
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ايلتهرب ايلضرييب ايلقتنوناة يللحد منيلات  اآل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شةـــــاقـــــة المنــــنــجــل

 

 جامعة أدرار   رئيسا. ب أستاذ محاضر         رحموني محمداألستاذ:
 جامعة أدرار   مشرفا ومقررا.   أ أستاذ محاضر   يوسفات علي هاشم األستاذ:
 جامعة أدرار  مناقشا. بأستاذ محاضر ابراهيم            امة ي األستاذ:

 

 

 

 

 

 

 وزارة ايلتعلام ايلعتيلي وايلبحث ايلعلمي
أدرا ر –جتمعة أمحد دراية   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
  لحقوقاقســــم 

 
 
 

 

 :نـــبيـالــــــــالط دادــن إعــم   
ـانـــمــــي إيـــــقـرانــــم. 

مناليخاف محمد أمين. 
 

 

 

 

 

 

  

    

                                      
                                       

 1022 -5102  :  الجامعية السنة

                                 :إشراف األستاذ تحت 

يوسفات علي هاشم. 

                                        
 

                                       
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

انــــــــــرفـــــر وعـــــــكـــــش  

 

إلمتام هذا العمل ادلتواضع فله  انشكر اهلل العلي القدير الذي وفقن
ثريا.كاحلمد والشكر    

أستاذنا الفاضل يوسفات علي هاشم الذي أشرف علينا  نشكر
 وكل األساتذة الكرام.

ونشكر كل من ساعدنا وأعاننا يف مذكرتنا باخلصوص موظفي 
 مديرية الضرائب لوالية أدرار.

  

 
  

 



 

 

 
 

   

 إهـــــــــــــــــــداء
 

أهدي هذا العمل ادلتواضع إىل الوالدين الكرميني 
واحلبيبني  إخويت وأخوايت أطال اهلل يف عمرمها  إىل

سامهوا  إىل كل اللذين  الغاليني )آية وعبد الرحيم(
من قريب أو بعيد إلنارة عقلي بالعلم النافع و 

علم أو هو صاحل إىل كل طالب  إرشادي إىل ما
طالبة إىل كل قارئ أو قارئة ذلذه ادلذكرة إىل كل 

   .هؤالء أهدي هذه الصفحات

 إيــــمـــان
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 إهـــــــــــــــــــداء
 

 وأهدي هذا العمل ادلتواضع إىل الوالدين الكرميني 
إىل  كل ، مجديت احلبيبة عائشة أطال اهلل يف عمره

مد  و إىل كل من ساعدين أفراد عائليت كبريا وصغريا
يف مشوار حيايت  يل يد العون من قريب أو بعيد

 وباخلصوص بلقيس .
 
  

 أمـــــيــــن 
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 ةـــــــــــــــــدمـــــــــــــقـــــــــــــــــم

 سنة غاية إىل ذلك وأستمر،العمومية اخلزينة لتمويل البًتولية اجلباية على اجلزائر اعتمدت       
 اخلزينة أوقعتفالبًتول، أسعار اخنفاض إىل العادلية االقتصادية األزمة أدت حني، 1986
  .الدولة خزينة لتمويل أخرى مصادر عن البحث استلزم دائم،مما عجز يف العمومية

 يف اإلصالحات فبدأتر،ومستق دائم مصدر عتبارىا،الالعادية باجلباية اجلزائر فاىتمت       
 اجلبائية اإلدارة وحتديث تنظيم ها،ىدف ادلردودية و والفعالية الكفاءة من قدر على اجلبائي النظام

 ىناك أن ،إالةالعام النفقات متويل يف مسامهتهم وأمهية،بادلسؤولية ادلكلفني شعور  من انطالقا
 ،مما التملك حلرية وتقييدا مأمواذل من مستحق غري اقتطاع الضريبة يف ترى ادلكلفني من شرحية
 قيمتها من التقليل أو،عليهم جيب ما دفع من التهرب من ممتكنه سلوكات إىل للجوء ميدفعه

 النصوص ت ولثغراا استغالل أو تدليسية وطرق بوسائل ذلك يف ،مستعينني ادلستطاع قدر
 احلفاظ بغية ادلنتشرة الظاىرة ىذه على للقضاء آليات سطر اجلزائري ادلشرع ،لكن القانونية

 .العام للصاحل وحتقيقا التنموية السياسات مواصلة على
 :البحث أهمية

 مبوارد الدولة خزينة تزويد يف الفعالة األدوات كأحد الضرائب أمهية يف البحث أمهية تتجلى    
 بعد الدولة خلزينة الثاين ادلمول ديةاالع الضرائب تعترب اجلزائر ،ويف ادلختلفة نفقاهتا لتغطية مالية

 . البًتولية اجلباية

 :التالية اإلشكالية طرح طريق عن وذلك ادلوضوع ىذا معاجلة حاولنا فقد سابقا ذكرنا كما    
 اجلزائري ادلشرع فرضها اليت اآلليات ،وفيما تتمثلالضرييب بالتهرب ادلقصود ما: اإلشكالية 

 .؟عليو لقضاءكافحتو و ادل

 :ادلوضوع دلعاجلة التالية الفرعية اإلشكاليات نطرح أن وميكن

 الضرييب؟ للتهرب الرئيسية األسباب ماىي-

 الضرييب؟ التهرب أساليب ماىي-

 الضرييب؟ التهربعلى  لقضاءكافحة وادل  ادلتخذة اإلجراءات ماىي-

  ؟ ذلك يف اجلبائية الرقابة دور ماىو-
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  :البحث أهداف

 :إىل البحث ىذا يهدف         

 تصاديةقاإل تطوراتالبا تأثرىا ومدى الضرييب التهرب ظاىرة عن شاملة صورة إعطاء حماولة-
 . وادلالية واالجتماعية

 بشىت الضريبة دفع من التخلص إىل وادلؤسسات األفراد جلوء وراء احلقيقية األسباب توضيح-
 . واألساليب الطرق

 . الضرييب التهرب ظاىرة عن ادلًتتبة اآلثار إظهار-

 يف ادلتخذة واإلجراءات الوسائل وأىم الضرييب التهرب مكافحة على القائمة األجهزة إبراز-
 . ذلك

 :الموضوع اختيار أسباب

 : ادلوضوع ىذا الختيار دفعتنا اليت األسباب أىم

 :موضوعية أسباب-أ

 يف للدولة واذلامة الداخلية ادلالية ادلوارد أحد الضرائب العتبار نظرا ادلوضوع ىذا اخًتنا لقد-
 .االقتصادي النشاط توجيو ويف العامة النفقات متويل

 :ذاتية أسباب-ب

 . عنو الغموض وإزالة الضرييب التهرب جرمية على للتعرف الشخصي ادليول-

 .  ومكافحتو التهرب الضرييب علىحماولة الكشف عن اآلليات القانونية للقضاء -

 :الصعوبات

 .بالسرية ذلك يف حمتجة الكافية للمعلومات الضرائب إدارة تقدمي عدم -

 :المتبع المنهج

 التهرب ماىية دلعرفة الوصفي ادلنهج إتباع الضروري من ،كان ادلطروحة التساؤالت عن لإلجابة
 يتعلق فيما التحليلي ادلنهج أخرى جهة ،ومن عنو ادلًتتبة واآلثار والطرق واألسباب الضرييب
 طريق عن الضرييب التهرب مكافحة أجل من ادلشرع أتبعو الذي اإلجرائي اجلانب دراسة

 . والعقابية والرقابية الوقائية الوسائل
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 إىل حبثنا قسمنا دراستنا ،وإلعداد الفرعية التساؤالت و ادلطروحة اإلشكالية عن ولإلجابة
مفهوم ادلبحث األول  ماىية التهرب الضرييب قسمناه إىل مبحثني ،،يف الفصل األول فصلني

 التهرب الضرييب واآلثار ادلًتتبة عنو. بأساليادلبحث الثاين  و ،التهرب الضرييب
وسائل قمعو ،قسمناه إىل مبحثني ،يف  يف الفصل الثاين آليات مكافحة التهرب الضرييب و أما

الثاين تناولنا فيو وسائل  ادلبحثادلبحث األول تطرقنا إىل آليات مكافحة التهرب الضرييب ،أما 
 قمع التهرب الضرييب.
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 :قائمة المختصرات

 
 ....قانون الضرائب  ادلباشرة............ق ض م..........-
 ....قانون الضرائب غري ادلباشرة..ق ض غ م.................-
 ق ر ر أ.........................قانون الرسم على رقم األعمال.-
 ق ط............................قانون الطابع.-
 ق ت...........................قانون التسجيل.-
 
-TVA.الرسم على القيمة ادلضافة......................... 
-TAP.الرسم على النشاط......................... 
-IRG.الضريبة على الدخل اإلمجايل.......................... 
-IFU.الضريبة اجلزافية الوحيدة.......................... 
-DRV ادلراجعات.........................مديرية األحباث و 
-DGE.مديرية كربيات ادلؤسسات........................ 
-CDI.مركز الضرائب......................... 
-OCDE.منظمة التعاون والتنمية االقتصادية..................... 
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 :األول لــــــــصـــــفــــال
 :ريبيــالض ربــهـتــــلااىية ـــــم                   

، فكل الدول اجلبائي ادلشرع من أىم ادلعوقات اليت واجهت الضرييب لتهرباتعترب ظاىرة      
الظاىرة فقد وجدت منذ وجود الضريبة نفسها ،فهي هتدد وجود النظام الضرييب تعاين من ىاتو 

وتقلل من أعليتو ،ولدراسة ىاتو الظاىرة وتشخيصها قمنا يف الفصل األول إذل التطرق إذل 
يف ادلبحث األول إذل  سنتطرقفقسمنا ىذا الفصل إذل مبحثني ، ،ماىية التهرب الضرييب

وإبراز أىم  ، والتمييز بينو وبني الغش الضرييب ،كر أىم التعاريف لوادلقصود بالتهرب الضرييب بذ 
سنتناول فيو أىم طرق وأساليب التهرب  واعو وأشكالو أما يف ادلبحث الثاينوكذلك أنأسبابو 

من مجيع اجلوانب  هبعد ضلدد أىم آثار  فيما اليت يتبعها ادلكلف للتخلص من دفع الضريبة ،و
 والسياسية. جتماعيةاال،ادلالية، االقتصادية:
 

 .الضريبي  التهرب مفهوم:األول المبحث
 

فقد أعطتو الدولة  ،إن الدور الذي تلعبو الضرائب يف سبويل اخلزينة العمومية دور كبري     
ادلكلفني عن  امتناع إال أن ربصيلها عرف معوقات ومصاعب أعلها ىو ، ىامة يف ذلك  أولوية
الذي سنحاول  يسمى بالتهرب الضرييب  وىذا ما،طرق مشروعة وغري مشروعة باستعمال دفعها

 ربديد مفهومو .
 

 .الضريبي التهرب مفهوم:األول المطلب
 

 الطرق على فمن اجلانب القانوين ركز يف تعريفو ،مفاىيم كثرية ومتعددة الضرييب للتهرب    
من اجلانب  ،يف حني مشروعة غري أو مشروعة كانت ماذا الضرييب لتهربيف ا ادلستعملة

 (1).  العمومية اخلزينة على ادلًتتبة اآلثار على االقتصادي ركز

 
 
 .11ــ،ص2011/2012بتاتة:مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسًت،جامعة قسنطينة، شطور -1
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 :الضريبي التهرب تعريف : األول الفرع
  أعلها: الضرييبىناك عدة تعاريف للتهرب     

ذلك السلوك الذي من خاللو ػلاول ادلكلف القانوين عدم على أنو  الضرييب التهربيعرف -
ئها إذل شخص آخر ولتحقيق دفع الضريبة ادلستحقة عليو كليا أو جزئيا دون أن ينقل عب

 (1) التهرب الضرييب يتخذ ادلكلف عدة طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غري مشروعة.

زبلص ادلكلف  :أنو على عبد الرؤوف قطيشكما عرفو كل من  الدكتور حسن عواضة و        
(2) من دفع الضريبية الواجبة عليو كليا أو جزئيا دون أن ينعكس عبئها على الغري .

 

 إذل بالضريبة ادللزم يسعى: بأنو ادلالية والعامة اقتصاديات يف مؤلفو زلرزي عباس زلمدو رفوع    
 عبئها، من للتخلص احتيارل سلوك إذل فيعتمد للضريبة ادلنشأة الواقعة ربقق رغم منها التخلص

 (3) .الضريبة لقانون سلالفة أي ارتكاب دون دفعها من يتخلص ادللزم أن أو
 من التملص زلاولة ىو الضرييب لتهربا   Margairaze Andréعرفو كذلك      

 (4).القانون تعريف حدود يف الضريبة
 تلك  ": العامة ادلالية يف مؤلفو زغدود علي عرفو، الضرييب للتهرب وإلعطاء مفهوم جامع    

 القانون يف ادلوجودة الثغرات أو الضرييب للتشريع االمتثال عدم يف ادلتمثلة القانونية ادلخالفات
 األمر تعلق سواء واألشكال الوسائل جبميع الضرييب الواجب أداء من التخلص أجل من

 للخزينة الدفع الواجب ادلبلغ من جبزء أو بكل وذلك ادلادية، احلركات أو احملاسبية بالعمليات
 (5).نفقاهتا تغطية يف الدولة تستعملو والذي العمومية

 :يلي سبق تعريفو للتهرب الضرييب توصلنا إذل ما من خالل  ما

 .ادلستحقة مستغال  الثغرات القانونيةيبة الضر  زلاولة ادلكلف  ذبنب دفع  ىو الضرييب التهرب -

 للتملص من دفع الضريبة. تدليسية ومناورات احتياليةألساليب  ادلكلف استعمال ىو الضرييب التهرب-
 
 . 07ص،2011،سنة ،اجلزائر،دون طبعةللنشر والتوزيع ،دار ادلفيد بني النظرية والتطبيق كردودي سهام ،الرقابة اجلبائية-1
 .12،مرجع سابق،صطورش بتاتة-2
  بسكرةـ، جرؽلة التهرب الضرييب يف التشريع اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت،جامعة زلمد خيضرقرموش ليندة ، -3

 .21،ص 2013/2014
4- MargairazAndré Lla fraude fiscales et ses succédanées, Comment on échappe à 

     l’impot,édition Blonay,suisse,1988,P33. 

 .210-209،ص 2005ئر،سنةا،اجلز بعةط اجلامعية،دون ادلطبوعات ،ديوانالعامة ادلالية،زغدود علي -5
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الضريبة كليا أو جزئيا بالطريقة اليت  عبءالتهرب الضرييب ىو زلاولة ادلكلف التخلص من -
 تسهل عليو.

 من لتخلصا من بالضريبة ادلكلف يقوم أن وىوتعريف موحد وشامل    الضرييب للتهريبو     
 غري أو مشروعة وطرق وسائل لغري،باستعمالل عبئها نقل دون وذلك جزئيا، أو كليا عبئها

 (1).إيراداهتا من العمومية اخلزينة حرمان إذل النهاية يف تؤدي مشروعة

 .الضريبي والغش الضريبي التهرب بين الفرق :الثاني الفرع
تتجو إرادة ادلكلف فيهما إذل ربقيق نتيجة واحدة ،الضرييب والغش الضرييب التهرب كل من    

 الضرييب التهربعبئ الضريبة، كليا أو جزئيا إال أن الطريقة زبتلف، ففي  وىي التخلص من 
 فيو يتوفروبالتارل ال توقع عليو أي عقوبات أو جزاءات، ألنو مشروعة، سبال ادلكلف لكسي

 و ادلناورات احليليف  ادلتمثل ادلادي العنصر دون النية سوءادلتمثل يف   ادلعنوي العنصرفقط 
 . التدليسية

 تصل إذل حد التدليس طريق اللجوء إذل سبل غري مشروعة، يتحقق عن الضرييب الغشأما     
  احليليف  ادلتمثل ادلادي العنصر ( والنية سوء،فهنا يتوفر كل من العنصر ادلعنوي ) االحتيالو  

 . التدليسية
 .الضريبي التهرب أسباب:المطلب الثاني

ىو متعلق بالنظام  ىو متعلق بادلكلف ، وما منها ما أسباب عدة الضرييب التهرب ظاىرةل   
 : واإلدارة الضريبية 

 .بالضريبة بالمكلف المتعلقة األسباب: األول الفرع

 .واقتصادية اجتماعيةأسباب نفسية ، تنحصر األسباب ادلتعلقة بادلكلف إذل   
 :النفسية األسباب -أ

،فقوة وضعف التهرب ػلددعلا الوعي دور أساسي يف التهرب الضرييبللعامل النفسي     
،وكلما كان التهرب لىالباعث النفسي ع فكلما كان ادلكلف واعيا نقص،الضرييب للمكلف

اخلاطئة اليت رسخت يف ذىن  االعتقاداتالوعي ضعيفا زاد الباعث النفسي للتهرب ومن 
 ادلكلف مايلي:

 . 15مرجع سابق،ص،طورش بتاتة -1
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تهرب من الضريبة  أنو سارق شريف ألنو يسرق الدولة وىي شخص معنوي وبالتارل ادل اعتقاد-
 (1) . لآلخرينال يعد سلالفا للقانون وال مضرا 

 مارل بدون مقابل أو فائدة تعود عليو. اقتطاعالسائد لدى ادلكلف أن الضريبة ىي  االعتبار-
 (2)ما. ترسخ فكرة أن الضريبة عقاب مارل يدفعو ادلكلف لإلدارة الضريبية مقابل شلارستو لنشاط-

 :االجتماعية األسباب -ب
وىذا عائد ،وشيوعها الضرييبذلا دور ىام يف ترسيخ ظاىرة التهرب  االجتماعيةاألسباب      

 ومن بني ىذه األسباب:لضعف الوعي الضرييب الذي يتناسب مع الشعور الوطين 
 (3) الديين حول عدم شرعية الضريبة ألهنا ال تستند على منطلقات عقائدية . االعتقاد-
 شعور األفراد بتبذير أمواذلم يف وجهات ال تعود بادلنفعة العامة.-
 لعجز اإلدارة الضريبية  الثقة بني أفراد اجملتمع نتيجة انعدامبسبب  االجتماعيةالبنية  اختالل-

  .واالختالسة كالرشو   االجتماعية اآلفاتبعض على للقضاء 
  :االقتصادية األسباب -ج

 ادلكلف وأخرى خاصة بالوضعية العامة للدولة:بخاصة  اقتصاديةىناك أسباب      
 ارتفاع يف مهما عامال االقتصادية الظروف تعد :بالضريبة للمكلف االقتصادية الوضعية-1 

و العكس ففي أوقات الرخاء االقتصادي  االقتصادي الكساد أوقات يفخاصة ، التهرب ظاىرة
 (4)  اذباه اخلزينة.يدفع ادلكلف ما عليو من التزامات 

يف حالة الرخاء واالنتعاش االقتصادي للدولة، ترتفع القدرة  :العامة االقتصادية الوضعية-2
الشرائية بارتفاع الدخل الفردي فيقوم ادلكلف جبمع الضريبة من ادلستهلك النهائي ويدفعها 
للخزينة العمومية شلا يقلص من التهرب الضرييب،أما يف حالة الركود االقتصادي تنتشر األسواق 

 ادلوازية شلا يؤدي إذل تدىور االقتصاد الوطين.
 
