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االهداء 
 قال اهلل تعالى 

و وصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه و هنا على وهن و فصاله يف عامني أن اشكر لي " 

  " و لوالديك

 ( 14: لقمان سورة )

 صدق اهلل العظيم

 ....................... الطاىرة روحها و تيوالد إلى

 .....................إلى أبي حفظو اهلل و أطال عمره

 

                                                                

                                                          صوردو سمير عز الدين
 
 
 



II 
 

 

تشكرات 
 

ال شكر للمخلوق قبل الخالق عزوجل الذي أعطانا القوة و العزيمة 

 إلنجاز ىذا العمل 

 قال اهلل تعالى 

  " و قل اعملوا فسريى اهلل عملكم و رسوله و املؤمنون" 

 (105: التوبة)  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة د بريكي محمد  و الدكتور 

صدارة محمد  و الدكتور بهناس رضا و األستاذ المشرف  الدكتور 

 كثيرا  و سهر على توجيهي ، و أشكر كل يضيفي نعاس  الذي ساعدن

 من شاركني في ىذا العمل باألخص لهزيل ماجر و إلى زوجتي الكريمة



 

 

مقدمـة 



 مقدمة
 

 أ
 

دول العالم بالتنمية االقتصادية باعتبارىـا الوسيمة الفعالة لزيادة دخميا، و رفع كل تم تو
مستوى معيشة األفراد، و ىنا يستمزم زيادة اإلنفاق الحكومي، و بالمقابل وجوب فتح المجال 

لمختمف النشاطات ذات الطابع االقتصادي التي أجمعت عمييا معظم سياسات الدول لمختمف 
دورا أساسيا في تنشيط الحياة اتجاىاتيا اإليديولوجية بتسمية األعمال التجارية ، و التي تمعب 

االقتصادية لممجتمعات، حيث ال يمكننا أن نتصور مجتمعات متطورة دون مؤسسات أعمال 
بشكل واسع لمداللة عمى األنشطة المنظمة التي يقوم بيا األفراد إلنتاج  و كما أنو يستخدم .متطورة

وبيع سمع وخدمات بيدف إشباع حاجات المجتمع ومن ثم تحقيق الربح، ويمكن أن يطمق ىذا 
المصطمح عمى الكيانات اإلنتاجية القائمة من مؤسسات سمعية أو خدمية مثل شركات الخطوط 

 .الجوية، أو منشآت إنتاج الحديد والصمب أو المواد الغذائية أو غيرىا
يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي ذىب المشرع الجزائري في ىذا السياق عمى أن 

من ىذا نالحظ أن " يباشر عمال تجاريا و يتخذه مينة معتادة لو ما لم يقضي القانون بخالف ذلك 
المشرع الجزائري استعمل عبارة العمل التجاري لتحديد مفيوم التاجر غير انو لم يعطي تعريف 

ج، وحتى الفقو عجز عن إعطاء -ت-لمعمل التجاري و إنما قام بتعدادىا في المادة الثانية من ق
تعريف لمعمل التجاري واكتفى ببعض المعايير التي حاول من خالليا التمييز بين العمل التجاري 

 .والمدني
تعاظم دور الدولة في مجاالت الحياة ، أدى بضرورة وجود و منو فقد أصبح من الضروري 

 طريق عن و ذلك المحمية التنمية تمويل في ىاما دورا الجباية مصادر مالية ، حيث تمعب
عمى كل األعمال التجارية السالف  الضرائب أنواع مختمف تحصيل عن الناتجة المالية المردودية

 راجع وذلكيغطي التحصيل الجبائي نسبة ال بأس بيا في تمويل الخزينة العمومية  حيث ذكرىا 
 من الجبائي النظام من كل لثغرات استغالال لممكمفين الجبائي و التيرب الغش نسب ارتفاع إلى
 الجبائي النظام و أن خاصة أخرى، جية من و الضرائب الجبائية االجراءات و قانون جية

 نظام إقامة عمى العمل ضرورة استدعى ما ىذا .المكمف قبل من التصريح عمى يقوم الجزائري
 عمى تعمل لمضرائب العامة لممديرية التابعة من المصالح مجموعة إدارتو عمى يقوم جبائية رقابة

و  الواقع، مع و تطابقيا مصداقيتيا مدى من المكمفون و التحقق يقدميا التي مراقبة التصريحات
 البترولية الجباية حساب عمى العادية الضريبي لمجباية التحصيل نسبة و رفع تحسين بيدف ذلك

 و رغم .العالمية األسواق في أسعار البترول نظرا لمتغيرات األخيرة ىذه استقرار عدم بسبب
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 إلى تحتاج زالت ال الرقابة أن عممية إال األخيرة السنوات في العادية الجباية عرفتيا التي التطورات
 وجو في تقف التي المعوقات والصعوبات مختمف عمى لمقضاء الجبائية اإلدارة قبل من أكثر جيود

 خالل من لتحقيقو الجبائية اإلدارة تسعى ما وىذا الضريبي و التيرب الغش لظاىرتي التصدي
 .الجبائية الرقابة تفعيل مجال في مشاريع لعدة اعتمادىا

و من خالل ىذا حري عمى الدولة أن تنيض بمنظومة جبائية محكمة تندرج تحت لواء 
يتضمن ىدفين أساسين أوال بسط رقابة دقيقة و عميقة عمى كل من تتوفر فييم صفة التاجر توخيا 

الخ ، ثانيا تييئة ...الجرائم الواقعة عمى التحصيل الجبائي ال سيما التحايل و الغش و التممص 
مناخ يستقطب و يحفز كل مستثمر حقيقي ، و ىذا ما نادى بو جانب من الفقو و أسموه 

 .باإلصالح الجبائي 
 الواعي الجيد ذلك اعتباره يمكن إذ جامدا مفيوما ليس الحقيقة في اإلصالح مفيوم إن
 إلى ىتسع معينة أرضية من انطالقا ما، أىداف لتحقيق قائمة أوضاع تغيير سبيل في المبذول
 منذ الجزائري االقتصاد بيا مر التي التطورات مختمف كانت إن و يكون، أن يجب ما إلى الوصول

 في الرغبة بالتالي و لألحسن التغيير في الرغبة ضمنيا لو و طبعتيا اآلن حتى االستقالل
 .اإلصالح
  اليدف أن الواضح و االستقاللية، بمرحمة ربما الجزائر في اإلصالح كممة ارتبطت لقد

 ما أو الحر التبادلي االقتصاد إلى الموجو المركزي االقتصاد من التحول ىو االتجاه ليذا لمحوريا
  .لسوق باقتصاد يعرف

 تغييرات الوطني االقتصاد عناصر كباقي الجبائي النظام عرف التغيرات ىذه خضم وفي
 ىذا في ارتأينا كان، بمد أي في االقتصادي بالنظام الجبائي لمنظام البدييية لمعالقة نظرا و متعددة،
 كل خصائص بدراسة وذلك الجزائري االقتصاد بيا مر التي المراحل مختمف استعراض الشأن
 األسباب تبيان و يطبعيا الذي االقتصادي التوجو فشل إلى أدت التي األسباب واستخالص مرحمة
 النظام بين كبيرة ىوة أحدثت مرحمة ىي و منيا، مفر ال ضرورة االقتصاد تحرير من جعمت التي

 مما اإلصالحات قبل ما االقتصادي التسيير بأسموب مرتبطا بقي الذي الجبائي والنظام االقتصادي
  .الجبائي اإلصالح ضرورة الحقا عنو ترتب

موضوع اختيار ال أسباب
 25إن الدافع الذي جعمني اختار ىذا الموضوع كوني أشتغل في مصالح الضرائب ألزيد من 
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 التي تكتسي عميو كونو كمحرك لعجمة التنمية االقتصادية في البالد مما ةسنة و كذا أىميتو البالغ
 لمجباية المينية الممارسة مشاكل من جممة عمى  االطالعأدى اإلسيام فيو و لو بشيء قميل ،و

 .الجباية وتحصيل تأسيس عمى وانعكاساتيا
 أهمية الموضوع

كما أشرت سالفا أن موضوع الذي يتمحور حول تحصيل الجباية يعتبر كمصدر أساسي في 
تمويل الخزينة العمومية بعد استغالل الثروات الباطنية البترول و الغاز ، و ىذا ما اتجو إليو 

 .معظم دول العالم ال سيما منيا التي تفتقر إلى الثروات الباطنية 
و من خالل ىذا أردت كشف الستار و رفع بعض اإلبيام عن ذلك األثر الذي يمعبو 

 التحصيل الجبائي عمى األعمال التجارية
 صعوبات الموضوع

في الحقيقة الصعوبات التي تعرضتني في مشوار بحثي ىذا قميمة يرجع ذلك لكثرة المراجع 
ذات التخصص االقتصادي ، إال أن فكرة اثر التحصيل الجبائي عمى األعمال التجارية في القانون 

التجاري الجزائري ىي نقطة استداللية ترىق الباحث في ىذا الموضوع كي يصل إلى النتيجة 
 نظرا الموضوع في البحث الواقعية مسقطا النصوص القانونية عمى الواقع االقتصادي ، و صعوبة

 .المالية قوانين في المتكررة التعديالت خالل من ذلك ويظير الجبائية، القوانين في االستقرار لعدم
البحث  إشكالية

استنادا إلى فكرة أن تحصيل الجبائي يعتبر مصدرا ىاما من مصادر تمويل التنمية 
االقتصادية نكون نحن اآلن بصدد العديد من التساؤالت التي تنصير في إشكالية رئيسية ليذا 

هل وفق المشرع الجزائري تهيئة مناخ اقتصادي يعود بالريع عمى الدولة و : الموضوع و ىي 
  يحفز كل من يقوم باألعمال التجارية ؟

 ما المقصود بالتحصيل الجبائي ؟ -
  ماىي آلياتو و طرقو و أساليبو ؟-
 كيف أحكم المشرع حماية قانونية لمتحصيل الجبائي و الجرائم الواقعة عميو ؟-

 المستخدم المنهج
 بعض وتحديد عرض خالل من و التحميمي الوصفي المنيج استخدمت الموضوع لدراسة
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 و كذا اعتمدت عمى المنيج االستداللي مستأنسا .و تحميميا الجبائي المرتبطة بالتحصيل المفاىيم
. بو لموصول إلى النتيجة المرجوة من ىذا البحث

 الدراسات السابقة
 :ىي عمييا االطالع تم و التي التحصيل الجبائي بموضوع تتعمق التي الدراسات إن

 الدكتوراه مذكرة الجزائر، في الضرائب تحصيل و تأسيس لقواعد تحميمية دراسة لعالوي، محمد-
 الرقابة فعالية أن إلى التوصل  ، وتم2015بسكرة  جامعة اقتصادية، عموم العموم تخصص في

 جديدة آليات توفر يجب بل الضياع من العمومية الخزينة أموال لحماية غير كفيمة وحدىا الجبائية
 .الضريبي عمميات التحصيل بمتابعة تسمح

 ،زائرالج حالة ةراسد لمدولة، الجديد الدور ظل في الفعال الضريبي النظام ، بوعالم دلهي-
 سنة ، 01 سطيف جامعة التسيير، وعموم والتجارية االقتصادية العموم ،كميةراه دكتو أطروحة
 و زائرالج في الحالي الضريبي النظام مكونات حول البحث إشكالية تمحورت قد و ،2013

 الجديدة الوظائف أىم إلى التطرق إلى إضافة ، تواجيو التي التحديات وابرز المالية حصيمتو
 في المساىمة من تتمكن حتى الضريبي لمنظام المناسبين والتشريعي المؤسسي اإلطار لمدولة،
 .الدولة تطوير

 خطة البحث 
 : ، و كل فصل إلى مبحثين ينلفص إلى البحث قسمنا البحث إشكالية عن لإلجابة

 الجبائي لمتحصيل النظام القانونيالفصل األول 
لتحصيل الجبائي ماىية ا: المبحث األول 
آليات التحصيل الجبائي : المبحث الثاني 

 الفصل الثاني الحماية القانونية و القضائية لمتحصيل الجبائي
  الجبائيلاإلدارية لمتحصي الرقابة :األول المبحث

منازعات التحصيل الجبائي : المبحث الثاني
 .االقتراحات من جممة تقديمو  نتائجيا، و لبحثل خاتمة األخير في و



 

الفصل األول 
 النظام القانوني

للتحصيل الجبائي 
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 تمهيد
 بالضريبة فينلالمك بحث الدولة تقوم الضريبية المداخيل بو تتميز الذي الحيوي طابعنظرا  لل

 الضرائب ىاتو لتحصيل المالية اإلدارة وتسعى العمومية، الخزينة تجاه مهواجبات أداء ضرورة ىلع
 بيةللت الالزمة العامة النفقات لسد اهتحتاج التي الدولة رادات إلي أساسيا و  ىاماادرمص تعد اهألن

 .الضريبية القواعد و التشريعات تعقد ظل فيراد األف حاجات
 ىذه لكن الدولة، حصيمة تجمع فييا ألن مرحمة أىم التحصيل عممية أن القول يمكن ليذا
رام احت يجب كما لمضريبة المولد الفعل تحقق وجوب أىميا قواعد عدةرام احت تستوجب العممية
 .السنوية قاعدة و النفقات في االقتصاد قاعدة إلى إضافة العممية، بيذه لمقيام المالئمة األوقات
 األخيرة ىذه فتقوم ، الضرائبتبالتحديد قباضا رائب والض إلدارة الميمة ىذه خولت و
 تختمف و مقامو، يقوم آخر شخص أو ذاتو بحد بالضريبة المكمف طرف من إما الجباية بتحصيل
 .المكمف يمارسو الذي النشاط نوع باختالف التحصيل مصادر
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لتحصيل الجبائي ماهية ا: المبحث األول 
 صالحية تسمم كانت حيث الزمن ممر عمى عديدة تغيرات الجبائي التحصيل عرف لقد
التحصيل  ىذا من معينة مالية حصة بتحويل بدوره فيقوم 1شركة أو خاص شخص إلى التحصيل
من  كل حساب عمى ثروتيم من وسعوا قد ىؤالء أن عميو يؤخذ ما لكن الدولة، خزينة لصالح
ناجحا  يكن لم لكنو المكمفين لمندوبي مخوال التحصيل أصبح بعدىا الضريبية، اإلدارة و المكمف
تحولت  األساليب ىذه وفق التحصيل لعجز و نظرا جدا، ضئيال الجبائي المردود كان حيث كذلك

 ىيئات تدخل يمنع ال ىذا لكن (الضرائب إدارة) لمدولة المالية لإلدارات التحصيل صالحيات
 .الدولة رقابة تحت وذلك التحصيل عممية عمى خاصة تساعد

في  بو المقصود بتحديد وذلك الجبائي التحصيل مفيوم تبيان سنحاول الصدد ىذا في و
. المطمب األول و تبيان نطاقو في المطمب الثاني

الجبائي  التحصيل مفهوم :األول المطمب
مما  أىمية، من ليا لما الجبائي التحصيل بعمل المالية عمم في الباحثين من الكثير اىتم لقد
 التي و الجبائي لمتحصيل تعاريف الباحثين بعض أعطى قد و بيا، االىتمام و دراستيا إلى دفعيم

: سنعرضيا فيما يأتي 
الجبائي  التحصيل تعريف :األول الفرع

تمي  التي المرحمة فيي لمضريبة، الفني التنظيم مراحل من األخيرة المرحمة التحصيل يعتبر
تمي  كما بالضريبة، المكمف يقدميا التي لمتصريحات وفقا اإلدارة بيا تقوم التي الوعاء تحديد عممية
أىم  التحصيل مرحمة  و2.العامة لمخزينة المستحقة قيمتيا بحساب وذلك الضريبة تصفية عممية
ال  ليا السابقة الخطوات جميع يجعل أن يمكن غيابيا أن كما الحصيمة لجمع تيدف كونيا مرحمة

                                                           
 زاولوني سوف التي لممنطقة التابعة رائبالض مفتشية لدى يودع جبائي ممف بتكوين معنويين أو طبيعيين صفتيم كانت ميما األشخاص يقوم 1

 :يمي ما الممف ويتضمن نشاطيم بيا
 لموضعية خطي طمب - الممكية أو راءالك عقد من نسخة - اإلقامة شيادة - األصمية الميالد شيادة- :الطبيعيين لألشخاص بالنسبة *

  القضائي المحضر تقرير - ، الجبائية
 شيادة -الممكية أو الكراء عقد -المؤسسة ىيكل-شركاؤه و لممسير األصمية الميالد شيادة- ) المؤسسات (المعنويين لألشخاص بالنسبة*

 . القضائي المحضر تقرير-  الجبائية لموضعية خطي طمب -شركاؤه و لممسير اإلقامة

-2005 سوريا ، جامعة دمشق، المدنية، اليندسة كمية اإلنشاء، و اليندسية اإلدارة قسم أشكاليا ، تعريفيا، الضريبة مفيوم مندر، أديب  رنا2
 27 ، ص 2006
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 1.ليا قيمة
 نقل إلى تؤدي واإلجراءات التي العمميات مجموعة الضريبة تحصيل بكممة نعني :األول التعريف

 الضريبية و القانونية لمقواعد وفقا العمومية الخزينة إلى بالضريبة المكمف ذمة من دين الضريبة
 السندات من بعض باستعمال تسمح التشريعات بعض نجد كما 2.ىذا اإلطار في المطبقة
. ببعض الضرائب  لموفاء الحكومية
 في اإلدارة بيا تقوم التي اإلجراءات و العمميات مجموع يعني الضريبة تحصيل :الثاني التعريف

 مبالغيا من نقل ىو الجبائي التحصيل التنفيذ، موضع الضريبية األنظمة و القوانين وضع سبيل
 اإلمكان من بقدر تحد بحيث اإلدارية، إجراءاتيا في تعسف دون الدولة خزينة إلى بيا المكمف
 3. الضريبة اتجاه الممول حساسية
 قيمة تحويل بواسطتيا يتم التي و التقنية ، اإلدارية االجراءات من مجموعة ىو :الثالث التعريف

 .العمومية الخزينة ممكية إلى بدفعيا المكمف ممكية الضريبة من
 المكمف و الشخص الضريبية اإلدارة بين مباشرة العالقة تصبح فقط المرحمة ىذه و في
 دون الضريبة الدين تحصيل تضمن التي قواعد بوضع الضريبي المشرع وقد تدخل ،بالضريبة
 المختصة الضريبية اإلدارة جانب من سواء حقيا عمى الحصول الدولة من تمنع عقبات أي حدوث

 .نفسو المكمف جانب من أو
 األمر أن إال الدولة، موظفي معرفة يتم الحالي الوقت في الضريبية الدين تحصيل كان و إن

 االلتزام ، نظام طريق عن يتم الضرائب من كبير عدد تحصيل فكان .السابق في يكن كذلك لم
 عممية يتولى ثم لمدولة، مقدما الضريبة مقدار بدفع مؤسسة أو فرد النظام يتعيد ىذا وبمقتضى
 .الشأن ىذا في لو اإلدارية السمطات الخاص بمساعدة لحسابو بعد فيما التحصيل
 من مقاميا يقوم أو نقدية صورة في الضريبة تحصيل يتم عامة بصفة انو نشير أن يجب كما
 يتم لم كان وان تماما اختمفت فقد العينية الصورة أما ، غيرىا أو البريدية أو الحواالت الشيكات
 بالنسبة الحال ىو كما عينية صورة في الضريبة دين يتم تحصيل أن المالحظ فمن إلغاؤىا،

 القياس أو فيو التوسع عدم يجب العامة من القاعدة االستثناء ىذا أن إال الزراعية، لممجتمعات

                                                           
 156 ، ص 2008الجزائر ،  ىومة، دار الرابعة ، الطبعة الضرائب ، و الجباية اقتصاديات عباس، محمد  محرزي1

2 Tartabas (louis).finances publiques .dalloz .paris.1967.page130. 
 60 ، ص 2002الجزائر ،  جامعة ، الضريبي التحصيل عممية متابعة و مراقبة مذكرة ، حمودة تاكميت ، كريمة بوغاسي  3
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 التي أو الحكومية السندات بقبول السماح عمى الضريبية الجبائية بعض نصت و قد .عميو
 باإلضافة السندات أسعار تثبيت ذلك، من الغرض ويكون الضرائب لبعض الحكومة وفاء تضمنيا

 الضريبة دين من بو الوفاء يجوز لما أقصى حد تحديد يتم أن فييا عمى االكتشاف في ترغيب إلى
 ىذا موعده، قبل العام الدين استيالك في ورغبة لمسيولة النقدية حماية حكومية، سندات صورة في
 السيولة من عالية بدرجة النقود من السندات تقترب الن العامة القاعدة من استثناء ذلك يعتبر ال و
 1.قيمتيا في خسارة دون نقود إلى وقت أي في تحويميا يمكن و

 التي العمميات مجموع ىو الجبائي التحصيل أن استخالص يمكن التعاريف ىذه خالل من
 خزينة الدولة، إلى الممول ذمة من الضريبية مبمغ نقل إلى تيدف التي و الضريبية اإلدارة بيا تقوم
 و عمميات الغش من الكثير تتجنب حتى ىذا و اإلدارية، اإلجراءات في تعقيد أو تعسف دون

 .الضريبي التيرب
الجبائي  التحصيل أشكال: الثاني  الفرع

لدى  ديونيا مختمف بجمع وراءىا من تقوم طرق و أشكال عدة الجبائية اإلدارة تعرف
أعوانيا  قبل من مييأة جداول طريق عن وذلك مباشرة طرفيا من منظم ىو ما فمنيا بيا، المكمفين

 .مبمغيا و نوعيا كذا و الضريبة فرض مكان و المكمفين بأسماء قائمة فييا فنجد
يسمى  ما وىذا المكمف طرف من يقدم الذي التصريح طريق عن يكون أن يمكن كما
مدى  تراقب الحاالت معظم في اإلدارة ألن كذلك و سمي (التحصيل الطوعي )المراقب  بالتصريح
ىذا   يتضمن2الدفع ، آجال حمول بمجرد ضرائب من عميو ما بدفع المكمف يقوم فيو صحتو،
بتحديد  اإلدارة تقوم األخير ىذا عمى وبناءا و مداخيمو ، بنشاطو الخاصة المعمومات كل التصريح

وىو  التصريح في الواردة البيانات وسالمة صدق تستوجب الضريبية العدالة لكن الضريبة، أسس
 3.الجزائري  المشرع بو أخذ الذي النظام

