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حقاقا  منحت األنظمة القضائية الحديثة سمطات واسعة لمقاضي، فالدول الديمقراطية وا 
لمعدل والمساواة، وحماية لحق المجوء إلى القضاء لحل المشاكل عمى شتى أنواعيا والحق في 

الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة، مكنت القاضي ومؤسسة العدل بسمطات واسعة 
من أجل تجسيد ىذه المبادئ عمى أرض الواقع، فنظمت سمطات القاضي المدني من حيث 
تقدير أدلة اإلثبات ونظمت سمطات القاضي الجزائي زيادة لما ىو ممنوح لمقاضي المدني 

سمطات من حيث تقدير العقوبة ومن حيث تقدير العناصر المكونة لمفعل المجرم أي الفعل 
 .المخالف إلحدى التشريعات السائدة في إقميم الدولة التي تمارس عمييا الدولة سيادتيا

تجد سمطات القاضي مصدرىا من مبدأ أساسي وىو استقالل السمطة القضائية عن 
فممارسة السمطة القضائية في الدولة مخولة لمقاضي، ىذا . بقية السمطات التنفيذية والتشريعية

األخير يمارس صالحياتو في حدود ما منحو القانون، فال يمكن أن يتجاوز حدود 
الصالحيات المخولة لو قانونا، وبو تظير السمطة التقديرية لمقاضي المدني والجزائي والمذان 
يعتمدان عمى ما ىو منظم في مختمف القوانين اإلجرائية ىذا ما يعطي بيذه الكيفية الطابع 

 . 1التقني لعمل القاضي
 القانون الجبائي الجزائري، ىو قانون عام، ييتم بالجانب التقني لمضريبة وينظم كل ما

عالقتو بفرض وتحصيل الضرائب وينظم عالقة إدارة الضرائب بالمساىمين والمخالفين 
 . لقانون الضرائب سواء من حيث المنازعة الضريبية أو من حيث المنازعة القمعية

، ويستعمل البعض األخر "2المتابعة الجبائية الجزائية"يستعمل بعض الفقو عبارة، 
، بالمقابل 3، ال يحتوي عمى طابع جزائي"المنازعة"، باعتبار أن مصطمح "المتابعة القمعية"

 .عن المتابعة القضائية الجزائية ىي في غالب األحيان يعبر" المتابعة"مصطمح 

كما يحتوي القانون الجبائي الجزائري عمى نصوص تنظيم عالقة إدارة الضرائب مع المقيمين 
                                                

1 - LARGUIER (Jean), « Droit pénal général », Mémentos Dalloz, 13
ème

 édition, Paris, 

1991, p. 92.   

  .الصياغة المستعممة من طرف المشرع في القانون الجبائي- 2
، تستعمل في العموم لمداللة عمى الخالفات المدنية و اإلدارية، فصياغة الفصل الخاص "المنازعة"لغة مصطمح - 3

بالمنازعات القمعية كما جاء بو القانون الجبائي لمداللة عمى المتابعات القمعية ال تعكس المعنى المقصود، باعتبار أن 
القاضي الجزائي سوف يتطرق أساسا لمحتوى الجريمة من حيث توفر عناصرىا، و الفصل في الدعوى الجبائية حسب ما 

  . تطالب بو إدارة الضرائب دون مناقشة الطمبات المقدمة في الموضوع
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األجانب، الذين ليم مداخيل تخضع لمضريبة في إقميم الدولة الجزائرية، ىؤالء المقيمين قد 
يكونون أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية، وكذا ينظم أيضا عالقة إدارة الضرائب 

 الذين ليم نشاطات ومداخيل قد تخضع لمضريبة في الدولة 1بالوطنيين المقيمين في الخارج
 .الجزائرية

جريمة الغش الجبائي الدولي والتي جاءت في محتوى االتفاقيات الثنائية الجبائية 
الدولية، فقد أحالت الدول المتعاقدة ميمة محاربتيا إلى ما قد تجنيو ىذه الدول من المساعدة 
المتبادلة بين اإلدارات الضريبية من حيث تبادل المعمومات، وكذا من الصالحيات المخولة 

فالقاضي الجزائي يعتمد عمى ما ىو منصوص في قانون لمقاضي في معالجة القضية، 
والفصل في كل القضايا ميما كانت  اإلجراءات الجزائية، ليتمكن من تسيير جمسات الحكم،

قانون العقوبات يعرف الكثير من الجرائم، مثل، الجرائم التي تمس . طبيعة ونوع الجريمة
 .إلخ...باألشخاص، والجرائم التي تمس باألموال

السرقة والنصب واالحتيال واالختالس والفساد :  والجرائم المالية، فيي األخرى عديدة
ن لم تكن ىذه األخيرة منظمة بنصوص قانون العقوبات، ولكن   والمخالفات الجبائية، حتى وا 

تنفرد بتنظيم خاص، ىذا التنظيم المتمثل في قانون اإلجراءات الجبائية و القانون الجبائي 
 تم تنظيم كل ما عالقتو بالتنظيم الجمركي بنفس الكيفيةالذي يحتوي عمى نصوص العقاب، 

 .وكذا فيما يخص الصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج
ومن الظواىر الحديثة في الدول النامية أو بالنسبة لمدول السائرة في طريق النمو، أن 
الجرائم المالية تأخذ صبغة دولية، مما اضطرىا إدخال تعديالت عمى المنظومة القانونية ليذه 
الدول لمحاربة ىذه الجرائم، وىذه التعديالت طرأت بشكل واسع عمى القانون الجبائي، نظرا 
 .لممعطيات الجديدة نتيجة تحرير االقتصاد والتجارة، أي مجال ممارسة األعمال بصفة عامة
وفي اإلطار نفسو وعند الكالم عن العقوبات الجزائية، النقاش يصبح حاد في كل 

األحوال نظرا الرتباط ىذا الموضوع بمواضيع عديدة، مثل حقوق اإلنسان، وكذا فكرة الجرائم 

                                                

إن تواجد العنصر األجنبي في عالقة إدارة الضرائب بالمساىم قد يخمق مشاكل من حيث االختصاص الجبائي إلحدى - 1
الدولتين التي يرتبط بيا المساىم و كذا من حيث تحديد وعاء الضريبة، ىذا اإلشكال الذي ىو موضوع دراسات عديدة 

 .بموضوع القانون الجبائي الدولي
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 عمى (la dépénalisation)المالية يجب أن تبقى في نفس اإلطار بإزالة الطابع الجزائي  
حد إعتبار أن فرض عقوبات مالية تكفي في حد ذاتيا لردع وتعويض الدولة عما أصابيا 

ىذه النقطة ذات أىمية كبيرة في كون أن إدارة الضرائب ىي محركة الدعوى )من ضرر 
 .(العمومية، وىي التي ليا صالحية وضع حد ليا، في حالة المصالحة

 جريمة الغش الجبائي الدولي من مواضيع القانون الدولي لألعمال و الذي يأخذ 
الدولة . تسمية القانون الجبائي الدولي، و بصدد تنظيم كل دولة لطريقة فرض الضريبة

المستقمة تفرض الضريبة عمى كل نشاط أو مواطن يتواجد عمى الرقعة الجغرافية التي تفرض 
عميو سيادتيا وأبعد من ذلك، وعمى الصعيد الدولي، وكما ىو معروف أن كل دولة حازت 
عمى استقالليا، تسعى إلى فرض قوانينيا الداخمية عمى كل أجنبي يدخل إقميميا، وحتى 

ن كانت إقامتو في الخارج  .الشخص ذاتو يرى نفسو مرتبطا ببمده األصمي، حتى وا 
، أن رعية دولة يبقى 1ىذا االرتباط وكما ىو معروف في القانون الدولي الخاص

مرتبط بدولتو األصل بحكم الجنسية أو التجنس، دون إثارة العناصر األخرى والتي قد تشكل 
 .ارتباط آخر لتنطبق عمى الرعية قوانين موطنو األصمي

فالمبادئ المعروفة في القانون الدولي العام ىي األخرى مطبقة في القانون الجبائي، 
فاالختصاص الشخصي لمدولة يمتد ليس فقط إلى المواطن فحسب ولكن يصل إلى حد ذمتو 

 .   المالية بكامميا سواء كانت عناصر ىذه الذمة، متواجدة داخل البالد أو خارجو
ويفسر سمطة الدولة عمى المواطن تواجد ىذه القوانين، حيث ورغم كون نظرية 

الجنسية قد عرفت انتقاد من طرف فريق كبير من الفقو، و تخمت معظم الدول االعتماد عمى 
ىذا المبدأ، إال أن الواليات المتحدة األمريكية، ال تزال تطبق ىذه النظرية و بشكل واسع عمى 

 .رعاياىا المقيمين في الخارج
إن تطبيق القوانين الوطنية عمى األجانب، بيذه الكيفية سيكون صعب التحقيق لو 
اعتمدت كل الدول وطبقت نظرية الجنسية بصفة تامة، لذا نجد بعض التراجع لتصبح 
القوانين الجبائية فيما يخص فرض الضريبة عمى أساس الجنسية ينحصر عمى مداخيل 

                                                

موضوع القانون الدولي الخاص يتعرض لتنازع القوانين، و يمنح حمول فيما يخص االرتباط بالبمد األصل أي الجنسية، - 1
 .وكذا بالنسبة لإلقامة و كل ما لو عالقة بحالة األشخاص
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فبحكم المعاممة بالمثل، ونظرا لقدم تنظيم الدولة الحديثة مثل فرنسا . األشخاص الطبيعية
نكمترا وبو يعامل األجنبي المعاممة نفسيا التي يعامل بيا الرعية في الدولة األجنبية نفسيا،  وا 

 .بحكم نقل النصوص نظرا لالرتباط التاريخي بين الجزائر والدولة الفرنسية أو
إن االختالف المتواجد في التشريعات الجبائية الوطنية لمختمف الدول والذي ىو نتاج 

 محمية حسب قول األستاذ 1السياسة الجبائية واالقتصادية المنتيجة ونتاج ضرورات اجتماعية
Jarnevicفميس 2 ، تجعل وضع قانون جبائي موحد فيما بين ىذه الدول من حكم الخيال ،

ىناك دولة قد تفكر في التخمي عن عنصر من العناصر المكونة لمسيادة، ىذا وحتى في 
 . 3دول اإلتحاد األوروبي، يبقى الحديث عن جباية موحدة بعيدة التحقيق

، يعرض ممخص عمى الظروف والمجال حيث SERLOOTENاألستاذ باتريك سيرلوتن 
يساىم االعتماد " ... : تتمركز فيو دراسة القانون الجبائي لألعمال والذي عمى حد اعتباره أن

عمى مصطمح قانون األعمال دمج، إلى جانب القواعد القانونية التجارية، مبادئ وقواعد 
من جية أخرى ىذا سيساعد في تبني مقاربات إزاء القانون . الجباية، الجزائية أو االجتماعية

الخاص والقانون العام، وكذا ضم تقنيات التسيير، وعميو وباستعمال مصطمح القانون الجبائي 
  ."4لألعمال كما سبق قولو يستجيب ليذا الطرح

                                                

1-  « Il serait absolument illusoire d’attendre un « ordre fiscal universel » plusieurs « ordres 

fiscaux internationaux » doivent coexister ; situation logique dans la mesure ou la fiscalité est 

un reflet de structures sociales, économiques et politiques. » 

2- ARBI (Sabrine), « Interprétation des conventions fiscales », mémoire en vue d’obtention de 

diplôme de Master en droit fiscal, Faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociales de 

Tunis, année de soutenance 2009, p.7. 

فرغم كون ىذه الدول قد قطعت مشوارا ىاما في إطار التوحيد وفتح الحدود االقتصادية، تبقى مداخيل الجباية  حكر - 3
عمى كل دولة دون سواىا، دون تمكين أي دولة عضو في اإلتحاد التدخل في الشؤون الداخمية لدولة أخرى عضو في 

ىناك حديث عمى كل حال في مجال تنقل السمع في ما بين ىذه الدول األعضاء وفيما بينيا وبين دول الخارج في ).اإلتحاد
 .(فرض الرسم عمى القيمة المضافة بين مكان إنتاج السمعة ومكان تواجد المستيمك، والذي سنتعرض الحقا

4 -  RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), «Traité de droit commercial », Tome 3, Droit 

fiscal des affaires, par SERLOOTEN (Patrick), 4éme édition, L.G.D.J, Paris, 1995, p.8. 

«  ... l’expression du droit commercial est largement fondée sur une codification aujourd’hui 

dépassée, l’expression de droit des affaires a le mérite de permettre l’intégration, à côté des 

règles commerciales proprement dites, des règles fiscales, pénales ou sociales. Ainsi le droit 

des affaires permet une synthèse des approches privatistes et publicistes ainsi qu’une 

intégration des techniques de gestion. En utilisant l’expression de droit fiscal des affaires, il 

est ainsi fait référence à cette synthèse. » 
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قانون األعمال تطرق من جية أخرى إلى الجباية من حيث الجزاء عند اإلخالل 
بالقوانين والتنظيمات التي تنظميا، جزاءات مالية في شكل غرامات تفرضيا اإلدارة أو سمطة 

، أو جزاءات أكثر خطورة من (مدنية كما ىو الحال في فرنسا)قضائية إدارية أو مدنية 
عقوبات جزائية سالبة لمحرية وغرامات جبائية ىامة تصل إلى عشرة مرات القيمة المالية 

 .لمسمعة أو السند أو أي شيء محظور أو ممنوع محل الغش
إن الغش الجبائي الدولي بمميزاتو الخاصة وبطبيعتو المزدوجة وباحتوائو عمى عنصر 

ىل سيتطرق القاضي الجزائي في تقدير عناصر : أجنبي سيثير لنا إشكالية التي مفادىا
الجريمة أثناء النظر في القضية إلى محتوى القانون الوطني فقط أم ىو مضطر لمتطرق، 

 زيادة عمى ذلك، إلى محتوى االتفاقية الجبائية الثنائية الدولية؟     
فالقاضي الجزائي، في مرحمة أولى، سيبحث في العناصر المكونة لمجريمة من 

عنصر مادي وعنصر معنوي وحسب ما يقتضيو القانون والتنظيم الساري المفعول وقت 
ارتكاب الجريمة ويظير ذلك من خالل لجوء القاضي إلى التشريعات الوطنية لتقدير 

 .(الفصل األول)العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي الدولي 
وفي مرحمة ثانية، ونظرا لكون القضية تخص جريمة غش جبائي دولي، ونظرا لكون 
الدول الحديثة قد انتيجت سياسة إبرام االتفاقيات الثنائية لتجنب االزدواج الضريبي ومحاربة 
الغش والتيرب الجبائي، من جية، ومن جية أخرى، ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، 
سيتطرق القاضي الجزائي ال محال إلى محتوى االتفاقية الثنائية وتفسيرىا وتطبيقيا بحكم 

سموىا عمى القوانين الداخمية، وكذا التقيد بمبادئ القانون الدولي، وذلك الستنباط كل ما قد 
يساعده عمى تقدير العناصر المكونة لمجريمة وسيظير ذلك من خالل لجوء القاضي إلى 
محتوى االتفاقيات الثنائية الجبائية الدولية لتقدير العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي 

 .(الفصل الثاني)الدولي 
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إف القاضي الجزائي الذي تثار أمامو قضية متعمقة بجريمة مرتبطة بالجباية، سيتطرؽ 
لى جانب المنظومة الجزائية والمتعمقة إال محاؿ إلى القوانيف التي تنظـ ىذا الموضوع، ؼ

 والموجود في قانوف العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية، Droit communبالقانوف العاـ 
سيتطرؽ أيضا لمحتوى قانوف الضرائب وقانوف اإلجراءات الضريبية الوطنية، والقوانيف 

األخرى المرتبطة بالجباية، واألمر يصبح أكثر تعقيدا أماـ تواجد عنصر 
 ونكوف بالتالي أماـ جريمة دولية، أي جريمة غش  « Elément d’extranéité » أجنبي

فالقانوف الجبائي الدولي يثير مشاكؿ كثيرة ومعقدة وىو محؿ دراسات عديدة . جبائي دولي
. نظرا لتبايف األنظمة الجبائية لمدوؿ وارتباط موضوع الجباية بالسيادة الوطنية

وقبؿ التطرؽ إلى عمؿ القاضي يجب معرفة أف النظاـ الجبائي الجزائري يقـو عمى 
أساس التصنيؼ القائـ عمى طبيعة الضريبة وتستيدؼ أساسا الوجية التقنية لمجباية  

وبالتحديد التفرقة بيف الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة وىي تفرقة قديمة نسبيا لكف 
. بقيت عممية إلى يومنا ىذا

ويقـو النظاـ الجبائي الجزائري باإلضافة إلى الضرائب المباشرة والضرائب غير 
وعمى حقوؽ التسجيؿ  (الرسـ عمى القيمة المضافة)المباشرة عمى الرسـ عمى رقـ األعماؿ 

وحقوؽ الطابع وذلؾ عمى خالؼ التشريع الفرنسي الجبائي، الذي نجده منظـ، في قانوف 
   (Code général des impôts). "التقنيف العاـ لمضرائب"واحد والذي يدعى 

رتأينا وقبؿ التطرؽ إلى صالحيات القاضي الجزائي في تقدير العناصر المكونة اولقد 
لجريمة الغش الجبائي الدولي إلى التطرؽ أوال إلى معرفة محتوى التشريعات المرتبطة 

ثـ التطرؽ إلى تقدير العناصر  (المبحث األوؿ)بالجباية لمبالد التي عينت فييا الجريمة 
 .(المبحث الثاني)المكونة لجريمة الغش الجبائي 
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 المبحث األول

 محتوى التشريعات الوطنية الجبائية
 منو مبدأ مساواة المواطنيف مف أجؿ دفع 64 في المادة 1 كرَّس الدستور الجزائري

                  . 2الحقوؽ الضريبية وعمى وجوب مشاركة كافة المواطنيف في تمويؿ األعباء العامة
فطريقة فرض الضريبة عمى المؤسسات والضغط الضريبي الذي تخضع لو ىذه 

األخيرة تختمؼ مف دولة إلى أخرى، وكما سبؽ قولو جباية دولة معينة مرتبطة إلى حد بعيد 
. بسياستيا وتوجييا االقتصادي، وىي مرآة عاكسة لمحقيقة السياسية واالقتصادية المعاشة

ونظرا لكوف قوانيف الجبائية متمايزة مف بمد ألخر، فقد تكوف ذات مزايا كبيرة 
لممؤسسات غير المستقرة، وأكثر مف ذلؾ فمف الدوؿ مف توسع مف دائرة التمايز، تتخذ مف 

جباية ميسرة وسيمة لمتقدـ االقتصادي بجذب المؤسسات والشركات العالمية مف أجؿ 
3اإلستثمار وجذب رؤوس األمواؿ

.  
 وجود تبايف صارخ بيف األنظمة بسببيصبح الغش الجبائي ذات طابع دولي 

 paradis)الجبائية، بيف دولة تفرض ضريبة ىامة ودولة أخرى توصؼ بجنة جبائية 

fiscal) الشيء الذي سيسمح فييا بإخفاء مبالغ قد تكوف خاضعة لمضريبة في الدولة التي 
. تفرض ضريبة عالية

، (المطمب األوؿ)لذا سوؼ نتطرؽ إلى عرض التشريعات الجبائية الوطنية التنظيمية 
ثـ لمجانب الجزائي التي تحتويو المنظومة الجباية الجزائرية والذي نسميو القانوف الجبائي 

 .(المطمب الثاني)4الجزائي

                                                

رسمية  ،جريدة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  المتضمف15/11/2008 المؤرخ في 08/19القانوف - 1
 .2008 لسنة 63عدد 

تمويؿ   ويجب عمى كؿ واحد أف يشارؾ في. كؿ المواطنيف متساووف في أداء الضريبة: " منو عمى أنو64تنص المادة - 2
وال يجوز أف تحدث بأثر . ال يجوز أف تحدث أية ضريبة إال بمقتضى القانوف. التكاليؼ العمومية، حسب قدرتو الضريبية

  ".رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسـ، أو أي حؽ كيفما كاف نوعو
3- SERLOOTEN (Patrick), « Droit fiscal des affaires », Tome 3, Op.cit, p. 865.   

األردف،  دار الثقافة لمنشر والتوزيع،" نحو قانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العصر"، (صخر عبد اهلل)الجنيدي - 4
  .11. ، ص2004
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المطمب األول 
  التشريعات الجبائية الوطنية التنظيمية

، وعموما ما يكوف "بالتيرب الجبائي"إف التبايف بيف األنظمة الجبائية خمؽ ما يعرؼ 
التيرب الجبائي يحمؿ في طياتو أساليب غير مشروعة لموصوؿ لتمؾ الغاية، وتكمف 

الصعوبة في الكشؼ عنيا، ولكف وقبؿ التعرض ليذه المسألة يستوجب عمى القاضي الذي 
ينظر في قضية تخص الغش الجبائي الدولي أف يمـ بكؿ ما لو عالقة بالجباية الوطنية،    
ويجب عميو أف يكوف عمى دراية بمحتوى التشريعات األخرى المرتبطة بالجبائية، لذا كاف 

لزاما عمينا، وبحكـ منطؽ الدراسة، التطرؽ إلى محتوى التشريعات الجبائية التنظيمية بصفة 
عامة وما تحتويو تشريعات بعض الدوؿ التي توصؼ بجناة الجباية، أي التعريؼ بالجباية 

، ثـ التطرؽ إلى تنظيـ الحركات الدولية والتشريعات األخرى المرتبطة (الفرع األوؿ)الوطنية 
 . (الفرع الثاني)بالجباية التي تحتوي عمى نصوص العقاب 

 الفرع األول

 التعريف بالجباية الوطنية
 مفاىيـ وخصوصيات متميزة عف ما ىو مألوؼ في 1تشمؿ الجباية أو الضريبة

، والذي في 2، وبالرجوع إلى التقسيـ المعتمد مف طرؼ الجزائر(أوال)القوانيف األخرى 
ارتباط . مضمونو ليس لو أثر وال ينعكس سمبا عمى طريقة فرض الضريبة وال عمى تحصيميا

الضريبة بالسيادة الوطنية جعؿ كؿ دولة تعتمد ما يخدميا مف قوانيف وىذا لمحفاظ عمى 
 األجانب، ىذا ما يفسر التبايف فمداخمييا مف الضريبة وحتى مف أجؿ جذب المستثمري

 .(ثانيا)المالحظ بيف األنظمة الجبائية الوطنية 

. أوال ـ مفهوم الضريبة
القانونية  وأسسيا (1)سنتطرؽ مف باب اإللماـ بمفيـو الضريبة إلى تعريؼ الضريبة 

 (. 4)و ثـ خصائص قانوف الجباية  (3)وأسباب تطورىا  (2)

                                                

 .الفرد لمضريبة  إخضاع عمميةالضريبة ىي مادة وموضوع الجباية، ىذه األخيرة ىي مجموع القوانيف والموائح التي تنظـ- 1
.  بخصوص ىذا التقسيـ21أنظر الصفحة -  2  



انفظم األول             نجىء انقاضي إنى انخشريؼاث انىطىيت نخقذير ػىاطر جريمت انغش انجبائي انذوني  

 

 12 

 .تعريف الضريبة - 1
 ىو المرجع األساسي في Gaston JEZEمما ال شؾ فيو أف التعريؼ الذي أورده الفقيو 

  .التعريؼ الفقيي لمضريبة

« L’impôt est une prestation pécuniaire perçue par voie d’autorité à titre 

définitif, sans contrepartie directe, en vue d’assurer la couverture des charges 

publiques et qui est mise à la charge d’une communauté
1
 ».    

إستمـز عمينا في غياب تعريؼ تشريعي لمضريبة، الرجوع إلى ما جاء بو الفقو، فيمكف 
مساىمة نقدية تفرض عمى المكمفيف بيا حسب قدراتيـ " : أف نعرؼ الضريبة عمى أنيا

، عف طريؽ السمطة، بتحويؿ األمواؿ المحصمة وبشكؿ نيائي ودوف  التساىمية والتي تقـو
 وتعرؼ كذلؾ عمى .2"مقابؿ محدد، نحو تحقيؽ األىداؼ المحددة مف طرؼ السمطة العمومية

الدولة )اقتطاع نقدي، ذو سمطة، نيائي دوف مقابؿ، منجز، لفائدة الجماعات اإلقميمية " أنيا 
 .3"أو لصالح الييئات العمومية اإلقميمية (وجماعاتيا المحمية

فريضة مالية يدفعيا الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الييئات العامة المحمية " : أو ىي
بصورة نيائية، مساىمة منو في التكاليؼ واألعباء العامة دوف أف يعود عميو نفع خاص 

." 4مقابؿ دفع الضريبة
مبمغ نقدي تفرضو الدولة أو إحدى الييئات المحمية فييا جبرا و يتـ تحصيميا :" وىي

 ."5مف المكمؼ بشكؿ نيائي ودوف مقابؿ وذلؾ وفؽ قانوف وتشريع محدد

ويعرؼ الدكتور بوسقيعة في كتابو الوجيز في القانوف الجنائي الخاص، الضريبة 
اقتطاع مالي، تقـو بو الدولة عف طريؽ الجبر، مف ثروة األشخاص " : بوجو عاـ، بأنيا

 .6"اآلخريف طبيعييف كانوا أو معنوييف وذلؾ بغرض تحقيؽ نفع عاـ

                                                

1 - RAIMBAULT DE FONTAINE (Sophie), « doctrines fiscales : à la redécouvertes de 

grands classiques », édition l’Harmattan, Paris, 2007, p.12. 

  2 .  13. ص،2003، الطبعة الثالثة، دار ىومو، الجزائر، "اقتصاديات الجباية والضرائب"، (محمد عباس)محرزي  - 

:جباية المؤسسات دراسة تحميمية في النظرية العامة لمضريبة الرسم عمى القيمة المضافة"، (حميد)بوزيدة  -   3  

.   8.، ص2005ديىان انمطبىػاث انجامؼيت، انجزائر، "  دراسة نظرية و تطبيقية      

، 2010، الجزائر،  Editions Pages Bleues ، "الضرائب الوطنية والدولية"، (نصيرة)بوعوف يحياوي -  4 
.    12 و11.     ص ص  

. 12. ، المرجع أعاله، ص(نصيرة)بوعوف يحياوي -  5  
، الجزء "الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال":"الوجيز في القانون الجنائي الخاص" ،(أحسف)بوسقيعة  - 6 
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فريضة ": والتعريؼ الوارد في مجمة المحكمة العميا حسب أحد مستشارييا ىو أنيا
مالية يدفعيا الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى إحدى الييئات العامة المحمية بصورة نيائية، 
مساىمة منو في التكاليؼ واألعباء العامة ودوف أف يعود عميو نفع خاص مقابؿ دفع 

.  "1الضريبة
انطالقا مف مجمؿ التعاريؼ المقدمة، يمكف تحديد خصائص الضريبة في أنيا ذات 

شكؿ نقدي، ليا طابع إجباري ونيائي ويتمثؿ ىدفيا في تغطية األعباء العامة لمدولة أو 
. 2تغطية تدخالت السمطة العمومية في المجتمع

 ـ األسس القانونية لمضريبة 2
عممت نظرية المالية العامة عمى إيجاد نقطة االرتكاز القانونية التي تعطي لمدولة 

ويمكف إرجاع ىذه المحاوالت إلى تياريف . الحؽ في فرض الضرائب والتزاـ المواطنيف بأدائيا
، (أ)كبيريف كؿ منيما تابع إلى فترة تاريخية معينة، أوليما نظرية المنفعة والعقد االجتماعي 

.  (ب)وثانييما نظرية التضامف االجتماعي 
: أ ـ نظرية المنفعة والعقد االجتماعي

لقد كانت ىذه النظرية ىي المييمنة خالؿ القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر؛ 
فالنظرية التقميدية قد حاولت تأسيس حؽ الدولة في فرض الضريبة عمى أساس فكرة المنفعة 

 .التي تعود عمى المواطنيف مقابؿ دفع الضريبة
ويرجع أنصار ىذه النظرية فكرة المنفعة إلى ارتباط المواطف بعقد ضمني أو معنوي 

جاف "وأوؿ مف جاء بو ىو الفيمسوؼ الفرنسي . "بالعقد االجتماعي"بينو وبيف الدولة يسمى 
في القرف الثامف عشر، ويتمثؿ ىذا العقد في قياـ المواطنيف بالتنازؿ عف جزء " جاؾ روسو

مف حرياتيـ لحماية باقي أفراد المجتمع، كما أنيـ يمتزموف بمقتضى عقد مالي بدفع الضرائب 
. مقابؿ المنافع التي تعود عمييـ مف نشاط الدولة

                                                                                                                                                   

.  411. ، ص2005    األوؿ دار ىومو، الجزائر،   

 الغش ،"مجمة المحكمة العميا، "الغش الضريبي عمى ضوء القانوف واالجتياد القضائي في الجزائر"، (بوزياف)بوناظور  - 1
.13.، ص2009 نوفمبر 14 و 13 الجزائر، ،"الضريبي والتهريب الجمركي  

. 14.  ص، المرجع السابؽ،(محمد عباس)محرزي  -  2  
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عرفت ىذه النظرية إنتقادا عمى حد أنو لو كاف التكييؼ صحيحا أللزمت الدولة 
الفئات محدودة الدخؿ بدفع ضرائب تفوؽ مقدرتيـ كثمف لمخدمات العامة التي تستفيد بيا 

 1.باعتبارىا أكثر الطبقات استفادة مف تمؾ الخدمات، وفي ذلؾ مخالفة لفكرة العدؿ
، في إجبار المواطنيف بتسديد مقدار مف "محرزي" وتقتضي الضريبة حسب المؤلؼ 

الضرائب يتناسب مع مداخيميـ وقدراتيـ التكميفية استنادا إلى ضرورة تناسب قسط التأميف مع 
 .2محؿ التأميف

 .ب ـ نظرية التضامن االجتماعي
ترتكز نظرية التضامف االجتماعي عمى فكرة أساسية مؤداىا أف المواطنيف يسمموف  

شباع  بضرورة وجود الدولة، ألسباب سياسية واجتماعية، تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيـ وا 
.  احتياجاتيـ

يتضح أف نظرية التضامف االجتماعي تمثؿ السند القانوني الذي ترتكز عميو الدولة 
. 3لبسط سمطتيا فيما يخص فرض الضريبة عمى المقيميف عمى إقميميا مف مواطنيف وأجانب

ولما كاف إنجاز ىذه الميمة يستمـز اإلنفاؽ حتما، كاف لمدولة الحؽ في أف تطمب مف 
رعاياىا ومواطنييا وكؿ مقيـ عمى إقميميا أداء ىذا اإلنفاؽ، نظرا لضرورتو مف أجؿ تغطية 

.   4األعباء العامة، وذلؾ ىو مصدر حؽ الدولة في جباية الضرائب وأساسو الصحيح
أسباب تطور النظام الجبائي - 3

 تطورا كبيرا، ويرجع ذلؾ 19عرؼ النظاـ الجبائي الذي كاف يسود في نياية القرف 
إلى تغير اليياكؿ والمياـ المنوط بالدولة والتوسيع مف خدمات المرافؽ العامة والتدخالت 

المالية لمدولة في الحياة اإلقتصادية كما أف السعي مف أجؿ بناء الدولة بالمفيـو الحديث زاد 
مف المتطمبات المالية ليا، لذلؾ كاف مف الالـز وضع نظاـ يقـو عمى المساىمة المالية 

.  الجماعية ألفراد البمد الواحد مف أجؿ مواجية متطمبات الحياة

                                                

.21. ص، المرجع السابؽ،(محمد عباس)محرزي    - 1  

.22 و 21.المرجع أعاله، ص ص -  2  
. 23 إلى 19. المرجع أعاله، ص-  3  

.25.، ص2008دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، " الجريمة الضريبية"، (نور الشرع)طالب   - 4  
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فالمؤسسات التجارية أصبحت أىـ مموؿ لمخزينة العمومية، وىذا راجع إلى ثبات 
مقرات نشاطاتيا االقتصادية وحتى مف حيث التزاميا بضبط محاسبة منتظمة وحيازة سجالت 
تجارية تفرضيا القوانيف التجارية، بالتالي أصبحت المراقبة المحاسبية التي تقيميا المصالح 

. 1الجبائية المختمفة عمييا يسيرة إلى حد ما
وأصبحت المؤسسات فيما يخص بعض أنواع الضرائب تمعب دور المحصؿ 

collecteur2 وىو ما خفؼ مف أعباء عممية التحصيؿ التي تقـو بيا اإلدارات الجبائية  .
 .(الجباية)خصائص القانون المنظم لمضريبة  - 4

 في بعض الدوؿ 3قد تطرح إشكالية االختصاص لمنظر في المنازعات الجبائية
كالمغرب وفرنسا، والتي مفادىا أف يختص القضاء العادي بفض منازعات الضرائب غير 

.  المباشرة، والقضاء اإلداري بالنسبة لمنازعات الضرائب المباشرة
ال يطرح ىذا اإلشكاؿ بالنسبة لمقوانيف الضريبية الجزائرية، وبالتالي فاالختصاص  

لحؿ النزاعات القائمة بيف المكمؼ بالضريبة واإلدارة الجبائية سواء تعمؽ األمر بالوعاء 
الغرفة اإلدارية بالمجمس )الضريبي أو بإجراءات التحصيؿ، يعود إلى المحاكـ اإلدارية 

.  (القضائي، سابقا
ومنو تعتبر المحكمة اإلدارية، الجية القضائية صاحبة االختصاص بالنظر والفصؿ 

،  7في المنازعات الجبائية، ويتجمى ىذا االختصاص بوضوح مف خالؿ تفحصنا لممواد 
  مف قانوف اإلجػػػراءات 91 و82، والمواد 4 مف قانوف اإلجراءات المدنية277، 168

. 6 الجزائري5 الجبائية
                                                

1- SERLOOTEN (Patrick), « Droit fiscal des affaires », Tome 3, Op.cit, pp. 11 et 12. 

  2   .59 و58. ص ص، 2005دار اليدى، الجزائر، " المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري"، (عزيز)أمزياف - 
. 58.، صأعالالمرجع ،(عزيز)أمزياف -  3 

    قبؿ التعديؿ الذي طرأ1966 يونيو 08 المؤرخ في 154-66 الصادر بموجب األمر قانون اإلجراءات المدنية-  4
 . 2008 فيفري 25 المؤرخ في المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 09-08بموجب القانوف رقـ  عميو   
 79، المعدؿ والمتمـ جريدة رسمية عدد 2001 ديسمبر 22 الصادر بتاريخ المتضمن قانون المالية 21-01قانوف رقـ - 5

.   2001لسنة 
المحاكـ اإلدارية ستبقى تعمؿ بنفس التنظيـ السابؽ دوف أف يكوف لمتغيير الذي طرأ نتيجة خمؽ المحاكـ اإلدارية أثر   - 6

   عمى طريقة معالجة القضايا المعروضة عمييا، ال مف حيث الموضوع و ال مف حيث اإلجراءات، و حسب المادة  
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 .تباين األنظمة الجبائية الوطنية: ثانيا
تنتيج الدوؿ، وبكؿ حرية وبحكـ سيادتيا عمى إقميميا، طريقة لفرض الضريبة حسب 
ما يتماشى ومصالحيا االقتصادية، وحسب ما تختاره مف منيج لتطبيؽ وتحصيؿ الضريبة، 

ىذا ما يفسر التبايف الممحوظ بيف األنظمة الجبائية، وىذا ال يتنافى وسيادة الدولة في 
 ، (1)االختيار بيف المنيج الضريبي غير المرف أو ما يعرؼ بنظاـ ذات جباية عالية 

 والمعروؼ بنظاـ ذات الضغط (Attractif) وبيف المنيج الضريبي المرف والجذاب 

(.  3)، ثـ سنتطرؽ إلى تحديد طبيعة النظاـ الجبائي الجزائري (2)الجبائي الضعيؼ 
. األنظمة ذات جباية عالية-1

مف الفقياء مف يصؿ إلى نتيجة بدييية في ىذا الصدد، محتواىا أنو لوال تواجد 
 sans enfers fiscaux il n’y»األنظمة التي تمارس جباية عالية لما وجدت جناة الجباية 

aurait pas de paradis fiscaux » وىذا ما سوؼ يفسح لنا المجاؿ لمكالـ عف أسباب 
التيرب الضريبي، ولكف وحسب ما ىو مؤكد ىذه األسباب ال تنحصر أساسا في الضغط 

الضريبي الممارس في بمد ما ولكف ىناؾ أسباب أخرى ال تخمو مف األىمية، فمنيا األسباب 
.  ومنيا األسباب التشريعية1النفسية واألسباب تاريخية

 ومف األسباب اإلدارية التي ىي في حقيقة األمر مرتبطة باألوضاع اإلجتماعية 
المعاشة في الوطف، و التي تحوؿ دوف تمكف موظفي إدارة الضرائب عمى تطبيؽ القوانيف 

بصفة صارمة ضد المخالفيف ىو نقص الوعي بتقنيات تسيير الشركات، وتظير ىذه 
الصعوبات مف حيث عدـ تحقيؽ الضريبة لمعدالة االجتماعية الفعمية كنتيجة لعدـ الرشادة في 

.        2اإلنفاؽ العاـ

                                                                                                                                                   

 . مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية 800   
.43 و 42. ، المرجع السابؽ، ص ص(حميد)بوزيدة   - 1  

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف االستعمار الفرنسي بغرض نزع ممكية الفالحيف الجزائرييف قاـ بفرض ضرائب جديدة - 
كالضرائب البمدية والرسـو عمى المساكف، وقد فرض القانوف الفرنسي دفع الضريبة بالعممة الفرنسية، وىكذا كاف الفالحوف 
ممزموف ببيع جزء مف إنتاجيـ بالعممة المحمية وبعد ذلؾ صرفيا بالعممة الفرنسية مما زاد إفقار الطبقات ولجوئيا إلى بيع 

 .األراضي لمفرنسييف لمحصوؿ عمى العممة، لمواجية عبء الضرائب المفروضة عمييـ
. 44 و43. ص ص، المرجع أعاله، (حميد)بوزيدة  - 2  
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.  ـ األنظمة ذات جباية ضعيفة2
نجدىا تستقر في دويالت صغيرة، تمتاز باستقرار " جناة الجباية" كما تدعى أيضا بػ

، وسائؿ نقؿ جوية فعالة ووسائؿ (توفر السر البنكي)سياسي، تممؾ مؤسسات مالية قوية 
:  يمكف التمييز بيف أربعة أنواع مف جناة الجبايةاتصاؿ حديثة،

ػ جناة الجباية الخاصة باألشخاص الطبيعية 
Andorre, Suisse, Irlande, Monaco, Polynésie française. 

 ,Guernesey, Jersey, Gibraltar: ػ جناة الجباية الخاصة باألشخاص المعنوية

Hong-Kong, les îles vierges britanniques, Liberia (Pavillon de 

complaisance), le Liechtenstein, Panama. 

 ,Bahamas, Bermudes, Cayman, Island: جناة الجباية مزدوجة 

Chypre,Costa Rica, les îles Turks, Caïcos. 

 zone des docks de Dublin: ػ جناة الجباية متخصصة لألشخاص المعنوية 

Irlande), Luxembourg et les Pays-Bas (pour les sociétés holding et le 

Luxembourg en particulier pour les sociétés captives d’assurances),  و 
بطريقة خاصة بالنسبة   ,Barbade, les Antilles néerlandaisesأخيرا و بأقؿ أىمية 

  off shore.1لمبنوؾ والشركات غير المقيمة 
 مف الجناة الجباية تتواجد في العمـو في 90 إلى 60فيمكف حصر حاليا ما بيف 

.  المناطؽ الجغرافية اليامة، منطقة الكرايب، أوروبا الغربية، وجنوب أسيا
 تغيرت النظرة والسياسة فيما يخص ىذه المالجئ 2001 سبتمبر 11حتى ومنذ تاريخ 

الجبائية، نظرا لخطورتيا في التستر عمى الغش الجبائي وتيريب األمواؿ وتبييض األمواؿ أو 
.  2تمويؿ اإلرىاب الدولي

. طبيعة النظام الجبائي الجزائري- 3
تنتيج الجزائر النظاـ الجبائي غير المرف أي فرض جباية عالية عمى الخاضعيف 

لمضريبة، لكف ىذا ال يمنعيا بأف تتخذ سياسة جبائية متميزة عف ما ىو معموؿ بو بغرض 
                                                

1 - TIXIER (Gilbert),  «Droit fiscal international », 2
ème

 édition,  que sais-je, France, 1995, 

p.14.   

 1- DJEREKIAN (Guillaume), «  Lutte contre la fraude fiscale international », document 

de travail du CETFI Université Aix-Marseille III,Décembre 2008, p.10. 



انفظم األول             نجىء انقاضي إنى انخشريؼاث انىطىيت نخقذير ػىاطر جريمت انغش انجبائي انذوني  

 

 18 

تشجيع ميداف معيف مف اإلقتصاد أو تطوير المناطؽ النائية مثؿ واليات الجنوب أو فئة 
معينة مف المجتمع، خاصة في إطار خمؽ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجسيدا لسياسة 
تشغيؿ الشباب منحت الدولة إعفاءات ضريبية قد تصؿ إلى حد ثالثة سنوات، لتكوف بمثابة 
الحافز لموصوؿ إلى حؿ المشاكؿ اإلقتصادية التي يعيشيا البمد، ىذه اإلعفاءات نجدىا في 

.  مختمؼ أصناؼ الضرائب
فيتضمف النظاـ الجبائي الجزائري عددا كبيرا مف الضرائب يمكف حصرىا وتصنيفيا 

: حسب النصوص القانونية التي نصت عمييا إلى خمس مجموعات ىي
 وتتمثؿ أساسا في الضريبة عمى الدخؿ 1الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة- 
. TAP والرسـ عمى النشاط الميني IBS والضريبة عمى أرباح الشركات IRGاإلجمالي 
 . 2الضرائب غير المباشرة- 
. TVA وتتمثؿ أساسا في الرسـ عمى القيمة المضافة 3الرسـو عمى رقـ األعماؿ- 
. 4رسـ التسجيؿ- 
. 5رسـ الطابع       - 

 الفرع الثاني 
 األنظمة القانونية المرتبطة بالجباية

وما تخمقو مف أوضاع قانونية بسبب تغيير اإلقامة  (أوال)فرضت الحركات الدولية 
ستقرار األشخاص األجانب وكذا نقؿ السمع واألمواؿ إلى تنظيـ ىذه األوضاع في إطار  وا 

                                                

 1 المؤرخ 25-91 والقانوف رقـ 1991قانون المالية لسنة   المتضمف31/12/1990 المؤرخ في 36-90 القانوف - 
. المعدالف والمتمماف1992 المتضمف قانوف المالية لسنة 18/12/1991     في    

.المعدؿ والمتمـ قانون الضرائب غير المباشرة المتضمف 1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 104-76 األمر رقـ - 2 
.1976 لسنة 103     جريدة رسمية عدد    

 3  المعدؿ والمتمـ، جريدة1991قانون المالية لسنة  المتضمف 31/12/1990 المؤرخ في 36-90القانوف رقـ - 
.1976 لسنة 103    رسمية عدد    

المعدؿ والمتمـ جريدة رسمية عدد المتضمن قانون التسجيل 1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 105-76األمر رقـ -  4 
.1976 لسنة 103       
 5 المعدؿ والمتمـ جريدة رسمية عدد المتضمن قانون الطابع 1976 ديسمبر09 المؤرخ في 103-76األمر رقـ - 
. 1976 لسنة 103      
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قانوني معيف، وىذا لتمكيف الدولة المستقبمة أو المصدرة مف فرض الضريبة عمى العمميات 
ىذه التنظيمات تحتوي مف جية أخرى عمى . االقتصادية بدوف إجحاؼ وبدوف تمييز

 (طبيعية أو معنوية)لتفادي والحيمولة دوف استعماؿ ىؤالء األشخاص  (ثانيا)نصوص العقاب 
  .   لسبؿ مف أجؿ التيرب مف دفع الضريبة عمى التصرؼ أو النشاط الممارس

 les mouvements internationaux   1الحركات الدولية: أوال

فبصدد معالجة الحركات الدولية مف حيث ما تحتويو مف مفاىيـ، عدـ التطرؽ إلييا 
وعدـ االعتماد عمييا مف طرؼ القاضي الجزائي، سيجعؿ حكمو تطغى عميو الصبغة 

 .الوطنية أكثر مف الصبغة الدولية
سعت الجزائر لتحقيؽ ذلؾ ضـ ىذه الضمانة في بنود اإلتفاقيات الدولية فعمى سبيؿ 

 25المثاؿ اإلتفاقية بيف الجميورية الجزائرية والحكومة الفرنسية، وباإلطالع عمى المادة 
، "مبدأ عدـ التمييز" والتي تكرس مبدأ مف المبادئ المعروفة في القانوف الدولي وىو 2منيا

ال يخضع األشخاص الطبيعيوف الحامموف لجنسية : " فجاءت صياغة المادة بالكيفية التالية
إحدى الدولتيف المتعاقدتيف في الدولة المتعاقدة األخرى، ألية ضريبة أي التزاـ متعمؽ بيا 

 يختمؼ أو يكوف أكثر عبئا مف الضرائب أو االلتزامات، التي يخضع أو يمكف أف يخضع ليا
األشخاص الطبيعيوف الحامموف لجنسية ىذه الدولة األخرى، والذيف يوجدوف في نفس 

." الوضعية، خاصة فيما يتعمؽ باإلقامة
، في حدود معينة، عمى اعتبار وحسب 3 والمبدأ نفسو نجده مكرس بالنسبة لممؤسسات

 . 1ما جاءت بو الفقرة الثانية مف المادة نفسيا

                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), «Droit pénal de la fiscalité », Dalloz,  France, 

    1989, p.102 
  2 1423 محـر عاـ 24 المؤرخ في 121-02 المرسـو الرئاسي رقـ  مف25ىذه النقطة تـ تجسيدىا في المادة - 

، المتضمف التصديؽ عمى االتفاقية بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2002 أبريؿ سنة 7الموافؽ 
قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة وحكومة الجميورية الفرنسية، 

، جريدة رسمية عدد 1999 أكتوبر سنة 17 الموقعة بالجزائر في المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل والثروة والتركات
  .2002 لسنة 24
  3 أوت20وىو أيضا يعتبر تجسيدا لمبدأ المعاممة الوطنية الذي نجده في قانوف المتعمؽ بتطوير االستثمار المؤرخ في  - 

. 47ر عدد .، ج2001  
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 (المقر) ـ األشخاص وحرية اإلقامة 1
يطور المتعامموف االقتصاديوف الخواص نشاطاتيـ في إطار قانوني محدود خصوصا  

النشاطات التجارية التي يمارسونيا األجانب، االتفاقيات الدولية تسعى إلػػى  
تنظيـ وتحرير ىذا المجاؿ خصوصا مف حيث مراكز اإلقامة ومف حيث القوانيف التي تنطبؽ 

. 2عمى تمؾ النشاطات أو عمى فئة مف األشخاص
م  .ر.م.ض.األشخاص الخاضعون لمضريبة حسب ق- أ

 المرسـو الرئاسي  مف29/2وىو ما نصت عميو أيضا المادة 3 منو3       حدَّدتيـ المادة 
   . المتضمف االتفاقية الجزائرية الفرنسية السالفة الذكر121-02رقـ 

يخضع كذلؾ لضريبة الدخؿ سواء :" مف القانوف نفسو أنو  (4)وتضيؼ المادة الرابعة 
أكاف موطف تكميفيـ في الجزائر أـ ال، األشخاص مف جنسية جزائرية أو أجنبية، الذيف 
يتحصموف في الجزائر عمى أرباح أو مداخيؿ يحوؿ فرض الضريبة عمييا إلى الجزائر 

" .بمقتضى اتفاقية جبائية تـ عقدىا مع بمداف أخرى
( 7)أما بخصوص األشخاص المعنوية والمتمثمة في الشركات فتنص المادة السابعة 

                                                                                                                                                   

إف فرض الضريبة عمى مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى، ال يتـ في ىذه الدولة األخرى، بصفة ".. - 1
ال يمكف تفسير ىذا . تكوف أقؿ امتيازا مف فرض الضريبة عمى مؤسسات ىذه الدولة األخرى، التي تمارس نفس النشاط

النص عمى أنو إلزاـ دولة متعاقدة عمى منح المقيميف بالدولة المتعاقدة األخرى، خصوما شخصية وتخفيضات مف الضريبة 
 "تبعا لموضعية أو لألعباء العائمية، كما ىو الشأف بالنسبة لمقيمييا

2- TIXIER (Gilbert), Op.cit, p. 29. 
 :يخضغ نضريبت انذخم، ػهى  - (1 ":   مه قاوىن انضرائب انمباشرة وانرسىو انمماثهت ػهى3حىض انمادة  - 3

. كؿ مداخميـ األشخاص الذيف يوجد موطف تكميفيـ في الجزائر
. ويخضع لضريبة الدخؿ عمى عائداتيـ مف مصدر جزائري، األشخاص الذيف يوجد موطف تكميفيـ خارج الجزائر

: يعتبر أف موطف التكميؼ موجود في الجزائر بالنسبة إلى - (2
األشخاص الذيف يتوفر لدييـ مسكف بصفتيـ مالكيف لو، أو منتفعيف بو، أو مستأجريف لو، عندما يكوف اإليجار في  - (أ

. ىذه الحالة األخيرة قد إتفؽ عميو إما بإتفاؽ وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصمة مدتيا سنة واحدة عمى األقؿ
. األشخاص الذيف ليـ في الجزائر مكاف إقامتيـ الرئيسية أو مركز مصالحيـ األساسية - (ب
. األشخاص الذيف يمارسوف نشاطا مينيا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أـ ال - (ج
يعتبر كذلؾ أف موطف تكميفيـ يوجد في الجزائر، أعواف الدولة الذيف يمارسوف   - (3

."وظائفيـ أو يكمفوف بمياـ في بمد أجنبي والذيف ال يخضعوف في ىذا البمد لضريبة شخصية عمى مجموع دخميـ   
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يخضع لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي بصفة شخصية عمى :" مف نفس القانوف عمى أنو 
: حصة الفوائد العائدة ليـ مف الشركات تناسبيا مع حقوقيـ فييا

. الشركاء في شركات األشخاص- 
. - شركاء الشركات المدنية المينية المشكمة مف أجؿ الممارسة المشتركة لمينة أعضائيا- 

أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظاـ الذي تخضع لو الشركات باسـ جماعي 
شريطة أال تشكؿ ىذه الشركات في شكؿ شركة أسيـ أو شركة محدودة المسؤولية، وأف تنص 

. قوانينيا األساسية عمى المسؤولية غير المحدودة لمشركاء فيما يخص ديوف الشركة
." أعضاء شركات المساىمة الذيف ليـ مسؤولية تضامنية وغير محددة فييا- 

إعتمادا عمى مبدأ إقميمية القوانيف الجبائية، نظـ المشرع الجزائري المجاؿ اإلقميمي        
ـ في الباب الثاني منو والخاص بموضوع .ر.ـ.ض.لمضريبة في النصوص الواردة في ؽ

الضريبة عمى أرباح الشركات في القسـ الثالث منو والذي جاء بموضوع المجاؿ اإلقميمي 
 إف ىذا الموقؼ المتخذ مف طرؼ المشرع الجزائري ذات أىمية 1 منو137لمضريبة في المادة 

بحيث ىناؾ دراسات عديدة تطرقت ليذا الموضوع خصوصا في الدوؿ المتقدمة، وعمى سبيؿ 
الذكر العالقات االقتصادية الدولية بيف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، بخصوص تبياف 

.  2العالقات بيف القانوف الجبائي الداخمي واالتفاقيات الجبائية الدولية

                                                

تستحؽ الضريبة عف األرباح المحققة بالجزائر : "ـ موضوع أرباح الشركات.ر.ـ.ض. مف ؽ137نظمت المادة -  1 
:     تعتبر أرباحا محققة بالجزائر عمى الخصوص

ػ األرباح المحققة في شكؿ شركات، والعائدة مف الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فالحي 
. عند عدـ وجود إقامة ثابتة

. ػ أرباح المؤسسات التي تستعيف في الجزائر بممثميف ليست ليـ شخصية مينية متميزة عف ىذه المؤسسات
ػ أرباح المؤسسات، وا ف كانت ال تممؾ إقامة أو ممثميف معينيف، إال أنيا تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

. نشاطا يتمثؿ في إنجاز حمقة كاممة مف العمميات التجارية
إذا كانت مؤسسة ما تمارس في أف واحد نشاطيا بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإف الربح الذي تحققو مف عمميات اإلنتاج 

 أو عند االقتضاء مف عمميات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فييا، ما عدا في حالة إثبات العكس مف خالؿ
"محاسبتيف متباينتيف   

2-  GEST (Guy), « L’imposition des bénéfices des sociétés françaises aux Etats-Unis : les 

rapports entre droit fiscal interne et convention fiscale internationale », L.G.D.J, Paris, 

1979, p. 91 et suites. 
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فميما كاف شكؿ أو غرض الشركة فإنيا تخضع لمضريبة عمى أرباح الشركات حسب 
 مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة غير أف ورد استثناء 136ما جاءت بو المادة 

عمى تطبيؽ المادة ويخص بعض الشركات مثؿ شركات األشخاص و شركات المساىمة و 
  .  1الشركات المدنية

: كما تخضع لمضريبة عمى أرباح الشركات
 والتي جاءت بصدد إقامة 12الشركات التي تنجز العمميات والمنتجات المذكورة في المادة - 

معيار تحديد األرباح الصناعية والتجارية التي يحققيا األشخاص الطبيعية والتي  
. تفرض الضريبة عمى األرباح المحققة

 138الشركات التعاونية واالتحادات التابعة ليا باستثناء الشركات المشار إلييا في المادة - 
خضاعيـ ألنظمة خاصة مثؿ فئة الشباب المستثمر الذيف يستفيدوف  التي تستفيد بإعفاءات وا 

.  سنوات3بإعفاء جبائي لمدة 
أ .ر.ر.األشخاص الخاضعون لمضريبة حسب ق- ب

 4التمييز بيف األشخاص الطبيعية و األشخاص بصفة عامة، فقد نظمت المادة  يجب
، موضوع األشخاص الذيف 2مف االتفاقية الجبائية الثنائية الدولية الموقعة بيف الجزائر وسوريا

                                                

:الشركات التي ال تخضع لنظاـ الضريبة عمى أرباح الشركات (ـ. ر. ـ. ض. ؽ) 136  حصرت المادة - 1  
شركات األشخاص وشركات المساىمة بمفيـو القانوف التجاري، إال إذا اختارت ىذه الشركات الخضوع لمضريبة-   

وال رجعة . 151وفي ىذه الحالة، يجب أف يرفؽ طمب االختيار بالتصريح المنصوص عميو في المادة . عمى أرباح الشركات
. في ىذا االختيار مدى حياة الشركة

ػ الشركات المدنية التي لـ تتكوف عمى شكؿ شركة باألسيـ، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع لمضريبة عمى أرباح 
وال رجعة في ىذا . 151وفي ىذه الحالة، يجب أف يرفؽ طمب االختيار بالتصريح المنصوص عميو في المادة . الشركات

. االختيار مدى حياة الشركة
ػ ىيئات التوظيؼ الجماعي لمقيـ المنقولة المكونة والمعتمدة حسب األشكاؿ والشروط المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ 

. الجاري بيما العمؿ
.ػ المؤسسات والييئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  

يتضمن التصديق ، 2001 مارس سنة 29 الموافؽ 1422 محـر عاـ 4 المؤرخ في 78-01مرسـو رئاسي رقـ -  2  
عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية السورية، من أجل تجنب 

 جمادى الثانية 12الموقعة في دمشؽ بتاريخ ، االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعمق بالضرائب عمى الدخل
.2001 لسنة 19،  جريدة رسمية عدد 1997 سبتمبر سنة 14 الموافؽ 1418عاـ   
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 مف قانوف 63يخضعوف لمضريبة بصفة عامة أما بالنسبة لممؤسسات األجنبية فالمادة 
باستثناء األشخاص " : أ وبمناسبة تطبيؽ الرسـ عمى القيمة المضافة تنص عمى أنو.ر.ر.ؽ

، يجب عمى كؿ شخص ليست لو إقامة بالجزائر، ويقـو بأعماؿ 3المذكوريف في المادة 
بالجزائر لدى اإلدارة المكمفة  خاضعة لمرسـ عمى القيمة المضافة، أف يقـو باعتماد ممثؿ مقيـ

بتحصيؿ ىذا الرسـ، ويتعيد ىذا الممثؿ بتطبيؽ اإلجراءات التي يخضع ليا المدينوف 
 ."بالضريبة، ودفع ىذا الرسـ في مكاف الشخص المذكور

ف تعذر ذلؾ يدفع الرسـ، وعند االقتضاء، العقوبات المتعمقة بو، مف قبؿ الشخص  وا 
. الزبوف، لحساب الشخص الذي ليس لو مؤسسة في الجزائر

الخدمات و حرية تقديم الخدمات  ػ 2
وىو نظاـ " الرسـ عمى القيمة المضافة"في ىذا المجاؿ تطبؽ الجزائر ما يسمى 

ومجاؿ تطبيؽ الرسـ عمى القيمة المضافة نظمتو . مستعمؿ تقريبا في جميع بمداف العالـ
 تخضع لمرسـ عمى القيمة المضافة:" أ والتي تنص عمى أنو .ر.ر.ؽ (01)المادة األولى 

عمميات البيع واألعماؿ العقارية والخدمات مف غير تمؾ الخاضعة لمرسـو الخاصة، التي 
تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، و يتـ إنجازىا في الجزائر بصفة اعتيادية أو 

الوضع القانوني لألشخاص الذيف يتدخموف في إنجاز :  ويطبؽ ىذا الرسـ، أيا كاف1."عرضية
وأيا كاف شكؿ أو . األعماؿ الخاضعة لمضريبة أو وضعيتيـ إزاء جميع الضرائب األخرى

. طبيعة تدخؿ ىؤالء األشخاص
 كما يطبؽ ىذا القانوف عمى عمميات االستيراد تحت عنواف المجاؿ اإلقميمي لمضريبة 

أ تبيف المجاؿ اإلقميمي لمرسـ .ر.ر. مف ؽ7حسب قانوف الرسـ عمى رقـ األعماؿ، فالمادة 

                                                

عمى خالؼ المشرع الفرنسي الذي أخذ بالتعريؼ العاـ السمبي  لمخدمات، المشرع الجزائري عرؼ ىذا الموضوع -  1  
  حصري، ىذا ما يجعؿ نطاؽ تطبيؽ المادة مقيد نوعا ما إلدارة الضرائب التي سوؼ تجد نفسيا مجبرة    بتعريؼ   

    بتنظيـ ىذا الميداف تعميمات و مقررات مف أجؿ إعطاء مفيـو لكؿ حالة التي حصرىا المشرع في المادة السابقة 
   :473. أنظر في ذلؾ ما ذكره األستاذ سيرلوتف في كتابو القانوف الجبائي لألعماؿ ص.    الذكر

« La définition des prestations de services  qui est donnée par la loi est extrêmement générale 

car c’est une définition négative. Sont en effet considérées comme prestation de services 

toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. »    
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عمى القيمة المضافة المطبؽ في الجزائر وبالتالي وحسب نص المادة والتي تعتبر أف العممية 
:  قد تمت بالجزائر

ػ عندما تنجز وفقا لشروط تسميـ البضاعة في الجزائر، فيما يخص البيع، 
ػ عندما تكوف الخدمة المؤداة أو الحؽ المتنازؿ عنو أو الشيء المؤجر أو الدراسات 

.  المنجزة قد استعممت أو استغمت بالجزائر، إذا تعمؽ األمر بالعمميات األخرى
. السمع و حرية تنقل السمع ػ 3

إف عمميات التجارة مع الخارج تخضع لنظاـ الضرائب غير المباشرة، باألخص الرسـ 
عمى القيمة المضافة، المبدأ الذي تخضع لو مف حيث التطبيؽ بسيط، كوف المبادئ 

«GATT»" االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية و التجارة"المعروفة نفسيا في 
 و التي تدعى 1

، ىذا المبدأ المتمثؿ في اإلعفاء مف الضريبة غير «OMC»حاليا منظمة العالمية لمتجارة 
 Ajustement fiscal aux)المباشرة في بمد التصدير وتطبيؽ الضريبة في بمد االستقباؿ

frontières) 
 بالنسبة لمعمميات التي تتـ عند االستيراد 12 و11، 10، المنظمة في المواد 2

ففي مواد التحصيؿ اعتنقت الجزائر التطبيؽ .  بالنسبة لمتي تتـ عند التصدير13والمادة 
 . 3نفسو المعموؿ بو دوليا، بإحالة ميمة التحصيؿ لمصالح الجمارؾ

 .رؤوس األموال و حرية تنقل رؤوس األموال ػ 4
إف رؤوس األمواؿ كالسمع والخدمات يمكنيا أف تجتاز الحدود الجغرافية لمبمد، ليذا 
السبب نجد الدوؿ قد نظمت ىذا الميداف بوضع وسائؿ رقابة الصرؼ واالستثمار، وتنظيـ 

. بصفة خاصة النظاـ القانوني لالستثمارات األجنبية
                                                

1- CARREAU (Dominique) & JUILLARD (Patrick), « Droit international économique », 

2
e
 édition, précis DALLOZ, France, 2005. P.356.   

2 - SERLOOTEN (Patrick), « Droit fiscal des affaires », Tome 3, Op.cit, p.847. 
 3 22 الموافؽ 1419 ربيع الثاني 29 المؤرخ في 10-98 المستحدثة بموجب القانوف رقـ 238أنظر في ذلؾ المادة -  

 يوليو سنة 21 الموافؽ 1399 شعباف عاـ 26 المؤرخ في 07-79 المتضمف تعديؿ و إتماـ القانوف رقـ 1998غشت سنة 
.الجزائر. 2006-2005 المتضمف قانوف الجمارؾ، منشورات بيرتي، طبعة 1979  

 مف قانوف الضرائب غير المباشرة فيما يخص تحصيؿ الرسـ عمى القيمة المضافة عند اإلستيراد عمى 105فتنص المادة ػ 
وبطبيعة الحاؿ نجد التنظيـ نفسو مكرس ". يحصؿ الرسـ عمى القيمة المضافة كما تحصؿ الرسـو  والحقوؽ الجمركية: "أنو

يحصؿ الرسـ عمى القيمة :"  والتي تنص عمى أنو106بالنسبة لتحصيؿ الرسـ عمى القيمة المضافة عند التصدير في المادة 
 "المضافة عند التصدير كما تحصؿ الرسـو و الحقوؽ الجمركية



انفظم األول             نجىء انقاضي إنى انخشريؼاث انىطىيت نخقذير ػىاطر جريمت انغش انجبائي انذوني  

 

 25 

لى  في ىذا اإلطار المنظومة القانونية قد نصت عف حاالت تنقؿ األمواؿ مف وا 
 مف قانوف الضرائب المباشرة والتي تخص 137الخارج عمى حد ما نصت عميو المادة 

تنقؿ رؤوس األمواؿ يخضع إلى رقابة الصرؼ . 1األرباح التي تحققيا الشركات في الجزائر
. (ب)كما يخضع لرقابة اإلستثمارات  (أ)

.  أ ـ رقابة الصرف
مخالفة لمبدأ حرية العالقات المالية مع الخارج، ُتخضع الدولة ىذا المجاؿ إلى  

وجوب الحصوؿ عمى تسريح مف السمطات المعنية مف أجؿ التصرؼ في تمؾ األمواؿ أو 
عف طريؽ تحديد ىذه التحويالت أو مف وسائؿ الدفع في الخارج أو حيازة العمالت مف 

طرؼ المواطنيف، فالدوؿ تعمف فشميا في تسيير األمور االقتصادية عندما يسعى مواطنييا 
. إلى تيريب ىذه العمالت

2009لذا نجد المشرع الجزائري وبموجب قانوف المالية لسنة 
 قاـ بإحداث نص 2

 أيف فرض إجراء وجوب التصريح أماـ 3 مف قانوف الضرائب المباشرة2 مكرر182المادة 
.  4المصالح الجبائية المختصة عف كؿ عممية تحويؿ القيـ المالية

                                                

 1 بقمعالمتعمؽ  ،1996  يوليو09  الموافؽ1417 صفر عاـ 28  المؤرخ في22 ػ 96 في ذلؾ األمر رقـ أنظر-
لى الخارج مخالفة التشريع و ، جريدة رسمية والمتمـ المعدؿ، التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

.1996 لسنة 43عدد  
 2 لسنة74ر عدد .، ج2009المتضمن قانون المالية لسنة  2008 ديسمبر 30 المؤرخ في 21-08األمر رقـ - 

2008.   
لفائدة  يجب التصريح مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقميميا لتحويالت األمواؿ ميما كانت طبيعتيا، التي تتـ " - 3

 .األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف غير المقيميف في الجزائر
أياـ ابتداءا مف  (7)يتعيف تقديـ شيادة توضح المعالجة الجبائية لممبالغ محؿ التحويؿ إلى المصرح في أقصى أجؿ سبعة 
أياـ في حالة عدـ  (7)تاريخ إيداع التصريح بيدؼ عرضيا لتدعيـ ممؼ طمب التحويؿ وال يطبؽ ىذا األجؿ المحدد بسبعة 

. احتراـ االلتزامات الجبائية، وفي ىذه الحالة، ال تسمـ الشيادة إال بعد تسوية الوضعية الجبائية
توضح الشيادة عمى الخصوص، االقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند تعذر ذلؾ، المراجع القانونية واألنظمة التي تمنح 

. اإلعفاء أو التخفيض
. يجب عمى المؤسسات البنكية، إلزاـ تقديـ الشيادة المذكورة في الفقرة السابقة لتدعيـ طمب التحويؿ
. وتعفى مف ىذا اإللزاـ المبالغ المدفوعة كأجور لعمميات االستيراد الخاضعة لرسـ التوطيف البنكي
 تحدد نماذج التصريح والشيادة وكذا كيفيات تطبيؽ ىذه المادة بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية

الغاية مف فرض ىذا اإلجراء، و الذي يدخؿ في إطار إستراتيجية محاربة الجرائـ المالية، ىو تعزيز صالحيات -  4 
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 2010في ىذا اإلطار المديرية العامة لمضرائب في نشرتيا لممعمومات الجبائية لسنة 
 138حوؿ المعالجة الجبائية الخاصة بمبالغ التحويؿ، والذي تعتمد عمى تطبيؽ نص المواد 

 مف قانوف الضرائب 3-192، 189، 3 مكرر182، 4 مكرر141 مكرر، 141مكرر، 
 مكرر مف قانوف 169 و161، 3 مكرر20نص المواد . المباشرة و الرسـو المماثمة

والمنشور الوزاري .  مف نموذج االتفاقية حوؿ الدخؿ والثروة9المادة . اإلجراءات الجبائية
 المتعمؽ بفرض الضريبة عمى 2008 لوزارة المالية حوؿ قانوف المالية لسنة 06الحامؿ لمرقـ 

األرباح التي يتـ تحويميا بطريقة غير مباشرة بيف المؤسسات التابعة، والمنظمة بالقرار المؤرخ 
 المتعمؽ بتسجيؿ التصريح واستصدار الشيادة مف أجؿ تحويؿ األمواؿ 10/2009/ 01في 

 1.إلى الخارج الصادر عف المديرية العامة لمضرائب في الجزائر

، حيث تجد الوسائؿ المقررة 2اإلجراءات نفسيا تعتمد عمييا مصالح الضرائب لفرنسا
، 70، 57 )لمحاربة التيرب الجبائي الدولي، مصدرىا مف األحكاـ الجبائية الداخمية التقميدية 

، أو مف األحكاـ التي تتعرض لبعض المسائؿ ( أ 238 ب و 209 أ، 155 مكرر، 123
، الضريبة عمى الثروة، إقميمية حقوؽ التحويؿ)الخاصة  ، أو مف (...أنواع معينة مف الرسـو

تمؾ التي تـ وضعيا أو استحداثيا بعد إلغاء معظـ النصوص القانونية الخاصة بالصرؼ، 
 .3وأخيرا مف األحكاـ التي تقررىا االتفاقيات الجبائية

: ب ـ رقابة االستثمارات
، 4 تتفؽ كؿ الدوؿ حوؿ بعض المبادئ لحماية االستثمارات األجنبية، المكرسة دوليا

. فعند التطرؽ لموضوع جباية االستثمارات الدولية، يثار المشكؿ المتعمؽ باالزدواج الضريبي

                                                                                                                                                   

.    اإلدارة بوسائؿ المراقبة السابقة، و خمؽ نوع مف االنسجاـ بيف الييئات المالية لمدولة لغاية المراقبة الفعمية  
1- Direction Générale des Impôts, « Traitement fiscal relatif aux prix de transfert »,   

BULLETIN D’INFORMATION FISCALE N°5/DGI/DRPC/2010  Algérie.   

