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 أجمعين:بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
 

 أهدي ثمرة عملي هذا 
 

 حكمتي و علمي ، إلى أدبي المستقيم ، إلى من جاد إلى  ،أوصانا هللا بهما خيرا من لى إ

 

 .إلى روحه الطاهرة , أبي الغالي رحمه هللا  بجهده في سبيل تربيتي و تعليمي ،

 
 .هللااها ظلغالية حفامي أنجاحي ر ضائها عني سو رها ؤعان دكان مأغلى مافي الوجود لي إ

  
 . ي أخي الوحيد الشارف والى زوجته و أوالدهدوالد بعمثلي األعلى و قدوتي لى إ

  
   . األعزاءتي واخن ألحناطف والعء البكارح والفاني وقاسمن لى مإ

 . إلى سندي وقوتي و سر سعادتي زوجي كمال و فلذة كبدي أميرة شهد
  

 . أسيا و جميلة و مريميقاتي دصت اظللحل اجمما أمعهت قذوتن لي ما

 و مديري بلهواري . ء جمال و حيسنإلى زمالئي األعزا

 و إلى كل من يحمل لقب 

  
                                     ورعصفم هراكذقلبي لف تجرین لى مإ



 
 

 

 رـیدتقر وـكـش
 

ق  لحاعلى نبي م  لسالة والصالوابمقامه ق  يليا  دهللا حمد  لحما

وم  يلى إاله ن واموصحبه وله آعلى وهللا د اعبن  بد  مامه محموإ

 د:ا بعمن أيدلا
 

ه ذهداد  عن إته ميعاورهللا ل ابفضت  ينهد اقوني دسعي
ذي  لر الشكد واهللا بالحمالى إجه وتأن أضعة والمتاسة درالا

 ل.لعمذا اهم  مامي إلتماق أيطرلر اناواني داه
 

 ر  يلكبر ايدلتقل وايزلجر الشكم اث
ل التوجيه  لي كدم  قذي  لل عتو الشارف الفاضا  األستاذلى إ

 بنصائحه القيمة .  د ولم يبخل عليشارإلوا
 

ت الضرائب بدائرة  فاوظموفي وظمل  لكك  لذكول  صومر  لشكوا
ماسرة و على رأسهم األخ مزياني جمال الذي ساعدني كثيرا النجاز  

 هذه المذكرة .
 

 



 
 

 صلملخا
  

یع رلتشایبي في رلضل التحصیاعملیة وع ضولمذا ایعالج ه

ددة علمتایبیة رلضدارة اإلاخالله ن مل تحصذي لا ، ريئزالجا

ؤدي  لتي تراءات اإلجت والعملیاوع امجمل تشمو ، لعامةء األعباا

د    عوافقا لقویبة رللضن لخاضعین طرف ایبة مرلضن ایل دلى نقإ

  قتحقيل سبي میة فيولعماینة زلخالى إنهائیة ویة رجبورة نیة بصوقان

                                                   دية كبرى .                                   تنمية  وطنية و غاية إقتصا
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 مةـــدـمق

ت شكلث حی، یثةدلحالمالیة ت ایعارلتشاهمیة بالغة في زة و أمكانة متمیب ئرالضل اتحت   

لمتخصصة في العلمیة ت اسادرالو ا لألعمااألساسي في ر العنصایلة رات طوفتل خال

 طمیة فقولعمرادات اإلدر امصان مدر مصم هدى أحإنها وجعا لكس رالیر ألمذا اه، ولمالیةا

لما وجهة ن لمالیة مالسیاسة داف األهق اتحقیل تلعبه في سبیذي لادور لاهمیة ألیضا ن ألكو