 نيابة الغير من الضريبة دفع طريق عن وذلك المنبع إلى بالعودة التحصيل يتم أن يمكن كما
 يقوم من ىو العمل فرب األجور و الرواتب عمى لمضريبة بالنسبة الحال ىو كما المكمف عن

                                                           
 ، ص 2008 ، 4 الجزائر، الطبعة  جامعة التوزيع، و النشر و لمطباعة ىومة دار الضرائب ، و الجباية اقتصاديات ، محرزي عباس محمد 1

156-157 
 27ص السابق، المرجع مندر، أديب رنا 2
 كمية ، 35 و القانون،عدد واإلدارة االقتصاد في التواصل مجمة ،"الضريبي لمتدقيق الخاضع بالضريبة المكمف ضمانات" أحمد، سيفند 3

 190  ص ، 2013 قالمة، ، 1945 ماي 8 جامعة السياسية، والعموم الحقوق
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 بدفع وذلك مختمفة فئات من الضريبة تستوفى أين الطوابع بمصق الجباية  و أخيرا،مباشرة بدفعيا
 التعريف بطاقات السياقة رخص عمى الممصقة الطوابع ذلك عمى و مثال الممصقة الطوابع حق

 والمحاكم القضائية المجالس تصدرىا التي األحكام عمى تمصق التي الطوابع إضافة إلى الوطنية
إلخ ...عامة
 الجبائي التحصيل قواعد: الثالث الفرع

عدم  إلى حتما تؤدي غيابيا وحالة الضريبة لتحصيل متعددة قواعد الجبائي المشرع حدد لقد
المولد  الفعل تحقق وجوب في القواعد ىذه وتتمثل اإلدارة، تمارسو الذي الجبائي التحصيل شرعية

 .السنوية وقاعدة التحصيل نفقات في االقتصاد إلى إضافة التحصيل، في المالئمة لمضريبة،
 الضريبة عمى الدولة لحصول المؤدية المناسبة أو السموك بو نعني : لمضريبة المولد الفعل: أوال 
 1.الضريبة نوع باختالف المولد الفعل بيا، و يختمف المكمف قبل من

المباشرة  لمضرائب بالنسبة -أ
لمضريبة  الخاضعة القيم بوضع أي المنقولة القيم بدخول يكون :اإلجمالي الدخل عمى الضريبة-1

عمى  لمضريبة بالنسبة أما الدخول، بتحقيق الميالدية السنة بانتياء أو مستحقييا تصرف تحت
 .مرتبو عمى األجير حصول بمجرد لمضريبة المولد الفعل فيتحقق والمرتبات األجور

في  الربح تحقق بمجرد لمضريبة المولد الفعل يتحقق :الحرفية و والتجارية الصناعية األرباح2-
 .لممؤسسة المالية السنة نياية
بتحقق  الميالدية السنة بانتياء لمضريبة المولد الفعل يتحقق :الحرة المهن أرباح عمى الضريبة3-

 .األرباح
 2المباشرة غير لمضرائب بالنسبة -ب

سواء  وذلك المولد، الفعل يتحقق اإلقميمية الحدود السمعة بمرور :والتصدير االستيراد عممية1-
اسم  الجمركية لمضرائب المنظمة األحكام مجموع عمى ويطمق السمعة تصدير أو استيراد بمناسبة

 ."الجمركية التعريفة"
                                                           

 والعموم العموم االقتصادية كمية الماجستير، شيادة لنيل التخرج مذكرة الجزائر، في الضريبي التحصيل و الجبائية اإلدارة محمد، داودي 1
 17 ، ص 2006-2005تممسان،  جامعة العامة، المالية تخصص والتسيير، التجارية

 الكبرى المطاحن مؤسسة :الجزائرية ، دراسة حالة االقتصادية التنافسية لممؤسسة القدرة دعم في االمتيازات الضريبية دور لخضر، يحي 2
 التسيير، عموم تخصص التسيير، وعموم االقتصادية العموم كمية الماجستير، شيادة  ، مذكرة لنيل2005-2003لمفترة  – بسكرة - لمجنوب
 13 ، 12 ، ص 2007-2006المسيمة،  بوضياف، محمد جامعة
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 جميع في و التداول، مرحمة إلى اإلنتاج مرحمة من السمعة بانتقال :السمعة إنتاج عممية2-
 .النياية في عبأىا المستيمك يتحمل حتى السمعة ثمن يرفع ثم الضريبة بدفع المنتج يقوم األحوال

أو  عمييا الجبائية الطوابع ولصق الضرائب عمييا المفروض المحررات بكتابة :الطابع ضريبة3-
 1.بذلك المختصة اإلدارة ختم بواسطة نفسو المحرر دمغ طريق عن

 واختيار التحصيل إجراءات تبسيط بضرورة المبدأ ىذا يقضي : التحصيل في المالئمة: ثانيا 
 أن حتى يدفعيا عندما الضريبة من يرىق ال لكي لظروف المكمف المالئمة واألساليب األوقات

 يستوجب ذلك وتحقق العمومية الخزينة تضرر لعدم  و كذا2.عميو الضريبة دفع من يخفف ذلك
 :معينة شروط توفر

 .ضرائب  من عميو ما بتحديد لممكمف ليسمح بالشفافية الجبائي النظام اتصاف-
 مالية مشاكل يعانون المذين المكمفين إلى النظر الجبائية اإلدارة مصالح عمى يستوجب كما-

 من بو األخذ تم المبدأ ىذا أن يالحظ ما.الممكنة اآلجال في وضعيتيم تسوية محاولة وتمويمية
 المرتب دفع وقت المنبع من تقتطع األجور و المرتبات عمى فالضرائب الجزائري  المشرع طرف
 اإلجمالي الدخل عمى الضريبة أما بالنسبة لمموظفين، وقت أفضل وىو شير كل نياية في وذلك
IRGالشركات أرباح عمى  و الضريبة IBSالموالية التالية السنة في وذلك واحدة مرة  فإنيا تدفع 
  3.و المداخيل األرباح فييا حققت التي لمسنة
 من الضرائب أكثر مداخيل تكون أن بو نقصد : الجبائي التحصيل نفقات في االقتصاد: ثالثا 
 الخزينة عميو تحصل وما المكمف يدفعو ما الفارق بين يكون أن يجب بالتالي التحصيل، مبالغ

 العمومية الخزينة مداخيل من يقمل أعباء الضريبة في لزيادة ألن اإلمكان، قدر قميال العمومية
 والزمة ممحة ضرورة المبدأ ىذا يبقى إذن الضريبة غزيرا، إيراد كان كمما الجباية نفقات قمت فكمما
 :منيا معينة شروط مراعاة ىذه األخيرة في يستوجب لذلك احتراميا، اإلدارة عمى
تتوفر  المذين أولئك وكذا الدولة عاتق عمى نفقات أجورىم ألن الحاجة حسب الموظفين توظيف1-
 .كفاءات فييم

                                                           
 156ص  السابق، المرجع عباس، محمد محرزي 1
جامعة  العموم االقتصادية، معيد االقتصادية، العموم في الماجستير شيادة لنيل مذكرة والزكاة، لمضريبة دراسة مقارنة لخضر، أحمد بن 2

 26 ، ص 2001-2000الجزائر ، 
رقم  القانون بموجب المعدل 102 عدد ر ج ،ق ض م غ م   ، يتضمن1996 /12/ 9 في  ، مؤرخ101-76رقم  األمر من 356  المادة3

 72 ، ج ر عدد 2001لسنة  المالية قانون يتضمن ، 12/2011/ 28 في  ، مؤرخ11-16
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 .الوقت لربح اآللي كاإلعالم متطورة عالية تقنيات استعمال2-
 .التحصيل بعممية المتعمقة المناشير و المطبوعات استعمال حسن3-

 لعدة تراكم الضريبة تجنب بيدف سنويا الضرائب وتحصيل فرض يتم : السنوية قاعدة: رابعا 
 التي األرباح سنة كل عادة تحسب حيث 1االستثمارية، لمشركات المالية و الرتباطيا بالفترة سنوات
 حتى األنسب ىو ذلك أن إلى إضافة ليا، العامة و الميزانية دفاتر الحسابات تعد كما حققتيا
 يسمى ما ىناك لكن األصل ىو وىذا 2العامة ، اإليرادات أىم الضريبة من كون لمدولة بالنسبة
 فيو تستحق الذي لمشير الموالي لمشير األولى يوما خالل العشرين ذلك و الشيري بالدفع

 .سابقا قمنا كما ثالثي خالل كل تدفع أن يمكن كما الضريبة،
 التحصيل الجبائي عممية أهمية و أهداف:  الرابع الفرع

 و السياسية و االقتصادية المجاالت من العديد في بالغة أىمية الجباية لمعممية إن
 .أىداف عدة تحقيق إلى التحصيل عممية وراء من دارةاإل الصدد ىذا في االجتماعية، و تسعى

 تزود حيث لمدولة المالية الموارد أىم من الضرائب تعتبر : التحصيل الجبائي أهداف: أوال 
 العامة النفقات مختمف بتغطية بدورىا تقوم األخيرة و ىذه إيراداتيا بمختمف العمومية الخزينة
 التي األىداف أىم نستخمص أن يمكننا ىنا ومن االجتماعي و االقتصادي التوازن لتحقيق وتسعى
 :وراء عممية التحصيل من الدولة لتحقيقيا تسعى

 .الدولة لميزانية المتواصل بالتموين الوطني االقتصاد الحفاظ عمى1-
اإليرادات  بين التوازن تحقيق في يساىم الدولة إيراداتيا أىم من كونيا سنويا الضريبة تحصيل- 2

 .نفقاتيا و لمدولة العامة
. الدولة تقررىا التي العقوبات مختمف طريق عن دفعيا من التيرب منع-3
 من المتأتية الضريبية المبالغ تحويل قانونا المؤىمة المصالح تستطيع التحصيل بواسطة أن كما-4

 .الدولة خزينة إلى المدينين وممتمكات أموال
 الحد خالل من االدخار بزيادة و ذلك النامية الدول في االقتصادية التنمية تحقيق في يساىم-5

                                                           
 الميسرة دار الثانية، الطبعة والتطبيق، النظرية بين و محاسبتيا الضرائب اهلل، عطا فارس و الشيوان محفوظ و المشاعمة محمد ناصر أبو 1

 42، ص 2003والطباعة، األردن،  والتوزيع لمنشر
 عمى الحصول متطمبات الستكمال أطروحة المكمفين، وضمانات الضريبية اإلدارة سمطات بين التوازن حدود ، حسن محمد ىاني  شبيطة2

 12 ، ص 2008فمسطين ،  نابمس، في الوطنية النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية الضريبية، المنازعات في الماجستير درجة
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و  الطرق بأنجع و تحصيميا مرتفعة ضرائب بفرض وذلك الضروري غير من االستيالك
. التخفيضات و اإلعفاءات منح خالل من االستثمار لتشجيع كأداة الحالة ىذه الوسائل،و

 .الدخل محدودة الفقيرة الفئات لفائدة الوطني الدخل توزيع إعادة-6
ضرائب  إلى صحية أمراض إلى و المؤدية العمومية بالصحة الضارة السمع من بعض إخضاع-7

. استيالكيا من الحد بيدف و مرتفعة عديدة
التحصيل الجبائي  عممية أهمية: ثانيا 

الجماعات  و ميزانية الدولة تموين في تساىم التي المالية الموارد أىم من الضرائب تعد-1
 .المحمية

كما  سالفا، تقديرىا تم التي الحصيمة جمع يتم ففييا لسببين، مرحمة أىم التحصيل مرحمة تعد2-
 1.التحصيل عممية إتمام عدم حالة في ليا قيمة ال ليا السابقة الخطوات جميع تجعل أنيا
إلى  حتى يؤدي وقد العمومية بالخزينة يضر سببو كان وميما التحصيل عممية في اإلخفاق إن3-

 2 .الموازنة في العجز
 .الذاتي اكتفاءىا تحقيق عمى تساعدىا التحصيل عميمة كون وذلك القروض إلى لجوء عدم4-
 .الدول تنمية تحقق االستثمارات التي إلى الدولة لجوء إلى تؤدي التحصيل عممية نجاح5-

 نطاق التحصيل الجبائي :الثاني المطمب
في  بداية تشتمل حيث العممية ليذه األساسية المواضيع كل الجبائي التحصيل نطاق يشمل

في الفرع األول كما  سنبينو ما ىذا و عاتقيا عمى الجبائي التحصيل ميمة تأخذ التي الييئة
 تعتمد عمييا التي المصادر أىم في الفرع الثاني وكذا الضريبة بيذه بالمكمف التعريف إلى سنتطرق

في الفرع  الجبائي التحصيل لعممية الزمني النطاق سنحدد أخيرا في الفرع الثالث و العممية ىذه
. الرابع
بالتحصيل الجبائي  المختصة الهيئة: األول الفرع

 المشرفة بالييئة ءالبد عمينا توجب التحصيل بعممية المكمفة الييئة تعريف في الشروع قبل
فوزير  المالية، وزارة وتسيير إدارة تحت تعمل التي الجبائية اإلدارة وىي أال المصمحة ىذه عمى

 لمدولة المالية الموارد توفير بيدف بتسييرىا، يتعمق اقتراح أو نص بأي يبادر من ىو المالية
                                                           

  78 ص ، 2000 الجامعية ، اإلسكندرية، الدار الثاني، الكتاب العامة، الموازنة الضرائب و :العام االقتصاد مبادئ حجازي، السيد  المرسي1
 172 ، ص 2011األردن ،  التوزيع، و لمنشر إثراء الثانية، الطبعة الضريبي، المالي القانون و العامة المالية عادل، العمي 2
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و  المكمف عمى المستحق المقدار و تحصيل بفرض الييئة ىذه وتقوم و منتظمة، بطريقة دائمة
 و حساب عمميات كل مستواىا عمى تتم كما إياىا، القانون خوليا التي خالل السمطة من ذلك

 لممصالح العامة المفتشية نجد ليا التابعة اليياكل بين ومن تحصيميا و أغمبية الضرائب مراقبة
 الجيوية المديريات :في المتمثمة الخارجية المصالح إلى إضافة ،1أخرى  الجبائية و مديريات
الضرائب و  قباضات و مصمحة الضرائب، و مفتشيات لمضرائب ، الوالئية لمضرائب،المديريات

. التحصيل بعممية المكمفة األخيرة الييئة ىذه تعتبر
قباضات الضرائب : أوال 

 قواعد وفق الضرائب و الرسوم بتحصيل تقوم وخدماتي، مالي طابع ذات جبائية إدارة ىي
 و ليا القانوني اقتصادىا حدود في الحقوق ذوي إلى تدفع و» الجبائي القانون «تدعى قانونية
 الغرامات مبالغ بتحصيل فتتكفل البريد، البنك، العدالة، مثل اإلدارات األخرى مختمف مع عالقة
 مستحقاتيم يدفعون الذين المساىمين مبالغ و تحصيل الجنح مرتكبي عمى العدالة تفرضيا التي

 قباضة قباضتين، ىناك أن ميمة مالحظة إلى و نشير ،  بريدية صكوك و بنكية بشيكات
 الخدمات ببعض خاص ضريبي في تحصيل األخيرة ىذه تختص و البمدية قباضة و الضرائب

 . النظافة عمميات و تطيير من البمدية مصالح تقدميا التي
أموال  عن المسؤول ىو والقابض نائبو، و الضرائب قابض عضوين الييئة ىذه و يمثل

 :أنو ميامو ومن العمومية الخزينة
  .لسمطتو الخاضعون األعوان بين الميام يوزع-
  .القباضة تسيير حسن عمى يشرف-
  .تحديدىا تم التي الرسوم و الضرائب كافة تحصيل يضمن-
  أو لمتحصيل الفرعية لممديرية و يقدميا (سنوية سداسية، ثالثية ، شيرية، ) إحصائيات يصدر-

 .(المحاسبة مجمس) الوالية والي إلى أو الوالية مستوى عمى العمومية الخزينة ألمين
تحصيميا  يتم لم التي الغرامات و الرسوم و الضرائب لمجموع عام بجرد يقوم سنة كل نياية في-

 .المقبمة السنة في تحصيميا ليتم
  .العمومية الخزينة حساب إلى المحصمة األموال تحويل ضمان إلى يسعى-

                                                           
و  البحث مديرية اآللي، واإلعالم التنظيم مديرية الوسائل، إدارة مديرية المنازعات، مديرية الجبائية، العمميات مديرية الجبائي، التشريع  مديرية1

 المراجعات
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 :أىميا عدة مصالح لمقباضة
 المقبوض المبمغ العون فيسجل عميو المحدد المبمغ بدفع المكمف يقوم فيو: الصندوق  مصمحة-1
 كدليل فيو لممكمف يقدم اآلخر و الصندوق لدى يبقى أحدىما في وصمين و يسجمو الممول من
 1.لمضريبة المكمف لدفع
 كل تسجيل يتم حيث العمميات، صحة متابعة المصمحة ىذه دور يعتبر: المحاسبة مصمحة- 2

عداد يوميا اإليرادات و النفقات  . شير كل نياية في المفتوحة حسابات ميزان وا 
 من متكونة مصمحة ىي الجبائية، العمميات في فعال دور المصمحة ليذه: المتابعة  مصمحة- 3

جبارىم المحددة اآلجال في ديونيم عن والمتيربين المتأخرين بالمتابعة أعوان مكمفين أربع  عمى وا 
 التحصيل لعممية الميدانية المتابعة قصد عمميم لمباشرة القانونية كافة الصالحيات و ليم دفعيا

 فتحصل المزاد في بيعيا ثم و ممتمكاتو أموالو عمى بالحجز تقوم عدم الدفع حالة و في الجبائي
 2.جبرا بذلك
 األفراد ارتكبوا من الصادرة القضائية األحكام بتطبيق المصمحة ىذه تقوم :الغرامات مصمحة-4

 طرف من المرسمة المفروضة غرامات المالية بمختمف المعنيين قوائم تسجيل ويتم مخالفات
 . بالدفع و إرسال إشعار سجالت في المحكمة

 المعنيون بالجباية : الثاني الفرع
 و بدفع الضريبة، القانون يعنيو الذي المعنوي أو الطبيعي الشخص ىو بالجباية المعني

 يمكن ىنا  من3.الدولة تتحمميا التي العامة األعباء في بالمساىمة االلتزام واجب عميو يكون الذي 
 عمى الضريبي القانون يفرضو و االلتزام الذي من التكميف استخمص مكمف اسم أن القول لنا

 أن األخير ليذا و يمكن مكمفا، يعتبر الضريبة ممزم بدفع شخص فكل بأحكامو المخاطبين األفراد
 4.معنويا شخصا أو طبيعيا شخصا إما يكون

 المكمف يشتمل المصطمح ىذا أن حيث محدد تعريف إلى يستند ال المكمف لفظ أن الواقع و
 ذكره بمجرد مدلولو نفيم أن بمكان السيولة من لكن و معقدة، قانونية و اجتماعية عمى معطيات

                                                           
 124 ص السابق، المرجع محمد،  داودي1
 في الماجستير درجة لنيل أطروحة التحصيل الجبائي، عمى وأثرىا الضريبية اإلدارة و المكمف بين الغفور، العالقة عبد أحمد فايز  حسام2

 21، ص 2006 فمسطين، نابمس، في الوطنية جامعة النجاح العميا، الدراسات كمية الضريبية، المنازعات
 05 ، ص 1991ط،القاىرة ، .العربية ،د النيضة دار الضريبة ، إدارة و الممول رتيب ،  رابح3
 34  ص السابق، المرجع حسن، محمد ىاني  شبيطة4
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 .المجال الضريبي في
 القطاع من أشخاص و معنويون و طبيعيون أشخاص ىم لمضريبة الخاضعين فإن بالتالي و
 أو الربح تتوخى كانت مؤسسات وطنيون ، أو كانوا أجانب الخاص، القطاع من أشخاص و العام
 بين الضريبية المعاممة في التفرقة عدم أي بينيما، المعاممة في التفرقة دون ، 1تتوخاه ال

 ىو و المماثل، الدخل مصدر ذات اإليرادات عناصر و الجغرافية المواقع و األنشطة و األشخاص
 المعاممة الحيادية ىذه تشمل قد إذ صورتين، يشمل الذي و الضريبة حيادية بمبدأ يسمى ما

 إعتباريون ، أشخاصا أو طبيعيون أشخاصا أكانوا سواء لمضريبة الخاضعين لألشخاص الضريبية
 لألشخاص الضريبية الحيادية تتمثل المختمفة ، إذ لألنشطة الضريبية المعاممة في الحيادية و

 :يمي فيما نجمميا النقاط من مجموعة في االعتبارية
سواء  القانوني، نياكيا عن النظر بغض االعتبارية األشخاص بين الضريبية المعاممة في المساواة-

 .محدودة مسؤولية ذات أو باألسيم، توصية أو مساىمة الشركات كانت
أنشئت  الذي القانون عن النظر بغض االعتبارية األشخاص بين الضريبية المعاممة في المساواة-
 .أحكامو ظل في
 .األموال شركات و األشخاص لشركات بالنسبة الضريبية المعاممة في المساواة-
بين  الضريبي المشرع ساوى فقد الطبيعية األشخاص عمى الضريبة حيادية مبدأ لتطبيق بالنسبة أما

 حالتيم عن النظر بغض الدخل ضريبة باألخص و الضريبة إلى خضوعيا في الرجل و المرأة
 سواء األنشطة كافة تشمل انوفإ المختمفة لألنشطة الضريبية المعاممة في الحيادية أما ، االجتماعية

 .إلخ ...الخدمات تقديم أو أو صناعية تجارية كانت
الجبائي  التحصيل مصادر: الثالث الفرع

 الضريبة، عمييا تفرض التي األموال تنوع إلى حتما يؤدي بالضريبة المكمفين اختالف إن
ىذا  و الشركات أرباح عمى تفرض أن يمكن كما اإلجمالي، الدخل الضريبة عمى تفرض أن فيمكن

 .المضافة القيمة من تحصل أن يمكن كما معنويا شخصا المكمف كان إذا ما حالة في
 الضرائب قانون من 01 المادة نص باستقراء : IRG الضريبة عمى الدخل اإلجمالي: أوال 

 و الطبيعيين األشخاص دخل عمى سنوية وحيدة ضريبة فرض قد الضريبي المشرع فإن المباشر
 يحققو الذي الدخل أو عمى الربح سنويا تستحق اإلجمالي الدخل عمى الضريبة تسمى التي