 .13،ص2013/2014ة لنيل شهادة الليسانس،جامعة قادلة،زغدودي أمال :جرؽلة الغش الضرييب،مذكر -1
 .36،ص 2010/2011يدو لويزة،قاري حياة:الغش الضرييب وآلية مكافحتو،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،جامعة البويرة،-2
 .14كردودي سهام ،مرجع سابق ،ص-3
 .37يدو لويزة،قاري حياة ،مرجع سابق،ص-4
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 .الضريبية واإلدارة بالنظام المتعلقة األسباب:ثانيال الفرع

ومدى صرامتها يف تطبيق يرجع ذلك إذل مدى فعالية اإلدارة،لنجاعة أي نظام جبائي    
ساىم يف شكل كبري يف اتساع اذلوة بني ي يعاين منها النظام اجلبائيالقانون،فالنقائص اليت 

 (1).زيد من فرص التهرب الضرييب ي الذي ووادلكلف  اإلدارة
 :الضريبي بالنظام المتعلقة ألسبابا-أ

الوصول إذل نظام دل تستطع  ارغم اإلصالحات اليت قام هبا ادلشرع يف النظام اجلبائي،إال أهن     
 لعدة أسباب منها:يرجع  إداري فعال،وذلك

   حالة  يف  حبيث الضريبة من األفراد لتهرب أساسيا مربرا يشكل والذي   : ضريبةال عبئ ثقل
   لتحملو شلا يدفعهم إذل  النفسي واستعدادىم ادلكلفني توقعات عن الضرييب  العبء زيادة

 (2) .التهرب الضرييب

سواء أثناء ،تتسم الضرائب بإجراءات عديدة ومعقدة  :استقرارهوعدم  الجبائي النظام تعقد
 غلعل ادلكلف يتهرب من التزامو الضرييب .ا تأسيسها أو ربصيلها شل

ادلكلف بالضريبة بادلقارنة بني ادلبلغ الذي  وذلك بقيامعدم تشديد العقاب على المتهربين: 
وقيمة الغرامة ادلالية اليت يدفعها،فإذا كانت قيمة العقاب أقل من ادلبلغ  الذي يعود عليو ،يدفعو

 (3) فيلجأ إذل التهرب أما العكس فيقوم بدفع الضريبة ادلفروضة عليو.

وقوانني  يف القوانني ادلالية الرئيسية ويرجع ذلك للتغريات ادلستمرةنظام الضريبي:ال استقرارعدم 
 .اجلبائيوعدم ثقتو يف النظام  للتهرب من الضريبةدفع بادلكلف  ما التكميلية وىذاادلالية 
كلما ،كلما أحس ادلكلف بالضريبة بضعف الرقابة اجلبائية :الجبائية الرقابة فعالية ضعف
 إرادتو للتهرب. اذبهت

إن ضعف التنظيم على مستوى اإلدارة الضريبية :الضريبية باإلدارة المتعلقة األسباب -ب
يؤدي إذل عجز   العناصر الفنية ،وىذا ما يفتح رلاال للمكلف للتهرب من الضريبة،وذلك لنقص

 اجلهاز اإلداري وذلك من خالل:
 
 .160،ص2003والتطبيق،دار ىومة ، مراد ناصر،فعالية النظام الضرييب بني النظرية-1
 .157،صرجع نفس ادل-2
 .39يدو لويزة،قاري حياة ،مرجع سابق،ص-3
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 داري على مستوى اإلدارة الضريبية.انتشار الفساد اإل-
 غلعل ادلوظفني يقبلون كل مااألمر الذي  ،الضريبية رةإلداا مرتبات موظفيو  األجور ضعف-

 يقدمو ادلكلفون من ىدايا وىبات .
حيث أعطى حرية مطلقة للمكلف،وىذا ما شجع  تصرػلي نظام اجلبائي لنظاما طبيعة-

 (1)ادلكلف لتقدمي تصرػلات كاذبة .

 (2).ادلستحقة الصافية التكاليف وزبفيض ادلداخيل بتضخيممسح للمكلف  الرقابة ما غياب جهاز-
 ها.نفور ادلكلف عن دفع تعقد اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بتقدير الضريبية وربصيلها شلا يدفع-
 ة يف اإلدارة الضريبية للتحسني من مستوى خدماهتا .نقص األجهزة اإللكًتونية احلديث-

 .الضريبي التهربع وأشكال أنوا : لثالمطلب الثا
،وذلك حسب اختالف الضريبة ادلراد قسم ادلشرع التهرب الضرييب إذل أنواع وأشكال

 ذلك.التهرب من دفعها والطرق ادلنتهجة يف 
 الفرع األول :أنواع التهرب الضريبي.

 غري وهترب،الضرييب بالتجنب يعرف ما وىو مشروع هترب نوعني، إذل الضرييب لتهربا يقسم
 . الضرييب بالغش ويسمى مشروع

 ).الضريبي التجنب( المشروع التهرب:أوال 

 ادلنشئة الواقعة ذبنب خالذلا من يتم قانونية عملية ىو:المشروع التهرب تعريف-1
 الضعف نقاط استغالل خالل من الضريبة دفع يتجنب أن ادلمول يستطيع للضريبة،وقد

 (3) . التشريع يف السائدة

ويعرف كذلك أنو زبلص ادلكلف من أداء الضريبة،نتيجة استفادتو من بعض الثغرات ادلوجودة -
تكون ىناك سلالفة التخلص من دفع الضريبة ،دون أن يف التشريع الضرييب الذي ينتج عنها 

 للنصوص القانونية
 

  .14 ص ،2004دار قرطبة،اجلزائر ، ، ،الغش والتهرب الضرييب يف اجلزائرناصر مراد-1
 .38يدو لويزة،قاري حياة ،مرجع سابق،ص -2
 دون.اجلامعية، ،الدار)معاصرة قضايا-نظم-سياسات(الضرائب اقتصاديات:العشماوى رجب عثمان،شكري العزيز عبد سعيد -3

 .154 ،ص 2007 ،االسكندرية،سنةبعةط     
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يف بعض احلاالت ولتحقيق بعض األىداف االقتصادية واالجتماعية يقوم ادلشرع بفرض -
ضريبة عمدا على مجيع األرباح الصناعية والتجارية ، فيقوم بإعفائها على بعض ادلؤسسات 

 تشجيعا ذلا.
  يلي: ومن بني أىم ظلاذج التهرب ادلشروع ما

 .فقط تضخيمها طريق عن ونفقات زيادةقيام ادلكلف ب -
  .ضريبية بإعفاءات ادلشرع مع الشركات أصحاب تواطؤ -

  .وعليا مستقلة صغرية فرعية و شركات إذل األم الشركة ذبزئةقيام بعض الشركات الكربى إذل -

 %25عوض  %1225إخضاع األرباح ادلعاد استثمارىا بالنسبة للشركات إذل معدل خاص -
 قصد تشجيع االستثمار.

 (1) .اعليه زبفيضات من مستفيدا موزعة غري ألرباح االستثمار إعادة-
  ضرييب ذبنب و مقصود ضرييب ذبنبويصنف إذل  : المشروع الضريبي التهرب تصنيف-2

 :مقصودغري 
بطريقة غري مشروعة مع وىو أن تقتطع نسبة من الضريبة :المقصود الضريبي التجنب -1.2
 النية السيئة لذلك السلوك .توفر 

كما يعرف أنو ىو القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد يف احلسابات أو إجراء يبقي -
 (2) احلسابات غري صحيحة أو وعلية.

 الوطين ادلنتوج تشجيع أجل من ادلقصود الضرييب التجنبب اجلبائي ادلشرع ومثال عن ذلك قيام
 . الكمالية السلع مثل استريادىا من للتقليل معينة سلع على مرتفعة ئبار ض رضيفف

 استغالل يف   يتجلى  التهرب من النوع ذاإن ى:المقصود غير الضريبي التجنب-2.2
 الغالب يف الثغرات ىذه وترجع الضريبة، دفعللتخلص من  القانون ادلوجودة يف غراتللث ادلكلف

ة القانون الفدبخ ىنا ادلكلفيقوم ف،القانونية ادلواد صياغة إحكام وعدم التشريع يف نقص إذل
  .معينة بأنشطة اخلاصة الضرائب بعضل ادلشرعاليت حددىا  والتخفيضات اإلعفاءاتمستغال 

 

 .28قرموش ليندة،مرجع سابق،ص -1
 .30،ص2005العيد صاحلي،الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلبائية،دار ىومة،اجلزائر،-2
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 )الضريبي الغش( المشروع غير التهرب :انياث

:يضم كل حركة مادية،كل  Camille Rosertعرفو :مشروع غير التهرب تعريف -1
 (1) التدابري أو ادلناورات اليت يلجأ إليها ادلكلفون أو الغري للتخلص من الضرائب وادلساعلات.

كما يعرف بأنو قيام ادلكلف من التخلص من دفع الضريبة ادلستحقة عليو عن قصد ،متعمدا -
 ومن أىم ظلاذج التهرب غري ادلشروع: احتياليةسلالفة القوانني مستغال يف ذلك طرق وأساليب 

 إعطاء معلومات مزورة وغري دقيقة للحصول إما على زبفيض أو إعفاء أو خصم.-
 لى حسابات غري دقيقة أو وعلية بدفًت اجلرد و دفًت اليومية.القيام بإجراء قيد ع-
 .واستغالل ادلناصب والنفوذ اجلمركية للحواجز ذبنبا احلدود على التهرب -
 بيع سلع أو تقديرىا بأقل من قيمتها احلقيقية،بتقدمي فواتري كاذبة.-
 طرق باستعمال الضريبة من للتخلص زلاولة كل بأنو: ر م ض م ق من 303كما عرفتو ادلادة   

 (2) .جزئيا أو كليا تصفيتها أو ادلكلف ذلا ؼلضع اليت والرسوم الضرائب أساس إقرار يف تدليسية

  : المشروع غير التهرب تصنيف-2
إغفال مركب بسوء نية من أجل خداع اإلدارة  وىو(: البسيط( العادي شــالغ-أ

اجلبائية،لتقليص الضرائب الواجب دفعها،ويظهر ذلك من خالل تقدمي تصاريح ربتوي على 
 معلومات خاطئة أو ناقصة للتقليل من الضريبة .

يتمثل ىذا الغش يف اعتماد ادلكلف على شلارسات تدليسية :(المركب) الموصوف الغش-ب
كلف السيئة للتهرب من الضريبة وعملو على إخفاء ومسح كل اآلثار ادلادية اليت ذبسد نية ادل

 .اليت من شأهنا أن تكشفو
 :يلي كما إذل دورل وغش وطين غشىنا  الغش يصنف  :الدولي والغش الوطني الغش-3

 سلطات مواجهة يف ادلكلف يكون الدولة، حدود داخل يتم غش كلىو   : الوطني الغش-أ
 (3) .وحيد جبائي لقانون ؼلضع فهو بلده

 

 ،2001/2002،رسالة ماجيستري،جامعة اجلزائر،سنة 1999إذل 1995طاليب زلمد:الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري من فًتة-1
 .54ص
 . 09/12/1976 بتاريخ 101-76رقم األمر من .ر.مم.ض.ق من 1-303 ادلادة-2
  .118ص سنة، بدون اجلزائر، ط، العامة،دون احملمدية دار العامة، وادلالية اإلداري للتنظيم مدخل:منصف بوأ-3
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 إذل ادلكلف داخيلم تحويل،ب خارج حدود إقليم الدولة يتمالغش الذي ىو :الدولي الغش-ب
 التبادالت عرفتو الذي الكبري التطور إذل يرجع الغش من النوع وىذا، جبائية جباذبية يتميز بلد

 (1) .الدولية
 .الفرع الثاني :أشكال التهرب الضريبي

 ثغرات القانون. واستغالل،اإلحالل،االمتناعللتهرب الضرييب صور وأشكال  من بينها 
 .االمتناع:أوال

ىو امتناع ادلكلف من دفع الضريبة ادلستحقة وذلك بعدم تقدمي التصرػلات دلصاحل اإلدارة 
اجلبائية ،أو باالمتناع عن التصريح دبزاولة نشاطو أو ينشط بدون سجل ذباري،تفاديا لدفع 

يف األسعار واخلدمات وىي الضريبة،وال ؽلكن للمكلف االمتناع عن دفع الضريبة اليت تكون 
  يكون يف الضرائب ادلباشرة فقط. االمتناعمباشرة ومنو  ضرائب غري

 .اإلحالل:ثانيا
اإلحالل  ىي إحدى الوسائل اليت ابتكرىا ادلشرع اجلبائي من أجل ربقيق االكتفاء الذايت  
وذلك خبلق مناصب شغل قصد القضاء على البطالة ،فقام بفرض ضرائب أقل على بعض 

يف القطاع الفالحي أو اإلعفاء منها دلدة معينة ربفيزا  االستثمارألنشطة، ومثال عن ذلك 
  (2)وتشجيعا ذلم.

 .القانون تاثغر  من االستفادة:ثالثا
عليها القانون ،ألن ادلكلف يتهرب من دفع الضريبة دون  يعترب من األساليب اليت يعاقب

إذل توجيو ارتكاب خطأ يعاقب عليو ،كما أن ادلشرع ىو الذي يضع ىذه الثغرات سعيا منو 
األفراد إذل النشاطات اليت تتماشى مع السياسة الضريبية ادلخططة،ويستعمل ىذا األسلوب من 

 طرف ادلؤسسات اليت توظف ملحقا خاصا باجلباية.
 
 
 
 .216 ص ، 2007سنة ط،عمان، وائل،دون دار العامة، ادلالية أسس:شامية زىري أمحد اخلطيب، شحادة خالد-1
 .245،ص1975 القاىرة،سنة ،2 بعةالعربية،ط النشر ،دار1 زءاجل،)العامة ادلالية فن( ادلالية علم:أمحد جامع -2
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 المترتبة عنو. اآلثارو  الضريبي التهرب اليبأس:الثاني المبحث
دلعاجلة التهرب الضرييب غلب التطرق إذل األساليب اليت يسلكها ادلكلف للتهرب من دفع 

  ادلًتتبة عن ىذه الظاىرة.  واآلثار،الضريبة 
 ي.الضريب تهربأساليب ال :األول المطلب

أو عن طريق التحايل بالتالعب يف العمليات احملاسبية، ىناك عدة أساليب للتهرب الضرييب ،إما
 ادلادي أو عن طريق التحايل القانوين.

