املعاينات الدورية وامليدانية، ألزم القانون 
اجلبائي على املكلفني واخلاضعني للضريبة أن ميسكوا األوراق والدفاتر 

طالع اإلصها ووالسجالت واملستندات وأن يقدموها ألعوان الضرائب لتفح
  .احلاجة دعليها عن
أي شخص طبيعي أو معنوي تقدمي وثائق  منرفض اعترب املشرع أي و

تالفها أو متزيقها قبل انقضاء املدة احملددة إأن يقوم ب ومطلوبة عليه مسكها أ
 538مادة طبقا لل كجنحة،)1(حلفظها وهي عشرة سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة

                                                        
جيب االحتفاظ بالدفاتر املنصوص عليها سواء يف " تنص  من قانون اإلجراءات اجلبائية 64املادة ـ  )1(

التشريع اجلبائي، أو يف القانون التجاري، والوثائق احملاسبية، وكذا الوثائق الثبوتية، السيما 
فواتري الشراء اليت ميارس عليها حق املراقبة واالطالع والتحقيق ألجل مدته عشر سنوات، 

انون التجاري، وهذا ابتداء من تاريخ الكتابة فيما من الق 12املنصوص عليها يف املادة 
  ".  خيص الدفاتر، وتاريخ حتريرها فيما خيص الوثائق الثبوتية 



    

75 
 

 إىل 1000من ، وحدد هلا عقوبة الغرامة اجلبائية املباشرةمن قانون الضرائب غري 
 .)1(" دج10.000

دج على األقل عن  50ويترتب على هذه املخالفة تطبيق إكراه مايل قدره 
كل يوم تأخري يبتدئ من تاريخ احملضر من أجل إثبات الرفض وينتهي يف اليوم 

ر املعىن بأن اإلدارة الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل يف أحد دفات
 .قد مكنت للحصول على الوثائق املقررة

من قانون اإلجراءات اجلبائية فقد حددت الغرامة  62ما بالرجوع للمادة أ
دج كل شخص أو شركة ترفض منح حق  50.000إىل  5000اجلبائية من 

أو تقوم بإتالف هذه ...  االطالع على الدفاتر املستندات والوثائق واملستندات
 .)2(الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها

من قانون الضرائب غري املباشرة واملادة  538هذا التناقض بني املادة  بسبب
من قانون  538كان على املشرع إلغاء املادة  ،قانون اإلجراءات اجلبائيةمن  62

ئية من قانون اإلجراءات اجلبا 62املباشرة وإحالتها على املادة غري الضرائب 
 .تطبيقا للمبدأ القانوين اخلاص يقيد العام

 
 

جيب على املكلفني بالضريبة أن ال يعرقلوا عملية الرقابة لألعوان املكلفني 
والرقابة اجلبائية هي اليت متكن من الواقعة املنشئة ومدى صحة ربط  ،بذلك

ومن  ،الضريبة وحتصيلها حىت يتسىن لإلدارة اجلبائية ممارسة صالحياا ومهامها
أمهها واجب تقدمي البيانات والتصرحيات من طرف املكلف ومتكني أعوان 

                                                        
من قانون  05، السيما املادة 04/02/2014املؤرخ يف  14/04الصادر ضمن القبانون رقم طبقا للتعديل ـ  )1(

فعل  عتربيدج، وبالتايل  20.000العقوبات، أصبحت اجلنحة تكيف للغرامة اليت تتجاوز 
  . .م.غ.ض.من ق 538، حسب املادة خمالفة وليس جنحة رفض تقدمي األوراق وإتالفها

  .دج  20.000كيفها املشرع جنحة وليست خمالفة، ألن الغرامة تفوق ـ  )2(
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. )1(هيل الرقابةخمتلف الوثائق واملستندات من أجل تسعلى الضرائب اإلطالع 
على كل شخص يتصرف ، من قانون الضرائب املباشرة 304حيث نصت املادة 

بأي طريقة كانت حبيث يتعذر على األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات تشريع 
  .دج 30.000إىل   10.000 من الضرائب القيام مبهامها يعاقب بغرامة جبائية

يتأكد خالل املعاينة أن احملل دج عندما  50.000حتدد هذه الغرامة بـ و
  .مغلق ألسباب دف إىل منع املصاحل اجلبائية من إجراء الرقابة

ويف حالة إجراء معاينتني متتاليتني يضاعف مبلغ الغرامة بثالث مرات ويف 
 06كمة أن تقضي فضال عن ذلك بعقوبة حبس مدا من ححالة العود، جيوز للم

  .أشهر 06أيام إىل 
باشرة فجاءت حتت عنوان عرقلة املمن قانون الضرائب غري  537أما املادة 

األعوان  ،املراقبة اجلبائية حيث يعاقب كل شخص من جيعل بأي وسيلة كانت
 غري قادرين على تأدية وظائفهم ،املؤهلني إلثبات املخالفات لتشريع الضرائب

  .)2(دج 100.000 إىل 10.000بغرامة جبائية من 
تعترب الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات األخرى املنصوص عليها يف 

  .أمكن تقدير أمهية االحتيال كلماالنصوص السارية املفعول 
ويف حالة العود ميكن للمحكمة أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرين 

  .)3(إىل سنتني
ما  رامةفحددت العقوبة بغمن قانون الرسم على رقم األعمال  122أما املادة 

ويف حالة العود ميكن للمحكمة أن تصدر حكما ، )4(دج10.000 إىل 1000بني 
  .)5(شهور 06أيام و  06بني ما بعقوبة احلبس ملدة تتراوح 
                                                        

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 61إىل  45أنظر املواد من ـ  )1(
  .)دج  30.000إىل  10.000( من قانون الضرائب املباشرة  304الغرامة أشد مما جاءت به املادة ـ  )2(
  .كذلك احلبس مدا أشد ـ  )3(
  .تعترب خمالفة ـ  )4(
  .تعترب جنحة ـ  )5(
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نالحظ أن هناك إختالف يف فرض العقوبات سواء الغرامات أو احلبس من 
بالرقابة قانون ضرييب إىل آخر، رغم وجود نفس الفعل وهي جنحة اإلخالل 

  .اجلبائية
وبالتايل كان على املشرع اجلبائي توحيد العقوبة من خالل مجيع القوانني 

  .الضريبية، وهذا تفاديا لعدم االنسجام والتناقض 
 

 

أو ستحقة املمتعلقا بتحصيل الضرائب غري  امل يدرج املشرع اجلبائي نص 
  .اإلعفاء منها ضمن القوانني الضريبية

حيث أورد نصا خاصا ضمن قانون العقوبات نظرا ألمهيتها وقد حاول 
املشرع من خالل هذا النص أن يوازن بني حفظ حقوق املواطنني واملكلفني 

عقابية هلؤالء األشخاص يف حالة  اكونه حدد نصوص ،واخلاضعني للضرائب
ضرائب، وهذا قصد احلفاظ على حقوق الدولة يف اإلخالل بواجبام يف دفع ال

 جرم أخرىمن جهة  .وبالتايل متويل اخلزينة العمومية ،حتصيل الوعاء الضرييب
كل عمل يصدر من أعوان الضرائب يف حالة حتصيل ضرائب  قانون العقوبات

حيث  ،)1(غري مستحقة أو إعفاء أشخاص خاضعني للضريبة بدون وجه حق
على كل صاحب  على تطبيق عقوبات، )2(من قانون العقوبات 122نصت املادة 

سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غري مباشرة غري تلك اليت 
  .وكذلك كل موظف يضع جداوهلا أو يقوم بتحصيلها ،حددها القانون

                                                        
  . 89، ص املرجع السابق:  )فارس(السبيت ـ  )1(
املتعلق بالوقاية من   20/02/2006الصادر يف  06/01من القانون رقم  31ومت تعويضها باملادة ملغاة  122املادة ـ  )2(

املؤرخ يف  10/05، واملعدل باألمر رقم 08/03/2006، الصادرة بتاريخ 14، اجلريدة الرمسية، عدد الفساد ومكافحته
املؤرخ يف  11/15، واملعدل بالقانون رقم 01/09/2010، الصادرة بتاريخ 50، اجلريدة الرمسية، عدد 20/08/2010
  . 10/08/2011، الصادر يف 44، اجلريدة الرمسية، عدد 02/08/2011
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أو املوظفني الذين  ،وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطات العمومية
وألي سبب كان وبغري تصريح من القانون  ،ورة كانتمينحون على أية ص

ن عن شيء وأو يتجاوز ،إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية
ويعاقب املستفيد  ،جه مؤسسات الدولةتمنها أو يسلمون جمانا منتجات مما تن

  ." باعتباره شريكا
احب السلطة أو وقد تتخذ هذه اجلرمية صورة اإلعفاء أو التنازل من قبل ص

كاليف رسوم وغرامات وت ةاملوظف املختص عن كل املال أو بعضه، وكذلك أي
التنازل عنها أو عن بعضها بأية صورة كانت أو أي  مقررة قانونا وال ميلك أحد

  .)1(سبب كان
ن ـم 31باملادة  تعويضهامن قانون العقوبات و 122املادة  بعد إلغاءنالحظ 
 ـةأصبحت عقوب ،ة من الفساد ومكافحتهيقاواملتعلق بال 06/01القانون رقم 

إىل  500.000ن ــسنوات إىل عشر سنوات وبغرامة م 05من احلبس 
 علىامللغاة اليت نصت  122بدال من العقوبات احملددة يف املادة ، )2(دج 1000.000

، ويعود دج 10.000 إىل 500سنوات والغرامة من  10 إىل سنتني مناحلبس عقوبة 
سبب التشديد يف العقوبة والغرامة خاصة ملنع أي تالعب قد يكون من السلطات 

  . أو املوظفني
 

 

مل يدرج املشرع اجلبائي نصوص قانونية يف خمتلف القوانني اجلبائية  
يف قانون العقوبات يف الفصل السابع القسم  أوردهابل  ،واخلاصة ذه اجلنحة

                                                        
شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، :  )عبداهللا(سليمان ـ  )1(

  . 109، ص  1986اجلزائر، 
وليست جناية الستعماله  أصبحت عقوبات احلبس والغرامة أشد، واعتربها يف كل احلاالت جنحةـ  )2(

  .عبارة حبس بدل السجن
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 على عدة حاالت من بينها، واليت نصت   212إىل  208املواد  من خاللالثاين 
من صنع خامتا أو طابعا أو ختما أو عالمة للدولة أو ألي سلطة كانت بغري إذن 

  .كتايب من ممثليها املخولني من الدولة أو من تلك السلطة
وزع أو اشتري أو باع طابعا أو خامتا أو عالمة أو  من صنع أو احتفظ أوو

ختما من احملتمل أن خيلط بينهما وبني مثيالا اخلاصة بالدولة أو بأي سلطة 
أشهر  06احلبس من شهر إىل ، وحدد هلا عقوبة كانت حىت لو كانت أجنبية

  .)1(دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 100.000دج إىل  20.000وبغرامة من 
ن قلد العالمات املعدة لوضعها باسم احلكومة على خمتلف أنواع كذلك م

  .السلع والبضائع
  .سلطة و استعمله يمن قلد خامتا أو طابعا أل

 ئيسيةمن قلد األوراق املعنونة أو املطبوعات الرمسية املستعملة يف األجهزة الر
  .للدولة يف خمتلف جهات القضاء أو باعها

طوابع الربيد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد تقليد أو تزوير من قام ب
عليها يعاقب ، وكل هذه األفعال )2(اليت تصدرها إدارة الربيد أو الطوابع املالية

  .)3(دج 100.000 إىل 20.000باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 
والتقليد هنا ال يشترط أن يكون متقنا إىل درجة يغيب كشفها عند  

الفاحص املدقق، بل يكفي أن يكون التقليد جيعل الناس العاديني يتومهون يف 
  .)4(صحة الشيء املقلد

                                                        
  .  23/12/2006املؤرخ يف  06/23، املعدلة بالقانون من قانون العقوبات 208أنظر املادة ـ  )1(

ملا ثبت أن الطاعنني كانا من بني عصابة منظمة تعمل على تقليد وبيع الطوابع اجلبائية املزورة، فإن ـ  )2(
د  ـتطبيق القانون، عندما قضوا بإدانتهم على أساس جنحة التقليقضاة الس أصابوا يف 

  . 257، ص  93/4، الة القضائية 60862، ملف رقم 13/02/1990ج، م .غ( 
  .من نفس القانون  209أنظر املادة ـ  )3(
  . 134، ص شرح قانون العقوبات اجلزائري ، املرجع السابق:  ) عبداهللا(سليمان ـ  )4(
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حق على أختام صحيحة أو عالمات أو وجه كذلك يعاقب من حتصل بغري 
بطريق الغش أو شرع يف  تعملهاووضعها واس 209املادة  طبقا لنصمطبوعات 

 احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من  ذلك، وتكون عقوبتها

  .)1(دج100.000 إىل 20.000
من استعمل طوابع الربيد أو طوابع منفصلة أو أوراق مدموغة أيضا يعاقب 

من زاد من قيمة الطوابع الربيدية سواء كانت قد أبطلت أم ال ، أو سبق استعماهلا
  .بالطباعة أو التخرمي سواء

من قلد أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو و
عليها يعاقب ، وهذه األفعال قسائم الرد اليت تصدرها إدارة الربيد يف بلد أجنيب

  .)2(دج100.000 إىل 20.000باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة من 
شياء أو املطبوعات أو النماذج كذلك من صنع أو باع أو وزع كافة األ

املتحصل عليها بأي وسيلة كانت واليت تتشابه يف شكلها اخلارجي مع النقود 
  .املعدنية أو األوراق النقدية ذات السعر القانوين يف اجلزائر أو اخلارج

أو باع أو استعمل مطبوعات تتشابه يف حجمها أو لوا أو  من صنعو
أو املطبوعات الرمسية املستعملة يف األجهزة الرئيسية  ةنعباراا مع األوراق املعنو

ذه وعقوبة ه، للدولة وكان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا يف نظر اجلمهور
دج 100.000 إىل 20.000ستة أشهر وبغرامة من  إىلاحلبس من شهر  األفعال هي

  .)3(أو بإحدى هاتني العقوبتني
االستعمال والصناعة والتحصيل قد إذن العقوبة املقررة جلنحة التقليد و

باإلضافة إىل عقوبات تبعية  ،تنوعت وتدرجت من شهر إىل مخس سنوات
  .، كاحلرمان من احلقوق املدنية، واملنع من اإلقامة )4(كتدبري من تدابري األمن

  .من قانون العقوبات  210نصت عليها املادة ـ  )1(                                                        
  . من قانون العقوبات 211أنظر املادة ـ  )2(
  . من قانون العقوبات 212أنظر املادة ـ  )3(
  . من قانون العقوبات 213واملادة  210/02املادة ـ  )4(
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در وإفشاء السر غاجلبائية جرمية المل يعرف قانون العقوبات وال القوانني 
املهين وهذا تفاديا لعدم الدقة، فال يكون جامعا لكل املعاين املطلوب فيها وال 
مانعا من دخول معان خارجة عن مطلوب الشرع، ألن التعريف خيرج أصال من 

  .)1(وظيفة املشرع ليدخل يف وظيفة الفقه
صناعته،  ويف غري فضاء بسر من شخص حبكم عمله أو اإلتعمد  فجرمية

وإفشاء السر يعد من جرائم  ،فضاء أو جييزهإلاألحوال اليت يوجب فيها القانون ا
بالقول أو الكتابة أو  تكوناألشخاص اليت تصيبهم يف شرفهم واعتبارهم واليت 

  .)2(اإلشارة
حلماية الالزمة ألسرار املهنة اليت أذن بكشفها على أن االقانون  قد فرضو

ه حبكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن يف ربط أو كل شخص يكون ل
أو يف الفصل فيما يتعلق ا من املنازعات ملزما مبراعاة سر  ،حتصيل الضرائب

ويتحقق بغري شك إذا  ،فشاء السر هو كشفه وإطالع الغري عليهإإن  ،)3(املهنة
بل أعلن السر بأي طريقة كانت ولكن العالنية ليست مشروطة يف هذه اجلرمية 

اإلفشاء ولو مل يكاشف بالسر سوى فرد واحد، وليس من الضروري إفشاء 
  .)4(اتاما، بل تقع اجلرمية ولو افشي جزء منه االسر إفشاء

وجرمية حضر إفشاء سر املهنة هي من جرائم ذوي الصفة اخلاصة، إذ ال 
يرتكب هذه اجلرمية أي شخص، بل شخص ذو صفة معينة وهي مستمدة من 

  .اليت ميارسها أي أا صفة مهنيةنوع املهنة 
  . 346ص   املرجع السابق،:  )إبراهيم(املنجي ـ  )1(                                                        

   . 249، ص 1978 ر،ــ، مص7جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، ط:  )عبد الرؤوف(عبيد ـ  )2(
  )بدون ناشر (                                    

  . 99، ص املرجع السابقاجلرائم الضريبية، : )أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
  . 46، ص القاهرةاملوسوعة اجلنائية، اجلزء الثاين، دار الفكر العريب، :  )عبداملالك(جندي ـ  )4(
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املوظف واألسرار حمل احلماية تعد أدوات عمل صاحب املهنة إذ ال يستطيع 
إال إذا علم ذه األسرار  ،أن ميارس مهنة وحيقق مصلحة عملية أو املصلحة العامة

مث يرتكب املوظف جرمية إفشاء السر املهين إذا أفضى للغري بالسر الوظيفي 
  .ن قد علم به بسبب وظيفتهوالذي قد يكو

ذا كان املوضوع األساسي للقانون اجلنائي هو جترمي األفعال املخلة بالنظام إ
االجتماعي، وزجر مرتكبيها بعقوبات وتدابري وقائية، حمققا بذلك احلماية 
اجلنائية للنظام االجتماعي عموما، وللنظام القانوين خصوصا، فإن هذه احلماية 

  .)1(قانونية وفقا ملبدأ الشرعية اجلنائيةتتم بناء على نصوص 
نص عليها املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات وأدرجها  ،فجرائم الغدر

م األول ساجلنايات واجلنح ضد السالمة العمومية القاملعنون بضمن الفصل الرابع 
، 124، 123، 122، 121، 1مكرر  119و  119واالختالس والغدر من خالل املواد 

  .)2(من قانون العقوبات 125
على أن القاضي أو املوظف أو  )3(من نفس القانون 121املادة فقد جاءت 

الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه 
غري مستحق األداء أو ما جياوز ما هو مستحق سواء جلهة اإلدارة أو جلهة 

ام أو لنفسه يكون قد ارتكب جرمية الغدر األطراف الذين يقوم بالتحصيل حلس
إىل  500.000سنوات والغرامة من   10 إىل 05ويعاقب باحلبس من 

  .)4(دج1000.000
  . 142، ص املرجع السابق:  )حممد(بوزكين ـ  )1(                                                        

الصادر يف  06/01من القانون  35، 31، 30،  29كل هذه املواد ألغيت ومت تعويضها باملواد ـ  )2(
  .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  20/02/2006

، املتعلق بالوقاية من  20/02/2006املؤرخ يف  06/01من القانون رقم  30باملادة  تعويضهاملغاة ومت ـ  )3(
  .الفساد ومكافحته 

يعد مرتكبا للغدر " من القانون اجلنائي املغريب اليت تنص  243من خالل الفصل  املغريبأما املشرع ـ  )4(
ويعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وغرامة من مخسة آالف إىل مائة ألف درهم، 

غري مستحق  هكل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أن
  " .ملبلغ يفوق مائة ألف درهم وتضاعف العقوبة إذا كان ا... أو أنه يتجاوز املستحق
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جنحة إفشاء السر املهين يف قانون  لقد نص املشرع اجلزائري على
االعتداء على شرف  : أدرجها ضمن القسم اخلامس حتت عنوانو ،العقوبات

 301  ادتنيوإفشاء األسرار من خالل امل وعلى حيام اخلاصة واعتبار األشخاص

  .)1(من نفس القانون 302و 
من هذا القانون األطباء واجلراحون والصيادلة  301املادة وقد جرمت هذا 
ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو  ،والقابالت

 معلى أسرار أدىل ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليه ،املؤقتة
  .فيها القانون إفشائها ويصرح هلم بذلك

دج  20.000ن ــستة أشهر والغرامة م إىلشهر من والعقوبة هي احلبس 
نالحظ أن املشرع من خالل تعديل املادة املذكورة  ، حيثدج100.000 إىل

قد شدد من الغرامة  20/12/2006 بتاريخ الصادر 06/23من القانون  60باملادة 
  .عقوبة احلبس نفسهاعلى بقي أو ،دج 5000 إىلدج  500   اليت كانت من 
ة ـأية صفبكل من يعمل  تجرمفمن قانون العقوبات  302أما املادة 

كانت يف مؤسسة وأدىل أو شرع يف اإلدالء إىل أجانب أو إىل جزائريني يقيمون 
، بأسرار املؤسسة اليت يعمل فيها دون أن يكون خموال له ذلكيف بالد أجنبية 

مخس سنوات وبغرامة من  إىلمن سنتني وحدد املشرع هلذا الفعل عقوبة احلبس 
  .)2(دج100.000 إىلدج  20.000

وإذا أدىل ذه األسرار إىل جزائريني يقيمون يف اجلزائر فتكون العقوبة 
  .)3(دج100.000 إىلدج  20.000سنتني والغرامة من  إىلاحلبس من ثالثة أشهر 

                                                        
  .20/12/2006املؤرخ يف  06/23من القانون رقم  60املعدلتان باملادة ـ  )1(
من قانون العقوبات قد شدد من الغرامة واليت  302نالحظ كذلك أن املشرع من خالل تعديل املادة ـ  )2(

 06/23من القانون  60دج، وبقيت عقوبة احلبس نفسها باملادة  10.000إىل  500كانت من 
  . 20/12/2006الصادر يف 

نالحظ أن املشرع قد خفض عقوبة احلبس بالنسبة للفاعل الذي يفشي السر إىل اجلزائريني املقيمني يف ـ  )3(
  . اجلزائر عنه بالنسبة لألجانب أو اجلزائريني املقيمني يف بالد أجنبية
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د أن ـــوقانون اإلجراءات اجلبائية جن بالرجوع إىل القوانني اجلبائية
 539ادة ــاملشرع اجلبائي قد نص على جنحة إفشاء السر املهين من خالل امل

من قانون اإلجراءات  69 إىل 65من قانون الضرائب غري املباشرة واملواد من 
  .اجلبائية

حكام من قانون الضرائب غري املباشرة أن خمالفة األ 539حيث بينت املادة 
احملافظة عليه  عليهم املتعلقة بالسر املهين املرتكبة من طرف أشخاص ينبغي

مبوجب تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسها أو حتصيلها أو مراقبتها أو يف 
 301املنازعات اليت يشاركوا فيها ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

  .)1(من قانون العقوبات
جند أن املشرع اجلبائي قد تناول  ،ومن خالل قانون اإلجراءات اجلبائية

من خالل الباب اخلامس السر املهين القسم األول  ،فشاء بالسر املهينجنحة اإل
أن كل شخص مدعو أثناء أداء  على 65حيث نصت املادة ، نطاق السر املهين

للتدخل يف إعداد أو حتصيل أو يف املنازعات املتعلقة  ،وظائفه أو صالحياته
ملزم بالسر املهين  ،املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي ،بالضرائب والرسوم

  .من قانون العقوبات  301مبقتضى أحكام املادة 
 نفس القانونمن  65ولكن هناك استثناءات حصرا الفقرة الثانية من املادة  

تبليغ جلان ال تتعارض مع األحكام الواردة يف الفقرة السابقة من بينها إمكانية 
يف الرتاعات املعروضة عليها  كل املعلومات املفيدة لتمكينها من الفصل )2(الطعن

 .ملقارنة تصرحيات املكلفني بالضريبة اآلخرين

                                                        
، والعقوبة هي احلبس من شهر أحاهلا إىل قانون العقوباتنالحظ أن املشرع اجلبائي مل حيدد العقوبة بل ـ  )1(

من  60باملادة  املعوضة 301من املادة  100.000دج إىل  20.000أشهر وغرامة من  06إىل 
، املؤرخ يف 84، اجلريدة الرمسية، عدد 20/12/2006الصادر يف  06/23القانون رقم 

24/12/2006 .  
من قانون الضرائب املباشرة امللغاة، واحملالة على  302و  301جلان الطعن مذكورة من خالل املادتني ـ  )2(

  .منه  81و  80قانون اإلجراءات اجلبائية، املادتني 
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يف حالة تبادل املعلومات ما بني اإلدارة اجلزائرية مع اإلدارات املالية  أما
رة اليت افإن اإلد، يف إطار اتفاقية التعاون املتبادل يف جمال الضرائبالقائمة للدول 
أعوان اإلدارة بالسر املهين أمام قاضي لزم تال  ،ما ندعوى ضد مديتقدم 

  .)1(التحقيق
 يكون أعوان اإلدارة اجلبائية ملزمني بالسر املهين بالنسبة للموظفني كما ال

املكلفني بوظائف ممثلي الدولة لدى منظمة احملاسبيني واخلرباء واحملاسبيني 
ملعلومات الالزمة املعتمدين الذين ميكنهم تبليغ هذه املنظمة واهليئات التابعة هلا با

راية يف الطلبات والشكاوي املعروضة عليها واملتعلقة بدراسة دهلا، للفصل بكل 
  .)2(امللفات التأديبية أو ممارسة إحدى املهن التابعة للمنظمة

أعوان إدارة الضرائب بالسر املهين يف حالة وجود ترخيص عند أيضا ال يلزم 
الذي أعده املكلف بالضريبة، يف هذه وجود نزاع متعلق بتقدير رقم األعمال 

احلالة يستطيع األعوان اإلدالء باملعلومات اليت يف حوزم واليت تبني احلقيقة 
  .)3(لألعمال املنجزة من طرف املكلف بالضريبة

وميكن القول ذا اخلصوص أن السر املخفي هو األمر الذي يلتزم املهين  
املهنة وواجباا، إال إذا كان القانون  لغري حبكمله وعدم البوح به بباالحتفاظ 

يأذن له بالبوح به، أو يوجب عليه ذلك، ففي هذه احلاالت يصبح إفشاء السر 
  .املهين أمرا مربرا

 ةـــمن قانون اإلجراءات اجلبائي 65/02يالحظ من خالل نص املادة 
 مع تبليغ مصاحل الذي يؤكد عدم تعارض األحكام الواردة يف الفقرة السابقة،

  رائبـمن قانون الض  302و  301الضرائب إىل جلان الطعن املذكورة يف املادتني 

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  67أنظر املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  68أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  69أنظر املادة ـ  )3(
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  .)1(... املباشرة والرسوم املماثلة 
 

 

واليت حددت العقوبات  ،بالرجوع إىل املادة اخلامسة من قانون العقوبات
جن املؤقت ملدة ساألصلية يف مادة اجلنايات وهي اإلعدام، السجن املؤبد، ال

تتراوح بني مخسة سنوات وعشرين سنة، ما عدا يف احلاالت اليت يقرر فيها 
  .القانون حدودا أخرى قصوى

من نفس  418من قانون العقوبات واملادة  207، 206، 205لمواد وبالتمعن ل 
 121واملادة  ،من قانون الضرائب املباشرة 408،  303 وكذلك املادتني )2(ونالقان

تظهر من ة ياجلنايات الضريبأن ستخلص ، نمن قانون الرسم على رقم األعمال
ناية تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع ج: وهي  أنواع ةثالث خالل

الفرع (  االقتصاد الوطينجناية املساس حبسن سري ، و)الفرع األول (  والعالمات
  .)الفرع الثالث (  جناية التهرب الضرييب، و)الثاين 

 
 

لقد أدرج قانون العقوبات هذه اجلناية يف القسم الثاين من الفصل السابع، 
الذي يكون على  )3(اليت تعترب التزوير والتقليد 207 ، 206،  205من خالل املواد 

                                                        
لسنة واملتضمن قانون املالية ، 26/12/2006املؤرخ يف  06/24ألغيتا بالقانون رقم  302و  301املادتني ـ  )1(

الصادرة يف  85، واخلاص بقانون الضرائب املباشرة، اجلريدة الرمسية، عدد 2007
 82، 81وبالتايل كان على املشرع اجلبائي إستبدال املادتني امللغاتني باملادتني  ،27/12/2006

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 
، اجلريدة  2001يونيو  26املؤرخ يف  01/09ملغاة بالقانون رقم  من قانون العقوبات 418املادة ـ  )2(

  .من نفس القانون  27/06/2001الصادرة بتاريخ  34الرمسية، عدد 
هو اصطناع شئ من العدم وجعله متشاا مع شئ أصلي، أما التزوير فهو تغيري احلقيقة يف شئ  التقليدـ  )3(

  .موجود أصال، إما بإضافة بيان أو حذفه أو حموه 
  .   419، ص 2003/1، الة القضائية 313162ملف  24/06/2003ج ، بتاريخ  غ                  
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لطابع الوطين وكذلك استعماله وصناعته وتروجيه وكذلك تقليد ا، )1(خامت الدولة
حيث ال يشترط أن يكون التقليد متقنا إىل درجة يصعب والعالمات والدمغات، 

 كشفها عند الفاحص املدقق، بل يكفي أن يكون التقليد جيعل الناس العاديني
  .)2(يتومهون يف صحة الشيء املقلد

وتضر مبصلحة الدولة واتمع وهلذا  ،طرية متس بالنظام العاماخلهذه اجلرائم 
مت تكييفها على أساس جناية حلماية استعمال  ،فرضت هلا عقوبات صارمة

من قانون  205فاملادة  ،وكذلك األختام املقلدة ،الطوابع والعالمات والدمغات
  .كل من قلد خامت الدولة أو استعملهلاملؤبد  حتدد عقوبة السجن العقوبات

على من نفس القانون  199مع تطبيق األعذار املعفية اليت نصت عليها املادة 
مرتكيب هذه اجلناية إذا أخرب أحد مرتكيب اجلنايات عن شخصية اجلناة قبل إمتامها 

املنصوص عليه يف  يستفيد من العذر املعفى فيمكن أنأو سهل القبض عليهم 
املتهم أو  إعفاءمن قانون العقوبات، واحملددة على سبيل احلصر من  52املادة 

  .ختفيف العقوبة
على كل من قلد أو زور إما  )3(من قانون العقوبات 206كما نصت املادة 

أو أكثر، وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة يف عالمات الغابات، و إما  طنياطابعا و
أو استعمل طوابع أو  ،دمغة أو أكثر مستخدمة يف دمغ املواد الذهبية أو الفضية

يعاقب بالسجن املؤقت من مخسة و مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة، أوراق أ
  .  دج 1000.000 إىلدج  500.000إىل عشر سنوات وبغرامة من 

أعاله  206نفس العقوبة املذكورة يف املادة على فقد نصت  207أما املادة 
بغري حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة  بالنسبة لكل من حتصل

  .خاصة بالدولة ووضعها أو استعملها استعماال ضارا حبقوق ومصاحل الدولة
، واخلامت اليت متهر به الدولة القوانني واملراسيم واملعاهدات واملواثيق وقرارات رئيس خامت الدولةـ  )1(                                                        
  .اجلمهورية

  . 134ص   املرجع السابق،:  )عبداهللا(سليمان ـ  )2(
  . 20/12/2006املؤرخ يف  06/22نص عليها القانون رقم ـ  )3(
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كل عمل أو امتناع عن عمل من  هي متس باالقتصاد الوطيناليت رمية اجل إن
هو االستفادة بدون وجه حق  اارتكإأجل عرقلة حتصيل الضريبة، واهلدف من 

إىل  اليت تؤدياالختالس وعرقلة التنمية تساعد على أي  ،مكاسب مالية من
  .بلد آلخرالقتصاد الوطين، وهي جرمية ختتلف من ل احلسن رياملساس بالس

يف التشريع املصري مساها جرمية التحريض أو االتفاق أو املساعدة على 
  .)1(التهرب من أداء الضريبة

وال القوانني اجلبائية  ،مل يعرف القانون بصفة عامة سواء قانون العقوبات
  .بتبيان خمتلف اجلرائم مث بيان العقوبة املقررة للجرمية تكتفابل  ،هذه اجلرمية

هذه اجلرمية باالشتراك يف جرائم التحايل الضرييب، فمن املعروف  إذا وقعت
 ،واملساعدة ،واالتفاق ،التحريض : ثالثالوسائل الأن االشتراك يقع بإحدى 

  .)2(املسامهة اجلنائيةبوهو ما أصطلح عليه يف فقه قانون العقوبات 
أي  ،ة لضمان مصلحة الدولة الضريبةيفرض القانون االلتزامات الضريب لقد

ولتأكيد هذا الضمان  ،ومكافحة التهرب الضرييب ،مصلحتها يف اقتضاء الضريبة
وضع القانون اجلزاءات الالزمة لتحقيق هذا  ،من العبث ،ومحاية هذه املصلحة

  .)3(الغرض
رب هأما العقوبة املقررة جلرمية التحريض أو االتفاق أو  املساعدة على الت

وهي السجن فضال  ،ة األصلية املقررة للجرميةالعقوبنفسها هي  ،من أداء الضريبة
عن مسؤولية الشريك بالتضامن مع املمول يف أداء قيمة الضرائب اليت مل يتم 

  .من قانون الضريبة املوحدة  179نصت عليها املادة ـ  )1(                                                        
  . 53، ص ، دار الفكر العريب القاهرة 1995النظرية العامة للقانون اجلنائي، طبعة :  )رمسيس(نام ـ  )2(
  . 187، ص املرجع السابقاجلرائم الضريبية ، : )أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
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تويل الوظائف واملناصب  نالعقوبة التكميلية هي الغرامة واحلرمان موها ؤأدا
  .)1(العامة

أي تنظيم الرفض  ،االعتراض اجلماعي الفرنسي قد جرم جند املشرع بينما
ب عليه بالغرامة واحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني، مع قوعا ،اجلماعي للضريبة

تعليق احلكم الصادر باإلدانة مبقر العمدة، ونشره يف اجلريدة الرمسية، وجريدة 
  .)2(هاإلعالنات القانونية، إضافة إىل التعليق مبقر سكن املتهم ومتاجر

من  حيث اجلمهور على رفض أو تأخري أداء  ،كما عاقب املشرع الفرنسي
  .)3(الضريبة بالغرامة واحلبس من شهر إىل ستة أشهر

ويتحقق تنظيم الرفض اجلماعي للضريبة باتفاق جمموعة من املكلفني على 
يعرب كما  ،عن موقف سياسي سليب مناهض للضريبة للتعبريعدم دفع الضريبة 

  .لفنيعن الرغبة حلماية مصاحل جمموعة من املك
ويعترب تنظيم الرفض اجلماعي للضريبة ظاهرة تارخيية يف العديد من 

  .)4(اتمعات من بينها اجلزائر
من  308و  304 تنيفقت من خالل املادإتحيث جند أن كل القوانني اجلبائية 
من قانون الضرائب غري  537، 536 تنيقانون الضرائب املباشرة وكذلك املاد

كل من ، على من قانون الرسم على رقم األعمال 122، 121 تنياملباشرة واملاد
تأسيس وعاء الضريبة أو أدائها أو التأخري يف  اعتراض أو رفض مجاعيإقام بتنظيم 

من  418وكل من قام بتحريض اجلمهور يعاقب وفق ما جاءت به املادة  ،أدائها
ي ويعاقب مرتكب جلرمية التخريب االقتصادتعتربه كواليت  )5(قانون العقوبات

                                                        
  .من القانون املصري 1981لسنة  157من قانون رقم  181 املادةـ  )1(

(2 (ـ   cf Art 1747 du CG I , Français 

(3 (ـ   2eme Alinéa de L'art 1747 , du CG I , Français  
هناك رفض مجاعي وقع يف بعض املناطق من خالل ما عرفته اجلزائر من أزمات سياسية واقتصادية، ـ  )4(

  .خاصة رفض تسديد قسيمة السيارات عندما فرضت ألول مرة 
  . 2001أوت  26املؤرخ يف  01/09من قانون العقوبات قد ألغيت بالقانون رقم  418املادة ـ  )5(
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بالسجن املؤقت من عشر إىل عشرين سنة، كل من أحدث أو حاول أن حيدث 
يعرقل األجهزة األساسية لالقتصاد الوطين أو خيفض أن متعمدا شغب من شأنه 

  .من قدرة الوسائل االقتصادية
تنص كذلك إذا كان مرتكب التخريب فمن قانون العقوبات  419املادة  أما

  .)1(فإنه يتعرض لعقوبة اإلعدام 119ذكرهم يف املادة هو أحد األشخاص الوارد 
 ،يف األخري من خالل دراستنا جلرمية املساس حبسن سري االقتصاد الوطين

نالحظ أن كل النصوص القانونية اجلبائية مبختلف أنواعها قد ذكرت هذه 
  .من قانون العقوبات 418 املادة ولكنها أحالت العقوبة إىل ،اجلناية

 تقد ألغي 420إىل  418شكال القانوين املطروح حاليا أن املواد من ولكن اإل
 واليت كانت يف الباب الثالث، 2001جوان  26الصادر يف  01/09بالقانون رقم 

حتت عنوان االعتداءات األخرى على حسن سري االقتصاد  من قانون العقوبات
ذه اجلرمية إىل يتعلق يصدر أي قانون جديد مل و ،الوطين واملؤسسات العمومية

  .؟ حد اآلن
وكذلك املادة األوىل من ، )2(من الدستور اجلزائري 58و بالرجوع إىل املادة 

 ،جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانونال اليت تؤكد على أنقانون العقوبات 
وما دامت كل النصوص  ،قد ألغي من قانون العقوبات 418ملادة اومادام نص 

، فإن املشرع قد حتيل العقوبات إىل هذه املادة امللغاة ما زالت القانونية اجلبائية
غري سارية املفعول تعترب هذه النصوص ال فائدة منها و وقع يف تناقض، ألن

  .النعدام العقاب

                                                        
  .من قانون العقوبات ألغيت بنفس القانون املذكور سابقا 419كذلك املادة ـ  )1(
، اجلريدة 06/03/2016املؤرخ يف  16/01، املعدل مبوجب القانون رقم من الدستور اجلزائري 58املادة ـ  )2(

درا ال إدانة إال مبقتضى قانونا صا: " تنص  ، 07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14الرمسية، عدد 
    "....قبل ارتكاب الفعل ارم
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التعديالت املتكررة للقوانني رغم  ،املناسبواملشرع ما زال مل جيد احلل 
، الضريبية من خالل قوانني املالية سواء العادية أو التكميلية اليت تصدر كل سنة

  .؟ إىل يومنا هذا 2001هذا الفراغ القانوين منذ سنة وقد بدأ 
جرمية على عدم إقرار نص قانوين يعاقب  عنوهلذا نتساءل هل السهو 

  . ؟ متعمدا أم الكان أمهيته  رغماملساس حبسن سري االقتصاد الوطين 
 

 

من أهم انشغاالت املشرع، حيث أا تقلص تعترب ظاهرة التهرب الضرييب 
أمهية النظام الضرييب ودد وجوده، إن هذه الظاهرة قدمية حبيث اقترن وجودها 

إذ جندها يف مجيع الدول مع  ،بوجود الضريبة نفسها، كما أا ظاهرة عاملية
اختالف مستوياته، ومنذ اية التسعينيات ازدادت أمهية ظاهرة التهرب بسبب 
النمو السريع للنشاط االقتصادي املوازي يف اجلزائر وزيادة العجز امليزاين، ونظرا 
للدور اهلام اليت تؤديه الضريبة يف اال االقتصادي واالجتماعي، إذ تعترب املصدر 

رئيسي لتمويل خزينة الدولة، ومسامهتها يف صياغة السياسة التنموية، لذا يترتب ال
ظاهرة التهرب الضرييب عدة انعكاسات سلبية تضر باالقتصاد الوطين، مما  عن

  . )1(يقتضي مكافحة هذه الظاهرة والتخفيف من حدا
سنحاول حتديد مفهوم وأنواع التهرب  )2(وعليه من خالل هذه الدراسة

  . ) الفقرة الثانية( ، وأركان التهرب الضرييب يف ) الفقرة األوىل( رييب يف الض
 
 
 

                                                        
  . 3، ص 2004 التهرب والغش الضرييب يف اجلزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع،:  )ناصر(مراد ـ  )1(
التهرب الضرييب ، نظرا ألمهيتها العلمية حناول التركيز يف الدراسة والشرح يف هذا الفرع لظاهرة ـ  )2(

  .والعملية 
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فهوم التهرب الضرييب، سنذكر بعض التعاريف مبلإلحاطة الشاملة والدقيقة 
وضبط اليت جاء ا بعض الباحثني، سواء يف اال القانوين أو االقتصادي، 

املصطلحات والتعاريف املختلفة يف هذا اال، وكذا معرفة أنواعه والتمييز بني 
  .الغش الضرييب والتهرب الضرييب 

على الرغم من خلو التشريعات اجلنائية من وضع :  التهرب الضرييب: أوال 
معناها العام، إال أن الفقه تكفل بذلك، فعرفها بأا كل فعل  تعريف للجرمية يف

  .)1(جنائيا ية يقرر له املشرع جزاًءئمشروع صادر عن إرادة جنا غري
تصرف معني كالبيع كل كذلك بالتهرب الضرييب، أن تفرض على يقصد 

والشراء، لكن املكلف بالضريبة، رغبة منه يف عدم دفع الضريبة، يعمل على عدم 
أو الشراء،  حتقق الواقعة املنشأ هلا، فتصرفه يكون سلبيا إذ اليقوم بواقعة البيع

فالتهرب الضرييب يعين إذن التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون خمالفة 
  .)2(أو انتهاك القانون

ويعرف كذلك كل نشاط خارجي إلنسان يفرض له القانون عقابا، 
ويقصد بالنشاط هنا الفعل اإلجيايب أو االمتناع السليب، كما يقصد بالعقاب هنا 

وبينه قانون العقوبات العام أو التشريعات اجلنائية اخلاصة، باملعىن الذي حدده 
  .)3(وبأا عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة

وقد عرفه البعض هو جلوء األفراد إىل وسائل غري مشروعة لالمتناع عن دفع 
  .)4(الضرائب املقررة عليهم، أو دفعها ولكن مبقدار اقل من املقدار احملدد قانونا

                                                        (1 (ـ   BOUZAT ( P ) et PINATEL ( J ) : Traité de Droit Pénal et de Criminologie , Dalloz 
2eme édition 1970, T1, N° 63 ,  P 129 . 

  . 10، ص املرجع السابق:  )نبيل(صقر ـ  )2(
  . 3، ص ، املرجع السابق 2جاملوصوعة اجلنائية، :  )جندي(عبداملالك ـ  )3(
  . 809، ص 2000 مبادئ واقتصاديات املالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة:  )عطية(عبدالواحد ـ  )4(
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التهرب من حيث الوسيلة  إىلواملالحظ من التعاريف السابقة أا تنظر 
املتبعة يف حتقيقه، أي إتباع أساليب وطرق خمالفة للقانون، فهذه التعاريف تنطلق 
من وجهة نظر قانونية جترميية حبتة، جتعل التهرب مقصورا على احلاالت اليت 

  . للقانونتتضمن انتهاكا 
بالغت جدا يف التضييق من مفهوم التهرب الضرييب، ن بعض التعاريف إ

كتعريفه بأنه قيام املمول بعمل إجيايب أو سليب، مستعمال طريقة أو أكثر من 
الطرق االحتيالية املنصوص عليها يف القانون على سبيل احلصر، يقصد عدم أداء 

  .)1(الضريبة املستحقة كليا أو جزئيا
نشأ من خالل حتديد ي ،ب الضرييبويعتقد أن وضع تعريفا واضحا للتهر

  .مضمونه االقتصادي والقانوين 
تصرف يترتب عليه  ،التهرب الضرييبميكن اعتبار فمن الناحية االقتصادية 

  .نقص يف احلصيلة الضريبية، وضياع ملورد مايل مهم جدا من موارد الدولة
فقهاء أما من الناحية القانونية، فإن ظاهرة التهرب الضرييب يف رأي معظم 

القانون واملالية العامة يشكل جرما قانونيا، أي أنه فعل يتضمن انتهاكا صرحيا 
لنص القانون، مع العلم أن معظم هؤالء الفقهاء أنفسهم، عادوا وقسموا التهرب 
الضرييب إىل نوعني، رب مشروع قد ينظمه املشرع ذاته أو ينجر عن استغالل 

رييب، وآخر غري مشروع وينتج عن املمول لثغرات ونصوص يف القانون الض
  . )2(استعمال أساليب خمالفة للقانون

ر ــالنظر إىل مفهوم التهرب الضرييب من وجهة نظ ومع ذلك جيب
اقتصادية واسعة، كونه يشكل ظاهرة اقتصادية ومالية قبل أن يكون جرما 

                                                        
 جرمية التهرب الضرييب، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة:  )حممد عليجمدي (اخلويل ـ  )1(

  . 37، ص 1995
، أكتوبر 262التهرب من الضرائب، جملة التشريع املايل والضرييب، العدد :  )عبدالرزاقحممد (هدهود ـ  )2(

  . 60 -  59، ص 1988
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يرفضون ذلك ويؤكدون على  )2(، رغم أن بعض الكتاب والباحثني)1(قانونيا
ب اعتبار التهرب الضرييب مصطلحا قانونيا وليس اقتصاديا، يراد به التحايل وجو

  .ولنيمعلى القانون إلخفاء األرباح احلقيقية للم
ريه وتوضيح أمهيته جيب تفسولكن حسب رأينا أن مفهوم التهرب الضرييب 

قانونية يف نفس الوقت، ألن ردع جرائم التهرب الوقتصادية من الناحية اال
إىل فائدة  من خالل اآلليات القانونية والعقوبات الردعية تؤدي يبالضري

متويل خزينة الدولة، وهذا يتضح جليا على املستوى وتساعد على  قتصادية،إ
الداخلي للدولة، أما على املستوى الدويل، ونظرا الستغالل أوجه القصور 

نظمة والغموض يف العبارات والنصوص والقوانني الضريبية والتفاوت بني األ
الضريبية للدول دون أن تتضمن خمالفة صرحية هلذه القوانني، خصوصا أن الواقع 
العملي يؤكد أن العمل على املستوى الدويل حيقق مزايا ضريبية كثرية، مما يسهل 

  .عملية التهرب الضرييب للشركات املتعددة اجلنسيات
ظاهرة أنه على ويف األخري خنلص إىل تعريف التهرب الضرييب عموما، 

قانونية واقتصادية، وضريبية خطرية تتمثل يف حماولة املكلف التخلص كليا أو 
جزئيا من العبء الضرييب، وذلك من خالل إتباع أساليب وأعمال ختالف 

  .القانون وروحه، وقد تصل إىل خمالفة نصوصه صراحة
يعترب جترمي التهرب الضرييب أمرا بالغ :  أنواع التهرب الضرييب: ثانيا 

ألمهية، نظرا خلطورته، وما ينطوي عليه من حتايل غري مشروع، ومن سوء نية، ا
وغياب الوعي، فضال عن أن انتشاره يشكل تكريسا للنشاط االقتصادي املوازي 

مما جيعل من الردع اجلنائي أمرا  لقانون،اهيكل، وتكريس لثقافة خمالفة املغري 
                                                        

التهرب الضرييب الدويل للشركات عابرة القوميات، دراسة مقارنة، رسالة :  )عبدالرمحنمجيل (صابوين ـ  )1(
  . 17، ص 2005دكتوراه، جامعة دمشق، كلية احلقوق، 

جرائم التهرب الضرييب، دراسة تطبيقية على جرائم التهرب من :  )حممدحممد سعيد (الشربيين ـ  )2(
الضريبة العامة على املبيعات، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة 

  . 11، ص ، مصر 2001عني مشس، 
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احل واحلقوق، على الرغم من عدم ضروريا ومبنيا على مبادئ العدالة ومحاية املص
  .كفاية هذا اخليار ولزوم تعزيزه بتدابري وقائية غري جنائية فقط 

، فإن الغش يف الضرائب )1(اع وسوء النيةدوإذا كان الغش عموما هو اخل
يعين اللجوء إىل وسائل اخلداع املنطوية على سوء النية، وهذا يعين أن ميدان 

ريبية، وبالتايل فإن أثره هو اإلضرار بأحد أطراف الغش الضرييب هو العالقة الض
هذه العالقة، سواء صدرت بوسائل الغش عن املكلف بالضريبة أو من موظف 
اإلدارة الضريبية أو من الغري الذي يتدخل يف هذه العالقة بصفة أو بأخرى، 

  .كوكيل املكلف مثال
ف املكلفني إال أن الصورة اليت يتم فيها اللجوء إىل وسائل الغش من طر

: بالضريبة هي الصورة األساسية اليت يركز عليها الفقه يف تعريفه للغش بأنــه 
جلوء بعض املكلفني لوسائل حمظورة للتملص من االلتزامات اليت تنص " ... 

  .)2("عليها هذه القوانني 
إىل اعتبار أن التهرب هو عبارة عن استعمال  )3(ويذهب جانب من الفقه

اإلمكانات املخولة من طرف القانون لإلفالت من الضريبة، وبالتايل فهو عمل 
  .مشروع ويتميز عن الغش الذي هو خمالف للقانون 

واملالحظ أن هذا الرأي الذي يشري إىل مفهوم التهرب املشروع، ومييزه عن 
الغش فإنه يغفل وجود صور الغش الضرييب اليت تدخل يف إطار التهرب الضرييب، 

، وهو استعمال وسائل الغش للتهرب الضرييب، اال أا تكون ربا غري مشروعإ

                                                        
 الالش، )أمحد زكي( بدوي، )إبراهيم( جنارعريب لألساتذة /القانوين فرنسي جاء يف القاموسـ  )1(

الغش هو املناورات املقرونة بسوء النية ( ، 1991مكتبة لبنان، الطبعة الثالثة : )يوسف(
هو سوء النية وهو اخلداع ، كالغش يف البيع فإنه : (، ويف القاموس اجلنائي )لإلضرار بالغري 

  ) .   خداع وسوء نية 
  . 03، ص 1996 للطباعة والنشر، الرباط، املغرب ،الغش الضرييب اهلالل العربية :  )حيي(الصايف ـ  )2(
  . 32، ص املرجع نفس ـ  )3(
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ييب، أوهلما ميثل حتايل حيث اتفق الفقهاء على وجود نوعني من التهرب الضر
على القانون وال عقاب عليه، واآلخر وهو املخالف للقانون وحيدد له املشرع 

ال أم اختلفوا يف تسمية النوع الذي ميثل حتايال على القانون وال عقاب إعقابا، 
عليه، فذهب البعض إىل أنه يوجد رب ضرييب مشروع وآخر غري مشروع، 

القانوين أو املادي للممول عدم استحقاق الضريبة فإذا كانت نتيجة التصرف 
عليه وفقا لنصوص القانون، اعترب ربا مشروعا، ويسمى اصطالحا بتجنب 

  .)1(الضريبة
ا ــحيث أصبحت عبارة التهرب املشروع يف الوقت احلاضر أكثر شيوع

التناقض  بسبببني الكتاب والشراح بالرغم من إثارا للدهشة، بني كلمتيها 
واضح، إذ كيف يوجد رب ويف الوقت ذاته يكون هذا التهرب مشروعا ال

يبدو أن عبارة جتنب الضريبة هلذه األسباب ومقررا وال عقوبة على ارتكابه، و
  .)2(تؤدي املعىن الصحيح

إن كلمة التهرب وحدها تنصب على حاالت التهرب اإلجرامي او اجلنائي 
أوهلما : تهرب املشروع صورتان والذي يقع عقابه حتت طائلة القانون، ولل

  .)3(التهرب املايل ، وثانيهما التهرب عن سوء قصد
األول رب يلجأ إليه : وعلى ضوء ما ذكر، فالتهرب الضرييب نوعان 

املكلف بالضريبة عن طريق استعمال طرق غري مشروعة، وهو ما يسمى بالغش 
ريق استعمال طرق الضرييب، والثاين رب يلجأ إليه املكلف بالضريبة عن ط

  .مشروعة دون انتهاك القانون، وهو ما يعرف بالتجنب الضرييب 

                                                        
  .  16املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب يف قانون الضرائب على الدخل ، املرجع السابق ، ص ـ  )1(
احلرة، املوسوعة الضريبية ، التهرب الضرييب وقضاء النقض، دار الطباعة :  )حامد حممدحممد (عطا ـ  )2(

  . 33، ص 2009 اإلسكندرية، مصر ،
التهرب الضرييب وكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب، الطبعة األوىل، مؤسسة :  )عليهشام (توحيد ـ  )3(

  . 12، ص 1990 اإلسراء للنشر والتوزيع، القاهرة،
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أصبح تعبري التجنب الضرييب شائعا يف القوانني :  ـ التجنب الضرييب 1
، وقد اليكون التعبري مستخدما بصراحة يف نص )1(الضريبية والدراسات الفقهية

 ،موجود ضمنيا يف معرض تطبيق القوانني والقرارات اإلدارية هالقانون ذاته، ولكن
للتأكد من حتقيق العدالة الضريبية، ويعترب مصطلح التجنب الضرييب من إبداعات 
االقتصاديني الذي شاع يف سبعينيات القرن املاضي،وظهر ألول مرة يف القضاء 

   .1986األمريكي عام 
ن دفع الضريبة تتحقق من إن التجنب الضرييب عملية ختلص مشروعة م

استغالل ثغرة موجودة يف النصوص القانونية اخلاصة، وبالتايل التوجد خمالفة 
قانونية، وعلى هذا األساس يعترب جتنبا للضريبة امتناع الفرد عن القيام بأية 
تصرفات تؤدي به إىل دفع الضريبة، كأن يرفض املمول استرياد سلعة أجنبية 

لكي اليدفع هذه الضريبة، وهذا أمر  فع ضريبة مجركية يتوجب على استريادها د
المينعه القانون، وختتلف هذه املمارسة عن التهرب الضرييب الذي يتحقق بقيام 
املمول باسترياد السلع، وحماولة عدم دفع الضرائب املقررة عليها بشكل غري 

  .قانوين
ييف الوضع كما يعد جتنبا للضريبة استعمال املمول الطرق القانونية لتك

املايل لتقليل قيمة ضريبة الدخل املستحقة له، ويتحقق ذلك عموما عن طريق 
فالتجنب الضرييب هو . )2(احلصول على اخلصومات واإلئتمانات املسموحة

  .االستفادة من نصوص قانون الضريبة  يف حتقيق مزايا خاصة للممول

                                                        (1 (ـ   WILLIAM (B) BARKER : The Idéology of Avoidance, paper was Presanted at the 
loyola University chicago law, journal Conference Tax 
Lawin Aliberal Democracy : Exploring The Relationship, 
Between Tax And Good Governance, Barker, Doc. 
4.01.2009.  

التجنب الضرييب بني اإلباحة واحلضر يف التشريع املقارن واملصري، القاهرة، :   )رمضان( صديقـ  )2(
  ) .بدون طبعة ( ، 16، ص 2011
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الضرييب هو فتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بأن التجنب 
ترتيب أمور املمول مبا ميكنه من ختفيض الضريبة بصورة تتفق حرفيا مع القانون، 
ولكنها تتعارض مع قصد املشرع من تطبيق هذا القانون، وعرفه آخرون بأنه فن 

فعلي للقانون، ويعين ذلك أن التجنب الضرييب يتم من  قتفادي الضريبة دون خر
ة تطبيقه، دون أن يبلغ األمر جتاهل القانون أو خالل عدم تطبيق القانون أو إساء

التهرب منه، ويتم هذا التجنب من خالل استغالل ثغرات القانون لتحقيق منافع 
مل تكن يف نية املشرع السماح ا عند وضع القانون أو بالتالعب بالنصوص أو 

ا هذا هتمام جبوهر املعامالت اليت يعين ركيز على النواحي الشكلية دون االبالت
  .)1(القانون

وهناك تعريف يقول بأنه يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص املكلف القانوين 
كذلك يتحقق جتنب الضريبة . )2(عن دفع الضريبة دون خمالفة أحكام التشريع

بعدم قيام املمول بالعمل الذي من شأنه أن يؤدي إىل حصول الواقعة املنشئة 
بتجنب الواقعة املنشئة لدين الضريبة، وهذا كما يتم جتنب الضريبة . )3(للضريبة

  .)4(أيضا أمر مشروع اليعاقب عليه القانون
التهرب اجلبائي هو الفعل الشخصي الذي يقوم به املكلف، وذلك  إن

باستعمال تقنيات قانونية مؤسسة معتمدة على حرية التسيري، تسمح له باختيار 
مساوية لنتيجة جبائية  وضعية جبائية حمددة للحصول على نتائج اقتصادية

  .)5(مقبولة
                                                        

  . 18، ص املرجع السابق:  )رمضان(صديق ـ  )1(
(2 (ـ   GAUDEMENT ( P. M ) : Précis des Finances Publique, Edition Moutchrestien, Paris 

1970, P 314 . 
  .18ص  املرجع السابق،اجلرائم الضريبية، : )أمحد فتحي( سرورـ  )3(
، 2003، )ط.د(ريوت ـاملالية العامة، جامعة ب:  )سيد املرسي( حجازيو  )عبدايدحامد ( درازيـ  )4(

  .168ص 
(5 (ـ   MASSON ( C. R ) : La Notion D'évasion Fiscale en Droit Interne Français, L.G.D.J, 

Paris, 1990, P 181 . 
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خالل هذه التعاريف نستخلص أا الميكن أن تكون شاملة لكل صور  من
التجنب، كما أا ختلط بني التجنب والتهرب، ألن إتباع أسلوب املراوغة جبعل 

يقع فيها الفعل والفعل خمالفا للقانون أي ربا، وبالتايل تبقى الرؤية غري واضحة 
والتهرب، مثل إجراء معامالت معلومة سلفا، مما جيعلنا النستطيع بني التجنب 

ن التجنب الضرييب إ: اإلعتماد على هذا التعريف وبالتايل نقترح التعريف التايل 
لتزام الضرييب، أو ها املكلف تؤدي إىل إعفائه من االهو كل ميزة حيصل علي

  .ختفيضه دون أن يعد متهربا من الضريبة
وبالتايل يعترب كل من يتجنب الضريبة قاصدا احلصول على املزايا الضريبية 

الثغرات والظروف اليت يوفرها من فقط، كذلك يعترب جتنبا كل من استفاد 
بتقسيم ثروته على القانون، ومثال ذلك قيام أحد األشخاص وهو على قيد احلياة 

التركات، ألن التشريع الورثة على شكل هبات، من أجل جتنب الضريبة اخلاصة ب
الضرييب اجلزائري الخيضع اهلبات للضريبة على الدخل اإلمجايل وبالتايل فإن هذا 

  .الشخص مل خيالف القانون، ولكنه استفاد من الثغرة القانونية املوجودة
،  LA FRAUDE FISCALEويسميه الفقه الفرنسي :  ـ الغش الضرييب 2

الضرييب املعمول به، الستهداف االفالت من وميكن تعريفه بأنه خمالفة القانون 
وهذا النوع ينقسم بدوره إىل . )1(الضريبة املفروضة، وحتفيف األوعية الضريبية

  .رب غري عمدي ورب عمدي
فالتهرب غري العمدي هو خرق مباشر للقانون الضرييب عن غفلة، وعن غري 

يشترط يف التهرب ، بينما  LA FRAUDE DE FAITقصد، ويسمى بالتهرب الواقع 
العمدي حصوله باستخدام طرق احتيالية تنتهك القوانني عمدا، لذا يعرف بأنه 

  .)2(قيام املمول بسرقة أو إخفاء مقدار الضريبة املستحقة بأية وسيلة احتيالية
                                                        (1 (ـ   MARGAIRAZ ANDRE  : La Fraude Fiscale et ses Succédanés Comment on échappe 

a L'impot, 1960, P 26.   (2 (ـ   BRUNO TADDEI  : La Fraude Fiscale, Librairies Techniques, Cour de Cassation 
Paris, 1974, P 54. 
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ى ـ، قد أطلقه الفقه الفرنسي فقط عل LA FRAUDE FISCALEفمصطلح  
ه ـبالتخلص من أداء الضرائب املفروضة عليكل احلاالت اليت يقوم فيها املمول 

ا أراد ـلقوانني الضريبية، بينملمن خالل استخدامه لطرق خمالفة صراحة 
، تلك احلاالت اليت يستطيع املمول مبوجبها  L'EVASION FISCALEمصطلح 

التحايل على القوانني الضريبية ومراوغتها دون خمالفتها صراحة لإلفالت من أداء 
  .الضريبة
صعوبة ملموسة يف امكانية التفرقة بني نوعي التهرب  )1(بعض الفقهاء دجي

املشروع وغري املشروع، خصوصا وأن كالمها عمل مستهجن أخالقيا، وتترتب 
عليه ذات النتيجة االقتصادية واملالية، وهي التملص من الضريبة، وضياع مورد 

  .مايل على الدولة
اقتصادية، بأنه ظاهرة حياول  كذلك يعرف التهرب الضرييب من وجهة نظر

، )2(املمول الذي جيب عليه دفع الضريبة بواسطتها عدم دفع الضريبة أو بعضها
كما عرفه آخرون بأنه كل وسيلة يلجأ إليها املمول يف سبيل التخلص من عبء 
يفترض وقوعه على عاتقه، وذا يضيع على الدولة جزء من حصيلة الضريبة اليت 

  .)3(العامة تواجه ا أعبائها
وسيلة من وسائل التخلص من دفع الضريبة، وهو  يعتربويف تعريف آخر 

الينطوي حتما على العبث بالقانون أو االخالل بأحكامه، ألنه قد ينحصر يف 
  .      )4(جتنب العمل أو التصرف الذي قد يؤدي إىل حتصيل الضريبة

                                                        
(1 (ـ   MARGAIRAZ ANDRE  : La Fraude Fisale, Op Cit , P 28 . 

  . 146، ص 1960، مصر )دون دار نشر ( موجز يف املالية العامة :   )رياضحممود ( عطيةـ  )2(
الطبعة األوىل، مصر، ) دون دار نشر ( التجرمي يف تشريعات الضرائب :  )صادقحسن ( املرصفاويـ  )3(

  . 52، ص 1963
، 1962ر، ــمالية الدولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مص:  )فوزي(وعبداملنعم  )علي(دوالر ـ  )4(

   .120ص 
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الضرييب من حيث ويالحظ من خالل هذه التعاريف أا تنظر إىل التهرب 
أال وهي ضياع قدر من احلصيلة املالية على الدولة، وكلها , النتيجة املترتبة عليه

  .تعاريف موسعة للتهرب الضرييب
قام أنصار هذا االجتاه بوضع ضوابط قانونية قد التعريف الضيق ف بينما ضمن

 حيث عرفه بعض الفقه بأنه, البد من وجودها لتحديد معىن التهرب الضرييب
حماولة الشخص عدم دفع الضريبة املستحقة عليه كليا أو جزئيا باتباع طرق 

،كما عرفه آخرون بأنه كل  )1(وأساليب خمالفة للقانون وحتمل طابع الغش حنوه
متناع يترتب عليه اإلخالل مبصلحة ضريبية يقرر القانون على ارتكاا إعمل أو 

  .)2(عقابا
ش الضرييب، ولكنه اكتفى بذكر بعض أما املشرع اجلزائري، فلم يعرف الغ

األفعال اليت يعتربها غش ضرييب على وجه اخلصوص، أي على سبيل املثال ال 
 118، واملادة )3(من قانون الضرائب املباشرة 193/2احلصر، وهذا من خالل املادة 

واألعمال الغش  ، ويقصد بأعمال)4(من قانون الرسم على رقم األعمال
  :التدليسية ما يلي 

إخفاء أو حماولة إخفاء املبالغ أو املنتوجات اليت يطبق على الرسم على 
  .القيمة املضافة من طرف كل شخص مدين به، وخاصة املبيعات بدون فاتورة 

تقدمي وثائق مزورة أو غري صحيحة لالستناد عليها عند طلب احلصول إما 
ضافة، وإما على ختفيض أو خصم أو إعفاء، أو استرجاع للرسم على القيمة امل

  .االستفادة من االمتيازات اجلبائية لصاحل بعض الفئات من املدينني 
                                                        

  .105، ص 1965علم املالية العامة، اجلزء األول، مكتبة السيد عبداهللا وهبة، القاهرة، :  )أمحد( جامعـ  )1(
  . 36املرجع السابق ، ص اجلرائم الضريبية ، : ) أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
 31/12/2005املؤرخ يف  05/16من قانون الضرائب املباشرة واملعدلة بالقانون رقم  193/02املادة ـ  )3(

  .31/12/2005، الصادرة بتاريخ 85، اجلريدة الرمسية، عدد  2006لقانون املالية لسنة 
املؤرخ يف  04/21من قانون الرسم على رقم األعمال املعدلتان بالقانون رقم  118، 117املادتان ـ  )4(

، الصادرة بتاريخ 85، اجلريدة الرمسية، العدد  2005لقانون املالية لسنة  29/12/2004
30/12/2004.  
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تقييد أو إجراء قيد يف احلسابات غري صحيح، أو ومهي  نسيانالقيام عمدا ب
قانون لمن ا 10و  09يف دفتر اليومية أو دفتر اجلرد املنصوص عليهما يف املادتني 

يطبق هذا احلكم إال على املخالفات املتعلقة التجاري أو الوثائق اليت حتل حملها، ال
  .بالنشاطات اليت مت إقفال حساا 

قيام املكلف بالضريبة بتدبري عدم إمكانية الدفع، أو وضع عوائق بطرق 
  .أخرى أمام حتميل أي ضريبة أو رسم مدين له

كل عمل أو فعل سلوك يقصد منه بوضوح جتنب أو تأخر دفع كل أو جزء 
  .ةدعالضرائب والرسوم، كما هو مبني يف التصرحيات املومن مبلغ 

ممارسة نشاط غري قانوين، يعترب كذلك كل نشاط غري مسجل أو اليتوفر 
  .على حماسبة قانونية حمررة، تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي

، )1(ومن صور الغش الضرييب، عدم قيام املكلف بتقدمي تصريح بالوجود
ند عدم وجود مقر النشاط، أو املقر موجود ولكن النشاط كون التهرب كليا عيف

  .غري مصرح به
تقدمي تصرحيات ناقصة أو كاذبة من خالل فواتري مزيفة أو ومهية، أي 
امتناع املمول، الذي توافرت فيه شروط اخلضوع هلا عن الوفاء ا، مثال إمتناع 

ينا يف ذلك عن تقدمي بيان دخله أو تقدمي بيان كاذب أو غري صحيح، مستع
  .      )2(بكافة أنواع الغش، وهي خمتلفة ومتعددة

 جنبويف األخري ميكن أن نفرق بني التجنب الضرييب  والغش الضرييب، فالت
تكون فيه إرادة املكلف بالضريبة متجهة حنو ختفيض العبء الضرييب إال أنه 

ونية مشروعة، فاملكلف ميارس حقا من حقوقه القان ايسلك يف سبيل ذلك طرق
أية عقوبة أو  عليهواالقتصادية ليحقق هدفا مشروعا بالنسبة له، وبالتايل فال يوقع 

من قانون الضرائب املباشرة، واليت تلزم املكلف بالضريبة التصريح بالوجود، أي  183نصت عليه املادة ـ  )1(                                                        
  .تصريح عن النشاط يف الثالثني يوما األوىل من بداية النشاط إىل مفتشية الضرائب التابعني هلا 

  . 246، ص 1975 علم املالية دار النشر العربية، القاهرة،: ) أمحد (جامع ـ  )2(
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ذه الصورة يتوفر على العنصر املعنوي وهو سوء النية، التهرب الضرييب فجزاء، 
دون العنصر املادي املتمثل يف احليل التدليسية، أما الغش الضرييب فتتجه فيه إرادة 
املكلف بالضريبة حنو ختفيف أو إسقاط العبء الضرييب، ولكنه يسلك يف سبيل 

ل، ومن مث حتقيق ذلك طرقا غري مشروعة تصل به إىل حد التدليس واالحتيا
يستوجب سلوكه متابعته قانونا، فالغش الضرييب ذا الشكل يتوفر فيه العنصر 

والغش املعنوي والعنصر املادي، لذلك يتعني عدم اخللط بني التهرب الضرييب 
الضرييب، فاألول ميثل العام والثاين ميثل اخلاص، فالغش الضرييب ميثل حالة خاصة 

  .)1(يق خرق القانونمن حاالت التهرب الضرييب عن طر
  .إذن بعد دراسة مفهوم التهرب الضرييب وأنواعه جيب التطرق إىل أركانه

 
 

إن التجرمي الضرييب ذو طبيعة خاصة، حيث ذهب البعض إىل القول بوجود 
قانون عقوبات ضرييب مستقل عن قانون العقوبات العام، حيث خيتص األول 
بأحكام وقواعد خاصة ختتلف عن أحكام قانون العقوبات، وذلك ألن العقوبات 
اخلاصة بالتشريع الضرييب حتكمها بعض القواعد اخلاصة اليت متيزها عن العقوبات 

  .الواردة يف قانون العقوبات العام
فالقواعد الواردة يف التشريع الضرييب وضعت لضمان مصاحل اخلزانة 

قانون اجلنائي الضرييب مستقال عن قانون العقوبات، وذلك ، ويعترب ال)2(العامة
لوجود قواعد جنائية خاصة ختضع هلا اجلرائم الضريبية عن تلك القواعد اليت 

  .)3(خيضع هلا قانون العقوبات

                                                        
  . 12،  11 ص ص املرجع السابق،:  )نبيل(صقر ـ  )1(
  . 11، ص املرجع السابق:  )صادقحسن (املرصفاوي ـ  )2(
ضمانات حتصيل ضريبة الدخل يف مصر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، :  )عبداملنعمسامل (ش يحشـ  )3(

  . 268، ص 2003 ،طنطا، مصر
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كما أن املصاحل اليت حيميها القانون الضرييب، تتميز بطابع خاص وهي محاية 
  .ير نصوص مستقلة عن قانون العقوباتمصلحة اخلزانة العامة، مما يقتضي تقر

فإذا كانت نصوص التشريع اجلنائي الضرييب، شأا شأن نصوص قانون 
العقوبات تقوم على أساس العدالة، إال أا تتميز جبانب ذلك بأا تستند إىل 

، اليت تقوم على حتقيق مصلحة اخلزانة يف احلصول على الضريبة )1(فكرة النفعية
  .بة من خالل إقرار نظام التصاحل يف اجلرائم الضريبيةوالغرامة املناس

ين ـومع ذلك جيدر القول بأن استقالل القانون اجلنائي الضرييب، اليع
كلما  ،انفصاله التام عن قانون العقوبات العام، إذ يتعني الرجوع إىل هذا األخري

شاب األول نقص يف تنظيم مسألة معينة باعتبار أنه املصدر العام للقواعد 
  .)2(املوضوعية

إن التهرب الضرييب، هو جرمية متس بكيان االقتصاد الوطين، فهو يعترب من 
  .اجلرائم االقتصادية للدولة

معىن اجتماعي، ومعىن قانوين، فاملعىن : إن للجرمية االقتصادية معنيان 
اعي يتسع ليشمل كل جرمية تضر أو حتتمل أن تضر مبصلحة اقتصادية، االجتم

  .)3(أما املعىن القانوين فال يشمل سوى ما ميس بسياسة الدولة االقتصادية
فالتهرب الضرييب هو جرمية ضريبية، كاجلرائم األخرى املنصوص عليها يف 

استعمال طرق القانون العام توجب لتحقيقها كل من الركن املادي، واملتمثل يف 
وكذلك . تدليسية من أجل التملص من أداء الضريبة والعالقة السببية بينهما
  . الركن املعنوي واملتمثل يف القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص

                                                        
اجلنائيةالناشئة عن اجلرائم االقتصادية، رسالة األحكام اخلاصة بالدعوى :  )عبدالرمحنهيثم (البقلي ـ  )1(

  . 327، ص 2005 ،دكتوراه، كلية احلقوق ، القاهرة، مصر
احلماية اجلنائية إليرادات الدولة من الضرائب على الدخل، دار النهضة :  )حامدإبراهيم (طنطاوي ـ  )2(

  . 10، ص 2006 ،العربية، مصر
، األحكام العامة واإلجراءات اجلنائية، 1االقتصادية يف القانون املقارن، جاجلرائم :  )حممود(مصطفى ـ  )3(

  . 44، ص 1979 ،، القاهرة، مصر 2ط
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يقصد بالركن املادي للجرمية هو كل من يدخل يف :  الركن املادي: أوال 
  .)1(سكياا وتكون له طبيعة مادية وتلمسه احلوا

وجود جرمية بدون ركن مادي، ذلك أن القانون اليعاقب على  فال يتصور
والسلوك املعاقب عليه يف اجلرائم الضريبية، باعتبار مرتكبه فاعال  )2(جمرد األفكار

هلذه اجلرمية يقتضي صدور هذا السلوك من شخص معني، فاجلرائم الضريبية هي 
  .)3(من اجلرائم ذوي الصفة اخلاصة

على ذلك أنه اليتصور أن يكون غري املمول فاعال أصليا يف جرمية ويترتب 
التهرب الضرييب، ومع ذلك فإن املشرع مل يقصر اخلطاب يف اجلرمية على املمول 
وحده وإمنا أضاف إليه الشريك، بل وأطلق اخلطاب يف التجرمي حبيث ينصرف 

  .)4(إىل غري املمول من األشخاص
الضريبية، وعلى اخلصوص جرمية التهرب ويتوقف حتديد أركان اجلرمية 

بأا كل إعتداء على مصلحة ضريبية تقع  )5(الضرييب على تعريف هذه اجلرمية
باملخالفة ألحكام التشريع الضرييب، وذلك باستعمال املمول أو املكلف بأداء 
الضريبة لطرق غري مشروعة وغريها، بقصد التخلص من سداد الضريبة واليت 

ع جزاء جنائيا، فالركن املادي يف اجلرمية بصفة عامة يقوم على يقرر هلا املشر
األول هو السلوك اإلجرامي، والثاين هو النتيجة املادية، والثالث : ثالثة عناصر 

هو العالقة السببية بني السلوك والنتيجة، باإلضافة إىل أا كغريها من جرائم 
  .اعل أصلي هلذه اجلرميةالقانون العام جيب توافر صفة املمول أو املكلف كف

  . 264، ص 1982 ،شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية:  )جنيبحممود (حسين ـ  )1(                                                        
(2 (ـ   ROBERT ( J. H )  :  Droit Pénal Général, Presses Universitaires de France,  3er, 1998,    

P 194. 
 ، مصـر ،) دون دار النشر ( املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب : ) حممد عليجمدي (اخلويل ـ  )3(

  . 91، ص 1995
  . 42، ص  2،  1، ج 2005/2006القانون اجلنائي الضرييب، دار النهضة العربية، :  )حسين(اجلندي ـ  )4(
  . 82ص   املرجع ،نفس ـ  )5(
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، )1(من قانون الضرائب املباشرة على ذلك 303/01هذا نصت املادة  ويف
ومن خالل هذا النص نستخلص ثالث عناصر للركن املادي جلرمية التهرب 

  :الضرييب وهي 
  ).ستعمال طرق ووسائل تدليسية ا( السلوك اإلجرامي 

  ) .التخلص من الضريبة ( جرامية النتيجة اإل
  .جرامية العالقة السببية بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اإل

يتمثل :  )استعمال طرق ووسائل تدليسية ( ـ السلوك اإلجرامي  1
رامي الذي يصدر جنشاط اإلجرامي يف جرمية التهرب الضرييب يف الالسلوك اإل

به على املصلحة الضريبية، ويترتب عليه خمالفة االلتزامات  من املمول، ويعتدي
الضريبية املفروضة عليه، وهذه االلتزامات إما أن تكون أصلية، أي اليتوقف 

وقد تكون هذه االلتزامات تبعية يفرضها رضها على املمول إللتزامات أخرى، ف
لتزام املمول املشرع على املمول تبعا اللتزام آخر، حبيث التفرض بدونه، مثل ا

جرامي يتمثل يف استعمال طرق ووسائل والسلوك اإل، )2(بسداد فوائد التأخري
تدليسة، حبيث أن املشرع اجلزائري مل يعرف هذه الطرق التدليسية، بل أشار إىل 

  .األفعال اليت يعتربها طرقا تدليسية، ونص عليها يف خمتلف القوانني الضريبية
واملادة  193/02باشرة من خالل املادة قانون الضرائب امل حيث جند أن

  .أورد ستة أفعال اعتربها أعمال تدليسية  قد 407/02
ستة أفعال  علىمن قانون الضرائب غري املباشرة  533كما نصت املادة 

  .اعتربا طرقا احتيالية 
من قانون الرسم على رقم األعمال، وأوردت  118كذلك نصت املادة 

  .نفس العدد

يعاقب كل من متلص أو حاول التملص باستعمال : " من قانون الضرائب املباشرة تنص  303/01املادة ـ  )1(                                                        
  ".طرق تدليسية يف إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئيا

  . 78،  77، ص املرجع السابقجرمية التهرب الضرييب،  :  )حممد عليجمدي (اخلويل ـ  )2(
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، )1(من قانون التسجيل 119من قانون الطابع، واملادة  34و  33أما املادتني 
  .ه كطريقة احتياليةاعتربإنص كل منهما على فعل واحد ف

مخسة أعمال  علىمن قانون اإلجراءات اجلبائية  36كما نصت املادة 
  :تدليسية هي 

  .ممارسة نشاط غري مصرح به 
  .إجناز عمليات شراء وبيع البضائع بدون فاتورة 
  .تسليم فواتري وسندات التعلق بعمليات حقيقية 

  .نقل تقييدات حسابية خاطئة او ومهية 
  .ل مناورة دف إىل تنظيم إعسار املكلف بالضريبة ك

نالحظ يف األخري أن املشرع استعمل مصطلح على وجه اخلصوص طرق 
 احتيالية أخرى، حرصا منه أن هذه الوسائل جاءت على سبيل املثال فقط، وليس

  .   على سبيل احلصر
النتيجة تتحدد :  )التخلص من الضريبة ( ـ النتيجة اإلجرامية  2

 األثر املترتب على السلوك االجرامي، والذي يأخذه املشرع بعني يفاالجرامية 
  .)2(االعتبار يف التكوين القانوين للجرمية

موضوعي معىن طبيعي ومعىن : وتتحدد النتيجة االجرامية بالنظر إىل معنيني 
أو قانوين، فالنتيجة مبعناها الطبيعي يقصد ا التغيري الذي حيدثه النشاط االجرامي 
يف العامل اخلارجي، كوفاة اين عليه يف جرمية القتل، والنتيجة مبعناها املوضوعي 
يقصد ا الضرر أو اخلطر الذي يصيب أو يهدد احلق الذي حتميه القاعدة 

  . )3(اجلنائية
كل من متلص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من : " من قانون التسجيل تنص على أنه  119املادة ـ  )1(                                                        

وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا باستعماله 
  ".مناورات الغش 

  .136، ص ، دار النهضة العربية90/91قانون العقوبات، القسم العام، طبعة :   )حممدمأمون (سالمة ـ  )2(
  . 121، ص اجلرائم الضريبية ، املرجع السابق: ) أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
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جرائم الضرر، وجرائم اخلطر، : كن تقسيم اجلرائم إىل نوعني هذا مي وعلى
واليتصور وجود نوع خال من النتيجة ذا املعىن، ألن القاعدة اجلنائية دف 
دائما إىل محاية حق ما، وبذلك متثل اجلرمية يف مجيع األحوال الضرر أو اخلطر 

  .)1(الذي حلق به احلق
ن ـمعظم اجلرائم الضريبية تتكون م وطبقا للمعىن الطبيعي للنتيجة، فإن

عمل سليب، وعلى هذا األساس فهي التؤدي إىل تغيري يف العامل اخلارجي، أي 
النتيجة هلا وال حتدث غري وضع سليب معني هو االمتناع عن مباشرة االلتزام 

، أما بالنسبة للمعىن املوضوعي للنتيجة فإن معظم اجلرائم حتقق هذه )2(الضرييب
  :نقسم إىل نوعني توالنتيجة 

جرائم تلحق ضررا باملصلحة الضريبية، وهي جرائم االمتناع عن أداء 
  .الضرائب

  .املصلحة الضريبية للخطر، وهي غالبية اجلرائم الضريبية ضرعجرائم تو
يب هي من اجلرائم االقتصادية اليت يترتب بوملا كانت جرمية التهرب الضري

ب جترمي غلّقد املشرع جند أن عليها أضرارا بالغة باالقتصاد القومي، لذلك 
  .النتائج اخلطرة يف اجلرائم االقتصادية

فاملشرع يتوصل بتجرمي األفعال املتقدمة ملنع وقوع النتائج الضارة، وهو 
منا بوصفها جرائم تامة قائمة اليعاقب عليها بوصف الشروع أو احملاولة، وإ

  .)3(بذاا
لم يشترط لقيام جرمية التهرب الضرييب وجود جرمية فاملشرع اجلزائري  أما

تامة، أي وصول النتيجة، بل احملاولة وحدها تكفي لوصف الفعل، فقد سوى 

                                                        
  . 121، ص السابق املرجع: ) أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
  . 81، ص املرجع السابق:  )حممد عليجمدي (اخلويل ـ  )2(
  . 105ص   املرجع السابق،:  )حممودحممود (مصطفى ـ  )3(
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يف  نفس الوضع جنده، )1(املشرع بني متام ارتكاب اجلرمية، وحماولة ارتكاا
احملاولة معاقب عليها فال يستلزم إمتام ألن جمرد التشريع الضرييب الفرنسي 

  .)2(األعمال التدليسية
من قانون العقوبات، بأن حماوالت ارتكاب جناية  30نصت املادة  لقد

تبتدئ بالشروع يف التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل ارتكاا تعترب 
كاجلناية نفسها، إذا مل توقف أو مل خيب أثرها ألسباب مستقلة عن إرادة 

  . مرتكبها
السببية  ستقر الرأي الراجح يف الفقه على أنا:  ـ العالقة السببية 3

اجلنائية تكون متوافرة يف اجلرائم العمدية مىت كان فعل اجلاين هو أحد العوامل 
  .)3(اليت سامهت يف إحداث النتيجة، وأنه كان قد توقعها فعال

رتكبت بعمل إجيايب أو سليب فهي من افجرمية التهرب الضرييب سواء 
مي فقط، فهي من اجلرائم العمدية، فاجلرمية السلبية تتحقق بالسلوك اإلجرا

اجلرائم السلوكية اليت تتحقق بامتناع املمول أو املكلف عن اتيان العمل الذي 
أمره به القانون، حيث تكتمل أركاا مبباشرة السلوك االجرامي دون انتظار 

   .حتقق نتيجة معينة، وبالتايل فال جمال لبحث عالقة سببية فيها
جلرائم العمدية ذات النتائج، وبالتايل أما بالنسبة للجرمية االجيابية فهي من ا

فإنه جيب أن تتوافر فيها عالقة السببية بني الطرق االحتيالية والتدليسية اليت 
يستعملها املمول يف ارتكاب اجلرمية وبني النتيجة االجرامية اليت حتققت وهي 

  .عدم أداء الضريبة كلها أو جزء منها

يعاقب كل من متلص أو حــاول : " من قانون الضرائب املباشرة على ما يلي  303نصت املادة ـ  )1(                                                        
: " من قانون الضرائب غري املباشرة على انه  532، كما نصت املادة ... " التملص 

  ... ".يعاقب كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو حماول التملص 
(2 (ـ   LARGUIER ( J ) et  CONTE ( P ) : Op Cit ,  P 411 .  