 رى.خأجهة ن ها مربآثاوضها ریة متعلقة بفدقتصاواتقنیة ت شكاالن إه مرتثی

ذي لد االقتصال اتحصیلها بشكوضها رفب وطرق سالیط أتبااریبة رلضایخ رتان بید لقو

 لة.دولامها دلتي تقت امادلخابیعة طب، ومجتمعل في كدا سائن كا

ة على ظیا للمحافروره ضرافقا لما یم وولحاكاة طسوابرض تفب ئرالضت ایة كاندالباففي 

اما ظیبة نرلضت افرعد لعثمانیة فقایة راطورإلمبد اما في عه، أیةرلبشالجماعة ن اكیا

 یة.رجباو إیة ویبة سنرلضافیه ت یبیا محكما كانرض

ع تساو ایة دالقتصاة الحیاافي خلها دتو لة دولف اائطور وظتت ولمجتمعااطورمع تو

یبة رلضت اصبح، و أجبایتهاب وئرالضرض افب سالیطرق و أمعه رت تغیق إلنفارة ائدا

ة طلسلق این طرعواص لخن امذ خؤیة تدمة نقدنها خاعلى ز جاون غاستب حسرف تع

 لعامة.ء األعباایة طتغل جن أمر مباشل مقابدون بو نهائیة ورة بص

یة دث أتحن أن ال یمكإذا لة داعر كثأصبح ب أئرالضرض افن فإ ثیدلحر العصاما في أ     

م ممثلیهق ین طرعب لشعن المسبقة مافقة والمامیة على ولعماة طلسلل اتحصم یبة ما لرض

ته رقوري أستدأ دمبو هو یبیة رلضن انیوالقن ابست لمانارلبق احر هظهنا ن من، ولمارلبافي 

ث حیر عشث لثالرن القالى إه ذورجد تمتذي لوري استدلدأ المبذا اه، یةراطیمقدلدول الاجمیع 

لعالمي ن اإلعالاعلیه ص كما نزي، إلنجلیالماني رلبم ااظألساسیة للناعامة دلل ایشكن كا

، لجبائيا   ونلقانن ام 14و 13ن تیدلمال اخالن مر لسابع عشرن القافي ن إلنساوق الحق

ري ئزالجع ارلمشاوكرسه  ،1789 نسیة سنةرلفورة التأسیسیة للثالجمعیة ایضا أته رقأكما 

لتي ور و استدلن ام 64دة لماص افقا لنذا وهو  .1996ورستن دم 122دة لمال اخالن م

 رك یشاد أن حل واعلى كب یج، ویبةرلضأداء افي وون متسان نیواطلمل اكأن" على ص تن



 

 
 

ال إیبة ریة ضدث أتحوز أن ال یج، یبیةرلضاته درقب میة حسولعمف التكالیل ایوفي تم

 ون".لقانابمقتضى 

ن ساسین أیرطشر فوال بتإفها داهؤدي أتو لة دعاون تكن أن یبة ال یمكرلضن اعلیه فإو    

ل ثانیهما تقبویبیة. رلضد اعوافیه قر فواتتدل، عاف و شفام ویبي سلیریع ضرتشر فوالهما تأو

 یبي. رلضل التحصین ایبیة مرلضدارة اإلن الكي تتمكن، یدلذا ابهن لمكلفیا

 :ورتتمحدد لصذا انفسها في هطرح لتي تاإلشكالیة ن افإك لذعلى و

 ؟یبي رلضل التحصیاعملیة م یظفي تنري ئزالجرع المشق افدى ومأي لى إ 

 وتندرج تحت هذه االشكالیة عدة تساؤالت تمثلت في :

 هل هناك الیات جدیدة وتقنیات عصریة أدرجها المشرع في عملیة التحصیل الضریبي ؟ـ 
وصل التوافق بین ما أصدره المشرع من قوانین خاصة و عملیة التحصیل إلى أي مدى ـ 

 الضریبي ؟
 دور عملیة التحصیل الضریبي في التنمیة االقتصادیة ؟ وما هـ 

 و لإلجابة على هذه التساؤالت انطلقنا من تحدید الفرضیات التالیة :

تتماشى مع المعاییر هناك الیات جدیدة و مستحدثة ادرجت في عملیة التحصیل الضریبي  - 

 الدولیة.

 یوجد توافق بین ما شرعه المشرع الجزائري من قوانین و عملیة التحصیل . - 

 لعملیة التحصیل الضریبي دور مهم و فعال في سیر عجلة التنمیة االقتصادیة . - 

 همیة عملیة.، أیةظرهمیة نألهما ن أوثنین افي شقیوع ضولمذا اهمیة هرز أتبو

جماعاتها ولة دولانیة زامیذي لتي تغوارد المم اهن أمب ئرالضر اة: باعتبایظرلناألهمیة ا

ضها بصفة عامة رفن لناجمة عت اعازلمنان افإذا له، ولعامةالمنفعة ق اتحقیل جن ألمحلیة ما