                                                           
 82 ، ص1991 ، بيروت 1النشر، ط و لمطباعة الخمدون المضافة،دار القيمة عمى الضريبة قطيش، الرؤوف  عبد1
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مواده  في أيضا الجزائري حدد الضريبي المشرع أن إلى التذكير يجب أنو ، غير1لمضريبة الخاضع
 ىم عمى و لمضريبة الخاضعة الطبيعية األشخاص المباشرة الضرائب قانون  من207 و03،04
 :التوالي

يقع  الذين األشخاص أن حدد كما الجزائر، في الجبائي تكميفيم موطن يوجد الذين األشخاص* 
إلى  بالنظر اإلجمالي الدخل عمى لمضريبة يخضعون الجزائر خارج الجبائي تكميفيم موطن
موطن  لدييم كأن يعتبر و المفعول، الساري الجبائي التشريع حسب و المصدر، الجزائرية تيمعائدا
 3:من كل الجزائر في جبائي تكميف

 لمدة سنة لو مستأجرين أو بو منتفعين أو مالكين بصفتيم مسكن لدييم يتوفر الذين األشخاص- 1
 .األقل عمى

األساسية  مصالحيم مركز يممكون أو الرئيسية إقامتيم مكان سواء لدييم الذين األشخاص- 2
 .بالجزائر

 .ال أم أجراء كانوا سواء ميني نشاطا الجزائر في يمارسون الذين األشخاص- 3
 أو الصافي السنوي اإلجمالي دخميم يساوي الذين األشخاص الضريبة ىذه دفع من يعفى و
 الدخل عمى الضريبة جدول في عميو المنصوص الجبائي لإلخضاع الحد األدنى يقل عن
 أجنبية جنسية من القنصميون األعوان و القناصل و الدبموماسيون األعوان السفراء و و ، اإلجمالي

 4.الجزائريين القنصميين و الدبموماسيين لألعوان االمتيازات نفس انوالتي يمثمو البمدان تمنح عندما
 IBSالشركات  أرباح عمى الضريبة :ثانيا

األشخاص  و المؤسسات طرف من المحققة و المداخيل األرباح مجموع الشركات أرباح تمثل-1
 وحيدة سنوية ضريبة عمييا تفرض حيث ،5 135 المادة نص المادة في إلييم المعنوية المشار

 مختمف نتيجة حسب المحدد الصافي الربح ليذه الضريبة تصريحية ، و يخضع و نسبية عامة
 المذكورة األشخاص كل بيا مؤسسة و تكمف طرف كل من المحققة طبيعتيا كانت أيا العمميات

                                                           
1
 Mohamed Abbas MAHERZI, introduction à la fascalité, édition ITCIS, Algérie, 2010. P63 

 ، 2008 لسنة المالية قانون يتضمن ،2007/ 12/ 30 ل الموافق 1428 عام الحجة ذي 21 في مؤرخ ،12-07 رقم القانون من 5  المادة2
 12/2007/ 31 في الصادرة ، 82 عدد ر ج
 .المباشرة الضرائب قانون من 01  المادة3
 69، ص  2005 ىومة،الجزائر، دار ،01جالطبيعيين والمعنويين، األشخاص جباية الحديث الجزائري الجبائي النظام رضا،  خالصي4
 . المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 135  المادة5
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 1.المماثمة الرسوم و الضرائب المباشرة قانون من 136 المادة نص في
 قيم بين الفرق لمضريبة يخضع الذي الصافي الربح يساوي :الضريبة ليذه الخاضع الربح -2

كانت  طبيعة أية من العامة التكاليف المصاريف ىذه تتضمن حيث التكاليف، و الصافية األصول
 الخ...العاممة اليد و المستخدمين نفقات و المؤسسة تستأجرىا التي العقارات كراء أجور و
 و شكميا كان ميما الشركات الشركات، أرباح عمى لمضريبة يخضع :ليا الخاضعة الشركات -3

 :باستثناء غرضيا
 الشركات ىذه تختار أن بشرط التجاري، القانون بمفيوم المساىمة شركات و األشخاص شركات-

 .الشركات أرباح عمى لمضريبة الخضوع
 اختارت التي الشركات باستثناء باألسيم شركات شكل عمى تكن لم التي المدنية الشركات-

 .الشركات أرباح عمى عمى لمضريبة لخضوع
 .التجاري و الصناعي الطابع ذات العمومية الييئات و المؤسسات-
 وكذا والري، العمومية واألشغال البناء أنشطة عمى المعدل ىذا يطبق % 23 -المعدالت العامة-أ

 .األسفار وكاالت باستثناء السياحية و الحمامات، األنشطة
 .السمع إنتاج أنشطة عمى المعدل ىذا يطبق  % 19-
 .األخرى األنشطة باقي عمى يطبق % 26-
 أرباح عمى الضريبة مصدر من االقتطاعات نسبة تحديد :المصدر من االقتطاع معدالت-ب

 2:يمي  كما الشركات
اعتمادا  العوائد بيذه المتعمق االقتطاع يمثل و الكفاالت و الودائع و الديون عوائد من % 10-

 .النيائي الضريبة فرض من يخصم ضريبيا
النسبة  ىذه تكتسي و لحمميا أو االسمية غير الصناديق سندات من الناتجة المداخيل من % 40-

 .محررا طابعا
مقرات  الجزائر في تممك ال التي األجنبية المؤسسات قبل من المحصمة لممبالغ بالنسبة % 20- 

 .دائمة مينية
 و إنتاجيا عند السمع قيمة بين الفرق أنيا عمى تعرف : TVAالمضافة  القيمة عمى  الرسم:ثالثا

                                                           
 المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 136  المادة1
 . الجبائية اإلجراءات قانون المتضمن 2003 لسنة المالية قانون من 20  المادة2
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 .المباشرة الضرائب أنواع من استيالكيا وتعتبر أو وتداول تسويقيا عند السمع ىذه قيمة
 العمميات المضافة القيمة عمى لمرسم يخضع: المضافة القيمة عمى لمرسم الخاضعة العمميات -أ

 أو اعتيادية بصفة األشخاص يقوم بيا والتي حرفيا أو تجاريا أو صناعيا طابعا تكتسي التي
 :إلى قسمين المضافة القيمة عمى لمرسم الخاضعة العمميات تنقسم بحيث عرضية

إلزامية  وبصفة وجوبا المضافة القيمة عمى الرسم يستحق :وجوبا لمضريبة الخاضعة العمميات-
 والمستوردون المنتجون بيا يقوم كالمبيعات التي بالسمع المتعمقة العمميات - :التالية عمى العمميات

 أو العقارية الترقية بناءات إطار في بيعيا أجل من بناء العقارات و عمميات الجممة وتجار
 .االجتماعية السكنات

 .التأمين وشركات البنوك قبل من المنجزة والعمميات واألشخاص لمبضائع نقلك الخدمات أداء-
 أو الذىب أو البالتين من جزئيا أو كميا والمكونة األدوات غير المستعممة األشياء في المتاجرة-

 .العتيقة واألدوات األصمية الفنية التحف وكذا طبيعية كريمة أحجار أو من الفضة
 نشاطيم الذين واالعتباريين الطبيعيين لألشخاص يجوز :اختياريا لمضريبة الخاضعة العمميات-

 بالرسم المكمفين صفة الكتساب منيم تصحيح عمى وبناء يختاروا أن الرسم، مجال تطبيق خارج
 :خدمات أو بسمع يزودوا عمى أن المضافة القيمة عمى
 بنظام تتمتع التي المؤسسات * .اآلخرين بالرسم المكمفين *، .البترولية الشركات *لمتصدير، *

 .المضافة عمى القيمة الرسم قانون من 42 المادة في عميو المنصوص باإلعفاء المشتريات
 : المضافة  القيمة عمى الرسم معدل*
و  المنتجات عمى المعدل و يطبق عمى ىذا% 9 :المضافة القيمة عمى لمرسم المخفض المعدل-

 ، التقميدية الحرف منتجات الفالحية، المنتجات الواسع، االستعمال و ذات الغذائية الضرورية المواد
 عمى الرسوم قانون من 23 المادة بموجب محددة والعمميات التجييزية السمعو  التعدينية المنتجات

 .األعمال رقم
 1.منيا المعفاة عدا السمع باقي عمى ويطبق19 % المضافة القيمة عمى لمرسم العادي المعدل-
 أخرى رسوم ىناك نجد السابقة األساسية الضرائب إلى إضافة :األخرى والرسوم الضرائب -ب

 الرسم إلى باإلضافة الوحيدة الجزافية والضريبة الميني النشاط عمى الرسم في تكميفية تتمثل
 .المحمية الجماعات لفائدة المحصمة الضرائب وىي تعتبر العقاري،

                                                           
 61 ، ص 2016تبسة،  تبسي، العربي جامعة ماستر، مذكرة الجزائري، االقتصادي االنتعاش في الضريبة دور العجال، منال غريسي،  أمينة1



 الجبائي لمتحصيل النظام القانوني: الفصل األول 

 

16 
 

 أو شيريا تفرض ضريبة ىو الميني النشاط عمى الرسم  (TAP):المهني  النشاط عمى الرسم-ج
 .القيمة عمى الرسم خارج والتجارية الصناعية النشاطات من المحقق ألعمال رقم عمى فصميا

 عمى الضريبة محل تحل وحيدة جزافية ضريبة  تؤسس(IFU):الوحيدة  جزافية عمى الضريبة-د
 1.الشركات أرباح عمى والضريبة اإلجمالي الدخل
 الجبائي لتحصيلة في االزمني اآلجال: الرابع الفرع

 المواعيد في ذلك يظير و لمتحصيل، الزمني المجال عرض إلى الشأن ىذا في تطرقأس
 وبالمقابل محددة، فترة خالل الضريبة دفع بواجب لاللتزام بالضريبة المكمف بيا القانون قيد التي
 .اتخاذىا عمييا الواجب باإلجراءات قياميا عدم حالة في التقادم آلجال تخضع الضرائب إدارة فان
 :الضريبة باختالف التحصيل مواعيد تختمف : مواعيد التحصيل الجبائي: أوال 

 المباشرة الضرائب فتفرض المشرع يحددىا معينة المرحمة ىذه في تحصل :2المباشرة الضرائب-1
 األول اليوم في المماثمة والرسوم المباشرة الضرائب قانون في المذكورة والعوائد و الرسوم المماثمة

 أنو ذلك عمى مثال و أحسن3 لمتحصيل الجدول فيو يدرج الذي الموالي لمشير الثالث الشير من
 الذي المختمفة الضرائب قابض لدى بالفوائد من المدينين وغيرىا القرض و شركات البنوك تودع
 كل من الثالث الشير من األولى  يوما20 خالل الضرائب عمييا المفروضة المؤسسة مقر لو يتبع

 أو لكفاالت الودائع بالنسبة لريوع أما المنقولة القيم لريوع بالنسبة أيضا الشأن ىو وىذا ثالثي،
 فتؤدي من اإليجار المتأتية لممداخيل بالنسبة أما ثالثي لكل الموالية يوما 20 خالل المكمف قيودىا

األجور  عمى الضرائب أما اإليجار تحصيل تاريخ من ابتداء يوما 30 أقضاه أجل في الضريبة
 .شيرية بصورة فتحصل

 تفرض التي كالضرائب السنة مدار عمى وحصيمتيا محددة ليس4 :المباشرة غير الضرائب- 2
                                                           

 109 ، ص 1993بيروت،  الجامعية، الدار االستثمار، و اإلدارة اقتصاديات قحف، أبو السالم  عبد1
 أسيم ممكية فييا بما فروع الدخل عمى النوعية الضرائب إلى بدوره يتفرع والذي الدخل عمى  الضرائب* :نوعين إلى المباشرة الضرائب  تنقسم2
 مختمفة مصادر من المكمف يحققو الدخل الذي مجموع عمى ىنا الضريبة وتنصب الدخل عمى العامة الضرائب إلى إضافة سندات، أو

 .معينة واقعة بمناسبة واحدة مرة تفرض أي عرضية أو سنوية تكون أن يمكن الرأسمال التي غمى الضريبة* إلى إضافة.ومتنوعة
 .المماثمة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 354  المادة3
 سواء االستيالك النوعية عمى الضرائب إلى بدوره يتفرع الذي االستيالك عمى الضريبة* :وىما نوعين إلى المباشرة غير الضرائب  تنقسم4

 إلى إضافة الجمركية، اإلنتاج و الضرائب عمى و الضرائب إلخ،...والقيوة والسكر كالشاي) كمالية أو شائعة ضرورية السمع ىذا كانت
 و انتقال ضرائب التسجيل من فييا بما (المنقولة و العقارات  األموال وشراء بيع ) التداول عمى كالضرائب االستيالك عمى العامة الضرائب
 .الدمغة و ضريبة الممكية
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 ذلك ومثال واالستيالك، واإلنتاج الواردات عمى و الضرائب المضافة والقيمة المبيعات  عمى
 بالحدود مرورىا حال الضريبة عمييا تفرض التي و التصدير عممية االستيراد عمى الضرائب
 المحررات عمى و لصقتو الطابع شراء وقت التي تفرض الطابع ضريبة إلى إضافة اإلقميمية،
 1.الضرائب عمييا المفروض

 الموضوعي الحق إلى يوجو ،2االلتزام  انقضاء أسباب أحد التقادم يعتبر : التقادم آجال: ثانيا 
 المجال في المشرع بو أخذ ما وىذا ،3القانون في المحددة المدة سقوطو بانقضاء إلى فيؤدي

 بأي قياميم عدم حالة في يباشرونيا دعوى كل تسقط و المراجعة  حق فيفقد القابضون الضريبي
 وجوب يوم من ابتداءا متتالية سنوات4  ( 04 )أربع مدة طيمة بالضريبة ضد المكمف إجراء

 األخير اليوم من اعتبارا التقادم أجل فيبدأ المداخيل عمى لمرسوم بالنسبة أما5الحقوق ،  تحصيل
 من اعتبارا التقادم فيبدأ الجبائي الطابع ذات الثابتة الغرامات أما ىذه الرسوم، فرض فييا تم التي
 المكمف من التدليس ثبات حالة في أما المخالفة، أثناءىا ارتكبت السنة التي من األخير اليوم
 .بسنتين أعاله  المذكور األجل فيمدد

آليات التحصيل الجبائي : المبحث الثاني 
و  حوار متواصل بعث إلى دائما تسعى الضرائب قباضة فان تحصيل الضرائب ، مجال في
 لتحقيق إجراءات تسييمية تتخذ القباضة أن ىو والمالحظ المكمفين، بين و بينيا العالقة توطيد
 عدد أكبر تحصيل و إجراءات بغية آليات باتخاذ وىذا الجبائي، التحصيل وىو منيا المرجو اليدف
 االجراءات اللتزاماتو و ىذه مساىم وفي يبقى لذي المكمف مراعاة مع الضريبية، النسب من ممكن
 التي الرعدية اإلجراءات اتخاذ قبل بتسديد مستحقاتيم لمقيام لممكمفين فرص عدة إعطاء بمثابة ىي
 و لإللمام لموقت  إضاعة من عنيا يترتب وما عممية التحصيل، سير في عائقا تمثل ما غالبا

                                                           
 157ص  السابق، المرجع عباس، محمد محرزي 1
 سبتمبر 30 في  الصادرة78 عدد ر ج المدني، القانون يتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في  ، مؤرخ58-75رقم  األمر من 308  المادة2

 في خاص نص فييا ورد التي عدا الحاالت فيما سنة، عشر خمسة بانقضاء االلتزام يتقادم " :يمي ما عمى تنص والمتمم، المعدل ، 1975
 .القانون نفس  من312 إلى 309المواد من  نصوص في المذكورة االستثناءات عدا فيما و القانون

 الجديد، دار الجامعة ،(و إجراءاتو الضريبي الممف لمستندات تأصيمية دراسة) الضريبي لمممف القانوني اإلطار يوسفي، أحمد  سنية3
 108 ، ص 2004اإلسكندرية ، 

 .الجبائية اإلجراءات قانون من 106  المادة4
5 Martin collet, Procédures fiscales (Contrôle, Contentieux et Recouvrement de L’impôt), Imprime vert ; 

France, 2011, p287. 
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 التحصيل الودي عنصر نتناول مطمبين، إلى المبحث ىذا قسمنا الموضوع اإلجرائي ليذا بالجانب
المطمب الثاني  في الجبري التحصيل تبيان إلى ننتقل األول وبعدىا المطمب في الضريبة لدين

 التحصيل الودي لمدين الجبائي : المطمب األول
التنفيذ  حيز الضريبة تدخل سابقا، ذكرناىا و التي قانونا المقررة المواعيد وصول بمجرد

يريد  كما يكون ال الدفع ىذا لكن الضرائب، إدارة اتجاه دين من عميو ما بدفع ممزما المكمف فيكون
تحدد  من ىي اإلدارة إنما يريده الذي األسموب اختيار في حرا ليس األخير ىذا أن أي المكمف
ليا  ليس اإلدارة أن إال معيا، ديونو تصفية األخير ىذا وراءىا من يتمكن التي األساليب و الطرق
في  سنحاول بالتالي المرحمة، ىذه في الجبري إجراءات التحصيل من إجراء بأي القيام في الحق
واألساليب  الطرق أىم تبيان إلى و األول الفرع في التحصيل من النوع بيذا التعريف المطمب ىذا
التي  الديون من المكمف ذمة تبرئة وراءىا من ييدف و التي الميمة بيذه لمقيام عمييا يعتمد التي

الثاني  الفرع في و ذلك تتقبضو
الجبائي  لمدين الودي التحصيلمفهوم : األول  الفرع

 الضريبية مستحقاتو تسديد قصد لممكمف مباشر استدعاء يتضمن عادي إجراء ىو: تعريفه : أوال
 إلى نفسو تمقاء من المعني وجو بت وذلك بيا، العمل الجاري لمتنظيمات طبقا المحدد في الوقت

 حددت قد و المحددة ، اآلجال في وذلك بنفسو عميو المستحقة األموال بدفع ليقوم إدارة الضرائب
 الودي التحصيل أحكام 1995 ماي 2 في المؤرخة 167 رقم لمضرائب العامة مذكرة المديرية
في  الجديدة التنظيمية األحكام وتعميق الجميور إعالم فكرة عمى األخيرة ىذه ركزت لمضريبة، وقد
كما  الضريبية، المصالح ومقر العامة واألماكن البمدية مقر في الجبائي التحصيل مجال إجراءات

 لذلك و إضافة بيا، التقيد و االلتزام عمى المكمف حث بيدف زمنية رزنامة وضع عمى عممت
 وىو الضريبي إجمالي التحصيل من % 60 يمثل الذي التصريح نظام الودي التحصيل يتضمن
 20 قبل االنجاز مقاولة أو الدراسات المكتب لدى يودع الذي ليبالمداخ الشيري النظام :نوعان
 يوجد كما ، دج 500 قدرىا لغرامة تأخيرية صاحبو يتعرض التأخر حالة في و شير، كل من

 سنة كل مرة يؤديو أن بالضريبة مكمف كل عمى يجب حيث ليبالمداخ السنوي التصريحي النظام
 .مارس شير خالل و ذلك

لممدينين  الودية االستدعاءات توجيو بعد أنو عمى لمضرائب العامة المذكرة تناولت كما
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 الضرائب المختص قابض بيا يقوم العممية وىذه ، مدين 37 اختيار إلى ىنا اإلدارة تمجا بالضريبة
 :فئات ثالث عمى موزعة استدعاءات يوجو الذي
 دج 50000000يفوق الضريبي دينيم مبمغ مدينين 10 من الفئة ىذه تتكون :األولى  الفئة-
 دج و 10000000ما بين  الضريبي دينيم مبمغ مدين 15 من الفئة ىذه تتكون :الثانية  الفئة-

. دج50000000
 دج 10000000من  أقل الضريبي دينيم مبمغ مدينين 5 من تتكون :الثالثة  الفئة-

 أيام 5 حدود في ثاني استدعاء اإلدارة توجو األول باالستدعاء عدم االلتزام حالة في أما
 1 .الضريبة وضعية لتسوية

الودية  التحصيل و أساليب طرق: الفرع الثاني 
 بشكل التحصيل أنواع يشمل األول أن في و أساليبو التحصيل، طرق بين االختالف يكمن

: الضرائب من معينا نوعا يخص أسموب فكل أما الثاني عام،
 عمى التحصيل بعممية القيام بيدف المشرع أوجدىا طرق أربع ىناك: الودية التحصيل طرق - أوال

 :وىي وجو أكمل
 :المباشر غير التحصيل و المباشر التحصيل -أ
لمضريبة و  الخاضعة لمعناصر حصرىا بعد و ذلك اإلدارة تعيدىا طريقة :المباشر التحصيل-1-أ

  و كقاعدة3المختصة ، الضريبية الجية إلى مباشرة الضريبة بدفع يمتزم ىنا فالمكمف ،2ليا  تقديرىا
و  لو بأدائيا، اإلدارة مطالبة ودون نفسو تمقاء من ضرائب من عميو بما األخير ىذا يمتزم عامة
 .شيوعا أكثر الطريقة ىذه تعتبر

يدخل  ففيو (المباشر التحصيل) األصل من استثناء بمثابة فيعتبر :المباشر غير التحصيل -2-أ
و  استرجاعيا بشرط و ذلك الضرائب إلدارة الضريبة مبمغ ليدفع المكمف غير ثالث شخص

 .الدخل عمى في الضرائب نجده ما وىذا المكمف من بعد تحصيميا فيما
 :الفوري التحصيل و الزمني التحصيل -ب

                                                           
 21بتاريخ  ، بجامعة قالمة المنعقد اإلجراءات الجبائية، حول الثاني الوطني الممتقى ،)فعالية أي الضريبة تحصيل إجراءات (، مييوبي  مراد1
 51 ، ص 2008 أفريل 22و 

 327 ، ص 2008عمان،  الميسرة، دار ،2ط  ومحاسبتيا، الضرائب الشريف، و عميان حسن نائل وعدس الناصر عبد  نور2
 40ص  السابق، المرجع الغفور، عبد أحمد فايز  حسام3
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معينة  زمنية مدة يأخذ الضريبي التحصيل الحاالت أغمب في أنو نالحظ :الزمني التحصيل-1-ب
من  النوع ىذا بيا يتميز التي الحساسة والنقطة تنفيذه، في يشرع حتى لمضريبة المولد الفعل بعد

 الضريبة ليذه النقدي و التحصيل لمضريبة المولد الفعل بين الفاصمة الزمنية المدة تمك التحصيل
 .الممدد بالتحصيل أيضا يسمى التحصيل وىذا وقصرىا، طوليا فيما يخص