  . 123، ص اجلرائم الضريبية ، املرجع السابق: ) أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
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املشرع يف معرض تنظيمه جلرمية التهرب  يبني مل:  الركن املعنوي: ثانيا 
الضرييب ملاهية الركن املعنوي، ومل يذكر فيها صراحة على ما يدل على تطلبه 
للركن املعنوي يالزم لقيامها، حيث خيلو نص التجرمي متاما، مما يستدل به على 
تطلبه هلذا الركن، وذلك كتطلبه صراحة وقوع الفعل إراديا أو بغش أو عن 

: رأيني بني ة حتديد هذا الركن، وهلذا إنقسم الفقه كلفقد أثريت مشلذا ، علم
رأي يرى أن القصد هو صورة الركن املعنوي، ورأي يرى أن اخلطأ هو صورة 

  .)1(الركن املعنوي
لقيام اجلرمية واالعتداد ا قانونا توافر ركنها املادي وحده، كذلك اليكفي 

صي أو الذايت للجاين، وهو ما ميثل األصول وإمنا يتعني أن يتوافر هلا اجلانب الشخ
  .)2(النفسية للجرمية، ويسمى الركن املعنوي أو الركن األديب

وجوهر الركن املعنوي هو الرابطة النفسية بني الفاعل، والواقعة اإلجرامية، 
  .)3(مث اجلنائيلق على هذه الرابطة عند البعض اإلويط

، والبعض اآلخر يفضل )4(الواسعويفضل البعض اصطالح اخلطأ باملعىن 
  .عن هذه الرابطة النفسية  )5(تعبري اخلطيئة
أن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم العمدية، فيتعني توافر القصد  املقررومن 

شتراط توافر القصد اجلنائي ااجلنائي العام لقيامها، وتبدو صعوبة البحث يف مدى 
  .اخلاص

                                                        
الركن املعنوي يف جرمية التهرب الضرييب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه :  )حممدأمحد حممد (منتصر ـ  )1(

  . 218، ص  2010يف احلقوق ، جامعة عني مشس ، مصر ، 
  . 419، ص املرجع السابق:  )حممودحممود (مصطفى ـ  )2(
، 1991ة، ـــالعربيالوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة :   )أمحد فتحي(سرور ـ  )3(

  .424ص 
األحكام العامة للمسؤولية اجلنائية، دراسة الفقه الوضعي مقارنة بالفقه :  )حممدمأمون (سالمة ـ  )4(

، 1983اإلسالمي، جملة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
  . 479ص 

  . 477، ص 1992شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، :  )فوزية(عبدالستار ـ  )5(
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إلرادته حنو ارتكاب اجلرمية، وهو هو توجيه اجلاين :  ـ القصد العام 1
يعلم بكل عناصرها القانونية كما يف مجيع اجلرائم العمدية األخرى، حيث 
يفترض يف اجلاين علمه بارتكاب األعمال التدليسية، أو االحتيالية، أو الغش 
الضرييب، والنتيجة هي التملص أو التخلص أو حماولة التخلص من كل الضريبة 

  .أو جزء منها
صد اجلنائي العام يقتضي أن تتجه إرادة اجلاين إىل االحتيال أو إيقاع فالق

  .إدارة الضرائب يف الغلط 
إذا كان القصد العام يتطلب توجيه اجلاين إلرادته :  ـ القصد اخلاص 2

حنو ارتكاب اجلرمية، عاملا بكل أركاا املنصوص عنها يف القانون، فإن القصد 
قد تتجه إرادة أحدمها إىل التخلص من كل اخلاص خيتلف من جاين آلخر، ف

الوعاء الضرييب بواسطة طرق إحتيالية، يف حني تتجه إرادة الثاين إىل التخلص من 
بعض الوعاء الضرييب فقط، إال أن الغاية واحدة، هي حرمان إدارة الضرائب من 
احلصول على حقها من الضريبة، وبالتايل فإن الباعث هو عنصر تقدير العقوبة 

ديدا أو ختفيفا حسب ما يقدره القانون إستخالصا من ظروف الدعوى، تش
  .)1(وخاصة يف شقها العمومي فقط دون الشق اجلبائي

أن املكلف بالضريبة، الذي استعمل طرقا احتيالية أو من كل هذا نستخلص 
راء الدافع من  وكانتدليسية أو غش ضرييب بالرغم من علمه بأا غري مشروعة، 

ملص أو التخلص من الضريبة املفروضة عليه كلها أو بعضها، فنكون ذلك هو الت
الركن املادي  ومهاها، يأمام جرمية التهرب الضرييب التامة، نظرا لتوفر ركن

  .واملعنوي
ويسلط على اجلاين أي املتهرب من دفع الضريبة، العقوبات سواء الغرامات 

خمتلف القوانني اجلبائية أو يف اجلبائية أو العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف 
           .قانون العقوبات 

  . 106، ص املرجع السابق:   )فارس(السبيت ـ  )1(                                                        
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وجود اجلرمية اجلبائية واقعيا، ووجود ارتكاب اجلرائم الضريبية يعين  إن
فاعلها، فوجود اجلرمية يعين مطابقة منوذجها الواقعي لنموذجها القانوين وفقا ملبدأ 

  .اجلزائية، كما أن وجود اجلرمية يستلزم وجود فاعلهاالشرعية 
بأنه الشخص الذي يقوم بتنفيذ  ،وقد عرف الفقه الفاعل يف اجلرائم عموما

اجلرمية يف صورا التامة، أو يف صورا الناقصة، ويعمل على حتقيق العناصر اليت 
كون تؤلف اجلرمية، وقد يكون الفاعل املادي شخصا أصليا، كما ميكن أن ي

  .)1(مسامها أو مشاركا يف ارتكاب اجلرمية
تتميز ا عن جرائم القانون العام  ،اجلرائم الضريبية ذات طبيعة خاصة تعترب

عترب معاينة اجلرائم الضريبية وإثباا تمن حيث التجرمي واملعاينة واإلثبات، حيث 
من خالل العناية البداية األساسية يف املنازعات اجلبائية، وبالتايل تربز أمهيتها 

الكافية اليت أوالها املشرع من خالل التدقيق يف اإلجراءات والشكليات اليت 
ورتب البطالن على خمالفة أي إجراء من  ،من خالل احملاضر ،تتطلبها املعاينة

  .اإلجراءات القانونية 
ة يف ـــوهلذا سنعاجل من خالل هذا الفصل كيفية معاينة اجلرائم الضريبي

، وكيفية إثبات اجلرائم الضريبية، وما هي وسائل اإلثبات ) األولاملبحث ( 
  . ) املبحث الثاين( املتاحة يف 

 

 

 

                                                        
للطباعة  ائلالوجيز يف القانون اجلنائي املغريب ، املقدمة والنظرية العامة، دار و:  )عبدالسالم(بن حدو ـ  )1(

  . 243، ص 1997 ، مراكش، املغرب ،3والنشر ، ط
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تعد معاينة اجلرائم الضريبية، البداية األوىل واألساسية ملكافحة اجلرائم 
حرصه على  الضريبية، حيث أوالها املشرع األمهية القانونية من خالل

اإلجراءات الواجب توافرها يف األشخاص املكلفني ملعاينة اجلرائم والشكليات 
  .اليت تتطلبها

يترتب على معاينة اجلرائم الضريبية، مث إثباا والشكليات اليت تتطلبها 
احملاضر الضريبية، إحالة مرتكيب هذه اجلرائم على القضاء للمحاكمة وصدور 

الل رفع شكوى من طرف اجلهة املختصة على أحكام جزائية، وذلك من خ
مستوى إدارة الضرائب حىت ميكن حتريك ومباشرة الدعوى العمومية واجلبائية، 
وتنطلق املنازعة الضريبية من خالل معاينة اجلرمية الضريبية واليت تتمثل يف 

املطلب ( ، ونتطرق إليها يف الضرييب عن الغش والتدليس واالحتيال كشفال
عن الغش والتدليس واالحتيال بوسائل أخرى  لكشفابينما ميكن ، ) األول

  . ) املطلب الثاين( يف   نتناوهلا
 

 

ملعاينة اجلرائم الضريبية البد من التعرض لألشخاص املؤهلني لذلك، 
  .وكذلك الصالحيات املخولة هلم ألداء مهامهم 

التشريع املصري ميز املشرع بني طائفتني من مأموري الضبط القضائي، ففي 
مأموري الضبط القضائي ذو االختصاص العام، ومأموري الضبط القضائي  اومه

ذو االختصاص اخلاص، وحدد أفراد كل طائفة، واعترب موظفي مصلحة 
الضرائب الفنيني من مأموري الضبط القضائي ذو االختصاص اخلاص، الذين 

  .)1(متعون ذه الصفة بالنسبة جلرائم التهرب الضرييب املتعلقة بوظائفهميت
، املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب، املرجع السابق:  )أبو العباسأمحد نصر(و  )حممدجمدي (علي ـ  )1(                                                        

  . 163ص 
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حيث حدد املشرع املصري األشخاص الذين يقومون مبهمة الضبط 
القضائي العام، وكذلك يف جمال ضبط اجلرائم الضريبية، ويطلق على القائمني 

  .ذه الوظيفة اسم مأمور الضبط القضائي
الوظيفة ألي شخص كان،كما مل تشترط أن ومل متنح التشريعات هذه 

يكون هذا الشخص مندرجا يف كادر الشرطة، وإمنا أضفى هذه الوظيفة على 
والقيام باالستدالل يف جمال  ،أشخاص معينني يباشرون مهمة الضبط القضائي

اجلرائم الضريبية، ومكافحة التهرب الضرييب وخمالفة القوانني واللوائح الصادرة 
  .)1(يف هذا الشأن

قد حدد قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، األشخاص الذين تثبت هلم ل
  :، وقسمهم إىل ثالث فئات  )2(صفة الضبط القضائي

دود مكانيا، االختصاص النوعي الشامل واحمل ومأمورو الضبط القضائي ذو
وهؤالء يكون هلم االختصاص عام بالنسبة جلميع اجلرائم، ولكن يف اختصاصهم 

  .حمدود املكاين
مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص الشامل نوعيا ومكانيا، وهؤالء 

وعلى مستوى  ،اختصاص عام وشامل بالنسبة جلميع اجلرائم يكون هلم
  .اجلمهورية 

مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص احملدود نوعيا ومكانيا، وهم 
الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري،  23املنصوص عليهم يف املادة 
  . 198، ص ، املرجع السابق1القانون اجلنائي الضرييب، ج:  )حسين(اجلندي ـ  )1(                                                        

  :من قانون اإلجراءات اجلنائية على سبيل احلصر وهم  23يهم املادة لنصت عـ  )2(
  .العامة بوزارة الداخلية وفروعها مبديريات األمنـ مديرو ضباط إدارة املباحث 

ـ مديرو اإلدارات واألقسام ورؤساء املكاتب واملفتشون والضباط وباحثات الشرطة مبصلحة 
  .األمن العام يف شعب البحث اجلنائي مبديريات األمن

  .ضباط مصلحة السجون ـ 
  .ـ مفتشو مصلحة السياحة 

  .ة والنقل واملواصالت وضباط هذه اإلدارة يدارة العامة لشرطة السكك احلديدـ مديرو اإل



  

115 
 

مأمورو اجلمارك، ومفتشو الصحة، وبعض موظفي : ومن األمثلة على ذلك 
  .إخل... مصلحة الضرائب الفنيني 

يف التشريع اجلزائري متيزت القوانني اجلبائية بعدم االنسجام يف حتديد 
آلخر،  ريبية، حيث ختتلف من نصاألشخاص املخولني للقيام مبعاينة اجلرائم الض

من قانون الضرائب غري املباشرة على أن األشخاص املؤهلني  504فنصت املادة 
إلثبات املخالفات ومتابعتها هم مجيع أعوان إدارة الضرائب، املوظفني واحمللفني 

  .قانونا
من قانون الرسم على رقم األعمال قد نصت على  112املادة  حيث جند أن

ن تثبت املخالفات لألحكام املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة بكل أنه ميكن أ
من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان  ،وسائل اإلثبات التابعة للقانون العام

إدارة الضرائب املختلفة، والضرائب املباشرة والتسجيل، ومصاحل اجلمارك أو 
أحيلت  اليتوقانون الطابع  من 21قمع الغش واملخالفات االقتصادية، أما املادة 

، فقد حددت األشخاص املؤهلني ملعاينة اجلرائم )1(قانون اإلجراءات اجلبائية إىل
  .الضريبية يف أعوان اإلدارة اجلبائية

قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، وكذلك قانون التسجيل مل  بينما
  .يشريا على اإلطالق إىل األشخاص املؤهلني ملعاينة وإثبات اجلرائم الضريبية

أما فيما خيص قانون اإلجراءات اجلبائية، ورغم استحداثه، مل يفصل بدوره 
بائية، وتارة أخرى على بدقة يف هذه القضية، إذ نص تارة على أعوان اإلدارة اجل

أعوان اإلدارة املالية من أجل معاينة وإثبات اجلرائم الضريبية، دون اإلشارة إىل 
  . )2(ضباط الشرطة القضائية

                                                        
املؤرخ  10/13من القانون رقم  24إىل قانون اإلجراءات اجلبائية، حسب املادة  22،  21املادتان مت إحالة ـ  )1(

، الصادرة 80، اجلريدة الرمسية، عدد 2011، واملتعلق بقانون املالية لسنة 29/12/2010يف 
  .30/12/2010يف 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  33إىل  22املواد من  أنظر ـ  )2(
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من قانون الضرائب غري املباشرة، زيادة على أعوان  504أشارت املادة  لقد
إدارة الضرائب، كذلك أعوان اجلمارك، ومجيع مستخدمي إدارة املالية، وكذا 
مستخدمو الدرك الوطين، ومجيع أعوان مصاحل اجلسور والطرقات وأعوان 
اإلدارة البلدية، أي رؤساء االس الشعبية البلدية ونوام  وحمافظو الشرطة، 

  .)1(كذلك املندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلديةو
كما أن قانون اإلجراءات اجلبائية، يف بعض من مواده ينص على أن تكون 
رتبة األعوان املؤهلني لذلك التقل عن رتبة مراقب، ويف نصوص أخرى التقل 

  .)2(عن رتبة مفتش، وأحيانا أخرى الينص على رتبة األعوان الالزمة لذلك
والسؤال املطروح هو هل يسمح لضباط الشرطة القضائية معاينة وإثبات 
اجلرائم الضريبية يف القوانني الضريبية، كما هو معمول به يف قانون الرسم على 

  .رقم األعمال مثال، أم يبقى منحصرا على أعوان اإلدارة الضريبية واملالية فقط؟
نة واإلثبات إذا انطلقنا من جبواز املعاييكون السؤال،  إلجابة على هذاإن ا

قاعدة أن الشرطة القضائية هي صاحبة االختصاص العام، وهلا صالحية البحث 
والتحري ومجع االستدالالت يف كل اجلرائم، ما مل يوجد نص صريح يبعدها 

  .عن ذلك
ومجع االستدالالت يقصد ا مجيع املعلومات والبيانات اخلاصة باجلرمية، 

التحريات الالزمة عنها، والبحث عن فاعليها بكافة الطرق عن طريق عمل 
  .والوسائل القانونية
خصوصية هذا النوع من اجلرائم اليت تم بالدرجة األوىل  إىلوإذا نظرنا 

بالوعاء الضرييب، وكذا الطابع التقين الذي ختتص به اإلدارة اجلبائية دون سواها، 
جح أن حق املعاينة واإلثبات يف اجلرائم لوجود عالقة بني املكلف واإلدارة، فاملر

                                                        
اليت حتدد األشخاص املؤهلني  4، 3، 2، 1من قانون الضرائب غري املباشرة، الفقرة  504راجع املادة ـ  )1(

  .  24/07/2007املؤرخ يف  07/03، واملنصوص عليها باألمر رقم لتحرير احملاضر 
  ) .رتبة مراقب على األقل (  21/02واملادة ) مفتش على األقل (  3مكرر  20،  20أنظر املواد ـ  )2(
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الضريبية من اختصاص أعوان اإلدارة الضريبية، وما دام اليوجد نص صريح 
يستبعد ضباط الشرطة القضائية من معاينة هذه اجلرائم وإثباا فمن حقهم إثباا 
على أن حييلوا حماضر اإلثبات على إدارة الضرائب املختصة دون سواها لتحريك 

  .، وهذا على غرار قانون الضرائب غري املباشرة)1(ى العموميةالدعو
وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية، فإن األشخاص الذين يتمتعون 

  :هم )2(من هذا القانون 15بصفة ضباط الشرطة القضائية، حسب نص املادة 
  .رؤساء االس الشعبية البلدية

  .ضباط الدرك الوطين 
  .حمافظو الشرطة 

  .باط الشرطة ض
  .ذو الرتب يف الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا ثالث سنوات على األقل

  .مفتشو األمن الوطين الذين أمضوا ثالث سنوات على األقل 
إن اجلرائم اليت تكون من الصالحيات الكاملة لضباط الشرطة القضائية، 
للبحث ومعاينة وإثبات ومجع االستدالالت واألدلة هي اجلرائم اليت يتم اكتشافها 

، وكذلك اجلرائم اليت ختص )3(ج. قانون ع 122بتواطئ املوظفني، خاصة املادة 
ت، واليت تنص عليها املواد من تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالما

  .من قانون العقوبات  213إىل  205
من ميكن أن يكون إن البحث عن الغش والتدليس واالحتيال الضرييب 

اليت متارسها اإلدارة اجلبائية على املكلفني ، )الفرع األول ( يف خالل الرقابة 
                                                        

  . 24، ص 1998 ،1املخالفة الضريبية الغش الضرييب، الة القضائية، عدد :  )أحسن(بوسقيعة ـ  )1(
واملعدلة  26/01/1985املؤرخ يف  85/02من قانون اإلجراءات اجلزائية، حسب القانون رقم  15املادة ـ  )2(

، الصادرة يف 41اجلريدة الرمسية، عدد  ،25/07/2015الصادر بتاريخ  15/02باألمر رقم 
وزيادة املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة، وضباط التابعني لألمن  ،29/07/2015

  .العسكري
 20/02/2006املؤرخ يف  06/01من القانون رقم  31من ق ع ج ألغيت ومت تعويضها باملادة  122املادة ـ  )3(

  .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 
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 حقيقمراقبة تصرحيات املكلفني وإجراءات التمن خالل بالضريبة وكذلك 
وإجراء ، )الفرع الثالث ( والتحقيق املعمق ، )الفرع الثاين ( احملاسيب يف 

من خالل الترخيص من ، وكذلك الكشف عن الغش )الفرع الرابع ( املعاينات 
  .)الفرع اخلامس ( يف  طرف رئيس احملكمة أو قاضي مفوض لذلك

 
 

على أساس التصريح من طرف املكلفني  ،يقوم النظام الضرييب اجلزائري
بالضريبة، حيث منح املشرع اجلبائي إلدارة الضرائب حق الرقابة الضريبية للتأكد 

  .من مصداقية التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني 
وتتم عملية الرقابة عن طريق فحص الوثائق واملستندات لألشخاص سواء 

للتأكد من صحتها ومقارنتها مبا هو مصرح به، وأن  ،بيعيني أو معنوينيكانوا ط
  :الرقابة الضريبية بصفة عامة مقسمة إىل نوعني 

  . والرقابة املعمقة الرقابة العامة
  .بة شكلية، والرقابة على الوثائقرقا: الرقابة العامة بدورها مقسمة إىل إن 

  .احملاسيب والتحقيق املعمق التحقيق : والرقابة املعمقة مقسمة إىل 
تتم على مستوى مفتشية الضرائب يف دائرة اختصاص  )1(فالرقابة الشكلية

التابعة ملكان ممارسة النشاط اخلاضع للضريبة، وهي جممل التدخالت اليت دف 
إىل تصحيح األخطاء املادية وتدارك النقائص املرتكبة من طرف املكلفني، 
 باإلضافة إىل التحقق من هوية وعنوان املكلف، وكذلك خمتلف العناصر املتدخلة

  .)2(يف حتديد الوعاء الضرييب

                                                        (1 (ـ   Instruction N° 300, MF/DGI/DOF du 30/05/1995, le Fonctionnement de L'inspection 
des Impots. 

(2 (ـ   COLINE  ( P ) : La Vérification Fiscal Economique, 1979, P 08. 
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دارة الضريبية يف تسيري إن امللف اجلبائي هو أهم الوثائق اليت تعتمد عليها اإل
  .املكلفني ومراقبتهم 

فالرقابة الشكلية هي جمرد تفحص شكلي موع التصرحيات املقدمة من 
  .طرف املكلف دون القيام بأي تصحيح يف األرقام واملبالغ املصرح ا

دارة اجلبائية تقوم بفحص سريع لتصرحيات املكلف، خاصة من حيث فاإل
، ألن )1(الشكل الذي مت به إظهار األرقام املصرح ا دون التأكد من صحتها
، واليت )2(تصحيح األرقام املصرح ا يكون يف مرحلة الرقابة املتعلقة على الوثائق

  .الضريبية نظمةاألسنتطرق إليها الحقا من خالل إجراءات الرقابة ودراسة 
يكون عن طريق الرقابة عن  ،عن الغش واالحتيال والتدليس إن البحث

التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني بالضريبة، وسوف نتطرق إليها حبسب 
نوع النظام الضرييب املعمول به واخلاضع له املكلف، وما هي الواجبات املفروضة 
عليه، واليت يتعني االلتزام ا، ويف حالة العكس يترتب عليه متابعات جبائية 

  .وجزائية 
مخســة  الضريبية املعمول ا يف التشريع اجلبائي اجلزائري هي واألنظمة

  : أنظمة
يف  أو املبسط نظام الربح احلقيقي، و)الفقرة األوىل( يف نظام التقدير اجلزايف 

نظام التصريح املراقب ، و)الفقرة الثالثة (  نظام التقدير اإلداري، و)الفقرة الثانية(
 الفالحي واحليواين والثروة البحرية ة على الدخلنظام الضريبو) الفقرة الرابعة ( 
  ).الفقرة اخلامسة ( 

 
 
 

                                                        (1 (ـ   COLINE  ( P ) : Op Cit ,  P 09 . 
  ) .الرقابة على التصرحيات ( من قانون اإلجراءات اجلبائية  18أنظر املادة ـ  )2(
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للنشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية، حيث  عادة ما خيصص هذا التقدير
يتعني على املكلف بالضريبة واخلاضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة، أن يكتتب 

ا خاصا، حتدد حيويرسل إىل مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط تصر
يه جه، وذلك قبل أول فرباير من كل سنة، كما يتعني علذاإلدارة اجلبائية منو

مسك وتقدمي عند كل طلب من اإلدارة اجلبائية سجال مرقما وموقعا من قبل 
املصاحل اجلبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشتريام املدعمة 

  .بفواتري وغريها من املستندات الثبوتية
ضمن نفس الشروط مسك سجل  ،ويتعني على املكلف زيادة على ذلك

  .مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعام
كما يتعني على املمارس لنشاط تأدية اخلدمات، حيازة دفتر يومي يتم 
ضبطه يوما بيوم، تقيد فيه التفاصيل اخلاصة بإيرادام املهنية، ويتم تقدميه عند 

          .        )1(كل طلب من اإلدارة اجلبائية
الضرائب فإا تلتزم باملقابل بأن ترسل إىل املستغل اخلاضع لنظام  أما إدارة  

الضريبة اجلزافية الوحيدة برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم، تبليغا يتضمن 
  .)2(إشعارا بالتقييم خاصة بكل سنة من سنوات الفترة اجلزافية
را من يوما اعتبا) 30(حيث يتمتع املكلف بالضريبة بأجل مدته ثالثون 

تاريخ تسليم التبليغ، سواء إلرسال قبوله أو إبداء مالحظاته مع تبيان األرقام اليت 
  .ميكن قبوهلا

                                                        
الصادر بتاريخ  06/24من قانون اإلجراءات اجلبائية، والصادر بالقانون رقم  01نصت عليه املادة ـ  )1(

  .منه 41، من خالل املادة 2007املتضمن لقانون املالية لسنة  26/12/2006
الصادر بتاريخ  06/24من قانون اإلجراءات اجلبائية والصادرة بالقانون رقم  02أنظر املادة ـ  )2(

، اجلريدة الرمسية، منه 42من خالل املادة  2007املتضمن لقانون املالية لسنة  26/12/2006
   . 27/12/2006، الصادرة يف 85 عدد
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يف حالة املوافقة، أو عدم اإلجابة يف األجل احملدد تعترب موافقة ضمنية، 
  .م األعمال املبلغ كأساس لفرض الضريبة رقيعتمد جزافيا، 

ويف حالة رفض املكلف بالضريبة املبلغ اجلزايف املبلغ له ائيا، أو إذا رفضت 
اإلدارة اجلبائية االقتراحات املضادة املقدمة هلا من طرف املعين باألمر، ميكن هلذا 

تقدمي باألخري بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب ختفيض الضريبة 
من  101إىل  95ومن  91إىل  71املواد  شكوى قضائية، ضمن الشروط احملددة يف

  .قانون اإلجراءات اجلبائية 
قبل أول  ،كذلك ميكن رفض التقدير اجلزايف من طرف املكلف بالضريبة

أفريل من السنة الثانية لفترة السنتني اليت مت االتفاق عليها من طرف إدارة 
ن خالهلا اليت ميكن م ،أشهر األوىل من نفس السنة) 3(الضرائب خالل ثالث 

  .)1(املكلف بالضريبة وضع حد لنظامه اجلزايف
من  %30إذا تبني أن رقم األعمال لسنة من سنوات الفترة اجلزافية أعلى من 

من  1مكرر 282رقم األعمال احملدد، دون جتاوز احلدود املنصوص عليها يف املادة 
ساس رقم قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، يتم إجراء تسوية على أ

  .)2(األعمال احملقق فعال
ميكن رفض التقدير اجلزايف من طرف اإلدارة اجلبائية، بناء على معلومات 
مؤسسة قانونا، عندما يتجاوز رقم األعمال اخلاص بسنة يف الفترة اجلزافية املبالغ 

يتم و .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 1مكرر 282احملددة يف املادة 
هذه احلالة إجراء تسوية على أساس رقم األعمال احملقق فعليا من طرف يف 

  .)3(املكلف بالضريبة، يتم إخضاع هذا األخري للنظام احلقيقي يف السنة املوالية

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  12أنظر املادة ـ  )1(
  . 26/12/2006املؤرخ يف  06/24، املعدلة بالقانون رقم من قانون اإلجراءات اجلبائية 14أنظر املادة ـ  )2(
  . 26/12/2006املؤرخ يف  06/24من نفس القانون، واملعدلة بالقانون رقم  13أنظر املادة ـ  )3(
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عند انتهاء هذه الفترة، تؤخذ بعني االعتبار الرسوم القابلة للخصم واملربرة 
  .)1(دهاافعليا بفواتري ووثائق مجركية دف إمكانية إستر

ويبطل النظام اجلزايف لألرباح الصناعية والتجارية وللرسوم على رقم 
األعمال عندما يتم حتديد املبلغ على أساس معلومات غري صحيحة، أو عدم 
صحة الوثائق اليت يكون إصدارها أو مسكها مفروضا من طرف القانون، ويتم 

إعداد نظام جزايف جديد أو من هذا القانون،  42تطبيق الشروط احملددة يف املادة 
تقييم جديد، إذا توافرت يف املكلف بالضريبة الشروط املنصوص عليها لالستفادة 

  . )2(من النظام املوافق
 

)( 

ميكن للمكلفني بالضريبة، اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة أن 
خيتاروا اخلضوع للضريبة، حسب النظام املبسط، وهو نظام الربح احلقيقي، وهذا 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 03ما جاء يف نص املادة 
وز ميكن للمكلف بالضريبة، اخلاضع حسب النظام املبسط والذي حيكما 

تجاري أن خيتار لمن القانون ا 10و  09حماسبة موثوقة مطابقة ألحكام املادتني 
  :، وهذا حسب شروط حمددة يف اخلضوع للضريبة حسب نظام الربح احلقيقي

  .أن ميتلك حماسبة لنشاطاته وأعماله وفقا ألحكام القانون التجاري
من السنة األوىل من  غ اإلدارة الضريبية ذا االختيار قبل أول فربايرأن يبلّ

  .مدة اخلضوع 
  .أن يكون االختيار ملدة سنتني واليتم الرجوع فيه خالل هذه املدة 

  . )3(أن يتم حتديد االختيار بكيفية صرحية
                                                        

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية الفقرة الرابعة  13نصت عليها املادة ـ  )1(
  .من نفس القانون  15أنظر املادة ـ  )2(
  الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلبائية  03نصت عليها املادة ـ  )3(
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تجارية، حيث يتعني على املكلف بالضريبة الللمهن غري  هذا النظام خيصص
التقدير اإلداري أن يكتتب ويرسل إىل مفتش الضرائب التابع له واخلاضع لنظام 

مكان تواجد نشاطه قبل أول أبريل من كل سنة تصرحيا منصوصا عليه يف املادة 
األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية، كذلك جيب أن ميسك دفترا يوميا، يرقمه 

فتر اليومي يوميا، إقليميا، وعليه أن يضبط الد مفتشية الضرائب التابع له رئيس
دون بياض أو شطب، يقيد فيه اإليرادات والنفقات املهنية بالتفصيل، وجيب عليه 
أن حيتفظ ذا الدفتر إىل غاية انقضاء السنة الرابعة املوالية اليت سجلت فيها 

  . )1(اإليرادات والنفقات
وباملقابل جيب على اإلدارة الضريبية أن ترسل كل سنة للمكلف بالضريبة 
اخلاضع لنظام التقدير اإلداري للربح غري التجاري تبليغا تبني فيه اإليرادات املهنية 

  .والربح اخلاضع للضريبة
يوما ابتداء من تاريخ استالم هذا ) 30(يتمتع املكلف بالضريبة بأجل ثالثني 

  .التبليغ، سواء إلرسال قبوله أو إلبداء مالحظاته مع تبيان املبلغ الذي ميكنه قبوله
يف حالة املوافقة، أو عدم اإلجابة خالل األجل احملدد، تعترب املوافقة ضمنيا، 

  .يتخذ مبلغ الربح املقدر من طرف اإلدارة كأساس لفرض الضريبة
إذا رفض املكلف بالضريبة التقدير املبلغ له، وإذا رفضت اإلدارة الضريبية 

كن هلذا األخري بعد االقتراحات املضادة املقدمة هلا من طرف املعين باألمر، مي
تقدير تقوم به اإلدارة اجلبائية، أن يطلب ختفيض الضريبة من خالل تقدمي 

  .)2(شكوى قضائية، وفق الشروط احملددة يف جمال اإلجراءات اخلاصة باملنازعات
                                                        

أحكام : من قانون اإلجراءات اجلبائية، يف الباب الثاين حتت عنوان  04نصت على هذا النظام املادة ـ  )1(
  .خاصة باملهن غري التجارية

  .من نفس القانون  05أنظر املادة ـ  )2(
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من قانون الضرائب املباشرة واللتان كانتا ختصان  31، 30مع العلم أن املادة 
 22/12/2001الصادر يف  01/21ألغيتا من خالل القانون نظام التقدير اإلداري قد 

  .)1(واملتعلق بقانون اإلجراءات اجلبائية
 

 

ميكن للمكلف بالضريبة الذي التفوق إيراداته السنوية املبلغ احملدد باملادة 
دج  أن خيتار نظام  200.000، واملقدرة بـ )2(من قانون الضرائب املباشرة 27/01

، إذا كان بإمكانه التصريح الدقيق مببالغ أرباحه الصافية، وتقدمي املراقب التصريح
اإلثباتات مع تصرحيه املرفق بكل املستندات الثبوتية الضرورية، طبقا ألحكام 

  .)3(من قانون الضرائب املباشرة 29و  28املادتني 
فتش الضرائب املختص، كما جيب على املكلف بالضريبة تبليغ اختياره، مل

جيب عليه أن يكتتب قبل أول أبريل من كل فترة سنتني، ويصبح هذا االختيار 
  .)4(خالل هذه الفترة ائيا وال رجعة فيه

                                                        
نظرا لصدور قانون جديد خاص بقانون اإلجراءات اجلبائية والذي يبني هذا النظام من خالل املادتني ـ  )1(

  .من قانون الضرائب املباشرة 31و  30منه ، فكان البد من إلغاء املادتان  05,  04
املتضمن و 24/12/2002الصادر يف  02/11من قانون الضرائب املباشرة قد ألغيت بالقانون  27املادة ـ  )2(

  .25/12/2002، الصادرة يف 86،اجلريدة الرمسية، عدد 2003قانون املالية لسنة 
جيب على املكلفني بالضريبة اخلاضعني لنظام التصريح : " من قانون الضرائب املباشرة تنص  28املادة ـ  )3(

أبريل من كل سنة، تصرحيا خاصا يبينون فيه املبلغ  30املراقب، أن يكتتبوا على األكثر يوم 
  . املضبوط لرحبهم الصايف وتدعيمه لكل وثائق اإلثبات الالزمة 

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إىل اليوم                   
  ".املفتوح املوايل

جيب على املكلفني بالضريبة اخلاضعني لنظام التصريح : " املباشرة تنص من قانون الضرائب  29املادة  ـ     
املراقب أن ميسكوا سجال يوميا مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابعة 

  " .لدائرم، وأن يقيدوا فيه يوما بيوم دون بياض أو شطب إيرادام ونفقام املهنية بالتفصيل
نقضاء إعلى املكلفني بالضريبة ، أن حيتفظوا بالسجالت ، وكل وثائق اإلثبات إىل غاية  وجيب                   

ملغاة  29و  28 ، مع العلم أن املادتني"السنة الرابعة اليت مت فيها قيد اإليرادات والنفقات 
اجلريدة الرمسية، ، 2015 املالية قانون املتضمن 30/12/2014 يف الصادر 14/10 بالقانون رقم

  .31/12/2014 يف الصادرة، 78 عدد
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية الفقرة الثانية  06نصت على هذا النظام املادة ـ  )4(
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من قانون اإلجراءات اجلبائية الفقرة األوىل  06خالل دراستنا للمادة  من
لمكلف بالضريبة أن خيتار نظام التصريح املراقب عندما التفوق ل تسمحواليت 

من  27دج واملذكور يف املادة  200.000إيراداته السنوية املبلغ احملدد واملقدر بـ 
قد ألغيت من طرف املشرع اجلبائي، واملادة ا ومبا أقانون الضرائب املباشرة، 

وبالتايل . حتدد هذه القيمة ؟ السارية املفعول يف قانون اإلجراءات اجلبائية مل
وحتديد  يطرح إشكال قانوين وعملي يف كيفية تقدير اإلدارة اجلبائية هلذا النظام

من قانون اإلجراءات  06املبلغ، وهلذا كان على املشرع تعديل وتتميم املادة 
  .، وهذا لسد هذا الفراغ القانوين دج 200.000اجلبائية وحتديد املبلغ بـ 

 
 

 

حدد املشرع إجراءات حتديد الدخل وحصرها يف القطاع الفالحي 
تعترب إيرادات فالحية، اإليرادات احملققة من حيث  واحليواين والثروة البحرية،

األنشطة الفالحية وتربية املواشي، وتشكل كذلك إيرادات فالحية األرباح الناجتة 
، وبلح البحر، واألرانب واستغالل الفطريات واحملارعن تربية الدواجن والنحل 

  .يف السراديب داخل باطن األرض
لدواجن واألرانب إيرادات فالحية إال غري أنه الميكن أن تعترب أنشطة تربية ا

وكانت التكتسي طابعا ، كانت ممارسة من طرف مزارع يف مزرعة إذا
  . )1(صناعيا

نظام الضريبة على الدخل الفالحي، ختص كل األحكام املتعلقة إن 
إجراءات حتديد الدخل الفالحي الواجب اعتماده  أما عنبالنشاطات الفالحية، 

لى الدخل هو الدخل الصايف الذي يأخذ يف احلسبان إلقرار أساس الضريبة ع
  .األعباء 

                                                        
  .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  35أنظر املادة ـ  )1(
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بعد حتديد مبالغ تكاليف االستغالل القابلة للخصم بصفة جزافية، عن طريق 
االستنتاج، وبناء على تصنيف املنطقة تبعا لقدراا بقرار من الوزير املكلف 

سب طبيعة ، حيدد الدخل الفالحي بالنسبة لكل مستثمرة فالحية ح)1(باملالية
  .املزروعات واملساحات املزروعة أو املردود املتوسط 

وتطبق تعريفات متوسطة على اهلكتار الواحد، أو على الوحدة حسب 
وتتراوح كل تعريفة بني حد أدىن وحد أقصى يتم حتديدها حسب كل  ،احلالة
  .)2(والية

املواشي، فإن نشاط تربية ب املتعلقأما بالنسبة لنظام الضريبة على الدخل 
تكاثر فصائل البقر والغنم على الدخل  ه يكون بتطبيقإجراءات حتديد

واملاعز،وحيدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة ، وقيمتها التجارية 
املتوسطة، اليت تطبق عليها تعريفة تأخذ يف احلسبان التخفيض احملدد مبوجب قرار 

  .)3(من طرف وزير املالية
 ارعلى الدخل بالنسبة ألنشطة تربية الدواجن واحمل بالنسبة لنظام الضريبة

يحدد الدخل حسب العدد فوبلح البحر ومنتوجات استغالل الفطريات، 
يحدد الدخل حسب ف، أما خبصوص نشاطات تريبة النحل، )4(والكميات احملققة
  .توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعاله و، )5(عدد خاليا النخل

د التعريفات فتحدد حسب احلاالت التعريفات املذكورة أما إجراءات حتدي
من هذا القانون على أساس تصنيف املنطقة حسب قدراا أو  09إىل  07يف املواد 

حسب الوحدة، وكذا حسب الوالية أو البلدية أو جمموعة البلديات مبقتضى 
  .)6(قرار من وزير املالية

  .القرار مل يصدر بعد من طرف وزير املالية ـ  )1(                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  07أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  08نصت عليه املادة ـ  )3(
  .الفقرة األوىل من نفس القانون  09أنظر املادة ـ  )4(
  .الفقرة الثانية من نفس القانون  09أنظر املادة ـ  )5(
  .الفقرة األوىل من نفس القانون  10أنظر املادة ـ  )6(
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سنة بالنسبة لإليرادات وجيب إعداد هذا القرار قبل أول مارس من كل 
  . )1(احملققة يف السنة السابقة، وإذا تعذر ذلك ميدد تطبيق آخر التعريفات املعروفة

أما فيما خيص االلتزامات بالتصريح، فيتعني على املكلف بالضريبة سواء 
 ،مستثمر فالحي أو مرىب مواشي أن يكتتب تصرحيا خاصا بإيراداته الفالحية

  .)2(ئب مبكان وجود نشاطه قبل أول أفريل من كل سنةويرسله إىل مفتش الضرا
  :وجيب أن يتضمن هذا التصريح البيانات التالية 

  .املساحة املزروعة حسب نوع املزروعات وعدد النخيل احملصى 
  .البقر والغنم واملاعز والدواجن واألرانب: عدد الرؤوس حسب الفصائل

  .عدد خاليا النحل 
تربية احملار وبلح البحر واستغالل الفطريات يف الكميات احملققة من نشاط 

  .السراديب داخل باطن األرض 
إجراءات الرقابة على الضريبة، فاإلدارة الضريبية، هلا احلق يف يتعلق بفيما 

الرقابة على تصرحيات املكلفني واملكتتبني وامللزمون به يف اآلجال احملددة قانونا، 
ات واألعمال املستعملة لتحديد كل ضريبة حيث تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحي

  .أو حق أو رسم أو إتاوة 
كما ميكنها أن متارس حق الرقابة على املؤسسات واهليئات اليت ليس هلا 

يت تدفع أجورا أو أتعابا، أو مرتبات مهما كانت طبيعتها، لصفة التاجر، وا
لإلدارة اجلبائية بناء على ويتعني على املؤسسات واهليئات املعنية بالرقابة أن تقدم 

  .)3(طلبها الدفاتر والوثائق احملاسبية اليت تتوفر عليها

                                                        
  .الفقرة الثانية من نفس القانون  10أنظر املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  11أنظر املادة ـ  )2(
  .الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية  18نصت عليه املادة ـ  )3(
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ممارسة حق الرقابة على مستوى املؤسسات واملنشآت املعنية خالل  تتم
  .)1(شاطهانساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة 

لرقابة هي إجراء آخر تقوم به اإلدارة الضريبية بعد افالرقابة على الوثائق أما 
التابع هلا نشاط املكلف بالضريبة،حيث  ،الشكلية من طرف مفتشية الضرائب

تطلب إحضار الوثائق والسجالت احملاسبية من طرف املكلف، ليقوم أعوان 
الضرائب بفحص دقيق للتصرحيات ومقارنتها باملعلومات واملعطيات من قبل 

يف إطار حق اإلطالع خمتلف اهليئات واملؤسسات  املتعاملة مع املكلف، وذلك 
  .)2(املخول هلا

يراقب العون برتبة مفتش التصرحيات، ويطلب التوضيحات والتربيرات 
كتابيا، كما ميكنه أن يطلب دراسة الوثائق احملاسبية املتعلقة بالبيانات والعمليات 
واملعطيات موضوع الرقابة، كما يستمع للمعنيني، إذا تبني أن استدعائهم 

  .طلب هؤالء تقدمي توضيحات شفوية ضروري، أو ملا ي
عند رفض املكلف بالضريبة اإلجابة على طلب شفوي، أو عندما 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
صريح النقاط اليت يراها املفتش جيب أن تبني الطلبات الكتابية بشكل 

ضرورية للحصول على التوضيحات وتوجيهها للمكلف لتقدمي إجابته يف مدة 
  .يوما ) 30(الميكن أن تقل عن ثالثني 

ميكن للمفتش أن يصحح التصرحيات، لكن عليه قبل ذلك حتت طائلة 
قيام بطالن إجراءات اإلخضاع الضرييب، أن يرسل إىل املكلف التصحيح املقرر ال

به، على أن يبني له بكل وضوح بالنسبة لكل إعادة تقومي األسباب اليت دعت 
  .إىل ذلك، ومواد قانون الضرائب املطابقة لذلك

                                                        
  .الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلبائية  18نصت عليه املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية وما يليها  45أنظر املادة ـ  )2(
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كما يقوم يف نفس الوقت بدعوة املكلف املعين إىل إرسال موافقته، أو تقدمي 
قبول يوما، ويعد عدم الرد يف هذا األجل مبثابة ) 30(مالحظاته يف أجل ثالثني 

  .)1(ضمين
مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية بالقانون  19ومن خالل تعديل املادة 

، واليت 2018املتضمن قانون املالية لسنة  27/12/2017املؤرخ يف  17/11رقم 
جاءت يف إطار رقابة التصرحيات املتعلقة بكل ضريبة، فإنه الجيوز التحجج 
باملستندات املشكلة للتعسف يف إستعمال القانون لدى اإلدارة اجلبائية، ويف حالة 
نشوب خالف حول أساس التصحيح، يعرض الرتاع على جلنة دراسة التعسف 

اء من إستالم اإلخطار ، مع العلم يف استعمال القانون يف أجل ثالثني يوما إيتد
أن املشرع اجلبائي من خالل القانون املذكور أعاله إستحدث ثالث مواد 

من قانون اإلجراءات  3مكرر  19و  2مكرر  19مكرر ،  19جديدة وهي املواد 
مكرر اليت  19اجلبائية، وهذا لسد الفراغ القانوين الذي كان يف نص املادة 

  .على جلنة دراسة التعسف، وهي غري مشكلة أصالتطرقت إىل عرض الرتاع 
نصت على إنشاء جلنة  2مكرر  19ولكن من خالل إستحداث املادة 

لدراسة حاالت التعسف يف إستعمال القانون اجلبائي لدى املديرية العامة 
  .للضرائب

   . وبالتايل أحسن املشرع التصرف من خالل هذا التعديل
 

                                                        
، 30/12/2008املؤرخ يف  08/21من قانون اإلجراءات اجلبائية، والصادر بالقانون رقم  19أنظر املادة ـ  )1(

، 31/12/2008، الصادرة يف 74، اجلريدة الرمسية، عدد 2009املتضمن لقانون املالية لسنة 
ر .، ج2018املتضمن لقانون املالية لسنة  27/12/2017املؤرخ يف  17/11واملعدلة بالقانون رقم 

  .28/12/2017الصادرة بتاريخ  27العدد 
املؤرخ يف  13/08مكرر إستحدثها املشرع اجلبائي من خالل القانون رقم  19واملادة                    

بتاريخ  الصادرة 68ر العدد .، ج2014املتضمن لقانون املالية لسنة  30/12/2013
31/12/2013.  
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يقصد بالتحقيق احملاسيب جمموعة العمليات اليت دف إىل مراقبة التصرحيات 
اجلبائية املكتتبة من طرف املكلف بالضريبة، وفحص حماسبته مهما كانت طريقة 
حفظها، حىت ولو كانت بطريقة معلوماتية، والتأكد من مدى مطابقتها مع بعض 

  .)1(تهاياملعطيات، حىت يتسىن معرفة مدى مصداق
حيث ميكن ألعوان إدارة الضرائب إجراء حتقيق يف حماسبة املكلفني وإجراء 

   .لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها ةكل التحريات الضروري
ويعين التحقيق يف احملاسبة جمموعة العمليات الرامية إىل مراقبة التصرحيات 

  .طرف املكلفني اجلبائية املكتتبة من
هذا وجيب أن يتم التحقيق يف الدفاتر والوثائق احملاسبية بعني املكان، ما عدا 
يف حالة طلب معاكس من طرف املكلف، يوجه كتابيا وتقبله املصلحة، أو يف 

  .)2(حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف املصلحة
يف احملاسبة الميكن أن يكون، إال من طرف أعوان  إن إجراء التحقيقات

  .اإلدارة الضريبية الذين هلم رتبة مفتش على األقل 
  .حق الرقابة متارسه اإلدارة مهما كان السند املستعمل حلفظ املعلومات 

ومتارس اإلدارة حق الرقابة يف تكوين النتائج احملاسبية أو اجلبائية، يلزم 
احملقق يف حماسبتهم ، عند مسكهملمحاسبة بواسطة أنظمة املكلفون بالضريبة 

اإلعالم اآليل، بوضع بطاقية الكتابات احملاسبية حتت تصرف احملققني، بناء على 
  .)3(طلب خطي يقدمه احملققون

                                                        (1 (ـ   CASIMIR  ( J. P ) : Pour Faire Face a Un Controle Fiscal, Paris , 1998, P 258 . 

املؤرخ يف  12/12، الصادرة بالقانون رقم الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية 20راجع املادة ـ  )2(
  . 2013املتضمن لقانون املالية  16/12/2012

املؤرخ يف  18/18الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية، املعدلة بالقانون رقم  20املادة ـ  )3(
  . 30/12/2018الصادرة يف  79ر العدد .، ج2019املتضمن لقانون املالية  27/12/2018
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أن تتم عملية التحقيق يف عني املكان باستعمال أجهزة اإلعالم كذلك ميكن 
ملصلحة، بناء على طلب صريح من اآليل، وهي ملك للمكلف أو على مستوى ا

املكلف، ويف هذه احلالة جيب على هذا األخري أن يضع حتت تصرف اإلدارة كل 
  .نسخ والدعائم اليت استعملت يف احملاسبة لا

جيب إعالم املكلف مسبقا قبل الشروع يف إجراء أي حتقيق من احملاسبة، 
تقدر زمنية للتحضري ح له مدة نله إشعار بالتحقيق، وميل وذلك عن طريق إرسا

أيام، حتسب من ابتداء من تاريخ استالم اإلشعار، وجيب أن يبني ) 10(عشرة ب
اإلشعار بالتحقيق ألقاب وأمساء ورتب احملققني،وكذلك تاريخ وساعة أول 
تدخل والفترة اليت يتم التحقيق فيها، واحلقوق والرسوم املعنية، وكذلك الوثائق 

ويستطيع املكلف أن يستعني مبستشار من اختياره أثناء الواجب اإلطالع عليها، 
  . )1(إجراء عملية الرقابة

الميكن حتت طائلة البطالن، أن تستغرق مدة التحقيق يف عني املكان فيما 
  :من ثالثة أشهر فيما خيص أقل خيص الدفاتر والوثائق احملاسبة 

وز مليوين مؤسسات تأدية اخلدمات، إذا كان رقم أعماهلا السنوي اليتجا
  .دينار جزائري، بالنسبة لكل سنة مالية

كل املؤسسات األخرى إذا كان رقم أعماهلا السنوي اليتجاوز مليون دينار 
  .جزائري، لكل سنة مالية 

ميدد هذا األجل إىل ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات املذكورة أعاله إذا كان 
دينار جزائري على  رقم أعماهلا السنوي اليفوق مخسة ماليني وعشرة ماليني

  .التوايل، بالنسبة لكل سنة مالية 

مراقبة مفاجئة ترمي إىل املعاينة املادية للعناصر الطبيعية لالستغالل  ثففي احلاالت االستثنائية عند حدوـ  )1(                                                        
أو التأكد من وجود الوثائق احملاسبية وحالتها ، يسلم اإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة عند بداية 

  .  عمليات املراقبة 
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) 9(تجاوز مدة التحقيق بعني املكان تسعة تيف كل احلاالت جيب أن ال
  .)1(أشهر

 
 

إن التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة، هو حتقيق حديث النشأة يف 
اجلزائر، حيث يسعى للبحث عن الغش الضرييب والكشف عن املتهربني من دفع 
الضريبة وحتديد حالتهم املالية احلقيقية مقارنة مبا يصرحون به، ولقد مت إنشاء 

، )2(منه 21جلبائية مبوجب املادة قانون اإلجراءات ا ضمنهذا النوع من التحقيق، 
الذي خيص األشخاص الطبيعيني  ،امتداد طبيعي للتحقيق احملاسيب هراعتبميكن إو

بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل، حيث ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن 
يشرعوا يف التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيني 
بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل، سواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر 

  .ا تكون لديهم التزامات متعلقة ذه الضريبةأم ال، عندم
يتأكد األعوان احملققون من االنسجام احلاصل بني املداخيل املصرح جيب أن 

ا من جهة، والذمة املالية، واحلالة املالية والعناصر املكونة لنمط معيشة أعضاء 
من قانون  98و  06املقر اجلبائي من جهة أخرى، وهذا حسب نص املادتني 

  .)3(لضرائب املباشرةا
                                                        

من القانون  20من خالل املادة  بتسعة أشهر، مث قلصت  سنة كاملةاملدة كانت يف القانون القدمي ـ  )1(
، املتضمن قانون  2013قانون املالية لسنة لاملتضمن  26/12/2012املؤرخ يف  12/12

  .30/12/2012، الصادرة يف 72اإلجراءات اجلبائية، اجلريدة الرمسية، العدد 
واملتعلق  2013املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2012الصادر بتاريخ  12/12من قانون رقم  21املادة ـ  )2(

  .بقانون اإلجراءات اجلبائية
تفرض الضريبة على الدخل اإلمجايل على كل مكلف بالضريبة : " تنص . م.من قانون ض 06املادة ـ  )3(

  ... ".حسب دخله اخلاص، ومداخيل أوالده واألشخاص الذين معه واملعتربين يف كفالته
املتضمن لقانـــون  27/12/2017الصادر يف  17/11م واملعدلة بالقانون رقم .ض.من ق 98املادة  ـ      

   .2018املالية 
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القيام بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة، عندما تظهر  أيضا ميكن
وضعية امللكية، وعناصر منط املعيشة لشخص غري حمصي جبائيا، وجود أنشطة أو 

صة من الضرائب، كما ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة ملمداخيل مت
  .يام بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملةمراقب على األقل فقط الق

قبل القيام بتحقيق معمق يف الوضعية الشاملة لشخص طبيعي البد من  ولكن
إعالم املكلف بذلك مسبقا، من خالل إرسال إشعار بالتحقيق، ومنحه أجال 

  .يوما ابتداء من تاريخ االستالم ) 15(أدىن لتحضري نفسه يقدر بـ مخسة عشر 
موضوع التحقيق، وأن يشري ويذكر يف اإلشعار بالتحقيق، الفترة وجيب أن 

خالل عملية  ،صراحة أن املكلف له احلق يف أن يستعني مبستشار خيتاره هو
ميتد التحقيق املعمق فترة الأن جيب املراقبة، وهذا حتت طائلة البطالن، كما 

  .البطالنتفوق سنة واحدة من تاريخ االستالم باإلشعار، وهذا حتت طائلة 
ميكن أن متدد هذه الفترة بأجل مينح عند االقتضاء للمكلف، وبناء  غري أنه

على طلبه للرد على طلبات التوضيح أو تربير األرصدة ومداخيل األرصدة يف 
يوما وباآلجال الضرورية لإلدارة، ) 30(اخلارج، كما متدد هذه الفترة بالثالثني 

  .بغية احلصول على كشوفات احلساب
   .د املدة املذكورة إىل سنتني يف حالة اكتشاف نشاط خفيومتد

عندما ينتهي العون احملقق من حتديد أسس فرض الضريبة على إثر حتقيق 
معمق للشخص الطبيعي، يتعني على اإلدارة أن تعلم املكلف بالنتائج، وذلك 

  .يف غياب إعادة التقومي برسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستالمحىت 
البد أن يكون اإلشعار  ،إعادة التقومي ألسس الضريبة حالة تقرير يفأما 

ملكلف تقدمي مالحظاته حىت يتمكن ااملخصص لذلك مفصال بقدر كاف ومعلل 
يوما لتبليغ مالحظاته أو ) 40(ملكلف أجل أربعني اح نميو ،أو إعالن قبوله ا

  .قبوهلا، ويعترب عدم الرد خالل هذا األجل مبثابة قبول ضمين 
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كل بقبل انقضاء أجل الرد جيب على العون احملقق أن ميد املكلف 
  .التفسريات الشفوية اليت تفيده حول مضمون التبليغ 

عندما تنتهي اإلدارة اجلبائية من إجراء حتقيق معمق، الجيوز هلا بعد ذلك 
نفس الضريبة، إال إذا كان بالشروع يف حتقيق جديد خاص، بنفس الفترة و

ىل مبعلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق، او قد يكون قد املكلف قد أد
  .استعمل أساليب تدليسية 

يف األخري حتاول اإلدارة اجلبائية االعتماد على جمموعة من الوسائل واآلليات 
الرقابية لتحصيل الضريبة للخزينة العامة ومكافحة الغش أو التدليس الضرييب 

  . )1(ق اجلبائيباعتمادها على الرقابة والتحقي
 

 

هي أحكام خاصة ببعض الضرائب، منها الضرائب غري املباشرة والرسم 
على القيمة املضافة، حيث ميكن ألعوان إدارة الضرائب القيام بكل التحقيقات 

  .)2(املهنية للمكلفني بالضريبةواملعاينات اليت تبدو هلم ضرورية يف احملالت 
 إىلمعاينة احملالت املهنية، الميكن ألعوان إدارة الضرائب الدخول عند 

من أجل القيام  ،حمالت الصناع والصناعيني والتجار املكلفني بالضريبة األخرى
باملعاينات والتحقيقات الضرورية لضمان حق الضريبة، إال خالل النهار ويف 

  :الساعات اآلتية 
مارس ، من الساعة السادسة صباحا، حىت الساعة  31من أول أكتوبر إىل 

  ) .التوقيت الشتوي ( السادسة مساء 

                                                        
(1 (ـ   Circulaire N° 52 ,  MF/DGI , du 22/02/1994,  Intensification du Controle Fiscal . 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 22راجع املادة ـ  )2(
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سبتمرب من الساعة اخلامسة صباحا حىت الثامنة  30من أول أفريل إىل 
  ).التوقيت الصيفي (  )1(مساء

يمكن ألعوان إدارة الضرائب الدخول ليال إىل املصانع، ومعامل فاستثناء 
التقطري، واملؤسسات األخرى اخلاضعة لرقابتهم، عندما تكون هذه املؤسسات 

تجار أن لمفتوحة للجمهور، أو عندما يتبني من تصرحيات الصناعيني وا
  .)2(مؤسسام يف مرحلة النشاط

من فيما خيص بعض األنشطة األخرى، مثال نقل اخلمور، فيجب نقلها 
من قانون  182/04يها يف املادة أصحاب الغالل ، ضمن الشروط املنصوص عل

  .)4("رخص النقل"عن طريق سندات احلركة واملسماة  )3(الضرائب غري املباشرة
يف  ةعلى الصناع  أن يصرحوا لألعوان بنوع السوائل املوجوكذلك جيب 

كل إناء وكميتها، وكذا درجة الكحول أو اخلل فيها، وهذا من خالل 
  .)5(التحقيقات اليت تقوم ا مصلحة الضرائب

عاينة مزارع التبغ، فيتعني على زارعي التبغ أن يكونوا مب عندما يتعلق األمر
مستعدين لتقدمي إيصاالت التصريح اليت هم جمربون على اإلدالء ا، وذلك عند 

  .)6(ب من أعوان إدارة الضرائبكل طل

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 23راجع املادة ـ  )1(

سبتمرب وليس ديسمرب ،  30هناك خطأ مطبعي يف نص املادة يف التوقيت الصيفي إىل غاية                   
  .وهذا يف النسخة العربية، أما يف النسخة الفرنسية فهي صحيحة

  من قانون اإلجراءات اجلبائية 24أنظر املادة ـ  )2(
تعفى من رسم املرور اخلمور اليت ينقلها : " من قانون الضرائب غري املباشرة، تنص  182/04املادة  ـ  )3(

  ". آخر من قبانة ضمن مناطق دائرة غلته والدائرات ااورة  إىلصاحب الغالل من قبو 
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  25راجع املادة ـ  )4(
  .من نفس القانون  29راجع املادة ـ  )5(
  .الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية  30راجع املادة ـ  )6(
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كما يتعني عليهم أن يقودوا أعوان مصلحة الضرائب إىل مزارعهم، وأن 
ما للتبغ على شكل أوراق، كاملتواجد فيها ايدخلوهم إىل مناشرهم وخمازم 

  .)1(طلب منهم هؤالء ذلك
ألعوان إدارة الضرائب طلب اإلستعانة باألعوان البلديني  كذلك يرخص 

ومرافقتهم إىل املزارع، وكذا املناشر واملخازن اليت خيصصها الزراع  إليصاهلم
  .)2(ملستثمرم

ميكن التعرف على املساحات املغروسة بواسطة حبل متري حسب احليز 
غرسات طوال وعرضا تبعا لنظام الغراس ) 10(الذي تشغله على األقل عشر 

  .تقريبا 
وميكن أن يتم إحصاء الغراس عن طريق جمموعات عدد منفرد للصفوف، 
أي عن طريق حساب غراس الصف الوسط يف كل جمموعة، حيث الميكن 
لزارعي التبغ أن يعترضوا على نتائج التقديرات اخلاصة باملساحات وإحصاء 

وا بصفة منتظمة باملساحات وعدد القطع حرصالقطع املغروسة، إذ مل يكونوا قد 
  .)3(املغروسة

اعتراضا إال يف وقت التحقيق من قبل املصلحة،  اليستطيع املزارع أن يقدم
ويف هذه احلالة يعيد األعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق، ولكن يف 
أجزاء أخرى من القطعة إذا كان األمر يتعلق باملساحة، وإذا بقي اخلالف قائما 

مستخدم سام  إىلفتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعهد تقدير املساحة 
  .حيدد بصفة ائية نتائج التقديرات  )4(ئباللضر

                                                        
  .الفقرة الثانية من نفس القانون  30راجع املادة ـ  )1(
  .من نفس القانون  31راجع املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  32راجع املادة ـ  )3(
  . ؟بالضبط ما املقصود مبوظف سام، مل حيدد القانون صفته ورتبتهـ  )4(
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أما فيما خيص معاينة احملالت واملؤسسات اخلاضعة للرسم على رقم 
اضعة للرسم على اخلعمليات القوم بالذي يشخص الفيجب على  ،األعمال

قدم كل املربرات الالزمة لتحديد رقم أعماله، سواء على أن يالقيمة املضافة 
فروعها أو وكالئها إىل أعوان الضرائب املعنيني  مستوى مؤسسته الرئيسية، أو

من اخلاضعني بالنسبة لكل فئة باألمر، وكذا إىل أعوان املصاحل املالية األخرى 
  .للضريبة، مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية

ميكن للموظفني حبضور أو حتت قيادة عون منهم له رتبة مراقب على األقل، 
ى القيمة املضافة، ولدى الغري العاملني حلسام يف لدى املدينني بالرسم عل

احملالت املخصصة لصنع أو إنتاج أو حتويل وكذا ختزين البضائع أو بيعها أو تأدية 
اخلدمات جبميع أنواعها، بكل التحقيقات والتحريات الالزمة لتأسيس وعاء 

  .الضريبة ومراقبتها
ة املادية والدفاتر، ومن وهلذا الغرض ميكن طلب تسليم الفاتورات واحملاسب

أجل ذلك حيق الدخول خالل ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا إىل 
الساعة الثامنة مساء، إىل احملالت ذات االستعمال املهين ووسائل نقل البضائع، 
وكذا محولتها، كما ميكن ألعوان الضرائب طلب تسليم نسخة من املستندات 

  .فر عن وضع فاتورةاملتعلقة بالعمليات اليت تس
دون فيه التحريات واملخالفات، تويتم على إثر كل تدخل حترير حمضر 

وخالل التدخل األول يتم إعالم املكلف عن طريق  .املالحظة، وجرد كل الوثائق
تم حترير حمضر يتسليمه إشعارا بإجراء التحقيق، ويف حالة غياب املكلف أو ممثله 

  .)1(يف احملضر بذلك، وإن رفض اإلمضاء يذكر ذلك

                                                        
ة ـــواملتضمن قانون املالي 15/07/2006املؤرخ يف  06/04من األمر رقم  33نصت عليها املادة ـ  )1(

، 47، املتعلق بقانون اإلجراءات اجلبائية، اجلريدة الرمسية، عدد 2006التكميلي لسنة 
  .19/07/2006الصادر يف 
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كما يؤدي اإلخالل بقواعد الفوترة، املالحظة أثناء ممارسة احلق يف التحقيق 
                         .       )1(نفس القانونمن  65إىل تطبيق العقوبات اجلبائية احملددة يف املادة 

 
 

 

هذه األحكام ختص الضرائب املباشرة والرسوم على رقم األعمال ، حيث 
د قرائن تدل على ممارسات وأنه من أجل ممارسة حقها يف الرقابة، وعند وج

من  35تدليسية، ميكن لإلدارة اجلبائية أن ترخص ضمن الشروط املبينة يف املادة 
الذين هلم على األقل رتبة مفتش، واملؤهلني قانونا القيام  ،هذا القانون ألعواا

كل على بإجراء املعاينة يف كل احملالت قصد البحث واحلصول واحلجز 
املستندات والوثائق والدعائم أو العناصر املادية اليت من شأا أن تربر التصرفات 

كن الترخيص والمي .)2(لص من الوعاء واملراقبة ودفع الضريبةماهلادفة إىل الت
بإجراء حق املعاينة إال بأمر من رئيس احملكمة املختص إقليميا أو قاض يفوضه 

  .هذا األخري 
جيب أن يكون طلب الترخيص املقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول 

على كل البيانات اليت هي يف حوزة  مؤسسا وأن حيتوي اإلدارة اجلبائية املؤهل
  :عاينة وتبني على وجه اخلصوص ما يأيت اإلدارة ، حبيث تربر ا امل

  .ملعنوي املعين باملعاينة اتعريف الشخص الطبيعي أو 
  .عنوان األماكن اليت ستتم معاينتها 

العناصر الفعلية والقانونية اليت يفترض منها وجود ممارسات تدليسية واليت 
  .يتم الكشف عن دليل عنها 

، 36اجلريدة الرمسية عدد  2003لقانون املالية لسنة  24/12/2002املؤرخ يف  02/11القانون رقم ـ  )1(                                                        
  . 25/12/2002الصادرة يف 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  34أنظر املادة ـ  )2(
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  .ورتبهم وصفام  أمساء األعوان املكلفني بعمليات املعاينة
تتم املعاينة وحجز الوثائق واألمالك اليت تشكل أدلة على وجود طرق 

  .تدليسية حتت سلطة القاضي ورقابته 
وهلذا الغرض، يقوم وكيل اجلمهورية بتعيني ضابط من الشرطة القضائية، 

  .ويعطي كل التعليمات لألعوان الذين يشاركون يف هذه العملية 
يرخص بإجراء املعاينة، يف عني املكان، وحني إجرائها،  الذي )1(يبلغ األمر

إىل الشخص املعني أو ممثله، أو إىل أي شاغل لألماكن الذي يستلم نسخة مقابل 
  .إشعار باالستالم أو إمضاء على احملضر 

  .يعترب أن التبليغ قد مت بتاريخ االستالم املبني على اإلشعار 
ممثله عن األماكن يبلغ األمر برسالة يف حالة غياب الشخص املعين أو و

ى عليها مع إشعار باالستالم، بعد إجراء املعاينة واليت يستلم نسخة مقابل صمو
  .إشعار باالستالم 

عن األماكن، يطلب ضابط األشخاص املذكورين سابقا يف حالة غياب 
 الشرطة القضائية هلذا الغرض، شاهدين اثنني خارج تعداد املستخدمني التابعني
لسلطته أو سلطة اإلدارة اجلبائية، ويف حالة استحالة طلب شاهدين، يقوم ضابط 

  .الشرطة القضائية باالستعانة مبحضر قضائي 
الميكن أن تتم عمليات املعاينة قبل الساعة السادسة صباحا، والبعد الساعة 

شاغل أي الثامنة مساء، وجيب أن تتم حبضور الشخص املعين أو ممثله أو 
  . )2(لألماكن

                                                        
  .حتديد طبيعة األمر هل هو قضائي أم إداري ؟ جيب ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  37راجع املادة ـ  )2(
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يتم بعد االنتهاء من املعاينة حترير حمضر يدون يف مجيع جمريات العمليات 
  :واملعاينات املسجلة، ويتضمن هذا احملضر على وجه اخلصوص ما يلي 

  .تعريف األشخاص الذين أجروا عمليات املعاينة 
تعريف األشخاص الذين حضروا عملية إجراء املعاينة وصفام، املعين أو 

  ...كل شاغر آخر ، الشهود ممثله أو 
  .تاريخ وساعة التدخل

  .جرد املستندات واألشياء والوثائق احملجوزة 
وإذا كانت عملية اجلرد يف عني املكان تعترضها صعوبات، يتم تشميع 

  .املستندات والوثائق احملجوزة
له بإمكانه املشاركة يف فتح األختام حبضور ثيتعني تبليغ شاغر األماكن أو مم

من الشرطة القضائية، الذي يتم يف األماكن اإلدارية أو تلك اخلاصة ضابط 
  .مبحافظة الشرطة بالدائرة اليت تتبع هلا أماكن املعاينات 

من حمضر اجلرد إىل املعين ، وترسل النسخة األصلية من احملضر  تسلم نسخة
  .إىل القاضي الذي رخص املعاينة 

) 6(حملجوزة للمكلف يف أجل ستة جيب أن ترد الوثائق واألوراق واألشياء ا
  .)1(أشهر من تاريخ تسليم احملضر

  .)2(ينهيلزم ضابط الشرطة القضائية وأعوان اإلدارة اجلبائية بكتمان السر امل
 

 

العمومية، لكي حتافظ اإلدارة اجلبائية على األموال العامة، وموارد اخلزينة 
  .تقوم مبتابعة املتهربني من دفع الضرائب والرسوم املفروضة عليهم

                                                        
، 2007املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2006الصادر بتاريخ  06/24من القانون رقم  38راجع املادة ـ  )1(

   . 27/12/2006، الصادرة يف 85واخلاص بقانون اإلجراءات اجلبائية، اجلريدة الرمسية، عدد 
  .من قانون العقوبات اجلزائري  301بقا للمادة طحتت طائلة املتابعة اجلزائية، ـ  )2(
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الوصول إىل هذا اهلدف، أي كشف الغش أو التدليس الضرييب من  إن
طريق اإلطالع على يكون عن طرف أعوان اإلدارة اجلبائية أو املالية بصفة عامة، 

لدى اهليئات العمومية واإلدارات أو اهليئات املالية أو لدى الغري  ةالوثائق املوجود
أو اموعات احمللية واملؤسسات اخلاصة ، وكذلك على مستوى هيئات الضمان 

  .االجتماعي
حيث أن املبدأ العام هو السماح حلق اإلطالع ألعوان اإلدارة اجلبائية قصد 

  .)1(واملعلوماتتأسيس وعاء الضريبة، بتصفح الوثائق 
ت واإلدارات اذا سوف نتعرض للوسائل املتاحة لدى هاته اهليئهل

، وميكن أن سواء العامة أو اخلاصة للكشف عن الغش الضرييب املؤسساتو
يكون ذلك من خالل الوثائق املوجودة لدى اإلدارات واهليئات العمومية 

لدى اهليئات املالية ، أو من خالل الوثائق املوجود )الفرع األول ( واملؤسسات 
، أو من خالل الوثائق املوجودة )الفرع الثاين ( واملكلفني اآلخرين بالضريبة 

  . )الفرع الثالث ( لدى الغري 
 

 
 

ة، ـــوالبلديات واملؤسسات اخلاص الميكن إلدارات الدولة والواليات
واملؤسسات اخلاضعة لرقابة الدولة أيا كان نوعها، أن حتتج بالسر املهين أمام 

املالية الذين يطلبون منها اإلطالع على وثائق املصلحة اليت توجد  أعوان اإلدارة
يف حوزم، غري أن املعلومات الفردية ذات الطابع االقتصادي أو املايل احملصل 

واملتضمن حتديد مدة وكيفيات إجراء  )2(ليها أثناء التحقيقات اإلحصائيةع
اإلحصاء العام للسكان يف جمموع التراب الوطين، الميكن استعماهلا ألغراض 

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  45نصت على هذا املبدأ املادة ـ  )1(
، الصادرة يف 101، اجلريدة الرمسية، عدد 02/12/1965املؤرخ يف  65/297جتري مبوجب األمر رقم ـ  )2(

10/12/1965.  
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 املراقبة اجلبائية، إن اإلدارات احلائزة هلذا النوع من املعلومات ليست ملزمة
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 45مادة بتسليم الوثائق طبقا لل

حيث يثار التساؤل هنا، حول طبيعة هذه اإلدارة اليت تقوم بعملية اإلحصاء 
خاصة أن املادة املذكورة سابقا نصت على . تابعة للدولة أم ال ؟إذ ما كانت 

امض، وكذلك املغزى غ كل إدارات الدولة، وبالتايل يبقى استثناء هذه اإلدارة
صة أن مجع املعلومات واإلحصائيات اليت توضع يف متناول من وراء ذلك وخا

  .)1(محاية أموال الدولة واالقتصاد الوطينتكون من أجل  اإلدارة اجلبائية
يتعني على هيئات الضمان االجتماعي أن توايف سنويا يف نفس السياق و

إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبيب أو طبيب أسنان، أو قابلة أو 
يبني فيه رقم تسجيل املؤمن هلم والشهر الذي دفعت فيه األتعاب مساعد طيب 

واملبلغ اإلمجايل هلذه األتعاب كما هي واردة يف أوراق العالج، وكذا مقدار 
  .املبلغ املسدد من قبل اهليئة املعنية إىل املؤمن له 

ل ـــقب ةجيب أن ترسل الكشوف اليت تعد على نفقة اهليئات املذكور
ن ــكل سنة إىل مدير الضرائب بالوالية قبل أول أبريل ممن ديسمرب  31

  . )2(السنة املوالية
ولو اإلدارات والواليات والبلديات واهليئات بصفة شخصية ؤويتحمل مس

يت هي حبوزم وتسري عليهم يف لا املالية عند رفضهم تقدمي الوثائق مسؤوليتهم
واخلاصة بالعقوبات من نفس القانون  63، 62هذه احلالة أحكام املادتني 

 حالة رفض منح حق اإلطالع، ويعاقب بالغرامة اجلبائية من يفعليها  املنصوص
  .دج 50.000إىل  5000

                                                        
  . 141، ص املرجع السابق: ) السبيت(فارس ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  46أنظر املادة ـ  )2(



  

143 
 

أدىن عن كل  ددج كح 100ادة على هذه املخالفة تطبق تلجئة قدرها يوز
النطق ا من طرف احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف القضايا  تأخري، ويتم
  .)1(اإلستعجالية

 
 

 

 جيب على املؤسسات والشركات واملؤمنني، وشركات التأمني، ومقاويل
النقل، وكل اخلاضعني اآلخرين ملراقبة اإلدارة اجلبائية، أن يطلعوا أعوان اإلدارة، 
سواء يف املقر الرئيسي أو يف الفروع والوكاالت، على عقود التأمني، وكذلك 
دفاترهم وسجالم وسندام وأوراق اإليرادات والنفقات واحملاسبة، حىت يتأكد 

  .)2(بائيةهؤالء األعوان من تنفيذ األحكام اجل
ني والقائمني بإدارة األموال، وغريهم من ييتعني كذلك على مجيع املصرف

التجار الذين تتمثل مهنتهم يف دفع إيرادات عن قيم منقولة، وكذا مجيع التجار، 
رضها، واخلاضعني حلق اإلطالع من قبل أعوان غومجيع الشركات أيا كان 

الضرائب الذين هلم رتبة مراقب التسجيل أن يقدموا عند كل طلب من أعوان 
على األقل، الدفاتر اليت نص على مسكها القانون التجاري، وكذلك مجيع 

  . )3(الدفاتر واإليرادات والنفقات
كما يتعني على اموعات اليت تدفع إيرادات على القيم املنقولة أن ترفق 

ما هي تصرحيها السنوي بكشف امسي حلصص األرباح وتوزيعها أو املرتبات ك

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  63و  62 املادتنيراجع ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  52أنظر املادة ـ  )2(
  .من نفس القانون  53أنظر املادة ـ  )3(
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، وكذا النسخ املطابقة ألصل )1(من قانون الضرائب املباشرة 179حمددة يف املادة 
اجلمعيات العامة وعروض احلال ومستخرجات مداوالت جمالس اإلدارة  حماضر

  .)2(أو جمالس املسامهني
على اهليئات املالية املعتمدة، أن متسك سجال خاصا موقعا  أيضا جيب

ومرقما، تسجل فيه يوما بعد يوم، دون ترك بياض وال قفز على السطر كل 
عملية دفع أو تداول أية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة أجنبية خاضعة للضريبة، 

  .وكذلك كل عملية خاصة بدفع الفوائد اخلاضعة للضريبة
يمتد حق اإلطالع إىل دفاتر حتويل األسهم فلشركات، أما بالنسبة ل

  .)3(ةواملستندات، وكذا إىل اجلمعيات العام
 

 

على كل شخص أو شركة تقوم بعملية الوساطة، من أجل شراء أو  يتحتم
بيع عقارات، أو حمالت جتارية، أو تشتري بصفة اعتيادية بامسها نفس املمتلكات 
اليت تصبح مالكة هلا إلعادة بيعها، أن تتقيد فيما خيص ممارسة أعوان إدارة 

ذا حتت طائلة من هذا القانون، وه 58التسجيل حلق اإلطالع، بأحكام املادة 
  .)4(من هذا القانون 63، 62 تنيتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف املاد

دج كحد  100ويترتب على هذه املخالفة أيضا زيادة بتطبيق تلجئة قدرها 
ثبات الرفض، أدىن عن كل يوم تأخري يبدأ سرياا من تاريخ احملضر احملرر إل

وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر املعين، 
                                                        

الميكن ألي شخص أو شركة أو مجاعة تتمثل مهنتهم : " من قانون الضرائب املباشرة تنص  179املادة ـ  )1(
يف مجع فوائد أو أرباح مداخيل أو غريها من احلواصل املتأتية من القيم العقارية، أو تتناول 
بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا ذا الصدد بأي دفع، أو يفتحوا أي 

  ". طالبة من صاحب الطلب إثبات هويته، وتبيان مقره احلقيقي حساب دون امل
   .من قانون اإلجراءات اجلبائية  54أنظر املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 56،  55املواد أنظر ـ  )3(
  .من نفس القانون  58أنظر املادة ـ  )4(
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تثبت أن إدارة الضرائب قد متكنت من احلصول على حق اإلطالع على الوثائق 
  .املعنية

ممارسة السلطات املخولة ألعوان التسجيل، اجتاه شركات كذلك ميكن 
عنويني الذين ميارسون مهنة التجارة األسهم، على كل األشخاص الطبيعيني أو امل

املصرفية أو مرتبطة ذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب املترتبة على هؤالء أو 
  . على الغري 

نفس األمر بالنسبة للشركات اجلزائرية أو األجنبية، مهما كان  يسري
  .كل املوظفني العموميني املكلفني بتحرير العقود أو تبليغها انوعها، وكذ
احلصول على من اإلطالع ألعوان اإلدارة الضريبية كذلك حق يسمح 

، قصد تأسيس وعاء الضريبة )1(املعلومات والوثائق،مهما كانت وسيلة حفظها
  . )2(ومراقبتها

 
 

تبدأ عملية اكتشاف اجلرائم الضريبية بشكوى أو بالغ، سواء من شخص 
وتكون تلك الشكوى أو ذلك البالغ النواة اليت تتجمع حوهلا  معلوم أو جمهول،

  .)3(باقي املعلومات  الضريبية، فالشكوى تعد النواة األوىل ملرحلة اإلستدالل
مصلحة الضرائب من قبل  إىلأما البالغ فيقصد به البيانات احملددة، اليت ترد 

  .يبجهة حكومية، تلتزم باإلبالغ قانونا عن واقعة التهرب الضري

                                                        
جيب االحتفاظ بالدفاتر املنصوص عليها سواء يف : " من قانون اإلجراءات اجلبائية تنص  64املادة ـ  )1(

التشريع اجلبائي أو يف القانون التجاري، والوثائق احملاسبية، وكذا الوثائق الثبوتية، السيما 
فواتري الشراء اليت ميارس عليها حق املراقبة واإلطالع والتحقيق، ألجل مدته عشر سنوات 

  ... ". من القانون التجاري  12صوص عليها يف املادة املن
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  59أنظر املادة ـ  )2(
  . 135، ص املرجع السابق:  )حممدحممد حامد (عطا ـ  )3(
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ومرحلة االستدالل متر بعدة خطوات، وهي مجع التحريات مث إعداد 
  .املذكرات مث الفحص والتقدير 

املصري أعضاء الضبط القضائي بصفة عامة القيام مبهمة  لقد أَوكَلَ املشرع
واجبات  عليهامعينة لتحقيق هدف معني، ولذلك أمده بسلطات معينة وفرض 

إجراءات االستدالل أو إجراءات تعلق األمر بمعينة، يتعني عليهم القيام ا، سواء 
  .التحقيق

حيث أن االستدالالت هي مرحلة سابقة عن حتريك الدعوى اجلنائية، 
وتقوم على مجع املعلومات عن اجلرمية ومرتكبيها، لتسهيل مهمة التحقيق 

من  29، 24، 21اإلبتدائي واحملاكمة، وقد بني املشرع هذه اإلجراءات يف املواد 
ات مأمور قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، حيث حيدد القانون اختصاص

الضبط القضائي، وهي البحث عن اجلرائم ومرتكبيها، ومجع االستدالالت اليت 
تلزم التحقيق والدعوى، وكذلك قبول التبليغات والشكاوى اليت ترد إليهم بشأن 

ىل النيابة العامة، وأوجب على مرؤوسيهم احلصول إلتبعث بعد ذلك اجلرائم 
حتقيق الوقائع اليت تبلغ إليهم، وإثبات على اإليضاحات وإجراء املعاينات لتسهيل 

مجيع اإلجراءات اليت يقوم ا مأمور الضبط القضائي يف حماضر موقع عليها 
  .)1(ممنه

كما  ـعدم االنسجام بفيه أما التشريع اجلزائري فقد متيزت القوانني اجلبائية 
، حيث )2(حتديد األشخاص املؤهلني إلثبات اجلرائم الضريبية عند ـ أشرناسبق و

 حترير ضرورةألشخاص املؤهلني إلثبات الغش الضرييب ااملشرع اجلبائي  ألزم
  .)3(حمضر إثبات املخالفة

                                                        
  . 208ص  ،  املرجع السابق،1القانون اجلنائي الضرييب، ج:   )حسين(اجلندي ـ  )1(
  .الفصل الثاين، واملخصص ملعاينة اجلرائم الضريبية راجع املبحث األول من ـ  )2(
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  505راجع املادة ـ  )3(
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أضفى املشرع القوة الثبوتية على احملاضر اليت حتررها اإلدارة اجلبائية  وبالتايل
واملالية ووجوب إتباع اإلجراءات املنصوص عليها سواء يف قانون اإلجراءات 

  .يف القوانني الضريبية األخرى اجلبائية أو
إذن الميكن تقدمي شكوى ما مل يكن هناك إثبات للجرمية، مبوجب حماضر 
مدعمة بالوثائق واجلداول، فتحريك الشكوى من اختصاص اإلدارة اجلبائية دون 

سوف ذه املعطيات هلرا ااعتبسواها، ألا مرتبطة ارتباطا وثيقا ذه احملاضر، و
ات يف ــ، وإىل تقدير وسائل اإلثب) املطلب األول ( اإلثبات يفنتطرق لوسائل 

  . ) املطلب الثاين( 
 

 

 )1(جند أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة لوسائل اإلثبات يف القانون العام
مدى  معرفةمن خالل تقديره لألدلة املقدمة أمامه حسب كل دليل، وبالتايل 

توافر هذه السلطة التقديرية بالنسبة للمحاضر املخصصة للمادة اجلبائية، وخاصة 
احملاضر احملررة من طرف أعوان اإلدارة الضريبية واملالية وفقا للقوانني اجلبائية 
املختلفة أو القانون اإلجرائي، وهو قانون اإلجراءات اجلبائية، حيث عادة يتم 

نتناوهلا يف س اليت، بواسطة احملاضر الضريبية ،يلتنيإثبات اجلرائم الضريبية بوس
  . ) الفرع الثاين( يف  نتطرق إليها وسائل وطرق إثبات أخرىو ،)الفرع األول(

 
 

لقد تطرقت خمتلف التشريعات إىل مسألة اإلثبات عن طريق احملاضر 
نص يقرر إلزام موظف فيه  يوجدال  ،لتشريع املصريالضريبية، فمثال جند ضمن ا

الضرائب ممن هلم صفة الضبطية القضائية بتحرير حمضر باإلجراءات مصلحة 
                                                        

  . اجلزائري وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية 212املادة ـ  )1(
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ولكن  ،الضريبية وما تفرع عنها من إجراءات جنائية اليت باشرها هذا املوظف
ارى العادي لألمور يلزم مأمور الضرائب بوجوب إثبات كل هذه اإلجراءات 

ضر يوقع عليه، وتوقيع املمول والشهود إن وجدوا، حيث يستند مأمور يف حم
  .)1(املصري من قانون اإلجراءات اجلنائية 24الضرائب بتحرير احملضر إىل املادة 

واحلكمة من حترير احملضر هو إثبات احلالة ومجع املعلومات كتابة ولذلك 
القانوين على إثبات ما يتلقاه مأمور الضرائب من أقوال أو يدرجه  هيقتصر أثر

من أجل احملافظة على املعلومات والقرائن املتوافرة يف  ،من بيانات أو مالحظات
  .الدعوى

يوجد سبب آخر يربر ضرورة حترير احملضر، هو طبيعة عمل مأمور 
ة باملمول ويلزم أن الضرائب، فعمله يتصل بالدفاتر واملستندات واحملررات اخلاص

يثبت املأمور فحصه مللفات املمولني وانتقاله إىل مقر عملهم أو اإلطالع على 
  .هذه احملررات ودخوله إىل املقار

ملا حيمله من له أمهية كبرية كما أن ما أثبته مأمور الضرائب يف حمضره 
 بيانات ومعلومات ميكن االستناد إليها يف االستدالل على وقوع جرمية من

  .)2(اجلرائم الضريبية أو غريها
  .مدى اإللزام بتحرير احملضر؟ما حيث السؤال الذي ميكن طرحه هو 

ميكننا القول كقاعدة عامة أن قيام موظف  ،لإلجابة على هذا السؤال
الضبطية القضائية بتحرير حمضر يثبت فيه  فةمصلحة الضرائب من هلم ص

هو من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن  ،املعلومات والبيانات اليت توصل إليها
  .هتسري

                                                        
يثبت مأمور الضبط القضائي مجيع اإلجراءات اليت : " من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص  24املادة ـ  )1(

  " .يقوم ا يف حمضر ويوقع عليه منه ومن الشهود الذين مسعوا واخلرباء الذين استعان م 
  . 231ص   املرجع السابق،:  )حسين(اجلندي ـ  )2(
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وقد يقال أن إثبات هذه املعلومات أو القرائن ليس متوقفا على حترير حمضر 
ا، إذ جيوز هلذا املوظف أن يشهد مبا قام به أو مبا توصل إليه من معلومات أو 

هذا  بيانات حتصل عليها أثناء مباشرة مهمته وبناءا عليه ال يترتب على عدم حترير
  .)1(احملضر أي بطالن

ن كان ميكن األخذ به بالنسبة ملأمور الضبط القضائي إولكن هذا القول، 
العادي، فإنه ال يصلح يف جمال االستدالالت على اجلرائم الضريبية وإال اعتربنا 
موظف الضرائب جمرد شاهد على واقعة أو مبلغ عنها، وهو يف احلالتني يكتفي 

غري أن طبيعة املسائل تكون خمتلفة، فهي تقوم على  ،باإلدالء بأقوال شفوية
وال الشفوية، وإمنا قاالطالع وفحصها وإجراء عمليات حسابية وفنية ال تكفي األ

يلزم بتحرير احملضر لالستناد إليه يف القضايا الضريبية، كما أن قيام املوظف 
في، وله الضرييب املختص بتحرير حمضر باإلجراءات اليت باشرها هو واجب وظي

أثره يف اإلثبات، ويصح حملكمة املوضوع االستناد إليه، فإنه يلزم حترير حمضر 
  .)2(مستوف كل الشروط اليت يتطلبها القانون

يلزم مأمور الضرائب بإعداد حمضر أعمال مفصل بوقائع اإلطالع على 
فإن مضمون احملضر هي  ،األوراق واملستندات دون أن حيدد نتائج هذا اإلطالع

ئع اإلطالع واألوراق واملستندات اليت فحصها وتناوهلا وإال يعترب كأنه مل وقا
  .ملزم بتحرير حماضر بصفته حائزا لصفة الضبطية القضائية هيطلع قانونا ألن

أما يف التشريع اجلزائري فإن الكشف عن اجلرائم الضريبة يتم بوجه عام  
ة أعوان اإلدارة الضريبية عن طريق املعاينات والتحقيقات احملاسبية وذلك بواسط

  .واهلدف من ذلك هو إجراء حجوز  و معاينات مادية ،واملالية
وبالتايل يتعني على األعوان الذي عاينوا وقاموا بإجراءات احلجز الكتشاف 
وإثبات اجلرمية الضريبية، والوسيلة املستخدمة هي حترير حمضر يسرد فيه جمريات 

                                                        
  . 231املرجع السابق ، ص :  )اجلندي(حسين ، راجع 1949أحكام النقض املصري ـ  )1(
 ر،ــ، مص)دون دار نشر( ،1986 شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص: ) عمر السعيد(رمضان ـ  )2(

  .221ص 
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ة ــا حسب خمتلف النصوص القانونيوهذ، العمليات واملعاينات املسجلة
، من قانون اإلجراءات اجلبائية 38املوجودة يف القوانني الضريبية ومنها املادة 

وما يليها من قانون  505 ةواملاد ،وما يليها من نفس القانون 145 ةوكذلك املاد
  .الضرائب غري املباشرة

ة ــاإلدارة املاليويقصد باحملاضر الضريبية األوراق اليت حيررها أعوان 
ة ــبصفة عامة واملؤهلني لذلك إلثبات ما يتوصلون إليه من جرائم ضريبي

وقد وصفت هذه احملاضر بأا شهادة صامتة مثبتة  ،وظروفها وأدلتها ومرتكبيها
  .)1(يف ورقة

اإلجراءات اجلبائية واليت حددت من خالهلا من قانون  38نصت املادة  حيث
  .)2(اليت جيب توفرها يف حمضر املعاينةالشكليات األساسية 

تم إثر انتهاء املعاينة حترير حمضر يسرد فيه جمريات العمليات وتدون يحيث 
فيه املعاينات املسجلة فقط دون حتديد النتائج املتوصل إليها ويتضمن هذا احملضر 

  :على الشكليات التالية على وجه اخلصوص
 .)3(عاينةتعريف األشخاص الذين أجروا عمليات امل

تعريف األشخاص الذين حضروا عملية إجراء املعاينة وصفام املعين باألمر 
 .أو كل شاغل آخر، الشهود املختارون ثلهأو مم

 .تاريخ وساعة التدخل
  .جرد املستندات و األشياء والوثائق احملجوزة

يتم تشميع  ،يف عني املكان صعوباتوعملية اجلرد  إعترضأما إذا 
  .املستندات والوثائق احملجوزة

                                                        
املنازعات اجلمركية يف ضوء الفقه واجتهاد القضاء  اجلديد يف قانون اجلمارك، :  )أحسن(بوسقيعة ـ  )1(

  . 161، ص 1998 دار احلكمة ، اجلزائر،
واملتضمن  2007املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2006الصادر يف  06/24من القانون رقم  38املادة ـ  )2(

  .قانون اإلجراءات اجلبائية 
من قانون اإلجراءات اجلبائية، واليت حتدد القيام بإجراء املعاينة لألعوان الذين هلم على  34راجع املادة ـ  )3(

  .األقل رتبة مفتش واملؤهلني قانونا 
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يتعني تبليغ شاغل األماكن أو ممثله بأنه بإمكانه املشاركة يف فتح األختام و 
وذلك حبضور ضابط من الشرطة القضائية، الذي يتم يف األماكن اإلدارية أو 

  .تلك اخلاصة مبحافظة الشرطة بالدائرة اليت تتبع هلا أماكن املعاينات
شاغل األماكن أو ممثله وترسل  ومن حمضر اجلرد إىل املعين أ تسلم نسخة

  .)1(النسخ األصلية للمحضر إىل القاضي الذي رخص باملعاينة
جيب أن ترد األوراق والوثائق واألشياء احملجوزة للمكلف بالضريبة املعين يف 

أشهر من تاريخ تسليم حمضر اجلرد للمعين أو شاغل األماكن أو ) 06(أجل ستة 
  .ممثله

جيب أن يكتم السر املهين من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوان اإلدارة 
  .ج.ع.ق 301حتت طائلة املتابعة اجلزائية طبقا للمادة  )2(اجلبائية
تتم عملية مباشرة املتابعات على يد أعوان اإلدارة املعتمدين قانونا أو و

جز التنفيذي إىل احملضرين القضائيني، كما ميكن أن تستند فيما خيص احل
، وتتم املتابعات حبكم القوة التنفيذية املمنوحة للجداول من طرف ناحملضري

قت للمحل املهين ؤ الغلق امليفالوزير املكلف باملالية، وتتمثل اإلجراءات التنفيذية 
ا إلزاميا إخطار ميكن مواحلجز والبيع، غري أن الغلق واحلجز جيب أن يسبقه

  .)3(ن تاريخ استحقاق الضريبةتبليغه بعد يوم كامل م
حيث يتخذ قرار الغلق املؤقت من طرف املدير املكلف باملؤسسات الكربى 

وهذا بناء على تقرير يقدمه ، )4(واملدير الوالئي، كل حسب جمال اختصاصه
ويبلغ قرار الغلق ، أشهر) 06(احملاسب املتابع وال ميكن أن يتجاوز مدة الغلق ستة 

  .املوكل قانونا أو احملضر القضائي من طرف عون املتابعة
الترخيص إلجراء املعاينة اليكون إال بأمر من رئيس " من قانون اإلجراءات اجلبائية،  35راجع املادة ـ  )1(                                                        

  ".احملكمة املختص أو قاضي مفوض 
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  65نصت عليها املادة ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  145نصت عليها املادة ـ  )3(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  76راجع املادة ـ  )4(
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الضريبة أو مل يكتتب سجال لالستحقاقات يوافق بمل يسدد املكلف  وإذا
ابتداء من تاريخ التبليغ،  مأيا )10(عليه قابض الضرائب صراحة، وذلك يف أجل 
  .يقوم احملضر القضائي والعون بتنفيذ قرار الغلق

قت أن يطعن يف القرار من املؤ الضريبة املعين بإجراء الغلقميكن للمكلف ب
ع اليد، وذلك بتحريره لعريضة يقدمها إىل رئيس احملكمة اإلدارية فأجل ر

املختصة إقليميا الذي يفصل يف القضية بصفة استعجاليه بعد مساع اإلدارة اجلبائية 
  .أو استدعائها قانونا

  .)1(ال يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق املؤقت
ض بتنفذ عن طريق البيع فالبد من رخصة متنح لقاوإذا كانت املتابعات 
وهذا بعد أخذ ، )2(أي سلطة أخرى تقوم مقامه والضرائب من طرف الوايل أ

   .رأي املدير املكلف باملؤسسات الكربى أو مدير الضرائب بالوالية
ويف حالة عدم احلصول على الترخيص من طرف الوايل يف أجل ثالثني 

الطلب، ميكن للمدير املكلف باملؤسسات الكربى أو  يوما من تاريخ إرسال) 30(
مدير الضرائب بالوالية، حسب احلالة أن يعطي ترخيصا لقابض الضرائب 

  .)3(للشروع يف عملية البيع
أما إذا كانت املواد والسلع احملجوزة قابلة للتلف أو قابلة للتعفن أو التحلل 

ترخيص من على أو تشكل خطرا على احمليط، ميكن الشروع فورا يف البيع بناءا 
مدير الضرائب بالوالية كل حسب  واملدير املكلف باملؤسسات الكربى أ

  .اختصاصه

                                                        
  .إذا كان الطعن ال يوقف تنفيذ قرار الغلق املؤقت فلماذا هذا اإلجراء ، وما الفائدة منه ؟ ـ  )1(
  .جيب حتديد بدقة السلطة اليت تعوضه ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  6الفقرة  146أنظر املادة ـ  )3(
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واعد القانون العام، غري أن حيث ختضع كل العقود من الناحية الشكلية لق
بواسطة رسالة موصى عليها وتكتسي عقود  دالتنبيه ميكن أن يبلغ عن طريق الربي

  .)1(املتابعة قيمة كبرية املبلغة قانونا
من قانون  354عند وجوب التحصيل الفوري املنصوص عليها يف املادة 

ويف احلاالت اليت حيدد وجوب حتصيل الضريبة فيها مبقتضى  )2(الضرائب املباشرة
أحكام خاصة، جيوز لقابض الضرائب أن يوجه تنبيها بال مصاريف إىل املكلف 
بالضريبة مبجرد توفر هذا التحصيل وجيوز القيام باحلجز بعد يوم من تبليغ 

  .)3(التنبيه
جب حتصيله من إن كل سند يتعلق باملتابعة مت تبليغه لتحصيل القسط الوا

احلصص املقيدة فيه فإنه يشمل كذلك مجيع األقساط حىت اليت حل استحقاقها 
  .)4(أثناء التبليغ ما دام املكلف مل يسددها

يف حالة احلجز حتدد مصاريف حراسة املنقوالت احملجوزة من طرف اإلدارة 
  .الوزير املكلف باملالية من طبقا للتعريفات احملددة بقرار ،الضريبة
دون أن  ،من استرداد كل املصاريف املربرة كن أن يستفيد احلارس املعنيمي

أما إذا أوكلت  ،يزيد مبلغ هذه املصاريف على نصف قيمة األشياء احملروسة
احلراسة إىل حمشرة عمومية أو إىل حمالت متارس تعريفات خاصة، فإن التعريفات 

   .تطبيقهايتم هذه هي اليت 
وكذا  ،ضريبة مصاريف احلراسة املذكورة سابقايقع على ذمة املكلفني بال

  .)5(التكاليف امللحقة احملددة يف نصوص  خاصة
                                                        

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  8الفقرة  146اجع املادة رـ  )1(
تفرض الضرائب املباشرة والعوائد والرسوم املماثلة : " من قانون الضرائب املباشرة تنص  354املادة ـ  )2(

املذكورة يف هذا القانون يف اليوم األول من الشهر الثالث املوايل للشهر الذي يدرج فيه 
  " .اجلدول للتحصيل 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  147راجع املادة ـ  )3(
  .من نفس القانون  148راجع املادة ـ  )4(
  .من نفس القانون 150راجع املادة ـ  )5(
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يف حالة بيع احملل التجاري جيوز عند االقتضاء القيام بالبيع املنفرد لعنصر  أما
و ذلك بإجراء الترخيص املذكور  ،أو عدة عناصر مادية للمحل التجاري احملجوز

  .من هذا القانون 146يف املادة 
 )1(غري أن كل دائن أن يطلب من قابض الضرائب أن جيري بيع احملل جبملته

يوما على األقل من  15أيام اليت تلي تبليغ احلجز، واملسجل قبل  )10(خالل 
  .)2(التبليغ

أيام من إلصاق اإلعالنات  عشرةالبيع بعد  يجرىفأما البيع باملزاد العلين، 
والقابض املباشر للمتابعة  ،املتضمنة بيان لقب كل من صاحب احملل التجاري

وخمتلف  ،وامسيهما وموطنيهما، والرخصة اليت يتصرف هذا القابض مبوجبها
العناصر املكونة للمحل التجاري وطبيعة عملياته ووضعيته وتقدير مثنه املطابق 

التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح املزاد ولقب  للتقدير الصادر عن إدارة
القابض الذي يباشر البيع وعنوان مكتب القباضة، وتلصق هذه اإلعالنات وجوبا 

ة ويف مقر ربسعي القابض املباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعما
حيث يوجد احملل التجاري، ويف احملكمة اليت يوجد احملل  ،الس الشعيب البلدي

  .التجاري يف إقليم اختصاصها ومكتب القابض املكلف بالبيع
أيام من البيع يف جريدة مؤهلة لنشر اإلعالنات  عشرة ويدرج اإلعالن قبل

ات ـــويتم إثب ،القانونية يف الدائرة أو الوالية، حيث يوجد احملل التجاري
ار ــاإلشهإذا مل تراع شكليات . القيام باإلشهار باإلشارة إليه يف حمضر البيع

ال جيوز إجراء البيع، وميكن وضع دفتر شروط وجيوز لألشخاص املعنيني 
اإلطالع يف مقر القابض املكلف بالبيع على نسخة من عقد اإلجيار للمحل 

  .)3(التجاري احملجوز
  .من نفس القانون  151/01راجع املادة ـ  )1(                                                        

، يتضمن  06/05/1966املؤرخ يف  66/102يستثىن من ذلك احملالت التجارية اليت نص عليها األمر ـ  )2(
  . 06/05/1966، الصادرة يف 36انتقال األمالك الشاغرة إىل الدولة، اجلريدة الرمسية، عدد 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  151/02أنظر املادة ـ  )3(
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ريسى مزاد احملل التجاري يف املزاد األعلى ف: التراضيبالبيع إذا كان أما 
  .التقديري املقترحبثمن يساوي أو يفوق الثمن 

فيباع احملل التجاري بالتراضي ضمن الشروط  ،يف حالة قصور املزادات بينما
ويعد حمضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه  )1(املنصوص عليها قانونا

دفع الثمن نقدا مبجرد يستغل احملل التجاري، و، )2(للمشتري ولصاحب العمارة
صياغة عقد حتويل امللكية على يد مفتش  إضافة مجيع مصاريف البيع، وتتممع 

إلطالع على حمضر البيع ودفتر لرئيس قسم شؤون األمالك والعقارات بالوالية 
  .)3(يوشكليات التسجيل تكون على نفقة املشتر، الشروط

ويتم نشر البيع بسعي القابض املباشر للمتابعة يف غضون شهر اعتبارا من 
وذلك يف شكل مستخرج أو إشعار يصدر يف جريدة مؤهلة لنشر  ،تارخيه

اإلعالنات القانونية، أما فيما خيص احملالت التجارية املتنقلة، يكون مكان 
  .االستغالل هو املكان الذي قيد فيه البائع يف السجل التجاري

بعد نشر املستخرج أو اإلشعار،  ،جيب تسجيل العقد املتضمن حتويل امللكية
حتت طائلة البطالن أن يتضمن هذا املستخرج بيان تاريخ التحصيل وجيب 

كذلك يبني تاريخ العقد  ،ومقداره ورقمه واملكتب حيث متت هذه العمليات
وطبيعة احملل التجاري  ،ولقب واسم وموطن كل من املالك السابق واجلديد

  .ومقره والثمن املشروط
عنية، وجيوز لكل دائن تستلم االعتراضات مبقر مكتب قباضة الضرائب امل

يوما بعد  )40(يوما التالية للنشر، أن يطلع يف أجل  )30(بادر باعتراض خالل 
  .النشر األخري على نسخة من هذا البيع وكذلك االعتراضات إن وجدت

                                                        
  . اإلجراءات اجلبائية من قانون 3و  2املقطعني  152أنظر املادة ـ  )1(
  .حسب القانون التجاري صاحب العمل هو مالك اجلدران ـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  152/03أنظر املادة ـ  )3(
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القابض املباشر يوما يكون كل من  )30(وإذا مل يصدر أي اعتراض يف أجل 
  .)1(للغري برئ الذمة بالنسبة للمتابعة واملشتري

عندما يبادر بطلب استرداد األشياء فيكون أما االعتراض على املتابعات، 
احملجوزة يف حالة حجز املنقوالت وغريها من األثاث لدفع الضرائب والغرامات 

  .يقدم الطلب أوال إىل مدير الضرائب بالوالية حيث مت احلجزو
وسائل اإلثبات ويبادر بطلب استرداد األشياء احملجوزة مدعوما جبميع 

من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب ملفيدة، يف أجل مدته شهر اعتبارا ا
  .احملجوز وهذا حتت طائلة البطالن

رئيس املصلحة يف غضون الشهر الذي حصل فيه إيداع مذكرة  تيب
 ،ويف حالة الرفض أو السكوت خالل الشهر ،مقابل وصل ،صاحب الطلب

واليت ال توقف  ،)2(دعوى أمام احملكمة اإلداريةميكن لصاحب الطلب أن يرفع 
  .)3(الدفع

أما فيما خيص إثبات املخالفات ومتابعتها من خالل قانون الضرائب غري 
فإن األعوان املؤهلني لتحرير احملاضر هم أعوان إدارة الضرائب املفوضني  ،املباشرة

إلدارة الضرائب القيام ، غري أنه جيوز ألعوان آخرين غري تابعني )4(واحمللفني قانونا
بذلك، على غرار أعوان اجلمارك بصفة عامة ومجيع مستخدمي اإلدارة املالية 

هلم  املأذونومجيع أعوان مصاحل اجلسور والطرقات  ،ومستخدمي الدرك الوطين
  .مبوجب القانون بتحرير حماضر

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  151/04أنظر املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  153أنظر املادة ـ  )2(
  .ما دامت التوقف فما هي الفائدة من هذا الطعن ؟ ـ  )3(
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  504راجع املادة ـ  )4(
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 ،)نوامرؤساء االس الشعبية البلدية و(إدارة البلدية وأعواا باإلضافة إىل 
ون وأعوان الشرطة البلدية فيما خيص يالشرطة واملندوبون الغاب وحمافظو

  .املخالفات يف مادة التبغ
أعوان الشرطة واألعوان البلديون فيما خيص املخالفات يف مادة الرسم 

  .) الصحي على اللحوم
إن خمالفات أحكام هذا القانون املتعلقة باملراقبات والتحصيالت يف الداخل 

تثبت يف حماضر تقدم بناء على طلب من املدير  ،واملعهود ا إىل إدارة الضرائب
العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خالل الثالثة أيام من تارخيها وذلك حتت 

وميكن أن تكون هذه احملاضر حمررة من قبل عون واحد أو تكون  ،طائلة البطالن
فتكون حجة أمام القضاء إىل أن يثبت العكس أو يطعن يف  ،حمررة من قبل عونني

  .)1(تزويرها
  :وجيب أن يذكر يف احملضر الشكليات التالية

 .تاريخ اليوم الذي مت حتريرها فيه ونوع املخالفة
 .يف حالة احلجز تقدمي التصريح الذي قدم إىل املتهم

احملاضر  اسم وصفة وحمل إقامة العون أو األعوان الذين قاموا بتحرير
 .والشخص املكلف باملتابعات

 .نوع ووزن أو قياس األشياء احملجوزة وتقديراا التقريبية
حضور الطرف أثناء إعداد البيانات الوصفية أو اإلخطار الرمسي املقدم له 

 .للحضور
 .اسم وصفة وقبول احلارس

  .)2(مكان احملضر وساعة اختتامه
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  505راجع املادة ـ  )1(                                                        

من قانون اإلجراءات اجلبائية، االختالف  38تقريبا نفس الشكليات املطلوبة اليت نصت عليها املادة ـ  )2(
فقط يف مصطلح صفة احملجوز عليه، ففي قانون اإلجراءات اجلبائية يطلق عليه املعين باألمر 

  . أو شاغل األماكن، أما يف قانون الضرائب غري املباشرة يطلق عليه باملتهم
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يف التراب الوطين، فإن التصريح اليكون للمتهم حمل إقامة معروف  عندما
اخلاص باحملضر يتم عن طريق ظرف موصي عليه مع طلب اإلشعار باإلستالم من 
إدارة الربيد، ويرسل إىل آخر حمل إقامة معروف للمخالف، وجيب أن حتمل 

  .)1(الرسالة بيان مكان وتاريخ حترير احملضر
والرخص والنسخ  يف حالة حجز مستندات سببها التزوير أو إتالف الدفاتر

وغريها من الوثائق املقررة مبوجب التنظيم جيب حتديد نوع التزوير أو اإلتالف 
  .أو التحوير

وتبقى هذه الوثائق، املذكورة واملوقعة واملؤشر عليها، مرفقة باحملضر الذي 
  .)2(يضم اإلبالغ الرمسي املقدم إىل الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه

ثناء حترير احملضر، فإنه يذكر فيه بأن احملضر قد كان املتهم حاضرا أوإذا 
  .قرئ عليه وأعطيت له نسخة منه 

إقامة معروف، إما يف مكان حمل ويف حالة غياب املتهم، فإذا كان له 
ساعة من  48مكان حترير العقد، فإن احملضر يبلغ له خالل يف إاحلجز، وإما 

ألجل على باب دار البلدية اإلختتام، ويف حالة العكس يعلق احملضر خالل نفس ا
  .)3(التابعة إما ملكان احلجز ، وإما ملكان حترير العقد

إن كل شخص ينازع يف نتيجة معايرة قام ا أعوان الضرائب ميكنه أن 
يطلب إجراء معايرة جديدة، من قبل خبري يعينه القاضي وحيلف اليمني أمامه، 

العملية بواسطة خبري ثاين يعينه وميكن إلدارة الضرائب أن جتري حتقيقا عن 
رئيس احملكمة التابعة ملقر الوالية، وأن النفقات املتعلقة بأحد التحقيقات تكون 

  .)4(على عاتق الطرف الذي رفع املنازعة بدون سبب
                                                        

  .من قانون الضرائب غري املباشرة  506أنظر املادة ـ  )1(
  .من نفس القانون  507أنظر املادة ـ  )2(
  .من نفس القانون  508أنظر املادة ـ  )3(
  .من نفس القانون  510أنظر املادة ـ  )4(
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وتودع األشياء احملجوزة يف مكتب الضرائب القريب جدا، وميكن وضعها 
  .)1(إن اقتضى األمر يف حظرية احملجوزات

ا مل يقدم الطرف الثاين اعتراضا خالل عشرة أيام، فإن البيع يقوم به إذ
قابض الضرائب املختلفة، مخسة أيام بعد وضع إعالن موقع من قبله ، ومن دون 

  .)3(، املعتادة)2(أية إجراءات على باب البلدية ويف األماكن األخرى
ن ـــمبجرد أمر م ،ميكن أن يؤذن بالبيع قبل اآلجال احملددة سابقا

ا كانت األشياء احملجوزة موضوع ذالقاضي بناء على تقدمي عريضة يف حالة ما إ
  .)4(تلف

تأكيد احملاضر ميكن أن يتم أمام احد القضاة التابعني الختصاص احملكمة  إن
  .)5(اليت يتبعها مكان ارتكاب املخالفة

لضريبية بواسطة احملاضر ايف األخري ميكننا القول أن إثبات اجلرائم الضريبية 
من طرف األشخاص املؤهلني لذلك حسب ما جاء يف خمتلف القوانني اجلبائية 

شرع املصري مثال، كانت غري منسجمة ودقيقة، وهذا على غرار ما قام به امل
اجلبائي الصالحيات الكاملة ألعوان إدارة الضرائب واألعوان  وأعطى القانون

يها جمريات العمليات، وتدون فيها اآلخرين املؤهلني قانونا بتحرير حماضر تسرد ف
املعاينات املسجلة فقط دون حتديد النتائج املتوصل إليها، وبالتايل أضفى عليها 

  .املشرع القوة الثبوتية
 

  .من نفس القانون  513أنظر املادة ـ  )1(                                                        
من قانون اإلجراءات  151اإلجراءات واآلجال ختتلف، ففي بيع احملل التجاري املنصوص عليه يف املادة ـ  )2(

اجلبائية فاإلجراءات معقدة واآلجال طويلة، أما فيما خيص احملجوزات املنصوص عليها يف 
قانون الضرائب غري املباشرة فاإلجراءات بسيطة واآلجال قصرية، وهذا شئ منطقي للفرق 

  .بني العقارات واملنقوالت من حيث القيمة
  .من نفس القانون  514أنظر املادة ـ  )3(
  .من نفس القانون  516أنظر املادة ـ  )4(
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  518أنظر املادة ـ  )5(
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إن الكشف عن اجلرائم الضريبية، يتم من خالل إجراء املعاينات، وكذلك 
احملاسيب، والتحقيق املعمق، وينجر عن ذلك حجوز ومتابعات من طرف التحقيق 

  .إدارة الضرائب
أجازت كل القوانني الضريبية هذه اإلجراءات جبميع الطرق القانونية،  لقد

فضباط الشرطة القضائية يعاينون اجلرائم الضريبية من خالل إجراء حتقيقات 
عوان اإلدارات املالية مبعاينة يسمح ألكما ابتدائية وفق قانون اإلجراءات اجلزائية، 

اجلرائم الضريبية من خالل التحقيقات االقتصادية يف إطار قانون املنافسة، وقانون 
  .محاية املستهلك وقمع الغش 

ففي اجلرائم اجلمركية مثال، متثل املعاينة عن طريق احلجز يف امليدان 
م جرمية، وهي تساوي اجلمركي الطريقة املثلى للحجة اجلمركية يف حالة قيا

اإلثبات يف حالة التلبس يف القانون العام، ويف هذه احلالة يكون إلزاميا حترير 
، ويتم احلجز الفوري إثر معاينة تنقل البضائع، وعدم تقدمي عند )1(حمضر احلجز

أول طلب من األعوان الوثائق اليت تثبت احليازة القانونية للبضاعة، وشرعية 
العجز عن تقدمي الوثائق وقت طلبها وضبط البضاعة، حني تقوم دخوهلا، أو عند 

املخالفة اجلمركية يف حالة عجز املعين عن تقدمي الوثائق عند أول طلب واليعتد 
بتربيراته إذا قدمها يف أول جلسة احملاكمة، ففي هذه احلالة، فإن اجلرمية اجلمركية 

  .)2(الطعن بالتزويرالميكن أن تكون موضوع احتجاج، ما عدا اللجوء إىل 
، أما األشخاص املؤهلني للقيام بإجراء احلجز هم حسب قانون اجلمارك

ميكن ألعوان اجلمارك وضباط : " من قانون اجلمارك  241حيث تنص املادة 
  . 142ص   املرجع السابق،:  )نبيل(صقر ـ  )1(                                                        

، املعدل واملتمم 16/02/2017 يفاملؤرخ  17/04، قانون رقم من قانون اجلمارك 254 املادة طبقا ألحكامـ  )2(
اجلريدة الرمسية،  ، املتضمن قانون اجلمارك،21/07/1979املؤرخ يف  79/07بالقانون رقم 

  . 19/02/2017، الصادرة يف 11عدد 
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الشرطة القضائية املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، وأعوان مصلحة 
س الشواطئ ،وكذا األعوان املكلفني الضرائب، وأعوان املصلحة الوطنية حلرا

بالتحريات االقتصادية، واملنافسة واألسعار واجلودة وقمع الغش، أن يقوموا 
  ... ".مبعاينة املخالفات اجلمركية وضبطها 

الطرق اخلاصة يف معاينة من إن إجراء احلجز والتحقيق اجلمركي يعتربان 
إضافة إىل ذلك القانون يف جمال  يت ختتص ا إدارة اجلمارك،لاجلرمية اجلمركية وا

املنازعات اجلمركية، واملتعلقة بالتحقيق االبتدائي، وكذا عن طريق الوثائق 
  .والتصرحيات املتحصل عليها من السلطات األجنبية

فمحضر احلجز هو الوثيقة اليت حيررها األعوان املؤهلني قانونا بإجراء 
ذكورة سابقا، تبعا للنتائج اليت من قانون اجلمارك امل 241احلجز، طبقا للمادة 

من قانون اجلمارك فور ضبط  242، ويتم حتريره طبقا للمادة )1(توصلوا إليها
  .احلجز والبضائع مبا فيها وسائل النقل

وتكمن أمهية حمضر احلجز يف قوته الثبوتية، حيث يعترب احملضر األكثر 
اجلرمية، ويتضمن على استعماال إلثبات اجلرائم اجلمركية، وحيرر فور اكتشاف 

األشياء احملجوزة وصفها، كميتها، نوعها، وختتلف القوة الثبوتية : اخلصوص 
للمحضر باختالف مضمونه وصفة وعدد حمرريه، فتمثل املعاينات الوقائع املادية، 
مثل هوية املخالف أو املخالفني وعددهم، ونوع البضاعة وعددها، والتشمل 

احملضر، كما تشمل تصرحيات املخالفني والشهود، اآلراء أو التأويالت حمرري 
وكذلك اإلعترافات إن وجدت، وإن تعذر نقل البضائع فإنه ميكن أن يكون 

  .)2(املخالف حارسا عليها، ويتم حترير حمضر بذلك

عكس احملاضر الضريبية، فإن أعوان إدارة الضرائب يدونون العمليات املسجلة يف احملاضر فقط دون ـ  )1(                                                        
  .التوصل إىل النتائج 

   .من قانون اجلمارك 243أنظر املادة ـ  )2(
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، حيث يتم )1(كما جيب أن تكون البيانات إلزامية حتت طائلة بطالن احملضر
كدون يف احملضر بأم قرؤوه على ذكر كل الوقائع، حبضور املخالف ويؤ

املخالف، ودعوه للتوقيع عليه وسلموه نسخة منه، أما يف حالة غياب املخالف أو 
  .إذا كان حاضرا ورفض التوقيع، فال بد من إشارة يف احملضر لذلك

ويف حالة حجز وثائق مزورة أو حمرفة، فيجب أن يبني يف احملضر نوع هذا 
الكتابات اإلضافية، وعلى األعوان توقيع الوثائق التزوير ، ويصف التحريفات و

  .)2(وتلحق باحملضر) التغيري ( املشوبة ومتضى بعبارة 
فاجلرائم اجلمركية اليت تعاين بناء على حماضر مشوبة بالبطالن النسيب، فإنه 
ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار يف إثبات اجلرائم اجلمركية حلني تقدمي ما يثبت 

باحملضر، وهذا على غرار ما استقر عليه اجتهاد احملكمة  عكسها من املعين
  .)3(العليا

كما يتم إثبات اجلرائم الضريبية من طرف اجلهات املعنية طبقا للقواعد 
اإلجرائية العامة واملنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل املواد 

منه، حيث جيوز إثبات اجلرائم بكل طرق اإلثبات املتاحة ما عدا  238إىل  212
 يف احلاالت اليت ينص القانون فيها على غري ذلك، وللقاضي السلطة التقديرية،
وأن يبىن قراره على األدلة املقدمة له من خالل املرافعات واملناقشات فيها 

  .)4(حضوريا أمامه
بوتية، إال إذا كانت صحيحة من وال يكون للمحاضر والتقارير القوة الث

حيث الشكل، وجيب أن حيرره صاحب االختصاص  يف وظيفته ويسرد فيه كل 
  .)5(ما رآه أو مسعه أو عايشه بنفسه

                                                        
  .من قانون اجلمارك  245طبقا ألحكام املادة ـ  )1(
  .الفقرة األخرية من هذا القانون  145طبقا ألحكام املادة ـ  )2(
  . 165املرجع السابق ص  :  )السبيت(فارس ـ  )3(
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  212راجع املادة ـ  )4(
  .من نفس القانون  214راجع املادة ـ  )5(
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كذلك التعترب احملاضر والتقارير اليت جيريها أصحاب االختصاص ملعاينة 
يوجد  اجلرائم واليت تثبت حصول جنايات أو جنح تعترب جمرد استدالالت ما مل

  .)1(نص خيالف ذلك
عندما يكون هناك نص خاص خيول لضباط الشرطة القضائية أو أعوام أو 
املوظفني أو أعوام سلطة إثبات اجلنح يف حماضر أو تقارير تكون هلذه األخرية 

  .)2(القوة الثبوتية واحلجية، ما مل يكن عكس ذلك بالكتابة أو بالشهود
حترير حماضر تكون هلا القوة الثبوتية واحلجية عند وجود قوانني خاصة تنظم 

  .)3(ما مل يطعن فيها بالتزوير
ما هو  )4(وإذا ارتأت اجلهة القضائية، وجوب إجراء خربة فنية فعليها اتباع

ة، ـــمن قانون اإلجراءات اجلزائي 156إىل  143 من منصوص عليه يف املواد
اجلرائم الضريبية ملا تتصف به ألن اخلربة الفنية أصبحت ضرورية يف إثبات 

ة ـالضرائب بصفة عامة من تقنيات خاصة يف جمال فرضها واتباع األنظم
الضريبية املعمول ا وكيفية إجراء احملاسبات وإعادة التقومي، حيث جاء يف قانون 

ا ـأنه ميكن أن تأمر احملكمة اإلدارية باخلربة، وذلك إم )5(اإلجراءات اجلبائية
دد ـناء على طلب من املكلف بالضريبة، أو مدير الضرائب، وحيتلقائيا أو ب

احلكم القاضي ذا اإلجراء بالتحقيق مبهمة اخلرباء، حيث تتم اخلربة على يد 
واحد تعينه احملكمة اإلدارية، غري أا تستند إىل ثالثة خرباء إن طلب أحد 

كمة اإلدارية احمل احلالة يعني كل طرف خبريه، وتعني الطرفني ذلك، ويف هذه
  .اخلبري الثالث

                                                        
  .من نفس القانون  215راجع املادة ـ  )1(
  .من نفس القانون  216راجع املادة ـ  )2(
  .من نفس القانون  218راجع املادة ـ  )3(
  .من نفس القانون  219راجع املادة ـ  )4(
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  86املادة ـ  )5(
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وإذا أصدر اخلرباء خربات متناقضة، يف هذه احلالة يصعب على القاضي 
، وبأي خربة يرجحها  عن باقي اخلربات، خاصة إذا كان الفصل يف القضية

ملا تتسم به من تقنيات وحسابات نظرا القاضي غري خمتص يف الشؤون الضريبية 
  .فنية 

 
 

اإلجرائية العامة، ومنها قانون اإلجراءات اجلزائية بالرجوع إىل القواعد 
خاصة، فإن إثبات اجلرائم بصفة عامة تكون بكل طرق اإلثبات، ما عدا اليت 

  .ينص عليها القانون صراحة
 )1(يتمتع القاضي بصلطة تقديرية عند إصداره للحكم تبعا لقناعته الشخصية

حيث ميكن لقاضي املوضوع تأسيس اقتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها 
، وبالتايل ميكن للقاضي أن يؤسس حكمه على احلجج املقدمة )2(حضوريا أمامه

أمامه من خالل املرافعات، واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه، فال ميكن 
يت له أثناء املرافعات، وال املوضوع أن يؤسس قراره إال على األدلة املقدمة ضيلقا

، وعلى القاضي أن يعتمد على األدلة املقدمة أمامه )3(تتم مناقشتها حضوريا
  .ليؤسس حكمه 

. أم ال ؟ )4(ولكن السؤال الذي جيب أن يطرح ، هل هذه األدلة مشروعة
وهل خمتلف القوانني اجلبائية، وكذلك قانون اإلجراءات اجلبائية احترمت هذا 

هل للقاضي سلطة تقديرية مطلقة أم قيدت هذه السلطة من خالل و. املبدأ ؟

                                                        
  . من قانون اإلجراءات اجلزائية 212راجع املادة ـ  )1(
  . 153، جمموعة قرارات الغرفة اجلزائية، ص 1981جويلية  09قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ ـ  )2(
  . 66، ص  21/01/1982االجتهاد القضائي ، الغرفة اجلزائية بتاريخ ـ  )3(
الذي حددها باألدلة املشروعة، املصري ، عكس املشرع بدقة مل حيدد املشرع اجلزائري األدلة املقدمةـ  )4(

  .من قانون املرافعات اجلزائية املصري  303حسب نص املادة 
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احملاضر الثبوتية اليت حيررها أعوان إدارة الضرائب، أو األعوان املؤهلني قانونا 
  .لذلك 

حملاضر املقدمة من خالل الإلجابة على هذه األسئلة نركز على قوة وحجية 
لقة أو النسبية وحدودها الفرع األول بالنسبة للمحاضر الضريبية، وحجتها املط

  .والطعن ببطالا، ويف الفرع الثاين ندرس احملاضر األخرى
 

 

لقد تناول قانون اإلجراءات اجلبائية، وكذلك قانون الضرائب غري املباشرة 
حجية مطلقة، إذا احترمت الشكليات واعتربها حماضر املعاينة، واحلجوز 

وكذلك حسب موضوعها وصفة حمرريها ، )1(األساسية اليت جيب أن تتوفر فيها
وعددهم، وبالتايل تصبح لديها القوة الثبوتية واحلجية املطلقة، إال إذا طعنت 
بالتزوير، إال أنه ميكن أن تكون هلذه احملاضر حجية نسبية ، وهذا إذا ما حررت 

، )2(لضرائب غري املباشرةمثال من طرف عون واحد، وهذا يف إطار قانون ا
  .حجتها أمام القضاء إىل أن يثبت العكس أو يطعن فيها بالتزوير فتكون 

، )الفقرة األوىل ( وبالتايل ندرس احملاضر الضريبية ذات احلجية املطلقة يف 
 احملاضر الضريبية حجية، و)الفقرة الثانية ( واحملاضر ذات احلجية النسبية يف 

  ) .الفقرة الثالثة( يف  وبطالا
 

 

عند قراءتنا ملختلف القوانني اجلبائية من ضرائب مباشرة وغري مباشرة، 
وقانون الرسم على رقم األعمال، وقانون التسجيل وقانون الطابع، وكذلك 

                                                        
  .من قانون اإلجراءات اجلبائية  38راجع املادة ـ  )1(
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  505راجع املادة ـ  )2(
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فإننا نالحظ أنه ليس هناك  القانون اإلجرائي، وهو قانون اإلجراءات الضريبية،
التقديرية من خالل  ةأي تقييد لسلطة القاضي، بل له كامل الصالحيات والسلط

احملاضر واألدلة املقدمة أمامه من طرف اجلهات املعنية، خاصة إذا كانت مستوفاة 
لكامل الشروط الشكلية واملوضوعية اليت يقرها القانون، وبالتايل تصبح هذه 

ثبوتية وحجية مطلقة، حلني الطعن فيها بالتزوير، هلذا تتقلص  احملاضر ذات قوة
  .سلطة القاضي ألنه مقيد ذه احملاضر ذات احلجية املطلقة

وعليه فإن حماضر املعاينة واحلجز، واحملررة يف إطار قانون اإلجراءات اجلبائية 
تكون صحيحة وذات حجية كاملة إذا التزمت بالشروط الشكلية واإلجراءات 

  .)1(من قانون اإلجراءات اجلبائية 38إىل  34نصوص عليها يف املواد من امل
 

 

 )2(هي احملاضر اليت حترر وتتضمن اعترافات من طرف املكلفني بالضريبة
، يف قانون )3(وكذلك احلجوز واملعاينات املادية اليت تتم من طرف عون واحد

  .الضرائب غري املباشرة 
حيث جند أن للقاضي دور فعال يف جمال الدعوى اجلبائية، فله كل 
الصالحيات والسلطة التقديرية الواسعة للوصول إىل احلقيقة، ألن اعتماده على 

احملاضر ذات احلجية النسبية، جتعله غري مقيد ا، وإمنا  ال سيماوسائل اإلثبات، 
ي لكشف احلقيقة، وعليه فالقاضي غري مطالب يف تفتح له الباب واسعا للتحر

حكمه إال ببيان العناصر اليت استمد منها رأيه، واألساليب اليت بىن عليها قضاءه 
وذلك فقط للتحقيق مما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي فعال إىل 

                                                        
  .باحملاضر الضريبية راجع الفرع األول من املبحث الثاين، طرق اإلثبات ـ  )1(
االعتراف شأنه شأن مجيع عناصر اإلثبات يترك : " من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص  213أنظر املادة ـ  )2(

  ". حلرية تقدير القاضي 
ميكن أن تكون هذه احملاضر حمررة من قبل : " ... من قانون الضرائب غري املباشرة  505أنظر املادة ـ  )3(

  ... ".عون واحد، ويف هذه احلالة تكون حجة أمام القضاء إىل أن يثبت العكس 
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 م ال، وشريطة أن يكون ذلك كله مما عرض عليه علىأالنتيجة اليت خلص إليها 
بساط البحث أمامه باجللسة حىت اليؤخذ به اخلصوم على غفلة، وعلى أن يكون 

  .  )1(به استثناء على خالف ما تضمنه احملضر دهاشمما حرم االست
فإا تقسم احملاضر  ،من قانون الضرائب غري املباشرة 505وإذا تفحصنا املادة 

وبالتايل تكون هلا احلجية أمام  ،احملاضر احملررة من طرف عون واحد: نوعني  إىل
القضاء حىت يثبت العكس، واحملاضر احملررة من طرف عونني تكون هلا احلجية 

  .إىل أن يطعن فيها بالتزوير 
 ،فالقاضي يف هذه احلالة اليعتمد على هذه احملاضر ذات احلجية النسبية نإذ

وإمنا يأمر بتقدمي أدلة أخرى يراها الزمة لكشف احلقيقة، وخاصة إذا متسكت 
  .اإلدارة باحملضر احملرر من طرف عون واحد 

ويستنتج بالتايل احلقائق القانونية من مجيع األدلة املطروحة عليه بطريقة 
ام االستنتاج أو االستقراء واستخدام ملكاته العقلية يف الوصول إىل احلقيقة، ما د

  .)2(مل خيالف يف ذلك قواعد املنطق
 

 

لقد أجاز املشرع اجلبائي للطرف الثاين، وهو املكلف بالضريبة، أي املتهم 
واملتابع جزائيا، بأن يطعن يف احملاضر الضريبية اليت حيررها أعوان إدارة الضرائب 

لطعن يكون بالبطالن أو الطعن للتزوير، وهذا يف إطار أو املؤهلني قانونا، وهذا ا
من ) املتهم ( إجياد نوع من التوازن يف املراكز القانونية بني املكلف بالضريبة 

من جهة ثانية، وكذلك محاية حق ) الضحية ( جهة وبني اإلدارة الضريبية 
  .الدفاع املضمون دستوريا

                                                        
النظرية العامة يف تسبيب احلكم اجلبائي يف مراحله املختلفة، دراسة :  )عليعلي حممود (محودة ـ  )1(

  . 134، ص 1994 الكتاب احلديث، القاهرة،مقارنة، دار 
  . 135ص  نفس املرجع،ـ  )2(
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نون اإلجراءات اجلبائية حيث أجازت كل القوانني الضريبية، وكذلك قا
حق الطعن بالبطالن يف احملاضر الضريبية، يف حالة إذا مل حتترم اإلجراءات 

  .)1(الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها يف القوانني الضريبية
القوانني  كل أما الطعن بالتزوير يف احملاضر الضريبية، فإننا نالحظ أن

تعرض إلجراءات الطعن بالتزوير تكذلك قانون اإلجراءات اجلبائية مل واجلبائية، 
  .يف هذه احملاضر 

وبالتايل البد من الرجوع للقواعد العامة، من خالل قانون اإلجراءات 
إذا حصل أثناء جلسة مبحكمة أو جملس قضائي أن واليت تشري إىل أنه اجلزائية 

املستندات املقدمة، فلتلك اجلهة  ادعى بالتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد
القضائية أن تقرر بعد أخذ مالحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان 
مثة حمل إليقاف الدعوى أو عدم إيقافها، ريثما يفصل يف التزوير من اجلهة 

  .  القضائية املختصة
زوير، وإذا انقضت الدعوى العمومية، أو كان الميكن مباشرا عن مة الت

وإذا مل يتبني أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، 
قضت احملكمة أو الس املطروح أمامه الدعوى األصلية بصفة فرعية يف صفة 

  .)2(الورقة املدعي بتزويرها
 

 

خالل املعاينات واحلجوزات بعدما تطرقنا إىل حجية احملاضر الضريبية من 
  .من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية أو املالية أو املؤهلني قانونا 

                                                        
من  519إىل  504من قانون اإلجراءات اجلبائية، وكذلك املواد من  38، 37، 35، 34راجع املواد ـ  )1(

  .قانون الضرائب غري املباشرة
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  536أنظر املادة ـ  )2(
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واعتربت احملاضر الضريبية اليت حيررها على اخلصوص أعوان اإلدارة 
الضريبية تعترب حماضر ذات حجية مطلقة بشرط احترام اإلجراءات الشكلية 

سلطة القاضي وتكاد تكون منعدمة يف  واملوضوعية املقررة قانونا، وبالتايل تتقيد
  .مثل هذه احملاضر خاصة يف الدعوى اجلبائية 

أما فيما خيص احملاضر ذات احلجية النسبية واليت تتضمن مثال اعترافات، 
وكذلك احلجوز واملعاينات اليت تتم من طرف عون واحد وبالتايل تصبح يف هذه 

  .احلالة سلطة القاضي واسعة وغري مقيدة
لنسبة للمحاضر األخرى، غري احملاضر الضريبية وبالرجوع إىل قانون أما با

اإلثبات  ءمنه جند أن عب 215إىل  212اإلجراءات اجلزائية، ووفقا ألحكام املواد 
زائي يقع على عاتق النيابة العامة واإلدارة اجلبائية واملالية، ويصدر القاضي اجل

املقدمة أمامه من خالل معرض  وبناء على األدلة حكمه تبعا القتناعه الشخصي
  .املرافعات واملناقشات حضوريا 

من قانون اإلجراءات اجلزائية، فيما يتعلق بقضية  213وبالرجوع إىل املادة 
فإن تقديره يرجع إىل السلطة التقديرية  ،االعتراف املدون يف احملاضر من املتهم

   .للقاضي
حيث قرينة : " ويف هذا اال جاء قرار الس األعلى للقضاء مبا يلي 

اإلقرار أو االعتراف تطبق يف القضايا املدنية، أما يف القضايا اجلزائرية، فللقاضي 
احلرية يف تقدير االعتراف، حبيث جيوز األخذ جبزء منه وترك جزء آخر بشرط أن 

  .)1("وقانونيا إىل إدانة املتهم أو تربئته اجلزء املأخوذ يقنع القاضي ويؤدي منطقيا
                                                        

  . 10338رقم  19/09/1975قرار الس األعلى للقضاء بتاريخ ـ  )1(
  . 81، ص 1- 1971نشرة القضاة  20/10/1970كذلك قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ ـ          

إن اإلقرار كباقي طرق اإلثبات يترك للسلطة التقديرية للقاضي، وأن غياب : " جاء مبا يلي  
الشهود ال يؤثر بأي شكل من األشكال يف نطاقه، كما أن تراجع صاحب اإلقرار ال يلغي 

  " .  وجوده 
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إن جرائم األموال العامة، هي تلك اجلرائم اليت دف إىل اإلضرار باملصلحة 
العامة، ويعترب قانون العقوبات هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد األفعال 

  .اليت تعترب جرائم وتبني العقوبات املقررة هلا
ما يكون هناك قانون عقوبات ضرييب، فينصرف إىل حتديد اجلرائم وعند

  .والعقوبات املترتبة أصال بالقوانني الضريبية
وهلذا وجبت معرفة اجلرائم الضريبية وطبيعتها القانونية وأنواعها،واملنصوص 
عليها يف خمتلف القوانني اجلبائية، وتصنيفها وتكييفها اجلزائي، وكذلك معاينة 

  .ائم،وكيفية إثباا من طرف اجلهات املختصةهاته اجلر
حيث عرفت اجلرائم الضريبية بأا ذات طبيعة خاصة تتميز عن جرائم 
القانون العام من حيث التجرمي واملعاينة واإلثبات، ألا هي البداية األساسية يف 

  .املنازعات الضريبية
املشرع اجلبائي  وهلذا تربز أمهيتها من خالل العناية الكافية اليت أوالها

واجلزائي من خالل التدقيق يف اإلجراءات والشكليات اليت تتطلبها املعاينة 
        . بواسطة احملاضر وأثرها بالبطالن على خمالفة اإلجراءات القانونية املنصوص عليها
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من طبيعتها  أفرادهابني  ةاجلماعات وجدت عالقات متشابك أةمنذ نش
 إىلاتمع  ةولكن حاج ،تضارب املصاحلل ةا نتيجأالف بشاخلمكان وقوع إ

 ،عليه ةاحملافظ إىلتلك العالقات يهدف لخلق تنظيم  ىلإالبقاء واالستمرار دعت 
وعلى هذا  .مهم باحترامهتلزلخارجني عن القانون لجراءات إب ةوذا تباشر الدول

عني بروح باملش ةالقسوو ةيف بدايته بالشد اتسم قدوء، سست فكره اجلزاأت
  .)1(منها ةالغايو ةالعقوب إىل ةالنظر تولكن مع تطور الزمن تغري ،االنتقام
ل ما يعد من واواليت تتن ة،املوضوعي ةمن الناحي ةبيريضاجلرائم ال ةن دراسإ

ر ذولني وتنمتضع قيدا على امل ،هالجمن أويقرر املشرع العقاب  ةفعال جرمياأل
حكام أ ةخمالفعن وال سبيل لتطبيق العقوبات  ،عقاب من يتعدى هذا القيدالب

 ةمن الناحي ةاجلنائي اإلجراءاتتباع قواعد إال من خالل ، إالتهرب الضرييب 
  .)2(ةجرائياإل

 أو ةبصدد حتريك الدعوى العمومي ةالعام ةيرد على النياب افهي متلى قيد
  .ةاجلبائي ةدارلإل ةواسعة سلط تومنح ةاجلبائي

  :فصلني إىلوهلذا نقسم هذا الباب   
نتطرق  الفصل الثاينويف  ، ةاجلرائم الضريبية متابع لوالفصل األل يف واتنن 

 .اجلنائية اجلزاءات تطبيق جراءاتإل

                                                        
 جامعة القاهرة ، كلية احلقوق ،رسالة دكتوراه ،التجرمي الضرييب املصري :  )بشايجرس ( ردادوإـ  )1(

  .09ص ،  1981
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شخص من  إىلوثبتت نسبتها  ة،من اجلرائم الضريبي ةذا وقعت جرميإ
ن ذلك يشكل اعتداء على إف ة،شخاص املخاطبني بقانون من القوانني الضريبياأل

حق توقيع العقاب على  ةمما يعطي للدول ة،اجلنائي ةحمل احلماي ةالضريبي ةاملصلح
 .)1(ةمرتكب هذه اجلرمي

ي ـمنا ينبغإو ة،عليه مباشر ةتوقيع العقوب أواملتهم تلقائيا مؤاخذة  يتم وال
السري يف ب ةالعام ةاليت متثلها وهي النياب ةعن طريق السلط ةن تبادر الدولأ

 اإلجراءات ةمباشرويف العقاب  ةحق الدول ة، إلقراراجلنائي ةاخلصوم إجراءات
وسائل من بغري ذلك  أوت ايف حكم جنائي ب ةحىت تنقضي هذه اخلصوم ،ةالتالي
  .)2(قضاءناال

تطبيق قانون العقوبات و ة،كشف احلقيق وه ةاجلنائي ةاهلدف من اخلصوم نّإ
  .طار الضمانات اليت حتترم فيها حريتهإعلى املتهم يف  ةالتشريعات العقابي أو

مرتكب اقتضاء حقها يف عقاب يف  ةالدول ةهي وسيل ةالدعوى اجلنائي عتربت
 .واملتهم ةالعام ةالنياب :ترتب على وقوعها وجود طرفني متقابلني مهايذ إ .ةاجلرمي

تتخذ خالهلا  ةجرائيإمراحل  ةالعام ةالنياب إىل ىولكن قد يسبق وصول الدعو
 اإلجراءاتهذه  وبعض. إحالة الدعوى إليهااليت تسبق  اإلجراءات من ةجمموع

 ةهم القانون بالقيام مبهمخصالذي  ني،من املوظفني العمومي ةجمموع اباشرهي
للتحقيق وهم من يطلق  ةوالعناصر الالزم ةدلومجع األ ةالتثبت من وقوع اجلرمي

  .موري الضبط القضائيأعليهم اسم م
                                                        

ر، ـمص 2003/2004، ، دار النهضة العربية 4 اجلنائية، ط اإلجراءاتشرح قانون :  )حسين( يداجلنـ  )1(
  .70 ص

دار النهضة العربية مصر  1982/1983اجلنائية الطبعة  اإلجراءاتالوجيز يف قانون : ) أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
  .93 ص
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 ،االستدالالت ةىل تسمى مرحلواأل ةاملرحل: وتنقسم املتابعة إىل مرحلتني  
  .ها بل متهد هلامن لةحمروال تعترب  ،ةالدعوى اجلنائي ةعاد قوتسب

 ةالعام ةصل النياباليت تباشرها يف األوالتحقيق هي مرحلة  ةالثاني ةاملرحلو
 .ةمور الضبط القضائي يف حدود معينأن يباشرها مأوميكن 

مباشرة،  اجلنائية احملكمة إىل اجلنائية الدعوى حالةإ حيتم ال اجلرمية وقوعإن 
 أي ةمباشر أو اجلنائية الدعوى يف رفع العامة النيابة سلطة املشرع قد يقيد وإمنا

  .)1(فيها التحقيق إجراءات من إجراء
 على مرتكبيها حالةإو متابعة الضريبية اجلرائم واثبات معاينة على يترتب

 ةوخاص اجلزائري التشريع يف الضريبية للقوانني طبقا وهذا للمحاكمة القضاء
 غري الضرائب قانون بني 534 املادةو املباشرة الضرائب قانون من 305 ةاملاد منها

 قانون من 119/02 واملادة األعمال رقم على الرسم من قانون 119 املادةو ةباشرامل
 قانون من 113,112,111,110 واملواد الطابع قانون 34/02 واملادة التسجيل

 ألي خريةاأل املرحلة هي القضائية املتابعات تكون وبالتايل ،اجلبائية اإلجراءات
  .ضريبية جرمية
  :مبحثني إىل الفصل هذا قسمنا الضريبية اجلرائم ةمتابع ولدراسة 

نتناول  ) الثاين املبحث(  ويف اجلزائية، املتابعة ) لواأل املبحث(  يف ندرس
  .واجلبائية العمومية الدعوى وانقضاء احلكم جهات خطارإ

 
 

 جرائيةإ قواعد على الضرييب املشرع نصي مل  املصري التشريع أن جند
 الفرنسي كالقانون األجنبية القوانني بعض فعلت كما الضريبية باجلرائم خاصة

                                                        
  .199 ،198 ص ، املرجع السابق : )حسين( اجلنديـ  )1(
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 ةـالضبطي صفة هلم من حتديد على فقط نصوصه واقتصرت )1(االيطايل والقانون
  .)2(القضائية

 حرية على الوارد القيد وعلى الضرييب التهرب جرائم يف االطالع وحق
  . )3(الضريبية اجلرائم يف اجلنائية الدعوى حتريك يف العامة النيابة

 يف العمومية الدعوى النقضاء اخلاصة األسباب على املشرع نص كما
  .الضريبية اجلرائم
 يف الضريبية القوانني خمتلف عليها نصت تقريبا اإلجراءات نفس وجند 

  . اجلزائري التشريع
بنوعيها  الضريبية الدعوى حتريك إجراءات إىل نتعرض سوف وعليه

للمحاكمة  ةصااخل لقواعدبينما نتطرق ل ،) لواأل املطلب ( يف واجلبائية العمومية
  .)  الثاين املطلب(  يف املتبعة اإلجراءاتو القضائية أمام اجلهات

 
 

 ومباشرا العمومية الدعوى برفع غريها دون العامة النيابة ختتص أن األصل 
 اإلجراءات قانون من ىلواأل املادة ذلك على نصت وقد اتمع عن نائبة بصفتها
 اجلزائية اإلجراءات قانون من 29املادة  تقابلها واليت ،)4(املصري اجلنائية

طة بتحريك الدعوى نوامل وحدها هي العامة النيابة تكون وبذلك ،)5(اجلزائري
 القضائي الضبط مأموري طريق عن باجلرائم تبلغ فهي   ومباشرا اجلنائية

                                                        
  . 225 ص،  املرجع السابق الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلنائية،  :) أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
  .املصري 1993لسنة  187املعدل بالقانون  1981لسنة  157من القانون  192/02نصت عليها املادة ـ  )2(
  .السابق من نفس القانون 191/02نصت عليها املادة ـ  )3(
ختتص النيابة العامة دون غريها برفع الدعوى " اجلنائية املصري تنص اإلجراءاتمن قانون  املادة االوىلـ  )4(

  . " اجلنائية ومباشرا وال ترفع من غريها إال يف االحوال املبينة يف القانون
النيابة العامة الدعوى العمومية باسم اتمع وتطالب " اجلزائية تنص اإلجراءاتمن قانون  29املادة ـ  )5(

  . .."بتطبيق القانون وهي متثل أمام كل جهة قضائية 
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 مطلق هلا تكونو العاديني فراداأل أو دارينياإل املوظفني أو )القضائية الشرطة(
 يف يقيدها وال لذلك وقت هناك كان ذاإ .حفظهاأو  ومباشرا رفعها يف احلرية
 احملاكمات أو املتهم ضد داريةاإل اجلهات من تصدر اليت داريةاإل احملاكمات ذلك

 عليه اين تنازل يقيدها ال يضاأو ،داريةواإل التأديبية احملاكم عن الصادرة التأديبية
 أن إال عليها كانت مرحلة يةأ يف ىالدعو عن التنازل متلك ال هيو هحقوق عن

النيابة العامة يف حتريك سلطة  على قيد صل وضعاأل هذا من استثناء املشرع
بإرادة جهة  منوطه تكون أو )1(الشكوى الدعوى اجلنائية كما هي يف جرائم

 كما يف هلا تقدير ما إذا كان من الضروري حتريك الدعوى اجلنائية أم ال،معينة 
  .دارية جمين عليهاحاالت الطلب حيث تكون اجلهة اإل

 واستقالال يف مباشرة أعمالد يعطي املشرع لبعض اهليئات حرية ق كما
 أحد اجلنائية ضد الدعوى ةملباشر عضاء اهليئات النيابية والقضائية ويشترطأ
  .)2(املتهم يتبعها اليت اجلهة من ذنإ صدور ضرورة عضائهاأ

 الدعوى حتريك يف العامة النيابة حرية قيد قد املصري املشرع يكون وبذلك
  : ثالثةمن  مرأ حدوث على اجلنائية
  . عليه اين من شكوى صدور 

   .معينة حكومية جهة من أو املختص الوزير من كتايب طلب صدور
   .خاصة جهة من ذنإ على احلصول
  .والطلب الشكوى بني فرق هناك وبالتايل

 مأموري احد أو العامة للنيابة وكيله أو عليه اين من بالغإ هي فالشكوى
  .فيها اجلنائية اإلجراءات ملباشرة معينة جرمية عن القضائي الضبط

                                                        
  .94 ص، مصر 1990 ، 1ج ، اجلنائية، دار النهضة العربية اإلجراءاتقانون  : )حممدمأمون ( ةمسالـ  )1(
  .152ص، املرجع نفس ـ  )2(
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 جرمية عن العامة للنيابة عليها جمين بصفتها عامة هيئة من بالغإ هو والطلب
 هيئة من يصدر بالغإ هو ذنواإل ،اجلنائية اإلجراءات مباشرة بغية ضدها وقعت
  .)1(ضده اجلنائية اإلجراءات ملباشرة ليهاإ اجلاين النتساب   عامة

 اجلهات مامأ الضريبية ياوالدعيتم حتريك ف التشريع اجلزائري،يف أما 
 وهو اجلبائية اإلدارة مستوى على املختص الشخص من شكوى على بناء اجلزائية

 العمومية الدعوى وحتريك الشكوى تقدمي بعد انه الإ للضرائب، الوالئي املدير
جراءات العامة كباقي ة العامة، فإن املتابعات ختضع لإلالنياب طرف من واجلبائية

ولكن توجد بعض اخلصوصيات الناجتة عن الطبيعة  ،خرىاوي اجلزائية األالدع
  .املرافعات أواخلاصة للجرائم الضريبية سواء بتقدمي الشكوى 

  :)2(دعويان الضريبية اجلرائم عن تنجم اجلمركية املخالفات غرار وعلى  
 والغرامات احلبس وهي اجلزائية العقوبات تطبيق إىل دف دعوى عموميه

 .اجلزائية
تطبيق جزاءات جبائية وهي الغرامة اجلبائية  إىلدعوى جبائية دف 

  .صادرة للمحجوزاتوامل
 على احلد هذا عن يتوقف والضريبية اجلمركية الدعويني بني النسبة إال أن

 ميكن أي مستقلتان اجلمركية الدعوى يف واجلبائية العمومية الدعويني نأ اعتبار
اجلزائية يف  اإلجراءات لقانون طبقا ومباشرا العمومية الدعوى حتريك للنيابة

ذات الوقت الذي تستقل فيه إدارة اجلمارك لتحريك  الدعوى اجلبائية طبقا 
  .)3(لقانون اجلمارك

                                                        
، قـاملوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب املرجع الساب : )أبو عباسنصر ( أمحد و )حممد جمدي( عليـ  )1(

  .199ص 
  .26ص، الغش الضرييب املرجع  السابق : )أحسن( بوسقيعةـ  )2(
  .25 ص، املرجع نفس ـ  )3(
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 ىالدعو ريكحت صالحية نأ على اجلبائية القوانني جل اتفقت حيث 
على شكوى تقدمها ة، وبناء الضريبي عمومية واجلبائية تكون من طرف اإلدارةال

  .خرية أمام اجلهات القضائية املختصةهذه األ
على مباشرة  )1(من قانون الضرائب املباشرة 305نص املادة تحيث 

 بناء 303 املادة يف عليها املنصوص اجلزائية العقوبات تطبيق اجل من املالحقات
 بإنذار مسبقا القيام ذلك يستوجب أن دون الضرائب ةدارإ من شكوى على
 وترفع اجلبائي، التنظيم زاءإ وضعيته يسوي أو تصرحيه يكمل أو يقدم بأن املعىن
احلالة  حسب احملكمة هذه تكون وقد املختصة اجلنح حمكمة إىل املالحقات هذه

 يقع اليت احملكمة أو الضريبة فرض مكان يتبع هلا اليت احملكمة ماإ، واختيار اإلدارة
  . " اختصاصها دائرة يف املؤسسة مقر

 من حتقيق فتح حالة يف املباشرة الضرائب قانون من 307 لمادةوطبقا لحيث 
 هلذه جيوز املباشرة الضرائب دارةإ من شكوى ساسأ على القضائية، السلطة قبل
 .مدنيا طرفا نفسها تؤسس نأ دارةاإل