 لمنتهج .دي االقتصام ااظلناعلى ر كبیل بشكر ثؤتحصیلها بصفة خاصة تن عو 

  یبيرلضل التحصیا جراءاتإف مختلن عف لكشایة في لعملامیة ألهن اتكمولعملیة : األهمیة ا

 أن موضوع التحصیل الضریبي بصفة لى ود إتعوع وضولمذا الهري ختیاررات امبن ما عأ

 . عامة من بین موضوعات اختصاص دراستنا

جع خاصة رالمافي ر لكبیص النقافي ت تمثلث لبحذا اجهتني في هوالتي ت اباولصعن اما عأ

 ته .د ذافي حوع ضولمابة وصعب لى جان، إیبيرلضل التحصیا تبعملیاق فیما تعل



 

 
 

ن لتحلیلي مواصفي ولالمنهج وع اضولمذا المعالجة هت مدستخد افقدم: لمستخالمنهج اما أ

                                              تحلیلها.ویبي رلضل اة بالتحصیطتبرلمم المفاهیض ابعد یدتحرض وعل خال

لى إبحثا م بتقسیك لوذآلتیة بیانها المنهجیة استعملنا وع اضولمذا اشكالیة هإلإلجابة على و

 .نفصلی

 .يبيرلضل التحصياعملية م يظتن:ولألل الفصا

ـ  بئرالضا قباضةسة حالة بدرا-يبيرلضل التحصيابيقية لعملية طلتاسة درالا :لثانيل الفصا

 .مستغانم  -ةدائرة ماسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

                

 



 

 
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب النظري
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ولألل الفصا                   
 

 

 يبيرلضل التحصياعملية م يظتن         



 

 
 

 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       ولألالفصل ا      

 
 تمهيد :      

  فيول نحاذا لهم منهن نييولقاناخاصة ن يرلمفكن امد يدلعم اهتماإيبة برلضوم اي مفهظحد لق

لى طرق إلتا ورألخياري ئزالجايع رلتشاها في طورتويبة رلضالى ماهية طرق إلتذا افصلنا ه

 : كاآلتيك لوذيبي رلضل التحصيراءات اجإ

 یبةرلضایة ھ:ما ولألث المبحا         

 .یبةرلضوم امفه:ولألب الطلما

  .یبةرلضص اخصائ:لثانيب الطلما
 .یبةرني للضولقانس األساا:ثلثالب الطلم

 ر.ئزالجالجبائي في م ااظلنطور الثاني:تث المبحا

 .لإلستقالرة افتري ئزالجل الجبائي قبم ااظلنا:ولألب الطلما

 .لالستقالد الجبائي بعم ااظلنا:لثانيب الطلما

 و إجراءاته الجبریة . یبيرلضل التحصیا ث:للثاث المبحا 

  المطلب األول : ماهیة التحصیل الضریبي .
 لق المؤقت للمحالت التجاریة .الغ :الثاني ب لطلما

 الحجز اإلداري و طبیعته القانونیة و اإلداریة .ا :الثالث ب لطلما 

 المطلب الرابع : بیع المحجوزات في المزاد العلني .
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 لضریبيالتحصیل اتنظیم عملیة                                                 ولألالفصل ا    

 
 یبةرلضایة ھما ول:ألث المبحا  

ر كثن أم، ویبة رلضاماهیة د یدلتحف یرتعادة یبي عرلضوالمالي الفقه طرح ا        

یضة مالیة رفع أو اطستقا «فها بأنها رعذي لز الفقیه جینابه ء ما جارة یمة شهدلقف ایرلتعاا

في و ».لعامة للمجتمع ء األعباایة طلتغل، مقابدون ب، ونهائي ل بشكرا ، وجبرد لفافعها دی

 :یبة بأنهارلضرف اعإذ  CAUDEMENT) )ن مدكاذ ثة لألستاداحر كثر أخف آیرتع

ب یع عبئها حسوزتوعامة داف هق ألعامة لتحقیت ااطلسلق این طرعدي سیاع اطستقا"

 (1) ."واطنیبیة للمرلضااقة طلا

 :ني ولثاني قاندي واقتصاول األن اماویبة مفهرللضو

لمحلیة ت الجماعاأو الة دولاعها طلتي تقتایة دلنقم القیاهي دي: القتصاوم ایبة بالمفهرلضا1- 

