
نماء ذخظظٍ يع يذَرَح انضرائة نىالَح

ذحد عُىاٌ   لسُطُُح 

جرًَح  انرهرب انضرَثٍ 

االشكاالخ انماَىَُح و انعًهُح 

 

 ينظم قسنطينةمجلس قضاء 



جرًَح انرهرب انضرَثٍ اجراءاخ انًراتعح 

انرحمُك و انًحاكًح   

يحًذ فؤاد تىذىاذح: يٍ اعذاد انسُذ
وكُم جًهىرَح يساعذ نذي يحكًح 

 لسُطُُح



 نًمذيحا

ذؼِٕٔٞ ج٤سا إٔ االهرظاز اُجعائط١ ػطف ذـ٤طا جصض١ ٝ شُي ٗر٤جح اذثاػٚ ُ٘ظاّ 

االهرظاز اُحط ٝ اُص١ ذحٍٞ إ٠ُ ج٤ٔغ ُٔرؼا٤ِٖٓ االهرظاز٤٣ٖ ؼٞاء ْٜٓ٘ ُرٞاص أٝ 

.اُؼاّ تأُشاضًح ك٢ اُؼ٤ِٔاخ الهرظاز٣ح ػَ ٝجٚ أُؽاٝاج

ٛصا ٓا أزٟ إ٠ُ أُؽاغ تأٗظٔح هٞا٤ٖٗ  اُضطائة ٝ ٛصا ٓا ٗشٜسٙ حا٤ُا ك٢    

اُرؼس٣الخ أُ٘ظٞص ػٜ٘ا ك٢ ًَ ؼ٘ح ٓا٤ُح ٖٓ جٜح ٝ ٖٓ جٜح أذطٟ ًصطج ٝ ذ٘ٞع 

ذؤز١ إ٠ُ ذل٤ٌط اُراضؼ٤ٖ ُِضط٣ثح إ٠ُ اُو٤اّ ترظطكاخ ٖٓ  ااالهرظاز٣حاألٗشطح 

 .اُؼ٤ٓٞٔحشأٜٗا اػلائْٜ ٤ًِا أٝ جعئ٤ا ٖٓ اُرعآاذْٜ ذجاٙ اُسُٝح ٝ اُرع٣٘ح 

اُؼآح ٝ ُر٢ ذشٌَ  اإل٣طازااخٝ ػ٠ِ اػرثاض إٔ ٤ٓعا٤ٗح اُسُٝح ذوّٞ ػ٠ِ اُ٘لواخ ٝ 

اُضط٣ثح جعء ٜٓ٘ا إال إٔ زٝضٛا ال ٣رحون إال ذْ اهطضٛا تظلح ػازُح ٝ اُرعّ 

      .تسكؼٜااألططاف 



انماَىٌ انىضعٍ ك٢ 

En droit positif algérien
أُشطع اُجعائط١ ٣ؼطف ططاحح اُرٜطب 

ٖٓ  303اُضط٣ث٢ ٝ ٌُٖ تاُطجٞع إ٠ُ أُٞز 

م اُضطائة ؿ٤ط أُثاشطج ذرلن ًَ ٛصٙ 

ُ٘ظٞص ػ٠ِ اؼرؼٔاٍ ططم احر٤ا٤ُح 

ُِرِٔض ٖٓ ٓجٔٞع أٝ جعء ٖٓ اُضط٣ثح ٝ 

ٝ اُطؼّٞ  اُضطاائةٖٓ ذظل٤ح ٝ زكغ 

      .أُلطٝضح

عُذ انفمهاء 

En doctrine 
Pascale MINE األستاذ

انؽش انضرَثٍ َمرضٍ تانضرورج 

خرق لاَىٌ انضرائة تؽُح 

انرًهض كهُا أو جسئُا يٍ 

 .انضرَثح

التهرب الضريبي  

يفهىو انرهرب انضرَثٍ

Aspect théorique de la fraude fiscale 



اُطًٖ أُاز١
L’élément légal  

انركٍ انًعُىٌ

L’élément moral ou 
intentionnel  

(حاالخ06) 533ّ:أُثاشطج اُضطئةهإٗٞ -

(التحا03) 407-303م:الغير  المباشرة الضرئبقانون - 

(حاالت 06) 118م : قانون الرسم على األعمال-

- (حالة وحدة) 106: قانون الطابع-

  (حالة وحدة) 119:  قانون التسجٌل -

 