 املخالفات نأ على تنصف املباشرة غري الضرائب قانون من 534 املادة أما 
 شكوى على بناء احملكمة مامأ تتابع القانون هذا من 532 املادة يف اليها املشار
  .)2(اإلدارة احلالة واختيار حسب املختصة هي احملكمةو املعنية اإلدارة

اليت تشـــري إىل  )3(من قانون الرسم على رقم األعمال 119بينما املادة 
وفقا للشروط املنصوص عليها يف  117أن تتابع املخالفات املشار إليها يف املادة 

                                                        
ون ــمن القان 14باملادة  ةواملتمم ة، واملعدل30/12/2007الصادر يف  07/12الصادرة بالقانون رقم ـ  )1(

، اجلريدة الرمسية، 2012واملتضمن لقانون املالية لسنة  28/12/2011الصادر يف  11/16رقم 
تباشر املتابعات من أجل تطبيق : " واليت تنص  29/12/2011، الصادرة يف 72عدد 

ملنصوص من هذا القانون، وفقا للشروط ا 303العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف املادة 
  ".قانون اإلجراءات اجلبائية  من104عليها يف املادة 

  .من قانون الضرائب املباشرة واملعدلة بنفس القانون املذكور أعاله  305هي نفسها ما جاء يف املادة ـ  )2(
  .  2012املتضمن قانون املالية  28/12/2011املؤرخ يف  11/16نص عليها القانون رقم ـ  )3(
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من قانون اإلجراءات اجلبائية، إلمتام املتابعات دف تطبيق العقوبات  104املادة 
  . اجلزائية بناء على شكوى من مدير الضرائب بالوالية

من قانون التسجيل واليت تشري إىل متابعة املخالفات أمام  119/02أما املادة 
من قانون اإلجـــراءات  104حددا املادة  اجلهة القضائية املختصة، كما

  .)1(اجلبائية
من قانون الطابع،  34نالحظ أن مجيع القوانني الضريبية، خاصة املادة 

من قانون التسجيل  119من قانون الرسم على رقم األعمال، واملادة  119واملادة 
تكون قبل تعديلها أمجعت على أن صالحية حتريك الدعوى العمومية واجلبائية 

من طرف إدارة الضرائب ، وتكون بناء على شكوى تقدمها هذه األخرية أمام 
احملكمة املختصة، وحسب إختيار اإلدارة سواء يف مكان فرض الضريبة، أو 

  . املؤسسة مبقر مكان احلجز أو
ولكن جند املشرع اجلبائي قد عدل املواد املذكورة أعاله بالقانون رقم 

، وأحال متابعة 2012املتضمن لقانون املالية لسنة  28/12/2011املؤرخ يف  11/16
من قانون اإلجراءات اجلبائية واليت تعطي صالحية حتريك  104املخالفات للمادة 

  .الدعوى، بناء على شكوى من طرف املدير الوالئي للضرائب 
 الدعوى تحريكلآلية  يستعمل اجلزائري اجلبائي املشرع نأ نالحظ كذلك

 إدارة يف عليها اين الضحية أي حصرو شكوى ومساها واجلبائية العمومية 
  .الضرائب

  
  

                                                        
من قانون  119من قانون الرسم على رقم األعمال، واملادة  119من قانون الطابع، واملادة  34املادة ـ  )1(

واملتضمن قانون املالية  28/12/2011املؤرخ يف  11/16التسجيل، كلها معدلة بالقانون رقم 
، وهي كلها تشري إىل مالحقة املخالفات أمام اجلهة القضائية املختصة وفق 2012لسنة 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 104الشروط املنصوص عليها يف املادة 



  

179 
 

  .)1(والطلب الشكوى مصطلحني استعمل فقد املصري املشرع أما 
 أو العامة للنيابة وكيله أو عليه اين من بالغإ على أا الشكوى عرفو 
 ماأ. اجلنائية اإلجراءات ملباشرة ةمعين جرمية عن القضائي الضبط مأموري أحد

  .جمين عليها بصفتها عامة، هيئة طرف بالغ منإفهو  الطلب
 ما الضريبية هو نتيجة املواد يف الشكوى تقدمي اشتراط يف السبب نأ حيث 
 ال التفاهم من اجلبائية اإلدارةو بالضريبة مولنيامل بني العالقة عليه تكون نأ جيب
 اإلدارة طرف من املهين السر كتمان واجب إىل باإلضافة ،كراهواإل القسر على

 واإلدارة ولمامل طرف من املقدمة قراراتواإل بالتصرحيات يتعلق ما يف عوااأو
للطابع  يعود، وعليه فإن حصر أمر تقدمي شكوى لإلدارة اجلبائية فقط اجلبائية

هلا دراية بذلك زيادة  التقين والفين واحملاسيب بالنسبة هلذه اجلرائم واإلدارة اجلبائية
 وكذلك .على منحها سلطة تقديرية حسب ظروف ومالبسات كل خمالفة

  . )2(بالضرائب املكلفني عفاءات لبعضإومنح  املصاحلة إجراء يف صالحياا
بعدما تعرفنا على حتريك الدعوى العمومية واجلبائية من خالل تقدمي 

 حتريك جيوز الضرائب وجب معرفة شروط تقدميها وهل إدارةشكوى من طرف 
ما شكوى؟ وما هي آثارها؟ وهل جيوز التنازل عنها؟ وهذا  بدون الدعوى
، وأثر )الفرع األول ( شروط صحة الشكوى يف التطرق لمن خالل  سنعرفه

  ).الفرع الثالث ( الفرع الثاين، وسحبها يف ( تقدميها يف 
 
 
 

                                                        
 .الطلب يستعمل يف حتريك الدعوى اجلبائية، أما الشكوى تستعمل يف حتريك الدعوى العموميةـ  )1(

من غري  ألنهالتقسيم  تباع املشرع املصري يف هذاإجدر على املشرع اجلزائري حيث كان من األ        
دارة الضريبية اين عليه الضحية كفرد وبني اإلاملعقول املساواة يف املراكز القانونية بني 

  .كهيئة إدارية تتصف بامتيازات السلطة العامة
  .193ص،  املرجع السابق  : )السبيت(فارس ـ  )2(
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 حتريك يف العامة النيابة ةيقيد حر املصري املشرع فإن سابقا مثلما ذكرناه
  :ثالثة مورأ خالل من اجلنائية الدعوى

 . عليه اين من شكوى صدور
 .حكومية معينة جهة من أو املختص الوزير من طلب كتايب صدور

 .احلصول على إذن من جهة خاصة
 عن العامة للنيابة عليها جمين بصفتها ةعام ةهيئ من بالغإ هو ذنإ فالطلب 
  . يةئاجلنا جراءاتاإل ةمباشر ةضدها بغي وقعت جرمية

 ةملباشر ليهاإ اجلاين النتساب عامة هيئة من يصدر بالغإ هو ذنواإل
 النيابة حرية على قيدا الضرييب املشرع وضع وقد ،ضدها اجلنائية اإلجراءات

 يف عليها املنصوص ،الضرييب التهرب جرائم يف اجلنائية الدعوى حتريك يف العامة
  .املصري )1( 2005 لسنه 91 القانون
 إجراء يف يتمثل اجلنائية الدعوى استعمال قيود من قيدكالطلب  يعترب 
 ربيع ،احملددة العامة اجلهات بعض من أو العدل وزير من كتايب شكل يف يصدر

 وهو ،)2(القانون عينها جلرائم بالنسبة اجلنائية الدعوى رفع حتريك رادةإ عن فيه
 يتعلقو القانون يعينها اليت داريةاإل السلطة من يصدر فردي داريإ عمل يضاأ

 أو النظامية اهليئات من ةهيئ ضد تقع اليت اجلرائم يف وذلك ،معينني فرادأ أو بفرد
  .)3(عامة مصلحة

                                                        
ال جيوز رفع الدعوى اجلنائية على اجلرائم املنصوص عليها يف هذا " منه على أنه 137نصت املادة ـ  )1(

  ".جراءات التحقيق إال بناء على طلب كتايب من الوزيرإجراء من إالقانون أو اختاذ أي 
  .140ص،  املرجع السابق  : )حممدمأمون ( سالمةـ  )2(
  .117ص،  املرجع السابق  ، 2، ج اجلرائم االقتصادية : )حممودحممود ( مصطفىـ  )3(
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 عدمه، من اجلرمية قيام يف وال اجلرمية ارتكاب وقت حتديد يف له أثر وال 
 طالقإ يف ثرهأ حيدث لكي شروط ةعد توفر الطلب لصحة املشرع استلزم حيث
  :وهي املكلف أو ولمامل ضد العمومية الدعوى حتريك يف العامة النيابة حرية

 وزير وهو بإصداره قانونا املختص الشخص من الطلب صدرأن ي جيب
 .الدخل على الضريبة ءمن أدا الضرييب التهرب جرائم يف املالية

 حرية عن القيد رفع يف ثرهأ ينتج فال ،خمتص غري من الطلب ردص فإذا
 ،املكلف أو املمول ضد ومباشرا ،اجلنائية الدعوى حتريك يف العامة النيابة

 النظام من اضده بطالن تتخذ اليت اإلجراءات كافة بطالن على ذلك ويترتب
  .القانون لنصوص ملخالفته العام

 بناء أو شفاهيا الطلب يقدم نأ يكفي فال )1(كتابة الطلب يصدر نأ جيب
 توقيع حامال يكون نأ ويشترط حمضر يف ذلك ثبت ولو تليفونية حىت حمادثة على

 .بإصداره املختص
 شفاهيا الطلب تقدمي من االستعجال ةحال يف مينع ال انه البعض ويرى 
 بعد مافي الطلب صلأ يرفع مث ،العامة النيابة حترره حمضر يف يثبت نأ بشرط

 رأت قد الشأن صاحبة اجلهة نأ من التيقن الطلب هي  من الغاية ألن راقوباأل
  .)2(املتهم قبل اجلنائية اإلجراءات ةمباشر فقواأل من نأ

 يف الداللة قاطعة عباراته تكون وان صرحيا يكون نأ الطلب يف ويشترط 
 معلق غري اجلنائية الدعوى رفع يف اجلهة رادةإ عن معربا )3(اجلنائية الدعوى رفع
 رفع طلب يعلق نأ ذلك مثالو ،باطال كان طرش على علق ذاإف شرط على

  .ول للضريبةماجلنائية على سداد امل الدعوى
                                                        

:  يــمبا يل ياجلنائية املصر اإلجراءاتمن قانون  3هذا عكس الدعوى العمومية حيث نصت املادة ـ  )1(
  ". و كتابيةأبناء على شكوى شفهية  الإن ترفع الدعوى اجلنائية أجيوز ال   "

  .191ص،  املرجع السابق : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )2(
  .192ص ،  املرجعنفس ـ  )3(
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 إمسه يكون وأن ولمامل ارتكبها اليت للجرائم حمددا الطلب يكون أن جيب
 حتديدها جيوز فال واضحا حتديدا االام سنوات حتديد جيبو حمددا بوضوح،

  .)1(النشاط بداية منذ أو ضريبية ةسن خرآ من مبهمة بسنوات
 الطلب لتقدمي معني موعد على القانون ينص لمف ،الطلب تقدمي أما وقت 

هو عليه  كما ،فيه حقها سقط إالو اجلنائية الدعوى لتحريك املختصة اجلهة من
 الدعوى تكون أال بشرط ،متلكه اليت للجهة متروك مراأل مناوإ ،لشكوىبالنسبة ل
   .بالتقادم تسقط قد اجلنائية
 النيابة ةحري قيد اجلزائية اإلجراءات قانون أن فنجد اجلزائري التشريع يف أما

 تشكلياو لقيود خضعهاإو العمومية الدعوى حتريك يف حقها استعمال يف العامة
  .الضريبية القوانني حددا
 العمومية الدعوى ةحتريك ومباشر يف الشكوى اشتراط من واهلدف 

 واملكلفني اإلدارة بني القائمة الودية العالقة على واحملافظة مايةاحل هو واجلبائية
 اليقني، االقتصاد، :األربعة الضريبة مبادئ على اليت جيب أن تنبين بالضريبة
  .)2(والعدالة املالئمة،

بعض  على الشكوى تتوفر أن جيب صحيحة، الدعوى تكون وحىت
  .طوشرال

 املدير هوو ،بذلك القانون كلفه من قبل من الشكوى تقدم أنجيب  
 اإلدارة ختم وضعجيب أي  صدارها،إ يف السلطة صاحب أو ،للضرائب الوالئي
   .الرمسية الصفة تكتسب حىت اجلبائية

                                                        
  201ص ،  املرجع السابق :   )بو العباسأنصر( امحد و )حممدجمدي ( عليـ  )1(
  .194ص ، املرجع السابق : )يتالسب(فارس ـ  )2(
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 السلطات إىل عليه اين يقدمه الذي اإلخطار أو البالغ بالشكوى يقصدو
 املشرع حتريكها  منعالعمومية بشأن جرائم معينة  الدعوى حتريك طالبا املختصة
  .)1(تقدميه قبل بصددها

 أن جند اجلبائية اإلجراءات قانون وكذلك الضريبية القوانني إىل وبالرجوع 
 عليه املتعارف ولكن تقدميها، ةكيفي حيدد ومل الشكوى يعرف مل اجلبائي املشرع

 بصفة املعنية طرافاأل معرفة عملية لتسهيل وذلك )2(ةمكتوب الشكوى تكون أن
 الصفة كتسبلت الشكوى على الضرائب ةدارإ ختم وضع جيبو ودقيقة، كاملة
 يف االختصاص هو صاحب للضرائب الوالئي املدير ألن والقانونية الرمسية
  .تقدميها
 القانون مسح مما أو ،تقدميها أناط به القانون امم الشكوى تقدم أن جيب 
 )3(جرمية كل مبناسبة اإلنابة تشترط الو العامة اإلنابة تكفيو ،تقدميها يف بإنابته

  .اإلجراء باطال يكون خمتص غري شخص من شكوى قدمت ذاإو
 

)( 

 اجلرائم يف املالية وزير من الطلب تقدمي على رتب املصري املشرع جند 
 اجلنائية الدعوى حتريك يف العامة  النيابة يغل يد الذي القيد رفع الضريبية

 اجلنائية الدعوى حتريك العامة النيابة متلك ال الطلب تقدمي قبل انه الإ ومباشرا،
  .فيها التحقيق إجراء أو الضريبية اجلرائم يف

                                                        
، ديوان املطبوعات 1اجلزائية يف التشريع اجلزائري ج اإلجراءاتمبادئ  : )شوقيأمحد ( الشلقاويـ  )1(

  .41ص،  1999اجلامعية اجلزائر 
ن يصرح بدقة يف النصوص القانونية أن تكون الشكوى مكتوبة كما فعل املشرع أكان على املشرع ـ  )2(

  .املصري
  .27ص، املرجع السابق : )حسنأ( بوسقيعةـ  )3(
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 من كان أيا االستدالل إجراءات أن القانون صحيح يف املقرر من كان وأن 
 ليةواأل اإلجراءات من هي بل ،اجلنائية ةماخلصو جراءاتإ من تعترب ال يباشرها

 توقفها يف الشارع قيد عليها يرد ال واليت ،حتريكها على سابقه تسلسل هلا اليت
 خطاب من للمقصود وحتريا طالقاإل يف صلاأل إىل رجوعا ذناإل أو الطلب على

 دون ما الصحيح الوجه على اجلنائية الدعوى يضمل وحتديد باالستثناء ،الشارع
 غري صالأ الدعوى تلك متلك ال اذ ،لشؤوا املمهدة اإلجراءات من يسبقها
  .)1(وحدها العامة النيابة
 قبل الضريبية اجلرائم يف العمومية الدعوى رفع جراءاتإ النيابة باشرت فإذا 
  .)2(العام النظام من بطالنا باطلة جراءااإ كانت الطلب تقدمي

 احلرية مطلق فتكون هلا ،العامة للنيابة املالية وزير من الطلب تقدمي بعد أما
 اجلنائية الدعوى رفع يف مقيدة غري وتكون ومباشرا العمومية الدعوى حتريك يف

  .)3(قيد بأي
 ذاإ راقواأل حبفظ أمرا تصدر أن ليهاإ الطلب تقدمي رغم هلا يكون وبالتايل

 جرتأ ما إذا الدعوى إلقامة مرا بأال وجهأ تصدر أو ،لذلك مقتضى هناك كان
 ذاإ املختصة احملكمة  إىل ةيالضريب اجلنائية الدعوى حتيل أن هلا يضاوأ ،فيها حتقيقا
 ي اجلنائيةاوالدع مناملرجو  هلدفا إىل ونظرا مول،امل على التهمة ثابتة أن رأت

 اجلنائية ياوالدع يف نظرال ، فإنه يفضلباملال العامة اخلزانة تغذية وهو الضريبية
   .)4(السرعة وجه على الضريبية

                                                        
  .1356ص ،  276ق  20س  01/02/1969حمكمة النقض املصرية بتاريخ ـ  )1(
  451ص ،  87ق  19س  15/04/1986حمكمة النقض املصرية بتاريخ ـ  )2(
  .334ص ،  18جمموعة أحكام النقض س  07/03/1967حمكمة النقض املصرية بتاريخ ـ  )3(
  .593ص ،  21جمموعة أحكام النقض س  13/04/1970النقض املصرية بتاريخ حمكمة ـ  )4(
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 اخلاصة القواعد بشأم يطبق فانه املتهمني تعدد حالة يف الطلب حكم أما
 الدعوى بتحريك طلبا مدوقُ املتهمني تعدد ذاإ ذلك على وتأسيسا بالشكوى،

  .)1(للباقني بالنسبة قد قدم يعترب فإنه ،حدهمأ ضد ورفعها
 القانون اشترط اليت اجلرائم من جرمية يف تعدد املتهمون ذاإ البعض ويرى

 هذا يستويف أن يتعني فإنه ،اجلنائية اإلجراءات ملباشرة طلب تقدمي سبق فيها
 مباشرة يف املصلحة وجه تقدمي ترك قد املشرع ألن لكل منهم، بالنسبة الشرط

  . )2(خرآ متهم دون إىل بالنسبة تتوافر قد وهي اجلهة تلكل اجلنائية اإلجراءات
واجلنائية  العمومية الدعوى حتريك جيوز ال فإنه اجلزائري لتشريعبالنسبة ل

  .الضريبية اإلدارة من الشكوى تقدمي قبل العامة النيابة طرف من
 ،الضرائب ةصدور شكوى إدار قبل القضاء أمام دعوى رفع ةحال يف أما

هي  العامة النيابة بأن تقتضي القاعدة أن رغم مطلقا، بطالنا باطلة ىالدعو تكون
 يف وهي االام ةسلط بوصفها استعماهلاو العمومية الدعوى حتريك املختصة يف

 كما، )3(وعقابه فاعل اجلرمية عن الكشف يف حقه ةممارس يف اتمع ثلمت ذلك
 اختاذ هلا جيوز ال يأ واجلنائية، العمومية الدعوى تحريكب العامة النيابة على مينع

 من الشكوى تقدمي قبل قضائي حتقيق فتح أو الدعوى مباشرة أو جراءإ يأ
 ذاإ ما ةحال يفو مطلقا، بطالنا باطال يكون به تقوم جراءإ وأي ،ائيةباجل اإلدارة
 جيب القضائية اجلهات إىل امللف حالةإو الدعوى تحريكب العامة النيابة قامت
  .)4(الدعوى قبول بعدم تقضي نأ احملكمة على

 جهة مامأ الدعوى سري جراءاتإ بطالن الشرط ذا التقيد عدم على يترتب
 هذه يصحح وال العام، بالنظام احلكم، وهو بطالن متعلق بطالن وكذا التحقيق،

                                                        
  .150ص ،  املرجع السابق  : )حممدمأمون ( سالمةـ  )1(
  .191ص ،  املرجع السابق  : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )2(
  . 27ص ،  املرجع السابق  : )شوقيامحد ( الشرقاويـ  )3(
اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائية يف التشريع اجلزائري اإلجراءات : )ملياينموالي ( بغداديـ  )4(

  .23ص ،   1992
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 جراءاتوإ الدعوى رفع لصحة اإذ فيلزم ،اختاذها طلب يصدر بعد اإلجراءات
 طلب على بناء كان أن رفعهاو الدعوى هذه يف الصادر احلكم يثبت أن التحقيق

  .)1(معيبا احلكم تقدميه وإال كان ميلك ممن
 فيها يتطلب اليت احلاالت يف طلب بغري العمومية الدعوى رفع أن كما

 أن ال قبوهلا بعدم تقضي أن احملكمة علىو ،مقبولة غري جيعلها ذلك القانون
  .)2(بالرباءة تقضي

 
)( 

 قانون من 10 املادة هتجازأ ،الطلب عن للتنازل القانوين األساس إن 
 تنازلوال ،الطلب تقدمي حق القانون خوله ملن )3(املصري اجلنائية اإلجراءات

 الدعوى وتنقضي ،ائي حكم ىالدعو يف يصدر أن إىل وقت أي يف يكون
  .بالتنازل اجلنائية
 يف رغبتها عدم يف املختصة اجلهة أو عليه اين رادةإ عن تعبري ن هوذإ

  .اجلرمية مرتكب ضد القانونية اإلجراءات يف السري استمرار
 غري نظام مقابل بدون أو مبقابل سواء أن التنازل الفقهاء بعض يرى 

 فال العمومية الدعوى حتريك يف رأي لإلدارة يكون أن صح فإن ،فيه مرغوب
 وإال ،عنها فتعدل تعود مث الدعوى ورأت رفع الظروف قدرت أن بعد هلا جيوز

  .)4(ماتاوللمس حمال العمومية الدعوى كانت

                                                        
  . 186ص ،  املرجع السابق  : )حممودحممود ( مصطفىـ  )1(
  .193ص ،  املرجع السابق  : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )2(
و طلبه احلق يف أحوال اليت يشترك فيها القانون شكوى و الطالب يف األأملقدم الشكوى  13/ 10املادة ـ  )3(

ن يصدر يف الدعوى حكم ائي أ إىلي وقت أو الطلب يف أن يتنازل عن الشكوى أ
  ." وتنقضي الدعوى اجلنائية بالتنازل

  . 224ص ، املرجع السابق : )حممودحممود ( مصطفىـ  )4(
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 انقضاء عليه يترتب صاحبه، جانب من احلق سقاطإ باعتباره فالتنازل  
 كافة ينتج واحد جانب من راديإ تصرف فهو به، للمطالبة القضائية الدعوى

    .)1(فيه احلق له ممن صحيحا ما دام قد صدر يةقانونال آثاره
 احلكمة ذات هي ،التنازل جازةإ من احلكمة أن الفقه من آخر جانب ويرى

 تقدمي على اجلنائية الدعوى رفع يف العامة النيابة املشرع حق علق أجلها من اليت
 ولنيمامل اخلزانة خماصمة مصلحة من كان ذاإ ما تعرف بطلب أريد فكما ،طلب
 جراءاتإ يف السري عدم يف املصلحة أن وقت أي يف ظهر فإذا عدمه، من جنائيا

 الطلب عن التنازل اخلزانة لوزير أن يباح منطقيا أمرا كان اجلنائية الدعوى
  .)2(اجلنائية الدعوى وتنقضي
 ألي اجلنائية ىالدعو إىل العودة جيوز ال أنه إىل ،األخر البعض ذهب  
والذي  املوضوع يف الصادر احلكم ةمبثاب هو بالتنازل ألن انقضائها ،كان سبب

 القانون جيز ومل صراحة القانون عليها نص أحوال يف إال ،إليها الرجوع جيوز ال
    .)3(جديدة لظهور أدلة احلالة هذه يف اجلنائية ىالدعو إىل الرجوع

 وقاضي العامة النيابة حق على قياسا العدول جواز إىلمن الفقه  بعض ويرى
 أدلة لظهور ،اجلنائية الدعوى إلقامة وجه بأال القرار عن العدول يف التحقيق
  .)4(جديدة
 أدلة ظهور حالة يف التنازل عن العدول جوازإن اإلجتاه الذي يدعو إىل   
 وأن خاصة طبيعة ذات الضريبية اجلرائم ألن وذلكيبدو أقرب إىل املنطق  جديدة

  .واملستندات راقواأل على يعتمد فيها ثباتاإل دليل
 أثر أي يترتب وال طالاب يكون فإنه ،خمتص غري من التنازل صدر وإذا 
  .العمومية للدعوى بالنسبة

                                                        
  .402ص ،  اجلنائية الطبعة الثانية بدون ناشر  اإلجراءات:   )زكيحممد ( ابو عامرـ  )1(
  .196ص ،  املرجع السابق  : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )2(
  . 200 ص،   نفس املرجعـ  )3(
  .199ص ،  املرجع السابق : )حسن صادق( املرصفاويـ  )4(
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 حكم فيها يصدر أن إىل الدعوى عليها كانت مرحلة أي يف التنازل جيوزو 
 باإلدانة حكم صدر فإذا .)1(النقض حمكمة أمام حىت يصدر أن جيوز ، كماائي
 شكل للتنازل وليس عندئذ للتنازل، أثر وال التنفيذ واجبة العقوبة تصبح ائي

  .)2(شفويا أو كتابة يتم أن فيجوز، خاص
 الشفوي للطلب أثر وال ،كتابة الطلب يصدر أن يشترط القانون أن ومبا

  .وصرحيا كتابة التنازل يكون أن فيجب
 بغري املوضوع قاضي بتقديرها يستقل لةأسم وعدما وجودا التنازل وتقدير 
 عدم أو التنازل حصول ،عليها سسأ اليت األسباب كانت مىت عليه معقب
  .)3(ليهاإ خلص اليت النتيجة إىل تؤدي حدوثه
 أية يف العمومية الدعوى انقضاء ،الطلب نع التنازل صدور على ويترتب  
 أن التحقيق سلطة على يتعني التحقيق مرحلة يف كانت فإذا عليها، كانت ةمرحل
  .الدعوى إلقامة وجه بأال مراأ تصدر
نقضاء با تقضي  أن احملكمة على يتعني ،احملاكمة مرحلة يف تكان وإذا 

أن أدلة  معناه خرياأل القضاء هذا ألن ،املتهم برباءة تقضي وال بالتنازل الدعوى
 ،القانونية األركان متوافرة غري أو عليها بقمعا غري الواقعة وان ةكافي غري اإلدانة

 بعدم يقضي أو الدعوى عن التنازل عند الثالثة األمور أي من ال يتحقق وقد
   .)4(الطعن نظر يف أواحملاكمة  يف االستمرار جواز

 املتهم برباءة نفسه الوقت يف تقضي أن احملكمة على أن الفقهاء بعض ويرى
  .)5(اجلرمية وقوع عدم على قانونيا دليال يعترب ألن التنازل

                                                        
  .76املرجع السابق ص  : )حممود حممود ( صطفىمـ  )1(
   . 197ص ، 6/110 6 21/12/1954حمكمه النقض املصرية بتاريخ ـ  )2(
  .199ص ،  املرجع السابق :  )صادقحسن ( املرصفاويـ  )3(
  .  76ص ، املرجع السابق : )حممودحممود ( مصطفىـ  )4(
  . 73ص  ،)دون تاريخ النشر(دار الفكر العريب  ،  1اجلزء  ، اجلنائية اإلجراءات : )عديل( عبد الباقيـ  )5(



  

189 
 

احملاكمة عن نفس اجلرمية مرة أخرى كما أن احلكم بالرباءة مينع من إعادة 
ما يتعارض مع يراه بعض الفقهاء من أن التنازل ال مينع العدول عنه يف حالة  وهو

ال يعترب كما ذهب البعض دليال قانونيا على  ،ظهور أدلة جديدة، كما أن التنازل
 نتيجة لكنو أركاا وتتوافر اجلرمية مولامل يرتكب فقد عدم وقوع اجلرمية،

 والتعويضات ،الضرائب لة قيمةآمثل ض الضرائب ةمصلح تراها معينة العتبارات
 بتاريخ باإلخطار ولاملم يقوم كأن ،التهرب لة فترةآض أو مولامل على املستحقة

النشاط بعد ستة أشهر من انتهاء املواعيد احملددة لإلخطار بتاريخ مزاولة  لةاومز
  .النشاط

مجيع املتهمني عمال  إىل ينصرف أثره إنوإذا مت التنازل عن الدعوى ف
  .)1(بقاعدة وحدة الواقعة

 إىل ينصرف ال أثره فإن ،التنازل صدر ذاإ أنه لىع الفقهأكد رأي من و 
 تعدد ذاإ أنه مبعىن ،به ذكرهم الذين شخاصاأل إىلو فيه الواردة احملددة الواقعة

 لواحد بالنسبة التنازل من مينع  ليس مثة ما حدة،االو اجلنائية الواقعة يف املتهمون
هو  طلب على اجلنائية الدعوى رفع تعليق من احلكمة ألن ،خريناآل دون منهم
 وحده فيه يتوافر قد الذي مراأل ،معني مولبالنسبة مل العامة اخلزانة صاحليف 

 من احلكمة ألن املتهمني مجيع إىل التنازل اثر ينصرف حيث الشكوى خبالف
 أمام الرتاع ثارةإ صاحله من كان ذاإ مافي عليه اين رأي ةعرفم هو تطلبها
  .)2(عدمه من القضاء
 فإذا ،الدعوى يف املتهمني نيمولامل مجيع التنازل يتضمن أن هلذا جيبو  
 الدعوى انقضاء يف ثرهأ ينتج ال فإنه ،خراآل البعض دون البعض متضمنا صدر

 ةكاف فتسرى ضدهم املتهمني باقي أما ،به ذكروا ملن بالنسبة إال اجلنائية
   .)3(القانونية اإلجراءات

                                                        
  .81ص  ، مصر ، دار الفكر العريب 1981طبعة  ، اجلنائية اإلجراءات : )رؤوف( عبيدـ  )1(
  .199املرجع السابق ص  : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )2(
  .197ص ، املرجع نفس ـ  )3(
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جرائم ( أن حتريك الدعوى العمومية يف اجلرائم الضريبية إىل وجتدر اإلشارة 
اخلاصة، حيث  اإلجراءاتيف التشريع املغريب، أخضعها املشرع لبعض ) الغش

جيب ... تطبيق العقوبات املنصوص عليها إىلنص على أن الشكايات اليت ترمي 
هلذا الغرض على سبيل االستشارة على  همندوب أوأن يعرضها سلفا وزير املالية 

يرأسها قاض وتضم ممثلني إلدارة الضرائب  ،جلنة خاصة باملخالفات الضريبية
متثيال ويعني  كثروممثلني للملزمني خيتاران من قوائم تقدمها املنظمات املهنية األ

  .لوأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير األ
استشارة اللجنة املذكورة، ميكن أن يوجه وزير املالية والشخص  وبعد

تطبيق اجلزاءات اجلنائية  إىلاملفوض من لدنه هلذا الغرض الشكوى الرامية 
  .وكيل امللك املختص حبكم املكان املرتكبة فيه اجلرمية إىلاملنصوص عليها 

  .)1(قاضي التحقيق إىلل الشكاية يمللك أن حيجيب على وكيل ا
على تعيني جلنة املخالفات الضريبية من  اإلجراءاتويتوقف تطبيق هذه 

غري مطبقة خاصة  وبدون تعيني هذه اللجنة تبقى اإلجراءات ل،وطرف الوزير األ
ن النيابة العامة تبقى مكتوفة األيدي وال تطبق مفهوم املتابعة بشكل مباشر وإمنا أ

يتوقف حتريك الدعوى العمومية على عرض املخالفات على اللجنة املختصة اليت 
يبقى رأيها استشاريا، حبيث تبقى لوزير املالية سلطة تكييف األفعال اإلجرامية 

ولكن الفقه . وسلطة إحالة امللف على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية
وزير  دأثر على عدم اعتدا املشرع أيمل يرتب : املغريب أبدى مالحظاته فيما يلي

  .املالية بالرأي االستشاري هلذه اللجنة
يف رفع شكايتها، ومل يضع  مل حيدد القانون أي أجل لتقادم حق وزارة املالية

 .النعقادلبداء اللجنة لرأيها وال كيفية دعوا أجال إل
بدون  أومل يسن القانون ما إذّ كان يشترط يف رأي اللجنة أن يكون معلال 

 .)2(تعليل
  . املغربية 2005من مدونة املساطر اجلبائية احملدثة من قانون املالية لسنة  22الفصل ـ  )1(                                                        

  .43 ص ،املرجع السابق ، الغش الضرييب:  )حيي( الصايفـ  )2(
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 6اجلزائية املادة  اإلجراءاتقانون  إىلوبالرجوع  ،أما يف التشريع اجلزائري
الشكوى يوقف إجراءات املتابعة وهو يعترب عمل قانوين  نفإن التنازل ع، )1(منه

ويترتب عن التنازل انقضاء هذا احلق وال  ،يصدر من صاحب احلق يف الشكوى
تقدميه  أومن صاحبه، وال يشترط فيه شكال معينا كضرورة كتابته  إاليصح 

شفاهيا يف اجللسة، وبالتايل فإنه بعد التنازل ال جيوز الرجوع عنه، أي ال جيوز 
. تقدمي شكوى ثانية بعد التنازل عنها وهذا دف االستقرار يف املراكز القانونية

 ، جندهااجلبائية اإلجراءاتانون القوانني الضريبية وكذلك ق إىلغري أنه بالرجوع 
مل تنص على جواز التنازل على الشكوى وال على النتائج املترتبة عليها إال يف 

من قانون الرسم على  119واملادة ، )2(من قانون الضرائب املباشرة 305املادتني 
  .)3(األعمالرقم 

الوالئي ائي لسحب الشكوى من طرف املدير بوبالتايل يشترط املشرع اجل
للضرائب على تسديد املكلف لكامل الديون الضريبية املستحقة للخزينة العمومية 

  . )4(وكذلك كل احلقوق التابعة لذلك
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وسحب " اجلزائية تنص اإلجراءاتمن قانون  06املادة ـ  )1(                                                        

بتاريخ  15/02 باألمرواملعدلة " الشكوى إذا كانت هذه شرطا الزما للمتابعة 
23/07/2015.  

ميكن ملدير الضرائب بالوالية سحب الشكوى يف حالة دفع احلقوق "  : م تنص. ض. من ق 305املادة ـ  )2(
تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا .العادية والغرامات موضوع املالحقات 

الصادر يف  07/12وهذا بنص القانون رقم  ". اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  06للمادة 
  .قبل تعديلها كما ذكرنا سابقا 30/12/2007

كن ملدير الضرائب بالوالية سحب الشكوى يف حالة دفع كامل مي" أ تنص . ر. ر. من ق 119املادة ـ  )3(
  .احلقوق العادية والغرامات موضوع املالحقات

من قانون  06يترتب على سحب الشكوى انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 
قبل تعديلها  30/12/2007الصادر بتاريخ  07/12وهذا بالقانون رقم  ". اجلنائية اإلجراءات

  .أيضا 
رة، ـمن قانون الضرائب املباش 305جند املشرع قد تراجع عن هذا الشرط املنصوص عليه يف املادة ـ  )4(

 11/16من قانون الرسم على رقم األعمال من خالل تعديلهما بالقانون رقم  119واملادة 
من  104، وأحال الشروط إىل املادة 2012املتعلق بقانون املالية  28/12/2011الصادر يف 

  . قانون اإلجراءات اجلبائية
  .من احلقوق لكي تسحب الشكوى %50مكرر اليت اشترطت تسديد  104وكذلك املادة                     
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سحب الشكوى من طرف مدير الضرائب ب وتنقضي الدعوى العمومية
اجلزائية املذكورة  اإلجراءاتمن قانون  06 بالوالية طبقا ملا نصت عليه املادة

  .أعاله
من ن إدارة الضرائب كّألنه مي جند أن هذا الطرح مقبول ناحية النظريةمن ال

سحب الشكوى ويترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية والدعوى اجلنائية، 
ة ـمن الصعب جتسيد ذلك على أرض الواقع ألن القوانني الضريبي عمليا ولكن

 540املادة ومن خالل ، فقانون الضرائب غري املباشرة ،مل تنص كلها على ذلك
يترتب على التأخر يف دفع الضريبة وبعد توفري كل االلتزامات القانونية  :تنص 

من مبلغ احلقوق املتأخر دفعها،  %10ـ ائية حتدد ببوالتنظيمية، حتصيل غرامة ج
  .ل الذي يلي تاريخ استحقاق تلك احلقوقووتستحق من اليوم األ

جزء منها من قبل  أوهذه الغرامة وجيوز بصورة استثنائية أن تسقط كل 
  . من قانون اإلجراءات اجلبائية 93طبقا ألحكام املادة  اإلدارة

التنازل عنها  أونه ال يوجد أي نص خاص مينع سحب الشكوى أحيث 
ن تقوم بسحب شكواها يف حالة مثال ارتكاا خطأ أفإنه ال مينع إدارة الضرائب 

  .إجراءات املتابعة أويف احملاسبة 
لتشريع يف اخري نستخلص أن حتريك الدعوى العمومية واجلنائية يف األ

  .النيابة العامة إىلاملصري يكون من طرف وزير املالية من خالل طلب يوجه 
 ،عليها كإدارة الضرائب ني اين عليه كفرد واينفاملشرع فرق ب وبالتايل

فاستعمل مصطلح شكوى عندما يكون اين عليه فرد لتحريك الدعوى 
واستعمل مصطلح طلب إذا كانت اين عليها إدارة الضرائب ، العمومية

  .ائية وبالتايل يكون هناك استقرار يف املراكز القانونيةبلتحريك الدعوى اجل
ق تعلأما املشرع اجلزائري فاستعمل مصطلح واحد وهو الشكاية سواء 

 من إدارة الضرائبائية بالدعوى اجل أوالفرد  من بتحريك الدعوى العموميةاألمر 
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 اإلدارةوبالتايل سوى يف املراكز القانونية ما بني الطرفني، وهذا غري الئق ألن 
بامتيازات وصالحيات السلطة العامة وبالتايل تتفوق على متع بصفة عامة تت

  .الفرد
كان أكثر واقعيا عندما أعطى صالحية حتريك  ،ولكن من جهة أخرى

صري الدعوى العمومية واجلنائية إلدارة الضرائب خالفا ملا خوله التشريع امل
لوزير املالية لتحريك الدعوى، والتشريع املغريب أخضعها وزير املالية إىل جلنة 

  .خاصة 
هذا  لكي يتم أما فيما خيص سحب الشكوى فاملشرع اجلزائري اشترط

  .، مث تراجع عنه أن يسدد املكلف بالضريبة كامل ديونه ، جيبجراءاإل
سحب  أون املشرع اجلزائري قد أخلط ما بني التنازل أوبالتايل جند 

من طرف واحد وهي إدارة الضرائب  واملصاحلة، ألن السحب يكون الشكوى
  .واملصاحلة هي التنازل ما بني الطرفني

، ما عدا قانون ائية على اإلطالقب اجللم تنص عليها القواننيفأما الوساطة 
  . )1(منه 06اإلجراءات اجلزائية يف تعديل املادة 

 
 

)( 

النظام العام بالنسبة  مناالختصاص احمللي يعترب خروجا عن القواعد العامة 
ختتص حمليا بالنظر ، حيث اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  329لمادة طبقا لللجرائم 

حمل  أوشركائهم  أوقامة أحد املتهمني إحمل  أويف اجلنحة حمكمة حمل اجلرمية 
  .كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر ولالقبض عليهم و

                                                        
  .23/07/2015الصادرة بتاريخ  40ر، العدد .، ج23/07/2015املؤرخ يف  15/02املعدل باألمر رقم ـ  )1(
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ضاع ووال تكون حمكمة حمل حبس احملكوم عليه خمتصة إال وفق األ
  .من نفس القانون 553و  552املنصوص عليها يف املادتني 

كذلك بالنظر يف اجلنح واملخالفات غري القابلة للتجزئة  احملكمة كما ختتص
احملكمة  أواملخالفة  اوختتص احملكمة اليت ارتكبت يف نطاق دائر. املرتبطة أو

  . لفةكب املخالفة بالنظر يف تلك املخاتقامة مرإاملوجودة يف بلد 
الضريبية  اإلدارةخضع املشرع اجلبائي االختصاص احمللي الختيار لقد أ

مكان احلجز  أووحسب احلالة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة 
  .مقر املؤسسة أو

من  534من قانون الضرائب املباشرة و  305وهذا ما نصت عليه املواد 
 األعمالمن قانون الرسم على رقم  119قانون الضرائب غري املباشرة واملادة 

من قانون التسجيل وبالتايل  119/02واملادة  .)1(من قانون الطابع 34واملادة 
الضرائب سواء يف مكان فرض  إدارةاالختصاص احمللي حسب اختيار  ندرس

ة ــمقر املؤسس أو) الفرع الثاين(  مكان احلجز أو) ل والفرع األ( الضرائب 
  .)الفرع الثالث( 

 
 

                                                        
ه حمكمة اجلنح املختصة وقد تكون هذ إىلوترفع هذه املالحقات :" م تنص. ض. من ق 305املادة ـ  )1(

دارة، إما احملكمة اليت يتبع هلا مكان فرض الضريبة او احملكمة حسب احلالة واختيار اإل
   ".احملكمة اليت يقع مقر املؤسسة يف دائرة اختصاصها 

ملختصة دارة املعنية واحملكمة ااحملكمة بناء على شكوى اإلتتابع أمام " م تنص. غ. ض. ق 534املادة ـ       
دارة احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصاصها مكان فرض هي حسب احلالة واختيار اإل

  ".مقر املؤسسة وأو مكان احلجز أالضريبة 
من قانون  119/02من قانون الطابع واملادة  34أو املادة . ر. من ق  119نفس النص بالنسبة للمادة ـ       

  .التسجيل
املؤرخ يف  11/16مع العلم أن املواد املذكورة أعاله قد عدلت بالقانون رقم                        

من  104، وحددت الشروط وفقا للمادة 2012املتضمن لقانون املالية لسنة  28/12/2011
   قانون اإلجراءات اجلبائية
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للقواعد العامة لالختصاص  اوهذا خالف ،مجعت كل النصوص اجلبائيةأ
يتحدد االختصاص احمللي للمحكمة حسب اختيار إدارة الضرائب  هنأاحمللي 

 اإلدارةالغرامة على املكلف بالضريبة وهذا لتسهيل عمل  أومبكان فرض الضريبة 
اليت حبوزا ها من خالل املعلومات واملستندات الضريبية وميكنها من تقدمي شكوا

اليت أدلوا ا والتأكد من خالل وجود ملفات املكلفني بالضريبة والتصرحيات 
اآلجال ومراقبة التقديرات احلقيقية لرأس املال  متراحقرارات السنوية واواإل ،منها

  .اخلاضع للضريبة
جهة اختصاص قضائي لإلدارة كمكان فرض الضريبة  زيادة على حتديد

اجلبائية احلصول على كل املعلومات  اإلدارةاجلبائية ألنه يكون من اليسر على 
رات والطرق التدليسية والغش املرتكب من املكلف بالضريبة، إال اواملتضمنة للمن

يها أن هذا التحديد يبقى واسعا وغري مقتصر على جهة معينة ميكن اللجوء إل
 أودائرة  أووخاصة أن مكان فرض الضريبة قد يكون مفتشية على مستوى بلدية 

وقد يكون هلا اختصاص واسع من خالل  ،والية بالنسبة للمديريات الوالئية
املديريات اجلهوية، وبالتايل ميكن االعتماد يف حتديد االختصاص بالنسبة ملكان 

حمكمة  أوحمكمة املديرية الوالئية  أوفرض الضريبة إما حمكمة املديرية اجلهوية 
  . )1(القباضات الضريبية أواملفتشيات 

 
 

لقد نص قانون الضرائب غري املباشرة على احلجز الضرييب والذي يعد 
ثبات املخالفات إالوسيلة العادية لضبط ومعاينة اجلرائم الضريبية من خالل 

  .ومتابعتها
                                                        

   .200ص ، املرجع السابق :  )السبيت(فارس ـ  )1(
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من هذا القانون أنه يذكر يف احملاضر الفقرة األوىل  506حيث نصت املادة 
تاريخ اليوم الذي مت حتريرها فيه ونوع املخالفة، ويف حالة احلجز، التصريح الذي 

عوان الذين أو األقامة العون إواسم وصفة وحمل  ،املتهم إىلقدم يف هذا الشأن 
شياء أو قياس األقاموا بتحرير احملاضر والشخص املكلف باملتابعات ونوع ووزن 

أو عداد بيام الوصفي إثناء أاحملجوزة وتقديراا التقريبية وحضور الطرف 
واسم وصفة وقبول احلارس ومكان  ،خطار الرمسي الذي قدم له للحضوراإل

قامة معروف يف التراب إ للمتهم حموعندما ال يكون ل، احملضر وساعة اختتامه
فإن التصريح اخلاص باحملضر يتم عن طريق ظرف موصى عليه مع طلب  ،الوطين

آخر حمل إقامة معروف  إىلالربيد واملواصالت يرسل  إدارةشعار باالستالم من إ
  .)1(للمخالف وجيب أن حتمل الرسالة بيان مكان وتاريخ حترير احملضر

 ما مكان احلجز، ألن املتهم غالبا إىلاحمللي يؤول االختصاص فإن  بالتايلو
 اإلدارةحمل عنوان احملل التجاري، وهلذا ختتار  أوجيهل معرفة إقامته وتواجده 

  .اجلبائية احملكمة املوجودة يف مكان احلجز
إتالف  أوويبني احملضر يف حالة ما إذ كان سبب احلجز مستندا على التزوير 

الدفاتر والرخص والنسخ وغريها من الوثائق املقررة مبوجب التنظيم ونوع 
  .فيرالتح أوتالف أو اإلالتزوير 

ليها، مرفقة باحملضر الذي يضم وتبقى الوثائق املذكورة املوقعة واملؤشر ع
  .)2(الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه إىلبالغ الرمسي املقدم اإل

ناء حترير احملضر، فإنه يذكر فيه بأن احملضر قد وإذا كان املتهم حاضرا أث
  .عليه وأعطيت له نسخة منه ئرق

                                                        
  . الفقرة الثانية من قانون الضرائب غري املباشرة  506أنظر املادة ـ  )1(
   .من قانون الضرائب غري املباشرة 507نصت عليها املادة ـ  )2(
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ويف حالة غياب املتهم، إذا كان له حمل إقامة معروف، إما يف مكان احلجز 
وإما يف مكان حترير العقد، فإن احملضر يبلغ له خالل الثمانية وأربعني ساعة من 

الل نفس األجل على باب دار البلدية احملضر خ قلعاالختتام، ويف حالة العكس ي
  .)1(التابعة إما ملكان احلجز وإما ملكان العقد

من هذا القانون واليت تتعلق  525شياء ووسائل الغش املبينة يف املادة إن األ
باملخالفات املرتكبة من قبل املخالفني، حتجز لزوما من قبل األعوان احملررين 

  .)2(للمحاضر
رسال وذلك يف حالة اإلت اختالفاا تللرباميل اليت ثبحيدد احلجز بالنسبة 

  .عذر تطبيقه ولكن عندما ال ينازع يف هوية احلمولةتامل
  .)3(مالكها إىلن السلع اليت تكون جزء من احلمولة وغري مهربة ترد كما أ

وتودع األشياء احملجوزة يف مكتب الضرائب القريب جدا، وميكن وضعها 
  .)4(رية احملجوزاتظإن أقتضى احلال يف ح

أحد القضاة التابعني الختصاص  مإن تأكيد هذه احملاضر ميكن أن يتم أما
  .)5(احملكمة اليت يتبعها مكان ارتكاب املخالفة

حمضر احلجز وأسبابه  ،يعد يف احلني ومن دون تنقل، فيما خيص الضمان
  .الذي يتضمن أقوال كل األطراف املعنيني ويوقع من قبلهم

حملجوزة، توضع حتت أختام األشياء ا أوواملصنوعات إن الدمغات 
وختم الشخص الذي مت احلجز لديه  ،مكتب الضمان احلاضرين مستخدمي

  .)6(وتوضع بكتابة ضبط احملكمة إذا كان األمر يتعلق جبرمية
   .نفس القانونمن  508املادة عليها نصت ـ  )1(                                                        

    .نفس القانونمن  511نصت عليها املادة ـ  )2(
    .نفس القانونمن  512نصت عليها املادة ـ  )3(
     .نفس القانونمن  513نصت عليها املادة ـ  )4(
     .نفس القانونمن  518نصت عليها املادة ـ  )5(
     .من قانون الضرائب غري املباشرة 519نصت عليها املادة ـ  )6(
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إذن اختيار مكان احلجز من طرف إدارة الضرائب سببه السرعة للفصل يف 
ذا كان جيهل إخاصة  ،واحلجز ،جلاين من العقوبةالقضايا املطروحة وعدم إفالت ا

  .واحلجز غري ثابت  جتاريلديه حمل  أومقر إقامته 
وميكن أن يؤذن بالبيع هذه احملجوزات قبل حلول اآلجال احملددة مبجرد أمر 

بناء على تقدمي عريضة وذلك يف حالة ما إذا كانت األشياء  ،القاضيمن 
  .لضياعل املوارد ا علىظوهذا حفا .)1(احملجوزة موضوع تلف

حيث  ،كما نص قانون الضرائب املباشرة حبق االمتياز للخزينة للحجوزات
ميارس االمتياز اليت خصت به اخلزينة العمومية مبقتضى القوانني والتنظيمات 

على مجيع األمالك  ،اجلاري ا العمل، بغض النظر عن مجيع األحكام املخالفة
دارات اجلبائية املكلفة حجز من قبل اإل لحمنت املنقولة والعقارية اليت كا

  .بالتحصيل وخاصة من قبل إدارة الضرائب املختلفة
استغالل  أومبتابعة استعمال  ةخص قابض الضرائب املباشررال جيوز أن ي

ضمانة للخزينة صاحبة  أوالعقارية املرنة قصد اختاذها رهينة  أواألمالك املنقولة 
   .هذا احملاسب احلجز عنها رفعا قانونياال إذا رفع إاالمتياز، 

من قبل  ،دة حتمل الدين اجلبائياوعلى مع أواحلجز على دفع رفع يتوقف 
أن يبيعوا األمالك  ،لقابضي الضرائب املختلفةاملقصرين أصحاب تلك األمالك 
ما عدا إذا طبقت األحكام  ،نها  الضريبة املستحقةمثاحملجوزة ويقتطعوا من 

  . )2(ة يف هذا القانوناخلاصة الوارد
املتابعات ، أوجبت أن تكون اجلبائية اإلجراءاتقانون  من 145بينما املادة 

احملضرين القضائيني، كما ميكن أن  أوعلى يد أعوان اإلدارة املعتمدين قانونا 
  . احملضرين إىلتسند عند االقتضاء فيما خيص احلجز التنفيذي 

                                                        
  . نفس القانونمن  516نصت عليها املادة ـ  )1(
  . قانون الضرائب املباشرةمن  381نصت عليها املادة ـ  )2(
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ل من طرف الوزير اوالتنفيذية املمنوحة للجدوتتم املتابعات حبكم القوة 
قت للمحل املهين ؤالتنفيذية يف الغلق امل اإلجراءاتاملكلف باملالية، وتتمثل 

واحلجز والبيع، غري أن الغلق املؤقت واحلجز جيب أن يسبقهما وجوبا إخطار 
  .عد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة بميكن تبليغه 

تدليس يف البضائع  أوص يف حالة وجود غش االختصا يعودوبالتايل 
ويشترط بضرورة إجراء حمضر للحجز  ،اختيار اإلدارة اجلبائية إىلاحملجوزة 
اجلبائية واملستويف لكافة الشروط الشكلية  اإلدارةمن طرف أعوان واحملرر 

واملوضوعية وكتابة كل البيانات ابتداء من تاريخ ومكان حتريره واالعتماد على 
  .اجد السلع والبضائع حمل احلجزمكان تو

 إدارةإذن اختيار احملكمة املختصة حمليا ملكان وجود احلجز من طرف 
يل عملية املتابعة والسرعة يف تنفيذها واالحتياط من سهالغرض منه ت ،الضرائب
  . إتالفها 

 
 

األشخاص  إىلاليت تشري القانون املدين اجلزائري  50املادة  إىلبالرجوع 
ما إذا كان منها  إال ،االعتبارية، حيث يتمتع الشخص االعتباري جبميع احلقوق

  : نسان وذلك يف احلدود اليت يقررها القانون ويكون هلا خصوصامالزما لصفة اإل
 .ذمة مالية

 .اليت يقررها القانون أوأهلية يف احلدود اليت يعينها عقد إنشائها 
 .موطن وهو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارا

الشركات اليت يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف اجلزائر 
 .يعترب مركزها يف نظر القانون الداخلي يف اجلزائر

 .نائب يعرب عن إرادا
 .حق التقاضي
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املؤسسة  أوأا حددت مقر الشركة  ،املذكورة 50يستخلص من نص املادة 
وهو املكان الذي يوجد فيه مركز  ،األشخاص االعتبارية بصفة عامة باملوطن أو

  .إدارا
الشركة هو املقر الرئيسي ومكان انعقاد  أوللمؤسسة  اإلدارةويعين مبركز 

  .اإلدارةاجلمعية العامة ألعضاء جملس 
ائب هو العنوان الرئيسي هلا يف حالة وبالتايل فهذا املكان بالنسبة إلدارة الضر

يف حالة التهرب من دفع الضريبة  ىاوحتصيلها وتقدمي الشك أوفرض الضرائب 
  .والرسوم واحلقوق األخرى

ويف  ،موطن املؤسسة يف العقد التأسيسي املنشئ هلا من الشركاء يتم إختيار
بشرط  ،حالة تغيري املوطن ال بد من تعديل العقد التأسيسي وفقا للموطن اجلديد

 ،ضرار بالدائننيقيقيا وليس من ورائه التحايل واإلن يكون هذا التغيري حأ
  .والتهرب من دفع االلتزامات الضريبية

وهلا نشاط يف اجلزائر  ،أما الشركات اليت يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج
وذلك تسهيال للتعامل معها  ،رب مركزها يف نظر القانون الداخلي يف اجلزائريعتف

وكذلك املشاكل اليت تترتب عن  ،وتفاديا للصعاب اليت تواجه من يتعامل معها
  .التهرب اجلبائي واجلهات القضائية املختصة بذلك

حسب مكان  ،القضاء اجلزائري إىلوبالتايل فإن االختصاص احمللي يؤول 
بغض النظر عن مكان تواجد  ،الشركة املتواجدة باجلزائر هلفرع التابع هلذومقر ا

  . )1(مقرها الرئيسي يف اخلارج
حتديد مقر فرض الضريبة واملتابعة اجلزائية للمؤسسات يف حالة تعددها، إن 

ال يربط الضريبة ، واليت تكون خاضعة للضريبة على األرباح التجارية والصناعية
                                                        

 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،الشركات التجارية يف القانون املصري املقارن : )رضوان( أبو زيد  ـ )1(
  .119ص  ،1990
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كل واحدة على حدا بل على جمموع  ،التابعة له الشركاتمول على ربح امل
أرباحه من هذه املؤسسات، وتكون للجهة املختصة هي تلك اليت يوجد ا 

مركز رئيسي فإن مكان ربط  اوإذا مل يكن هل ،املركز الرئيسي هلذه املؤسسات
  .)1(الضريبة وتقدمي الشكوى هو اجلهة اليت يوجد ا احملل الرئيسي للمؤسسات

 
 

 

 اإلجراءات قانون وكذلك عامة بصفة الضريبية القوانني إىل بالرجوع
 العمومية الدعوى برفع املتعلقة اإلجراءات إىل تشري جندها ال خاصة بصفة اجلبائية

 االختصاص إىل شارتأبل  املتبعة جرائيةاإل القواعد أو احملكمة مامأ اجلبائيةو
 حرية إختيار إلدارة الضرائب عطتأو الثاين املطلب يف سابقا ذكرنا كما احمللي

 مقر أو جزاحل مكان أو الضريبة فرض مكان يف الذين يكون املختصة حملكمةا
  .)2(املؤسسة

 إىل يشري الضريبية القوانني يف خاص نص يوجد ال عندما وبالتايل 
 لدراسة اجلزائية اإلجراءات قانون إىل الرجوع جيب هلذا، احملاكم مامأ اإلجراءات

 يف نــالطع وطرق احملاكمة جراءاتإ مث ) لواأل املطلب(  يف خطاراإل وسائل
 اجلبائيةو العمومية الدعوى النقضاء واخلاصة العامة سباباأل مث ) الثاين املطلب( 
  .) الثالث املطلب(  يف

 

                                                        
 ،القاهرة ،دار النشر للثقافة ،اجلزء الثامن ،جمموعة املبادئ القانونية من حمكمة النقض : )أنور( طلبةـ  )1(

   .486ص ،  1988
  .من قانون الضرائب املباشرة  305أنظر املادة ـ  )2(

  .من قانون الرسم على رقم األعمال  119أنظر املادة ـ       
  .من قانون الضرائب غري املباشرة  534أنظر املادة ـ       
  .من قانون التسجيل  119/2، واملادة  طابعمن قانون ال 34أنظر املادة ـ       
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 قانون يف املذكورة العامة للقواعد وفقا حتال الضريبية القضايا كل إن 
 قانون من 333 املادة جاءت به ما وهو املختصة اجلهات مامأ اجلزائية اإلجراءات
 طريق عن ماإ احملكمة خطارإ هذا النص يكون خالل من .)1(اجلزائية اإلجراءات

 طرف من حالةاإل طريق عن أو 335 للمادة طبقا باحلضور املباشر التكليف
 بقرارأو  338و  59 لمادتنيل اطبق التلبس أو. 164 للمادة طبقا التحقيق قاضي

  .اجلزائية اإلجراءات قانون من 248، 196 للمادتني طبقا االام ةغرف من
واإلحالة من طرف ) الفرع األول ( وهلذا نتناول اإلستدعاء املباشر يف 

   ) .الفرع الثاين ( قاضي التحقيق وغرفة اإلام يف 
 

 

 املباشر االستدعاء جراءاتإ نيبي الضريبية القوانني ضمن نص غياب ظل يف 
 قانون أي العامة القواعد إىل هذا األمر حييلنا ،احملكمة مامأ جللسةا حلضور

 ةمبعرف املسلم اإلخطار نأ على منه 334 املادة نصت حيث، اجلزائية اإلجراءات
 ليهإ املوجه الشخص حضور تبعه ذاإ باحلضور التكليف عن يغين العامة النيابة

 يف يثبت نأ فيتعني احتياطيا حمبوس تهممب امتعلق كان ذاإو ،بإرادته خطاراإل
  .باحلضور سابق تكليف بغري حياكم بأن املصلحة صاحب رضا احلكم

                                                        
ما بطريقه إ ها،احملكمة اجلرائم املختصة بنظر إىلترفع : " تنص اجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  333املادة ـ  )1(

طراف الدعوى بإرادم أما حبضور إجراء حتقيق وإليها من اجلهة القضائية املنوط ا إحالة اإل
إىل املتهم و إىلما تكليف باحلضور يسلم مباشره إو 334 باألوضاع املنصوص عليها يف املادة

املنصوص عليه يف  حةجراء التلبس باجلنإتطبيق بما وإعن اجلرمية  امدني نيشخاص املسؤولاأل
   . " وما بعدها 338املادة 
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 باحلضور املباشر االستدعاء بنين حيث الشكل م القانون هذا لقد ميز 
 من 336 إىل 334 املنصوص عليها من املواد اجلنح مواد يف تبت اليت للمحكمة

   .)1(اجلزائية اإلجراءات قانون
 هذا من 396 إىل 394 منباملواد  املنصوص عليها املخالفاتيف مواد  اأم
 اإلجراءات قانون حكامأ تطبق حيث ،)2(املوضوع يف بينهما مييز لمف القانون
 القوانني يف لذلك خمالفة نصوص توجد مل ما باحلضور التكليف مواد يف املدنية

  . )3(اللوائح أو
 يسلم نأ علىمن قانون اإلجراءات اجلزائية  440 املادةهذا وأكدت 

 قانونا هلا مرخص إدارة كل ومن ،العامة النيابة طلب على بناء باحلضور التكليف
 تأخري دون ليهإ املقدمة الطلبات حييل نأ بالتبليغ املكلف على جيب كما بذلك،
 إىل شارةاإل مع ،وىالدع عليها قامت اليت الواقعة ،باحلضور التكليف يف ويذكر
  .عليها يعاقب الذي القانوين النص
 زمانو مكانو الرتاع مامهاأ رفع اليت احملكمة ،باحلضور التكليف يف يذكر 

 على الشاهد ةصف أو مدنيا واملسؤول املتهم صفة فيه نيعتكما  ،اجللسة تاريخو
 الشاهد إىل املسلم باحلضور التكليف يتضمن أن جيب كما ،املذكور الشخص

 عليها يعاقب املزورة الشهادة أو ةبشهاد اإلدالء رفض أو احلضور عدم بأن
  .القانون

 للجلسة باحلضور التكليف أن نستنتج آنفا املذكورة املادة نص خالل من
  :بطريقتني يتم ةماحملك أمام

اجلزائية تنص يسلم التكليف باحلضور يف املواعيد وباألوضاع  اإلجراءاتمن قانون  335املادة ـ  )1(                                                        
   . وما يليها 439املنصوص عليها يف املواد 

   .كل شخص تقدم بشكوى يبلغ مبعرفه النيابة بتاريخ اجللسة : صنت 396املادة ـ  )2(
   .مام احملكمة اليت تفصل يف مواد املخالفاتأجراءات احملاكمة إعلى  336،  335تطبق املادة                     

 . من قانون اإلجراءات اجلزائية  439املادة أنظر ـ  )3(
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 .العامة النيابة طريق عن
 .املرخص هلا قانونا اإلدارة طريق عنأو 

 هل :الضريبية املسائل يف القائم الرتاع ةحال يف املطروح السؤال وبالتايل 
 أمام مباشرة احلضور ) بالضريبة املكلف ( املتهم تكليف اجلبائية لإلدارة ميكن

  . ؟ اجلزائية اإلجراءات قانون من 440 للمادة طبقا احملكمة
 نأ على تنص اليت املباشرة غري الضرائب قانون من 522 املادة إىل بالرجوع 

 ولكن الضرائب، عوانأ طريق عن يتم أن ميكن احلكم اية يف باحلضور التكليف
 هذهو العامة النيابة إىل شكوى الضرائب إدارة تقدمي حاله يف املطروح شكالاإل
 على امللف حالةإ لإلدارة اجلبائية ميكن هل ، يف هذه احلالةحبفظها تقوم خريةاأل

 قانون من 440 ةداامل ألحكام طبقا للحضور ةمباشر املتهم وتكليف العدالة
 الدعوى ملباشرة املباشرة غري الضرائب قانون من 522 املادةو اجلزائية اإلجراءات

  .العمومية الدعوى دون فقط اجلبائية
 إدارة ءوجل لعدم العملي اال يف خاصة دون حل امطروح شكالاإل يبقى 

 املتهم تكليف تستطيع الضرائب إدارة فإن ومع ذلك ،)1(الطريق هلذا الضرائب
 لنص طبقا باملخالفات ةاملتعلق املتابعات يف خاصة القضائية اجلهات أمام مباشرة

 ،العام يقيد مبدأ اخلاص مع متاشياو املباشرة غري الضرائب قانون من 522 املادة
أن  اجلمارك حيث تستطيع إدارة اجلمركية القضاياوعلى غرار ما حيدث يف 

   .احملكمة أمام مباشرة للحضور املتهمتكلف 
املدين طبقا  اإلدعاء ةطريق إىل تلجأ أن اجلبائية اإلدارة لىمن جهة أخرى ع

  .)2(اجلزائية اإلجراءات قانون من 72 للمادة

                                                        
   . 208ص  ،املرجع السابق:  )السبيت(فارس ـ  )1(
مام أيتقدم بشكوى  مدنيا بأن ن يدعيأو جنحة أمن جناية  ضررجيوز لكل شخص مت: "  72املادة ـ  )2(

   . " التحقيق املختصقاضي 
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إمكانية  على تنصف اجلزائية اإلجراءات قانون من مكرر 337 أما املادة 
يف  احلاالت يف احملكمة أمام باحلضور ةمباشر لمتهمل املدين ملدعيتكليف ا

وإصدار  فحاالت ترك األسرة، عدم تسليم الطفل، إنتهاك حرمة املرتل، القذ
  . شيك بدون رصيد

 للقيام العامة النيابةمن  ترخيص على احلصول ينبغي األخرى احلاالت ويف
  .باحلضور املباشر بتكليف

، هناك إمكانية )1(اجلزائية اإلجراءات قانون من 334 املادة إىل وبالرجوع
 العامة النيابة خطارإ على بناء القضائية اجلهات على اجلنح مواد يف القضيةإلحالة 

 املتابعة حمل الواقعة به عن وينوهبإرادته،  ليهإ املوجه الشخص وحضور لمتهمل
 يف العامة النيابة به تقوم ما وهذا ،عليها يعاقب الذي القانون نص إىل ويشار
 االام وتوجيه هويتهم من للتأكد الضريبية اجلرائم يف أمامها املتهمني تقدمي حاله

  .هلم خطارات تسلمإباجللسة عن طريق  ختطرهم وأن ليهمإ
 املادة يف قضية للمحكمة أية جيب أن ال حتال اجلبائي اال يف مع ذلكو 

 من املتهرب مجايلاإل املبلغ حتدد حماسبية مرفقة خبربة كانت ذاإ الإ الضريبية
   . )2(دفعه

 
 
 
 
 

                                                        
تبعه  ذاإ عن التكليف باحلضور ينخطار املسلم مبعرفه النيابة العامة يغاإل" : ج تنص. قانون ا 334املادة ـ  )1(

  .خطار بإرادتهليه اإلإحضور الشخص املوجه 
ذا كان إنص القانون الذي يعاقب عليها و إىلوينوه به عن الواقعة حمل املتابعة ويشار 

ن يثبت باحلكم رضاء صاحب املصلحة بأن حيكم أمبتهم حمبوس احتياطيا يف تعيني  متعلقا
   . بغري تكليف سابق للحضور

   .210ص  ،املرجع السابق : )السبيت(فارس ـ  )2(
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 فيكون اجلنح مواد يف أما ، اجلنايات مواد يف وجويب االبتدائي التحقيقإن 
 ذاإ املخالفات مواد يف جراؤهإ جيوز كما خاصة، نصوص مثة يكن مل ما اختياريا

  .)1(اجلمهورية وكيل طلبه
 التحقيق لقاضي التسمح اليت ،القانون نفس من 67 املادة وهذا ما أكدته 

 ولو حىت التحقيق إلجراء اجلمهورية وكيل طلب من مبوجب إال احتقيق جيري أن
 من شخص الطلب يوجه أن وجيوز، متلبس ا جنحة أو بصدد جناية ذلك كان

  . مسمى غري أومسمى 
 يف شريكا أو فاعال بصفته ساهم شخص كل امإ سلطة التحقيق ولقاضي

  .ليهإ حتقيقها احملال الوقائع
 جراءإ طلب يف ليهاإ يشر مل وقائع التحقيق قاضي لعلم وصلت فإذا 

 احملاضر أو ياوالشك اجلمهورية وكيل إىلأن حييل فورا  عليه  تعني ،التحقيق
  .)2(" الوقائع لتلك املثبتة

 أمر جنحة أو خمالفة تكون الوقائع نأ القاضي إذا رأى التحقيق اية ويف  
 ذاإو اجلزائية اإلجراءات قانون من 164 للمادة طبقا احملكمة إىل الدعوى بإحالة
 يأمر بإرسال جناية القانون وصنفها ةجرمي تكون الوقائع نأ التحقيق قاضي رأى

 يف مقرر هو كما اإلجراءات الختاذ ،القضائي الس النائب العام لدى إىل امللف
  .اجلزائية اإلجراءات قانون من 166 املادة طبقا وهذا االام ةبغرفباب اخلاص ال

                                                        
   .من قانون اإلجراءات اجلزائية 66أنظر املادة ـ  )1(
 ةقرار غرف ضال يف حاالت معينه ومن مث يتعرض للنقإجراء التحقيق إال ميكن لقاضي التحقيق رفض ـ  )2(

الغرفة اجلزائية بتاريخ  ،جراء حتقيق ضد جمهولإرفض  إىلاالام املؤيد لألمر الرامي 
  . 255، ص  3 - 1994الة القضائية ،  124961ملف رقم  ،12/7/1994
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 قاضيسواء  التحقيق جهات من البد بالضرائب اخلاصة املنازعات حالة يف 
 تشري اليت احملاسبية باخلربات وتستعني التحقيق جتري نأ االام ةغرفأو  التحقيق

   .التكميلي التحقيق جراءإ وكذلك دفعها املتهرب للمبالغ احتمال إىل
 

 

 قانون يف عليها املنصوص اإلجراءات نفس جند القضايا الضريبية يف 
 ولكن ،الطعن طرقب أو احملاكمة بإجراءاتتعلق األمر  اجلزائية سواء اإلجراءات
 القوانني خمتلف عليه نصت ما احمللي، وهذا االختصاص يف فقطيكون  االختالف

 احملكمة اختصاص لتحديد الضرائب إلدارة االختيار ةحري عطتأالضريبية و
  .املؤسسة مقر أو احلجز مكان أو الضريبة فرض مبكان الذي يكون

 اإلجراءات قانون من 329و  40 تنياملاد عليه نصتملا  خالفا وهذا 
، اليت عادة ما يتحدد إختصاص قاضي التحقيق حمليا يف مكان وقوع )1(اجلزائية

    .اجلرمية، أو حمل إقامة أو قبض املشتبه فيهم 
 ) لواأل الفرع(  يف النوعيو احمللي االختصاص قواعد ندرس سوف وبالتايل

 طرق[ للحكم العامة القانونية ثارواآل الثاين الفرع يف للمحاكمة العامة القواعدو
الفرع ( يف  ]رد االعتبار[ ثار القانونية اخلاصةواآل ) الفرع الثالث( يف  ]الطعن
  .) الرابع

 
 
 

                                                        
قوع قاضي التحقيق حمليا يف مكان ويتحدد اختصاص " : اجلزائية تنص اإلجراءاتمن قانون  40املادة ـ  )1(

 ىحل القبض علمب وأشخاص املشتبه يف مسامهتهم يف اقترافها قامة احد األإو حمل أاجلرمية 
  . " خرآولو كان هذا القبض قد حصل لسبب  شخاص حىتحد هؤالء األأ

حد أقامة إو حمل أختتص حمليا بالنظر يف اجلنح حمكمة حمل اجلرمية " : من نفس القانون تنص 329املادة ـ       
  . " خرآو حمل القبض عليهم و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب أ ائهمو شركأاملتهمني 
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 الذي نصت عليه احمللي االختصاص قواعد فإن مثلما أشرنا إليه أعاله، 
 مكان حسب احملكمة، ختتار نأ الضرائب إلدارة مسحتاليت و الضريبية القوانني

 حل من أجل تسهيل وهذا املؤسسة مقر أواحلجز  مكان أو الضريبة فرض
 املسائل يف النوعي الختصاصبالنسبة ل أما ،اآلجال أقرب يف الضريبية املنازعات
  :التالية اهليئات هي اجلزائية القضايا يف تبت اليت فاهليئات القضائية الضريبية

 .املخالفات قسم
 .اجلنح قسم
 .اجلنايات ةحمكم

 ،بـــبالضرائ املتعلقة القضايا فال تطرح عليها حداثاأل حمكمة أما
اليت تلــزم  القانونية األهلية لهو تاجرا عادة يكون بالضريبة املكلف ألن

اجلزائي  ولكن ،كاملة سنه 19 احملدد بـو املدين الرشد سن بلوغالشخص 
ح ــ، واحملالة للقانون املتعلق حبماية الطفل، والذي أصب)1(سنه 18حددها بـ 

   . منه 48سنة، حسب املادة  13
 القوانني يف خمالفة أو جنحة أو تعد جناية اجلرمية كانت إذا ما وملعرفة

، وهو ما وضحتــه قانونا هلا املقررة العقوبة نوع إىل الرجوع جيب الضريبية
  .العقوبات قانون من 05 املادة

 حلدا إىل الرجوع جيب خمالفة أو اجلرمية تعد جنحة كانت اذا ما ولتكييف 
  .قانونا املذكورة الغرامة أو احلبس لعقوبة قصىاأل

                                                        
، وامللغاة بالقانون رقم عشر من نفس القانون يكون بلوغ سن الرشد اجلزائي يف متام الثامنة 442املادة ـ  )1(

، الصادرة يف 39، املتعلق حبماية الطفل، اجلريدة الرمسية، رقم 15/07/2015املؤرخ يف  15/12
19/07/2015.   
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 اإلجراءاتو النوعي االختصاص حيث من التقسيم هذا أمهية وتتجلى 
بل  ،التصنيف هذا فإا مل تتنب اجلبائية القوانني إىل بالرجوع ولكن ،والطعن
  .فقط ارمة لألفعال العقوبات تقرير إىل عمدت
 قساماأل مبختلف القضائية للهيئات بالنسبة املنازعات جدول عند تفحص 

 خرىاأل القضايا بينما ،منعدمة مخالفاتكاملصنفة  القضايا ةنسب جند ،املوجودة
 دائما مرتبطةوهي  جنحكتصنف ما غالبا ، فالضرييب والتهرب الغشب املتعلقة
  .املباشرة غري الضرائب بقانون
 من 418 ادةـامل املشرع ىلغأ بعدما ةخاص جدا ةقليل فهي اجلنايات أما 
 تعديلو .)1( ليهاإ العقوبات اجلبائية النصوص غلبيةأ حتيل واليت العقوبات قانون
  .وأصبح اجلرم يف كل احلاالت جنحة املباشرة الضرائب قانون من 303 املادة

 العقوبات قانون يف اعليه املنصوص النوعي االختصاص ةقاعد عن واستثناء 
 للمحكمة االختصاص منح اجلبائية اإلجراءات قانونأن جند  اجلزائية اإلجراءاتو

 االطالع حق منح رفض على املترتبة العقوبات ةخاص املخالفات لبعض داريةاإل
  . )2(اجلبائية اإلجراءات قانون من 63 ، 62 تنياملاد يف عليها املنصوص

عند عدم إحترام الشروط واإلجراءات املتعلقة باالختصاص ميكن ملن له 
 من احملكمة منع به يقصدمصلحة الدفع بعدم اإلختصاص القضائي، هذا األخري 

                                                        
، 2012املتضمن قانون املالية  28/12/2011والصادر يف  11/16من القانون  13واليت ألغيت باملادة ـ  )1(

  . 29/12/2011، الصادرة يف 72اجلريدة الرمسية، عدد 
دج  50.000 إىل 5000يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من " تنص اجلبائية. من قانون إ 62املادة ـ  )2(

و شركة ترفض منح حق االطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق اليت يتعني أ شخصلكل 
  . " هذه الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها فالتو تقوم بإأ لتشريع،ل اتقدميها وفق

 100ة قدرها ئلجتيترتب على هذه املخالفة زياده على ذلك تطبيق : تنص من نفس القانون  63املادة ـ       
  .دىنأكحد  ج د

قليميا اليت تثبت يف القضايا إدارية املختصة من طرف احملكمة اإل لجئةرامة والتطق بالغنيتم الـ       
   ".بدون مصاريف ساس عريضة يقدمها مدير الضرائب بالواليةأستعجالية على اال
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 واليتها طبقا حدود عن خلروجها أمامها املعروضة داريةاإل الدعوى يف الفصل
   .)1(االختصاص لقواعد

 يف نظرلل لسلطتها هو إنكار ،معينة حمكمة اختصاص بعدم الدفع أن مبعىن
 هو االختصاص بعدم الدفع وأن حوزا من الرتاع منه إخراج واهلدف الرتاع

ا نوعي أو والئيا يكون فقد االختصاص نواعأ بتعدد صورهوتتعدد  شكلي، دفع
 اليت الصور هذه كل االختصاص بعدم الدفع يأخذ وبالتايل قليميا،إ وأ حمليا أو

   .)2(القضائي االختصاص يأخذها
 العام بالنظام املتعلقة املسائل من القضائي االختصاص مسألة كذلكتعترب 

  .دائما اخلصومة يف ومطروحة  قائمةمسألة إثارا تبقى و
 ةحجي وزحي فال ،الدعوى بنظر احملكمة اختصاص بعدم احلكم صدر إذا 
 أخرى حمكمة أية ا تتقيد وال ،فيها صدر اليت اخلصومة يف إال به احملكوم الشيء
 به يقصد احملكمة اختصاص بعدم احلكم ألن ،عليها مطروحا الرتاع ذاته يكون
  .)3(الدعوى بنظر ختتص أخرى حمكمة حتديد دون واليتها نفي جمرد

 نازعت بأن اجلزائية اإلجراءات قانون من 545 املادة شارتأ من جهة أخرى 
 معأو  احملاكم وأ القضائية االس تكون عندما يتحقق  ،القضاة بني االختصاص

 املنتمون التحقيق قضاة ،من هذه املادة الوارد بالفقرة األخرية االستثناء مراعاة
  .بعينها واحده جرمية يف ليهاإ األمر رفع أو خطرتأ قد خمتلفة حملاكم
 واقعة بنظر اختصاصها قضت بعدم  قد قضائية جهات ةعد تكون وعندماأ 
، وللفصل يف هذه املسألة يطرح الرتاع على اجلهة ائية أصبحت أحكام يف معينة