2 - La rédaction internationale des Editions Francis Lefebvre. « Paradis fiscaux et 

opérations internationales ». 3éme édition. France. 2002. p.17.  

3-  Les mesures destinées à lutter contre l’évasion fiscale internationale en France tirent leur 

source des dispositions fiscales du droit interne classique (articles 57, 70, 123 bis, 155 A, 209 

B, et 238 A du CGI), d’autres visant certaines questions particulières ( taxe de 3%, ISF, 

OPCVM, territorialité des droits de mutation), ou de celles mises en place lors de la 

suppression de la quasi-totalité de la réglementation des changes, et, enfin, des dispositions 

prévues par les conventions fiscales. 

  4 التي  1965 مارس 19تـ تكريس ىذه المبادئ في القانوف الدولي العرفي، وكذا نجدىا مكرسة في اتفاقية واشنطف - 
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 األجنبي ستفرض عميو ضريبة في بالده األصؿ، كما سوؼ تفرض رفبطبيعة الحاؿ المستثـ
عميو ضريبة في البمد الذي يمارس فيو نشاطو، الشيء الذي سيؤدي إلى خمؽ نزاع جدي، 
يصعب حمو دوف الرجوع إلى االتفاقيات الثنائية الجبائية الدولية الموقعة بيف دولة المستثمر 

. 1ودولة االستقباؿ
 يمارس رفموضوع جباية االستثمارات الدولية ليا نطاؽ واسع، باعتبار أف المستثـ

. نشاط كامؿ مف حيث اإلنتاج، التوزيع و البيع حتى التصدير
 ـ االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف التي تم التصديق عميها من طرف الجزائر 5

 والتي ZALEومف بينيا منطقة العربية لمتبادؿ الحر : و الخاصة بالمناطق التبادل الحر
أظيرت بعض النقائص مف حيث المزايا االقتصادية التي عادت عمى الجزائر، وبعض 
الخرقات التي تـ معاينتيا مف طرؼ مصالح الجمارؾ سواء فيما يخص مخالفة الغش 

. الجبائي، الغش الجمركي، مخالفة قانوف الصرؼ
وبالتالي ظيرت الحاجة مف أجؿ محاربة الجرائـ التي انبثقت مف تحرير التجارة 
ستفادة المستورديف  الخارجية في ما بيف الدوؿ العربية بعد خمؽ منطقة التبادؿ الحر، وا 
والمصدريف مف إعفاءات جمركية جذابة، زادت مف نسبة المبادالت التجارية مع الدوؿ 

العربية بصفة متميزة، أدى ذلؾ إلى شيوع ظاىرة التضخيـ في فواتير االستيراد التي يصرح 
بيا المستورديف لالستفادة مف تحويالت مف العممة الصعبة ىامة ال تتناسب وقيمة السمع التي 

. تـ اقتيادىا عمى غير حقيقتيا
 : 2 ـ قانون النقد والقرض6

قانوف النقد والقرض ال يحتوي عمى نصوص العقاب بالمفيـو الجزائي، يتعرض 
مسيري البنوؾ والمخالفيف لقانوف النقد والقرض إلى عقوبات تأديبية تصدر عف المجنة 

                                                                                                                                                   

 تـ بمقتضاىا إنشاء المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا دوؿ أخرى، وكذلؾ مف طرؼ 
.االتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع االستثمار األجنبي  

1- HAROUN (Mehdi), « Le régime des investissements en Algérie », LITEC, Paris, 2000. 

p. 435.   

،  المتعمق بالنقد و القرض، 1990 أبريؿ سنة 14 الموافؽ 1410 رمضاف عاـ 19 المؤرخ في 10-90قانوف اؿ-  2  
.1990 لسنة 16    الممغى، جريدة رسمية عدد   
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ىذا األخير، بصفتو ىيئة ضبط ورقابة عمى البنوؾ والمؤسسات . 1المصرفية لبنؾ الجزائر
، ال يمكنيا 2003 لسنة 2 مف قانوف النقد والقرض114 و108المصرفية طبقا لممادتيف 

 المعدؿ والمتمـ والمتعمؽ بقمع مخالفة 22-96متابعة المخالؼ إال استنادا إلى األمر 
لى الخارج، في حالة ما  التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف وا 
اقترف الخطاء أو المخالفة لقانوف النقد والقرض بارتكاب جريمة مالية عند تحويؿ أرباح 

الشركات وتحويؿ رؤوس األمواؿ مف العممة الصعبة، ومخالفة شروط تشكيؿ ممفات توطيف 
.  واردات السمع

. القوانين المرتبطة بالجباية التي تحتوي عمى نصوص العقاب: ثانيا
الغاية مف التطرؽ إلى ىذا الشؽ المتعمؽ بدراسة القوانيف التي ليا عالقة بالجبايػة  
والتي تحتوي عمى نصوص العقاب، والتي تدخؿ في مجاؿ المتابعات الجزائية التي تعرض 

عمى القضاء الجزائي، ىي في كوف ىذه الجرائـ مرتبطة باألمواؿ، والتي عادة ما تكوف جرائـ 
أضؼ إلى ذلؾ عدـ مسايرة . مركبة ومعقدة، تمس مصالح ىيئات مالية متعددة في الدولة

. 3القوانيف بمفيوميا وتنظيميا التقميدي الطرؽ المستعممة مف طرؼ محترفي الجرائـ المالية
لكف رغـ كؿ ذلؾ، وبيدؼ محاربة الغش الجبائي الدولي، سنت العديد مف التشريعات 

لى الخارج  (1)الوطنية مثؿ قانوف الجمارؾ  وقانوف الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف وا 
.  ، لمواجية ىذا اإلجراـ وبدرجة معينة مف الفعالية(2)
في صمة مباشرة مع قانوف الضرائب المباشرة  ىذا القانوف والذي ىو:  ـ قانون الجمارك1

: ، فيما يخص النظاـ عند االستيراد والتصدير4وقانوف الضرائب غير المباشرة

                                                

المتعمق بالقواعد المطبقة عمى المعامالت الجارية  ،2007-02-03 المؤرخ في 1-2007نظاـ بنؾ الجزائر رقـ -  1 
    22-91 يوصؼ عمى أنو أقؿ تشديد مف النظاـ السابؽ لو الحامؿ لمرقـ مع الخارج و الحسابات بالعممة الصعبة،  

.المتعمق بتوطين الواردات 1991-08-14المؤرخ في    
المتعمق بالنقد و، 2003 غشت سنة 26 الموافؽ 1424 جمادى الثانية عاـ 27 المؤرخ في 11 – 03األمر رقـ -  2  
.2003 لسنة 52 جريدة رسمية عدد القرض      

3- BERR (Claude J.), « le traitement des infractions douanières, une construction à repenser », 

Revue de la Cour Suprême, Numéro Spécial FRAUDE FISCALE ET LA CONTREBANDE, 

13 et 14 Novembre 2007, pp. 71 et 72. 

تقـو مصالح الجمارؾ بتحصيؿ بعض الضرائب لمصمحة إدارة الضرائب، منيا الرسـ عمى القيمة المضافة، وىذا -  4 
.أمر واضح في كوف إدارة الجمارؾ تابعة لوزارة المالية في الشؽ الخاص و المتعمؽ بالجباية  



انفظم األول             نجىء انقاضي إنى انخشريؼاث انىطىيت نخقذير ػىاطر جريمت انغش انجبائي انذوني  

 

 29 

تثبت المخالفات لألحكاـ  ":  مف قانوف الرسـو عمى رقـ األعماؿ149فتنص المادة 
المتعمقة بالرسـ عمى القيمة المضافة، عند االستيراد والتصدير، بكؿ طرؽ اإلثبات الواردة في 

القانوف العاـ، أو يتـ معاينتيا بواسطة محاضر يحررىا ضباط الشرطة القضائية أو أعواف 
إدارات الجمارؾ، أو الضرائب المختمفة، أو الضرائب المباشرة أو التسجيؿ، أو قمع الغش 

. "والمخالفات االقتصادية
في مجاؿ االستيراد والتصدير، تطبؽ العقوبات عمى  ":  عمى أنو150فتضيؼ المادة 

المخالفات لألحكاـ المتعمقة بالرسـ عمى القيمة المضافة، وتجري المالحقات، وتحاؿ 
القضايا عمى الييئات المختصة وتصدر أحكاـ فييا، كما في مجاؿ المخالفات الجمركية، مف 

 ."قبؿ المحاكـ المختصة في ىذا المجاؿ
يعاقب عمى الغش، أو التصريحات : " مف نفس القانوف عمى أنو151وتضيؼ المادة 

الخاطئة، أو الطرؽ التدليسية الرامية إلى الحصوؿ، عند تصدير بضائع مخالصة لعقود تعيد 
مضمونة، عمى قيد مبمغ غير مستحؽ أو يزيد عف ذلؾ الذي ينبغي أف يترتب عف التصدير 

المحقؽ فعال، بغرامة يساوي مبمغيا ثالث مرات مبمغ القيد غير المستحؽ، وذلؾ دوف 
".     اإلخالؿ بإبطاؿ المبمغ المقيد المذكور

تطبؽ أحكاـ التشريع الجمركي المتعمقة : "  عمى أنو152وأخيرا تنص المادة 
 مف ىذا 151 و150باالمتيازات  والرىوف عمى الحاالت المنصوص عمييا في المادتيف 

 مف قانوف 292وىذا النص يحيمنا عمى تطبيؽ األحكاـ التي جاءت بو المادة . "القانوف
. الجمارؾ

 وحسب 1ونجد التشريعات الجزائية الجمركية في الجزائر منظمة في قانوف الجمارؾ
درجات، وتنقسـ الجنح الجمركية  (05)تنقسـ المخالفات الجمركية إلى خمسة " : 318المادة 

.  "2درجات (04)إلى أربعة 

                                                

 1 المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف1979 الموافؽ يوليو سنة 1399 شعباف عاـ 26 المؤرخ في 07-79القانوف رقـ - 
   .1998 غشت 22 الموافؽ 1419 ربيع الثاني 29 المؤرخ في 10-98   رقـ 

  2 مف قانوف الجمارؾ منظمة بموجب المواد  318المخالفات الجمركية حسب ما ىو منصوص عميو حسب المادة - 
. مف نفس القانوف328 إلى 324 مف قانوف الجمارؾ، والجنح الجمركية منظمة بموجب المواد 323 إلى 319    
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فإدارة الضرائب قد تعتمد، مف جية، عمى ما تممكو إدارة الجمارؾ مف معمومات 
ووثائؽ حوؿ تنقؿ السمع لمراقبة صحة التصريحات المقدمة مف طرؼ الخاضعيف لمضريبة، 
مف جية أخرى وبمناسبة ارتكاب إحدى الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف الجمارؾ، إدارة 

الضرائب ليا كؿ الصالحيات لتقدير ىؿ الفعؿ المرتكب والمعاقب عميو بأحد نصوص قانوف 
الجمارؾ يشكؿ جريمة أخرى بمفيـو نصوص قوانيف الضرائب وىذا ما يدخؿ في اإلطار 

. 1المخوؿ لمعدالة في إستراتيجية محاربة الجرائـ االقتصادية والجبائية
.  المعدل والمتمم وما يحتويه من نصوص التجريم والعقاب22-96 ـ قانون الصرف 2

 صفر عػػاـ  23 المؤرخ في 22 - 96فتنص المادة األولى مكرر مف األمر رقـ 
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف 1996 يوليو سنة 09 الموافؽ 1417

لى الخارج المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ   03 - 10بالصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف وا 
 ":   المستحدثة عمى أنو2010 غشت سنة 26 الموافؽ 1431 رمضاف عاـ 16المؤرخ في 

كؿ مف يرتكب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في المادة األولى، بالحبس مف سنتيف 
سنوات وبغرامة ال تقؿ عف ضعؼ قيمة محؿ الجريمة وبمصادرة محؿ  (7)إلى سبع  (2)

". الجنحة والوسائؿ المستعممة في الغش
الخامسة قد قرر العقاب لمشخص المعنوي الذي  (5)ونجد أف ىذا األمر في مادتو 

يكوف مسؤوال عف مخالفة ىذا القانوف ورتب العقاب عمى األفعاؿ المرتكبة لحسابو مف قبؿ 
أربع  (4)أجيزتو أو ممثميو الشرعييف، ويتعرض لمعقاب عمى أساس تطبيؽ غرامة بمقدار 

مرات قيمة محؿ المخالفة أو محاولة المخالفة، مع مصادرة محؿ الجنحة ومصادرة الوسائؿ 
. المستعممة في الغش

أما فيما يخص المصالحة، فاألصؿ في الجرائـ المالية، أف إجراءات المصالحة تحوؿ 
دوف تحريؾ الدعوى العمومية ومف ثـ ال تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية خالؿ الفترة 

 مكرر المستحدثة بموجب 9المحددة لتقديـ طمب المصالحة والفصؿ فيو، غير أف المادة 
 نصت عمى حاالت ال تحوؿ فييا إجراءات 22 – 96 المعدؿ لقانوف الصرؼ 03-10األمر 

                                                

 1-  BENYAKOUB (Hanane), « Le rôle de la justice dans la stratégie de la lutte Contre la 

criminalité économique et fiscale », Revue de la Cour Suprême, Numéro Spécial FRAUDE 

FISCALE ET LA CONTREBANDE, 13 et 14 Novembre 2007, pp. 55 à 67. 
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المصالحة دوف تحريؾ الدعوى العمومية، ويتعمؽ األمر بالحاالت التي تكوف فييا المصالحة 
 دج أو أكثر في الحاالت التي 1.000.000: جائزة وقيمة محؿ الجنحة تساوي أو تفوؽ مبمغ

.   1تكوف الجريمة ذات عالقة بعمميات التجارة الخارجية
 والتي طرأ عميػيػػا 5مسؤولية الشخص المعنوي منظمة ىي األخرى في المادة 

 تعديؿ، فبعدما كانت تنص عمى أنو تطبؽ عمى الشخص المعنوي العقوبات اآلتية دوف 
الشخص :" المساس بالمسؤولية الجزائية لممثميو الشرعييف، أصبحت المادة تنص عمى أف 

 1المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص، مسؤوؿ عف المخالفات المنصوص عمييا في المادتيف 
.  2التي تبيف نوع الجرائـ أو أشكاؿ الجرائـ" 2و

 المطمب الثاني

 التشريعات الجبائية الجزائية
قانوف الجزائي  عف حاف الوقت اليـو لمحديث في الجزائر: " يرى األستاذ بوسقيعة أنو

، ألنو فرع خاص  الجبائي ليس ألنو حقيقة واقعة تضمنتيا القوانيف المختمفة لمضرائب والرسـو
ومتميز، يتجمى ذلؾ مف خالؿ األفعاؿ المجرمة التي تدؿ عمى انحراؼ إجرامي مف نوع 

، والتي يعطي لنا صور  "3خاص، خصوصية اإلجراءات المتبعة والجزاءات التي أوردىا
عمى حاالت الغش الجبائي الدولي التي يصعب حصرىا وتحديدىا بكيفية دقيقة، لذا سنتطرؽ 

. (الفرع الثاني)وجريمة الغش الجبائي  (الفرع األوؿ)إلى مفيـو الجباية الجزائية 
                                                

مجمة المحكمة العميا ، '26/08/2010الجديد في جريمة الصرؼ في ضوء األمر المؤرخ في "، (أحسف)بوسقيعة -   1 
.43-29. ، ص ص2011     العدد األوؿ لسنة    

في ىذا الصدد أكدت المحكمة العميا أف قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي الخاضع لمقانوف الخاص يتوقؼ عمى - 2
إرتكاب الجريمة مف قبؿ أجيزة الشخص - إرتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي، : تحقيؽ شرطيف أساسييف ىما
  بيف بنؾ سوسيتي28/04/2011 المؤرخ في 613327ػ قرار المحكمة العميا قضية رقـ المعنوي أو ممثميو الشرعييف 

 ففي القضية المعروضة .298.، ص2011 /1جينيراؿ ضد ممثؿ بنؾ الجزائر والنيابة العامة، مجمة المحكمة العميا العدد 
يجب لمتابعة ومعاقبة بنؾ :" التي رفعت ضد سوسيتي جينيراؿ بيف ممثؿ بنؾ الجزائر والنيابة العامة، خمصت إلى القوؿ

لى الخارج، إبراز  باعتباره شخصا معنويا، بجريمة مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة رؤوس  األمواؿ مف وا 
توفر أركاف الجريمة وشروط تطبيؽ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي، وال تعد الوكالة البنكية جيازا مف أجيزة البنؾ وال 

". يعد مدير الوكالة ممثؿ شرعيا لو
،المرجع" الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال: الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، (أحسف)بوسقيعة -  3 

.422 .    السابؽ، ص   
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 الفرع األول

 مفهوم الجباية الجزائية
مف الناحية التاريخية ينبثؽ القانوف الجنائي الجبائي مف مصادر مختمفة، حسب 

في فرنسا الضرائب غير المباشرة ىي . أصناؼ الضريبة المعنية وحسب طبيعة العقوبات
 والتي تدعى 1680 وذلؾ في األمر المؤرخ في 1األولى التي أحتوت نصوص تجريـ

ف كانت Colbertتشريعات كولبرت   أما فيما يخص باقي أصناؼ الضرائب، فحتى وا 
الجزاءات الجبائية المالية موجودة منذ البداية، إال أف العقوبات الجزائية التي تسمطيا المحاكـ 

. الجزائية فيي حديثة
 منو 112 ىو النص األوؿ ذات بعد عاـ فالمادة 1920 جواف 25ويعتبر قانوف 

ومنشئة لممتابعات الجزائية التي تكوف محركة بمناسبة . والتي تعتبر عمى أنيا منشئة لمجريمة
طمب مف اإلدارة المختصة، ىو الفعؿ الذي يقـو بو أي كاف التممص أو محاولة التممص 

باالحتياؿ في دفع الضرائب المباشرة، وكذا العود في الغش في دفع الرسـ عمى رقـ األعماؿ، 
أىمية ىذا النص كبيرة ألنو يدخؿ في القانوف الجنائي الجبائي الركف الشرعي العاـ لجنحة 

 مف القانوف العاـ لمضرائب الفرنسي، والذي 1741الغش الجبائي والمنصوص في المادة 
المنظومة  وعميو سنتعرض إلى.  الفرنسي يعتبر النص األساسي في قانوف الجنائي الجبائي

ثـ إلى تحريؾ الدعوى العمومية في الجرائـ الجبائية  (أوال)الجبائية الجزائية في الجزائر 
. (ثانيا)

 :المنظومة الجبائية الجزائية في الجزائر: أوال
كما سبؽ التطرؽ إليو فالمنظومة الجبائية الجزائرية تتشكؿ مف خمسة قوانيف، وكؿ 

واحد منيـ ينظـ نوع مف أنواع الضريبة، وكؿ ىذه القوانيف تحتوي في طياتيا نصوص 
العقاب، تتشابو مف حيث العقوبات التي تفرضيا عمى المخالؼ، غير أنو نالحظ في عدىا 

.    لمطرؽ التدليسية أوجو تشابو وأوجو االختالؼ، الشيء الذي يضطرنا إلى ذكرىا كما ىي
يعاقب كؿ مف تممص أو حاوؿ : "عمى أنو (ـ.ر.ـ.ض.ؽ) مف 303 فتنص المادة ـ 1

التممص بإستعماؿ طرؽ تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حؽ أو رسـ خاضع لو، أو 
                                                

  1 - TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit,  p.1.  
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 أصبحت ال 2003ىذه المادة منذ التعديؿ الذي طرأ عمييا سنة ". ...تصفيتو، كميا أو جزئيا
 مف نفس القانوف و 407تحتوي عمى سرد لمطرؽ التدليسية، و بو يستمـز الرجوع إلى المادة 

، عمى 304 و303تطبؽ العقوبات المنصوص عمييا في المادتيف : "التي تنص عمى أنو
المكمفيف بالضريبة الذيف تممصوا أو حاولوا التممص بطرؽ تدليسية مف الدفع التاـ أو الجزئي 

 .لمضرائب أو الرسـو الواقعة عمى ذمتيـ
لتطبيؽ األحكاـ السابقة، تعتبر، عمى وجو الخصوص، طرؽ تدليسية قياـ المكمؼ 
بالضريبة بتنظيـ إعساره أو وضع عراقيؿ مف خالؿ المجوء إلى طرؽ أخرى، تحوؿ دوف 

".     تحصيؿ ألية ضريبة أو ديف مديف بو
:  جاء فييا 2005 والمعدلة بموجب قانوف المالية لسنة (أ.ر.ر.ؽ) مف 117 أما المادة ـ 2
 مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة كؿ مف تممص أو 303يعاقب طبقا لممادة "

حاوؿ التممص بصفة كمية أو جزئية، وبإستعماؿ طرؽ تدليسية، مف أساس الضرائب 
.  "والحقوؽ أو الرسـو التي يخضع ليا أو تصفيتيا أو دفعيا

 مف ىذا 117لتطبيؽ أحكاـ المادة : " مف نفس القانوف عمى أنو118وتضيؼ المادة 
: القانوف، تعتبر أعماال تدليسية عمى وجو الخصوص

 ػ إخفاء أو محاولة إخفاء مف قبؿ أي شخص، لممبالغ أو الحواصؿ التي ينطبؽ 1
عمييا الرسـ عمى القيمة المضافة الذي ىو مديف بيا و ال سيما منيا عمميات البيع بدوف 

. فاتورة
 ػ تقديـ وثائؽ خاطئة أو غير صحيحة إثباتا لطمبات ترمي إلى الحصوؿ، إما عمى 2

تخفيض أو تخفيؼ أو مخالصة، أو استرجاع الرسـ عمى القيمة المضافة و إما اإلستفادة مف 
.  المزايا الجبائية المنصوص عمييا لفائدة بعض الفئات مف المدينيف بالضريبة

اإلغفاؿ عف قصد لنقؿ أو لمعمؿ عمى نقؿ حسابات أو القياـ بنقؿ أو السعي إلى   ػ3
نقؿ حسابات غير صحيحة وىمية في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد المنصوص عمييا في 

وال يطبؽ ىذا الحكـ إال .  مف القانوف التجاري، أو الوثائؽ التي تحؿ محميا10 و 9المادتيف 
.  عمى مخالفات األصوؿ المتعمقة بالسنوات المالية التي أقفمت حساباتيا
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اإلغفاؿ عف التصريح بمداخيؿ المنقوالت أو رقـ األعماؿ أو التصريح الناقص   ػ4
. بيما، عف قصد

سعي المكمؼ بالضريبة إلى تنظيـ عجزه عف الوفاء أو الحيمولة دوف تحصيؿ أي   ػ5
. ضريبة أو رسـ ىو مديف بو، وذلؾ بواسطة طرؽ أخرى

كؿ عمؿ أو طريقة أو سموؾ يقتضي ضمنا، إرادة واضحة لمتممص مف دفع كؿ   ػ6
مبمغ الرسـو عمى رقـ األعماؿ المستحقة أو جزء منيا، أو تأجيؿ دفعيا، كما يتجمى ذلؾ مف 

.   1"التصريحات المودعة
 مف نفس القانوف وبصدد تطبيؽ نصوص العقاب فيما يخص 138وتضيؼ المادة 

عندما ترتكب المخالفة مف قبؿ شركة أو : "الشركات واألشخاص المعنوية تنص عمى أنو
شخص معنوي أخر خاضع لمقانوف الخاص، يصدر الحكـ بعقوبات الحبس المستحقة 
والعقوبات الثنوية التابعة ليا، ضد القائميف باإلدارة أو الممثميف الشرعييف أو القانونييف 

 .لمشركات
ويصدر الحكـ بالغرامات الجزائية المستحقة في أف واحد، ضد القائميف باإلدارة أو 
الممثميف القانونييف أو الشرعييف وضد الشخص اإلعتباري، وكذا األمر بالنسبة لمغرامات 

". الجبائية القابمة لمتطبيؽ
ػ المنازعات القمعية المنصوص عمييا في الفصؿ الرابع مف قانوف الضرائب غير 

 .557 إلى 499المباشرة والذي يحتوي عمى تسعة فروع مف المادة 
يعاقب كؿ مف يستخدـ : " (ـ.غ.ض.ؽ) مف 532 ففيما يخص قمع الغش تنص المادة ـ 3

طرقا إحتيالية لمتممص أو محاولة التممص مف مجموع أو جزء مف وعاء الضريبة أو التصفية 
 دج إلى 50.000,00أو دفع الضرائب أو الرسـو التي ىو خاضع ليا، بغرامة مف 

 2. دج و بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط200.000,00
                                                

كما سوؼ يظير عند التعرض لمشؽ الخاص بتقدير القاضي لمجزائي لمعنصر المعنوي لجريمة الغش مف حيث -  1 
:لمتممص والتي تقابميا بالمغة الفرنسية يقتضي ضمنا، إرادة واضحةكؿ عمؿ أو طريقة أو سموؾ    ترجمة العبارة    

.ترجمة غير وفية   « Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste »  
نص العقاب الذي يعطي الخيار لمقاضي الجزائي في تطبيؽ إحدى العقوبتيف، دوف إمكانية الجمع، تبقى صالحية  -  2  

.إختيار العقوبة المناسبة و تقديرىا سمطة كاممة لمقاضي الجزائي  
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غير أف ىذا الحكـ ال يطبؽ في حالة اإلخفاء، إال إذا كاف ىذا األخير يتجاوز عشر 
. 1" دج10.000,00المبمغ الخاضع لمضريبة أو مبمغ  (10/1)

تعتبر طرقا احتيالية مف أجؿ تطبيؽ أحكاـ المادة : " عمى أنو533و تضيؼ المادة 
: المذكورة أعاله، ما يمي

اإلخفاء أو محاولة اإلخفاء مف قبؿ أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبؽ عمييا  ػ 1
  .الضرائب أو الرسـو التي ىي مفروضة عميو

تقديـ األوراؽ المزورة أو غير الصحيحة كدعـ لمطمبات التي ترمي إلى إما  ػ 2
ما  الحصوؿ عمى تخفيؼ الضرائب أو الرسـو أو تخفيضات أو اإلعفاء منيا أو إرجاعيا، وا 

.   عمى االستفادة مف المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات مف المكمفيف بالضريبة
استعماؿ الطوابع المنفصمة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد تـ استعماليا  ػ 3

بعد، مف أجؿ دفع جميع الضرائب، وكذلؾ البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو 
. المنتوجات التي تحمؿ تمؾ الطوابع

اإلغفاؿ عف قصد لنقؿ أو العمؿ عمى نقؿ الكتابات غير الصحيحة أو الصورية  ػ 4
 مف القانوف 10 و9في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص عمييا في المادتيف 

وال يطبؽ ىذا التدبير إال بالنسبة لعدـ صحة . التجاري أو في الوثائؽ التي تقـو مقامو
.  السنوات المالية التي اختتمت كتاباتيا

القياـ بأي وسيمة كانت لجعؿ األعواف المؤىميف إلثبات المخالفات لألحكاـ القانونية  ػ 5
. أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادريف عمى تأدية مياميـ

 القياـ مف قبؿ مكمؼ بالضريبة بتنظيـ أسعار أو رفع العراقيؿ بطرؽ أخرى لتحميؿ  ػ6
 ".كؿ الضريبة أو الرسـ الذي ىو مكمؼ بو

كؿ مف تممص - 1: " منو عمى أف119في المادة  (ت.ؽ) الغش الجبائي المنصوص في ـ 4
أو حاوؿ التممص كميا أو جزئيا مف وعاء الضريبة أو تصفيتيا أو دفع الضرائب أو الرسـو 

                                                

بالتالي كؿ تممص لقيـ خاضعة لمضريبة يتجاوز المقدار المحدد يعرض الفاعؿ إلى متابعة و عقوبة، عمى العمـو -  1  
القضاة يكتفوف بالقوؿ أف المخالؼ قد تجاوز الحد األدنى المسموح بو قانونا، نظرا لكوف ىذا الحد غير ىاـ و كثيرا ما تكوف 

  الفقرة الثانية 1741المبالغ المتممص منيا تتعدى ىذا الحد بكثير، نفس اإلجراء اتخذه المشرع الفرنسي في المادة 
TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe) page 20 : مه انقاوىن انؼاو انضريبي، أوظر في رنك انمرجغ  
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التي ىو خاضع ليا باستعمالو مناورات الغش، تطبؽ عميو غرامة جزائية تتراوح مف 
 دج، وحبس مف سنة إلى خمسة سنوات، أو بإحدى ىاتيف 20.000,00 دج إلى 5.000,00

. العقوبتيف فقط
غير أنو، ال يطبؽ ىذا التدبير في حالة اإلخفاء إال إذا كاف ىذا اإلخفاء يفوؽ عشر 

.  دج1.000,00المبمغ الخاضع لمضريبة أو مبمغ رسـ يساوي أو يفوؽ 
ومف أجؿ تطبيؽ الفقرتيف السابقتيف، تعتبر، عمى الخصوص، كمناورات تدليسيػة  

كوف المكمؼ بالضريبة ينظـ إعساره أو يعمؿ بمناورات أخرى عمى عرقمة تحصيؿ أي نوع 
. مف الضرائب أو الرسـو التي ىو مديف بيا

 إف المخالفات المشار إلييا في المقطع األوؿ أعاله، تتابع أماـ الجية القضائية – 2
.   بناء عمى شكوى إدارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة إلختصاصيا. المختصة

والجية القضائية المختصة، حسب الحالة وحسب اختيار اإلدارة، ىي الجية القضائية التي 
". يوجد في نطاقيا مكاف فرض الضريبة أو مكاف الحجز أو مقر المؤسسة

تطبؽ عمى الشركاء في الجرائـ - 1: " مف نفس القانوف عمى أنو120وتضيؼ المادة 
نفس العقوبات المطبقة عمى مرتكبي ىذه الجرائـ أنفسيـ مف دوف المساس، عند اإلقتضاء، 

. 1بالعقوبات التأديبية ضد الموظفيف المؤىميف لتمقي العقود
: ويعتبر شركاء عمى الخصوص، األشخاص

. الذيف توسطوا، بصفة غير قانونية، في تحويؿ قيـ منقولة أو تحصيؿ قسيمات في الخارج- 
 "...الذيف حصموا بأسميـ قسيمات تعود إلى الغير- 
. 37 إلى 33فنصوص العقاب منظمة بالمواد  (ط. ؽ) أما فيما يخص ـ 5

إف كؿ غش أو محاولة لمغش وبصفة عامة كؿ مناورة تكوف غايتيا :"  منو 33فتنص المادة 
أو نتيجتيا الغش أو تعريض الضريبة لمشبية، يتـ عف طريؽ استعماؿ اآلالت المشار إلييا 

                                                

 1 و ما يمييا مف قانوف العقوبات يطبؽ عمى42والتعريؼ الخاص بالشركاء في الجنايات والجنح المذكورة في المادة - 

.      الشركاء في الجرائـ المشار إلييا في المقطع األوؿ السابؽ الذكر
 ،2007، دار الخمدونية، الجزائر، "أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري"، (إبراىيـ)بمعميات  -2

   .86.     ص
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 يعاقب عميو بالعقوبات المنصوص عمييا في التشريع الجاري بو العمؿ بالنسبة 4في المادة 
غير أنو في حالة استعماؿ آلة بدوف ترخيص مف اإلدارة، فإف . لكؿ ضريبة متممص منيا

.  دج10.000الغرامة ال يمكف أف تكوف أقؿ مف 
ومف دوف اإلخالؿ بيذه العقوبات، فإف كؿ تقميد وتزييؼ البصمات وكؿ استعماؿ لبصمات 

 مف قانوف 210 و 209مزورة، تطبؽ عميو العقوبات المنصوص عمييا في المادتيف 
."  العقوبات

كؿ مف نقص أو حاوؿ اإلنقاص كميا أو جزئيا مف وعاء :"  عمى أنو 34و تضيؼ المادة 
 الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسـو المترتبة عميو باستعماؿ وسائؿ الغش تطبؽ

 دج وسجف مف عاـ واحد إلى خمسة 20.000 و 5.000عميو غرامة جزائية تتراوح بيف 
. أعواـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط

غير أف ىذا التدبير ال يطبؽ في حالة اإلخفاء إذا كاف ىذا اإلخفاء ال يتجاوز ُعشر المبمغ 
.  دج1.000الخاضع لمضريبة أو مبمغ 

وفيما يخص تطبيؽ المقطعيف السابقيف، يعتبر مف األعماؿ التدليسية، قياـ المكمؼ بتدبير 
إعساره أو جعؿ عوائؽ بواسطة طرؽ احتيالية أخرى مف أجؿ تحصيؿ كؿ ضريبة ورسـ ىو 

...."     مديف بو
:  تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الجبائية: ثانيا

تباشر المالحقات مف أجؿ :" عمى أنوـ .ر.ـ.ض.ؽ مف 1 فقرة 305تنص المادة 
، بناء عمى شكوى مف إدارة 303تطبيؽ العقوبات الجزائية المنصوص عمييا في المادة 

الضرائب دوف أف يستوجب ذلؾ القياـ مسبقا بإنذار المعني بأف يقدـ أو يكمؿ تصريحو أو 
 شروط و بصدد معالجة ىذه النقطة سنتعرض إلى،". يسوي وضعيتو إزاء التنظيـ الجبائي

(.  2)ثـ إلى سحب شكوى إدارة الضرائب  (1)رفع الشكوى مف طرؼ إدارة الضرائب 
   شروط رفع الشكوى من طرف إدارة الضرائب- 1

وترفع ىذه المالحقات إلى محكمة : " تنص عمى أنو305فالفقرة الثانية مف المادة 
الجنح المختصة وقد تكوف ىذه المحكمة حسب الحالة واختيار اإلدارة، إما المحكمة التي 
. "يتبع ليا مكاف فرض الضريبة، أو المحكمة التي يقع مقر المؤسسة في دائرة اختصاصيا
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: عمى غرار الجرائـ الجمركية، تتولد عف الجريمة الضريبية دعوياف
 .دعوى عمومية تيدؼ إلى تطبيؽ العقوبات الجزائية، أي الحبس والغرامة الجزائية- 
أو / ودعوى جبائية تيدؼ إلى تطبيؽ الجزاءات الجبائية، أي الغرامة الجبائية و- 

 .المصادرة

غير أف وجو الشبو بيف الجريمة الجمركية والجريمة الضريبية ينتيي عند ىذا الحد، 
فإذا كانت النيابة العامة تستقؿ بالدعوى العمومية في الجرائـ الجمركية تحركيا وتباشرىا طبقا 
ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية في الوقت الذي تستقؿ فيو إدارة الجمارؾ بالدعوى الجبائية 
التي تمارسيا بالدرجة األولى طبقا لقانوف الجمارؾ، فاألمر يختمؼ بالنسبة لمجريمة الضريبية 

التي تتميز بوحدة الدعوييف العمومية والجبائية مف حيث التحريؾ إذ أوكمت النصوص 
. 1الضريبية كميا صالحية تحريكيما إلدارة الضرائب

فتطبؽ العقوبات حسب األحكاـ المطبقة عمى المخالفات المتعمقة بالرسـ عمى القيمة 
، وتحاؿ القضايا عمى الييئات المختصة وتصدر أحكاـ فييا، 2المضافة، وتجرى المالحقات

 .كما ىو الحاؿ في مجاؿ المخالفات الجمركية، مف قبؿ المحاكـ المختصة في ىذا المجاؿ

       تتفؽ كؿ النصوص الضريبية عمى تعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية عمى تقديـ شكوى 
 مف 534ـ والمادة .ر.ـ.ض. مف ؽ305مف إدارة الضرائب، وىكذا نصت المادة 

عمى . ت. مف ؽ119ط والمادة . مف ؽ34أ والمادة .ر.ر. مف ؽ119ـ والمادة .غ.ض.ؽ
 مف 311أف تباشر المالحقات بناء عمى شكوى إدارة الضرائب، بؿ كانت المادة 

 22/12/2001 المؤرخ في 21-01ـ، قبؿ إلغائيا بموجب القانوف رقـ .ر.ـ.ض.ؽ
 ونقؿ محتواىا إلى قانوف اإلجراءات الجبائية، تفرض 2002المتضمف قانوف المالية لسنة 

عمى السمطة القضائية أف تعمـ إدارة المالية بكؿ معمومات تحصؿ عمييا ومف شأنيا أف 

                                                

1-  WILFRID (Jeandidier), « Droit Pénal des Affaires », 2éme édition, Dalloz Delta, Liban, 

1996. p. 243 

ففي ىذا الصدد فالمنظومة الجبائية في مجاؿ ردع جرائـ عند االستيراد والتصدير والمنظمة في قانوف الرسـ عمى رقـ -  2
 والتي تنص عمى أنو تثبت 152 إلى 149األعماؿ والخاص بفرض ضريبة الرسـ عمى القيمة المضافة في المواد 

المخالفات لألحكاـ المتعمقة بالرسـ عمى القيمة المضافة، عند االستيراد والتصدير، بكؿ طرؽ اإلثبات الواردة في القانوف 
العاـ، أو يتـ معاينتيا بواسطة محاضر يحررىا ضباط الشرطة القضائية أو أعواف إدارات الجمارؾ، أو الضرائب المختمفة، 

 .أو الضرائب المباشرة، أو التسجيؿ، أو قمع الغش والمخالفات االقتصادية
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ف انتيت إلى  تسمح بافتراض غش ضريبي سواء كانت الدعوى ذات طابع مدني أو جزائي وا 
.   أف ال وجو لممتابعة

والسبب في اشتراط تقديـ الشكوى في الجرائـ الضريبية ىو ما يجب أف تقـو عميو 
العالقة بيف المموليف واإلدارة الضريبية مف التفاىـ ال عمى القسر وأف يترؾ ليذه اإلدارة 

. 1سمطة تقدير الظروؼ والمالبسات في كؿ جريمة عمى حدى
وتجدر اإلشارة إلى أف اشتراط تقديـ الشكوى ال يستوجب مف إدارة الضرائب القياـ 
. مسبقا بإنذار المعني باف يقدـ أو يكمؿ تصريحو أو يسوي وضعيتو إزاء التنظيـ الجبائي

 2012ويشترط حسب قوانيف الضرائب قبؿ التعديؿ الذي طرء بموجب قانوف المالية 
: لكي تكوف الشكوى صحيحة أف يتوفر فييا شرطاف أساسياف وىما

أف تقدـ الشكوى ممف ناط بو القانوف ميمة تقديميا، غير أنو يجوز تقديميا ممف - 
سمح القانوف بإنابتو في تقديميا، ويكفي لذلؾ مجرد اإلنابة العامة، وال تشترط اإلنابة بمناسبة 

ذا صدرت الشكوى مف شخص غير مختص بإصدارىا يكوف اإلجراء باطال. كؿ جريمة . وا 
أف تكوف الشكوى مكتوبة، والحكمة مف ذلؾ تقتضي أف تكوف الشكوى موقعة مف - 

    .صاحب السمطة في إصدارىا
 2012ـ المعدلة بموجب قانوف المالية لسنة .ر.ـ.ض. مف ؽ305غير أف المادة 

ضافة ليذيف الشرطيف تنص عمى أف تباشر المتابعات مف أجؿ تطبيؽ العقوبات الجزائية : "وا 
 مف قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة وفقا لمشروط 303المنصوص عمييا في المادة 
 و بالرجوع إلى نص المادة " مف قانوف اإلجراءات الجبائية104المنصوص عمييا في المادة 

 التي تـ إنشؤىا ىي األخرى بموجب قانوف المالية لسنة 2 مف قانوف اإلجراءات الجبائية104
، تؤكد في فقرتيا األولى عمى وجوب تقديـ شكوى مف طرؼ مدير الضرائب بالوالية، 2012

وال تتـ ىذه الشكاوى بإستثناء تمؾ المتعمقة  " :و تضيؼ الفقرة الثانية منيا عمى أف

                                                

انطبؼت انثاويت، دار هىمه، انجزائر ،"المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري"، (فارس)انسبخي -  1  

.191 و 190. ، ص ص2011       

  2 تنظبؽ تقريبا عمى كؿ المخالفات  2012ج ،المنشأة بموجب قانوف المالية لسنة . إ. مف ؽ104 مالحظ أف المادة -
.      لمختمؼ قوانيف الضرائب، بإستثناء المخالفات المتعمقة بحقوؽ الضماف و حؽ الطابع  
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بالمخالفات المتصمة بحقوؽ الضماف و حؽ الطابع إال بعد الحصوؿ عمى الرأي الموافؽ مف 
المجنة المنشأة ليذا الغرض لدى 

.  1"المديرية الجيوية لمضرائب المختصة التي تتبعيا مديرية الضرائب بالوالية
سحب شكوى إدارة الضرائب - 2

 مف قانوف اإلجراءات 6األصؿ أف لصاحب الحؽ أف يتنازؿ عنو، وقد نصت المادة 
الجزائية في فقرتيا الثالثة عمى انقضاء الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت 
ىذه شرطا الزما لممتابعة، كما ىو الحاؿ في الجرائـ الضريبية، غير أف القوانيف الضريبية 

لى غاية سنة  ، ممتزمة الصمت حياؿ ىذه المسألة فمـ تنص عمى جواز 1998ظمت، وا 
. 2التنازؿ عف الشكوى وال عمى النتائج المترتبة عنو

 المتضمف قانوف المالية 31/12/1997 المؤرخ في 02-97ومنذ صدور القانوف رقـ 
، المعدلة، لممدير الوالئي (أ.ر.ر.ؽ) الفقرة الثانية مف 119 أجازت المادة 1998لسنة 

لمضريبة سحب الشكوى في حالة تسديد كامؿ الحقوؽ البسيطة والجزاءات محؿ المتابعة، 
وذلؾ بعد موافقة المدير العاـ لمضرائب، ولتدعيـ و التأكيد عمى ىذا اإلجراء، تـ إستحداث 

 السابقة الذكر والذي محتواىا 3 مكرر مف قانوف اإلجراءات الجبائية104مادة والحاممة لمرقـ 
يمكف مدير كبريات المؤسسات و مديري الضرائب بالوالية سحب الشكوى في حالة : "أنو

 مف الحقوؽ األصمية و الغرامات موضوع المالحقة الجزائية واكتتاب جدوؿ % 50تسديد 
 مف قانوف 6ينيي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا لممادة ...اإلستحقاؽ لمتسديد
. 4" اإلجراءات الجزائية

                                                

L. 228 مف كتاب اإلجراءات   1 تشبو إلى حد ما المادة 2012ىذه المادة التي تـ إنشؤىا بموجب قانوف المالية لسنة - 
.    الجبائية الفرنسي  

- WILFRID (Jeandidier), Droit pénal des affaires, Op.cit. p.241 – 242. 

  « …Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en 

matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajouté et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de 

droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, sont déposées par 

l’administration sur avis conforme d’une commission des infractions fiscales composée de 

conseillers d’Etats et de conseillers maîtres a la cour des comptes ».    
. 2012سيعرؼ موضوع سحب الشكوى تنظيما جديدا خصوصا بصدور قانوف المالية لسنة -  2  
.2012 مكرر مف قانوف اإلجراءات الجبائية بموجب قانوف المالية لسنة 104تـ إنشاء المادة -  3  
 4 6جدوؿ اإلستحقاؽ لمتسديد يحدد المدة الممنوحة لممخالؼ عمى أساس قيمة الديف الجبائي المديف بو، فتمنح مدة -
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أ عمى أف، سحب .ر.ر. السابقة الذكر مف ؽ119وأضافت الفقرة األخيرة مف المادة 
. اإلجراءات الجزائية. مف ؽ6الشكوى يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 

 في فقرتييا قبؿ األخيرة، وذلؾ 305ـ نفس الحكـ في المادة .ر.ـ.ض.كما تضمف ؽ
 المتضمف قانوف المالية 31/12/1997 المؤرخ في 02-97إثر تعديميا بموجب القانوف رقـ 

وبوجو عاـ، إذا كاف جائزا مف الناحية النظرية إلدارة الضرائب سحب الشكوى . 1998لسنة 
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية انقضاء الدعوى 6التي يترتب عميو طبقا ألحكاـ المادة 

وعمة .العمومية فضال عف انقضاء الدعوى الجبائية فإنو مف الصعب تجسيد ذلؾ في الميداف
ذلؾ أف المشرع لـ ينص في القوانيف الضريبية عمى المصالحة، فمو كانت المصالحة جائزة 

. ألصبح سحب الشكوى أمرا سائغا
لكف، والحاؿ أف األمر كذلؾ، فميس ثمة ما يبرر سحب الشكوى الميـ إال إذا انتيت 

إدارة الضرائب عمى أنيا تابعت المتيـ خطأ وحتى في مثؿ ىذه الحالة فبإمكاف الجية 
القضائية المختصة التي تعرض أماميا الدعوى أف تعالج األمر بإصدار القرار المناسب، 

. بوضع حد لممتابعة أو بإصدار حكـ بالبراءة
ذا كانت شكوى إدارة الضرائب ىي منطمؽ الدعوييف العمومية والجبائية، فإف مدة  وا 

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية 8التقادـ تفرقيما، فالدعوى العمومية تتقادـ وفقا ألحكاـ المادة 
 3-305المادة )بثالث سنوات بالنسبة لمجنح في حيف تتقادـ الدعوى الجبائية بأربع سنوات 

وىذا  (ط. ؽ27أ والمادة .ر.ر. ؽ153ـ والمادة .غ.ض. ؽ2-564ـ والمادة .ر.ـ.ض.ؽ
مف شأنو أف يعقد األمور إذ كاف مف األفضؿ توحيد مدة التقادـ كما ىو معموؿ بو في 

وعالوة . وال تختمؼ الدعوييف مف حيث بدء سرياف التقادـ وأسباب انقطاعو. المجاؿ الجمركي
عمى شكوى إدارة الضرائب، تجدر اإلشارة إلى أف القانوف الفرنسي يوقؼ المتابعة في مجاؿ 
الغش الضريبي عمى شرط ثاني وىو الحصوؿ عمى رأي موافؽ مف لجنة الجرائـ الضريبية 

. 1التي يتـ إخطارىا مف قبؿ الوزير المكمؼ بالمالية
                                                                                                                                                   

  شيرا إذا كاف مقدار الديف ثالثوف18أشير مف أجؿ التسديد، إذا كاف مقداره ال يتعدى عشريف مميوف دج، و تصؿ إلى 
. مميوف دينار جزائري  

،المرجع السابؽ، " الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال: الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، (أحسف)بوسقيعة - 1
. 425 إلى 422 .ص ص  
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. االختصاص اإلقميمي و تأسيس إدارة الضرائب أمام المحاكم الجزائية: ثالثا
ثـ  (1)سنتطرؽ في ىذه النقطة إلى الجية المختصة بالنظر في المخالفات الضريبية 

  (2) إلى تأسيس إدارة الضرائب كطرؼ مدني أماـ القاضي الجزائي
الجهة المختصة بالنظر في المخالفة الضريبية - 1

خروجا عمى القواعد العامة لالختصاص المحمي، و التي ىي مف النظاـ العاـ، 
تختص محميا بالنظر :" الجزائية عمى أنو.إ. مف ؽ329/1والمحددة بالنسبة لمجنح في المادة 

في الجنحة محكمة محؿ الجريمة أو محؿ إقامة أحد المتيميف أو شركائيـ أو محؿ القبض 
، أخضع المشرع االختصاص المحمي بالنظر في الغش الضريبي الختيار إدارة "عمييـ

الضرائب، عمى أف يؤوؿ االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف الحجز 
ـ والمادة .غ.ض. مف ؽ534ـ والمادة .ر.ـ.ض. مف ؽ305/2المادة )أو مقر المؤسسة 

.  (ط. مف ؽ34/2ت والمادة . مف ؽ119/2أ والمادة .ر.ر. مف ؽ119
موقؼ إدارة الضرائب في الدعوى أو المتابعة الجزائية والتي تنفرد برفع الشكوى، 

 مف قانوف الجمارؾ، قبؿ 259فأثناء جمسة المحاكمة، خالفا لما كانت تنص عميو المادة 
، التي كانت تجعؿ مف إدارة الجمارؾ طرفا مدنيا في الدعوى 10-98تعديميا بموجب قانوف 

أماـ المحاكـ التي تبت في المسائؿ الجزائية، فإف التشريع الضريبي لـ يضؼ صفة الطرؼ 
ف كانت المادة  ـ قد أشارت إلى إمكانية .ر.ـ.ض. مف ؽ307المدني عمى إدارة الضرائب، وا 

. تأسيسيا طرفا مدنيا في حالة فتح تحقيؽ قضائي بناء عمى شكوى إدارة الضرائب
تأسيس إدارة الضرائب كطرف مدني أمام القاضي الجزائي - 2

وىنا يثار التساؤؿ حوؿ مدى جدوى تأسيس إدارة الضرائب نفسيا طرفا مدنيا طالما 
أف النصوص الضريبية تجمع عمى إلزاـ المحاكـ في حالة اإلدانة بالحكـ عمى المتيـ بدفع 

  523المادة )الرسـو التي مف المحتمؿ أف تكوف قد تـ تدليسيا أو تعريضيا لمخطر 
. 1(ط. مف ؽ36ت والمادة . ؽ121أ والمادة .ر.ر. ؽ136ـ والمادة .غ.ض.ؽ

                                                

المرجع، "الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال: الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، (أحسف)بوسقيعة -  1 
.426 و425.  ص    السابؽ، ص  
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 إذ 2012ت بموجب قانوف المالية لسنة .ـ وفي ؽ.ر.ـ.ض.لقد طرأ تعديؿ في ؽ
عالج وصحح المشرع الجزائري وذلؾ بنص ضمني مسألة تأسيس إدارة الضرائب كطرؼ 
مدني لممطالبة في جمسة المحاكمة بتطبيؽ العقوبات الجبائية والتي ىي تعويضات جبائية 

 وىو نص العقاب المرجعي والذي جاء بعد 303في حقيقة األمر، التعديؿ طرأ في المادة 
، فضال عف العقوبات الجبائية المطبقة- 1:"التعديؿ وأصبحت المادة محررة بالكيفية التالية

يعاقب كؿ مف تممص أو حاوؿ التممص بالمجوء إلى أعماؿ تدليسية في إقرار وعاء أي 
".   ...ضريبة أو حؽ أو رسـ خاضع لو أو تصفيتو كميا أو جزئيا

- 1:" والتي أصبحت محررة بالكيفية التالية119ت المادة .نفس الشيء بالنسبة لي ؽ
، يعاقب كؿ مف تممص أو حاوؿ التممص كميا أو جزئيا فضال عف العقوبات الجبائية المطبقة

مف وعاء الضريبة أو تصفيتيا أو دفع الضرائب أو الرسـو التي ىو خاضع ليا بإستعمالو 
   1"....طرقا تدليسية، بغرامة جزائية

أما بالنسبة لمقوانيف الضريبية األخرى فمـ يطرأ عمييا تعديؿ لكوف النصوص المنظمة 
ليا قد عالجت مسألة تأسيس إدارة الضرائب أو مسألة فرض عقوبات جبائية عمى المخالؼ 

. أثناء المحاكمة
ت، جاءت . مف ؽ119ـ والمادة .ر.ـ.ض. مف ؽ303التعديؿ الذي طرأ عمى المادة 

لمعالجة وتأكيد مسألة ىامة والمتمثمة في صالحية القاضي الجزائي في النظر والفصؿ في 
الدعوى الجبائية بعنواف العقوبات الجبائية أما الغرامات الجزائية تدخؿ في إطار تطبيؽ 

.  العقوبة الجزائية
ىذا التعديؿ جاء كاستجابة لما أستقر عميو اجتياد المحكمة العميا في العديد مف 

القرارات التي صدرت منيا، مثؿ اعتبار الغرامات الجبائية ذات طابع مختمط تغمب عمييا 
ف خالطيا التعويض فال يجوز الحكـ بيا إال إذا طالبت بيا إدارة الضرائب . 2العقوبة وا 

وذىبت المحكمة العميا في إجتيادىا كذلؾ إلى ضرورة الفصؿ في الدعوى الضريبية بعد 
                                                

قانون المالية لسنة  ، يتضمف2011 ديسمبر سنة 28 الموافؽ 1433 صفر عاـ 3 مؤرخ في 16- 11قانوف رقـ -  1  
2011 لسنة 72، جريدة رسمية عدد 2012      
/ع-ب:  عف غرفة الجنح و المخالفات قضية07/10/1996 الصادر بتاريخ 136291قرار المحكمة العميا رقـ -  2  

.إدارة الضرائب    ضد،   
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وأف القضاء بعدـ اإلختصاص النوعي في دعوى الضريبة . 1الفصؿ في الدعوى الجزائية
خطأ في القانوف إلعتبار أف الجيات الجزائية يتعيف عمييا الفصؿ في الدعوى الضريبية  

كما تـ رفض طعف النائب العاـ موضوعا بسبب أف الطعف إنصب عمى مناقشة . 2وجوبا
حيث أيضا قضت المحكمة . 3الدعوى الضريبية التي ىي مف إختصاص إدارة الضرائب

، أف الغرامات الجبائية محددة في القانوف ال يمكف المنازعة في قيمتيا إال بالمطالبة 4العميا
وكذلؾ، الحكـ بالمستحقات الضريبية إلدارة الضرائب ال يعتبر . بالخبرة أماـ قاضي الموضوع

 قضية 01/06/2005 المؤرخ في 303135قرار المحكمة العميا رقـ ) 5ازدواجية في العقاب
. (ي-ضد، غ/مديرية الضرائب

األشخاص الذين يتعرضون لمجزاء : رابعا
تتفؽ كؿ النصوص الضريبية عمى اعتبار الغش الضريبي جنحة تخضع مف حيث 

ومف البدييي . الجزاء لعقوبات جزائية أو جبائية، وتقرر المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي
أف يكوف الفاعؿ أوؿ مف يخضع لمجزاء ويكوف عمى العمـو شخصا طبيعيا وقد يساعده في 

وفضال عف ذلؾ قد يكوف . (1)ارتكاب الجريمة شريكا فيكوف ىو األخر محؿ مساءلة جزائية 
الفاعؿ أو شريكو شخصا معنويا، وليذا الغرض أقر المشرع في القوانيف الضريبية بمبدأ 

(. 3)ومسؤولية المحاسب  (2)مساءلة الشخص المعنوي 
أجمعت كؿ النصوص الضريبية عمى تحميؿ الشريؾ المسؤولية الجزائية كاممة : الشريك- 1

و تطبؽ عميو العقوبات المقررة لمفاعؿ األصمي وأحالت جميعيا تعريؼ الشريؾ إلى قانوف 
 و 35/1ط . و ؽ302/2ـ .ر.ـ.ض.وفضال عف ذلؾ جاءت بعض النصوص ؽ. العقوبات

:  بفعميف يعتبر مرتكبيما في حكـ الشريؾ وىما120/1ت المادة .ؽ
. التدخؿ بصفة غير قانونية لالتجار في القيـ المنقولة أو تحصيؿ قسائـ في الخارج- 

                                                

و إف القاضي الجزائي (ع-إ-ضد، ؽ/  قضية مديرية الضرائب22/02/2006 بتاريخ 352194قرار رقـ -  1  
   .26/06/2006 بتاريخ 352170قرار المحكمة العميا )مختص في الفصؿ في دعوى الضريبة     
.ب-ضد، ب/  قضية الضرائب31/05/2006 الصادر بتاريخ 357979قرار المحكمة العميا رقـ -  2  

. ب–ع ضد ع - قضية ف 376924قرار رقـ -  3  

.ضد، إدارة الضرائب/ت- بيف ب09/03/2005 مؤرخ في 300677قرار، ممؼ رقـ -  4  

. 36 و 35. ، المرجع السابؽ، ص ص(بوزياف)بوناظور  - 5  
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. قبض قسائـ يممكيا الغير بأسماء ىؤالء المالكيف- 
  .1"المساىمة التبعية في الجريمة"ويأخذ االشتراؾ في الجريمة صورة 

ومف ناحية أخرى، تكوف رابطة السببية بيف نشاط الفاعؿ والنتيجة اإلجرامية ىو 
وبعبارة . السبب المباشر، في حيف يتوسط سموؾ الفاعؿ بيف نشاط الشريؾ وىذه الجريمة

أخرى، بينما ال يحتاج الفاعؿ إلى وجود الشريؾ، فإنو ال يتصور قانونا وجود الشريؾ إال مع 
    2.الفاعؿ األصمي

الضريبية في مجمميا المسؤولية الجزائية لمشخص  كرست النصوص: المعنوي الشخص- 2
عندما ترتكب :" ـ عمى ما يأتي.ر.ـ.ض. مف ؽ303/9المعنوي، وىكذا نصت المادة 

المخالفة مف قبؿ شركة أو شخص معنوي أخر تابع لمقانوف الخاص يصدر الحكـ بعقوبة 
وأضافت نفس المادة " ضد المتصرفيف والممثميف الشرعييف أو القانونييف لممجموعة...الحبس

، وىو نفس الحكـ الذي تكرر في "ويصدر الحكـ بالغرامات الجزائية عميو"في شطرىا الثاني 
 مف 36/4أ وفي المادة .ر.ر. مف ؽ138ـ وفي المادة .غ.ض. مف ؽ554نص المادة 

". ت. مف ؽ121/4ط وفي المادة .ؽ
ونالحظ أف مسؤولية الشخص المعنوي ليست مطمقة بؿ حرص المشرع عمى حصرىا 

في الشخص المعنوي مف القانوف الخاص مستبعدا بذلؾ الدولة والجماعات المحمية وكذا 
الييئات العمومية ذات الطابع اإلداري أما الييئات العمومية األخرى الخاضعة لمقانوف 

الخاص كالمؤسسات العمومية االقتصادية فإنيا تكوف محؿ مساءلة جزائية في حالة ارتكابيا 
. جنحة الغش الضريبي

 مكرر مف قانوف العقوبات، إثر 51وىو نفس النيج الذي سمكو المشرع في المادة 
الذي أقر المسؤولية  2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04تعديمو بموجب القانوف رقـ 

الجزائية لمشخص المعنوي، واضعا حدا لعدـ انسجاـ النصوص الضريبية مع أحكاـ القانوف  

                                                

واإلجراءات التي تنطبؽ عمى دعوى متابعة الفاعؿ األصمي، و كذا يخضع إلى تقدير الشريؾ يخضع لنفس الشروط-  1  
.    عناصر جريمة المشاركة مف عنصر مادي ومعنوي، إلى جانب عنصر العمـ الذي ىو أساسي في المتابعة  

  لسنة 91في القانون رقم )شرح الجرائم والعقوبات الجزء الثاني،  "القانون الجنائي الضريبي"، (حسنى)الجندى  -2 
    .81 و80.ص ص .2006، دار النيضة العربية، القاىرة، ( بشأن الضريبة عمى الدخل2005    
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 .  1العاـ بخصوص مسألة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي

:  ـ مسؤولية المحاسب3
يعاقب عمى المشاركة في إعداد أو :" عمى أنو ـ.ر.ـ.ض. مف ؽ306المادة  تنص       

استعماؿ وثائؽ و معمومات يثبت عدـ صحتيا، مف قبؿ وكيؿ أعماؿ أو خبير و بصفة أعـ 
مف كؿ شخص أو شركة تتمثؿ مينتيا في مسؾ السجالت الحسابية أو في المساعدة عمى 

 .و يمـز كؿ مف المخالؼ وزبونو بدفع الغرامة بالتضامف... مسكيا لعدة زبائف بغرامة جبائية 
عندما يثبت أف المخالفيف أعدوا أو ساعدوا عمى إعداد حسابات ختامية، وجرود 
وحسابات ووثائؽ غير صحيحة، أيا كانت طبيعتيا مف تمؾ يستظير بيا لتحديد أسس 
الضرائب و الرسـو المستحقة عمى زبائنيـ، يمكف فضال عف ذلؾ أف يعاقبوا بالعقوبات 

. 2أ.ر.ر.ؽ مف 128والتنظيـ نفسو نجده في المادة " ،304المنصوص عمييا في المادة 
ومالحظة الشرط الذي يظير في المادتيف والذي محتواه أنو يقع عمى إدارة الضرائب 
إثبات مسؤولية المحاسب في إعداد أو المشاركة أو المساعدة في إعداد موازنات وجرود، 
وحسابات ووثائؽ خاطئة بمختمؼ أنواعيا إلقرار أسس الضرائب والرسـو المستحقة عمى 

. 3زبائنيـ
 فتأتي بصياغة مخالفة فيما يخص ـ.غ.ض.ؽ مف 544 غير أف فيما يخص المادة 

، ىذه المادة تفتح المجاؿ "عندما يكوف المخالؼ واثؽ"، وتستعمؿ عبارة 4مسؤولية المحاسب
لمشؾ وعمى المخالؼ إثبات حسف نيتو أو عدـ اقترافو الجـر الذي ينسب لمزبوف وحده، ولـ 

. يكف بإمكاف المحاسب الكشؼ عف صحة الوثائؽ مف عدـ صحتيا

                                                

الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد، الجزء األوؿ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص"، (أحسف)بوسقيعة -  1 
.428 و427. ، المرجع السابؽ، ص صاألموال        

إف المساىمة في إعداد أو استعماؿ وثائؽ أو معمومات يعتبرىا غير صحيحة أي رجؿ أعماؿ، أو ": التي تنص-  2 
، أي شخص، أو شركة تتمثؿ مينتيا في مسؾ حسابات عدة زبائف أو تساعدىـ عمى  ...    خبير،  أو عمى العمـو  

".    مسكيا، يعاقب  عمييا بغرامة جبائية  
.17. ، المرجع السابؽ، الجزء الثاني، ص(حسنى) الجندى - 3 
وعندما يكوف المخالفوف واثقيف بأنيـ أعدوا أو ساعدوا عمى إعداد موازنات وجرود وحسابات "...: إذ جاء فييا-  4 

   ووثائؽ مزورة مف أي نوع، قدمت مف أجؿ تحديد الضرائب أو الرسـو المترتبة عمى زبائنيـ، يمكف أف يعاقبوا، فضال عف 
      ". مف ىذا القانوف532ذلؾ بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة 
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. استقالل إجراءات متابعة جريمة الغش الجبائي عن دعوى المنازعة الضريبية: خامسا
والقاضي الفاصؿ في قضايا الغش الجبائي، تطرح  1"قاضي الضريبة"إف عالقة 

إشكاال، مف حيث حجية األحكاـ الصادرة مف جية قاضي الضريبة ومف جية القاضي 
، ىؿ يعتد كالىما بما توصؿ إليو مف نتائج في محاكمة نفس القضية المعروضة 2الجزائي

عمى القاضييف؟ 
فقاضي الضريبة ينظر في الممؼ مف جانبو الجبائي ويحكـ في حدود ما أخفاه 

المخالؼ مف قيـ الذي يشكؿ وعاء الضريبة، أما القاضي الجزائي ينظر في القضية مف 
. جانب الوسائؿ التدليسية المستعممة مف طرؼ الجاني مف أجؿ التممص مف دفع الضريبة

وأيضا الجواب عمى التساؤؿ يكمف في الدفاع عمى فكرة استقاللية النظامييف 
: القضائييف، ويكمف في

 يجعؿ contentieux de l’impositionػ طواؿ مدة معالجة المنازعة الضريبية 
القاضي الجزائي يسبؽ وىو األوؿ مف يفصؿ في القضية، ومحكمة النقض الفرنسية ترفض 

إلى حيف   في المتابعة الجزائيةle sursis à statuerفي كؿ األحواؿ القضاء بإرجاء الفصؿ 
. صدور حكـ مف ىيئة المحكمة اإلدارية اعتمادا بفكرة استقاللية اإلجراءات

 عمى حد ما سبؽ التطرؽ إليو فالقاضي الجزائي يصدر أحكاـ مف أجؿ قمع الغش 
وبسبب استعماؿ الطرؽ التدليسية مف أجؿ التممص أو محاولة التممص مف الضريبة، أما 

. القاضي اإلداري فيحكـ بإلزاـ  المخالؼ بدفع القيمة المتممص بيا
ىذا ما يجعؿ إجراءات المتابعة الجزائية تستقؿ عف المنازعة الخاصة بالضريبة عمى 

.  حد اعتبار أف مف جية أخرى وجود حؿ ودي قد يضع حدا لممتابعة
فالقاضي الجزائي في ىذه الحالة يسعى إلى تقدير توفر تصرؼ تدليسي مف جية 

المخالؼ مف أجؿ تشكيؿ قناعتو اعتمادا عمى التقويمات والتصحيحات التي تـ تبميغيا مف  

                                                

مصطمح فرنسي كوف القضاء الفرنسي يفرؽ بيف القضايا التي يعرضيا عمى القاضي اإلداري": قاضي الضريبة- "  1 
      والقاضي المدني، الشيء يختمؼ بالنسبة لمقضاء الجزائري الذي أفرد اختصاص الفصؿ في كؿ القضايا المتعمقة 

.     بالضرائب لمقضاء اإلداري   
2- HERTZOG (Robert), « Le Juge Fiscal », collection finances publiques, par BETCH 

(Martine) & NEEL (Brigitte),  « Juge pénal et juge fiscal, », France, 1988, pp.114-118. 
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طرؼ إدارة الضرائب لممخالؼ، كما قد يستبعدىا، وبنفس المنطؽ، لو صالحية تقدير مدى  
. 1صحة اإلجراءات اإلدارية المتخذة إف كانت تتعارض أو كانت مخالفة لحقوؽ الدفاع

ىذا التمايز في ميمة كؿ قاضي قد يؤدي إلى صدور أحكاـ تبدو متناقضة في 
ظاىرىا، فالقاضي الجزائي يصدر حكـ بإدانة المتيـ عمى ارتكابو جـر الغش وبالمقابؿ 

يصدر القاضي اإلداري حكـ بعدـ وجوبيو التحصيؿ بسبب عدـ احتراـ اإلدارة إلجراءات 
التقويـ، أو عمى العكس، القاضي يصدر حكـ بالبراءة إزاء المخالؼ لعدـ توفر نية الغش، 
وبالمقابؿ القاضي اإلداري يصدر حكـ برفض طمبات المخالؼ وبالتالي وجوبيو تحصيؿ 

الضريبة عميو لصحة اإلجراءات المتخذة مف طرؼ إدارة الضرائب وصحة الضريبة 
ىذا التناقض الظاىر يختفي بالعودة إلى الدور والميمة المخولة لكؿ واحد منيما، . المفروضة

. عمميا ىذا التمايز يأخذ صبغة استثنائية بالمقارنة بالقواعد العامة المعروفة
الجزائي يوقؼ " يمكف إثارة المبدأ العاـ المعروؼ في القانوف والذي مفاده أف 

 إال أف ىذه القاعدة في مادة  « Le criminel tient le civil en l’état »"المدني
الضرائب ال يؤخذ بيا نظرا ألسباب المذكورة سابقا، فال يمكف التمسؾ بالدفع عمى اعتبار أف 
الدعوى اإلدارية المرفوعة ال يمكف الفصؿ فييا إال بعد النظر والفصؿ في القضية المعروضة 
أماـ القاضي الجزائي، ألف ىذا األخير تنحصر ميمتو في معاينة األفعاؿ المنسوبة لممتيـ، 
وتقديرىا حسب ما ىو منظـ في القوانيف الجزائية، فالحكـ الذي يصدر في نياية األمر ال 

. يرتبط مع تقدير نفس األفعاؿ حسب القوانيف الجبائية وحسب قواعد حساب الضريبة
في اإلطار نفسو، يمكف لمقاضي استبعاد االعتماد عمى الوثائؽ التي تـ حجزىا في 

شاب عممية التفتيش عيب إجرائي، ذلؾ ال يمنع إدارة الضرائب  محؿ مقترؼ جريمة الغش لو
وأبعد مف ذلؾ فيمكف . االعتماد عمييا مف أجؿ إعادة تقويـ مقدار الضريبة المديف بيا المتيـ

بسبب )إلدارة الضرائب االعتماد عمى نفس الوثائؽ التي تـ استبعادىا مف طرؼ القاضي 
مف أجؿ متابعة شخص أخر نظرا لما تحتويو  (وشوب عممية الحجز عمى خرقات إجرائية

تمؾ الوثائؽ مف معمومات يمكف استغالليا لمعاينة مخالفة ارتكبيا مخالؼ أخر، فالعيب 

                                                

 1  مجمة المحكمة العميا عدد، خصوصية إجراءات الدعوى الجزائية في مجاؿ الغش الضريبي، (عمار)معاشو  -
.155 إلى 133. ، ص ص2007 نوفمبر 14 و13، الجزائر، الغش الضريبي و التهريب الجمركي"خاص       
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، حسب ما ىو منظـ 1اإلجرائي يخص سوى المخالؼ األوؿ، وىذا اإلجراء مسموح بو قانونا
.    ج.إ. مف ؽ64 إلى 45في المواد 

الفرع الثاني 
  جريمة الغش الجبائي

المخالفات الجبائية ليا طبيعة مزدوجة، فمف جية، ىي جنح ضد المصمحة العامة 
ومف جية . نظرا لكوف المجرميف يحاولوف التممص والتيرب مف بعض واجباتيـ إزاء الدولة

أخرى، ىي جرائـ مالية، تقترؼ في إطار األعماؿ في مفيومو الواسع، مف بيف النشاطات 
.  الصناعية والتجارية وأيضا مينية أي فيما يربطيا جميعا أي تنقؿ األمواؿ

ثـ إلى التشريعات التي سنت مف أجؿ   (أوال)سنتعرض لتعريؼ الغش الجبائي 
. (ثانيا)محاربة الغش الجبائي الدولي 

تعريف الغش الجبائي : أوال
ثـ لتعريؼ الغش  (1)سنتعرض في ىذه النقطة لتعريؼ الغش الجبائي الوطني 

(. 2)الجبائي الدولي 
 ـ تعريف الغش الجبائي الوطني 1

ظيرت ضرورة تعريؼ الغش الجبائي في بداية القرف الماضي، وتمييزىا عف التيرب 
الجبائي، فمف عبارة الغش تظير فكرة التصرفات المخالفة لمقانوف، واألمثمة حوؿ 

.  الغش عديدة ومتنوعة حسب ما سوؼ نتطرؽ إليو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ
فكؿ ىذه التصرفات تتشابو في كونيا تصرفات ذات طبيعة إرادية، لذا يستمـز تمييزىا 

عف الخطأ، ىذا األخير قد يكوف فقط محؿ مراجعة جبائية وحتى أف بإمكاف االحتجاج بو 
.  حسب صنؼ الضريبة2أماـ الجية القضائية اإلدارية أو العادية

 العقوبات اإلدارية المسمطة مف طرؼ اإلدارة تحت رقابة قاضي الضريبة ىي األكثر  

                                                

1-  GROSCLAUDE (Jaques) & MARCHESSOU (Philippe), «   Procédures Fiscales », 2éme 

édition, Dalloz,  Paris, 2001 pp. 242 et 243.          