انمظذ انخاص:٣رٔصَ 

ػِْ أُراُق إٔ   ك٢

اُططم ذؤز١ إ٠ُ   ٛاذٚ

حطٓإ اُرع٣٘ح 

اُؼ٤ٓٞٔح ٖٓ حوٞهٜا 

أُشطٝػح   

أركان جريمة التهرب الضريبي  

انمظذ انعاو: ٣رٔصَ 

ك٢ ػِْ أٌُِق 

تاُضط٣ثح أٗٚ ٣وّٞ 

تلؼَ ٖٓ شأٗٚ إٔ 

٣ؤز١ إ٠ُ اُررِض 

ٖٓ اُضط٣ثح ٤ًِا أٝ 

جعئ٤ا   



اُؼاّ أُثسأ
اإلسرثُاء

إٕ ػ٤ِٔح اُرحو٤ن ٝ أُؼا٣٘اخ ٣ؼٜس إ٠ُ ضثاط اُشططح 

اُوضائ٤ح اُص٣ٖ ذؼٞز ُْٜ ٜٓٔح جٔغ األزُح أش٘اء ٓطحِح 

اُرحط١ األ٢ُٝ  

األشخاص المؤهلين إلثبات جريمة لتهرب الضريبي   

هاَىٌ انضرائة ؼُر انًثاشرج و لاَىٌ انطاتع

٣وّٞ تٜٔٔح اشثاخ اُـش اُضط٣ث٢ أػٞإ اُضطائة 

ٖٓ م  505أُازج )ؼٞاْٛ أُلٞض٤ٖ ٝأُِحو٤ٖ زٕٝ 

ع ؽ أُثاشطج   

لاَىٌ نرسى عهً رلى األعًال

ٝؼغ ٛصا اُوإٗٞ ك٢ هائٔح األشراص أُؤ٤ِٖٛ    

,اُوضائ٤حإلشثاخ ٛصٙ اُجط٣ٔح إ٠ُ ضثاط اُشططح 

اُضطائة أُثاشطج ٝ / أُررِلح أػٞإ إزاضج اُضطائة 

ٓظاُح اُجٔاضى أٝ هٔغ ُـش ٝ أُراُلاخ /  اُرشج٤َ

 اإلهرظاز٣ح

 
قانون الضرائب المباشرة  و انرسىو انًًاثهح 

وانرسجُم   

ُْ ذرؼطع ٛصٙ اُوٞا٤ٖٗ اُضط٣ث٤ح إ٠ُ األشراص 

أُؤ٤ِٖٛ إلشثاخ جط٣ٔح اُرٜطب اُضط٣ث٢ 



اجراءاخ انًعاَُح إلثثاخ انرهرب انضرَثٍ  

أوال: شروط يًارسح انًعاَُح
تاُـش ُِحظٍٞ ػ٠ِ اُرطذ٤ض أُؽثن ٖٓ  جس٣ح ذرؼِن ضطٝضج ٝجٞز هٞا٤ٖٗ 

ططف اإلزاضج 

اجراءاخ ذطثُك انًعاَُح :  شا٤ٗا
أو الواقعة ُِو٤اّ تأُؼا٣٘ح ٣جة اُحظٍٞ ػ٠ِ ذطذ٤ض ٖٓ ططف ضئ٤ػ أُحٌٔح أُررظح اه٤ٔ٤ِا  -01

فً دائرة اختصاصه األماكن و األمالك المقرر معاٌنتها من طرف قاض ٌفوضه رئٌس المحكمة 

,المختصة

لهذا الغرض ٌقوم وكٌل الجمهورٌة بتعٌٌن ضابط شرطة قضائٌة مع اسدائه لجمٌع التعلٌمات إلى  -02

,العملٌةاألعوان المشاركٌن فً هذه 

ٌتخذ الترخٌص شكل أمر بناءا على طلب المدٌر الوالئً للضرائب  -03

(   ....البحثالمحققون و أعوان / المختلطة الفرق )التدلٌسً ٌجب على العون لذي كشف الفعل  -04
   ,مفصلأن ٌقدم اإلثبات المادي للمدٌر الوالئً للضرائب بواسطة تقرٌر 



خايسا: إعذاد ذمرَر يفظم عٍ انًعاَُح 
ُٜصٙ ُؼ٤ِٔح تئػساز ذوط٣ط ٓلظَ ػ٠ِ إشطٙ ٣وطض أُس٣ط اُٞالئ٢ اذضاع ُٔؼ٢٘  ُجؤٝا٣وّٞ األػٞإ اُص٣ٖ 