  .األعلى درجة املشتركة حسب التدرج يف السلك القضائي 
                                                        

   . مصر) نشر دار دون( 1991 ،9 ط ،نظريه الدفوع يف قانون املرافعات:   )امحد( ابو الوفاءـ  )1(
   .599 ، صمصر )نشر دار دون( 1986 ،1ط ،التجاريةوصول املرافعات املدنية أ: )امساعيلنبيل ( عمرـ  )2(
،  2006 ،رـــمص ،سكندريةاإل ،1، طتوزيع املعارف ،الطعن بالنقض الضرييب: )ابراهيم( املنجيـ  )3(

   . 298ص 
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 قانون يف املقررة العامة للقواعد الضريبية املادة يف احملاكمة ختضع 
 أو املرافعات شفهية أو اجللسات بعالنية األمر تعلق اجلزائية سواء اإلجراءات

 احملكمة على جيب وأنه ،مبحام االستعانة أو الدفاع حبق أوحبضور اخلصوم 
 ملا وفقا األطراف حبضور ،بنفسها عليها املعروضة الدعوى يف حتقق أن املختصة
 اإلجراءات شروط مجيع فيه توفرت حتقيق ضمن معلومات من ليهإ توصلت
  .)1(النهائي بالتحقيق يعرف ما وهو القانونية
 اجللسات عالنية مبدأ .)2(162 املادةمن خالل  2016 سنة دستور كرس لقد
   .)3(اجلزائية القضايا يف مضمون هوو املتهم عن لدفاعا حق وكذلك

 يف القضائية احملاكمات جلسات ينظم عام مبدأ هو العلنية أن مبدأ حيث
 لشفافية ا يضمناجللسات  حضوريف  اجلمهور حق أن اعتبارعلى  اجلزائية القضايا

  .لعدالةل
 ا والنطق القضائية األحكام تعليل ضرورة الدستوريبعدما أقر املؤسس  

 على .)4(اجلزائية اإلجراءات قانون من 285 املادة أكدت عالنية، جلسات يف
 أو العام النظام على خطورة تشكلال كانت ذاإ واملرافعات اجللسات عالنية
 أن غري العام بالنظام يتعلق جوهري جراءإ العالنية تكريس ألن العامة، اآلداب

                                                        
  . 369ص  ،املرجع السابق:  )ملياينموالي ( بغداديـ  )1(
  ". جلسات عالنية يف  حكام القضائية وينطق اتعلل األ" :  منه تنص 162املادة ـ  )2(
  ".الدفاع مضمون يف القضايا اجلزائية احلق يف الدفاع معترف به، احلق يف " :  منه تنص 169املادة ـ  )3(
نيتها خطر على النظام مامل يكن يف عال نيةاملرافعات علتنص اجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  285ملادة اـ  )4(

عقد اجللسة سرية غري بويف هذه احلالة تصدر احملكمة حكمها القاضي العامة و اآلداب أالعام 
سرية اجللسة تعيني صدور احلكم  تذا تقررإن حيضر على القصر دخول اجللسة ألرئيس لأن 

   ".يف املوضوع يف جلسه علنية
  .حداثمام حماكم األأعلى سريه اجللسات  468 ، 461 و 446 داووتنص امل                    
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حمضر  يف ورد مىت ،البطالن عنه ينجر احلكم ال يف البيان هذا ذكر عن اإلغفال
القانونية  اإلجراءاتاملرافعات اليت يعد الوثيقة األساسية إلثبات ما مدى مراعاة 

  .)1(يف اجللسة ومدى عالنيتها
 أن جيب ولكن ،االستثناء هي سريتهاو العام املبدأ هي اجللسات عالنية نذإ
 ، 314 ،285 املواد ألحكام طبقا احلاالت كل عالنيا يف القرار أو باحلكم ينطق
   .)2(اجلزائية اإلجراءات قانون من 468

 وهذا احملاكمة جراءاتإ يف األساسية املبادئ من فتعترب املرافعات شفوية أما
  .)3(اجلزائية اإلجراءات قانونمن  212 املادة أكدته ما

 القاضي يعتمد أنو ،ثباتاإل قطر من طريقة بأي اجلرائم ثباتإ وزهذا وجي
 أقوال إىل يستمع أن عليه بد ال وبالتايل ،حكمه ليصدراخلاص  ناعهتقإ على

 املناقشة باب ويفتح ،وآراء اخلرباء الشهود تصرحيات ويسمع ،هوبجويست املتهم
 يبين ولكن واحملاضر النفي أو ثباتاإل أدلة على فقط يعتمد ال وهلذا ،اخلصوم بني

   .)4(شفويا اخلصوم بني ما واملرافعات املناقشات خالل من قناعته
 يف احملاكمة جتري املبدأ هذا خالل فمن ،)5(املرافعات وجاهيةعن أما 
 اخلصوم عالنإ القانون جبأو ولذلك ،حضورهم من البد يأ اخلصوم مواجهة
 تدخل باعتبارها ضروري العامة النيابة ممثل حضور وأن ،احملاكمة جلسة بتاريخ

                                                        
  . 71 ص ،02 -1968، نشرة القضاة 12/03/1968الغرفة اجلزائية بتاريخ ـ  )1(
اجللسات علنية، ما مل متس : " من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  07نصت عليها املادة ـ  )2(

   " .العلنية بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة األسرة 
ثبات ما طريق من طرق اإل أيات اجلرائم بثبإجيوز "  :  اجلزائية تنص اإلجراءاتمن قانون  212املادة ـ  )3(

حوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك، والقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه عدا األ
املرافعات  ضن يبين قراره إال على األدلة املقدمة له يف معرأللقاضي  يسوغاخلاص، وال 

  ."  مامهأة فيها حضوريا قشواليت حصلت املنا
 الغرفة اجلزائية :ه مامأية حجة حصلت مناقشتها حضوريا أميكن لقاضي املوضوع تأسيس اقتناعه على ـ  )4(

    . 153 ص ، جمموعة قرارات، 09/07/1981 بتاريخ 
يلتزم اخلصوم  والقاضي مببدأ  "  :  داريةاإلجراءات املدنية واإلمن قانون  3نصت عليه املادة ـ  )5(

   ".الوجاهية
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 عليه نصت اطبقا مل الشفوية أو الكتابية بطلباته ويتقدم ،احلكم تشكيلة جهة يف
  .)1(اجلزائية اإلجراءات قانون من 238 املادة

أن  الضرائب إلدارة جيوز ،املباشرة الضرائب قانون من 307 املادة مبوجب
 على القضائية، السلطة قبل من حتقيق فتح حالة مدنيا، يف طرفا تؤسس نفسها

  .املباشرة الضرائب إدارة من شكوى ساسأ
 من 121 املادةو األعمال رقم على الرسم قانون من 136 ةوبالرجوع للماد

 قرار أو حكم كلواليت ترجع  الطابع قانونمن  36 ، واملادةالتسجيل قانون
 بدفع احكم يضاأ يتضمن أن جيبالذي  بالغرامات، املخالف على به حكم

  .ءإلقتضاا عند املفقودة أواملهربة  احلقوق
   .املسددة غري أو املغشوشة الرسوم بدفع احلكم وكذلك 

 قانون من 611 إىل 599 من املواد تطبيق إىل اليةامل العقوباتتؤدي 
  .البدين باإلكراه املتعلقة اجلزائية اإلجراءات
  .)2( يحكم عليه غيابيافيف أمر التكليف ا خيص التخلف عن احلضور مأما في

 وهذا ما يعرفجيب على املتهم أن حيضر بنفسه اجللسة ويف هذا السياق 
إال إذا كانت العقوبة هي  ،وإذا مل حيضر حيكم عليه غيابيا ،احلضور الشخصيب

إذا سيما  ،يوكل أحد أقاربه بتوكيل خاص فيمكن أن ،الغرامة يف املخالفات
لو كانت حالته الصحية ال تسمح له  كما ،صراحةذلك كان القانون جييز 

  .)3(باحلضور
                                                        

وعلى . الكتابية أو الشفوية اليت يراها مناسبة لصاحل العدالة هطلباتبيتقدم ممثل النيابة العامة " املادة تنصـ  )1(
اجللسة، وبتعني على  اتن ينوه عن ذلك مبذكرأكاتب اجللسة يف حالة تقدمي طلبات كتابية 

   ."  ن جتيب عليهاأاجلهة القضائية 
     .من قانون اإلجراءات اجلزائية  407املادة ـ  )2(
إذا كانت حالة املتهم الصحية ال متكنه من احلضور "  : تنص اإلجراءات اجلزائيةقانون من  350املادة ـ  )3(

مرت احملكمة بقرار خاص أأمام احملكمة ووجدت أسباب خطرية لعدم تأجيل القضية 
ومسبب باستجواب املتهم مبسكنه عند االقتضاء حبضور وكيله أو مبؤسسة إعادة التربية اليت 

   ".  ة قاض منتدب هلذا الغرض مصحوبا بكاتبيكون حمبوسا ا، وذلك بواسط
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من قانون  440 و 439ويتم تكليف اخلصوم باحلضور وفقا للمادتني 
  .داريةاإلجراءات املدنية واإلمن قانون  13اجلزائية واملادة اإلجراءات

حيث جيب أن يذكر يف التكليف باحلضور التهمة اليت قامت عليها الدعوى 
لقضية والنص القانوين الذي يعاقب عليها واجلهة القضائية اليت رفعت إليها ا

 أووزمان انعقاد اجللسة وصفة الشخص املكلف باحلضور سواء متهما  ومكان
  ....ضحية أوشاهدا 

أيام على  20ة دراعت م واإلدارية املدنية اإلجراءاتمن قانون  16أما املادة 
، والتاريخ احملدد ألول جلسة، وميدد تكليف باحلضورالاألقل من تاريخ تسليم 

يقيم الشخص إذا كان  ،ثالثة أشهر إىلاجلهات القضائية مجيع أمام هذا األجل 
  . )1(يف اخلارج

ل احملددة هلا من القواعد اجنات يف ورقة التكليف باحلضور واآلوتعترب البيا
لفتها البطالن إذا ما دفع به اخلصم الذي قرر البيان ااجلوهرية اليت يترتب على خم

  .)2(األجل ملصلحته قبل البدء يف املرافعات أو
أما إذا مل يتمسك املتهم بعدم صحة التكليف باحلضور الشخصي له 

 .)3(باجللسة يعد تنازال ضمنيا عن الدفع بالبطالن
 
 
 
 
 

                                                        
املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية  25/02/2008املؤرخ يف  08/09املعدلة بالقانون رقم  16املادة ـ  )1(

  .23/04/2008الصادرة بتاريخ  21ر، العدد .واإلدارية، ج
  .22349رقم  07/04/1981قرار الس األعلى بتاريخ ـ  )2(
   .22509رقم  19/03/1981قرار الس األعلى بتاريخ ـ  )3(
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  ) ( 

 الطعن طرق يف تتمثل قانونية اآثار عموما القضائية األحكام عن تترتب
 لصحيفة بالسجل املتعلقة اجلنائية والقرارات اخلاصة باألحكام واآلثار والتنفيذ
  .االعتبار ورد )1(العدلية السوابق
 وهي القضائية حكاماأل يف الطعن طرق يف العامة القانونية اآلثار تظهرو 
 الفقرة ( العادية غري الطعن طرق، و) ىلواأل الفقرة ( العادية الطعن طرق :نوعان
 ). الثانية

 
 

 ،االستئنافو املعارضة يف اجلنائية حكاماأل يف العادية الطعن طرق تتحدد
 مع برمتها ىالدعو يف النظر تعيد بأن للمحكمة عاديةال الطعن طرق تسمحو
  .)2(للقانون ةمالئم األكثر احللول عن والبحث الوقائع يف التدقيق ةمكانيإ

 عليه يتعذر الذي املتهم متكني ،العدالة مقتضيات من : املعارضة:  الأو
 وينطبق الغيايب احلكم ذلك على يعترضأن  عليه، احلكم صدارإ عند احلضور

 .واجلنح املخالفات يف الصادرة حكاماأل على مراأل هذا
 احلضور عن وختلف صحيحا تكليفا باحلضور كلف شخص كل حيث أن 

 احلاالت يف الإ غيابيا دعواه يف يبث ،االستدعاء يف احملددين والساعة اليوم يف
  :التالية

                                                        
   .اجلزائية اإلجراءات قانون من 654 إىل 618 من املواد عليها نصتـ  )1(
 ،شــمراك والنشر لطباعةا دار ،املغربية اجلنائية املسطرة شرحيف  الوجيز : )  السالم عبد(حدو بنـ  )2(

   .244 ص،  1997 ،3 ط
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 حيضر نأ للمتهم الغرامة جاز عقوبة غري تستوجب ال املخالفة كانت ذاإ
 .)1(خاص توكيل مبوجب عائلته فرادأ حدبدله أ
 إذا به قضي ما جلميع بالنسبة ،يكن مل كأن غيابيا الصادر احلكم ويصبح 

 هب قضي مافي املعارضة هذه تنحصر نأ وجيوز ،تنفيذه يف معارضة املتهم قدم
 الذي العام املبدأ تطبيق على الفقه كدأ كما.)2(املدنية احلقوق من احلكم
   .)3("بطعنه الطاعن يضار ال :"يقضي

 ما وهذا يليها وما 439 املواد ألحكام طبقا  غيابيا الصادر احلكم ويبلغ
  .)4(اجلزائية اإلجراءات قانون من 408 املادة عليه نصت

 كان ذاإ احلكم تاريخ من اعتبارا يامأ 10 مهلة احلضور عن ملتخلفمينح ا
 املتهمكان  ذاإ شهرين إىل املهلة ومتدد ،اجلزائر يف املقيم املتهم لشخص  التبليغ
 مل ذاإو ،اجلزائية اإلجراءات قانون من 411 للمادة طبقا وهذا الوطن خارج يقيم

آنفا  ذكرها ةالسابق املواعيد يف املعارضة تقدمي تعني تهمامل شخصل التبليغ حيصل
 أو البلدي الشعيب الس مقر أو باملوطن احلكم تبليغ من اعتبارا يسري واليت 
  .القانون نفس من 412 للمادة طبقا وهذا النيابة

                                                        
   .من قانون اإلجراءات اجلزائية  407أنظر املادة ـ  )1(
    .اجلزائية اإلجراءات قانون من 409 املادة راجعـ  )2(
  .  245 ص ،السابق املرجع:  السالم عبد )حدو بن(ـ  )3(
 ملا بالنسبة الغيايب احلكم يف شكال ماملته معارضه القبول بعدم قضى الذي الس القانون صحيح يطبقـ  )4(

  : ثبت ما بعد القانونية اآلجال خارج املدنية لورودها الدعوى يف به قضى
 من 439 قضائي طبقا املادة حمضر طريق عن للمتهم احلكم هذا بتبليغ قام أن الطرف املدين ـ
  .ج.إ.ق 408 املادة ليهاإ حالتأ اليت ج .إ.ق
 إىلج احملال إليها حتيل بدورها خبصوص تبليغ األحكام والقرارات .إ.ق 439 املادةن إ ـ 

وما بعدها من هذا القانون جتيز  22املدنية وأن املادة  اإلجراءاتالقانون العام أي قانون 
  .للخصم املدعي أن يبلغ األحكام والقرارات ألطراف الرتاع عن طريق احملضر القضائي

وأن حمضر التبليغ الذي حرره احملضر القضائي جاء مستوفيا للشروط القانونية الالزمة يف  ـ
أيام للمعارضة يف احلكم ضده وتسليمه  10 بتنويه احملكوم عليه مبهلةغ سيما ما تعلق التبلي

   ). 39 ص ،02 - 2008الة القضائية ، 394617ملف   30/01/2008ج يف . غ(  نسخة منه
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 يتبني من ومل شخصيا صاحبهل التبليغ مسلّي مل فإن ذلك على ةووعال 
 املعارضة اجل فإن غيابيا الصادر احلكم على اطلع املتهم نأ التنفيذ وثائق حدىإ

 ويف سنوات مخسبعد مضي  اجلنح يف ةبالعقو تقادم جالآ انتهاء إىل ميتد
 من 615 و 614 للمادتني طبقا ،كاملتني سنتني مبضي العقوبة تتقادم املخالفات

  .اجلزائية اإلجراءات قانون
  .للمتهم املقررة اإلجراءات نفس املدين فالطر على وتنطبق 

 املباشرة الضرائب من قانون 307 املادة تجيزف واملالية الضريبية القضايا أما يف
  .مدين كطرف تتأسس أن لإلدارة
 ايبــالغي احلكم صدرتأ اليت القضائية اجلهة من املعارضة يف وحيكم 
 املدعي عن الصادرة واملعارضة ،قانون اإلجراءات اجلزائية من 412 للمادة طبقا

 باحلقوق يتعلق ما على إال هلا اثر فال املدنية احلقوق عن املسؤول من أو دينـامل
 هـل احملدد التاريخ يف املعارض حيضر مل ذاإ تكن مل كأن املعارضة تعتربو ،املدنية

 احلكم تبليغ مصاريف وتترك ،القانون نفس من 413 للمادة طبقا التبليغ يف
 415 للمادة طبقا وهذا املعارضة قدم الذي ،اخلصم عاتق على واملعارضة الغيايب

  .القانون من نفس
 لألحكام الضريبية اجلرائم يف باالستئناف الطعن خيضع : االستئناف :ثانيا

  .عموما اجلنائية األحكام هلا ختضع اليتو باالستئناف للطعن العامة
 طرف من استئنافها ميكن اجلنح قضايا يف الصادرة حكاماأل فإن وهكذا
  .)1(ذكرهم تيةاآل األشخاص
  . املتهم

 .املدنية احلقوق عن املسؤول
 .اجلمهورية وكيل

                                                        
   . اجلزائية اإلجراءات قانون من 417 املادة نصـ  )1(
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 .العام النائب
 .العمومية الدعوى فيها تبث اليت حوالاأل يف العامة داراتاإل

 .املدين املدعي
 ؤولـاملسو باملتهم االستئناف حق يتعلق ،املدين بالتعويض احلكم حالة يف

 حبقوقه يتصل فيما املدين باملدعي احلق هذا يتعلقعندما  لكن املدنية، احلقوق عن
  .)1(فقط املدنية
، إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة اجلنح مواد يف الصادرة األحكام تكون 

دج بالنسبة  100.000بالنسبة للشخص الطبيعي، و  .دج 20.000تتجاوز 
، واألحكام الصادرة يف مواد املخالفات للشخص املعنوي واألحكام بالرباءة 

  .)2(القاضية بعقوبة احلبس، مبا يف ذلك املشمولة بوقف التنفيذ
 يوم من يامأ 10 مدة يف يرفع االستئناف فإن حضوريا احلكم كان ذاإ  
 التبليغ من اعتبارا إال تسرى ال االستئناف ةلمه غري أن ،احلضوري باحلكم النطق

 ذاإ باحلكم ،العامة للنيابة أو ،البلدي الشعيب الس مقر أولموطن ل أو ،للشخص
 عليها املنصوص حوالاأل يف باحلضور أو الغياب بتكرر أو غيابيا صدر قد كان

  .القانون نفس من 350 واملادة ) 3 ـ 1( 347 و 345  املواد يف
 للخصوم يكون املقررة املواعيد يف اخلصوم أحد استئناف حالة ويف 

 من 418 للمادة طبقا وهذا .)3(االستئناف لرفع أيام ضافية مخسةإ مهلة خريناآل
     .اجلزائية اإلجراءات قانون

 النيابة طرف من استئنافه لعدم العمومية للدعوى بالنسبة فيه املقضي الشيء ةقو الرباءة حكم يسيكتـ  )1(                                                        
 وليس ،فحسب املدنية احلقوق خيص فيما احلكم هذا استئناف املدين لمدعيل هنأ غري ،العامة

 بتاريخ اجلزائية الغرفة ،املتهم ضد بعقوبة التصريح االستئناف هذا يف فصلة حالة للمجلس
   . 325 ص اجلنائية حكاماأل جمموعه  04/06/1968

الصادر يف  17/07اجلزائية، واملعدلة مبوجب القانون  اإلجراءات قانون من 416 املادة انظرـ  )2(
   . 29/03/2017، املؤرخة يف 20، اجلريدة الرمسية ، عدد 27/03/2017

 بالنسبة يظل مفتوحا الطعن ميعاد فإن ،غيام وأ املدين باحلق املدعني حضور إىل يشري ال احلكم دام ماـ  )3(
   .60 ص،  2ـ  1970 القضاة نشره،  1969 /21/01، الغرفة اجلزائية بتاريخ ليهمإ
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 باحلكم النطق يوم من اعتبارا شهرين مهلة يف استئنافه العام النائب ويقدم
  .)1(احلكم تنفيذ دون حتول ال املهلة وهذه

 صدرتأ اليت احملكمة كتاب بقلم شفوي أوكتايب  بتقرير االستئناف ويرفع
  .)2(القضائي الس على ويعرض فيه، املطعون احلكم

 
 

 إعادة طلباتو  ،النقض هي اجلنائية القضايا يف العادية غري الطعن طرق 
  .النظر

 على السهر شأا من مهمة ،النقض لقاضي تناط: بالنقض الطعن: ال أو
  .اجلزائية احملاكم قبل من بدقة القانون مراعاة
 عليها يةناملب الوقائع تتسم به الذي ،القانوين الوصف إىل مراقبته ومتتد 
 اجلزاء بثبوا قضاة يشهد اليت الوقائع حقيقة إىل متتد ال لكنها ،اجلنائية املتابعة

 فيها القانون جييز اليت احلالة باستثناء ،بقبوهلم يتظح اليت احلجج قيمة إىل وال
  .)3(املراقبة هذه

 اجلبائية اجلرائم بشأن الصادرة األحكام يف بالنقض الطعن خيضع كما  
 ، فيجوز عموما اجلنائية األحكام يف بالنقض الطعن هلا خيضع اليت العامة لألحكام

 ماعدا ما يتعلق ،االام ةغرف قرارات يف العليا احملكمة أمام النقض بطريق الطعن
  .القضائية والرقابة املؤقت باحلبس منها

                                                        
   . اجلزائية اإلجراءات قانون من 419 املادة عليه نصتـ  )1(
   . اجلزائية اإلجراءات قانون من 420 املادة عليه نصتـ  )2(
   . املغربية اجلنائية املسطرة قانون من 518 الفصلـ  )3(
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 أو درجة آخر يف الصادرة القضائية االس وقرارات احملاكم أحكام ويف 
 قانون من 495 املادة بنص وهذا، )1(االختصاص يف مستقل بقرار ا املقضي

   : التالية األحوال يف بالنقض الطعن جيوز وال ،اجلزائية اإلجراءات
   .العامة النيابة طرف من إال بالرباءة الصادرة األحكام

املخالفات إال  أوحالة الصادرة من غرفة االام يف قضايا اجلنح أحكام اإل
تضمن مقتضيات ائية ليس يف استطاعة  أو ،إذا قضي احلكم يف االختصاص

حمال للطعن بالنقض من أن تكون حكام الرباءة ألوز جيغري أنه  ،القاضي أن يعدهلا
جانب من هلم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما يف التعويضات اليت 

يف الوجهني معا،  أويف رد األشياء املضبوطة  أو ،طلبها الشخص املقضي برباءته
  .)2(ق عرضييوال جتوز مباشرة الطعن بطر

  : وجيوز الطعن بالنقض من األطراف التالية
 .من النيابة العامة

الوكيل املفوض عنه بالتوقيع بتوكيل  أو ،همن حمامي أومن احملكوم عليه 
 .خاص

 .مبحاميه أومن املدعي املدين إما بنفسه 
 .)3(من املسؤول مدنيا

مىت ثبت أن الطعن بالنقض قد رفع يف قرار غيايب غري ائي تعني حينئذ التصريح بعدم قبوله شكال ـ  )1(                                                        
  .لعدم احترامه مقتضيات القانون 

    .239، ص  3 - 1999، الة القضائية، 84151، ملف رقم 14/03/1989الغرفة اجلزائية بتاريخ                 
   .اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  496أنظر املادة ـ  )2(
  .23/07/2015بتاريخ  15/02املعدلة باألمر من قانون اإلجراءات اجلزائية،  497أنظر املادة ـ  )3(

كما جيوز للمدعي املدين الطعن يف غرفة االام إذا قررت عدم قبول دعواه إذا قررت رفض 
قضى القرار بعدم االختصاص التحقيق، إذا قبل القرار دفعا يضع اية للدعوى العمومية، إذا 

تلقائيا أو بناء على طلب اخلصوم اذ سهى القرار عن الفصل يف وجه من أوجه االام وإذا 
ته ال سيما حكان القرار من حيث الشكل غري مشكل للشروط اجلوهرية املقررة قانونا لص

ذكورة بالذات من هذا القانون يف مجيع احلاالت األخرى غري امل 199تلك املبينة يف املادة 
  .طعن من جانب النيابة العامة كان مثةفيما إذا 
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للنيابة العامة  يكوناجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  498وطبقا للمادة 
ن بالنقض من يوم النطق بالقرار بالنسبة عمثانية أيام للط مهلة وأطراف الدعوى

حضر من ينوب عنهم يوم النطق به يف احلاالت  أولألطراف الذين حضروا 
وال تسري املهلة  اجلزائية،إ، . من ق 350 ، 347 ، 345املنصوص عليها يف املواد 

بالنسبة  سيماإال من يوم تبليغ القرار املطعون فيه، أما يف احلاالت األخرى ال 
كام والقرارات القضائية الغيابية فإن املهلة املذكورة آنفا ال تسري طبقا لألح

وعلى  ،إال من اليوم الذي تكون فيه املعارضة غري مقبولة، 498/05ألحكام املادة 
هذا األساس استقرت احملكمة العليا على التصريح بعدم قبول طعون متهمني 

طعونا يف قرارات غيابية مل  اا كلما رفعواووأطراف مدنية لكوا سابقة أل
  .)1(تبلغهم بعد
عادة النظر طريق غري عادي للطعن يف إالتماس  :إعادة النظر طلبات: ثانيا
حد ما الطعن بالنقض لكنه يبىن على أحوال معينة يف  إىلوهو يشبه  ،األحكام

ويكون ألسباب موضوعية فقط،  ،اخلطأ يف تقدير الوقائع وال دخل له بالقانون
مل يسبق  ،وأن الوقائع اليت تعرض على جهة الطعن ينبغي أن تكون جديدة

  . )2(عرضها على القضاة
ينبغي أن يكون احلكم قد أستنفذ مجيع طرق الطعن وأصبح حائزا حجة 

األحكام الصادرة  أوالشيء املقضي به للقرارات الصادرة عن االس القضائية 
  .جنحة أوم وكانت تقضي باإلدانة يف جناية عن احملاك

  :)3(وجيب أن تؤسس على ما يلي
دانة يف جناية قتل، يترتب عليها على تقدمي مستندات بعد احلكم باإلإما 

 .على قيد احلياةقتله أدلة كافية على وجود اين عليه املزعوم قيام 
                                                        

   .261ص ، املرجع السابق ، املنازعة اجلمركية  : )أحسن( بوسقيعةـ  )1(
   .120ص ،  1996 ،اجلزائية، دار احملمدية العامة اإلجراءاتالوجيز يف شرح القانون :  )حسن( طاهريـ  )2(
املؤرخ يف  01/08والصادرة بالقانون رقم ، اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  531راجع املادة ـ  )3(

   .، حيث إستبدل املشرع اجلزائي مصطلح اإللتماس بالطلبات26/06/2016
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ساهم بشهادته د سبق أن هإذا أدين بشهادة الزور ضد احملكوم عليه شا أو
 .يف إثبات احملكوم عليه

اجلنحة نفسها حبيث ال ميكن  أورتكاب اجلناية اإدانة متهم آخر من أجل  أو
 .التوفيق بني احلكمني

تقدمي مستندات كانت جمهولة من القضاة الذين  أوكشف واقعة جديدة 
 .عليه حكموا باإلدانة مع أنه يبدو منها أن من شأا التدليل على براءة احملكوم

 االتــاحملكمة العليا يف ح إىلرفع األمر ب يكونوطريق تقدمي االلتماس 
من نائبه  أومن احملكوم عليه،  أوىل مباشرة إما من وزير العدل، واأل: عديدة 

 أوأصوله يف حالة وفاته،  أوفروعه  أومن زوجه  أوالقانوين يف حالة عدم أهليته 
ذلك لغري النائب العام لدى احملكمة العليا  ، ال جيوزثانيةثبوت غيابه ويف حالة 

 .متصرفا بناء على طلب وزير العدل
لتماس هو طريق الطعن الوحيد الذي يبقى االوعليه يالحظ أن طلب 

  .)1(م عليه بعقوبة جزائيةوكمفتوحا حىت بعد وفاة احمل
طاملا أن احلكم باإلدانة مل يتقادم  ،وليس لاللتماس إعادة النظر مهلة حمددة

وتفصل احملكمة العليا يف املوضوع يف . بعد ومن مث ميكن تقدميه يف أي وقت
التطبيق، وعند م القاضي املقرر جبميع إجراءات ودعوى إعادة النظر، ويق

ضت بغري وإذا قبلت احملكمة العليا الطلب، ق ،نابة القضائيةالضرورة بطريقة اإل
  .دانة اليت تثبت عدم صحتهاببطالن أحكام اإلإحالة،  

لذوي  أواجلزائية يف حالة التصريح برباءة املتهم  اإلجراءاتوجييز قانون 
غري  ،دانةي واملعنوي الذي تسبب فيه حكم اإلحقوقه تعويض عن الضرر املاد

جزئيا يف  أوأنه ال مينح هذا التعويض إذا ثبت أن احملكوم عليه نفسه تسبب كليا 
  .املستند اجلديد يف الوقت املناسب أوم كشف الواقعة اجلديدة عد

                                                        
  .  573ص  ،املرجع السابق:  )ملياينموالي ( بغداويـ  )1(
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لذوي حقوقه  أومينح التعويض من طرف اللجنة لضحية اخلطأ القضائي 
عالنه، وحيق للدولة الرجوع إوكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي و

انة دزورا اليت تسبب يف إصدار حكم اإل الشاهد أواملبلغ  أوعلى الطرف املدين 
ينشر الطلب من املدعي قرار إعادة النظر يف دائرة اختصاص اجلهة القضائية اليت 

اجلنحة، ويف دائرة  أوويف دائرة املكان الذي ارتكبت فيه اجلناية  ،أصدرت القرار
خلطأ القضائي إذا اخر حمل سكن ضحية آو ،احملل السكين لطالب إعادة النظر

  .توفيت
يف ثالث جرائد يتم اختيارها من طرف  ،ةوينشر القرار عن طريق الصحاف
ر سويتحمل طالب إعادة النظر الذي خ، اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار

  .)1(دعواه مجيع املصاريف
بأي طريق آخر  أووإذا رفض طلب االلتماس فال جيوز الطعن فيه بالنقض 

مث أنه طريق  ،على أساس أنه صادر من احملكمة العليا وهي أعلى درجة قضائية
الطعن فيه  أومعارضته  أووبالتايل ال جيوز استئنافه  ،من طرق الطعن غري العادية

عادة التماس النظر مرة أخرى بناء على نفس إبالنقض كما ال جيوز جتديد طلب 
  .)2(الوقائع اليت بين عليها الطلب املرفوض

  : هي ي املغريبيف القانون اجلنائ وباملقابل جند أن طرق الطعن غري العادية
  .النقض وإعادة النظر وتصحيح القرارات واملراجعة

                                                        
، املتعلق بقانون اإلجراءات  26/06/2001الصادر بتاريخ  01/08مكرر بالقانون رقم  531راجع املادة ـ  )1(

  .27/06/2001، بتاريخ 34رمسية ، عدد لاجلزائية، اجلريدة ا
حيث أضاف املشرع من خالل تعديل هذه املادة يف حالة التعويض يكون من طرف جلنة 
تنشأ على مستوى احملكمة العليا تدعى جلنة التعويض وإذا منحت التعويض للمتضرر يتم 

إىل  1مكرر 137ية اجلزائر، واملنصوص عليها خالل املواد من دفعه من طرف خزينة وال
  . 14مكرر  137

  . 577،  575ص  ، املرجع السابق : )ينملياموالي ( بغداديـ  )2(
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ونالحظ من خالل إعادة النظر وتصحيح القرارات، حيث جيوز هذا الطعن 
  :  يف القرارات اليت يصدرها الس األعلى يف احلاالت التالية

 .رهايزوتعترف با أووثائق صرح  إىلضد القرارات الصادرة استنادا 
جيب يف هذه احلالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ماعدا النيابة 

درهم وذلك  5000أن يودع كفالة مالية مبلغها و ،دارات العموميةأو اإلالعامة 
عدم القبول، وحيتفظ مببلغ الكفالة لفائدة اخلزينة العامة يف حالة عدم  حتت طائلة

 .قبول دعوى إعادة النظر
ات اليت حلقها خطأ مادي واضح ميكن تصحيحه من أجل تصحيح القرار

من خالل عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح مبذكرة 
 .الغرفة اليت أصدرت القرار إىلترفع 

يف  أوإذا أغفل البث يف احد الطلبات املعروضة مبقتضى وثائق استدل ا 
بالسقوط ألسباب  أوضد القرارات الصادرة بعدم القبول يل القرار لحالة عدم تع

ناشئة عن بيانات ذات صبغة رمسية تبني عدم صحتها عن طريق وثائق رمسية 
 .جديدة وقع االستدالل ا

ة ــنالحظ أن املشرع املغريب وحفاظا على متويل اخلزينة العام وبالتايل
ة مالية حتت طائلة عدم جب على الطرف املطالب بإعادة النظر أن يودع كفالأو

  .القبول
ن طالب إعادة أ إىلبل أشار  ،أما املشرع اجلزائري فلم يلزم هذه الكفالة
 إستحدثوبالرغم من أنه قد  ،النظر الذي خسر دعواه يتحمل مجيع املصاريف

لذوي حقوقه يف حالة  أوجلنة خاصة تتكفل مبنح التعويض يف حالة براءة املتهم 
  .الوفاة

فاملشرع رجح مبدأ العدالة االجتماعية على مبدأ النفعية لتمويل وبالتايل 
  .خزينة الدولة
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)( 

اليت تتعلق  ،قرارات اجلنائيةالحكام واألثار القانونية اخلاصة باآل من أهم
  .)1(رد االعتبارهي صحيفة السوابق القضائية لبالتسجيل 

جراء رد االعتبار من خالل نص املادة إحدد املشرع اجلزائري مضمون  لقد
ل لكجيوز رد االعتبار  وعلى هذا األساس ،اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  676

  .جنحة قضائية باجلزائر أوشخص حمكوم عليه جبناية 
كل آثار اإلدانة العادلة وما جنم عنها من  املستقبل وميحو رد االعتبار يف

  . حرمان األهليات
  .غرفة االام منكم حب وأالقانون  بقوةويعاد االعتبار إما 

وميكن القول بأن رد االعتبار جيد أساسه يف مقتضيات العدالة اليت من 
مضامينها إنصاف احملكوم عليه بعدم حرمانه من االعتبار عندما تتوفر فيه 

  .اليت يستحق مبوجبها أن يعاد له االعتبارالضوابط 
وإما أن  )الفقرة األوىل (  القانون بقوةوعموما فإن رد االعتبار يكون إما 

  .)الفقرة الثانية (  يكون قضائيا
 

 

ينص املشرع اجلزائري على أنه يكتسب قانونيا احملكوم عليه رد االعتبار ما 
مل يصدر داخل اآلجال املنصوص عليها أسفله أي حكم جديد بعقوبة سالبة 

  .)2(جنحة أوجناية إرتكاب من أجل أكثر منها جسامة لحرية ل

                                                        
   . اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  693 إىل 676رد االعتبار نصت عليه املواد من ـ  )1(
  . من نفس القانون 677أنظر املادة ـ  )2(
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اعتبارا من  )1(سنوات 5فيما خيص العقوبات بالغرامة بعد انتهاء أجل قدره 
 .)2(مضي أجل التقادم أوكراه البدين أو انتهاء اإليوم سداد الغرامة 

ز مدته ستة اوواحدة بعقوبة احلبس الذي ال تتجمرة ص باحلكم تفيما خي
انتهاء العقوبة املنفذة على من اعتبارا إما  .)3(شهور بعد مهلة عشر سنوات

مضي أجل التقادم، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من املادة  أواحملكوم عليه 
 .من نفس القانون  677

ز مدته سنتني اوبعقوبة احلبس الذي ال تتجواحدة ص باحلكم مرة تفيما خي
ز جمموعها سنة واحدة بعد مهلة مخس عشرة اوبعقوبات متعددة ال يتج أو

 .)نصت عليه الفقرة الثالثة ( حتتسب كما تقدم الذكر يف الفقرة السابقة، )4(سنة
 أوص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة احلبس ملدة تزيد على سنتني تفيما خي

 )5(ز جمموعها سنتني بعد مضي مهلة عشرين سنةاوعقوبات متعددة ال يتج
 .حتتسب بالطريقة نفسها

وتعترب العقوبات اليت صدر أمر بإدماجها مبثابة عقوبة واحدة يف جمال تطبيق 
  .السابقة األحكام

اجلزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها  أوكما أن اإلعفاء الكلي 
  .، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من نفس القانون اجلزئي أوالكلي 

الغرامة مع  أوالقانون لكل حمكوم عليه بعقوبة احلبس  بقوةيعاد االعتبار 
 حيصلخبمس سنوات إذا مل حتدد ار إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختب

   .يقاف التنفيذإلغاء إل
                                                        

  .  جل بسنة واحدة فقطسطرة اجلنائية املغربية وحدد األمن قانون امل 688نص عليها الفصل  باملقابلـ  )1(
  .الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 677أنظر املادة ـ  )2(
  . مخس سنوات ـيف قانون املسطرة املغربية أجل حدد بـ  )3(
  .  عشر سنوات ـحدد ب ون املسطرة املغربية أجلنيف قاـ  )4(
  . مخس عشر سنة ـون املسطرة املغربية أجل حدد بنيف قاـ  )5(
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يء ـلقوة الش اإلدانة حائزااحلكم وتبتدئ هذه املهلة من يوم صريورة 
  .)1(املقضي به

 
 

  : أخضع املشرع اجلزائري رد االعتبار القضائي لألحكام التالية
مل يت ـيشمل طلب رد االعتبار جمموع العقوبات الصادرة ال أنيتعني 

وهذا طبقا  لامشالعفو ال بصدور أوحموها عن طريق رد اعتبار سابق حيصل 
 .)2(ج. إ. ق 679للمادة 
 املشرع نص  دفق االعتبار رد طلب هلم حيق الذين شخاصاأل خيص فيما أما
 طرف االعتبار إال من رد طلب احملاكم إىل يرفع نأ على عدم إمكانية )3(اجلزائي
   .عليه حمجورا كان إذا القانوين نائبه من أو نفسه عليه احملكوم
 الطلب رفع فروعه أو أصوله أو لزوجه أمكن عليه احملكوم وفاة حالة ويف  
  .الوفاة من اعتبارا )4(سنة أجل يف الطلب هذا تقدمي يتولوا أن يضاأ هلم وميكن
 )5(سنوات ثالث مهلة انقضاء قبل ،االعتبار برد طلب تقدمي ميكن وال 
  .جبناية عليه للمحكوم بالنسبة سنوات مخس إىل املهلة هذه وتزداد

                                                        
    . اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 678أنظر املادة ـ  )1(
اليت ال  02من املذكور قانونا أن رد االعتبار القانوين أو القضائي ال ميحو العقوبات من البطاقة رقم ـ  )2(

اد من رد االعتبار فتسلم إال للسلطات القضائية، ومن مث فما دام املتهم مسبوقا قضائيا واست
لرفض منحه الظروف املخففة مبا هلم من  02البطاقة رقم  إىل اوستندإ نفإن قضاة الس الذي

، الة 96062ملف رقم  .1991/ 06/ 09ج . سلطة تقديرية يف ذلك مل خيالفوا القانون غ
    . 237، ص  3 - 1992القضائية 

  . اجلزائري اجلزائية اإلجراءات القانون من 680 املادةـ  )3(
   . من قانون املسطرة اجلنائية املغربية األجل هو ثالث سنوات 691للفصل  اطبقـ  )4(
  . سنوات 3 قدره أجل نسيان بعد إىل الفردية اجلنائية املسطرة قانون من 692 الفصل اطبقـ  )5(
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 ومن لحريةل يدةقبعقوبة م عليهم احملكوم عن اإلفراج يوم من لةهامل وتبتدئ 
 قانون من 681 للمادة طبقا وهذا ا عليهم للمحكوم بالنسبة الغرامة سداد يوم

   .)1(اجلزائية اإلجراءات
اجلرمية  إىل العود حالة يف يوجدون الذين عليهم للمحكوم ميكن ال

 بعقوبة حكم عليهم صدر نالذي عليهم للمحكوم وال ،عليه قانونااملنصوص 
 يوم من )2(سنوات 6 أجل مرور بعد إال طلبا يقدموا أن االعتبار، رد بعد ةجديد

 االختبار فترة رفعت جنائية عقوبة اجلديدة العقوبة كانت ذاإ غري أنه .تسرحيهم
 .الفقرة األوىل من نفس القانون 682، وهذا ما جاءت به املادة سنوات 10 إىل

 جليلة خدمات اجلرمية ارتكابه دىأ الذي عليه احملكوم حالة وباستثناء 
   .)3(زمين شرط  بأيطلب رد اإلعتبار  يتقيد ال فإنه حبياته اخماطر للبالد
 حيصلوا أن بالتقادم عقوبتهم سقطت الذين عليهم لمحكومل كذلكميكن و

 .)4(القضائي االعتبار رد على
 واشترط على االعتبار رد طلب تقدمي إجراءات اجلزائري املشرع نظم وقد

 ةـبدق ويذكر قامتهإ حمل بدائرة اجلمهورية وكيل إىلأن يقدم طلبا  عليه احملكوم
 :ما يلي 

  .باإلدانة احلكم تاريخ
 685 للمادة طبقا وهذا عنه اإلفراج منذ عليه احملكوم ا أقام اليت األماكن

  .القانون نفس من
                                                        

 باحلبس عليه حمكوم قدمه الذي االعتبار رد طلب بقبول القاضي االام غرفة قرار للنقض يتعرضـ  )1(
 1975 /7 /15 بتاريخ ج . غ الغرامة سداد يوم من كاملة سنوات 3 مضي قبل والغرامة

  . 103 ص  12302 ملف
  . املغربية اجلنائيةاملسطرة  من قانون 692حسب الفصل  سنوات مخس جلاألـ  )2(
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  684أنظر املادة ـ  )3(
  . اجلزائية اإلجراءات قانون منالفقرة الثانية  682 املادة انظرـ  )4(
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 القضائي، االعتبار برد عليها املنصوص الشروط تطبيق اجلزائية الغرفة أكدت
 كان الطاعن إن اإلجراءات ملف من ثابتا كان إذا ،قراراا حيث جاء يف أحد

 غرفة على الطلب عرض عندو ،العام النائب إىل االعتبار رد بطلب تقدم قد
 وكيل إىل يقدم مل لكونه إال لسبب ال قبوله عدم قررت فيه للبث االام

 اجلزائية اإلجراءات قانون من 685 املادة أحكام ذلك على تنص كما ،اجلمهورية
   .)1(بطالالنقض واإل يستوجب القرار هذا مثل فإن

 يف األمن أو الشرطة مصاحل ةمبعرف حتقيقبإجراءات  اجلمهورية وكيل ويقوم
 تطبيق قاضي رأي علويستط ،ا مقيما عليه احملكوم كان اليت اجلهات

   .)2(العقوبات
  :التالية املستندات على اجلمهورية وكيل يتحصل

 .بالعقوبة الصادرة حكاماأل من ةنسخ
 احملكوم ا قضى اليت التربية ةعادإ مبؤسسات يداعاإل سجل من مستخرج

  .احلبس يف وسلوكه عقوبته مدة عليه
  .اجلزائية احلالة صحيفة من 01 رقم القسيمة
   .)3(عليها التأشري بعد العام النائب إىل املستندات هذه وترسل

 وجيوز القضائي بالس االام ةغرف إىل الطلب برفع ،العام النائب يقوم مث
   .)4(سائر املستندات املفيدة االام غرفة إىل مباشرة يقدم أن للطالب

 بـالنائ طلبات ءدابإ بعد الشهرين االام يف الطلب خالل ةتبت غرف
استدعائه بصفة  وكيله بعد أو ،األمر يعنيه الذي الطرف أقوال ومساع ،العام

 .)5(قانونية
                                                        

  . 244ص،  2 - 89 القضائية الة،  1984 /12 /4 بتاريخ اجلزائية الغرفةقرار ـ  )1(
  . اجلنائية اإلجراءاتمن قانون  686أنظر املادة ـ  )2(
  . اجلزائية اإلجراءات قانون من 687 املادة انظرـ  )3(
  . اجلزائية اإلجراءات قانون من 688 املادة انظرـ  )4(
  . اجلزائية اإلجراءات قانون من 689 املادة انظرـ  )5(
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 احلالة يف كان ولو حىت جديد طلب تقدمي جيوز ال الطلب رفض ةحال يف
 تاريخ من اعتبارا سنتني مهلة انقضاء قبل 684 املادة يف عليها املنصوص

 الصادرة حكاماأل هامش على االعتبار برد الصادر ينوه عن احلكم .)1(الرفض
 من 3 و 2 القسيمتني يف العقوبة ينوه عن وال العدلية السوابق بصحيفة بالعقوبة
 .العدلية السوابق صحيفة
 الصادر القرار من نسخة مصاريف بدون يتسلم أن يرد اعتباره ملن وجيوز 

 من 692 للمادة طبقا وهذا العدلية صحيفة السوابق من ومستخرجا االعتبار برد
  .اجلزائية اإلجراءات قانون

كان أشد بالنسبة للمهلة احملددة لرد  ،يف األخري نالحظ أن املشرع اجلزائري
  .للمحكوم عليهقضائيا اإلعتبار 

يف تسديد الغرامات هو مخس سنوات، ولكن فاألجل القانوين لرد اإلعتبار 
  .ة واحدة فقطناملشرع املغريب حددها بس

واألجل القانوين بالنسبة للمحكوم عليه مرة واحدة بعقوبة احلبس، اقصاها 
ستة شهور هو عشر سنوات، ولكن جنده يف القانون املغريب األجل هو مخس 

  .سنوات
بعقوبة احلبس أقصاها سنتني، وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه مرة واحدة 

  .فاألجل هو مخس عشر سنة، ولكن يف التشريع املغريب جندها عشر سنوات
وكذلك العقوبة الوحيدة للحبس للمدة تزيد عن سنتني، فاألجل هو 
عشرين سنة، ولكن القانون املغريب حددها خبمسة عشر سنة، وبالتايل كان على 

للمحكوم القضائي ملنح رد اإلعتبار  املشرع اجلزائري ختفيف األجل القانوين
   . عليه

 
                                                        

  . اجلزائية اإلجراءات قانون من 691 املادة انظرـ  )1(
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 من يعد ما لاوتتن واليت املوضوعية، الناحية الضريبية من اجلرائم دراسة إن 
 وتنذر املمولني على قيدا تضع ،أجلها من العقاب املشرع ويقرر جرمية األفعال

 من إال الضريبية، اجلرائم حكامأخمالفة  العقوبات من لتطبيق سبيل الو بالعقاب
 يرد قيدمتلي  فهي جرائية،اإل الناحية من اجلنائية اإلجراءات قواعد تباعإ خالل
 متاما تتأثر احلقوق ذلك أن  العمومية، الدعوى حتريك دالعامة بصد النيابة على

 الضريبية اجلرائم يف اجلنائية اإلجراءاتف إليها، للوصول املقررة اإلجراءات خالل
  .)1(اجلرائم هلذه العقوبات لتطبيق الضرورية الوسيلة هي

 ألن احلق ،باقتضائه عيدامل يطالب الذي احلق غري هي الدعوى ةفكر نإ
 نشأة الدعوى عن مستقل واحلق ،جرائيإ نظام ىوالدعو ،فكرة موضوعية

 وأن ،الدعوى موضوع هو احلق أن هي امبينه املوجودة والرابطة ًء ،وانقضا
 بتحقق إال تنقضي ال الدعوىو ،القضاء أمام احلق اقتضاء وسيلة هي الدعوى

   .)2(فيها ائي حكم بصدور منها الغاية
 تقسيم ميكن )3(زائيةاجل اإلجراءات قانون من 06 املادة إىل وبالرجوع

إىل و ) لواأل الفرع (العامة  األسباب إىلالعمومية  الدعوى انقضاء أسباب
  ). الثاين الفرع ( اخلاصة األسباب

 
 
 
 

                                                        
   . 903 ص ، السابق املرجع : )براهيمإ( املنجيـ  )1(
  .223 ، ص 1982 بريوت ،العربية النهضة دار ،اجلزائية احملاكمات صولأ :) جالل ( ثروةـ  )2(
  . 23/07/2015املؤرخ يف  15/02املعدلة باألمر رقم ـ  )3(
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  .)1(اجلزائية اإلجراءات قانون من 06 املادة من ىلواأل الفقرة إىل بالرجوع 
  :يف تتمثل العمومية الدعوى النقضاء العامة األسباب أن جند 

 العفو، و) الثانية الفقرة ( التقادم، و) ىلواأل الفقرة ( كلفامل أو  املتهم ةوفا
، ) الرابعة الفقرة (يف  العقوبات قانون لغاءإ، و) الثالثة الفقرة (يف  الشامل

  .) اخلامسة الفقرة (يف  النهائي احلكم صدورو
 

)( 

 اجلرائم يف اخلصومة النقضاء كسبب الوفاة على يببالضري املشرع مل ينص 
 نصت وقد اجلزائية اإلجراءات قانون يف العامة للقواعد بل ترك ذلك اجلبائية،

 بوفاة العقوبة تطبيق إىل الرامية العمومية الدعوى إنقضاء على منه 06 املادة
 تنقضي بوفاة املكلف ،الضريبية اجلرائم يف العمومية الدعوى فإن بالتايلو ،املتهم
  .)2(املتهم
 ضرورة املشرعفيها  تطلب اليت اجلرائم من الضريبية اجلرائم كانت وملا 
 ةدارإ وهي ،اجلنائية الدعوى لتحريك املختصة اجلهة من شكوى صدور

  .للضرائب الوالئي املدير يف املمثلة الضرائب

                                                        
 العقوبة تطبيق إىل الرامية العمومية الدعوى تنقضي " :تنص اجلزائية اإلجراءات قانون 06/01 املادةـ  )1(

 لقوه حائز حكم العقوبات وبصدور قانون  وبإلغاء الشامل وبالعفو وبالتقادم املتهم بوفاة
 /07 /23 بتاريخ 02/ 15 رقم باألمر مكرر 06 املادة املشرع استحدث ولقد ،املقضي الشيء
 مسريي ضد العمومية الدعوى حترك ال بأنه، 23/07/2015، بتاريخ 40ر، العدد . ، ج2015

عن  املختلط الرأمسال و ذاتأ رأمساهلاكل  الدولة متلك اليت االقتصادية العمومية املؤسسات
أو تلف أو ضياع أموال عمومية عامة أو  أو اختالس ةسرق إىل تؤدي التسيري اليت أعمال

   ". االجتماعية اهليئات من شكوىعلى  بناء إال خاصة،
  . 23/07/2015الصادر بتاريخ يف  15/02املعدلة باألمر  06 أنظر املادةـ  )2(
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 نفسه تلقاء من يسقط فإنه ،العقوبة بتوقيع صدر قد احلكم كان فإذا 
  .صادرةامل العقوبة هي كانت ذاإ إال تنفيذه جيوز وال بالوفاة
 النيابة أو املتهم من بالنقض والطعن االستئناف بعد الوفاة حدثت إذا أما 
 أما املتهم، لوفاة العمومية الدعوى بانقضاء حتكم أن املعنية اجلهات على وجب

 تنقضي العمومية الدعوى فإن ،ائي حكم صدور بعد الوفاة حصلت إذا
أي ما  التعويض يبقىو احلبس بعقوبة يتعلق فيما نفسه تلقاء من احلكم يسقطو

  .بالوفاة تسقط وال املتويف ةترك من جيب رده من مصاريف ومبالغ ماليه
 صدرت إذا التحقيق مرحلة أي يف احملكمة على القضية حالةإ قبل أما 

 فإن ،الضرائب ةدارإ وهي ،الدعوى لتحريك املختصة اجلهة من الشكوى
 صدرت إذا أما ،الدعوى حتريك جيوز فال ،الشكوى صدور قبل الوفاة حدثت

 حفظ العامة النيابة على فيجب ،املكلف رغم وفاة الدعوى لتحريك الشكوى
 يف السري هلا جيوز وال ،تهمامل لوفاة الدعوى حبفظ وإصدار أمر راقواأل
  .جراءاتاإل

 العامة النيابة على يتعني فإنه ،املكلف مع التحقيق بعد الوفاة حدثت وإذا 
  .الدعوى إلقامة وجه بأال أمرا تصدر أن

 املرتبطة اجلبائية الدعوى سري على يؤثر بالوفاة العمومية الدعوى وسقوط 
 من املتهرب ضد حتريكها أو اإلدانة حكم صدور قبل اجلبائية ولإلدارة ،ا

  .حبقها لمطالبةل املدين القسمأي  ،املدين الطريق إىلأن تلجأ  ،الضريبة
 أم جنائية طبيعية له وهل التعويض طبيعة حول الفقهاء بني خالف ثار وقد

  .مدنية؟
 القضاء أن إىل استنادا جنائية عقوبة هي الضريبية الغرامة أن إىلرأي  ذهب

 إىل حاجة دون نفسها تلقاء من ا تقضي أن احملكمة على جيب حبيث تميح ا
 حكامأ خمالفة ءا علىاجز القانون بقوة مفروضة ألا ،الضرر ركن توافرو ثباتإ
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 إال ا القضاء جيوز أنه ال من كوا عقوبة على ليس أدل وأنه ،الضرييب التشريع
 كراهاإل بطريق حتصل فإا ذلك على ةووعال ،احلكم يف مقدارها تعني ذاإ

   .)1(دارياإل بالطريق أوطوعا  حتصيلها مت ذاإ ،البدين
 هـي الضريبية الغرامة أن إىل أجته حيث الفقهاء، بعض الرأي هذا وأيد

 يتحدد أن جيب كان مقدارها فإن ،مدنيا تعويضا اعتربناها ذاإ ألنه جنائية عقوبة
 الضريبة بدفع الضرر هذا إذ يعوض العامة لضرر الذي حلق باخلزانةإعتبارا ل
   .)2(فحسب
 ،املدنية التعويضات قبل من الضريبية الغرامة أن اعتربواف الفقهاء بعض أما 

 رــعنص تنطوي على عقوبة فهي ،خمتلفة طبيعة هلا الضريبة وأن الغرامة
   .)3(التعويض

يؤدي إىل إنقضاء الدعوى،   ،بات حكم صدور بعد الوفاة فإن وبالتايل
 املستحقة الضرائبو التعويضات أما املتهم، بوفاة تسقط السجن عقوبةكما أن 

 قيمة يف الرتاع يف احلق هلم يكون وال ،تركته من بأدائها فيلتزمون  مورثهم على
 قبل املكلف وإذا تويف .مورثهم ضد احلكم ا قضيي اليت والتعويضات الضرائب

 يلتزم فال ،التعويضات وسداد ،)4(التصاحل على موافقته أوضده  حكم صدور
 كانت اليت الضريبة حتديد يتم ولكن ،بالوفاة وتسقط التعويضات ذه الورثة
 ،تركته من بسدادها الورثة ويلتزم  ،الضرائب من ربه بسبب  ،للضياع عرضة

     .عليه مدين دين فهي
 
 

                                                        
 احملاماة ،والصناعية التجارية األرباح ضريبة يف قراراإل بواجب خاللاإل جرائم :  )ثابتامحد ( عويضةـ  )1(

   .155 ص مصر ، ، 1948 ،28 س
    .418 ص ،1942 الضرائب مصلحة مكتبة ،مقارنة دراسة ، املباشرة الضرائب :)احلكيم عبد( الرفاعيـ  )2(
  . 207 ص ، السابق املرجع نظرية اخلطورة اإلجرامية، :)أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
   .العمومية الدعوى النقضاء اخلاصة سباباأل من التصاحلـ  )4(
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 ،القانون حيددها ،الزمن من مدة مضي العمومية الدعوى بتقادم يقصد 
 ،خمالفة أو جنحة أو جناية تكون اليت ميكن أناجلرمية  طبيعة باختالف ختتلف

 أو االستدالل سلطات فيها تتخذ أن دون هافشاكتإ أو ارتكاا تاريخ من تبدأ
  .جراءااإ من جراءإ أي التحقيق
 الضريبية اجلرائم ا تتقادم اليت املدة على املصري الضرييب املشرع ينص مل 

 ، )1(منه 15 لمادةطبقا ل اجلنائية اإلجراءات قانون يف العامة بل ترك ذلك للقواعد
 املستحق املدين الدين ا ينتهي اليت املدة لتحديد فقط الضرييب املشرع  وتعرض

 من التهرب حالة يف وكذا ،العادية حوالاأل يف الضريبة دين وهو ،املمول على
  .الضريبة أداء

  :)2(مبا يلي  التقادم مدة حدد قد املغريب التشريع أما
يتعلق  فيما اجلرمية اقتراف يوم من تبتدئ كاملة ميالدية سنة عشرين مبرور

 .اجلنائية لقضايابا
 فيما اجلنحة ارتكاب يوم من جتري كاملة ميالدية سنوات مخس مرور 

 .يةحاجلن القضايا خيص
 يتعلق فيما املخالفة ارتكاب يوم من تبتدئ كاملتني ميالديتني سنتني مرور

 .الضبطية بالقضايا

                                                        
 مبضيء اجلنائية الدعوى انقضاء مده:"  انه على تنص املصري اجلنائية اإلجراءات قانون من 15املادة ـ  )1(

 ويف سنوات 3مبضي  اجلنح مواد يف و اجلرمية وقوع يوم من اجلنايات مواد يف سنوات عشر
   ". الضرييب التهرب جرائم على القاعدة هذه تطبق و سنة مبضي املخالفات

   .املغربية اجلنائية املسطرة قانون من اخلامس الفصلـ  )2(
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 قانون من 07 املادة حددت فقد اجلنايات سيما اجلزائري املشرع أما 
 عشر اجلنايات يف اجلرمية نوع حبسب للتقادم احملددة املدة ،)1(اجلزائية اإلجراءات

   .اجلرمية اقتراف يوم من تسري كاملة سنوات
 وفقا بسنتني واملخالفات سنوات بثالث حددت قد املدة فإن اجلنح يف بينما

   .)2(اجلزائية اإلجراءات قانون من 09 ،08 املادتني ألحكام
فنجد  اجلبائية اإلجراءات قانون وكذلك ،الضريبية القوانني إىل بالرجوع أما

 نص خالل من وهذا سنوات بأربعة التقادم مدة حدد قد الضرييب املشرع أن
 رقم على الرسم قانون من 153املادة و املباشرة غري الضرائب قانون من 564 املادة

 اإلجراءات قانون من 110  املادةو  )4(الطابع قانون من 27 املادةو  )3(األعمال
  .اجلبائية
 التقادم؟ مدة لتطبيق نستعني قانون بأي ،يطرح الذي شكالاإل وبالتايل 
 اجلمارك قانون يف احلال هو كما التقادم مدة توحيد املستحسن من كان وهلذا

 مدةبدء  حيث من ختتلف ال أا خرى، رغماأل املقارنة القوانني أو اجلزائري
 تطبيق إىللجأ ن القانوين شكالاإل هذا وحلل انقطاعه وأسباب التقادم سريان
 اجلرائم يف التقادم أجل فإن وبالتايل العام، قيدي اخلاص النص أن وهو العام املبدأ

  .سنوات أربع وه اجلنحو لمخالفاتل الضريبية
ة ـكامل سنوات عشر بانقضاء اجلنايات مواد يف العمومية الدعوى تتقادم "  : منه تنص 07 املادةـ  )1(                                                        
 وأ التحقيق جراءاتإ من جراءإ يأ الفترة تلك يف يتخذ مل ذاإ اجلرمية اقتراف تسري من يوم

 عشر بعد الإ التقادم يسري الفترة فال تلك يف جراءاتإ اختذت قد كانت فإذا املتابعة
   ". جراءإ خرآ تاريخ من كاملة سنوات

 التصريح عليه ويترتب عليها كانت مرحلة أية يف به والتمسك إثارته ميكن العام النظام من التقادم نأـ  )2(
 92 اجلنائية ص الغرفة قرارات جمموعه 1981/ 4/ 30 ج بتاريخ .غ العمومية الدعوى انقضاء

   .287 ص،  2 -1989 ،القضائية الة،  27/12/1983 ج .غ
 املالية قانون واملتضمن 2001 /12/ 22 يف الصادر 21/ 01 رقم ملغاة بالقانون القانون هذا من 153 املادةـ  )3(

  .اجلبائية اإلجراءات بقانون واخلاص 2002 لسنه
  .ذكره السابق القانون بنفس كذلك ملغاة الطابع قانون من 27 املادةـ  )4(

ا ــمن قانون الضرائب غري املباشرة وإحالته 564كان على املشرع اجلبائي إلغاء املادة 
   .من قانون اإلجراءات اجلبائية ، كما فعل للمواد امللغاة املذكورة سابقا  110للمادة 
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 يرجع فإنه ،التقادم مدة حيدد خاص نص يوجد ال دام ماف اجلنايات يف أما
 التقادم مدة حتدد واليت اجلزائية اإلجراءات قانون من 07 املادة العامة أي  للقواعد

  .سنوات بعشر
عترب جرمية التهرب الضرييب يف كل احلاالت إمع العلم أن املشرع اجلبائي 

  .حساب التقادم جنحة وليست جناية، وبالتايل اليطرح هنا إشكال 
 حددت قد  جندها   اجلبائية اإلجراءات قانون من 110 املادة إىل وبالرجوع 
 على الرسم لتأسيس بالنسبة سنوات بأربع اجلبائية  اإلدارة دعوى تقادم أجل

 والتنظيمات بالقوانني املتعلقة قمع املخالفات وكذلك ،وحتصيله املضافة القيمة
 أن لإلدارة يتبني أن مبجرد بسنتني ميدد األجل هذا أن إال ،الرسم هلذا املسرية
 سريان وأن .قضائية ضده دعوى ورفعت  ةتدليسي طرف باستعمال قام املكلف

 اإلجراءات قانون من 111 للمادة وفقا وهذا )1(يةناملد ةنبالستسري  التقادم أجل
  .اجلبائية

والقانون ومن أجل مقارنة حساب مدة التقادم ما بني القانون املغريب 
  :املصري والقانون اجلزائري نستعرض اجلدول التايل 

  القانون الجزائري  القانون المصري  القانون المغربي  مدة التقادم

  سنوات 10  سنوات 10  سنة 20  اجلنايات
  سنوات 03  سنوات 03  سنوات 05  اجلنح

  سنتني  سنة واحدة  سنتني  املخالفات
  
  

                                                        
  .ديسمرب 31يقصد بالسنة املدنية هو متام السنة، تبدأ من أول جانفي ، وتنتهي يف ـ  )1(
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 الدعوى انقضاء على اجلزائية اإلجراءات قانون من 06 املادة نصت لقد
 اليت اجلهة حيث من العقوبة على العفو عن خيتلف، الذي الشامل بالعفو العمومية

   .)1(اآلثار حيث من أو عنها يصدر
 نص اجلمهورية رئيس طرف من يصدر ،فردي جراءإ هو العقوبة عن فالعفو

  .)2(منه ةعالساب الفقرة 91 املادة يف 2016 لسنة اجلزائري الدستور عليه
 واستبداهلا ،العقوبات ختفيضو عفو إصدارب احلق له اجلمهورية رئيس إذن

  .منها جزء أو كلها العقوبة يشملوميكن أن 
 دستور عليه نص وقد ،التشريعية اهليئة طرف من فيكون الشامل العفو أما

  .)3(ةعالسابالفقرة  140 املادة يف 2016
 السلطة أي ،الربملان طرف من قانونب يصدر أن البد الشامل العفو إذن
 ،اجلمهورية رئيس طرف من فردي إجراء هو الذي العفو عكس هوو التشريعية

  .رئاسي مرسوم خالل من يصدر
  .املشاركني مجيع على أثره ويكون بالشمولية الشامل العفويتصف  وبالتايل 
 وبالتايل ، الشامل العفو على تنص مل اجلبائية جندها القوانني إىل وبالرجوع 
 القانون نص إذا إال الضريبية الدعوى على أثره ميتد ال ،هذا األخري أن نستنتج

  .صراحة ذلك على
                                                        

   .251 ص ، السابق املرجع  : )السبيت( فارسـ  )1(
 حكامأ صراحة ياهإ ختوهلا اليت السلطات إىل باإلضافة اجلمهورية يضطلع رئيس: " تنص 91/07 املادةـ  )2(

 ختفيض وحىت العفو صدارإ احلق له "  : تيةاآل والصالحيات بالسلطات الدستور، يف خرىأ
   . " استبداهلا أو العقوبات

 االتـــا يف وكذلك الدستور له خيصصها اليت امليادين يف الربملان يشرع : "تنص 140/07 املادةـ  )3(
 اجلنايات حتديد اجلزائية السيما اإلجراءاتو ،العقوبات لقانون العامة القواعد : التالية

  .السجون نظام و ارمني تسليم و الشامل العفو و هلا املطابقة املختلفة والعقوبات واجلنح
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 التشريعية اهليئة طرف من شامل عفو يصدر أي مل اجلزائر يف اآلن حد وإىل 
  .الضرييب اال خيص

 
 

من و ،العمومية الدعوى اءـانقض عليه يترتب ،العقوبات قانون إلغاء إن 
 ألنه ،الالحق القانون تطبيق وبالتايل ،مباحة فعالاأل تصبح امللغى النص آثار

 يسري ال "تنص اليت العقوبات قانون من 02 قا للمادةيطبت وهذا ،للمتهم األصلح
   .)1("دة ش أقل منه كان ما إال املاضي على العقوبات قانون
 ملو ،شكوى بشأا تقدم ومل ،القضاء إىل ترفع مل ىالدعو كانت وإذا 
 بانقضاء حتكم أن فيجب ،القضاء أمام برجمت وإذا ،العامة النيابة طرف من حترك

 باإلدانة أحكام فيها صدرت إذا أما ي،التجرمي النص لغاءإل العمومية الدعوى
  .تنفيذه فإنه يتوقف النهائية
 النصوصبألغيت  اليت النهائية األحكام بأن يرى فقهي رأي هناكأن  إال 
 إال بنص تنفيذها يف الرجوع جيوز ال نهفإ ،بشأا صدرت اليت باألفعال ارمة
 استقرار عدم إىل يؤدي مما مراجعة حمل األحكام هذه تكون ال حىت ،صريح

  .)2(النهائية األحكام
 بالنسبة العقوبات بعض حتيل مازالت جندها اجلبائية القوانني إىل وبالرجوع

 واملؤسسات الوطين االقتصاد سري حسن على االعتداء كجناية للجنايات
 09/ 01 رقم بالقانون رغم إلغائها العقوبات قانون من 418 املادة ىلإ العمومية
    .2001 جويلية 26 يف املؤرخ

 قـتطبي وجوب بقاعدة عمال تلقائيا بطالاإل يستوجب العليا احملكمة أمام فيه املطعون احلكم إنـ  )1(                                                        
 الضرائب قانون من 1-303 املادة تعديل بعد وذلك للمتهم، األصلح اجلزائي القانون
 جعلت واليت 2012 لسنة املالية قانون املتضمن 11/16 القانون من 13 املادة مبوجب املباشرة

 رقم ملف، 19/7/2012 قرار ج. غ احلاالت مجيع يف جنحة الضريبة من التخلص واقعة من
   .302 ص ،2 - 2012 العليا احملكمة ةجمل، 734116

   .253 ص ، السابق املرجع :  )السبيت( فارسـ  )2(
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 هافينظرال ةعادإ جيوز فال اجلنائية الدعوى موضوع يفائي    حكم صدر إذا
  .القانون يف املقررة بالطرق احلكم هذا يف بالطعن إال

 هو اإلدانة أو بالرباءة كان سواء النهائي باحلكم اجلنائية الدعوى وانقضاء 
  .)1(اخلصومة وانقضاء الطبيعي النقضائها الطريق

 بإدانة سواء فيها ائي حكم بصدور أيضا الضريبية اجلرائم وتنقضي هذا
  .برباءته أو مولامل

 كافة الضريبية اجلرائم يف اجلنائية الدعوى به تنقضي اليت احلكم على وينطبق
 كأن ،جنائية دعوى ةتنقضي به أي الذي ،احلكم يف املشرع تطلبها اليت الشروط

 يف الفصل والية هلا حمكمة من وصادرا وائيا قطعيا قضائيا حكما يكون
  .اجلوهرية حيثياته يفأو منطوقه يف سواء الواقعة يف فصلال يكون وأن الدعوى
 صدوروهو  نتيجتهاحتقيق هو  العمومية الدعوى حتريك من اهلدف إذن 

  .انقضائها وبالتايل غايتها ىالدعو وبلوغ نهائيال كماحل
 وقطعيا ائيا قضائيا حكما يكون للحكم حجية ال بد أن يكون ولكي 
 احلكم يكون أن البد القانوين االستقرار على للمحافظةو .املوضوع يف فاصال
 السبب ونفس طرافاأل نفس بني الرتاع يف قد أثري فيه املقضي الشيء ةلقو احلائز
   .)2(ومتعددة متناقضة أحكام لصدور تفاديا وهذا املوضوع ةووحد

                                                        
 بالنسبة اجلنائية الدعوى تنقضي :"أنه على املصري اجلنائية اإلجراءات قانون من 454 املادة نصتـ  )1(

   ".دانةاإل وأ بالرباءة فيها ائي حكم بصدور ليهإ فيها املستندة والوقائع عليه املرفوعة للمتهم
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بصدور حكم حائز بقوة الشئ املقضي به، فإذا ـ  )2(

صدر عن جرمية واحدة حكمان تناوال نفس األفعال ونفس املتهمني، تعني إلغاء احلكم الثاين 
  . 68، ص 2 - 1970، نشرة القضاة 1969ماي  20ج . غ( منهم 

قانون اإلجراءات اجلزائية، يف ضوء املمارسة القضائية، منشورات برييت، طبيعة :  بوسقيعة أحسن ـ      
  .  6،  5، ص ص  2010/2011
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)( 

 يف شرحها سبق عامة بأسباب اجلرائم ةكاف يف اجلنائية الدعوى تنقضي 
 الدعوى ا تنقضي املشرع حددها خاصة اأسباب هناك أن إال ،لواأل الفرع

 الطلب بإصدار املختصة اجلهة تراها اآلخر، بعضها دون اجلرائم بعض يف اجلنائية
  .املصاحلة وهي العمومية الدعوى بتحريك )الشكوى (

 الضريبية اجلرائم يف العمومية الدعوى به تنقضي آخر سبب هناك وكذلك 
 املطلب من الثالث الفرع يف دراستها سبق الشكوى عن التنازل أو السحب وهو
  .)1(لواأل

 02 /06 املادة بتعديل الوساطة اتفاق استحدث اجلزائري املشرع أن العلم مع
 الضريبية القوانني ليهإ تشر أن هذا اإلتفاق ملمع ، اجلزائية اإلجراءات قانون من

  .، هلذا سنركز فقط على شرح مضمون املصاحلة طالقاإل على
 جواز على النص يف العامل دول خمتلف يف الضريبية التشريعات ختلفتإ 

  .الضريبية اجلرائم يف اجلنائية الدعوى انقضاء سبابأ من كسبب التصاحل
 مثل الضريبية اجلرائم يف الصلح نظام جتز مل اليت ،التشريعات بعض فهناك 

 يف الصلح نظام جازتأ اليت خرىاأل التشريعات بعض وهناك مريكي،األ التشريع
   .)3(املصري التشريعو  ،)2(الفرنسي التشريع مثل الضريبية اجلرائم

 ومصلحة املمول بني يتم الذي ،مل يعرف الصلح يببإن املشرع الضري
 حول الفقهاء بني خالف ثارأ ما ،العمومية به الدعوى تنقضي والذي ،الضرائب

  . القانونية طبيعته وحتديد له تعريف وضع
                                                        

   .واجلبائية العمومية الدعوى ومباشرة حتريك يفـ  )1(
 من 350 املادة ويف القانون هذا من الثالث بامللحق مكمال 1879 املادة يف الفرنسي الضرائب قانونـ  )2(

  .اجلمارك الفرنسي  قانون
  .منه 138 املادة يف 2005 لسنه 91 رقم املصري الضرائب قانونـ  )3(
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 )1(املدين الصلح مع يشترك اجلنائي الصلح على أن  الفقه من جانب فذهب
 على بناء همبلغ وحتديد ) واملتهم الضريبية اإلدارة ( إرادة طرفيه بتالقي انعقاده يف

 ال أنه وذلك ،االثنني بني التمييز بوجو دون حيول ال ذلك أن إال اتفاقهما
 الدعوى انقضاء عليه يترتب وإمنا ،دينامل رتاعال حسم اجلنائي الصلح على يترتب
 الصلح على األثر هذا ويترتب األحوال حسب العقوبة تنفيذ فوق أو اجلنائية
 املدين الصلح خبالف نتاجهإ إىل الطرفني إرادة تتجه مل ولو متامه مبجرد اجلنائي
   .املتعاقدين وفقا إلرادة آثاره تتحدد الذي

 التصرف من سلطةمبا هلم  اخلصوم يعقده املدين الصلح أن إىل باإلضافة
 إال جراؤهإ ميكن ال الذي اجلنائي الصلح خبالف ،الدعوى يف خصوما باعتبارهم

 باعتباره اجلرمية ملرتكب القانون وهلاخ اليت للرخصة وفقا ،جرمية وقوع ةمبناسب
 باعتباره له املمنوحة التصرف سلطةعلى  ابناءال  اجلنائية اخلصومة يف طرفا

  .الضريبة لإلدارة التقديرية السلطة حدود يف مدنيا شخصا
 لإلدارة يترك حىت الضرييب اجلنائي الصلح الضرييب املشرع أجاز قدل 

 أن جيب ملا منه تقديرا ،الضرييب للقانون املخالفني مع التفاهم فرصة الضريبية
 الضريبية االلتزامات بعدالة واقتناع تفاهم من الضريبية العالقة عليه تقوم

 اجلنائية مبسؤوليته تسليمه تبعا يفترض املمول بالصلح ورضا .)2(عليهم املفروضة
 مقابل لتصاحله طالقاإ حمل فال براءته يف يعتقد كان لو ألنه ،إليه املسند الفعل عن
  .)3(الضرائب صلحةمل معني مبلغ دفع

                                                        
 .اجلزائري املدين القانون من 459 املادة تقابلها اليت املصري املدين القانون من 549 املادة نصت عليهـ  )1(

يتوقيان به نزاعا حمتمال، وذلك الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو " : واليت تنص 
  " .بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 

   .256ص  ، السابق املرجع :)أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
   .204 ص ، السابق املرجع  : )صادقحسن ( املرصفاويـ  )3(
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 يف احلال هو كما ،املخالف مع مصاحلة جتري أن اجلبائية إلدارةميكن ل
   .)1(اجلمارك قانون

 الدعوى انقضاء عليه ويترتب ،للمتابعة حدا يضع املصاحلة إجراء إن
 دفعة يدفع أن املخالف على جيب باملخالفات يتعلق فيما .معا واملدنية العمومية
 ملقدار احملدد القرار يكون وال .)2(غرامة الصلح مبلغ بريدية حبوالة أو نقدا واحدة
  .)3(املخالف جانب من طعن قابال ألي املخالفات يف الصلح غرامة

 إىلأشارت  واليت املباشرة غري الضرائب قانون من 555 املادة إىل وبالرجوع
 آثارها من تكون أن ينبغي ال ،اإلدارة ا تقبل اإلعفاءات اليت أو املصاحلات

 التأخري تعويض مبلغ عن يقل رقم إىل املخالف على ا احملكوم الغرامة ختفيض
 هذه لكن .القانون نفس من 540 املادة ألحكام طبقا األداء واجب يكون الذي
 العمومية الدعوى على تأثري هلا كانت إذا ما حالة يف ةحلاصللم تتعرض مل املادة

   .واجلبائية
 يف العمومية الدعوى انقضاء وسائل من وسيلة األساس هي يف فاملصاحلة

 القائمة املطالبة قيمةال على التصاحل بإجراء عليه واملدعي املدعي من كل قيام حالة
 أن حيث . )4(املتصاحلني بني اخلصومة ويقطع الرتاع يرفع عقد هو أي ،بينهما
 طرف من جوازي جراءإ اعتربته جازته،أ اليت القوانني مجيع يف املصاحلة إجراء

 آخر متهم أي على اإلدارة ترجع أن جيوز وال وجويب، وليس الضريبية اإلدارة
  .بالتزاماته املصاحلة عند إخالل مربم 

 النقضاء ةكوسيل املصاحلة على صراحة مل تنص ،الضريبية القوانني نإ 
 حيث ،املصرية الضريبية القوانني عكس على اجلبائية وهذاو العمومية الدعوى