فيما  جميا ىذا و يالحظ لمضريبة، المولد الفعل من محدد وقت في يكون :الفوري التحصيل-2-ب
كما  العممية، يخص الذي العقد تسجيل أو انعقاد بمجرد قيمتيا دفع يتم التي التسجيل حقوق يخص
رخص  السفر، جوازات عمى الطوابع الطوابع، حقوق حالة في التحصيل من النوع ىذا نجد

. 1الخ...السياقة
 لحساسية ذلك الحاالت بعض في بالتعقيد الجبائية اإلدارة عمل يتميز : التحصيل أساليب: ج

 الضريبة، دين لتحصيل عدة أساليب إيجاد عمى األخيرة ىذه عممت بالتالي الضرائب، موضوع
 من تحصل أن لإلدارة يمكن كما الجداول، طريق عن التحصيل :األساليب نجد ىذه بين ومن

 األقساط طرق عن التحصيل إلى إضافة الجزافي، الدفع طرق يكون عن أن يمكن كما المنبع،
 .حساب عمى التسبيقات طريق عن التحصيل يكون أخيرا يمكن أن و الشيرية، الوقتية

بعممو  الضرائب قابض يقوم التقادم احترام آجال إطار في :الجداول طريق عن التحصيل -1-ج
حيث  الدولة، خزينة لصالح إيفائيا عمى و الحرص التحصيل جداول إعداد في المتمثل اإلداري
الضرائب المباشرة  تحصيل أداة بمثابة ممثمو أو بالمالية المكمف الوزير يدخميا التي الجداول تعتبر

 و يبين الشروط نفس ضمن التحصيل في الجداول ىذه إدراج تاريخ يحدد و المماثمة، و الرسوم
 طريق عن المصدرة المماثمة و الرسوم المباشرة الضرائب و تصبح الجدول، في ىذا التاريخ

 2.التحصيل في الجدول فيو يدرج الذي الثالث الشير من األول اليوم في التحصيل الجداول واجبة
 رب بمقتضاه يقوم التحصيل من النوع ىذا :المنبع من االقتطاع طريق عن التحصيل - 2-ج

و  الدخل من الضريبة قيمة بخصم بالضريبة المكمف إلى الدخل بدفع (القانوني المكمف )العمل 
 ىنا الضريبة تحصيل ، أي3الضريبة من صافيا دخال الفعمي المكمف يستمم بحيث قبل توزيعو ذلك

األجور ) العمل دخول عمى عادة الضريبة ىذه و تطبق استالمو، عند و ليس الدخل نشوء يتم عند
                                                           

 ىومة، دار الثالثة، الطبعة ( المنازعة الجبائية الجبائية، الرقابة الجبائية، األنظمة ) الجبائية اإلجراءات قانون شرح في الوجيز العيد،  صالحي1
 134 ، ص 2008الجزائر ، 

 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 354 المادة 2
 54 ص ، 2010 العربية، القاىرة، النيضة دار االقتصادية، األزمة ظل في الضريبية اإلدارة دور تفعيل السالم، عبد محمود طارق  السالوس3
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يرادات (العمرية و الريوع والمرتبات . المنقولة القيم و ا 
بالضريبة  المكمف عمى المستحقة الضريبة قيمة تدفع :الجزافي الدفع طريق عن التحصيل -د

بعد  التحصيل غرامة وتطبق ثالثي، كل من األخير اليوم من أشير ثالثة كل النظام ليذا الخاضع
يتجاوز  ال المذين فيم الضريبة ليذه الخاضعين لألشخاص بالنسبة أما التاريخ، ىذا من يوما 16
ممولييم و  بفواتير االحتفاظ النظام ليذا الخاضعين و عمى ،1دج  30.000.000 أعماليم رقم

األعمال  رقم بإقرار يسمح الضرائب الذي إدارة طرف من مرقما يكون الذي اليومي سجميم
 2.المحقق

 الوحيدة الجزافية الضريبة معدل تحدد 2015 لسنة المالية قانون من 4 مكرر 282 المادة
 3.األخرى لألنشطة بالنسبة % 12- .السمع و بيع اإلنتاج ألنشطة بالنسبة % 5- :كما يمي
 الخضوع اختيار الجزافية الوحيدة الضريبة لمنظام الخاضعين بالضريبة لممكمفين يمكن كما
رقم  تحقيق إلى بالضريبة المكمف يصل لم ما حالة في وذلك الحقيقي، الربح نظام حسب لمضريبة
 حقيقة بثبات لممكمف يسمح ال أنو النظام ىذا عمى يعاب ما 4.دج 30.000.000 قدره أعمال
 الحقيقة عن األحيان بعض في وبعيد نسبي األخير ىذا يعتبر)جزافيا  قدرت التي ثروتو أو دخمو
 من حدده ما نسبة فقط يدفع بالتالي المكمف تقدير عمى يعتمد أساسا الذي الحقيقي النظام عكس
. (أرباح 

 التحصيل عمى المكمفين من النوع ىذا يطبق :الشهرية الوقتية األقساط طريق عن التحصيل -ه
 الضريبة بيذا و تدفع األقل عمى سنة منذ نشاطيم ويمارسون دائمة مؤسسة ليم المذين بالضريبة
 سواءالميني  النشاط عمى يدفع الذي الرسم ذلك عمى مثال و أحسن طمبيم ، عمى بناءا األسموب
 عمى القيمة الرسم ذلك إلى إضافة أفريل، شير من الفاتح في فيو الدفع و يكون فصميا، أو شيريا

 5.كذلك شيريا يدفع الذي المضافة
                                                           

 31 في  الصادرة78عدد  ر ج ،2015 لسنة المالية قانون يتضمن ،2014 ديسمبر 30 في ، مؤرخ10-14رقم  القانون من 13  المادة1
 .المماثمة الرسوم و الضرائب المباشرة قانون من مكرر 282 لممادة المعدلة ،2014 ديسمبر

أعمال ، جامعة الجزائر  فرع إداري القانون، في الماجستير شيادة لنيل مذكرة الجزائر، في الجبائية واإلدارة الضريبي التحصيل عدنان،  إدري2
 11 ، ص 2009-2010 ، 03

 أما 49 %ب الضريبة الوحيدة الجزافية ناتج من نسبة أكبر يوزع أنو 2015 لسنة المالية قانون من 5 مكرر 282 المادة نص من لنا  يتبين3
 .األخرى لممجاالت و الباقي 25 ,40 %نسبة فتأخذ لمبمدية بالنسبة

 .الجبائيةراءات اإلج قانون من 3 لممادة المعدلة 2015 لسنة المالية قانون من 42 المادة 4
 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 356 المادة 5
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غير  بالضريبة المكمفين عمى النظام ىذا يطبق :حساب عمى التسبيقات طريق عن التحصيل -و
الضريبة  ىذه تحصيل و يتم دج، 1500 يفوق بمبمغ السابقة السنة جدول في قيدوا المذين األجراء
 ذلك .جوان 20 إلى ماي 20  من- و مارس 20 إلى فيفري 20 من-  :التوالي عمى مرتين عمى
 154المادة ألحكام و استثناءا  ،1و المداخيل األرباح فييا حققت التي السنة تمي التي السنة من
 الشركات أداؤىا أرباح عمى الضريبة عمى يترتب المماثمة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من
 .مارس 20 إلى فيفري 20 من - :تسبيقات ( 03 ) ثالثة عمى

 2.نوفمبر 20 إلى أكتوبر 20  من- و جوان 20 إلى ماي 20  من-
 الجبائي لمدين الجبري التحصيل: الثاني  المطمب
إجراءات  عدة ليا القانون حدد الضرائب من مستحقاتيا عمى الحصول الدولة تضمن حتى

 إداري  سموك اإلجراءات ىذه يسبق ولكن الجبرية، الطرق وىي أال العادية األساليب و الطرق غير
الغير  مخاطبة إلى اإلدارة امتياز يصل أن  ، و يمكن3المعني إلى إنذار توجيو في يتمثل ىادئ
 ليا ما إلى تحصيل دائما ذلك وراء من و تيدف بإشعاره و ذلك المكمف مع دائنية عالقة لو الذي

ن لممحل التجاري، المؤقت الغمق إجراء إلى تمجا أن يمكنيا كما المكمف، مع من ديون  لم و ا 
 .بالمزاد البيع ثم الحجز إلى تمجأ كذلك دينيا من استيفاء تتمكن
 الجبري التحصيل تعريف: األول الفرع

كل  بفضمو فيدفعون الضريبية واجباتيم تأدية عمى المتياونين إجبار ىدفيا فعالة وسيمة ىو
إلى  المجوء يتم بالتالي المكمفين، لدى أمواليا كل بذلك الدولة فتسترجع مبالغ، من عمييم ما

الجبري  التحصيل ويشتمل لمتحصيل، الودية اإلجراءات نجاح عدم حالة في الجبرية اإلجراءات
من  وغيرىا والمعدات البضائع عمى الحجز إلى إضافة التجاري، لممحل المؤقت الغمق عمى

المحجوزات  ىذه عمى يقع الذي البيع إجراء األخير وفي العقارات ، أو المنقوالت سواء الممتمكات
 معظم تحصيل اإلدارة تضمن و بذلك الحجز مرحمة في لديو المدين وتسديد رضوخ عدم في حال

 4.الحقا سأفصميا التي من اإلجراءات العديد إلى ديونيا إضافة

                                                           
 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 355 المادة 1
 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون  من356/2 المادة 2
 134 ص السابق، المرجع العيد،  صالحي3
 29 ص السابق، المرجع محمد، داودي 4
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 المواعيد في لممصمحة وتوريدىا عنياقرار وباإل الضريبة بتحصيل المكّمفون يمتزم ىنا ومن
  .خدمة أداء أو السمعة بيع واقعة بتحقيق الضريبة استحقاق يتم بحيث عمييا، المنصوص

 الدولة يراداتإل مصدرا ىاما و أساسيا تعد ألنيا جبايةال لتحصيل المالية اإلدارة تسعى و
 و االقتصادية ىمحاجات  إشباعو المجتمع لتنمية الالزمة العامة النفقات لسد تحتاجيا التي

 بين ليوفق يأتي أنح نجد رائب الض قانون إلى وبالنظر والثقافية، والدفاعية والسياسية االجتماعية
زاما الت ينشئ ما ىذا و أخرى جية من راداألف ومصالح حقوق وحماية جية، من العامة المصمحة

  .الضريبة مبمغ بدفع الممول عاتق عمى
 إجراءات التحصيل الجبري: الفرع الثاني 

 قابض يرسل حيث الجبرية، اإلجراءات لكل سابق تحضيري قانوني سموك ىو : اإلنذار: أوال 
 ىذا في و يبين الضرائب، جدول في مسجل بالضريبة مكمف كل إلى إنذار الضرائب المختمفة

 ومن التحصيل في الشروع و تاريخ االستحقاق شروط وكذا أداؤىا المطموب حصة الضريبة األخير
 :شروطو نجد بين
 1.سمفا محررة الخزينة بحوالة إرفاقيا وجوب-
 2.مختوم ظرف في والرسوم بالضرائب المتعمقة اإلنذارات إرسال-

 اإلجراءات إلى تمجأ الضرائب أن إلدارة يمكن المكمف رد دون االجراءات ىذه إتمام و بعد
. بعد فيما سأذكرىا التنفيذية التي

 (المكمف مدين) الحائز الغير إشعار طريق استعمال إلى اإلدارة تمجأ : الحائز الغير إشعار: ثانيا
 إشعار ذلك و مثال القانونية آجالو وحمول مقداره تحديد بمجرد وذلك ، الجبائيدينيا تحصيل بيدف
ن الشيك  وذلك اإلجراء ليذا استعماليا بعد حقيا استيفاء من اإلدارة تتمكن لم و الحسابات، و ا 
 صالحية اإلجراء و ليذا الحجز، إجراء وىو أال الثاني الحل إلى تمجأ مباشرة أيام 8 أقصاىا لمدة
 ، و قد3لممكمف  المعنوي لمشخص بالنسبة سنوات وأربع الطبيعي، بالنسبة لشخص سنة في تتمثل
 4.شروطو أحد ذكر أو بتعريفو القيام دون ذلك لكن متعددة مواد في ىذا اإلجراء إلى اإلشارة تمت

                                                           
 .الجبائية اإلجراءات قانون من 144 المادة 1
 .المماثمة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 291  المادة2
 كمية العام، القانون فرع، القانون في الماجستير شيادة لنيل مذكرة الجزائري، القانون في المباشرة الضرائب منازعات الحكيم، عبد  عطوي3

 39 ، ص 2010وزو،  تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق،
 .الجبائية اإلجراءات قانون من 159 من المادة 2 المماثمة والفقرة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 401 المادة 4



 الجبائي لمتحصيل النظام القانوني: الفصل األول 

 

24 
 

 المشرع منح فقد الجبائية اإلجراءات  قانون2-146/1المادة  ألحكام طبقا : المؤقت الغمق :ثالثا
 من بالضريبة المكمف إلجبار كوسيمة التجاري لممحل المؤقت في الغمق الحق الضرائب إلدارة
 عن الصادر الغمق قرار بموجب الغمق يتم و العامة ، أموال الخزانة عمى حفاظا ديونو تسديد
 .بالمتابعة القائم قابض الضرائب من باقتراح لمضرائب الوالئي المدير

معا،  العون و القضائي المحضر بحضور يتم أن يجب المؤقت الغمق قرار تنفيذ أن العمم مع
 التي إقميميا المختصة اإلدارية المحكمة أمام القرار ضد الطعن في الحق بالضريبة لممكمف و

 1.قانونا استدعائيا و الجبائية اإلدارة سماع بعد إستعجالية النزاع بصفة في تفصل
  الحجز: رابعا

 الحجز توقيع تستطيع اإلدارة فإن الضريبة لدفع المحددة القانونية المواعيد انتيت  إذا:تعريفه -أ
 فرص تعدم انوأل لمتحصيل الطرق أىم الطريقة ىذه تعتبر و ، بالضريبة أموال المكمف عمى

 المكمف يمتزم إذ أخرى، جية أو آخر شخص بواسطة الضريبة أن تدفع بعد ، الضريبي التيرب
 2.أجر أو مقابل دون و المحددة في اآلجال الضرائب مصمحة إلى بتوريدىا

 :وىي لمحجز معروفة أنواع 3 ىناك :الحجوز أنواع -ب
يد القضاء،  تحت العقارية و المادية المنقولة المدين أموال بعض وضع ىو :التحفظي الحجز1-

فإن  لذلك3 بالحماية، أولى العامة الخزينة فأموال بالحاجز يضر تصرفا فييا التصرف من لمنعو
المكمف  أموال عمى التحفظي الحجز توقيع أن في الضريبية اإلدارة حق تقرر الضريبية التشريعات

. بالضياع ميددة العامة الخزينة أموال أن الضريبية لإلدارة تبين إذا
 (المكمف) المدين تكميف تاريخ من يوما (15 )عشر خمسة مدة مضت إذا :التنفيذي الحجز-2

و يقوم  التنفيذي السند من (الضرائب إدارة) الدائن يستفيد ديون، من عميو ما بتسديد يقم ولم بالوفاء
السندات  أو/و الشركات في األرباح حصص أو/و األسيم أو/و المنقوالت جميع عمى بالحجز
المحكمة  رئيس يصدره عريضة عمى أمر عمى بناءا الحجوز من النوع ىذا ويتم لممدين، المالية
أو  الدائن من طمب عمى بناءا وذلك عمييا الحجز المراد األموال اختصاصو بدائرة توجد الذي

                                                           
 ، الجزائر ،د ط التوزيع، و النشر و لمطباعة هومة دار الدولة، مجمس اجتيادات ضوء في الضريبي التحصيل منازعات كوسة، فضيل 1

 26 ، ص 2011
 44، ص 2009 بودواو ، 01 الجزائرية ،ط الشركة ،مكتبة المؤسسات جباية في محاضرات ، اوسرير ،منور حمو  محمد2
 بتاريخ الصادرة ، 21 ر عدد ج واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون يتضمن ، 2008 فيفري 25  مؤرخ09-08رقم القانون من 646 المادة 3

 2008 أفريل 23
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معموما  الضريبة دين يكون أن بشرط وىذا بالتنفيذ مقترن حجز فيو بالتالي ،1ممثمو القانوني
. قانونا المحدد الموعد في دفع قد المكمف يكون و أال لممكمف

الضريبية  التشريعات معظم في عمييا ويعتمد الحجز طرق من طريقة ىي :المنبع من الحجز3-
فييا  الضريبة أن وىي نقطة في تتميز أنيا إال األخرى، الطرق مثل مثميا الضرائب تحصيل ىدفيا
 لعدم و ضمانا العامة الخزينة لحقوق حماية وذلك دخمو، عمى المكمف حصول قبل تحصل

 أنيا كما الضريبي، التيرب إمكانية من تقمل كونيا طريقة أحسن وتعتبر ،2تعرضيا لمضياع 
. المباشرة عمى الضرائب فقط مطبقة أنيا يالحظ ما لكن ، الضرائب اتجاه المكمفين تخفف حساسية

 يحدث أن يمكن وال الضرائب ، إدارة بيد األخيرة الوسيمة و اإلجراء البيع يعتبر : البيع: خامسا 
 قانون من 145 المادة عميو نصت لممتابعة إجراء فيو بالتالي الحجز، بإجراء بعد المرور إال

 البيع، لعممية السابقة الوحيدة المرحمة فيي التنفيذية الحجوز مباشرة ويخص اإلجراءات الجبائية،
لقضائي،  ا المحضر طرف من التبميغ ويكون عميو لممحجوز األمر ليذا الرسمي بعد التبميغ وذلك

التجاري  لممحل المكونة المادية العناصر لكل أو إلحدى المنفرد بالبيع القيام يجوز فعند االقتضاء
 قانون االجراءات من 146 المادة في المذكور3 الترخيص عمى أوال الحصول يجب لكن المحجوز،
 تقوم سمطة أخرى أي أو الوالي طرف من البيع رخصة الضرائب لقابض يمنح حيث الجبائية،
 مدير الضرائب أو الكبرى بالمؤسسات المكمف المدير رأي أخذ بعد إال يكون ال ىذا لكن مقاميا
 الييئات يمكن ىذه من الترخيص ىذا عمى الحصول دون يوما 30 مرور حالة في أما بالوالية،
 الضرائب المباشر لقابض يرخص أن الحالة حسب الضرائب مدير أو الكبرى المؤسسات لمدير
 البيع المستعجل في مباشرة الشروع يمكن التمف سريعة السمع أو لممواد بالنسبة لكن البيع، بمتابعة
 .بالوالية الضرائب مدير أو الكبرى بالمؤسسات المكمف المدير من ترخيص عمى بناءا

 
 
 
 

                                                           
 .اإلدارية و المدنية االجراءات قانون من 687 المادة 1
 55  ص السابق، المرجع الغفور، عبد أحمد فايز حسام 2
 .الجبائية راءاتاإلج قانون من 151 المادة 3
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 خالصة الفصل األول
 حيث منا، الكثير يضنو مما أىم الجبائي التحصيل عممية أن نستخمص سبق ما خالل من

 دون و الدول جميع تعمل بالتالي الدولة، المختمفة يراداتلإل األول المركز األولى بالدرجة و تحتل
 والتي الودية بالطرق بداية ، الوسائل و الطرق بمختمف وتحصيميا فرضيا ضمان عمى استثناء
 مباشرة اإلدارة تتوجو االجراءات ىذه فشل حالة وفي الضريبة دين دفع آجال حمول بمجرد تحدث
 بكل بالحجز مرورا  الحائز الغير إشعار وبعدىا اإلنذار يتصدرىا التي و الجبرية الطرق إلى

 .البيع إلى يراأخ الوصول ثم أنواعو
 الواليات، كل في نجدىا حيث الضرائب بقباضة تسمى ىيئة إلى التحصيل ميمة أوكمت قد و
 جمع لعممية تعميميا ذلك عمى مثال وأحسن التحصيل معدل في الزيادة إلى دائما الدولة فتسعى
 .السبت أيام في حتى تعمل والتي األخيرة األيام فيارات السي قسيمة

 ما بدفع ممزم فيو معنويا أو طبيعيا شخصا كان سواء المكمف أن ىنا القول يمكن بالتالي
 أن يمكن التي وراء االجراءات من تعترضو أن يمكن التي لممشاكل تفاديا وذلك رائب ض من عميو

 العالقة ففي بالتالي عميو، المفروضة بالنسب و األوقات ليا أدائو عدم حال رائبالض إدارة تتخذىا
 من الثاني الطرف أما الضريبة، بدفع الممتزم المدين و المطالب ىو دائما المكمف يكون الضريبية

 .لتنفذ و تراقب تفحص و تطمب من فيي الضريبية اإلدارة وىي أال العالقة ىذه



 

 الفصل الثاني
الحماية القانونية و 
القضائية للتحصيل 

 الجبائي
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 تمهيد
 مف لمتأكد القانكف منحيا التي الضرائب لمصالح الفعالة األدكات إحدل الجبائية الرقابة تعكد

 كتحميؿ القرار اتخاذ عممية في البالغة ألىميتيا كذلؾ األخطاء، ك معاينة صدؽ التصريحات
 مكافحة إلى باإلضافة الضريبية، كالمخاطر االنحرافات مختمؼ لممكمفيف ككشؼ الجبائية الكضعية
 لمقكانيف المؤسسات امتثاؿ مدل إلى دؼتو حيث كالتيرب الضريبي، الغش حاالت مختمؼ

  .المالية كالبيانات الحسابات عمى كدراسة تأثيرىا المخاطر كتقييـ الجبائية، كاألنظمة
ك  ، الجبائية اإلدارة مف لك مكجيا إنذارا المكمؼ يتمقى عندما الجبائية المنازعات حيث تبدأ

 المكمؼ بيا يرضى أف فإما المطمكب أدائيا الحصص أك الحصة تبيف كثيقة عبارة عف ىك
 مؤسسة غير أك خاطئة أك مرىقة أنيا يدفع كأف بحجية سبب ألم يرفعيا فيسددىا أك بالضريبة

 القضاء إلى يمجأ أف قبؿ بالضريبة المكمؼ كعمى أرباحو ك نسبة لنشاطو ك حجمو بالنظرة قانكنا
ك  اإلدارة، مستكل عمى إجراءاتيا تتـ أكلية مرحمة يستنفذ أف اإلدارة الجبائية قرار ضد دعكل لرفع