في الجزائر كؿ المنازعات المتعمقة بالضرائب عمى شتى أنواعيا ترفع أماـ المحاكـ . كما ىو معموؿ بو في فرنسا-  2 
.اإلدارية، أي مف اختصاص القضاء اإلداري   
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. شيوعا، ولكف ال تدخؿ في نطاؽ دراستنا، وىذا بسبب اإلطار الضيؽ ليا
ولكف خاصية الردع الجزائي، المدعمة باجتياد محكمة النقض الفرنسية ذات أىمية مف أجؿ 

فإذا كانت الوقائع تشكؿ في أف واحد غشا معاقبا عميو جزائيا وغشا . 1األخذ بالموقؼ األوؿ
وىكذا قضت بأنو في حالة . جبائيا بحتا، سمكت محكمة النقض الفرنسية مسمؾ االستقاللية

ما إذا أديف شخص جزائيا واستفاد بعد ذلؾ مف قرار صادر عف القضاء اإلداري يؤكد بأف 
الضريبة، التي كانت أساس حكـ اإلدانة جزائيا، غير واجبة األداء، فإف الحكـ الجزائي يبقى 
قائما، إذ فميس ثمة، في رأييا، واقعة جديدة تسمح بمراجعة حكـ اإلدانة جزائيا باعتبار أف 

ومع ذلؾ، " مف حيث طبيعتيما ومف حيث وموضعيما" النزاعيف، الجبائي والجزائي، يختمفاف 
، 2يبقى لمقاضي الجزائي أف يستند إلى المعاينات التي أثبتيا أعواف الضرائب لتكويف اقتناعو

ىو، استعماؿ طرؽ : فتتفؽ كؿ النصوص بشأف الضرائب عؿ تعريؼ الغش الضريبي كاألتي
احتيالية لمتممص أو محاولة التممص كميا أو جزئيا مف وعاء الضريبة أو مف تصفية أو مف 

. 3دفع الضرائب أو الرسـو المفروضة
يصعب أيضا تعريؼ التيرب الجبائي، لكف يمكف الرجوع إلى بعض المقوالت 

 مف غرفة الموردات Lord CLYDE 4ألشخاص ذات مراكز سياسية عميا مثؿ مقولة 
 والذي يقوؿ، أف المراكز تختمؼ، بيف الدولة واألفراد الخاضعيف لمضريبة، 1920بإنكمترا سنة 

الكؿ يبحث عف سبيؿ لمحفاظ عمى مصالحو، و الكؿ يبحث بطريقة أو بأخرى مف أجؿ 
 .تحقيؽ ىذه الغاية

وبموقؼ أخر أكثر تضييقا لحرية األشخاص في ممارسة ىذا الحؽ في ترحيؿ األمواؿ 
 في قضية  Lord SIMONلتخضع لجباية أقؿ ضغط في أحد قرارتو المورد سيموف

                                                

 1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit,  p.2. 

المرجع ،"الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال: الوجيز في القانون الجنائي الخاص" ،(أحسف) بوسقيعة -  2 
. 412 و411. السابؽ، ص   

.413.المرجع أعاله، ص ،(أحسف) بوسقيعة - 3 
4- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), op.cit, p. 3. 

     « Personne dans ce pays n’est tenu, sur le plan moral ou autrement, d’aménager ses 

rapports juridiques en vue de laisser le fisc accaparer la plus grande part du revenu. Le fisc 

ne perdra pas de temps, et il a raison d’agir ainsi, pour interpréter les lois d’impôt de 

manière à prendre de l’argent dans la poche du contribuable et ce dernier est en droit, de la 

même manière, d’être assez habile pour s’opposer, d’une manière honnête à ce que le fisc le 

dépouille de ses revenus » 
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LATILLA v. I.R.S حتى و إف كاف التيرب الجبائي فعؿ جائز :" يقوؿ، أنو 1942 سنة
.  1"في نظر الشخص الذي يمارسو، إال أنو ال يعبر عف تصرؼ المواطف الراشد والواعي

      2 ـ تعريف الغش الجبائي الدولي2
يشمؿ كؿ "  إعتبرت منظمة التعاوف والتنمية اإلقتصادية أف الغش الجبائي الدولي 

عممية يقـو بيا الخاضع لمضريبة تكوف مخالفة لمقانوف أو التشريع المعموؿ بو إذا ثبت مف 
 وعموما ما نجد تعريؼ الغش الجبائي  3"خالؿ ذلؾ تعمد المساىـ التيرب مف دفع الضريبة

.  4الدولي مرتبط بفكرة التيرب الجبائي، الذي يحتوي عمى مفاىيـ صعب تحديدىا
ووسائؿ الغش الجبائي الدولي تتجسد في لجوء المؤسسات في التصريح بأرباح ضئيمة 

. في الدوؿ التي تمارس جباية عالية وتحويميا إلى الدوؿ ذات جباية ضعيفة أو متوسطة
وىذه الوسيمة قد تكوف مشروعة إلى حد ما، بإعتبار الخاضع لمضريبة حرية في إختيار 

المنيج الذي يراه مناسبا وىذا خدمة لمصالحو في إطار القانوف، غير أنو توجد مؤسسات 
 في دراسة أفضؿ الطرؽ إلخضاع أرباح مؤسساتيا في الدوؿ ذات 5تممؾ مصالح مختصة

. جباية ضعيفة

                                                

1- « Il n’y a pas de doute que ceux qui pratique l’évasion fiscale sont dans leur droit. Mais il 

n’y a pas de raison pour estimer que leurs efforts  témoignent d’un souci de candeur ou de 

l’accomplissement des devoirs d’un bon citoyen » 

2- La fraude fiscale devient un phénomène international lorsque, d’une part, à coté d’Etats qui 

prélèvent des impôts importants, il existe des Etats  de moindre pression fiscale ou de 

véritables paradis fiscaux et que, d’autre part, les personnes et les capitaux peuvent aisément 

circuler, ce qui permet de dissimuler dans les Etats à faible pression fiscale des sommes qui 

seraient sujettes à l’impôt dans des pays a forte imposition. 

3- TIXIER (Gilbert) DEROUIN (Philippe), Op.cit, p. 3 et 4. 

تختمؼ طرؽ فرض الضريبة عمى المؤسسات وكذلؾ الضغط الجبائي الخاضعة لو مف دولة ألخرى، وتمنح تشريعات  - 4
بعض الدوؿ مثؿ الجناة الجبائية عمى غرار ذلؾ إمتيازات جبائية ىامة لممؤسسات في البمد المضيؼ، إذ تعتمد عمى تقنيات 

مف أجؿ التخفيؼ مف حدة الضغط الجبائي منيا، وغياب وعدـ تطبيؽ اإلتفاقيات الدولية التي تتضمف أحكاما خاصة 
بالمساعدة الجبائية، وكذا اإلعفاء الكامؿ أو الجزئي لبعض العمميات، وغياب أو تبسيط طرؽ المراقبة الجبائية، وأخيرا 

  .تطبيؽ مقدار ضعيؼ مف المادة الجبائية عمى المداخيؿ ذات مصدر أجنبي
ىذه المصالح تختص في منح إستشارات قانونية في ميداف المالية و الجباية، و كذا في تسيير و تحويؿ رؤوس-   5  

 « Gestion Internationale des Transferts de Fonds »   : األمواؿ عمى المستوى الدولي و تأخذ تسميات مثؿ
 .«International tax planning »    وبمجوئيا إلى مخططات جبائية تدعى
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عمى خالؼ ذلؾ، ومف المسمـ بو، أف التيرب الجبائي غالبا ما يوازيو الغش الجبائي، 
، 1الذي يسمح فعال لموصوؿ إلى تحقيؽ الغاية غير المشروعة التي تسعى إلييا المؤسسة

فممحاربة . 2والمتمثمة في تخفيض مف مستوى الضغط الجبائي الذي تخضع لو المؤسسات
الغش الجبائي الدولي يجب منع المجوء إلى الجناة الجبائية وكذا مراقبة عمميات تحويؿ 

. ألرباح إلى الخارج
التشريعات التي سنت من أجل محاربة الغش الجبائي الدولي : ثانيا

تعرضنا فيما سبؽ لظاىرة الغش الجبائي عمى المستوى الداخمي، وكذا ما قد يثيره مف 
خطورة عندما يأخذ صبغة دولية، وىذا راجع لوجود دوؿ ذات جباية مخفضة، فمسألة الغش 

الجبائي والتيرب الجبائي تبقى مطروحة عمى ىذا الصعيد، وحظيت بأىمية كبرى  
.  3عند الدوؿ المتقدمة فالكثير مف المنظمات الدولية قد تعرضت ليذا الموضوع

 مف 303أما في القانوف الجزائري، فنجد مصالح الضرائب تطبؽ المادة 
ـ والتي جاءت بنفس الصياغة بالنسبة لباقي أنواع قوانيف الضرائب، والتي .ر.ـ.ض.ؽ

 مف القانوف العاـ لمضريبة الفرنسي والتي بموجبيا يقع عمى عاتؽ إدارة 1741توازييا المادة 
لمجريمة،  (العنصر المادي و العنصر المعنوي)الضرائب إثبات توفر العناصر المكونة 

وفي الحالة األخيرة، دليؿ وقوع الجريمة . إلعتبارىا جريمة الغش الجبائي الداخمي أو الدولي
صعب اإلثبات، وعموما ما تكوف جريمة الغش الجبائي الدولي مرتبطة أو تسبقيا مخالفة 

 4.جمركية أو مخالفة متعمؽ بقانوف الصرؼ
تتعقد األمور وعمى حد إعتبار أف نفس التصرؼ اإلجرامي قد يكيؼ عمى أنو تصرؼ 

 مشروع في بمد أخر كوف الخاضع لمضريبة قد إستعمؿ طرؽ إلتوائية قانونيػػة 

. جعمتو يتيرب مف دفع الضريبة المفروضة عميو

                                                

1- SERLOOTEN (Patrick), « Droit fiscal des affaires », Tome 3, Op.cit, pp.865 et 866. 

 2  تعتمد المؤسسات التي تسعى إلى التيرب الجبائي عمى إستعماؿ طريقة تثبيت مقرىا الجبائي خارج إقميـ الدولة  -

.التي تنشط فيو، أو بتحويؿ أرباحيا المحققة في البمد الذي تنشط فيو إلى إقميـ دولة أخرى تستفيد فيو مف جباية ميسرة   
Strasbourg 1983وكذا مؤتمر فينيسيا سنة 1980 تحت رعاية مجمس أوروبا سنة    ممتقى ستراسبورؾ -   3  

.(International Fiscal Association)  

4- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.451. 



انفظم األول             نجىء انقاضي إنى انخشريؼاث انىطىيت نخقذير ػىاطر جريمت انغش انجبائي انذوني  

 

 53 

المنظومة الجبائية الداخمية لمحاربة الغش الجبائي ال تكفي لوحدىا لوضع حد أو 
. التقميؿ مف ظاىرة الغش وكذا الطرؽ المستعممة لذلؾ

القانوف الجبائي الدولي في تطور مستمر مف أجؿ الوصوؿ إلى تمؾ الغاية وذلؾ منذ 
 مع وضع نموذج مف االتفاقية 1920أف أخذت عصبة األمـ مشاكؿ الجباية الدولية سنة 

. 1943الجبائية مف طرؼ منظمة األمـ المتحدة سنة 
، قد ساىمت مف جيتيا مف أجؿ إيجاد المنظمة مف أجؿ التعاوف والتنمية االقتصادية

 مشروع اتفاقية مف أجؿ تفادي االزدواج 1963حموؿ لممشاكؿ المذكورة أنفا باتخاذ في سنة 
ىذيف النموذجيف مف االتفاقية  . الضريبي و كذا محاربة الغش والتيرب الجبائي

المعدلة والمتممة قد أثرا عمى جميع االتفاقيات الجبائية وقد كرست التعاوف الدولي في 
تبادؿ المعمومات : المجاؿ الجبائي، ونعني ىنا المساعدة اإلدارية، الذي يتخذ صورتيف

. والمساعدة في التحصيؿ
ولكف ىذه الحموؿ ىؿ يمكف ليا أف تتماشى والمشاكؿ الجبائية المرتبطة بالتجارة 

؟ الحؿ يكوف صعب في غياب إرادة الدوؿ في وضع 1اإللكترونية واالقتصاد العالمي الجديد
سبؿ مف أجؿ الحد مف ظاىرة الغش خصوصا بظيور طرؽ اإلتصاؿ الحديثة ووسائؿ الدفع 

 .  الحديثة

: 2تبادل المعمومات- أ
المنظمة مف أجؿ التعاوف والتنمية نموذجي االتفاقيات الجبائية المنجزة مف طرؼ 

االقتصادي وكذا منظمة األمـ المتحدة، تدعوا مف أجؿ تبادؿ المعمومات بيف اإلدارات 
ىذا المجاؿ مف المساعدة اإلدارية سيمكف . 3الجبائية مف أجؿ محاربة المشاكؿ المذكورة

عمميا، طمب المعمومات التي تتخذىا دولة مف . تحديد ومراقبة أنجع لممادة الخاضعة لمضريبة
الدولتيف المرتبطتيف باالتفاقية تخص معرفة ىوية المستفيد مف المداخيؿ، وقد تكوف بصدد 

                                                

: نهخىسغ أكثر في مىضىع انجبايت واإلشكاالث انخي حطرحها انجبايت ػبر االوخروج أوظر-  1 

 BENETEAU (Jocelyn), La fiscalité de l’Internet, pp. 01 à 65. 
أنظر في ذلؾ نصوص االتفاقيات الثنائية الجبائية الدولية حوؿ تفادي االزدواج الضريبي التي تحتوي كميا عمى شؽ-  2 

.    يخص تبادؿ المعمومات بيف إدارات الضرائب لمدوؿ المتعاقدة   

3- GEST (Guy), Op.cit, p.48 et suite. 
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موضوع توزيع األرباح بيف فرع المؤسسة الذي يوجد مقرىا في بمد فرض الضريبة والمؤسسة 
.  1األـ الذي يوجد مقرىا ببمد أخر

إدارة الضرائب لدولة المقر أيضا قد تطالب إدارة الضرائب لمدولة حيث يدعي 
الخاضع لمضرائب أنو يقطف فييا بصفة معتادة معمومات حوؿ مداخيؿ ذلؾ الشخص 

ومصدرىا واألرباح التي يحققيا نظرا لعدـ تناسب مقدار األرباح المصرح بيا عف ما ىو في 
. حقيقة األمر

: 2مساعدة التحصيل- ب
تتمثؿ ىذه المساعدة في تمكيف إحدى الدولتيف الموقعتيف عمى االتفاقية مف التحصيؿ 

الجبري لمديوف الجبائية العالقة عمى األفراد أو المؤسسات المتواجد عمى إقميـ الدولة 
لكف ىذا النوع مف المساعدة أقؿ شيوعا بالمقارنة مع المساعدة في مجاؿ تحديد  . 3األجنبية

.  الوعاء، بسبب اعتبارات السيادة الجبائية لمدوؿ
االتفاقية النموذجية لممنظمة مف أجؿ التعاوف والتنمية االقتصادية لـ تنص عمى 

 منيا قد عالجت فقط مسألة التعاوف في 26فالمادة . الشرط الخاص بالتحصيؿ الضريبي
وقد أخذت منظمة األمـ المتحدة بصفة جذرية . تبادؿ المعمومات في مجاؿ وعاء الضريبة

. بمحتوى ما جاءت بو المنظمة مف أجؿ التعاوف والتنمية االقتصادية
ىذا النوع مف المساعدة مف المفروض تكريسيا وىذا لغاية تحصيؿ الديوف الجبائية 
خصوصا المتعمقة بالشركات األجنبية، فبالرجوع إلى محتوى بعض االتفاقيات التي كرست 
ىذا البند يصعب عمييا وضعو حيز التنفيذ، ذلؾ أف الدولة المطموب منيا التنفيذ عموما ما 

 السر الميني، : تستعمؿ جممة مف األعذار لرفض طمب الدولة التي التمست التنفيذ،  ومنيا

 .4واألسرار البنكية، أو أف المسألة تتعمؽ بالنظاـ العاـ الذي لو مفيـو واسع وغير محدود

                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, p. 143 et 144.   

2- MELOT (Nicolas),  Essai sur la compétence fiscale étatique (2éme partie),  JDI, n°04, 

2004, Paris, p. 1106.  
3- TIXIER (Gilbert) & GEST (Guy), Op.cit, p. 567.  

4- AMNACHE (Y), « Aspects théoriques de la fraude fiscale », www.iedf.dz.   
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المبحث الثاني 
 عناصر جريمة الغش الجبائي الدولي

  يحيمنا الركف العاـ لجريمة الغش الجبائي، عمى معرفة الركف الشرعي أك القانكني 
ـ كالتي نصت عمى ستة .غ.ض. مف ؽ533أم النصكص التي تفرض العقاب، فالمادة 

أ، نصت ىي األخرل عمى ستة .ر.ر. مف ؽ118أعماؿ اعتبرتيا طرقا احتيالية كالمادة 
ـ فعمى حالة كاحدة يمكف إستخالصيا باإلطالع .ر.ـ.ض. مف ؽ303حاالت، أما المادة 

ت نصت . مف ؽ119ط كالمادة . مف ؽ106 مف القانكف نفسو، أما المادة 407عمى المادة 
 .كمييا ىي أيضا عمى عمؿ كاحد اعتبر كطريقة احتيالية

ف تطابقت النصكص  عمى خالؼ كذلؾ في التشريع الجبائي الفرنسي كحتى كا 
 مف القانكف 1741 الفرنسي قد نظمو في مادة كاحدة كىي المادة عالمجرمة لمفعؿ نجد المشر

.          العاـ لمضريبة الفرنسي
مع العمـ أف معظـ التشريعات بما فييا التشريع الجزائرم ال تجـر الغش الجبائي 

فبالرجكع إلى نصكص التجريـ الخاصة بالضرائب المباشرة، فال تنص . الدكلي في حد ذاتو
 المطبؽ retenue à la sourceعمى جزاءات إال نادرا مثؿ عدـ دفع االقتطاع مف المصدر 

. عمى األشخاص غير المقيميف أك إخفاء مداخيؿ المدفكعة في الخارج، ىذا مف جية
الطرح نفسو، كلما كانت التشريعات الجبائية تسعى مف جية أخرل إلى محاربة 

التيرب الجبائي الدكلي، أك التقميؿ مف آثاره، فيي مكجية فقط إلى تحديد كعاء الضريبة، 
. بالتالي ال تحتكم عمى أحكاـ جزائية

 فعمى أساس التكييؼ العاـ لمغش الجبائي، كخصكصا عمى أساس قيد عمميات 
كىمية تقـك جريمة الغش الجبائي كبو تتخذ المتابعة، بالتالي يجب تكفر  حسابية خاطئة أك

. كؿ مف العنصر المادم كالعنصر المعنكم المعركفة في القكانيف الداخمية لقياـ الجريمة
كتعد معاينة الجرائـ الضريبية البداية األساسية في المنازعات الجبائية كعميو تبرز 

أىميتيا في العناية التي أكالىا المشرع ليا مف خالؿ التدقيؽ في اإلجراءات كالشكميات التي 
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تتطمبيا المحاضر كترتيب البطالف عمى مخالفة أم إجراء، كالذم سيظير في تقدير العنصر 
كفي تقدير العنصر المعنكم لمجريمة الذم سكؼ نتطرؽ  (المطمب األكؿ)المادم لمجريمة 

، ىذا العنصر ال يظير في النص العاـ كلكف يظير مف خالؿ (المطمب الثاني)إليو في 
.  عرض المشرع لبعض الطرؽ التدليسية دكف الطرؽ التدليسية األخرل

 المطمب األول

تقدير العنصر المادي لمجريمة 
، أساسي  l’élément matériel de l’infractionإف العنصر المادم لمجريمة

لمباشرة المتابعة كلقياـ الجريمة كىنا يظير دكر إدارة الضرائب، بإعتبارىا عمى دراية 
بممبسات القضية، كككنيا صاحبة الشككل، كأف األفعاؿ المخالفة قد كقعت قبؿ رفع الشككل، 

أم قبؿ تقديـ الممؼ إلى العدالة، إبراز عناصر الجريمة كمنو الركف المادم في محاضر 
معاينة الجريمة المنجزة مف طرفيا أساسي في ىذه الحالة كبو عدـ اإلكتفاء فقط بسرد لمكقائع 

. كما ىك الحاؿ لمعاينة جرائـ القانكف العاـ
فالجرائـ المتعمقة باألمكاؿ ليا طابع تقني، فيي ترتكز عمى المعاينة المادية كاإلعتماد 
عمى الكثائؽ كالمراقبة المحاسبية، أك التحقيؽ الميداني في محؿ الجريمة، كيتـ التعبير عف 

ذلؾ في محاضر كتابية لتككف المادة التي ستعرض عمى المحكمة المختصة إلتخاذ اإلجراء 
لذا سنتعرض إلى التقدير المسبؽ لمعنصر المادم لجريمة الغش الجبائي مف قبؿ . الالـز

الفرع )ثـ إلى سمطة القاضي المنفردة في تقدير الركف المادم  (الفرع األكؿ)إدارة الضرائب 
. (الثاني

 الفرع األول

التقدير المسبق لمعنصر المادي لجريمة الغش الجبائي  
 من قبل إدارة الضرائب

   كإجراء سابؽ، كقبؿ عرض القضية عمى قاضي الحكـ، يجب أف يحتكم ممؼ 
المتابعة الجزائية عمى كؿ المعمكمات الكفيمة بإظيار مالبسات القضية، كبو يككف الممؼ 
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. جاىزا لعرضو عمى المحاكمة، إعتمادا عمى ما جأت بو إدارة الضرائب مف معاينة لمجريمة
كمنو يمكف الكالـ عف التقدير السابؽ لمركف المادم مف طرؼ إدارة الضرائب، كالتي تتكفؿ 
بدراستو مف كؿ جكانبو التقنية كالجبائية، ككذا مف جانبو القانكني، فعمكما ما يتخذ قاضي 

التحقيؽ أك غرفة اإلتياـ إجراءات مف أجؿ إجراء تحقيؽ معمؽ، أك تحقيؽ تكميمي كبمكجب 
. إنابات قضائية إف تطمب األمر ذلؾ، مف أجؿ اإللماـ بالقضية مف كؿ جكانبيا

كبصدد اإلعتماد عمى المحاضر المنجزة مف طرؼ إدارة الضرائب، كالتي تنفرد   
بالمتابعة، فالقاضي يصبح مقيدا إلى حد ما بما ىك كارد فييا، فالعنصر المادم لمجريمة، قد 

تـ تحميمو بكيفية دقيقة ككاضحة مف طرؼ إدارة الضرائب، بالتالي فإف سمطة التقديرية 
لمقاضي تككف في ىذه الحالة مكجية، خصكصا أماـ المحاضر التي تمتاز بككنيا ذات قكة 

ثـ إلى  (أكال)لذا سنتطرؽ إلى كصؼ الركف المادم لجريمة الغش الجبائي . كحجية مطمقة
. (ثانيا)معاينة جريمة الغش الجبائي الدكلي 

 وصف الركن المادي لجريمة الغش الجبائي : أوال
بتحميؿ مكاد المتابعة الجزائية في قانكف الضرائب الجزائرم، تتجمى لنا الطبيعة 

 كالمزدكجة لمركف المادم، كنجد ىذه الطبيعة أكثر جالءا في القانكف الجبائي 1المعقدة
 لمفعؿ اإلجرامي نجده في شقو األكؿ يطبؽ عمى 2الفرنسي، فبالرجكع إلى المادة المكصفة

نتيجة الفعؿ اإلجرامي كالمتمثؿ في التممص أك محاكؿ التممص مف دفع الحقكؽ الضريبية، 
كفي شقو الثاني نجد المادة تجـر بعض الكسائؿ المستعممة في التممص لمكصكؿ إلى نفس 

. النتيجة المجرمة
ىذا المكقؼ يجد تعميمو مف حيث التشابو الكبير بينو كبيف النصب كاالحتياؿ 

المعركؼ في القانكف الجنائي، فالفقو يدافع عمى ىذا المكقؼ إلى حد ما، ككف جرائـ النصب 
كاالحتياؿ ىي جرائـ تشترط لقياميا تكفر العالقة السببية بيف الكسائؿ ك الطرؽ االحتيالية 
التي قاـ بيا الجاني ك بيف تسميـ الماؿ أك األشياء المنقكلة التي حصؿ عمييا كبو تحقؽ 

                                                

.40.، المرجع السابؽ، ص(فارس)السبتي -  1 
407 ك 303المادة  )كؿ مكاد العقاب المنصكص عمييا في مختمؼ قكانيف الضرائب تتخذ نفس الصياغة، -  2 

 (....أ.ر.ر. مف ؽ118كالمادة  ـ.غ.ض. ؽ533ـ كالمادة .ر. ـ.ض.    ؽ
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الفعؿ اإلجرامي كىك سمب ثركة الغير، كبمفيـك المخالفة يتحقؽ نفس الشرط في حالة الغش 
الجبائي بإستعماؿ كسائؿ تدليسية كلكف في ىذه الحالة النتيجة ليست سمب ثركة الغير كلكف 

 .1ىي التممص مف دفع اإللتزامات الجبائية

يتككف الركف المادم مف استعماؿ الطرؽ التدليسية التالية كالمتفؽ عمييا في أغمب 
: كالمتمثمة فيما يمي2ـ.ر.ـ.ض. مف ؽ303النصكص الضريبية، طبقا لممادة 

ػ إغفاؿ عف قصد تسجيؿ حسابات أك األمر بتسجيؿ حسابات غير صحيحة أك صكرية في 
. التجارم.  مف ؽ10 ك09السجؿ اليكمي أك في سجؿ الجرد المنصكص عمييا في المادتيف 

. ػ اإلغفاؿ أك التقميؿ عف قصد في التصريح عف رقـ األعماؿ
ػ استعماؿ الفكاتير أك االشارات إلى نتائج ال تتعمؽ بعمميات فعمية السيما المتعمقة بقائمة 

. 224الزبائف المنصكص عمييا في المادة 

                                                

1- WILFRIED (Jeandidier), Op.cit, p. 209 et 210. 
، كيتمثؿ ىذا التعديؿ2003 مف قانكف المالية  لسنة 28ـ  بمكجب المادة .ر.ـ.ض. مف ؽ303طرأ تعديؿ عمى المادة -  2  

في حذؼ جزء مف المادة كالتي كانت تحتكم عمى عرض مختمؼ الطرؽ التدليسية، السابقة الذكر، فبيذه الكيفية أصبحت 
خالية مف ىذا الشؽ الياـ عمى خالؼ مكاد العقاب األخرل لمختمؼ القكانيف الضريبية  ـ.ر.ـ.ض.ؽ مف 303المادة 

غير أنو يمكف كبمراجعة المكاد التي تمي المادة . األخرل التي بقيت ىي بدكف تعديؿ، كالغاية مف ذلؾ تبقى غير كاضحة
 كالتي تنطبؽ 306استخالص  كالكشؼ عمى طرقتيف تدليسيتف مثؿ ما ىك منصكص في المادة  ـ.ر.ـ.ض.ؽ مف 303

عندما يثبت أف المخالفيف أعدكا أك ساعدكا عمى إعداد حسابات ختامية، كجركد : " عمى الشريؾ كالتي تنص عمى أف 
كحسابات ككثائؽ غير صحيحة، أيا كانت طبيعتيا مف تمؾ التي يستظير بيا لتحديد أسس الضرائب ك الرسـك المستحقة 

كالسؤاؿ الذم يطرح في ىذه ." 304عمى زبائنيـ، يمكف فضال عف ذلؾ، أف يعاقبكا بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة 
التي تفرض سكل عقكبات رمزية عمى شكؿ غرامات ال )الحالة، ىؿ يمكف لمفاعؿ األصمي أف يستفيد مف حكـ ىذه المادة ؟ 

 مف نفس القانكف، عمال بنصكص قانكف العقكبات 303لمتخمص مف المتابعة عمى أساس المادة  ( دج3.000,00تصؿ حد 
التي تفرض نفس العقكبة عمى الشريؾ في الجريمة، فإذا كاف الجكاب باإليجاب، فيذا يدؿ عمى تضييؽ مف مجاؿ تطبيؽ 

 مف القانكف ذاتو كفي نفس إطار البحث ك الكشؼ عف 407ك تضيؼ المادة .  التي تفرض عقكبات صارمة303المادة 
، عمى المكمفيف بالضريبة الذيف 304 ك303تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف :" الطرؽ التدليسية عمى أنو 

لتطبيؽ . تممصكا أك حاكلكا التممص بطرؽ تدليسية مف الدفع التاـ أك الجزئي لمضرائب أك الرسـك الكاقعة عمى ذمتيـ
طرقا تدليسية قياـ المكمؼ بالضريبة بتنظيـ إعساره أك كضع عراقيؿ مف األحكاـ السابقة، تعتبر، عمى كجو الخصكص، 

كىنا نالحظ أيضا، التضييؽ الذم طرأ " .خالؿ المجكء إلى طرؽ أخرل، تحكؿ دكف تحصيؿ أية ضريبة أك رسـ مديف بو
، كلمقاضي كفي 303 عكضا عف المادة 304، بترؾ المجاؿ مفتكح لممخالؼ بالتمسؾ بتطبيؽ المادة 303عمى نص المادة 

. كؿ األحكاؿ سمطة تقديرية في تطبيؽ األحكاـ التي يراىا مناسبة



انفظم األول                       نجىء انقاضً إنى انتشرٌعاخ انىطىٍح نتقدٌر انعىاطر انمكىوح نجرٌمح انغش انجثائً اندونً  

 

 59 

 2003غير أف ىذا الكصؼ لمطرؽ التدليسية تـ حذفو بمكجب قانكف المالية لسنة 
 ال تحتكم سكل عمى الشؽ الخاص بالعقاب، رغـ ذلؾ يمكف إستنباط 303كأصبحت المادة 

ف  بعض الطرؽ التدليسية مف المكاد األخرل المنصكص عمييا في نفس القانكف، حتى كا 
.  407 ك المادة 2 فقرة 306كانت تثير جدؿ حكؿ تطبيقيا مثؿ ما جأت بو المادة 

أ فمـ يطرأ عمييا تعديؿ حيث أبقت عمى نفس الطرؽ .ر.ر. مف ؽ118أما المادة 
: التدليسية

ػ إخفاء أك محاكلة إخفاء مبالغ أك منتكجات التي يطبؽ عمييا الرسـ عمى القيمة المضافة ك 
. خصكصا المبيعات بدكف فكاتير

ػ تقديـ فكاتير مزكرة أك غير صحيحة تدعيما لطمبات ترمي إلى الحصكؿ إما عمى تخفيض 
ما عمى االستفادة مف  الضرائب أك الرسـك أك تخفيضيا أك اإلعفاء منيا أك استرجاعيا كا 

. المزايا الجبائية المقررة لبعض الفئات مف المكمفيف بالضريبة
ػ كؿ عمؿ أك سمكؾ بيدؼ تجنب أك تأخير تسجيؿ كميا أك جزئيا مبالغ رسـك عمى رقـ 

. األعماؿ حسب التصريحات
كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المادة لـ تذكر كؿ الحاالت بالتالي تركت لإلدارة تقدير  

.  1طبيعة كؿ مناكرة لكؿ عمؿ لـ يذكر صراحة
ـ فنصت عمى ستة حاالت سبؽ التطرؽ إلييا .غ.ض. مف قانكف ؽ533أما المادة 

.  في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ
معاينة جريمة الغش الجبائي الدولي : ثانيا

تنطمؽ المتابعة الجبائية بمعاينة الجريمة كالتي تتمثؿ في البحث عف الغش كاإلحتياؿ  
كالتدليس أم كافة األفعاؿ التي قاـ بيا الجاني اليدؼ منيا التممص مف كؿ كعاء الضريبة 
أك جزء منو أك الرسـك الجبائية، سكاء كاف الفاعؿ شخصا طبيعيا أك شخصا معنكيا، كسكاء 

. كاف الفاعؿ أيضا كطنيا أك أجنبيا مقيما، أك كاف فاعال أصميا أك شريكا

                                                

انغش انضرٌثً  " عدد خاص ،مجلة المحكمة العليا، "انغش وانتهرب انضرٌثً وانعقىتاخ انمقررج"، (كمال)فىٍش - 1

 .12 و04 ، انظفحح2007 وىفمثر 14 و13، انجزائر "وانتهرٌة انجمركً
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سمطة تقدير الركف  ثـ إلى (1)لذا سنتعرض إلى سمطة البحث عف الغش الضريبي 
(. 2)المادم لمجريمة 

 ـ سمطة البحث عن الغش الضريبي 1
جراءات التحقيؽ  تعد الرقابة المادية ككذا مراقبة تصريحات المكمفيف بالضريبة كا 

جراء معاينة عف طريؽ الترخيص مف رئيس المحكمة، أك  المحاسبي، كالتحقيؽ المعمؽ، كا 
قاضي يفكض لذلؾ، كالتي تناكلتو القكانيف الجبائية بصفة عامة ككذا قانكف اإلجراءات 

الجبائية بصفة خاصة، مف صالحيات إدارة الضرائب كالممثمة بكاسطة أعكانيا المؤىميف 
. قانكنا

فعند التعرض إلى األشخاص المؤىميف قانكنا لمعاينة الجرائـ الجبائية، فإف القكانيف 
الجبائية اتسمت بعدـ اإلنسجاـ في تحديد األشخاص الذيف يمكنيـ القياـ بذلؾ ككنيا تختمؼ 
مف نص إلى أخر، كحتى بعد إستحداث قانكف اإلجراءات الجبائية فإنو لـ يفصؿ في ىذه 

ف حدد بعض المكظفيف مف رتب معينة لمقياـ  القضية بدقة بؿ ترؾ األمر كما كاف سابقا، كا 
أعكاف اإلدارة "بمعاينة في بعض الحاالت دكف باقي المكظفيف، ككذلؾ إستعمالو لعبارة 

دكف أف تككف ىناؾ أية إشارة لضباط الشرطة " أعكاف اإلدارة المالية"كتارة عبارة " الجبائية
 التي أشارت إلى أعكاف الجمارؾ كضباط 504ـ في مادتو .غ.ض.القضائية ما عدا ؽ
. الشرطة القضائية

كبالتالي ىؿ يجكز لضباط الشرطة القضائية إثبات الغش الضريبي في باقي القكانيف 
عمى غرار ما ىك معمكؿ بو في كافة الجرائـ أـ أف اإلثبات كالمعاينة تبقى حكرا عمى أعكاف 
اإلدارة الجبائية كالمالية فقط كمف ثمة ال يجكز لضباط كأعكاف الشرطة القضائية إثبات ىذا 

. النكع مف الجرائـ
فمف جية يجكز اإلثبات إذا إنطمقنا مف قاعدة أف الشرطة القضائية صاحبة 

اإلختصاص العاـ في إثبات الجرائـ كليا صالحية البحث كجمع اإلستدالالت في كؿ الجرائـ 
فيمكف القكؿ أنيا مختصة دكف جداؿ لكف في حقيقة األمر، إذا . 1ما لـ تستبعد بنص صريح

                                                

  في ىذا الصدد، يجب التمييز بيف التحريات المنجزة بمناسبة قضايا القانكف العاـ كالجرائـ التي تمس باألشخاص،-  1
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نظرنا إلى طبيعة الجريمة كىي جريمة مالية، فإنيا ال تتطمب معيانة مادية كما ىك الحاؿ في 
جرائـ القانكف العاـ، ككذلؾ ك نظرا لخصكصية ىذا النكع مف الجرائـ التي تيتـ بالدرجة 

األكلى بالكعاء الضريبي، ككذلؾ الطابع التقني الذم تختص بو اإلدارة الجبائية دكف سكاىا، 
لكجكد عالقة بيف المكمؼ بالضريبة ك إدارة الجباية مف خالؿ كجكد تصريحات كاكتتابات بيف 
اإلدارة كالمساىـ، بالتالي يستحيؿ عمى رجاؿ الضبطية القضائية اإلطالع عمى ىذه الكثائؽ 

كطرؽ التحرم التي قد . تحت غطاء اإللتزاـ بالسر الميني ما لـ تمكنيا منيا اإلدارة الجبائية
: تتخذىا إدارة الضرائب يمكف حصرىا في النقاط التالية

. أ ػ  البحث عف الغش عف طريؽ الرقابة
. ب ػ البحث عف الغش عف طريؽ إجراء تحقيؽ محاسبي

 فقرة أكلى مف قانكف 21ج ػ البحث عف الغش عف طريؽ التحقيؽ المعمؽ، المادة 
اإلجراءات الجبائية تنص أنو يمكف ألعكاف اإلدارة الجبائية أف يشرعكا في التحقيؽ المعمؽ 

كفي ىذا . في الكضعية الجبائية الشاممة لألشخاص الطبيعييف بالنسبة لمضريبة عمى الدخؿ
التحقيؽ يتأكد األعكاف المحققكف مف االنسجاـ الحاصؿ بيف المداخيؿ المصرح بيا مف جية، 
كالذمة المالية كالحالة المالية كالعناصر المككنة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي مف جية 

.   مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة6أخرل، كىذا حسب مفيـك المادة 
 مف 22د ػ البحث عف الغش عف طريؽ التحقيقات كالمعاينات لألماكف، فتنص المادة 

قانكف اإلجراءات الجبائية فيما يخص مادة الضرائب غير المباشرة، عمى أنو يجكز ألعكاف 
اإلدارة الجبائية القياـ بكؿ التحقيقات كالمعاينات التي تبدك ليـ ضركرية في المحالت المينية 

.  لممكمفيف بالضريبة
 أما فيما يخص الضرائب المباشرة كالرسـك عمى رقـ األعماؿ كحسب ما ىك 

 مف قانكف اإلجراءات الجبائية فمف أجؿ ممارسة حقيا في 34منصكص عميو في المادة 

                                                                                                                                                   

 مف قانكف 17كالتحريات التي تنجزىا الضبطية القضائية، بمناسبة تنفيذ إنابة قضائية حسب ما ىك منصكص في المادة 
اإلجراءات الجزائية، كفي ىذا اإلطار أيضا، ىيئة الشرطة القضائية تحكم صفكفيا فرؽ متخصصة في الجرائـ اإلقتصادية، 
ضاءة العدالة  بالتالي دكر المحاضر المنجزة مف طرؼ الشرطة مف الجانب العممي قد تككف ليا أىمية مف أجؿ إظيار كا 

 . بممبسات قضية كالمتعمقة أيضا بالغش الجبائي الدكلي
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الرقابة كعندما تكجد قرائف تدؿ عمى ممارسات تدليسية، يمكف اإلدارة الجبائية أف ترخص 
 أدناه، ألعكانيا الذيف ليـ عمى األقؿ رتبة مفتش 35ضمف الشركط المبينة في المادة 

كالمؤىميف قانكنا، القياـ بإجراءات المعاينة في كؿ المحالت قصد البحث كالحصكؿ كحجز 
كؿ المستنادات كالكثائؽ كالدعائـ أك العناصر المادية التي مف شأنيا أف تبرز التصرفات 

. اليادفة إلى التممص مف تحديد الكعاء كدفع الضريبة
. 1ق ػ البحث عف الغش عف طريؽ الترخيص مف رئيس المحكمة

ففيما يخص الضرائب المباشرة كالرسـك عمى رقـ األعماؿ ال يمكف إجراء المعاينة إال 
بترخيص مف رئيس المحكمة المختصة إقميميا أك قاض يفكضو ىذا األخير، كيجب ذكر في 
متف الطمب العناصر الفعمية كالقانكنية التي يفترض منيا كجكد ممارسات تدليسية، كالتي يتـ 

 36/3ج، كتطبيقا لممادة .إ. مف ؽ35البحث عف الدليؿ عنيا، ىذا حسب ما جأت بو المادة 
إحتراما كحماية لمحريات الفردية كما جأت بو المكاثيؽ ؼ. مف ذات القانكف فيما يخص التبميغ

مكظفي إدارة الضرائب اإلتياف  الدكلية، كحفاظا عمى أسرار اإلنتاج كالتسيير، يمـز القانكف
بترخيص أك أمر مف رئيس المحكمة المختص إقميميا مف أجؿ إجراء تفتيشات أك معاينات 

 .داخؿ الكرشات كالمكاتب كالمستكداعات
ك ػ البحث عف الغش الضريبي مف خالؿ تصفح الكثائؽ كالمعمكمات، تنص المادة 

ج، أنو يمكف أعكاف اإلدارة الجبائية إجراء تحقيؽ في محاسبة المكمفيف .إ. مف ؽ20
جراء كؿ التحريات الضركرية لتأسيس كعاء الضريبة كمراقبتيا . 2بالضريبة كا 

 ففيما يخص معاينة كمتابعة المخالفات في مادة الرسـ عمى القيمة المضافة مثال، 
يمكف أف تثبت المخالفات لألحكاـ المتعمقة بالرسـ عمى القيمة المضافة بكؿ كسائؿ اإلثبات 

 أك أعكاف 3التابعة لمقانكف العاـ، أك تعايف بكاسطة محاضر يعدىا ضباط الشرطة القضائية
إدارات الضرائب المختمفة، ك الضرائب المباشرة كالتسجيؿ كمصالح الجمارؾ، أك قمع الغش 

                                                

.148.، المرجع السابؽ، ص(عمار)معاشك -  1 
145 ك 112. ، المرجع السابؽ، ص ص(فارس)السبتي -  2  
، المجمة النقدية لمقانكف ك العمـكخصوصيات إجراءات الدعوى الجزائية في مجال الغش الضريبيمعاشك عمار، -  3 

.22. ص، 2009 سنة 2    السياسية، جامعة مكلكد معمرم كمية الحقكؽ تيزم كزك العدد    
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تالحؽ المخالفات كيحكـ فييا طبقا لمقكاعد الخاصة بكؿ كاحدة مف . كالمخالفات اإلقتصادية
أ، ك كذا .ر.ر. مف ؽ112اإلدارة المكمفة بتحصيؿ ىذا الرسـ حسب ما جأت بو المادة 

. ج.إ. مف ؽ33المادة 
ففيما يخص عمميات التجارة الدكلية، تثبت المخالفات لألحكاـ المتعمقة بالرسـ عمى 

القيمة المضافة، عند اإلستيراد كالتصدير، بكؿ طرؽ اإلثبات الكاردة في القانكف العاـ، أك يتـ 
معاينتيا بكاسطة محاضر يحررىا ضباط الشرطة القضائية أك أعكاف إدارات الجمارؾ، أك 

الضرائب المختمفة، أك الضرائب المباشرة، أك التسجيؿ، أك قمع الغش كالمخالفات 
.  مف نفس القانكف149كذلؾ حسب ما جأت بو المادة . اإلقتصادية

 ـ سمطة تقدير الركن المادي لمجريمة 2
لما كاف الحاؿ أف إدارة الضرائب تنفرد بصالحية مباشرة المتابعة بعد رفع الشككل 
أماـ النيابة المختصة إقميميا، تككف بيذه الكيفية الييئة المخكؿ ليا صالحية تقدير الركف 
المادم كالذم مف خاللو تنجز المحاضر الالزمة لتبياف شكؿ الفعؿ اإلجرامي ككذا المادة 

. المتابع بيا
كيقصد بالمحاضر الضريبية األكراؽ التي يحررىا أعكاف اإلدارة المالية بصفة عامة 
كالمؤىميف لذلؾ إلثبات ما يتكصمكف إليو مف جرائـ ضريبية كظركفيا كأدلتيا كمرتكبييا كقد 

. كصفت ىذه المحاضر بأنيا شيادة صامتة مثبتة في كرقة
إف ما تتميز بو المنازعات الضريبية مقارنة بالمنازعات األخرل بكجو عاـ، ىك إضفاء 

، 1المشرع القكة الثبكتية عمى المحاضر التي تحررىا اإلدارة الضريبية كالمالية بصفة عامة
 المحاضر المنجزة مف طرؼ إدارة الجمارؾ التي ىي منظمة بنفس الكيفية، مثميا في ذلؾ

                                                

1-  YACEF ( Belkacem Arab), «  La Fraude Fiscale », Revue de la Cour Suprême, Numéro 

Spécial FRAUDE FISCALE ET LA CONTREBANDE, 13 et 14 Novembre 2007, p. 9 - 11. 
 & GUERRI (Rachid), «  Le contentieux de la fraude fiscale : Aspects pratiques »,  Revue de 

la Cour Suprême, Numéro Spécial FRAUDE FISCALE ET LA CONTREBANDE, 13 et 14 

Novembre 2007, p. 36. 

« La charge de la preuve des infractions relevées à l’encontre des contribuables incombent à 

l’administration à qui appartient d’établir la matérialité du délit ainsi que la responsabilité 

personnelle du contrevenant. Dés lors que c’est elle qui dépose plainte,  cette preuve peut 

résulter de présomptions graves précises et concordantes, le juge du fond apprécie 

souverainement la valeur des éléments produits par l’inculpation et il incombe au prévenu 

d’apporter les justifications à l’encontre des présomptions invoquées par l’administration ». 
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كالتي ىي ذات حجية ال يمكف إثبات عكسيا، كال يمكف إستبعادىا إال بالطعف بالتزكير 
. بمكجب دعكل تزكير فرعية

صالحية إنجاز المحاضر لتككف حجة عمى مرتكب الجريمة كىي منظمة بمكجب 
. ـ.غ.ض. كما يمييا مف ؽ505ج كالمادة .إ. كما يمييا مف ؽ185 ك78المكاد 

كعميو تمعب المحاضر المحررة في مادة الضريبة دكرا بارزا في إثبات الجرائـ 
الضريبية فيي أساس المتابعة، ألنو ال يمكف تقديـ شككل ما لـ يكف ىناؾ إثبات لمجريمة 
بمكجب محاضر مدعمة بالكثائؽ، ألف تحريؾ الشككل منكط باإلدارة الضريبية دكف سكاىا 

 الذم يشترط عرض القضية 2012كتككف مف طرؼ مديرىا أنظر التعديؿ قانكف المالية 
. عمى المجنة الجيكية التابعة لمصالح الضرائب بالكالية

 تـ 1977كبنفس الكيفية تقريبا ككما ىك منظـ في القانكف الفرنسي المستحدث سنة 
كضع حد إلنفراد مصالح كزارة المالية في سمطتيا التقديرية في المجؤ إلى القضاء الجزائي 

 مف كتاب اإلجراءات الجبائية الفرنسي، L. 228مف أجؿ متابعة المخالؼ، فحسب المادة 
كتحت طائمة عدـ قبكؿ الشككل التي تسعى مف أجؿ تطبيؽ العقكبات الجزائية في مكاد 
الضرائب المباشرة، الرسـ عمى القيمة المضافة كباقي الرسـك عمى رقـ األعماؿ، حقكؽ 
التسجيؿ، الرسـ عمى الشير العقارم كحقكؽ الطابع، يستمـز قبؿ إيداع الشككل إستشارة 

 إلبداء الرأم «Commission des infractions fiscales»" لجنة المخالفات الجبائية"
، ىذه الشككل ال تحاؿ مباشرة لممحاكمة كلكف تعرض عمى النيابة كيتـ سرد فييا مجمؿ 1فييا

الكقائع التي تمت معاينتيا، كتعكد السمطة لمنيابة العامة في تقدير مآليا، خصكصا إذا 
إستمزمت القضية إجراء تحرم إضافي، كعند إحالة القضية عمى محكمة الجنح في حدكد 
الجنح المحددة في الشككل ضد المديف بالضريبة أك الشخص المعنكم الممثؿ مف طرؼ 
ككيمو، ىذا ال يمنع ممثؿ النيابة مف متابعة أم شخص آخر لـ يكف محؿ الشككل بصفتو 

شريؾ أك فاعؿ أصمي، بالتالي كحسب التنظيـ السابؽ الذكر فإدارة الضرائب في فرنسا مقيدة 
، كليس ليا صالحية تحريؾ الدعكل العمكمية كأكثر مف ذلؾ "لجنة المخالفات الجبائية" برأم 

                                                

1 - GROSCLAUDE (Jaques) & MARCHESSOU (Philippe), Op.cit, p. 238.  
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 في مكضكع المتابعة الشيء الذم motivation 1رأم المجنة يأتي خالي مف كؿ تسبيب
يترؾ مجاال كاسعا لمقاضي في تقدير الكقائع لمقكؿ إف كانت تتكفر فييا عناصر الجريمة أـ 

. ال تتكفر ىذه العناصر في الكقائع المعركضة عمى القاضي
كتقع ىذه المحاضر تحت طائمة البطالف إذا ما لـ تحتـر بعض اإلجراءات الشكمية       

كالمكضكعية قبؿ كأثناء كبعد تحريرىا مف طرؼ األعكاف المرخص ليـ قانكنا مف أجؿ 
إنجازىا، في ىذا الصدد تظير سمطة القاضي الذم تعرض عميو قضية كالمدعمة بمحاضر 

التي تشكبيا عيكب، فقد يستبعدىا كقد يستدؿ بيا إذا كانت منجزة مف طرؼ عكف كاحد 
.  كاألمر نفسو مع القاضي الجزائرم. 2يستأىؿ مف خالليا الشؾ، لتصبح ذات حجية نسبية

الفرع الثاني 
 سمطة القاضي المنفردة في تقدير الركن المادي

الشكؿ الذم قد تتخذه جريمة الغش الجبائي بالتالي الركف المادم  باإلطالع عمى
لمجريمة، تتجمى لنا الطبيعة المعقدة لو، فالغش قد يتخذ أشكاؿ متعددة كمختمفة يصعب 

سمطات القاضي الجزائي . حصرىا، كتتطمب زيادة عمى ذلؾ الدقة في معاينتيا كلمكشؼ عنيا
كاسعة، يظير ذلؾ مف حيث تكريس صالحية القاضي الجزائي في تفسير القانكف ككذا في 

3ما منحو القانكف
مف سمطة تقديرية كاسعة النطاؽ، تظير مف حيث تقدير 4لقاضي الحكـ 

فالقاضي يشارؾ في التحرم مف أجؿ البحث عف . الدالئؿ المقدمة عند اإلطالع عمى الممؼ
الدليؿ، فتختمؼ التقنيات المستعممة مف طرؼ القاضي لمكصكؿ إلى اإلقتناع حسب األنظمة 

 ك romano-germaniqueالقضائية المكجكدة في العالـ سكاء النظاـ الركماني الجرماني 
5نظاـ الكماف لك 

common law بسبب كثرة التقنيات المستعممة مف طرؼ مخالفي ،
                                                

1 -De surcroît l’absence de motivation des avis de la commission préserve au mieux la liberté 

d’appréciation des magistrats correctionnels, la commission des infractions fiscales n’étant 

pas un organe juridictionnel mais une instance consultative destinée a donner un avis sur 

l’opportunité des poursuites, dans l’avis qu’elle rend n’a pas à préciser les délits reprochés et 

la date de leur commission. Les juges ne sont pas tenus par la présentation contenue dans 

l’avis de la commission des infractions fiscales.  

2- WILFRIED (Jeandidier), Op.cit, pp. 241 et 242.  

3- PRADEL (Jean), «Droit Pénal comparé », éditions, DALLOZ, Paris, 1995,  pp. 94 et 95. 

4 - Idem, pp. 471 à 475.  

5 - PRADEL (Jean), Op.cit, p. 391.  
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القانكف الذيف يتمتعكف بذكاء خصب مف أجؿ التممص أك التيرب عف دفع الضريبة، أك إقامة 
كتركيب عمميات غش معقدة، يصعب عمى ىيئات المراقبة كشفيا دكف إستعماؿ طرؽ تحرم 

.  عميقة ككاسعة النطاؽ خصكصا عند كجكد عنصر أجنبي في التركيبة
سنتعرض لتكضيح ذلؾ إلى التقدير حسب أشكاؿ الركف المادم لجريمة الغش 

لى التقدير حسب تقنيات الغش المستعممة (أكال) 1الجبائي ثـ إلى التقدير الحاسـ  (ثانيا) كا 
. (ثالثا)لمقاضي الجزائي 

. التقدير حسب أشكال الركن المادي لجريمة الغش الجبائي: أوال
أشكاؿ الركف المادم حسب ما جأت بو مختمؼ نصكص القكانيف الجبائية عديدة،  
يمكف حصرىا في األشكاؿ البسيطة التي لـ يتـ فييا المجكء إلى التزكير في الكثائؽ 

كىناؾ األشكاؿ المركبة ك التي ال يمكف حصرىا نظرا  (1)المدفكعة أماـ إدارة الضرائب 
لمجكء المخالؼ لشتى أنكاع المناكرات التي ىي في حد ذاتيا مجرمة بمكجب نصكص قانكف 

(. 2)العقكبات
 ـ األشكال البسيطة لمطرق اإلحتيالية المستعممة 1

ثـ إلى إخفاء  (أ)سنتعرض إلى إغفاؿ الخاضع لمضريبة عف التصريح في اآلجاؿ 
 (ج)ثـ إلى تنظيـ اإلعسار كعرقمة التحصيؿ  (ب)المبالغ الخاضعة لمضريبة 

 إغفال الخاضع لمضريبة عن التصريح في اآلجال- أ

كما يعرفيا البعض عمى أف جريمة الغش الجبائي تظير بشكؿ بسيط، عمى إعتبار 
أف الخاضع لمضريبة عكضا أف يدخؿ في متاىة البحث عف الطرؽ أك الكسائؿ لمتخمص مف 
أعباء األداء عمى اإليرادات العامة، يبسط األمكر إلى حد عدـ التصريح بمدخكؿ معيف أك 

. األرباح، ك ينطبؽ عمى حد السكاء بالنسبة لنشاط الفردم أك الشركات
                                                

اإلحالة، مما  قرار بمحتكل إلزامية التقيد سمطة القاضي الجزائي التقديرية، مقيدة إلى حد ما في مكاد الجنايات، بسبب- 1
الشيء الذم يتعارض أكثر مع طبيعة الجريمة التي تتطمب المركنة . يجعمو ال يتجاكز حدكد اإلتياـ كالجـر المنسكب لممتيـ

ـ كىي .ر.ـ.ض. مف ؽ303 ما فعؿ بتعديؿ المادة 2012كالتحقيؽ المعمؽ في جمسة الحكـ، لذا أحسف قانكف المالية لسنة 
المادة المرجعية لكؿ القكانيف الضريبية، بتجنيح كؿ الجرائـ الضريبية، سيحاؿ عمى كؿ نصكص العقاب المنظمة في 

    .أ.ر.ر.ط ، ؽ.ت ، ؽ.ـ ، ؽ.غ.ض.ؽ
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Ainsi que le rappelle la cour de cassation : « l’article 1741 

réprime la simple omission volontaire de faire les déclarations 

requises dans les délais prescrits sans qu’il soit nécessaire que des 
manœuvres frauduleuses aient été réalisées

1
».  

كقد نظـ المشرع الجزائرم ىذا الشكؿ في قانكف الضرائب غير المباشرة في المادة 
 مف قانكف الرسـ عمى رقـ األعماؿ كما تجدر بو اإلشارة، ىك التدقيؽ 118 ك المادة 533

الذم يتصؼ بو المشرع الجزائرم فيما يخص ىذه الحالة، ك لـ يترؾ مجاؿ لإلجتياد 
القضائي عمى خالؼ ما جأت بو قرارات محكمة النقض الفرنسية كالتي تطرقت ليذا 

. المكضكع في العديد مف القضايا
كيعد الركف المادم لمجريمة قائما دكف الحاجة إلى إثبات مف طرؼ اإلدارة، التي 

تتابع،  كجكد دخؿ خاضع لمضريبة يقع عمى المساىـ، ما داـ أنو كاف عميو التصريح في 
فالخاضع لمضريبة ال يمكنو أف يتذرع أماـ إدارة . كؿ األحكاؿ عمى دخؿ ميما كانت قيمتو

 حسب إعتقاده مف  الضرائب أك أماـ القاضي عمى أنو لـ يجف أرباحا، الشيء الذم سيعفيو
إجراء التصريح ك ىذا خطأ، بإعتبار أف القانكف يفرض التصريح أماـ إدارة الضرائب ما داـ 

. أف الخاضع لمضريبة يمارس نشاطا يدخؿ في نطاؽ المجاالت الخاضعة لمضريبة
ػ نفس الشيء بالنسبة لتأجيؿ التصريح كعمكما ما نجده يخص الشركات الصناعية كالتجار 
أيف يستعممكف كسيمة التأخير في التصريح عمى الدخؿ، ليس بنية التممص كميتا مف دفع 

نما بنية اإلستفادة مف الكقت الكافي كذلؾ عمى حساب خزينة الدكلة مف أجؿ أف  الضريبة، كا 
 لمكاجية اإللتزاـ 2يتمكنكا مف اإلستفادة مف كضعية مالية يسيرة عف ما كانكا عمييا

كؿ عمؿ أك طريقة أك سمكؾ :"... كالتي تنص118ففي الفقرة السادسة مف المادة . 3الضريبي
يقتضي ضمنا، إرادة كاضحة لمتممص مف دفع كؿ مبمغ الرسـك عمى رقـ األعماؿ المستحقة 

." أك جزء منيا، أك تأجيؿ دفعيا، كما يتجمى ذلؾ مف التصريحات المكدعة
                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe),Op.cit, p.18. 