 .محاسبية عمليات طريق عن التهرب: األول الفرع
الوحيدة اليت تعتمد عليها ادلصاحل الضريبية يف ربقيقاهتا ،فالتحقيق إن احملاسبة ىي الوسيلة 

احملاسيب يتمثل يف التأكد من مطابقة مايصرح بو ادلكلف وماىو موجود يف دفاتره احملاسبية من 
 إال أن ادلكلفني يتقنون ويبتكرون طرق للتالعب احملاسيب للتهرب من بينها:(1) .قيود

 بتحديد التكاليف لقد قام ادلشرع:والجبائية المحاسبية والتكاليف األعباء تضخيم-1
 الضريبة من التكاليف يف والزيادة النفقات تضخيم إذل يلجؤون ادلكلفني خصمها،فإن الواجب
 :يلي ما نذكر استعماال األكثر الطرق بني ومن ادلفروضة

أخرى خارج حيث يقوم ادلكلفني بالتصريح بنفقات :المبررة غير والمصاريف النفقات-أ
اخلاص  ،مثل دفع فاتورة اذلاتفباء ادلؤسسة ذاهتانشاط ادلؤسسة ويلحقوهنا دبصاريف متعلقة بأع

 ألحد مسريي ادلؤسسة  وتسجيلها يف نفقات وأعباء ادلؤسسة .
السجالت يف ىاتو احلالة ادلكلف يستعمل أجور ورواتب يف  :الوىميون المستخدمون-ب

 األعباء و التقليل من الضريبية. لتضخيماحملاسبية دلستخدمني ليس ذلم وجود أصال،وذلك 
يتجسد ىذا التخفيض يف البيع بدون فواتري ،حيث ال يًتك أثر ألي  :اإليرادات تخفيض-2

عملية ،كما يقوم ادلكلف باالتفاق مع الزبون بتسجيل قيمة العمليات بأقل من قيمتها احلقيقية 
 إخفاء جزء كبري من رقم أعمالو ( ومن بني أىم األساليب لتخفيض اإليرادات مايلي:)
 أو وعلية، مسًتجعة بضائع بتسجيل ادلكلف يقوم حيث زلاسبيا ادلبيعات مبلغ من التخفيض-

  (2)ذباري خصم وال للبضاعة ادداسًت  ىناك يكن دل أنو معغ بالم بشكل شلنوحة ذبارية خصومات
.45،ص2005اجلزائر،دون طبعة،،،،اجلامعية ادلطبوعات يوانمحيد ،جباية ادلؤسسة ،د بوزيدة-1  
 .26ص،،مرجع سابقكردودي سهام-2
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 .نقدا الدفع ويتم فواتري، دون أي بيد يدا تتم اليت ادلبيعات لبعض العمدي التناسي-

  .القيمة لفائض احملققة االستثمارات على التنازالت لبعض احملاسيب التسجيل عدم-

  .التحايل المادي طريق عن الضريبي التهرب:الثاني الفرع
جزئيا  إخفاءاخلاضعة للضريبة سواء  و منتوجاتو من :سلع وبضائع بإخفاء أموالو يقوم ادلكلف

 األسواق ادلوازية والسوق السوداء . انتشار،ومن بني أثار ىذا النوع من التهرب كليا أو
 :الجزئي اإلخفاء

 دون الضريبة عبئ من التخفيض ضلو بالضريبة ادلكلف نية اذباهىو  اجلزئي اإلخفاء إن    
 جزئيا دفعها من هتربا للضريبة احلقيقية القيمة من أقل قيمةب بتصرػلو يتم ،و  كليا منها التخلص

 الرئيسي النشاط جانب إذل أصال بوجودىا مصرح غري خفية ثانوية نشاطات ؽلارس كما
من سلع وبضائع اليت تكون خاضعة  وسلزونا تقيامو بإخفاء جزء من  إذلباإلضافة  للمؤسسة

 (1) للضريبة إلعادة بيعها يف األسواق ادلوازية و السوداء.
 :ليالك  اإلخفاء

 بالتملص كليا من دفع الضريبة ادلستحقة عليو، النوع من التهرب يقوم فيو ادلكلفىذا    
 ،الذي ؽلارسو النشاطفيعمل ادلكلف على عدم التصريح ب ،اجلبائيةيف ذلك غياب الرقابة  منتهزا

كادلدن اليت تعرف اكتظاظ   ،أو أن يقوم بإنشاء وحدات ومصانع إنتاجية يف مناطق كربى
،كما تقوم ألعني ،حىت ال يسهل الوصول إليهاوبعيدة عن ا،سكاين كبري، أو يف مناطق وعرة 

 .واالستريادكل مرة كأصحاب شركات التصدير فئة من ادلكلفني بتغيري مقرات نشاطهم  
التعامل بينو وبني الزبائن بدون فواتري و بدون  ى ادلكلفوبغياب الرقابة على نشاطو يسهل عل

وصوالت،ما يفتح اجملال إذل انتشار السوق السوداء وبالتارل استفحال ظاىرة التهرب الضرييب 
 (2)  وكل ىذا راجع لغياب الرقابة اجلبائية.

 :التحايل القانوني طريق عنالضريبي   التهربالفرع الثالث:
تسمح لو خبلق حاالت من خالذلا يستفيد  ق قانونيةيتبع ادلكلف يف ىذا النوع من التهرب طر 

االستفادة منها  أو ليس لو احلق يف  ،من مزايا وإعفاءات ضريبية  ؼلضع ذلا يف األصل
 ؼللق لنفسو حالة ،ىاتو احلالة يكون عن طريق استعمال ادلكلف لعمليات قانونية  ،فالتهرب يف

 .26زغدودي أمال،مرجع سابق،ص-1-2
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األكثر  يعتربقانونية مزيفة وذلك باستعمالو التكييف اخلاطئ حلالتو،وىذا النوع من التهرب 
استعماال وتنظيما،وكمثال عن ذلك قيام ادلكلف بتوزيع أرباح الشركة على ادلساعلني يف شكل 

 .الضريبة معدل زبفيض هبدف أجور ورواتب 
ىو رلال الرسم على القيمة ادلضافة ،أما اجملال الذي يتجلى فيو ىذا النوع من التهرب     

(TVA)  فادلكلف يقوم خبلق وضعية قانونية لو، تسمح باسًتجاع الرسم على القيمة ادلضافة
الرسوم ادلفوترة بني رسوم البيع  فارقمن  لالستفادةبفواتري مزيفة يف عمليات الشراء أو البيع 

 :بعضها عن ىذا التهرب نذكر أيضا ومن بني األمثلة  ،والشراء
 (1) أهنا ىبة للتخلص من دفع حقوق التسجيل.التصريح عن حالة بيع على أساس -    
 أرباح الشركات ادلتعددة اجلنسيات إذل فروعها اليت تتواجد يف دول ذات معدالت     ربويل-    

 (2)وىذا ما يسمى باجلنات الضريبية.منخفضة،ضريبية       
 المترتبة عن التهرب الضريبي. اآلثارني :الثا المطلب

،كما ػلرم  ادلتعددة الضريبة فرض أىداف ربقيق علىيا سلبتؤثر  آثار الضرييب التهرب ينتج عن
 :يلي ما اآلثار ىذه بني من اخلزينة العمومية من إيرادات تنعكس سلبا على التنمية احمللية و

 :للتهرب الضريبي واالقتصادية المالية اآلثار:األول الفرع
 

  :للتهرب الضريبي المالية اآلثار-1
مليار  6400وزارة ادلالية فإن قيمة التهرب الضرييب يف اجلزائر قدرت حبوارل حسب إحصائيات 

 الوطين من بينها: االقتصادالضرييب آثار غري إغلابية على  فللتهرب، ( 3)سنتيم سنويا 
 الدخل الفردي. اطلفاضاطلفاض الدخل القومي الوطين ،وبالتارل -
 قيمة العملة الوطنية. اطلفاض-
 و النقدي كاإلصدار أخرى سبويلية إذل وسائل اللجوء إذل الدولة ضطري ما ادليزانية عجز-

 .االقًتاض إذل اللجوء
 .84طورشي بتاتة،مرجع سابق،ص-1
 لالستثمارات بالنسبة الضريبية واإلعفاءات ادلزايا من العديد الضرييب تشريعها يقرر سيادة ذات دول ىي :الضريبية اجلنات-2

 كل زلو أو عبئها، زبفيض أجل من وىذا األنواع، كل من شركات فروع على ربتوي فهي معنوية، أو طبيعية األجنبية،ألشخاص
 .األم الشركة فيو الذي للبلد الضريبية ادلصاحل طرف من مراقبتها تستطيع وال مشروعة، بطريقة األعباء

 .06ص، 2406العدد 1429 رمضان 15 ل ادلوافق 15/09/2008 يوم الصادر اليومي الشروق اليومية الوطنية اإلخبارية-3
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 .األكمل الوجو على العام باإلنفاق الدولة قيام عدم-
 األفراد. اذباهعدم قدرة الدولة الوفاء بالتزاماهتا -
 :للتهرب الضريبي االقتصادية اآلثار-2
 امدا خيله يف الضرائب على تعتمد اليت الدول اقتصاد على سليب بشكل الضرييب التهرب يؤثر 

 : بينها من كثرية أثار الظاىرة وذلذه

 الالزمة اإليرادات توفر على متوقف االقتصاد تقدم كون للدولة، االقتصادي النمو إعاقة-
 ......والطرقات ادلصانع كإنشاء التنمية مشاريع وسبويل النفقات لتغطية

 امتيازات ذلا ادلتهربة ادلؤسسات أن صلد ،حيث االقتصادية ادلؤسسات بني ادلنافسة روح كبح-
 (1) .الضرييب واجبها بأداء تقوم اليت ادلؤسسات من أكثر

 للدولة يسمح ما الضريبية، اإليرادات لنقص راجع ،وىذا ونسبها الضرائب معدالت ارتفاع-
 .الضريبية العدالة غياب إذل يؤدي ،ما ادلفروضة الضرائب معدالت من الرفع إذل باللجوء

 ربويل على الضرييب التهرب ظاىرة تعمل حيث ادلوازي، االقتصاد ضلو الوطين االقتصاد توجيو-
 الركود يف التسبب وبالتارل التهرب فيها يسهل ورلاالت أنشطة إذل  الوطين اإلنتاج عناصر

  .االقتصادي

 رؤوس ربويل طريق عن أو ألمواذلم، ادلكلفني اكتناز بسبب العام االدخار تشجيع عدم-
 االستثمارية أىدافها ربقيق الدولة على يتعذر ،ما ىناك بنكية حسابات بفتح اخلارج إذل أمواذلم
 (......صحة،تعمري،سكن) ادليادين مجيع يف من ادلربرلة

 .والسوداء ادلوازية األسواق انتشار-

 :للتهرب الضريبي االجتماعية اآلثار:الثاني الفرع

 تساوي ضرورة على  ادلبدأ ىذا ،ويستند الضريبة مبادئ أىم بني من العدالة قاعدة تعترب   
 الوطين الدخل توزيع إلعادة الضريبة استخدام الضرييب،ويتم العبء أمام الدولة أفراد مجيع

 الضريبية األعباء زبفيض  الضرييب ادلشرع يقرر ،كأن الدخل واحملدودة الفقرية الفئات لفائدة
 (2).اجتماعية خدمات تقدم اليت واجلمعيات ادلؤسسات بعض على

 موقع ستار تاؽلز،أرشيف الشؤون القانونية )التهرب الضرييب(.-1
 .304 ص ، 2005 ،لبنان،سنةبعةط دون والضرييب، ادلارل والتشريع العامة ادلالية علم:زلفوظ زلمد مهدي-2
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 أفراد بني االجتماعية وادلساواة العدالة مبدأ تغييب على تعمل الضرييب التهرب ظاىرة أن إال   
 :منها نذكر أخرى أثار إذل ،باإلضافة بينهم فيما الطبقية الفوارق وتزيد اجملتمع

 .الطبقات سلتلف بني واخلداع الغش انتشار بسبب ادلكلفني لدى اجلبائي احلس تدىور-

 .االقتصادية ادلعامالت يف الصدق عامل تدىور-

   .الوطين الضرييب واجبهم أداء على حريصون ىم من فهناك ادلكلفني بني ادلساواة عدم-

 التشغيل، أبواب وفتح البطالة من للحد ادلوجهة االستثمارات اطلفاض بسبب البطالة انتشار-
 (1).الشباب لفئة ادلوجهة ادلشاريع سبويل عدم و

 ادلخالفات من للتخفيف الضرائب أعوان برشوة ادلكلفون يقوم ،حيث الرشوة ظاىرة انتشار-
 .الضريبية

 .االجتماعية الفوارق تعميق-

 .للتهرب الضريبي سياسيةال اآلثار:لثاـالث الفرع

إن للتهرب الضرييب آثار سياسية مرتبطة أساسا باآلثار االقتصادية واالجتماعية السالفة      
 الدولة وتزعزع استقرارىا السياسي.على الذكر،حيث تنعكس تلك اآلثار 

والكافية لتغطية مجيع النفقات  ،الالزمةفكلما كان ىناك انتعاش اقتصادي بتوافر اإليرادات 
كإنشاء تنمية زللية ، كلما كانت ىناكوسبويل مجيع ادلشاريع، وخاصة منها ادلشاريع القاعدية  

وموظفني جدد ما  ،واليت من خالذلا أيضا يتم توظيف عمال.... إخل لطرق والسدود ،ادلصانع ا
توى ادلعيشي وزيادة الدخل وبالتارل ربسني ادلس ،يهدف إذل القضاء على البطالة

 ومستقرة تكون جيدةف للدولة، احلالة االجتماعية واالقتصاديةنعكس ذلك إغلابا على الفردي،في
ال يتحقق إال إذا كانت ىناك إرادة سياسية  االستقرارغلعل الوضع السياسي مستقرا،وىذا ما 

يجيات على ادلدى القريب تعمل على توازن اإليرادات والنفقات العامة، ووضع قوانني واسًتات
 والبعيد.

يعمل على عدم توافر تلك اإليرادات  يعرقل أو  ولتحقيق ذلك وجب احلد ومكافحة كل ما
 كظاىرة التهرب الضرييب اليت تعمل على حرمان اخلزينة العمومية من إيرادات الضرائب.
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  يــــــانـــــــثــــال لـــــــــصــــــالف

 ووسائل قمعه الضريبي التهرب مكافحة اتـــيـــآل

ينتج عن التهرب الضرييب آثار سلبية :اقتصادية،اجتماعية وسياسية كما سبق وذكرنا،واليت     
اخلزينة العمومية ،لذلك سعت الدولة دلكافحة ىذه  على كذلكو سلبيا على االقتصاد الوطٍت،تنعكس 

 .الظاىرة زلليا ودوليا

على مستوى النظاـ والتشريع اجلبائي  ،ودلعاجلة ىذه الظاىرة جلأ ادلشرع جلزائري إذل وضع آليات رقابية
فة إذل توعية ادلكلف بالضريبة،كما وضع باإلضا ،وادلادية إلدارة الضرائب ،ومعاجلة النقائص البشرية
  مديرية و اجلبائية للرقابة الفرعية الوالئية ادلديرية و ،وادلراجعات األحباث مديريةأجهزة رقابية تتمثل يف 

 وىذا يف ادلبحث األوؿ من الفصل . مركز الضرائب كربيات ادلؤسسات،

 جردية ومعاينة اإلثبات إجراءات فيها زبتلف اليت ادلتابعة إجراءات ناوؿسنت أما يف ادلبحث الثاين
 من النوع ىذا يف اجلزائية ادلسؤولية تقع من وعلى األخرى، اجلرائم يف ادلتبعة تلك عن الضرييب التهرب
 قاموا الذين ،كما سنتطرؽ لآلليات العقابية من طرؼ ادلشرع اجلبائي على ادلكلفُت ادلتهربُت ،اجلرائم

 القانونية الطبيعة معرفة مع ،جبائية وعقوبات جزائية، عقوبات تطبيق خبلؿ من وىذا التشريع دبخالفة
 .ادلهنية والعقوبات التهديدية العقوبات سنتناوؿ األخَت ويف، اجلبائية للغرامة

 التهرب الضريبيمكافحة آليات :األول المبحث
هرب الضرييب جيب أوال اقًتاح حلوؿ ألسبابو،وذلك عن طريق تبسيط صياغة التشريع دلكافحة الت   

الضرييب وزيادة كفاءة اإلدارة الضريبية،كذلك العمل على إزالة التوتر بُت اإلدارة وادلكلف بالضريبة مع 
ولو نسبيا  وقائية للحد أو التقليلالتحكم اجليد يف الرقابة اجلبائية ،لذلك فضلنا البحث عن إجراءات 

 من ىذه الظاىرة والعمل على سد الطريق أماـ ادلكلف للتهرب من الضريبة.
 :لوقائيةآلليات اا: األول المطلب

الذي يشوب  اللبسللحد من ،اليت حددىا ادلشرع  ،سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب الوسائل الوقائية
وىذا ما سنتطرؽ ،الضريبيةاجباتو ،وتوعيتو بو  النصوص القانونية، بشكل مبسط يسهل للمكلف فهمو

 إليو يف الفرعيُت التاليُت:
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 الضريبية واإلدارة التشريع مستوى على:األول الفرع
عن األساليب الوقائية ادلتعلقة بالتشريع الضرييب، وعن النقائص ادلتواجدة على  سنتحدث يف ىذا الفرع
 .مستوى اإلدارة الضريبية

 :الضريبي التشريع مستوى على الوقاية 1-

أي قانوف ضرييب جيب العمل على تبسيط اإلجراءات اإلدارية ادلتعلقة بتأسيس وربصيل  لنجاح    
وثانيا  ،جيب أوال صياغة القانوف الضرييب،بطريقة يسهل على ادلكلفُت فهموالضرائب،وإلسباـ ذلك 

 . بإرساء طابع البساطة ،الوضوح وادلرونة على ىذه القوانُت
 

القوانُت اجلبائية وىذا  استقرارػ،أدى ذلك إذل عدـ والتعديبلت ادلستمرة يف قوانُت ادلاليةونظرا للتغَتات 
 نشب عنو تعقيدات وغموض،شلا صعب مهاـ موظفي الضرائب.