أٝ ٓطاهثح ػ٠ِ اُٞشائن ٝ شُي تؼس ٓٞاكوح ٓس٣ط٣ح اُثحس ٝ  اُجثائ٤حُرحو٤ن ٓحاؼث٢ أٝ ذحو٤ن ٓؼٔن ُِٞضؼ٤ح 
   .أُطاجؼاخ

راتعا:  طرق انرذخم نهًعاَُح
 

يىالُد انرذخم 

طثاحا إ٠ُ  اُؽسؼحٖٓ 

اُصآ٘ح ٓؽاءا 

 

يكاٌ انرذخم

- أُحاالخ ا٤ُٜ٘ٔح  اُر٢ ذؽرؼَٔ  -

ُررع٣ٖ اُؽِغ ٝ ٝؼائَ اُ٘وَ  

- أُحالخ شاخ اُطاتغ اُؽ٢ٌ٘ اُر٢ -

ذحر١ٞ ػ٠ِ ٓؽر٘ساخ ذْٜ أُظِحح 

ًِٓٔٞح ُِـ٤ط  ٓحالاخٓؽاًٖ ٝ  -

أُشٌٞى ح٤اظذْٜ ُِؽ٘ساخ اُر٢ ذْٜ 

  .أُظِحح

ثانثا: األشخاص انًؤههٍُ نهًعاَُح
حن أُؼا٣٘ح تٔاضغ ٖٓ ططف أػٞإ ش١ٝ ضذة ٓلرش ػ٠ِ األهَ ٝ أُؤ٤ِٖٛ ٖٓ ططف أُس٣ط اُٞالئ٢ 

 ُِضطائة إٔ ال ٣وَ ػسزْٛ تاُ٘ؽثح ٌَُ ذسذَ ػٖ ػ٤ٖٗٞ زٕٝ إٔ ٣رؼسٟ ػسزْٛ أضتغ أػٞإ 



سادسا: إعالو انماضٍ انًرخض تانًعُُح

٣جة إػالّ اُواض٢ أُطذض تٌَ ٓا حسز ٝٝضز أش٘اء ػ٤ِٔح أُؼا٣٘ح-

-  أٝألحساألٓط ُظازض ٖٓ ططف اُواض٢ أُررض ٣جة إٔ ٣ثِؾ ُِٔؼ٢٘ ك٢ ػ٤ٖ أٌُإ -

ٓٔص٤ِٚ أٝ أل١ شرض ٣شـَ األٓاًٖ ٝ ك٢ حاٍ ػسّ ٝجٞز أ١ شرض ٣ثِؾ األٓط إ٠ُ أُؼ٢٘ 

هإٗٞ اإلجطاءاخ  03ف  36ذطث٤وا ُ٘ض ّ ) تإلؼرالّ ػٖ طط٣ن ضؼاُح ٓؽجِح ٓغ اإلشؼاض 

(أُسضض ك٢ اإلشؼاض اإلؼرال٣ّؼس اُرث٤ِؾ ؼاض٣ا ٖٓ ذاض٣د  اُجثائ٤ح

- ٖٓ ػ٤ِٔح أُؼا٣٘ح ٣رْ ذحط٣ط ٓحضط ٣رضٖٔ ًلح شطٝط ٝ ٓجط٣اخ ٛصٙ اُؼ٤ِٔح  اإلٗرٜاءتؼس 

 :إضاكح

ذؼط٣ق األشراص اُص٣ٖ أجطٝا ػ٤ِٔح أُؼا٣٘ح ٝ طلاذْٜ-

- عملٌة المعاٌنة و صفاتهمذؼط٣ق األشراص اُص٣ٖ حضطٝا ػ٤ِٔح إجطاء 

ذاض٣د ٝ ؼاػح اُرسذَ -

-    جطز أُؽر٘ساخ ٝ األؿطاع ٝ اُٞشائن  أُحجٞظج 



األطم 
اإلسرثُاء

ا٤ُ٘اتح ٖٓ ذر٠ُٞ ذحط٣ي اُسػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔح ك٢ 

اُجطائْ اُؼآح حر٠ اُجطائْ اُجٔط٤ًح ٓغ حن إزاضج 

ُر٢ ذٔاضؼٜا  اُجثائ٤ح اُسػُٞجٔاضى ك٢ ذحط٣ي 

 .اُجٔاضىطثوا ُوإٗٞ 

تقديم الشكوى    

إزاضج اُجٔطى ترحط٣ي اُسػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔح   إٗلطاز