                                                        
   .اجلزائري اجلمارك قانون من 265 املادة أنظرـ  )1(
   .اجلزائية اإلجراءات قانون من 384 املادة أنظرـ  )2(
   .اجلزائية اإلجراءات قانون من 385 املادة انظرـ  )3(
 ، األردنعمان،  الثقافة دار ،االقتصادية اجلرائم عن اجلزائية املسؤولية :  )انور حممد املساعدة( صدقيـ  )4(

   .287 ، ص2007
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 مث الضرييب التهرب ملكافحة املركزية اإلدارة إىل التصاحل طلب املمول يقدم
  .)1(املركزية اإلدارة من بقرار التصاحل جلنة إلاء تشكل
 ،التصاحل مشروع حول اللجنة وهذه املمول بني اتفاق إىل التوصل مت وإذا 
 عليها االتفاق مت اليت والتعويضات الضريبةو الربح صايف حول املوافقة حترر

   .بسدادها املمول ويقوم
 حيقق الضريبية اجلرائم يف املصاحلة نظام أن من الرغمعلى  أنه القول ميكن

 الضرائب يف املتمثلة األموال على احلصول يف العمومية اخلزينة أهداف
 تعرض قد النظام هذا أن إال ،بالضريبة املكلفون يسددها اليت والتعويضات

  .رغم تأييد البعض له الفقهاء بعض من النتقادات
 التنازل مقابل املتهم مع أن التصاحل إىل إعتبار الفقهاء بعض ذهبحيث  

 بأن يوحي مظهره أن ذلك سالمته يف الشك إىل يدعو نظام ،العقاب سلطة عن
 عليه قضي ملا أو ،االام موقف لوقوفه مقابال دفعملزم ب عليه احملكوم املتهم

ام ــفهو نظ ،االقتصادي النشاط لةاومز يف سالبة حلقه أو للحرية سالبة عقوبةب
 لدى يكون وال ،حريتهم مثن دفع األثرياء إذ يستطيع الناس بني اةاواملس حيقق ال

  .)2(العقوبة أمل لتجنب وسيلة الفقراء
 للقوانني الناس احترام يكفل ال ،البعض ما يقوله عكس على النظام وهذا
ضده  احلكم يصدر وأن علنا املتهم يقف أن يقتضي اخلاص الردع نأل االقتصادية

 بعيدا يتم ،الدعوى باتفاق نقضتا إذا يتحقق ال العام الردع بينما ،عليه يسجلو
 بأن عقيدة لديه ما تكونت إذا العذر كل بصر اجلمهور ومسعه، وللجمهور عن

 اليت اخلطرية اجلرائم من ليست ،الوجه هذا على تنتهي اليت االقتصادية اجلرائم
  .)3(خيفى ال ما االقتصادية السياسة على اخلطر ويف هذا من جتنبها جيدر به

                                                        
   .املالية وزير من بقرار ةلجنال تشكلـ  )1(
   .220 ص ، السابق املرجع  : )حممودحممود ( مصطفىـ  )2(
   .220 ص نفس املرجع،ـ  )3(
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 التفاهم ة علىيالضريب العالقة تقوم أن على يببالضري املشرع حرص قدل  
 هذا عليهم، املفروضة الضريبية االلتزامات بعدالة قناعهمإو ،للقانون املخالفني مع

 ما الدولة فال يهم ،نفعي أساس على يستند ،يببالضريالتجرمي  أن إىل باإلضافة
 من العامة مصلحتها حتقيق بل يكفي ،اجلرمية الرتكابه عقاب من اجلاين يتحمله
  .)1(الصلح نظام تطبيق خالل
 مبدأ على تعتمد اليت ،للدولة التجرمي سياسة مع يتماشى النظام هذاإن  
 هلذه وتنفيذه لحريةل سالبة بعقوبة املمول على احلكم يهمها ال ألن الدولة النفعية
 تعترب ألا ،الضرائب بأموال العمومية اخلزينة متويل يهمها ما بقدر ،العقوبة
 إقامة نفقات من التقليل، باإلضافة إىل يراداتاهلام من مصادر اإل املصدر

 وحرمان للحرية، السالبة العقوبة ينفذون الذين املكلفني على نفاقواإل السجون
  .والتعويضات للضرائب سدادهم من عليها تعود اليت يراداتاإل من الدولة
 من اا هلملاجلزائرية  الضريبية القوانني يف املصاحلة نظام تفعيل نقترح وهلذا 
 منها املبالغ املتهرب حتصيل يترتبجيب أن ، كما للدولة العام املال على فوائد

 إذا خاصة اجراءاإ وطول القضائية املنازعات لتفادي مباشرة بسهولة وبصفة
  .ونقض استئناف هناك كان

  

                                                        
   . 269 ص ، 1960 والنقدية الضريبية اجلرائم يف اخلاصة العقوبات قانون : )أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
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يترتب اجلزاء اجلنائي على مرتكيب اجلرائم الضريبية، والذي يكون مسؤوال 
قانونا عنها بناء على شروط موضوعية تتمثل يف ارتكاب اجلرمية، وقيام املسؤولية 

خضوع تطبيق اجلزاء اجلنائي إلجراءات  إىلضافة باإل ،اجلزائية لدى الفاعل
  .قانونية

باختالف  ،وجود اختالفات بني أحكام تطبيق اجلزاءات إىلشارة وجتدر اإل
اشتراكها يف بعض األحكام  إىلاجلرائم اليت تنطبق عليها هذه اجلزاءات، باإلضافة 

  .العامة
بصفة عامة  ،تصاديةتشديد العقاب على اجلرائم االق إىلوتتجه التشريعات 

ومن شأن اجلزاء الرادع  ،خلطورة هذه اجلرائم وديدها أمن الدولة االقتصادي
أن يوقظ القاعدة االقتصادية اليت تنتهجها الدولة وتتحدد اجلزاءات يف اجلرائم 

  . )1(زاءات مقيدة للحرية، وججزاءات مالية  إىلاالقتصادية 
هلا تطبيق اجلزاءات اجلنائية على وميكن القول بأن األحكام اليت خيضع 

  .يب اجلرائم الضريبية تتعلق بنظام املسؤولية اجلزائيةكمرت
املسؤولية اجلزائية للشخص  دراسة من خاللهو ما سنقوم بالتطرق إليه و

ث ــاملبح(  واملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي) لواملبحث األ( الطبيعي 
  ). الثاين

  
  

 

                                                        
،  1986 ، مصرسكندرية، اإلاجلرائم املالية والتجارية دار املطبوعات اجلامعية : )عبد احلميد( الشواريبـ  )1(

  .51ص 
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املسؤولية هي قدرة الشخص القانونية على حتمل كافة التبعات واآلثار اليت 
  .)1(يقررها القانون على ما يقوم به من تصرفات وأفعال

وهي حتمل الشخص املخالف للقانون العقوبة املقررة كنتيجة ألعماله وهذا 
  .)2(من قانون العقوبات 47طبقا للمادة 

وبناء على اجلرائم اليت يقترفها املكلف بالضريبة تترتب عليه املسؤولية 
، وقد قرر املشرع هلا عقوبات سنتناوهلا شريك أواجلزائية سواء كفاعل أصلي 

، والقواعد اخلاصة  ) املطلب األول(  للمسامهة اجلنائية يف  من خالل التطرق
  ) .املطلب الثاين  (بالعقاب يف 

 
 

ومبدأ  )3(أخذ املشرع اجلزائري بنظام وحدة اجلرمية عند تعدد املسامهني فيها
  .)4(والشريكبني الفاعل التمييز 

يرتكبها شخص قد فاجلرائم الضريبية شأا شأن باقي جرائم القانون العام 
 ،مجيعا فاعلني أصليني فيها نواحد مبفرده وقد ترتكب من عدة أشخاص يكونو

عدة شركاء كما قد ترتكب من أكثر من  أووقد ترتكب من فاعل وشريك 
  .عدة شركاء أوفاعل وشريك 

  .40ص  ، املرجع السابق  : )أنورحممد املساعدة ( صدقيـ  )1(                                                        
وقت ارتكاب اجلرمية وذلك دون  ال عقوبة على من كان يف حالة جنون: "  ع تنص. من ق 47املادة ـ  )2(

  . " 21من املادة  02خالل بأحكام الفقرة اإل
ساهم مسامهة مباشرة يف تنفيذ اجلرمية كل من يعترب فاعال :"  من قانون العقوبات بأنه 41نصت املادة ـ  )3(

أو حرض على ارتكاب الفعل باهلبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو 
  . " جراميلوالية أو التحايل أو التدليس اإلا

يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشترك اشتراكا مباشرا :" من نفس القانون على أنه  42نصت عليه املادة ـ  )4(
ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو 

  . " املسهلة أو املنفذة هلا مع علمه بذلك
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ضمن اجلرائم اليت يشترط فيها املشرع توافر  صنفإال أن اجلرائم الضريبية ت
 أول نشاطا جتاريا اويز أووهي أن يكون مموال  ،صفة معينة يف شخص مرتكبها

تزامات ضريبية معينة ويلتزم بسداد الضريبة طبقا وتفرض عليه ال ،صناعيا أومهنيا 
ويترتب على ذلك أنه يتصور أن يكون الفاعل  ،ةيلنصوص القوانني الضريب

األصلي هلا  ولكن ال يتصور أن يكون الفاعل ،األصلي يف اجلرائم الضريبية مموال
الضرييب يف  من غري الذين التتوفر فيهم صفة املمول، وقد سوى املشرع اشخص

من ناحية التزامه بالتضامن  ،والشريك فيها ،عقاب بني الفاعل األصلي للجرميةال
  .)1(معه يف أداء الضريبة املستحقة والغرامة اليت حيكم ا

األساليب االحتيالية املنصوص  أوهي استعمال الطرق  ،فاملسامهة اجلنائية
صناعيا  أوجتاريا  أولون نشاطا مهنيا اويز ،عليها يف القانون من أكثر من ممول

 أو ويف كيان قانوين واحد، بقصد التهرب من الضريبة املستحقة عليهم، واحدا
  .أكثر من الغري أومن ممول واحد ومعه شريك 

خماطبني بأحكام  أووقد تكون املسامهة أصلية إذا كان كافة اجلناة ممولني 
ممول وشخص  القانون الضرييب، وقد تكون املسامهة تبعية كأن يرتكب اجلرمية

يرتكبها أكثر من ممول وشريك واحد من  أوعدة أشخاص غري ممولني  أوآخر 
  .الغري

  :ويتبني من ذلك أن شروط املسامهة اجلنائية يف اجلرائم الضريبية هي أربعة
أن ترتكب اجلرمية من أكثر اليت تعين  ،تعدد اجلناةيف الشرط األول يتمثل 
فإذا كنا أمام  ،واحدا ويف كيان قانوين واحدلون نشاطا جتاريا اومن ممول يز

جرمية واحدة ارتكبها ممول واحد فال تكون هناك مسامهة جنائية، كذلك إذا 
كأن يرتكب جرمية رب  ،كنا أمام ممول واحد ارتكب عدة جرائم ضريبية

أمام  أو ،قرار الضرييبوجرمية عدم تقدمي اإل ،احتيالية طرقباستعمال  يببضري
، املرجع السابق، جرائم التهرب الضرييب املوسوعة يف : )نصر أبو العباس( أمحد و )حممدجمدي ( عليـ  )1(                                                        

  . 56ص 
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كون أمام نفال  ،ول ارتكبوا أكثر من جرمية ضريبية كل مبفردهأكثر من مم
 .مسامهة جنائية

تتطلب اليت  وحدة اجلرمية واملسامهني يف سببها يفالشرط الثاين  بينما يتمثل
ممول  أو  ،كون أمام جرمية واحدة ساهم فيها أكثر من ممولناملسامهة اجلنائية أن 

كون من الناحيتني املادية توهذه الوحدة جيب أن  ،وعدة أشخاص آخرين
جرامي هناك عالقة سببية بني السلوك اإل واملعنوية، فالوحدة املادية تعين أن تكون

 ،جرامية اليت تترتب على هذا السلوكوالنتيجة اإل ،الذي باشره كل مساهم
ي ـقرار الضريبتضامن اإليف شركة يقدم عدة ممولني شركاء  ومثال ذلك أن

بقصد  ،الشراء غري احلقيقة أويقوموا باصطناع فواتري البيع  أوالفا للحقيقة خم
  .زيادة اخلسائر أوتقليل األرباح 

ي شريك واحد يف شركة التضامن فال يسأل ـقرار الضريبما إذا قدم اإلأ
  .قرار وال نكون أمام مسامهة جنائيةركاء عن الغش الذي يقع يف هذا اإلباقي الش

وبذلك فإنه بالنسبة لشركات التضامن جيب أن يقدم كل شريك متضامن 
كما إذا كان  ،عما خيصه عن نتائج أعمال املنشأة وغريها ،قراره على حدةإ

  .)1(كانت له منشأة فردية أوشريك متضامن يف أكثر من شركة 
ى أن تتقابل إرادة املمولني املسامهني يف اجلرمية عل ،الوحدة املعنويةيقصد بو

  .ارتكاب اجلرمية وعدم سداد الضرائب املستحقة عليهم
 املسامهة طبيعة من مستمد وهواجلرمية  تنفيذفيظهر عند  الثالث الشرطأما 

 قد اجلرمية هذه تكن مل ما جنائية مسامهة هناك بأن القول ميكن فال اجلنائية
 شركاءال املمولني من احلقيقية غري قراراتاإل تقدمي مت قد يكون كأن ،فعال نفذت

 قد النشاط لةاومز بتاريخ خطاراإل لتقدمي احملددة املدة تكون أو اجلرمية يف
  .بذلك الضرائب مصلحة خطارإب قيامهم دون انقضت

                                                        
  .436ص  ،جامعة القاهرة، 1949موجز يف املالية العامة وتشريعات الضرائب  : )رياضحممود ( عطيةـ  )1(
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 عليها نص اليت االحتيالية الطرقو الوسائل تكون أن جيب أنه يعين وهذا 
 ستعملهاي أو اجلرمية يف صلينياأل فاعلنيال بصفتهم املمولني استعملها قد املشرع

 مل فعال، فاملشرع  الغري من مساعدة هناك تكون أن ضرورة مع واحد ممول
 اجلرمية تنفيذ على السابقة األعمال ماأ ،الضرائب قانون يف الشروع على يعاقب

 األعمال قبيل من فهي احلقيقية غري واملستندات والفواتري الدفاتر كإعداد
  .اجلرمية هذه يف اجلنائية املسامهة ا تتحقق وال عليها ال يعاقب اليت التحضريية

 تتجه أنا  يقصد اليتاجلنائية  املسامهة رابطة يفالرابع  الشرط وأخريا يربز
 تسديد من التهرب إىل اجلرمية يف هلم شركاء وجود مع أو مبفردهم املمولني إرادة

   .املستحقة الضرائب
 أن بذلك يقصدو ،خريناآل املسامهني ألفعال املساهم دراكإ الأو ويشترط

 من غريه يرتكبها اليت فعالاأل بتلك، )1(اجلرائم عاملا مرتكب من ممول كل يكون
 الضرائب سداد من فالتاإل إىل تؤدي واليت ،معه اجلرمية مرتكيب املمولني

 من املمولني من غريهعلم بأفعال  املمول دون تصرف فإذا  ،عليهم املستحقة
   .الرابطة هذه انعدمت اجلرمية مرتكيب

 كل يكون أن أي ،جراميةاإل الواقعة حتقيق حنو اإلرادة جتاهاثانيا  ويشترط
 أو للجرمية الفاعلني غريه من هقد قصد ما قصد رميةاجل مرتكيب من ممول

  .عليهم املستحقة الضرائب من سداد التهرب وهو ،فيها املشاركني
 رميةاجل مرتكيب املمولني كافة لدى املسامهة رابطة توافر على ويترتب 

 عن النظر بغض فيها سامهوا واليت حتققت اليت النتيجة ذات عن مجيعا مساءلتهم
  .الضريبية اجلرمية عن مجيعا سألونأي ي ، حداثهاإ يف منهم كل دور

                                                        
،  56435 ملف،  1988 /4 /12 بتاريخ ج .غ اجلناية يف االشتراك يف ساسياأل العنصر العلم يشكلـ  )1(

  .170 ص،  1993/ 2 القضائية الة
 ج بتاريخ. األصلي غ الفاعل باجلرمية اليت يرتكبها عاملا كان إذا إال الشريك باملساعدة يعاقب ال ـ       

  .59 ص ، االجتهاد القضائي،  08/12/1981
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 اجلرائم يف جنائية مسامهة مامأ فال نكون الرابطة هذه انقضت إذا أما 
  . )1(فقط ارتكبها اليت فعالاأل عن ممولويسأل كل  الضريبية

ميكن أن تظهر من خالل عمل  الضريبية اجلرائم يف اجلنائية ملسامهةإن ا
، مث نتطرق للشريــك )الفرع األول ( سنتناوله يف الفاعل األصلي، وهو ما 

  ).ثالث لالفرع ا( ، وملسؤولية الغري يف )الفرع الثاين ( يف 
 

 

 االلتزامات أحد خمالفة يف يتمثل ،الضريبية اجلرمية يف جرامياإل النشاط إن 
 ءعب عليه يقع من بذاته هو يكون اجلرمية هذه يف صلياأل الفاعلو الضريبية
 القانون هائينش اليت ،الضريبية العالقة يف الطرف السليب أي االلتزام هذا مباشرة
 اإلدارة يف الدولة ممثلة هو االجيايب طرفها الضريبية العالقة وهذه .الضرييب
 السليب طرفهاأما  ي،ـالضريب االلتزام تنفيذ سلطة متلك وهي املختصة، الضريبية

 الذي يعترب ةبيالضر بأداء ضرييب التزام وعليه الضريبية، بالقاعدة املخاطب هوف
 يف الطرف السليب فإن ساساأل هذا وعلى ،معني عمل بأداء االلتزام من نوع

  .وحده بالضريبة املدين هو ليس الضريبية العالقة
 بني شخصية هو عالقة الضريبة قانون ينشئها اليت ةيالضريب العالقة وهذه 

 الضريبية لإلدارة القانون هلاوخي قد اليت العينية الضمانات عن وتتميز طرفني،
  .)2(قانونا املقررة الضريبية االلتزامات عن االنفصال متام وتنفصل
 عليه يفرض الذي الطرف هو ،الضريبية العالقة يف الطرف السليب إن
 اإلدارة يف ممثلة الدولة جتاهإ ،عمل عن بامتناع أو بعمل التزاما يـالضريب القانون

فكرة الطرف السليب للعالقة  فإن ذلك وعلى ،)اإلجيايب الطرف( الضريبية
 داءأ عليه القانون يوجب من أو بالضريبة املدين حد عند تقف الضريبية ال

                                                        
  .60، 59ص  ، املرجع السابق  : )نصر( أبو العباس و )حممدجمدي ( عليـ  )1(
  .131 ، 130 ص ص ، السابق املرجعقانون العقوبات اخلاصة،  :) أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
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 باالمتناع أو بالقيام يـالضريب يلزمه القانون شخص لكل تتسع مناإو ،الضريبة
  .)1(األعمال من ذلك غري داءأ عن

  ،القانون به مر يتكفلأ ،الضريبية العالقة يف السليب الطرف هو من وحتديد 
 ءعب ينقلوا نأ باتفاقهم شخاصاأل وال منها بقرار الضريبية اإلدارةفال تستطيع 

  .)2(العالقة هذه يف سلبيا طرفا يعترب لكي خرآ شخص على لتزاماإل
 السليب الطرف وحتديد ،الضرييب القانون ينشئها اليت الضريبية العالقة نإ
 اخلاص التنظيم من نوعا عضيهو الذي  الضرييب القانون جنده يف العالقة، هلذه

 هو وهذا الضريبية، العالقة الطرف السليب يف يشكلون معينني شخاصأ له خيضع
 الذي العام التنظيم من نوع على قد ينص يـالضريب القانون أن إال صلاأل

 العالقات من معني نوع يف شخاص طرفا سلبيااأل مجيع اعتبار عليه يترتب
 هو يـالضريب القانون به يتميز الذي اخلاص التنظيم اثر كان وملا، الضريبية

 شخاص،األ وبعض الضريبية اإلدارة يف ممثلة الدولة بني ةيضريب عالقات نشاءإ
 إال القانون ا هيتوج ال نائيةاجل الضريبية الواجبات أن طاملا بأنه القول ميكن فإنه
 يعترب ال فإنه الواجب هذا عنها نشأ العالقة الضريبية اليت يف سلبيا اطرف كان ملن

  .)3(الضريبية اجلرمية يف اصليأ فاعال
 التنظيم من نوعا يـالنص الضريب فيها يضع اليت االستثنائية احلاالت يف أما

 هذا به يقضي امب يلتزم فمن ة،معين توافر صفة يشترط ال القانون فإن ،العام
 صلياأ فاعال العتباره شخص كل يصلح ساساأل هذا وعلى ،واجبات من التنظيم

  .العام التنظيم هذا حكامأ خمالفة على الضريبة املترتبة اجلرمية يف

                                                        
(1 (ـ   DELOGU ( TULLO ) : La Loi Penale et son Application. Cours de Doctorat,                

a l'université du Caire, 1956 , P 115. 
(2 (ـ   LOUIS TROTA BOS : Précis de Science et Législation Financiere. 1953, P 307. 

  .142 ص ، السابق املرجعقانون العقوبات اخلاصة،  :) أمحد فتحي(سرور ـ  )3(



  

253 
 

 تعدد عند وذلك ،الضريبية اجلرمية يف صليوناأل الفاعلون يتعدد وقد 
 دين بأداء بااللتزام بالوفاء التضامن يف كما الضريبية العالقة يف السلبيون طرافاأل

  .)1(الضريبة
 يقوم الذي الشخص بأنه ،عموما اجلرائم يف األصلي الفقه الفاعل ويعترب 
 العناصر حتقيق على ويعمل الناقصة، صورا يف أو التامة صورا يف اجلرمية بتنفيذ

 يكون أن ميكن كما،أصليا املادي شخصا الفاعل يكون وقد اجلرمية تؤلف اليت
  .)2(اجلرمية ارتكاب يف مشاركا أو مسامها
 هو " : بأنه عرفه الفقه فإن صلياأل الفاعل فيعر مل املشرع كان إذا 

 خمططه يف احد معه يشارك أن غري من بنفسه بتنفيذ اجلرمية يقوم الذي الشخص
 بذلك وحيقق ،للجرمية املكونة فعالاأل من فعل تنفيذ إىل بنفسه فيعمد ،جرامياإل

  .)3(أركاا
 القانون حكامأ من يفهم صلي،األ الفاعل مفهوم أن بذلك الفقه واعترب

 وأنه رائم،اجل يرتكبون الذين شخاصاأل مسؤولية بتحديد يهتم الذي اجلنائي
  .القانون خالف من كل على ينطبقو ،اجلنائي القانون مقتضيات يف جمرد مفهوم
 القانون مقتضيات يف جمرد مفهوم صلياأل الفاعل مفهوم أن نعترب كنا وإذا 
 اجلنائي القانون مقتضيات يف الوجود نفس له نعترب عام، فإننا بشكل اجلنائي
  .)4(اجلبائية اجلرائم يرتكبون الذين شخاصاأل مسؤولية ددحي يذال يـالضريب
 أركاا وحيقق ،اجلرمية تنفيذ بنفسه يتوىل الذي الشخص جانب فإىل وهلذا 
 بعض يف يشارك واملشارك الذي اجلرمية، متام إيف  يساهم الذي همساامل هنالك

                                                        (1 (ـ   LOUIS TROTA BOS : Op Cit , P 30. 
 للطباعة وائل دار ،العامة والنظرية املقدمة ،املغريب اجلنائي القانون يف الوجيز :  )السالم عبد( بن حدوـ  )2(

  . 243 ص، مراكش، املغرب،   1997 ،3ط ،والنشر
  . 244 ص ،  املرجعنفس ـ  )3(
  .156 ص ، السابق املرجع :  )حممد( ينزك بوـ  )4(
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 ينفذ ال الذي املعنوي الفاعل كذلك هناك املادية، اجلرمية ينفذ أن غري من فعالاأل
 طرف من اايف ارتك املعنوي السبب يكون وإمنا للجرمية، املادي الفعل بنفسه

 مع تتالئم ال اليت الغري فعل عن اجلنائية املسؤولية حاالت وهناك .خرآ شخص
وتقرير  االجتماعية املصاحل على احلفاظ ضرورة ولكن والعقاب، التجرمي قواعد

 يف ا يأخذ اجلنائي القانون املعنوية، جعلت شخاصاأل حق يف اجلنائية ملسؤوليةا
  .)1(معينة حدود

 
 

 خاصة، صفة لديه توافرت من إال يف تقع ال األصل يف الضريبية اجلرمية إن 
 جترمي جرامه منإ الشريك يستمد ،التشريع يف به املعمول وفق النظام أنه إال

 اجلرمية على قاصرة ةرعاإ فهي الفاعل نفسه، جرامإ ال من ،فيه ساهم الذي الفعل
 ما جرمية يف شريكا الشخص اعتبار دون حيول ال أنه مبعىن مرتكبها، دون نفسها

 ميكن ال حيث ،الشريك يف يتوافر ال معينا وصفا فاعلها القانون يقتضي أن
  .)2(الشريك من اجلرمية هذه وقوع

ذي  شخاصأ من الإ تقع ال صلاأل حبسب الضريبية اجلرائم كانت إذا  
 ةوبعبار الصفة هذه فيهم يتوافر ال ممن االشتراك فيها جيوز فإنه ،ةمعين صفة

     .شركاء غري وايكون نأ هلم ميكن ال ممن ،االشتراك جيوز فيها خرىأ
حيث نص القانون اجلنائي املغريب على أنه يعترب مسامها يف اجلرمية كل من 

أما املشاركة يف ، )3(عمال من أعمال التنفيذ املادي هلاارتكب شخصيا 
  .املخالفات فال عقاب عليها مطلقا

                                                        
  . 244 ص ، السابق املرجع :  )السالم عبد( حدو بنـ  )1(
  .151 ص،  السابق املرجعقانون العقوبات اخلاصة،  :) أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
  .من القانون اجلنائي املغريب 128الفصل ـ  )3(
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أن تعدد الفاعلني هو الصورة اليت تتم فيها املسامهة يف  عترب الفقهاقد ل
اجلرمية، وبالتايل فإن املساهم هو كل من قام بعمل من أعمال تنفيذ الفعل 

  .جرامي مع غريهإلجرامي وساهم يف إجناز العمل اإلا
اجلنحة من مل  أودائما القانون اجلنائي املغريب مشاركا يف اجلناية  يعترب

  :يساهم مباشرة يف تنفيذها ولكنه أتى بأحد األفعال اآلتية
 أوديد  أووعد  أووذلك بة  ،حرض على ارتكابه أوأمر بارتكاب الفعل 

 .جراميإتدليس  أوحتايل  أووالية  أوساءة استغالل سلطة إ
أية وسيلة أخرى استعملت يف ارتكاب الفعل  أو ،أدوات أوقدم األسلحة 

 .مع علمه بأا تستعمل لذلك
املسهلة  األعمال أوالتحضريية  األعمالن الفاعلني للجرمية يف اوع أوساعد 

 .الرتكاا مع علمه بذلك
أكثر من األشرار  أومكان لالجتماع لواحد  أوتعود على تقدمي مسكن 

ضد  أومن العام أو األالعنف ضد أمن الدولة  أو ،الذين ميارسون اللصوصية
األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي، أما املشاركة يف املخالفات  أواألشخاص 

 .)1(فال عقاب عليها مطلقا
خضع لألحكام العامة اليت ختضع هلا فيأما الفاعل املعنوي للجرمية اجلبائية 

  .الفاعل املعنوي يف اجلرائم عموما حالة
 بمن محل شخصا غري معاق: "  نهأوهكذا فقد نص املشرع املغريب على 

صفته الشخصية على ارتكاب جرمية يعاقب بعقوبة اجلرمية اليت  أوبسبب ظروفه 
  .)2(ارتكبها هذا الشخص

 ول أن الفاعل املعنوي هو جمرم خلفإذن وانطالقا من هذا النص ميكن الق
الشخص الذي مل ينفذ الفعل املادي للجرمية بنفسه :" الستار كما عرفه الفقه 

                                                        
  .من القانون اجلنائي املغريب 129الفصل ـ  )1(
  .من القانون اجلنائي املغريب 131الفصل ـ  )2(
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وإمنا كان السبب املعنوي يف ارتكاب شخص آخر هلذا الفعل، أي الفاعل 
جرامية ولكن بدال أن ية اإلاملعنوي هو الذي يقرر ارتكاب اجلرمية وتتوفر لديه الن

  .)1(تنفيذها إىلجلنائي ا بنفسه يدفع شخصا آخرا عدمي القصد ينفذها هو
فهي العقوبة املقررة للجرمية  ،أما العقوبة اليت يستحقها الفاعل املعنوي

لة انطالقا من األحكام اواملرتكبة ولو مل تتخذ صورا التامة وبقيت يف صورة احمل
  .العامة للقانون اجلنائي

 43دة يف التشريع اجلزائري جند املشرع اجلزائي قد نص على الشريك يف املا
يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم  حيثمن قانون العقوبات اجلزائري 

أكثر من األشرار الذين ميارسون  أومكانا لالجتماع لواحد  أوملجأ   أومسكنا 
أو األموال ضد األشخاص  أومن العام األ أوالعنف ضد امن الدولة  أواللصوصية 

عقوبة الشريك نفس عقوبة الفاعل ، وبالتايل تعترب جراميمع علمه بسلوكهم اإل
  .)2(االصلي

عفاء منها ال تتأثر بالظروف أو اإلها فختفي أوديد العقوبة شن تأكما 
  .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف أوالشخصية سواء للفاعل 

 أوختفيض  إىل كذلك الظروف املوضوعية اللصيقة باجلرمية اليت تؤدي
التشديد  أو فيترتب عليها التخفي ،تشديد العقوبة املوقعة على من ساهم فيها

  .)3(حبسب مدى علمه ذه الظروف

  .255 ص، املرجع السابق : )عبد السالم( بن حدوـ  )1(                                                        
يعاقب الشريك يف جناية أو جنحة بالعقوبة املقررة : " من قانون العقوبات اجلزائري تنص  44ملادة ـ  )2(

  ". للجناية أو اجلنحة
القضاة  ةنشر. 11/05/1969ج . ع الشريك يف مستوى الفاعل األصلي للجرمية غ. ق 44تضع املادة ـ       

  .58 ص،  05/1969
 08/12/1981ج . ال يعاقب الشريك باملساعدة إال إذا كان عاملا باجلرمية اليت يرتكبها الفاعل األصلي غـ  )3(

  .59ص  ،االجتهاد القضائي
   . 32، ص  2017قانون العقوبات، بريت للنشر :  بوسقيعة أحسنـ        
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  .)1(على اإلطالقفيها ك املشاركة يف املخالفات ال عقوبة لذومع 

 أوحيمل شخصا ال خيضع للعقوبة بسب وضعه هو من أما الفاعل املعنوي ف
  .)2(صفته الشخصية على ارتكاب جرمية يعاقب بالعقوبات املقررة هلا

اجلرمية الناقصة واليت مل ترتكب من فاعلها األصلي فإن احملرض عليها  بينما
  .)3(يعاقب بالعقوبات املقررة هلا

من قانون الضرائب  303 ةالقوانني الضريبية من خالل املاد لقد تطرقت
بع ومحلت امن قانون الط 35نون التسجيل واملادة من قا 120املباشرة واملادة 

 يف اجلرائم تطبق على الشركاءوعلى هذا األساس  ،املسؤولية اجلزائية للشريك
دون املساس بالعقوبات ( مرتكيب املخالفات أنفسهم  العقوبات املطبقة على نفس

 املادة قانون العقوبات إىلوأحالت تعريف الشركاء مرتكيب اجلرائم ) التأديبية 
  :منه واعتربت على اخلصوص كشركاء األشخاص التالية 42/02

حتصيل قسائم  أوالذين يتدخلون بصفة  غري قانونية لإلجتار يف القيم املنقولة 
 .يف اخلارج

 .هم قسائم ميلكها الغريمساالذين قبضوا ب
أمام جرمية االشتراك يف اجلرائم الضريبية جيب ارتكاب لكي نكون وبالتايل 

معاقب عليه، وأن يقع االشتراك بإحدى الطرق املبينة يف القانون وهي  فعل
  .)4(التحريض واملساعدة واالتفاق

                                                        
  .من قانون العقوبات اجلزائرية 44/04أنظر املادة ـ  )1(
  .نفس القانونمن  45أنظر املادة ـ  )2(
إذا مل ترتكب اجلرمية املزمع ارتكاا رد امتناع من " من نفس القانون اليت تنص 46نصت عليها املادة ـ  )3(

كان ينوي ارتكاا بإرادته وحدها فإن احملرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات املقررة 
  ".هلذه اجلرمية

  .270املرجع السابق، ص  ) :الشورجبي( بشريلاـ  )4(
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اجلنائي لدى الشريك  دة االشتراك توافر القصميكذلك يشترط لتحقيق  جر
املسامهة  أوأي جيب أن يكون عاملا باجلرمية اليت ترتكب وقاصدا بعلمه املشاركة 

  .)1(يف ارتكاا
فالشريك يسأل جنائيا عن اشتراكه يف اجلرمية حىت ولو أنتفت مسؤولية 

وفاته، فمسؤولية املكلف بالضريبة تكون  أوالفاعل األصلي بسبب فقدان أهليته 
 عن ال عليه املفروض بااللتزام خاللن مسلكه الشخصي الذي أحنصر يف اإلع

 يف الضرييب، فإن الطرف السليب االلتزام الغري مهلأ فإذا غريه، ثارهأ الذي الفعل
 الفاعل باعتباره ذلك عن املسؤول هو وحده بالضريبة املكلف يكون العالقة

  .)2(صلياأل
 املسؤولية ذات اجلرائم من أا ،غريها عن الضريبة اجلرائم مييز ما أن حيث 
 الثبات قابال مفترض فرضا فيها اخلطأ ألن ضعيف معنوي ركن ذات أو املطلقة
   .)3(العكس

 
 

 أو الضريبية العالقة يف ال بالطرف السليبإ ال يعتد يـالضريب القانون إن 
 الطرف هذا اليت قد يعقدها اخلاصة التفاقياتل وزنا يقيم وال له، القانوين املمثل
يف  الغري مهلأ فإذا  ،عنه لتزامات ضريبية نيابةإ من عليه مبا للقيام الغري مع السليب
 هو وحده يكون الضريبية العالقة يف الطرف السليب فإن ،الضرييب االلتزام مباشرة

 القانون نظر يف يعترب خرىأ ةوبعبار ،أصليا فاعال باعتباره ذلك عن املسؤول
 فمسؤولية هذا الطرف السليب ضريبية، التزامات من عليه ألقي ملا خمالفا الضرييب

                                                        
  .152املرجع السابق ص  : )صادقحسن (املرصفاوي ـ  )1(
  .145 ص  ،سابق رجعامل :) أمحد فتحي(سرور ـ  )2(
  . 145 ص  ،السابق رجعامل:  )أنورحممد  املساعدة( صدقيـ  )3(
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 ال عليه املفروض بااللتزام خاللاإل احنصر يف الذي الشخصي مسلكهعن  تكون
     .)1(أتاه الغري الذي الفعل نع

 للجرمية صلياأل الفاعل هو ،األهلية لفاقد القانوين أما بالنسبة للممثل
 األهلية ناقص أما عليه، املفروضة الضريبية االلتزامات خمالفته يف تقع اليت الضريبية

 ممثلهم يرتكبها اليت اجلرمية يف االشتراك عن إال يسأل الف حكمه يف ومن
 فعالأ من بفعل وقاموا اجلنائية األهلية لديهم توافرت مىت وذلك ،القانوين

  .االشتراك
 العقوبة، شخصية مبدأ من تنطلق ،اجلنائي القانون يف العامة القاعدة وجند 

 مع الضريبية القوانني فتتفق ارم، الفعل ارتكب من إال على العقوبة ال تقع أي
 القوانني خترج ولكن اجلزائية، املسؤولية شخصيةفيما يتعلق ب ،اجلنائية القوانني

 االلتزامات ةخمالف عن الغري يسأل يأ حياناأل بعض يف القاعدة هذه عن
 ضمان حتصيل اجل من وهذا بالضريبة املكلف على املفروضة أو، )2(الضريبية
 الإ توقع ال فهي ،شخصية بأا تتميز العام اجلنائي القانون يف فالعقوبة ،الضريبة

 املسؤولية شخصية ةلقاعد ةمنطقي نتيجة وهذه هلا، املقررة اجلرمية مرتكب على
 وفق جرامياإل النشاط رادتهإو بسلوكه باشر إال من جنائيا يسأل فال اجلنائية،
  .القانون حددها اليت عناصره
 عن حياناأ العام العقوبات قانون يف اجلنائي املشرع خرج فقد ذلك ومع 

  .العقاب لقواعد فضلأ توجيها رأى فيها العتبارات القاعدة هذه
                                                        

  . 145 ص  ، سابق رجعامل :) أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
 عن مسؤولني بيام يت اآل األشخاص يكون"  : تنص املباشرة غري الضرائب قانون من 529 املادةـ  )2(

 الصفة ذه ومكلفني القانون هذا من 527 إىل 523 من املواد يف ليهاإ املشار املخالفات
 قبل من املرتكبة املخالفات خيص فيها البضائع كولما ،واملصاريف املالية والغرامات بالرسوم

 الراشدين غري القصر والدهمأ فعالأ خيص فيما الوصي وأ ماأل وأ باأل  دوبيهمومنأ عوامأ
 يف مرتكب كل غش خيص فيما الرئيسيون املستأجرون وأ املالكون ،عندهم والساكنني

  .شخصيا يشغلوا اليت ماكنواأل نائنهموج املسورة وبساتينهم دورهم
  ." القانونية غري املنقولة البضائع خيص فيما الناقلونـ                      
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 املسؤولية ةبشخصي ويتمسك اجلنائية السياسة مع ،الضرييب املشرع ويتفق 
 حتقيق يف فقأو العتبارات يرى أا عنها خيرج قد أنه الضريبية، إال اجلنائية
 موضوع الضريبة حتصيل ضمان وبالذات يف ،الضرييب اجلنائي التشريع من اهلدف
  .ارم الضرييب االلتزام
 فرنسا يف للضرائب العام القانون من 1780 املادة عليه نصت ما ذلك ومثال 

 وموظفني عمال من تابعيهم عمالأ عن مسؤولني يكونون البضائع مالكأن  من
  .)1(املصروفاتو والغرامة واملصادرة للضرائب بالنسبة دمخو

 حترير رئيس سؤوليةمل تطرقت ،املصري العقوبات قانون من 195 املادة جند  
 اليت اجلرائم عن النشر فيه لحص الذي القسم نع املسؤول احملرر أو اجلريدة
  .اجلريدة بواسطة ترتكب
  .للغري اجلزائية املسؤولية عن األمثلة بعض نستخلص خريويف األ  

 أمام فتكون ،ناقصيها أو األهلية عدميي عن الوصي أو الويل خيص فيما
 اجتاه الضرييب بالدين بالوفاءملتزم  منهما واحد كل ضريبيا، نينمدي طرفني
 الوصي أو والويل ،القانوين امللتزم هو ناقصها أو األهلية فعدمي العمومية، اخلزينة

 .نابةاإل خالل من إليه آلت اليت املسؤولية نتيجة الضرييب بالدين امللتزم بالوفاء هو
 مل ألنه جنائيا مساءلته ميكن  ال )القاصر( لواأل الطرف أن فاملبدأ العام

 هو ألنه جنائيا يسأل من هو القانوين ممثله أو هنائب بنفسه، أما خمالفه يةأ يرتكب
  .الضرائب إدارة أمام العالقة هذه يف السليب الطرف

 العام فاملبدأ ،تابعيه أفعال عن بالضريبة للمكلف اجلزائية لمسؤوليةبالنسبة ل
 .)2(األصلي الفاعل هو ألنه جنائيا املسؤول هو املكلف أن

                                                        
  .842 ص  ،السابق املرجع :  )ردابشاي إدو( سجرـ  )1(
 قرار ج .غ يديرها اليت النشرية طريق املرتكبة عن القذف جرمية يف أصليا فاعال النشرية مدير يعدـ  )2(

    .323 ص 2 /2011 العليا احملكمة جملة 486359 رقم ملف 2010 /6/ 24 بتاريخ
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 ا تابعيه كإخفاء قام خمالفة فعالأ نتيجة ضريبية جرمية ارتكاب حاله يف
 بتحصيل قيامهم عن الضرائب أعوان مهام عرقلة أو للضريبة ختضع املبالغ بعض

 .احملاسبية الدفاتر تزوير أو الضريبة
 املخالفات عن تابعيه فعالأ عن جنائيا األصلي امللتزم مسؤولية مبدأ فإن 

 عليه هؤعب يقع مبخالفته اجلرمية وقعت الذي االلتزام ماماد ا، قام اليت الضريبية
 بكل لتابعيه السيئة للنية بالضريبة املكلف على ثباتاإل عبء فيقع .)1(وحده
 .له املتاحة ثباتاإل وسائل

 الضريبية الديون تسديد يتحملون فهم للورثة اجلزائية املسؤولية خيص فيما
 كل سداد بعد إال الورثة إىل تؤول ال التركة إليهم، ألن آلت اليت التركة من

 يف سبقيةاأل متيازإ ،)2(الضرييب القانون هلا منح الضرائب وإدارة ا، املثقلة الديون
   .بالضريبة املكلف تركة من الدين استيفاء
 نفس هلم الذين شخاصاأل بني تكونف ،بالتضامن اجلزائية املسؤولية أما
مسؤولني  الشركاء أن، )3(التضامن شركه يف احلال عليه هو كما املصلحة
 .الضريبية الديون فيها مبا  الشركة ديون عن حدود وبال تضامنية مسؤولية

 املسؤولية تكون امبامسه مشترك جتاري بنشاط القائمني لألزواج بالنسبة
 الديون عن تضامنية تكون فاملسؤولية ،أحدمها إعسار حالة يفولكن  تضامنية
 .الضريبية

 يف بالضريبة املكلف يلجأ ، عادة ماللوكيل اجلزائية املسؤولية خيص فيما 
أموره  عنه ليتوىل ،الضرائب شؤون يف متخصص وكيل توكيل إىل ،احلايل العصر

  .حماسبا أو حماميا يكون قد الوكيل وهذا الضريبية،
                                                        

  . 148 ص ،السابق املرجع الضريبية اجلرائم :) أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
 تستعمل أن عاله،أ ليهإ املشار االمتياز عن فضال للخزينة "  :تنص التسجيل قانون من 366/02 املادةـ  )2(

  ...".ةالوفا طريق عن امللكية نقل رسوم لتحصيل ركةتال عقارات على القانوين الرهن
 وهم التاجر صفه بالتضامن للشركاء :" تنص اليت اجلزائري التجاري القانون من 551 املادة عليه نصتـ  )3(

  ". الشركة ديون عن وبالتضامن حتديد غري من مسؤولون
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 وذلك الوكيل، إىل االلتجاء ضرورة أحيانا القانون جبأو فقد ذلك ومع 
 حلسن املكلفون يقدمها اليت الضريبية قراراتاإل على كثريا يعول املشرع ألن

 يظهر ال املستشار ألن الفين، املستشار غري والوكيل هنا ،وربطها الضريبة تقدير
 واآلراء، البحوث وضع على دوره ويقتصر الضريبية اإلجراءات أو العمليات يف

 املسائلة موضع يف جتعله قد قانونية ةعالق يةأ الضريبية اإلدارة وبني بينه وال توجد
   .)1(الضريبية اجلنائية

 حتت يقر بأن ،التزاما الوكيل علىقد أوجب  الفرنسي املشرع وجند أن
 وفق حدد املمول أو املنشأة قرارإ يف ظهر الذي الضريبة بأن وعاء  مسؤوليته

 املشرع ردفأ وقد خمالفات من بشأنه له ظهر ما يتضمن أنه أو القانون حكامأ
  . )2(الضريبية اجلرمية عن جنائيا احملاسب مبساءلة يضاأ

 
 

 التملص أو التهرب إىل اتمع ونظرة ،يـالضريب الوعي ةلقل نظرا 
 على إعتبار أا تؤدي باألخالق، تعلقت ال مصطنعة جرمية أنه على يـالضريب

 العامة، عباءاأل حتمل يف املشاركة حنو املمولني لدى ذايت التزام وجود عدم إىل
 عليهم توقع عقوبات تقرير خالل من ذلك على جبارهمإ الضروري من كانو

   .)3(ضريبية التزامات من عليهم فرض مبا خالهلمإ عند
 من التقليل أو ،الضريبية اجلرمية منع إىل الفعالة الوسيلة تكون قد فالعقوبة

 التشريع حكامأ خمالفة عند ،العقوبات تقرير إىل بالتشريعات داحما وهذا نطاقها،

                                                        
  . 88 ص ،السابق املرجع:  )ردادوإ بشاي ( جرسـ  )1(
من القانون العام للضرائب يف فرنسا فهي تعاقب اخلبري احملاسب أو    1836 ، 1745 ، 738أنظر املواد ـ  )2(

  .الضرييب احملاسب القانوين إذا ساعد املمول على ارتكاب الغش
  .189 ص ،السابق املرجع : )حامدابراهيم ( طنطاويـ  )3(
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 لدراسة معىن وال به، يقترن عقاب بدون لتجرميل معىن فال .)1(الضرييب اجلنائي
 على يترتب الذي ،القانوين ثراأل دراسة دون ،الضريبية للجرمية القانوين البنيان
 ضروريا سيظل فالعقاب اجلنائي، اجلزاء وهو ،عنها اجلنائية املسؤولية ثبوت

  .للدولة الضريبية املصلحة حلماية عنها بديل ال كوسيلة
 فكان النفعية مبدأ ساسأ على مراأل بادئ يف العقابية السياسة قامت وقد 
 تعويض بغرض عليه للمحكوم املالية الذمة على ينصب الضرييب اجلنائي اجلزاء
   .الضريبية اجلرائم ارتكاب بسبب ،ضرارأ من حلقها ماع العمومية اخلزينة
 أساس على تقوم وأصبحت الضرييب، اال يف العقابية السياسة تطورت مث
 اجلزاء من خوفا الفرد يؤديها أن جيب أخالقي واجب فالضريبة العدالة، فكرة
 اخلزينة تعويض بغرض يكون أن يكفي وال العقاب، جبو أدائها من رب فإذا

 يفرض وإمنا الضريبية، حدى اجلرائمإ ارتكاب نتيجة ضرارأ من حلقها ماع
 سناداإل فراتو املادي سناداإل توافر جبانب تقتضي اليت العدالة ملبدأ وفقا العقاب
   .)2(للجاين الشخصية الظروف ومراعاة املعنوي

 أوالعقوبة  مها ،صورتنيال حدىإ يتخذ أن ميكن ،اجلنائي اجلزاء كان وإذا
 الضريبية اجلزاءات يف اقتصر قد الضرييب اجلنائي املشرع فإن ،االحترازية التدابري
 التشريع وظيفة يتناقض مع شك بال وهذا االحترازية، التدابري دون العقوبة على 

 يف االجيايب دوره له وإمنا فحسب،جزائية  ليست فوظيفته ي،ـالضريب اجلنائي
 املصلحة على بالفعل االعتداء حتقق ينتظر ال أن جيب لذلك اتمع، تطوير

 االعتداء هذا ملنع سابقا تدخال املصلحة هذه محاية تقضي وإمنا للدولة، الضريبية
  .)3(جراميةاإل املمول خطورة تتوافر حني وذلك

                                                        
 حقوق دكتوراه رسالة ،واملقارن املصري التشريع يف الضريبية املنازعات:  )الرؤوف عبدامحد ( حممدـ  )1(

  . 438، ص  1998 ،مصر ، مشس عني
  . 190 ص ،سابقال رجعامل:  )حامدابراهيم ( طنطاويـ  )2(
 ،1964 ولاأل ددــالع ،واالقتصاد القانون جملة ، جراميةاإل اخلطورة نظرية: ) أمحد فتحي(سرور ـ  )3(

  .500 ص
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 ة،ــالعقوب هي يـالضريب التشريع يف اجلنائي للجزاء الوحيدة فالصورة
 اــبأ القول ميكن أنه إال للعقوبة الفقهية التعريفات تعدد من الرغم وعلى
 ةــاجلنائي مسؤوليته على من تثبت القاضي يوقعهو ،القانون يقرره جنائي جزاء

  .)1(اجلرمية يف
 خبصوص واجلزائي اجلبائي املشرع أتبعها اليت التجرمي ةسياس نأ حيث 

 مبخالفات واملتعلقة ،بالضريبة املكلفني طرف من املرتكبة التدليسية فعالاأل
 اجلزاءات على توقيع الضريبية القوانني حرصت أين اجلبائي، التنظيمو التشريع

 املادةو املباشرة الضرائب قانون من 303بنص املادة  والغرامة احلبس عقوبة هيو
 رقم على الرسم قانون من 117 املادةو املباشرة غري الضرائب قانون من 532

  .الطابع قانون من 34 املادةو التسجيل قانون من 119 املادةو األعمال
 اجلبائية والعقوبات لواأل الفرع يف اجلزائية العقوبات لاونتن سوف وبالتايل 

 الفرع يف ) واملهنية التهديدية العقوبات ( اجلنائية غري اجلزاءاتو الثاين الفرع يف
   .الثالث

 
 

رد الفعل االجتماعي على انتهاك القاعدة  بأنه ،اجلزاء اجلنائي يعرف 
 العمومية، السلطات وتطبقه القضاء، به ويأمر اجلنائية، ينص عليه القانون، 

 عليه للمحكوم الشخصية احلقوق حميط تقييد أو نقاصإ أو دارهإ يف ويتمثل
   .)2(جراماإل من اتمع وقاية دف كافة ،للناس بالقانون املقرر

  
                                                        

(1 (ـ   GARRAUD ( R ) : Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, sirey, 3eme 
édition 1914, T2 , N° 461 , PP  69 , 70. 

 ديوان ،اجلنائي اجلزاء ،الثاين اجلزء ،العام القسم ،اجلزائري العقوبات قانون شرح:  )اهللا عبد( سليمانـ  )2(
  .406 ص،  1995 ، اجلزائرياجلامعية املطبوعات



  

265 
 

  :التالية التعريف العناصر هذا من ونستخلص
  : شقني من تتكون واليت اجلنائية، القاعدة انتهاك على اجتماعي فعل رد
 .والثاين جزاءا اتكليفاألول 
 .الشرعية ملبدأ اتطبيق وهذا ومقداره نوعه حيث من، القانون عليه ينص 
 اجلزاء توقع أن التنفيذية للسلطة جيوز فال، القضاء به يأمربينما عندما  

 مبثابة القضائي العمل ويعد باجلرمية، املتهم اعترف ولو القانون، يف عليه املنصوص
 خيتصو ،)1(164املادة  يف احلايل الدستور عليها نص العامة للحريات ضمانة هامة

 .حكاماأل بإصدار  القضاة
 القاعدة انتهاكوهذا عند  ،عليه احملكوم على العامة السلطات هتطبق ـ 
 حكاماأل وتنفيذ ،اتمع مع مباشرة مواجهة يف ارم جتعل ، حيثاجلنائية

 واليت والشخصية الشرعية ملبدأ تطبيقا دون غريه اجلاين على قهرا القضائية
 .الدستور من 160 املادة كرستها

 يقررها اليت احلقوق ي اونف ،الشخصية اجلاين حقوق إنقاص أو هدارإ
 .كافة للناس ويضمنها عادة القانون

 للكافة ديده ىلواأل :بوسيلتني جراماإل مكافحة إىل اجلنائي اجلزاء يهدف 
 ،اجلاين أو ارم لردع اخلاص الردع أو اجلزاء تطبيق ةالثاني، والعام الردع  أو

  .)2(جراماإل دةاومع من ومنعه
 ريةحلل ةلباس ةصليأ عقوبات الضريبية للجرمية اجلزائري املشرع قرر لقد

 وإن عائدا املتهم كان أو ،مرة لوأل اجلرمية رتكبتا سواء ،مالية وجزاءات
  .العود حالة يف تشدد العقوبات هذه كانت

                                                        
،  14 عدد،  ر .ج ، وريــالدست التعديل يتضمن 2016/ 03 /06 يف الصادر 01/ 16 رقم القانونـ  )1(

   .07/03/2016 بتاريخ
  . 408 ، 407 صص  ،السابق املرجع : )اهللا عبد( سليمانـ  )2(
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 رمحي وبالتايل ،واالعتبار بالشرف ةخمل اجلرمية هذه املشرع اعترب كما 
 غلقلو لعزلل ، ويتعرضاملهنة ممارسة منو الوظائف تويلمن  عليه احملكوم

سالبة  جزاءات وهي التكميلية بالعقوبات تسمى وهذه العقوبات ،مؤسسته
  .للحقوق

العقوبات ) الفقرة األوىل ( ولفهم أكثر حمتوى هذه العقوبات، سندرس يف  
 )  الثانية الفقرة (األصلية، وهي احلبس والغرامة اجلزائية، بينما نتطرق يف 

 .لحقوقل سالبةال اجلزاءات وهي التكميلية لعقوباتل
 

 

 ةحمكم عرفتها وقد األصلية، للعقوبات تعريف العقوبات قانون يف يرد مل 
 املباشر العقاب كونت إذا ةأصلي تعترب العقوبة إن"  : بقوهلا املصرية النقض
  .)1("خرىأ بعقوبة  حكم على ا القضاء يعلق أن دون ةمنفرد ووقعت ،للجرمية

 العقوبات أن جند )2(اجلزائري العقوبات قانون من 05 املادة إىل وبالرجوع
  .والغرامة احلبسو واملؤقت املؤبد والسجن عداماإل :هي صليةاأل

 طبيعة من عقوبات هي احلبسو واملؤقت املؤبد السجن حيث أن عقوبات
  .عليه احملكوم حرية سلب على تقوم واحدة،
  :هي اجلنايات مادة يف صليةاأل العقوبات ذنإ 

 واتـسن )5( بني حاوتتر ملدة املؤقت السجنو، بداملؤ عدام، السجناإل
 . قصوى خرىأ حدودا القانون فيها يقررها اليت احلاالت ماعدا ، سنة )20(و

                                                        
  .328 ص،  73 رقم،  10 س ،النقض حكامأ 1959/ 03/ 17 بتاريخ نقضـ  )1(

  .1192 ص ، 186رقم ،  43 س. 1992/  12/ 21 بتاريخ نقضـ       
، الصادر يف 07، اجلريدة الرمسية، عدد 04/02/2014الصادرة يف  14/01املعدلة بالقانون رقم ـ  )2(

16/02/2014 .  
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  :اجلنح هي مادة يف األصلية العقوبات
 فيها يقرر اليت احلاالت ماعدا سنوات مخس إىل شهرين زاوتتج ةمد احلبس

  .)1(أخرى احدود القانون
 .دج  20.000ز اوالغرامة اليت تتج

 :العقوبات األصلية يف مادة املخالفات وهي
 .شهرين على األكثر إىلاحلبس من يوم واحد على األقل 

 . دج 20.000 إىل 2000الغرامة من 
 اجلرائم ملرتكيب ردعية عقوبات األخرى هي تضمنت ،اجلبائية القوانني أما
 يف عليها املنصوص لعقوباتعلى ا زيادة اجلزائية، والغرامة باحلبس ،الضريبية

  .العقوبات قانون
 عقوبة على اجلبائية القوانني يف ،العقابية النصوص أغلبية أمجعت حيث 
 لةاوحم أو التملص حالة يف وهذا مخس سنوات، إىل سنة من اجلنح يف احلبس

  .تصفيتها أو الضريبة وعاء من جزئية أو كلية بصفة التملص
 من بالضريبة املكلف حق يف اجلزائية الغرامات لقيمة بالنسبة ختتلف أا غري 
 من هذا 532 املادة املباشرة غري الضرائب قانون إىل فبالرجوع. ألخرى جرمية

 لةاوحم أو للتملص احتيالية طرق يستخدم من كل يعاقب فإنه .)2(القانون
 أو الضرائب دفع أو التصفية أو الضريبة وعاء من جزء أو جمموع من التملص

                                                        
 عليها املنصوص اجلنحة يف الشأن هو كما سنوات، مخس جتاوزت ولو باحلبس اجلنح يف العقوبة تكونـ  )1(

 غري 196 رقم قرار،  1977 /10 /08 بتاريخ،  ج . غ  ،ع. ق 342 املادة يف عليها واملعاقب
  .منشور

إن السجن عقوبة جنائية الجيوز التصريح ا إال إذا كانت مدة العقوبة تعادل أو تفوق مخس سنوات،  ـ      
أما إذا كانت مدا تقل عن مخس سنوات كما هو الشأن يف قضية احلال فالعقوبة جنحة، 

ج بتاريخ .غ( من قانون العقوبات  05ويعرب عنها باحلبس ال بالسجن، وفقا ألحكام املادة 
  . 183، ص ) 1997/02، الة القضائية  171048ملف  27/05/1997

، 2003، املتضمن لقانون املالية لسنة 2002/ 12 /24 بتاريخ الصادر 02/11 رقم بالقانون الصادرةـ  )2(
  . 25/12/2002، الصادرة يف 36اجلريدة الرمسية، عدد 
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 سنه من وباحلبس  دج 200.000 إىل 50000 من بغرامة هلا خاضع هو اليت الرسوم
  .فقط العقوبتني هاتني بإحدى أو سنوات مخس إىل

عشر  يفوق خفاءاإل كان ذاإ إال العقوبة هذه تطبق ال خفاءأما يف حالة اإل
  .دج 10.000 مبلغ أو للضريبة اخلاضع املبلغ )1/10(

من قانون  34/1 املادة وكذلك ،منه 119/1 املادة يف التسجيل قانون أما
 واحلبس دج  20.000 إىل  5000 من حاوتتر املطبقة اجلزائية الغرامة فإنالطابع، 

  .فقط العقوبتني هاتني بإحدى أو سنوات مخس إىل سنة من
 زاويتج خفاءاإل كان إذا إال العقوبات هذه تطبق ال خفاءاإل ةحال يف أما 
   .)1(دج 1000 يفوق أو ياومبلغ يس أو للضريبة اخلاضع املبلغ عشر

 أصبحت التعديل بعد ،)2(املباشرة الضرائب قانون من 303/01 املادة أن إال
 النحو على منها املتملص الضريبية احلقوق قيمة أساس على حتتسب العقوبة

   :اآليت
 احلقوق مبلغ يفوق ال عندما .دج 100.000 إىل دج 50.000 من مالية غرامة

 .دج 100.000 منها املتملص
 زاويتج دج وال 100.000 منها املتملص احلقوق مبلغ يفوق عندما 

من  مالية وغرامة شهور 6 إىل شهرين من هي احلبس فالعقوبة دج  1000.000
 .العقوبتني هاتني بإحدى أو دج 500.000 إىل دج  100.000

 زاويتج وال دج 1000.000 منها املتملص احلقوق املبلغ يفوق عندما 
 مالية من وغرامة سنتني إىل شهرأ 6 من احلبس هي فالعقوبة دج 5000.000
 .العقوبتني هاتني بإحدى أو دج 2000.000 إىل دج  500.000

                                                        
 غــــاملبل فحددت الطابع قانون من 34 املادة أما ،التسجيل قانون من 1 /119 املادة عليه نصتـ  )1(

  .دج فقط 1000 ـب
 لقانون املتضمن 2011 /12 /28 يف الصادرة 16 /11 رقم القانون من 13 املادة بأحكام املعدلة 303 املادةـ  )2(

  .2012 املالية
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 زاويتج وال دينار 5000.000 منها املتملص احلقوق مبلغ يفوق عندما 
 مالية وغرامة سنوات مخس إىل سنتني من هي احلبس فالعقوبة دج 10.000.000

 .دج 5000.000 إىل دج 2000.000
هي  فالعقوبة. دج 10.000.000 منها املتملص احلقوق مبلغ يفوق عندما

 إىل دج 5000.000 من مالية وغرامة سنوات عشر إىل سنوات مخس من احلبس
 .)1(العقوبتني هاتني بإحدى أو دج 10.000.000
 حدها كانت واليت سجنال عقوبة من قد خفض اجلبائي املشرع أن نالحظ

 وبالتايل .)2(حبس سنوات مدة عشر إىل ،جناية واعتربها سنة 20 قصىاأل
  .جنحة أصبحت احلاالت كل يف للحرية السالبة فالعقوبة
  .منها املتملص حسب قيمة املبالغ اجلزائية الغرامات يف وزاد 
 يف الدولة مصلحة النفعية أي مبدأ بني ما يوازن أن أراد املشرع وبالتايل 
 الضرييب، التهرب اجلرائم وردع ،االجتماعية العدالة ومبدأ اخلزينة متويل

  .للحرية السالبة بالعقوبات
 للمادة العقوبة فأحالت األعمال رقم على الرسم قانون من 117 املادة أما

  .)3(املباشرة الضرائب قانون من 303

                                                        
 سنة 20 إىل سنوات 10 من املؤقت السجن اخلامسة الفقرة يف تنص كانت التعديل قبل 303 املادةـ  )1(

 املتملص منه  املبلغ يفوق دج عندما 3000.000 إىل دج 1000.000 من مالية وغرامة
  .دج 3000.000

  وهذا جناية وليست جنحة فتعترب اجلرمية  السجن بدل احلبس مصطلح استعمل املشرع اجلبائي دام ماـ  )2(
طبقا لإلجتهاد سنوات،  مخس العقوبة لو فاقت  وهذا العقوبات قانون من 05 طبقا للمادة

  .القضائي
متلص  من كل املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون من 303 للمادة طبقا يعاقب :"تنص 117 املادةـ  )3(

 أو الضرائب أساس من تدليسيه طرق جزئية، وباستعمال وأ كلية حاول التملص بصفة أو
  .دفعها أو تصفيتها وأ هلا خيضع اليت الرسوم وأ احلقوق
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 ومل لوحدها املباشرة الضرائب قانون من 303 املادةمس  تعديلال أن جند
 غري الضرائب قانون من 532 املادةسيما  خرى،األ املواد على تعديل أي يطرأ

حىت  الطابع قانون من 34 املادةو التسجيل قانون من 119 املادة وكذلك املباشرة
  .الضريبية القوانني بني نسجاميتحقق اإل

 شخص كل أن على نصت ،املباشرة الضرائب قانون من 304 املادة إن 
 خمالفات ملعاينة املؤهلني األعوان على يتعذر حبيث كانت ،ةطريق بأي يتصرف
 فضال تقضي أن للمحكمة جيوز العود، حالة يف امهم القيام الضرائب، تشريع

  .شهور ةست إىل يامأ ستة مدا من حبس بعقوبة ذلك عن
 إىل يامأ ةست من فتعاقب ،املباشرة غري الضرائب قانون من 530 املادة أما 

 أو البارود وكذلك نقلها أو للكحول املغشوشة الصناعة حالة يف شهرأ ةست
 حيازة أو مزورة دمغات حتمل الفضة أو الذهب أو البالستيك من مصنوعات

  .شرعية غري بطريقةالتبغ  لصنع اخلاصة األجهزة أو اينواأل
 حالة يف أنه على فنصت األعمال رقم على الرسم قانون من 130 املادة أما 
 ةملد باحلبس 116 ،114 املادتني يف عليها املنصوص املخالفات  على يعاقب العود

 عليها املنصوص احلبس عقوبات تضاعفو شهر،أ ةوست أيام ةست بني حاوتتر
  .االبتدائية للمخالفة بالنسبة
 يف احلبس عقوبة على ،املباشرة غري الضرائب قانون من 531 املادة نصت 
 تلك وعليه التبغ بيع وكذلك قبل من مستعملة أو مزورة طوابع استعمال حالة

 ،209 املادتني يف عليها املنصوص ،العقوبات تطبيق إىل يؤدي أن ميكن الطوابع
   .العقوبات قانون من  210

 ةـسن من احلبس عقوبة على نصت )1(العقوبات قانون من 209 املادةإن 
 العالمات قلد من كل دج 100.000 إىل دج  20.000 من وبغرامة سنوات 5 إىل

                                                        
، الصادرة يف 84، اجلريدة الرمسية، عدد 2006/ 12/ 20 يف الصادر 06/23 رقم القانون عليها نصـ  )1(

24/12/2006 .  
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 تقليد وكذلك املقلدة، العالمة أو الطابع أو اخلامت استعمال أو ،طابع أو خامت أو
 .العمومية اإلدارةو للدولة الرئيسية األجهزة يف املستعملةو الرمسية املطبوعات

 راقوواأل فصلةنامل املالية والطوابع التخليص وبصمات الرمسية الطوابع وتزوير
 أو الترويج أو البيع أو باالستعمال األمر تعلق سواء ةغوماملد يف والنماذج

  .)1(التوزيع
 شهرأ 6 من احلبس عقوبة على فنصت ،العقوبات قانون من 210 املادة أما 

 بغري حتصل من كل، دج 100.000 إىل دج 20.000 من وبغرامة سنوات 3 إىل
 املادة يف عليها املنصوص من مطبوعات أو عالمات أوصحيحة  أختام على حق
 عقوبة إىل باإلضافة .ذلك يف شرع أوالغش  بطريق استعماهلا أو ووضعها 209

 الدولة ختامأ بتقليد املتعلقة 213 إىل 205 ملواديف ا عليها املنصوص احلبس
  .والعالمات والطوابع والدمغات

 سنة إىل شهرين من احلبس عقوبة على ،ع. من ق 211 املادة تنصو هذا 
  .دج 100.000 إىل دج 20.000 من وبغرامة
 احلبس عقوبةفقد نصتا على  العقوبات قانون من 212 و 208 املادتني أما 

 بإحدى أو .دج 100.000 إىل دينار 20000 من وبغرامة شهرأ ةست إىل شهر من
  .العقوبتني هاتني
 بالسجن عقوبة على فتنص العقوبات قانون من 207،  206 املادتني بينما 
 إىل دج 500000 من وبغرامة ،سنوات عشر إىل سنوات مخس من .)2(املؤقت

 أو ةمطرق ماوإ أكثر أو وطنيا إما طابعا زور أو قلد من كل ،دج 1000.000
 املواد مغمستخدمة يف دأو أكثر دمغة  وإما الغابات، عالمات يف ةمستخدم أكثر

                                                        
فإن  املزورة، اجلبائية الطوابع وبيع تقليد على تعمل منظمه بني عصابة من كانا نينثبت أن الطاع ملاـ  )1(

 دـــالتقلي جنحة ساسأ على بإدانتهم قضوا عندما القانون تطبيق قضاة الس أصابوا يف
  .257 ص 4 /1993 القضائية الة 60 8 6 2 ملف 1990 /13/02 بتاريخ م. ج. غ (

  .جنايةاجلزائي اعتربها املشرع ـ  )2(
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 مزوره دمغات أو مطارق أو راق،أو أو طوابع، استعمال أوالفضية،  أو الذهبية
  .مقلدة أو

من قانون الضرائب  544الضرائب املباشرة واملادة  من قانون 306أما املادة 
معلومات يثبت  أواستعمال وثائق  أوغري املباشرة واملتعلقة باملشاركة يف إعداد 

 أوم من قبل كل شخص عخبري وبصفة أ أوعدم صحتها، من قبل وكيل أعمال 
يف املساعدة على مسكها  أوشركة تتمثل مهنتها يف مسك السجالت احلسابية 

  :لعدة زبائن تعاقب بغرامة جبائية قدرها
  .ة عليهتىل املثبودج عن املخالفة األ 1000
  .دج عن املخالفة الثانية 2000
مبلغ الغرامة عن  إىلدج  1000ضافة ج عن املخالفة الثالثة وهكذا إد 3000
  .كل خمالفة

نفس املخالفة  األعمالمن قانون الرسم على رقم  128املادة  هذا وأحالت
   .نفس القانونمن  117نص املادة  إىل

على أن كل خمالفة  اعتربتفقد  األعمالمن الرسم على رقم  129أما املادة 
حماسب  ولو  أوخبري  أوللمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال مستشار جبائي 

مستخدم، الصادر ضد األشخاص الذين أثبتت مسؤوليتهم يف  أوبصفة مسري 
عداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق خاطئة مبختلف إاملشاركة يف  أوإعداد 

تحقة على زبائنهم يعاقب بغرامة أنواعها لتحديد أسس الضرائب والرسوم املس
    .)1(دج 10000و  1000جزائية مبلغها بني 

                                                        
من قانون الضرائب غري املباشرة واليت تنص على نفس املخالفة وجاء يف نصها  545لها نفس املادة بتقاـ  )1(

عقوبة غرامة جبائية أم جزائية ؟، وعلى املشرع بغرامة جبائية وهذا يطرح التساؤل هل ال
  .تصحيح هذا اخلطأ 
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من قانون  536من قانون الضرائب املباشرة واملادة  408 ةوتنص املاد
حالة  عن األعمالمن قانون الرسم على رقم  121الضرائب غري املباشرة واملادة 

لة تنظيم الرفض اجلماعي ألداء الضريبة والذي يترتب عليه املساس اوحم أوتنظيم 
واليت  )1(من قانون العقوبات 418نص املادة  إىلإحالة العقوبة وباالقتصاد الوطين 

  .سنة 20 إىلسنوات  10كانت تعاقب بالسجن من 
لدراسة العقوبات األصلية بصفة عامة البد من التطرق للعقوبات اخلاصة 

، والعقوبات )ثانيا ( والعقوبات اخلاصة بأعوان إدارة الضرائب ) أوال (بالشريك 
  ).رابعا ( وأخريا تطبيق العقوبات األصلية ) ثالثا ( بإفشاء السر املهين 

كما ذكرنا سابقا وبالرجوع لنص املادة : العقوبات اخلاصة بالشريك: الأو
 اشتراكا يشترك مل من اجلرمية يف الشريك اعتربت واليت العقوبات من قانون 42

 ارتكاب على الفاعلني أو ن الفاعلاوع أو الطرق بكل ساعد ولكنه ،مباشرا
  .بذلك علمه مع هلا املنفذة أو املسهلة أو التحضريية األفعال

 من 01 /120 واملادة ،املباشرة الضرائب قانون من 02/ 303 لمادةبالرجوع ل
الشركاء يف اجلرائم  على تطبق، الطابع قانون من 01 /35 واملادة التسجيل قانون

 االقتضاء عند نفس العقوبات على مرتكيب هذه اجلرائم أنفسهم من دون املساس
  .العقود لتلقي املؤهلني املوظفني ضد التأديبية بالعقوبات

 42/02 املادة مبوجب يناحملدد واجلنح اجلرائم مرتكيبشركاء  ويعترب املشرع 
 بصفة توسطوا الذين األشخاص اخلصوص كشركاء على ،العقوبات قانون من
 الذين، واخلارج يف قسيمات حتصيل أو منقولة  قيم حتويل يف قانونية، غري

 .)2(الغري إىل تعود قسيمات بأمسائهم حصلوا

                                                        
بتاريخ  09 /01من قانون العقوبات قد ألغيت مبوجب تعديل قانون العقوبات القانون رقم  418املادة ـ  )1(

  .اشكال يبقى مطروحتعديل على القوانني اجلبائية واإلومل يطرأ أي  26/06/2001
  .سبق دراستها يف الفرع الثاين من الفصل الثاين ـ  )2(
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 122 املادة إىل بالرجوع  :الضرائب إدارة بأعوان اخلاصة العقوبات :ثانيا 
 سلطة صاحب كل على العقوبات تطبق واليت سابقا )1(العقوبات قانون من

 حددها اليت تلك غري مباشرة غري أو مباشرة ضرائب بتحصيل يأمر عمومية
 ذات وتطبق ،بتحصيلها يقوم أو هلااوجد يضع موظف كل وكذلك ،القانون

 أية على مينحون الذين املوظفني أو العمومية السلطات أصحاب على العقوبات
 التكاليف من عفاءاتإ القانون من تصريح بغري كان وألي سبب كانت ةصور

جمانا  يسلمون أو منها شيء عن زوناويتج أو العمومية الرسوم أو الضرائب أو
 من باحلبس شريكا باعتباره املستفيد ويعاقب الدولة مؤسسات تنتجه مما منتجات

 املادة نص حسب دج 10.000 إىل 500 من وبغرامة سنوات )10( عشر إىل سنتني
  .القانون نفس من 121

:  األشياء احملجوزة وتبديد املهين السر بإفشاء اخلاصة العقوبات :ثالثا 
 عليهم ينبغي شخاصأ قبل من ترتكب املهين بالسر املتعلقة لألحكام خمالفة كل

 أو حتصيلها أو تأسيسها عند الرسوم أو الضرائب تنظيم عليه، مبوجب احملافظة
متت إحالة العقوبة اخلاصة ا إىل  فيها يشاركون اليت املنازعات يفأو مراقبتها

وغرامة  شهرأ ةست إىل شهر من احلبس وهي العقوبات قانون من 301 املادة نص
  . )2(دج 100.000 إىل دج  20.000 من مالية

 الذي عليه احملجوز نأ على اشارتف، العقوبات قانون من 364 املادة أما
 ذلك يف يشرع أو تهحراس حتت واملوضوعة احملجوزة شياءاأل يبدد أويتلف 

 نـــم وبغرامة سنوات )3( إىل شهرأ )6( ملدة احلبس تسلط عليه عقوبة
  .)3(دج 100.000 إىلدج  20.000

                                                        
 ونـــالقان من 31 و 30 باملادتني تعويضهما ومت العقوبات قد ألغيتا قانون من 122 ،121 املادتنيـ  )1(

  .ومكافحته الفساد من بالوقاية املتعلق 2006/ 02 /20 يف الصادر ، 06/01 رقم
   .من قانون اجلمارك  65الضرائب غري املباشرة، واملادة  قانون من 539 أنظر املادةـ  )2(
  . 20/12/2006املؤرخ يف  06/23نص عليها القانون رقم ـ  )3(
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 العقوبة فتكون ،حلراستها الغري إىل مسلمة احملجوزة األشياء كانت وإذا 
  .دج 100.000 إىلدج  20.000من  والغرامة سنوات 5 إىل سنتني من احلبس
للعقوبة فهو  قاضيلعند تطبيق ا : األصلية العقوبات تطبيق:  بعاار 

 أو هافختفي أو العقوبة تشديدباء وس العقوبة اختيارعند  تقديريةال تهسلطيستعمل 
  .تنفيذها قفو

 وحده املشرع فإن ،والعقوبات اجلرائم قانونية بدأمب وعمال ،العقوبة فتشديد
املشرع  املبدأ فإن بذات وعمال ،جرمية لكل العقوبة املقررة حتديد يتوىل الذي هو

   .)1(يشدد أوالعقاب  هذا يزداد الظروف أي يف أيضا يقرر
تشديد العقاب يعين أن يعاقب ارم، حال توافر بعض الظروف املعينة إن 

  .ال جلرميتهصبعقوبة أشد من تلك املقررة أ
ز احلد اوإما بتج ،عقاب اجلرميةثرها يف تشديد أوالظروف املشددة يتمثل 

شد، وهذه الظروف أاألقصى املقرر هلا يف األصل، وإما بتغيري نوع العقوبة مبا هو 
وقد تكون هذه  .)2(إما أن تكون خاصة أي يقتصر حكمها على جرائم بعينها
رف ظغالبيتها من  أوالظروف عامة، أي يعم حكمها يف التشديد مجيع اجلرائم 

  .العود
الوظيفة النفعية للعقوبة، وذلك مبنع  إىل ،العام يرجع أساسه فالتشديد

الشخص اقتراف اجلرمية من خالل ديده بالعقاب، فإذا اقترف اجلرمية وقعت 
ارتكاب هذه اجلرمية، فإن ذلك يعين أن العقاب الذي  إىلعليه العقوبة، فإذا عاد 

 إىلب نظري عودته ع عليه مل يكن كافيا لردعه وزجره مما وجب تشديد العقاوقّ
  .)3(ارتكاب اجلرمية

                                                        
  .194 ص ،السابق املرجع:  )حامدابراهيم ( طنطاويـ  )1(
  .صرار والترصد يف جرمية القتلسبق اإلكظروف ـ  )2(
  .194ص ، املرجع السابق : )ابراهيم حامد( طنطاويـ  )3(
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ظروف مشددة خاصة  إىلوالظروف املشددة عديدة ومتنوعة وتنقسم 
وظروف متعددة عامة تطبق على  ،جرائم معينة أوينحصر تطبيقها على جرمية 

  .)1(كافة اجلرائم وأغلبها
 من قانون الضرائب املباشرة 304 ةالقوانني الضريبية جند املاد إىلوبالرجوع 

أي طريقة كانت حبيث يتعذر على شخص يتصرف ب على أن كل نصت قد
يعاقب بالغرامة  ،عوان املؤهلني ملعاينة خمالفات التشريع الضرائب القيام مبهامهماأل

  .)2(دج 30.0000 إىلدج  10.000اجلبائية من 
 إىلويف حالة العود جيوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة احلبس مدا ستة أيام 

  .ستة أشهر
العقوبات املتعلقة  وإذا حصل اعتراض مجاعي على إقرار الضريبة تطبق

من قانون  418سري االقتصاد الوطين املنصوص عليها يف املادة  باإلخالل حبسن
  .قبل إلغائها العقوبات

وملعرفة تطبيق العقوبات األصلية بصفة أدق البد من دراسة ظروف التشديد 
لك يف حالة مجع العقوبات، وحاالت ختفيف يف حالة العود وتعدد اجلرائم، وكذ

   :ووقف تنفيذ العقوبات كما يلي 
العود هو ارتكاب اجلاين جلرمية تالية بعد سبق :  La Récidive: العود  ـأ 

حالة  ،اجلرمية إىلوكذلك يقصد بالعود . )3(صدور حكم بات ضده باإلدانة
أكثر بعد سبق احلكم عليه ائيا بالعقاب من  أوالشخص الذي يرتكب جرمية 

  .)4(أجل جرمية سابقة

                                                        
  .714ص ، 1979مبادئ القسم العام من التشريع اجلنائي، دار الفكر العريب القاهرة  : )رؤوف( عبيدـ  )1(
  .دج10.000 و  1000من قانون الرسم على رقم األعمال العقوبة هي الغرامة ما بني  122املادة  أماـ  )2(

(3 (ـ   BOUZATET PINATEL  :  Op Cit, T1. N° 666,  P. 662   .    
           PAULIN  : Op Cit, N° 210, P 123. 