 جيب على ادلشرع أف يسعى إلنشاء قانوف ضرييب قادر على ،النظاـ الضرييب استقراروللعمل على 
 ىذه القوانُت. استقرارمدى  يف وإمنا ، تغيَت القوانُت،ألف ادلشكل ليس يف مدة طويلة البقاء

 
فقد طرأت تعديبلت ىادفة لتبسيط النظاـ اجلبائي،وذلك بإلغاء التعقيدات ادلتمثلة يف تعدد الضرائب 

،حىت يسهل على ادلكلف واإلدارة معا تبسيط أحكاـ قوانُت الضرائب وإجراءات واختبلؼ معدالهتا
 .تنفيذىا

بطريقة  الضريبيةفراد لؤلعباء األبتحمل  ،وذلكتكوف ىناؾ مساواة أماـ الضرائب كما جيب أف
 ىناؾ تفاوت طبقي يف اجملتمع. حىت ال يكوف (1)متساوية،

 ومن اإلصبلحات اجلبائية اليت قاـ هبا ادلشرع اجلبائي :
 

اذلدؼ و (IFU) ( يف ضريبة جزافية وحيدةIRG-TAP-TVA)أمجع بُت عدد من الضرائب 
وزلاربة التهرب الضرييب من ،من جهة ىو ذبسيد مبدأ الشمولية اجلبائية إحداث ىذه الضريبة ،من 

 جهة أخرى.
 
 .124 ص ،2003, 1امة والتشريع ادلارل والضرييب ,طبعة ,ادلالية العفليح العلي )عادؿ( -1
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 :ةالضريبي اإلدارة  مستوى على الوقاية-2
من اجلانب ادلادي  سواءللقياـ بنظاـ ضرييب فعاؿ يستلـز وجود ىيكل إداري ذو كفاءة عالية، 

 والبشري.

 :من الجانب البشري-أ

تعاين اإلدارة الضريبية من عدة مشاكل على مستوى اجلانب البشري، وذلك بسبب نقص عدد     
ازباذ  إذل ،شلا أدى باإلدارة الضريبيةادلوظفُت الذين يتولوف دراسة ادللفات الضريبية،وعدـ كفاءهتم 

 لرفع من مستوى موظفي جهازىا،وذلك من خبلؿ :لاإلجراءات البلزمة 

  التكوين ادلستمر للموظفُت عن طريق دورات متخصصة ،وباألخص األعواف ادلتواجدين على -

 مستوى اذلياكل القاعدية )ادلفتشيات،القباضات ،فرؽ التحقيق(.   

 واإلغراءات ادلادية اليت يقدمها ادلكلفوف مقابل تقدًن خدمات  ،ُت لتجنب الرشوةرفع أجور ادلوظف-

 منافية للقانوف .    

 الزيادة يف عدد ادلوظفُت األكفاء ،للتمكن من اإلطبلع على مجيع ادللفات اجلبائية.-

 :يمن الجانب الماد-أ

طرة،لكن اإلدارة الضريبية ادلساألىداؼ مادية لتحقيق  وسائلوجب توفر  النظاـ الضرييب  عة النج
  .الوسائل بالنظر إذل ادلهاـ ادلعقدة ، والربامج احلساسة ادلكلفة بتنفيذىانقائص يف  تتوفر على

 (1)نقائص:ومن بُت ىذه ال

 بية لوسائل العمل،كتجهيزات ادلكتب .افتقار اإلدارة الضري-

 التأخر الكبَت يف تعميم استعماؿ اإلعبلـ اآلرل .-

 تلك ادلتعلقة دبفتشيات قباضات الضرائب. اادلقرات اإلدارية السيمضيق -
 .69،ص1999/2000سنة جامعة تلمساف ،،،رسالة شهادة ماجيستَتكموف عبد الرمحن،ظاىرة الغش والتهرب الضرييب-1
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كل ىذه النقائص نتج عنها اختبلؿ يف وظائف اإلدارة الضريبية،لذلك أصبح إصبلح اإلدارة    
أمر ضروري للرفع من مستواىا التقٍت ،شلا يستلـز عليها القياـ بتجهيز ادلرافق الضرورية،وبناء الضريبية 

، وتطبيق بررليات اإلعبلـ اآلرل لتسهيل عمليات الرقابة مقرات جديدة لتسهيل أداء وظائفها
،والكشف يف وقت مبكر عن أي غش  أو هترب ،إضافة إذل تسهيل مهمة اإلطبلع على ادللفات 

 بائية يف وقت قصَت.اجل

وادلراقبة الفجائية لضبط  ،كما جيب عليها توفَت وسائل النقل لؤلعواف ادلكلفُت دبهمة التحقيق ادليداين
 ادلادة الضريبية.

 .الضريبية المكلف مستوى على:الثاني الفرع
كبَت يف اقتناع ادلكلفُت بأمهية الضريبة متوقف على مدى وعيهم الضرييب،وللنظاـ الضرييب دور  إف 

ربقيق ذلك ، ذلذا عمد ادلشرع  اجلبائي على وضع إصبلحات وتعديبلت يف النظاـ اجلبائي لتنمية 
 الوعي الضرييب للمكلف ،وإزالة التوتر بُت ىذا األخَت واإلدارة.

 (1) ويتم ذلك بػػػ: توعية المكلف بالضريبة:-1
 ادلقروءة،ادلرئية(.سمعية،ال) وسائل اإلعبلـ باستعماؿربسيس األفراد بالوعي الضرييب،-
  أو التخفيض منها ،كذلك حق  ،كطلب اإلعفاء من الضريبة  ،العمل على تعريف ادلكلف حلقوقو-
 الطعن واالعًتاض.  
 فهمها كل مواطن.استعماؿ عبارات اشهارية بسيطة ي-
 :إزالة التوتر بين اإلدارة و المكلف-2

اإلدارة من عدة جوانب،فهناؾ جانب تارخيي ونفسي ديكن ربديد التوتر بُت ادلكلفُت وموظفي 
ولتحقيق ذلك  وخلقي لذلك،فادلعاملة احلسنة بينهم تعطي طابعا إنسانيا بعيدا عن العداوة والتوتر،

 وجب توعية كل من ادلكلفُت وادلوظفُت، إلزالة أي توتر قد حيدث متبعُت يف ذلك التدابَت التالية:
 ادلكلفُت.لتوجيو  لبلستقباؿتوفَت مكتب -
 باإلدارة يف أي وقت. االتصاؿسبكُت ادلكلف من -
 ،....إخل.االنًتنتلفُت واإلدارة عن طريق اذلاتف ،كفتح رلاالت التواصل بُت ادل-
 .27،ص2014/2015ػ،،مذكرة  لنيل ادلاسًت،جامعة قاصدي مرباح ورقلةمكافحتو وآليات الضرييب التهربطرشي ابراىيم،-1
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  :الرقابية اآلليات:الثاني لمطلبا

 التصرحيات صحة من الضريبية اإلدارة ،ولتتأكد التصريح أساس على يقـو اجلزائري اجلبائي النظاـ 
 من التحقق شأهنا من اليت العمليات رلمل يف ،ادلتمثلة الرقابة حق سبارس فهي ادلكلفُت من ذلا ادلقدمة
 ادلعمق والتدقيق احملاسيب التحقيق ،مها شكلُت الرقابة حق ادلقدمة،ويأخذ التصرحيات ونزاىة صحة
 قبل من ديارس ال احملاسبية،كما ووثائقو ادلكلف دفاتر على إلطبلع وحق اجلبائية الوضعية جململ

 .ادلهٍت للسر خضوعهم مع مراقب برتبة ىم الذين األعواف

  .الضرييب التهرب ظاىرة من للحد فعالة رقابية أجهزة بوضع اجلبائي ادلشرع قاـ ذلذا

 .الجبائية الرقابة أجهزة :األول الفرع

 وفعالة منظمة بطريقة مهامها سبارس ،حيث اجلبائية بالرقابة سلصصة أجهزة اجلزائري ادلشرع أنشأ
 ادلشرع خوؿ الضرييب،لذلك التهرب مكافحة على أساسا وادلرتكزة ادلنشودة ألىدافها ربقيقا ،وذلك
 .وجو لأكم على الرقابية مهامهم ألداء الصبلحيات من رلموعة األجهزة ىذه ألعواف

  :والمراجعات األبحاث مديرية1-
 ادلتواجدة(1) 1998/07/13يف ادلؤرخ98-228رقم التنفيذي ادلرسـو دبوجب ادلديرية ىذه أنشئت

 للتحقيق الوطٍت القطر مستوى على التدخل بصبلحية وتتمتع ،قسنطينة ،وىراف، العاصمة اجلزائر يف
 ادلكلفُت واختيار ربديد أيضا مهامها ،ومن نشاطهم ألمهية بالضريبة ادلكلفُت كبار وضعية يف

 من باقًتاح اجلبائية،وىذا ادللفات النتقاء مسبق برنامج خبلؿ ،التدقيق عليهم يقع اللذين بالضريبة
 الربنامج على لتصادؽ اجلبائية للرقابة الفرعية الوالئية ادلديرية ،مث بادللفات ادلعنية الضرائب مفتشيات

 . (DRV) وادلراجعات األحباث مديرية طرؼ من تعديلو أو ادلقًتح

 أو يفوؽ ،بأف ربقيق زلل ىي واليت األخَتة السنوات ألربع األعماؿ رقم مستوى ربديد مت كما
 دج  000 000 10  بػ احلرة والنشاطات اخلدمات دلقدمي ،بالنسبة دج 000 000 4 يساوي

 
 .25/10/1998، الصادرة يف 79العدد ،اجلريدة الرمسية -1
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 مديرية إذل ادلؤسسات ذلاتو التحقيق مهمة تسند حىت األخرى والشركات للمؤسسات بالنسبة 
 .وادلراجعات األحباث

 أيضا مهامها ومن  

     أفضل إذل التدقيق نوعية رفع ،هبدؼ اجلبائية ادلصاحل أداء لتقييم العمليات من سلسلة إجراء -

 . مستوى

 .عالية وكفاءة جبد العمل خبلؿ من وذلك اجلبائية، ادلنازعات حجم تقليص إذل السعي-

 .الضرييب التهرب منافذ عن للكشف الضخمة ادللفات بررلة-

 ادلستوى على فرعية مديريات أربع من وادلراجعات األحباث دلديرية التنظيمي اذليكل يتشكل      
 :وىي ادلركزي

 مديرية نيابة-الربرلة مديرية نيابة-اجلبائية الرقابة مديرية نيابة-اجلبائية اإلجراءات مديرية نيابة-
 (1) .اجلبائية ادلعلومات عن والبحث التحقيقات

 :الجبائية للرقابة الفرعية الوالئية المديرية2-

 مكلفة ،وىي(2)  1998/07/12 يف ادلؤرخ 52 التنفيذي ادلرسـو دبوجب ادلديرية ىذه أنشئت
 يف تكوف واليت ، وادلراجعات األحباث مديرية من عليو ادلصادقة ادلراجعة برامج وتطبيق الرقابة بعملية
 أقل سنوي أعماؿ  رقم احققو   قد اجلبائية للرقابة   اخلاضعُت  ادلكلفُت يكوف أف شرط الوالية إقليم

 دج  000 000 10من أقل سنوي أعماؿ ،ورقم اخلدمات دلقدمي بالنسبة دج000 000 4من 
 يلي : ، ومن  أ ىم ادلهاـ اليت يقـو هبا ىذا اجلهاز مااألخرى ادلؤسسات لباقي

 احلرص على ربصيل سلتلف الضرائب والرسـو الناذبة عن عمليات ادلراجعة، ومتابعتها باستمرار .-
 استقباؿ ادلعلومات احملصل عليها لتصنيفها، وتوزيعها على مفتشيات الضرائب ادلعنية الستغبلذلا .-

 .الضرييبالقياـ بإعداد بطاقيات لئلدارات اليت لديها معلومات تأسيس الوعاء 
 
 .09،اجلزائر ،ص24/09/2006ادلؤرخة يف  59لعددا،اجلريدة الرمسية -1
 .25/10/1998الصادرة يف  ،79العدد ،اجلريدة الرمسية -2
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 احملددة ، وبررلة القضايا اخلاضعة دلراجعة السنوية. اآلجاؿادلتابعة ادلستمرة إلصلاز الربنامج يف -
 (1) يتمثل فيما يلي: قد مت إنشاء على مستوى ىذه ادلديرية ىيكل تنظيمي     
-ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية-ادلديرية الفرعية للمنازعات-ادلديرية الفرعية للعمليات اجلبائية- 

 لفرعية لوسائل العمل.ادلديرية ا-رية الفرعية للتحصيليادلد
 : (DGE)كبريات المؤسسات  مديرية-3

ادلؤرخ يف  303-02مديرية كربيات ادلؤسسات دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم  أنشئت
 26/12/2005ادلؤرخ يف  494-02وادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التنفيذي رقم (2) 28/09/2002

التحصيل ، حىت الرقابة اجلبائية ،وادلنازعات وىي مكلفة بتسيَت كل ادلهاـ من ربديد الوعاء إذل 
أىداؼ  أىم دج ،ومن 100 000 000وتسيَت ادلؤسسات والشركات اليت يفوؽ رقم أعماذلا 

 التسيَت احملكم للملفات ادلهمة. إنشاء ىذه ادلديرية
 :ومن أىم ادلهاـ ادلسندة دلديرية كربيات ادلؤسسات ما يلي 

 . االستغبلؿمجع ادلعلومات من سلتلف ادلصادر وتصنيفها بغرض -
 تقييم نتائج ادلكلفُت بالضريبة، وذلك بإعداد برامج الرقابة اجلبائية.-
 معاجلة التظلمات والشكاوي ومتابعتها ضمن ادلنازعات اإلدارية والقضائية.-
 يتمثل اذليكل التنظيمي دلديرية كربيات ادلؤسسات يف ما يلي:    
    -ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية -ادلديرية الفرعية لتسيَت ادللفات -ادلديرية الفرعية جلباية احملروقات-

 ادلديرية الفرعية للوسائل العامة. -ادلديرية الفرعية للمنازعات   
 :(CDI)مركز الضرائب -4
 ىي مديرية متواجدة على ادلستوى احمللي وتقـو ب : 
ال يفوؽ رقم أعماذلا اليت  و،تسيَت ادللفات اجلبائية للمكلفُت اخلاضعُت للنظاـ احلقيقي -

 إذلدج وادلهن احلرة،مع تكليفو بتحديد وعاء الضريبة غلى التحصيل باإلضافة  100 000 000
 (3).ادلنازعات اجلبائية يف حدود صبلحياتو

 .20،ص22/06/2005ادلؤرخة يف  43،العددالدديقراطية الشعبيةاجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية -1
 .  25/12/2005ادلؤرخ يف  494-02،ادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التنفيذي303-02ادلرسـو التنفيذي -2
 .10،ص18/09/2006ادلؤرخ يف  327-06من ادلرسـو التنفيذي رقم  20ادلادة -3
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 : مركز الضرائبمهاـ  أىمبُت  ومن 
 ادلادة اخلاضعة لضريبة ومجعها واستغبلذلا .البحث عن -
 خفيف من ظاىرة التهرب الضرييب وذلك بالتسيَت احلسن للملفات اجلبائية.تال-
 تقييم النتائج احملصلة للرقابة اجلبائية للمكلفُت وإعداد برامج التدخبلت.-

 عامة.ال قابةالر  الثاني: الفرع
 .الوثائقتتمثل يف الرقابة الشكلية والرقابة على 

 :الشكلية الرقابة1-

ائب،وىي التدخبلت اليت تعمل على تصحيح األخطاء ادلالية ىي اليت تتم على مستوى مفتشية الضر 
وتدارؾ النقائص ادلرتكبة من قبل ادلكلفُت،وتتم أيضا عن طريق إجراء مقارنة بُت ادلعلومات ادلتأتية من 

وبطاقة  ،مع ادلعلومات اليت ربصلت عليها اإلدارة اجلبائية من كشوؼ الربط (G50)التصرحيات 
 (1) وقوائم العمبلء اليت سبتلكها. ادلعلومات

ال تعتمد على صحة األرقاـ ادلصرح هبا ،بل تعتمد على الكيفية اليت  أهناومن عيوب الرقابة الشكلية 
،أي تنظر يف الشكل سبؤل هبا التصرحيات وصحة ادلعلومات اليت يتوفر عليها ادللف اجلبائي للمكلفُت

الذي جاءت بو التصرحيات ،واليت يتم معاينتها يف ادلرحلة الثانية دوف تصحيح ما صرح بو ادلكلف 
 (2) .ةبالضريب