2 - «de nombreux industriels ou commerçants, en proie à des difficultés de trésorerie, 

diffèrent souvent le dépôt des déclarations mensuelles ou trimestrielles de leur chiffre 

d’affaires afin de se procurer ainsi, pendant un temps plus ou moins long, au préjudice du 

trésor public, les disponibilités qui leurs sont nécessaires pour assurer leurs échéances » ( 

PUCHEUS, l’application du droit pénal en matière fiscale, 3éme Colloque de la société de 

droit fiscal Aix p. 25)  
3 - TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit. p.19.                                                          
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 في الممتقى الثالث لمجتمع القانكف الجبائي PUCHEUSكىذا تطرؽ إليو المستشار 
  الذم كاف بمكضكع تطبيؽ القانكف الجزائي في المكاد الجبائية،  1980سنة 

ػ ظاىرة عدـ التصريح، القائـ عمى أساس عدـ التسجيؿ كىي الظاىرة المعركفة في الجزائر، 
أم أف إدارة الضرائب ال تحكز عمى أية معمكمة عمى القائـ بالنشاط ك يشتغؿ في الخفاء أك 
كما يعرؼ باإلقتصاد الطفيمي، كالذم أخذ حجـ كبير في الجزائر، أيف تكجد مناطؽ تتمركز 

فييا نشاطات تجارية تختص ببيع السمع، ال تصرح بنشاطاتيا، الشيء الذم ينجر عنو 
خسارة لخزينة الدكلة بمقدار حجـ قيمة السمع المتداكلة كالسيكلة المالية التي تتنقؿ دكف أف 

 118تككف لمدكلة أية رقابة عمييا، كىي الحالة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 
أك كما جأت بو . مف قانكف الرسـك عمى رقـ األعماؿ كالتي تخص عمميات البيع بدكف فاتكرة

 الفقرة األكلى مف قانكف الضرائب غير المباشرة كالتي تخص إخفاء منتكجات 533المادة 
.   تطبؽ عمييا الضرائب

ب ـ إخفاء المبالغ الخاضعة لمضريبة  
قبؿ التطرؽ إلى نقطة إخفاء المبالغ الخاضعة لمضريبة يجب التمييز بيف القيـ 
الخاضعة لمضريبة ك القيـ التي تشكؿ كعاء الضريبة، فالمساىـ الخاضع لنظاـ التقدير 

الجزافي، الذم تختص فيو إدارة الضرائب بتقدير كعاء الضريبة حسب المعمكمات المقدمة 
مف طرؼ الخاضع لمضريبة، مف حيث مقدار الدخؿ الخاـ المصرح بو أم القيـ الخاضعة 

. لمضريبة
كبالتالي اإلخفاء العمدم لبعض المؤشرات التي تعطي صكرة عمى المستكل المعيشي 
لمخاضع لمضريبة كىذا تخفيض التقدير الجزافي إلدارة الضرائب لكعاء الضريبة يشكؿ جريمة 

 مف 533اإلخفاء العمدم لمقيـ الخاضعة لمضريبة ك يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ المكاد 
. أ.ر.ر. مف ؽ118ـ ك .غ.ض.ؽ

ىذا المبدأ ال ينطبؽ فقط عمى التقدير الجزافي فمو تطبيؽ عاـ إذ ينطبؽ حتى عمى 
، فحسب ما تكصؿ إليو réelالخاضعيف لمضريبة الكاقعيف تحت نظاـ التقدير الحقيقي 

مجمس النقض الفرنسي بتأكيد تطبيؽ ىذا المبدأ عمى أف مجرد المعاينة المنجزة مف طرؼ 
إدارة الضرائب تكفي لمقكؿ عمى أف المشتكى منو قد قاـ بإخفاء جزء مف مداخميو بمقدار 
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يتجاكز الحد المتسامح عميو قانكنا، دكف أخذ بعيف اإلعتبار عمى ككف التصريح الكاذب ال 
يدخؿ في نطاؽ تقدير كعاء الضريبة، كالذم ال يدخؿ في ضمف نطاؽ إختصاص القاضي 

الجزائي الذم ليس لو الفصؿ حكؿ قيمة الكعاء الذم يختص بتحديدىا إما إدارة الضرائب أك 
"   قاضي الضريبة في فرنسا. "قاضي اإلدارم في الجزائر

القضاء الفرنسي قد ذىب أبعد مف ذلؾ، كصرح بعدـ جدكل النعي عمى ككف النشاط 
الناتج لمربح مثؿ التنازؿ عمى براءة اإلختراع يدخؿ في نطاؽ األرباح عمى رقـ األعماؿ 

رغـ ككف التأكد حكؿ )بصفة عامة كليس في نطاؽ المداخيؿ الذم يفرض التصريح بيا 
مكضكع خضكع ىذا التنازؿ إلى إلزامية التصريح بو غير كاضح مف حيث مكقؼ إدارة 

، فبيذه الصفة يعتبر عدـ التصريح بو بمثابة قياـ العنصر (الضرائب ككذا القضاء اإلدارم
. المادم لمجريمة عف طريؽ إخفاء قيـ خاضعة لمضريبة رغـ كؿ ذلؾ

إخفاء أك محاكلة إخفاء مف قبؿ أم شخص، :"... تنص118الفقرة األكلى مف المادة 
لممبالغ أك الحكاصؿ التي ينطبؽ عمييا الرسـ عمى القيمة المضافة الذم ىك مديف بيا ك ال 

." سيما منيا عمميات البيع بدكف فاتكرة
اإلغفاؿ عف التصريح بمداخيؿ المنقكالت :" الفقرة الرابعة مف نفس المادة ك التي تنص

".  أك رقـ األعماؿ أك التصريح الناقص بيما، عف قصد
اإلخفاء ك محاكلة :"... ك التي جأت بالكيفية األتية533ككذا الفقرة األكلى مف المادة 

اإلخفاء مف قبؿ أم شخص لمبالغ أك منتكجات تطبؽ عمييا الضرائب أك الرسـك التي ىي 
". مفركضة عميو

 تنظيم اإلعسار وعرقمة التحصيل ج ـ
الغاية غير المشركعة التي يسعى إلييا الخاضع لمضريبة في الحالة ىذه ليس مجرد 
نما التيرب تماما مف دفعيا، كىنا تصبح الجريمة قائمة كتباشر  التممص مف دفع الضريبة كا 
المتابعة الجزائية بطمب مف المديرية العامة لمضرائب كمحاسبي الخزينة الذيف سيجدكف ال 

محالة صعكبات في تحصيؿ كالتنقيذ عمى أمكاؿ المديف نظرا لممناكرات كالتصرفات القانكنية 
مثؿ بيع أك نقؿ األمالؾ إلى أفراد عائمتو، لمتيرب مف حجز أمالكو، كمثاؿ عف ذلؾ قياـ 

  أيف اإلبف كالزكجة ىما الكحيديف الذيف يممكاف de façadeالمتيـ ببيع عمارة لشركة كىمية 
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جميع حصص الشركة تـ نقميا بقيمة زىيدة كقاـ المتيـ بالتنازؿ أيضا لصالح إبنو عمى قطعة 
.  أرضية بشرط أف يحتفظ ىك بحؽ اإلنتفاع

كما يمكف ذكر قضية، أيف تمت متابعة مختص في الجباية الذم إستطاع الحصكؿ 
كقاـ بتنظيـ " سكيسرا"عمى تخفيضات لصالح شركات في ظركؼ مشبكىة كالذم فر إلى 

إعساره مف ىناؾ مع العمـ أف مركز نشاطو متكاجد في فرنسا، فبمساعدة كاتبتو الخاصة قاـ 
بتحكيؿ الرأسماؿ اإلجتماعي لمشركة الذم ىك منشؤىا بمساعدة كسيط إلى البمد الذم فر 
إليو، تمت متابعة الكاتبة عمى أساس المشاركة نظرا لعمميا بالكضعية المالية لممتيـ إزاء 

.   1الخزينة العامة
ففي حالة عدـ دخكؿ األفعاؿ المنسكبة لممتيـ في الحاالت المنصكص عمييا سابقا، 
أك في حالة ما إذا صعب تكييؼ الكقائع مف طرؼ الجية التي تتابع أك مف طرؼ القاضي 

 407الجزائي الذم ينظر في القضية، فتكييؼ األفعاؿ حسب نص الفقرة الثانية مف المادة 
لتطبيؽ األحكاـ السابقة، تعتبر، عمى كجو "...ـ التي تنص عمى أنو .ر.ـ.ض.مف ؽ

الخصكص، طرقا تدليسية قياـ المكمؼ بالضريبة بتنظيـ إعساره أك كضع عراقيؿ مف خالؿ 
." المجكء إلى طرؽ أخرل، تحكؿ دكف تحصيؿ أم ضريبة أك رسـ مديف بو

ـ، التي تترؾ المجاؿ مفتكح .ر.ـ.ض. مف ؽ407فصياغة الفقرة الثانية مف المادة 
إلدارة الضرائب كعمى حد سكاء بالنسبة لمقاضي الجزائي الذم ينظر في القضية في تقدير 

األفعاؿ المنسكبة لممتيـ عمى إعتبارىا عراقيؿ تحكؿ دكف قدرة مصالح الضرائب مف تحصيؿ 
. الضريبة أك الرسـ المديف بو المتيـ، ك بو قياـ الركف المادم لمجريمة

ككمثاؿ عمى ذلؾ، نذكر حالة كجكد خاضع لمضريبة، الذم لو مداخيؿ مف األرباح 
، يقدـ (األكؿ في مقر سكناه كالثاني في مقر تكاجد نشاطو الصناعي)في كاليتيف مختمفتيف 

تصريحا في كؿ كالية، في الكىمة األكلى يتبادر لمذىف أنو شيء طبيعي ككف أف الخاضع 
لمضريبة في كؿ األحكاؿ يصرح بمداخيمو، كلكف ىذا يعتبر مخالؼ لمقانكف لككف أف الخاضع 
لمضريبة قد قدـ تصريح كاذبا لمصالح الضرائب عمى أنو لـ يحتـر في ممفو التأسيسي أف لو 
مداخيؿ في كمتا الكاليتيف عمى حد السكل، الشيء الذم سيفيده بطريقة غير مشركعة بمزيا 

                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit. p.27. 
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جبائية في كمتا الكاليتيف عكضا مف أف تفرض عميو ضريبة عمى مداخيمو ككؿ، كتككف 
  .بالتالي النسبة التي سكؼ تطبؽ عمى مداخيمو أكبر بكثير
ـ كالتي .ر.ـ.ض. مف ؽ533نفس التنظيـ نجده في الفقرة الخامسة مف المادة 

القياـ بأم كسيمة كانت لجعؿ األعكاف المؤىميف إلثبات المخالفات لألحكاـ "...: محتكاىا
". القانكنية أك التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادريف عف تأدية مياميـ

سعي "...: أ كالتي محتكاىا.ر.ر. مف ؽ118بدكرىا كفي الفقرة الخامسة مف المادة 
المكمؼ بالضريبة إلى تنظيـ عجزه عف الكفاء أك الحيمكلة دكف تحصيؿ أم ضريبة أك رسـ 

."  ىك مديف بو، ك ذلؾ بطرؽ أخرل
ت بنفس الكيفية كالتي تنص عمى . مف ؽ119كما جاءت الفقرة الثالثة مف المادة 

كمف أجؿ تطبيؽ الفقرتيف السابقتيف، تعتبر، عمى الخصكص، كمناكرات تدليسية ككف :"...
المكمؼ بالضريبة ينظـ إعساره أك يعمؿ بمناكرات أخرل عمى عرقمة تحصيؿ أم نكع مف 

نفس التدبير نجده مطبؽ بالنسبة لمخالفات قانكف ." الضرائب أك الرسـك التي ىك مديف بيا
كفيما يخص تطبيؽ المقطعيف السابقيف، :"... منو 34الطابع في المقطع الثالث مف المادة 

يعتبر مف األعماؿ التدليسية، قياـ المكمؼ بتدبير إعساره أك جعؿ عكائؽ بكاسطة طرؽ 
."    احتيالية أخرل مف أجؿ تحصيؿ كؿ ضريبة كرسـ ىك مديف بو

. األشكال المركبة التي تحتوي عمى أكثر من وصف واحد لمجريمة -2
في األشكاؿ المركبة التي تحتكم عمى أكثر مف كصؼ كاحد لمجريمة سيستعمؿ 
الخاضع لمضريبة مناكرات مخالفة لمقانكف، مثؿ تقديـ كثائؽ خاطئة أك غير صحيحة 

ستعماليا كحتى عف طريؽ إشراؾ أشخاص مثؿ المحاسب أك الزبكف  كالتزكير في الكثائؽ كا 
 ما سنتعرض إلىفي العممية لمكصكؿ إلى تحقيؽ الغاية غير المشركعة، ك لتكضيح ذلؾ 

 (ب)أ .ر.ر. مف ؽ118نص المادة ثـ إلى  (أ)ـ .ر.ـ.ض. مف ؽ303يحتكيو نص المادة 
 .(ج)ـ .غ.ض. مف ؽ533 نص المادة ثـ إلى

، لـ تنص عمى أية  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثمة303نص المادة - أ
 يبقى مجاؿ مفتكح لتقدير اإلدارة حكؿ 303حالة، ك يفيـ منو أف المخالفات لنص المادة 

 ىذه المادة تذكر في فقرتيا الثانية 407تكفر الطرؽ التدليسية، كما أف بالرجكع إلى المادة 
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تعتبر، عمى كجو :" عمى طرؽ تدليسية كلكف جاءت بكصؼ عاـ حيث تنص عمى أنو
الخصكص، طرقا تدليسية قياـ المكمؼ بالضريبة بتنظيـ إعساره أك كضع عراقيؿ مف خالؿ 

." المجكء إلى طرؽ أخرل، تحكؿ دكف تحصيؿ أية ضريبة أك رسـ مديف بو
: ، فتنص عمى حالتيف منيا من قانون الرسم عمى رقم األعمال118نص المادة - ب

ػ تقديـ فكاتير مزكرة أك غير صحيحة تدعيما لطمبات ترمي إلى الحصكؿ إما عمى  
ما عمى االستفادة  تخفيض الضرائب أك الرسـك أك تخفيضيا أك اإلعفاء منيا أك استرجاعيا كا 

. مف المزايا الجبائية المقررة لبعض الفئات مف المكمفيف بالضريبة
اإلغفاؿ عف قصد لنقؿ أك لمعمؿ عمى نقؿ حسابات أك القياـ بنقؿ أك السعي إلى نقؿ  ػ

حسابات غير صحيحة كىمية في الدفتر اليكمي أك دفتر الجرد المنصكص عمييا في 
كال يطبؽ ىذا الحكـ إال .  مف القانكف التجارم، أك الكثائؽ التي تحؿ محميا10 ك 9المادتيف 

. عمى مخالفات األصكؿ المتعمقة بالسنكات المالية التي أقفمت حساباتيا
  من قانون الضرائب غير المباشرة533نص المادة - ج

 :  تنص ىذه المادة عمى ثالث حاالت كىي
تقديـ األكراؽ المزكرة أك غير الصحيحة كدعـ لمطمبات التي ترمي إلى الحصكؿ إما ػ 

الحصكؿ عمى تخفيؼ الضرائب أك الرسـك أك تخفيضات أك اإلعفاء منيا أك إرجاعيا،   
ما عمى اإلستفادة مف المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات مف المكمفيف بالضريبة .   كا 

إستعماؿ الطكابع المنفصمة أك الطكابع المميزة المزكرة أك التي قد تـ إستعماليا بعد، مف ػ 
أجؿ دفع جميع الضرائب، ككذلؾ البيع أك محاكلة بيع الطكابع المذككرة أك المنتكجات التي 

. تحمؿ تمؾ الطكابع
اإلغفاؿ عف قصد لنقؿ أك العمؿ عمى نقؿ الكتابات غير الصحيحة أك الصكرية في دفتر  ػ 

 مف القانكف التجارم أك 10 ك9اليكمية أك في دفتر الجركد المنصكص عمييا في المادتيف 
كال يطبؽ ىذا التدبير إال بالنسبة لعدـ صحة السنكات المالية . في الكثائؽ التي تقـك مقامو

.  التي اختتمت كتاباتيا
. مالحظة التشابو في كصؼ الطرؽ التدليسية في نصكص مختمؼ القكانيف الجبائية- 
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كنظرا لككف الطرؽ التدليسية بكؿ األشكاؿ المعركضة في مختمؼ القكانيف الجبائية لـ 
تأتي عمى سبيؿ الحصر، كالمشرع الجزائرم ترؾ المجاؿ مفتكحا إلدارة الضرائب في معاينة 

أم مخالفة لمقكانيف الضريبية بانكاعيا ك لمقاضي الجزائي في تقدير أم طريقة لـ يتـ تحديدىا 
.   في القانكف خصكصا مع تقدـ كسائؿ االتصاؿ ككسائؿ الدفع الحديثة مثؿ االنترنت

التقدير حسب تقنيات الغش المستعممة : ثانيا
يتمثؿ الغش الجبائي في سعي المخالؼ إلى التخفيض أك التممص كمية مف دفع 
الضريبة عف األرباح المحققة، أك عمى المادة التي تفرض عمييا الضريبة، كذلؾ بطريقة 

. مخالفة لمقانكف
 (الكىمية)العمميات كالنفقات الصكرية : يمكف جمع تقنيات الغش في فئات معينة، مثؿ

خفاء أك إغفاؿ المداخيؿ (1) ، كالتخفيض (3)، كالزيادة في التكاليؼ القابمة لخصـ (2)، كا 
  .minoration d’accroissement d’actif (4 )1في زيادة األصكؿ

عمميات اإلنفاق الوهمية - 1
، (ب)، كالتحكيالت الكىمية لألمالؾ (أ)سنتطرؽ في ىذه النقطة إلى النفقات الكىمية 

لى المؤسسات الكىمية  . (د)كأخيرا لمتصرؼ المزيؼ  (ج)كا 
  النفقات الوهمية- أ

يخمؽ المخالؼ مف أجؿ تخفيض مف كعاء الضريبة، ك أك التخفيض مف نسبة 
األرباح يخمؽ عمميات صكرية كلخصـ قيمتيا مف األرباح، كيمكف ليذه النفقات أف تأخذ أم 

التصريح بعماؿ، تظير أسمائيـ : شكؿ، الميـ أف تككف قابمة لمخصـ، ك خير مثاؿ عمى ذلؾ
، كقد تككف les emplois fictifsفي السجالت المحاسبية، دكف أف يككف ليـ كجكد حقيقي

تحت مظير مصاريؼ الشراء، بإستعماؿ فكاتير خاطئة أك مزكرة، أك الغش في الرسـ عمى 
، الذم يككف أقؿ شيكعا، نظرا لسيكلة الكشؼ عنو بمراقبة، فإدارة TVAالقيمة المضافة 

الضرائب إذ قد تجرم مراقبة حكؿ مصدر السمعة التي يصرح المخالؼ أنو إشتراىا بمكجب 
. فاتكرة عند الممكؿ إلجراء المقارنة

                                                

1- RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), par SERLOOTEN (Patrick).Op.cit. p. 155.   
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. 1التحويالت الوهمية لألمالك- ب
ك يتخذ شكؿ اإلمتالؾ الكىمي لعقار أك منقكؿ إليياـ إدارة الضرائب أف تمؾ الممكية 

تدخؿ ضمف الذمة المالية لممؤسسة أك الشركة، ىذه الطريقة قد تككف بيف شركتيف مرتبطتيف، 
كؿ كاحدة تابعة لألخرل، تقـك إحداىا بتحكيؿ قيمة مالية أك ممكية عقار أك منقكؿ، مع بقاء 

. الشيء محؿ التحكيؿ فعميا في حيازة المالؾ الحقيقي
: المؤسسات الوهمية- ج

خمؽ المؤسسات الكىمية، بغرض الغش، مف الجرائـ المنظمة كالمركبة كالتي تتطمب 
تحقيقات معمقة كمراقبة مادية في الحسابات كالنشاط التي يكىـ أنو تقـك بو تمؾ المؤسسات، 

تستعمؿ ىذه الطريقة لجعؿ المؤسسة الكىمية تتصرؼ ككسيط، كعمى مستكاىا تتـ كؿ 
العمميات المغشكشة، لذا قد تككف ىذه المؤسسات مسيرة مف طرؼ أشخاص كىمييف، 

. كبأسماء مستعارة تنعدـ فييـ أىمية تسيير المؤسسات كدكف التصريح عمى ذلؾ عند إنشائيا
كنجد الشركات الكىمية تتشكؿ لتسيير القيـ المالية، مف أسيـ ك أصكؿ، كيتـ تحكيؿ 
إلييا كميات ىائمة مف األمكاؿ عمى شكؿ عمميات تجارية حقيقية، كيتـ تحكيميا مف جديدة 

بعد تعديؿ في الفكاتير سكاءا بتخفيض أك الزيادة في قيمة السمع مثال إلى المؤسسة نفسيا أك 
.    شركة تابعة ليا

كالذم يمس أكثر الضرائب التي تفرض عمى نقؿ حقكؽ ممكية : التصرف المزيف- د
المتمثمة في حقكؽ التسجيؿ، مف خالؿ التنازالت المزيفة لمقاعدة التجارية كحقكؽ اإليجار 

 Les apports en société déguisésكالتنازالت المزيفة لألمالؾ بحسب طبيعتيا 

d’immeubles et de fonds de commerceفي الضريبة عمى الدخؿ مف خالؿ  
: ىذه التصرفات يمكف أف تأخذ صكر مختمفة، مثؿ. تزييؼ تكزيع اإلرباح اإلجتماعية

 l’interposition de personnesإنتحاؿ المتبادؿ في ىكية األشخاص - 

 التجارة بإسـ مستعار- 
تسيير الشركات ذات المسؤكلية المحددة - 

                                                

1-  RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), par SERLOOTEN (Patrick).Op.cit, p. 157. 
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 L’interposition des personnesاالنتحاؿ المتبادؿ في ىكية األشخاص الطبيعية- 

physiques  

  L’interposition de sociétésاالنتحاؿ المتبادؿ لتسميات الشركات  - 

: عمميات اإلخفاء أو اإلغفال- 2
ك كذلؾ  (أ)يتمثؿ محتكل اإلغفاؿ في إخفاء التصريح بعمميات خاضعة لمضريبة 

. (ب)اإلغفاؿ في عنصر مف الكعاء 
 .إغفال التصريح بعمميات خاضعة لمضريبة- أ

يستعمؿ المخالؼ طريقة نقؿ الممكية دكف المجكء إلى تسجيؿ ىذا التحكيؿ في 
إدارة . الممكية، كبو يككف المالؾ الحقيقي الجديد في الخفاء كالمالؾ القديـ ىك الظاىر

، التي تسمح ليا بمراجعة العمميات 1الضرائب تعتمد عمى ما يعرؼ بنظرية الممكية الظاىرة
الخفية بفرض الضريبة عمى حقيقتيا كذلؾ اعتمادا عمى القرائف التي تكسسيا عمى كاقعة 

كمف أجؿ الكشؼ عف . 2الحيازة مثال، إال أف حجية ىذه القرائف نسبية يمكف إثبات عكسيا
ذلؾ يمكف إلدارة الضرائب أف تعتمد عمى ما تحكزه مف معمكمات ككثائؽ في الصحؼ 

 .كاألحكاـ القضائية، أك مف خالؿ السجؿ التجارم لمكشؼ عف العمميات الخفية
كما يمكف لممخالؼ أف يمجأ إلى إعفاؿ التصريح بالمداخيؿ بإستعماؿ، كىي طريقة الغش 
األكثر شيكعا، كعمكما المخالؼ يستعمؿ طريقة تغيير المقر لإلفالت مف المراقبة التي 

ف  تمارسيا إدارة الضرائب مف حيف ألخر، كيعيد إنشاء نفس المؤسسة بتسمية مغايرة حتى كا 
. بقي يمارس نفس النشاط في مكاف أخر

كلكف يجب عمى إدارة الضرائب في ىذا النكع مف تقنيات الغش إثبات العنصر 
المادم كالمتمثؿ في اإلغفاؿ ككذا إثبات أف ىذا اإلغفاؿ كاف بنية تحقيؽ مصمحة عػػػف 

.  طريؽ التممص مف دفع الضريبة

                                                

1-  « Cette théorie de la propriété apparente résulte de la tradition plutôt que de la loi, mais 

elle est consacrée par une jurisprudence constante et connaît un certain nombres 

d’application légales » 
2- La rédaction internationale des Editions Francis Lefebvre. Paradis fiscaux et opérations 

internationales. 3ème édition. France. 2002, p. 18. 
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. اإلغفال في عنصر من الوعاء-ب
يتـ اإلغفاؿ في عنصر مف الكعاء بنفس الطريقة التي يتـ بو اإلغفاؿ عف التصريح، 

غير أنو يتميز عنو بأنو جزئي غير كامؿ، كيتمثؿ في عدـ نقؿ جزء تمؾ المبالغ في 
 الغش يتمثؿ في عدـ التصريح بمداخيؿ مف السيكلة أك عف طريؽ الشيكات، ىذه .المحاسبة

المداخيؿ عكضا مف إدخاليا في حسابات المؤسسة يتـ تحكيميا عمى حسابات األقارب أك 
ىذه الطريقة مف الغش قد تشكؿ خطكرة بالنسبة لممخالؼ بإعتبار المؤسسات التي . األصدقاء

تدفع ىذه القيـ قد تصرح بيا في محاسباتيا الشيء الذم قد يشكؿ خمؿ عند مقارنة ما لـ يقـ 
.   بتدكينو المخالؼ كما دكنتو المؤسسة التي دفعت القيمة المالية

:  الزيادات في قيمة النفقات القابمة لمخصم- 3
فالغش عف طريؽ التضخيـ في المصاريؼ القابمة لمخصـ، قد تأخذ ىي األخرل 
صكر مختمفة، فنجدىا أكثر شيكعا في الشؽ الخاص بالمصاريؼ العامة في محاسبة 

. المؤسسة، كتتـ طريقة الغش عف طريؽ التضخيـ في قيمة الفكاتير أك إستعماؿ فكاتير مزكرة
قد يأخذ الغش صكرة أخرل كيمس الشؽ الخاص باإلىتالكات، كيتـ إما عف طريؽ 

التصريح بقيمة أكبر عف ما ىك قانكني لقيمة الشيء القابؿ لإلىتالؾ لمتكصؿ إلى التخفيض 
كما قد يتخذ الغش صكرة أخرل ك . مف أعباء الضريبة ك إما إتخاذ طريقة اإلىتالؾ السريع

كيتـ تحكيميا إلى مقصد أخر غير الغاية  Les Provisions يمس بالشؽ الخاص بالتسبيقات
 ىي طريقة أخرل L’imputation des déficitsالتي تـ خميا مف أجمو، إسناد الخسائر 

.  لمغش كتتمثؿ في إسناد خسائر لممؤسسة كفي حقيقة األمر ىذه الخسائر لـ تتحمميا
  :1تخفيض في تزايد األصول- 4

مف خالؿ تضخيـ في القيمة المحاسبية لألمالؾ المتنازؿ عمييا أك مف خالؿ  
تخفيض مف قيمتيا، بالنسبة لمتضخيـ في القيمة قد تككف تضخيـ تدرجي عمى القيمة كقد 

. يككف تضخيـ في األصؿ عمى الشيء كالبقاء عمى تمؾ القيمة

                                                

1-  SERLOOTEN (Patrick), Op.cit, p. 215. 

« D’autres expressions sont encore plus courantes : gains en capital, plus-value d’actif » 
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أما التخفيض في قيمة التنازؿ فنجدىا شائعة في مكاد الضريبة عمى التسجيؿ غير 
 .أنيا ليس ليا أىمية مف حيث األرباح التي قد يستفيد منيا مف يتخذ ىذه الكسيمة مف الغش

. التقدير الحاسم لمقاضي الجزائي: ثالثا
إف قمع أفعاؿ الغش المرتكبة بمناسبة طمبات التخفيض كالمنصكص عمييا سابقا في 

 مف قانكف المالية لسنة 200 قد ألغيت بمكجب المادة 353قانكف الضرائب المباشرة المادة 
 ك التي تنص عمى 101 كتـ نقؿ أحكاميا إلى قانكف اإلجراءات الجبائية، في المادة 2002

يعاقب عمى التقديـ المتعمد لممستندات المزيفة أك غير الصحيحة لدعـ طمبات غرضيا : " أنو
ما اإلستفادة  ، كا  الحصكؿ، إما عمى تخفيض أك تنزيؿ أك إعفاء أك إرجاع لضرائب أك رسـك

مف مزايا جبائية منصكص عمييا لفائدة بعض الفئات مف المكمفيف بالضريبة، بالعقكبات 
."  مف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة303الجزائية المنصكص عمييا في المادة 

 السالفة الذكر تحتكم 303كىذا يدؿ مف جية عمى أف الصياغة العامة لنص المادة 
معظـ أشكاؿ الغش، كمف جية أخرل ترؾ المجاؿ لمقاضي الجزائي في تقدير ظركؼ ك 

ىذه الخاصية نجدىا تمتاز بيا بعض األنظمة القضائية عف . عناصر قياـ ىذه الجريمة
لمقاضي دكر فعاؿ حتى 1ففي النظاـ القضائي المنتيج مف طرؼ الجزائر،. البعض األخرل

ف عرض الممؼ عمى قضاة مختمفيف  ليس القاضي نفسو الذم يحقؽ في القضية، الذم )كا 
 2، ففي حالة تعييف قاضي تحقيؽ لمتحقيؽ في القضية فإف لو صالحيات كاسعة(يحكـ فييا

 التي تنص عمى 3 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم68كالقانكف يؤكد ذلؾ في المادة 
سمطات قاضي التحقيؽ، عمى أنو يقـك كذلؾ، كفقا لمقانكف بإتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ 

، كتضيؼ 4التي يراىا ضركرية لمكشؼ عف الحقيقية، بالتحرم عف أدلة االتياـ كأدلة النفي

                                                

، ك التحقيؽ(الذم يقـك بو قاضي التحقيؽ)النظاـ الركماني، ك الذم يمتاز بالفصؿ بيف التحقيؽ المسبؽ ك المعمؽ -  1  
. (قاضي الحكـ)    الذم يعتمد عمى عنصر المكاجية في جمسة المحاكمة   

لقاضي التحقيؽ صالحية إتياـ أم شخص تظير مسؤكليتو في األفعاؿ محؿ المتابعة، ك أكامره تبقى تحت مراقبة -  2 
.    قضاة غرفة اإلتياـ   

  3 قانون يتضمف 1966 سنة 1966 يكنيك 8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 155-66األمر رقـ - 
  .2002 المعدؿ ك المتمـ، منشكرات بيرتي، الطبعة الثانية، اإلجراءات الجزائية     
.قاضي التحقيؽ يقـك بسماع أطراؼ القضية ك يحقؽ في أدلة اإلثبات سكاءا كانت في صالح المتيـ أك ضده-  4  
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 فقرة ثالثة أف لقاضي التحقيؽ سمطة إتياـ كؿ شخص ساىـ بصفتو فاعال أك 67المادة 
.  شريكا في الكقائع المحاؿ تحقيقيا إليو

فيسير جمسة المحاكمة بتكجيو  (الجزائي الجزائي في الحالة ىذه)أما قاضي الحكـ 
النقاش حسب ممؼ اإلتياـ ك لو سمطة التحقيؽ النيائي كما لو صالحية سماع أم شاىد يراه 

ضركريا إلظيار الحقيقة، كما لو صالحية ندب خبير أك اإلنتقاؿ إلى األماكف، كما لو 
لكف في بعض التشريعات . صالحية إعادة الممؼ إلى قاضي التحقيؽ إلجراء تحقيؽ تكميمي

األجنبية مثؿ ألمانيا أيف القاضي مخكؿ بصالحيات كاسعة في إظيار الحقيقة لتككف بمثابة 
تدخؿ في ضمف دركس مدارس القضاء في " الحقيقة المادية"حقيقة كاضحة، لذا نجد فكرة 

ألمانيا، أيف القاضي الجزائي قد يتخذ إجراءات في التحقيؽ مف تمقاء نفسو بدكف طمب مف 
.  أية جية

أما في القانكف الجزائرم القاضي لو صالحية إجراء تحقيؽ في الجمسة ك كما تؤكده 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم في الفقرة الثانية منيا، أف دكر القاضي 212المادة 

في تقدير أدلة اإلثبات التي تشكؿ الركف المادم لمجريمة كاسعة مف حيث ال يتقيد فيما ىك 
مدكف في محاضر التحرم أك التحقيؽ اإلبتدائي فال يسكغ لمقاضي، كما جأت بو المادة، أف 

يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات كالتي حصمت المناقشة فييا 
. حضكريا أمامو

القاضي الجزائي سمطة كاممة في تقدير عناصر الجريمة، ىذا كقاعدة، تمتقي سمطة 
القاضي التقديرية بأحكاـ قانكف خاصة، في مثؿ القضايا المتعمقة باألمكاؿ، مثؿ جرائـ 

، يعد مف حكـ المستحيؿ أف  1إختالس أمكاؿ عمكمية كالمنظمة حاليا بقانكف مكافحة الفساد
تعرض عمى القاضي دكف أف تككف خبرة حسابية منجزة مف طرؼ اإلدارة كإجراء سابؽ لرفع 

الشككل كخبرة مستقمة أيف يتـ ندب خبير مختص في المحاسبة مف أجؿ تأكيد كاقعة 
. اإلختالس ك األشياء المختمسة أك قيمتيا مف طرؼ قاضي التحقيؽ المعيف في القضية

                                                

  بعدما كانت منظمةالوقاية من الفساد و مكافحتهب انمتعهق 2006 فٍفري سىح 20 انمؤرخ فً 01-06انقاوىن رقم - 1
 المعدؿ قانون العقوبات المتضف 1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 مف القانكف رقـ 143 إلى 119بمكجب المكاد 

.كالمتمـ  
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كىذا ما يحيمنا عمى إجراء مقارنة بيف قضية تخص إختالس أمكاؿ عمكمية كقضية 
تخص الغش الجبائي، ففي كمتا الحالتيف مف المستحيؿ أف يعرض عمى قاضي الحكـ مثؿ 
ىذا النكع مف الجرائـ دكف أف يككف الممؼ جاىزا مف حيث ثبكت الكاقعة، عمى منكاؿ خبرة 

فيما يخص اإلختالس كعمى منكاؿ محاضر إدارة الضرائب فيما يخص جريمة الغش 
. الجبائي

كتبقى سمطة القاضي الجزائي في الحالة ىذه في تقدير ليس الركف المادم في حد 
ذاتو، كلكف في مدل شرعية المحاضر المقدمة في ممؼ المتابعة مف حيث أيضا قيمتيا في 

. اإلثبات في ككنيا ذات حجية قاطعة أك حجية نسبية يمكف بمكجبيا إثبات العكس
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو يجكز 212فالفقرة األكلى مف المادة 

إثبات الجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ما عدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى 
. غير ذلؾ، كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص

في النظاـ القانكني األنقمك ساكسكني أيف يالحظ غياب قاض التحقيؽ، فقاضي الحكـ 
لو صالحيات كاسعة أكثر في األمر بالتفتيش أك األمر بكضع الياتؼ تحت المراقبة، كلكف 
أثناء الجمسة يبقى مقيدا بما يثيره كيقدمو أطراؼ النزاع مف دالئؿ أك كثائؽ اإلثبات كالرد 

.عمييا، فيبقى القاضي في مركز الحكـ
 فالقاضي في ىذا النظاـ ال يحكز عمى ممؼ التحرم 1

ك لكف يحتكم الممؼ إال عمى الشككل ك المعمكمات الخاصة بيكية المتيـ، ك أثناء المحاكمة 
يتـ عرض ممؼ المتابعة مف جية الطرؼ الشاكي، كالقاضي يطمع عمى الكثائؽ في نفس 

. الكقت الذم يطمع عمييا المتيـ

 المطمب الثاني

تقدير العنصر المعنوي لمجريمة 
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمركف المادم، فالقاضي الجزائي عمكما ما يعتمد عمى ما ىك 

عمى حسب القكاعد العامة المعركفة في القانكف  متعكد العمؿ بو، أم تقدير الركف المعنكم
الخاص، فكؿ مكاد العقاب الخاصة بمختمؼ قكانيف الضرائب لـ تأت كلـ تشير إلى العنصر 
                                                

1-  PRADEL (Jean), Op.cit, p. 392.  
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المعنكم لجريمة الغش الجبائي، عمى خالؼ التشريع الفرنسي الذم نظـ ك نص عمى كجكب 
تكفر العنصر اإلرادم في نص العقاب، غير أنو بالرجكع إلى النصكص التي تكصؼ 

األعماؿ التدليسية، نجد في البعض منيا يشترط عنصر القصد كفي البعض األخر ال يشير 
. إلى عنصر القصد

 لذا ستككف معالجة ىذا المطمب بتعريؼ العنصر المعنكم لجريمة الغش الجبائي 
كأخيرا إلى عمؿ  (الفرع الثاني)، ثـ نتطرؽ إلى مضمكف العنصر المعنكم (الفرع األكؿ)

.   (الفرع الثالث)القاضي الجزائي في تقدير العنصر المعنكم لجريمة الغش الجبائي 

الفرع األول 
 التعريف بالعنصر المعنوي لجريمة الغش الجبائي

، أم عمى 1اعتمد المشرع الجزائرم نفس تقسيـ الجرائـ المعركؼ في القانكف الخاص
لذا سنتطرؽ إلى تعريؼ العنصر . 2أساس التكييؼ الجزائي مف مخالفات، جنح كجنايات

، ثـ إلى الركف المعنكم في تشريع الضرائب الجزائرم (أكال)المعنكم لجريمة الغش الجبائي 
. (ثالثا)، كأخيرا إلى طبيعة الركف المعنكم في جريمة الغش الجبائي (ثانيا)

تعريف العنصر المعنوي لجريمة الغش الجبائي : أوال
تكجيو العمؿ أك الترؾ "، بأنو "أكرتكالف"تعددت تعريفات العنصر المعنكم، حيث عرفو 
إرادة "بأنو " جارسكف"، كما عرفو "إلى إحداث النتيجة الضارة التي تتككف منيا الجريمة

بمخالفة نكاىي القانكف التي "، ك ىك عمـ الجاني أيضا "إرتكاب الجريمة كما حددىا القانكف
العمـ بعناصر الجريمة مع إتجاه اإلرادة إلى "ك يمكف تعريفو بأنو ". يفترض دائما العمـ بيا

اتجاه إرادة الجاني نحك إرتكاب الجريمة مع العمـ بتكفر أركانيا "أك ىك ". تحقيقيا أك قبكليا
ك مف ىذا التعريؼ نستنتج أف القصد الجنائي يقـك عمى فرعيف ىما العمـ بالكاقعة . القانكنية

.   3"اإلجرامية، ك قصد إحداث السمكؾ كالنتيجة
                                                

.59.، المرجع السابؽ، ص(فارس) السبتي - 1  
. مف قانكف العقكبات الجزائرم5 بخصكص تقسيـ الجرائـ، أنظر المادة - 2  

. ص ص2006دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، " الوجيز في القانون الجنائي العام"، (منصكر) رحماني  - 3 
.108 ك107        
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، عمى اعتبار الركف المعنكم 1تتفؽ كؿ التشريعات، حتى في حالة سككت التقنينات
رادة إرتكابو مف أجؿ الكصكؿ إلى  أك التدليس أك النية ىك العمـ بعدـ مشركعية الفعؿ كا 

النتيجة غير المشركعة، فيك اإلدراؾ كالعـز عمى إرتكاب الجريمة، ىذا ما إتخذتو التشريعات 
. األركبية مثؿ سكيسرا التي تشترط كجكد اإلدراؾ كاإلرادة في إرتكاب الفعؿ اإلجرامي
فزيادة . ففي الكثير مف التشريعات يتـ تطبيؽ فكرة العنصر المعنكم بمعناه الكاسع

، كما 2عمى ما ذكر أعاله، يشترط تكفر نية تحقيؽ النتيجة اإلجرامية كذلؾ بصفة شبو مؤكدة
 كالنمساكم كما تكصؿ إليو إجتياد محكمة النقض 3ىك الحاؿ بالنسبة لمتشريع البرتغالي

الفرنسية التي تعتبر نية إرتكاب الفعؿ اإلجرامي مفترض عند المتيـ في بعض الجرائـ، 
. كاعتبرىا كذلؾ المشرع الجزائرم في الجرائـ إصدار الشيؾ بدكف رصيد كالمخالفات الجمركية

الركن المعنوي في تشريع الضرائب الجزائري : ثانيا
 مف قانكف الرسـك عمى رقـ األعماؿ كالتي تعطي لنا بعض 118بالرجكع إلى المادة 

صكر لمطرؽ التدليسية التي قد يستعمميا المخالؼ مقترؼ الجريمة، فإف المشرع نص عمى 
 ك التي  أشار بطريقة صريحة 118 مف المادة 6 ك4، 3ثالث صكر كالمحتكاة في الفقرات 

 لنقؿ أك لمعمؿ عمى نقؿ عف قصداإلغفاؿ - 3: "إلى عنصر القصد أم العنصر المعنكم
حسابات أك القياـ بنقؿ أك السعي إلى نقؿ حسابات غير صحيحة كىمية في الدفتر اليكمي 

الكثائؽ التي   مف القانكف التجارم، أك10 ك9أك دفتر الجرد المنصكص عمييا في المادتيف 
كال يطبؽ ىذا الحكـ إال عمى مخالفات األصكؿ المتعمقة بالسنكات المالية التي . تحؿ محميا

اإلغفاؿ عف التصريح بمداخيؿ المنقكالت أك رقـ األعماؿ أك التصريح   -4 .أقفمت حساباتيا
يقتضي ضمنا، إرادة كاضحة كؿ عمؿ أك طريقة أك سمكؾ   -6. قصدالناقص بيما، عف 

 مف دفع كؿ مبمغ الرسـك عمى رقـ األعماؿ المستحقة أك جزء منيا، أك تأجيؿ لمتممص
. دفعيا، كما يتجمى ذلؾ مف التصريحات المكدعة

                                                

  1 أغمب التشريعات تتسـ بالصمت في تعريؼ الركف المعنكم لمجريمة، -
2 - PRADEL (Jean), Op.cit, pp. 253 et 254. 

: مه قاوىن انعقىتاخ انثرتغان2ً فقرج 14فتىض انمادج -  3  

 « Qu’agit aussi avec dol celui qui se figure la réalisation d’un acte remplissant un type de 

crime comme une conséquence nécessaire de sa conduite ».  
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: "  مف قانكف الضرائب غير المباشرة عمى أنو533 مف المادة 4كتنص الفقرة 
 لنقؿ أك العمؿ عمى نقؿ الكتابات غير الصحيحة أك الصكرية في دفتر قصداإلغفاؿ عف 

 مف قانكف التجارم أك 10 ك 09اليكمية أك في دفتر الجركد المنصكص عمييا في المادتيف 
كال يطبؽ ىذا التدبير إال بالنسبة لعدـ صحة السنكات المالية . في الكثائؽ التي تقـك مقامو

، ك التي يعبر (2)كالقصد الخاص (1)، كالفقو يميز بيف القصد العاـ"التي اختتمت كتاباتيا
عنيا كذلؾ بصكر القصد الجنائي ك الذم يختمؼ عف عناصر القصد الجنائي كالذم يحتكم 

. 1(العمـ ك اإلرادة)عمى عنصريف حسب قانكف العقكبات الجزائرم 
 ـ القصد العام 1

إف القصد العاـ ىك القصد الجنائي القائـ عمى العمـ ك اإلرادة كىك ما سبؽ الحديث 
عنو كيتحقؽ إتجاه بإرادة الجاني إلى إقتراؼ الركف المادم لمجريمة مع العمـ بو، كبالعناصر 

التي يتطمبيا القانكف، كىذا القصد يككف في جميع الجرائـ العمدية، كىك الذم يميزىا عف 
الجرائـ الخطإية، كالقصد العاـ في السرقة ىك اإلستيالء عمى ماؿ المجنى عميو، كقد يككف 
القصد العاـ مباشر أك غير مباشر كىك ييتـ فقط بتحقيؽ الغرض مف الجريمة مف البحث 

. 2في الدافع كالغاية التي ييدؼ إلييا الجاني
 ـ القصد الخاص 2

يمتقي القصد الخاص مع القصد العاـ في جميع عناصره، كيزيد عنو في تحديد اإلرادة 
ما بنتيجة محددة يريدىا، : اإلجرامية لدل الجاني إما بباعث معيف قد يدفعو إلى الجريمة، كا 

كحكمة ىذا التحديد ىي الرغبة في تكضيح ىذه الجريمة ك تمييزىا عف غيرىا مف الجرائـ 
التي تشترؾ معيا في بعض العناصر، كالتي يمكف أف تختمط بيا، ككما تختمؼ الغاية عف 
الغرض فإنيا تختمؼ عف الباعث أيضا، كالباعث ىك الدافع النفسي لتحقيؽ سمكؾ معيف 

.  3بالنظر إلى غاية محددة

                                                

، 2007، أركاف الجريمة ك طرؽ إثباتيا في قانكف العقكبات الجزائرم، دار الخمدكنية الجزائر (براىيـ)بمعميات  -  1 
.ا ك ما يميو120.     ص ص   

.112.، المرجع السابؽ، ص(منصكر)رحماني  -  2  
. 113 ك112. ، المرجع أعاله، ص ص(منصكر)رحماني  -  3  
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طبيعة العنصر المعنوي لجريمة الغش الجبائي : ثالثا
سنتطرؽ في ىذه النقطة إلى طبيعة العنصر المعنكم لجريمة الغش الجبائي حسب 

ثـ إلى طبيعة العنصر المعنكم لجريمة الغش الجبائي حسب  (1)قكاعد القانكف الخاص
(. 3)كالمسير الفعمي  القانكني كأخيرا إلى مسألة مسؤكلية المسير (2)نصكص قكانيف الضريبة

طبيعة العنصر المعنوي لجريمة الغش الجبائي حسب قواعد القانون الخاص  - 1
اعتمادا عمى قكاعد القانكف الخاص الفرنسي، ككذا بالرجكع  إلى صياغة المادة 

". ال جناية كال جنحة بدكف تكفر نية إرتكابيا" مف قانكف العقكبات الفرنسي، عمى أنو 121/3
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »  
ليا طابع عاـ يستمـز بو تطبيقيا عمى جميع المخالفات التي تدخؿ في نطاؽ القانكف الجزائي 

الخطأ، : لألعماؿ، بإستثناء الحاالت المعفية المنصكص عمييا قانكنا كمثاؿ عمى ذلؾ
الرعكنة كاإلىماؿ أك خرؽ لإللتزاـ بأخذ الحيطة كاألمف التي نجدىا منصكصة في بعض 

. القكانيف كاألنظمة
 كاف االجتياد القضائي الفرنسي السابؽ لتعديؿ قانكف العقكبات يعتبر العديد مف 

 حكؿ الشركات عمى 1966المخالفات، بما فييا المخالفات المنصكص عمييا في قانكف سنة 
أنيا مجرد جرائـ مادية، إال في بعض الجرائـ حيث يشترط العنصر اإلرادم، فالقاضي 
الجزائي ال يمكنو تكقيع العقكبة عمى المتيـ دكف التطرؽ إلثبات الركف الخاص باإلرادة 

. األثمة التي تحيط باألفعاؿ المادية المنسكبة لممتيـ
 رغـ ذلؾ فالتعديالت التي عرفيا قانكف العقكبات لـ تؤثر إلى حد بعيد في تقدير 
القاضي الجزائي لإلرادة اإلجرامية كىذا بسبب بقاء القضاة يمارسكف طريقة العمؿ نفسيا 

.  السابقة في إثبات دليؿ النية اإلجرامية
 كالمالحظ أيضا أف القاضي الجزائي كعمى العمـك ال يعطي أىمية كبيرة ليذا الركف 

تاجر، مسير شركة،  )بسبب ككف المتيـ، حسب تقدير القاضي، تاجر كيحترؼ مينتو 
، كالذم مف المفركض أف يككف عمى دراية باألفعاؿ المباحة  كالمجرمة (محافظ حسابات 

كبالتالي فإنو " فال يعقؿ أف المتيـ الماثؿ أمامو كاف عمى جيؿ بالتنظيـ المعمكؿ بو"
. سيخمص لمقكؿ أف تصرؼ المتيـ كاف إراديا
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" قرينة النية السيئة المفترضة عند المخالؼ" إال أف إتخاذ ىذا المكقؼ المتمثؿ في 
مف طرؼ القاضي سيقمب تماما األدكار فيما يخص إثبات اإلتياـ، ككف المتيـ مداف منذ 

الكىمة األكلى، كيقع عمى عاتقو عبء إثبات أك اإلتياف بدليؿ براءتو، كىك شيء مستحيؿ في 
ىذه الحالة نظرا لمطبيعة المعنكية لمدفع المثار الذم ال يمكف إثبات ما يخالؼ ذلؾ 

،ىذا المكقؼ نجده مدعـ مف طرؼ اإلجتياد القضائي الفرنسي كالفقو الفرنسي كمنيـ 1ماديا
 .2"براديؿ"األستاذ 

  حيث يحظر أيضا عمى المتيـ إثارة عدـ مسؤكليتو بسبب كجكد غمكض في تفسير 
كاالجتياد القضائي . القاعدة القانكنية التي ىي أساس قياـ المتابعة ضده، أماـ القاضي

ال تعرضت لعدـ قبكؿ  صريح بالنسبة ليذه النقطة حيث يرفض عمى المحترؼ التمسؾ بيا كا 
. 3الدفع

فمسألة الجيؿ بالتنظيـ المعمكؿ بو في مكاف كزماف معينيف، ال يمكف اإلحتجاج بيا 
لتبرير الخطأ المرتكب، غير أف تقدير الخطأ في نطاؽ المسألة الجنائية يخضع إلى 

. معياريف، المعيار الشخصي ك المعيار المكضكعي
يركز ىذا المعيار عمى شخص المخطئ، فيجب النظر عند : ػ المعيار الشخصي

لى الشخص كظركفو كال نقارنو بغيره، بؿ يمكف أف نقارنو حالة  تقرير المسؤكلية إلى الخطأ كا 
إرتكابو لمخطأ، بما كاف يمكف أف يصدر منو مف تصرؼ أخر في نفس الظركؼ، بحيث 

أمكنو تفادم الخطأ، فإذا كجد ىذا الشخص في ظركؼ مشابية تفادل فييا الخطأ، فإذا أخطأ 
. فيما يشبييا ُعدَّ مقصرا

كىذا المعيار يقارف فيو بيف ما صدر عف المخطئ كبيف ما : ػ المعيار المكضكعي
يصدر عف شخص أخر عادم متكسط الحذر كاالحتياط كجد في نفس الظركؼ، فإذا كاف 

                                                

1- PRADEL (Jean), Op.cit, p. 265.    

2- " On peut s’étonner qu’en droit pénal ait pu prospérer la notion de faute présumée. 

L’existence de cette notion s’explique cependant par la multiplication a partir du milieu du 
19

ème  
siècle des infractions -dites réglementaires- en matière économique, social, 

d’environnement notamment et par l’opinion qu’en ces cas la répression doit être rapide, 

sans qu’on ait le temps et la  possibilité de discuter de la culpabilité. La jurisprudence a 

favorisé de développement de cette notion".    

3- VERON (Michel), « Droit pénal des affaires », 7
e
 édition, DALLOZ, Paris, 2007, pp. 07 

et 08.  
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ىذا الشخص الذم كجد في نفس ىذه ظركؼ قد تفادل الكقكع في الخطأ، فيسأؿ المقصر 
ال فال تقـك مسؤكليتو . 1عمى تقصيره كا 

نما يجب أيضا  كال يكفي لكقكع الجريمة إسنادىا المادم لمف صدرت منو فقط، كا 
تحقؽ اإلرادة األثمة لدل الجاني، كىك ما يسمى باإلسناد المعنكم، فال تقع الجريمة مف دكف 

كىذا يعني أف الشخص ما داـ أنو كاعي بما . تكافر الخطأ، سكاء أكاف عمديا أـ غير عمدم
. تصدر عنو مف تصرفات، كعميو يسأؿ عنيا كيتحمؿ العقاب المقرر ليا

 كمقتضى ذلؾ أف تككف ذات أصكؿ ممتدة في نفسيتو، كأف يسيطر عمى جميع 
أجزائيا، كبيذا فإف الركف المعنكم يعد ركح الجريمة كالكسيمة التي تكصؿ إلى تحديد 

المسؤكؿ عنيا، فالشخص ال يسأؿ عف جريمة أرتكبيا ما لـ تقـ عالقة بيف مادياتيا كنفسيتو، 
كالركف المعنكم ىك ضماف لمعدالة كشرط لكي تحقؽ العقكبة أغراضيا االجتماعية، لمكصكؿ 

. إلى التكفيؽ بيف العدؿ كاإلنصاؼ
كيرتكز الركف المعنكم عمى اإلرادة األثمة، إذ أف مف القكاعد المقررة في قانكف 

العقكبات أف الجريمة ال تقع قانكنا ما لـ تتكفر اإلرادة االثمة لدل الجاني، إال أف اإلرادة ال 
تعد أثمة إال إذا تكفرت في صاحبيا األىمية الالزمة لتحمؿ المسؤكلية الجنائية بحيث تصدر 

كليذا كصؼ ىذا الركف بأنو . اإلرادة عف حرية تامة في االختيار عند ارتكاب الفعؿ األثـ
. ركف المسؤكلية الجزائية

كطالما كصؼ الركف المعنكم بأنو ركف المسؤكلية، فيذه األخيرة تتميز في القانكف 
رادتو النشاط اإلجرامي كفؽ  الجنائي بأنيا شخصية، فال يسأؿ جزائيا إال مف باشر بسمككو كا 

.      عناصره التي حددىا نص التجريـ
طبيعة العنصر المعنوي لجريمة الغش الجبائي حسب نصوص قوانين الضريبة  - 2

فالجريمة الضريبية كانت محال لجدؿ قانكني قديـ حكؿ طبيعة الركف المعنكم فييا، 
مع محصمة نيائية بشيكع المذىب المكضكعي فيما يتعمؽ بالتجريـ كالعقاب عمى تمؾ 
الجرائـ، عمى الرغـ مف معارضة جانب مف الفقو ىذا المكقؼ، كال تثكر مشكمة تكييؼ 

                                                

.123. ، المرجع السابؽ، ص(منصكر)رحماني -  1  
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الجريمة محؿ البحث إال إذا كاف نص التجريـ لـ يحسـ الصكر المتطمبة في ركنيا المعنكم، 
عمى اشتراط العمد فإنو  (ال يعتد بالمفيـك الضمني)فالراجح ما لـ ينص القانكف صراحة 

. 1يجب معاممتو كالمخالفات
كبعبارة أخرل كبالرجكع إلى التشريع الفرنسي سيفيـ منو أف اإلعتماد بعنصر اإلرادة 

كىك مكقؼ أغمبية أراء شراح قانكف الضريبة العامة عمى الدخؿ في فرنسا، بأف القصد 
. المطمكب في ىذه الجريمة ىك القصد العاـ أم اتجاه إرادة الجاني إلى التخمص مف الضريبة

كتطبيقا . كال تستمـز ىذه الجريمة تكافر القصد الخاص، كىك قصد اإلثراء، في ىذه الجريمة
لذلؾ قضى بأف ال يكجد مجاؿ لمبحث عما إذا كاف المتيـ قد حقؽ أك لـ يحقؽ أم منفعة 

       .2شخصية
فجريمة الغش الجبائي جريمة عمدية، يتككف الركف المعنكم فييا مف القصد الجنائي 

. العمـ كاإلرادة. كالقصد المتطمب فييا ىك القصد العاـ، الذم يتحقؽ بتكفر عنصريف ىما
ىي نية التدليس كينحصر أساسا في عمـ الممكؿ بإرتكابو فعؿ مف : القصد العاـ

أفعاؿ اإلحتياؿ المنصكص عمييا قانكنا، كيككف عمى عمـ بعدـ مشركعية التصرؼ الذم 
. يقترفو

التدليس الخاص يتمثؿ في الرغبة في اإلثراء كىك اتجاه إرادة الجاني : القصد الخاص
مف أجؿ التخمص مف جزء مف الضريبة أك كميا، ك يستخمص الركف المعنكم في ىذه الحالة 

مف الركف المادم، كأف ال يجيب المكمؼ بالضريبة لإلنذارات المكجية لو مف طرؼ إدارة 
كيكفي لمقكؿ بتكافر النية األثمة لدل الجاني إثبات قياـ الصمة بينيا كبيف الركف الضرائب، 

 .3المادم
كحسب الدكتكر الجندم حسني، تتسـ كؿ طرؽ الغش بالصفة العمدية، فالغش يجب 

- بسبب السيك أك الغمط أك حسف نية - فالمساىـ الذم يغفؿ . أف يميز بينو كبيف الغمط

                                                

.111 ك110. ، المرجع السابؽ، ص ص(نكر الشرع)طالب -   1  

.72 ك71. المرجع أعاله، ص ص ،(نكر الشرع)طالب -  2  
فإف تكافر الركف المادم ": ، حيث، كحسب رأم المؤلؼ72 ك71. ، المرجع السابؽ، ص ص(حسنى)الجندل -  3 

."يترتب عميو القكؿ بتكافر النية، كيكفي أف يثبت القضاة كجكد ىذه الرابطة   
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كتقـك . التقرير بعنصر خاضع لمضريبة يرتكب غمطا، ال يرتب المسؤكلية الجنائية لمممكؿ
    . 1اإلدارة الضريبية بتصحيح الخطأ المكجكد في إقراره، كتكقع عميو جزاءات التأخير

 مف قانكف الضريبة العامة الفرنسي إلى ىذا القصد صراحة، 1741كقد أشارت المادة 
" إراديا" حيث استغنى عف ذكر عبارة 303عمى خالؼ ما جاء بو المشرع الجزائرم في الماد 

رغـ ككف صياغة النص التشريعي الفرنسي قد يشبيو تماما، فيؿ يفيـ منو بداىة أف البحث 
؟ أك أف النص تعف العنصر المعنكم يككف عمال بالقكاعد العامة المعركفة في قانكف العقكبا

التشريعي استغنى عف ذكر العبارة ليترؾ المجاؿ كاسع لتقديػػر 
؟  2سمطة القاضي الجزائي

 كما يماثميا في قكانيف 1-303  إف جريمة التممص مف الضريبة كفقا لصياغة المادة 
الضرائب ىي جريمة عمدية فيمـز لقياميا تكافر القصد الجنائي العاـ ابتداءا، أم انصراؼ 

كىك يتطمب أيضا . الجاني إلى تحقيؽ كقائع الجريمة مع العمـ بأركانيا كما يتطمبيا القانكف
. تكافر قصد خاص أم نية محددة ىي إرادة التممص مف الضريبة

 لمحالة 1-303كمف البدييي أف ذلؾ ال ينطبؽ عمى التكييؼ الذم أعطتو المادة 
. بكصفيا مخالفة، كبالتالي ال مجاؿ لمبحث عف الركف المعنكم، كيكفي إثبات الركف المادم
كفي غير الحالة السابقة الذكر ظيرت أىمية ىذا الركف مف حيث أنو كاف مكضكع 

. بيف مف يعتبر جريمة الغش جريمة مادية، كمف يعتبرىا جريمة عمدية: انقساـ بيف الفقياء
باستعماؿ طرؽ "...كىك ما تؤكده عبارة . كىك انقساـ كانت فيو الغمبة لالتجاه األخير

 كغيرىا مف المكاد في القكانيف المختمفة 1-303 المذككرة في متف المادة ..."تدليسية
. لمضرائب

كقضى بأنو ال مجاؿ لمبحث في البكاعث التي دفعت الجاني إلى التيرب مف أداء 
كىك ما أكدتو الغرفة الجنائية : الضريبة، يستكم أف تككف ىذه البكاعث دينية أـ إيديكلكجية

لمحكمة النقض الفرنسية في دعكل غريبة عرضت عمييا تتمخص كقائعيا في أف أستاذا 
                                                

.72. ، المرجع السابؽ، ص(حسنى)الجندل -  1  
  2 لسنة91في القانون رقم )القانون الجنائي الضريبي الجزء الثاني شرح الجرائم والعقوبات "، (حسنى)الجندل - 

.71. ، ص2006، الجزء الثاني، دار النيضة العربية، القاىرة، "( بشأن الضريبة عمى الدخل2005  
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 حكـ عميو بالحبس مع كقؼ التنفيذ مف أجؿ Perpignanمساعدا في كمية الحقكؽ لجامعة 
كأثار في طعنو بالنقض خرؽ . االمتناع عف دفع الضرائب ألسباب إيديكلكجية خاصة بو

إعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف، كاالتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف، بزعـ أف حكـ 
كرفضت الغرفة الجنائية الطعف بالنقض . اإلدانة السابؽ يحد مف حريات التعبير كاالعتقاد

أف يستندكا إلى اعتبارات خارجة عف مبدأ شرعية " عمى أساس أف قضاة االستئناؼ ال يمكنيـ
 1"الجرائـ كالعقكبات، كمستخمص مف استناد المتيـ إلى باعث شخصي

كفي مقابؿ تساىؿ القضاء الفرنسي في إثبات الركف المعنكم كما أدل إليو ذلؾ مف 
مساس بالحريات، لـ يكتؼ المشرع بالقاعدة العامة في اإلثبات التي تحمؿ األطراؼ المتابعة 

دارة الضرائب، بؿ أكد عمى ذلؾ بمكجب المادة  مف قانكف L.227: كىي النيابة العامة كا 
اإلجراءات الجبائية، حرصا منو عمى تكفير ضمانات إجرائية كافية لممكمفيف في المجاؿ 

.  كبكجو خاص مسيرم الشركات2الضريبي كالجمركي معا
  فبالنسبة لممكمفيف بالضريبة مف غير مسيرم الشركات، فحكـ القصد الجنائي 

يستخمص مف مسؾ محاسبة خفية كمف تكرار عممية اإلخفاء، كمف المبالغ الطائمة المغفمة 
كمف إنعداـ المحاسبة كفي الحيمكلة دكف قياـ المراقب مف القياـ بعمميات المراقبة التي ينكم 
القياـ بيا، كفي تعدد المخالفات أك األعماؿ المستخدمة، كفي غياب الرد عمى اعذارات إدارة 

. الضرائب
كقضت محكمة النقض الفرنسية أيضا بأف النية يمكف أف تستخمص مف السكابؽ 

. اإلدارية كالضريبية لمممكؿ المتعمقة بفترة سابقة عمى التقادـ
  كذلؾ الصفة المينية لممتيـ ليا أىميتيا، فالتاجر يككف أكثر عمما مف شخص 
عادم، كأف المحاسب أك المستشار الجبائي يككناف أكثر عمما مف التاجر، كأف ما يمكف 

. اعتباره جيال لدل شخص ليس نفسو ما يمكف اعتباره لدل شخص أخر أكثر تأىيال
كيؤكد ىذا المكقؼ ما تكصمت إليو محكمة النقض الفرنسية الغرفة الجنائية في 

شركة ذات مسؤكلية محدكدة عمى أساس ثبكت الركف المعنكم    اإلدانة ضد مسير لقرار تأييدىا

                                                

1- WILFRID (Jeandidier), Op.cit, p. 213. 