 بيا تمر التي المراحؿ مف مرحمة كؿ عف تنشأ التي باختالؼ المنازعات اإلجراءات ىذه تختمؼ
. الجباية
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 .اإلدارية لمتحصيل الجبائي الرقابة :األول المبحث
 التصريحات لمراقبة الجبائية اإلدارة خالليا مف تسعى قانكنية أداة الجبائية الرقابة تعتبر

 إضافة التصريحات في الغش عمميات اكتشاؼ عمى كالعمؿ المكمفيف بالضريبة طرؼ مف المقدمة
 قانكنية مكاد ك نصكص تحدده كاضح إطار متعددة كضمف آليات كفؽ كىذا الضريبي، التيرب إلى

 .العممية ذهبو القياـ كيفية تكضح
 تحديد لممكمؼ في الحرية يمنح أم تصريحي، نظاـ ىك الجزائرم الضريبي النظاـ أف بما ك
 ك غير غير صحيحة بتصريحات الجبائية، الرقابة عمميات تصطدـ فقد الضريبة، فرض أسس

ك  إتباعيا مختمفة، يجب ك بأشكاؿ دكرية بصفة الرقابة بعمميات القياـ يكجب مما صادقة
 المراد التحقيؽ نكعية الشخص أك التدخؿ، كضركرة أىمية كحسب المناسب الكقت في استعماليا

 (طبيعي أك معنكم  ) معو
الجبائية   الرقابة ماهية : األول المطمب

القانكف  ليا ك حدد العمكمية، الخزينة مصمحة لضماف قانكنية أداة الجبائية الرقابة تعتبر
طرؼ  مف المرتكبة األخطاء ك تصحيح النقائص اكتشاؼ أجؿ مف كالتنظيمي التشريعي إطارىا

 .المكمفيف
  الجبائية الرقابة مفهوم : األول الفرع

الجبائية   الرقابة تعريف : أوال
 تحديد كؿ كاف إذا مما الضركرم التحقؽ مف أنو رأينا الجبائية الرقابة مفيـك عمى لمكقكؼ

ك  المرسكمة لمخطة كفقا يسير ىي شيء الرقابة" (فايكؿ ) عرؼ حيث عاـ بشكؿ الرقابة مفيـك
 أجؿ مف الخطأ أك الضعؼ تبياف نكاحي فيك مكضكعيا أما المقررة، ك القكاعد الصادرة التعميمات

 1"تكرارىا منع ك يميا تقك
 مصداقية التصريحات مف التحقؽ قصد الجبائية اإلدارة ابو تقـك التي العمميات مجمكع

 ك التيرب التممص إلى ترمي التي التدليسية العمميات اكتشاؼ لغرض المكمفيف طرؼ مف المكتبية
 2."ك تقكيميا دفع الضريبة مف

                                                           
 13 ، ص 1998  ،األردف، الثقافة دار مكتبة الحككمية، األجيزة عمى كالمالية اإلدارية الرقابة ، القبيالت سميماف  حمدم1
 48 ،ص 2011،الجزائر، مميمة ،عيف1 ط كالتكزيع، لمنشر المفيد دار كالتطبيؽ، النظرية بيف الجبائية الرقابة كردكدم،  سياـ2
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 ليا بالضريبة الخاضعيف المكمفيف كمستندات ك كثائؽ سجالت ك كؿ التصريحات فحص ىي
 التي صحة المعمكمات مف التأكد بقصد ك ذلؾ معنكية أك طبيعية أشخاص ك ذك كانكا سكاء

 1.الجبائية ممفاتيـ تحتكييا
 ىي الكسيمة أنيا عمى الجبائية الرقابة عرؼ : Colline Filipeفيميب  تعريف كولين-1

ك  الشركط الرئيسية مف شرطا ك تشكؿ لمضريبة، دفع في األفراد بيف المساكاة لضماف الضركرية
 2.المؤسسات بيف العدالة ك الشريفة المنافسة لتحقيؽ الفعالة

 بيا تقـك التي كالفحص التحقيؽ عمميات مختمؼ تشمؿ الجبائية الرقابة :الشامل التعريف-2
 :أىميا المعايير مجمكعة إلى بالنظر المكمفيف باختالؼ تختمؼ الجبائية ك اإلدارة
 خالؿ مف المستخرجة النقائص ، القانكنية الطبيعة األعماؿ، رقـ المطبؽ ، حجـ الجبائي النظاـ
 اإلدارة الجبائية بيا تقـك التي العمميات مجمكعة ىي الجبائية الرقابة الجبائي ، إذف الممؼ فحص
 ك المعمكمات بو مصرح ىك ما كمقارنة المكمفيف تصريحات كقانكنية مف مصداقية التحقؽ قصد

 .أخرل مصادر عمييا مف المحصؿ
 3:ىما اثنيف سببيف في تتمثؿ الجبائية لمرقابة الحقيقية األسباب أف نستخمص أف يمكف

 .الجبائية التصريحات متابعة -
 .الضريبي ك التيرب الغش لمكافحة كسيمة -

الجبائية  الرقابة أهداف :ثانيا
 تنفيذ في صالحيات مف القانكف ليا خكؿ بما الجبائية الرقابة تطبيؽ صالحية الجبائية لإلدارة

 لتحقيؽ ذلؾ ك عمييا الرقابة ممارسة إلى تحصيميا ك الضرائب فرض خالؿ مف الجبائي التشريع
: منيا نذكر عديدة أىداؼ

 مختمؼ كمسايرة مطابقة مدل مف التأكد في يتمثؿ: الجبائية  لمرقابة القانوني الهدف- 1
 تركز األخيرة ىذه سالمة عمى كحرصا لذا القكانيف ك األنظمة، مع لممكمفيف المالية التصرفات

 أك انحرافات أية عمى بالضريبة لمعاقبة المكمفيف ك المحاسبة المسؤكلية مبدأ عمى الجبائية الرقابة

                                                           
 المالية األزمة  ممتقى2009 الجزائر حالة األزمة أثار مف لمحد الجبائية الرقابة آليات لتفعيؿ مقترح إطار نحك بعنكاف مداخمة، بكعالـ لييد 1

 7 ، ص 20/10/2009الجزائر  ، سطيؼ جامعة كاالقتصادية
2
  Colline Filipe la vérificateur fiscale, Edition économique, paris, 1979, p25 

 الجبائية اإلجراءات قانكف مف 18  المادة3
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 1.الجبائية ـتومستحقا دفع مف لمتيرب انويمارسك مخالفات
 مف كذلؾ الجبائية، لإلدارة ىاما دكر الجبائية الرقابة تؤدم: الجبائية  لمرقابة اإلداري الهدف2-

 ك يمكف ك األداء الفعالية زيادة في بشكؿ كبير تساىـ كالتي تقدميا، التي المعمكمات خالؿ
 المعرفة في اإلدارة يساعد مما األخطاء ككشؼ االنحرافات تحديد- 2 :التالية النقاط في حديدىات

 .ذلؾ عف تنجـ التي المشاكؿ المناسبة لمكاجية القرارات كبالتالي اتخاذ ابوبأسبا كاإللماـ
 .التيرب كنسب اإلحصائيات بإعداد الجبائية الرقابة تساعد-
 .ليا حمكؿ إيجاد كمحاكلة الضريبي التممص عمى تساعد التي القانكنية الثغرات كشؼ إمكانية-
 :الجبائية  لمرقابة االجتماعي الهدف -3
السرقة كاإلىماؿ، أك تقصيره في أداء كتحمؿ : محاربة انحرافات الممكؿ بمختمؼ صكرىا مثؿ-

. تمعلمجكاجباتو اتجاه ا
تحقيؽ العدالة الجبائية بتيف المكمفيف بالضريبة، كىذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات ك المتمثؿ -

 3. في كقكؼ جميع المكمفيف عمى قدـ المساكاة أماـ الضريبة
دؼ الرقابة الجبائية إلى المحافظة تو حيث: الجبائية  لمرقابة االقتصادي و المالي الهدف -4

عمى األمكاؿ العامة مف التالعب كالسرقة، أم حمايتيا مف كؿ ضياع بأم شكؿ مف األشكاؿ،كىذا 
لضماف دخكؿ إيرادات أكبر لمخزينة العمكمية، ك بالتالي زيادة األمكاؿ المتاحة لإلنفاؽ العاـ مما 
يؤدم إلى زيادة مستكل الرفاىية االقتصادية لممجتمع، إذ أف األىداؼ االقتصادية لمرقابة الجبائية 

 . مكجكدة ضمف العالقة المركبة بيف االقتصاد كالجباية
 :ىي أساسية نقاط ثالثة خالؿ مف الجبائية الرقابة مظاىر إبراز يمكف

 :كاألتي كذلؾ اإلنساني، ك القانكني، االجتماعي المظير
 بيا لإلدارة المعترؼ السمطة تعتبر بحيث قانكني مفيـك ىي شيء كؿ قبؿ ىي الجبائية الرقابة-

 .فرض الضريبة أثناء المرتكبة األخطاء ك اإلغفاالت ، السيك ، النقائص لتصحيح الجبائية
 الفردية الحقكؽ مراعاة مع الضريبي التيرب لمجابية الرقابة زاميةإؿ دستكريا ليا يخكؿ فالدكلة

                                                           
 156، ص 2000عماف،األردف  لمنشر، الميسرة دار اإلسالـ، في المالي كالنظاـ العامة عزاـ، المالية أحمد زكريا الكادم، حسيف  محمكد1
 االقتصادية العمـك كمية التسيير، عمـك قسـ كنقكد، مالية فرع ماجستير، رسالة  ،2003-1999الجزائر  في الجبائية الرقابة فعالية نجاة، نكم 2

 36 ، ص 2004-2003الجزائر،  جامعة كعمـك التسيير، كالتجارية

 عمـك ك كالتجارية االقتصادية العمـك كمية التسيير، عمـك قسـ ماجستير، رسالة الجبائية، كالرقابة المحاسبية المعمكمات كردكدم،  سياـ3
 91 ،ص 2009-2008الجزائر، -بسكرة خيضر، جامعة محمد التسيير،
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 أساس عمى يقـك الجزائرم الضريبي النظاـ أف كبما ، ذاتو الدستكر يحمييا التي لألشخاص
 سكاء بضمانات مقيدة أيضا لكنيا ك ، إجبارية ك فعالة الرقابة تككف أف الضركرم فمف التصريح
 .( التحقيؽ لعممية الخاضع دليؿ ( عمييـ الممارسة األشخاص أك لمدكلة بالنسبة

 عدـ يستدعي الذم الضريبي التيرب قياس الصعب فمف ، مجتمع نتاج ىي الجبائية الرقابة-
 األشخاص عمى الضريبية اإلدارة ركزت ك قد ، الضريبي التجنب ك الغش مفيكمي بيف الخمط
  1.الضرائب دفع مف لمتممص القانكنية الغير الطرؽ يستخدمكف الذيف

 مف المبذكلة المجيكدات مف فبالرغـ ، إىمالو يجب ال إنسانيا بعدا الجبائية الرقابة ك تكتسي
 تقتصر الجبائية الرقابة أف ىك إليو اإلشارة يجب ما  ، فإف التيرب لمحاربة الجبائية اإلدارة قبؿ
 الذم التحقيؽ بسيكلة يتقبؿ ال الرقابة محؿ المكمؼ أف إلى إضافة ، المكمفيف مف ضئيؿ عدد عمى
 اإلدارة اتجاه يصيبيـ الذم اإلرباؾ ك القمؽ عمى تتركز المكمفيف تظممات فأغمب ، عميو يجرم

 ىذه اتجاه بالضعؼ إحساسيـ كذا ك،  حكليا تحـك التي الشبيات ك الشككؾ إلى إضافة الجبائية
 الجبائية، اإلدارة قبالة حقكقا يممؾ ألنو الضعؼ ك بالتعسؼ يشعر أف يجب ال فالمكمؼ ، اإلدارة
 نتائج إلى التكصؿ يتـ عندما أك االجراءات ك العمميات سير أثناء سكاء الرقابة مرحمة كؿ في كىذا

 . الجبائية الرقابة
الجبائية  الرقابة بعممية القيام أسباب :الفرع الثاني
 2:ىما الجزائر في الجبائية بالرقابة لمقياـ رئيسيف سببيف ىناؾ

 ىامة كسيمة الجبائية الرقابة تعد: الجبائية  التصريحات لمتابعة كوسيمة الجبائية الرقابة:أوال 
 ابو الضريبة كيصرح فرض أسس بنفسو يحدد مف ىك المكمؼ ألف التصريحي، النظاـ لمتابعة
 المكتتبة التصريحات ىذه صحة مف التأكد يتـ الجبائية الرقابة طريؽ كعف الجبائية، لإلدارة

 .الضريبية العدالة مبدأ بتجسيد أيضا تسمح كما كصحتيا، كضماف مصداقيتيا
 بعض يمجأ متعددة ألسباب نظرا: الضريبي  التهرب لمكافحة كوسيمة الجبائية الرقابة: ثانيا 

 كغير الشرعية الطرؽ كاألساليب بشتى الضريبي العبء تخفيض أك التيرب إلى بالضريبة المكمفيف
 اإلدارة الجبائية أكليات مف يعتبر التدليسية الممارسات ىذه مكافحة عمميات فإف لذلؾ الشرعية،

                                                           
1
 Francis QUEROL : "Le contrôle fiscal en France "; université Toulouse ; conférence ; avril ; 1989 ;p :01. 

 ،1 ط مزكار، مطبعة ، 2009 المالية قانكف تحديث الجزائرم الجبائي النظاـ في بالضريبة المكمفيف عمى الجبائية الرقابة مصطفى، عكادم 2
 11 ، ص 2009 ، الجزائر
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 عمى كمتعددة مختمفة تقنيات طريؽ عف كذلؾ تمارسيا، كاسعة كصالحيات سمطات تممؾ كالتي
 لمكافحة الضركرية األداة تعد التي الجبائية الرقابة بينيا مف كالتي المكمفيف مختمؼ أصناؼ

 .العمكمية الخزينة مصالح ضماف لتحقيؽ تشكؿ انوأل الضريبي التيرب
 الجبائية الرقابة أشكال : الثاني المطمب
مما  الرقابة تتطمب كالتي المكمفيف قبؿ مف الجبائية لمتصريحات اليائؿ الكـ لتزايد نظرا

 في حدكد إتباعيا مف البد أشكاال ذلؾ في كتأخذ كنشاطيا عمميا مخطط تنكيع اإلدارة مف يتطمب
 :الرقابة ىـ مف ثالثة أنكاعالجبائية  الرقابة  ، ك تأخذ1ليا المنظمة التشريعات في مقرر ماىك
 الخارجية ك الرقابة الفئكية ك الرقابة الداخمية الرقابة
 الداخمية الرقابة :األول الفرع

 التصفح لمختمؼ خالؿ مف الجبائية اإلدارة أعكاف طرؼ مف المكاتب داخؿ تتـ رقابة ك ىي
 بدكرىا الرقابة الداخمية كتأخذ الرقابة مف النكع بيذا تقـك التي الضرائب المفتشية دكر كىذا الكثائؽ
 . الكثائؽ عمى رقابة أك شكمية رقابة تككف أف فإما صكرتيف

 ليا التصاريح تخضع رقابية عممية أكؿ الشكمية الرقابة تعتبر : (السطحية  )الشكمية  الرقابة :أوال
 األخطاء تصحيح إلى دؼتو التي مختمؼ التدخالت تشمؿ كالتي المكمؼ طرؼ مف المقدمة
 التي ك المعمكمات تقديـ المعطيات كيفية مف التأكد أم لمتصريحات، المكمفيف تقديـ أثناء المرتكبة
 معمكمات كتمؾ مف تتضمنو ما بيف مقارنة أم إجراء دكف الشكمية الناحية مف التصريحات تحمميا
  :2في الشكمية الرقابة عممية أىداؼ تمخيص كيمكف الجبائية، اإلدارة عمييا تتكفر التي

 .بالضريبة المكمؼ كعنكاف ىكية مف التأكد-
 .التصريحات عمى مادية أخطاء كجكد عدـ مف التأكد-
 .التصريحات خالؿ مف اكتشافيا يتـ التي الميمة المعمكمات حصر محاكلة-

 3: يمي  ما كفؽ ذلؾ ك يتـ
 بطاقة السجؿ التجارم، التالية، الكثائؽ مف نسخة عمى جبائي ممؼ كؿ يحتكم أف يجب :المكمف

                                                           
 ،جامعة العمـك االقتصادية قسـ االقتصادية، العمـك في ماجستير رسالة الضريبي، كالغش التيرب لمحاربة كأداة الجبائية الرقابة عيسى،  بمخكخ1

 57 ، ص 2004-2003،  باتنة
 لكالية الجبائية لمرقابة الفرعية المديرية حالة دراسة :األداء مؤشرات ظؿ في الجبائية الرقابة فعالية تقييـ بكعالـ، كليي عائشة، عثماف  بف2

 148 ، ص 2017الجزائر -المسيمة بكضياؼ، محمد ،جامعة 17 العدد التسيير، كعمـك االقتصادية العمـك  مجمة2011/2015لمفترة  المسيمة
3
 J.P. Casimir, les signes extérieurs de revenu, librairie de l’université, pari, 1979, p157. 
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 كؿ إلى باإلضافة البطاقة اإلحصائية، بالكجكد، التصريح شيادة اإلقامة، شيادة اليكية، إثبات
  .بالضريبة المكمؼ مراسالت
 الخاصة بمجمكع كالثالثية الشيرية التصريحات الجبائي، التعريؼ بطاقة تكفر يجب :النشاط

 .سنة لكؿ األعماؿ أرقاـ ك ممخصات الضرائب ،
 كما يتـ المحددة، آجاليا في ك الثالثية الشيرية التصريحات إيداع مف التأكد :المادية األخطاء
 في العمميات أخطاء كجكد كبدكف التصريحات في مدكنة الحسابية العمميات أف مف أيضا التأكد

 بياف كؿ الصحيحة ك أف الخانة في متكاجدة إلييا المشار البيانات أف عمى فضال الحسابية،
 1.بيا المتعمقة الخانة يخص
 لتصريحات السطحي بالفحص تيتـ التي الشكمية الرقابة غرار عمى:الوثائق  عمى الرقابة: ثانيا

 المكتبية الجبائية لمتصريحات شامؿ نقدم فحص بإجراء تيتـ الكثائؽ الرقابة عمى فإف ، المكمفيف
 لممكمؼ الجبائي الممؼ في المتكفرة الكثائؽ ك المعمكمات مختمؼ مع المكمفيف ك مقارنتيا قبؿ مف

 مف عمييا الحصكؿ يتـ التي المعمكمات مجمؿ مع مقارنتيا كذا ك ، الجبائية بحكزة اإلدارة الذم
الضماف  ، الجمارؾ ، المكردكف ، البنكؾ ( المكمؼ مع مباشرة تتعامؿ التي المصادر المختمفة

المكمؼ،  بيف ك بينيا أبرمت التي الصفقات ك بالمعامالت المتعمقة ك ) الخ.... االجتماعي
 مدل دراسة ، ك التصريح في المتضمنة النقاط لكؿ تاـ تدقيؽ ك بتحميؿ يقـك الجبائي فالمراقب

 اكتشاؼ السابقة بيدؼ السنكات مع مقارنة التصريح سنة في المقدمة األرقاـ تجانس ك ترابط
 بعض يطمب أف فبإمكانو لممحقؽ بالنسبة الغامضة النقاط بعض بقاء حالة كفي المرتكبة األخطاء

 .المكمؼ مف التصريحات أك المعمكمات
 ك غير أنيا انتقائية في أساسا تتمثؿ نقاط بعدة الشكمية الرقابة عف الكثائؽ عمى الرقابة تتميز

 األخيرة ىذه أف انتقائية كما كغير منتظمة بطريقة تتـ التي الشكمية الرقابة عكس عمى منتظمة
 فتقـك الكثائؽ عمى أما الرقابة التصريح، يتضمنيا التي لممعمكمات السطحية القراءة عمى تعتمد
 .لمتصريحات كالشامؿ النقدم الفحص عمى
 يمكنو لممحقؽ الجبائي القانكف قبؿ مف المختمفة ك االمتيازات المياـ بمكجب :المعمومات طمب1-
ك  المقدمة التصريحات احتكتيا التي النقاط حكؿ المعمكمات ببعض إمداده مف المكمؼ يطمب أف

                                                           
1
 Ministère des finances, direction générale des Impôts (DGI), Direction de recherche et  vérification, Guide 

du contrôle sur pièce, p03. 
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 بؿ عقكبات عمييا يطبؽ ال المكمؼ رد عدـ حالة ك في الكتابية أك الشفكية الصيغة يتخذ الطمب قد
 .آخر كتابي طمب يرسؿ لو

 لما أك الشفكم الطمب عمى بالضريبة المكمؼ رفض حالة في :والتوضيحات التبريرات طمب2-
 تكضيحيا المطمكب النقاط بعض عمى اإلجابة رفض عف عبارة تـ تقديمو الذم الجكاب يككف
 يراىا التي النقاط عمى األخير ىذا يحتكم أف كيجب كتابيا طمبا أف يعد المحقؽ عمى يتعيف

 الشركحات بتقديـ مطالب المكمؼ ألف كالتكضيحات التبريرات لمحصكؿ عمى ضركرية المحقؽ
 في ىك كما التصريحات في مكجكد ىك ما بيف المكتشؼ التناسؽ حالة عدـ في الضريبية لإلدارة
 ىك ما أف عمى الكافي الدليؿ تقديـ يجب كما عمييا، تحصمت معمكمات الضريبية مف اإلدارة حكزة

 بالضريبة المكمؼ طرؼ مف كالتبريرات التكضيحات كطمب .كدقيقة أرقاـ صحيحة مف بو مصرح
  1.عمييا الرد لتقديـ يكما 30 يتعدل مدة أف يجب ال

الخارجية ك  الرقابة إلى يمجأ كىنا لممحقؽ بالنسبة كافية غير اإلجراءات ىذه تككف ك قد
المكمفيف  اكتشاؼ األكلى، بالدرجة ىك الكثائؽ عمى الرقابة مف اليدؼ أف نستخمصيا كنتيجة

 :األمناء غير بالضريبة
 . التصريحات في المرتكبة األخطاء تصحيح-
 الممفات مكضكع اختيار) المكمفيف مقر في معمقة رقابة إلى لمجكء لممراقب تسمح تمييد عممية-