 ئق:الوثا على الرقابة2-
تتمثل يف رلموع  و ،ىي ثاين إجراء تقـو بو اإلدارة الضريبية بعد الرقابة الشكلية الرقابة على الوثائق

حيث تقـو مصلحة التحقيق بفحص دقيق وشامل  األعماؿ اليت تتم على مستوى ادلكتب،
اليت ىي حبوزة اإلدارة اجلبائية عن  والوثائقومقارنتها دبختلف ادلعلومات ،للتصرحيات اجلبائية ادلكتتبة 

  (3).،وذلك يف إطار حق اإلطبلع ادلخوؿ ذلالكل مكلف الوضعية احلقيقية

 
 .46مراد ناصر،مرجع سابق،ص-1
 .124،ص2011/2012، بسكرة،اجلزائر ،جامعةيستَتادلعلومات احملاسبية ،مذكرة رل ةدسليماف عتَت،دور الرقابة اجلبائية يف ربسُت جو -2
 .57،ص1998العليا يف ادلالية،القليعة، تهندية زلمد،فريح رمضاف،التهرب الضرييب،شهادة الدراسا-3
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باستدعاء ادلكلفُت من أجل تقدًن توضيحات شفوية،إذا تبُت أف  يقـو مفتش الضرائب    
ل  ادلطلوب أو على ادلسائ،إذا رفض ادلكلف الرد على الطلب الشفوي و  استدعاءىم ضروري،

جيب أف يوضح الطلب ادلسائل اليت يرى  ،غَت أنوتوضيحها،فإف ادلفتش يقـو بإعادة الطلب كتابيا
 يـو لئلجابة. 30ادلفتش أهنا ربتاج لتوضيح وتربير،ومنحو مدة ال تقل 

التصحيح ادلقرر ،ربت طائلة البطبلف إجراءات اإلخضاع الضرييب أف يرسل ادلفتش ادلكلف بالضريبة 
للقياـ بو، ومواد قانوف الضرائب ادلطابقة لذلك ،كما يقـو يف نفس الوقت بدعوة ادلكلف على 

 .يف اآلجاؿ يعد دبثابة قبوؿ ضمٍت  د،وعدـ الر يـو 30إرساؿ موافقتو أو تقدًن مبلحظاتو يف أجل 
 معمقة.ال قابةالر  :ثالثال الفرع

 الوضعية اجلبائية الشاملة.تتمثل يف التحقيق احملاسيب والتحقيق ادلعمق يف 
 التحقيق المحاسبي :-1

ىو رلموعة و  :(1)من قانوف اإلجراءات اجلبائية 1فقرة  20 ادلادة عرفو ادلشرع اجلبائي من خبلؿ
وعليو دير  ،العمليات الرامية إذل مراقبة التصرحيات اجلبائية، ادلكتتبة من طرؼ ادلكلفُت للضريبة

 التحقيق احملاسيب بثبلثة مراحل .
 مرحلة التحضير للتحقيق : -أ

 

 :إعداد برنامج التحقيق-1
مث ترسل نسخة منو إذل   ،قياـ ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية باالستعانة دبفتشيات الضرائب التابعة ذلا

من  ،ومديرية األحباث والتحقيقات على مستوى ادلديرية العامة للضرائب ،كل من ادلديرية اجلهوية
 أجل اإلعبلـ .

 جمع المعلومات وتلخيصها:-2
وذلك من  ،بعمليات الرقابة ادلكلف ادلعٍتمجع معلومات عن  :أوؿ إجراء يقـو بو العوف احملقق ىو

 أوأو البنوؾ ،ىيئات عمومية  وأهبيئات خاصة  االتصاؿطرؼ مفتشية الضرائب التابع ذلا،كما ديكنو 
 فيما خيص ادلكلفُت العاملُت يف رلاؿ االستَتاد والتصدير ،وذلك  مصاحل اجلمارؾ أوادلؤسسات ادلالية 

 
 .10قانوف اإلجراءات اجلبائية،صالمن  20ادلادة  2016ادلالية لسنة  لقانوفأنظر -1
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التحقيق،وىذا باستعمالو حلق من أجل احلصوؿ على معلومات تكميلية تساعده يف عمليات 
 من قانوف اإلجراءات اجلبائية. 45اإلطبلع حسب ادلادة 

أو تسليم إشعار بالتحقيق ملحق دبيثاؽ  دوف إرساؿ ،ال ديكن إجراء أي ربقيق:إعالم المكلف -3
من قانوف  4فقرة  20أياـ وذلك طبقا للمادة  10من مدة للتحضَت قدرىا  ،ادلكلف بالضريبة

 (1) .اإلجراءات اجلبائية 
لبلستشارة بو،أو أثناء عملية ادلراقبة، ،كما ديكن للمكلف أف يستعُت دبستشار خيتاره دبحض إرادتو

  .اإلنابة عنو
لكن حضوره ليس ضروريا أثناء  ،ديكن للمكلف االستعانة دبستشار أثناء عملية التحقيق : مالحظة

 سبت تأجيلها. ماذاالرقابة ادلفاجئة دلعاينة العناصر ادلادية اليت قد تفقد قيمتو يف حالة 
وىذا من أجل خلق جو ادلناقشة بُت احملقق  ،جيب أف يتم التحقيق يف الوثائق احملاسبية بعُت ادلكاف

 (2) اإلجراءات اجلبائية.من قانوف  3-1فقرة 20طبقا للمواد ،وادلكلف بالضريبة 

،وبعد قبوؿ غَت أنو ىناؾ استثناء ذلذا اإلجراء ،يف حالة طلب ادلكلف بالضريبة بإجراء التحقيق دبقراهتا
الطلب ديكن للمحقق أخذ الوثائق لفحصها يف مكاتبو،مع تسليمو وثيقة تثبت فيها الوثائق ادلسلمة 

 ها.....(.ت)عدد الوثائق،طبيع
 أشهر بالنسبة : 03تستغرؽ مدة التحقيق سنة كاملة ال تتعدى كما ديكن أف   
دج بالنسبة لكل سنة مالية 1 000 000ادلؤسسات إذا كاف رقم أعماذلا السنوي ال يتجاوز -

 احملقق فيها.
دج بالنسبة لكل سنة مالية  2 000 000ؤسسات إذا كاف رقم أعماذلا السنوي يتجاوز كل ادل-

 زلقق فيها.
دج بالنسبة لكل سنة  5 000 000ذا كانت ادلؤسسة رقم أعماذلا السنوي ال يفوؽ سبدد ادلدة إ-

 مالية زلقق فيها.
أشهر،يف حالة إستعماؿ مناورات  09كما ال تتجاوز مدة التحقيق يف باقي اجملاالت األخرى 

 تدليسية فإف ادلدة سبتد حسب احلالة.
 .10يف التصرحياتػ،،ص قسم التحقيقات اجلبائيةاإلجراءات اجلبائية،قانوف -1
 .15ص2013،قسم التحقيق يف احملاسبة،ميثاؽ ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت للرقابة-2
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 :  إجراءات التحقيق المحاسبي  -ب
ينتقل العوف احملقق لعُت ادلكاف بعد انتهاء ادلدة ادلمنوحة للمكلف بالضريبة،فيبدأ عملو يف مجع سلتلف 

( ادلوردوف،أسعار البيع.....عة النشاط،أىدافو،شروط االستغبلؿ )يف ذلك كطبي دهفيادلعلومات اليت ت
  (1)وسائل اإلنتاج ادلستعملة.

شروحات مفصلة من ادلكلف ، كما ديكن أف يستعُت العوف احملقق دبهندس يطلب احملقق احملاسيب 
 .اإلعبلـ اآلرل إذا كاف ادلكلف يعتمد على برامج اإلعبلـ اآلرل يف زلاسبتو 

وإذا ثبت لو  ويف هناية الفحص ادلعمق للوثائق احملاسبية جيب أف يقـو احملقق حبساب الوعاء الضرييب،
 نقص أو إمهاؿ يقـو بإعادة التقوًن.

 : نتائج التحقيق المحاسبي -ج
عندما تثبت اإلدارة أف ىناؾ نقائص،أخطاء أو إخفاء يف العمليات اليت تقـو على أساسها 

 :ػػػػبػػػ الضريبة،تقـو
 تصحيح حضوري(. التصحيح بإتباع اإلجراءات التناقضية بفرض أساس الضريبة )إما -
 وإما بفرض الضريبة احملددة بصفة تلقائية.-
 اإلجراء الحضوري:-1

بنتائج ادلراقبة برسالة موصى عليها مع إشعار  ،يستوجب على احملقق إشعار ادلكلف بالضريبة
ريبة احملقق ادلكلف بالض م،كما يعل من قانوف اإلجراءات اجلبائية6فقرة  20باالستبلـ طبقا للمادة 

 من قانوف اإلجراءات اجلبائية. 42طبقا للمادة  ،انعداـ التقوًن بنتائج ادلراقبة حىت يف حالة
من إعادة تشكيل أسس ،بل بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة ويكوف اإلشعار بإعادة التقوًن مفص

يـو سارية من تاريخ استبلـ إعادة  40فرض الضريبة،وتقدًن مبلحظاتو وإعبلف قبولو،وذلك يف أجل 
 .التقوًن

كما يعاد التقوًن إذا ثبت ادلكلف أنو استعمل مناورات تدليسية،أو أعطى معلومات خاطئة أثناء 
 (2) عليو عن طريق الطعن. االعًتاض عملية التحقيق احملاسيب ،كما ال ديكن للمكلف 

  
 .48،مرجع سابق،صناصر مراد-1
 .219علي زغدود،ادلالية العامة،مرجع سابق،ص-2
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 :التصحيح التلقائي-2
 التلقائي لقواعد فرض الضريبة يف احلاالت التالية: صحيحتلجأ اإلدارة اجلبائية إذل الت

 يصرح باآلجاؿ القانونية بادلداخيل .عندما ال -
 رفض ادلكلف بالضريبة لعمليات ادلراقبة اجلبائية،التحقيقات وادلعاينات.-
 إذا تضمنت احملاسبة أخطاء ومعلومات غَت صحيحة.-
من قانوف 09الفقرة   20ادلادة   ،أياـ من إنذاره 08احملاسبة بعد انقضاء مدة عدـ تقدًن -

 اإلجراءات اجلبائية.
   التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة:-2

 وىو رلموعة العمليات (1) 1992من قانوف ادلالية لسنة  23مت إنشاء ىذا التحقيق دبوجب ادلادة 
 .اليت تستهدؼ الكشف عن الفارؽ بُت الدخل احلقيقي للمكلف والدخل ادلصرح بو

دوف إعبلمهم مسبقا عن طريق إرساؿ إشعار  ،ال ديكن القياـ بتحقيق يف الوضعية الشاملة للمكلف-
 .االستبلـيـو لتحضَت نفسهم من تاريخ  15بالتحقيق، ومنحهم آجاؿ 

طرؼ أعواف اإلدارة اجلبائية ،اللذين لديهم رتبة مفتش على كما ال ديكن القياـ بتحقيق إال من -
 من قانوف اإلجراءات اجلبائية. 02الفقرة  21األقل ادلادة 

 كما ال جيوز أف تتجاوز مدة التحقيق سنة،إال يف حالة اكتشاؼ نشاط خفي سبتد ادلدة إذل سنتُت.-
 (2)ن قانوف اإلجراءات اجلزائيةم 45يف حق اإلطبلع ادلادة  يستعمل احملقق صبلحياتو ادلخولة-

،وحق الرقابة لبلستفسار عن كل  (3)من قانوف اإلجراءات اجلبائية 34،وحق ادلعاينة طبقا للمادة 
النفقات العادية والغَت عادية وذلك حُت تتوفر لدى اإلدارة أدلة تثبت أف ادلكلف يتمتع دبداخيل 

 ىامة ،غَت متطابقة مع تلك ادلصرح هبا .
حيق للمكلف بالضريبة تقدًن توضيحات وشروحات  عن حقيقة ادلبالغ ،وأف التكاليف اليت قاـ 

يـو من تاريخ  30خبصمها من الدخل اإلمجارل ليست صادرة عن تدليس ،وذلك يف خبلؿ آجاؿ 
 .طلب اإلدارة 

 . 31/12/1992ادلؤرخ يف  1992قانوف ادلالية لسنة -1
.22اجلبائية،ص من قانوف اإلجراءات 45ادلادة -2  

  .15من قانوف اإلجراءات اجلبائية،ص 4ادلادة -3
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  من التهرب الضريبي. لث:التعاون الداخلي والخارجي للقضاءالمطلب الثا

جيب أف ال يقتصر احلد من التهرب الضرييب على إدارة الضرائب فقط،بل جيب التعاوف بُت كل 
اإلدارات،إدارة الضرائب،إدارة اجلمارؾ،إدارة التجارة ،وىذا على ادلستوى احمللي ،أما على ادلستوى 

ف والتنمية يتمثل يف االتفاقيات الدولية ورلهودات األمم ادلتحدة ومنظمة التعاو الدورل فالتعاوف 
 االقتصادية.

 من التهرب الضريبي. للقضاءالفرع األول:التعاون الداخلي 
 290-97ذبلى التعاوف الداخلي يف جلاف التنسيق اليت أسسها ادلشرع دبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم 

بُت  ،ادلتضمن إنشاء وتنظيم جلاف التنسيق والفرؽ ادلختلطة للرقابة  (1) 27/07/1997ادلؤرخ يف 
 مصاحل وزارة ادلالية ووزارة التجارة.

ولنجاعة ىذا التعاوف وإنسجامو بُت اإلدارات ادلعنية وىي إدارة الضرائب ،اجلمارؾ والتجارة  قاـ 
 ادلشرع بتوحيد نشاطهم عن طريق التنسيق على ادلستويُت ادلركزي واحمللي.

 على المستوى المحلي:  -1

 ق الوالئية ،وجلنة الفرؽ ادلختلطة للرقابة.جلنتُت ومها جلنة التنسيمت إنشاء 

 لجنة التنسيق الوالئية:-أ

تنشط ىذه اللجنة على مستوى كل والية،وىي جلنة مشًتكة بُت كل من ادلديريات الوالئية للضرائب 
ئي واجلمارؾ والتجارة ويتوذل رئاستها بالتناوب دلدة سنة عضو من األعضاء الدائمُت وىم:ادلدير الوال

 اجلمارؾ،رئيس قطاع مكافحة الغش . مفتشيةللضرائب،رئيس 

 وادلهاـ ادلنوطة ذلذه اللجنة حددىا ادلشرع فيما يلي:

 
ادلتضمن إنشاء وتنظيم جلاف التنسيق والفرؽ ادلختلطة للرقابة بُت مصاحل  27/07/1997ادلؤرخ يف  290-97ادلرسـو التنفيذي رقم  -1

 .وزارة ادلالية ووزارة التجارة
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 .ى كل الًتاب الوالئي ربديد األسعار ومراقبتها على مستو -

 تبادؿ ادلعلومات بُت مصاحل اإلدارات ادلعنية على مستوى الوالية.-

  بصفة مشًتكة.وتطبق اإلجراءات السهر على تنفيذ برامج التدخل للفرؽ ادلختلطة للرقابة.-

التنسيق الوالئية، وإرساذلا للجاف الوزارية  تقدًن التقارير السداسية واحلصيلة السنوية ألشغاؿ جلنة-
 ادلشًتكة.

 :الفرق المختلطة للرقابة-ب

أعواف إدارات الضرائب  :) ادلتشكلة من  نظرا ألمهية ادلهاـ اليت تقـو هبا الفرؽ ادلختلطة للرقابة    
رئيسي فما مفتش رتبة األعواف عالية من   ءىؤال إشًتط ادلشرع أف تكوف رتب( اجلمارؾ والتجارة

 ومن بُت مهامها:، (1) سنوات 03و األقدمية  ،فوؽ

 الكشف األورل عن أي هترب أو زلاولة للتهرب.-

 )أشخاص طبيعية ومعنوية(. الرقابة على كل األشخاص الناشطُت على مستوذل الوالية-

 التأكد من مطابقة األنشطة التجارية مع التشريعات اجلبائية واجلمركية .-

كل معلومات ادلصاحل اإلدارية الثبلث اليت ديثلوهنا،وإسباـ إجراءات الرقابة والتسوية يف   اإلطبلع على-
 (2) حالة كشف أي هترب ضرييب.