  .1037ص  ،املرجع السابق:  )حسين( اجلنديـ  )4(
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أكثر بعد احلكم  أوالشخص الذي يرتكب جرمية  إن العود يعرب عن حالة
 أوقوع جرمية مماثلة ووهذه احلالة تكون من تكرار   ،عليه ائيا من أجل جرمية

ىل ومبعاقبته قبل وبعد ان يتم الفصل ائيا يف األ ،خمتلفة يرتكبها نفس الشخص
  .)1(ارتكاب اجلرمية اجلديدة

الذي سبق أن  دة للجرمية، واليت تعين أن اجلاينخيتلف العود عن حالة العو
صدر ضده حكم بات باإلدانة ارتكب جرمية جديدة وإن كانت ال تدخل ضمن 

  .)2(حاالت العود الواردة يف القانون
يفترض صدور حكم  األخريهذا و ،فقد يكون بسيطا ،تتنوع صور العود

بات واحد باإلدانة ضد املتهم قبل ارتكاب جرميته اجلديدة، وقد يكون العود 
متكررا، ويفترض تعدد األحكام الباتة باإلدانة ضد املتهم قبل  ارتكاب جرميته 
اجلديدة، ويقتضي هذا النوع متاثال يف النوع بني اجلرائم اليت سبق أن ارتكبها 

جرام فيتطلب يتخذ العود صورة االعتياد على اإلوقد  ،ة األخريةاملتهم وبني اجلرمي
فضال عن توافر شروط العود املتكرر أن تتبني احملكمة من ظروف اجلرمية 

مما يقتضي مواجهة  ،أخرىقدامه على ارتكاب جرمية إوشخصية املتهم احتمال 
  .)3(جرامية بتدبري احترازيخطورته اإل

ستلزم القانون وجود إا، يكون خاصا مىت عام أووقد يكون العود خاصا 
اجلديدة اليت  متاثل بني اجلرمية اليت حكم على املتهم من أجلها وبني اجلرمية

ىل اليت صدر وإذا كان ال يشترط التماثل بني اجلرمية األ عاما ارتكبها، ويكون
 أووبني اجلرمية التالية ال من حيث الوصف القانوين  ،بشأا احلكم البات بالعقوبة

  .)4(من حيث النوع
  .82ص ، 1982الة القضائية ،  25575رقم  05/03/1981تعريف قرار جملس األعلى للقضاء بتاريخ ـ  )1(                                                        

إن القانون اليلزم القضاة بتطبيق العود مىت توافرت شروطه، بل ترك تطبيقه حلرية تقدير القاضي، ـ  )2(
  .، غري منشور 136221، ملف رقم 09/09/1996ج، بتاريخ .غ

  .196ص  ،املرجع السابق :  )حامدإبراهيم ( طنطاويـ  )3(
  .55ص ،  1999مصر  ،دروس يف العقوبة دار النهضة العربية:  )فوزية( عبد الستارـ  )4(
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فالعود املؤبد ال يقتضي أن  ،مؤقتا أومؤبدا العود كذلك ميكن أن يكون 
باإلدانة وبني اجلرمية التالية له زمنا معينا، فهو يتوافر أيا  تيفصل بني احلكم البا

فيقتضي أن يفصل بينهما زمن  ، أما العود املؤقتماكان الفاصل الزمين بينه
رتكبت اجلرمية اجلديدة يف خالل فترة زمنية معينة أمعني، حبيث ال يتوافر إال إذا 

يف خالل فترة معينة من أومن صدور احلكم البات باإلدانة عن اجلرمية السابقة، 
  .نقضاء تنفيذ العقوبةإتاريخ 

املتهم يرتكب أكثر من وعليه فالعود يشبه تعدد اجلرائم احلقيقي، يف أن 
جرمية وخيتلف عنه يف أنه ال يكون يف حالة التعدد قد صدر حكم ائي سابق 

يف حني أنه يف حالة العود ال بد ان تقع  ،على اجلاين قبل ارتكاب جرمية جديدة
  .)1(اجلرمية الثانية بعد صدور حكم ائي باإلدانة

  .)2(اجلزائريع يشرتالتشريعات بالعود ومنها ال أخذت أغلب
  :)3(حيث تعترب من نفس النوع لتحديد العود اجلرائم التالية

إختالس األموال العمومية أو اخلاصة، والسرقة واإلخفاء، والنصب، وخيانة 
  .األمانة، والرشوة 

خيانة اإلئتمان على بياض، وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد 
  . والتزوير

تبييض األموال واإلفالس بالتدليس واإلستيالء على مال الشركة وابتزاز 
  . األموال

  .القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ وجنحة اهلروب والسياقة يف حالة سكر
  .285ص  ،املرجع السابق : )السبيت( فارسـ  )1(                                                        

،  6مكرر  54،  5مكرر  54،  4مكرر   54، 3 مكرر 54،   2 مكرر 54،  1مكرر  54مكرر،   54: أنظر املواد ـ  )2(
، وهذا من خالل  59و  57، واملادة 10مكرر  54،  9مكرر  54،  8مكرر  54،  7مكرر  54

  .من قانون العقوبات 20/12/2006املؤرخ يف  06/03القانون 
 60أما املادة . 20/12/2006املؤرخ يف  06/23لها ملغاة بالقانون رقم فك 58 ،56، 55، 54 املوادـ أما      

، 17، اجلريدة الرمسية، عدد 25/04/1989الصادر يف ، 89/05فهي ملغاة بالقانون رقم 
  . 26/04/1989الصادرة يف 

  .العقوباتمن  قانون  57أنظر املادة ـ  )3(
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  .الضرب واجلرح العمدي واملشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان
  .ض على الفسق والتحرشيالفعل املخل باحلياء بدون عنف، والتحر

اليعاقب كل من سبق احلكم عليه من حمكمة عسكرية بعقوبة كذلك 
العود، إذا إرتكب بعد ذلك جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانني 

  .)1(اجلزائية العادية
من قانون الرسم  131عرف املشرع اجلبائي العود من خالل املادة هذا وقد 

شركة صدر ضدها  أوعلى أنه يعترب يف حالة عود كل شخص  األعمالعلى رقم 
حكم بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون يرتكب يف غضون أجل 

  .سنوات بعد احلكم باإلدانة  05
مضاعفة املذكورة آنفا، ويترتب وجوبا عن العود كما هو حمدد يف املادة 

االبتدائية، دون  ةبة للمخالفالعقوبات اجلبائية منها واجلزائية املنصوص عليها بالنس
تكون  هغري أن .خالل بالعقوبات اخلاصة املنصوص عليها يف نصوص أخرىاإل

ة برهالغرامة املستحقة يف حالة العقوبات اجلبائية القابلة للتطبيق على احلقوق امل
  .)2(دج 5000دون أن تقل عن  ،احلقوق هذهية لثالث مرات مبلغ اودائما مس

  114ني ــخالفات املنصوص عليها يف املادتويف حالة العود يعاقب على امل
  .ح بني ستة أيام وستة أشهراوباحلبس ملدة تتر 116 و

مضاعفة العقوبات سواء  )3(يف أجل مخس سنواتوينتج يف حالة العود 
ولية، وذلك املنصوص عليها خبصوص املخالفات األ ،جزائية أوكانت جبائية 

اليت ميكن  عليها يف نصوص أخرىخالل بالعقوبات اخلاصة، املنصوص دون اإل
املنع من ممارسة املهنة والعزل من الوظيفة وغلق  أن تصل فيها العقوبة إىل

  .إخل...املؤسسة
                                                        

  .العقوباتمن  قانون  59أنظر املادة ـ  )1(
  .من  قانون الرسم على رقم األعمال 130أنظر املادة ـ  )2(
  .الضرائب املباشرةمن  قانون  303/3أنظر املادة ـ  )3(
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على أن كل شخص  )1(قانون الضرائب املباشرةمن  304املادة  هذا ونصت
يتصرف بأي طريقة كانت حبيث يتعذر على األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات 

 30.000 إىل 10.000ائية من بالقيام مبهامهم يعاقب بغرامة ج ،تشريع الضرائب
دج ويف حالة العود جيوز للمحكمة أن تقتضي فضال عن ذلك بعقوبة حبس 

  .ستة أشهر إىلستة أيام ) 06(مدا من 
ة ــــيقع احتساب حالة العود عن طريق صحيفة السوابق القضائيو
استمارة  ، كما ميكن اإلعتماد على)2(جراماليت تثبت أن املتهم معتاد اإل ،02رقم 

ا ــمسبوقتحديد ما إذا كان املتهم لاالستعالمات احملررة من مصاحل األمن 
  .)3(قضائيا أم ال

 العقوبة يقرر املشرع األصل أن : اجلرائم لتعدد العقوبة ب ـ تشديد
 حىت ردع اجلاين ذلك من والغرض مرة، لوأل املتهم ارتكبها اليت للجرمية اجزاًء

  .اخلاص حمقق الردع وهو ثانية مرة اجلرمية إىل العودة نفسه له تسول ال
 ارتكاب من املتهرب يف منع غرضها ىلواأل بةوالعق حتقق ال قد ولكن 

أخرى، لذلك أجته  فيقع يف هاوية اجلرمية بالعودة إىل ارتكاب جرمية رميةاجل
  .)4( )العود( تشديد العقوبة عند ارتكاب اجلاين جلرميته الثانية إىلاملشرع 

 قبل أكثر أوجرميتني  يرتكب الذي الشخص حالة اجلرائم بتعدد ويقصد
  .)5(امنه ةواحد ضده من أجل ائي حكم صدور

                                                        
  .31/12/2005املؤرخ يف  05/16 املعدلة بالقانونـ  )1(
املصدر الشرعي والوحيد العتبار أن املتهم يف حالة )  02يمة رقم سالق( تعترب صحيفة السوابق القضائية ـ  )2(

 31162ملف  02/06/1984ج بتاريخ . عود، وال ميكن اعتبار أي بديل آخر هلذه الوثيقة غ
  .304ص  2/1989الة القضائية 

  1989/02الة القضائية  21/05/1984قرار الس األعلى للقضاء بتاريخ ـ  )3(
  . 177 ص ،السابق املرجع : )حسين( اجلنديـ  )4(
  . 740 ص ،السابق املرجع:  )رؤوف( عبيدـ  )5(
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 يف تعددا تعترب واليت ،العقوبات قانون من 33 املادة نص إىل وبالرجوع
 يفصل ال ،جرائم ةعد متعددة قاتأو يف أو ،واحد وقت يف ترتكب نأ اجلرائم

 شرطني ضرورة توافر نستخلص النص هذا خالل من وعليه .))1ائي حكم بينها
  : التعدد قيامل

 يف واحد كل يشكل ،أكثر أوفعلني  الشخص يرتكب نأالشرط األول هو 
 يف أو ذاته واملكان الوقت نفس يف تقع وأن القانون، عليها يعاقب جرمية ذاته حد
  .خمتلفة وأماكن قاتأو

 عند اجلرائم حدىإ أجل من عليه حكم قد اجلاين يكون نأالشرط الثاين 
 ال خرياأل هذا ألن العود عن اجلرائم تعدد خيتلف وبذلك ،األخرى ارتكابه
 قبل اجلرائم حدىإ عن باإلدانة ائيا يقضي ائي حكم صدر إذا إال يتحقق
   .)2(ذلك يشترط ال املادي التعدد أن حني يف ،خرىاأل ارتكابه

 الواحد الفعل وصفتواليت  العقوبات قانون من 32 املادة إىل وبالرجوع
   .)3(بينها شد مناأل بالوصف صافأو عدة حيتمل الذي

 كثروهو األ جرائم عدة  قد ارتكب اجلاين جند احلقيقي التعدد حالة أي يف
 قررت فقد هلذا واحدة، جرمية اقترف سوى  الذي من خطرا وأشد جراماإ

 األشد الوصف يف الفاعل معاقبة على اجلزائري املشرع ومنها التشريعات خمتلف

                                                        
 ع. ق 33 للمادة وفقا اجلرائم يف تعددا ذلك فيعترب ائي حكم بينها يفصل ال الوقائع نأ ثابتا كان ملاـ  )1(

،  1/ 1999 ةــالقضائي الة،  2 2 2 0 5 7 رقم 1999/ 27/7 اجلزائية بتاريخ الغرفة قرار
  .183 ص

  . 201 ص ، السابق املرجع: )  املالك عبد( جنديـ  )2(
 متعارضني بوصفني االحتفاظ وإن شد،األ الفعل الواحد الذي حيتمل عدة تكييفات بالوصف  يوصفـ  )3(

 /06/ 11 بتاريخ ج. غ سباباأل يف وتناقضا تصرحيا مزدوجا لالام يشكل واحدة لواقعة
  .136 ص1981
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 صافواأل هذه دامت ما واحدة جرمية عن العقوبات تعدد هناك يكون ال حىت
   .)1(جرامي واحدإ لسلوك مظهرا  إال ليست

 العقوبات بني اجلمع عدم ئيامبد املشرع قرر  : العقوبات مجع ج ـ 
  .اجلمع وجوب على استثنائية بصفة نص أخرى جهة من ولكن للحرية السالبة

 واحدة العقوبة تكون ،واجلنايات اجلنح خاصة الضريبية اجلرائم يف حيث أنه
 عقوبة هي واحدة عقوبة توقع وأن شداأل بالوصف  الواحد الفعل تكييف أي

 العقوبات من خاللو ،ع.ق من 32 املادة وهذا ما أكدته ،األشد الوصف
 قانون من 532 املادةو املباشرة الضرائب قانون من 303 املادة يف عليها املنصوص
 119 واملادة عمالاأل رقم على الرسم قانون من 117 املادةو املباشرة غري الضرائب

  .الطابع قانون من 34 املادةو التسجيل قانون من
 ،واحدة حمكمة أمام ، وأحيلتمعا نحاجلو ناياتبني اجل تعددإذا كان الأما 

 أن جيوز وال للحرية سالبة واحدة بعقوبة قضيت العقوبات،. ق من 34 املادة فإن
 .األشد للجرمية قانونا املقررة للعقوبة قصىاأل احلد مدا زاوتتج

 حمكمة حكم للنقض يتعرض أنه : اجلزائية الغرفة قرار يف جاء حيث
 جناية أجل من واحد آن يف ليهاإ حيلأ متهم على حكمت اليت اجلنايات
 وباحلبس  ناية،اجلبالسجن ملدة عشر سنوات من أجل  ،تعدداليف حالة  ،وجنحة

   .)2(اجلنحة أجل من شهرأ ةست ملدة

                                                        
 وحدها، العام القانون من اجلرائم على تنطبق العقوبات قانون من 32 املادة ا جاءت اليت القاعدة إنـ  )1(

 يف احلال هو كما اجلمارك قانون من خرىأو العام القانون من جبرمية األمر تعلق إذا أما
اجلزائي  الطابع ذات العقوبات على تنطبق املذكورة املادة حكامأ فإن الراهنة القضية

 58 ملف 02/96/ 25 بتاريخ قرار اجلبائي ذات الطابع اجلزاءات إىل تنصرف وال فحسب
  .منشور غري 12 31

    .182 ص،  2 /1991 القضائية والة،  43832 رقم ملف 30/6/1987 بتاريخ ج. غـ  )2(



  

283 
 

 على حددها معينة تحاال يف العقوبات املشرع مجع قرر ثانية جهة ومن
 .)1(والشخصية الشرعية ملبدأي وتكريسا ،العامة للمصلحة حتقيقا ،احلصر سبيل

 أخرى، أحوال يف وجوازيا احلاالت بعض يف وجوبيا العقوبات فجعل مجع وضم
 قانون من 38املادة  أكدته وجوبيا ويقع ضمها تتعدد اليت املخالفات يف أما

 املخالفات مواد يف العقوبات ضم " : يلي ماواليت تنص على  العقوبات
  .الفقرة اخلامسة من قانون الضرائب املباشرة  303، وذكرا املادة )2("وجويب
 37 ،36 ،35 املواد يفعليها املشرع نص فقد اجلوازي الضم حاالت يف أما  

  . العقوبات قانون من
 ا احملكوم العقوبات عن حالةواليت تنص من نفس القانون  35/02املادة  أما

 بعضها أومها كلها ضب يأمر أن مسبب بقرار للقاضي جيوز فإنه واحدة طبيعة من
  .شداأل للجرمية قانونا املقرر قصىاأل احلد نطاق يف

 الضريبية جندها تنص القوانني إىل بالرجوع أنه  : العقوبات ختفيف ـ د 
 ظروف يأ .)3(العقوبات قانون من 53 املادة تطبيق ةمكانيإ عدم على صراحة

 يف للقاضي تقديرية أية سلطة تترك مل وبالتايل اجلبائية  العقوبات على التخفيف
 املادةو املباشرة الضرائب قانون من 303/04 املادة عليه نصت ما وهذا ،اال هذا
 رقم على الرسم قانون من 132 واملادة املباشرة غري الضرائب قانون من 548
  .الطابع قانون من 35 واملادة ،التسجيل قانون من 120 واملادة ،عمالاأل

 قانون من 592 لمادةميكن للقاضي طبقا ل : التنفيذ وقف ـ هـ
 توفرت إذا اجلزائية والغرامة احلبس عقوبة تنفيذ تعليق )4(اجلزائية اإلجراءات

 مبدأي إىل اجلزائية العقوبات ختضع " : تنص واليت منه 160 املادة نص يف كرسها الدستور اجلزائريـ  )1(                                                        
  ". والشخصية الشرعية

 بتاريخ ج . للجرائم غ حقيقيا تعددا تشكل وقائعها كانت إذا واملخالفات اجلنح عقوبات مجع جيبـ  )2(
  .333 ص ، 1968 /06 25

 الطبيعي للشخص بالنسبة قانونا عليها املنصوص العقوبة ختفيف جيوز"  :تنص  ع . ق من 53 املادةـ  )3(
   ." ةفخمف بظروف فادتهإ وتقررت نتهابإد قضي الذي

  . 10/11/2004، املؤرخ يف  04/14معدلة بالقانون رقم ـ  )4(
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 يذكر أن عليه وجب ،العقوبة تنفيذ وقف القاضي قرر وإذا .معينة شروط
، حيث جاء )1(النقض عليه يترتبو معيبا كان وإال نفسه احلكم يف ذلك أسباب

يف قرار الغرفة اجلزائية أن تعرض حكم حمكمة اجلنايات للنقض، ألن حكمها 
  .)2(جاء خاليا من أي تسبيب يتعلق بإيقاف تنفيذ العقوبة احملكوم ا

 
 

  : )3(وهي العقوبات قانون من 09 املادةعليها  نصت 
 .القانوين احلجر ـ
 .والعائلية واملدنية الوطنية احلقوق ممارسة من احلرمان ـ
 .اإلقامة حتديد ـ
 .اإلقامة من املنع ـ
 .املصادرة اجلزئية لألموال ـ 
 .املنع املؤقت من ممارسة  مهنة أو نشاط ـ
 .إغالق املؤسسة ـ
 .اإلقصاء من الصفقات العمومية ـ
 .الدفع بطاقات استعمال أو الشيكاتر من إصدار احلظ ـ
 إصدار رخصة من إلغاؤها مع املنع أو السياقة رخصه أو سحب تعليق ـ

 .جديدة
 .السفر جواز سحب ـ 
 .اإلدانة قرار أو حكم تعليق أو نشر ـ 

                                                        
والشروط هي، إذا مل يكن احملكوم عليه قد سبق احلكم عليه باحلبس جلناية أو جنحة من جرائم القانون ـ  )1(

  .العام
  . 182، ص 4 -  1992، الة القضائية 79945، ملف رقم 08/01/1991ج ، بتاريخ .غـ  )2(
 06/23 رقم بالقانون ألغيت قد التبعية العقوبات على تنص كانت اليت 08 إىل 06 من املواد أن العلم معـ  )3(

  .2006/ 12/ 20 يف الصادر
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 303 املادة خالل من التكميلية العقوبات على فنصت اجلبائية القوانني أما 
 غري الضرائب قانون من 546 املباشرة واملادة الضرائب قانون من الثالثة الفقرة

   .األعمال رقم على الرسم قانون من 130 واملادة ،املباشرة
 القانون حبكم عنه تنتج سنوات أجل مخس يف العود وأكدت على أن

 خبصوص عليها املنصوص جزائية وسواء أكانت جبائية أ العقوبات مضاعفة
 عليها واملنصوص اخلاصة بالعقوبات خاللاإل دون من وذلك ليةواأل املخالفات

 غلقو الوظيفة من والعزل املهنة  ممارسة من املنع ( أخرى نصوص يف
 من الثالثة الفقرة 306 املادة السيما األخرى اجلبائية القوانني أما ...)املؤسسة

 واملادة املباشرة  غري الضرائب قانون من 544 واملادة املباشرة  الضرائب قانون
 لرجال بالنسبة أنه على نصت فقد، األعمال رقم على الرسم قانون من 128

 أو واحد حبكم املثبتة اجلرائم تعدد أو العود حالة يف احملاسبني واخلرباء األعمال
 من لكل املهنة لةاومز من باملنع عقوبات القانون بقوة عليهم طبقت أحكام بعدة

 أو مسري بصفة ولو احملاسبأو  اخلبري أو اجلبائي املستشار أو األعمال رجال
  .املؤسسة أو املكتب غلق عقوبة كذلك عليهم تطبق االقتضاء عندو مستخدم

 من 550 املادةو املباشرة الضرائب قانون من السادسة الفقرة 303 ةاملاد أما 
 األعمال رقم على الرسم قانون من 134 واملادة املباشرة غري الضرائب قانون

 من السادسة الفقرة 35 املادةو ،السادسة الفقرة التسجيل قانون من 120 املادةو
 تستطيع جزائية، عقوبات على تنطوي اليت اجلرائم خصت فقد ،الطابع قانون

 يف باختصار أو كليا القضائي القرار بنشر تأمر أن املختصة القضائية اجلهات
 احملكوم نفقة على وذلك حتددها، اليت األماكن يف وبتعليقه تعينها اليت اجلرائد

  .عليه
 بتهمة دانتهإ متت نم كذلكو احلكم وتعليق نشر على كذلك نصت كما 
 سالبة تكميلية عقوبات فكلها التجاري النشاط ممارسة من باملنع الضرييب الغش

  .للحقوق
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جند أن  اجلبائية القانونية النصوص من ذكره سبق ما خالل من عليهو 
 احلكم ويكون العود، حالة يف املهنة ممارسة من املنع تتضمن التكميلية العقوبات

 مدة حتدد مل سابقا املذكورة املواد ولكن املؤسسة غلق إىل ويصل إجباريا فيها
  .)1(النهائي املنع على تنص ولكنها التكميلية اتلعقوبل معينه

 
 

 هذه ختتلفو واملصادرة، اجلبائية الغرامة يف اجلبائية العقوبات تتحدد 
 فرض على مجيعها تتفق ولكنها ومقدارا مضمونا ألخر نص من العقوبات
، وملعرفة أي من العقوبتني أخطر، سنقوم بدراسة الغرامة اجلبائيــة الغرامات

  ).الفقرة الثانية ( ، مث نتطرق للمصادرة يف )الفقرة األوىل ( يف 
 

 

 اجلبائية، للغرامة القانونية الطبيعة معرفة وجب ،ةالعقوب هذه إىل التطرق قبل
ن ألفقهيا،  اخالف رتاثأ قدو املالية اجلزاءات صور من ةصور على إعتبار أا

 اجتاه لكل وفقا قانونية نتائج عليه يترتب املايل اجلزاء هلذا القانونية حتديد الطبيعة
  .فقهي
 املقررة الغرامة إىل باإلضافة عليه املنصوص التعويض أن )2(اجتاه يرى 

 وليس املدين التعويض من نوع عن ةعبار واجلمركية الضريبية  اجلرائم يف كعقوبة
 أن حني يف الضرائب مصلحة إىل يؤول أنه ذلك يف وحجتهم ،نسبية غرامة
  .الدولة خزانة إىل تضاف الغرامة

                                                        
  .319 ص  ،السابق املرجع  : )السبيت( فارسـ  )1(
  .811 ص  ،السابق املرجع: ) رمسيس( نامـ  )2(
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 الغرامة ألن ،إداري هو جزاء التعويض يأ الغرامة أن رأي يرىبينما هناك  
 العامة اإلدارة سري حسن ضمان إىل دف داريةاإل اجلزاءات من تعد التعويضية

 تبعيته أن كما ،املايل خطورة اجلزاء هيمة هات عتباراال قضائية جهة به وتنطق
 واحلكم الضريبية هي اخلصم اإلدارة تكون أن من فضلأ يكون اجلنائي للجزاء

  .)1(معا
 التكييف يف ،خالصة جنائية عقوبة هي الغرامة نإجتاه آخر أ ويرى  
  .)2(آثار من عليه يترتب فيما القانوين
 على تنطوي عقوبة خمتلطة أي عقوبة هي الغرامة أن )3(هناك من يعتربو  
 ةفكر حيث أن نةياخلز  يلحق الذي الضرر متاما تقابل ال لكوا التعويض، عنصر

 التعويض، معىن إىل ذاته الوقت يف أا دف إال الغرامة يف األصل هي العقاب
 ذات بأا وصفها يربر ما الغرامة هذه يف خمتلفني والتعويض العقاب يبدو ولذا

    .خمتلفة طبيعة
  تتعلق واليت )4(183 املادة من خالل املباشرة الضرائب قانون إىل بالرجوع

 القانون نفس من )5(194/01 املادة نصاحملدد هلا بوالعقوبة  بالوجود بالتصريح
 جبائية غرامة دفعأن ي بالوجود تصرحيا يقدم ال الذي بالضريبة املكلف تلزم

، وهذا دون املساس بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا دج 30.000 ـب حمددة
  .القانون

                                                        (1 (ـ   WALINE ( M)  :  Nature Juridique des Pénalités Fiscales, Revue sc, leg 1949 , P 14. 

  . 207 ص  ،السابق املرجع  : )عوض حممد( عوضـ  )2(
  .161 ص  ،السابق املرجع  : )حممودحممود ( مصطفىـ  )3(
  . 26/12/2006املؤرخ يف  06/24املعدلة بالقانون ـ  )4(
املؤرخ يف  18/18، واملتممة بالقانون رقم  31/12/1998املؤرخ يف  98/12املعدلة بالقانون  ـ )5(

  . 30/12/2018بتاريخ  79ر، العدد .، ج2019املتضمن لقانون املالية  27/12/2018
من مبلغ كل  %50حيث أضاف املشرع الفقرة الرابعة اليت تعاقب بغرامة جبائية قدرها                      

  .من نفس القانون  224، 176عملية مصرح ا بنص املادتني 
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 التصريح يقدم مل الذي بالضريبة املكلف على تلقائيا الضريبة وتفرض 
 أو الدخل على الضريبةإذا كان األمر يتعلق ب ،كل حالة حسب السنوي،

  .)1( %25 ةبنسبعليه  املفروض املبلغ ويضاعف الشركات أرباح على الضريبةب
 322 املادة يف احملددة الشروط ضمن %20 وأ 10% إىل الزيادة هذه ختفض 

 تطبيق شيء ال عبارة حتمل اليت املتأخر للتصرحيات يداعاإل على حيث يترتب
  :التالية الغرامات

  .واحدا شهرا مدة التأخري تكون عندما دج  2500
  .شهرين عن ويقل واحدا شهرا التأخر زاويتج عندما دج  5000

  .شهرين التأخر زاويتج عندما دج 10000
 إىل اإلشارة تتضمن تصرحيات بتقدمي ملزم بالضريبة مكلف يصرح عندما 

 رحبا أو دخال يبني أو الضريبة، وعاء لتحديد  تعتمد اليت العناصرأو  األسس
  .نسبة أقل ا أو منها متلص اليت احلقوق مبلغ على يضاف ،صحيح غري أو ناقصا

 .يهاويس أو دج 50.000 عن يقل منها املتملص احلقوق إذا كان مبلغ 10%
دج ويقل عن مبلغ  50.000يفوق  منها املتملص احلقوق إذا كان مبلغ 15%

  .يهاويس أودج  200.000
 وعند .)2(دج 200000 يفوق منها املتملص احلقوق مبلغ كان ذاإ 25%

موافقة لنسبة اإلخفاء املتبعة من طرف  زيادة تطبق الغش بأعمال القيام لةاوحم
  .املكلف بالضريبة

 .وعند القيام بأعمال تدليسية، تطبق زيادة موافقة لنسبة اإلخفاء

                                                        
، 26/12/2012، املؤرخ يف 12/12بالقانون رقم  واملعدلة املباشرة الضرائب قانون من 192 املادة أنظرـ  )1(

  . 2013املتضمن قانون املالية لسنة 
  .2012، املتضمن قانون املالية لسنة 28/12/2011املؤرخ يف  11/16واملعدلة بالقانون رقم  193/01 املادة نظرأـ  )2(
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، وعندما اليدفع أي حق، حتدد %50الميكن أن تقل هذه الزيادة عن  
   .)1(%100النسبة بـ 

 من ، فتحدد عقوبة الغرامة اجلبائيةاملباشرة الضرائب قانون من 304 املادة أما
 يتعذر حبيث كانت طريقة بأي يتصرف شخص دج كل 30.000 إىل 10.000

   .مبهامهم القيام الضرائب تشريع خمالفات ملعاينة املؤهلني األعوان على
 احملل أن املعاينة خالل التأكد يتم عندما دج 50.000 ب الغرامة هذه وحتدد

 جراءإ حالة ويف ،الرقابة جراءإ من اجلبائية املصاحل منع إىل دف ألسباب مغلق
 يف املشاركة على ويعاقب ،مرات بثالث الغرامة مبلغ يضاعف ،متتاليتني معاينتني

 عمالأ وكيل قبل من صحتها، عدم يثبت معلومات أو وثائق استعمالأو  عدادإ
 مسك يف مهمتها تتمثل شركه أو شخص كل قبل من عم أ وبصفة خبري أو

 جبائية بغرامة زبائن لعدة مسكها على املساعدة يف أو احلسابية السجالت
  .)2(قدرها

  .هعلي املنبثقة ىلواأل املخالفة عن دج 1000
  .الثانية املخالفةعن  دج 2000
 عن الغرامة مبلغ إىل دج 1000 بإضافة وهذا الثالثة عن املخالفة دج  3000

 لدى املخالفات ارتكبت فيما التمييز ذلك يستوجب أن دون ،جديدة خمالفة كل
  .بالتزامن أو بالتعاقب إما مكلفني عدة لدى أو بالضريبة  مكلف واحد

 منه 523 املادة نص سيما )3(املباشرة غري الضرائب قانون إىل وبالرجوع 
 غري بالضرائب املتعلقة والتنظيمية القانونية لألحكام املخالفات علىواليت تعاقب 

 بالعقوبات خاللاإل دون دج 25.000 إىل دج 5000 من جبائية بغرامة املباشرة
                                                        

  .2012، املتضمن قانون املالية لسنة 28/12/2011املؤرخ يف  11/16واملعدلة بالقانون رقم  193/02أنظر املادة ـ  )1(
  .من قانون الضرائب املباشرة  306/01أنظر املادة ـ  )2(
، املؤرخ يف 02/11معدلة بالقانون رقم  523قوبات الثابتة والعقوبات النسبية، واملادة فقد ميز بني العـ  )3(

24/12/2002 .  
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 وحق ضمان للمسحوق بالنسبة ال سيما العام، القانون يف عليها املنصوص
   .)1(املعادن الثمينة

 ةبغرام احلقوق من التملص حالة يف فتعاقب القانون نفس من 524 املادة أما
 حمل حتصيله كان الذي الرسم أو املسددة غري الضريبة ملبلغ يةاومس جبائية

 مبلغ الغرامة يقل أن دون ،تنظيمي أو قانوين جراءإ مراعاة عدم نتيجة ـةشبه
 تقل ال أن على الغش موضوع احلقوق بضعف الغرامة وحتدد، دج  25.000 نع

   .)2(دج 50.000 عن
منه  114فقد جاءت املادة  األعمالقانون الرسم على رقم بالرجوع إىل 

النصوص التنظيمية التطبيقية  أوعلى معاقبة كل املخالفات لألحكام القانونية 
و  500ح مبلغها ما بني اوبغرامة جبائية يتر ،املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة

 إىل 1000 ـدج ويف حالة استعمال طرق تدليسية حيدد مبلغ هذه الغرامة ب 2500
تطبيق  .)3(60دج وعند عدم وضع لوحات اهلوية املنصوص عليها يف املادة  5000

وكل املخالفات لاللتزامات املنصوص  ،دج 1000 ـغرامة جبائية حيدد مبلغها ب
 ،األعمالتطبق عليها مصلحة الرسوم على رقم  ،أعاله )4(61عليها يف املادة 
  .دج 5000دج و  1000ح مبلغها بني اوغرامة جبائية يتر

                                                        
  .تعترب  عقوبات ثابتةـ  )1(
، اجلريدة 30/12/2014الصادر يف  14/10معدلة بالقانون رقم  524واملادة  .ةنسبي عقوبات تعتربـ  )2(

املتعلق  2015، املتضمن لقانون املالية لسنة 31/12/2014، الصادرة بتاريخ 78الرمسية، عدد 
  . بقانون الضرائب غري املباشرة

على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين يقومون بأعمال "  :من قانون رقم األعمال تنص  60املادة ـ  )3(
خاضعة للرسم على القيمة املضافة، أن يضعوا بصفة جلية عند مدخل املبىن الذين ميارسون 
 فيه نشاطا رئيسيا أو جزئيا لوحة حتمل امسهم ولقبهم أو عنوان املؤسسة وطبيعة نشاطهم ما

  ". مل يتوفروا على وسائل تعريف أخرى مثل الالفتات
جيب على األشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغاال عقارية "  :من نفس القانون تنص 61املادة ـ  )4(

تربر امسهم ولقبهم،  عنوان الشركة أو املقاول ،  طول مدة النشاط هشهاريإوضع  لوحات 
  .طبيعة األشغال 
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بعد عملية التحقيق أن  واليت بينت أنهمن نفس القانون  )1(116أما املادة 
إذا طبق اخلصم  أوغري كاف  ،السنوي املصرح به من طرف املدين األعمالرقم 

  : مبلغ الرسوم املتملص منها النسب اآلتية إىليف غري حمله يضاف 
 أوإذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها اموعة يف السنة املالية أقل  10%

  .دج 50.000ي مبلغ اويس
ن مبلغ ــإذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها يف السنة املالية يزيد ع 15%
  .يهاويس أودج  50.000
ن مبلغ ــإذا كان مبلغ  الرسوم املتملص منها يف السنة املالية يزيد ع 25%

  .دج 200.000
على جممل  %100ويف حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة بنسبة 

  .احلقوق
إىل دج  1000من نفس القانون فعاقبت بغرامة جبائية بني  122أما املادة 

ينة املخالفات املتعلقة بالتشريع دج كل من جيعل األعوان املؤهلني ملعا 10.000
  .)2(يف وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم ،اجلبائي

لة اوحم أومنه إن كل غش  33قانون الطابع فقد نصت املادة  وبالرجوع إىل
تعريض  أونتيجتها الغش  أورة تكون غايتها اوللغش وبصفة عامة كل من

  .)3(04الضريبية للشبهة، يتم عن طريق استعمال اآلالت املشار إليها يف املادة 

                                                        
  . 30/12/2008املؤرخ يف  08/21املنصوص عليها بالقانون رقم ـ  )1(
من قانون الضرائب املباشرة، ولكن الغرامة اجلبائية  304نالحظ أن نفس الفعل نصت عليه املادة ـ  )2(

  .دج  30.000دج إىل  10.000ختتلف، واملقدرة من 
يلزم على املدنيني بالرسم اخلاضعني لنظام الربح احلقيقي من جمال :" من نفس القانون تنص 04املادة ـ  )3(

الضرائب املباشرة يف خمتلف احلاالت حيث يكون دفع رسم  الطابع مثبتا عن طريق وضع 
اجلداول بتعويضها درجت يف أو العالمات بدفع الرسوم مثال أو الطوابع املميزة أالطوابع 

  ". ن وافقت عليهاأدارة اجلبائية اصة سبق لإلبعالمات مطبوعة بواسطة آالت خ
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يعاقب عليه بالعقوبات املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل بالنسبة 
لكل ضريبة متملص منها، غري أنه يف حالة استعمال آلة بدون ترخيص من 

  .دج  10.000ن ن الغرامة ال ميكن أن تكون أقل مإف اإلدارة
ائية يف حالة باليت ختص العقوبات اجل )1(من قانون الطابع 35/02أما املادة 

ي دائما مخس مرات هذه اوالتملص من الرسوم، تكون الغرامة املترتبة تس
  .دج 2000الرسوم دون أن تقل عن 

بأي طريقة  ،كل من جيعل على أنهمن نفس القانون ذكرت  37أما املادة 
كانت األعوان املؤهلني ملعاينة املخالفات لتشريع الضرائب يف حالة منعهم من 

  . )2(دج 100.000 إىل 10.000ح من اوالقيام مبهامهم يعاقب بغرامة جبائية تتر
ام ــكل خمالفة ألحك تعاقب علىمن نفس القانون واليت  90أما املادة 

 إىل 500ح من اول بغرامة تتراووغري القابلة للتد ،لاوراق القابلة للتدوطابع األ
  .دج 5000

من نفس القانون جعلت تطبيق الغرامة املنصوص عليها يف  91أما املادة 
ل واملظهر األ أواملستفيد  أوالقابل  أوأعاله ، بالتضامن على املكتتب  90املادة 

يف حالة خمالفة  غري املؤشر عليها من أجل الطابع وذلك أوللورقة غري املدموغة 
  .86،  85،  81،  77أحكام املواد 

من نفس القانون فقد جاءت على أن كل خمالفة ألحكام  106أما املادة 
  : من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة 101، 100، 19املواد 

 .يهاويس أودج  50.000إذا كان مبلغ الرسوم املتملص يقل عن  %10نسبة 

                                                        
  .23/12/1999، املؤرخ يف 99/11املعدلة بالقانون رقم ـ  )1(
فإن الغرامة اجلبائية هي من انون الرسم على رقم األعمال، من ق 122وهذا خالفا ملا جاءت به املادة ـ  )2(

من قانون الضرائب املباشرة واليت تسلط  304دج فقط، واملادة  10.000 إىلدج  1000
  .دج  30.000دج إىل  10.000العقوبة من 
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إذا كان مبلغ الرسم املتملص منها عن كل سنة مالية يزيد عن  %15نسبة 
 .يهاويس أودج  200.000دج ويقل عن  50.000

 .دج 200.000إذا مبلغ الرسوم املتملص منها يزيد عن  %25نسبة 
عن كل  %100ويف حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة تطبق بنسبة 

إيرادات  أوإيصاالت  أوحمررات  أوتستحق هذه الغرامة عن كل عقود  .احلقوق
  .عن كل عملية مل يسدد منها رسم الطابع

من  18كذلك نصت املادة  .دج 500إن احلد األدىن لتطبيق هذه الغرامة هو 
  .دج 5000 ودج  500ح بني اونه تفرض غرامة تترأالطابع على  نقانو

 . يرتكبها اخلواص )1(11على كل خمالفة ألحكام املادة 
 . )2(أعاله  13 ، 12على كل عقد عريف خمالف ألحكام املادتني 

  . )3(15 على خمالفة أحكام املادة
ويف مجيع  احلاالت املذكورة أعاله، يقوم املخالفون فضال عن ذلك بدفع 
رسوم الطابع تثبت مبحضر كل خمالفة للمواد املذكورة أعاله اليت يرتكبها 

  .املوظفون العموميون
على كل شخص  واليت جتعلمن قانون التسجيل  49املادة وبالرجوع إىل 

عمل على  أوعلم بالوفاة سواء كان املؤجر أم أحد املؤجرين، قام بفتح اخلزنة 
تترتب عليه شخصيا رسوم نقل  ،أعاله 48فتحها من دون مراعاة شروط املادة 

                                                        
  " . ن تغطى بكتابةأال جيوز أن تكون عالمة الطابع مشبوهة أو "  : من نفس القانون تنص 11املادة ـ  )1(
ز استعماله من أجل حترير أي عقد ال جيوإن الورق املدموغ الذي سبق استعماله "  :تنص  12املادة ـ  )2(

  " . العقد األول لعقد آخر ولو مل ينته
ن تسلم صورة عنهما نفس الورقة أوى اآلخر وال لال ميكن أن يعد عقدان الواحد ن"  :تنص 13املادة ـ       

  .املدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام خمالف
املوثقون واملستكتبون جيب أن املصاريف اليت يعدها كتاب الضبط وإن كشوف : "  تنص 15املادة ـ  )3(

 إىلرسوم املدفوعة الفيها بصفة متميزة يف عمود خاص وبصفة لكل مصروف مبلغ  يبني
  ." اخلزينة
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 أوالسندات  أوغ والعقوبات املستحقة بسبب املبال ،امللكية عن طريق الوفاة
األشياء املوجودة يف اخلزنة ماعدا رجوعه على املكلف بالضريبة فيما خيص هذه 

ح اوويكون فضال عن ذلك خاضعا لغرامة تتر ،الرسوم والعقوبات عند االقتضاء
  .دج10.000 إىل 1000من 

ىل أنه فيما خيص إ واليت تشريالفقرة الثانية من نفس القانون  120أما املادة 
العقوبات اجلبائية يف حالة الرسوم املتملص منها، فإن الغرامة املطبقة تكون دائما 

  .دج  5000ربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن اوية ألمس
عاقب بغرامة تاليت  ةاجلبائي اإلجراءاتمن قانون  62املادة وبالرجوع إىل 

كة ترفض منح شر أودج، كل شخص  50.000و  5000ح ما بني اوجبائية تتر
 45حق االطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق املنصوص عليها يف املواد من 

تقوم بإتالف هذه  أوأعاله اليت يتعني عليها تقدميها وفقا للتشريع ،  61 إىل
  .الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها

شرع اجلبائي مل يف األخري نالحظ خالل دراستنا للغرامة اجلبائية، جند أن امل
يعط تعريفا دقيقا هلا ضمن القوانني الضريبية املختلفة، وكذلك قانون اإلجراءات 

  .اجلبائية
وكذلك مل حتدد بدقة اجلهة اليت تنطق وتطبق الغرامات اجلبائية، وخاصة 

  .منها املخالفات اليت التتضمن متابعات جزائية
فنجدها ختتلف من قانون ضرييب أما فيما خيص حتديد قيمة الغرامة اجلبائية 

  .آلخر وكذلك لفعل آلخر
ويف بعض األحيان جندها ختتلف لنفس الفعل أو اجلرم، ومثال ذلك تصرف 
منع األعوان املؤهلني ملعاينة خمالفات لتشريع الضرائب يف حالة منعهـــم 

دج إىل  10.000للقيام مبهامهم، فالعقوبة املسلطة هي غرامة جبائية مقدرة من 
من قانون الضرائب املباشرة، والغرامة اجلبائية  304دج، حسب املادة  30.000
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من قانون الطابع،  37دج حسب املادة  100.000دج إىل  10.000مقدرة من 
من  122دج حسب املادة  10.000دج إىل  1000والغرامة اجلبائية مقدرة من 

  .قانون الرسم على رقم األعمال 
  . اجلبائية املسلطة ختتلف من قانون ضرييب إىل آخرأي اجلرم نفسه، والغرامة 

 

LA CONFISCATION  

عرا نزع ملكية مال جربا بغري مقابل، )1(بعض الفقهاء فاملصادرة بأ
  .ملك الدولة إىلوإضافته 

ويعرفها كذلك . الدولة إىلأكثر  أوبأا نقل ملكية مال،  )2(ويعرفها آخر 
 أوإجراء القصد منه متليك الدولة مبوجب حكم قضائي كل : "  بأا )3(البعض

املضرور استثناء مبوجب ذلك  أومتليكها أصال  أوبعض أموال احملكوم عليه 
  . ال مضبوطة ذات صلة باجلرمية قهرا عن صاحبها بغري مقابلااحلكم أمو

ادرة ـــاملصادرة عامة مبصون تكعامة وخاصة، : واملصادرة نوعان
م ــنسبة كبرية منها وقد حضرت معظ أو ،أموال احملكوم عليه بأكملها

 مصادرة وجوبية نينوع إىلاملصادرة اخلاصة تنقسم و )4(املصادرة العامة عالشرائ
ن ــم 30وقد نظم أحكامها املشرع املصري باملادة ، )5(ومصادرة جوازية

من قانون العقوبات  131نصت عليها املادة كما  ،قانون العقوبات املصري
  . الفرنسي اجلديد

                                                        
  .614ص  ،املرجع السابق   ،شرح قانون العقوبات القسم العام  : )حممود  حممود ( مصطفىـ  )1(
  .667ص  ،املرجع السابق   : )جنيبحممود ( حسنـ  )2(
  .69ص  ،1997دار النهضة العربية   ،نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي املقارن : )فاضلعلي ( حسنـ  )3(

(4 (ـ   SOYER ( J. C ) :  Droit Pénal et Procédure Pénale, 18eme  édition, L.G.D.J, 2004,      
N° 348,   P 158. 

(5 (ـ   PRADL ( J  ) :  Op Cit, N° 611,  P 644   .   
           BOUZAT  (P)   et  PINATEL ( J ) : Op Cit, N° 582,  P 598. 
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 اعتربتواليت  ،اجلزائري من قانون العقوبات 15املادة  إىلوبالرجوع 
ما يعادل  أو ،جمموعة أموال معينة أوالدولة ملال  إىلاملصادرة هي األيلولة النهائية 

  .)1(قيمتها عند االقتضاء
  : للمصادرةغري أنه ال يكون قابال 

ىل وحمل السكن الالزم إليواء الزوج واألصول والفروع من الدرجة األ
إذا كانوا يشغلونه فعال عند معاينة اجلرمية، وعلى شرط أن ال  ،للمحكوم عليه

 .يكون هذا احملل مكتسبا عن طريق غري مشروع
 اإلجراءاتمن قانون  13 إىل 1من الفقرة  636األموال املذكورة يف املادة 

  .واإلدارية املدنية
ال جيوز احلجز على األجور واملرتبات، ومعاشات التقاعد أو العجز 

 . )2(اجلسماين، إال يف احلدود اليت يسمح ا القانون
ذلك قانون العقوبات يف إطار العقوبات التكميلية من خالل كل واوقد تن

  .املصادرة اجلزئية لألموال )5(الفقرة  9املادة 
ففي حالة اإلدانة الرتكاب جناية، تأمر احملكمة مبصادرة األشياء اليت 

منها، وكذلك  تاليت حتصل أوكانت ستستعمل يف تنفيذ اجلرمية  أوستعملت أ
ة مرتكب اجلرمية، مع مراعاة أستعملت ملكافأاليت  ،املنافع األخرى أواهليبات 

  .حقوق الغري حسن النية
مر مبصادرة األشياء املذكورة يف ؤي ،فةخمال أورتكاب جنحة إويف حالة 

إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك  ،الفقرة السابقة وجوبا
                                                        

والقضاء مبا خيالف هذا  ،ال تكون مصادرة األشياء احملجوزة يف مادة اجلنح واملخالفات إال بنص صريحـ  )1(
الة ،  83687ملف رقم  ،1991/ 04/ 12م بتاريخ . ج.  غ ،املبدأ يعد خرقا للقانون

  .173ص  1993/2القضائية 
املؤرخ يف  08/09من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املعدلة بالقانون رقم  639نصت عليها املادة ـ  )2(

25/02/2008 .  
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، واألشياء هي اليت استعملت يف تنفيذ )1(مع مراعاة حقوق الغري حسن النية
  .اجلرمية 

 أواستعماهلا  أوكذلك يتعني األمر مبصادرة األشياء اليت تشكل صناعتها 
 أوبيعها جرمية، وكذا األشياء اليت تعد يف نظر القانون  أوحيازا  أومحلها 

  .مضرة أوالتنظيم خطرية 
ويف هذه احلالة تطبق املصادرة كتدبري أمن، مهما يكون احلكم الصادر يف 

   .)2(الدعوى العمومية
:"  من قانون العقوبات واليت تنص على ما يلي 213أما فيما خيص املادة 

يف اجلرائم احملددة يف هذا  25حلكم باملصادرة املنصوص عليها يف املادة جيب ا
  ".القسم

قد ألغاها  أن املشرع من قانون العقوبات جند 25املادة  إىلولكن بالرجوع 
واليت كانت تنص على مصادرة  ،20/12/2006بتاريخ  06/23بالقانون رقم 

 أومحلها  أواستعماهلا  أواألشياء املضبوطة كتدابري األمن إذا كانت صناعتها 
ومع ذلك جيوز األمر بردها لصاحل الغري حسن  ،بيعها يعترب جرمية أوحيازا 

  .النية
  . )3(من قانون العقوبات 16ردته حرفيا املادة أوهذا النص قد أن مع العلم 
من قانون العقوبات  213املشرع اجلزائي تصحيح املادة  ب علىوهلذا جي

  .هذا القانون منالسارية املفعول  16امللغاة باملادة  25واستبدال املادة 

                                                        
املؤرخ يف  06/23، املعدلة بالقانون رقم من قانون العقوبات 1مكرر  15نصت عليها املادة ـ  )1(

20/12/2006  
  .من قانون العقوبات 16نصت عليها املادة ـ  )2(
  .، املعدل واملتمم لقانون العقوبات12/2006/ 20الصادر يف  06/23بالقانون رقم املعدلة ـ  )3(
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أما فيما خيص القوانني اجلبائية فنجد أن قانون الضرائب غري املباشرة هو 
من خالل الفصل الرابع  ،الوحيد الذي انفرد بالنص على عقوبة املصادرة

  .املصادرة ـثالثا  ـاملنازعات القمعية الفرع الثالث العقوبات اجلبائية 
من هذا القانون بأن املخالفات اليت يتم قمعها ضمن  525حيث نصت املادة 

أعاله، تؤدي يف مجيع احلاالت  524و  523الشروط املنصوص عليها يف املادتني 
لتزوير احملددة يف املقطع أدناه، وتصدر أيضا مصادرة األشياء ووسائل ا إىل

اليت تكون  أوأجزاء األجهزة املخصصة للتقطري وغري املدموغة  أواألجهزة 
  .)1(من هذا القانون 66، 64حيازا غري شرعية طبقا ألحكام املادتني 

ليس فقط األشياء اخلاصة بالتزوير ولكن  ،وتعترب كأشياء ووسائل للتزوير
اين غري املصرح ا واملستعملة يف وعية واآلليات واألوكذلك األجهزة واأل

الوسائل األخرى املستعملة يف  أووكذلك العربات  ،احليازة أوكميات الصنع 
  . نقل األشياء احملجوزة

  .)2(يةوعليه فاملصادرة كتدبري أمن ختتلف عن املصادرة كعقوبة تكميل
حيكم ا ولو مل تكن هناك أية عقوبة أصلية  ،إن املصادرة كتدبري وقائي

يف حني ال ميكن احلكم ا كعقوبة تكميلية إذا  ،برباءة املتهمقضي وذلك إذا 
 .ال بعقوبة أصليةأوقضت احملكمة 

يف حني أا عقوبة  ،خيار فيها للمحكمة إا كتدبري وقائي وجوبية ال
 .إال إذا نص القانون صراحة على أا وجوبية ،تكميلية جوازية حبسب األصل

أما كتدبري  ،إا كعقوبة تكميلية ينبغي أن ال ختل حبقوق الغري حسن النية
ولو مل تكن األشياء املضبوطة ملك  ،فيجب احلكم ا يف مجيع األحوال ،وقائي

  .املتهم ولو كانت حمل نزاع يف ملكيتها بني املتهم والغري
                                                        

  .جتاه إدارة الضرائبامن هذا القانون تتعلق بواجبات حائزي األجهزة   66 ، 64املادة ـ  )1(
  . 340 ص ،املرجع السابق : )السبيت(فارس ـ  )2(
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)( 

ح بني سلب احلرية اوتتر ،قرر املشرع للجرائم الضريبية عقوبات جنائية
إيالم اجلاين لتهربه من  إىلوبني الغرامة املالية، وإذا كانت هذه العقوبات دف 

أداء الضريبة املستحقة عليه، إال أنه يف املقابل ال يوجد فائدة مباشرة تعود على 
فاالكتفاء ذه العقوبات ال ينفي أن  ،الدولة من جراء هذه العقوبات اجلنائية

على املكلف  اررت بضياع مبلغ الضريبة الذي كان مستحقالدولة قد تض
بالضريبة ورغبة من املشرع يف تفويت غرض املكلف بالتهرب من أداء الضريبة 
ومتكني الدولة من حتصيل الضرائب اليت رب من أدائها ، فإنه ال يكتفي 

لك تعويض الدولة عن األضرار اليت أصابتها وذ إىلباجلزاءات اجلنائية، بل عمد 
  . بتقرير غرامة تعويضية كما ألزمه من ناحية أخرى بأداء املبالغ املستحقة عليه

وبالتايل فقد أقر املشرع اجلبائي من أجل ردع اجلرائم الضريبية جزاءات غري 
ىل وعقوبات مهنية ندرسها وهلا يف الفقرة األاوجنائية وهي عقوبات ديدية نتن

  .يف الفقرة الثانية
 

 

 أوجاءت هذه العقوبات يف النصوص الضريبية باسم التلجئة املالية  لقد
الضريبة للضغط على املكلف  اإلدارةوهي آلية تستخدمها  ،مقابل التأخري

وهي عبارة عن قيمة مالية حددها املشرع عن كل  ،بالضريبة يف تنفيذ التزاماته
اليت تعترب   )1(63املادة  إىلالرجوع ب، حيث يوم تأخري عن أداء االلتزام الضرييب

شركة ترفض منح حق االطالع على الدفاتر واملستندات  أوأن كل شخص 
كحد أدىن، عن كل يوم  ،دج 100والوثائق يترتب عليها تطبيق تلجئة قدرها 

                                                        
  .اجلبائية  اإلجراءاتمن قانون  63املادة ـ  )1(
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وينتهي يوم وجود  ،تأخري، يبدأ سرياا من تاريخ احملضر احملرر إلثبات الرفض
تثبت أن إدارة  ،عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر املعين

  .الضرائب قد متكنت من احلصول على حق االطالع على الوثائق املعنية
 اليتدارية املختصة إقليميا رامة والتلجئة من طرف احملكمة اإلويتم النطق بالغ

ريضة يقدمها مدير الضرائب بالوالية، بت يف القضايا االستعجالية على أساس عت
  .)1(بدون مصاريف

من قانون الضرائب غري املباشرة على أن كل  538املادة كذلك حيث نصت 
تالف هذه إ أوشركة ترفض تقدمي وثائق يوجبها عليها التنظيم  أوشخص 

يترتب على هذه املخالفة تطبيق  ،الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها
دج على األقل عن كل يوم تأخري يبتدأ من تاريخ احملضر  50إكراه مايل قدره 

احملرر من أجل إثبات الرفض وينتهي يف اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من 
قد مكنت للحصول على الوثائق  اإلدارةقبل عون مؤهل يف أحد دفاتر املعين بأن 

  .)2(املقررة
من  63دج أما املادة  50خالل هذا النص نالحظ أن قيمة التلجئة هي  من
كحد أدىن . دج 100اجلبائية فقد حددت قيمة التلجئة ب  اإلجراءاتقانون 

   .واإلشكال القانوين املطروح بأي نص نطبق؟ 
من  63تطبيق املادة  إىلوتطبيقا للمبدأ القانوين اخلاص يقيد العام فنلجأ 

وبالتايل كان من  ،دج 100باجلبائية واليت حتدد قيمة التلجئة  اإلجراءاتقانون 
من قانون الضرائب غري املباشرة   538الضروري على املشرع اجلبائي إلغاء املادة 

من  123اجلبائية كما فعل من خالل املادتني  اإلجراءاتوإحالتها على قانون 
                                                        

من قانون الطابع نصتا على  40من قانون الرسم على رقم األعمال واملادة  123مع العلم أن املادتني ـ  )1(
واملتضمن لقانون املالية لسنة . 12/2001/ 22الصادر يف  01/21لغيتا بالقانون أنفس الشيء و

  . )املشرع أحسن التصرف لتفادي التكرار (  ، واملتعلق بقانون اإلجراءات اجلبائية2002
، اجلبائية ولكن االختالف يف قيمة التلجئة املالية اإلجراءاتمن قانون  63نفس النص جاءت به املادة ـ  )2(

  .دج 100واملقدرة بـ 
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، وأحيلتا لغيتاأبع اللتان من قانون الطا 40واملادة  األعمالقانون الرسم على رقم 
  .إىل قانون اإلجراءات اجلبائية

 
 

إضافية،  على عقوبات تكميلية )1(لعقوباتامن قانون  09املادة  لقد نصت
قصاء من اإلغالق املؤسسة وإو نشاط أواملنع املؤقت من ممارسة مهنة من بينها 

  .الصفقات العمومية
 بعضالضريبية  اإلجراءاتخمتلف القوانني اجلبائية وقانون هذا وتناولت 

  :، وعلى هذا األساس سنتطرق هلذه العقوبات فيما يلي العقوبات املهنية
بعد استنفاذ كل :  الغلق املؤقت ملقر نشاط املكلف بالضريبة: الأو

نذارات إرسال اإلمن طرف إدارة الضرائب و ،)2(جراءات التحصيلإالت واواحمل
 إىلتلجأ إدارة الضرائب  ،ىل املكلف بالضريبة املدينإمن طرف قابض الضرائب 
واهلدف من وراء هذا الغلق هو إجبار املكلف  ،الغلق املؤقت للمحل املهين

  .بالضريبة على تسديد ديونه اجتاه اخلزينة العمومية
ى ويتخذ قرار الغلق املؤقت من طرف املدير املكلف باملؤسسات الكرب 

اء على تقرير يقدم من طرف نواملدير الوالئي، كل حسب جمال اختصاصه، ب
  .)3(أشهر 6ز مدة الغلق اون تتجأوال ميكن  ،احملاسب املتابع

                                                        
ممارسة احلقوق املدنية، حتديد اإلقامة، املنع من احلجز القانوين، احلرمان من : العقوبات التكميلية هي ـ  )1(

اإلقامة، املصادرة اجلزائية لألموال، املنع املؤقتة من ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املؤسسة ، 
  .إخل ... اإلقصاء من الصفقات العمومية 

خالل من نذارات اجلداول واإل :األول، حتت عنوان  الباب ،الرابع إجراءات التحصيل جاءت يف اجلزءـ  )2(
  .اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  145  إىل 143املواد من 

الصادر يف  05/16اجلبائية واملستحدثة بالقانون رقم  اإلجراءاتمن قانون  146نصت عليه املادة ـ  )3(
، الصادرة بتاريخ 85، اجلريدة الرمسية، عدد 2006املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/2005
31/12/2005.  
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  .احملضر القضائي أوويبلغ قرار الغلق من طرف عون املتابعة املوكل قانونا 
يتحرر املكلف  وإذا مل ،أيام ابتداء من تاريخ التبليغ 10مهلة  توقد أعطي

وافق يب سجال لالستحقاقات تمل يكت أو ،يـبالضريبة املعين من دينه الضريب
عليه قابض الضرائب صراحة، يقوم احملضر القضائي والعون املتابع بتنفيذ قرار 

  .الغلق
القرار  أن يطعن يف ،مكن املشرع املكلف بالضريبة املعين ،ومن جهة ثانية

رئيس احملكمة اإلدارية  إىلطة عريضة يقدمها وذلك بواس ،جل رفع اليدأمن 
ه احلال يف القضايا يكما هو عل ،املختصة إقليميا الذي يفصل يف القضية

 ولكن يبقى. استدعائها قانونا أواجلبائية  اإلدارةاالستعجالية وذلك بعد مساع 
  .)1(الطعن ال يوقف تنفيذ قرار الغلق  املؤقت دائما

يعترب املنع :  )لة النشاط للشخص الطبيعياومزمنع ( غلق املؤسسة : ثانيا
من مزاولة النشاط أو غلق املؤسسة، من العقوبات اخلطرية اليت تستعملها اإلدارة 

الفقرة الثالثة من قانون الضرائب املباشرة واملادة  306املادة الضريبية، تطبيقا لنص 
تعدد اجلرائم  أو يف حالة العود سيما ،من قانون الضرائب غري املباشرة 03/ 544

بعدة أحكام فإن احلكم الذي يقضي به ينتج عنه قانونا، املنع من  أوحبكم  ةتثبامل
حماسب ولو بصفة  أوخبري  أو ،مستشار جبائي أوممارسة مهنة وكيل أعمال 

  .)2(احملل أومستخدم وعند االقتضاء غلق املؤسسة  أومسري 
 2003/ 12/ 28املؤرخ يف  22/ 03من القانون رقم  29نصت املادة  كما

م ـاألشخاص الذين مت إدانته ععلى من )3(2004واملتضمن قانون املالية لسنة 
                                                        

لفائدة من هذا اإلجراء والذي يعد يف صاحل املكلف ا امما دام الطعن ال يوقف قرار الطعن املؤقت إذن ـ  )1(
  .بالضريبة

بدقة يف غلق املؤسسة أو احملل أي أعطى السلطة التقديرية إلدارة الضرائب  اإلجراءاتمل حيدد املشرع ـ  )2(
  .وهذا ال يكون يف صاحل املكلف بالضريبة

  .29/12/2003الصادرة بتاريخ  83اجلريدة الرمسية العدد ـ  )3(
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حسب مفهوم  ،بصفة ائية بتهمة الغش اجلبائي، من ممارسة النشاط التجاري
املتعلق بالسجل التجاري املعدل  18/08/1990املؤرخ يف   90/22القانون رقم 

  .)1(واملتمم
املتضمن  10/10/2000املؤرخ يف  2000/318ن املرسوم التنفيذي رقم أكما 

املتعلق بالسجل  18/08/1990املؤرخ يف  22/ 90من القانون رقم  32تطبيق املادة 
املتعلق  14/08/2004املؤرخ يف  04/08التجاري املعدل واملتمم بالقانون رقم 

بالشروط املطلوبة المتهان احلرفة التجارية، حيث يوضح طرق وكيفيات إخطار 
مصاحل السجل التجاري من طرف مصاحل العدالة والسلطات اإلدارية املعنية بكل 

  .تلغي صفة التاجر أوالقرارات واملعلومات اليت من شأا أن تعدل 
يقصى بشكل مؤقت  : ةقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومياإل: ثالثا

  : )2(أو ائي من املشاركة يف الصفقات العمومية املتعاملون االقتصاديون الذين
 .بائيةاجل هال يستوفون واجبام اجلبائية وشب

، ومرتكيب املخالفات اخلطرية املسجلون يف البطاقية الوطنية ملرتكيب الغش
 .والتجارة للتشريع والتنظيم يف جمال اجلباية واجلمارك 

مبوجب  :تسجيل املكلفني املتهربني من الضريبة يف بطاقية معلوماتية: رابعا
الصادرة عن وزارة املالية  )3(27/07/1997بتاريخ  127التعليمة بني الوزارات رقم 

ووزارة التجارة، يتم وضع بطاقية معلوماتية وطنية خاصة باملكلفني املتهربني 
  . اجلمركي والتجاري ،املخالفني للتشريع اجلبائي
شراف عليها وهي بإجناز هذه البطاقة واإل ،للضرائب تقوم املديرية العامة

عبارة عن بنك للمعلومات املتعلقة باملتهربني ضريبيا، حيتوي على كل من اسم 
                                                        

  .22/08/1990الصادرة بتاريخ  36اجلريدة الرمسية العدد ـ  )1(
ويضات املرفق فاملتعلق بقانون الصفقات العمومية وت 15/247من املرسوم الرئاسي رقم  75أنظر املادة ـ  )2(

  .20/09/2015، املؤرخة يف 50، اجلريدة الرمسية ، العدد 2015سبتمرب  16العام، الصادر يف 
  .2006من قانون املالية التكميلي لسنة  12وأكدته املادة ـ  )3(
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ولقب وعنوان املتهربني، رقم التسجيل اجلبائي، نوع املخالفة، تارخيها، نوع 
   . العقوبة، الديون الضريبية

ميكنه طلب إلغاء تسجيله من هذه  ،يف حالة تسوية املكلف لوضعيته اجلبائية
  .البطاقية واإللغاء ال يتم إال بعد مرور سنتني من تاريخ تسوية الوضعية
واإلدارات  ،إذن هذه البطاقية تسهل عملية الرقابة من طرف إدارة الضرائب

  . األخرى ومتابعة املتهربني من أداء الضريبة
 

 

إىل الشخص الطبيعي وهو امره، ونواهيه أواألصل أن القانون اجلنائي يوجه 
نسان صاحب اإلرادة املعتربة ذات األمهية القانونية، وملا كان القانون الضرييب اإل

 أوالشخص الطبيعي والشخص املعنوي سواء كان العام  إىليوجه أحكامه 
اخلاص، وفرض عليه التزامات ضريبية، يتعني عليه االلتزام ا، وعدم خمالفة 

  .أحكامه
األموال تثبت  أوكل جمموعة من األشخاص  يعلى ه الشخصية املعنويةو

 إىلصل وتنقسم األشخاص حبسب األ، )1(القانون هلا الشخصية مبقتضى نص يف
ألشخاص املعنوية اخلاصة وا ،أشخاص معنوية عامة ختضع ألحكام القانون العام

  .)2(ختضع ألحكام القانون اخلاص
والشخص املعنوي له أمهية قانونية متميزة عن ممثليه، وله أهلية التقاضي 

 ،املسؤولية التقصريية أووحتمل املسؤولية املدنية سواء كانت املسؤولية التعاقدية 
مما يثار التساؤل خبصوص مدى حتمله للمسؤولية اجلنائية عن األفعال احملرمة اليت 

تبعه وتطبيق العقوبات اجلنائية عليه،  أوشرافه إحتت  أو ،حلسابه أوتقع بامسه 
                                                        

  .287 ص،   1990مصر  ،أصول القانون اإلداري، دار النهضة العربية  ) :حممد حممد( بدرانـ  )1(
  .العام واخلاص يوجد خالف بني فقهاء القانون العاماحلدود الفاصلة بني الشخص املعنوي ب فيما يتعلقـ  )2(
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وذلك ألن ممثل الشخص املعنوي هو الذي يتحمل املسؤولية اجلنائية اليت ترتكب 
  .)1(مل العقوبات اجلنائيةحلسابه ويتح أوباسم الشخص املعنوي 

فاملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية بصفة عامة من املشكالت القانونية 
اء ــتضارب يف أحكام القضعرفت اليت أثارت كثريا من اخلالفات الفقهية و

ومعارض لتقرير هذه  ،بني مؤيد لتقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية
واخلالف مستمر بني الفقهاء ويف أحكام القضاء  املسؤولية وال يزال اجلدل

ة ـوالتشريعات املختلفة حول مدى تقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوي
 .من عدمه

وتزداد أمهية البحث يف هذا املوضوع يف جمال اجلرائم االقتصادية ومنها 
يع اجلرائم الضريبية، وذلك نظرا الجتاه الدولة حنو حترير االقتصاد وتشج

  .املشروعات االستثمارية اليت تلعب فيها الشركات التجارية دورا هاما
ملسؤولية اجلنائية لألشخاص اؤيد يل واأل ،اجتاهني إىلنقسم الفقهاء إلقد 

والثاين يرى عدم تقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية إال بنص،  ،املعنوية
  .فأي اإلجتاهني أقرب للصواب

فقه قانون  الراجح يف الرأيي أن ير ،املؤيد للمسؤولية اجلنائيةجتاه إن اإل
هو ضرورة تقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية  ،العقوبات االقتصادي

  .)2(ضمانا إلجناح  السياسة االقتصادية
تغليب النفعية للعقاب ضرورة يرى هذا اإلجتاه ورأي آخر يؤيد  هناكو

تكفي وحدها لوقوع  ،القاعدة اجلنائية يف القانون الضرييببدعوى أن جمرد خمالفة 
ه ـنأل املعنوي معه لالعتراض على املسؤولية اجلنائية للشخص مما ال حمل ،اجلرمية

                                                        
رسالة دكتوراه  ،جرائم التهرب من الضريبة العامة على املبيعات:  )عبد املنعمحممد وديع ( عبد احلليمـ  )1(

  .287ص ،  2011 ، مصرجامعة القاهرة ،يف احلقوق كلية احلقوق
  .135ص ، املرجع السابق   : )حممودحممود ( مصطفىـ  )2(
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جيب فرض العقوبات اجلنائية على الشخص املعنوي ال جمرد  هلذاو ،هرادة لإال 
  .)1(اجلزاءات الضريبية
 بات السالبة للحرية على الشخصأن استحالة تطبيق العقو وأكد البعض

 ،إذ هناك من العقوبات ما تالئمه ،لةاءال متنع من تقرير هذه املس االعتباري
اختاذ بعض التدابري الوقائية على املشرع  يلزممما  ،املصادرة أواحلل  أوكالغرامة 

ضد الشخص املعنوي بسبب ما يأتيه من جرائم دون أن ينال ذلك كله من 
  .)2(مسؤوليته

الذي يرى عدم قيام املسؤولية اجلنائية على األشخاص  ،أما  االجتاه الثاين
اء فالراجح هو تطبيق أحكام قانون العقوبات العام بشأن انت، فبنص إالاملعنوية 

اعتبار على املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية إال إذا نص املشرع خالف ذلك 
إمنا يتوقف وقوعها على توافر اخلطأ يف و مادية أن اجلرمية الضريبية ليست جرمية

وهو ماال يصدر إال من أشخاص طبيعيني وإن ذلك ال خيل  ،حق مرتكبيها
مبسؤولية الشخص املعنوي نفسه عن رد ما مل يدفع من الضرائب باعتباره التزاما 

  . )3(اتضريبيا حب
على الشخص  )4(التدابري االحترازية تطبيق ضرورةيرى البعض بينما 

عندما يسأل القانون  السيمانوعا من املسؤولية غري املباشرة، املعنوي باعتباره 
الشخص املعنوي بالتضامن مع الشخص الطبيعي عند تنفيذ اجلزاءات اليت حيكم 

حكام العامة يف إىل األقرب أوهي  ،ا عليه من غرامة ومصاريف ومصادرة
وأن هذه التدابري االحترازية  ،ية املباشرةقانون العقوبات، وحتقيق أغراض املسؤول

وجيوز  ،حتقق للمجتمع  من الوسائل اليت حتمي ا كيانه ضد الشخص املعنوي
                                                        

  .168ص ، املرجع السابق نظرية اخلطورة اإلجرامية،   : )أمحد فتحي(سرور ـ  )1(
  .72ص ، املرجع السابق   : )البشريي( الشورجبيـ  )2(
  .169ص  ،املرجع السابق  :)أمحد فتحي(سرور ـ  )3(
  .510ص   ،املرجع السابق  : )حممودحممود ( مصطفىـ  )4(
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سناد اخلطأ إليه، وذلك ألن التدابري إاختاذها ضده حىت دون البحث عن 
  .)1(االحترازية دون توافر اخلطأ يف حالة تطبيقها على انون والقاصر

لته ءال ميكن مسا ،أن الشخص املعنوي ذاته إىلأما القضاء املصري فاجته 
مل ينص القانون على ذلك صراحة، وإمنا يسأل نيابة عنه من يرتكب  جنائيا ما

  .)2(اجلرمية من عماله والقائمني بأمره
شخاص املعنوية عن لة األءإىل مساالقضاء الفرنسي  من جهة أخرى إجته

ة تقوم مبجرد وقوع الفعل تأا جرائم مادية حب إىلتنادا اجلرائم الضريبية اس
قرر املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي سواء يف ف، أما املشرع الفرنسي )3(املادي

 ،املباشرة، وقد صدر قانون العقوبات الفرنسي واملعدل أواملسؤولية غري املباشرة 
 )4(مقررا املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية 01/03/1994 بتاريخوالذي طبق 

قاعدة  اتووسع املشرع الفرنسي املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي مع مراع
  .شرعية اجلرائم والعقوبات

ذلك نتيجة التطور االقتصادي، وزيادة بروز الشخص املعنوي يف  قد جاءو
 ،اية املصاحل االجتماعيةحلم ،تقرير عقوبات رادعة له إىلبه  ااملعامالت مما حد

السياسية واالقتصادية للدولة، وقد برزت هذه احلماية يف قوانني الغش الضرييب 
اجلرائم  إىلوكان ذلك نابعا من النظرة الفقهية، والتشريعية  ،والقوانني االقتصادية

الضريبية واالقتصادية باعتبارها جرائم مادية يضعف ركنها املعنوي، وتقوم 
 إىلرتكاب الفعل املادي، وقد استند  املشرع الفرنسي إجلنائية رد املسؤولية ا

  .)5(دعامتني يف تقرير املسؤولية
                                                        

  .519ص   ،املرجع السابق  : )جنيبحممود ( حسنـ  )1(
  . جملة التشريع والقضاء ، 1957فيفري  26استئناف  293ص  ،الرابعةاالستقالل السنة ـ  )2(
  .1927فرباير   ،نقض فرنسيـ  )3(
  .204/2004رقم  09/03/2004واملعدل بالقانون الصادر يف  07/ 121و  121/4املواد ـ  )4(
دار  ،اجلديد الفرنسياملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وفقا لقانون العقوبات  : )حممد عمر ( ساملـ  )5(

  .410ص   ،1995النهضة العربية 
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أن قرينة املسؤولية اجلنائية للمسؤولني عن الشخص املعنوي كانت تقع 
  .تبرتكإعليهم ولكن جيهلون جمرد وجود اجلرمية اليت 

من خالل اجلرائم املرتكبة  ،ن إقرار املسؤولية اجلنائية للشخص املعنويكما أ
  . وأن نفي املسؤولية عنه يبدو منافيا للعدالة ،تشكل حقيقة واقعية

التشريع االيطايل فإن املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية  إىلوإذا رجعنا 
من  قد مت إقرارهاالشخصية القانونية ب اليت تتمتعويف الشركات واجلمعيات 

  .طرف التشريع بعد مناقشات طويلة وحىت سياسية
ي ـــوإمنا ه ملأن املسؤولية اجلزائية ليست واضحة املعا واحلقيقة

 ،اجلزائية اليت ختص الشخص الطبيعي اإلجراءاتدارية واليت تتبع نفس إمسؤولية 
وكذلك االتفاقيات الدولية واليت  ،يبوروداها االحتاد األبأورغم التوصيات اليت 

 ،مدة طويلة خمتلف الدول لتبين هذه املسؤولية ذات الطابع اجلزائيمنذ تدعو 
من املرسوم  27من خالل املادة  إىل النص عليها يطايلباملشرع اإل وهذا ما أدى 

خضع للفقه املؤيد ، ويكون بذلك قد 08/06/2001الصادر يف  231 رقم التشريعي
  .)1(باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنويلالعتراف 

غري أن املشرع اجلزائري مل يسلم بقاعدة عامة تقضي باالعتراف باملسؤولية 
وكذلك  ،صراحةعليها النص ألن املسؤولية تقتضي  ،اجلنائية لألشخاص املعنوية

وبالتايل جند أن املشرع  ،حتديد العقوبات اليت توقع على الشخص املعنوي
وهذا من  ،املشرع الفرنسي الذي يعترف ذه املسؤولية ا حذواجلزائري حذ
من قانون  )2(03مكرر  18، 02مكرر  18، 01مكرر  18مكرر،  18خالل املواد 

ل مكرر العقوبات املطبقة على األشخاص والعقوبات من خالل الباب األ
                                                        (1 (ـ   CARACCIOLI ( IVO ) : la Responsabilité des Personnes  Morales en Italie, in les 

Sanctions Pénales Fiscales, S/D de Thierry Lambert  
L'Harmattan 2007,  P153. 