أٗجغ  إذر٤اضإٕ ٛصٙ ا٤ُٔعج ذؽٔح إلزاضج اُضطائة 

األؼا٤ُة ُِرحظ٤َ اُضط٣ث٢ تطط٣وح أؼطع ًٜسف 

 اُوظط٣حأؼاؼ٢ ٝ ُصُي ٣ٌٜٔ٘ا ُجٞء إٍ اإلجطاءاخ 

اُحجع ػ٠ِ أُٔرٌِاخ  -01

ُحجع ػ٠ِ ألضطسج ٝ اُحؽاتاخ  -02

ؿِن أُحالخ  -03

ػطع اُ٘عاع ػ٠ِ اُجٜاخ اُوضائ٤ح أُررظح    -04

 



سحة انشكىي

٣ؤز١ تاُضطٝضج إ٠ُ  ؼحة اُشٌٟٞ ك٢ ٗعاػاخ اُرٜطب اُضط٣ث٢
أُؤضخ ك٢  97/02هإٗٞ ا٤ُِٔح ضهْ ) اُؼ٤ٓٞٔح  اٗوضاء اُسػٟٞ 

 20ٝ ك٢ ٓازذٚ  1998أُرضٖٔ هإٗٞ أُا٤ُح ُؽ٘ح  31/12/1997
ٖٓ هإٗٞ اُضطائة أُثاشطج ٝ اُطؼّٞ  305ُٔؼسُح ُ٘ض أُازج 

ٝ اُر٢ ذؽٔح ُٔس٣ط  06ٝ  05أُٔاشِح ٝ شُي تئضاكح اُلوطذ٤ٖ 
اُضطائة ُٞالئ٢ تئٌٓا٤ٗح ؼحة اُشٌٟٞ تؼس اُسكغ ا٢ٌُِ ُِحوٞم ٝ 
اُـطآاخ ٓٞضٞع أُراتؼح شط٣طح ٓٞاكوح أُس٣ط اُؼاّ ُِضطائة  



انًركس انماَىٍَ إلدارج انضرائة فٍ انذعىي 

انعًىيُح 

ُضطائة أُثاشطج أشاض إٍ إٌٓا٤ٗح ذأؼٜا ططف ٓس٢ٗ ك٢ هإٗٞ ا

حاُح كرح ذحو٤ن كضائ٢ ت٘اءا ػَ شٌٟٞ ٓؽثوح 

 



يسأنح انجهح انًخرظح فٍ انرهرب انضرَثٍ 

اإله٢ٔ٤ِ أُوطضج ك٢ م إ ض ٣ٌٖٔ إلزاضج اُضطائة  اإلذرظاصذالكا ُوٞاػس 
ُجٜح اُوضائ٤ح حؽة ًَ حاُح  إذر٤اض

ٌٓإ كطع اُـطآح  إذرظاطٜااُر٢ ٣وغ تسائطج  أُحٌٔح-
اُحجع ٌٓإ-
ٖٓ هإٗٞ اُضطائة  02كوطج  305ٓوط أُؤؼؽح طثوا ألحٌاّ ٗض أُازج -

 34ٖٓ هإٗٞ اُرؽج٤َ ٝ  219ٖٓ هإٗٞ اُضطائة اُـ٤ط ٓثاشطج  534أُثاشطج 
ٖٓ هإٗٞ اُطاتغ   

-



انجساء  
أٗٚ ٣ؼطع ًَ شرض اؼرؼَٔ ططها  104ك٢ ٓازذٚ  اُجثائ٤حٗض هإٗٞ االجطاءاخ 

ُِؼوٞتاخ ُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜا ك٢ األحٌاّ ُٔطثوح  اُجثائ٤حهظس اُرِٔض ٖٓ ٝاجثاذٚ  ذس٤ُؽ٤ح
  .اُؼ٤ٔوحك٢ ٓجاٍ أُ٘اظػاخ 