2- Ibid. p. 213. 
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. 1لجريمة التممص اكتفاءا بكاقعة المخالفات المحاسبية الثابتة فقط
مشكمة مسؤولية المسير القانوني والمسير الفعمي  - 3

يثير الكاقع العممي إشكالية المسؤكلية الجزائية لممسير القانكني الذم ال يممؾ في 
الكاقع أية صالحية تذكر، في مقابؿ ممارسة ىذه الصالحيات مف قبؿ شخص يسمى المسير 

الفعمي إضافة إلى ظاىرة رائجة في عالـ األعماؿ في الجزائر منيا االستعماؿ المتزايد 
لألسماء المستعارة، كاستئجار السجالت التجارية كالككاالت كالتي أدت إلى تفاقـ الغش 

أنو في إطار : الضريبي ككرد عمى ذلؾ تـ ترسيخ عدة مبادئ تراعي االعتبارات السابقة منيا
الشركات، فإف المسير القانكني ال يعتبر مسؤكال جزائيا عف الغش الضريبي استنادا إلى 

صفتو تمؾ كأف ىذا المسير كأصؿ عاـ ما كاف ليداف إال إذا كاف قد شارؾ بصفة مادية ك 
.  2معنكية في الغش

 كلكف يبدك أف سكء نية المدير القانكني لمشركات التجارية ال يستخمص فقط مف صفة 
المتيـ كحدىا، ك بناء عمى ذلؾ قضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسي بتكافر القصد 

الجنائي في الجريمة الغش الجبائي بالنسبة لممسير القانكني لمشركة ذات المسؤكلية 
في حالة تسمح لو بالقياـ بالكظائؼ - لكبر سنو كاعتالؿ صحتو- المحدكدة، الذم لـ يكف 

المنكط بيا إليو، حيث اعترؼ بأنو كاف ييدؼ عند تكقيعو عمى اإلقرارات المتعمقة بالضريبة 
إلى االستفادة مف اسـ الشركة أك الحصكؿ عمى فائدة بإسـ الشركة، ككانت سكء نيتو ثابتة 

. مف خالؿ إغفالو السير عمى مراعاة االلتزامات المحاسبية كالضريبية لمشركة
أما المسير الفعمي فيجكز إدانتو عف ارتكابو جريمة الغش الجبائي، كلكف بشرط إثبات 

كبناء عمى ذلؾ تـ إدانة المدير التجارم لشركة عف . الركنيف المادم كالمعنكم في حقو

                                                

1 - « …Attendu qu’après avoir constaté que les déclarations de chiffre d’affaires de la société 

dont x était le gérant avaient été minorées et qu’ainsi avait été éludée la TVA due à ce titre, 

l’arrêt attaqué pour déclarer ce dernier coupable de fraude fiscale et écarter ses conclusions 

dans lesquelles il évoquait sa propre incompétence ainsi que les défaillances des comptables 

à qui il s’en étais remis, énonce que le caractère volontaire de l’infraction résulte de 

l’inscription au bilan comptable des montants de taxe due… » 

مجمة، "(دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي)أركاف جرائـ الغش الضريبي في القانكف الجزائرم "، (محمد)بكدالي -  2  
 إلى 106.  ص ص2007 نكفمبر 14 ك 13 الجزائر، ،"الغش الضريبي والتهريب الجمركي"العميا عدد خاص المحكمة 

110 .  
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جريمة الغش الضريبي تأسيسا عمى أف مكانتو البارزة في الشركة، كسمطات تمثيميا مع 
الغير، كالمكافآت اليامة التي يتمقاىا، ما كانت لتجعمو غير عالـ بانعداـ مسؾ بعض الدفاتر 
المحاسبية، كامتناعو عف تقديـ اإلقرارات في كقت كاف فيو عمى عمـ تاـ بااللتزامات الجبائية 

   .   1لمشركة
الفرع الثاني 

مضمون العنصر المعنوي حسب التصنيف الجزائي لمجرائم الجبائية 
اعتمد التشريع الجبائي الجزائي الجزائرم نفس التصنيؼ الذم نجده في قانكف 

 بمكجب قانكف المالية لسنة 2العقكبات، المخالفات، الجنح كالجنايات ىذه األخيرة تـ حذفيا
 المرجعية مف قانكف الضرائب 303، فكما سبؽ التطرؽ إليو بالرجكع إلى المادة 2012

المباشرة كالرسـك المماثمة، غير أف المعيار المعتمد ككما سبؽ التطرؽ إليو عند التعرض إلى 
محتكل نصكص العقاب مختمؼ القكانيف الجبائية، ال يقـك عمى أساس تكفر ظرؼ التشديد 

                                                

. 107 إلى 106. ، المرجع السابؽ، ص ص(محمد)بكدالي -  1  
يقـك الركف المعنكم في الجنايات الضريبية عمى تكافر القصد الجنائي، فيي جريمة عمدية بكؿ صكرىا كعميػػو-   2  

 يجب أف يككف الجاني عمى عمـ بأف األفعاؿ التي يقـك بيا ييدؼ مف خالليا إلى عرقمة أك المساس في السير الحسف 
كما يتطمب األمر تحقؽ . لالقتصاد الكطني، كعميو فإف القصد العاـ القائـ عمى العمـ كاإلرادة يكفي لتحقيؽ الركف المعنكم

ضعاؼ كتخفيض القدرة اإلنتاجية لالقتصاد  القصد الجنائي الخاص كىك نية عرقمة السير الحسف لألجيزة األساسية لمدكلة كا 
الكطني، أساس ىذه الفكرة يكمف في اعتبار كؿ الجرائـ المالية تمس باالقتصاد الكطني، كىذا بسبب القيـ المالية المتممص 

بيا ك التي قد تشكؿ عائؽ أماـ احتياجات الدكلة مف أجؿ تغطية النفقات العامة، خصكصا نظرا لمفترة التي مرت بيا 
الجزائر، األزمات االقتصادية المتكررة، ك كذا انخفاض سعر النفط في األسكاؽ العالمية، ككذا مشكؿ المديكنية إزاء صندكؽ 

تغيرت كجية نظر الدكلة مع انفتاح االقتصاد الجزائرم إزاء االقتصاد العالمي، كالذم تطمب منيا مسايرة  .النقد الدكلي
القكانيف العالمية كالتكجو العاـ، لذا نالحظ التغيرات التي طرأت عمى القكانيف خصكصا التي ليا عالقة باألعماؿ حيث 

كفي ىذه الحالة يمكف الكالـ عف إزالة . La dépénalisation: أصبحت مكجية نحك إزالة الطابع الجزائي أم كما تدعى بػ
 ىذا المسار اتخذتو الجزائر  La décriminalisation ou la correctionnalisation  الكصؼ الجنائي لمجرائـ المالية

 كالذم بمكجبو تـ  المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو2006 فيفرم سنة 20 المؤرخ في 01-06القانكف رقـ بصدكر 
تجنيح كؿ القضايا المتعمقة بالفساد بعدما كانت تكيؼ بنفس الطريقة التي تكيؼ بيا الجرائـ الضريبية أم عمى أساس أىمية 

 صفر 3 مؤرخ في 16- 11قانكف رقـ اؿ المبمغ المختمس، نجد أف نفس التعديؿ طرأ عمى الجرائـ الضريبية كذلؾ بمكجب
 في الحالة ىذه، سكؼ تتغير نظرة .2012، المتضمف قانكف المالية لسنة 2011 ديسمبر سنة 28 المكافؽ 1433عاـ 

 .  القاضي الجزائي لمجرائـ التي كانت تحمؿ كصؼ جنائي سابقا نظرا لخطكرتيا ك أىمية المبالغ المتممص بيا
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إلعطاء الكصؼ الجنائي لمجريمة كليس أيضا عمى تكييؼ الفعؿ أنو تصرؼ إرادم عمدم 
. أك غير عمدم لجعؿ مف الجريمة مخالفة أك جنحة

كنظرا لطبيعة المخالفات لقانكف الضرائب، التي ىي جرائـ تتعمؽ باألمكاؿ، فالمشرع 
الكطني إعتمد عمى معيار مقدار المبمغ المتممص بو لتكييؼ الفعؿ عمى أنو يشكؿ جريمة 

. تحمؿ كصؼ جنحة أك جناية
لذا كاف مف المنطؽ إعتناؽ نفس التصنيؼ في معالجة ىذا الفرع، المخالفات 

. (ثانيا)، الجنح الضريبية (أكال)الضريبية 
: أوال ـ المخالفات الضريبية

ثـ إلى مخالفة اإلمتناع عف  (1)سنتعرض في ىذه النقطة إلى مخالفة اإلحتياؿ الضريبي 
(. 3)كأخيرا إلى مخالفة التزكير في إقرارات الضريبة  (2)أداء الضريبة أك التأخر في أدائيا 

:   ـ مخالفة اإلحتيال الضريبي1
تتحقؽ مخالفة االحتياؿ الضريبي مف خالؿ تكفر القصد العاـ بإنصراؼ إرادة الجاني 

إلى تحقيؽ الكقائع المادية مع العمـ بأركانيا كما يتطمبيا القانكف مف خالؿ عدـ إحتراـ 
كمراعاة النصكص التنظيمية كاستعماؿ كسائؿ تدليسية كعدـ كضع لكحات اليكية كاإليداع 

، ككذا كؿ الحاالت 2 أك حيازة جياز تقطير أك زراعة التبغ1المتأخر لبياف رقـ األعماؿ
، المخالفة لما ىك منصكص عميو قانكنا كفقا لألحكاـ 530المنصكص عمييا في المادة 
. قانكف الضرائب غير المباشرة

فباإلضافة إلى تكفر نية خاصة بالمجكء إلى الطرؽ التدليسية بمخالفة النصكص 
التنظيمية بغية الحصكؿ عمى مانع مادم مف خالؿ عدـ دفع ما ىك مستحؽ لمدكلة كالرسـك 

 .لمخزينة العمكمية

.  ـ مخالفة اإلمتناع عن أداء الضريبة أو التأخر في أدائها2
ىذه المخالفة ال تتطمب تكفر القصد الجنائي بؿ يكفي تكفر الخطاء كقد حددت المكاد  

                                                

.  مف قانكف الرسـك عمى رقـ األعماؿ6 فقرة 118حسب ما نصت عميو المادة -  1  
.  مف قانكف الضرائب غير المباشرة527 ك526أنظر المادة -  2  
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 مف قانكف الطابع عقكبات مالية، كفيما يتعمؽ في التأخير في التصريح 146، 90، 19
 مف 125 ك98لألمكاؿ المنقكلة المكتسبة عف طريؽ اإلرث فيعاقب عمييا بمكجب المكاد 

 .قانكف التسجيؿ

:  ـ مخالفة التزوير في إقرارات الضريبة3
كصكر ىذه المخالفة تتطمب تكفر القصد العاـ ك فضال عمى ذلؾ البد مف إثبات 

تكفر القصد الخاص بإتجاه نية الجاني ككذلؾ الشريؾ إلى عدـ أداء الضريبة أك الرسـك كميا 
كقد حددت عقكبات مالية ليذه المخالفات بغرامة مالية ضعؼ المبمغ اإلضافي . أك بعضيا

لمرسـك المستحقة، في حيف أف قانكف الضرائب المباشرة كالرسـك المماثمة حدد ليا عقكبات 
مالية كفي حالة العكد يمكف تطبيؽ عقكبات تبعية بحرماف المشارؾ مف ممارسة مينتو 

. كخبير أك ككيؿ
أما فيما يخص مخالفة اإلخالؿ بالرقابة الضريبية ككذا مخالفة اإلخالؿ بكاجب تقديـ 

كفي ما يخص مخالفة المسؤكلية . اإلقرار بالضريبة، فتقع الجريمة بمجرد الخطأ غير العمدم
عف رفض تقديـ الكثائؽ أك إتالفيا، فالقصد الجنائي في ىذه المخالفة عمدم فضال عف 
القصد الخاص بأف تتجو إرادة الجاني إلى رفض تقديـ كثائؽ أك القياـ بإتالفيا قبؿ المدة 

. المحددة ليا، كقرر ليا قانكف الطابع كقانكف الضرائب المباشرة غرامة كعقكبات جبائية
. الجنح الضريبية: ثانيا

تتفؽ كؿ القكانيف الجبائية عمى إعتبار قياـ المكمؼ بالضريبة بتدبير إعساره أك العمؿ 
بمناكرات أخرل عمى عرقمة تحصيؿ أم نكع مف الضرائب أك الرسـك التي ىك مديف بيا 

كطرؽ احتيالية، كبصفة عامة تتفؽ كؿ ىذه القكانيف عمى اعتبار األفعاؿ المنصكص عمييا 
في القكانيف الجبائية بما تحتكيو مف كصؼ لمطرؽ اإلحتيالية كالتي تيدؼ كميا إلى التممص 

كال تشترط القكانيف الجبائية . مف دفع كؿ الضريبة كالرسـك المفركضة أك جزء منيا، جنح
دفع  مف التممص كىي معينة نتيجة إال فعال اإلحتيالية الطرؽ تؤدم أف الجريمة لقياـ

. 1الضريبة بؿ المحاكلة تكفي لقياميا

                                                

.74. ، المرجع السابؽ، ص(فارس)السبتي -  1  
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كيتطمب لقياـ الجريمة أف يتـ التممص مف الضريبة بناءا عمى الطرؽ اإلحتيالية التي 
إستعمميا الجاني أك إحدل ىذه الطرؽ كمف ثمة تنعدـ الجريمة إذا تخمص الممكؿ مف 

الضريبة نتيجة لخطاء إرتكبتو إدارة الضرائب في ربط الكعاء الضريبي بما صرح بو الممكؿ 
. أك كفقا لما ىك معمكؿ بو قانكنا أك في تقرير إعفاء بعض الفئات

فتتميز الجنحة الضريبية عف باقي الجنح بأنيا عمدية تتطمب تكافر القصد الجنائي 
فال جريمة إذا لـ يثبت تكفر الركف المعنكم ك تطمب المشرع في ىذه الجنحة فضال عف  

. في بعض األفعاؿ (2)تكفر القصد الخاص (1)القصد العاـ 
.  ـ القصد العام1

إلرادتو نحك إرتكاب الجريمة عالما بعناصرىا القانكنية كىك مطمكب في  تكجيو الجاني
جميع الجرائـ العمدية عؿ حد سكاء بحيث يفترض في الجاني عممو بإرتكاب أفعاؿ إحتيالية 
اك تدليسية أك غش تؤدم إلى التخمص أك التممص مف كؿ أك جزء مف كعاء الضريبي أك 

الرسـك المفركضة، فإذا أخفى الممكؿ بعض المبالغ المالية التي تسرم عمييا الضريبة نتيجة 
لغمط مادم أك لجيمو بقكاعد المحاسبة ال يعاد القصد متكافرا لديو، فالقصد الجنائي يقتضي 

يقاع اإلدارة الجبائية في الغمػػط . 1أف تتجو إرادة الجاني إلى اإلحتياؿ كا 
.  ـ القصد الخاص2

إلرادتو نحك إرتكاب الجريمة عمما باركانيا في  يتطمب القصد العاـ تكجيو الجاني
القانكف، فال يعتد فيو بالباعث عمى الجريمة ك ىك اإلحساس أك المصمحة التي تدفع الجاني 

إلى إرتكاب جريمتو فيك يتفاكت مف جريمة ألخرل بحسب ظركؼ الجاني ك لك إرتكب 
. الفاعؿ جريمتيف مف نكع كاحد

فالقصد الخاص يختمؼ مف جاني ألخر فقد تتجو إرادة أحدىما إلى التخمص مف كؿ 
الكعاء الضريبي بكاسطة طرؽ إحتيالية في حيف تتجو إرادة الثاني إلى التخمص مف بعض 

الكعاء الضريبي فقط، إال أف الغاية كاحدة ىي حرماف اإلدارة الجبائية مف تحصيؿ المداخيؿ 
لصالح الخزينة العمكمية، ك بالتالي فإف الباعث ىك عنصر تقدير العقكبة تشديدا أك تخفيفا 

                                                

.77. ، المرجع السابؽ، ص(فارس)السبتي -  1  



انفظم األول                       نجىء انقاضً إنى انتشرٌعاخ انىطىٍح نتقدٌر انعىاطر انمكىوح نجرٌمح انغش انجثائً اندونً  

 

 94 

حسبما يقدره القاضي الجزائي مف ظركؼ الدعكل في شقيا العمكمي دكف الشؽ الجبائي 
الذم ىك حؽ حصرم إلدارة الضرائب، يخرج مف إطار صالحية القاضي الجزائي نظرا 

. لخصكصية الدعكل الجبائية

الفرع الثالث  
 تقدير القاضي الجزائي لمعنصر المعنوي

كما ىك معركؼ في القانكف العاـ، فإف نية التدليس تعرؼ عمى أنيا اإلرادة الكاعية 
volonté consciente La الرتكاب األفعاؿ التي تشكؿ الجريمة، دكف البحث عف الباعث 

. الذم دفع المتيـ مف أجؿ إرتكاب الجريمة
رادة الجاني التي  كترفض المحاكـ الجزائية األخذ بباعث الجريمة ما داـ أف نية كا 

بالتالي ال يمكف التمسؾ باألسباب . إتجيت مف أجؿ التممص مف دفع الضريبة قائمة كثابتة
اإليديكلكجية مف أجؿ رفض الخضكع إلى ما تفرضو النصكص الضريبية، الحاجة إلى الماؿ 
مف أجؿ تغطية إحتياجات ضركرية لمحياة اليكمية، كالعائمية ككذلؾ الخطأ أك الغمط أك إسناد 

التقدير  كسنتعرض إلى. الخطأ إلى مصمحة مف مصالح الشركة التي تتكفؿ بعممية المحاسبة
.  (ثانيا)ثـ إلى إثبات القصد الجنائي  (أكال)حسب قكاعد القانكف العاـ 

. التقدير حسب قواعد القانون العام: أوال
فكما ىك معمكؿ بو فيما يخص جرائـ القانكف العاـ، فإف قضاة المكضكع يتمتعكف 
بسمطة سيادية لتقدير سكء نية الجاني، كعمى القاضي في ىذه الحالة تسبيب ىذه النقطة، 
فيمكف أف تستنبط النية التدليسية مف الكقائع كما جأت في ممؼ الدعكل، كلكف في حقيقة 
األمر ككما استقر عميو اجتياد المحكمة العميا يجب عمى القاضي إستخالصيا مف خالؿ 

. التحقيؽ النيائي الذم يتـ في الجمسة عند سماع المتيـ كامتثالو أمامو
فعمى القضاة الجزائييف، مف جية أخرل مناقشة كؿ الدفكع كالحجج التي يثيرىا المتيـ 
كالمتعمقة بتبرير الفعؿ الذم إرتكبو، كالتممص أك التأخير في دفع الضريبة المفركضة كعمى  

.  القضاة الجكاب عمييا كتسبيب األخذ بيا أك استبعادىا في الحكـ الذم يصدره
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اكتفاء القضاة باالعتماد عمى المعاينات التي أجرتيا إدارة الضرائب، ال يكفي مف 
أجؿ الحكـ كتسميط العقاب عمى المتيـ بصفة عادلة، فيجب عمى القاضي إستنباط عناصر 

فعمى قضاة الحكـ مناقشة األسباب . القناعة مف خالؿ التحقيؽ في الجمسة كاستجكاب المتيـ
التي جعمت المتيـ يرتكب الفعؿ اإلجرامي كالمتمثؿ في التأخر في التصريح أك التممص عف 

كلقد عالجت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، مكضكع . دفع جزء أك كؿ الضريبة
السمطة المخكلة لمقاضي في تقدير العنصر المعنكم في جرائـ الغش الجبائي، حيث أكدت 
أف القاضي بإمكانو إستنباط عناصر قناعتو مف خالؿ اإلطالع عمى المعاينات المادية التي 

تـ إجرائيا مف طرؼ المكظفيف المراقبيف التابعيف إلدارة الضرائب، عمى حد إعتبار كبكؿ 
سيادة في تقدير الكقائع، بعيدا عف النقائص كالتناقضات التي يمكف أف تحتكييا محاضر 

محتكىا كجدية المعمكمات التي 1المعاينة، القاضي الفاصؿ في القضية إعترؼ بصحة
.          2تتضمنيا

 كيعتمد القاضي الجزائي، عند تقدير العنصر المعنكم، عمى عدة مؤشرات مف أجؿ 
إستخالص النية التدليسية، كذلؾ عف طريؽ تحميؿ الطرؽ االحتيالية المستعممة مف طرؼ 

المخالؼ، أك باإلعتماد عمى قيمة المبالغ محؿ التممص، ككذا مالحظة تعنت كتكرار 
المساىـ في تصرفاتو المخالفة بعد مختمؼ اإلنذارات المكجية لو مف طرؼ إدارة الضرائب 

إصرار المخطر عمى عدـ االستجابة لمختمؼ الرسائؿ المكجية لو مف طرؼ إدارة الضرائب )
. ، ككذا باإلطالع عمى شخصية المخالؼ(قد يككف السبب في تحريؾ المتابعة الجزائية

كالطرؽ االحتيالية ليست بحد ذاتيا عنصرا مف العناصر المككنة الجريمة، كلكف القاضي 
سيعتمد عمييا مف أجؿ إثبات الطابع اإلرادم لمغش، كىك ما ذىبت إليو الغرفة الجنائية في 

 05/10/1981.3القرار الذم أصدرتو في 
                                                

1- la chambre criminelle a rappelé que : « le juge a le droit de puiser les éléments de sa 

conviction dans les constations de faits relevés par les vérificateurs fiscaux, dès lors que, par 

une appréciation souveraine, exempte d’insuffisance ou de contradiction, il en a reconnu 

l’exactitude. »       
2- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit. p.31. 

3- «…le prévenu a délibérément omis de passer des écritures comptables régulières et a en 

même temps enregistré des factures d’achats fictives ; que les manœuvres concernées et 

autres irrégularités comptables ont eu pour effets a la fois de procurer des recettes occultes et 

de majorer indûment le passif d’exploitation…l’ensemble de ces faits démontrent 

péremptoirement la mauvaise foi du prévenu. »    
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كنفس الحاؿ بالنسبة الستعماؿ طرؽ تدليسية بتخفيض نسبة المداخيؿ المصرح بيا، 
لإلستفادة مف نظاـ الضريبة أكثر مركنة، عف الذم مف المفركض أف يخضع لو، لك صرح 

كقيمة المبالغ محؿ التممص قد تككف مؤشر عف النية التدليسية، . بكامؿ مداخيمو السنكية
عمى حد إعتبار أىمية القيمة المتممص منيا ستعطي صكرة كاضحة عمى نية المساىـ في 
التيرب مف دفع الضريبة، كدكف الحاجة إلى إثبات إستعماؿ المخالؼ لمطرؽ اإلحتيالية، 

غفاؿ جرد الكثير مف المداخيؿ : كاألمثمة عف ذلؾ عدـ اإللتزاـ بمسؾ محاسبة منتظمة كا 
فأىمية القيمة المتممص منيا يغني القاضي عف .1كالتي مف المفركض أف تخضع لمضريبة

البحث في محتكل الطرؽ اإلحتيالية، ما داـ أف ىذه المبالغ ذات أىمية مف خالليا يفيـ أف 
 .المخالؼ قد إستعمؿ طرقا إحتيالية مف أجؿ الكصكؿ إلى ىذا الحد مف الجسامة

 .إثبات القصد الجنائي :ثانيا
باعتباره ركنا مف أركاف الجريمة يقع عبء إثباتو عمى سمطة اإلتياـ، فيي التي تسعى 

قامة األدلة التي تثبت تكفر العمـ كاإلرادة لدل الجاني عند ارتكابو لمجريمة  إلى إبرازه كا 
المنسكبة إليو كيككف ذلؾ عف طريؽ القرائف القضائية كالقانكنية التي تكحي بأف الجاني 

. بإستعمالو لمطرؽ التدليسية أنو اعتمد ارتكاب جريمة الغش الجبائي
كغياب األعذار المعفية كالمبررة في مجاؿ الجرائـ المالية، يجعؿ محاكلة المخالؼ 
تبرير التصرؼ كالفعؿ اإلجرامي عمى ككف إرادتو كانت معيبة أك طرأ عميو إكراه بسبب 

. خارجي، ىذا التبرير نادرا ما يأخذ بيا القاضي الجزائي
فالنعي بجيؿ األنظمة، أك أف نشاط المخالؼ لـ يجف أرباحا، عمى حسب إعتقاده 
يعفيو مف إجراء التصريح كىذا خطأ، كالقانكف كاضح بالنسبة ليذه النقطة ال يحتاج إلى 

. البحث عف اإلجتياد القضائي
كالنعي بكجكد سمطة أبكية، عندما نككف أماـ شركات األشخاص، كعندما يككف 

العنصر العائمي ىك الذم يطغى عمى طريقة التسيير، كمنو السمطة األبكية تصبح بمثابة 
ضغط يعيب إرادة اإلبف أك البنت الذم يككف غير مخير كغير حر في إتخاذ القرار، إال أف 

                                                

1- « la dissimulation opérée par le prévenu pouvait être estimée à une somme importante, que 

l’importance et la régularité de ce type de fraude démontraient son caractère délibéré et 

organisé. »  
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، 1ىذا التعميؿ قد تـ معالجتو بمكجب قرارات صادرة عف الغرؼ الجنائية بفرنسا غير منشكرة
ككصمت إلى نتيجة أف اإلكراه المعنكم المنبثؽ مف السمطة األبكية ليس مف الدرجة الذم 

يجعؿ المخالؼ ال يتمكف مف التخمص منو، كبالتالي القاضي الجزائي سكؼ لف يعتد بالدفع 
. كنسبية حجيتو2المثار لعدـ جديتو

 الشيء نفسو بالنسبة لمنعي بجيؿ قكاعد المحاسب فالمخالؼ لـ يكف بالتالي عمى 
.  كعي بالنتائج التي قد تنجر إثرىا، ىذا ال يكفي لممطالبة مف ظركؼ اإلعفاء مف العقاب

كحتى بالنسبة لمحالة الصحية كالعقمية لممخالؼ فال يمكف االعتماد عمييا لممطالبة مف 
 كلف يجعؿ مجاؿ 3أجؿ اإلعفاء مف العقاب، فالقاضي الجزائي سيحمؿ كؿ ظرؼ بكيفية دقيقة

لمتيرب مف المسؤكلية الكاقعة عمى عاتؽ المخالؼ، فيمكف لمقاضي الجزائي مالحظة مثال 
التناقض الذم قد يقع فيو المخالؼ الذم مارس نشاطا تجاريا لسنكات عديدة كلـ يمتـز 
بالتصريح عمى األرباح إزاء إدارة الضرائب، ككاف يكقع عمى مختمؼ الكثائؽ كاألكراؽ 

التجارية، كأثناء المتابعة الجزائية يستظير شيادات طبية تثبت عمى أنو مصاب بمرض 
عقمي يعفيو مف العقاب، ىذه الشيادات الطبية رغـ ككنيا تتناسب مع السنكات التي كاف 
يمارس فييا نشاط تجارم، ال يمكف التذرع بيا نظرا الستحالة تقبؿ فكرة اجتماع ممارسة 

نشاط تجارم ككؿ ما يتطمب مف تصرفات قانكنية تجارية مف جية، كعدـ القدرة عمى احتراـ 
التصريح باألرباح في آف كاحد مف جية أخرل، كىك ما يشكؿ تناقضا كاضحا حد ذاتو، 

 .4كالتي كانت غاية المخالؼ اإليياـ بحسف نيتو، لمتيرب مف المسؤكلية الجزائية
 كفي السياؽ نفسو، يفصؿ القاضي الجزائي في كؿ المسائؿ التي قد يثيرىا المخالؼ، 
كالتي في األصؿ ليست مف إختصاصو كلكف يتكقؼ عمييا الحكـ في الدعكل كتطبيقا لقاعدة 
                                                

1-  Un arrêt attaqué énonce que : « les prévenus ont volontairement dissimulé des recettes 

commerciales, sujettes à l’impôt, et majorées fictivement des comptes de charges pour des 

montants excédant les tolérances légales, dans des conditions ne leur permettant pas de se 

retrancher derrière l’organisation familiale et l’autorité de leur père.» 

2- que la prévenu a reconnu devant les juges du second degré qu’elle avait agi volontairement 

en exécution des instructions qu’elle avait reçue de son père, gérant de fait et animateur 

occulte de la société ; qu’elle affirmait s’être soumise à ces directives par respect filial, mais 

que cette explication ne peut qu’être écartée en raison de son manque de pertinence. 

  3 قد تثار عمى القاضي دفكع قبؿ أف يتطرؽ لممكضكع، ك ىذا اإلجراء مسمكح بو قانكف حسب ما جاءت بو المادة  -
. مف قانكف اإلجراءات الجزائية331   

4 - TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, p.37. 
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كأف المحكمة المطركح عمييا الدعكل العمكمية "قاضي األصؿ ىك قاضي الفرع " : أف
تختص بالفصؿ في جميع الدفكع التي يبدييا المتيـ دفاعا عف نفسو ما لـ ينص القانكف 

. ج.إ. ؽ330خالؼ ذلؾ كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة 
كيعكد ذلؾ إلى كحدة القاضي الذم يفصؿ في الدعكييف العمكمية كالجبائية، فال يعني 

كقعت  ذلؾ تعطيؿ النظر في الدعكل العمكمية كىي مف طبيعتيا تدعك إلى السرعة، فإذا 
متابعة لشخص مف أجؿ الغش الضريبي إال أف المتيـ دفع بأنو مف األشخاص الذيف خصيـ 

، كىذا ما يثبت حسف 1القانكف مف إعفاء لمدة معينة كأف المتابعة شممت تمؾ السنكات المعفاة
. نيتو
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. ليس لألعمال حدودا جغرافية، بالتالي، الجنح المرتبطة باألعمال تتعدى حدود الوطن
فبيذا المنطمق يكون ضروري لقانون الجنائي لألعمال أن يعتمد عمى مصادر مكممة 

لممصادر القانون الداخمي الذي ليس لو إال أثر عمى مستوى اإلقميم الوطني إعتمادا عمى 
 principe de »مبدأ سريان القوانين في حدود الرقعة الجغرافية لموطن أي مبدأ اإلقميمية

territorialité » وىذا بغية محاربة الجرائم الدولية  .
إعتمادا عمى نص قانون العقوبات الجزائري الذي يعطي اإلختصاص لمقاضي 

الجزائي الجزائري ليفصل في كل الجرائم التي يكون أحد األفعال المكونة ليا قد أرتكبت في 
 . الجزائر

القانون الجبائي الدولي حديث النشأة ظير بظيور االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية 
من أجل تفادي االزدواج الضريبي، إن تكريس فكرة وجود قانون جبائي دولي أكثر من فكرة 

القانون الدولي الجبائي، ليس تقميال من أىمية االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية و لكن 
القواعد القانونية المطبقة عمى العالقات الدولية في ميدان الجباية منبعيا ليس  بسبب كون

فقط االتفاقيات الدولية وأيضا موضوع الجباية يكتسي أىمية كبرى لمدول التي تعبر عمى 
 وكما قال ماكسيم كريتيان   سيادتيا

Maxime Chrétien : « La souveraineté de l’Etat se manifeste avec une 

vigueur particulière. Les Etats n’acceptent de s’autolimiter, à charge de 

réciprocité, que si leurs intérêts bien compris nécessitent cette autolimitation »  
وكذلك وكما ىو معروف في تعريف القانون الدولي الخاص من طرف الفقيو برتان   

Etienne Bartin عمى أنو مرآة عاكسة لمقانون الداخمي عمى الصعيد الدولي «c’est la 

projection du droit interne sur le plan international » فبيذه الكيفية نكون أمام 
موضوع القانون الجبائي الذي يحتوي عمى عنصر أجنبي، وبالتالي ىذا العنصر األجنبي 

الذي يمس موضوع الجباية قد تكون لو تأثيرات ىامة من حيث تضخيم أو تخفيض األعباء 
. الضريبية بسبب االزدواج الضريبي وأنو قد يسيل عمميات التيرب الجبائي

وسنتعرض أوال لما تحتويو اإلتفاقية الجبائية من أحكام قد تساعد القاضي الجزائي في 
، ثم لعمل القاضي في تفسير وتطبيق (المبحث األول)إستنباط العناصر المكونة لمجريمة 

 .(المبحث الثاني)اإلتفاقية الجبائية الثنائية الدولية عمى موضوع الدعوى الجزائية 
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 المبحث األول

لجوء القاضي الوطني إلى مضمون االتفاقيات الجبائية 
الثنائية الدولية 

نعني في ىذه الحالة . االتفاقيات الدولية تعتبر مصدر ىام لمقانون الجبائي لألعمال
االتفاقيات التي اليدف منيا الحيمولة من أجل تجنب االزدواج الضريبي ومحاربة الغش   

والتيرب الجبائي وأيضا المعاىدات الدولية التي موضوعيا قد ال يخص الجباية والتي ليا وقد 
فاالتفاقيات حول التبادل الثقافي أو التعاون التقني وحتى المعاىدات . تكون ليا أثار جبائية

الخاصة بحماية حقوق اإلنسان قد تكون ليا تأثيرات عمى وسائل الرقابة الجبائية أو عمى 
 . طرق الطعن وحتى بالنسبة لمجزاءات

من جية أخرى فإن التطرق إلى مضمون وموضوع اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية 
وتبيان  (المطمب األول)لتفادي اإلزدواج الضريبي، يحيمنا إلى حصر اإلطار القانوني ليا 

عمل القاضي في تقدير عناصر الجريمة في حدود مضمون اإلتفاقية الجبائية الدولية 
. (المطمب الثاني)

المطمب األول 
 اإلطار القانوني لالتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية

ىذا اإلطار يمس بمسألة إختيار اإلتجاه الذي تتخذه الدولة من خالل إعتماد نظام 
جبائي ميسور وما يحتويو من مزايا ومساويء وبين نظام جبائي عسير، والذي يعرف 

إقتصاديا عمى أنو غير جذاب، فالدولة ليا الخيار بين ىذين اإلتجاىين، ىذا ال يمنع من 
إعتماد بعض الطرق لمتوفيق بينيما، غير أن مسألة التوفيق بين اإلتجاىين سيخمق نوع من 

حاالت من عدم التوازن، حيث تتضارب مصالح الدول، لذا كان من الضرورة التعرض 
لمجال إختصاص الوطني الجبائي كدراسة نظرية إلظيار النظريات المختمفة  لإلطار النظري

واألثار الجبائية عمى  (الفرع األول)المعروفة في موضوع القانون الجبائي الدولي 
  .(الفرع الثاني)اإلختصاص المحدود لمدول 
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الفرع األول 
 اإلطار النظري لمجال اإلختصاص الوطني الجبائي

حدود سمطة الدولة في فرض الضريبة والتي قد تكون ليا أثار دولية، ناشئة من تطور 
المبادالت التجارية الدولية، وتنوع مقر ممارسة النشاطات لمخاضعين لمضريبة، جعل سمطة 
الدولة تعمل من أجل الحفاظ عمى مصادر الجباية، وجعميا تتخذ بعض اإلجراءات منتقدة 

 . إلى حد ما نظرا لتجاوزىا لمجال اإلختصاص اإلقميمي ليا في فرض الضريبة

 التي « principe de mondialité de l’impôt »قاعدة عالمية الضريبة 
إعتمدتيا معظم الدول والمتمثل في فرض الضريبة عمى مجموع دخل فئة معينة من 

الخاضعين لمضريبة ميما كان مصدره، منتقدة ىي األخرى نظرا لخروجيا حدود الدولة، الذي 
سيؤدي إلى التطبيق خارج الحدود لقوانين جبائية وطنية، والذي يتناقض وقواعد القانون 

 (أوال)أساس محدودية سمطة الدولة في فرض الضريبة  الدولي، وإلظيار ذلك سنتعرض إلى
. (ثانيا)والمعايير واألثار الجبائية عمى اإلختصاص المحدود

 أساس محدودية سمطة الدولة في فرض الضريبة: أوال

ثم إلى آثار اعتماد  (1)سنتعرض لألسس الفقيية المطروحة عمى المستوى الدولي 
 (.2)ىذه النظريات عمى االختصاص الجبائي لمدولي

 :األسس الفقهية المطروحة- 1

وضعت عدة نظريات لتحديد سمطة الدولة في فرض الضريبة عمى األشخاص الذي 
يمارسون نشاطاتيم االقتصادية عمى إقميميا سواء كانوا مواطنين أو أجانب وكذلك عمى 

، نظرية العالقة (أ)النظرية الواقعية : مواطينيا المقيمين في الخارج، ومن أىم ىذه النظريات
.  (د)والنظرية اإلقميمية  (ج)، نظرية التوازي (ب)المعقولة 

: النظرية الواقعية- أ 
 والتي تعتبر (doctrine absolutiste)ىذه النظرية تجد مصدرىا في الفقو المطمق 

أن اإلختصاص الجبائي لمدولة غير محدود، إال أن دعاتيا يجدون أنفسيم في الواقع ممزمين 
اإلعتراف حول محدوديتو، بمجوء الدول إلى التفاعل مع الواقع الدولي في تحديد مجال 
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وكرد إلى ىذا الواقع الدولي، دعاة ال محدودية مجال إختصاص . إختصاصيا الجبائي
الجبائي لمدولة، يبررون لجوء الدول إلى تحديد من مجال إختصاصيا الجبائي، ليس لسبب 

، ولكن لسبب تنفيذي، كون الدول "كونيم ال يعترفون حتى بوجود نظام قانوني دولي" قانوني،
تجد صعوبات في تحصيل الديون الجبائية في الخارج، بالتالي ونظرا ليذه الصعوبات 

الواقعية، من حيث اإلختصاص التنفيذي من أجل التحصيل تمجأ الدول إلى تضييق من 
بالتالي ىذه الدول تقيم حدود لمجال اإلختصاصيا الجبائي . مجال إختصاصيا المعياري

التنظيمي عمى الضرائب التي ال تجد صعوبات مادية أو ديبموماسية من أجل تحصيميا، 
وبنفس الفكرة ىذه الصعوبة، قد تكون في إشتراط وجود رابطة اإلسناد مع البمد الذي يطالب 

. 1بتحصيل الضريبة، لتصبح بمثابة وسيمة لإللزام
 :نظرية العالقة المعقولة- ب 

ساكسوني يعتمد في ىذه النظرية عمى الضرورة القانونية في - يوجد تيار فقيي أنقمو
وجود رابطة موضوعية أو عمى األقل معقولة بين محل أو موضوع الضريبة وبين الدولة التي 

األوال عمى فكرة إستبعاد : تفرض الضريبة، ىذه النظرية تقوم عمى فكرة تحتوي عمى شقين
التوجو المعتمد من طرف فقياء الدولي العام، و الذي مفاده أن القانون الدولي يسند أو عمى 
األقل يحد من اإلختصاص المعياري لمدول، والذي من خاللو ال يترك لمدولة إال اإلعتماد 

. 2عمى رابطين لإلسناد المتمثمين في الجنسية والرقعة الجغرافية
وكرد عمى ذلك أثار فقياء القانون الخاص معايير تتمثل في المساواة، الرابطة 

فالدولة حسب ىذه . سكسوني أخذ بالمعيار األخير-الحقيقية أو الرابطة المعقولة، الفقو اإلنقمو
النظرية ال يمكنيا ممارسة إختصاصيا التشريعي عمى واقعة إال بوجود ىذا اإلرتباط المعقول، 

. 3إسنادا كافيا بين تمك الدولة والواقعة موضوع الضريبة
النظرية  ىذه مدافعي من « le Professeur Mann » مان البرفسور جيتو من

                                                

1- RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), par SERLOOTEN (Patrick), op.cit, p.803 et 804.  

الجبائيت حدود الرقعة الجغرافية، أي حدود اإلقميم، فإقميمية القوانين الجبائية ىي فكرة مكرسة في جميع القوانين -  2  
. لمدول  وىذا نظرا إلرتباطيا بسيادة الدولة عمى إقميميا ككل   

3-  MELOT (Nicolas), « Essai sur la compétence fiscale étatique » ,1re partie, JDI, n°03, 

2004, Paris, p.758. 
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والذي يذكر أن حق فرض الضريبة يتطمب وجود إرتباط معقول بين الدولة والشخص،   
. الممكية أو الصفقة المراد فرض عمييا الضريبة

وجود ل. « Professeur Mayer »تعرضت ىذه النظرية إلنتقاد البرفيسور ماير 
 ال يجب اإلعتماد عمييا من أجل coutumierمعايير ضعيفة حسب القانون الدولي العرفي 

. 1فرض الضريبة
. نظرية التوازي- ج 

، التي تم 2تشتق ىذه النظرية مصدرىا من نظرية عامة والمعروفة بالعقد اإلجتماعي
. تطويرىا في القانون الداخمي ثم تم نقميا لإلعتماد عمييا في القانون الجبائي الدولي

 الفقو اإلقتصادي يعتبر المقابل عمى دفع الضريبة ىي الخدمة المقدمة، نوع من 
، أين تعرض عمى تحكيم 3الضمان ضد مجموعة من المخاطر المغطاة من طرف الدولة

 David Hume" دافيد ىيم"ىذا الموقف الذي إتخذه الفقيو . البرلمان من حيث مقدارىا
، ىذا األخير كان Montesquieu "منتيسكيو" و Voltaire" فولتر"وتابعو في ذلك كل من 

جزء من أمالك كل مواطن وىذا  لتأمين أمالكو أو "يعتبر أن مداخيل الدولة ىي بمثابة 
، من ىذا األساس إكتسبت الضريبة مشروعيتيا، بإعتبارىا ىي القيمة "التمتع بيا بصفة جيدة

ىذه النظرية كانت . 4التي كانت تدفع من أجل التمتع من حماية السمطة عمى أمالك األفراد
. 5تحضى بتأييد جمع فقياء الجباية

" جورج فان شانز"تم تكريس مبادئيا عمى المستوى الدولي من طرف عالم اإلقتصاد 
Georg von Schanz أليكس" وتم تطويرىا من طرف العالم 1892 سنة "Allix   وذلك من 

                                                

رتباط  معيا   -  من المؤكد أن لجوء الدول إلى فرض الضريبة عمى  مادة أوعمى شخص دون أن يكون ثمة سند أوا  1 
     معترف بو حسب القوانين الدولية، سيعرض تمك الدولة، إلى مواجية  من حيث اإلختصاص، فالدول األخرى 

    سترفض إفادة تمك الدولة بأية مساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية التي تدعي حقا عمييا، ىذا الموقف يسانده 
. في الفصل الخاص بالمساعدة اإلدارية المتبادلة بين الدول  TIXIER و GEST      أغمبية الكتاب منيم  

.20.، المرجع السابق، ص(محمد عباس)محرزي -  2  
. 15 و 14. ، المرجع السابق، ص(نصيرة)بوعون يحياوي - 1  

.21 و20، ص،  أعاله، المرجع(محمد عباس) محرزي-  4  
5- MELOT (Nicolas), Op.cit, pp.760 et 761.   
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.   أجل تعميل مشروعية الدولة في فرض الضريبة عمى األجانب
ىذه النظرية تعرضت لنفس اإلنييار الذي عرفتو نظرية الرضاء منذ القرن التاسع 

عمى حد إعتبار أن اليوم أصبحت الضريبة ال تقوم عمى الرضا ولكن تقوم عمى . عشر
، بمفيوم أخر فعوض اإلرتباط بفكرة المقابل، الفقياء يعرضون فكرة 1أساس طبيعتيا اإللزامية

بالتالي أصبحت الضريبة عبء يتحدد حسب مقدار . الخصية غير المخيرة لمضريبة
 و Mehl" ميل"وعميو أصبح كل من الفقيو . 2المساىمة وليس عمى أساس الخدمة المؤداة

الضريبة ىي مساىمة مالية، مطالبة : "  يعرفون الضريبة بالكيفية التاليةBeltrame" بمطرام"
عمى األشخاص الطبيعية أو المعنوية من القانون الخاص وحتى من القانون العام، حسب 
قدرتيم التساىمية، عن طريق السمطة، بصفة نيائية و بدون مقابل معين، من أجل تغطية 

." األعباء العامة أو من أجل غاية تدخل السمطة العامة
فنظرية اإلرتباط اإلقتصادي ال يمكن اإلعتماد عمييا حسب بعض الفقياء من أجل 

تعميل مشروعية فرض الضريبة عمى مداخيل من مصدر أجنبي لمواطنين مقيمين ىم 
. 3األخرين في الخارج، فتم اإلعتماد عمى ذلك عمى تطبيق فكرة اإلرتباط السياسي

 ، Griziotti" قريزيوتي"فاإلرتباط الجبائي حسب ما توصل إليو كل من الفقيو 
 يقوم عمى توفر كل من اإلرتباط السياسي مع باقية Tixier"تكسيي" و Gest"جيست"

. 4اإلرتباطات مثل اإلرتباط اإلقتصادي
: النظرية اإلقميمية- د 

 يفيم منيا فرض anglophonesإقميمية الضريبة حسب عمماء الجباية األنقموفون 
إال أن عبارة إقميمية الضريبة حسب المؤلفين . الضريبة عمى المداخيل من مصدر تمك الدولة

إقميمية الضريبة : "  الذي يؤكد أنCartouالفرنسيين يأخذ معنى أوسع، فحسب السيد كارتو 

                                                

مرجع. حنيش عمي/معظم فقياء الجباية والمؤلفين يتفقون حول الطابع اإللزامي لمضريبة، أنظر في ذلك موقف د-   1  

. 9.     سابق، ص  

2 - KRUGER (Hervé), « Les principes généraux de la fiscalité » édition ellipses, Paris, 

2000, p.6. 
3- TIXIER (Gilbert),  «Droit fiscal international », que sais-je, 2

ème
 édition refondue, 

France, 1995, p.7.  

4 - MELOT (Nicolas), Op.cit, pp. 763 et 764.  
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بصفة مانعة . 1"متكون من القواعد والمبادىء التي تحدد المحيط الجغرافي لتطبيق الضريبة
 وتكريسا لمنظرية اإلقميمية ووضعيا في صيغة Mann" مان"ومؤكدة إقميمية، توصل الفقيو 

 la souveraineté est »" السيادة تمارس عمى اإلقميم كذلك بالنسبة لإلختصاص:" مفادىا

territoriale, donc l’est également sa compétence » وقام بالدفاع عمى ىذا الموقف 
القوانين الجبائية لدولة ما :"  والذي توصل عمى حد قولو عمى أن Chrétienالفقيو كرتيان 

. 2"ىي إقميمية بمفيوم عمى كونيا ال تنتج أثارىا إال في داخل اإلقميم
 سمطة فرض الضريبة بالنسبة لمدولة حسب ىذا الموقف ال يعرف حدود، لكن ىذا 

عتمادا عمى نظرية إقميمية القانون 3في إطار إقميم الدولة فقط ، ىذا ما يسمح بالقول وا 
الجبائي، أن ىذا القانون قابل لمتنفيذ عمى كامل الرقعة الجغرافية لمدولة، وىي قابمة لمتنفيذ 

.  4عمى كل األمالك المنقولة والعقارية المتواجدة عمى ىذا اإلقميم
فمن المؤكد أن اإلختصاص التشريعي لمدولة في مجال القانون العام ال يعرف حدود 

إقميمية، فاإلختصاص الشخصي أو كما يعرف باإلختصاص الذي يعتمد عمى معيار 
 كان يدافع عمى فكرة تطبيق قوانين 1824 منذ سنة Storyالفقيو . الجنسية معترف بو دوليا

 The laws of no nation can justify extend »الدولة عمى رعاياىا المقيمين في الخارج، 

beyond its own territories, except so far as regard its own citizens
5
 »                 

يكفي اإلرتباط السياسي وحده لتبرير فرض الضريبة "  كان يؤكد أنوAllixحتى الفقيو 
.    6"عمى المواطنين المقيمين في الخارج والذين يعيشون خارج المجال اإلقتصادي الوطني

. آثار اعتماد النظريات عمى االختصاص الجبائي لمدولي - 2
لألخذ بفكرة محدودية سمطة الدولة في فرض  اعتماد ىذه النظريات كأسس قانونية

 إختصاص متضارب وغير  :ينتج عنو من النظرة التحميمية القول بوجود إختصاصين الضريبة

                                                

1- GEST (Guy), « L’Imposition des bénéfices des sociétés françaises aux Etats-Unis : les 

rapports entre droit fiscal interne et convention fiscale internationale », Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1979, p. 83 à 87.   

2 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 765. 

3-  Idem, pp. 765 à 767. 

.54.، مرجع سابق، ص(محمد عباس)محرزي  -  4   
5 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 767.  

6 - TIXIER (Gilbert),  «Droit fiscal international », que sais-je, Op.cit , p.6.  
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ختصاص مانع ومحدود في القانون العام  (أ)القانون الخاص  محدود في  .(ب)وا 

: إختصاص متضارب وغير محدود في القانون الخاص- أ
 والذي يمتاز في كونو شامل، بإستطاعتو من الجانب النظري 1الدولي القانوني النظام

توزيع اإلختصاصات المعيارية لمدول في مجال القانون الخاص، وذلك حسب قول 
Professeur Vareilles Sommièresن إتخذنا : " األستاذ فاري سوميار، أنو حتى وا 

التفسير الضيق إلختصاصات المعيارية لمدولة، ميما كان مجاليا من القانون الخاص أو 
   2"العام فيي تدخل في إطار القانون الدولي العام

ىذا ما جعل بعض الفقياء يسعون إلى تبيان أن القانون الدولي العام ينظم حقيقة 
اإلختصاص المعياري في مجال القانون الخاص، عن طريق منح اإلختصاص لمدول حسب 

إستبعاد  .3معايير اإلسناد منيا اإلقميمية، حيث نجد تكريس قاعدة إقميمية القانون الجبائي
 الفقياء من تطبيق فكرة إقميمية القوانين في مجال القانون الخاص جاء نتيجة معاينة الكثير

.  4الدولي الخاص ال يطرح مشكمة تنازع بين سيادات الدول القانون كون عمى
:  إختصاص مانع ومحدود في القانون العام- ب 

                                                

1- DUBUT (Thomas), Les commentaires du modèle de convention fiscale de l’O.C.D.E et 

l’interprétation des conventions bilatérales contre la double imposition, RRJ, Presses 

Universitaires D’AIX- MARSEILLE, 2009, p. 1449.  

«  L’ordre juridique est un système de normes générales et de normes individuelles qui sont 

unies les unes aux autres par le fait que la création de chaqu’une des normes qui appartient à 

ce système est réglée par une autre norme du système, et, en dernière analyse, par sa norme 

fondamentale. Une norme ne fait partie d’un ordre que parce qu’elle a été posée 

conformement aux dispositions d’une autre norme de cet ordre. »    

2-  « Même interprétée dans un sens restrictif, toute question de compétence normative 

étatique, qu’elle soit de droit privé ou de droit public entre dans le domaine du droit 

international public » 
3 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 769. 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثمة تنظم مجال تطبيق الضريبة عمى أرباح الشركات، جاءت 137ـ المادة 
 من قانون الرسم عمى رقم األعمال، التي جاءت تحت عنوان إقميمية الصريبة، 7بعنوان المجال اإلقميمي لمضريبة، والمادة 

ذا كان مكان  تعتبر أن العممية تمت في الجزائر إذا تمت وفقا لشروط تسميم لبضاعة في الجزائر إذا تعمقت الممية بالمبيع، وا 
اإلستعمال أو األستغالل في الجزائر إذا تعمق األمر بمخدمات او الحقوق المتنازل عنيا أو الألشياء المؤجرة او الدؤاسات 

 .المنجزة

4 -RIPERT (Georges) & ROBLOT (René),  par SERLOOTEN (Patrick), Op.cit, p.804 & suite 
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 ىي  الدولة ىذه الحالة في بإعتبار العام، القانون يخص فيما مختمف يكون التوجو

ىذا ما جعل البعض يقيسنا ال . التي تصبح موضوع العالقة القانونية صاحبة التنظيم
محودية اإلختصاص المعياري لمدولة في القانون العام، بالتالي في القانون الجبائي، إلى ما 

حرية الدولة في مجال "توصمت إليو محكمة العدل الدولية الدائمة في التذكير دائما في 
".   1كل دولة تممك إختصاص تاما في تحديد مداخيميا الجبائية"، قياسا إلى عبارة "الصرف

« Tout Etat a le droit de déterminer lui-même ses monnaies » 
غير أن اإلختصاص الذي تنفرد بو الدولة ال يعني إجباريا عمى أنو إختصاص غير 

محدود، عمى العكس، فإذا كان إختصاص المنفرد يعني من جية أخرى عدم إختصاص 
الدول األخرى في نفس المادة، فيذه األخيرة يمنع عمييا إتخاذ أي قرار أو تنظيم لمعالجة 

مسألة تدخل في نطاق إختصاص دولة أخرى، الشيئ الذي قد يؤدي إلى نشوء نزاعات بين 
. 2سيادات الدول

الفرع الثاني 
 األثار الجبائية عمى اإلختصاص المحدود لمدول

فإلى جانب كونيا محدودة من حيث الزمان، في كون التنظيم في نظام قانوني ال 
يسري إال خالل مدة وجود ىذا النظام القانوني، اإلختصاص الجبائي لمدولة محدود المجال، 
ىذه المحدودية يجب إستخالصيا من النظام القانوني الدولي الذي يعين عنصريين ماديين 

 .3كأساسين وحيدين إلختصاص الدولة ،(ثانيا)واإلقميم  (أوال)ىما، الجنسية  المذان

                                                

1 - MELOT (Nicolas), Op.cit, pp. 770 et 771. 

حقيقة في مواد الجباية تداخل اإلختصاصات قد تؤدي إلى نشوء نزاعات حول السيادات وىذا في حالة عدم تمكن - "  2
الخاضع لمضريبة من أداء واجباتو بالنسبة لمضريبتين بالتوالي إزاء الدولتين التي فرضت عميو الضريبة، و يجب التذكير أن 

تحديد من مجال اإلختصاص لمدول يقمل نوعا ما من حاالت التداخل في اإلختصاصات و لكن ال يوضع حد ليا، 
فاإلختصاصات الشخصية و اإلقميمية يمكنيا أن تتداخل فيما بينيا، زد إلى ذلك إنفراد الدولة بسمطة في تحديد معايير 

نتيجة  اإلسناد في ممارسة إختصاصاتيا، فالقانون الدولي العام بيذه الكيفية ال يحل بصفة كاممة النزاعات في السيادات
تداخل اإلختصاصات، الشيء الذي جعل بعض المؤلفين ينشدون بتطبيق المعايير السابقة الذكر مثل معيار اإلرتباط 

   ."المعقول، أو إعتماد تدرج سالمي بين وجو اإلختصاص الشخصي و وجو اإلختصاص اإلقميمي
3 - MELOT (Nicolas), Op.cit, pp. 772. 
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حصل إجماع من طرف فقياء القانون الدولي حول اإلعتراف بيذين المعيارين، 
 .1األخرى بالتالي عدم اإلعمال بالمعيارين سيؤدي حتما إلى المساس بسيادات الدول

. أوالـ اإلختصاص الشخصي لمدولة
يعتبر المواطنين موضوع ووجو من أوجو اإلختصاص المعترف بو في القانون 

الدولي، فيجب التمييز فيما يخص ذلك بين سكان الوطن واألشخاص الساكنين أو المقيمين 
في إقميم الدولة، فاإلختصاص الشخصي لمدولة ىو الذي يطبق عمى المواطنين، أما المقيمين 

فاإلختصاص اإلقميمي لمدولة ىو الذي يطبق عمييم، تطبيق ىذا الوجو من اإلختصاص 
 .  2عمى القانون الجبائي ستتمخض عنو أثار حول مجال اإللتزام الجبائي عمى المواطنين

. الجنسية أساس إختصاص الدولة- 1
تظير الجنسية عمى أنيا إرتباط قانوني وسياسي تربط الفرد بالدولة التي يحمل 

فبعيدا عن . فيل ىذا اإلرتباط يسمح لمدولة فرض سيادة تامة عمى ىذا الفرد. جنسيتيا
تكريس فكرة إعتبار المواطن كتمديد إلقميم الدولة، بالتالي تكريس النظرية اإلقميمية بأتميا، 
فالمواطنين ليسوا عنصر من عناصر اإلقميم، ولكن ىم مكون من مكونات النظام القانوني 
لمدولة، إلى جانب اإلقميم، الشيء الذي يفسر تسرع بعض الدول في فرض إختصاصيا 

الواليات المتحدة كثيرا ما تتعرض إلنتقادات  الشخصي، من أجل تصدير قوانينيا وسياساتيا،
بسبب اإلجحاف في فرض قوانينيا عن طريق اإلجحاف في إعتماد معيار الجنسية من أجل 

.      3إخضاع مواطنييا المتواجدين في الخارج إللتزامات جبائية
:  مجال اإللتزام الجبائي - 2

عتمادا عمى نظرية  اإلختصاص الشخصي لمدولة في فرض الضريبة عمى رعاياىا وا 
الجنسية التي ترتكز عمى فكرة اإلرتباط ليس بموجب مصدر المداخيل أي متحصمة من 

نشاط داخل إقميم الدولة التي تفرض الضريبة، ولكن بموجب اإلرتباط بجنسية الدولة، وفي 
                                                

 الواليات المتحدة بصفة منفردة، تثير في بعض األحيان معيارين معنويين أخريين، ىذا بغية توسيع من دائرة  -  1
. إختصاصيا التنظيمي، والمذان ىما، حماية المصالح الحيوية لمدولة، و كذا حماية المصالح األساسية لممجتمع الدولي

        .مع مالحظة أن ىذين المعيارين لم يجدا صدى دولي، و يصعب تطبيقيما عمى مادة القانون الجبائي الدولي
2 - MELOT (Nicolas), Op.cit, pp. 773 et 774. 

3 - Ibid, p. 776. 
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ىذه الحالة إختصاص الدولة يتجاوز نطاق اإلقميم التي تفرض عميو سيادتيا، لتفرض ضريبة 
ليس فقط عمى شخص رعاياىا ولكن حتى عمى ذمميم، وىذا ما يعني تطبيق نظرية عالمية 

. الضريبة عمى المداخيل
فبالنسبة لألشخاص المعنوية، فالدول تعتمد دائمة عمى نظرية الجنسية، وىذا بالنسبة 

لمشركات التي تحمل جنسيتيا، فالواليات المتحدة مثال تفرض الضريبة عمى كامل أرباح 
، عمى خالف فرنسا مثال التي تميز بين مداخيل الشركات 1الشركات التي تحمل جنسيتيا

الفرنسية المحققة في فرنسا ومداخيل فروعيا التي تستثمر في الخارج والتي تثبت أن 
. 2مداخيميا قد حققتيا في الخارج

إعتمادا دائما عمى معيار الجنسية فمن الدول من نظمت تشريعاتيا الجبائية لتطبيق 
ىذا المعيار عمى مداخيل ذات مصدر أجنبي التي حققتيا شركات أجنبية بحجة كون ىذه 

. األخيرة فروع الشركة األم التي تحمل جنسية ىذه الدول
: اإلختصاص اإلقميمي لمدولة- ثانيا 

في نظر القانون الدولي العام، اإلختصاص اإلقميمي لمدولة، ىو اإلختصاص الشرعي 
والوحيد الذي يعترف بو، فبموجب ىذا اإلختصاص الدولة تفرض ضريبة عمى أي شخص 

. 3وأية صفقة وأي أمالك المتواجدة فوق إقميميا
ففي ما يخص األشخاص، فاألجنبي الذي يسكن أو الذي جعل مقره عمى إقميم دولة 

يمكن أن يخضع إللتزام جبائي غير محدود من تمك الدولة، وبغياب المسكن أو المقر، 
فأمالكو ومداخيمو فقط التي تقع عمى إقميم تمك الدولة ىي الوحيدة التي يقع عمييا إلزامية دفع 

. 4الضريبة عمييا

                                                

1-  GEST (Guy), Op.cit, p. 17.   

جنسية المؤسسة لو أىمية نسبية بالنسبة لعمماء الجباية، في كون التمييز بين مفيوم الشركة الوطنية واألجنبية متفق  - 2
عميو ولكن وجو الخالف بين التشريعات الجبائية الوطنية يكمن في معايير إعتبار الشركة ذات جنسية وطنية أو أجنبية، 

سبانيا تعتمد عمى معيار التشكيل والتسجيل والتنظيم حسب قوانينيا الوطنية،  ففي الواليات المتحدة، البرازيل، كندا، أستراليا وا 
   .أما في الجزائر، فرنسا وألمانيا فيعتمدون عمى معيار تواجد المقر اإلجتماعي

3 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 779. 

4 - Ibid, p. 779. 
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مبدأ عالمية فرض  (1)لذا سنتعرض إلى مبدأ إقميمية الضريبة عمى مداخيل األجانب 
إستبعاد فكرة اإلختصاص الشخصي لمدولة  (2)الضريبة عمى مداخيل المقيمين في اإلقميم 

( 4)البحث عن أساس مبدأ العالمية  (3)
 :مبدأ إقميمية الضريبة عمى مداخيل األجانب - 1

بموجب اإلختصاص اإلقميمي، الدولة تتمتع بسمطة التشريع والتنفيذ عمى كل األمالك 
قتطاع نسبة . والصفقات والمداخيل المحققة فوق إقميميا بالتالي سمطة فرض الضريبة عمييا وا 

. 1لصالحيا
يعرف ىذا المبدأ بعض النقائص، فمن حيث الجانب العممي ففي الواليات المتحدة 
وفرنسا مثال، يفرضون ضريبة عمى المداخيل العالمية لألجانب المقيمين في بمدانيم، غير 

أنيم جسديا غير متواجدين في حقيقة األمر في تمك البمدان، فيل ىذا الوضع مخالف لمبادئ 
القانون الدولي العام؟     

: مبدأ عالمية فرض الضريبة عمى مداخيل المقيمين في اإلقميم - 2
كرست العديد من الدول مبدأ عالمية الضريبة عمى مداخيل المقيمين في اإلقميم، في 

 .2المباشرة قانون الضرائب  من3الجزائرنظمتيا المادة 

يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان :"  من نفس القانون أنو4وتضيف المادة 
موطن تكميفيم في الجزائر أم ال، األشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يتحصمون 

                                                

1 - - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 780.  

ويخضع لضريبة . يخضع لضريبة الدخل، عمى كافة مداخميم األشخاص الذين يوجد موطن تكميفيم في الجزائر- "  -  2
يعتبر أن موطن التكميف .الدخل عمى عائدتيم من مصدر جزائري، األشخاص الذين يوجد موطن تكميفيم خارج الجزائر

:                                 موجود في الجزائر بالنسبة إلى
لو، عندما يكون اإليجار في ىذه  األشخاص الذين يتوفر لدييم مسكن بصفتيم مالكين لو، أو منتفعين بو، أو مستأجرين -أ

.                                                                    الحالة األخيرة قد إتفق عميو إما بإتفاق وحيد، أو بإتفاقات متتالية لفترة متواصمة مدتيا سنة واحدة عمى األقل
.                                                  األشخاص الذين ليم في الجزائر مكان إقامتيم الرئيسية أو مركز مصالحيم األساسية–ب 
. األشخاص الذين يمارسون نشاطا مينيا بالجزائر سواء كانوا أجراء أم ال- ج

يعتبر كذلك أن موطن تكميفيم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفيم أو يكمفون بميام في بمد أجنبي و 
."الذين ال يخضعون في ىذا البمد لضريبة شخصية عمى مجموع دخميم   
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في الجزائر عمى أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عمييا إلى الجزائر بمقتضى إتفاقية 
 " .جبائية تم عقدىا مع بمدان أخرى

 من A4نجد نفس محتوى المادة مكرسة في القانون الجبائي الفرنسي في المادة 
.  1القانون الجبائي العام

خالفا لما سبق، ولما كان الحال أن المساىمين ليسوا مواطني دولة الضريبة، فيذه 
. 2الدولة ال يمكنيا اإلستناد إال عمى وجو اإلختصاص اإلقميمي

: إستبعاد فكرة اإلختصاص الشخصي لمدولة- 3
فالدولة يمكن أن تفرض إختصاصيا في إخضاع لمضريبة المداخيل العالمية 

ن تم معينتيا في الخارج . 3لمواطنييا حتى وا 
غير أن الفقو الجبائي ال يأييد ىذه الفكرة، فحتى و إن إعتبرنا الجنسية إسنادا كافيا 
في ذاتو،  فمجرد وجود األجنبي عمى إقميم الدولة ال يمكن إعتباره كذلك، فبفعل اإلقامة  

والمسكن يمكن إعتماد فكرة شرعية فرض الضريبة عمى ذلك األجنبي، غير أنو ىذا الموقف 
. 4ال يخمو من كونو يطرح تسأالت كثيرة

فإذا صدقنا أن الدولة ليا إختصاص عمى األمالك واألشخاص المتواجدين عمى 
إقميميا، وبإعتماد فكرة اإلختصاص اإلقميمي لمدولة عمى شخص األجنبي، فيفيم منو أن 

حساب المدة التي يقيم فييا األجنبي عمى إقميم الدولة ليس ليا أىمية، بالتالي السائح الذي 
. 5يعبر البالد، سيخضع لمضريبة عمى جميع مداخيمو، بمجرد تواجده عمى أرض تمك البالد

                                                

  من قانون الضرائب4 و3معنى موطن التكميف يختمف عما ىو معروف القانون المدني، قارن في ذلك مع المادة  -
1  

.    المباشرة
2 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 781. 

في المرجع     GEST  -عمميا، يثار نفس الجدل حول تطبيق اإلتفاقية عمى األشخاص، و ىو ما تعرض لو األستاذ  3  

. 62 و 61. ص ،"الضريبة عمى أرباح الشركات الفرنسية في الواليات المتحدة:"  يحمل عنوانالذي       
4-  MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 783.  

: ALIX (E) في هرا الصدد يقول األستاذ  -  5    

  « Ne s’auraient être regardés comme placés sous l’allégeance économique d’un Etat ceux 

qui ne font qu’en traverser le territoire. On ne fait vraiment partie de la communauté 

économique nationale que si l’on y est mêlé un certain temps.»  
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الشيء الذي إستمزم التصديق بفكرة محدودية اإلختصاص الشخصي لمدولة القائم 
عمى اإلختصاص اإلقميمي، لذا ظيرت عدة أفكار لتنظيم ىذه المسألة، حيث تثار فييا فكرة 

. 1اإلقامة لمدة معينة كأدنى حد
 Mondialitéالبحث عن أساس مبدأ العالمية  - 4

نظرا لعدم نجاعة معيار اإلرتباط الشخصي لتعميل سمطة فرض الضريبة المتاحة 
لمدولة من الجانب العممي، والذي من خاللو قد يشكل إخالل لمقانون الدولي حسب ما توصل 

.  في حالة التطبيق غير المناسب لإلختصاص الجبائيVareilles-Sommièresإليو 
فيجب إعادة النظر في موقف الدول في محاولة إخضاع األجانب لمضريبة عمى     

كامل مداخيميم العالمية إستنادا فقط عمى معيار المعروف بالمعيار الشخصي، في حين أنو 
إلى إقميم تمك الدولة، فمثل ما ىو " بدنيا"من المحتمل أن ال يكون ذلك الشخص قد دخل 

 من قانون الضريبة العام الفرنسي الذي يعتبر األشخاص مقيمين B.4منصوص في المادة 
، إتخذت الجزائر نفس 2"مركز مصالحيم اإلقتصادية"في فرنسا، األشخاص الذين ليم 

 من 3من المادة  (ب)م والفقرة .ر.م.ض. من ق8الموقف حسب الفقرة الثالثة من المادة 
". مركز المصالح األساسية"نفس القانون بعبارة 

بالتالي يمكن الجزم أن اإلقامة ليست معيارا شخصيا لفرض الضريبة، رغم كونيا 
تحدد باإلعتماد عمى معايير شخصية، ولكن يجب تحميميا عمى أساس معايير إقميمية، 

فالجنسية وحدىا ىي التي تشكل المعيار الشخصي إلرتباط فرض الضريبة من طرف الدول 
. 3عمى المداخيل العالمية لممساىم

 يسميان le national et le résident territorialفالوطني والمقيم في اإلقميم 
 المذين تفرض عمييم الضريبة عمى كامل les résidents fiscauxبالمقيمين الجبائيين 

                                                

  1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثمة تحدد مدة اإلقامة بسنة واحدة عمى األقل3من المادة  (أ)الفقرة  -
. لخضوع لمضريبة عمى الدخل، األشخاص الذين يوجد موطن تكميفيم في الجزائر       

2-  MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 784. 

عمى خالف ذلك األستاذ -  GEST  يرى أن فكرة اإلقامة، أساسية، فحسب رأيو اإلقامة تتجاوز كل األفكار األخرى  3 
    .    خاصة فكرة الجنسية و فكرة المؤسسة
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 مداخيميم، الشيء الذي قد يثير نوع من المزج والخمط بين العبارتين المقيم في اإلقميم

résident territorial والمقيم الجبائي Résident fiscal
1
.                                

عمى كل حال يظير من خالل ما سبق أن القانون الدولي العام يحد من مجال 
ىذه األخيرة ال يمكن ممارستيا إال من خالل أوجو . السمطة الجبائية التنظيمية لمدولة

. 2اإلختصاص الالتي ىي الجنسية واإلقميم
فأنظمة القانون الجبائي الدولي، ىي أنظمة مزدوجة نظرا لمزجيا بين مبادئ العالمية 

ىذا ما يالحظ في الواليات المتحدة األمريكية التي تفرض الضريبة عمى رعاييا . واإلقميمية
والمقيمين في اإلقميم من األشخاص الطبيعية عمى أساس مبدأ عالمية المداخيل وباقي 

ن يبدو أن  .المساىمين عمى أساس المداخيل ذات مصدر وطني أي أمريكي وعميو، حتى وا 
اإلختصاص الجبائي لمدولة يظير واسع المجال، نظرا لمرونة معنى المعايير في تحديد 

، فالدول (كذا معنى مصدر المداخيل، وتحديد مكان الصفقات واألمالك)اإلقامة اإلقميمية، 
إضطرت عند وضع أنظمتيا الجبائية الدولية أخذ بعين اإلعتبار الحدود التي يفرضيا تطبيق 

  .3مبدأ إقميمية اإلختصاص الجبائي من حيث التنفيذ
المطمب الثاني 

تقدير القاضي الوطني لعناصر الجريمة حسب مضمون 
 اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية

 بتحميل محتوى اإلتفاقية، يظير لنا اإلطار المحدود لمجال اإلختصاص ومجال 
تدخل القاضي في إستنباط العناصر التي قد يعتمد عمييا القاضي لتقدير مسؤولية المساىم 

                                                

عالمية  فاإلقامة في اإلقميم تشكل معيار إرتباط الذمة بإقميم الدولة في حين أن اإلقامة الجبائية تحيمنا إلى تطبيق مبدأ  -1
يمكن  (مقيم جبائي)والمقيم في الجزائر  (مقيم إقميمي)الضريبة، فيمكن التمييز مثال بين الشخص المقيم في إقميم الجزائر 

يسمح  Conventionnel اإلشارة إلى مزج وخمط ىام يجب إثارتو نظرا ألىميتو في الموضوع، فاإلقامة في معناه اإلتفاقي 
عمما أن اإلتفاقيات الجبائية ال . بتحديد مجال التطبيق الشخصي لإلتفاقيات الجبائية من أجل تفادي اإلزدواج الضريبي

تنطبق سوى عمى المقيمين حسب المعنى اإلتفاقي، غير أن اإلتفاقيات الجبائية تعتبر مقيمين المساىمين الذين يخضعون 
 .لمضريبة عل أساس عالمية المداخيل، الشيء الذي يوحي ويحيمنا إلى اإلقامة الجبائية، مصدر المزج والخمط

2 - MELOT (Nicolas), Op.cit, p. 786. 
3 - Ibid. p. 787. 
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إزاء إدارة الضرائب لمدولة التي تنظر في مسألة تطبيق اإلتفاقية الجبائية، ىذه المسالة قد 
تأخذ طابع إداري بحت أو طابع جزائي، وىذا األخير يخص مسألة تقدير العناصر المكونة 

 (الفرع األول)لمجريمة في حدود موضوع اإلتفاقية التي تأخذ بيذه الكيفية صفة الدولية 
وموضوع الغش الجبائي الدولي كما ىو منظم في نصوص اإلتفاقية الثنائية الجبائية الدولية 

.    (الفرع الثاني)

الفرع األول 
تقدير القاضي الوطني لعناصر الجريمة في حدود موضوع  

 اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية
اليدف من دراسة ىذه المسألة راجع إلى كون تواجد إشكال اإلزدواج الضريبي ىو 

سبب تواجد األتفاقيات الجبائية الدولية، الشيء الذي يمزمنا إلى التطرق إلى تعريف االزدواج 
والتحدث عن كيفيات تفادي ىذه  (ثانيا)ثم إلى جانب التطرق إلى أنواعو  (أوال)الضريبي 
. (ثالثا)الظاىرة 

:                                                           تعريف االزدواج الضريبي: أوال
 يعرف االزدواج الضريبي، لدى العديد من مختصي المالية العامة، بمشكمة تعدد        

ففي االزدواج الضريبي يدفع المكمف بالضريبة عمى . فرض الضريبة عمى المكمف بأدائيا
وقد يحدث االزدواج الضريبي عمى . نفس الوعاء أكثر من مرة، ألكثر من إدارة ضريبية

 .1المستوى الداخمي أو عمى المستوى الدولي
لضريبتين  (أوالربح)يترجم االزدواج الضريبي في القانون الدولي بخضوع نفس الدخل 

، تحت تأثير قواعد اإلقميم التي 2أو عدة ضرائب متشابية أو متماثمة في دول مختمفة
في ىذه الحالة، فإن االتفاقيات والمعاىدات الدولية . تتضمنيا القوانين الداخمية ليذه الدول

. 3تنظم كيفية تفادي ىذه الظاىرة
                                                

1 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p. 04.  
2 - DUBUT (Thomas), Op.cit, p. 1450. 