. (المعمقة الرقابة
 الخارجية  الرقابة :الفرع الثاني
الخارجية أك كما يسمييا جانب مف الفقو بالرقابة المعمقة ، ك ىي التي ترمي  الرقابة تعتبر
 اإلدارة الجبائية ألعكاف المباشرة التدخالت في األخيرة ىذه كتتمثؿ الكثائؽ، عمى لمرقابة باستمرار
 كبصفة بدقة الممفات كدراسة الضريبي التيرب اكتشاؼ غرضيا ،2المكمفيف أنشطة تكاجد بأماكف

 لمدفاتر الميداني الفحص خالؿ مف كذلؾ لممكمفيف، الخارجية العناصر مع معمقة كمقارنتيا
 3:في تتمثؿ كالتي المعمقة الرقابة مف أنكاع ثالث التبريرات الالزمة ك نميز مع المحاسبية كالكثائؽ

                                                           
 10 ، ص 31/12/2008 بتاریخ 74 عدد ج ر ، 2009 المالية قانكف مف 36 المادة بمكجب معدلة ،ؽ ا ج مف 19 المادة 1
 22 ، ص 2011،الجزائر ،1 ط ىكمة، دار الجبائية، ك المحاسبية الرقابة إجراءات منصكر، عمارة بف 2
 ميالؼ  ، مجمة2014-2010الفترة  خالؿ الضريبي التحصيؿ عممية في الجبائية الرقابة دكر الرؤكؼ، عبد جريك أبك سفياف، خمكفي 3

 203 ص ، 2019 جكاف الجزائر، – ميمة ، 1 العدد ،5 لدلمجا لمبحكث كالدراسات،
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 خالؿ مف كيتـ الجبائية، الرقابة كسائؿ أحد المحاسبي التحقيؽ  يعد: المحاسبي التحقيق :أوال
 مف التأكد بغية لمتحقيؽ الخاضع بالمكمؼ الخاصة المحاسبية ك الدفاتر الكثائؽ مختمؼ فحص
 " : بأنو (Daniel RICHER)الدكتكر  عرفو ك قد ، المقدمة مصداقية التصريحات ك صحة
 نشاط فحص أك ما مؤسسة لمحاسبة المكاف عيف في الفحص غرض التي ليا العمميات مجمكع
ك دقة   سالمة مدل مراقبة بيدؼ المادية المعطيات بعض مع مقارنة النتائج ك ، معيف

 1.الالزمة  التعديالت لكضع الضركرية اإلجراءات إلى المجكء ، كيمكف المكتبية التصريحات
 المحاسبية التي الكثائؽ ك الدفاتر بمسؾ الممزميف ىـ المحاسبي الفحص يعنييـ الذيف أف ك يتبيف

 ىذه ، فبغياب معنكييف أك طبيعييف أشخاصا كانكا سكاء الجبائي ك التجارم القانكف عمييا أكد
  مف12 إلى 09مف  المكاد في جاء ما ىك ك معنى الجبائي لمتحقيؽ يككف ال الممفات ك الكثائؽ
 : الضرائب التالية عمى المحاسبي التحقيؽ كيطبؽ ، التجارم القانكف

 ك ك التجارية الصناعية األرباح عمى التجارية، غير األرباح عمى الشركات، أرباح عمى الضرائب
 عمى القيمة الفحص بتحديد ىذا يقـك ك الميني، النشاط عمى كالرسـ األعماؿ رقـ عمى الرسـ كذا

 2.في التحقيؽ البدء قبؿ لمنشاط األخيرة سنكات األربعة أساس
 تـ الضريبية الرقابة جياز تقكية إطار في حيث: المحاسبة  في المصوب التحقيق: ثانيا 

 قانكف ضمف كذلؾ المصكب في التحقيؽ كالمتمثؿ فعالية، أكثر الرقابة مف جديد شكؿ استحداث
 مصكب بإجراء تحقيؽ الضريبية اإلدارة ألعكاف يسمح الرقابة مف الشكؿ ىذا ، 2010 لسنة المالية

 متقادـ، منيا جزء أك كاممة لفترة الضرائب مف أنكاع عدة أك لنكع بالضريبة المكمفيف محاسبة في
 المصكب التحقيؽ عامة كبصفة ضريبية، سنة عف تقؿ محاسبية معطيات أك عمميات مكعةلمجأك 
 ىك المحاسبي، التحقيؽ مف بعدا كأقؿ سريعا شمكال، أقؿ رقابي مصكب، إجراء ىك المحاسبة في

 عف تقؿ أف يمكف محددة كلمدة كالرسـك مف الضرائب لفئة الثبكتية الكثائؽ لفحص مدخؿ كذلؾ
 3 .الجبائية قانكف اإلجراءات مف مكرر 20 المادة بو جاءت ما كىذا المحاسبية السنة
 في المعمؽ بالتحقيؽ يقصد : (VASFE)الجبائية  الوضعية مجمل في المعمق التحقيق: ثالثا 
 الدخؿ بيف فارؽ عف كؿ الكشؼ تستيدؼ التي العمميات مجمكعة الجبائية الكضعية مجمؿ

                                                           
1
 Danil RICHER : " Les procédures fiscales " ; éditions PUF ; France ; 1990 : p : 25 . 

 الجبائية اإلجراءات قانكف مف 01 ، الفقرة 20 المادة 2
 خالؿ المسيمة لكالية الضرائب مديرية حالة دراسة :الضريبي التيرب مكافحة في الضريبية الرقابة فعالية يحي، سعيدم الجياللي، بمكاضح 3

 37 ، ص 2014الجزائر -المسيمة ، 12 العدد التسيير، كعمـك االقتصادية العمـك مجمة،  2012-2007الفترة 



 الحماية القانونية و القضائية لمتحصيل الجبائي: الفصل الثاني 

 

37 
 

 الدخؿ مف تصريحات التأكد عامة بصفة أم بو، المصرح كالدخؿ بالضريبة لممكمؼ التحقيقي
 بمقابؿ عف التنازؿ عف الناتجة القيمة فكائض الجزائر خارج المحققة العقارية المداخيؿ) اإلجمالي
 1. (الخ... المبنية ك غير المبنية العقارات
 اإلدارة ألعكاف يمكف أنو (الجبائية اإلجراءات قانكف مف 2 المادة مف 1 الفقرة) في جاء كما
 الطبيعييف لألشخاص الشاممة الجبائية الكضعية في المعمؽ التحقيؽ يشرعكا في أف الجبائية
 عندما ال، أـ الجزائر في جبائي مكطف تكفر لدييـ سكءا اإلجمالي الدخؿ عمى لمضريبة بالنسبة
 مف المحققكف يتأكد األعكاف التحقيؽ ىذا ك في الضريبة، ذهبو متعمقة التزامات لدييـ تككف

 ك العناصر المالية الحالة أك ك الذمة جية، مف بيا المصرح المداخيؿ بيف الحاصؿ االنسجاـ
. أخرل جية مف الجبائي المقر أعضاء معيشة المككنة لنمط
الفئوية  الرقابة :الفرع الثالث
 تتعمؽ كىي الضرائب ك مراكز لمكالية الجبائية لمرقابة الفرعية المديرية مستكل عمى ك تتـ

 فيما المبنية كغير المبنية بالعقارات تتعمؽ التي بالمعامالت المكمفيف الخاصة تصريحات بمراقبة
 2.الفئكية الرقابة مف نكعيف تمييز اإليجار، كيمكف كعمميات الممكية كنقؿ كالمبادلة البيع يخص
أك  األثماف مراقبة إلى دؼتو التي العمميات مجمكع ك تعني : العقارية التقويمات رقابة: أوال 

 .العقارية الممكيات كقسمة نقؿ كمبادلة عمميات بخصكص األطراؼ مف المقدمة التقديرات
 مكافحة في المستعممة اآلليات أىـ تشكؿ ابو المصرح العقارية التقكيمات أسعار مراقبة إف
 أم السكقية، العقارية القيمة عمى األسعار ىذه مراقبة كتعتمد الميداف، في ىذا الضريبي التيرب
 مع السكؽ في العقار بو يباع أك يشترل أف مف الممكف الذم الثمف كىك السكؽ في العقار قيمة
 المتكاجد االقتصادم ككذا المحيط لمعقار القانكنية كالعكامؿ المادية العناصر االعتبار بعيف األخذ
 .فيو

 مف المتأنية العقارية المداخيؿ تخضع حيث: العقارات  إيجار عمى الضريبية الرقابة: ثانيا 
 اإلجمالي الدخؿ لمضريبة عمى الميني، أك المدني االستعماؿ ذات بالعقارات الخاص اإليجار
 العمميات مجمكع العقارية لممداخيؿ الضريبية بالمراقبة كيقصد الضريبة، مف محرر ثابت بمعدؿ
 عمى لمضريبة الخاضعيف المكمفيف طرؼ مف المكتتبة الضريبية التصريحات مراقبة إلى دؼتوالتي 

                                                           
 19، ص 2017لمرقابة، الجزائر  الخاضعيف بالضريبة المكمفيف ميثاؽ لمضرائب، العامة المديرية المالية، كزارة 1
 38 مرجع سابؽ ، ص يحي، سعيدم الجياللي، بمكاضح 2
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 كغير المادية المعطيات فييا بما المعطيات بعض مع تطابقيا مدل كالتأكد مف العقارية، المداخيؿ
 .مصداقيتيا معرفة يتسنى حتى المادية
ك  الجمارؾ الضرائب مصالح بيف تنسيؽ لجنة ىي: المختمطة  الفرق طريق عن الرقابة : ثالثا 
 الذم ، 1997 جكيمية 27  المؤرخ في290-97رقـ  التنفيذم المرسـك بمكجب تأسست التجارة
 .التجارة كتنظيميا ككزارة المالية كزارة مصالح بيف لمرقابة المختمطة كالفرؽ التنسيؽ تأسيس يتضمف
 راجع كىذا المختمطة، لمفرؽ التسيير الييكؿ عمى تعديالت عدة أدخمت 1999 سنة في
 الفرؽ، تجرييا التي التصحيحات بسبب المنازعات حجـ الرتفاع كذلؾ كاف يشيدىا، التي لمنقائص

 مراقبة أجؿ مف المكمفيف لدل بالتدخؿ 1999 جكاف 21 المؤرخ في 293 رقـ المنشكر جاء لذلؾ
مصالح الكعاء  مف التسكيات تبقى في حيف كالتجارية كالجمركية الضريبية التشريعات احتراـ مدل

 1.الجبائي
منازعات التحصيل الجبائي : المبحث الثاني

لمنازعات  بالنسبة الحاؿ ىك كما الضريبة بحساب الجبائي التحصيؿ منازعات تتعمؽ ال
بمنازعات  عمييا يطمؽ ليذا حقكقيا اقتطاع في اإلدارة اتبعتيا التي الكيفية تخص بؿ الكعاء،

 .اإلجراءات 
إما  خالفت قد اإلدارة باف يقر كلكنو الضريبة، فرض بأساس المكمؼ يقبؿ المرحمة ىذه فيك 
 القضاء، ك يككف إلى المجكء قبؿ أماميا تظممو بتقديـ ممـز فيك ىذا ك التحصيؿ، كيفية أك اآلجاؿ
 المكضكع، حيث في االختالؼ ك لكف  ،2الشكاية تقديـ في اإلجراءات المتبعة بنفس ىنا التظمـ
  .3إجراءات المتابعة عمى االعتراض ىك الضريبي التحصيؿ منازعة في التظمـ مف اليدؼ

 (الشكاية  )المسبق  اإلداري التظمم :األول المطمب
 مف األكلى المرحمة الكالية مستكل عمى الضرائب مدير نائب إلى المقدمة الشككل تشكؿ
لزامية، إجبارية مرحمة ىي الصحيح كبالمعنى التنازعية، اإلجراءات سبؽ  المشرع اشترط كلقد كا 

                                                           
 ديسمبر الجزائر،-البكيرة ،1 العدد ،3 لدلمجا اقتصادية، أكراؽ مجمة تفعيميا، كسبؿ الجزائر في الجبائية الرقابة حداد، فييمة قاسيمي، آسيا 1

 160 ، ص 2019
 التظمـ كمف ، الجكىريةاإلجراءات بيف مف المسبؽ اإلدارم التظمـ شرط يعد حيث ،ؽ ض ر ـ في الجبائي المشرع أستخدمو الشكاية مصطمح 2

 .المماثمة  الرسـكك المباشرة الضرائب فقانك مف 337 ك 334 لممادتيف، طبقا ذا قك ،ـالعا
 24 ، ص 2008-2005، 16الدفعة لمقضاء، العميا المدرسة شيادة لنيؿ مذكرة الجبائي، التشريع في الجبائية ،المنازعات مقراني فتيحة 3
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 الضريبة الستصدار ربط محؿ لو التابع الكالية، مستكل عمى الضرائب مدير نائب إلى طمب تقديـ
 اإلدارية بالمجمس الغرفة أماـ الدعكل لرفع أساسا ليككف النزاع بشأف ضمني أك صريح قرار

القضائي 
 .الوعاء نزاع في الشكوى :األول الفرع

 .ك دفكعو لطمباتو الشاكي عرض عمكما الجبائية المنازعات في الشككل محتكل يتضمف
: التحصيؿ، ك ىي  نزاع في عنيا الكعاء نزاع في الطمبات تختمؼ :لمطمبات بالنسبة : أوال
 خطأ بصفة لظيكر مكجزة األسباب عرض ىذا ك يمكف البسيط، المادم الخطأ تصحيح طمب-1

 1.جمية
طمب تصحيح األخطاء المرتكبة في الكعاء أك في حساب الضريبة أك تصحيح الخطأ  -2

 2.المرتكب في مكاف فرض الضريبة
طمب تصحيح األخطاء المرتكبة عند االقتطاع مف المصدر أك عند تسديد الضريبة تمقائيا مثؿ - 3

 3.الدفع الجزائي عمى الركاتب كاألجكر
طمب اإلعفاء أك تخفيض مف الضريبة المفركضة عميو أك مختمؼ الغرامات ك العقكبات مف -4

دكف طمب إرجاء الضريبة المسددة خطأ، أك إلغاء الضريبة المفركضة لعيب في اإلجراء مثؿ ذلؾ 
 .قياـ إدارة الضرائب بفرض الضريبة تمقائيا بالرغـ مف تقديـ المكمؼ بالتصريح الالـز

. طمب استرجاع المبالغ المدفكعة دكف كجو حؽ بسبب خطأ مف اإلدارة أك المكمؼ -5
طمب االستفادة مف حؽ ناتج عف نص تشريعي أك تنظيمي مثؿ حاالت التخفيض المقررة  -6

 .قانكنا أك االستفادة مف االمتيازات الجبائية
ىي مختمؼ الحجج كالمبررات الكاقعية ك القانكنية التي تدعـ : بالنسبة لعرض الدفوع: ثانيا

الشككل مع الحرص عمى تقديـ أدلة اإلثبات في حالة كقكع عبء اإلثبات عمى المكمؼ الذم يجب 
 4.عميو إذا أراد المعارضة في الضريبة

                                                           
 17 ، ص 2008 الجزائر كالتكزيع، لمنشر العمـك دار الجزائر، في الضريبية المنازعات إجراءات  ،حةفرم حسيف 1
 2019 سنة ج،.ج.إ.ؽ  مف70المادة  2
 إلياـ خرشي، المنازعات الضريبية في المكاد اإلدارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، كمية الحقكؽ، جامعة فرحات عباس 3

 27، ص2004سطيؼ، قسـ القانكف العاـ، سنة 
 بف كسؼ م بف جامعة العمكمية، كالمؤسسات الدكلة تخصص الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة الضريبة، لممنازعة القانكني النظاـ دريف،  زاقي4

 24 ، ص 2016/2017   الجزائر،خدة
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فيجب أف تحتكم الشككل عمى عرض مكجز لألسباب التي جعمت المكمؼ ال يقبؿ 
بالضريبة، ك يعترض عمى تسديدىا كأف يدفع أف الضريبة جاءت مرىقة كمبالغ فييا، أك أف 

 أف يكضح لممكمؼ كالبد التجارم، أك الميني كنشاطو المكمؼ ك كضعية يتناسب ال خاطئ حسابيا
. فيو شركعو ك تاريخ التجارم أك الميني نشاطو طبيعة
الشكوى  تقديم شروط :الثاني الفرع

كبيانات  معمكمات عمى تحتكم كأف معيف، شكؿ في الشكاية تقديـ الجبائي المشرع أكجب
ك  شركط شكمية تكفير الشكاية لقبكؿ اشترط كقد كدراستيا، عمييا اإلطالع مف اإلدارة لنتمكف معينة
 .مكضكعية أخرل

 ك 75 ك 73المكاد  نصكص مف يستشؼ: الضريبي  الوعاء نزاع لمشكوى الشكمية الشروط :أوال
 مف بجممة الضريبية أحاط الشككل الجزائرم المشرع  مف قانكف االجراءات الجبائية أف172/3

 :إجماال نذكرىا القبكؿ طائمة عدـ تحت الشكاية تقع تتكفر لـ إذا الشكمية، الشركط
. كرؽ عادم ك عمى مكتكبة عادية رسالة شكؿ عمى المكمؼ طرؼ مف الشككل تقديـ-
 جماعة، الضريبة تشمؿ كانت إذا إال فقط، كاحد بمكمؼ متعمقة أم فردية الشككل تككف أف-

 جماعية، عمييـ ضريبة الذيف تفرض األشخاص شركات أعضاء أك القسمة إمكانية عدـ كحالة
. الشركة شركاء في بصفتيـ جماعية شككل تقديـ يمكنيـ فيؤالء

 متعمقة إذا كانت أما فقط، كاحدة بمدية حدكد في الكاقعة بالضريبة تتعمؽ الشككل تككف أف-
 1.البداية في المذككرة في البمدية الثابتة لالقتطاعات بالنسبة إال تقبؿ ال فإنيا بمديات بمجمكعة

 محررة ككالة قانكنية يستظير أف الغير، لحساب شككل يساند أك يقدـ شخص كؿ عمى يجب-
 يتعيف كما التسجيؿ، الطابع ك إلجراءات لحؽ خاضعة كغير الجبائية اإلدارة تسمميا مطبكعة عمى

 .المؤىمة قانكنا البمدية المصالح لدل تكقيعو عمى التصديؽ
 عمى المحاميف كال نقابة في قانكنا المسجميف المحاميف عمى الككالة تقديـ يشترط ال أنو، غير

 المذككرة الضرائب شخصيا، بتسديد اعذر قد المكقع كاف إذا كذلؾ كاألمر المعنية، المؤسسة أجراء
 .الشككل في

 العمؿ تنفيذ قبؿ كمسجؿ مدمكغ كرؽ الككالة عمى تحرر أف البطالف، طائمة تحت كيجب 
. بمكجبيا المخكؿ

                                                           
  19 ، مرجع سابؽ ، ص حةفرم  حسيف1
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 مع إدارة خاللو مف يتعامؿ الجزائر في لو مكطنا الخارج في المقيـ المشتكي يختار أف-
 1.الضرائب

 .باليد  صاحبيا تكقيع-
ك  شككاه تفصيؿ المكمؼ عمى يجب: الضريبي  الوعاء نزاع لمشكوى الموضوعية الشروط : ثانيا
ك  بمبرراتيا االعتراضات بيا ك طبيعة يتقدـ التي الدفكع ك لمحتكاىا المفصؿ بالعرض ذلؾ

 المصمحة قبؿ مف المرتكبة كاألخطاء المادية الكعاء تقييـ سكء إثبات عبء يقع ك بالتالي حجميا،
 2:ك ىي كاآلتي .الشاكي عاتؽ عمى الضريبية

 .عمييا المتنازع المالية ك القيمة الضريبة ذكر الشكاية تتضمف أف يجب-
 ال التي كفي الحالة اإلنذار، استظيار تعذر إف لمضريبة التسجيمي الجدكؿ في المادة رقـ بياف-

 .الدفع أك مبمغ االقتطاع تثبت بكثيقة الشككل ترفؽ جدكؿ، كضع الضريبة تستكجب
 عمى أنو ينصب نجد الشكاية محتكل إلى ك بالنظر كالطمبات، كاألسباب لمدفكع مفصؿ عرض-

 أك الضريبة كعاء تقدير المرتكبة في األخطاء استدراؾ عمى إما الحصكؿ كىي الطمبات، مف جممة
 3.تنظيمي أك حكـ تشريعي عف ناتج حؽ مف االستفادة ك إما حسابيا، في

 معينة ك أف مدة خالؿ كذلؾ الشككل، تقبؿ لكي إلزامية مدة المشرع أكجب :الميعاد شرط :ثالثا
 رفض ك حدد محؿ كانت ك إال الضرائب مدير طرؼ مف قبكليا يتـ حتى المحددة الشركط تستكفى
: بما يمي ج،.ج.إ.ؽ مف 72 المادة في اآلجاؿ ىذه الجزائرم المشرع

 تمي التي الثانية السنة مف ديسمبر 31 غاية إلى الشككل تقبؿ عامة كقاعدة :العامة اآلجال-1
أدرج  الذم فالجدكؿ ، الشككل مكضكع ىي التي األحداث حصكؿ أك لمتحصيؿ إدراج الجدكؿ سنة

 31غاية إلى الشككل لرفع المحدد األجؿ ىذا يسرم 2000 سنة فيفرم :شير في مثال لمتحصيؿ
 تحت 15/06/1985 :بتاريخ الصادر قرارىا في العميا المحكمة بو قضت ما كىذا ،12/2001/

 في ثابت ىك لما كفقا الضرائب بتممساف مدير نائب ضد (ع-خ) قضية بخصكص 42780 :رقـ
 الذم استممو التبميغ  بعد26/01/1982بتاريخ  الضريبي دينو سدد بالضريبة المديف الحاؿ ، فاف

 بعد  أم23/08/1983بتاريخ  إال يقدـ لـ التخفيض طمب أف حيف  في28/12/1981بتاريخ 
                                                           

  الصادرة79العدد  ر،.ج كالمتمـ، المعدؿ الجبائية االجراءات قانكف  المتضمف22/12/2001في   المؤرخ02-01 مف القانكف 75 المادة 1
 23/12/2001في 

  ، السالؼ الذكر02-01 مف القانكف 73المادة  2
  ، السالؼ الذكر02-01 مف القانكف 73 المادة 3
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 صادقت كعميو  ،31/01/1983أساسا بػ  ك المحدد قانكنا عميو المنصكص األجؿ انقضاء
 1.اآلجاؿ بعد لكركدىا  الدعكل قبكؿ بعدـ صرح عندما المجمس قرار عمى العميا المحكمة