 : المركزي على المستوى-1

، وتشمل كل من ادلديرية العامة  بُت ادلديريات العامة تنسيقللرية اقاـ ادلشرع بإنشاء جلنة مشًتكة وز  
زية للتحقيقات اإلقتصادية وقمع الغش،ويتناوب شلثلوا العامة للجمارؾ وادلفتشية ادلركللضرائب ،ادلديرية 

 ىاتو ادلديرية على رئاستها كل سنة .
 . 290-97من ادلرسـو التنفيذي  13ادلادة -1

 .290-97من ادلرسـو التنفيذي  16ادلادة -2
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شهرين أو ذبتمع يف دورات إستثنائية ذبتمع جلنة التنسيق الوزارية ادلشًتكة مرة واحدة على األقل كل 
 ومن مهامها:

 إصلاز األعماؿ ادلشًتكة يف رلاؿ الرقابة.-

 العمل على تنظيم تبادؿ ادلعلومات و التقارير بُت مصاحل اإلدارات التابعة ذلا.-

 (1) تطوير األعماؿ ادلشًتكة فيما بينهم. والتدابَت واإلجراءات اليت هتدؼ إذل ،إقًتاح احللوؿ الناجعة-

 من التهرب الضريبي. للقضاء الخارجي:التعاون الثانيالفرع 
من أجل احلد ومكافحة التهرب الدورل، وجب التعاوف بُت الدوؿ فيما بينها ولتعزيز ذلك تقـو  

ات الدولية الدوؿ بإبراـ اتفاقيات غالبا ما تكوف ثنائية ،فضبل عن التعاوف بينها وبُت اذليئات وادلنظم
 (.OCDEواإلقليمية،كمنظمة األمم ادلتحدة ومنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  )

  اشًتاؾويتطلب التعاوف الدورل تبادؿ ادلعلومات الضريبية بُت الدوؿ، وحىت ينجح ىذا التعاوف وجب  
 .الدولية االتفاقياتحىت ال يلجأ ادلتهربوف إذل هتريب أمواذلم للدوؿ الغَت منخرطة يف  ،كل الدوؿ

 :الدولية االتفاقيات-1

ادلعلومات  ؿب الضرييب دورا كبَتا يف ذلك،عن طريق تبادتهر للحد من ال ةتلعب االتفاقيات الدولي    
،أما فيما خيص اجلزائر فقد أبرمت عدة الضريبية اخلاصة دبكلفُت الدوؿ ادلربمة لتلك االتفاقيات 

 اتفاقية ومن بينها: (2) 37 ااالزدواج الضرييب وعددىاتفاقيات مع دوؿ أخرى خاصة دلكافحة 

 مع جبائية ةاتفاقي أبرمت، 07/04/2002يف  ادلؤرخ 121-02 رقم الرئاسي بادلرسـودبوجب *
 قواعد ضعو  و الضرييب، التهرب  وتفادي ،الضرييب االزدواج بتجنب متعلقة الفرنسية اجلمهورية
 (2) .والًتكات والثروة الدخل على الضريبة ميداف يف ادلتبادلة ادلساعدة

 .128،مرجع سابق،صبتاتة شطور -1
3-Maherzi (M.A), Introduction à la Fiscalité, ITCIS édition, Algérie, 2010, P99.2 

 ادلتضمن اتفاقية جبائية مع اجلمهورية الفرنسية. 07/04/2002ادلؤرخ يف  121-02ادلرسـو الرئاسي رقم -3
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 مع جبائية ،أبرمت اتفاقية(1) 25/03/2003 يف ادلؤرخ 142-03 الرئاسي رقم *دبوجب ادلرسـو
 أو ادلتعاقدين إحدى الدولتُت يف ادلقيمُت األشخاص على االتفاؽ ىذا ويطبق العربية، مصر مجهورية

 بالقدر ادلعلومات ادلتعاقدتُت يف الدولتُت ادلختصة السلطات تبادؿ على االتفاقيةكلتيهما ونصت 
 .الضرييب التهرب خاصة دلنع وبصفة االتفاؽ ىذا أحكاـ لتطبيق البلـز

 مع جبائية اتفاقية أبرمت ،(2) 06/06/2007 يف ادلؤرخ 174-07 رقم الرئاسي ادلرسـووجب دب*
 الدولتُت بكلتا أو تعاقدةادل بدولة ادلقيمُت األشخاص على االتفاؽ ىذا ويطبق الشعبية الصُت مجهورية
 .ادلتعاقدتُت الدولتُت بُت ادلعلومات تبادؿ كيفية على نصت االتفاقية،و ُتتادلتعاقد

 :الضريبي التهرب مكافحة في المتحدة األمم مجهودات -2

 واالجتماعي االقتصاديترمجو قرار اجمللس  ،إف دور األمم ادلتحدة للحد من ظاىرة التهرب الضرييب
 بقرارات من بينها:والذي جاء  1978-14دلنظمة األمم ادلتحدة رقم 

 والتنسيق الدورل بإنشاء ىيئة دولية للتعاوف الضرييب. االنسجاـربقيق -

 . دراسة احللوؿ وتبادذلا بُت الدوؿ للحد من التهرب الضرييب-

 تبادؿ ادلعلومات اخلاصة بادلسائل الضريبية .-

 وف مباشر يف ميداف الضرائب.ادراسة إمكانية تشكيل رللس تع-

 ومن بُت قرارات رللسها: :(3) (OCDE)االقتصادية  والتنمية التعاون منظمة جهوداتم-3

 ساعد على التحديد الصحيح للضرائب.تبُت الدوؿ األعظاء اليت  تبادؿ ادلعلومات-

للقياـ بعمليات البحث والتأسيس الدقيق للضرائب ادلستحقة على  ،تقدًن ادلساعدة فيما بُت الدوؿ-
  الدخل واألرباح ادلستحقة لدى دولة أخرى .

 النظم اجلبائية للدوؿ أثناء اللجوء إذل التحقيقات لتحديد الضرائب على الدخل واألرباح . احًتاـ -
 اتفاقية جبائية مع مجهورية مصر العربية.ادلتضمن  25/03/2003 يف ادلؤرخ 142-03 الرئاسي رقم ادلرسـو-1

 .الصُت الشعبية ادلتضمن اتفاقية جبائية مع مجهورية 25/03/2003 يف ادلؤرخ 142-03 الرئاسي رقم ادلرسـو-2

.3-http:// www. Obsevateurocde.Org 
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 .الضريبي التهرب قمع وسائل:الثاني المبحث

كبَتا لظاىرة التهرب الضرييب،شلا دفع بنا أف نتناوؿ يف ىذا ادلبحث   ا اآلونة األخَتة انتشار  لقد عرفت 
آليات ووسائل قمع التهرب الضرييب من خبلؿ ثبلث مطالب،يف ادلطلب األوؿ سنتطرؽ إذل إجراءات 

 ادلتابعة ،يف ادلطلب الثاين لآلليات الرقابية ويف ادلطلب الثالث العقوبات التهديدية وادلهنية.

 .المتابعة إجراءات: األول المطلب

واجلهة ادلختصة  ،يف ىذا الصدد سنحاوؿ دراسة األشخاص ادلخولُت دلعاينة وإثبات جردية التهرب
 ،واألشخاص اللذين تقع عليهم ادلسؤولية اجلزائية.بتحريك الدعوى العمومية

  .الجزائية المتابعة:األول الفرع

 :  الضريبي التهرب ومعاينة إثبات-1

 112اختلفت القوانُت اجلبائية يف ربديد األشخاص ادلخولُت إلثبات جردية التهرب الضرييب،فادلادة 
اإلثبات من ؽ ر ر أ تنص أنو تثبت ادلخالفات ادلتعلقة بالرسم على القيمة ادلضافة بكل وسائل 

إدارة الضرائب التابعة للقانوف العاـ أو تعاين زلاضر يقـو بإعدادىا ضباط الشرطة القضائية،أعواف 
 ادلختلفة ومصاحل اجلمارؾ أو مصاحل قمع الغش وادلخالفات اإلقتصادية.

من ؽ ض غ ـ أشارت إذل أف مجيع أعواف إدارة الضرائب ادلفوضُت واحمللفُت  504أما ادلادة 
 قانونا،مؤىلُت إلثبات ادلخالفات ادلتعلقة بالضرائب الغَت مباشرة.

لكل من ؽ ر ر أ أنو  112أشارت ادلادة عداد زلضر اإلثبات أما من حيث  اإلجراءات الشكلية إل
 . (2)جهة مؤىلة ربرير زلضرىا وفق اإلجراءات واألوضاع اليت تبلئمها 

كما جيب أف تتم ادلعاينات والتحقيقات اليت تبدوا لؤلعواف ضرورية إلثبات اجلرائم يف اجملاالت ادلهنية 
 التالية:للمكلفُت خبلؿ النهار ويف الساعات 

 .432،ص2009، ىومة ،دار1،ج اخلاص اجلزائري القانوف يف أحسن،الوجيز بوسقيعة-1
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 مارس من الساعة السادسة صباحا إذل غاية الساعة السادسة مساءا.  31من األوؿ أكتوبر إذل غاية-
 سبتمرب من الساعة اخلامسة صباحا إذل غاية الثامنة مساءا. 30من األوؿ أبريل إذل غاية -

فضبل عن ذلك ، منح ادلشرع كذلك ألعواف الضرائب احملررين للمحاضر ،حق احلجز على األشياء   
 من ؽ ض غ ـ. 525-517-411والوسائل ادلستعملة يف التهرب طبقا للمواد  

اذباه أشخاص خاضعُت أو غَت خاضعُت  شبالغيف حالة الشك  ،كما أجاز ألعواف الضرائب
،لكن بناءا على ترخيص مكتوب صادر من السلطة القضائية داخل ادلنازؿللمراقبة ،القياـ بزيارة 

 من ؽ ض غ ـ.  499ادلختصة وىذا وفقا للمادة 

  :العمومية الدعوة تحريك-2
أو أعواف الضرائب بتقدًن شكوى أماـ اجلهات  ،تباشر الدعوى العمومية من قبل رجاؿ القضاء

من قانوف  329القضائية ادلختصة،وخروجا عن القاعدة العامة لبلختصاص احمللي ،نصت ادلادة 
اإلجراءات اجلزائية :زبتص زلليا بالنظر يف اجلنحة زلكمة زلل اجلردية، أو زلل إقامة أحد ادلتهمُت أو 

ا خيص اجلرائم الضريبية أخضعها ادلشرع الختيار اإلدارة شركائهم أو زلل القبض عليهم ،لكن فيم
ع مقر ادلؤسسة يف دائرة اجلبائية ادلختصة اليت يتبع ذلا مكاف فرض الضريبة ،أو احملكمة اليت يق

 ويستلـز أف تتوفر الشكوى على شرطُت أساسيُت مها:اختصاصها،
             جلهوي أو ادلدير ادلركزي.أف تقدـ الشكوى من قبل ادلدير الوالئي للضرائب أو ادلدير ا-

 ،أي وضع ختم اإلدارة اجلبائية ،حىت تكتسي صفة الرمسية.أف تكوف الشكوى مكتوبة وموقعة -

كما دينع على النيابة العامة ربريك الدعوى العمومية واجلبائية،وفتح ربقيق قبل أف تقدـ اإلدارة    
 (1) باطبل بطبلنا مطلقا.الضريبية شكوى بذلك ،وأي إجراء قبل ذلك يكوف 

 

 . 23،ص  1992 اجلزائر للكتاب، الوطنية ادلؤسسة اجلزائري، التشريع يف اجلزائية اإلجراءات ملياين، موالي غداديب-1
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رائب حق سحب الشكوى ،إذا دفع ادلكلف كامل احلقوؽ العادية ضوللمدير الوالئي لل
من قانوف اإلجراءات  06العمومية طبقا للمادة والغرامات،ويًتتب على سحبها انقضاء الدعوى 
 يزىا صراحة.بادلصاحلة إذا كاف القانوف جي و،أاجلزائية،أو بوفاة ادلتهم أو بالتقادـ أو العفو الشامل

غَت أنو إذا طرأت إجراءات أدت إذل اإلدانة، وكشفت عن أف احلكم  الذي قضى بانقضاء الدعوى 
اؿ مزور ،فإنو جيوز إعادة السَت فيها،وحينئذ يتعُت اعتبار التقادـ العمومية مبٍت على تزوير أو استعم

أو القرار النهائي إذل يـو إدانة مقًتؼ التزوير أو استعماؿ  ،موقوؼ منذ اليـو الذي صار فيو احلكم
 ادلزور.

سنوات  10من قانوف اإلجراءات اجلزائية  07أما بالنسبة دلدة تقادـ الدعوى العمومية،فحسب ادلادة 
 سنوات للجنح. 03من ؽ إ ج  08بالنسبة للجنايات تسري من يـو اقًتاؼ اجلردية،أما ادلادة 

 .الجزائية المسؤولية:الثاني الفرع

تقع ادلسؤولية اجلزائية على الفاعل األصلي ، ادلتمثل يف كل من الشخص الطبيعي والشخص ادلعنوي 
 ومسؤولية الشريك أو مسؤولية الغَت.

 :األصلي الفاعل مسؤولية-1
 :الطبيعي الشخص مسؤولية-أ

ادلكلف بالضريبة ىو الفاعل األصلي ،وىو أوؿ من خيضع للمسائلة اجلزائية، اليت ال يتوجو إليها 
القانوف إال دلن كاف طرفا سلبيا يف ىذه العبلقة الضريبية،فكل من كاف ملزما بتقدًن التصرحيات ودل 

                                                                                  يقم بتقدديها يعترب فاعبل أصليا.

فقانونا ادلكلف بالضريبة ىو ادللـز بدفع الضريبة ،حيث اجلرائم الضريبية تستلـز يف صفة اجلاين أف 
 (1) زبصو أوؿ مساءلة جزائية.ادلكلف بالضريبة حيث  يكوف كونو

 .150سابق،ص،مرجع بتاتة شطور -1
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 : المعنوي الشخص مسؤولية-ب

من ؽ ض ـ  2-303أقر ادلشرع اجلبائي بادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي وذلك من خبلؿ ادلواد 
 .من ؽ ر ر أ 138من ؽ ض غ ـ و  544

كما أف مسؤولية الشخص ادلعنوي ليست مطلقة ،بل ذكرىا ادلشرع اجلزائري على سبيل احلصر 
من ؽ ض ـ ،أنو عند ارتكاب ادلخالفة من قبل شركة أو شخص  9- 303ادلادة ،وذلك من خبلؿ 

وادلمثلُت  ،تقع عقوبة احلبس والعقوبة ادللحقة على كل من ادلتصرفُت ،معنوي تابع للقانوف اخلاص
 الشرعيُت.

 ،كذلك دفعادلشروعة الغَت كما يتحمل ادلمثل القانوين للشخص ادلعنوي مسؤولية جنائية عن األفعاؿ
 .الغرامة ادلستحقة

 :الشريك مسؤولية-2
منو (1) 42أحاؿ ادلشرع اجلزائري تعريف مسؤولية الشريك يف اجلردية لقانوف العقوبات من خبلؿ ادلادة

عاوف الفاعل أو  أويعترب شريكا يف اجلردية من دل يشًتؾ اشًتاكا مباشرا،ولكنو ساعد بكل الطرؽ 
 ادلسهلة أو ادلنفذة ذلا مع علمو بذلك.األفعاؿ التحضَتية أو  ارتكابالفاعلُت على 

من خبلؿ ىذا التعريف ،نستنتج أف الشريك يف اجلردية ىو من يتحمل ادلسؤولية اجلزائية فتطبق عليو 
 .العقوبات ادلقررة للفاعل األصلي 

فيقـو ىذا الوكيل ،توكيل شخص آخر بالوفاء بالتزاماتو الضريبية بويف حالة قياـ ادلكلف بالضريبة 
بإمهاؿ الوفاء بااللتزاـ،فادلسؤولية ىنا يتحملها ادلكلف بالضريبة ،حىت ولو كاف ادلوكل ىو الذي أخل 

 .بااللتزاـ
  

 
 .  18،ص42،ادلادة  20/12/2006ادلؤرخ يف  23-06القانوف رقم -1
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اآلليات العقابية.:المطلب الثاني  

يف العقوبات األصلية ،والعقوبات اخلاصة بالشريك ،وأعواف سنتطرؽ للعقوبات اجلزائية  ،ادلتمثلة 
الضرائب وكذلك العقوبات اجلزائية فيما خيص العود ومجع العقوبات والظروؼ ادلخففة وىذا يف الفرع 

 األوؿ أما يف الفرع الثاين سنتناوؿ العقوبات اجلبائية يف كل قانوف من القوانُت اجلبائية .