، أن الميمة المسندة لممنظمة التعاون و التطوير اإلقتصادي، ذات أىمية من أجل الوصول    "ديبي"يرى األستاذ  -  3 
  .     إلى حل مشكمة اإلزدواج الضريبي الدولي، ويستخمص ذلك من خالل المادة األولى من ميثاقيا التأسيسي
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ونظرا لخطورة ىذه المشكمة، فإنيا حظيت ومازالت تحظى بعناية كبيرة من قبل 
وذلك نظرا لمنتائج الخطيرة الناتجة عمييا من . السمطات العمومية والباحثين االقتصاديين

فبالنسبة لممجال الداخمي، كثيرا ما يتدخل المشرع الضريبي بسن القوانين . الناحية االقتصادية
. بصورة دقيقة ومحكمة لتفادي حدوث ىذه الظاىرة
أو )، فيتمثل في خضوع نفس الدخل 1أما االزدواج الضريبي في إقميم دولة معينة

 ويمكن أن يكون االزدواج الضريبي . لضريبتين متشابيتين أو ليما نفس الموضوع (الربح

. قانونيا ويمكن أن يكون اقتصاديا
فاالزدواج الضريبي من وجية النظر القانونية، يتمثل أساسا في خضوع نفس الدخل 

أما االزدواج الضريبي االقتصادي، فيو يصف . لنفس المكمف بالضريبة ألدائيا مرتين
الوضعية التي يتواجد عمييا شخصين مختمفين والذين تفرض عمييما ضريبة عمى أساس 

. (شركة ومساىم)نفس الدخل، وىي حالة أرباح األسيم 
إال . والجدير بالذكر، أنو ال يوجد تعريف مضبوط ومتفق عميو لوصف ىذه الظاىرة

فرض الضريبة عمى نفس الشخص المكمف :" أنو يمكن تعريف االزدواج الضريبي عامة بأنو
". بالضريبة، أكثر من مرة، عمى نفس المادة الخاضعة لمضريبة وخالل نفس المدة

: ومن التعريف السابق يمكن تحديد الشروط التي تفيدنا أننا أمام حالة إزدواج ضريبي
وحدة الشخص المكمف بالضريبة، وحدة الضريبة المفروضة، وحدة المادة المفروضة عمييا 

.  2الضريبة، وحدة الفترة المفروضة عنيا الضريبة
                                                                                                                                                   

 L’article 1 er du traité de l’OCDE, du 14 décembre 1960, en ses termes vise à : « promouvoir 

des politiques visant ( …) a réaliser la plus forte expansion possible du commerce mondial 

sur une base multilatérale et non déscriminatoire ». 

Un des obstacles majeurs a cette expansion est sans doute le phénoméne de la double 

imposition internationale qui consiste dans le fait qu’une même personne (physique ou 

morale), placée dans une situation d’extranéité, voit son revenu soumis, au titre d’une même 

période d’imposition et par des impôts de nature comparable, a deux compétence fiscales 

distinctes. Pour éviter une telle situation nocive aux échanges et à la mobilité internationaux, 

l’OCDE a élaboré un modèle de convention fiscale bilatérale pour fournir aux Etats menbres 

une base de négociation commune a partir de règles générales de répartition des compétences 

fiscales internationales. 

.210. ، المرجع السابق، ص(نصيرة)بوعون يحياوي -  1  

.192. ، المرجع السابق، ص( عباسمحمد) محرزي-  2  
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عبارة عن فرض ضريبتين من نوع :" يعرف عمماء المالية اإلزدواج الضريبي بأنو
واحد عمى الوعاء أو المطروح نفسو خالل فترة زمنية واحدة، وبالتالي اقتطاع ىاتين 

اإلزدواج الضريبي ىو عبارة :" كما يرى عمماء أخرون أن." الضريبتين من مال مكمف واحد
عن فرض الضريبة نفسيا أو ضريبة من النوع نفسو أكثر من مرة، عمى الشخص نفسو، 

." 1بالنسبة إلى المال نفسو، في مدة واحدة
: شروط توفر حالة االزدواج الضريبي: ثانيا

لكي نكون أمام حالة إزدواج ضريبي عمى المستوى الدولي البد من توفر جممة من 
، (2)، وحدة الضريبة المفروضة (1)وحدة الشخص المكمف بالضريبة : الشروط تتمثل في

 (.4)ووحدة الفترة المفروضة عنيا الضريبة  (3)وحدة المادة المفروضة عمييا الضريبة 

 .(وحدة المكمف القانوني بالضريبة)وحدة الشخص المكمف بالضريبة  - 1
 ومن شروط تحقق االزدواج الضريبي أن يكون المكمف القانوني ىو نفسو الشخص 

الذي يتحمل الضريبة مرتين أو أكثر، أو ىو الشخص نفسو الذي يتحمل الضرائب 
والواقع أن معرفة المقصود بوحدة المكمف القانوني بالضريبة تختمف باختالف . المتشابية

النظرة القانونية والنظرة االقتصادية فإذا أخذنا أرباح شركات المساىمة تخضع أيضا لضريبة 
. عمى األرباح عندما توزع عمى المساىمين وىي الضريبة عمى إيراد القيم المنقولة

نجد أن االزدواج الضريبي غير وارد نظرا لعدم توفر شرط : فمن وجية النظر القانونية
ن شركة المساىمة ىي ذات شخصية قانونية  وحدة الشخص المكمف بالضريبتين خصوصا وا 

". باالزدواج القانوني"مستقمة عن شخصية المساىمين وىو ما يعرف 
تتجاوز التنظيم القانوني لمعرفة من يتحمل ىذا العبء : من وجية النظر االقتصادية

وبالتالي لما كان المكمف نفسو ىو الذي يتحمل ىذا العبء سواء عندما . في نياية األمر
تكون األرباح تحت يد الشركة، أو عندما يتم توزيعيا عمى المساىمين، وىنا يكون االزدواج 

" باالزدواج االقتصادي"قد تحقق فعال وىو ما يعرف 

                                                

. 208. ، المرجع السابق، ص(نصيرة)بوعون يحياوي -  1 
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  2(وحدة نوعية الضريبة المفروضة): 1وحدة الضريبة المفروضة-  2
 ، (المطروح الضريبي نفسو أو الوعاء أي) نفسو المال عن المكمف يدفع أن يشترط

الضريبة نفسيا مرتين أو أكثر، أو أن يدفع المكمف من المال نفسو ضريبتين من النوع نفسو 
: أي ضريبتين متشابيتين فالدخل قد يتحمل ضريبتين اثنتين

والثانية تفرض عمى رأس المال، " ضريبة الدخل"األولى، تفرض عميو مباشرة و تسمى 
. إال أتو يتم استيفاؤىا من الدخل دون المساس برأس المال نظرا النخفاض مستواىا

ففي التشريع المصري، الشخص الذي يممك األراضي الزراعية ويقوم بإستغالليا فيو يكمف 
بالضريبة نتيجة تممكو لألراضي من جية و نتيجة استغالليا من جية أخرى فرغم المكمف 

  .واحد، إال أن الوعاء الضريبي مختمف، فال يتحقق اإلزدواج الضريبي في الحالة ىذه
: وحدة المادة المفروضة عميها الضريبة-  3

الذي يعني أن ال تكون الضريبة مفروضة مرتين أو أكثر عمى الشخص الواحد فقط، 
وأنما تكون مفروضة في المرتين عمى المادة الضريبة نفسيا أو المطروحة أو الوعاء 

يعود إلى مكمف معين، ثم فرضت " وعاء"الضريبي نفسو، فإذا فرضت الضريبة عمى 
يعود لنفس المكمف، ففي ىذه الحالة ال نكون أمام ازدواج ضريبي " وعاء أخر"الضريبة عمى 

.  نظرا لعدم وحدة الوعاء الضريبي، رغم وحدة المكمف القانوني
: 3وحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة- 4

 ثم فرضت عمى دخل 2003فمو افترضنا أن الضريبة فرضت عمى دخل المكمف عام 
، ففي ىذه الحالة ال نكون أما ظاىرة ازدواج ضريبي، 2004نفس المكمف مرة أخرى عام 

بينما إذا فرضت ضريبة عمى دخل مكمف واحد خالل نفس الفترة الزمنية فيتحقق االزدواج 
الضريبي في ىذه الحالة، فتفرض ضريبة عمى دخل المكمف تضاف إلى رأس مال المكمف 

                                                

.193. ، المرجع السابق، ص( عباسمحمد) محرزي-  1  

.208. ، المرجع أعاله، ص(نصيرة)بوعون يحياوي -  2  

. هي قاًوى الضرائب الوباشرة والرسوم الوواثلت98 إلى 85 و الوواد 1يتن تحديد السٌت الجبائيت حسب الوادة -  3  
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ىذا األخير تفرض عميو ضريبة، وفي ىذه فإن دخل ىذا المكمف خضع لضريبة الدخل من 
. 1جية ولضريبة ثانية عندما أصبح جزء من رأس المال، فنقول أننا أمام ازدواج ضريبي

. 2وسائل مكافحة االزدواج الضريبي: ثالثا
ستبقى   بدونو الذي الضريبي اإلزدواج مكافحة وسائل إلى النقطة ىذه في سنتعرض

سبل إيجاد حمول حول تنازع اإلختصاص بين الدول في فرض الضريبة عمى نشاط 
الشخص الذي يوجد إرتباط مع ىذه الدول صعب، خصوصا من حيث إتخاذ اإلجراءات من 

أجل التحصيل أو المتابعة، لذا سعت الدول لتفادي الوصول إلى األوضاع المعقدة إلى 
وكذا العمل والحيمولة دون تمكين المؤسسات من  (1)ضرورة إيجاد حمول إتفاقية بينيا 

(. 2)اإلستعمال المجحف لإلتفاقيات الجبائية 
ضرورة إيجاد حمول إتفاقية  - 1

يحقق االزدواج الضريبي عمى المستويين، الداخمي والدولي، أثارا ضارة عمى االقتصاد 
الوطني بشكل عام، إذ يمثل عبئا إضافيا عمى عاتق المكمف بالضريبة ليزيد إلى جانب 

العبء األصمي الجزء األكبر من األرباح المحققة، مما يخالف مبدأ العدالة الضريبية السالف 
وىذا قد يدفع المكمف بالضريبة إلى استخدام كافة السبل المشروعة وغير المشروعة . الذكر

. 3لمتيرب من أداء الضريبة
مثال ذلك حالة شركة تقوم بمباشرة . وقد قدم الواقع العممي ما يثبت صحة ىذا القول

نشاطيا خارج إقميم الدولة التي يقيم فييا، فتطالبو السمطات الضريبية في الدولتين بدفع 
ضرائب عمى األرباح بنسبة مرتفعة مثل ثمث األرباح في الحالتين، أي لم يتبقى لممكمف سوى 
ثمث من أرباحو فقط، وىذه كعمميات حسابية فقط نييك عمى ما قد يترتب من تكاليف التأمين 

و االشتراك في ضمان االجتماعي، زيادة عمى ذلك، أن االزدواج الضريبي الدولي يشكل 
عقبة خطيرة أمام حركية رؤوس األموال من دولة إلى أخرى، مما يسبب عائقا أمام نمو 

. العالقات االقتصادية الدولية

                                                

1- TIXIER (Gilbert),  Op.cit, p. 4 et suite. 

2- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p. 144. 

.200. ، المرجع السابق، ص( عباسمحمد) محرزي-  3 
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زاء كافة األثار الخطيرة السالف ذكرىا، فقد حاولت الدول، بصدد مكافحة االزدواج  وا 
الضريبي الداخمي تنظيم تشريعاتيا الداخمية وأحكام الرقابة عمى سنيا ووضع قواعد خاصة 

، أما بالنسبة لالزدواج الضريبي الدولي، فإن مكافحتو 1تيدف إلى منع حدوث ىذه الظاىرة
فقد تمجأ بعض الدول إلى النص في . 2تتم بواسطة التشريعات الوطنية أو االتفاقيات الدولية

تشريعاتيا الوطنية عمى إعفاء بعض رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في أراضييا من 
أما االتفاقيات الدولية، فقد تم إبرام مجموعة كبيرة من . الضريبة، رغبة في تشجيع المستثمرين

االتفاقيات الثنائية من أجل تفادي االزدواج الضريبي، مع كل ما تحمل ىذه االتفاقيات من 
 تيدف إلى 3وشروط مثل المعاممة بالمثل، وعادة ما تأخذ ىذه االتفاقيات بعدة مبادئ بنود

. توزيع االختصاص الضريبي بين الدول المتعاقدة
4الحيمولة دون تمكين المؤسسات من اإلستعمال المجحف لإلتفاقيات الجبائية- 2

. 
فمن الشركات العالمية التي تستخدم اإلتفاقيات الجبائية كقاعدة تجارية وكتأشيرة من 
أجل الخيار من أجل الخضوع إلى القانون الجبائي لبمد معين عمى حساب القانون الجبائي 

5بمد أخر
وىذا إعتمادا عمى شركات أخرى تابعة ليا تجعل من مقرىا بمدان تعتمد جباية  

ضعيفة أو منعدمة، فيما يخص الضريبة عمى أرباح الشركات مثال، ينبثق من خالل ذلك 
خمق روابط قانونية بين ىذه الشركة والشركة التي يتمركز نشاطيا في البمد الذي تعتمد جباية 

عادية، عموما ما يكون نشاط الشركات الوىمية متمثل في تسيير العالمات التجارية أو 
 société deتسيير براءات اإلختراع، شركة خدمات تتوسط في عمميات البيع والشراء أو 

conseil فكال الدولتين حيث تتواجد عمى التوالي الشركتين قد تعمن إختصاصيا في فرض 
                                                

1 - HAROUN (Medhi), Op.cit, p.440 et 441. 

2- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p.143. 

أن يكون فرض .- أن يكون فرض الضرائب عمى المداخيل العقارية لدولة موقع العقار- : من بين ىذه المبادئ - 3
ن كانت بعض االتفاقيات قد قررت  الضرائب عمى أرباح األسيم وفوائد السندات لمدولة المصدرة ليا، أي لمدولة المدينة، وا 

أن يكون فرض الضرائب عمى أرباح المؤسسات . - ىذا الحق لمدولة الدائنة، التي يقيم فييا صاحب ىذه األسيم والسندات
أن يكون فرض الضرائب عمى كسب العمل لمدولة التي يتم فييا العمل، . - لمدولة التي يوجد فييا المركز الرئيسي لممؤسسة

أن يكون فرض الضرائب . - وذلك باستثناء الرواتب التي تدفعيا الدولة فيكون ليذه الدولة الحق في فرض الضرائب عمييا
أن يكون فرض الضرائب . - عمى الدخل العام لدولة موطن المكمف بالضريبة سواء كانت مستمدة منيا أو من دولة أخرى

 .عمى التركات، في الدولة الكائن بيا المال مع إعفائو من الضريبة في البمد األخر
4-  TIXIER (Gilbert), Op.cit, p. 114. 

5 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.539 et plus. 
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الضريبة عمى أرباحيا ولكن بنسب مختمفة، ومادام الشركة المتواجدة في الجزائر تقوم بتحويل 
دون أية فائدة إقتصادية، وال يدخل ضمن التسيير العادي )أرباحيا عمى شكل خدمات وىمية 

تطالبيا من الشركة المتواجدة في  (ليا وبالمقارنة بالشركات المماثمة ليا من حيث النشاط
ىولندا، تكون بيذه الكيفية قد ىربت قيم مالية لكي ال تخضع لمضريبة في الجزائر التي 

تفرض عمى أرباح الشركات، ىذه الوضعية والتي في حقيقة األمر ال تشكل جريمة في حد 
ذاتيا ولكن ستخمق جو من التوتر والحيرة، نظرا لوجود اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية 

، وبو في حالة مراجعة الحسابات 1التي الغرض منيا ىو تفادي حاالت اإلزدواج الضريبي
الذي قد تتعرض لو الشركة المتواجدة في الجزائر، قد تتذرع الشركة بأنيا سبق وأن تم 

إخضاعيا لضريبة في دولة ىولندا بالنسبة لتمك القيم التي تشكل وعاء الضريبة، وبحكم 
اإلتفاقية الجبائية الثنائية التي الغاية منيا ىو تفادي اإلزدواج الضريبي، بالتالي وبتطبيق 

محتوى اإلتفاقية ال يمكن إلدارة الضرائب الجزائرية فرض نفس الضريبة عمى نفس الوعاء ما 
 .دام أنو سبق وأن فرضت تمك الضريبة وسبق وأن دفعت الشركة تمك الضريبة في ىولندا

نظرا ليذه الوضعية التي بسببيا تحرم الدول حيث تتمركز النشاطات الحقيقية 
لألشخاص المقيمين في إقميميا إتخذت ىذه الدولة مراجعة في قوانينيا الداخمية بإعادة ضم 
القيم التي تم تحويميا إلى الخارج في ضمن وعاء الضريبة، اليدف الذي تسعى إليو الدولة 

 من اإلستفادة من بعض (sociétés écrans)ىو إبعاد المؤسسات الوىمية أو الحاجبة 
المزايا والتسييالت في المجوء إلى الييئات القضائية من أجل اإلستفادة من التخفيضات في 
الجباية نظرا لكون ىذه الشركات تعتمد عمى كل المنظومة القانونية السائدة في بمد اإلستقبال 
وما وقعتو من إتفاقيات جبائية دولية عن طريق التذرع بوجود رابطة قانونية مثل اإلستقرار 

.  في تمك البمدان ولكن بطريقة صورية
نفس اإلجراء إتخذتو الدول أثناء التفاوض عند التوقيع عمى إتفاقية جبائية، بإشتراط 

« la clause anti-treaty shopping »تطبيق ىذا الحضر والمتمثل في 
 خصوصا 2

 . عندما تكون إحدى الدول المتفاوضة من بين الدول التي تعتمد جباية ميسرة ومتميزة

الفرع الثاني 
                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.539 et plus. 

2- TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.115. 
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  في اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدوليةموضوع الغش الضريبي

 عموما ما يأتي موضوع الغش الجبائي الدولي في اإلتفاقيات الدولية الجبائية مرتبط

التيرب الجبائي، الذي قد يشكل جريمة إذا إقترن بمخالفة لمقوانين المنظمة لقواعد تحويل 
لى الخارج والقوانين المنظمة لقواعد تحويل أرباح الشركات األجنبية . رؤوس األموال من وا 
وفي تعداد اإلتفاقيات الجبائية الثنائية التي أبرمتيا و صادقت عمييا الجزائر والتي 

 . 1جأت بموضوع الغش الضريبي، نعد خمسة
أما الغش الجبائي الدولي كما سبق التطرق إليو، و الذي يشكل جريمة بحد ذاتو نظرا 
لمجوء المخالف إلى أعمال تدليسية من أجل التممص، فقد يأخذ ىذا الغش صورة بسيطة، أي 
أن األفعال المرتكبة تشكل جريمة واحدة و تخضع لنص العقاب واحد، في الحالة ىذه تطبيق 
                                                

يتضمن التصديق عمى ، 2002 أبريل سنة 7 الموافق 1423 محرم عام 24 مؤرخ في 121-02مرسوم رئاسي رقم - 1
االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب االزدواج 

 الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل والثروة والتركات
 .  2002 لسنة 24، جريدة رسمية عدد 1999 أكتوبر سنة 17الموقعة بالجزائر في 

يتضمن التصديق ، 2000 ديسمبر سنة 17 الموافق 1421 رمضان عام 21 مؤرخ في 427-2000مرسوم رئاسي رقم - 
الديمقراطية الشعبية وحكومة المممكة األردنية الهاشمية، قصد تجنب  عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية

االزدواج الضريبي، التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل والثروة 
 لسنة 79، جريدة رسمية عدد 1997 سبتمبر 16 الموافق 1417 جمادى األولى عام 14 الموقعة بعمان في والتركات

2000. 
يتضمن التصديق عمى ، 2004 أبريل سنة 19 الموافق 1421 صفر عام 29 المؤرخ في 131 – 04مرسوم رئاسي رقم - 

االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب االزدواج الضريبي 
، 2002 ديسمبر سنة 14الموقعة بالجزائر في ، وتفادي التهرب والغش الضريبي في ميدان الضريبية عمى الدخل والثروة

. 2004 لسنة 27جريدة رسمية عدد 
يتضمن التصديق ، 2008 يونيو سنة 14 الموافق 1429 جمادى الثانية عام 10 مؤرخ في 174-08مرسوم رئاسي رقم - 

عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانية االتحادية، من أجل تفادي 
 الموقعة بالجزائر في االزدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعمق بالضرائب عمى الدخل وعمى الثروة،

. 2008 لسنة 33، جريدة رسمية عدد 2007 نوفمبر سنة 12
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة ، 1994 نوفمبر سنة 02 المؤرخ في 305-94مرسوم رئاسي رقم - 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة تركيا، قصد تجنب االزدواج الضريبي، التهرب والغش الجبائي ووضع 
، جريدة 1994 أكتوبر 02 الموقعة بالجزائر في قواعد المساعدة المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل والثروة والتركات

 .1994 لسنة 65رسمية عدد 
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نصوص القانون الجبائي، غير أنو يمكن لنفس الجريمة أن تكون مركبة إلقترانيا بجرائم 
أخرى معاقبة بنصوص قانون الجمارك وقانون الصرف، وعموما أين تكون الحالة األخيرة 

ىي المعتادة، لتكون عمى شكل جريمة منظمة وبتركيبة معقدة يصعب عمى إدارة الضرائب و 
اإلدارات األخرى الكشف عمى مشتماالتيا بدقة وتحديد المستفيدين من الغش، القاضي 

الوطني في الحالة ىذه سيثير مسألة اإلرتباط المادي لممخالفات الجبائية، الجمركية 
      concours materiel d’infractions fiscales, douanières et cambiairesوالمالية

. ويفصل في القضية في ممف واحد نظرا إلرتباط عناصر الجرائم فيما بينيا
الكشف عمى مثل ىذه الجرائم، يستوجب وجود تنسيق بين إدارة الضرائب و إدارة 

الجمارك و ىذا من خالل تبادل المعمومات و العناصر المكونة لمجريمة التي تم معاينتيا من 
. طرف كل واحدة من ىذه الييئات

اإلخفاء المادي والمحاسبي، اإلخفاء القانوني، : أشكال الغش الجبائي الدولي عديدة
 .الغش عن طريق التصريح بعمميات صورية وىمية، التكييف القانوني الخاطئ لمعمميات

يمكن جمع ىذه الجرائم في عنصرين أساسيين يتمثالن في اإلقامة الصورية كعنصر متميز 
وتحويل أرباح الشركات بطريقة غير عادية  (أوال)عن باقي العناصر المكونة لمجريمة 
ولمحاربة ىذه األشكال من الغش تم وضع قواعد  ،(ثانيا)كعنصر ثاني أساسي في الجريمة 

 .(ثالثا)المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة 
 اإلقامة الصورية كعنصر لجريمة الغش الجبائي الدولي -أوال

مسألة اإلقامة عمى حد سوى بالنسبة لمشخص الطبيعي وبالنسبة لمشخص المعنوي 
في مواد الجباية عمى المستوى الدولي ىي بمثابة محور وأساس المتابعة الجزائية، فتوفر أو 
عدم توفر العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي مرىونة بالجواب عمى سؤال ىل المتيم 

؟ ونظرا ألىمية عنصر اإلقامة في ىذا 1مقيم في الدولة محل المتابعة أو في دولة أجنبية
وذلك أمام التالعبات التي  (1)المجال، فقد خول لمقاضي دور ىام في تقدير مسألة اإلقامة 

(.    2)قد يقوم بيا الخاضع لمضريبة كتغيير مكان اإلقامة 

                                                

1 - TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, P.111.                           
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. دور القاضي الجزائي في تقدير مسألة اإلقامة - 1
ففي حالة تمسك المتيم بالدفع أنو مقيم في الخارج، رغم توفر عناصر اإلرتباط 

بالدولة الجزائرية، إعتمادا عمى اإلتفاقية حول اإلزدواج الضريبي الموقعة بين الدولة الجزائرية 
مع دولة الخارج، القاضي الجزائي في الحالة ىذه يقوم بتطبيق بنود اإلتفاقية الخاصة بحل 
النزاعات في موضوع اإلرتباط المزدوج، لمبحث والتأكد من صحة اإلدعاء المثار لمقول إن 
كان المتيم ممزم بالتصريح بأرباحو أمام اإلدارة الجزائرية، أم أنو قام بإخفاء والتممص عمى 

ىذه النقطة تدخل في ضمن موضوع القضية . اإلدارة الجزائرية بقيم مالية خاضعة لمضريبة
 . 1محل المتابعة وال تخص مسألة من مسائل اإلختصاص

. إختيار مكان اإلقامة - 2
الغش عن طريق إستعمال وسيمة التغيير المتكرر لمحل اإلقامة، يمكن أن يتم في 
داخل نفس الموطن، وىو أقل فعالية، ويمكن أن يتم بصفة فعالة عمى المستوى الدولي، 

. بالتالعب بالسمطات الجبائية لدول مختمفة
 إلى الخارج قد يشكل غش، في le domicile fiscalنقل محل اإلقامة الجبائي 

حالة ما إذا كانت إقامتو في البمد األجنبي وىمية، وال يتخمى المتيم عن اإلقامة في البمد 
.  الذي يمارس فيو نشاطو

:  مفهوم اإلقامة- أ 
تتفق معظم اإلتفاقيات الثنائية عمى إعطاء مفيوم واحد لمعنى اإلقامة في المادة، 

  حول تفادي اإلزدواج الضريبيالجزائرية الفرنسية اإلتفاقية من 4فحسب صياغة المادة 

:  عمى أن المقيمر الذكلفةالسا
أي شخص خاضع " مقيم بدولة متعاقدة"في مفيوم اإلتفاقية، تعني عبارة -  1" 

لمضريبة في ىذه الدولة، بموجب تشريعيا، بسبب موطنو أو مكان إقامتو أو مقر إدارتو أو 
. أي معيار أخر ذي طابع مشابو

                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, P.109. « …il appartient aux juges 

répressifs d’appliquer les clauses de la convention qui réglent le conflit résultant du double 

rattachement,… Il s’agit d’une question de fond et non pas de compétence »                             
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غير أن ىذه العبارة ال تشمل األشخاص الذين ال يخضعون لمضريبة في ىذه الدولة 
. إال فيما يتعمق بمداخيل الموارد الموجودة في ىذه الدولة أو بالنسبة لمثروة المتواجدة فييا

عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كمتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا ألحكام  - 2
: الفقرة األولى، تسوى وضعيتو بالكيفية األتية

يعتبر ىذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد لو بيا سكن دائم، و في - 
حالة ما إذا كان لو سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فإنو يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة  

 .(مركز المصالح الحيوية)التي تربطو بيا أوثق الروابط الشخصية و اإلقتصادية 

إذا لم يكن في اإلمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بيا مركز مصالح ىذا - 
الشخص الحيوية أو لم يكن لو سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في 

 .الدولة المتعاقدة التي يقطن بيا، بصفة إعتيادية

إذا كان ىذا الشخص يقطن بصفة إعتيادية في كمتا الدولتين المتعاقدتين أو ال - 
يقطن في أي منيا بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل حنسيتيا، 

إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بيا الشخص، - 
.  فصمت السمطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية بإتفاق مشترك

عندما يكون شخص أخر غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا  - 3
. ألحكام الفقرة األولى، فإنو يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بيا مقر إدارتو الفعمية

، عندما تكون ىذه الدولة ىي فرنسا، شركة األشخاص "مقيم بدولة متعاقدة"تشمل عبارة  - 4
و مجموعات األشخاص األخرى، الخاضعة لنظام جبائي مشابو التي يكون مقر إدارتيا 
الفعمية بفرنسا، والتي يكون المساىمون فييا أو الشركاء أو األعضاء األخرون خاضعين 

بصفة شخصية لمضريبة في فرنسا، فيما يخص حصصيم من األرباح، وىذا تطبيقا لمتشريع 
.    الداخمي الفرنسي

:  مفهوم المؤسسة المستقرة- ب 
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. 2 تعرف المؤسسة المستقرة5 لممادة 1فحسب صياغة اإلتفاقية
لألعمال،   ثابتة منشأة "مستقرة مؤسسة" عبارة عبارة تعني اإلتفاقية، ىذه مفيوم في - 1

. تمارس بواسطتيا، أية مؤسسة، كامل نشاطيا أو بعضو
:  عمى الخصوص3تشمل عبارة مؤسسة مستقرة - 2

ـ مقر إدارة، ـ فرعا، ـ مكتبا، ـ مصنعا، ـ مشغال، ـ محل بيع، ـ منجما أو بئر بترول أو غاز 
. أو مقمعا أو أي مكان أخر إلستخراج الموارد الطبيعية

ال يمكن إعتبار ورشة بناء، أو تركيب، مؤسسة مستقرة، إال إذا كانت مدة ىذه الورشة 
. تتجاوز ثالثة أشير

إذا " مؤسسة مستقرة"بغض النظر عن األحكام السابقة ليذه المادة، ال يعتبر أن ىناك 
: كانت

تستعمل المنشأت لمجرد أغراض التخزين، أو عرض أو تسميم البضائع التي تممكيا  (أ 
 المؤسسة،

 البضائع التي تممكيا المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أوالعرض أوالتسميم، (ب

البضائع التي تممكيا المؤسسة مودعة قصد تحويميا فقط من طرف مؤسسة أخرى،  (ج
منشأة ثابتة لألعمال مستعممة فقط لشراء البضائع أو جمع معمومات لممؤسسة،  (د
منشأة ثابتة لألعمال مستعممة فقط لممارسة أي نشاط أخر ذي طابع إعدادي أو مساعد  (ه

لممؤسسة، 

                                                

  1 .ر الذكلفةالسا  حول تفادي اإلزدواج الضريبيالجزائرية الفرنسية اإلتفاقية- 
 2 فعمى سبيل المثال،حسب كل دولة وحسب كل إتفاقية مبرمةصياغة المادة حول معنى المؤسسة المستقرة تختمف - 

  من اإلتفاقية،4في المادة " المقيم"    اإلتفاقية الجزائرية األلمانية جأت بتنظيم أخر لممؤسسة المستقرة وجأت بعبارة 
.    وىي تخص بتنظيم إقامة الشخص الطبيعي و كذا الشركات   

3- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p. 205 et 220 et suite.  
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منشأة ثابتة لألعمال مستعممة فقط من أجل الممارسة التراكمية لألنشطة المشار إلييا في  (و
، شريطة أن يحتفظ النشاط الكمي لممنشاة الثابتة لألعمال، المترتب (إلى ه (المقاطع من أ

. عن ىذا التراكم، بالطابع اإلعدادي أو المساعد
غير العون المتمتع –، عندما يقوم شخص (2)و (1)بغض النظر عن أحكام الفقرتين  - 5

، بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، -(6)بوضع مستقل والذي تنطبق عميو الفقرة 
وتتوفر لديو في ىذه الدولة، السمطة التي يمارسيا بصفة إعتيادية إلبرام العقود باسم 

المؤسسة، فإن ىذه المؤسسة تعتبر أن ليا مؤسسة مستقرة في ىذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة 
لكل األنشطة التي يمارسيا ىذا الشخص لحساب المؤسسة، ما لم تكن أنشطة ىذا الشخص 

، والتي لو مورست بواسطة منشأة ثابتة لألعمال ال (4)محصورة فيما أشير إليو في الفقرة 
. تجعل من ىذه المنشاة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفيوم أحكام ىذه الفقرة

ال يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ليا مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة  - 6
األخرى بمجرد ممارسة نشاطيا فييا، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط 
أخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس ىؤالء األشخاص أعماليم في النطاق العادي 

. لنشاطيم
إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو ىي مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة  - 7

، (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى)المتعاقدة األخرى، أو تمارس نشاطا فييا 
 .    ال يكفي في حد ذاتو، ألن يجعل من إحداىما مؤسسة مستقرة تابعة لألخرى

.  المداخيل الخاضعة لمضريبة حسب مختمف نصوص اإلتفاقيات - 3
تتكون في مجمميا من أرباح المؤسسات، المداخيل العقارية، المالحة البحرية و 

الجوية، المؤسسات المشتركة، أرباح األسيم، الفوائد، األتاوات، األرباح الرأسمالية، المين 
. المستقمة، الفنانون و الرياضيون، المعاشات، الطمبة و المتربصون، الثروة، التركات

، منظمة بموجب 1تنظيم موضوع أرباح المؤسسات في اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية- 
:  من اإلتفاقية الجبائية التي تربط الجزائر بفرنسا، وتنص عمى7المادة 

                                                

1- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p. 249 et suite. 
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 إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ال تخضع لمضريبة إال في الدولة المتعاقدة، ما  -1 "
عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطيا في الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة مؤسسة مستقرة 

ذا مارست المؤسسة نشاطيا بتمك الصفة، فإن أرباحيا تخضع لمضريبة في . توجد بيا وا 
.  الدولة األخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت ىذه األرباح منسوبة ليذه المؤسسة المستقرة

، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطيا في (3) مع مراعاة أحكام الفقرة – 2
الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بيا، تنسب في كل دولة متعاقدة ليذه 

المؤسسة المستقرة، األرباح التي كان في إمكانيا تحقيقيا، لو أنيا كانت مؤسسة متميزة 
تمارس أنشطة مماثمة أو مشابية، في ظروف مماثمة أو مشابية و تتعامل بكل استقاللية مع 

. المؤسسة التي تكون منشئة مستقرة
ىذه   نشاط ألغراض صرفت التي النفقات بخصم يسمح مستقرة، مؤسسة لتحديد أرباح - 3

المؤسسة المستقرة، بما فييا نفقات اإلدارة و المصاريف العامة لإلدارة التي صرفت ليذا 
. الغرض، سواء في في الدولة التي توجد بيا ىذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان أخر
غير أنو، ال يسمح بأي خصم لممبالغ التي قد تدفع، عند اإلقتضاء، من طرف المؤسسة 

المستقرة لممقر المركزي لممؤسسة أو إلحدى مؤسساتيا كأتوات و أتعاب أو مدفوعات أخرى 
مماثمة، مقابل رخص استغالل براءات أو حقوق أخرى مماثمة، مقابل رخص استغالل براءات 

، مقابل تقديم خدمات (ما عدا تسديد المصاريف المحتممة)أو حقوق أخرى أو كعموالت 
محددة أو نشاط إدارة أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد عمى المبالغ التي 
أقرضت  لممؤسسة المستقرة، كما أنو، ال يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة 

التي تقيدىا المؤسسة المستقرة عمى  (ما عدا تسديد المصاريف المحتممة)مستقرة، المبالغ 
حساب المقر المركزي لممؤسسة أو إلحدى مؤسساتيا، كاألتاوات أو األتعاب أو المدفوعات 

األخرى المماثمة مقابل رخص استغالل براءات أو حقوق أخرى أو كعموالت مقابل تقديم 
خدمات أو نشاط إدارة أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد عمى المبالغ التي 

.   1أقرضت لممقر المركزي لممؤسسة أو إلحدى مؤسساتيا

                                                

أرباح المؤسسات المستقرة ىو تقريبا أساس الخالف الذي قد يثار بين الدول في مجال اإلختصاص       موضوع -1
الجبائي وكذا بين الدولة والمؤسسة بحد ذاتيا، حول تحديد وعاء الضريبة، نظرا لمقيم المالية اليامة التي تسيرىا واألرباح 
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 إذا كان من المعتاد عميو في دولة متعاقدة، تحديد األرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة – 4
عمى أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختمف أجزائيا، فإنو ال يمنع أي نص من 

من ىذه المادة، ىذه الدولة المتعاقدة، من تحديد األرباح الخاضعة لمضريبة حسب  (2)الفقرة 
غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون نتيجتيا مطابقة لممبادئ . التوزيع المعمول بو

.  الواردة في ىذه المادة
 . ال ينسب أي ربح لمؤسسة مستقرة بمجرد قيام ىذه األخيرة بشراء بضائع لحسابيا– 5

وعميو وحسب ما جأت بو المادة السابقة، فإنو خروجا عن اإلطار المسطر، سيعتبر 
مخالفة لمقوانين الجبائية كل تصرف يقوم بو مساىم أو مؤسسة ال تدخل في نطاق التنظيم 

من حيث القوانين الداخمية وما نظمتو اإلتفاقية، في العالقة التجارية أو المالية بين مؤسستين 
. مرتبطتين، يوجد مقر إحداىما بالجزائر

فاإلدارة الجبائية حق رقابة حسابات المؤسسة، أو عن طريق المقارنة مع مؤسسة 
 مكرر 141مستقمة من نفس الحجم تمارس أنشطة مماثمة أو مشابية، كما جأت بو المادة 

عندما تشارك مؤسسة : " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثمة والتي تنص عمى أنو
مستغمة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو 
مراقبة أو في رأسنال مؤسسة مستغمة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس األشخاص، 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغمة بالجزائر أو 

خارج الجزائر وأن ىاتين المؤسستين تكونان في كمتا الحالتين، مقيدتين في عالقاتيما 
التجارية أو المالية بشروط تختمف عن تمك التي يمكن اإلتفاق عمييا بين مؤسسات مستقمة، 
فإن األرباح التي كان من الممكن تحقيقيا من طرف المؤسسة المستغمة بالجزائر ولكن لم يتم 

."  تحقيقيا بسبب ىذه الشروط، يتم إدراجيا ضمن أرباح ىذه المؤسسة الخاضعة لمضريبة
 1تحويل األرباح إلى الخارج كوسيمة لمغش الجبائي الدولي-  ثانيا

                                                                                                                                                   

التي تحققيا والتي تسعى المؤسسة من أجل تيريبيا بطريقة أو بأخرى، الدولة ليا حق مراجعة األرباح المصرح بيا، وىذا 
 .حسب ما ىو منظم قانون و كما جاء في اإلتفاقيات الجبائية، نظرا لعدم تطابق القيم المصرح بيا التسيير العادي لممؤسسة

1- La rédaction internationale des Editions Francis Lefebvre, Op.cit, p.5 et suite.  
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المخالفات لقانون الصرف أصبحت ظاىرة خطيرة، التخفيض والزيادة في قيم البضائع 
المصرح بيا أمام إدارة الجمارك، حسب األحوال أصبحت تستعمل عمى نطاق واسع، كوسيمة 

لمغش من طرف المستوردين الوطنيين أو األجانب المعتمدين لمتيرب من دفع الحقوق 
الجبائية، فأصبحت عادة لممارسة التجارة، أثارىا وخيمة سواء إزاء مداخيل خزينة الدولة أو 

تحويل غير المشروع لرؤوس األموال . سواء إزاء الحفاظ عمى إحتياطات من العممة الصعبة
. قد عرف تسارع مذىل ىذه السنوات األخيرة

 مميار دوالر أمريكي 18فحسب مصدر المديرية العامة لمضرائب الجزائرية فما يقارب 
تم تحويميا لمخارج بطرق غير قانونية دون أن تخضع ىذه القيمة ألي رقابة أو أي رسم 

. جبائي من أي ىيئة من الييئات السيادية في العشر سنوات األخيرة
ىذا المبمغ يصل .  مميار دوالر أمريكي في مجال الخدمات12ىذه القيمة تصل إلى 

 مميون دوالر أمريكي سنويا، بالنسبة لمسمع التي تدخل 439في مجال الزيادة في الفوترة إلى 
 دون حساب القيم الخاصة بجرائم التيريب عبر الحدود،)عبر الحدود الجزائرية بصفة عادية، 

، ىذه اإلحصائية نجدىا مدعمة ىي األخرى بالنتائج التي (التي ال تحوز حتى عمى فواتير
 ىذه Global Financial Integrity (GFI)توصمت إليو منظمة مستقمة التي تدعى 

المنظمة التي تضم في متنيا قضاة و جامعيين أخصائيين في األعمال و أعضاء البرلمان 
. األمريكي و األوروبي

 2011وحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية، فخالل فترة تسعة األشير فقط لسنة 
 بالمائة ىذه الزيادة 25,9عرف مؤشر القيم لموحدة لإلستيراد الخاص بالسمع تزايد بنسبة 

تتناسب أيضا مع حجم المخالفات لقانون الصرف التي تم تسجيميا من طرف إدارة الجمارك 
 2011و التي طبقت عمييا عقوبات جبائية تصل في مجمميا بالنسبة لمعشرة أشير لسنة 

 بالمائة من 80 مميار دينار جزائري، مع العمم أن مخالفات قانون الصرف توازي 75مقدار 
. مجمل المخالفات التي تم معينتيا لنفس الفترة

معاينة مخالفة الزيادة في قيم السمع المصرح بيا تنتشر أيضا في مناطق التبادل 
 وبعدما كانت تقتصر سابقا ظاىرة الغش » « ZALEالحر، فالمنطقة العربية لمتبادل الحر 

في التجارة الدولية تتمركز في بعض ميادين مثل األدوية وتخص بعض المستوردين، 
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أصبحت اليوم منتشرة وتمس جميع الميادين مثل الخدمات، النقل، التأمينات، وأصبحت 
سنتعرض إلى . 1مستعممة من طرف أغمبية المستوردين، حتى األجانب المعتمدين أيضا

ثم إلى التصريح بخدمات وىمية أو  (1)المخالفات عن طريق التغيير في سعر تحويل 
(. 2)صورية 

. المخالفات عن طريق التغيير في سعر تحويل - 1
والتي تتم في إطار العمميات التجارية، وسنتعرض ليا من خالل مخالفات عن طريق 

 .(ب)ثم التصريح بخدمات وىمية أو صورية  (أ)تضخيم سعر التحويل عند اإلستيراد 

 .Majoration مخالفات عن طريق تضخيم سعر التحويل عند اإلستيراد –أ 
السمعة   سعر تضخيم أن القضية في يفصل في الوىمة األولى سيبادر لمقاضي الذي

في الفاتورة، غير مربح لمقائم بالغش نظرا لممنافسة في السوق، وسيدفع حقوق جمركية 
وجبائية عمى حسب القيمة المدونة في الفاتورة، غير أن المخالفة ىنا ليا أبعاد أخرى و ىو 
تحويل األرباح والعممة الصعبة لمخارج، فمسألة تكييف الجريمة يجب أن يكون عمى أساس، 
من جية عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لمسمعة بواسطة وثائق خاطئة و التي تشكل مخالفة 
جمركية ومخالفة جبائية نظرا لكون المخالف إعتمد عمى وثائق مخالفة عن ما ىو مستعمل  

في دولة التصدير في حالة إجراء مقارنة بين الوثيقة المصرح بيا في الخارج والوثيقة 
فبموجب قانون الصرف تكون الجريمة أكثر خطورة، . المصرح بيا في دولة اإلستيراد

خصوصا إذا كانت الدولة المستوردة ليا عممة وطنية ضعيفة، فالمخالف يقوم بتحويل 
. األرباح بالعممة الصعبة

القاضي الوطني لن يجد صعوبة في الحكم في القضية، خصوصا إذا كان التحري 
المجرى في البمد األجنبي قد أثمر في التصريح بالقيمة الحقيقية المصرح بيا في بمد المنشأ 
أو بمد العبور، و بمالحظة الوثيقة المستعممة ىل ىي وثيقة حقيقية أو وثيقة مضخمة أو 

مزورة، ومالحظة فارق قيمة السمعة عند المنشأ و البمد اإلستيالك، بخصم مصاريف النقل و 

                                                

1- Melissa Roumadi.  Manipulation des prix dans les transactions internationales cité in El 

Watan quotidien national du 22 Mai 2012 p. 3 et 4. 
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وىنا يظير  (حتى مصاريف التأمين عمى السمع قد تكون محل التضخيم)التأمين عند النقل 
.  1الفارق اليائل بين القيمتين

 ىذا ما عرفتو الجزائر في قضايا متعددة ومنيا قضية مجمع صنع األدوية الفرنسي 
Sanofi Aventis الذي فصمت فيو محكمة سيدي امحمد التابعة إلختصاص مجمس قضاء 

. الجزائر، وكذا في قضيتين والخاصة بمسير شركة جيزي
ففي القضية األولى، وبعد المراقبة المنجزة من طرف مصالح الجمارك، بعد مقارنة 

بين سعر اإلستيراد المصرح بو من طرف الشركة األم والقيمة المصرح بيا من طرف 
Winthrop Pharma Saidal أحد فروعيا في الجزائر، المفتشية العامة لممالية (IGF) 

أجرت تقرير عمى ذلك بمعاينة أن المجمع كان يحول قيم باىضة إلى الخارج بالعممة 
عن طريق التضخيم في سعر  Sanofi Winthrop Industrie en France الصعبة

وتمت إدانة المدير العام لممجمع بسنة حبس مع وقف . بعض المواد األولية لصناعة األدوية
.  مميار دينار جزائري2التنفيذ وغرامة بمقدار 

: مخالفات عن طريق تخفيض في قيمة البيع عند التصدير- ب
طريقة مستعممة من طرف المؤسسات أو الشركات عن طريق التخفيض من قيمة  

السمع وتصديرىا بإستعما طرق مختمفة عن طريق تصدير كميات أكبر، أو التغيي في تعيين 
. السمع عمى أنيا مثال من نوعية و جودة أقل عن ما ىو في حقيقة األمر

. التصريح بخدمات وهمية أو صورية - 2
تحديد سعر الخدمات ليس يسير، ىذه الصعوبة أدت إلى حدوث نزاعات عديدة أمام 

فإذا كان بإمكان إدارة الجمارك معرفة قيمة . إدارة الضرائب أو ضدىا أمام القاضي اإلداري
براءة  السمع، وبو مراقبة قيمة التحويالت، إال أن إدارة الضرائب ليس ليا إمكانيات معرفة قيمة

اإلختراع مثال، لمقول عمى أن الحقوق المدفوعة مبالغ فييا، نفس الشيء بالنسبة لممصاريف 
. الخاصة المحاسبين الخبراء أو المستشرين القانونيين والجبائيين

                                                

1- RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), «Traité de droit commercial », Tome 3, 

Droit fiscal des affaires par SERLOOTEN (Patrick) 4éme édition L.G.D.J Paris 1995, p.875. 
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وعموما ما تمجأ المؤسسات والشركات عابرة الحدود إلى ىذا النوع من العمميات 
لتخفيض من وعاء الضريبة خصوصا إذا كان مقر الشركة األم أو إحدى فروع الشركة في 

بمد ذات جباية متميزة أو جنة الجباية، بالتالي وبتضخيم من قيمة الخدمات التي تقدميا 
فروعيا في الخارج، ستحيل نسبة كبيرة من أرباحيا لدفع قيمة ىذه الخدمات، وتخصم من 

. وعاء الضريبة لتجعميا بمثابة أعباء التسيير
. تقدير القاضي الوطني لجريمة تحويل األرباح إلى الخارج التي تمت بطريقة غير عادية- 3

اإلدارة   طرف من الجريمة معاينة عمى يحتوي ممف عمى سيعتمد الوطني القاضي
المعنية من خالل الوثائق التي تحصمت عمييا من طرف المصرح أو من المحاسبة 
التي يمسكيا ومقارنتيا بالوثائق التي تحصمت عمييا بعد التحقيق وتبادل المعمومات مع بمد 

منشأ السمعة أو مع بمد العبور التي وقعت مع الجزائر إتفاقية جبائية ثنائية حول تبادل 
. المعمومات

طرق التحويل غير المباشرة قد تكون بمناسبة تحديد سعر التحويل وقد تكون 
بالتصريح بخدمات وىمية صورية تمت في الخارج، منح قروض وفق شروط مخالفة لما ىو 
لتزامات مبالغ فييا و بدون مقابل، التكفل بأعباء شركة،  معمول بو في السوق، دفع حقوق وا 
الضمانات المالية المقدمة بدون عوض ألحد فروع الشركة في الخارج، التنازل عمى الديون، 

. 1المشاركة بقيم جزافية في مصاريف تسيير أحد فروع الشركة في الخارج
تحديد سعر التحويل بمعنى سعر بيع سمع بين الشركات أو المؤسسات من نفس 

الذي . المجمع، سواء فروع الشركة فيما بينيا، أو بين شركة األم وأحد فروعيا أو العكس
إدارة الجمارك . بموجبيا سيحاول المساىم التيرب من دفع الضريبة المفروضة عمى أرباحو
والتحقيق حول  من جيتيا دور فعال في الكشف عن ىذه المخالفات باإلطالع عمى الفواتير

مصدر السمعة، سواء من حيث تخفيض قيمة السمعة أو تظخيم القيمة التي تصرح بيا 
طبيعة المخالفات تكون في الحالة ىذه مركبة بين مخالفة جبائية . الشركة أو المؤسسة

. ومخالفة لقانون الجمارك وقانون الصرف، سنتعرض إلى البعض منيا بطريقة موجزة
 . تقدير القاضي الوطني لمدليل عمى تحويل األرباح إلى الخارج - 4

                                                

1 - La rédaction internationale des Editions Francis Lefebvre, Op.cit, p.21. 
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 141 من اإلتفاقية الجبائية بين الجزائر وفرنسا وتطبيق المادة 7بتطبيق نص المادة 
تنص عمى إعادة  والتي في مضمونيا مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثمة

، وحسب ما تبينو محاسبة الخاضع لمضريبة، يبقى 1إدماج تمك المبالغ في وعاء الضريبة
عمل اإلدارة الجبائية إعطاء الدليل عمى توفر شروط تطبيق تمك المواد، من جية إثبات 

ثبات إستفادة  تبعية المؤسسة الجزائرية بالشخص الطبيعي أو المعنوي المتواجدة في الخارج، وا 
. الشخص في الخارج بتمك األموال

ستفادة الشخص بتمك األموال بطريقة غير   والعالقة السببية بين تحويل األرباح وا 
بيذه الكيفية، سيصبح الدليل المقدمة من .عادية ال تدخل في نطاق التسيير العادي لممؤسسة

، نظرا لكون تحويل تمك 2طرف اإلدارة الجبائية، مجرد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسيا
األموال كانت لتغطية نقص في ميزانية إحدى فروع الشركة التي كانت معرضة لإلفالس، أو 

. كانت لضرورة تجارية حقيقية
 .وضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة: ثالثا

 من اإلتفاقية الجزائرية الفرنسية 27 سنتطرق في ىذه النقطة إلى محتوى نص المادة 
تقدير القاضي الوطني لألدلة  (2)البحث وطرق الحصول عمى الدليل في البمد األجنبي  (1)

( 3)المقدمة من البمد األجنبي 
: 3 من اإلتفاقية الجزائرية الفرنسية27 ـ محتوى نص المادة 1
تتبادل السمطات المختصة لمدولتين المتعاقدتين، المعمومات الضرورية لتطبيق أحكام  ـ 1" 

ىذه اإلتفاقية أو أحكام التشريع الداخمي لكمتييما، المتعمقة بالضرائب المشار إلييا في 
. اإلتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عميو في ىذا التشريع، غير مخالف لإلتفاقية

تحفظ المعمومات المحصل عمييا من . (01)كما أن تبادل المعمومات غير مقيد بالمادة 
طرف دولة متعاقدة، بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بيا المعمومات المحصل عمييا 

بما فييا )تطبيقا لمتشريع الداخمي ليذه الدولة، وال يجوز إبالغيا إال لألشخاص أو السمطات 
                                                

1- SERLOOTEN (Patrick), « Droit Fiscal des affaires », 5éme édition, DALLOZ, Paris, 

2006. p. 386.  

2-  SERLOOTEN (Patrick), « Droit Fiscal des affaires », 5éme édition, DALLOZ, Paris, 

2006. p. 386.  

3 - GEST (Guy), Op.cit. p. 45 et suite. 
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المعنية، بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إلييا في اإلتفاقية،  (المحاكم واألجيزة اإلدارية
أو المكمفة باإلجراءات أو المتابعات المتعمقة بيذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون 

ال يستعمل ىؤالء األشخاص أو السمطات ىذه المعمومات إال ليذه .المتعمقة بيذه الضرائب
 .إصدار األحكام عند أو المحاكم، أثناء جمسات المعمومات بيذه اإلدالء ويمكنيم األغراض

:  ـ ال يمكن باي حال من األحوال، تفسير أحكام ىذه المادة عمى أنيا تمزم دولة متعاقدة2
أ ـ بإتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعيا وبممارستيا اإلدارية، أو لمتشريع  والممارسة اإلدارية 

 المعمول بيا في الدولة المتعاقدة األخرى، 
بتقديم معمومات ال يمكن الحصول عمييا عمى أساس تشريعيا أو في إطار ممارستيا ب ـ 

.                                  اإلدارية المعتادة  لمدولة المتعاقدة األخرى
 ـ بتقديم معمومات من شأنيا كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مينية، أو أسموب تجاري، ج

. أو معمومات يعتبر إفشاؤىا مخالفا لمنظام العام
  يتم تبادل المعمومات، إما تمقائيا أو بواسطة طمب يخص حاالت ممموسة، (ـ أ3

  وتتفق السمطات المختصة لمدولتين المتعاقدتين فيما بينيا، قصد ضبط قائمة المعمومات 
المقدمة تمقائيا، 

 ـ عندما تطمب دولة متعاقدة معمومات، طبقا ألحكام ىذه المادة، تسعى الدولة المتعاقدة ب
األخرى لمحصول عمى المعمومات المتعمقة بيذا الطمب بنفس الكيفية كما لو تعمق األمر 

بضرائبيا الخاصة، حتى لو لم تكن ىذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى ىذه 
."  المعمومات

تطبيق ىذه المادة يعرف حدود من حيث تحقق شروط تفرضيا الدولة الممتمس منيا 
تقديم المعمومات، حتى بالنسبة لإلتفاقية الثنائية التي تفسر بطريقة ضيقة، وبالتالي الحد من 
مجال التعاون في مواد مختمفة من الضرائب، حتى من حيث تمسك الدولة بمبدأ المعاممة 
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 وشرط النظام العام، يأخذ تفسير واسع النطاق قد تتمسك بو الدولة 1بالمثل، فمبدأ السرية
. 2األجنبية لرفض تمكين الدولة الممتمسة من المعمومات المطالب بيا

تباين األنظمة الجبائية قد يكون ىو أيضا حاجز أمام تطبيق نص التعاون والمساعدة 
. الدولية من أجل تحديد وعاء الضريبة

دولة سويسرا والتي تتمتع بنظام جبائي جذاب، أقامت تحفظات فيما يخص تطبيق 
 من إتفاقية 27 من اإلتفاقية النموذجية لإلتفاقيات الجبائية التي توازي المادة 26المادة 

الجزائر مع فرنسا، حتى أن الدولة الوحيدة التي وقعت مع دولة سويسرا تحتوي عمى تنظيم 
طرق التعاون وتبادل المعمومات الخاصة بتحديد وعاء الضريبة ىي الواليات المتحدة 

.     غير أن دولة سويسرا قد ُتَمكُِّن أي دولة بمعمومات في إطار الحمول الودية. األمريكية
: 3 ـ البحث وطرق الحصول عمى الدليل في البمد األجنبي2

تطبيق محتوى اإلتفاقيات الثنائية الجبائية الدولية يبقى رىينة المساعدة الفعمية بين 
 بين اإلدارتين 4الدولتين المتعقدتين ىذه المساعدة تتجسد من حيث تبادل المعمومات

. 5الجبائيتين، وبصفة محدودة من حيث المساعدة عمى التحصيل
فاإلدارة الجبائية تممك وذلك تطبيقا لإلتفاقيات الجبائية الثنائية الموقعة مع الكثير من 
الدول، إمكانية الحصول عمى معمومات من اإلدارات الجبائية األجنبية وىذا لمحاربة الغش 

.  والتيرب الجبائي
 والمجمس األوروبي عرفوا تقدما في ىذا الميدان إذ يسعون من O.C.D.Eمنظمة 

أجل تكريس مشروع إتفاقية متعددة األطراف في مجال المسعادة المتبادلة في مادة الجباية، 
، المراقبة (تمقائية أو بموجب طمب)محتوى المشروع يتمثل، فإلى جانب تبادل المعمومات 

 الجبائية المتوازية في مختمف البمدان عمى نفس المساىم، وكذا إمكانية المساىمة أو عمى

  .األقل حضور في البمد األجنبي عممية التفتيش

                                                

1- GEST (Guy), Op.cit, p.51. 

2- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, p.143. 

3- GEST (Guy), Op.cit, p.45. 

4-  GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p. 551 et suite. 

5-  TIXIER (Gilbert), Op.cit. p. 117. 
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إلى ذلك الحين، فاإلدارة الجبائية الوطنية يمكنيا اإلتيان بالمعمومات أمام اإلدارات 
. الجبائية األجنبية، بخصوص مساىمين معينين بالذات

:   ـ تقدير القاضي الوطني لألدلة المقدمة من البمد األجنبي3
إن المساعدة المتابدلة بين اإلدارات الجبائية لمدول، محدودة المجال واألثار، لعدم 
إمكانية تدخل اإلدارة األجنبية في عمل إدارة بمد تواجد المخالف، وىذه األخيرة غير ممزمة 

 .مساىم معين وضعية يخص فيما تفتيش أو تحقيق إجراء أجل من األجنبي البمد لطمب لإلستجابة
بيذه الكيفية تكون المعمومات المتحصل عمييا معمومات غير مباشرة ومرتبطة بما 

تممكو اإلدارة الجبائية لمبمد األجنبي من معمومات والتي قد تكون غير مؤكدة، وىذا ما ذىب 
، بأنو ال يمكن اإلعتماد عمى وثيقة صادرة عن بمد 1إليو مجمس اإلستئناف عندما قضى

. أجنبي بحجة أن الوثيقة غير منظمة في اإلتفاقية الثنائية التي تربط البمدين
ففي إطار التحقيق، قاضي التحقيق وعن طريق إنابة قضائية، لمصالح الشرطة 
اإلرلندية إلجراء تحري في الموضوع، والذي إن تم ستكون نتائجو ذات أىمية لمقاضي 

الجزائي الذي سوف يفصل في القضية بموجب المعمومات التي قدمت إليو و تقدير قيمتيا 
. إعتمادا عمييا

 من اإلتفاقية خصوصا بالنسبة لمشق الخاص بمبدأ السرية، 27تطبيق نص المادة 
الذي اليترك مجال لمقاضي الجزائي اإلعتماد عمييا في حالة إستعمال ىذه المعمومات في 

مجال غير المجال الجبائي والخاص بتحديد وعاء الضريبة، فال يمكن اإلعتماد عمييا 
بمناسبة جرائم متعمقة باألسعار أو الجرائم المتعمقة بالصرف أو باقي الجرائم التي ال تأخذ 

. صبغة الجرائم الجبائية
فقد تتعرض المتابعة لبطالن إجراءات المتابعة لخرق نص اإلتفاقية بسبب إعتماد 
القاضي الجزائي أو إعتماد سمطة المخول ليا صالحية المتابعة عمى وثيقة أو معمومة 

                                                

: 144في الصفحة " القانون الجزائي الجبائي"، في مرجعو TIXIER يشير األستاذ تكسيي  -  1
« Que l’attestation de l’administration fiscale irlanadaise et les renseignements fournis par 

elle au cours de l’enquête administrative française admettant la qualité de résident d’Irlande 

pour (le prévenu) ne peuvent constituer un élément décisif de preuve ; qu’en effet aucune 

disposition de la convention franco-irlandaise ne donne à une telle attestation ou aux 

renseignements susvisés une valeur irréfragable »    
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محظورة اإلستعمال في غير المادة التي أستخرجت من أجمو والمنظمة بموجب نص صريح 
. 1من اإلتفاقية والتي تسمو عمى القوانين الداخمية

فالمساىم المتابع بموجب ذلك قد يتمسك بيذا الدفع و يطمب من السمطات اإلدارية أو 
القضائية إستبعاد إستعمال تمك الوثيقة في حالة ما تبع عمى أساسيا في مادة غير المواد 

 . المرتبطة بالجباية وىذا لخرق نص من نصوص اإلتفاقية

                                                

1- GEST (Guy), Op.cit, p.50 et 51.  
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المبحث الثاني 
دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير االتفاقيات الدولية 

بمجرد صدور المرسوم الرئاسي الذي محتواه التصديق عمى معاىدة دولية، فإنيا 
تصبح واجبة التطبيق، وتصبح نصوصيا ممزمة عمى جميع األفراد وعمى جميع أجيزة 

ىو  (القاضي اإلداري والقاضي الجزائي في الحالة ىذه)ولما كان القاضي الوطني . الدولة
المخول لو صالحية الحكم بموجبيا، فيكمف كذلك بتطبيق االتفاقيات الدولية التي تتم 

، فيكمف بتطبيق األحكام الواردة فييا ويسير عمى ضمان (المطمب األول)المصادقة عمييا 
ويمتزم القاضي الجزائي بتوقيع الجزاءات المنظمة في مختمف القوانين الجزائية . إحتراميا

الوطنية في حالة مخالفة النصوص الجبائية التي تتضمنيا االتفاقيات الجبائية من قبل 
.  األشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تخاطبيم

غير أن اإلشكال ال يكمن في تطبيق االتفاقية، بل في تفسيرىا وتحديد الجية 
المختصة بيذا التفسير في حالة وجود غموض في نصوص ىذه االتفاقية، فيل ُيسند ىذا 

االختصاص لمقاضي الوطني أم ىناك جيات أخرى يمكن أن يخول ليا اختصاص التفسير؟  
واإلجابة عمى ىذا السؤال والذي يحتوي عمى أىمية كبيرة تتمثل في معرفة مدى 
. تطبيق الدولة لمبدأ الفصل بين السمطات، والتزام كل واحدة منيا بما يسند إلييا من ميام

ذا كان منح اختصاص تفسير االتفاقيات الدولية الغامضة يختمف من دولة ألخرى، إال أن  وا 
األمر الذي ال شك فيو أن القاضي الوطني لو دور فعَّال ورئيسي في تفسير االتفاقيات 

.  (المطمب الثاني)الدولية التي يشوبيا الغموض 
 
 

 

 

 



انفصم انثاوً                                                               نجىء انماضً انىطىً إنى االتفاٌاث انثىائٍت انجبائٍت انذونٍت  

 

 139 

المطمب األول 
دور القاضي في تطبيق االتفاقيات الدولية 

تختمف األنظمة القانونية حسب الدول في الشروط لتنفيذ االتفاقية الدولية التي تبرميا 
حتى  (الفرع األول)مع غيرىا من الدول، فمنيا من يشترط اتخاذ بعض اإلجراءات الداخمية 

يتسنى لمقاضي الوطني تطبيق تمك االتفاقية، أو بعبارة أخرى صدور االتفاقية الدولية عمى 
فإذا تم اتخاذ أحد ىذين اإلجراءين يقوم . شكل قانون داخمي ونشرىا في الجريدة الرسمية

في النظام القانوني الذي ينتيجو البمد  (الفرع الثاني)القاضي الوطني بتحديد مكانة االتفاقية 
وتظير أىمية تحديد  مكانة االتفاقية . الذي ينتمي إليو استنادا إلى ما ورد في الدستور

.  الدولية خاصة في حالة وجود تعارض بينيا وبين الدستور أو بينيا وبين القوانين الوطنية

الفرع األول 
مجال وشروط تطبيق االتفاقية الدولية من طرف القاضي الوطني 

قبل أن يقوم القاضي الوطني بتطبيق االتفاقية الدولية وتكييفيا عمى النزاع المعروض 
، وعادة ما تتضمن االتفاقيات الدولية (أوال)عميو، البد من معرفة مجال تطبيق ىذه المعاىدة 

فإذا تم تحديد ىذا المجال، يمتزم القاضي الوطني بانتظار . أحكام تتعمق بمجال تطبيقيا
التي ال يمكن دون اتخاذىا أن تصبح االتفاقية  (ثانيا)استفاء بعض الشروط القانونية الداخمية 

الدولية قابمة لمتطبيق، وىو نفس ما يمتزم بو القاضي إزاء القوانين الداخمية التي ال يمكن 
.  دخوليا حيز  التنفيذ وبالتالي تطبيقيا من طرف القضاء إال بعد استفاء بعض الشكميات

.  مجال تطبيق االتفاقيات الدولية من طرف القاضي الوطني: أوال
تتميز االتفاقيات الدولية بالطابع النسبي، وىو ما يجعل مجال تطبيقيا ضيقا بالمقارنة 

من حيث : ويتم مجال تطبيق االتفاقيات وفق أربعة معايير أساسية. مع القوانين الوطنية
ومن حيث  (3)، من حيث األشخاص المخاطبين بيا (2)، من حيث المكان (1)الزمان 

 (.4)الضرائب المعنية 
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  : تطبيق االتفاقية من حيث الزمان– 1
. ال تخمو أية اتفاقية دولية من أحكام خاصة بدخوليا حيز التنفيذ من حيث الزمان

في البمد الطرف في االتفاقية فتكون نافذة في  (الوطنيين واألجانب)فبالنسبة لممقيمين 
والذي سيتم تفصيمو في العنصر )مواجيتيم بداية من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية 

أما عمى المستوى الدولي فتنتج االتفاقية الدولية آثارىا بداية من تاريخ تبادل . (الموالي
ويتم إبرام االتفاقية الدولية لمدة غير محددة، غير أن ذلك ال يعني أن تبقى . التوقيعات

االتفاقية سارية المفعول لسنوات عديدة، بل يمكن احد الطرفين أن يقوم بوضع حد ليا شرط 
 . 1أن يقوم بإخطار الطرف اآلخر بذلك

وعمى ذلك تصبح االتفاقية قابمة لمتنفيذ أو سارية المفعول عمى المستوى الدولي قبل 
وىو ما حصل فعال مع االتفاقية الثنائية . أن تصبح سارية المفعول عمى المستوى الوطني

 11بين فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، التي أصبحت سارية المفعول بين الطرفين في 
 ولم يتم نشرىا في الجريدة الرسمية الفرنسية إال بعد شير من ىذا التاريخ، أي 1968أوت 
وىذا ما يمكن أن يترتب عنو أثر ىام، يتمثل في عدم التزام .  سبتمبر من نفس السنة11في 

القاضي الوطني بتطبيق االتفاقية عمى المستوى الداخمي، بينما يمكن لمواليات المتحدة 
األمريكية أن تطالب بإقامة المسؤولية الدولية لفرنسا في حالة عدم التزاميا بأحد نصوص 

 .  2االتفاقية

.  تطبيق االتفاقية من حيث المكان– 2
يتم تحديد مجال تطبيق االتفاقيات الدولية من حيث المكان عمى أساس الحدود 

كما . وتدخل في ذلك المياه اإلقميمية والطبقات الجوية. الجغرافية اإلقميمية لكل بمد متعاقد
أصبحت االتفاقيات الثنائية التي تبرم في السنوات األخيرة ُتدخل ضمن مجال تطبيقيا الجرف 

.  القاري والمنطقة االقتصادية الخاصة
ن كان ىذا المبدأ يبدوا في غاية الوضوح بالنسبة لبعض البمدان إال أن الوضع ال  وا 

فإقميم الدولة ال يمتد إلى ىذه . يبدوا كذلك بالنسبة لمدول التي ورثت أراضي ما وراء البحار

                                                

1 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, pp. 18 et 19.   
2 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), « Droit Fiscal International », Op.cit, p.72. 
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األراضي في مفيوم القانون الدولي العام، وبالتالي لكي يمكن تطبيق االتفاقيات الدولية في 
أقاليم ىذه األراضي يجب أن تتضمن نصا صريحا يقضي بسريان أو إمكانية تطبيق االتفاقية 

. في ىذه األقاليم
 . 1 تطبيق االتفاقيات الدولية عمى األشخاص– 3

عندما تخمق حقوق وواجبات في "القاعدة تقول أن االتفاقية تكون ذات نفاذ مباشر 
شخص المواطن العادي، بمعنى أنيا تحتوي عمى نصوص عمى غرار ربطيا لدولتين 

.  باتفاقية، تكون قابمة لمتنفيذ عمى رعاياىا بمنحيم حقوق وبفرض عمييم واجبات
ولكن وفي كثير الحاالت أين تم التأكيد حول كون االتفاقيات ال تخمق حقوق وال 

تفرض واجبات لألفراد، الذين ىم ليسوا أشخاص القانون الدولي، رغم ذلك المجمس الدائم 
ال "  تقول أنو1928 مارس 03 المؤرخ في 15لمعدل الدولية في موقف ليا الحامل لمرقم 

يمكن إنكار في حالة وجود اتفاق دولي ما، والذي اتجيت إرادة الطرفين إلى تبني قواعد 
... معينة إثرىا خمقت حقوق وواجبات لألشخاص والتي ستطبق من طرف المحاكم الوطنية

" تصبح ضرورية...- التي من المفروض البحث عمييا في محتوى االتفاق- إرادة الطرفين
« On ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, 

dans l’intention des parties contractantes, puisse être l’adoption, par les parties, 

de règles déterminées créant des droits et obligations pour des individus et 

susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux…L’intention des 

parties –que l’on doit rechercher dans le contenu de l’accord…- est décisive »                        

فبالنتيجة تكون االتفاقية قابمة لمتنفيذ عمى الفرد إذا كانت ىي إرادة الدول أطراف 
وبالتالي فإن يقع عمى عاتق القاضي تفسير االتفاقية حسب المعايير التي أتت بيا  االتفاقية
.       حول قانون المعاىدات1969 ماي 23 من معاىدة فيينا المؤرخة في 33 و31المواد 

 ثابت من lois antérieures à la convention    القوانين السابقة لمتوقيع عمى اإلتفاقية:أوال
جية أخرى بوجود نص قانوني سابق إلبرام االتفاقية، يصبح النص ممغى بموجب االتفاقية 
الحتوائو عمى أحكام معاكسة ليا و في الحالة ىذه القاضي الوطني يعد مختص من أجل 

.  تأكيد ىذا اإللغاء

                                                

1- GEST (Guy), Op.cit, p.75.   
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 اإلدارة تفسر، عمى كل حال، principe de non aggravation  1 مبدأ عدم اإلضرار:ثانيا
مبدأ سمو االتفاقيات الدولية عمى القانون الداخمي عمى أن ال يجب أن يصل إلى إضرار 

مبدأ عدم اإلضرار مكرس . وضع المكمف أكثر بالمقارنة عما ىو الحال في القانون الداخمي
. في تشريعات بعض الدول

القضاء  lois postérieures à la convention  2القوانين الالحقة لمتوقيع عمى اإلتفاقية:اثالث
الفرنسي بصفة عامة لم يأخذ موقف موحد إزاء اإلتفاقيات الدولية، فإجتياد محكمة النقض 
الفرنسية ذىبت في إتجاه سمو األتفاقية عمى القوانين الالحقة التي تصدر، فيأخذ بنصوص 
اإلتفاقية في حالة التعارض، غير أن مجمس الدولة الفرنسي أخذ موقف مخالف لذلك، مبررا 
موقفو في كون القاضي اإلداري ليس من صالحياتو الخوض في موضوع مشروعية القوانين 

  . إزاء اإللتزامات الدولية التي تتحمميا الدولة

La prééminence de la convention internationale était diversement 

appréciée par la jurisprudence. Alors que la cour de cassation avait consacré la 

prééminence de la norme internationale sur la norme interne, le conseil d’Etat 

refusait de reconnaître cette prééminence au motif que le juge administratif 

français ne contrôle pas la conformité des lois aux engagements internationaux.  
يتم تطبيق االتفاقيات الدولية من طرف القاضي الوطني عمى جميع األشخاص 

فيتم تطبيق . المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، التابعين ألحد الدول المتعاقدة
األحكام الضريبية التي تتضمنيا االتفاقيات الدولية عمى األموال التي يحوزىا األجانب 

وبذلك يكون تطبيق فكرة اإلقامة، كمعيار لتحديد . المقيمين في البمد المتعاقد اآلخر
األشخاص الذين تخاطبيم االتفاقية الدولية قد وضع حدا لمعيار الجنسية الذي كان يطبق 

ن كانت بعض الدول، مثل الواليات المتحدة األمريكية متمسكة بو .  3قديما، وا 
عمميا وعمى مستوى القضاء، يقع عمى عاتق الشخص الذي يدعي االستفادة من 

ال فإنو ال يمكن تكييفو  أحكام االتفاقية عبئ إثبات إقامتو في البمد الذي يمارس فيو نشاطو، وا 
كما ال يكفي أن يثبت . أو اعتباره من المقيمين وبالتالي عدم تطبيق أحكام االتفاقية عميو

                                                

1- ARBI (Sabrine), « Interprétation des conventions fiscales », mémoire en vue d’obtention 

de diplôme de Master en droit fiscale, Faculté des sciences Juridiques Politiques et Sociales 

de Tunis année de soutenance 2009, p.  