 :االستثنائية اآلجال-2
قانكف  مف 72 :المادة مف الثالثة الفقرة حسب :الضريبة فرض في االزدكاج أك الخطأ حالة-

فييا  تأكد التي السنة تمي التي السنة مف ينتيي الحالة ىذه في األجؿ فاف الجبائية، اإلجراءات
 .الضريبة فرض في االزدكاج أك خطأ كجكد مف بالضريبة المكمؼ

 جديد لمممؼ ظيكر بسبب أك اإلدارة بسبب ىنا الخطأ ك يككف :اإلنذارات تكجيو في الخطأ حالة-
 المكمؼ اإلنذار فييا تمقى التي السنة تمي التي السنة مف ديسمبر 31 في ينتيي األجؿ فاف

  .الجديد
 نقطة انطالؽ تككف الحالة ىذه في :النزاع محؿ لمضريبة المصدر مف باقتطاع األمر تعمؽ إذا-

 االقتطاع، تـ فييا التي السنة تمي التي السنة مف ديسمبر 31 غاية إلى االقتطاع تاريخ ىك اآلجاؿ
 الكاجبة تبميغ لمضريبة ذلؾ يسبؽ لـ لك النزاع محؿ الضريبة فييا دفعت التي الحالة في أما

 2.سنة الدفع تمي التي السنة مف ديسمبر 31 غاية إلى تقبؿ الشككل فاف التسديد،
  الشكوى في الفصل و التحقيق: الفرع الثالث

 الضريبة بدفع المكمؼ شكاية لمكالية الضرائب مديرية تتسمـ عندما: التحقيق في الشكوى : أوال 
 الغرض ليذا مخصص سجؿ في الشكاية ك تسجؿ ذلؾ، يطمبكف الذيف لممكمفيف كصؿ بتسميـ تقـك
 مراقب أك لمفتش تحاؿ الشكاية  ثـ )ذلؾ كجد إف( الدفع تأجيؿ بطمب الضرائب قابض إخبار ك

 في الشكاكم النظر يتـ":الجبائية االجراءات قانكف مف 76 المادة عميو تنص كما المباشرة الضرائب
 الشعبي المجمس رئيس إلى الشككل ممخص يرفع ."الضرائب بتأسيس قاـ الذم المفتش قبؿ مف

 يقـك يكما، 15 عشر خمسة أجؿ في الرأم ىذا يصمو لـ إذا حالة في ك إلبداء الرأم، البمدم
 بأف 3الضرائب مفتش رأل إذا ك فييا، بالتحقيؽ أجؿ القياـ مف ذلؾ ك اقتراحاتو، بتحرير المفتش
 مف يطمب األخير ك ىذا عميو المدير إطالع يمكنو إصالحو، يمكف ال بعيب مشكبة الشكاية

                                                           
 فرع الخاص، القانكف في شيادة الماجستير لنيؿ مقدمة مذكرة الجزائرم، القانكف في المباشرة لمضريبة الجبائية المنازعات سميـ،  قصاص1

 27 ، ص 2007/2008  قسنطينة، جامعة أعماؿ، قانكف
 22 ص 2008اليدل ، سنة  ، دار الثانية، الطبعة ،"الجزائرم التشريع في الجبائية المنازعات عزيز،  امزياف2
 23حسيف فريحة ، مرجع سابؽ ، ص  3
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 لمكالية الضرائب لمدير يمكف ك بشكايتو الكارد الشكمي العيب ىذا يصمح أف الضريبة بدفع المكمؼ
 بعد شكاية تقديـ مثؿ شكمي، عيب يشكبيا الشكاية ىذه بأف رأل إذا مباشرة الشكاية أف يرفض

. قانكنا المحددة المدة فكات
المدير  يبث1 " الجبائية االجراءات قانكف مف 76 المادة أحكاـ حسب :الشكوى في الفصل: ثانيا 
 كذا ك الضرائب، مركز رئيس ك التابع الختصاصو أشير 06 ستة أجؿ في لمضرائب الكالئي
 أشير، 06 ستة  أجؿ في منيـ كؿ باختصاص المتعمقة الشكاكل في لمضرائب الجكارم المركز
 التي النزاع محؿ لمقضايا بالنسبة أشير ثمانية إلى األجؿ يمدد كما .تقديميا تاريخ مف اعتبارا
 المقدمة لمشكاكل بالنسبة شيريف إلى األجؿ ىذا يقمص  ك."المركزية لإلدارة الرأم المكافؽ تتطمب

 الغير الشكاكل في فكرا يبتكف أنيـ الكحيدة ، غير الجزافية الضريبة لنظاـ الخاضعيف طرؼ مف
 النطؽ الحالة يتـ ىذه في ك األجؿ ، انقضاء بعد المقدمة تمؾ خاصة ك نيائيا، بالقبكؿ الجدير

 ك الضرائب مركز رئيس يبت الجبائية االجراءات قانكف مف 77 المادة أحكاـ مراعاة بالرفض، مع
 ك بالضرائب المتعمقة الشكاكل في لمضرائب الكالئي المدير باسـ الجكارم لمضرائب، المركز رئيس
 2.لمجاؿ اختصاصيما التابعة الغرامات ك الحقكؽ ك الرسـك

 الجزئي القبكؿ أك التخفيض بقرارات لمنطؽ الضرائب مركز رئيس قبؿ مف البت سمطة تمارس
 50.000.000 دينار مميكف خمسكف يتجاكز ال إجمالي مبمغ بقضايا ذات المتعمقة الرفض أك
. دج

 الصادرة بالقرارات لمنطؽ لمضرائب الجكارم المركز برئيس الخاصة البت صالحية تمارس ك
. دج  20.000.000 دينار مميكف عشركف إجمالي أقصاه بمبمغ تتعمؽ قضايا في

القضائية لمتحصيل الجبائي  المنازعات: المطمب الثاني
 800استنادا لمعيار العضكية الذم أقره قانكف االجراءات المدنية ك القضائية ال سيما المادة 

ك ما يمييا ، فاف مف المسمـ لو أف المنازعات التي تككف بمناسبة التحصيؿ الجبائي ترفع أماـ 
 المرحمة في األكلى الخطكة يعتبر اإلدارية المحكمة أماـ الدعكل رفع المحاكـ اإلدارية ، فإف

 مف بجممة المرحمة ىذه الجزائرم المشرع قيد كقد خاصة الضريبية يخص المنازعات فيما القضائية
 .اإلدارم القاضي عمى ما قضية لعرض الضركرية القانكنية كالشركط اإلجراءات

                                                           
 49الجبائية ، مرجع سابؽ ، ص  االجراءات المالية ، قانكف  كزارة1
 49الجبائية ، مرجع سابؽ ، ص  االجراءات المالية ، قانكف  كزارة2
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 كامؿ شير ىك المكضكع في لمبحث المختص لمقاضي الممنكح اآلجؿ انقضاء بعد ك ذلؾ
 .الرفض قرار تمقيو تاريخ في شير ميمة انتياء بعد أك الطمب مف إيداع

قصد  العدالة إلى الضريبة بيا تمر التي المراحؿ مف مرحمة كفي يمجأ أف لممكمؼ يمكف حيث
 الضرائب إدارة عف الصادرة القرارات مختمؼ في اإلدارية المحكمة أماـ يطعف أف لو فيمكف إنصافو

مختمؼ  عمى االعتراض حؽ كذلؾ لو ك منيا، جزء في أك مجمميا في سكاء ترضيو لـ إذا
ككذلؾ  عميو االعتراض أك الحجز إلغاء القسرم ، التحصيؿ ذلؾ في كالمتابعة التحصيؿ إجراءات

معمقا  يبقى فييا كالنظر ىذه المكمؼ دعكل لكف التجارم لممحؿ المؤقت الغمؽ عمى االعتراض
. شركط بتكافر
اإلدارية  المحكمة أمام التقاضي :األول الفرع

 تكبدىا التي المصاريؼ رد أك تخفيضيا أك الضريبة إلغاء إلى الضريبية الدعكل تنصب
فييا؟  الفصؿ يتـ كيؼ ك الضريبية؟ الدعكل تسير الضريبة، فكيؼ ربط سبيؿ في المكمؼ

 الضريبية الدعوى سير: أوال 
 شككل تقديـ بالضريبة المكمؼ عمى الجبائية االجراءات قانكف أكجب : الدعوى رفع- 1/1
 عدد تقميؿ إلى منو حرصا ،1 القضاء إلى المجكء قبؿ ذلؾ بالكالية ك الضرائب مدير إلى ،)تظمـ(

 مكاقفيا لمراجعة الفرصة منح اإلدارة ك المنازعات بإنياء القضائية الجيات أماـ المرفكعة القضايا
 الكالئية المجكء الضرائب لمدير يمكف كما .القضاء إلى المجكء قبؿ قراراتيا في النظر تعيد أف عسى
 تمجأ أف أيضا الضرائب إلدارة يجكز بؿ بالضريبة، المكمؼ عمى حكرا ليس اإلدارية المحكمة إلى
 :في الحالتيف ذلؾ ك إلييا

 المحكمة عمى تمقائيا بالضريبة المكمؼ شككل بالكالية الضرائب مدير عرض :األكلى الحالة
 .اإلدارية
 المركزية المجنة رأم أك لمطعف الكالئية المجنة رأم في بالكالية الضرائب مدير طعف :الثانية الحالة

 يككف ىذا ك القضائي، بالمجمس اإلدارية الغرفة أماـ الرأم ىذا ضد بتقديـ طعف ذلؾ ك لمطعف،
 .صريح لنص قانكني مخالفا المجنة رأم فييا يككف التي الحالة في

 أشير، 04 أربعة أجؿ في اإلدارية المحكمة أماـ الدعكل تحرؾ أف يجب : الدعوى رفع ميعاد
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 بالضريبة، المكمؼ لمكالية الضرائب مدير خاللو مف يبمغ الذم اإلشعار يـك استالـ مف ابتداءا
 المنصكص اآلجاؿ انتياء بعد أك قبؿ تـ قد التبميغ ىذا سكاء أكاف شككاه، بشأف المتخذ بالقرار
. القانكف ىذا مف 77  ك03-76 ك 2-76المكاد في عمييا

 الضرائب مدير عمى يتعيف فإنو دج 150.000.000 مالي بمبمغ الشككل تعمقت إذا ك
 إلى يمدد الحالة ىذه في األجؿ ك ) لمضرائب العامة المديرية (المركزية اإلدارة برأم األخذ لمكالية
 1.شيريف

 اآلجاؿ في بالكالية الضرائب المدير مف إشعار عمى يتحصؿ لـ أف لممشتكي يمكف
 إلى النزاع يرفع أف الجبائية، االجراءات قانكف  مف77 ك 2-76المادتيف في عمييا المنصكص
 .أعاله المذككر لألجؿ المكالية األربعة األشير خالؿ اإلدارية المحكمة

 )القضائي بالمجمس اإلدارة غرفة ( اإلدارية المحكمة أماـ الدعكل تفتح :الدعوى عريضة- 1/2
 مف أك بالضريبة المكمؼ طرؼ مف سكاء المحكمة، تمؾ الضبط كتابة لدل تسجؿ تكدع ك بعريضة
. )الضرائب بالكالية مدير( الضرائب إدارة طرؼ

 يجب كما .2ككيؿ قبؿ مف العريضة ىذه تقديـ عند صاحبيا، قبؿ مف العريضة تكقيع يجب
 عف صادر قرار إثر عمى جاءت إذا ك لمكسائؿ، صريحا دعكل عرضا عريضة كؿ تتضمف أف

 ال كما 3.عميو المعترض القرار المتضمف تبميغ باإلشعار ترفؽ أف فيجب ، بالكالية الضرائب مدير
 في شككاه الكاردة نمؾ غير ضريبية حصص عمى اإلدارية المحكمة أماـ االعتراض لممدعي يجكز

 .بالكالية الضرائب مدير إلى المكجية
 الشكمية، العيكب تغطى أف يمكف األكلية، الشككل عمى التكقيع عدـ عف استثناء ك

 إلى المكجية العريضة في الجبائية، قانكف االجراءات مف 73 المادة في عمييا المنصكص
 الضرائب قبؿ مدير مف الشككل رفض في تسببت قد تككف عندما ذلؾ ك اإلدارية، المحكمة
. 4بالكالية

 الدعوى في الفصل-2
 المحكمة الضبط كتابة في تسجيميا ك العريضة تقديـ بعد :العريضة في التحقيق إجراءات- أ 
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 الخاصة ك العامة التحقيؽ إجراءات فييا كفؽ التحقيؽ يتـ اإلدارية،
 ك مستشار، ىك ك قاض سيرىا عمى يشرؼ كتابية إجراءات ىي :العامة التحقيق إجراءات-1-أ

 1:حكؿ اإلجراءات ىذه تنص
 في ك النسخ مف بعدد مرفقة جكاب مذكرة يكدع بشأف إنذاره مع عميو المدعي إلى العريضة تبميغ-

 .يحددىا القاضي التي المكاعيد
 .إيداعيا ميعاد م مض بعد المقدمة بالمذكرات األخذ عدـ ك استبعاد-
 .القضية في لمتحقيؽ ضركرية يراىا التي المستندات بتقديـ األمر ك الممؼ إعداد-
 .خالؿ شير كجكبا تقريرىا تكدع التي العامة النيابة عمى الممؼ يحيؿ ك المكتكب تقريره يكدع-
 تقدميا لـ أـ طمباتيا العامة النيابة قدمت سكاء الجمسة تاريخ الرئيس مع بالمكافقة المقرر يحدد-
 .المحدد الكقت في
 .انعقادىا قبؿ األقؿ عمى أياـ ثمانية قبؿ بتاريخيا الخصـك ك النيابة بإخطار الضبط كاتب يأمر-
 الضرائب منازعات مجاؿ في الخاصة التحقيؽ إجراءات :لمتحقيق الخاصة اإلجراءات-2-أ

 التحقيؽ مراجعة ك اإلضافي التحقيؽ في المتمثمة ك خاصة، ثالثة إجراءات عمى تقتصر المباشرة
 2. الخبرة ك
 كسائؿ بالضريبة المكمؼ قدـ كمما إلزاميا، اإلضافي التحقيؽ يككف :اإلضافي التحقيق-1-2-أ

ذا.الحكـ صدكر قبؿ جديدة  لممكمؼ يسبؽ لـ أسباب أك بكقائع بالكالية الضرائب مدير تذرع  كا 
 طبقا جديد إليداع الممؼ يخضع أف يجب بذلؾ ك بالضريبة المكمؼ إعالـ يتـ بيا، عمـ بالضريبة
 3.الجبائية االجراءات قانكف مف 85 المادة مف 2 الفقرة ألحكاـ

 التحقيؽ، بمراجعة األمر ضركرة اإلدارية المحكمة رأت إذا ما حالة في :التحقيق مراجعة-2-2-أ
 ك األكؿ، قاـ بالتحقيؽ الذم ذلؾ غير الضرائب، مصمحة أعكاف أحد عمى يد تتـ العممية ىذه فإف
 قانكف مف 76 المادة في عمييا المنصكص الحاالت في ككيمو ك أك المدعي بحضكر ذلؾ

 لجنة أعضاء مف اثنيف عضكيف البمدم أك الشعبي المجمس رئيس الجبائية،بحضكر االجراءات
 . الدائرة مستكل عمى الطعف
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 عند كذا ك المشتكي، مالحظات يضمنو ك محضرا، التحقيؽ بمراجعة المكمؼ العكف يحرر
 بالكالية الضرائب مدير يرسؿ ك .رأيو يبدم ك البمدم، الشعبي رئيس المجمس مالحظات االقتضاء،

 .1  باقتراحاتو مرفقا اإلدارية المحكمة إلى الممؼ
 طمب عمى بناء إما ك تمقائيا إما ذلؾ ك بالخبرة، اإلدارية المحكمة تأمر أف يمكف :الخبرة-3-2-أ

 الخاص اإلجراء بيذا القاضي الحكـ يحدد ك .بالكالية مدير الضرائب أك بالضريبة المكمؼ مف
 إلى تسند أنيا غير اإلدارية، تعينو المحكمة كاحد خبير يد عمى الخبرة تتـ .الخبراء ميمة بالتحقيؽ

 ك تعيف خبيره ، طرؼ كؿ يعيف الحالة، ىذه في ك ذلؾ، الطرفيف أحد طمب إف خبراء 03 ثالثة
 تأسيس في شارككا الذيف المكظفكف كخبراء تعيينيـ يجكز ال ك .الثالث الخبير اإلدارية المحكمة
 تـ الذيف أك فييا المتنازع في القضية رأيا أبدكا الذيف األشخاص ال ك عمييا، المعترض الضريبة
 ك المحكمة اإلدارية خبير رد يطمب أف طرؼ لكؿ .التحقيؽ أثناء الطرفيف أحد قبؿ مف تككيميـ
 2.اإلدارة باسـ الرد تقديـ بالكالية الضرائب مدير يتكلى ك اآلخر، الطرؼ خبير

 كاممة، أياـ 08 أجؿ في اإلدارية المحكمة إلى يكجو مسببا، الخبير رد طمب يككف أف يجب
 عمى ك رده، إلى يسعى الذم الخبير اسـ تبميغ المعني فيو الطرؼ يتسمـ الذم اليـك مف اعتبارا
 .الخصـ طرؼ مف الدعكل بعد رفع ، عاجال بتا الطمب في يبث ك الخبرة، إجراء بداية قبؿ األكثر

 يقـك بأعماؿ منو بدال آخر خبيرا يعيف يؤدىا لـ أك إليو المسندة الميمة خبير رفض إذا ما حالة في
 المصمحة يعمـ ك العمميات بدء ساعة ك يـك يحدد حيث اإلدارية، المحكمة تعينو خبير الخبرة،
 أياـ عشرة قبؿ ذلؾ ك اآلخريف، األمر الخبراء اقتضى إذا ك ، المشتكي ك كذا المعنية الجبائية

 الجبائية االجراءات قانكف مف 86 المادة مف 7 في الفقرة جاء كما ، 3العمميات بدء مف األقؿ عمى
 أك/ك المشتكي كذلؾ ك اإلدارة الجبائية، عف ممثؿ بحضكر الخبرة إجراء مكاف إلى الخبراء يتكجو
 حيث يقكمكف الدائرة مستكل عمى الطعف لجنة رئيس يحضر ذلؾ، األمر اقتضى إذا ك ممثمو،
  .اإلدارية المحكمة قبؿ مف بيـ المنكطة الميمة بتأدية

 تقرير إما بتحرير الخبراء يقـك ك. فيو رأيو إضافة مع محضر بتحرير إلدارم عكنا يقـك
. منفردة تقارير إما ك مشترؾ
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 الضبط كتابة لدل الخبراء تقارير ك المحضر يكدع المادة، نفس مف 8 الفقرة نصت كما
 مدة خالؿ عمييا تطمع أف قانكنا، بذلؾ إبالغيا تّـم  التي يمكف لألطراؼ حيث اإلدارية، لممحكمة
 .كاممة يكما عشريف
 ك مصاريفيـ ك تفرغيـ أمر عف كشفا الخبراء يقدـ المادة، نفس مف 9 فقرةاؿ في جاء ك
 لمتعريفة طبقا اإلدارية، المحكمة رئيس مف بقرار تحديد الرسـ ك ذلؾ تصفية تتـ ك .أتعابيـ
 التقارير األتعاب، تحديد عند االعتبار، بعيف تؤخذ  ال.بالمالية المكمؼ الكزير مف بقرار المحددة

 .المحضر غمؽ مف أشير ثالثة مف أكثر بعد تقدـ التي
 رئيس قرار تبميغيـ تاريخ مف اعتبارا كاممة، أياـ ثالثة ظرؼ في األطراؼ أك لمخبراء يجكز ك
 المسألة في تبت التي القضائية الجية ىذه أماـ التصفية يعترضكا عمى أف اإلدارية المحكمة
 1.استشارية غرفة بصفتيا

 غير كانت الخبرة أفّم  اإلدارية المحكمة رأت إذا أيضا، المادة نفس مف 10 المادة نصت كما
 .أعاله المحددة الشركط ضمف تتـ تكميمية، جديدة خبرة تأمر بإجراء أف ليا كاممة، غير أك سميمة

 :اإلدارية الغرفة في المتخذة القرارات في- ب
 خطرا العمنية في أف المجمس رأل إذا إال عمنية، جمسة في القرار يصدر :القرار صدور-1-ب

 المستشار تقرير قراءة إلى االستماع يتـ المحدد، ميعادىا في انعقاد الجمسة فعند العاـ، النظاـ غمى
 النيابة طمبات أخيرا ك لمذكراتيـ، المقدمة سندا الشفيية األطراؼ مالحظات ك المكتكب المقرر
 يجب الذم القرار المناسب إعداد ك القضية، دراسة قصد لممداكلة حينئذ الدعكل تحاؿ ثـ العامة،

. لألطراؼ بعدىا يبمغ أف ك إلزامية بيانات يتضمف أف
 :2التالية البيانات القرار يتضمف أف يجب :القرار شكل أو محتوى-2-ب
 .أصدرتو التي القضائية الجية -
 .القضية في تداكلكا الذيف القضاة صفات ك ألقاب ك أسماء -
 .التقرير تالكة إلى اإلشارة -
 .بالقرار النطؽ تاريخ -
 .إلخ...االقتضاء عند النيابة ممثؿ لقب ك اسـ -

                                                           
 392 ، ص 2013 سنة ، األكلى الطبعة كميؾ، منشكرات اإلدارم، القضاء في الجزائرم االجتياد السايس، جماؿ 1
 66 ص 2008 ط اإلدارية  ك المدنية االجراءات قانكف ، 553 المادة لمحككمة، العامة األمانة الجميكرية، رئاسة 2



 الحماية القانونية و القضائية لمتحصيل الجبائي: الفصل الثاني 

 

49 
 

 قاضي اسـ ذكر مع ذلؾ، تـ إذا ثانية مرة فتحو أك التحقيؽ غمؽ يتضمف أف يجب كما
 الذيف اإلدارية المحكمة أعضاء بياف مع الخصـك تغير أك حضكر بياف مقرىا، اإلدارية ك المحكمة
 .لمدعكل الكمي الرفض أك كجدت التخفيض إذا قيمة بياف ك القرار في اشترككا

 أطراؼ إلى اإلدارية الغرفة طرؼ مف المتخذة القرارات تبميغ :آثاره و القرار تبميغ في-3-ب
 إدارة أك المكمؼ مف سكاء القرار ينفذ أف يجب ك أك المحضر الضبط كاتب بكاسطة الدعكل