 ىناؾ نوعاف من العقوبات ،عقوبات أصلية و عقوبات تكميلية.:زائيةالج األول:العقوبات الفرع
 سلتلف القوانُت يف العقوبات اجلزائية ادلنصوص عليها اجلدوؿ ادلوارل يفاألصلية: العقوبات-1
 (1) اجلبائية: 

 ليوت الوبلغ الوتولض هٌه الغزاهت الجشائيت الحبس        
الحذ  نوع الضرائب والرسوم

 الحذ األدًى الحذ األلظى الحذ األدًى الحذ األلظى األدًى الحذ األلظى

 الضزائب الوباشزة - 0 100.000 50.000 100.000 / /

 والزسىم الوواثلت 100.000 1.000.000 100.000 500.000 شهزيي أشهز 06

 363الوادة  1.000.000 5.000.000 500.000 2.000.000 أشهز 60 سٌتيي

 الزسىم على رلن األعوال - 5.000.000 10.000.000 2.000.000 5.000.000 سٌتيي سٌىاث 60

 001الوادة  0606660666أكثز هي  5.000.000 10.000.000 سٌىاث 60 سٌىاث 06

 50.000 200.000 سٌت سٌىاث 60

حقوق الطبع- ههوا كاى  الوبلغ غيز أًه في طىرة  

60-33المادة   يشتزطاإلخفاء  تطبيك العمىباثل 

عشز     هذا اإلخفاء   وساجيت الوذكىرة أى 
 حمىق التسجيل-

 
  لضزيبتلالوبلغ الخاضع 

دج  060666  هبلغأو   

 أشهز 06
 036الوادة  ههوا كاى الوبلغ / / أيام  60

 الضزائب

هي لاًىى  906-961العمىباث الوٌظىص عليه في الوادتيي 

 العمىباث
 030 الوادة ههوا كاى الوبلغ

 50.000 200.000 سٌت سٌىاث 60

 ههوا كاى  الوبلغ غيز أًه في طىرة

 039الوادة 

 غـــــيز

 الوباشـــزة اإلخفاء يشتزط  لتطبيك  العمىباث الوذكىرة 

 أى يتجاوس هذا اإلخفاء عشز الوبلغ الخاضع

 

  

  

   دج060666للضزيبت أو هبلغ 

 
 .11،ص2012ادلديرية العامة للضرائب ،مديرية ادلنازعات،غجراءات تسيَت ادلنازعات اجلزائية،-1
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 42الشركاء يف جردية التهرب الضرييب ىم من نصت عليهم ادلادة *العقوبات الخاصة بالشريك :
كما أمجعت القوانُت اجلبائية على ربمل الشريك ادلسؤولية اجلزائية  وذلك من من قانوف العقوبات،(1)

من (4) 1-120من ؽ ض غ ـ وادلادة (3) 542من ؽ ض ـ  وادلادة (2) 2-303خبلؿ ادلواد 
 وىم: من قانوف الطابع(6) 1-35من ؽ ر رأ ،وادلادة  (5) 126وادلادة قانوف التسجيل 

 يف القيم ادلنقولة . لبلذبارالذين يتدخلوف بصفة غَت قانونية -
 الذين يقـو بتحصيل قسائم يف اخلارج.-
  (7) قسائم ديلكها الغَت. بامسهمالذين قبضوا -

أو صاحب سلطة عمومية أف ديارس  على كل موظف*العقوبات الخاصة بأعوان إدارة الضرائب:
من قانوف العقوبات على أف كل موظف ،أو ضابط  120وظيفتو بنزاىة وشرؼ ،لذلك نصت ادلادة 

عمومي يتلف أو يزيل بطريق الغش ،وبنية اإلضرار بوثائق أو سندات كانت يف عهدتو،أو سلمت لو 
 دج.10.000إذل 500ية من سنوات وغرامة مال 10من سنتُت إذل بسبب وظيفتو ،يعاقب باحلبس 

 15/07/2006ادلؤرخ يف 03-06وتطبق عليهم العقوبات التأديبية ادلقررة يف ادلرسـو التنفيذي رقم
 (8) ادلتضمن القانوف العاـ للوظيفة العمومية. 181إذل  177ادلواد 

ألف احلكم دبعٌت العودة إذل جردية سبق وأف حكم على الفاعل باإلدانة ،فتشدد العقوبة *حالة العود:
 03-303سنوات طبقا للمواد  05السابق دل يردعو من ارتكاب اجلردية، وحددت مدة العود ب 

 من قانوف التسجيل. 2-120من ؽ ض غ ـ ،ادلادة  547وادلادة  من ؽ ض ـ
على أنو جيوز زبفيض العقوبة ادلنصوص  (9)من قانوف العقوبات  53نصت ادلادة :*الظروف المخففة

 عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي،الذي قضي بإدانتو،وتقررت إفادتو بظروؼ سلففة.
 غَت أنو وبالرجوع إذل القوانُت اجلبائية صلدىا دل تنص صراحة عن إمكانية تطبيق الظروؼ ادلخففة

  
 من قانوف الضرائب غَت ادلباشرة. 542ادلادة -3قانوف الضرائب ادلباشرة.من  2-303ادلاذة -2من قانوف العقوبات. 42ادلادة -1
 من قانوف الطابع. 1-35ادلادة -6ى رقم األعماؿ.من قانوف الرسم عل 126ادلادة -5من قانوف التسجيل. 1-120ادلادة -4
  .135من ؽ ض ـ ،ص 303ادلادة -7
 .العمومية للوظيفة العاـ القانوف ادلتضمن، 15/07/2006يف ادلؤرخ 03-06رقم التنفيذي رسـوادل -8
 .20/12/2006ادلؤرخ يف  23-06قانوف رقم -9
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:التكميلية العقوبات-2  

من ؽ ض ـ 03-303ويف ىذا الصدد تناولت القوانُت اجلبائية العقوبات التكميلية،من خبلؿ ادلواد 
،تطبق ىذه العقوبات يف حالة العود على  من ؽ ر ر أ 130من ؽ ض غ ـ وادلادة  3-546ادلادة 

 وكيل األعماؿ ،ادلستشار اجلبائي أو خبَت أو زلاسب، ومن بُت ىذه العقوبات:

ادلنع من مزاولة ادلهنة.-  

غلق احملل أو ادلؤسسة.-  

سنوات. 10ادلنع من ادلشاركة يف الصفقات العمومية دلدة -  

 اليت تعينهاة تتمثل يف نشر القرار القضائي يف اجلرائد إضافة إذل العقوبات اجلنائية ىناؾ عقوبات جزائي
من ؽ ض ـ  6-303اجلهات القضائية ادلختصة ،وذلك على نفقة احملكـو عليو،وىذا طبقا للمادة 

من ؽ ض غ ـ كما نصت على نشر وتعليق احلكم من سبت إدانتو بالتهرب الضرييب.(1) 550وادلادة  

 الفرع الثاني العقوبات الجبائية:

. ىناؾ نوعاف من العقوبات اجلبائية : الغرامات اجلبائية وادلصادرة  

:الغرامات الجبائية-1  

سنتناوؿ الغرامات اجلبائية حسب كل قانوف من القوانُت اجلبائية ألهنا زبتلف مضمونا ومقدارا من 
 .قانوف آلخر

 انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:عقوبات ق-أ

 دج . 30.000عند عدـ تقدديو تصريح بالوجود،غرامة مالية تقدر بػػػ  بالضريبةعلى ادلكلف تطبق 

 
 من قانوف الضرائب الغَت مباشرة. 550ادلادة -1
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من قانوف الضرائب ادلباشرة على  (1)193عقوبات نقص التصريح أو القياـ بأعماؿ الغش تنص ادلادة 
انو عندما يصرح ادلكلف بالضريبة ،ملـز بتقدًن تصرحيات تتضمن اإلشارة إذل األسس أو العناصر اليت 
تعتمد لتحديد وعاء الضريبة،أو يبُت دخبل أو ربح ناقصا أو غَت صحيح ،يزداد مبلغ احلقوؽ اليت 

 سبلص منها أو أخل هبا نسبة :

 .أو تساويو دج 50.000 عن قلت امنه ملص ادلت احلقوؽ مبلغ كاف إذا % 10 نسبة -
    دج 200.000 ويقل عن دج50.000منها يفوؽ ملصادلت احلقوؽ مبلغ كاف ذإ % 15نسبة -
 أو يساويو.   

 ادلتملص احلقوؽ مقدار كاف إذا % 100 نسبةعند القياـ بأعماؿ تدليسية تطبق زيادة تقدر ب 
 .يساويو ما أو دج  5.000.000من    أقل سنويا منها
 :عقوبات قانون الضرائب غير المباشرة-ب

 من العقوبات اجلبائية ،عقوبات ثابتة وعقوبات نسبية.منيز بُت نوعُت 
،غرامة جبائية تًتاوح من من ؽ ض غ ـ  523ونصت عليها ادلادة : العقوبات الثابتة-1

 ادلتعلقة بالضرائب الغَت مباشرة.دج بالنسبة جلميع ادلخالفات 25.000دج إذل 5.000
دج  يف حالة التملص من احلقوؽ ،أو  25.000تطبق غرامة ال تقل عن : العقوبات النسبية-2

أما يف حالة رفض تقدًن ، يكوف الرسم احملصل عليو زلل شبهة نتيجة عدـ مراعات إجراء قانوين
دج إذل  1.000 ةغ ـ بغرامؽ ض  537،تعاقب ادلادة  قبل انقضاء األجل الوثائق أو إتبلفها

 دج. 10.000
 الرسم على رقم األعمال: قانون عقوبات-ج

 ادلتعلقةأ على معاقبة كل من جيعل األعواف ادلؤىلُت دلعاينة ادلخالفات ، من ؽ ر ر 122جلأت ادلادة 
 دج.10.000دج إذل 1.000بالتشريع اجلبائي يف وضع يستحيل عليهم أداء وظائفهم بغرامة من  

من ؽ ر ر أ على معاقبة كل من يقـو دبخالفة األحكاـ القانونية أو النصوص  114ادلادة أما 
دج،ويف حالة 2.500دج  إذل 500التنظيمية ،ادلتعلقة بالرسم على القيمة ادلضافة بغرامة تًتاوح بُت 

 دج. 5.000دج إذل 1.000من  ةإستعماؿ طرؽ تدليسة يدفع غرام
 . 88ادلباشرة والرسـو ادلماثلة،ص من قانوف الضرائب 193ادلادة -1
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 بصفة للغش زلاولة أو غش كل إف من قانوف الطابع(1) 33نصت ادلادة :عقوبات قانون الطابع-د
 استعماؿ طريق عن يتم للشبهة، الضريبة تعريض أو الغش نتيجتها أو غايتها تكوف مناورة كل عامة

 بو اجلاري التشريع يف عليها ادلنصوص بالعقوبات عليها يعاقب 04ادلادة يف إليها ادلشار اآلالت
  .منها متملص ضريبة لكل بالنسبة العمل

 من أقل تكوف أف ديكن ال الغرامة فإف اإلدارة، من ترخيص بدوف آلة استعماؿ حالة يف أنو غَت
 .دج 10.000

، من التملص حالة يف اجلبائية العقوبات أف على نصت ط ؽ(2)  2- 35ادلادة أما  تكوف الرسـو
 .دج 2.000 عن تقل أف دوف الرسـو ىذه مرات مخس دائما تساوي ادلًتتبة الغرامة
 دلعاينة ادلؤىلُت األعواف كانت طريقة بأي جيعل من أف على نصت كذلك ط ؽ(3)  37 وادلادة

 بُت ما تًتاوح جبائية بغرامة ويعاقب دبهامهم، القياـ من سبنعهم حالة يف الضرائب تشريع سلالفات
 .دج 100.000 إذل دج 10.000

 من ؽ ت على أنو:(4) 49نصت ادلادة :عقوبات قانون التسجيل-ه
 على عمل أو اخلزانة بفتح قاـ ادلؤجرين، أحد أو ادلؤجر كاف سواء بالوفاة علم على شخص كل أف

 طريق عن ادللكية نقل رسـو شخصيا عليو تًتتب (5)أعبله48 ادلادة شروط مراعاة دوف من فتحها
 رجوعو ماعدا اخلزانة، يف ادلوجودة األشياء أو السندات أو ادلبالغ بسبب ادلستحقة والعقوبات الوفاة
 ذلك عن فضبل ويكوف االقتضاء، عند والعقوبات الرسـو ىذه خيص فيما بالضريبة ادلكلف على

 .دج 10.000 إذل دج 1.000 من تًتاوح لغرامة خاضعا
 الرسـو حالة يف اجلبائية العقوبات خيص فيما أنو على نصتمن نفس القانوف  (6) 2-120 ادلادة أما

 تقل أف دوف من الرسـو ىذه أضعاؼ ألربعة مساوية دائما تكوف ادلطبقة الغرامة فإف منها، ادلتملص
 .دج 5.000 عن
 
 من قانوف التسجيل. 49ادلادة  -4 .الطابع من قانوف37ادلادة  -3 من قانوف الطابع.  2- 35ادلادة-2 من قانوف الطابع. 33ادلادة -1
 ادلؤجر قبل من سواء الوفاة بعد شخص أي قبل من مؤجرة خزانة مقصورة أو خزانة أي فتح ديكن ال " : التسجيل قانوف من 48 ادلادة -5
 واليـو بادلكاف إقليميا ادلختص للضرائب الوالئي ادلدير ادلوثق خيرب و...الغرض ذلذا استدعي الذي ادلوثق حبضور إال ادلؤجرين أحد قبل من أو

 "...مسبقا كاملة أياـ 08 الفتح وساعة
 .34من قانوف التسجيل ،ص  2-120ادلادة -6
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 عقوبات قانون اإلجراءات الجبائية: -و
 إذل دج 500 بُت تًتاوح جبائية بغرامة يعاقب أنو علىمن ؽ إ ج  (1) 62ادلادة  ونصت

 والوثائق وادلستندات  الدفاتر  على اإلطبلع حق منح ترفض  شركة أو شخص كل دج50.000
 بإتبلؼ تقـو للتشريع،أو وفقا تقدديها عليها يتعُت اليت ، 61 إذل 45 من ادلواد يف عليها ادلنصوص

 .حلفظها احملددة اآلجاؿ انقضاء قبل الوثائق ىذه
 :المصادرة-2

 أمواؿ رلموعة أو دلاؿ لدولةا إذل النهائية األيلولة من قانوف العقوبات على أهنا(2) 15عرفتها ادلادة 
 .معينة

 إذل أو عليو اجملٍت إذل تؤوؿ ادلصادرة فاألشياء الدولة، إذل أكثر أو ماؿ ملكية نقل تعٍت فادلصادرة
 .أضرار من اجلردية سببتو عما كتعويض الدولة خزانة

 غَت انو غَت قابل للمصادرة مايلي:
 كانوا إف عليو للمحكـو األوذل الدرجة من والفروع واألصوؿ الزوج إليواء البلـز السكن زلل-

 .فعبل يشغلونو
من قانوف اإلجراءات  378من ادلادة  08إذل  02األمواؿ ادلذكورة يف الفقرات ادلشار إليها من -

 ادلدنية.
 .كفالتو ربت فيعيشو  الذين األصوؿ وكذلك عليو احملكـو الزوج دلعيشة الضرورية ادلداخيل-

ادلصادرة يف حالة إصدار احلكم يف جناية ،ال جيوز األمر دبصادرة األشياء يف حالة احلكم تكوف 
 إال بنص صريح يف القانوف. جبنحة أو ادلخالفة

 
  
 من قانوف اإلجراءات اجلبائية. 62ادلادة  -1
 .08،ص20/12/2006ادلؤرخ يف  23-06القانوف رقم  -2
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 مهنية:التهديدية و العقوبات ال: المطلب الثالث 
بوضع عقوبات هتديدية ومهنية للحد من ظاىرة التهرب الضرييب وىذا ما سنحاوؿ التطرؽ  قاـ ادلشرع

  إليو يف ىذا ادلطلب.
 الفرع األول :العقوبات التهديدية:

ينفذ  أفالعقوبات التهديدية ىي وسيلة تستخدمها اإلدارة اجلبائية للضغط على ادلكلف من أجل 
 ادلكلف ايدفعهدج  50.000دج إذل  5.000بُت  ،وىي عبارة عن غرامة ماليةالتزاماتو الضريبية

 .الضريبية التزاماتو أداء عن تأخَت يـو كل عن بالضريبة
تلجئة من ؽ إ اجلبائية:يًتتب على ىذه ادلخالفة،زيادة على ذلك تطبيق (1) 63وكذلك نصت ادلادة 

يبدأ سرياهنا من تاريخ احملضر احملرر إلثبات ،دج كحد أدىن عن كل يـو تأخَت  100مالية قدرىا 
بأف  تثبتوينتهي يـو وجود عبارة  مكتوبة من قبل العوف ادلؤىل على أحد دفاتر ادلعٍت  ،الرفض

 اإلدارة اجلبائية قد سبكنت من احلصوؿ على حق اإلطبلع على الوثائق.
اليت تثبت يف القضايا  دلختصة إقليميااحملكمة اإلدارية اوالتلجئة ادلالية من طرؼ  يتم النطق بالغرامة 

الضرائب بالوالية بدوف مصاريف،تبلغ نسخة من العريضة  مدير بناءا عريضة يقدمها ستعجالية اال
ض الضرائب بتحصيل الغرامة والتلجئة ببط احملكمة اإلدارية،ويقـو قاضلؤلطراؼ من طرؼ كتابة 

 ادلالية.
،وىي  اجلهة القضائية اليت تتوذل تطبيق الغرامة التهديدية عنمن ؽ إ اجلزائية  63كما نصت ادلادة 

 احملكمة اإلدارية ادلختصة إقليميا،واحلكم بالغرامة التهديدية يرجع للسلطة التقديرية للقاضي . 
 :المهنية:العقوبات  الثانيالفرع 

الضرييب وتتمثل ببعض اإلجراءات الردعية للحد من ظاىرة التهرب  (2) 1997لسنة نص قانوف ادلالية 
 فيما يلي.