2- RIPERT (Georges) & ROBLOT (René), par SERLOOTEN (Patrick),Op.cit, p.35 et 36. 

3 - TIXIER, Op.cit, p. 19.  
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الشخص الخاضع لمضريبة أنو يخضع لمضريبة في الدولة األخرى، بل يجب عميو أيضا، 
إضافة إلى ذلك أن يثبت خضوعو لمضريبة بكونو مقيم في الدولة التي يخضع فييا لتمك 

 .     1الضريبة

وال تكتفي بعض االتفاقيات الضريبية أن يكون الشخص المخاطب باالتفاقية مقيما في 
احد الدول المتعاقدة، بل تشترط إضافة إلى ذلك أن يكون ىذا المخاطب ىو المالك الحقيقي 

 . 2لممداخيل المعنية بالضرائب أو الرسوم التي تفرض عمييا بموجب االتفاقية

وتنص اإلتفاقيات الجبائية، بعد بيان األشخاص المعنيين، عمى منح بعض الضمانات 
المتمثمة في مبدأ عدم التمييز، و الذي مفاده خضوع األجانب الذين ينتمون إلى الطرف 

المتعاقد األخر إلى نفس الضرائب التي يخضع ليا مواطني الدولة الطرف المتعاقد األخر 
والذي يقضي بمنع إخضاع األطراف األجانب إلى ضرائب ورسوم إضافية مقارنتا بالضرائب 

وىو ما قررتو المادة . والرسوم التي يخضع ليا مواطني البمد الذي يمارسون فيو نشاطيم
، 1992 من اإلتفاقية النموذجية التي أعدتيا منظمة التعاون والتطور االقتصادي سنة 24/1

الطرف المتعاقد إلى ضرائب أو رسوم أخرى غير والتي أكدت عمى عدم خضوع مواطني 
التي يخضع ليا مواطني البمد المتعاقد األخر إذا تواجدوا في نفس الظروف، وىذا ما يقتضي 

أن يستفيد من مبدأ عدم التمييز مواطنو الطرف المتعاقد األخر ولو كانوا يقيمون في دول 
. 3أخرى غير الدول األطراف في االتفاقية

وفي ىذا اإلطار اعتبرت محكمة نيس الفرنسية عدم منح أحد المواطنين الفرنسيين 
. 4اإلعفاءات الضريبية التي يقررىا قانون الضرائب الفرنسي عمل تمييزي بمجيكا، في المقيمين

:  الضرائب المعنية في اإلتفاقية– 4
ال يمكن أن تتضمن اإلتفاقيات الدولية الجبائية كل أنواع الضرائب مثمما تتضمنيا 

 .القوانين الوطنية، وتختمف االتفاقيات الدولية في ىذا الصدد بإختالف الدول المتعاقدة
 (énumération)االتفاقيات التي تقوم بتعداد  فيناك من المعاىدات أوالضرائب المعنية 

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), « Droit Fiscal International », Op.cit, p.76. 

2 - Ibid.  

3-  TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.22. 

4 - Ibid. 
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غير أن ذلك يعتبر بمثابة مغامرة في ىذا المجال إذ، من جية، يمكن أن يقوم 
القائمون عل إعداد اإلتفاقيات بإغفال بعض الضرائب الضرورية لتفادي اإلزدواج الضريبي 
مثال، وىو ما يؤدي إلى إثارة نزاعات تتعمق باإلزدواج الضريبي، و من جية أخرى يؤدي 
حصر وتعداد الضرائب في اإلتفاقية الدولية الجبائية إلى إبعاد الضرائب المستقبمة وىو ما 

يمكن أن يؤثر كذلك عند تطبيق النصوص، خاصة في حالة ما إذا ثار نزاع بين أحد الرعايا 
. 1وبمد اإلقامة

بينما نجد بعض اإلتفاقيات ال تنتيج أسموب حصر الضرائب المعنية باإلتفاقية،     
نما تكتفي فقط بذكر طبيعة وخصائص الضرائب المعنية، غير أن ىذا النوع من اإلتفاقيات  وا 

. عادة ما تشوبيا صعوبات في التفسير نظرا لصعوبة تحديد طبيعة ومميزات الضرائب
وتجدر اإلشارة إلى إمكانية تضمن اإلتفاقيات الثنائية عمى أسموبين معا، وىو ما أنتيجو 

االقتصادي   التابع لمنظمة التعاون والتطور(comité fiscal)المجمس الضريبي 
(OCDE)2، سواء فيما يخص الضرائب عمى اإليرادات أو الضرائب عمى الثروة .

وتتناول نصوص االتفاقية الثنائية عادة الضرائب الكبيرة التي تتضمنيا القوانين 
الرسم عمى القيمة المضافة، فتتناول الضرائب عمى الثروة والضرائب عمى  بإستثناء الداخمية
 كما تتضمن اإلتفاقيات الثنائية الجبائية النص عمى شمول اإلتفاقيات عمى ،اإليرادات

فإذا تم إنشاء ضريبة . الضرائب المستقبمة المماثمة لمضرائب التي نصت عمييا اإلتفاقيات
جديدة من قبل أحد األطراف المتعاقدة، وكانت ىذه الضريبة تتماثل مع الضرائب التي نصت 

عمييا اإلتفاقية من حيث الطبيعة والخصائص واآلثار، فغن ىذه الضريبة تصبح من قبيل 
الضرائب التي تشمميا اإلتفاقية الثنائية المبرمة بين الطرفين، وبالتالي تصبح ىذه الضريبة 

. 3الجديدة قابمة لمتطبيق عمى األشخاص المعنيين باإلتفاقية الثنائية
الشروط السابقة لتطبيق اإلتفاقية : ثانيا

ضرورة اتخاذ إجراءات داخمية لنفاذ  (1)إبرام االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية 
(. 2)االتفاقية 

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), « Droit Fiscal International », Op.cit, p.77.  

2 - Ibid. pp.77 à 79.  

3 - Ibid. p.80. 
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 .إبرام االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية- 1

تكريس النظريات الفقيية، بطريقة انفرادية من طرف الدول، والتي جاءت بموضوع 
اختصاص الدول في فرض الضريبية، ال يكفي لوحده لمقول بمحدودية سمطة الدول في 

فرض الضريبة، بل ىناك أسباب أخرى ناتجة من خالل عممية إبرام االتفاقيات الثنائية والتي 
منح حق فرض الضريبة . تتمخض منيا ضرورة تحديد اختصاص الدولة في فرض الضريبة

، الجية المختصة بإبرام اإلتفاقيات الجبائية (أ) من خالل اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية
 .(ب) .الثنائية الدولية

 . منح حق فرض الضريبة من خالل اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية–أ 
كل االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية تحتوي عمى مجموعتين من القواعد، المجموعة 
األولى تحدد بدقة، كل فئة من المداخيل أواألمالك، التي تفرض عمييا الضريبة من طرف 

 أما المجموعة الثانية فتحدد طرق تفادي االزدواج الضريبي، بعد تحديد حق كل  كل دولة
التركيب بين ىاتين المجموعتين تحدد الميكنيزمات األساسية .  دولة في فرض الضريبة عمييا

إما تقسيم حق فرض الضريبة بين الدولتين : لإلتفاقيات، ىذه األخيرة تتمخص في
ما بمنح ىذا الحق حصريا ألحد الطرفين المتعاقدين . المتعاقدتين، وا 

تتخذ الدول أحد المنيجين في سن تشريعاتيا الجبائية وىي طريقة فرض الضريبة 
. عمى المداخيل واألمالك بصفة مستمرة أو طريقة اإلعفاء الجزئي والمؤقت من دفع الضريبة

ىذا ما يفسر الفعالية الكبيرة ليذه المناىج بسبب المجوء إلى طرق اتفاقية، والتي سيمت توحيد 
نتج عنو تخفيض من حاالت . المفاىيم حول معايير االرتباط إزاء المواد الخاضعة لمضريبة

.  1التداخل في موضوع فرض الضريبة
تتمثل القاعدة .  التي تمنح لمدول حق فرض الضريبة من خالل االتفاقيات الدولية

األولى في تحديد الدولة التي تمتزم أو تمتنع عن فرض الضرائب عمى مجموعة من المداخيل 
وىذا اإلعفاء يمكن أن يكون محل إلزام الخاضع لمضريبة يأتي بإثبات أن الضريبة . المعينة

التي يخضع ليا قد فرضت عميو في البمد الذي ُمنح لو حق فرضيا بمقتضى االتفاقية 

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p.152. 
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ففي مثل ىذه الحالة يكون لقواعد توزيع حق فرض الضريبة طابع مطمق بحيث   .الثنائية
.     1يتقيد ىذا الحق بالمداخيل التي يتم تحديدىا وفق ىذه القواعد

.  الجهة المختصة بإبرام اإلتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية- ب
في القانون الجزائري، وكما ىو الحال أيضا في القوانين المقارنة، السمطة المخول ليا 
صالحية التفاوض والتوقيع عمى اإلتفاقيات ىي السمطة التنفيذية، ففي ما يخص اإلتفاقيات 
الجبائية، تكون ىذه السمطة ممنوحة لمموظفين السامين لوزارة المالية، أثناء التفاوض، يمكن 

لممثمين وزارة الخارجية الحضور، فالتوقيع والذي بموجبو يمنح الصفة الرسمية لإلتفاقية 
الجبائية، قد ال يتم أثناء مرحمة نياية المفاوضات، بسبب عدم تخويل الممثمين الرسمية 

. بسمطة التوقيع
التصديق عمى اإلتفاقية تكون من صالحية المجمس الشعبي الوطني ورئيس 

الجميورية، كون اإلتفاقيات الجبائية تدخل في نطاق اإلتفاقيات التي تمس بالمصالح المالية 
االتفاقيات تدخل حيز التنفيذ الفعمي بعد تبادل وسائل التصديق وتحت شرط نشرىا . لمدولة

عموما االتفاقيات الجبائية غير محددة المدة، ولكن يمكن وضع حد لمعمل . والمعاممة بالمثل
. بيا بالطرق الديبموماسية

اإلتفاقيات الجبائية بعد التصديق عمييا تتمتع حسب نص الدستور بسمو عمى القوانين 
 من الدستور 55 من الدستور التونسي والمادة 3 فقرة 32الداخمية، نجدىا منظمة في المادة 

.  التي تنص بسمو اإلتفقيات الدولية بشرط المعاممة بالمثل1958الفرنسي لسنة 
قد تثار مسألة مأل القوانين السابقة لمتصديق عمى اإلتفاقية الدولية، وكذا بالنسبة 

لمقوانين الالحقة، القضاء الفرنسي في ىذه المسألة يؤكد عمى سمو اإلتفاقيات الدولية عمى 
بين ما توصل إليو  ،2القوانين الالحقة، ويتخذ موقف غير واضح بالنسبة لمقوانين السابقة

جتياد مجمس الدولة   .اإلجتياد القضائي لمجمس النقض وا 

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit. p.152. 

يجب التمييز في ىذا اإليطار، في كون اإلجتياد القضائي الفرنسي فيما يخص الجباية مزدوج، وىذا نظرا لطبيعة-   
2  

النظام القانوني الجبائي الذي يوزع اإلختصاص القضائي في حل النزاعات، حسب نوع الضريبة، بين القضاء العادي  
.والقضاء اإلداري  
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في مجال فرض الضريبة يبقى دور اإلتفاقيات الجبائية الدولية ثانوي، فال يمكنيا 
 أن تفرض ضرائب جديدة إعتمادا عمييا، فال يمكنيا أن تجاوز سمطات الدولة التي تنفرد 
بيذه الصالحية، فالجباية والتي ىي مرتبطة بالسيادة، تبقى حكر عمى الدول، فال يتصور 

. تخمي دولة عمى جزء من سيادتيا
محدودية دور اإلتفاقيات الجبائية قد تم مالحظتو من خالل بعض القرارات الصادرة 

في فرنسا في العشرية األخيرة، ذلك عمى حسب ما جاء في إحداىا، اإلتفاقيات الجبائية والتي 
الغرض منيا تفادي اإلزدواج الضريبي، والتي حسب نص الدستور يمكنيا إستبعاد تطبيق 

القوانين الجبائية الوطنية فيما يخص نقطة معينة، لكن ال يمكن الجعل منيا كقاعدة من أجل 
فرض ضريبة معينة، فالقاضي الجبائي الذي ينظر في موضوع قضية يحتج فييا بتطبيق 

اإلتفاقية، ممزم بالتطرق في الوىمة األولى إلى القوانين الجبائية الوطنية لمتأكد من صحة قيام 
. اإللتزام، والتأكد من صحة التأسيس القانوني ومن التكييف الصحيح

تعرف اإلتفاقيات الجبائية محدودية أخرى، في سموىا عمى القوانين الداخمية عندما 
عتمادا عمى القاعدة المعروفة في األعراف  تكون أكثر إجحاف عما ىو القانون الداخمي وا 

 .الدولية المتمثمة بقاعدة القانون المكسب لمزايا القانون الداخمي

ضرورة اتخاذ إجراءات داخمية لنفاذ اإلتفاقية - 2
تختمف التشريعات الداخمية لمدول في الشروط التي تفرضيا لتطبيق إتفاقية دولية، 
فمنيا من يشترط صدور اإلتفاقية في شكل قانون داخمي، وىو ما يعرف بتحويل نصوص 

، فضال عن التصديق عمييا، ومنيا من ال يشترط ذلك، بل (أ)اإلتفاقية إلى قانون أو تشريع 
 .(ب) يشترط فقط نشرىا في الجريدة الرسمية

 صدور االتفاقية في شكل قانون داخمي –أ
تتطمب بعض التشريعات الوطنية، صدور اإلتفاقية الدولية في شكل قانون داخمي 

لكي يتسنى تنفيذ ما ورد فييا من أحكام، وىو ما يقتضي تحويل ىذه األحكام التي تتضمنيا 
وبالتالي ليست العبرة في تطبيق اإلتفاقية الدولية . من قواعد دولية إلى قواعد وطنية

. بالتصديق واالنضمام إلييا، بل تكمن العبرة في إصدار تشريع داخمي يترجم أحكام اإلتفاقية
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ىذا وال يمكن المجوء إلى التطبيق المباشر لإلتفاقية قبل تحويل قواعدىا إلى قواعد داخمية، إذ 
أن المبدأ السائد في قانون المعاىدات، ىو مبدأ األثر النسبي لممعاىدات، فال يمكن أن تمتد 

. 1أثارىا إلى غير أطرافيا، من دول أو أفراد
ويرجع ذلك إلى كون اإلتفاقية الدولية المبرمة في المجال الجبائي والضريبي ال تشكل 

نظاما جبائيا كامال، نظرا لكون مجال تطبيقيا محدد جدا، إذ ال تخاطب إال فئة معينة من 
األفراد وال تتناول إال بعض الضرائب التي تتضمنيا القوانين الوطنية، فمذلك ال يتم تطبيقيا، 

. 2من طرف القاضي، مكان القوانين الوطنية إال في حاالت معينة
وما يمكن أن يدعم فكرة عدم المجوء إلى تطبيق اإلتفاقية إال بعد صدورىا عمى شكل 

فالسمطة التنفيذية ىي السمطة المختصة . قانون داخمي، إحترام مبدأ الفصل بين السمطات
بإبرام المعاىدات الدولية، بينما تختص السمطة التشريعية بسن القوانين الداخمية، وعمى ذلك 
ال يمكن أن تختص السمطة التنفيذية، بحجة إبرام اإلتفاقية الدولية، بميمة إصدار القوانين 

. 3عمى المستوى الداخمي
وىذا ما يدفعنا إلى القول أن تحويل ما ورد في اإلتفاقية من أحكام إلى قوانين داخمية، 

فتقوم السمطة التنفيذية . ينتج عن عممية مشتركة بين السمطة التنفيذية و السمطة التشريعية
بإبرام اإلتفاقية والمصادقة عمييا، بينما تقوم السمطة التشريعية بتجسيد أحكاميا في شكل 

. قوانين وطنية
ويترتب عن ذلك نتيجة ىامة، تتمثل في إحترام مبدأ سيادة البرلمان، وىو ما يترتب 
عنو أن القاضي الوطني، يقوم بتطبيق اإلتفاقية بإعتبارىا نصا تشريعيا صادر عن السمطة 

. 4التشريعية، وليس بصفتيا نصوصا دولية، تتضمنيا االتفاقية
ىذا وتتمثل الغاية األولى من تحويل أحكام اإلتفاقية الدولية إلى قانون وطني، في 

فال يمكن أن تطبق اإلتفاقية . 5القضاء عمى صفة النسبية التي تتصف بيا اإلتفاقية الدولية
                                                

.69 و68. ، المرجع السابق، ص ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  

2 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.18. 

.69.، المرجع أعاله، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  3  
.70 و69. ، المرجع أعاله ، ص ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  4  

5 - MEDHI (Haroun), Op.cit, p.436. 
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عمى األشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية الوطنية، دون صدور اإلتفاقية عمى شكل 
. 1تشريع داخمي

وكنتيجة لذلك، ال يمكن لمقاضي الوطني أن يقوم بتطبيق اإلتفاقية الدولية إال بعد 
صدورىا عمى شكل قانون داخمي، ولو تمت المصادقة عمييا أو اإلنضمام إلييا، وفي حالة 

عدم صدور قانون وطني بالمعاىدة، سيؤدي إلى تراجع القاضي الوطني عن تطبيقيا، 
وسينتج عن ذلك إلى قيام المسؤولية الدولية لمدولة، عمى أساس اإلخالل بأحد إلتزاماتيا 

. 2الدولية
 نشر نصوص اإلتفاقية  –ب 

ال تمزم بعض األنظمة األخرى، لتطبيق اإلتفاقية الدولية، صدور قانون داخمي بتمك 
ويعتبر النشر، في الدول . اإلتفاقية، إنما تشترط فقط نشر أحكام اإلتفاقية في الجريدة الرسمية

التي تأخذ بو، إجراء ضروري لتطبيق اإلتفاقية الدولية عمى األشخاص الطبيعية والمعنوية 
و . في الدولة، فال يمكن لمقضاء الوطني تطبيق المعاىدة إال بعد نشرىا في الجريدة الرسمية

، بل إن اإللتزام 3ال يؤدي ىذا النشر إلى أي تغيير في طبيعة اإلتفاقية أو قواعدىا أو وصفيا
بما ورد فييا يعتبر التزام بقاعدة دولية، و ىو مل ينطبق أيضا عمى القاضي الوطني، فإن 

تمسكو بتطبيق اإلتفاقية يعتبر تمسكا بتطبيق قواعد قانونية دولية، و ىذا عكس إصدار 
قانون وطني بالمعاىدة الذي يعتبر، في حالة تمسك القاضي الوطني بتطبيقو، تمسكا بما 

. تسنو السمطة المختصة
وىذا ىو الموقف التي انتيجتو الجزائر إذ يكفي لنفاذ إتفاقية دولية أن يصادق عمييا 

ن كان الدستور الجزائري ال ينص  رئيس الجميورية و يتم نشرىا في الجريدة الرسمية وا 
، إال أن الواقع العممي يثبت عكس ذلك، وذلك في كل 4صراحة عمى نشر اإلتفاقيات الدولية

                                                

.70.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري  - 1  

.، المرجع أعاله (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  
 .75.، المرجع أعاله ، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري - 3

المعاىدات الدولية التي يصادق عمييا رئيس الجميورية حسب الشروط : " من الدستور عمى أنو132نصت المادة -  4  
 ."انمىصىص عهٍها فً انذستىر تسمى عهى انماوىن 
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المعاىدات الدولية، إال المعاىدات الخاصة بتسميم المجرمين التي ال تكون نافذة إال بعد 
. 2 من الدستور68، وذلك طبقا لممادة 1صدور قانون

، إذ ال يمكن تطبيق معاىدة دولية عمى أي 3وىو ما نص عميو كذلك المشرع الفرنسي
و بذلك يكون . نزاع يعرض عمى القضاء إال بعد نشر نص المعاىدة في الجريدة الرسمية

المشرع قد أخذ بنفس المبدأ السائد في القوانين الوطنية التي ال يمكن اإلحتجاج بيا في 
. مواجية األفراد و تطبيقيا عمييم إال بعد نشرىا في الجريدة الرسمية

: وعميو، ال يمكن لمقاضي الوطني أن يقوم بتطبيق المعاىدة الدولية إال بتوفر شرطين
و يتمثل . يتمثل الشرط األول في نية األطراف في تطبيق المعاىدة في أنظمتيا الداخمية

أما إذا تخمف أحد ىذين الشرطين فال يمكن . الشرط الثاني في وضوح القاعدة الدولية
لمقاضي الوطني أن يقوم بتطبيق اإلتفاقية و تكميميا، ألن ذلك يعتبر من اختصاص السمطة 

فدور القاضي الوطني محدد بالتطبيق المباشر لإلتفاقية الدولية دون أي زيادة فييا . التشريعية
كما أن القاضي الوطني يتقيد دائما بما انتيجو المشرع في مسألة تطبيق . أو نقصان

اإلتفاقيات الدولية، وذلك من حيث صدور قانون وطني بالمعاىدة أو نشر المعاىدة و ال 
.  4يمكن أن يقوم بالتطبيق التمقائي في حالة وجود نصوص قانونية تأخذ بأحد ىذين النظامين

الفرع الثاني 
 مكانة اإلتفاقية في داخل النصوص التشريعية الوطنية

يعتبر تحديد مكانة اإلتفاقية الدولية من قبل المشرع، من أىم العوامل التي تسمح 
، وىذاما ينطوي عمى حل إشكال (أوال)لمقاضي الوطني بإستخالص القيمة القانونية لإلتفاقية 

كبير يتمثل في معرفة القاضي لمنص القانوني الواجب التطبيق، ىل يتمثل في نص اإلتفاقية 
الثنائية أم الدستور أم أحد القوانين الوطنية؟ وىذا ما يعتبر من بين أحد أىم األثار الناتجة 

. (ثانيا)عن تحديد مكانة ىذه المعاىدة 
                                                

. 77. ، المرجع أعاله، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  
 2 ال يسمم أحد خارج التراب الوطني إال بناء عمى قانون تسميم المجرمين: " من الدستور عمى أنو68تنص المادة - 

  ."  و تطبٍما نه
3 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p. 18.  

.81.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  4  
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موقف المشرع الوطني من القيمة القانونية لإلتفاقية  : أوال
ال تتبنى مختمف األنظمة القانونية موقفا واحدا إزاء القيمة القانونية لإلتفاقيات الدولية، 
فمنيا من ينتيج التطبيق المطمق لإلتفاقية الدولية عمال بمبدأ سمو المعاىدات الدولية عمى 

: و لقد ظيرت في ذلك أربعة اتجاىات. القوانين الوطنية، و منيا من ال يأخذ بيذا المبدأ
 سمو اإلتفاقية عمى الدستور – 1

مفاد ىذا اإلتجاه أن اإلتفاقية الدولية التي يصادق عمييا رئيس الجميورية أو الممك، 
وتترتب عن ذلك نتيجة ميمة تتمثل . تسمو عمى جميع القوانين الوطنية بما في ذلك الدستور

في تطبيق القاضي الوطني لإلتفاقية الدولية حتى في حالة وجود نص دستوري يعارض ما 
. 1تتضمنو االتفاقية

 وضع اإلتفاقية في مرتبة وسط بين القانون الوطني والدستور – 2
 ىذا اإلتجاه يضع اإلتفاقية الدولية في مرتبة وسط بين الدستور و القوانين الوطنية،  
فال ىي تسمو عمى الدستور وال القوانين الوطنية الداخمية تسمو عمى اإلتفاقية، وبعبارة أخرى، 

فإن ىذا اإلتجاه يجعل الدستور أسمى من اإلتفاقية الدولية، وفي حالة وجود تعارض بين 
بينما . الدستور واالتفاقية فإن العبرة تكون بتطبيق نصوص الدستور عكس اإلتجاه األول

 تكون اإلتفاقية أسمى من القوانين األخرى، فال تطبق القوانين الداخمية في ظل وجود إتفاقية 

. دولية، وفي حالة التعارض يمجأ القاضي إلى تطبيق أحكام اإلتفاقية
والمشرع الجزائري انتيج ىذا اإلتجاه، وجعل اإلتفاقيات الدولية التي يصادق عمييا 
رئيس الجميورية في مرتبة وسط بين القوانين الداخمية والدستور، حيث نص عمى ذلك في 

وىو نفس الموقف الذي اتخذه المشرع الفرنسي .  من الدستور، والتي سبق ذكرىا132المادة 
فأعطت كل ىذه . 1 من الدستور األلماني25، وكذلك المادة 2 من الدستور55في المادة 

. 2الدول لإلتفاقية الدولية قيمة قانونية أدنى من الدستور وأعمى من القوانين الوطنية الداخمية

                                                

.83.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  
يكون لممعاىدات أو االتفاقيات بعد التصديق عمييا أو اعتمادىا قانونا، منذ نشرىا، حجية أعمى من تمك التي- "  2 

". لمقوانين مع مراعاة تطبيقيا بالنسبة لكل اتفاق أو معاىدة من جانب الطرف اآلخر   
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 .معادلة االتفاقية الدولية لمقانون الوطني- 3
ومقتضى ىذا اإلتجاه، ىو التساوي في القيمة القانونية بين القوانين الداخمية        

و يترتب عن ذلك . واالتفاقيات الدولية، فتكون القاعدة الدولية بمثابة قاعدة قانونية داخمية
غير أن اإلشكال يثار في حالة ما إذا وجد . بالضرورة سمو الدستور عمى ىذه اإلتفاقيات

تعارض بين النص الداخمي و نص اإلتفاقية، فيل يمجأ القاضي الوطني إلى تطبيق ما ورد 
في اإلتفاقية أو يمجأ إلى تطبيق القانون الوطني؟ 

.   االتجاه الصامت– 4
و يتمثل ىذا  . ، فمم تبين مكانة اإلتفاقيات الدولية3انتيجت عدة دول أسموب الصمت

األسموب في انعدام نص قانوني في الدستور يبين القيمة القانونية لإلتفاقيات الدولية، فال 
يظير معنى السمو ىل يسمو الدستور عمى اإلتفاقيات أو ىذه تسمو فقط عمى القوانين 

وكل ىذا من شأنو خمق صعوبات بالنسبة لمقاضي الوطني، الذي يتعين عميو . الداخمية
 .4تطبيق أحد النصوص ولو كان الدستور صامتا عن ترجيح تطبيق إحداىا

. أثر تحديد المشرع الوطني لمقيمة القانونية لإلتفاقية: ثانيا
تترتب بعض اآلثار الميمة في حالة وجود تعارض بين اإلتفاقية و القوانين الوطنية، 
خاصة بالنسبة لمقاضي الوطني الذي يجب عميو، في كل األحوال، ترجيح أحد النصوص 

. ومن ثم تطبيقيا عمى النزاع المعروض عميو
 وفي ذلك، اختمفت األنظمة القانونية في نص القانون الواجب التطبيق في مثل ىذه 

، ومنيا ما نص عمى تطبيق نص (1)الحاالت، فمنيا ما نص عمى تطبيق أحكام اإلتفاقية 
، ويترتب أثر أخر والمتمثل في تقييد دور (2)القانون الوطني إذا كان الحقا لإلتفاقية 

(. 3)القاضي في تطبيق االتفاقية 

                                                                                                                                                   

  1 تعد القواعد العامة لمقانون الدولي جزءا ال يتجزأ من القانون الفدرالي: " من الدستور األلماني25جاء في المادة - 
 ."      وهً تعهى عهى انمىاوٍه و ٌتىنذ مىها مباشرة حمىق وانتساماث نسكان اإللهٍم انفذرانً

.83.، المرجع أعاله، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  
.إيطاليا، المغرب واألردن: من بين ىذه الدول-  3  
.85.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  4  
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.  تطبيق اإلتفاقية الدولية عمى القوانين الوطنية السابقة في حالة وجود تعارض– 1
 في حالة ما إذا أعطى المشرع لإلتفاقية الدولية قيمة قانونية مساوية لمقوانين 

الوطنية، فإن بعض األنظمة القضائية تقرر وتعمل بمبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية عمى 
. 1القوانين الوطنية

وىنا يظير دور القاضي الوطني، الذي يتمتع بحرية كاممة في اختيار النص القانوني 
الذي يراه مالئما لمتطبيق عمى النزاع، ما دام أن القانون األساسي في الدولة ال يحدد أو ال 
. يرجح أحدىما عمى األخر، وىذا ما استقر عميو العمل عمى مستوى القضاء في أغمب الدول
ففي فرنسا، منح المشرع أولوية تطبيق المعاىدة عمى القوانين الوطنية المعارضة ليا، 

 من الدستور السالفة 55سواء كانت سابقة سابقة أو الحقة لممعاىدة، وذلك بمقتضى المادة 
، وىذا ما يدعنا إلى القول أن القاضي الوطني يقوم بتطبيق القانون اإلتفاقي، المتمثل 2الذكر

في االتفاقيات الثنائية، عمى حساب القوانين الجبائية الوطنية، غير أن القانون اإلتفاقي يحيل 
. 3في كثير من األحيان إلى القوانين الداخمية

وىو ما ذىب إليو النظام القانوني األمريكي الذي قرر مبدأ سمو المعاىدات الدولية 
ىذا . عمى القوانين اإلتحادية و عمى قوانين الواليات الفدرالية، سواء كانت سابقة أو الحقة

طبقا " بأنو 23/01/1933ولقد قضت المحكمة العميا األمريكيةفي حكم ليا صادر بتاريخ 
لمقانون الدولي، فإنو في العالقات بين الدول األطراف في المعاىدة ال يمكن لمقانون الداخمي 

". 4أن يعمو عمى شروط المعاىدة
بينما ترى بعض الدول أنو يجب التمييز بين ما إذا كان التعارض الموجود بين 

: المعاىدة الدولية و القوانين الوطنية ظاىرا أو فعميا
ففي حالة ما إذا كان التعارض بين القوانين الوطنية السابقة و المعاىدة الدولية - 

ظاىرا، فيمكن تطبيق كال النصين المتعارضين و ذلك عن طريق التوفيق بينيما و ذلك بناء 

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), « Droit Fiscal International », Op.cit, p.60. 
.86.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  

3 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p. 17. 

.89.، المرجع أعاله، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  4  



انفصم انثاوً                                                               نجىء انماضً انىطىً إنى االتفاٌاث انثىائٍت انجبائٍت انذونٍت  

 

 154 

عمى أساس تطبيق مبادئ تعارض العام مع الخاص في القواعد القانونية، فإذا كان النص 
الداخمي يتضمن أحكام خاصة وتعمقت نصوص المعاىدة بالجانب العام فإنو يتم تطبيق 

وىو ما يتم . أحكام القانون الداخمي وعمى إمكانية تطبيق أحكام عامة من المعاىدة الدولية
العمل بو أيضا في حالة ما إذا كان النزاع يقتضي تطبيق أحكام عامة، فيتم تطبيق نص 

 .النزاع رغم التعارض الظاىري الذي يقتضيو النص العام والنص الخاص عمى خاص

أما إذا كان التعارض فعميا أو حقيقيا، ففي ىذه الحالة تنص بعض الدساتير      - 
والقوانين الوطنية عمى وجوب تطبيق المعاىدة عمى حساب القانون السابق الذي يتعارض 

و عمى ىذا األساس فإن وجد قانون داخمي يتعارض مع اتفاقية دولية الحقة ليذا . معيا
القانون، يمتزم القاضي الوطني بتطبيق المعاىدة الدولية عمى حساب القانون الوطني، وذلك 

في حالة ما إذا نص الدستور عمى التساوي بين القانون الوطني و المعاىدة الدولية في القيمة 
القانونية التي يتمتع بيا كل واحد منيما، أما في حالة ما إذا نص القانون األساسي لمدولة 

.  1حالة التعارض، فيمتزم القاضي بما ىو وارد في الدستور في االخر عمى عمى تطبيق أحدىما
غير أن ىناك من يرى أن تطبيق اإلتفاقية الدولية عمى حساب القانون الداخمي في 

فإذا تم التسميم بيذا بالنسبة لمقوانين . حالة التعارض يؤدي إلى زوال القانون الذي تم استبعاده
ففي ىذه . ، فإن الوضع يختمف في تعارض إتفاقية مع قانون وطني2الداخمية المتعارضة

ال يتم إلغاء القانون الداخمي من طرف القاضي  (تعارض بين إتفاقية و قانون وطني)الحالة 
وىذا يقتضي أن يبقى القانون . الوطني، بل يقوم بإستبعاده من التطبيق دون أن يقوم بإلغائو

الوطني المتعارض لإلتفاقية ساري المفعول مع عدم صالحية تطبيقو عمى النزاع المعروض 
 وىو ما la mise en sommeilعمى القاضي الوطني، وىو ما يسميو الفقو الفرنسي 

يقتضي عدم تطبيق القانون في مجال تطبيق اإلتفاقية وذلك مع بقائو ساري المفعول خارج 
 .3ىذا المجال

                                                

. 68 إلى 66.، المرجع السابق، ص ص(عمي عبد القادر) القيوجي-  1  
األخر  المعمول بو في أغمب الدول في حالة وجود تعارض بين نصين قانونيين داخميين، أن يتم إلغاء أحدىما وتطبيق- 2

عمال القانون الالحق لكونو أكثر مسايرة لما تقتضيو األوضاع السائدة في البمد،  وعادتا ما يتم إلغاء القانون السابق وا 
عماال لقاعدة الالحق ينسخ   .السابق (يمغي)وا 

 . 70 إلى 68.، ص صأعاله، المرجع (عمي عبد القادر) القيوجي-  3



انفصم انثاوً                                                               نجىء انماضً انىطىً إنى االتفاٌاث انثىائٍت انجبائٍت انذونٍت  

 

 155 

تطبيق القانون الوطني عمى اإلتفاقية إذا كان الحقا لها - 2
يرى بعض الفقياء، بحكم التساوي في القيمة القانونية بين اإلتفاقية الدولية والقوانين 
الوطنية، أن القانون الالحق يمغي القانون السابق إذا وجد تعارض بينيما، وىذا ما ينطبق 

فيمتزم القاضي الوطني في ىذه . عمى المعاىدة الدولية لكونيا في مرتبة القانون الداخمي
الحالة بتطبيق القانون الوطني دون المجوء إلى تفسير المعاىدة، فدوره في ىذه الحالة يكون 
مماثل لدوره في حالة وجود نصين داخميين متعارضين، فإنو يعطي األولوية لمقانون الالحق 

. لكونو القانون األنسب والمساير لمتطور الذي يشيده المجال الذي ينظمو
 إذ كان لإلتفاقيات الدولية نفس القوة 1946وىذا ما كان مطبقا في فرنسا إلى غاية 

وكنتيجة لذلك فقد كان القاضي الوطني يستبعد . القانونية التي تتمتع بيا القوانين الداخمية
تطبيق اإلتفاقية في حالة وجود تعارض بينيا و بين أحد القوانين الداخمية، فكان الوضع 

كما أكد عمى . السابق (يمغي)السائد ىو إعمال المبدأ العام الذي يقضي بأن الالحق ينسخ 
 الذي صرح أنو يجب عمى المحاكم الفرنسية أن Paul MATTERىذا المبدأ النائب العام 

تعمل عمى التوفيق بين اإلتفاقيات الدولية و القوانين الداخمية الالحقة في حالة وجود تعارض 
بينيما، غير أنو في حالة استحالة إجراء ىذا التوفيق يمتزم القاضي الوطني بتطبيق القوانين 

وىذا التطبيق يعتبر بمثابة تطبيق القاضي لمدستور . الوطنية التي يصادق عمييا البرلمان
رادة المشرع، فالقاضي الوطني ال يمكنو أن يطبق غير إرادة المشرع وال يمكنو أن يخالف  وا 

. 1الدستور
ولكم في ىذه الحالة قد يثار إشكال كذلك حول خرق الدولة ألحد التزاماتيا الدولية، 

غير أن الفقو و القضاء استقرا عمى الفصل بين . وبالتالي إمكانية قيام مسؤوليتيا الدولية
تطبيق اإلتفاقية عمى أساس أن دولة القاضي قد التزمت بالتزام دولي بمقتضاىا وبين اعتبار 

اإلتفاقية قانون من جممة القوانين الوطنية الداخمية لدولتو، و ىذا ما يفرض عمى القاضي 
. 2تطبيقيا كأي قانون وطني داخمي

                                                

.75.، المرجع السابق، ص(عمي عبد القادر) القيوجي-  1  
.92.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  
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 تغير الوضع وأصبح ىذا الدستور يعطي قوة 1946وبصدور الدستور الفرنسي لسنة 
 من 26قانونية لإلتفاقية الدولية ليعتبرىا أسمى من القوانين الوطنية، حيث نصت المادة 

الدستور الفرنسي عمى أن يكون لإلتفاقية الدولية نفس القوة مع القانون الفرنسي، جاءت 
 من نفس الدستور و جعمت اإلتفاقيات الدولية أسمى من القانون، ويستوي في ذلك 28المادة 

واستمر الحال عمى ذلك إلى غاية صدور . أن يكون القانون سابق أو الحق لإلتفاقية الدولية
 منو صراحة عمى عمو وسمو اإلتفاقيات الدولية عمى 55 حيث نصت المادة 1958دستور 

. في حالة وجود تعارض بينيما. 1القوانين الوطنية
غير أنو و في بعض الدول التي تأخذ بمبدأ تطبيق القوانين الوطنية عمى اإلتفاقيات 
الدولية في حالة وجود تعارض بينيما، يمكن تطبيق اإلتفاقية عمى حساب القوانين الوطنية 

: وفق ما يمي
تفسير القاضي الوطني لمقانون الالحق لإلتفاقية عمى نحو يوافق مقتضى اإلتفاقية وال - 

 .يعارضو، وبالتالي فإن تطبيق اإلتفاقية ال يخل بما ورد في القانون الوطني

إمكانية تفادي القاضي الوطني تطبيق القوانين الوطنية و بالتالي استبعادىا، مع إعتبار - 
 .اإلتفاقية الدولية نصا قانونيا خاصا

جعل تطبيق االتفاقية الدولية ىو المبدأ، إال في حالة وجود نص يعبر صراحة عمى نية - 
المشرع في مخالفة اإلتفاقية صراحة أو ضمنا، ىو ما ال يحصل إال في حالة تطابق موضوع 

 .2 القانون الوطني وموضوع االتفاقية الدولية مطابقة تامة

: بقاء االتفاقية سارية المفعول في المنظومة القانونية الداخمية –3
دخول االتفاقية حيز التطبيق في المنظومة القانونية لمدولة الجزائرية، فنصوص 

االتفاقية ال تطبق إال بشرط كونيا يوم النطق بالحكم ال تزال داخمة في المنظومة القانونية، 
بمعنى أخر أنو في ذلك التاريخ ال يجب أن تكون مدة صالحية االتفاقية قد نفذت بسبب 

                                                

1 - l’article  55 de la constitution française de 1958 énonce : « les traités ou accords 

régulièrement  ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle 

des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». 

.93.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  
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 أو بسبب نشوب حرب بين وصول أجل حياة االتفاقية أو بسبب وضع حد لمعمل باالتفاقية
. الدولتين الموقعتين، أو بسبب تعميق التنفيذ

ىذه النقطة األخيرة ذات أىمية في الموضوع كون الدستور ينص عمى شرط موقف 
ويعمق تطبيق االتفاقية و المتعمق بشرط المعاممة بالمثل، في ىذه الحالة القاضي الجزائي 
يجد نفسو في وضع ال يسمح لو بتطبيق نصوص االتفاقية إال بعد التأكد من أن الدولة 

جنسية الشخص محل المتابعة قد احترمت وطبقت نصوص االتفاقية عمى رعية الدولة التي 
. تنظر في القضية المعروضة عمى القاضي الجزائي

السؤال يبقى مطروح من جية أخرى حول الييئة التي ليا صالحية الدفع بمسألة 
المعاممة بالمثل ىل لمقاضي الجزائي الجزائري أم ىو مجال يخص صالحيات الحكومة أو  

. وزارة الشؤون الخارجية
من جية ثالثة، من ىي الجية التي ليا صالحية تقدير ىل مسألة المعاممة بالمثل قد 

تم احتراميا من طرف الدولة األخرى؟ 
اختمفت المواقف في ىذه الحاالت، فيناك من يرجح ىذه الصالحية إلى الحكومة 

، أكثر mesure de rétorsionوحدىا والتي ليا سمطة اتخاذ قرار وقف العمل باالتفاقية 
من ذلك وفي ىذه الحالة تبقى المحكمة و بإعتبار ما جاءت بو المادة الدستورية ال يعنييا 

. في حالة سكوت الحكومة، ال تجد من حل إال تطبيق محتوى نصوص االتفاقية
في ىذا اإلطار أخذ القضاء الفرنسي الغرفة المدنية لمجمس النقض في قرار ليا 

 و بتعميل قوي عمى أنو مسائمة الحكومة حول موقفيا بالنسبة 1984 مارس 06بتاريخ 
لموضوع المعاممة بالمثل قد يضعيا في موقف حرج بحكم العالقات الديبموماسية التي تسعى 

ن عاينت خرق من  الدولة الحفاظ عمييا نظرا لمصالح أخرى قد تجعل الحكومة وحتى وا 
أو  (إما تكون عمى غنا عن ىذا الخرق)طرف الدولة األجنبية لنصوص االتفاقية في موضع 

. تأخذ موقف صرم رغم كون االتفاقية تخدم وذات مزايا لفرنسا
ورغم ذلك نجد موقف أخر والذي ىو صادر ىذه المرة من طرف الغرفة الجنائية 
والتي تمح وتفرض عمى القاضي الجزائي إثارة من تمقاء نفسو مسألة المعاممة بالمثل، وبو 
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وقف الفصل في القضية إلى حين أن تقدر وزارة الشؤون الخارجية وجود أو غياب ىذه 
 ,Crim., 29 juin 1972, Kamolpraipna »:1المعاممة بالمثل، وذلك ما جاء في القرار

Bull.,n°226 ; 29 juin 1972, Males, JCP,1973, II, 17457, note Ruzié ; 

cpr. Crim., 24 mars 1953, D., 1953 note R. Savatier » 

بمعنى أخر ليس لمقاضي أن ينتظر أحد األطرف أن يثير ىذه المسألة، سيثيره من 
ولكن ليس لو أن يعالجيا، فيذه المسألة بالنسبة إليو تعتبر مسألة فرعية والذي . تمقاء نفسو

يستمزم بو إحالتيا إلى الجية المختصة في الحالة ىذه وزارة الشؤون الخارجية، ىذا الموقف 
بدييي من وجية أن المحكمة أقل دراية مقارنة بالوزير لجمع عناصر التقدير الضرورية ومن 

جية أخرى الجزم في مسألة المعاممة بالمثل وقرار تعميق تطبيق االتفاقية قد تكون لو أثار 
عمى العالقات الديبموماسية مع ذلك الدولة، الشيء الذي يجعل ىذا الموضوع من األىمية 

. أنو ال يمكن معالجتو إال من طرف الحكومة
تقييد دور القضاء الوطني في تطبيق المعاهدات - 4

إعتاد القاضي الوطني عمى تطبيق التشريع الصادر عن الجية التي تختص 
وليذا . بإصداره، ويتقيد بما يحتويو القانون الوطني عند الفصل في أي منازعة تعرض عميو

فإن دوره في تطبيق المعاىدات الدولية يتوقف عمى ما يفرضو عميو المشرع الوطني من 
إجراءات وضوابط تتعمق بتنفيذىا عمى المستوى الداخمي، حيث أنو ال يممك تطبيق 

المعاىدات بمجرد نفاذىا عمى المستوى الدولي دون الرجوع إلى أحكام التشريع الوطني التي 
. تنظم مسألة نفاذ المعاىدات الدولية داخل النظام القانوني الوطني

وعميو فإن المشرع الوطني قد ال يكتفي أحيانا بالتصديق عمى المعاىدة لكي تصبح 
نما يشترط اتخاذ إجراءات إضافية لتطبيقيا مما يقيد دور القضاء  قابمة لمتطبيق في الداخل، وا 

. الوطني في التطبيق
وىذه الشروط في إصدار المعاىدة بقانون أو النص عمى ضرورة نشرىا بالجريدة 

الرسمية أو وضع المعاىدة في مرتبة واحدة مع القانون الوطني، فبعد أن تستوفي المعاىدة 
الدولية اإلجراءات الداخمية التي يشترطيا المشرع الوطني لنفاذىا في الداخل، فإنو يجب عمى 
                                                

1 - LACHAUME (Jean-François), «  Jurisprudence française relative au droit international 

public » , AFDI, volume 19, 1973, p. 977, www.Persée.fr   

http://www.pers�e.fr/
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القضاء الوطني عند قيامو بتطبيقيا أن يبحث فيما إذا كان المشرع الوطني قد أعطى 
لممعاىدة قيمة قانونية معينة داخل النصوص التشريعية الوطنية أم ال، فإن نص المشرع 

الوطني عمى ذلك فإن القضاء الوطني يتقيد بالمرتبة الممنوحة لممعاىدة وبالتالي فإن ذلك 
. 1يعتبر قيدا يرد عمى حريتو في تطبيق المعاىدة

كما أنو يترتب عمى تطبيق المعاىدة الدولية احتمال تعارضيا مع نصوص القانون 
الوطني ولكي يقوم القضاء الوطني بترجيح أي منيما فإنو ممزم بالبحث عن مكانة المعاىدة 

. التي نص عمييا المشرع الوطني

المطمب الثاني 
دور القاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية 

 قد يشوب نصوص االتفاقية الدولية غموض بعد إبراميا وىو ما قد يخمق نزاعا عند 
األطراف، وىذا ما يمزم القاضي الوطني بتفسير النص الغامض في االتفاقية، وبالتالي 

يستحيل في ىذه الحالة تطبيق االتفاقية دون المرور بمرحمة بتفسير النص الغامض فييا، 
 يستبعدون فكرة تفسير النصوص GUEZمن الفقو ومن بينيم األستاذ  غير أن بعض

القانونية في كون أن النصوص القانونية يجب األخذ بيا كما ىي، ىذا الموقف يبقى ضعيف 
 .2أمام دعاة الواقعية القانونية الذين يرون العكس

غير أن اإلشكال الذي يمكن أن يثار في حالة وجود غموض في أحد نصوص 
االتفاقية ىو تحديد الجية المختصة بيذا التفسير، فيل يختص القاضي الوطني بالتفسير أو 

أم ىناك جيات أخرى يمكن أن يسند إلييا ىذا االختصاص؟  

                                                

1-GEST (Guy), Op.cit, p.18 et suite.   

2 - ARBI (Sabrine), Op.cit, p.18.      
« Le positivisme juridique nie toute démarche interprétative en droit, les autorités chargés de 

l’appliquer sont tenus par le sens littéral des normes sans pouvoir y ajouter ou retrancher 

quelque chose. Le réalisme juridique fait le constat inversement, d’un pouvoir 

d’interprétation qui détermine la signification des normes, l’interprétation des normes 

constituant un acte de volonté et non une opération de connaissance » 
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تعتمد معظم الدول عمى أسموب ثنائية االختصاص في تفسير االتفاقيات الدولية، وىو 
والقاضي  (الفرع األول)الجيات الحكومية : ما يقتضي إمكانية إسناد االختصاص إلى جيتين

.  (الفرع الثاني)الوطني 

الفرع األول 
اختصاص الجهات الحكومية بتفسير االتفاقيات الدولية 

بقصد تفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجو القاضي الوطني في تفسير االتفاقيات 
الدولية يتم االستناد في كثير من األحيان عمى فكرة أعمال السيادة لإلعالن عن عدم 

ويستند القاضي الوطني عمى اعمال السيادة، . إختصاص القاضي الوطني بتفسير االتفاقية
وحالة  (أوال)حالة وجود تنازع بين االتفاقية الدولية والدستور : في أغمب األحيان، في حالتين

وفي ىاتين الحالتين يؤول . (ثانيا)عدم دخول التفسير في اختصاص القاضي الوطني 
اإلختصاص إلى الجيات الحكومية خاصة وزير الخارجية، حيث يقوم القاضي بوقف النظر 

في النزاع إلى حين حصولو عمى التفسير من الجية المختصة، مع كل ذلك يمكن القول 
. (ثالثا)بنسبية التفسير المقدم من طرف الجيات الحكومية 

.    حالة وجود تنازع بين االتفاقية والدستور: أوال
يقوم القاضي الوطني في كثير من الدول باالعالن عن عدم اختصاصو بتفسير 

االتفاقيات الدولية في حالة تعارضيا مع الدستور، وبالتالي يعمن القاضي الوطني في ىذه 
.  1الحالة عن اختصاصيا فقط بتطبيق المعاىدة ال بتفسيرىا

وىذا ما كان سائدا في إنجمترا، حيث أن القضاء اإلنجميزي أعمن عدم إختصاصو 
بتفسير االتفاقيات الدولية في حالة عدم دستوريتيا وذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين 

السمطات، وبرر ذلك بكون أن تفسير مثل ىذه االتفاقيات يدخل ضمن أعمال السيادة، وأنو 
غير مختص بتفسير االتفاقيات المتعمقة بالعالقات الدولية، ويرجع اختصاصيا إلى الجيات 

.  2الحكومية

                                                

.97 و 96. ، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد) المسماري -1  
.الخارجية ووزارة المالية وزارة تتمثل في الجيات الحكومية،-  2  
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، حيث لم يشكل اختصاص 1990وىو نفس الموقف الذي ساد في فرنسا إلى غاية 
القاضي الوطني بتفسير االتفاقيات الدولية قناعة المنظومة القضائية الفرنسية، وىو ما يفسر 

حتى مجمس الدولة الفرنسي لم يكن مختصا . عدم منح اختصاص التفسير لمقاضي الوطني
بتفسير االتفاقيات الدولية التي يشوبيا غموض، بل كان اختصاص تفسيرىا يرجع إلى 

لى وزير الخارجية عمى الوجو التحديد وبالتالي كان دور القضاء . الحكومة الفرنسية وا 
الفرنسي ينحصر، في حالة ما إذا اقتضت االتفاقية تفسير أحد أحكاميا، في وقف النظر  
في الدعوى حتى يتم تفسير االتفاقية، ثم يقوم القاضي الوطني بتطبيق النصوص الغامضة 

ويستوي األمر في ذلك أن يكون بين المحاكم . 1وفق التفسير الذي يقدمو وزير الخارجية
ففيما يخص المحاكم اإلدارية التي كانت ترفع إلييا . (عادية)سواء كانت إدارية أو قضائية 

المسائل المتعمقة بالرسم عمى القيمة المضافة، يقوم القاضي اإلداري بوقف النظر في النزاع 
وىو ما تنتيجو أيضا . حتى يتمقى تفسير النص الغامض من الجية الحكومية المختصة

المحاكم القضائية العادية التي كانت تنظر خاصة في النزاعات المتعمقة بالضرائب عمى 
 . 2الثروة وحقوق التسجيل

وطبقت كذلك فكرة أعمال السيادة في الواليات المتحدة األمريكية خاصة في المسائل 
 حكما بمناسبة قضية 1829وقد أصدر القضاء األمريكي سنة . المتعمقة باألعمال الخارجية

يؤكد عمى أن القضاء ال يختص بتفسير المعاىدات ذات الطبيعة  (نيمسون)ضد  (فوشر)
: السياسية وذلك استنادا عمى مايمي

، خاصة في ظل 3تفسير ىذه المسائل يحتاج عمى دراية ومعمومات فنية في ىذا المجال- 
.  غياب أية توضيحات من السمطة التنفيذية المكمفة بتفسيرىا

عدم إختصاص القضاء األمريكي بتفسير المسائل ذات الطبيعة السياسية والمتعمقة - 
.  بالشؤون الخارجية

                                                

. 103 و102.، المرجع السابق، ص ص(عمي عبد القادر) القيوجي-  1  
2 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.21. 

ما دامت الييئات األمريكية قد اتخذت: " وكان النزاع متعمقا بممكية بعض األراضي، ولقد جاء في الحكم الصادر-  3 
   موقفا صريحا في ىذه المشكمة بتقريرىا ممكية الواليات المتحدة لتمك األراضي فميس لممحكمة مطمقا أن تعقب عمى     

". قرارىا في ذلك إذا أن ىذه المشكمة بطبيعتيا ذات صفة سياسية تجعل الكممة النيائية لمسمطة التشريعية والتنفيذية            
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ىذا النوع من المسائل يتطمب الكثير من الدقة خاصة وأنيا متصمة بالعالقات الخارجية، - 
. 1لذلك فمن الضروري أن تختص بيا الييئات الحكومية المسؤولة مباشرة أمام الشعب

وعميو فإن وجد تعارض بين نصوص االتفاقية والدستور فإن القضاء يكيف ذلك عمى 
أنو من قبيل أعمال السيادة، ويترتب عمى ذلك أنو يمكن تطبيق االتفاقية رغم معارضتيا 

، وىو ما يبدوا منطقيا في األنظمة القانونية التي تجعل االتفاقيات الدولية أسمى من 2لمدستور
غير أن اإلشكال يمكن أن يطرح بالنسبة لألنظمة . القوانين الوطنية بما في ذلك الدستور

القانونية التي تجعل الدستور أسمى من االتفاقيات الدولية، فيل يقوم القاضي الوطني بتطبيق 
الدستور، وىو األمر المنطقي الذي يمتزم القاضي بو باعتبار أن الدستور أسمى من 

 االتفاقية، أم ىل يقوم بتطبيق االتفاقية عمى الرغم من عدم دستوريتيا؟

. حالة عدم دخول التفسير في اختصاص القضاء الوطني: ثانيا
ترى بعض األنظمة القضائية في عدد من الدول أن تفسير االتفاقية الدولية ال يدخل 

أصال في اختصاص القاضي الوطني، بل تختص بو الييئات الحكومية نظرا العتبارين 
: أساسيين يصعب التوفيق بينيما

اختصاص القضاء الوطني بتطبيق االتفاقية الدولية يستمزم أيضا اختصاصو بتفسيرىا، - 
.  وأن الخروج عن ىذه القاعدة يؤدي إلى عرقمة الفصل في النزاعات التي تعرض عميو

اختصاص القضاء بتفسير االتفاقيات الدولية يؤدي إلى الخروج عن اليدف المشترك، بين - 
 بينيما، ألنو من غير الممكن أن يتم تفسير كل حكم تضمنتو 3الدولتين، من االتفاقية المبرمة

.  4االتفاقية منفردا، بل يجب أن يتم ذلك ما تضمنو المعاىدة من أحكام وفق إرادة األطراف
فالقضاء يعتبر أن اختصاصو بتفسير االتفاقيات الدولية التي يشوبيا غموض يعتبر 
تناقض مع نفسو، فمن جية يعتبر أن مبدأ اختصاصو بتطبيق االتفاقية يخولو أيضا حق 

تفسير نفس االتفاقية، ومن جية أخرى يرى أن ذلك يشكل تناقضا مع الغرض الرئيسي من 

                                                

. 98 و97.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  
2 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), « Droit Fiscal International », Op.cit, pp.99 et 100. 

.104 و103.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  3  
4- TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.21. 
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لذلك يعتبر نفسو غير مختص بتفسير االتفاقية وترك ذلك لمييئات الحكومية، . إبرام االتفاقية
.  لكون الحكومة أدرى وىي المعنية باألمور والعالقات الخارجية خاصة السياسية منيا

غير أن عدم اختصاص القاضي الوطني بتفسير االتفاقيات الدولية ال يعني مساىمتو 
فالقاضي الوطني الذي يبين، في قرار اإلحالة، النقاط التي يجب أن . في ذلك ولو من بعيد

يتم تفسيرىا والتي البد أن تكون في غاية الغموض، فال يمكن لمقاضي أن يقوم بتفسير نص 
ومن ثم فإن القاضي يمتزم بالتفسير الذي تقوم بو . واضح أو يمكن استخالص معناه ضمنيا
.     الييئة الحكومية التي أحيل النص إلييا

 1نسبية التفسير المقدم من طرف الجهات الحكومية: ثالثا
فعندما ُتمزم أو تدعو الضرورة إلى  تفسير نقطة واردة في اإلتفاقية، مبدئيا، القاضي 

يوقف الفصل في القضية بطمب من المعني بالنزاع أو اإلدارة المختصة إلى حين رجوع 
وىذا التفسير . التفسير الرسمي إليو، سيتقيد القاضي في الحالة ىذه بالتفسير الرسمي المقدم

 .سيكون صالح ليس فقط لحل المسألة المعروضة عميو ولكن حتى لمقضايا المستقبمية

 غير أن ىذا يبقى نسبي، فوزارة الخارجية ستكتفي بالتذكير فقط بعناصر أو طرق 
التفسير، فال ُتمكن القاضي بحل واضح لفك النزاع، ىذا ما يسمح بالقول أن القاضي في 
الحالة ىذه مجال واسع في تقدير تطبيق عناصر التفسير التي مكنتو بيا الوزارة، حتى أن 

تارة موقف الوزارة يكون غير واضح إلى حد القول بالدور الرئيسي لمقاضي في تفسير 
اإلتفاقية، وأكثر من ذلك فاألجوبة المقدمة من طرف الوزارة تتسم بالحيطة ىذا ما يجعمنا 

. نتسأل عن الفائدة من المجوء إلى إحالة الغموض عمى الوزارة

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, pp.97 et 98. 

« Lorsque l’interprétation d’une disposition conventionnelle s’avère nécessaire, le juge doit 

donc, en principe, surseoir à statuer jusqu’à ce que la position officielle ait été exposée... 