 1.الضرائب
 ىي المباشرة الضرائب مجاؿ في اإلدارية المحكمة عف الصادر القرار عف المترتبة اآلثار إف
 .القانكنية خالؿ اآلجاؿ فيو يطعف ما لـ تنفيذه،

 بأف ذلؾ ك القضائي، القرار تنفيذ بالكالية الضرائب مدير فعمى الضرائب، إدارة ضد كاف فإذا
 .عنيا المعمف التخفيضات المكمؼ بالضريبة تصرؼ تحت يضع

 اإلجراءات تككف ك القضاء، قرار تنفيذ المكمؼ فعمى الضرائب، إدارة لمصمحة كاف إذا ك
 .مباشرتيا في تستمر ك صحيحة الخزينة ديكف قصد تحصيؿ الضرائب إدارة بيا قامت التي
 يجكز كما يرضو، لـ إذا الدكلة مجمس أماـ القرار ىذا يستأنؼ أف بالضريبة المكمؼ بإمكاف ك

 2.اإلدارية المحكمة قرار أف تستأنؼ أيضا الضرائب إلدارة
 المحكمة طرؼ مف المتخذ القرار تنفيذ يكقؼ ال االستئناؼ أف ىك إليو اإلشارة تجدر ك ما
 .اإلدارية
 الدولة مجمس أمام االستئناف :الثاني الفرع

 الصادرة األحكاـ الستئناؼ كاحدة قضائية جية سكل المباشرة الضرائب مجاؿ في يكجد ال
 الجبائية االجراءات قانكف مف 90 المادة عمييا نصت الدكلة ىي مجمس ك اإلدارية المحكمة عف

 عف الدكلة مجمس أماـ اإلدارية، الجيات القضائية عف الصادرة األحكاـ في الطعف يمكف ":بقكليا
 3."...االستئناؼ طريؽ
 الدولة مجمس أمام باالستئناف الطعن إجراءات: أوال 
 تقديـ في حقيما الضرائب إدارة أك بالضريبة المكمؼ يمارس :االستئناف عريضة إيداع-1
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 المحكمة حكـ استئناؼ اجؿ مف اإلدارم القضاء ىـر في ثانية الدكلة كدرجة مجمس أماـ عريضة
 ك الشكمية إجراءاتو النظر طالبيف إعادة ك بو، قضى بما رضاىما عدـ مبينيف اإلدارية،

 .الجبائية االجراءات قانكف مف 91 ك 90 المادتيف ألحكاـ كفقا القانكنية، ك المكضكعية
 لجميع اإلدارية ك المدنية االجراءات قانكف مف 335 المادة في تكريسو تـ االستئناؼ حؽ ك

 1 .حقكقيـ لذكم أك األكلى الدرجة مستكل خصكما عمى كانكا الذيف األشخاص
 فيو المطعكف القرار تبميغ تاريخ مف كاحد شير خالؿ في الطعف يرفع :االستئناف رفع ميعاد-2

 أمتد رسمية أك أسبكعية عطمة يـك آخر صادؼ فإذا كامال، االستئناؼ ميعاد يحسب باالستئناؼ ك
 .يميو يـك أكؿ إلى

 المادة في المدنية االجراءات قانكف في عميو منصكص ىك ما حسب الميعاد مد يمكف ك ال
 االجراءات قانكف في الكاردة المقتضيات تطبؽ المنازعات الضريبية مجاؿ في ألنو ، 104
 .الجبائية

 مكطنا يتخذ أف بالخارج مقيـ مشتؾ كؿ عمى يجب ...":أنو عمى تنص 04 فقرة 75 فالمادة
 ".الجزائر في لو

 الجزائر، خارج بالضريبة المكمؼ مكطف كاف إذا ...":أنو عمى 02 فقرة 99 المادة تنص كما
 اإلجراءات جميع مراعاة مع ، المعني طرؼ مف الجزائر المختار في المكطف إلى التبميغ يكجو

 ".األخرل
 المكطف في التبميغ كجكب ك الجزائر في مكطف اختيار كجكب النصيف ىاذيف مف يستفاد

 مجاؿ في المدنية االجراءات قانكف مف 104 المادة لتطبيؽ محتكل مجاؿ فال بالتالي ك المختار،
 2 .االستئناؼ أجؿ يمدد ال منو ك الضرائب، منازعات
 لمدير التبميغ فيو يتـ الذم اليـك مف اعتبارا الضرائب إلدارة بالنسبة الشير ميعاد يسرم ك

 تصدرىا التي القرارات ضد يستأنؼ أف بالكالية الضرائب يجكز لمدير ألنو بالكالية، الضرائب
 .المباشرة الضرائب مجاؿ في اإلدارية المحكمة

 :الدولة مجمس أمام االستئناف قبول شروط: ثانيا 
 فييا المطعكف اإلدارية المحاكـ عف الصادر القرار في يشترط :بالمستأنف متعمقة شروط-1
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 :يمي ما الدكلة مجمس أماـ باالستئناؼ
 قابؿ ك األكلى الدرجة محكمة مف صادر حكـ أنو بمعنى ابتدائيا المستأنؼ الحكـ يككف أف-

 .فيو لمطعف
 األحكاـ استئناؼ بالفصؿ يختص الدكلة مجمس أف بمعنى قضائيا، المستأنؼ الحكـ يككف أف-

 ىي األحكاـ ىذه أف فيو شؾ ال ك مما فإنو إليو، المرفكعة اإلدارية عف المحاكـ الصادرة االبتدائية
 .قضائية أحكاـ

 مجمس أف بمعنى االبتدائية، المحكمة عف صادر المستأنؼ االبتدائي القضائي الحكـ يككف أف-
 ينص لـ ما الحاالت، جميع في اإلدارية المحاكـ قبؿ مف القرارات الصادرة في يفصؿ الدكلة
 .ذلؾ خالؼ عمى القانكف

 تتكفر أف البد الدكلة، مجمس أماـ باالستئناؼ الطعف يقبؿ لكي :باالستئناف متعمقة شروط-2
 1:التالية الشركط

 .الشعب مجمس لدل مقبكؿ محامي طرؼ مف مكقعة الطعف عريضة تككف أف-
 قانكف مف 241 المادة بمقتضى المشرع عمييا نص التي معينة، بيانات العريضة تتضمف أف-

 :في المتمثمة المدنية ك االجراءات
 أطراؼ إقامة محؿ ك صفات ك ميف ك ألقاب ك أسماء االستئناؼ عريضة تتضمف أف-

 .الطعف عمييا يبنى التي الكسائؿ ك لمكقائع تتضمف ممخصا أف يجب كما الخصكمة،
 في الخصـك بعدد منيا بنسخ ك فيو، المطعكف القرار مف رسمية بصكرة العريضة ترفؽ أف-

 .االستئناؼ عريضة
 .الطعف عمييا يبنى التي األكجو عمى ك لمكقائع مكجز عمى العريضة تحتكم أف-
 مدمكغة االستئناؼ عريضة تككف أف لزكما يجب مدمكغ، كرؽ عمى الطعف عريضة تحرر أف-

 .مقبكلة غير تعتبر فإف العريضة إال ك الدمغة بطابع
 فيو بالفصؿ لو يسمح اإلدارية، المحكمة قرارات في الدكلة مجمس أماـ باالستئناؼ الطعف إف

 ذلؾ ك اإلدارية المحكمة حسمتيا أف سبؽ التي القضية في الحكـ مجمس الدكلة يعيد ك جديد مف
 المحكمة عمى عرضيا سبؽ التي المسائؿ ك فحص االستئناؼ، طمب في الكاردة بالطمبات بالتقيد

 جديدة طمبات قبكؿ الدكلة لمجمس يحؽ  ك ال.جديدة مسائؿ فحص إلى يتطرؽ أف دكف اإلدارية
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 ما إال الثانية محكمة الدرجة عمى يطرح ال االستئناؼ ألف جديدة طمبات في الفصؿ يممؾ ال ألنو
 المقرر المستشار التحقيؽ عمى يشرؼ  ك.األكلى الدرجة محكمة قضاة مف االستئناؼ عنو رفع
 أجرتو التحقيؽ الذم أف الدكلة لمجمس تبيف فإذا اإلدارية، المحكمة أماـ بو معمكؿ ىك كما

 تككف عندما  ك.الالزمة التحقيقات بإجراءات يأمر أف لو يجكز كاؼ، غير اإلدارية المحكمة
 قابؿ غير أمر بمكجب التحقيؽ اختتاـ تاريخ الحكـ، تشكيمة رئيس يحدد لمفصؿ، مييأ القضية

 كسيمة بأم أك باالستالـ إشعار مع مضمنة برسالة الخصـك جميع إلى األمر يبمغ لمطعف، ك
 النطؽ يتـ ك األمر، في المحدد االختتاـ تاريخ قبؿ عشر يكما خمسة عف يقؿ ال أجؿ في أخرل،
 مجمس قرار يككف ك .في المداكلة اشترككا الذيف القضاة جميع بحضكر عمنية، جمسة في بالقرار
 . الضريبية المنازعة ينيي فيو، المقضي الشيء لحجية حائزا ك نيائيا الدكلة

 تقريره المقرر المستشار يكدع فييا لمفصؿ جاىزة القضية تصبح عندما: الدولة  مجمس قرار -3
 مع يكدعو الذم تقريره لتقديـ كاحد شير ميمة األخيرة ىذه ك لدل الدكلة، ظمحاؼ إلى الممؼ كيحيؿ
 ك محافظ محامييـ أك الخصـك إخطار بشرط الطعف في لمنظر الجمسة تحديد يتـ ثـ الدعكل ممؼ
 مع عمييا مكصى برسالة األقؿ عمى انعقادىا تاريخ مف أياـ 10 قبؿ كذلؾ الجمسة بتاريخ الدكلة

ف حتى عمنيا الجمسة في بالحكـ النطؽ  ك يككف.باالستالـ اإلشعار  المحاكمة إجراءات كانت كا 
 ىذا يتضمف أف يجب بحيث الضريبية الدعكل في قراره الدكلة مجمس كعميو يصدر سرية في تمت
 1.ـ.إ.ؽ مف 276 المادة نصت عمييا بيانات القرار

 
 
 
 
 
 

                                                           
 :اآلتية البيانات الحكـ يتضمف أف يجب: إ .ـ.إ.ؽ مف 276  المادة1
 النيابة ممثؿ كألقاب أسماء-4 .بو النطؽ تاريخ-3.القضية في تداكلك الذيف القضاة كصفات كألقاب أسماء-2.أصدرتو التي القضائية الجية-1

 حالة في ك منيـ، كؿ كمكطف الخصـك كألقاب أسماء-6.الحكـ تشكيمة مع حضر الذم الضبط أميف كلقب اسـ-5.االقتضاء عند العامة
 .أك االتفاقي القانكني ممثمو كصفة االجتماعي كمقر كتسميتو طبيعة تذكر المعنكم الشخص

 .عمنية جمسة في بالحكـ النطؽ عبارة إلى اإلشارة-8.الخصـك مساعدة أك بتمثيمو شخص أم أك المحاميف كألقاب أسماء-7
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خالصة الفصل الثاني  
 إلى خالليا مف تسعى كالتي الجبائية لإلدارة الممنكحة القانكنية الكسيمة الجبائية الرقابة تعتبر

 مف بيا المصرح المعمكمات كصحة شرعية مدل مف كالتحقؽ العمكمية األمكاؿ المحافظة عمى
 معمكمات مف عميو الحصكؿ تـ ك ما الحقيقة المداخيؿ مع بالضريبة ك مطابقتيا المكمفيف طرؼ
.  أخرل  مصادر مف

 المرحمة أكالىما بمرحمتيف، المركر يقتضي فيو، كالفصؿ الضريبي النزاع تسكية ك لمحاكلة
 إتباعيا عميو يجب بالضريبة لممكمؼ بالنسبة ميمة مرحمة ىي ك الشكاية تتضمف اإلدارية التي
 كبعد حقو يسترجع لـ فإف مباشرتيا، الكاجب لممكمؼ الممزمة اإلجراءات بيف مف أكال، ك تعد

 كذلؾ القضائية، الخصكمة في المتمثمة ك التالية المرحمة تأتي اإلدارية، اإلجراءات استنفاذ كامؿ
 القرار إلغاء أجؿ مف المختصة اإلدارية القضائية الجية أماـ قضائية لدعكل خالؿ رفعو مف

 .الضرائب إدارة الصادر عف اإلدارم



 

 

 لخاتمةا
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 قدرتو و التحصيل الجبائي أىميةإلى أن   صىذه الدراسة نخل خالل منو في األخير 
 .بيا المكمفين من المستحقات ىذه تحصيل في الجباية مصالح تمعبو الذي الدور التمويمية و كذا

التحصيل الجبائي عمى  عمى الضوء تسميط حاولت الموضوع أساسيات في بحثي ثنايا في
 من يمكننا ما و ىذا الجباية  اتجاه مصمحة لمممول مالي التزام تعتبر حيث األعمال التجارية ،

 ، جية من يدفعونيا طائعين الذين الممولين لدى الضرائب ىذه تحدثيا التي العميقة اآلثار معرفة
إلى  االستثمارية مبادراتيم بتوجيو االقتصادية الديناميكية تنشيط في مساىماتيم تحدثو ما و مدى
 .أخرى جية من المربحة المنتجة الميادين

 كل بتوفير الجبائية الرقابة مجال في دورىا تمعب أن الجبائية اإلدارة عمى حيث يستوجب
 التحقيقات خاصة الميدانية المعاينات تطوير عمى المساعدة والتشريعية والبشرية الوسائل المادية

 أن باعتبار وذلك ، بالمصداقية تتسم التي الجبائي الطابع ذات المعمومات عن المحاسبية والبحث
 إلى يؤدي ما الضريبي، والغش التيرب ظاىرتي لمحاربة الوحيد الحل ىي الفعالة الرقابة الجبائية
 أكثر مالية موارد تحصيل يعني مما إضافية رسوم و ضرائب بفرض الضريبي توسيع الوعاء

 .المحمية التنمية تحقيق وتوجيييا ألغراض 
 في لممكمف منحت التي واألساليب الوسائل مختمف عمى التركيز و قد حاولت قدر المستطاع

 لمختمف وتعديمو نصو خالل من الجزائري المشرع وفق وىل معقد، و متعدد تشريع جبائي ظل
 محاولة مع الجبائية، و اإلدارة المكمف بين القانونية المراكز في التوازن يخمق أن القوانين الجبائية

 . النزاعات من لمحد و القضائية اإلدارية اإلجراءات بين عممية مقارنة إجراء
لمدراسة  العامة النتائج: أوال 
الجبائية  بالواجبات االلتزام عدم1-
 السمبية كالنظرة متعددة أسباب إلى يعود الجبائي الوعي انعدام إن : الجبائي الوعي انعدام-1-1

 إلى الوعي وحتما يؤدي انعدام الجبائية التشريعات ضعف أو الضريبة عبئ ثقل أو الضريبة اتجاه
 . الضريبة حصيمة عمى السمبي التأثير

 صعوبة اإلدارة مصالح تجد سوف واضحة ثقافة غياب ظل في :جبائية ثقافة وجود عدم-1-2
 .الجباية لفكرة المجتمع تقبل عمى سمبا يؤثر سوف وىذا المكمفين، مختمف مع التعامل في كبيرة
 الجبائية، تصريحاتيم في الخاضعين لدى اإلبالغ صدق في وجود عدم :الثقة عامل غياب-1-3
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 .الجبائية اإلدارة عمل تعرقل مستقبمية مشاكل يخمق وىذا
 العبء إلى يعود و الذي الجزائري الجبائي النظام فعالية ضعف إن :الجبائي التهرب-1-4

 االقتطاع نظام و مراجعة المتعددة الضريبية المعدالت خالل من بالضريبة المكمف عمى الجبائي
 .الجبائي التيرب مكافحة في أىمية من لمالو المصدر من
 حقيا تفعيل في الجبائية اإلدارة عمل تصعب الجبائية التصريحات كثرة إن :التصاريح كثرة-1-5
 .أشكاليا بجميع الجبائية الرقابة في
 :التحصيل عممية ضعف2-
 عمييم المقررة الضريبة بسداد يقومون الخاضعين من ضئيمة نسبة وجود :الودي التحصيل-2-1

 .القانونية آجاليا في والمستحقة
 الجباية لتحصيل القضائية والمتابعات العقوبات باستعمال وذلك :اإلجباري التحصيل2-2

  .التحصيل في المتابعة ضعف أيضا ونالحظ ،المكمفين مختمف عمى والمستحقة المفروضة
 اإلدارة يفقد أشكاليا بمختمف لمرقابة فعال نظام غياب إن :مالئمة جبائية رقابة وجود عدم3-

 لفائدة الضريبة تحصيل لضمان المناسبة العقوبات وفرض المخالفات اكتشاف سرعة الجبائية
 .الدولة خزينة
 مؤسسة غير التحصيالت و أيضا الجبائية التصريحات كثرة إن :الجبائي كثرة و تزايد النزاع4-

 الكثير تخسر ويجعميا الجبائية اإلدارة يرىق مما والخاضعين الجبائية اإلدارة بين فجوة تخمق جبائيا
 .نزاعات  ىكذا مثل لفك الموجو البشري والجيد الوقت من
 القوانين الجبائية مختمف تتبع خالل من فنالحظ :وتجديدها بإلغائها و تعديالتها القوانين كثرة-5

 عدم وضوح إلى أدى مما االستقرار تحقيق من يتمكن لم الجزائري  النظام إن المالية و قوانين
 من سنويا مجموعة نالحظ النظام ذلك تعقد عن فضال الجباية، وأعوان الخاضعين لدى الرؤية

 .القانونية المنظومة ثبات عدم ما يعكس ىذا و الخ ...إضافة إلغاء، التعديالت،
 كبير اعتماد القضاة اعتماد عنو نتج : الضريبية المادة في متخصصين قضاة وجود عدم-6

  جبائيين خبراء ليسوا المحاكم لدى المعتمدين الخبراء أن من بالرغم الخبرة وسيمة عمى أثناء التحقيق
 التوصيات: ثانيا 

 االقتصار دون المحمية الجماعات أعوان التدخل إلى ميدان وتوسيع الجبائية الرقابة آليات دعم-1
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 المالية مصالح عمى حكرا تكون أن ال يجب التحصيل بميام االضطالع ألن الضرائب عمى قابض
 .الجباية أفاق و مجاالت لإلطالع عمى المحمية الجماعات مصالح إلى ذلك يجب توسيع بل
 حتى الجبائية اإلدارة مع المتعاممين تحسيس مختمف خالل من الجبائية الثقافة و الوعي نشر-2

 .إكراه  أو ضغط دون من عاتقيم عمى التي االلتزامات تأدية في بالضريبة المكمفين يساىم كل
و  المؤسسات مقر تغيير مثل التحصيل في عممية تتحكم التي الظرفية المؤشرات بعض محاربة-3

و عدم  النشاطات لبعض والخفية المتسترة الديار و الممارسة عقر في الورشات و ٕاقامة النشاطات،
 .بيا التصريح

 مواعيد تقديم توحيد خالل من الجبائية اإلدارة أمام الشكوى تقديم إجراءات تبسيط عمى العمل-4
 اآلجال خاصة ليذه الزمني المجال في النظر إعادة مع الضريبي الوعاء مادة في وخاصة الشكاوي

 .الضريبي التحصيل بمادة المتعمقة تمك
 أو الجية تمك غير الجبائية اإلدارة من مصمحة أو جية إلى الشكوى في التحقيق إسناد-5

 .الضريبية فرضت التي المصمحة
 لمدعوى المنظمة اإلجرائية األحكام في النظر إعادة خالل من فعال سريع ضريبي قضاء تنظيم-6

 عمى العمل وكذا رفعيا، آجال بتوحيد المتعمقة كتمك رفعيا إجراءات تسييل حيث من الضريبية،
 لصالح أكثر إجرائية ضمانات خمق خالل من فييا التحقيق مرحمة أثناء خاصة سيرىا حسن

 الفحص تسند التي اإلجراءات تمك خالف عمى الضرائب إدارة مواجية في بالضريبة المكمف
 .ذاتو الوقت في وحكما خصما باعتبارىا الضرائب إلدارة المضاد
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 في الماجستير رسالة ،الجزائر في الجبائية واإلدارة الضريبي التحصيل عدنان،  إدري-01

 . 2010-2009 ، 03أعمال ، جامعة الجزائر  فرع إداري القانون،
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 الوطنية جامعة النجاح العميا، الدراسات كمية الضريبية، المنازعات في الماجستير  رسالة،الجبائي
 .2006 فمسطين، نابمس، في
 كمية الماجستير، رسالة ،الجزائر في الضريبي التحصيل و الجبائية اإلدارة محمد،  داودي-06
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 ، 2005-2003لمفترة  ، بسكرة ، لمجنوب الكبرى المطاحن مؤسسة :، دراسة حالةالجزائرية 
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 . 2019ديسمبر  الجزائر،-البويرة ،1 العدد ،3 لدلمجا اقتصادية،
 ،الضريبي التهرب مكافحة في الضريبية الرقابة فعالية يحي، سعيدي الجياللي، بمواضح- 02

 االقتصادية العموم  ، مجمة2012-2007الفترة  خالل المسيمة لوالية الضرائب مديرية حالة دراسة
 . 2014الجزائر -المسيمة ، 12 العدد التسيير، وعموم

 ،األداء مؤشرات ظل في الجبائية الرقابة فعالية تقييم بوعالم، ولهي عائشة، عثمان بن-03
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 ، ميمة ، 1 العدد ،5 لدلمجا لمبحوث والدراسات، ميالف  ، مجمة2014-2010الفترة  خالل
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 :الوثائق -د
 الوسائل، إدارة مديرية المنازعات، مديرية الجبائية، العمميات مديرية الجبائي، التشريع مديرية-01

. و المراجعات البحث مديرية اآللي، واإلعالم التنظيم مديرية
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 :القانونية النصوص -ه

 عدد ر ج المدني، القانون يتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في  ، مؤرخ58-75رقم  األمر- 01
 .والمتمم المعدل. 1975 سبتمبر 30 في  الصادرة78
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 المالية قانون يتضمن ، 12/2011/ 28 في  ، مؤرخ16-11رقم  القانون بموجب  المعدل102
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 المعدل الجبائية االجراءات قانون  المتضمن22/12/2001في   المؤرخ02-01القانون - 03
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 2008 أفريل 23 بتاريخ الصادرة ، 21 ر عدد
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