انشخض انطثُعٍ 
ٛٞ اُشرض اُص١ ٣رؼطع ُِجعاء 

جطاء اضذٌاتٚ ُجط٣ٔح ٖٓ جطائْ 
هٞا٤ٖٗ اُضطائة ٝ هس ٣ؽاػسٙ ك٢ 

ٓؼ١ٞ٘ ٣ؽ٠ٔ شُي شرض طث٤ؼ٢  
شط٣ي ٓصَ اُشطًح ٝ هس ػطكد 
هٞا٤ٖٗ اُضطائة اُشط٣ي طثوا 

ٖٓ هإٗٞ  42ُ٘ض أُازج 
       .اُؼوٞتاخ

انشخض انًعُىٌ  
٣رؼطع اُشرض ُٔؼ١ٞ٘ ُِٔؽؤ٤ُٝح اُجعائ٤ح 

ُِؼوٞتاخ شأٗٚ شإٔ اُشرض اُطث٤ؼ٢ ٝ ٣رؼطع 
أُا٤ُح ٝ ٣رؼطع ٓصَ اُشرض أُؼ١ٞ٘ ُؼوٞتاخ 

اُحثػ ٝ اُـطآح ٝ ٛٞ ٓا ٗظد ػ٤ِٚ أُازج 
هإٗٞ اُطاتغ  36م ع ّ  303
هإٗٞ اُرؽج٤َ  121م ع ؽ ّ  554
ٖٓ هإٗٞ اُطؼْ ػ٠ِ ضهْ األػٔاٍ   138

هس اجٔؼد ٛصٙ ُٔٞاز ػ٠ِ ذحس٣س اُشرض  ٝ
أُؼ١ٞ٘ ٝ ٛٞ اُراضغ ُِوإٗٞ اُراص ٝ ٣ل٢ 

شُي أٜٗا اؼرص٘د ُشرض أُؼ١ٞ٘  اُراتغ  ُِوإٗٞ 
ُجٔاػاخ أُح٤ِح ٝ أُؤؼؽاخ / اُؼاّ ٓصَ اُسُٝح

اُؼ٤ٓٞٔح شاخ اُطاتغ اإلزاض١ 



 اانضرَثٍانطثُعح انماَىَُح نجرًَح انرهرب 

 :إ٠ُُٔشطع اُجعائط١ ط٘ق جط٣ٔح ُرٜطب اُضط٣ث٢ ضٖٔ اُوٞا٤ٖٗ اُضط٣ث٤ح 

جُحح تسُطح طثما 
:يُهنهًثهػ انًرًهض 

 50)ؼرايح يانُح يٍ  
دج عُذيا 100.000 دج

ال َفىق يثهػ انحمىق 
انًرًهض يُها 

(   دج 100.000

 6يٍ شهرٍَ إنً  انحثس
ؼرايح يانُح يٍ  وأشهر 
 500 انً دج انف 100
انعمىترٍُ  تاحذي او انف

عُذيا َفىق انًثهػ 
 1000000انًرًهض يُها 

 5000000وال َرجاوز  دج
دج

 الانحثس يٍ سُرٍُ 
ؼرايح  وخًس سُىاخ 

 2000000يانُح يٍ 
  او 5000000 انً دج

انعمىترٍُ عُذيا  تاحذي
َفىق يثهػ انحمىق 

يُها  انًرهض
وال َرجاوز  5000000

دج10000000



انعمىتاخ انركًُهُح

 303هإٗٞ اُضطائة أُثاشطج ٝ اُطؼّٞ أُٔاشِح  

550قانون الضرائب الغٌر المباشرة 

134األػٔاٍ أُازج  هإٗٞ اُطؼْ ػ٠ِ ضهْ 

150هإٗٞ اُرؽج٤َ أُازج 

 35هإٗٞ اُطثغ 

عهً ايكاَُح انًحكًح  -01
َشر انحكى كايال 

يسرخرجا يُه فٍ انجرائذ 
انرٍ ذى ذعُُُها و ذعهُمه 

عهً األياكٍ انرٍ ذحذدها 
عهً َفمح انًحكىو عهُه 

 (اخرُارٌ)
 (اجباري)العود في حالة 

 
ؼهك انًؤسسح و  -03

يُع يساونح انًهٍ نرجم 
يسرشار  /األعًال
يحاسة خثُر / جثائٍ

يٍ ق ع غ و  544و)
 (لاَىٌ انًانُح

انًُع يٍ يساونح  -02

انُشظ نًذج ال ذسَذ 

سُىاخ  10عٍ 

 



انجُح انًشذدج

 

 انًسُىاخ  5انحثس يٍ 
ؼرايح يانُح  وسُىاخ  10
  انً دج 5000000يٍ 

 تاحذي او دج 10000000
هاذٍُ انعمىترٍُ عُذيا 

َفىق يثهػ انحمىق 
انًرًهض يُها 

 دج 10000000



انخاذًح 