Mais l’autorité qui s’attache à l’interprétation ministérielle n’est que relative. Le ministre se 

borne à fournir des éléments d’interprétation. Il ne donne pas une solution précise au juge ; 

ce dernier dispose donc parfois d’une certaine latitude pour faire application au cas d’espèce 

des éléments théoriques qui lui ont été fournis…s’agissant d’une matière technique, le 

ministère des affaires étrangères, dont l’interprétation est sollicitée, se tournera le plus 

souvent vers le ministère technique compétent, en l’occurrence celui des finances, dont 

émanera en fait la réponse qui s’imposera aux juges ». 
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زد إلى ذلك، وزارة الخارجية وعمما منيا أن التفسير المطالب بو ينصب عمى نقطة 
تقنية، ستمجأ ىي األخرى إلى وزارة المالية صاحبة اإلختصاص، لممطالبة بالتفسير الالزم  

.  والجواب الذي سيتقيد بو القاضي

الفرع الثاني 
اختصاص القاضي الوطني بتفسير االتفاقيات الدولية 

نظرا لإلشكاالت العديدة التي تثيرىا فكرة عدم اختصاص القاضي الوطني بتفسير 
االتفاقيات الدولية استنادا إلى فكرة أعمال السيادة، تنتيج بعض الدول أسموب آخر يتم وفقو 

ويتمثل ىذا األسموب في منح القضاء الوطني اختصاص تفسير . تفسير االتفاقيات الدولية
االتفاقيات الدولية لكن مع تقييد ىذا االختصاص، وبعبارة أخرى، تقسيم اختصاص التفسير 

 (أوال)بين القضاء والسمطة التنفيذية من جية وبالتالي االختصاص الجزئي لمقاضي الوطني 
ومنح القاضي الوطني كامل االختصاص في تفسير االتفاقيات الدولية من جية أخرى 

.  (ثانيا)
. االختصاص الجزئي لمقاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية: أوال

مفاد ىذا األسموب أن يتم تقسيم اختصاص تفسير االتفاقيات الدولية الغامضة بين 
، وىو ما من شأنو (2)من جية، وبين السمطة التنفيذية من جية أخرى  (1)القاضي الوطني 

.  أن يجعل اختصاص القاضي الوطني جزئيا ومقيدا بتفسير نوع معين من االتفاقيات
.  مضمون االختصاص الجزئي لمقاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية– 1

 المتعمقة 1يختص القاضي الوطني، وفق ىذا المنيج، بتفسير االتفاقيات الدولية
بالقانون الخاص، وال يمكن ألية جية حكومية أن تتدخل لتتصدى بالتفسير لالتفاقيات الدولية 

فمقتضى ىذا األسموب أن يستأثر القاضي . التي يتم إبراميا في إطار القانون الخاص
الوطني بتفسير وتطبيق االتفاقيات الدولية المتعمقة بالقانون الخاص، بينما أحيل اختصاص 

. تفسير االتفاقيات الدولية المتعمقة بالقانون العام إلى الجيات الحكومية

                                                

.109.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد) المسماري - 1  
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غير أنو تم انتقاد ىذه التفرقة عمى أساس عدم الدقة التي تشوبيا، وعمى أساس 
الطابع المختمط الذي تكتسيو العديد من االتفاقيات، إذ أن الكثير منيا تتضمن أحكام تتعمق 

.   1بالقانون الدولي الخاص وأحكام القانون الدولي العام
وأمام ىذه االنتقادات التي وجيت ليذا المعيار، انتيجت محكمة النقض الفرنسية 
معيارا آخر لتحديد االتفاقيات التي يختص القاضي الوطني بتفسيرىا، فجعمت االتفاقيات 

.   2الخاصة بالمنازعات المتعمقة بالمصالح الخاصة من اختصاص القضاء الوطني
ولقد ذىبت الدائرة اإلدارية لمحكمة النقض الفرنسية إلى توزيع االختصاص فيما 
يخص تفسير االتفاقيات الدولية، حيث قامت بتوزيع االختصاص بين المحاكم من جية 

فجعمت اختصاص التفسير لممحاكم العادية إذا كانت . ووزير الخارجية من جية أخرى
وذىبت . االتفاقية الدولية واجبة التطبيق عمى النزاع المعروض عمييا ويتعمق بمصالح خاصة

المحاكم القضائية العادية إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبرت أن تفسير ىذه االتفاقيات يعتبر 
واجبا يقع عمى عاتقيا، فكما أنيا تمتزم بتطبيق االتفاقيات الدولية والقوانين الداخمية، فيي 

ىذا وقد ترك . 3ممزمة كذلك بتفسير القوانين واالتفاقيات الدولية في حالة وجود غموض فييا
اختصاص تفسير االتفاقيات التي ال تتعمق بالمصالح الخاصة لتفسير وزير الخارجية، 

وبعبارة أخرى، إحالة اختصاص التفسير لوزير الخارجية في كل حالة يعرض نزاع عمى 
.   4القاضي الوطني ويكون متعمقا بالمصالح العامة وبالقانون الدولي العام

وبذلك تم تقييد دور القاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية، وفق ىذا األسموب، 
وجعمو مختصا بتفسير االتفاقيات المتعمقة بالمصالح الخاصة والمتعمقة بالقانون الخاص، 
وذلك رغم االنتقاد الموجو لممعيار المستند عمى اختصاصو بتفسير االتفاقيات المتعمقة 

                                                

1 - MELOT (Nicolas),  « Essai sur la compétence fiscale étatique », 1re partie, Op.cit, p.761. 
. 110.، مرجع السابق، ص(عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  

اعتمدت الدائرة اإلدارية لمحكمة النقض الفرنسية ىذا المعيار بمناسبة حكم صدر عن أحد المحاكم التابعة ليا، والذي  - 3
، وذلك بوجوب تصدي القاضي الوطني بتفسير نصوص المعاىدات الدولية التي يشوبيا الغموض، (ريشمون)عرف بحكم 

  . وذلك في كل حالة تكون المنازعات المعروضة عميو تتعمق بالمصالح الخاصة
. 104 و103.، المرجع السابق، ص ص(عمي عبد القادر) القيوجي-  4  
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وبذلك أصبح القاضي الوطني يختص بتفسير االتفاقيات المرتبطة . بالقانون الخاص
.   1بالجنسية وتنازع القوانين وتنفيذ األحكام األجنبية والممكية األدبية والفنية والصناعية

. اختصاص السمطة التنفيذية بتفسير االتفاقيات الدولية- 2
عمى عكس االتفاقيات التي يختص القاضي الوطني بتفسيرىا، تختص السمطة 

، وعمى ىذا األساس تختص السمطة 2التنفيذية بتفسير االتفاقيات المتعمقة بالقانون العام
لكن ...التنفيذية بتفسير كل ما يتعمق بالغش الضريبي والغش الجبائي الدولي والمياه اإلقميمية
مع االنتقاد الذي وجو ليذا المعيار، أصبحت السمطة التنفيذية تعتمد معيار المصمحة، 
فأصبحت االتفاقيات الدولية الغامضة والمتعمقة بالمصالح العامة ُتفسر من قبل السمطة 
التنفيذية، والشيء المالحظ أيضا أن لجوء القاضي لإلستعانة بالتفسير الذي تختص بو 

. 3السمطة التنفيذية، ال يكون في حالة وجود نص واضح وأكيد
. االختصاص الكمي لمقاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية: ثانيا

ل، وفق ىذا األسموب، اختصاص تفسير االتفاقيات الدولية لمقاضي الوطني دون  ُيَخوَّ
ففي حالة ما إذا تضمنت المعاىدة الدولية غموضا في أحد النصوص . الجيات الحكومية

التي تتضمنيا وجب عمى القاضي الوطني التصدي بتفسير ىذا النص ثم تطبيقو عمى 
وىذا ىو . القضية المعروضة عميو دون إحالة النص الغامض عمى وزير الخارجية لتفسيره

، وىو األسموب تنتيجو معظم 1990األسموب الذي انتيجو مجمس الدولة الفرنسي منذ 
الدول، نظرا التسامو بالمرونة والسرعة في الفصل في النزاعات، ونظرا لكونو يجسد فعال 

ثم  (1)وسنتعرض في ىذا العنصر إلى مضمون ىذا األسموب . مبدأ الفصل بين السمطات
(. 2)إلى الطرق التي ينتيجيا القاضي الوطني في تفسير االتفاقيات الدولية 

.  مضمون أسموب االختصاص الكمي– 1
مقتضى ىذا األسموب أن يجتمع لمقاضي الوطني ازدواجية االختصاص، وبعبارة 

أخرى أن يختص القاضي الوطني بتفسير االتفاقيات الدولية في حالة وجود غموض يشوب 
                                                

.110.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  
.109.، المرجع أعاله، ص(عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2 

3-  GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.99. 
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نصوصيا، وأن يختص كذلك بتطبيق االتفاقيات الغامضة وفق التفسير الذي قام بتفسيرىا 
عمى نحوه، دون أن يمتزم بإحالة االتفاقية إلى الجيات الحكومية ودون التقيد بأي تفسير آخر 

.  صادر عن وزير الخارجية عمى وجو التحديد
ىذا ولقد كان مجمس الدولة الفرنسي ال يمنح اختصاص تفسير االتفاقيات الدولية 
لمقاضي الوطني، بل كان ُيمزم القاضي بإحالة النصوص الغامضة عمى وزير الخارجية 

لتفسيرىا، ثم يمتزم القاضي بتطبيق االتفاقية عمى النزاع المعروض عميو مع التقيد بما ورد 
 أسند مجمس الدولة الفرنسي 1990غير أنو، وبداية من سنة . في تفسير وزير الخارجية

اختصاص التفسير لمقاضي الوطني، وكان ذلك بمناسبة القضية التي قامت برفعيا أحد 
حيث طالبت ىذه الجمعية إلغاء . 1الجمعيات الفرنسية المساندة لمعمال المياجرين واألجانب

قامة  المنشور الوزاري الصادر عن وزير الخارجية، والخاص بتنظيم عمميات تنقل وتوظيف وا 
الرعايا الجزائريين في فرنسا، وذلك عمى أساس أن المنشور يتعارض مع االتفاقية المبرمة 

ولقد قضى المجمس أن المنشور الصادر لم يضع أحكام جديدة بل قام . بين الجزائر وفرنسا
وبصدور ىذا القرار قام مجمس الدولة . بتفسير ما تضمنتو االتفاقية من نصوص غامضة

الفرنسي ألول مرة بتفسير اتفاقية غامضة دون أن يأخذ بعين االعتبار المعايير 
. (اختصاصو فقط بتفسير االتفاقيات الغامضة المتعمقة بالقانون الدولي الخاص)2السابقة

وىذا ما ذىب إليو القضاء المصري أيضا، لما أكد أن في قضية تأميم االستثمارات 
الذي ورد في متن االتفاقية الثنائية المبرمة بين حكومة " التعويض"الفرنسية أن مصطمح 

جميورية مصر العربية وحكومة الجميورية الفرنسية، ال يمكن فيمو فيما ضيقا عمى نحو 
يؤدي إلى تطبيقو كما يتم تطبيق القوانين الوطنية الداخمية، بل يجب تفسير مصطمح 

بالمعنى الواسع وبما يؤدي إلى التزام الحكومة المصرية دفع كل التعويضات " التعويض"
.  النقدية التي تعكس قيمة االستثمارات التي تم تأميميا تطبيقا لنص االتفاقية

                                                

قامت الجمعية التوعوية الفرنسية المساندة لمعمال المياجرين برفع دعوى قضائية ضد المنشور الوزاري الصادر عن - 1
قامة 1986 مارس14وزير الداخمية ووزير الشؤون االجتماعية والتكافل الوطني الصادر بتاريخ   والمتعمق بانتقال وتوظيف وا 

الرعايا الجزائريين في فرنسا، عمى أساس أن ىذا المنشور يعارض ما ورد في االتفاقية الثنائية الجزائرية الفرنسية، والتي 
 .اعتبرتيا الجمعية غامضة إلى حد ال يقبل التوفيق بين ما ورد فييا وبين ما ورد في المنشور الوزاري

. 113.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  2  
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وذىبت المحكمة األمريكية إلى حكم مشابو، حيث أعمنت اختصاص القاضي الوطني 
 .1بتفسير االتفاقيات الدولية دون أن يمتزم بتقديم أو إحالة طمب التفسير إلى ىيئة حكومية

وأكدت أن القاضي الوطني يمكنو أن يمتزم بتطبيق التفسير الذي يشكل قناعتو، وال 
يمزمو أي تفسير آخر يصدر عن الجيات الحكومية إذا رآه ال يتناسب مع ما عرض عميو 

.   2من وقائع، مع إمكانية األخذ بو عمى سبيل االستدالل واالستئناس
فتفسير االتفاقيات الثنائية وفق ىذا األسموب يمنح القاضي الوطني اختصاص 

التفسير والتطبيق معا، وذلك دون التقيد بتفسير معين يمكن أن تعرضو عميو أحد الجيات 
الحكومية السيما وزير الخارجية، وىو ما يمنح نوع من االستقاللية لمسمطة القضائية ويعكس 

واستقالل القاضي بتفسير وتطبيق االتفاقيات الثنائية يكون أكثر . مبدأ الفصل بين السمطات
مالئمة لمفصل في النزاعات التي تعرض عميو عمى أساس االتفاقيات الغامضة، لكون 

القاضي أدرى بوقائع النزاع والمالبسات التي تحيط بالقضية من جية، ومن جية اخرى، فإن 
اختصاصو بتفسير القوانين الوطنية يعتبر بمثابة تجربة واسعة لو في مجال التفسير، وبالتالي 
ال يمكن ان تواجيو صعوبات بشأن تفسير وتطبيق وتكييف نصوص االتفاقيات الدولية عمى 

. الوقائع التي تعرض عميو
 وعكس ذلك، فإن التزام القاضي الوطني بتأويالت وزير الخارجية يجعل السمطة 

القضائية تابعة لمسمطة التنفيذية، وألن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تأسيس الحكم أو القرار عمى 
لذلك فإن معظم الدول تمنح . ما ال يشكل قناعة القاضي الوطني الممزم بذلك التفسير

القاضي الوطني اختصاصي التفسير والتطبيق دون أن تعتبر التفسير من قبيل أعمال 
. 3السيادة

                                                

1-  GUY (Gest), Op.cit, p.41 

Une jurisprudence constante affirme le pouvoir qu’ont les juges d’interpréter les conventions 

internationales dans la mesure où les droits des personnes sont en jeu, sauf à accorder une 

grande attention et « un grand poids » à l’attitude de l’exécutif. Les juges américains se 

reconnaissent donc un pouvoir d’appréciation beaucoup plus large que leurs homologues 

français qui se considèrent liés par l’interprétation donnée par le ministre. 

.115.، انمرجع انسابك، ص(عبذ انكرٌم بىزٌذ)انمسماري -  2 

 

.117.، المرجع السابق، ص(عبد الكريم بوزيد)المسماري -  3 
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وىذا الموقف المستحدث نجده مكرسا أيضا من خالل اإلتجاه الذي إتخذه اإلجتياد 
القضائي في الواليات المتحدة األمريكية وكذا في فرنسا، بالتركيز عمى الضمانات القضائية 

  . 1الحقيقية التي يجب أن يستفيد منيا المتقاضي، في مواجية اإلدارة

.  طرق تفسير االتفاقية– 2
يمتزم القاضي أثناء تفسير االتفاقيات الدولية الغامضة بالطرق التي ورد ذكرىا في 

. 2معاىدة فيينا
لكن أثناء عممية التفسير قد يواجو القاضي الوطني إشكال بخصوص المرجع الذي 

يعتمد عميو لتفسير النص الغامض، فيل يتم التفسير وفق مقتضيات القانون الداخمي أو يتم 
وفق مقتضيات القانون الدولي، مع يحتويو من مفاىيم عامة ؟ ولمجواب عمى ذلك، سنتطرق 

لى دوره في  (أ)إلى دور القاضي في المجوء إلى القانون الداخمي لتفسير االتفاقيات الدولية  وا 
، (ب) (contexte)تفسير االتفاقيات الدولية حسب السياق 

.  المجوء إلى القانون الداخمي لتفسير االتفاقيات الدولية–أ 
تحيل بعض االتفاقيات الثنائية الضريبية عمى القوانين الوطنية لتفسيرىا في حالة 
وجود غموض فييا، وبذلك يمكن لمقاضي الوطني تفسير االتفاقيات الثنائية عمى ضوء 

                                                

1- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.98.  

 « Appliquée à la lettre, la position de principe des tribunaux français eût risqué de priver les 

contribuables de toute garantie judiciaire réelle, alors que les juridictions étrangères se 

reconnaissent généralement le pouvoir d’interpréter elles-mêmes les clauses fiscales des 

traités… ». 

نصت معاىدة فيينا عمى جممة من التقنيات والشروط الواجب اتخاذىا عند المجوء إلى تفسير نص من النصوص - 2
:    الغامضة المحتواة في االتفاقية، و تتمثل في

.  تفسير االتفاقيات عمى أساس مبدأ حسن النية لدى أطرافيا- 
.  يكون التفسير وفقا لممعنى العادي والمعنى الخاص لأللفاظ- 
يجب أن يفسر النص وفق باقي نصوص االتفاقية بما في ذلك نصوص الديباجة والمالحق والوثائق األخرى التي تم - 

.  االتفاق عميو بمناسبة إبرام االتفاقية
.  يجب أن يكون تفسير االتفاقية وفقا لالتفاق الالحق ووفقا لمسموك الالحق لألطراف- 
.  يجب أن يتم التفسير وفقا لمقواعد العامة لمقانون الدولي- 
. يجب أن يتم التفسير في ضوء موضوع االتفاقية والغرض منيا- 
 .االستعانة باألعمال التحضيرية والظروف المالبسة لعقد االتفاقية عند التفسير- 
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، غير أن ىذا األسموب ال يسمم من بعض العيوب التي يمكن أن تمنع (1)القوانين الوطنية 
  (.2)ىذا التفسير 

. ضرورة المجوء إلى القوانين الوطنية- (1)
كانت معظم الدول في بداية األمر تنكر فكرة تفسير اإلتفاقيات الدولية عمى ضوء 

القانون الداخمي، خاصة و أن معاىدة فيينا تضمنت شرط وجوب التفسير وفقا لمقواعد العامة 
غير أن . لمقانون الدولي، وىذا ما كان سائدا في الواليات المتحدة األمريكية في بداية األمر

 عندما أكدت المحاكم الداخمية األمريكية عمى  1985ىذا الوضع تطور منذ سنة 
. 1إمكانية تفسير االتفاقيات الدولية عمى ضوء القوانين الوطنية

وىو الوضع الذي ساد أيضا في فرنسا خاصة في تفسير المعاىدات المتعمقة 
بالمصالح الخاصة لألفراد، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد النزاعات التي 

ىناك افتراض بأنو في حالة عدم وجود إشارة لمعنى مخالف، فإن : "عرضت عمييا بما يمي
فرنسا قبمت شروط المعاىدة في نص القانون الفرنسي و عمى ىذا، فإنو لما كانت معاىدة 

فرسوفيا بشأن مسؤولية الناقل البحري لم تحدد المقصود بغش الناقل، فيجب فيم ىذه العبارة 
الوالية المتحدة األمريكية أخذت إلى حد ما بنفس " كما ىي معروفة في القانون الفرنسي

. 2الموقف
يمكن تبرير ىذا التعديل في الموقف بخصوصية اإلتفاقيات الدولية الخاصة 

بالضرائب و الجباية، حيث أن ىذه المعاىدات بحكم طبيعتيا، ال تسمح لمقاضي الوطني 
بتفسيرىا عمى النحو الذي ينص عميو القانون الدولي العام، نظرا إلختالف طبيعة اإلتفاقيات 

الضريبية عن اإلتفاقيات األخرى التي يتم إبراميا مثال في المجال السياسي أو المجال 
لذلك أصبحت معظم الدول تمنح لمقاضي الوطني سمطة أو اختصاص تفسير . اإلقتصادي

. 3اإلتفاقيات الدولية في حالة غموض نصوصيا
                                                

.119.، المرجع السابق، ص (عبد الكريم بوزيد)المسماري -  1  
2 - GUY (Gest), Op.cit, p.31 et 32. 

- La cour suprême des Etats-Unis pose en principe que, « lorsque deux interprétations sont 

possibles, l’une restreignant les droits qui peuvent être revendiqués en vertu d’un traité, 

l’autre libérale, la seconde doit être préférée ». 
3 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.21. 
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وتفسير االتفاقيات الدولية عن طريق المجوء إلى القوانين الوطنية يقتضي التزام 
. 1القاضي الوطني، في حالة وجود غموض في أحد المصطمحات التي تضمنتيا االتفاقية

والتي يمكن أن يكون ليا أكثر من معنى، بالرجوع إلى ما ورد في القانون الوطني لمبمد الذي 
.  ينتمي إليو لتوضيح وضبط ىذا المصطمح
 التي أعدتيا منظمة (convention type) وىذا ما نصت عميو اتفاقية اإلطار

  منيا2 فقرة 3 ، حيث نصت المادة1977التعاون والتنمية االقتصادية سنة 
عمى وجوب 2

الرجوع إلى القانون الوطني المكمف بالفصل في النزاع لتفسير المصطمحات الغامضة في 
. 3حالة ما إذا لم يتم تعريفو في اإلتفاقية نفسيا

عتمادا عمى ذات النموذج، في اإلتفاقية  فنجد الجزائر قد إعتنقت نفس الموقف وا 
:"  حيث تنص عمى أنو3الثنائية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في الجزء الثاني من المادة 

لتطبيق اإلتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل كممة أو عبارة لم يتم، تحديدىا، فييا يكون ليا 
نفس المعنى الذي يعطيو إياىا القانون الجبائي لتمك الدولة، المتعمق بالضرائب التي تطبق 

 4."عمييا ىذه اإلتفاقية، ما لم يتطمب السياق تفسيرا مغايرا
ينص بروتوكول االتفاقية بين الجزائر وفرنسا والذي تنص عمى أنو إذا قامت فرنسا، 
بمقتضى تشريعيا الداخمي، بتحديد األرباح الخاضعة لمضريبة والمتعمقة بمقيمين بفرنسا، عن 
طريق خصم العجز المالي لمفروع التي ىي مقيمة بالجزائر، أو العجز الذي يمس مؤسسات 

مستقرة متواجدة بالجزائر، ودمج أرباح ىذه الفروع أو ىذه المؤسسات المستقرة لغاية ىذا 
 5.العجز المخصوم، فإن أحكام ىذه اإلتفاقية، ال تتعارض مع تطبيق ىذا التشريع

                                                

في أغمب األحيان يقوم القائمون عمى إعداد االتفاقيات الدولية بوضع تعاريف لممصطمحات، في المادة األولى من - 1
االتفاقية، الرئيسية التي وردت فييا وذلك لتفادي النزاعات التي يمكن أن تثور بين األطراف بسبب تفسير ىذه 

غير أن ذلك ال يمكن أن يضع حدا لمنزاعات المتعمقة بالتفسير، إذ ال يمكن وضع تعريف لكل مصطمح . المصطمحات
 .تضمنتو االتفاقية

2 - L’article 3 §2 de la convention type de l’OCDE (1977) énonce : « Pour l’application (ou 

l’application) de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n y’est pas 

définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant, les impôts auxquels 

s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. »  

3- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.88.  

.أنظر االتفاقية الثنائية بين الجزائر وفرنسا السابق ذكرىا-  4  
. أوظر انجسء انثامه مه برتىكىل االتفالٍت انثىائٍت انمبرمت بٍه انجسائر وفروسا-  5  
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. عيوب المجوء إلى القوانين الوطنية- (2)
يترتب عن لجوء القاضي الوطني إلى القوانين الداخمية لتفسير اإلتفاقيات الدولية 

إشكاالت وصعوبات من شأنيا إثارة نزاعات أخرى تعبر عن عيوب ىذا األسموب في تفسير 
: االتفاقيات الدولية، وتتمثل أىم ىذه العيوب فيما يمي

لجوء القاضي الوطني إلى القوانين الوطنية ال يؤدي في كثير من األحيان إلى - 
فالقانون الوطني الذي يتم المجوء إليو ىو قانون الضرائب، فإذا . تفسير اإلتفاقيات الدولية

تضمن تعريفا أو توضيحا لمغموض الذي يشوب اإلتفاقية فإن القاضي الوطني يقوم بتفسير 
غير أنو وفي كثير من األحيان ال يتضمن قانون الضرائب توضيحا . اإلتفاقية عمى أساسو

لمغموض، ففي ىذه الحالة إلى أي قانون وطني يمجأ القاضي لتفسير الغموض؟ يرى جانب 
من الفقو أن قانون الضرائب يتضمن مصطمحات خاصة بالقانون الخاص، وىو ما يقتضي 

رجوع القاضي في مثل ىذه األحوال إلى القانون المدني أو إلى القانون التجاري خاصة 
وىو ما يمكن أن يؤدي إلى التضارب بين . 1لتفسير ما لو عالقة بالمصطمحات التقنية

 .مختمف ىذه القوانين

لجوء القاضي الوطني إلى القوانين الداخمية لتفسير اإلتفاقيات الدولية يؤدي في - 
كثير من األحيان إلى تضارب مصالح األطراف المتعاقدة، إذ أن القوانين الوطنية تختمف من 

بمد ألخر وىو ما ال يمنع من وجود اختالفات جوىرية في معاني مختمف المصطمحات 
، وىو ما يؤدي إلى إمكانية ظيور 2 التي تتضمنيا ىذه القوانين(formules)والصيغ 

3إشكاالت جديدة مثل خمق حاالت اإلزدواج الضريبي أو تعقيد النزاعات المتعمقة بالتفسير
. 

 جعل القوانين الوطنية بمثابة مرجع لتفسير المصطمحات الغامضة التي تتضمنيا - 

التي  االتفاقيات الدولية، ال يعتبره كثير من الفقياء حال مناسبا، بسبب التعديالت والتغييرات
 .4يمكن أن تتعرض ليا القوانين الوطنية

                                                

1- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.104. 

2 - MEDHI (Haroun), Op.cit, p.437 et 438. 

3 - TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.22. 

4 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.89. 
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المجوء إلى القوانين الوطنية لتفسير اإلتفاقيات الدولية يمكن أن يتعارض مع إرادة - 
. األطراف و اليدف من إبرام اإلتفاقية

. (contexte) تفسير االتفاقيات الدولية حسب السياق –ب 
إلى جانب لجوء القاضي الوطني إلى القوانين الداخمية لتفسير اإلتفاقيات الدولية، و 

، يمكن أن يمجأ أيضا إلى تفسيرىا عمى أساس 1التي يعتبرىا جمع الفقو بأنيا طريقة إحتياطية
الواسع،   بمعناه2ومنيا السياق. مبادىء تفسير اإلتفاقيات المعروفة في القانون الدولي العام

 ويتم ذلك وفق ثالث طرق، ترتبط إرتباطا وثيقا بالتفسير عمى أساس القوانين الوطنية، وىي
أو  (2)أو تفسيرىا عن طريق المقارنة  (1)من اإلتفاقية  (الغاية)تفسيرىا حسب اليدف 

 (.3)تفسيرىا عن طريق المجوء إلى األعمال التحضيرية 
 (Interprétation téléologique)من االتفاقية  (الغاية) 3تفسيرها حسب الهدف -(1 )

: تسعى الدول من خالل إبرام اإلتفاقيات الدولية الجبائية إلى تحقيق ىدفين أساسيين
و يتمثل اليدف . يتمثل اليدف األول في تجنب اإلزدواج الضريبي لرعايا الدول المتعاقدة

الثاني في محاربة الغش والتيرب الجبائي، خصوصا إذا تم ذلك عن طريق إستغالل أو 
فإذا تبينت غاية الطرفين من إبرام اإلتفاقية المتمثمة في . التعسف في إستعمال اإلتفاقية نفسيا

تحقيق أحد اليدفين أو كالىما، يجب عمى القاضي الوطني أن يقوم بتفسير الغموض الوارد 
. 4في اإلتفاقية عمى نحو يقتضي تحقيق ىذه األىداف

                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.88 le caractère subsidiaire du renvoi au droit 

interne. 

- GEST (Guy), Op.cit, p.28. 

- DUBUT (Thomas), Op. cit, p.1461. 

. انخاص باإلتفالٍاث انذونٍت 1969 مه إتفالٍت فٍٍىا 32 و انمادة 4 و 3 أجساء 31انمادة -   2 

3 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, pp.89 & 90. 

  « Comme l’indique l’etymologie, le contexte est un assemblage ; celui-ci peut réunir des 

éléments plus ou moins nombreux ou hétéroclites. Dans une acception étroite, celle que 

retiennent habituellement les juristes, le contexte est l’ensemble du texte qui entoure un mot, 

une expression ou une phrase, et en éclaire le sens. Dans une acception large, plus proche de 

celle du langage courant, il désigne l’ensemble des éléments extérieurs au texte proprement 

dit et susceptibles de contribuer à en dégager la signification. A travers l’étude du contexte 

stricto ou lato sensu, l’interprète recherche ce qu’a été l’intention des parties ».  

 

4- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.92. 
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وتجدر اإلشارة إلى أنو يمكن لمقاضي الوطني أن يقوم بالتوفيق بين األسموبين، أي 
أن يقوم بتفسير الغموض الوارد عمى ضوء القانون الوطني مع مراعاة األىداف المسطرة في 

. اإلتفاقية، فتطبيق أحدىا ال يمنع من تطبيق األخر
ويمتزم القاضي وفق ىذا األسموب أيضا أن ينتيج أسموب التوفيق بين مصالح 

، (األشخاص الطبيعية المعنوية)ومصالح المخاطبين بالمعاىدة  (الدول)األطراف المتعاقدة 
وىو ما يقتضي تجنب القاضي الوطني لمتفسير الضيق لإلتفاقية في بعض نصوصيا 

فاألحكام التي تتضمنيا االتفاقيات الضريبية . والمجوء إلى التفسير الواسع في البعض األخر
قسم يحقق مصالح الدولة وقسم يحقق مصالح األفراد ويتحقق : يمكن أن تقسم إلى قسمين

ففي ىذه الحالة يجب عمى القاضي . ذلك في حالة وجود إزدواج ضريبي يتعرض لو الفرد
. 1الوطني التزام تفسير يحقق مصالح كال الطرفين

 (Interprétation par comparaison)تفسيرها عن طريق المقارنة -(2)

تعتبر ىذه الطريقة من بين الطرق األكثر أىمية التي يمكن أن ينتيجيا القاضي 
وتقتضي أن يقوم القاضي بتفسير المصطمحات . الوطني في تفسير اإلتفاقيات الدولية

والعبارات المتماثمة في اإلتفاقيات الدولية الجبائية بنفس التفسير، فيقوم القاضي بتفسيرىا 
عمى أساس تفسير سابق لمعاىدة دولية تضمنت نفس الغموض وتم تطبيقيا في نفس 

وىو ما يمكن أن يكون . الظروف إعماال بمبدأ تطبيق نفس الشروط عمى الظروف المتماثمة
فعاال في ىذا المجال خاصة إذا كانت المعاىدة السابقة والمعاىدة التي يتم تفسيرىا مستمدة 
من نموذج واحد، مثمما ىو الحال بالنسبة لمدول التي تتبنى نموذج منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية، ألن ذلك يؤدي إلى التماثل والتطابق الشبو كمي لما ورد في المعاىدتين، وىو ما 
. 2يجعل عممية التفسير ممكنة وذلك دون الخروج عن ىدف االتفاقية

غير أن التشابو الذي تتميز بو اإلتفاقيات الدولية الضريبية ال يعني تماثميا وتطابقيا 
التام، وىو ما يمزم القاضي من إعتماد معايير أخرى لتفسير األحكام الغامضة التي ترد في 

القوانين الوطنية   إلى األحوال ىذه ففي الغالب يتم الرجوع في مثل. أحد المعاىدات دون غيرىا

                                                

1- GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.92. 

2 -Ibid.  
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. لألطراف المتعاقدة لحسم النزاع عمى ضوئيا
 Le recours aux travaux)تفسيرها عن طريق المجوء إلى األعمال التحضيرية- (3)

préparatoires) 

يمجأ القاضي الوطني في العديد من الدول إلى األعمال التحضيرية السابقة عمى إبرام 
غير أن جانب كبير من الفقو يري عدم مناسبة . المعاىدة الدولية لمحاولة تفسير غموضيا

اإلعتماد إلى األعمال التحضيرية لتفسير اإلتفاقيات الدولية الجبائية، إذ أن إرادة األطراف 
ففي حالة . في مرحمة األعمال التحضيرية لم تكتمل بعد، وىو تغير ىذه اإلرادة في المستقبل

واعتماد القاضي الوطني تفسير المعاىدة عمى األعمال التحضيرية يمكن أن ال  تأسيس
يراعي في ذلك إرادة األطراف أو أحدىما إذا طرأ عمييا أي تغيير في المرحمة النيائية إلعداد 

. المعاىدة
حتى في الواقع العممي، يبقى المجوء إلى األعمال التحضيرية لتفسير المعاىدات 
الدولية ذو فعالية محدودة، نظرا إلقتصار ىذه المرحمة عمى المفاوضات الشفوية وتبادل 

. 1وجيات النظر التي تخموا من كل شكمية أو رسمية
 2التفسير عن طريق الرجوع إلى التعميق الخاص باالتفاقية النموذجية- (4)

حضي موضوع لجوء الدول إلى التعاليق السابقة والالحقة والخاصة بنموذج االتفاقية         
 كمرجع موثوق من (OCDE)الثنائية المنجز من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

أجل تفسير الغموض الذي قد يطرأ عمى نص من نصوص االتفاقية المبرمة بين دولتين 
باىتمام كبير من طرف مؤلفي في موضوع القانون الدولي الجبائي أمثال األساتذة، تكسيي، 

 .4 لذلك المرجع3جيست وديبي، والمذين يؤكدون حول القيمة القانونية
                                                

1 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, p.95.  

2 - DUBUT (Thomas), Op. cit, pp.1449- 1472. 

3 - Idem, p.1450. 

« La même interrogation concerne tout particulièrement le statut juridique du Modèle de 

Convention fiscal concernant le revenue et la fortune propose par l’OCDE ainsi que les 

commentaires qui lui sont associés ». 

4 - GEST (Guy) & TIXIER (Gilbert), Op.cit, pp.94 & 95. 

« Mais rien de tout ceci ne fait obstacle à ce que les modèles constituent des éléments de 

référence considérés comme tout à fait pertinents par l’administration et le juge. La lecture 

des commentaires détaillés dont sont assortis les modèles et particulièrement éclairante, non 

seulement lorsque les textes de la convention et du modèle concordent, mais aussi lorsqu’ils 
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فكما سبق التطرق إليو، فإن الغاية من وضع نموذج من اإلتفاقية الجبائية، ىو ليكون        
بمثابة قاعدة لمتفاوض فيما بين الدول أعضاء المنظمة، وكذا من أجل تسييل إبرام 

. المعاىدات الجبائية الثنائية حول تفادي لالزدواج الضريبي
، تم تحرير 1 وفي ىذا الصدد ونظرا لتباين القوانين الجبائية الداخمية لمدول األعضاء

، أحيان 2نصوصيا بشكل واسع تسمح بأن تنطبق عمى حاالت وتنظيمات قانونية مختمفة
، بالتالي تفسير ىذه النصوص يستمزم الرجوع إلى التعميقات المحررة بمشاركة دول 3متناقضة

.  أعضاء المنظمة

                                                                                                                                                   

divergent. Dans ce cas, l’analyse des divergences contribue, par l’utilisation notamment du 

raisonnement a contrario, à une meilleure compréhension des dispositions 

conventionnelles ». 

1 - DUBUT (Thomas), Op. cit, p.1455.  

« Comme nous l’avons déjà évoqué, le modèle de convention fiscal vise à servir de base de 

négociation commune entre les Etats membres de l’organisation en vue de faciliter la 

conclusion des conventions fiscales bilatérales d’élimination des doubles impositions. A cet 

égard, et étant donné les divergences du droit fiscal interne des Etats membres, ses 

dispositions sont rédigées de manière assez large pour leur permettre de les adapter à des 

situations et à des réglementations juridiques diverses, voire opposées. L’interprétation de 

ces dispositions nécessite donc le recours aux commentaires, rédigés avec la participation des 

pays membres de l’organisation (OCDE) ». 

 اختالف األنظمة الجبائية الوطنية، ىو مصدر لتنازع االختصاص وكذا ىو مصدر صعوبة تطبيق وتفسير نصوص- 2

االتفاقية الجبائية الثنائية، فالغاية من وضع نموذج االتفاقية من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ىو الحد    من 
األمم  منظمة حاالت التباين بين ىذه األنظمة، فيطرح اإلشكال نفسو بالنسبة لنموذج االتفاقية الجبائية المنجز من طرف

 والذي 1980نشره سنة  المتحدة، ىذا النموذج الخاص بتفادي االزدواج الضريبي بين الدول المتقدمة والدول النامية الذي تم
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  ، والذي من جية أخرى يحتوي عمى تعديالت لتنطبق عمى نموذج1999تم تعديمو سنة 

األموال والتقنيات األجنبية، لتستفيد من حقوق  ىذه التعديالت محتواىا، منح الدول السائر نحو النمو، والتي تستقبل رؤوس
مصدرىا في إقميم تمك الدول، ىذا االمتياز الذي سوف  ذات نطاق أوسع من أجل فرض الضريبة عمى المداخيل التي  تجد

 .يكون لو وزن عند التفاوض من أجل إبرام االتفاقيات الجبائية، وكذا بمناسبة تطبيق و تفسير االتفاقيات الجبائية الثنائية

3- DUBUT (Thomas), Op. cit, p.1455. 

« ce sera notamment le cas, lorsqu’un Etat contractant a adopté le principe dit de la 

territorialité de l’impôt sur les sociétés (cas de la France), selon lequel les bénéfices des 

sociétés de capitaux nationales ne sont imposés que dans la mesure où ils se rattachent au 

territoire national, et l’autre Etat contractant le principe dit de la « mondialité de l’impôt » 

(cas de la plupart des Etats, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne), selon lequel 

une société de capitaux nationale sera imposée sur l’ensemble de ses bénéfices 

indépendamment de leur source, nationale ou étrangère. Cette situation peut être la source 

d’une double imposition juridique ».   
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السؤال الذي يطرح، ىو معرفة ىل التعميق الخاص باإلتفاقية الثنائية الجبائية الدولية       
يمكن اإلعتماد عميو من طرف الدول غير المنظمة في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

رغم إعتناقيا نموذج اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؟ 
فالجزائر مثال، اعتنقت نموذج اإلتفاقية المنجز من طرف منظمة التعاون والتنمية       

، ىل ىذا يعني أنيا ممزمة من أجل اإلعتماد عمى المراجع التي (OCDE)االقتصادية  
تعتمد عميو الدول التي ىي أعضاء في المنظمة؟ بالتالي االعتماد عمى مختمف التعاليق 

. الخاصة بنموذج االتفاقية الجبائية
فيبقى السؤال مطروح، نظرا لإلشكاالت العميقة الذي يثيرىا، ومن حيث النقاش القائم         

حول القيمة القانونية لمتعميقات المنجزة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومدى 
إلزامية االعتماد عمييا لحل النزاعات التي تثار حول تطبيق وتفسير االتفاقيات الجبائية 

1الثنائية الدولية
.  

 ىناك جانب من الفقو والذي يدافع عمى فكرة المجوء إلى عمل الييئات القضائية       
لمختمف الدول الستخالص بعض الحمول المتعمقة بتفسير االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية، 
و المتمثل في الرجوع إلى القرارات الصادرة عن المحاكم العميا لمختمف ىذه الدول، وىو ما 
أخذت بو دولة اليند بأخذىا ما توصمت إليو المممكة المتحدة من اجتياد في مجال الجباية 

. 2باعتمادىا القرارات الصادرة عن مجمس الموردات
ىذا ما سوف يعقد أكثر من عمل القاضي الوطني، وعمى حد السواء القاضي الجزائي في 
البحث عن المرجع الذي سوف يعتمد عميو من أجل إيجاد حمول مرضية لجميع أطراف 

القضية، في حالة ما استغنى القاضي في المجوء إلى التفسير الذي تتخذه السمطة التنفيذية، 
                                                

1 - DUBUT (Thomas), Op. cit, pp.1458 & 1459. 

2 - LECOCQ (Arnaud), « L’interprétation des conventions préventives de la double 

imposition à la lumière de la jurisprudence croisée des cours suprêmes»,  ACE, n° 01, janvier 

2011, p. 3, www.nautadutilh.com.  

« La souveraineté des Etats en matière d’impôts représente la clé du problème… il nous fut 

possible de développer  une étude indépendante la thématique de l’interprétation des 

conventions préventives de la double imposition à la lumière des décisions jurisprudentielles 

croisées rendues par les cours et tribunaux, principalement les cours Suprêmes, des différents 

pays du monde utilisant la convention Modèle OCDE. Nous pensons, en effet, que la 

jurisprudence fiscale internationale devrait devenir l’outil interprétatif principal de l’ordre 

fiscal international conventionnel. »  

http://www.nautadutilh.com/
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لما يحتويو من عيوب، نظرا لألسباب السابقة التطرق إلييا وكذا نسبيتو وعدم توفيره 
 1لمضمانات القضائية لممساىم، وكذا من نظرة أخرى لطول مدة إيجاد حمول توفيقية

(solution amiable)بين المساىم واإلدارة التي اتخذت إجراء المتابعة الجزائية ضده . 

فيبقى عمل القاضي الجزائي في موضوع الغش الجبائي الدولي أكثر تعقيدا في وجود اتفاقية 
 جبائية بين دولة جنسية المساىم وبين دولة االستقبال، عن ما ىو الحال في غياب 

. 2االتفاقية الجبائية الثنائية الدولية
 

                                                

1- TIXIER (Gilbert) & DEROUIN (Philippe), Op.cit, p.109. 

Même si les conventions prévoient la possibilité d’une procédure amiable de concertation 

entre les administrations compétentes, le juge répressif n’a pas à surseoir à statuer « jusqu'à 

intervention d’un accord amiable entre Etats intéressés, qui d’ailleurs ne jamais intervenir ».      

 ىذا ال يعني من عدم جدوى إبرام االتفاقيات الجبائية الثنائية الدولية ولكن تظير فعالية االتفاقيات الجبائية من حيث- 2

توفير مجال  توفير مساحة واسعة إليجاد حمول اتفاقية في مجال فرض الضريبة عمى المساىمين األجانب وكذا من حيث
 تحصيل الضريبة في المساعدة من حيث تبادل المعمومات حول نشاط المساىمين وكذا من أجل تمكين الدول من أجل

من  من توفر نية المخالفة التي قد يستعمميا القاضي الجزائي من أجل التأكد (من سندات ووثائق)الخارج، ىذه المعمومات 
في كونيا تشكل دليل عمى  عدميا وكذا من حيث استعماليا من أجل استنباط مدى توفر أركان الجريمة لدى المخالف،

. اقتراف الجرم المتابع بو المخالف
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 إف لجوء الدولة إلى سف جممة مف القوانيف والتنظيمات، وحتى بتكويف القضاة 
واختصاصيـ في المجاؿ الجبائي، سيساعد إلى حد ما في خمؽ االنسجاـ بيف مختمؼ أجيزة 

. المراقبة، الذي ىو ضروري في ىذا النوع مف الجرائـ التي تحمؿ الصبغة الدولية
دور  (في ممارسة سمطتيا في المتابعة بعد شكوى إدارة الضرائب)فممقضاة والنيابة 

أساسي في إعطاء نظرة حقيقية حوؿ تطبيؽ القوانيف الجبائية، عف طريؽ تدعيـ ميداف 
الجباية باجتياد قضائي موحد، سيمأل الفراغ المتواجد في القانوف أو مف حيث تفسير 

. نصوص القانوف الجبائي
اإلتفاقيات الثنائية الدولية الموقعة مف طرؼ الجزائر في الميداف الجبائي تعطي لنا 

نظرة حوؿ اإلشكاؿ الذي يطرحو تنظيـ القانوف الجبائي الدولي، ىذا يظير مف خالؿ صعوبة 
توحيد المفاىيـ، و صعوبة تنظيـ كؿ الحاالت التي قد تطرأ عمى إدارة الضرائب، نظرا لكوف 

. النشاط اإلقتصادي و التجاري يمتاز بالحيوية و المرونة
في ىذه الحالة القاضي الوطني وباعتباره الييئة المخوؿ ليا صالحية إصدار 

. األحكاـ، يجب أف يراعي كؿ ىذه الظروؼ
أكثر مف ذلؾ الجرائـ المالية قد تكوف خطيرة عمى اإلقتصاد الوطني، وبيذا المنطمؽ 
يجب أف يكوف عمؿ أجيزة الدولة مف أجؿ تفادي وقوع ىذه الجرائـ في مستوى عالي مف 
الفعالية، فالتركيبات اإلجرامية قد تكوف معقدة يصعب تحديد المسؤوليات فييا، خصوصا 
عندما يمجأ المجرميف إلى إستعماؿ طرؽ تدليسية مف تزوير في الوثائؽ والفواتير وخمؽ 

شركات بأسماء مستعارة ووىمية، تحويؿ أرباح الشركات إلى الخارج بإستعماؿ محاسبة غير 
.      حقيقية، اإلقامة الصورية لمخاضع لمضريبة شخص طبيعي كاف أو معنوي

سمطة القاضي واسعة جدا، كما سبؽ عرضو، وكذا عمؿ التحقيؽ القضائي المسبؽ لو 
أىمية كبيرة حوؿ المحاكمة والممؼ الذي سوؼ يقدـ لقاضي الحكـ، فتقدير أركاف الجريمة 
كما سبؽ التطرؽ إليو ذات أىمية بالغة نظرا لوجود عناصر جديدة غير مألوفة والتي ال 

.  نجدىا في جرائـ الغش الجبائي الداخمية
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فالقاضي الجزائي إلى جانب العناصر التقميدية المعروفة في قياـ الجرائـ والمتمثمة في 
العنصر المادي والمعنوي، يواجو عناصر أخرى يجب أخذىا بعيف اإلعتبار والتي في حد 
ذاتيا تشكؿ تقنيات لمغش الجبائي بمعناه الدقيؽ وىو لجوء المخالؼ إلى إستعماؿ الطرؽ 

فتعاؿ عنصر مقر  الخفية والصورية مثؿ إفتعاؿ عنصر اإلقامة بالنسبة لمشخص الطبيعي وا 
. الشركة بالنسبة لألشخاص المعنوية لمتيرب مف دفع الضرائب

الشركات األجنبية قد تمجأ إلى إستعماؿ طريقة تحويؿ األرباح إلى الخارج بتبرير عمى 
كوف ىذه التحويالت تدخؿ في إطار التسيير العادي لمشركة وىو في حقيقة األمر غير ذلؾ، 

 مف قانوف الضرائب 303ىذه الحالة غير منصوص عمييا في نص العقاب المرجعي المادة 
المباشرة والرسـو المماثمة، غير أف إدارة الضرائب يمكنيا معاينة ىذه الجرائـ نظرا لمجوء 

الشركة إلى إستعماؿ طرؽ تدليسية عف طريؽ تضخيـ فواتير الشراء ومنح قروض بدوف فائدة 
. إلى إحدى فروع الشركة في الخارج، بنية التيرب مف دفع الضرائب عمى تمؾ األرباح

فعمؿ القاضي الجزائي في الكشؼ عف الطرؽ غير العادية والمخالفة لمقانوف التي 
يستعمميا المخالؼ تتعدى حدود الكشؼ عمى العناصر التقميدية التي تشكؿ الجريمة مف 

عنصر مادي وعنصر معنوي، ليصؿ لمكشؼ عف العناصر األخرى والتي ىي ليست  شكمية 
.   وال تثير مسائؿ أولية ولكف تدخؿ في موضوع المتابعة

العمؿ الفكري لمقاضي في الحالة ىذه مف  حيث اإلحاطة بموضوع الجباية مف جانبو 
النظري سواء مف حيث االختصاص الجبائي لمدوؿ بصفة عامة وباالختصاص الجبائي 

التنفيذي ليا، سيمكف القاضي مف معرفة مختمؼ االتجاىات والنظريات التي اعتمدتيا بعض 
الدوؿ عف البعض األخرى، ىذه اإلتجاىات المعتمدة ىي التي تجسد التبايف المتواجد بيف 

األنظمة الجبائية المعروفة في العالـ، حتى في نفس اإلتجاه المتخذ سنالحظ التبايف بيف ىذه 
األنظمة مف خالؿ بعض النظريات المعترؼ بيا مف إقميمية الضريبة وعالمية الضريبة، التي 

تخمؽ نوع مف اإلختالؿ في معالجة القضايا التي تمس سواءا بالمنازعة الضريبية أو 
بالمتابعة الجزائية عندما يكوف الطرؼ الخصـ ىو شخص أجنبي، ىذا األخير لف يفوت عمى 

نفسو فرصة التمسؾ بالدفوع التي يستنبطيا مف محتوى قوانيف لدولتو التي يرتبط بيا بحكـ 
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ىذه اإلتجاىات والنظريات لمتخمص مف تحمؿ عبئ دفع الضريبة المفروضة عميو في البمد 
. المضيؼ

نفس الحاؿ بالنسبة لممتابعة الجزائية لمشركات متعددة الجنسيات ليس فقط قد تعارض 
وتنازع الضريبة المفروضة عمى نشاطاتيا وأرباحيا المطالب بيا مف طرؼ البمد حيث يقع 
نما قد تمجأ إلى إختيار ما يحمو ليا وما يالئميا مف االتفاقيات الثنائية  مقرىا الرئيسي، وا 

الجبائية الدولية الموقعة مع البمد الذي تنتمي إليو لتتذرع أنيا تنطبؽ وتتمسؾ بتطبيقيا عمى 
 وىذا لمداللة treaty-shoppingالحالة المعروضة عمى القضاء الوطني وىذا ما يسمى بػ 

. عمى صعوبة عمؿ إدارة الضرائب وعمؿ القاضي في معاينة ومعالجة موضوع المتابعة
لمواجية ذلؾ، الدوؿ عمى دراية بالثغرات المتواجدة في قوانينيا الوطنية وفي 

االتفاقيات الجبائية الدولية، ىذه الثغرات قد تستغؿ و تمنح إمكانية تعسؼ الشركات متعددة 
الجنسيات في استعماؿ االتفاقيات الجبائية الدولية، نظرا لوجود روابط قانونية بيف ىذه 

الشركات والعديد مف الدوؿ التي تمارس جباية ضعيفة،  لذا تسعى ىذه الدوؿ إلى الحد مف 
ىذه الظاىرة بوضع سبؿ المساعدة اإلدارية والقضائية وفي مجاؿ المساعدة إما في تحديد 

ما في مادة تحصيؿ الضرائب، في نفس الطرح تسعى الدوؿ مف جية أخرى  وعاء الضريبة وا 
إلى تكريس سبؿ المساعدة عف طريؽ وضع نموذج اتفاقية موحد عف طريؽ توحيد المفاىيـ 

وحتى مف حيث إضافة شروط تحد مف مجاؿ مناورة المخالفيف مثؿ ضـ شرط عدـ لجؤ 
الشركات ميما كانت جنسيتيا إلى التعسؼ في استعماؿ االتفاقيات الجبائية الدولية لمتخمص 

 .           مف دفع الحقوؽ الجبائية عمى شتى أنواعيا
 

 

 07/05/2012تم بحمد هللا بتاريخ 
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، جريدة 1994 يونيو سنة 28الموقعين بالجزائر في  والثروة وعمى البروتوكول اإلضافي،
.                                                             1995 لسنة 37رسمية عدد 
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 سبتمبر 13 الموافق 1418 جمادى األولى عام 11 المؤرخ 342-97مرسوم رئاسي رقم - 5
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1997سنة 

الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا، قصد تجنب االزدواج الضريبي ووضع قواعد 
 28 الموقعة عميها بجاكرتا في المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة عمى الدخل والثروة،

.    1995 لسنة 61، جريدة رسمية عدد 1995أبريل سنة 
               

 مايو سنة 04 الموافق 1421 محرم عام 29 المؤرخ في 95-2000مرسوم رئاسي رقم - 6
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2000

الشعبية وحكومة جنوب إفريقيا، قصد تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما 
، جريدة 1998 أبريل سنة 28 الموقعة في الجزائر في يتعمق بالضرائب عمى الدخل والثروة،

.      2000 لسنة 26رسمية عدد 
                          

 الموافق 1421 شعبان عام 20 المؤرخ في المؤرخ في 364-2000مرسوم رئاسي رقم - 7
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2000 نوفمبر سنة 16

الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا، قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي  التهرب الجبائي 
، 1999 فبراير سنة 28 الموقعة في الجزائر بتاريخ  في ميدان الضريبة عمى الدخل والثروة،

.        2000 لسنة 68جريدة رسمية عدد 
                           

 17 الموافق 1421 رمضان عام 21 مؤرخ في 427-2000مرسوم رئاسي رقم - 8 
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2000ديسمبر سنة 

الديمقراطية الشعبية وحكومة المممكة األردنية الهاشمية، قصد تجنب االزدواج الضريبي، 
التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل 

 سبتمبر 16 الموافق 1417 جمادى األولى عام 14 الموقعة بعمان في والثروة والتركات
.    2000 لسنة 79، جريدة رسمية عدد 1997
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 مارس سنة 29 الموافق 1422 محرم عام 4 المؤرخ في 78-01مرسوم رئاسي رقم - 9
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2001

الشعبية وحكومة الجمهورية السورية، من أجل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
 جمادى الثانية 12الموقعة في دمشق بتاريخ ، الضريبي فيما يتعمق بالضرائب عمى الدخل

.  2001 لسنة 19،  جريدة رسمية عدد 1997 سبتمبر سنة 14 الموافق 1418عام 
 

 أبريل سنة 7 الموافق 1423 محرم عام 24 مؤرخ في 121-02مرسوم رئاسي رقم - 10
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2002

الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب 
والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بميدان الضريبة عمى الدخل والثروة 

.   2002 لسنة 24، جريدة رسمية عدد 1999 أكتوبر سنة 17 الموقعة بالجزائر في والتركات
 

 ديسمبر سنة 09 الموافق في 1423 شوال عام 5 المؤرخ 432-02مرسوم رئاسي رقم - 11
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2002

الشعبية ومممكة بمجيكا، قصد تجنب االزدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة 
، جريدة 1991 ديسمبر سنة 15 الموقعة بالجزائر فيبميدان الضريبة عمى الدخل والثروة

.  2002 لسنة 82رسمية عدد 
                              

 فبراير 08 الموافق 1423 ذي الحجة عام 7 المؤرخ في 64-03مرسوم رئاسي رقم - 12
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2003سنة 

الشعبية وحكومة سمطنة عمان، لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب  الضريبي بالنسبة 
 أبريل سنة 9 الموافق 1421 محرم عام 14 الموقعة بالجزائر في لمضرائب عمى الدخل،

. 2003 لسنة 10، جريدة رسمية عدد 2000
                        

 مارس سنة 25 الموافق 1424 محرم عام 22 المؤرخ في 142-03مرسوم رئاسي رقم - 13
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2003
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الشعبية وحكومة جمهورية مصر، لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب والضريبي 
 1421 ذي القعدة عام 23 الموقع بالجزائر في بالنسبة لمضرائب عمى الدخل ورأس المال

.  2003 لسنة 23، جريدة رسمية عدد 2001 فبراير 17الموافق 
             

، 2003 أبريل سنة 07 الموافق 1424 صفر 5 المؤرخ في 164-03مرسوم رئاسي رقم - 
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب االزدواج الضريبي عمى الدخل ورأس 
.  2003 لسنة26، جريدة رسمية عدد  2001 أبريل سنة 24الموقعة بالجزائر في المال 

 

 14 الموافق 1424 جمادى الثانية عام 15 المؤرخ في 276-03مرسوم رئاسي رقم - 14
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2003غشت سنة 

الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين، بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
، 2000 يونيو سنة 11 الموقعة بالجزائر في من الضرائب بالنسبة لمضرائب عمى الدخل،

.    2003 لسنة 50جريدة رسمية عدد 
                                           

 أبريل 19 الموافق 1421 صفر عام 29 المؤرخ في 131 – 04مرسوم رئاسي رقم - 15
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2004سنة 

الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش 
 ديسمبر سنة 14الموقعة بالجزائر في ، الضريبي في ميدان الضريبية عمى الدخل والثروة

.  2004 لسنة 27، جريدة رسمية عدد 2002
                            

 ديسمبر 29 الموافق 1425 ذي القعدة 17 المؤرخ في 435-04مرسوم رئاسي رقم - 16
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2004سنة 

الشعبية والجمهورية البمغارية، من أجل تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعمق بالضرائب 
 01، جريدة رسمية عدد 1998 أكتوبر  25 الموقعة في الجزائر يوم عمى الدخل والثروة،

.        2005لسنة 
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 فبراير سنة 26 الموافق 1426 محرم عام 17 المؤرخ في 78-05مرسوم رئاسي رقم - 17

يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2005
الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 

 ذي القعدة 15 الموقعة بصنعاء في ،[الثروة]الضرائب المفروضة عمى الدخل ورأس المال 
.  2005 لسنة 16، جريدة رسمية عدد 1992 يناير سنة 29 الموافق 1422عام 

      
 مارس سنة 31 الموافق 1426 صفر 20 المؤرخ في 105-05مرسوم رئاسي رقم - 18

يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2005
الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي االزدواج الضريبي ووضع قواعد 

 في المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب عمى الدخل وعمى الثروة، الموقعة 
.  2005 لسنة 24، جريدة رسمية عدد 2003 ديسمبر سنة 2الجزائر في 

                 
 مايو سنة 28 الموافق 1426 ربيع الثاني 19 المؤرخ في 194-05مرسوم رئاسي رقم - 19

يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2005
الموقعة بفيينا الشعبية وحكومة جمهورية النمسا، في مجال الضرائب عمى الدخل والثروة، 

.                  2005 لسنة 38، جريدة رسمية عدد 2003 يونيو 17في 
  

 23 الموافق 1426 جمادى األولى عام 16 المؤرخ في 234-05مرسوم رئاسي رقم - 20
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2005يونيو سنة 

 الديمقراطية الشعبية ومممكة إسبانيا، لتجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي
.   2005 لسنة 45، جريدة رسمية عدد 2002 أكتوبر سنة 7الموقعة بمدريد في 

          
 أبريل سنة 3 الموافق 1427 ربيع األول عام 4 مؤرخ في 127-06مرسوم رئاسي رقم - 21

يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2006
الشعبية و حكومة فدرالية روسيا، من أجل تفادي االزدواج الضريبي فيما يتعمق بالضرائب 
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 ، 2006 مارس سنة 10 الموقعة بالجزائر في عمى الدخل وعمى الثروة،

.  2006 لسنة 21جريدة رسمية عدد 
 

 مايو 22 الموافق 1427 ربيع الثاني عام 24 مؤرخ في 171-06مرسوم رئاسي رقم - 22
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2006سنة 

الشعبية والجمهورية لمبنانية لتفادي االزدواج الضريبي، والحيمولة دون التهرب من دفع 
، جريدة 2002 مارس سنة 26 الموقعة ببيروت في الضرائب المفروضة عمى الدخل والثروة،

.   2006 لسنة 35رسمية عدد 
                             

 24 الموافق 1427 جمادى األولى عام 28 مؤرخ في 228-06مرسوم رئاسي رقم - 23
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2006يونيو سنة 

الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الكورية، لتجنب االزدواج الضريبي، وتفادي 
 نوفمبر سنة 24 الموقعة بسيول في التهرب الجبائي فيما يتعمق بالضرب عمى الدخل والثروة

.      2006 لسنة 44، جريدة رسمية عدد 2001
                                   

 06 الموافق 1428 جمادى األولى عام 20 المؤرخ في 174-07مرسوم رئاسي رقم - 24
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2007يوليو سنة 

الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين، قصد تجنب االزدواج الضريبي ومنع 
 نوفمبر 6 الموقعة ببكين في التهرب من الضرائب المفروضة عمى الدخل و عمى الثروة،

.                                         2007 لسنة 40، جريدة رسمية عدد 2006سنة 
 

 14 الموافق 1429 جمادى الثانية عام 10 مؤرخ في 174-08مرسوم رئاسي رقم - 25
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 2008يونيو سنة 

الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانية االتحادية، من أجل تفادي االزدواج الضريبي 
 الموقعة وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعمق بالضرائب عمى الدخل وعمى الثروة،

.   2008 لسنة 33، جريدة رسمية عدد 2007 نوفمبر سنة 12بالجزائر في 
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 نوفمبر 05 الموافق 1429 ذي القعدة عام 7 المؤرخ في 355-08مرسوم رئاسي رقم - 26

يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2008سنة 
الشعبية وحكومة دولة الكويت،من أجل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

 جمادى األولى عام 4 الموقعة بالكويت في فيما يتعمق بالضرائب عمى الدخل والثروة،
.  2008 لسنة 66، جريدة رسمية عدد 2006 مايو 31 الموافق 1427

 

 28 الموافق 1429 ذي الحجة عام 30 مؤرخ في 425- 08مرسوم رئاسي رقم - 27
يتضمن التصديق عمى االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 2008ديسمبر سنة 

الشعبية والمجمس الفدرالي السويسري من أجل تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعمق 
، جريدة رسمية عدد 2006 يونيو سنة 3، بالجزائر في بالضرائب عمى الدخل والثروة الموقعة

.  2009 لسنة 04
                                                    

دستور الجمهورية الجزائرية   المتضمن15/11/2008 المؤرخ في 08/19القانون ب ـ 
.  2008 لسنة 63 المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد الديمقراطية الشعبية

: ج ـ القوانين
 سنة 1966 يونيو 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66األمر رقم - 1

 المعدل و المتمم، منشورات بيرتي، الطبعة الثانية، اإلجراءات الجزائية قانون يتضمن 1966
2002. 

المتضمن قانون الضرائب المباشرة  1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 101-76 ـ األمر رقم 2
.  1976 لسنة 102المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  والرسوم المماثمة

المتضمن قانون الرسم عمى رقم  1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 102-76األمر - 3
.  1976 لسنة 103المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  األعمال

المعدل  المتضمن قانون الطابع 1976 ديسمبر09 المؤرخ في 103-76األمر رقم - 4
 .1976 لسنة 103والمتمم، جريدة رسمية عدد 
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المتضمن قانون الضرائب غير  1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 104-76األمر رقم - 5
.  1976 لسنة 103المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  المباشرة

المعدل  المتضمن قانون التسجيل 1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 105-76األمر رقم - 6
. 1976 لسنة 103والمتمم، جريدة رسمية عدد 

 1979 الموافق يوليو سنة 1399 شعبان عام 26 المؤرخ في 07-79القانون رقم - 7
 22 الموافق 1419 ربيع الثاني 29 المؤرخ في 10-98المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

- 2005 المعدل والمتمم، منشورات برتي، طبعة المتضمن قانون الجمارك ،1998غشت 
2006  .

، 1990 أبريل سنة 14 الموافق 1410 رمضان عام 19 المؤرخ في 10 - 90قانون ال- 8
 1990 لسنة 16الممغى، جريدة رسمية عدد ،  المتعمق بالنقد و القرض

 1996 يوليو سنة 09 الموافق 1417 صفر عام 23 المؤرخ في 22 - 96األمر رقم - 9
المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من و 

. 1996 لسنة 43، جريدة رسمية عدد إلى الخارج المعدل والمتمم
 غشت 26 الموافق 1424 جمادى الثانية عام 27 المؤرخ في 11 – 03األمر رقم - 10

. 2003 لسنة 52 جريدة رسمية عدد المتعمق بالنقد و القرض، 2003سنة 
 غشت سنة 26 الموافق  1431 رمضان عام 16 المؤرخ في 03 - 10األمر رقم - 11

 09 الموافق  1417 صفر عام 23 المؤرخ في 22 - 96، يعدل و يتمم األمر رقم  2010
المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  و 1996يوليو سنة 

 .2010 لسنة 50المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  رؤوس األموال من و إلى الخارج
المتضمن قانون المالية لسنة  2008 ديسمبر 30 المؤرخ في 21-08األمر رقم - 12

. 2008 لسنة 74ر عدد .، ج2009
المتضمن قانون المالية لسنة  2009 ديسمبر 30 المؤرخ في 09- 09قانون رقم - 13

.  2009ر عدد لسنة .، ج2010
يتضمن قانون المالية لسنة  2010 ديسمبر 29 المؤرخ في 13- 10 قانون رقم -14

 . 2010 لسنة 80ر عدد .، ج2011
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، 2011 ديسمبر سنة 28 الموافق 1433 صفر عام 3 مؤرخ في 16- 11 قانون رقم -15
.  2011 لسنة 72، جريدة رسمية عدد 2012يتضمن قانون المالية لسنة 

: د ـ نظام
المتعمق بالقواعد المطبقة  03/02/2007 المؤرخ في 1-2007نظام بنك الجزائر رقم  - 1

 .عمى المعامالت الجارية مع الخارج و الحسابات بالعممة الصعبة
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: ممخص
دور القاضي الوطني في تقدير العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي الدولي عمل         

معقد إلى درجة أنو يستحيل عميو الفصل في الموضوع دون اإلعتماد عمى ما تحتويو  
المنظومة الجبائية الوطنية من قوانين ودون اإلعتماد عمى المعاينات والتكييفات المنجزة 

ميمة القاضي الجزائي ستكون أكثر تعقيدا في تقدير . مسبقا من طرؼ إدارة الضرائب
عناصر الجريمة من عنصر مادي ومعنوي، نظرا لوجود العنصر األجنبي الذي يثير مسألة 
اإلختصاص الجبائي لمدولة في فرض الضريبة، والذي يمزم القاضي التأكد وتحديد اإلقامة 
الفعمية لممؤسسة ومسير الشركة، وفي الكشؼ عمى مختمؼ اإلييامات والتركيبات المعاقب 

عمييا جزائيا وفي مناقشة وتقدير الدليل حول تحويل األرباح بصفة مخالفة لمقانون بين 
الشركة وشركة أخرى تابعة ليا، وىو ما قد يثير أيضا مسألة تطبيؽ وتفسير اإلتفاقية الثنائية 

 .الجبائية الدولية من أجل تفادي اإلزدواج الضريبي
 

Résumé : 
            Le rôle du juge national dans l’appréciation des éléments 

constitutifs de l’infraction de fraude fiscale internationale, est d’une 

complexité telle qu’il lui est impossible, de statuer dans l’affaire sans 
recourir à la législation fiscale nationale et au concours de 

l’administration des impôts qui aura constaté et qualifié au préalable 

les faits. La mission du juge pénal sera d’autant plus compliquée dans 
l’appréciation des éléments de l’infraction, matériel et intentionnel, du 

fait de l’existence de l’élément d’extranéité qui soulève la question de 

la compétence fiscale étatique, chose qui oblige le juge a rechercher 
dans le dossier les éléments déterminant la résidence effective de 

l’entreprise, ou du gérant d’une société, il lui sera encore plus difficile 

de déceler les différents artifices et montages pénalement punissables 
et d’apprécier la preuve du transfert irrégulier de bénéfices d’une 

société vers une autre société apparenté qui soulève, elle aussi, la 
question qui concerne l’application et l’interprétation de la convention 

bilatérale fiscale internationale qui a pour but de prévenir la double 

imposition.      
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