من ؽ إ اجلبائية  146نصت عليو ادلادة  وىذا ما ،ادلكلف بالضريبة الغلق ادلؤقت دلقر نشاط-1
 أشهر.  06حيث تقـو إدارة الضرائب بالغلق ادلؤقت للمحل ادلهٍت دلدة ال تتجاوز 

 
 .26،صمن قانوف اإلجراءات اجلبائية 63ادلادة -1
 .1996لسنة  85،اجلريدة الرمسية رقم1997قانوف ادلالية -2
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ػ،ىاتو البطاقة خاصة بادلتهربُت تقـو تسجيل ادلكلفُت ادلتهربُت من الضريبة يف بطاقية معلوماتية-2
بإنشائها واإلشراؼ عليها ادلديرية العامة للضرائب،ويف حالة تسوية ادلكلف وضعيتو اجلبائية ،يطلب 

 (1) يتم ذلك إال بعد مرور سنتُت. من ىاتو البطاقية،وال تسجيلوإلغاء 
اليت  ،وتتمثل يف رخصة تقدـ للمستوردين من طرؼ البنوؾ ،سحب التوطُت ادلصريف للمستوردين-3

يتعاملوف معها،وقد قاـ ادلشرع  بوضع رسم خاص للتوطُت ادلصريف  للحد من التهرب الضرييب وىذا 
 لقابضي الضرائب . دج يسدد 10.000والذي يقدر ب  (2)  05/05دبوجب األمر 

من  52نصت عليو ادلادة  وىذا ما،إقصاء ادلكلفُت بالضريبة من ادلشاركة يف الصفقات العمومية -4
:يقصى بشكل مؤقت أو هنائي من ادلشاركة يف الصفقات   (3) 2010-236 رقم ادلرسـو الرئاسي

ادلتعاملوف االقتصاديوف الذين ال يستوفوف واجباهتم اجلبائية والشبو جبائية، وادلسجلوف يف  ،العمومية
 البطاقية الوطنية دلرتكيب الغش.

ادلنع من مزاولة النشاط التجاري ،حيث بعد إدانة ادلكلفُت بصفة هنائية بتهمة التهرب، دينع -5
ادلتضمن (4) 22-03من القانوف رقم  29ادلادة الشخص ادلتهرب من مزاولة ادلهنة وىذا ماجاءت بو 

 . 2004قانوف ادلالية لسنة 
 
 
 
 
 
 
  
 .40،ص،مرجع سابق التهربطرشي ابراىيم،-1
 .2005،ادلتضمن قانوف ادلالية التكميلي لسنة 25/07/2005ادلؤرخ يف  05/05األمر -2
 .العمومية الصفقات تنظيم ادلتضمن 07/10/2010ادلؤرخ يف  2010-236 الرئاسي ادلرسـو -3
 .2004 لسنة ادلالية قانوف ادلتضمن 28/12/2003ادلؤرخ يف  22-03 رقم القانوف-4
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 :ةــــــــــمـــــــــــاتـــــــخــــــــال

 يف األمربادئ  يف فقمنا الضرييب التهرب ظاىرة دراسة حاولنا لقد املتواضع حبثنا خالل من      
 اجملال،فتوصلنا ىذا يف الباحثني خمتلف تعاريف عند بالوقوف وذلك الضرييب التهرب ماىية حتديد
 مها للتهرب نوعني استخالص إىل بنا أدى الذي ، الضرييب للتهرب جامع تعريف وضع إىل بذلك

 فهو الثاين النوع ،أما قانونا عليو معاقب غي األول النوع أن حيث الضرييب والغش الضرييب التجنب
 . قانونا عليو يعاقب

 للتهرب أدت اليت واألسباب الدوافع عن البحث ضروريا ،كان الضرييب التهرب معاجلة وقبل     
 األسباب ،وكذا باملكلف املتعلقة والنفسية  واالقتصادية التارخيية األسباب إىل بالتطرق وذلك الضرييب
 . والبشري ،املادي الشرعي جانبها من الضريبية واإلدارة بالنظام املتعلقة

 مبالتزاماهت لإلخالل املكلفون يستعملها اليت التدليسية والطرق السائل مبختلف اإلملام كذلك وحاولنا
 . اجلبائية

 املالية الناحية من ، الدولة كيان متس سلبية انعكاسات الضرييب التهرب عن يرتتب كما   
 . والسياسية االجتماعية وكذلك ، واالقتصادية

 آثاره وجتنب الضرييب التهرب ملكافحة حلول عن البحث إىل بنا أدت السلبية االنعكاسات فهذه    
 . بينهم الثقة بزرع املكلف من اإلدارة وتقريب،  الوقاية خالل من وذلك

 نظام اجلزائري النظام أن باعتبار بأنواعها اجلبائية الرقابة طريق عن الضرييب التهرب مكافحة وكذلك
 . تصرحيي

 طريق ،عن احمللي املستوى على الضرييب التهرب مكافحة على الدولة تعمل ذلك على عالوة   
 كذلك تناولنا كما ثنائية اتفاقيات إبرام طريق عن اخلارجي املستوى على أما اإلدارات بني التنسيق
 . الضرييب التهرب وردع قمع أجل من املشرع قررىا اليت العقابية اآلليات

 :التالية واالقرتاحات النتائج إىل توصلنا الضرييب التهرب موضوع جوانب ملختلف وحتليلنا معاجلتنا بعد

 :النتائج-1
    على تطرأ اليت العديدة التغريات إىل األوىل بالدرجة الراجعة اجلبائية التشريعية املنظومة استقرار عدم-

 . لالستثمار مشجع غري حميط خلط إىل كذلك يؤدي ،دما سنة كل التكميلية املالية القوانني   

  التغريات ىذه مواكبة على املسريين قدرة عدم إىل أدى دما اجلبائي النظام يف وتعددىا الثغرات كثرة-



 الـــــخـــــــاتــــــمـــــــــة
 

 
50 

 . الضرييب التهرب انتشار على ساعدا ما    

 الرتبصات، و التكوين نقص عن ،الناتج كفاءاهتم ونقص الضرائب موظفي مستوى ضعف-
 .التوظيف عند اإلختصاص احرتام وعدم  

 .املناسبة باللوازم جتهيزىا وعدم اإلدارة مقرات مستوى على املادية اإلمكانيات نقص-

 :واقتراحات توصيات-2
 .باجلزائر اخلاصة املعايري االعتبار بعني أخذ مع الدولية للمعايري وفقا الضريبية، ةلإلدار  شامل إصالح-

   اإلدارات كافة ،يف معلوماتية شبكة إنشاء طريق ،عن اآليل باإلعالم الضريبية اإلدارة تزويد ضرورة-

 . خدماهتا مستوى رفع من لتمكينها العمومية    

  املراقبني بأيدي اإلدارة حبوزة اإلمكانيات اليت كل أنواعها،وضع بكل اجلبائية الرقابة تكثيف-
 .الضريبية لألوعية سليم تقدير أجل من واحملققني،   
 . الضرائب ألعوان االجتماعية الوضعية حتسني-

 . املكلفني على شديدة عقوبات تقرير-



 الـــمـــراجــــــع
 

 
 

 :الـــمــراجـــــــع ــةـــــــمــــــــــــقـــائ
 :العربية ةــغـبالل :أوال
 :الكتب-1
  سنة بدون اجلزائر، ط، العامة،دون داراحملمدية العامة، وادلالية اإلداري للتنظيم مدخل:بومنصفأ-1
 .2005صاحلي،الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلبائية،دار ىومة،اجلزائر، العيد-2
 للكتاب، الوطنية ادلؤسسة اجلزائري، التشريع يف اجلزائية اإلجراءات ملياين، موالي بغدادي -3

 .1992 اجلزائر
 .1998 ،سنة1عدد القضائية ،اجمللة الضرييب الضريبية،الغش أحسن،ادلخالفات بوسقيعة-4
  . 2009، ىومة ،دار1،ج اخلاص اجلزائري القانون يف أحسن،الوجيز بوسقيعة-5
 .2005،اجلزائر،دون طبعةباجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،،جباية ادلؤسسة محيد بوزيدة-6
 القاىرة،سنة ،2 العربية،ط النشر ،دار1 ،ج)العامة ادلالية فن(ادلالية علم:أمحد جامع-7

1975. 
 ط،عمان، وائل،دون دار العامة، ادلالية أسس:شامية زىري أمحد اخلطيب، شحادة خالد-8

 .2005سنة
-نظم-سياسات(الضرائب اقتصاديات:العشماوى رجب عثمان،شكري العزيز عبد سعيد-9

 .2007 ط،االسكندرية،سنة دون .اجلامعية، ،الدار)معاصرة قضايا
  اجلزائر،سنة ،ط ادلفيد،دون والتطبيق،دار النظرية بني اجلبائية الرقابة:كردودي سهام-10

2011. 
 . 2005ئر،سنة ط،اجلزا اجلامعية،دون ادلطبوعات العامة،ديوان ادلالية:زغدود علي-11
 .2003،مصر، 1ـط, والضرييب ادلايل والتشريع العامة ادلالية,عادل العلي فليح-12
 ط،اجلزائر،سنة ىومة،دون ،دار والتطبيق النظرية بني الضرييب النظام فعالية:ناصر مراد-13

2003. 
 .2004، اجلزائر قرطبة، دار ، اجلزائر يف الضرييب والتهرب الغش ناصر، مراد-14 
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 ط،لبنان،سنة دون والضرييب، ادلايل والتشريع العامة ادلالية علم:حمفوظ حممد مهدي-15
2005. 

 
 : جامعية و أطروحات رسائل -2
ماجيستري يف القانون والعلوم اجلنائية أىيب بن سادلة ياقوت :الغش الضرييب ،مذكرة -1

 .2002/2003،جامعة اجلزائر 
 اخلزينة على وأثارىا الضرييب التهرب من واحلد اجلبائية الرقابة فعالية: الدين عالء بغدادي-2

 .2009/2010بسكرة، خيضر حممد جامعة احملاسيب، التدقيق ،يف ادلاسرت العمومية،مذكرة
 مكافحتو وطرق اجلزائر يف الضرييب والغش التهرب واقع ، كميلية عبادة ، عليلة خليفي-3

 .2005اجلزائر ، ليسانس شهادة لنيل خترج مذكرة
 ، جامعة قادلة ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس ، جرمية الغش الضرييب زغدودي أمال :-4

2013/2014. 
احملاسبية ،مذكرة جميستار يف سليمان عتري،دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودك ادلعلومات -5

 ،2011/2012علوم التسيري،جامعة بسكرة،اجلزائر  ،
،رسالة 1999إىل 1995طاليب حممد:الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري من فرتة-6

 .2001/2002ماجيستري،جامعة اجلزائر،سنة 
ة ادلاجيسرت،جامعة طورش بتاتة:مكافحة التهرب الضرييب يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهاد-7

 ــ.2011/2012قسنطينة،
،مذكرة  لنيل ادلاسرت،جامعة قاصدي مرباح مكافحتو وآليات الضرييب التهربطرشي ابراىيم،-8

 ،2014/2015ورقلةـ،
 مذكرة مكافحتو، يف اجلبائية الرقابة ودور الضرييب الغش ، مليكة زعطوط ، بولعناصر فريال-9

  ، 2002 ، اجلزائر ، ليسانس شهادة لنيل
 ، دلاسرتاقرموش ليندة :جرمية التهرب الضرييب يف التشريع اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة  -10

 .2013/2014جامعة حممد خيضر بسكرةـ، 
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العلو كمون عبد الرمحن،ظاىرة الغش والتهرب الضرييب،رسالة شهادة ماجيستار يف -11
 .1999/2000اإلقتصادية،سنة 

 ،القليعة رمضان،التهرب الضرييب،شهادة الدراسات العليا يف دلاليةهندية حممد،فريح -12
1998، 

 لنيل رسالة ، االقتصادية التنمية يف اجلباية دور على وتأثريه اجلبائي الغش ، فالح حممد -13
 .، 1997 ، اجلزائر ، االقتصادية .العلوم يف ماجستري شهادة

 ادلغاريب،أطروحة االقتصادي التكامل إطار يف ضرييب تنسيق حنو:حمرزي عباس حممد-14
 اجلزائر،سنة وادلالية،جامعة النقود التسيري،فرع وعلوم االقتصادية العلوم منشورة،يف غري دكتوراه

.2005 
يدو لويزة،قاري حياة:الغش الضرييب وآلية مكافحتو،مذكرة لنيل شهادة الليسانس،جامعة -15

 .2010/2011البويرة،
 :ومراسيم قوانين-3

 قوانين:
 .ادلدين القانون-1
 ..القانون التجاري-2
 العقوبات قانون-3
 .اجلزائية اإلجراءات قانون-4
 .اجلبائية اإلجراءات قانون-5
 قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة.-6
 قانون الضرائب غري ادلباشرة . -7
 قانون الرسم على رقم األعمال.-8
 قانون التسجيل. -9

 الطابع.قانون -10
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 ادلعدل التجاري بالسجل ادلتعلق 18/08/1990 يف ادلؤرخ 12-90رقم  القانون-11
 وادلتمم.

 .1992قانون ادلالية لسنة  -12

 .1997قانون ادلالية لسنة -13

 .2003قانون ادلالية لسنة -14

 .2004قانون ادلالية لسنة -15

 .2005قانون ادلالية لسنة -16

 .2007قانون ادلالية لسنة -17

 تكميلي. 2010قانون ادلالية لسنة  -18

 مراسيم:

ادلتضمن اتفاقية جبائية مع  07/04/2002ادلؤرخ يف  121-02ادلرسوم الرئاسي رقم -1
 اجلمهورية الفرنسية.

ادلتضمن قانون الصفقات  30/12/2015ادلؤرخ يف  247-15ادلرسوم الرئاسي رقم -2
 العمومية.

  اإلدارة بتنظيم ادلتعلق 23/06/1990يف ادلؤرخ 190-90رقم التنفيذي ادلرسوم-3
 .االقتصاد لوزارة ادلركزية

 الضرائب مديريات بإنشاء ادلتعلق 23/02/1991يف ادلؤرخ 60-91التنفيذي ادلرسم-4
 .اجلهوية

 ادلركزية اإلدارة تنظيم ادلتضمن 16/02/1995 يف ادلؤرخ 99-95رقم  التنفيذي ادلرسوم -5
 .ادلالية لوزارة
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 وتنظيم إنشاء ادلتضمن 27/07/1997 يف ادلؤرخ 290-97رقم  التنفيذي ادلرسوم -6
 .التجارة ووزارة ادلالية وزارة مصاحل بني للرقابة ادلختلطة والفرق التنسيق جلان

 . 1998/07/13 يف ادلؤرخ98-228رقم التنفيذي ادلرسوم-7
ادلؤرخ يف  494-02التنفيذي،ادلعدل وادلتمم بادلرسوم 303-02ادلرسوم التنفيذي -8

25/12/2005 . 
 .18/09/2006ادلؤرخ يف  327-06ادلرسوم التنفيذي رقم  -9

 القانون العام ،ادلتضمن 15/07/2006يف ادلؤرخ 03-06رقم التنفيذي ادلرسوم-10
 العمومية. للوظيفة

  ادلصاحل لتنظيم احملدد 07/10/2010 يف ادلؤرخ 327-06 رقم التنفيذي ادلرسوم -11
 .وصالحياهتا الضرائب إلدارة اخلارجية

 .العمومية الصفقات
 للضرائب. الودي بالتحصيل ادلتعلقة 02/06/1995بتاريخ 167رقم  الوزارية التعليمة -12
  ادلصريف التوطني برسم ادلتعلق10/08/2005بتاريخ  04 رقم الوزارية التعليمة -13
 .25/10/1998، الصادرة يف 79اجلريدة الرمسية ، العدد-14
ادلؤرخة يف  43اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،العدد-15
22/06/2005. 
 ،اجلزائر .24/09/2006ادلؤرخة يف  59اجلريدة الرمسية ،العدد-16
،ادلتضمن قانون ادلالية التكميلي لسنة 25/07/2005ادلؤرخ يف  05/05األمر -17

2005. 
 .2004 لسنة ادلالية قانون ادلتضمن 28/12/2003ادلؤرخ يف  22-03 رقم القانون-18
 .10قسم التحقيقات اجلبائية يف التصرحياتـ،،صقانون اإلجراءات اجلبائية،-19
 .2013ميثاق ادلكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة،قسم التحقيق يف احملاسبة،-20
 :دولية اتفاقيات-4
 .07/04/2002 يف دلؤرخا 121-02رقم الرئاسي ادلرسوم الفرنسية اجلمهورية مع جبائية اتفاقية-
 .25/03/2003 يف ادلؤرخ142-03رقم الرئاسي ادلرسوم مصرالعربية، مجهورية مع جبائية اتفاقية-
 .06/06/2007يف دلؤرخا174-07مقالرئاسري  الشعبية،ادلرسوم الصني مجهورية مع جبائية اتفاقية-
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 :الجرائد -5
 15 ل ادلوافق15/09/2008يوم  الصادر الشروق اليومي اليومية الوطنية اإلخبارية -1

 . 06ص 2406 العدد 1429رمضان
 

 سية:الفرن باللغة :ثانيا
1-Maherzi (M.A), Introduction à la Fiscalité, ITCIS   

   édition, Algérie, 2010, 3 

2- Margairaz André La fraude fiscales et ses succédanées,   
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