  . 10/11/2004الصادر يف  04/15استحدث املشرع املواد املذكورة من خالل القانون ـ  )2(
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 65و، 03مكرر  65، 2مكرر 65، 1مكرر  65مكرر،   65املعنوية، وكذلك املواد 
يف الفصل الثالث يف املتابعة اجلزائية  .)1(اجلزائية اإلجراءات، من قانون 4مكرر 

كما استحدث  ،مكرر من قانون العقوبات 51للشخص املعنوي وكذلك املادة 
  . )2(اجلزائية اإلجراءاتمكرر من قانون  6املشرع املادة 

بدأ  ،اجلاينهتمام بإرادة اإلمن املشرع اجلزائري  ةضاعفويف سياق حماولة م
الفقه مسايرة إلجتاه  ،باملسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنويةمييل إىل اإلعتراف 

 )3(شخاص بإرادة حقيقة مستقلة عن إرادة ممثليهعترف هلؤالء األالذي إاحلديث 
قانون العقوبات اجلزائري ال يوجد هناك نص صريح يعترف  إىلوبالرجوع 

 اإلجراءاتقانون من  654 إىل 646املواد من  يفباملسؤولية اجلزائية وهذا ما جاء 
توقيع العقوبات على الشخص ومن الناحية العملية قد مت إستبعاد  .اجلزائية

  .استثنائية بناء على نصوص خاصة وصرحية يف حاالتاملعنوي إال 
نظم تاليت اجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  647ومثال ذلك ما ورد يف املادة 

على وجوب  تنص ، حيثوالتجارية السوابق العدلية للشركات املدنية صحيفة
  : يف حاالت حمددة هي  حترير بطاقة عامة

  .كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة ـ
كل عقوبة جنائية يف االحوال االستثنائية اليت يصدر فيها مثلها على  ـ

  .شركة
كل مصادرة حمكوم ا  أومؤقتا  أوإغالق ولو جزئيا  أوكل اجراء أمن  ـ

  .على شركة ولو نتيجة جلزاء موقع على شخص طبيعي
                                                        

  . 10/11/2004الصادر يف  04/14استحدث املشرع املواد املذكورة من خالل القانون ـ  )1(
واليت   23/07/2015والصادر بتاريخ  /15/02مر اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمكرر من قانون  6املادة ـ  )2(

ال حترك الدعوى العمومية ضد مسريي املؤسسات العمومية واالقتصادية اليت متلك الدولة كل "  : تنص
أو تلف أو  سرقة أو االختالس إىلرأمساهلا أو ذات رأس املال املختلط عن أعمال التسيري اليت تؤدي 

  . "للمؤسسة  االجتماعية مسبقة من اهليئاتشكوى  بناء على إال ضياع أموال عمومية أو خاصة،
  .343ص ، املرجع السابق  : )السبيت(فارس ـ  )3(
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  .التسوية القضائية أوأحكام إشهار االفالس  ـ
العقوبات اجلنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية  ـ

التشريع  أورقابة النقد  أو ،عن جرائم متعلقة بقانون الشركات
خيانة  أونصب  أوجنحة سرقة  أواجلمركي وعن جناية  أوي ـالضريب
راق مزورة أواستعمال  أوتزوير  أوإصدار شيك بدون رصيد  أوأمانة 

  .غش أوابتزاز أموال  أوائتمان الدولة على تعد  أو
 أوإذا صدر حكم بعقوبة على شركة تنص من نفس القانون  648أما املادة 

  :حتريرشخص طبيعي بصفته مديرا لشركة، فيجب 
 .بطاقة خاصة بالشركة ـ
 ،ها العاملني يف تاريخ ارتكاب اجلرميةيبطاقة خاصة بكل واحد من مدير ـ

نه إذا صدرت عقوبة على أمن نفس القانون  649كما أضافت املادة 
 647ادة ـشخصية ضد مدير شركة عن إحدى اجلرائم الواردة يف امل

 :فيجب حترير 5فقرة 
 .بطاقة باسم هذا املدير ـ
 .بطاقة باسم الشركة ـ

تها القانونية يعيذكر يف البطاقة اخلاصة بالشركة امسها، مقرها الرئيسي وطب
  .)1(اجلزاء املوقع أووتاريخ اجلرمية وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة 

من خالل قراءتنا للنصوص السالفة الذكر واخلاصة بتنظيم صحيفة السوابق 
اعترف نوعا ما باملسؤولية اجلنائية للشخص العدلية للشركات جند أن املشرع قد 

مكانية إمع بات جزائية، وولكن بنصوص خاصة ومع عدم وجود عق ،املعنوي
  .اختاذ تدابري خاصة ضد األشخاص املعنوية

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 651املادة أنظر ـ  )1(                                                        
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التدابري  ) لواملطلب األ( سوف ندرس يف  لتوصيح أكثر هذه الفكرة
املسؤولية  ) الثايناملطلب ( العقابية املفروضة على الشخص املعنوي ويف 

  .التضامنية
 

 

لقد استحدث املشرع اجلزائي  العقوبات املطبقة على األشخاص املعنوية يف 
من خالل املواد  10/11/2004الصادر يف  04/15ل مكرر بالقانون رقم والباب األ

، من )1(ررـمك 18املادة و، 03مكرر 18، 02 رمكر 18، 01مكرر 18مكرر،  18
العقوبات اليت تطبق على الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات  ذكرتواليت  ق ع،

  :هيوواجلنح 
مرات احلد األقصى للغرامة املقررة  مخس إىلي من مرة واالغرامة اليت تس

 .للشخص الطبيعي يف القانون الذي يعاقب على اجلرمية
 : أكثر من العقوبات التكميلية األتية أو ةواحد

 .حل الشخص املعنوي
 .سنوات مخسز واا ملدة ال تتجهفرع من فروع أوغلق املؤسسة 

 .سنوات مخسز واقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاإل
 أواجتماعية بشكل مباشر  أوعدة أنشطة مهنية  أولة نشاط وااملنع من مز
 .سنوات مخسز واملدة ال تتج أوغري مباشر، ائيا 

 .نتج عنها أومصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية 
 .نشر وتعليق حكم االدانة

سنوات وتنصب احلراسة  5ز أوالوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتج
 .الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته أواجلرمية  إىلعلى ممارسة النشاط الذي أدى 

  .، املتعلق بقانون العقوبات20/12/2006الصادر يف  06/23مكرر صدرت بالقانون رقم  18املادة ـ  )1(                                                        
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العقوبات اليت تطبق على الشخص  )1(01مكرر  18املادة  أوردتكذلك 
  :املعنوي يف املخالفات وهي

مرات احلد األقصى للغرامة املقررة  5 إىلمرة من ي واالغرامة اليت تس
 .للشخص الطبيعي يف القانون الذي يعاقب على اجلرمية

نتج  أوكما ميكن احلكم مبصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية 
  .عنها

عندما ال ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة  )2(2مكرر 18لمادة طبقا ل
ائية زاجلنح، وقامت املسؤولية اجل أولألشخاص الطبيعيني سواء يف اجلنايات 
فإن احلد األقصى للغرامة  ،مكرر 51للشخص املعنوي طبقا ألحكام املادة 
ة للعقوبة فيما خيص الشخص املعنوي احملتسب لتطبيق النسبة القانونية املقرر

  :يكون كاآليت
  .بالسجن املؤبد أودج عندما تكون اجلناية معاقبا عليها باإلعدام  2000.000
  .دج عندما تكون اجلناية معاقبا عليها باإلعدام بالسجن املؤقت 1000.000
  .دج بالنسبة للجنحة 500.000

أكثر  أوعندما يعاقب شخص معنوي بواحدة  3مكرر 18كما ذكرت املادة 
مكرر، فإن خرق االلتزامات  18من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة 

املترتبة على هذا احلكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه باحلبس من سنة 
  .دج 500.000 إىل 100.000مخس سنوات وبغرامة من  إىل

                                                        
، من قانون العقوبات، اجلريدة 10/11/2004الصادر يف  04/15صدرت بالقانون  1مكرر 18املادة ـ  )1(

  . 10/11/2004بتاريخ الصادرة ، 71الرمسية ، عدد 
، 71، من قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية ، عدد 20/12/2006الصادر يف  06/23القانون  من 18املادة ـ  )2(

  . 10/11/2004بتاريخ 
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ولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرمية وميكن كذلك التصريح بقيام املسؤ
 )1(رمكر 51املذكورة أعاله، وذلك حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 

عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف  إىلويتعرض يف هذه احلالة 
  .مكرر 18املادة 

  : العقوبات التكميلية وهي تطرقت إىل قداملذكورة أعاله املادة  إن نفس
سبق دراستهما ( لة النشاط وااالقصاء من الصفقات العمومية واملنع من مز

 ،)لوالفرع األ (حل الشخص املعنوي ندرسه يف ، أما ) يف العقوبات املهنية
  .) الفرع الثاين( الشخص االعتباري يف  بالنسبة  وغلق املؤسسة

 
 

منع الشخص االعتباري أن من قانون العقوبات على  17املادة  ذكرتلقد 
يقتضي أن ال يستمر هذا النشاط حىت ولو كان  ،من االستمرار يف ممارسة نشاطه

، ويترتب مسريين آخرين أواعضاء جملس إدارة  أومع مديرين  أوخر إسم آحتت 
  .النيةحسن أمواله مع احملافظة على حقوق الغري  على ذلك تصفية

ة أن تقضي حبل الشركة بناء على طلب أحد موبالتايل ميكن للمحك
ويأيت  ،الشركاء نتيجة إخالل أحدهم بتنفيذ ما تعهد به قبل إبرام عقد الشركة

كأن ال يسدد أحد  ،حل الشركة نتيجة لعدم تنفيذ الشخص املعنوي اللتزاماته
كاالمتناع عن  ،الضريبية ةاإلدارالشركاء ما يف ذمته من التزامات ضريبية اجتاه 

التصريح برأس املال الشركة احلقيقي ليتسىن لإلدارة الضريبية حتديد احلقوق 
والرسوم الواجب تسديدها، وبالتايل فاحملكمة تقضي حبل الشخص االعتباري 

  .مىت تبني هلا استحالة مواصلته لنشاطه
                                                        

باستثناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، "  : مكرر تنص 51املادة ـ  )1(
يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته 

إن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال  .أو ممثلني الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك
  ." ساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف نفس األفعالمتنع م
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وهي ألن حل الشخص املعنوي حبكم قضائي تترتب عليه آثار قانونية 
اجلبائية  اإلدارةتصفية الشركة متهيدا لتقسيم مكوناا بني الشركاء مع استيفاء 

  .)1(لديوا
اجلزائية  تتطرق إىل املسؤولية فنجدها ،القوانني اجلبائية إىلوبالرجوع 

  .لألشخاص املعنوية
تشري إىل أنه وعند إرتكاب من قانون الضرائب املباشرة  303/09فاملادة 

شخص معنوي آخر تابع للقانون اخلاص، يصدر  أواملخالفة من قبل شركة 
املمثلني  أو صرفنياحلكم بعقوبات احلبس املستحقة وبالعقوبات امللحقة ضد املت

القانونيني وضد الشخص املعنوي، دون االخالل فيما خيص هذا  أوالشرعيني 
  .األخري بالغرامات اجلبائية املنصوص على تطبيقها

مسؤولية الشخص املعنوي ليست مطلقة بل حرص املشرع  إذنيالحظ 
مستبعدا يف ذلك الدولة  ،فقط اخلاصة على حصرها يف األشخاص املعنوية

العمومية  يئاتأما اهل ،دارييئات ذات الطابع اإلواجلماعات احمللية وكذلك اهل
لة ءاألخرى اخلاضعة للقانون اخلاص كاملؤسسات االقتصادية فإا تكون حمل مسا

  .)2(جزائيا يف حالة ارتكاا جرائم ضريبية
 

 

من قانون العقوبات يف الباب الثاين تدابري األمن على  )3(20لقد نصت املادة 
  :أن تدابري األمن العينية هي

 .مصادرة األموال ـ
 .إغالق املؤسسة ـ

، 1999 ،ريبـــدار الفكر الع ،الشركات التجارية يف القانون املصري املقارن : )رضوان(أبو زيد ـ  )1(                                                        
  .178ص 

  .30ص  ،املرجع السابق ، مقال الغش الضرييب : )أحسن( بوسقيعةـ  )2(
  .20/12/2006الصادر يف  06/23ملغاة بالقانون رقم  20املادة ـ  )3(
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من نفس القانون على أنه جيوز على أن  يؤمر  )1(26املادة كذلك نصت 
مؤقتا يف احلاالت والشروط املنصوص عليها يف  أوبإغالق املؤسسة ائيا 

من هذا القانون  145اجلبائية جند املادة  اإلجراءاتقانون  إىلوبالرجوع  ،القانون
ضرين احمل أواملعتمدين قانونا  اإلدارةتم املتابعات على يد أعوان تتنص على أنه 

 إىلالقضائيني، كما ميكن أن تستند عند االقتضاء فيما خيص احلجز التنفيذي 
ل من طرف وااحملضرين، وتتم املتابعات حبكم القوة التنفيذية املمنوحة للجد

التنفيذية يف الغلق املؤقت للمحل املهين  اإلجراءاتالوزير املكلف باملالية، وتتمثل 
يسبقهما وجوبا بإخطار ميكن تبليغه بعد يوم واحلجز والبيع غري أما جيب أن 
  .)2(كامل من تاريخ استحقاق الضريبة

 
 

إن املسؤولية التضامنية جندها بني األفراد الذين هلم نفس املصلحة، كما هو  
عليه احلال بالنسبة للشركاء يف شركة التضامن، فإم يتمتعون بصفة التاجر، 

  .)3(ويكونون مسؤولون من غري حتديد، وبالتضامن عن ديون الشركة
، )الفرع األول ( يف وهلذا سوف نتطرق للمسؤولية وفق القواعد العامة 

  ).الفرع الثاين ( القواعد اخلاصة يف املسؤولية وفق و
 

 

 126 املادة نص خالل من التضامنية للمسؤولية املدين القانون تطرق لقد
عن فعل ضار كانوا  املسؤولون تعدديف حالة  أنه على نصت واليت، )4(منه

  . 20/12/2006املؤرخ يف  06/23ملغاة بنفس القانون رقم  26املادة ـ  )1(                                                        
  .اجلبائية مل يتضمن نصوصا صرحية تتعلق حبالة الغلق النهائي اإلجراءاتجند أن قانون ـ  )2(
  .من القانون التجاري اجلزائري   551املادة أنظر ـ  )3(
 يف املؤرخ 44 العدد اجلريدة الرمسية، 20/06/2005 يف املؤرخ 05/10 رقم بالقانون عدلت املادةـ  )4(

 النص من الترمجة يف خطأ هناك ألن بالفعل العمل املشرع استبدل حيث 26/06/2005
  .العريب إىل الفرنسي
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ي، وابالتس بينهم فيما املسؤولية وتكون الضرر، بتعويض التزامهم يف متضامنني
  .بالتعويض االلتزام يف منهم كل نصيب القاضي عني اذا إال

 فيصبح تعددوا إذا مدينه جتاها للدائن ضمانعترب كلي التضامن نظام جاء أي
  .الدين كامل عن الدائن حنو مسؤوال مدين كل

 )1(5 الفقرة 04 املادة خالل من النظام هلذا أيضا فتطرق اجلزائي القانون أما 
 اجلرمية نفس بسبب عليهم احملكوم األشخاص يعترب الذي العقوبات قانون من

 ما مراعاة مع ،القضائية واملصاريف املدنية والتعويضات األشياء رد يف متضامنني
  .اجلزائية اإلجراءات قانون من 370 و 310/4 املادتان عليه نصت

 
 

 حالة على صراحة نصت قدجندها  ،الضريبية القوانني إىل بالرجوع 
  .معنويني أو طبيعيني اأشخاص كانوا سواء ،والرسوم احلقوق يف دفع التضامن

 أن على املباشرة الضرائب قانون من السابعة الفقرة 303 املادة أكدت فقد 
 بالتضامن، يدفعوا أن ينبغي املخالفة، نفسب عليهم احملكوم والشركات األشخاص
  .حقهم الصادرة يف املالية العقوبات

 يعاقب أنه على ،القانون نفس من ىلواأل الفقرة 306 املادة هذا ونصت 
من  ،صحتها عدم يثبت معلومات أو وثائق استعمال أو إعداد يف املشاركة على
 تتمثل شركه أو شخص كل قبل من أعم وبصفة خبريأو  أعمال وكيل قبل

 ،زبائن لعدة مسكها على املساعدة يف أو احلسابية السجالت مسك يف مهنتها
دج عن  2000املخالفة األوىل املثبتة عليه و  نع دج 1000 قدرها جبائيه بغرامة 

دج عن املخالفة الثالثة، وهكذا دواليك بإضافـــة  3000املخالفة الثانية، و 
  .دج إىل مبلغ الغرامة عن كل خمالفة جديدة  1000

  .2006 /12 /20 يف الصادر 23/ 06 رقم بالقانون عدلتـ  )1(                                                        
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  .بالتضامن الغرامة بدفع وزبونه املخالف من كل ويلزم 
 التاسع الفرع ما ضمنسي املباشرة غري الضرائب قانون فيما خيص أما   

، نـــالتضام ـ سادسا ـ العقوبات ملختلف املشتركة القواعد املعنون حتت
 الشركات أو األشخاص أن على القانون نفس من 551 املادة أشارت فقد

 اتــالعقوب بالتضامن يدفعوا أن عليهم ينبغي ،بنفس املخالفة عليهم احملكوم
   .املقررة املالية

 من 554 املادة نصتقد ف الشركات قبل من املرتكبة املخالفاتب فيما يتعلق 
 معنوي شخص أو شركة قبل من املخالفات ترتكب عندما أنه على القانون نفس
 العقوبات وكذلك املستوجبة احلبس عقوبات فإن اخلاص، للقانون تابع آخر

 القانونيني أو الشرعيني املمثلني أو اإلدارة جمالس أعضاء على تقرر الالحقة
 جمالس أعضاء على واحد آن يف املستوجبة اجلزائية الغرامات وتقرر .للشركة
 كذلك مرواأل املعنوي الشخص وعلى القانونيني أو الشرعيني املمثلني أو اإلدارة
   .املطبقة املالية للعقوبات بالنسبة

 تلزم اليت 135 مادته يف األعمال رقم على الرسم قانون وبالرجوع إىل
 بالدفع ،املخالفة لنفس حكم ضدهم صدر الذين الشركات أو األشخاص

  .حقهم يف الصادرة املالية للعقوبات املشترك
 خاضع آخر معنوي شخص أو شركة قبل من املخالفة، ترتكب عندما بينما

 الثانوية والعقوبات املستحقة احلبس بعقوبات احلكم يصدر اخلاص، للقانون
 .لشركاتل القانونيني أو الشرعيني املمثلني أو اإلدارةب القائمني ضد هلا، التابعة

 ةرادباإل القائمني ضد ،واحد آن يف املستحقة اجلزائية الغراماتب احلكم ويصدر
 بالنسبة مراأل وكذا ،االعتباري الشخص وضد الشرعيني أو القانونيني املمثلني أو
  .)1(للتطبيق القابلة اجلبائية غراماتلل

                                                        
  .من قانون الرسم على رقم األعمال 138 املادةأنظر ـ  )1(
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 على فإا تؤكد ىلواأل الفقرة 121 مادته يف التسجيل قانون إىل وبالرجوع
 يدفعوا أن عليهم جيب اجلرمية، فسلن عليهم احملكوم الشركات أو األشخاص أن

  .)1(عليهما  احملكوم املالية العقوبات متضامنني
 الشركات ومسريي مدراء مبسؤولية اجلبائية واملتعلق اإلجراءات قانون أما

 كانت نوع أي من ،الضرائب حتصيل يتعذر عندماف ،155 املادة نصل طبقا
 من شركة، على واملترتبة الضرائب ملصلحة حتصيلها يسند اليت اجلبائية والغرامات

 اجلبائية، االلتزامات ختلفمب متكررة بصفة التقيد عدم أو ةتدليسي راتاومن جراء
) املسريين أو(  واملسري )املديرين أو( املدير بني بالتضامن املسؤولية حتمل أن ميكن

  املباشرة الضرائب قانون من  )2(14/2 املادة فهوممب قليةاأل أو األغلبية أصحاب
  .املذكورة والغرامات الضرائب دفع عن الشركة، هذه مع املماثلة، والرسوم

 املديرين أو املدير ضد دعوى ،بالتحصيل املكلف العون يباشر الغرض هلذاو 
 ما منوال على يبث الذي الشركة، مقر يتبعه الذي احملكمة رئيس أمام واملسريين

 أواملدير  يباشرها اليت الطعن طرق حمتن ال اجلنائية، املواد يف به معمول هو
 أن ،مبسؤوليتهم  يقر الذي احملكمة رئيس قرار يف املسريون أو املسري أو املديرون

  .يةظفحالت التدابري حقهم يف احملاسب يتخذ
 تعويضي كطابع أدرج الضريبية القوانني يف الوارد التضامن نظام جند حيث 

 أنه هو النظام هذا تربيرات أهم ومن املصادرةو اجلبائية الغرامات على ويشتمل
 ،وسهولة يسرا أكثر للتحصيل وسيلة بوصفه العامة اخلزينة مصاحل محاية يضمن

                                                        
 أو الشركات شخاصاأل يكون " : تنص اليت الطابع قانون من 36/01 املادة عليه نصت الشيء نفسـ  )1(

  ". حقهم يف الصادرة املالية الغرامات دفع يف تضامننيم املخالفة بنفس عليهم احملكوم
، 2003، واملتضمن قانون املالية لسنة  2002 /12 /24 يف املؤرخ 02/11 رقم بالقانون ملغاة 14/02 املادةـ  )2(

  .25/12/2002، الصادرة يف 36واخلاص بقانون الضرائب املباشرة، اجلريدة الرمسية، عدد 
من قانون اإلجراءات اجلبائية، وحذف عبارة  155كان على املشرع اجلبائي تعديل املادة 

  . من قانون الضرائب املباشرة ، ألا قد ألغيبت 14/02مبفهوم املادة 
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 املتمثل األساسي غرضها عامة بصفة واجلباية الضرائب إلدارة حيقق فإنه مث ومن
   .)1(عليهم احملكوم أحد اعسار خطر كدائن ضد محايتها يف

 التفاق تبعا تقع واملخالفات اجلرائم أن أساس على التضامن كما برر نظام
 اجلبائية الغرامات سدادل بالتضامن عليهم حيكم أن الطبيعي فمن ،الفاعلني
  .ا املقضي
 العقوبة ألن ،العقوبة شخصية قاعدةب خيل ال النظام هذا باإلضافة إىل أن 

 يف التضامن حني أن يف ،اجلرم يف مسامهته حبسب همتم كل على اجلزائية سلطت
 وكيل جمرد يكون أن يعد ال بالتضامن فيها امللزم فإن اجلبائية الغرامات
  .للتحصيل

 التضامن قاعدة بتلطيف يتعلق حكم أي اجلبائية القوانني كذلكمل تتضمن  
بل إن التضامن  ،طرف لكل اجلزائية املسؤولية حبسب اجلبائية الغرامات يف سداد

 الغراماتو والرسوم احلقوق لسداد املعنوي والشخص والشريك الفاعل يشمل
   .)2(اجلبائية

نالحظ كذلك أن خمتلف القوانني الضريبية كررت نفس املخالفة بالنسبة 
  .العقوبات املالية املقررةلألشخاص أو الشركات لكي يدفعوا بالتضامن 

وكان من األجدر على املشرع اجلبائي حتديد املسؤولية التضامنية يف نص 
قانوين واحد جامع، لتفادي التكرار يف النصوص القانونية، لتسهيل الدراسة من 

     .جهة وتبسيط اإلجراءات من جهة ثانية
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إن دراسة اجلرائم الضريبية من الناحية املوضوعية يعد من األفعال ارمة، 
ويقرر املشرع العقاب من أجلها، وبالتايل تضع قيدا على املكلفني وتنذرهم 

هذا القيد، وال سبيل لتطبيق العقوبات عن خمالفة أحكام  إذا تعدوابالعقاب 
ءات اجلنائية من الناحية التهرب الضرييب، إال من خالل إتباع قواعد اإلجرا

  .اإلجرائية
فهناك قيد يرد على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية  واجلبائية، ومن 

وجود اختالفات  باإلضافة إىلجهة أخرى منحت سلطة واسعة لإلدارة اجلبائية، 
  .بني أحكام تطبيق اجلزاءات باختالف اجلرائم

ائم الضريبية واملسؤولية تكون ويترتب اجلزاء اجلنائي على مرتكيب اجلر
قانونية بناء على شروط موضوعية، تتمثل يف ارتكاب اجلرمية، وقيام املسؤولية 

  .اجلزائية لدى الفاعل 
وتتحدد اجلزاءات يف اجلرائم االقتصادية بصفة عامة، واجلرائم الضريبية 

اليت ختضع بصفة خاصة باجلزاءات املالية واجلزاءات املقيدة للحرية، وأن األحكام 
هلا تطبيق اجلزاءات اجلنائية تتعلق بنظام املسؤولية اجلزائية، سواء للشخص 

                  .  الطبيعي أو للشخص املعنوي 
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حاولنا من خالل هذا البحث، دراسة موضوع املنازعات الضريبية يف  لقد
لألحكام العامة للتجرمي، اجلزائري يف خمتلف جوانبه، والتعرض اجلزائي التشريع 

والطبيعة القانونية اخلاصة هلذه اجلرائم من خالل خمتلف  وكيفية معاينتها وإثباا،
  . القوانني الضريبية

وكذلك دراسة األحكام اإلجرائية الوقائية والردعية للجرائم الضريبية ، 
تطرق ومعرفة املسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي، وكذلك ال ،وكيفية متابعتها

  .إىل إشكالية املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي
 آلراءوبعد معاجلتنا وحتليلنا ملختلف جوانب املوضوع توصلنا إىل النتائج وا

  :التالية 
التذبذب وعدم االستقرار يف املنظومة التشريعية اجلبائية، والسبب يعود  ـ

الضريبية من خالل القوانني ىل التعديالت املتكررة اليت تطرأ على خمتلف القوانني إ
املالية العادية، وكذلك التكميلية اليت تصدر كل سنة، مما يؤدي إىل كثرة القوانني 

حتديد األشخاص ا، ويف بعض األحيان تكون متناقضة، ومن بينها حالة وتعقده
  .املخولني للقيام مبعاينة اجلرائم الضريبية 

لرغم من على اة بالغش اجلبائي، ألفعال املتعلقلنفس اتعدد النصوص العقابية 
من قانون الضرائب  303 ةأن النصوص الواردة يف كافة القوانني، السيما املاد

من قانون  117من قانون الضرائب غري املباشرة، واملادة  532املباشرة، واملادة 
من قانون  34من قانون التسجيل ، واملادة  119الرسم على رقم األعمال، واملادة 

من سنة إىل مخس  وهي احلبس الطابع، كلها تضمنت عقوبة واحدة جزائية
، فكان من األجدر توحيد دج 20.000إىل  5000سنوات، وغرامة جزائية من 

  .مينع حصول أي تناقض حمتمل هاهذه النصوص يف مادة واحدة، ألن توحيد
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املادة  سيما عدم تدارك املشرع للتناقض احلاصل يف النصوص القانونية ـ
واليت حتيل عقوبة جرمية اإلخالل بالسري  من قانون الضرائب املباشرة، 304

من قانون العقوبات واليت مت إلغاؤها  418احلسن لالقتصاد الوطين إىل املادة 
، ولكن بالرجوع إىل منه 12املادة  26/07/2001الصادر يف  01/09مبوجب القانون 

تفطن هلذا اإلشكال قد املشرع  جندمن قانون الضرائب غري املباشرة،  536املادة 
، من قانون العقوبات امللغاة 418القانوين، ومل حيل العقوبة بالتحديد لنص املادة 

  .أعاله 532بل أحاهلا لنص املادة 
من قانون الطابع قد أحالت العقوبة يف حالة وجود  37/03أما املادة  ـ

من قانون العقوبات واليت  144معارضة مجاعية لتأسيس وعاء الضريبة على املادة 
تنص على تطبيق العقوبات إلهانة املوظفني واألعوان، وليس العقوبات اليت تقمع 

، امللغاة من قانون العقوبات 418املس حبسن سري االقتصاد الوطين، حسب املادة 
، ألا جتمع بني املذكورة أعاله 37وبالتايل أصبح هناك خلط يف نص املادة 

جرمني خمتلفني، األول هو جرم إهانة مهام أعوان اإلدارة اجلبائية، والثاين هو 
  .جرم الرفض اجلماعي لتأسيس الضريبة

من قانون اإلجراءات  02مكرر  19لقد إستحدث املشرع اجلبائي املادة 
املتضمن قانون  27/12/2017املؤرخ يف  17/11ئية من خالل القانون رقم اجلبا

واليت نصت على إنشاء لدى املديرية العامة للضرائب جلنة لدراسة  2018املالية 
حاالت التعسف يف إستعمال القانون اجلبائي يف إطار مراقبة التصرحيات من 

القانوين الذي كان  طرف املكلفني لدى اإلدارة اجلبائية، وهذا سدا للفراغ
مكرر من نفس القانون، واليت حتيل الرتاع على جلنة لدراسة  19موجودا يف املادة 

  .التعسف، وهي غري مشكلة أصال 
من قانون العقوبات  53حكام املادة ألالقوانني اجلبائية  عدم تطبيق ـ

على العقوبات اجلزائية فقط، وبالتايل ألغت السلطة التقديرية للقاضي  صرهاوح
حد أدىن  وضعتفيما يتعلق بالغرامات اجلبائية، رغم أن نصوص القوانني اجلبائية 



 

  323  
 

ائية، مما جيعل القاضي مقيدا أمام غياب االجتهاد بلغرامات اجللوحد أقصى 
  .القضائي

من نفس النوع فيما خيص يت تكون لاختالف يف بعض املخالفات، وا ـ
قيمة الغرامات من قانون آلخر، فمثال خمالفة منع األعوان من إجراء املعاينات 

ملواد ادج، ويف بعض  10.000إىل  1000بغرامة جبائية من  االالزمة يعاقب عليه
دج، وكذلك خمالفة عدم منح  100.000إىل  10.000األخرى بغرامة جبائية من 
ق والدفاتر واملستندات احلسابية ألعوان الضرائب، حق اإلطالع على الوثائ

  .دج يف كل القوانني اجلبائية 10.000إىل  1000بغرامة جبائية من  افيعاقب عليه
أما إذا رجعنا إىل قانون اإلجراءات اجلبائية فالعقوبة هي غرامة جبائية من 

  .منه 62دج، بنص املادة  50.000إىل  5000
من قانون الضرائب غري املباشرة،  538 ةيوجد تناقض ما بني املاد وبالتايل 

من قانون اإلجراءات اجلبائية مبا خيص جنحة رفض تقدمي األوراق أو  62واملادة 
ن ــاملادة األوىل سلطت العقوبة بغرامة جبائية مفإتالفها إلدارة الضرائب، 

انية فسلطت العقاب ما املادة الثبيندج، وهي خمالفة،  10.000دج إىل  1000
حسب املادة اخلامسة ( دج وهي جنحة  50.000دج إىل  5000بغرامة جبائية من 

  .) من قانون العقوبات
يف حالة العود نالحظ أن القانون اجلزائي ينص على عقوبة جزائية  ـ

إرتكاب املكلف بالضريبة  أشهر، ويكون ذلك عند 06أيام إىل  06باحلبس من 
الفعل ارم،  نفس سابق عوقب عليه بعقوبة جزائية، ويقوم بتكرار جرم

السابقة من خالل  ملزم من التأكد قبل إصدار حكمه من جرائمه قاضيلوا
 تسالبة للحرية، والغرامالسوابق العدلية، واليت تشري إىل العقوبات الصحيفة ا

قاضي االطالع ب على العيصوبالتايل رامات اجلبائية، غاجلزائية فقط، دون ال
  .لتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف حالة العودعليها 
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النصوص العقابية ذات الطبيعة وجود تساهل نوعا ما من املشرع ضمن  ـ
سالبة ليف العقوبات ا) أو ( اجلرائم بالنص على عبارة بعض اجلنحية، يف قمع 

قديرية لتطبيق لسلطة التللقاضي اللحرية والغرامات اجلزائية، وبالتايل أعطى 
  .حدى العقوبتني إ

تحريك الدعوى اجلبائية لاملشرع اجلزائي سلطة واسعة لإلدارة منح  ـ
أجاز والعمومية أو اجلبائية معا، وأسقط كليا هذه الصالحية من النيابة العامة، بل 

يف كل دعوى عمومية أمام اجلهات القضائية املدنية واإلدارية واجلزائية أن متنح 
النيابة العامة حق اإلطالع على عناصر من امللفات لإلدارة اجلبائية، وهذا حسب 

  .من قانون اإلجراءات اجلبائية 47املادة 
ومساها  ، آلية حتريك الدعوى العمومية واجلبائية،ال املشرع اجلبائيستعمإ ـ

كفرد، ) الضحية (شكوى، وبالتايل قد سوى يف املراكز القانونية بني اين عليه 
  .وبني اإلدارة الضريبية كهيئة إدارية هلا سلطات واسعة

عدم النص صراحة على إجراء املصاحلة بني املكلف واإلدارة الضريبية من  ـ
   .القوانني اجلبائيةباستثناء قانون الضرائب غرب املباشرة 

ا ـوجود تناقض فيما يتعلق بالعقوبات املتعلقة بالشخص املعنوي فيم ـ
س ـحلبتطبيق عقوبة االيت تنص على  القوانني الضريبية يفخيص الغرامة اجلبائية، 

بس على الشخص حلتطبيق عقوبة ا بسبب إستحالةأشهر  06أيام إىل  06من 
اليت تنص على من قانون العقوبات  09املعنوي، وبالتايل اللجوء إىل تطبيق املادة 

 جراء يعترب من العقوبات التكميلية،اإلالتوقيف أو احلل للشخص املعنوي، وهذا 
  .صليةأعقوبة الإال إذا كانت واليت التطبق 

بأربع  احملددة تناقض يف أجل انقضاء الدعوى العمومية واجلبائيةوجود  ـ
نقضاء ابينما حدد سنوات، ضمن قانون اإلجراءات اجلبائية والقوانني الضريبية، 

  .الدعوى العمومية يف قانون العقوبات بثالث سنوات يف جرائم اجلنح
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املتضمن قانون  24/12/2002الصادر يف  02/11جند كذلك أن القانون رقم  ـ
من قانون  303منه، والذي عدل املادة  28مبوجب املادة  2003املالية لسنة 

جناية التهرب الضرييب، من خالل العقوبة  املباشرة، قد استحدث الضرائب
سنة، ولكن املشرع  20املسلطة، وهي السجن املؤقت من عشر سنوات إىل 

الصادر يف  11/16القانون رقم  تراجع عن هذا التشديد يف العقوبة من خالل
منه، واليت  13مبوجب املادة  2012لقانون املالية لسنة  ، واملتضمن28/11/2011
حاالت اجلرم  يف كلمن قانون الضرائب املباشرة واعتربت  303ادة ملا تعدل

ا للمبالغ جنحة وليست جناية، وباملقابل شدد يف الغرامات اجلزائية املفروضة طبق
بني مبدأ النفعية  نوعا ما وبالتايل يكون املشرع قد وازنواحلقوق املتملص منها ، 
  .ومبدأ العدالة االجتماعية

من قانون الرسم على رقم األعمال قد أحالت العقوبة  117إن املادة  ـ
اجلرم ( كما ذكر سابقا من قانون الضرائب املباشرة، واليت عدلت  303للمادة 

من قانون التسجيل،  119، ولكن مل يطرأ أي تعديل على املادة )ة أصبح جنح
دج  5000غرامة جزائية من بمن قانون الطابع واليت حددت العقوبة،  34واملادة 

 دج، والسجن من عام إىل مخس أعوام، أو بإحدى هاتني العقوبتني 20.000إىل 
  . ؟) اجلرم مازال جناية (

من قانون الضرائب غري املباشرة نصت على عقوبة الغرامة  532املادة لكن 
دج، واحلبس من سنة إىل مخس سنوات، أو  200.000دج إىل  50.000من 

  .بإحدى هاتني العقوبتني فقط 
  .العقوبات حتديد عدم انسجام بني النصوص الختالفها يفوبالتايل هناك 

ستحقة أو املاملشرع اجلبائي على جنحة حتصيل ضرائب غري عدم نص  ـ
املشرع اجلزائي قد أورد نصا خاصا ضمن قانون العقوبات  مع أناإلعفاء منها، 

املتعلق  06/01من القانون  31منه واليت استبدلت باملادة  122من خالل املادة 
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بالوقاية من الفساد ومكافحته، والعقوبة املسلطة هي احلبس من مخس سنوات 
دج، وبالتايل جند  1000.000دج إىل  500.000إىل عشر سنوات والغرامة من 

املشرع كذلك قد شدد يف الغرامة واعترب اجلرم يف كل احلاالت جنحة وليست 
  .جناية

فصل بالاملشرع اجلبائي من خالل قانون الرسم على رقم األعمال قيام  ـ
من  65يف مسك الدفاتر احملاسبية ما بني الشخص املعنوي، وخص له نص املادة 

من نفس  66هذا القانون، وما بني الشخص الطبيعي وخص له كذلـك املادة 
القانون التجاري، والذي  من 09نص املادة  القانون، وهذا خالفا ملا جاء يف

 .ألزمهما معا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
من قانون الرسم على رقم األعمال واليت جتعل األشخاص  123إن املادة  ـ

ت اليت ترفض تقدمي الوثائق اليت يلزمها التنظيم، أو اليت تقوم بإتالفها والشركا
سنوات قد مت إلغاؤها من طرف  10قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها هي 

من قانون الضرائب  192/02نفس األحكام جاءت يف املادة نا جند املشرع، ألن
اشرة، وهذا تفاديا من قانون الضرائب غري املب 538املباشرة، وكذلك املادة 
 .لتكرار النصوص القانونية

نع مب تتعلقمن قانون التسجيل واليت  122لمادة لاملشرع اجلبائي إلغاء  ـ
الرقابة اجلبائية، نظرا لوجود نصوص سابقة يف خمتلف القوانني اجلبائية تنص على 

من  533/05من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  304/01نفس اجلرم، وهي املادة 
من قانون الطابع، وهذا دائما تفاديا  37قانون الضرائب غري املباشرة، واملادة 

 .للتكرار
من قانون الطابع لبعض األفعال، منها عالمة الطابع  11لقد جاء يف املادة  ـ

وأمهل جرائم اإلستعمال العمدي للطوابع  ،املشبوهة أو اليت تغطي بالكتابة
  .املنقولة، وسبق استعماهلا أو بيعها أو حماولة بيعها
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من قانون  2الفقرة  65وقوع املشرع يف خطأ بسبب إصدار املادة  ـ
اإلجراءات اجلبائية اليت أحالت نطاق السر املهين إىل جلان الطعن املذكورة يف 

 06/24ئب املباشرة رغم إلغائها بالقانون رقم من قانون الضرا 302و  301املادتني 
من قانون  82و  81واستبدلتا باملادتني  2007املتضمن قانون املالية لسنة 

 .اإلجراءات اجلبائية 
من قانون  06املادة  التصريح املراقب واليت نصت عليه بالنسبة لتقدير نظام ـ

من قانون الضرائب  27/01اإلجراءات اجلبائية واليت حتدد املبلغ طبقا للمادة 
املباشرة، ولكن اإلشكال القانوين املطروح هو أن املادة األخرية املذكورة قد 

، وبالتايل يصعب على اإلدارة 24/12/2002الصادر يف  02/11ألغيت بالقانون رقم 
اجلبائية حتديد املبلغ حسب هذا النظام، وهلذا وجب على املشرع تعديل وتتميم 

 .وحتديد املبلغ  06املادة 
املشرع اجلبائي عن شرط تسديد املكلف بالضريبة لكامل الديون  تراجع ـ

املستحقة عليه لكي تسحب الشكوى من طرف املدير الوالئي للضرائب، وذلك 
من قانون  119من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  305من خالل نص املادتني 

الصادر  11/16تعديلهما بالقانون رقم الرسم على رقم األعمال، ألما قد مت 
والذي أحال الشروط إىل  2012املتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2011بتاريخ 
واليت استثنت عند تقدمي الشكوى من  ،من قانون اإلجراءات اجلبائية 104املادة 

طرف املدير الوالئي للضرائب املخالفات املتصلة حبقوق الضمان، وحق الطابع 
ملديرية د احلصول على الرأي املوافق من اللجنة املنشئة هلذا الغرض لدى اإال بع

مكرر من نفس القانون اليت  104وكذلك نص املادة اجلهوية للضرائب املختصة، 
مكنت مديريات املؤسسات ومديري الضرائب بالوالية سحب الشكوى يف حالة 

  .من احلقوق األصلية   %50تسديد 
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وجود عدم إنسجام عند حتديد املشرع للغرامة اجلبائية اليت تنص على  ـ
من قانون  304املانع الذي حيول دون املراقبة اجلبائية، حيث حددت طبقا للمادة 

دج، بينما حددت يف قانون  30.000دج إىل  10.000الضرائب املباشرة من 
  .دج 100.000إىل  10.000 ه الغرامة منمن 37الطابع طبقا للمادة  

 25من قانون العقوبات واليت حتيل احلكم باملصادرة للمادة  213إن املادة  ـ
من نفس القانون، ولكن جند أن هاته املادة األخرية قد ألغيت بالقانون رقم 

من قانون  16جند أن املادة باملقابل ، و20/12/2006الصادر بتاريخ  06/23
 .العقوبات قد خصت نفس احلكم اخلاص باملصادرة
من ق ع ، باستبــدال  213وبالتايل على املشرع اجلزائي تصحيح املادة 

  .من نفس القانون السارية املفعول  16امللغاة باملادة  25املادة 
من قانون اإلجراءات اجلبائية  63بالنسبة للعقوبات التهديدية جند أن املادة  ـ

يت ختص رفض منح حق اإلطالع على الدفاتر واملستندات طبقت تلجئة قدرها ال
من قانون الضرائب غري املباشرة، فطبقت  538دج كحد أدىن، أما املادة  100

دج على األقل، وهلذا كان على املشرع  50على نفس الفعل إكراه مايل قدره 
ة وإحالتها لقانون من قانون الضرائب غري املباشر 538اجلبائي إلغاء املادة 

من قانون الرسم على رقم  123اإلجراءات اجلبائية، كما فعل من خالل املادتني 
من قانون الطابع واللتان ألغيتا ألما ينصان على نفس  40األعمال، واملادة 

 .اجلرم
من قانون الرسم على رقم  121لمادة وجوب إلغاء املشرع اجلبائي ل ـ

ل اليت متس باالقتصاد الوطين عندما يكون هناك رفض األعمال واليت جترم األفعا
من قانون الضرائب  304/02مجاعي لدفع الضريبة، ألا منصوص عليها يف املادة 

ر يف اد تكرومن قانون الضرائب غري املباشرة، لوج 536املباشرة، وكذلك املادة 
 .جترمي هاته األفعال
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من قانون الرسم على رقم األعمال اليت جترم يف  120املادة باإلضافة إىل  ـ
حالة استعمال العنف ضد األعوان املؤهلني ملمارسة الوظائف العامة، ألن نفس 

 533/05من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  304/01النصوص موجودة يف املادة 
  .من قانون الضرائب غري املباشرة

ن معاجلتها، وعلى هذا األساس ومع ذلك توجد بعض النقائص اليت البد م
  :بعض االقتراحات أمهها   بتقدميسنقوم 

إصالح شامل لإلدارة الضريبية وفقا للمعايري الدولية، مع ضرورة وضع 
  .ضرورة تكييفها مع الواقع االقتصادي يف اجلزائر 

ضرورة تنظيم اإلدارة الضريبية عن طريق التوضيح أكثر للسلطات والتحديد 
  .للمسؤوليات الدقيق 

تبسيط اإلجراءات، والسرعة يف الفصل يف الشكاوي املقدمة من ضرورة 
  .طرف املكلفني بالضريبة أمام اجلهات اإلدارية املختصة 

تعميم بطاقة الترقيم اجلبائي على املستوى الوطين لكي تسمح مبتابعة خمتلف 
  .األنشطة للمكلف بالضريبة 

من املنبع، وعدم حصره فقط إال يف توسيع جمال تطبيق االقتطاع ضرورة 
  ) .الرواتب واألجور ( املداخيل للموظفني 

توسيع قاعدة خضوع كافة السلع للضريبة مهما كانت طبيعتها، وخاصة 
  .منها املصنعة وطنيا مراعاة للبعد االجتماعي للضريبة 

تعميم خضوع كافة اخلدمات للضريبة، وعدم حصرها يف قطاعات ضرورة 
 .راعاة إعفاء اخلدمات الضرورية للمواطنني معينة، مع م
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خيفف من عبء الضريبة على املكلف ا،  ألنه استقرار القواننيالعمل على 
  .وخيلق نوعا من القناعة والرضا 

العمل على جماة وتضييق النطاق االقتصادي املوازي للدولة، وتشجيع 
زيادة يف حجم احلصيلة  املكلفني باالخنراط يف االقتصاد الرمسي، ملا حيققه من

   .الضريبية 
لغري املكلفني لالستفادة من نظام  يإتاحة حق التقدم للتسجيل االختيار

وز للمكلف أن يلغي تسجيله، أو خصم الضريبة مع جعله نظام تسجيل مؤقت جي
  .جيدده بعد املدة احملددة بالقانون 
ة املتعددة ي شامل جيمع شتات القوانني اجلبائيـضرورة وضع تقنني ضريب

يف تقنني واحد شامل وجامع لكافة القوانني لتفادي صعوبة اإلملام ا والقضاء 
على تكرارها وتناقضاا ، على غرار املشرع الفرنسي الذي مجعها يف قانون 

  .واحد مساه القانون العام للضرائب
ي خاص، كما فعلت بعض ـحان الوقت لتقنني قانون عقوبات ضريب ـ

  .خرى ، نظرا خلصوصية اجلرائم الضريبيةالتشريعات األ
تعميم التعامل بالشيكات من أجل ضبط خمتلف املعامالت التجارية،  ـ

  .وكذلك إلزام أطراف العالقات التجارية على التعامل بالفواتري 
ضرورة تكثيف الرقابة اجلبائية بكل أنواعها ووضع كل اإلمكانيات  ـ

  .لكي تقوم بعملها يف أحسن الظروف  املادية والبشرية لإلدارة اجلبائية، 
  .توسيع تسجيل املكلفني املتهربني من دفع الضرائب يف البطاقية املعلوماتية ـ
ع الوعاء اجلبائي بدل الرفع من معدالت الضريبية والرسوم املماثلة يتوس ـ

 .كل سنة 
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التجار املزكني يف بطاقة وطنية والتخفيض أو اإلعفاء من دفع  تسجيل ـ
  .من أجل تشجيعهم الضرائب

تقرير املسؤولية اجلنائية غري املباشرة للشخص املعنوي عن اجلرائم املرتكبة  ـ
عن ممثليه حلسابه من خالل فرض عقوبات تتناسب مع طبيعته ، مثل الغلق 

دارة إية، والرقابة املباشرة املؤقتة على املؤقت، واملصادرة، والغرامة التعويض
  .املنشآت من قبل اإلدارة الضريبية 

ي سريع للبت يف املنازعات اجلبائية ، وبالتايل حتقيق ـتنظيم قضاء ضريب ـ
  .املصلحة العامة للخزينة، وخلق نوع من االستقرار لدى املكلفني بالضريبة 

طول األمد للفصل يف تكوين قضاة متخصصني يف ميدان الضرائب لتفادي 
 .املنازعات الضريبية 

تعزيز إمكانات البحث عن اجلرائم الضريبية والتثبت من وقوعها من  ـ
 .خالل اإلدارة الضريبية أو الشرطة القضائية 

  .تطبيقهوتوخي العدالة الضريبية من خالل أحكام القانون اجلبائي  ـ
ضرورة تدارك التناقض الذي يوجد يف القوانني اجلبائية، وسد كل  ـ

عدم من قانون العقوبات امللغاة، و 418الثغرات اليت تعتريه، خاصة منها املادة 
إحالة العقوبة إليها من طرف القوانني اجلبائية لألفعال املاسة بالسري احلسن 

 .لالقتصاد الوطين 
ئي اجلزائري استعمال مصطلح الطلب كان من األجدر على املشرع اجلبا ـ

 .يف الدعوى اجلبائية بدل الشكوى للتمييز بني اإلدارة والفرد
مصطلح ممول بدل مكلف بالضريبة العتبار الدافع للضريبة مموال إستبدال  ـ

 .أساسيا للخزينة العمومية وشريكا، وليس جمرد مكلفا ومأمورا
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القانونية واالقتصادية إحداث ختصصات بيداغوجية يف كليات العلوم  ـ
 .واالجتماعية، ذات صلة باملنازعات الضريبية يف إطار انفتاح اجلامعة على حميطها

ي متكامل يقوم على الشفافية والتبسيط والعقلنة ـخلق نظام ضريب ـ
واملصاحلة، حىت حتقق املردودية من جهة وتضمن العدالة اجلبائية، وحتفز 

 .األعباء العامة بكل طواعية اخلاضعني للضريبة على حتمل 
إصدار صحيفة السوابق القضائية بالنسبة لألشخاص املعنوية، على غرار 

          .األشخاص الطبيعيني يف قانون اإلجراءات اجلزائية
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  .، مصر)دون دار نشر(، 1986شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص :  )عمر السعيد( رمضان ـ  46
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2 

 .مصر ،2006/ 2005،  2،  1ج  ، القانون اجلنائي الضرييب، دار النهضة العربية:  )حسين( اجلندي ـ    1
، توزيع املعارف، اإلسكندرية، 2004/2005املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب   : )إبراهيم( املنجي ـ   2

 .مصر
 .2006 ،مصر  ،سكندريةاإل ،1، طتوزيع املعارف ،الطعن بالنقض الضرييب:  )ابراهيم( املنجي ـ    3
ة األوىل، ــالطبع) دون دار نشر ( التجرمي يف تشريعات الضرائب  :   )حسن صادق( املرصفاوي ـ   4

 .1963مصر، 
 .1995، مصر ، ) دون دار النشر ( املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب :  )جمدي حممد علي( اخلويل ـ    5
  .1942 الضرائب مصلحة مكتبة ،مقارنة دراسة ، املباشرة الضرائب  : )احلكيم عبد( الرفاعي ـ    6
املنازعات الضريبية يف التشريع والقضاء اجلزائي اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر  :  )فارس( السبيت ـ   7

 .2008 والتوزيع، اجلزائر ،
 .1996 العربية للطباعة والنشر، الرباط، املغرب ،الغش الضرييب اهلالل :  )رحيي( الصايف ـ    8
، بشأن 2005لسنة  91الوجيز يف شرح قانون العقوبات الضرييب اجلديد، رقم  :  )عماد إبراهيم( الفقي ـ   9

ة ــالضريبة على الدخل، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، دار النهض
 .2005 مصر العربية،

التهرب الضرييب وكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب، الطبعة األوىل، مؤسسة :  )هشام علي( توحيد ـ  10
 .1990 اإلسراء للنشر والتوزيع، القاهرة،

النظرية العامة يف تسبيب احلكم اجلبائي يف مراحله املختلفة، دراسة مقارنة، :  )علي حممود علي( محودة ـ  11
 . 1994 مصر دار الكتاب احلديث، القاهرة،

احلماية اجلنائية إليرادات الدولة من الضرائب على الدخل، دار النهضة :  )إبراهيم حامد( طنطاوي ـ  12
 . 2006 العربية، مصر،

منازعات التحصيل الضرييب يف ضوء اجتهادات جملس الدولة، دار هومة للطباعة :  )فضيل( كوسة ـ  13
 .2011والنشر والتوزيع ، اجلزائر، 

 .2004 التهرب والغش الضرييب يف اجلزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع،:  )ناصر( مراد ـ  14
 .1990 اجلرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة،:  )أمحد فتحي( سرور ـ  15
 .، دون ناشر 1960 والنقدية الضريبية اجلرائم يف اخلاصة العقوبات قانون :  )فتحي امحد( سرور ـ  16
 .1999مصر  ،دروس يف العقوبة دار النهضة العربية:  )فوزية( عبد الستار ـ  17
 احملاماة ،والصناعية التجارية األرباح ضريبة يف قراراإل بواجب خاللاإل جرائم :  )ثابت امحد( عويضة ـ  18

 .مصر ، 1948 ،28 س
املوسوعة الضريبية ، التهرب الضرييب وقضاء النقض، دار الطباعة احلرة، :  )حممد حامد حممد( عطا ـ  19

 .2009اإلسكندرية، مصر ، 
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املوسوعة يف جرائم التهرب الضرييب يف قانون :  )نصر أبو العباس( و أمحد )جمدي حممد( علي ـ  20
الضرائب على الدخل، دار الكتب والوثائق 

  .القومية، القاهرة
رة، ــالتجنب الضرييب بني اإلباحة واحلضر يف التشريع املقارن واملصري، القاه:   )رمضان( صديق ـ  21

 ) .بدون طبعة (   2011
إاء املنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانني الضريبية، دار النهضة العربية، :  )رمضان( صديق ـ  22

  .2006القاهرة، مصر، 
، 2التشريع الضرييب املصري، ضرائب الدخل، دار املعرفة اجلامعية، ط:  )مصطفى رشدي( شيحة ـ  23

1996مصر،  

 
 

األحكام اخلاصة بالدعوى اجلنائية الناشئة عن اجلرائم االقتصادية، رسالة :  )هيثم عبدالرمحن( البقلي ـ  1
 .2005 دكتوراه، كلية احلقوق ، القاهرة، مصر،

ة ــــجرمية التهرب الضرييب، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامع:  )جمدي حممد علي( اخلويل ـ  2
 .1995القاهرة 

جرائم التهرب الضرييب، دراسة تطبيقية على جرائم التهرب من الضريبة :  )حممد سعيد حممد( الشربيين ـ  3
، اه، كلية احلقوق ، جامعة عني مشسالعامة على املبيعات، رسالة دكتور

 .، مصر 2001
احلماية اجلنائية لقواعد القانون اجلبائي، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة احلسن :  )حممد( بوزكين ـ  4

الثاين، عني شق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة اجلامعية 
 . ، الدار البيضاء، املغرب2005/2006

ة ـــجامع ، كلية احلقوق ،رسالة دكتوراه ،التجرمي الضرييب املصري :  )ردادوبشاي إ( جرس ـ  5
  .1981 القاهرة

ضمانات حتصيل ضريبة الدخل يف مصر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، :  )سامل عبداملنعم( حشبش ـ  6
 . 2003 طنطا، مصر،

الركن املعنوي يف جرمية التهرب الضرييب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف :  )حممد أمحد حممد( منتصر ـ  7
 . 2010احلقوق ، جامعة عني مشس ، مصر ، 

 حقوق دكتوراه رسالة ،واملقارن املصري التشريع يف الضريبية املنازعات:  )الرؤوف عبد امحد( حممد ـ  8
 . 1998 ،مصر ، مشس عني

رسالة دكتوراه  ،جرائم التهرب من الضريبة العامة على املبيعات:  )املنعم حممد وديع عبد( عبد احلليم ـ  9
 .2011 ، مصرجامعة القاهرة ،يف احلقوق كلية احلقوق

التهرب الضرييب الدويل للشركات عابرة القوميات، دراسة مقارنة، :  )مجيل عبدالرمحن( صابوين ـ  10 
 .2005رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، كلية احلقوق، 
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 . ، بعنوان املنازعات الضريبية01/98الغش الضرييب ، الة القضائية، عدد :  )أحسن( بوسقيعة ـ  1
 .1998 ،1املخالفة الضريبية الغش الضرييب، الة القضائية، عدد :  )أحسن( بوسقيعة ـ  2
، 262دد ــجملة التشريع املايل والضرييب، العالتهرب من الضرائب،   :   )حممد عبدالرزاق( هدهود ـ  3

  .1988أكتوبر 
ه ـــاألحكام العامة للمسؤولية اجلنائية، دراسة الفقه الوضعي مقارنة بالفق:  )مأمون حممد( سالمة ـ  4

 .1983اإلسالمي، جملة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
  .1964 ولاأل العدد ،واالقتصاد القانون جملة ، جراميةاإل اخلطورة نظرية:  )فتحي امحد( سرور ـ  5 

 
1 

الصادرة  76، اجلريدة الرمسية رقم 1996دستور  املتضمن، 07/12/1996املؤرخ يف  96مرسوم رئاسي رقم  ـ
، الصادرة 25، عدد الرمسية اجلريدة، 10/04/2002املؤرخ يف  02/13املعدل بالقانون رقم  .08/12/1996يف 

، 63، اجلريدة الرمسية، عدد 15/11/2008، املؤرخ يف 08/19املعدل بالقانون رقم . 14/04/2002بتاريخ 
، اجلريدة الرمسية، 06/03/2016املؤرخ يف  16/01املعدل واملتمم بالقانون رقم . 16/11/2008الصادرة يف 

 . 07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14عدد 
  
2 

 

 املتضمن حتديد مدة وكيفيات إجراء اإلحصاء العام، 02/12/1965املؤرخ يف  65/297رقم  أمر ـ  1
 .10/12/1965، الصادر يف 101، اجلريدة الرمسية، عدد للسكان

، ، اجلريدة الرمسيةاملتعلق بانتقال األمالك الشاغرة إىل الدولة، 06/05/1966املؤرخ يف  66/102رقم  أمر ـ  2
 .06/05/1966، الصادر يف 36عدد 

 بالقانون واملتمم املعدل، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 08/06/1966يف  املؤرخ 66/154 رقم أمر ـ  3
 .23/04/2008 بتاريخ الصادرة، 21 عدد، الرمسية اجلريدة، 25/02/2008 بتاريخ الصادر، 08/09 رقم

، املعدل بالقانون رقم املتضمن لقانون اإلجراءات اجلزائية، 08/06/1966يف  املؤرخ 66/155 رقم أمر ـ  4
، اجلريدة 26/06/2001، املؤرخ يف 01/08، واملعدل بالقانون رقم 26/01/1985 املؤرخ يف 85/02

، 23/07/2015املؤرخ يف  15/02، واملعدل باألمر رقم 27/06/2001، الصادر بتاريخ 34الرمسية، عدد 
املؤرخ يف  17/07، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 23/07/2015الصادر بتاريخ  40اجلريدة الرمسية، عدد 

 .29/03/2017، الصادر بتاريخ  20، اجلريدة الرمسية، عدد 27/03/2017
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 88/26، املعدل بالقانون رقم املتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966املؤرخ يف  66/156 أمر رقم ـ  5
، واملعدل بالقانون رقم 13/07/1988الصادر بتاريخ  28، اجلريدة الرمسية، عدد 12/07/1988املؤرخ يف 

، واملعدل 26/04/1989الصادر بتاريخ  17، اجلريدة الرمسية، عدد 25/04/1989املؤرخ يف  89/05
، 27/06/2001الصادر يف  34، اجلريدة الرمسية، عدد 26/06/2001 املؤرخ يف 01/09بالقانون رقم 

، الصادر بتاريخ 71، اجلريدة الرمسية، عدد 10/11/2004املؤرخ يف  04/15واملعدل بالقانون رقم 
الصادر  07، اجلريدة الرمسية، عدد 04/02/2014الصادر يف  14/01، واملعدل بالقانون رقم 10/11/2004
 37، اجلريدة الرمسية، عدد 19/06/2016الصادر يف  16/02، واملعدل بالقانون رقم 16/02/2014 يف

 .22/06/2016الصادر بتاريخ 
 05/10، املعدل واملتمم بالقانون رقم املتضمن القانون املدين، 06/09/1975املؤرخ يف  75/58 أمر رقم ـ  6

 .26/06/2005الصادر بتاريخ  44، اجلريدة الرمسية، عدد 20/06/2005املؤرخ يف 
 87/20، املعدل واملتمم بالقانون رقم املتضمن القانون التجاري، 26/09/1975املؤرخ يف  75/59 أمر رقم ـ  7

املؤرخ يف  88/04، واملعدل بالقانون رقم 1988املتضمن للمالية لسنة  23/12/1987املؤرخ يف 
واحملدد للقواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية االقتصادية، واملعدل باملرسوم  12/01/1988

، 25/04/1993الصادر بتاريخ  27، اجلريدة الرمسية، عدد 25/04/1993املؤرخ يف  93/08التشريعي رقم 
، الصادر بتاريخ 77، اجلريدة الرمسية، عدد 09/12/1996املؤرخ يف  96/27واملعدل باألمر رقم 

، 11، اجلريدة الرمسية، عدد 06/02/2005املؤرخ يف  05/02، واملعدل بالقانون رقم 11/12/1996
 .09/02/2005الصادر يف 

، املعدل واملتمم بالقانون املتضمن لقانون الضرائب املباشرة 09/12/1976املؤرخ يف  76/101 أمر رقم ـ  8
، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 1991املالية لسنة قانون املتضمن  31/12/1990املؤرخ يف  90/36رقم 

الصادر  86، اجلريدة الرمسية، عدد 2003، املتضمن لقانون املالية لسنة 24/12/2002املؤرخ يف  02/11
املتضمن لقانون املالية لسنة  31/12/2005املؤرخ يف  05/16، املعدل بالقانون رقم 25/12/2002بتاريخ 
الصادر  10/13، املعدل واملتمم بالقانون رقم 31/12/2005الصادر يف  85اجلريدة الرمسية، عدد ، 2006

، الصادر يف 80، اجلريدة الرمسية ، عدد 2011، املتضمن لقانون املالية لسنة 29/12/2010بتاريخ 
ية لسنة املتضمن لقانون املال 28/12/2011الصادر يف  11/16، واملعدل بالقانون رقم 30/12/2010

 16/14، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 29/12/2011، الصادر يف 72، اجلريدة الرمسية، عدد 2012
الصادر يف  77، اجلريدة الرمسية، عدد 2017، املتضمن لقانون املالية لسنة 28/12/2016الصادر يف 

29/12/2016.  
، واملعدل واملتمم الرسم على رقم األعمالاملتضمن لقانون  09/12/1976املؤرخ يف  76/102 أمر رقم ـ  9

، واملعدل بالقانون رقم 1992، املتضمن لقانون املالية 18/12/1991املؤرخ يف  91/25بالقانون رقم 
، الصادر 85، اجلريدة الرمسية، عدد 2005املتضمن لقانون املالية لسنة  29/12/2004املؤرخ يف  04/21
، املتضمن لقانون املالية 30/12/2015املؤرخ يف  15/18قانون رقم ، املعدل واملتمم بال30/12/2004يف 

، املعدل واملتمم بالقانون رقم 31/12/2015، الصادر بتاريخ 72، اجلريدة لرمسية، عدد 2016لسنة 
، الصادر 77، اجلريدة الرمسية، عدد 2017، املتضمن لقانون املالية لسنة 28/12/2016الصادر يف  16/14
 .29/12/2016يف 
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 10/13، املعدل واملتمم بالقانون رقم املتضمن لقانون الطابع 09/12/1976املؤرخ يف  103//76 أمر رقم ـ  10
، الصادر يف 80، اجلريدة الرمسية، عدد 2011، املتضمن لقانون املالية لسنة 29/12/2010املؤرخ يف 

، املتضمن لقانون املالية 28/12/2016املؤرخ يف  16/14، املعدل واملتمم بالقانون رقم 30/12/2010
 .29/12/2016، الصادر بتاريخ 77، اجلريدة الرمسية، عدد 2017لسنة 

، املعدل واملتمم املتضمن لقانون الضرائب غري املباشرة، 09/12/1976املؤرخ يف  76/104 أمر رقم ـ  11
، اجلريدة الرمسية، 2015، املتضمن لقانون املالية لسنة 30/12/2014املؤرخ يف  14/10بالقانون رقم 

املؤرخ يف  15/18، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 31/12/2014، الصادر بتاريخ 78عدد 
، الصادر بتاريخ 72، اجلريدة الرمسية، عدد 2016، املتضمن لقانون املالية لسنة 30/12/2015
31/12/2015. 

، املعدل واملتمم بالقانون رقم لقانون التسجيل املتضمن 09/12/1976املؤرخ يف  76/105 أمر رقم ـ  12
، 78، اجلريدة الرمسية، عدد 2015، املتضمن لقانون املالية لسنة 30/12/2014الصادر بتاريخ  14/10

 ، املتضمن23/07/2015، املؤرخ يف  15/01، واملعدل واملتمم باألمر رقم 31/12/2014الصادرة بتاريخ 
  . 23/07/2015، الصادرة يف 40، اجلريدة الرمسية، عدد 2015لقانون املالية التكميلي لسنة 

  
 

، 36 عدد، الرمسية اجلريدة، التجاري بالسجل تعلقملا 18/08/1990 يف املؤرخ 90/12قانون رقم  ـ  1
 .22/08/1990 بتاريخ الصادر

 بقانون واملتعلق، 2002لقانون املالية لسنة  املتضمن، 22/12/2001املؤرخ يف  01/21قانون رقم  ـ  2
، واملعدل واملتمم باألمر 23/12/2001، الصادر بتاريخ 79، اجلريدة الرمسية، عدد اإلجراءات اجلبائية

، اجلريدة الرمسية، 2006املتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة  ،15/07/2006، املؤرخ يف 06/04رقم 
 ،30/12/2008، املؤرخ يف 08/21، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 19/07/2006، الصادر يف 74عدد 

، املعدل 31/12/2008، الصادر بتاريخ 74، اجلريدة الرمسية، عدد 2009املتضمن لقانون املالية لسنة 
، اجلريدة الرمسية، 2013نون املالية لسنة املتضمن لقا ،26/12/2012، املؤرخ يف 12/12واملتمم بالقانون 

، 30/12/2015، الصادر يف 15/18، املعدل واملتمم بالقانون رقم 30/12/2012، الصادر يف 72عدد 
، واملعدل 31/12/2015، الصادر يف 72، اجلريدة الرمسية، عدد 2016املتضمن لقانون املالية لسنة 

، عدد اجلريدة الرمسية، 2018املتضمن لقانون املالية لسنة  27/12/2017املؤرخ يف  17/11بالقانون رقم 
، املتضمن لقانون 27/12/2018املؤرخ يف  18/18، واملعدل بالقانون رقم  28/12/2017الصادر يف  27

 . 30/12/2018الصادر يف  79، عدد اجلريدة الرمسية، 2019املالية 
ة، ـ، اجلريدة الرمسيبالوقاية من الفساد ومكافحته املتعلق 20/02/2006املؤرخ يف  06/01قانون رقم  ـ  3

، اجلريدة 26/08/2010املؤرخ يف  10/05، املعدل واملتمم باألمر رقم 08/03/2006، الصادرة يف 14عدد 
املؤرخ يف  11/15، املعدل واملتمم بالقانون رقم 01/09/2010، الصادر يف 50الرمسية، عدد 

  . 10/08/2011، الصادر بتاريخ 44 ، اجلريدة الرمسية، عدد02/08/2011
 الصادر، 39 عدد، الرمسية اجلريدة، حبماية الطفل املتعلق، 15/07/2015 يف املؤرخ 15/12قانون رقم  ـ  4

 . 19/07/2015 بتاريخ
 ،21/07/1979املؤرخ يف  79/07، املعدل واملتمم للقانون رقم 16/02/2017ملؤرخ يف 17/04قانون رقم  ـ  5

  .19/02/2017الصادر بتاريخ  11، اجلريدة الرمسية، عدد لقانون اجلماركاملتضمن 
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3 

تعلق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الصادر يف امل 15/247مرسوم رئاسي رقم  ـ  1
 . 20/09/2015، الصادر يف 50، عدد  اجلريدة الرمسية، 16/09/2015

، واحملدد لكيفيات تبليغ املركز الوطين للسجل 16/10/2000ؤرخ يف ملا 2000/318مرسوم تنفيذي رقم  ـ  2
 .التجاري من طرف اجلهات القضائية جبميع القرارات 

،  عن وزارة املالية ووزارة التجارة، واملتعلقة بإنشاء بطاقية 27/07/1997صادرة بتاريخ لا 127تعليمة رقم  ـ  3
 .املتهربني

 .09/05/1999ض بتاريخ .ع.م /وم /175مذكرة من املديرية العامة للضرائب رقم  ـ  4
 .صريف ملتوطني ال، املتعلقة برسم ا10/08/2005بتاريخ  04تعليمة وزارية رقم  ـ  5
  . املتعلقة بالتحصيل الودي لضرائب  03/06/1995بتاريخ  167تعليمة وزارية رقم  ـ  6

  
4 

1 

  .، بشأن الضريبة على الدخل  2005لسنة   91 قانون العقوبات الضرييب اجلديد، رقم ـ  1
 .بشأن ضريبة الدمغة 1980لسنة  111قانون رقم  ـ  2
 .10/09/1981 بتاريخ 37 العدد، الرمسية اجلريدة، 1981لسنة  157رقم  الدخل على الضرائب قانون ـ  3
 .20/07/1978بتاريخ  29،اجلريدة الرمسية، العدد 1978لسنة  46املوحدة رقم  الضريبة قانون ـ  4
مكرر  05اجلريدة الرمسية، العدد  ،1993، لسنة  187، املعدل بالقانون رقم  1981لسنة  157 رقمقانون  ـ  5

 .31/12/1993الصادرة بتاريخ 
  
2 

  .، باملصادقة على جمموعة القانون اجلنائي  01 - 59 - 413القانون اجلنائي املغريب ، رقم  ـ 1
الصادرة يف  5278ر ، العدد .، ج 2005مدونة املساطر اجلبائية احملدثة من قانون املالية، لسنة  ـ 2

30/12/2004.  
، بتنفيذ 03/10/2002الصادر يف  1 - 59 -255طرة اجلنائية املغربية، الظهري الشريف رقم سقانون امل ـ 3

  .املتعلق باملسطرة اجلنائية  01/22القانون رقم 
  
3 

، رقم  ر.، ج2014لقانون املالية لسنة  28/12/2013املؤرخ يف  13/1278، رقم قانون الضرائب العام ـ 1
  . 29/12/2013الصادرة يف  0303

  . 17/08/1948الصادر يف  48/1268، رقم قانون اجلمارك الفرنسي ـ 2
  . 09/03/2004، الصادر يف 204/2004قانون رقم  ـ 3
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 . 2، ص 2 -1970، نشرة القضاة  20/05/1969قرار الغرفة اجلزائرية بتاريخ  ـ   1
رييت ــقانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية، منشورات ب:  بوسقيعة أحسن             

 .  6،  5، ص ص  2011 - 2010
  .08/12/1981قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ  ـ   2

  . 32، ص 2017قانون العقوبات، منشورات برييت :  بوسقيعة أحسن        
 . 02 - 1968، نشرة القضاة 12/03/1968قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ  ـ   3
 . 10338رقم  19/09/1975قرار الس األعلى للقضاء بتاريخ  ـ   4
 .1- 1971نشرة القضاة  20/10/1970قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ  ـ   5
  .1993،  الة القضائية، 56435 ملف حتت رقم، 12/04/1988 الغرفة اجلزائية يف قرار ـ   6
  .، جمموعة قرارات الغرفة اجلزائية1981جويلية  009قرار الغرفة اجلزائية بتاريخ  ـ   7
  .21/01/1982اجتهاد قضائي ، الغرفة اجلزائية بتاريخ  ـ   8
 . 24/06/2003، بتاريخ 313162، ملف 2003/1الة القضائية  ـ   9

 .1993/2الة القضائية ،  83687ملف رقم  ،1991/ 04/ 12بتاريخ  الغرفة اجلزائية ـ 10
 .22349رقم  07/04/1981قرار الس األعلى بتاريخ  ـ 11
 .22509رقم  19/03/1981قرار الس األعلى بتاريخ  ـ 12
   .239 ص 3 - 1991 القضائية، ، الة841 ملف 14/03/1989 بتاريخ الغرفة اجلناية  ـ 13
 .2008الة القضائية ،  394617ملف   30/01/2008يف  الغرفة اجلنائية ـ 14
  .اجلنائية  الغرفة قرارات ةجمموع 1981/ 4/ 30 الغرفة اجلنائية بتاريخ ـ 15
  .103 ص  12302 ملف 1975 /7 /15 بتاريخ الغرفة اجلزائية ـ 16
   .2 -1989 القضائية، ، الة 27/12/1983 الغرفة اجلنائية ـ 17
   .2012-2 العليا احملكمة ة، جمل 734116 رقم ، ملف 19/7/2012 قرار الغرفة اجلنائية، ـ 18
 .1993/ 2 القضائية الة،  56435 ملف،  1988 /4 /12 بتاريخالغرفة اجلنائية  ـ 19
 2 /2011 العليا احملكمة جملة،  486359 رقم ملف،  2010 /6/ 24 بتاريخ قرار الغرفة اجلنائية ـ 20
  .05/1969القضاة  ةنشر. 11/05/1969الغرفة اجلنائية،  ـ 21
  . 4 /1993 القضائية ، الة 60 8 6 2 ملف،  1992 /2 /13 بتاريخ الغرفة اجلنائية ـ 22
 .2/1989الة القضائية  31162ملف  02/06/1984بتاريخ  الغرفة اجلزائية، ـ 23
  .1/ 1990 القضائية ، الة 2 2 2 0 5 7 رقم 1989/ 27/7 اجلزائية بتاريخ الغرفة ـ 24
    .2 /1991 القضائية ، والة 43832 رقم ملف 30/6/1987 بتاريخ الغرفة اجلزائية ـ 25
  .73 رقم 10 يف النقض أحكام 1959/ 3/ 17 بتاريخ ، نقض املصرية احملكمة العليا ـ 26
  .1192رقم  43س. 1992/  12/ 21 بتاريخ ، نقضاملصريةاحملكمة العليا  ـ 27
  .1982، الة القضائية  25575رقم  05/03/1981الس األعلى للقضاء بتاريخ  ـ 28
  . 1989/02الة القضائية  21/05/1984الس األعلى للقضاء بتاريخ  ـ 29
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  ص ــامللخ
ا أخاصة إذا كانت تفتقر ملوارد طبيعية من شتعترب الضرائب من أهم موارد ميزانية الدولة، 

أن تغذي تلك امليزانية اة املصاريف املتنوعة والعديدة، حبكم تعدد املهام واألعباء، وهو ما يفسر 
اهتمام التشريعات املختلفة بتلك الضرائب وإقرار السبل الكفيلة حلمايتها من خالل ما يعرف 

باألساس، إىل محاية القطاع اجلبائي من حماوالت التهرب  بفكرة الردع اجلبائي، واليت دف
  .الضرييب 

لقد حرص املشرع اجلبائي اجلزائري على تكريس فكرة الردع اجلبائي يف خمتلف القوانني 
الضريبية املنظمة ملادة اجلباية، إذ جنده يتبىن هذا املبدأ من خالل قانون الضرائب املباشرة بصفة 

مبوجب  2012، املتضمن لقانون املالية لسنة  28/12/2011املؤرخ يف  11/16أساسية، حتت رقم 
من قانون الضرائب املباشرة واليت اعتربت يف كل حاالت  303منه واليت عدلت املادة  13املادة 

اجلرم جنحة، وليس جناية كما كانت عليه قبل التعديل، وباملقابل شدد يف الغرامات اجلزائية 
  .و احلقوق املتملص منها  املفروضة طبقا للمبالغ

وبالتايل يكون املشرع اجلبائي اجلزائري قد حاول أن يوازن ما بني مبدأ النفعية، لتمويل 
  .اخلزينة العمومية، ومبدأ العدالة االجتماعية لردع املتهربني واملتملصني من دفع الضرائب والرسوم
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Résumé 
La fiscalité est considérée comme l’une des ressources les plus importantes 

du budget de l’État, en particulier si elle manque de ressources naturelles qui 
l'alimenteraient pour faire face aux diverses et différentes charges ce qui 
explique l’intérêt des législations différentes sur ces taxes et les moyens de les 
protéger par le la dissuasion fiscale . qui vise principalement à protéger le 
secteur fiscal des tentatives d’évasion fiscale. 

Le législateur fiscal Algérien tient à consacrer l'idée de dissuasion fiscal 
dans les différentes lois fiscales régissant la fiscalité, car nous constatons qu'il 
adopte ce principe par le biais de la loi sur les impôts directs principalement, 
sous le n° 11/16 du 28/12/2011, portant loi financiére de l'année 2012 en vertu 
de l'article 13 de ce réglement modifiant l’article 303 du Code des impôts 
directs,  quit, dans tous les cas, était considéré  comme un délit, et non un crime 
comme il l'était avant la modification En l'occurrence, il a insisté sur les 
amendes infligées en fonction des sommes  et des droits impayés. 

Ainsi, le législateur fiscal algérien a tenté d’équilibrer le principe  
d’utilitarisme le financement du trésor public et le principe de justice sociale 
afin de  dissuader  ceux qui ne paient par  les impỏts et les taxes. 
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SUMMARY 

Taxation is considered one of the most important resources of the state 
budget, especially if it lacks The natural resources that would feed it to meet The 
various  and different  burdens, which explains the interest of the different  
legislations on these taxes and ways to  protect them through tax deterrence 
which  is aimed primarily at protecting the tax sector from tax evasion attempts. 

The Algerian tax legislator wants to dedicate the idea of fiscal deterrence in 
the various tax laws governing the tax system, because  we note that il adopts  
this principle through the law on direct tax mainly under N° 11/16 of the 
28/12/2011, carrying me financial of the year 2012 bearing me Financial of the 
year 2012 under section 13 of this regulation amending section 303 of the Direct 
Tax code, which in any case was considered a crime, and not a crime as it was 
before the change, in this case , he emphasizend the fines imposed on unpaid  
sums and fees. 

Thus, the Algerian tax legislator has tried to balance the principle of 
utilitarianism the financing of the public treasury and the principle of social 
justice in order to dissuade those who do not pay  taxes. 

  