 .لعامةت النفقاایة طلتغص ألشخان ام

، فعهادبف لمكلالمحلیة على ت الجماعااوألة دوللن یدفهي  ني :ولقانوم ایبة بالمفهرلضا2-

ون ـلقانانیة في ویدلماعالقة ن ساسا عف أخاصة تختلم حكاأنیة هنا لها ویدلماعالقة و

 )2( .صلخاا

 .یبةرلضوم امفهول: ألب الطلما  

 طالحیة.صإلاویة وللغن الناحیتین ایبة مرلضا وممفهد یدتحب لطلمذا اهل خالن مول سنتنا   

 ول:ألرع الفا

یبة هي ما رلضواباً رضٍَرٌب یَض، ب َركلمة ضَن مدة تملغة: مس یبةرلضا ظلفإن       

 (3).بئراض (ج  )،لةدوللل خدلل والعمك والملاعلى رض یف

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
،  5ترجمة فائز انجق وبیض خالد ، دیوان المطبوعات  الجامعیة،ط  ، المنازعات اإلداریة محیو، أحمد  )1(

 132،ص2003جزائر،ال
 134 نفس المرجع،ص  (2)

  288 ص ،2007،عنابة ،وم لعل،دار ابي رع-بيرعبالطسي للدرموس قامرلمنا،اضيوعیسى م  (3)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       :ولألالفصل ا     

 
 الفرع الثاني:  
وارد لعامة على ماهيئاتها دى حأو إلة دولايه رتجري جبدي نقع اطقتإهي :الحا طصإيبة رلضا

ن بيء ألعبااه ذهوزع تول مقابء دون ألعبااية طتغد قصب، لمختلفةاية دالقتصادات احولا

 .(1)لتكلفية م اتهدرفقا لمقوية دالقتصادات احولا

 يضةرف «هي يبة رلضل أن اقاإذ يبة رللضد يدجف يربتع MELL) )ل ميذ ألستاء اجاد لقو

ون لقانا صشخان أمزوم للد اعنوي،لمعنأوا (مي دآلا)بيعي طلص الشخن اع مطية تستقرجباإ

لى دف إتهو دد،محل مقابدون أي بدة ولسیاق این طرعویبیة رلضم اتهدرقب حسك لوذم،لعاا

 (2)».إلقلیمیةاهیئاتها ولة دولعامة للء األعباایة طتغ

ل مقاب ن دونلمكلفیاعلى را لة قهدولاضه رتفل لماا نمبلغ م «بأنها دة یبة عارلضرف اكما تع

 (3)».لةدولل اخدتل في سبیأو لعامة ت النفقاایة طتغل في سبی، بصفة نهائیةر، ومباش

أو لها ن لخاضعین طرف افعه مم دلة لیتدولاضه رمالي تفع اطقتك الذیبة كرلضرف اتع

لة دولء اعباأیة طلتغل مقابن ن دونهائیة مویة رجبورة نیة بصوقاند عوافقا لقن ولیولمما

 .جتماعیةوایة دقتصات اغایاق تحقیل لمحلیة في سبیت اعاولمجموا

 ».لةدولانیة زامیذي تغب ئراما فالضوعمو «

ز لتي تتمیص الخصائرز ابأعلى وء لضط اتسلین لیها یمكإقنا طرلتي تف ایرلتعااجملة ن مو

 :فیما یليل لتي تتمثو ایبة رلضابها 

 : خصائص الضریبة.المطلب الثاني
 ول :ألرع الفا

یة دنقورة ساسا في صرض أیفزام لتایبة رلضدي(: انقل شكدي )ذات نقع اطقتإیبة رلضا 

ب نصیم یدبتقواء تحي عینا ست كانث ئیة حیدالبایة دالقتصاامة ظألنافي دا سائن خالفا لما كا

د القتصادة ایاسدي والقتصادم التقأن اال ددة إمحرة لفتت مادلخض ایة بعدتأأو لسلع ن ام

یة ده على تأراإلكأن العینیة كما الجبایة افي وب عیت وباوصعن لنا مف ما یكشر هدي أظلنقا

 دة.لسائر األفكاواي راطیمقدلم ایظللتنن صبح مكاد أقت مادلخا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  136أحمد محیو،مرجع سابق،ص   (1) 

    137نفس المرجع،ص    (2) 

 2001،89ص،والتوزیع ،الجزائرهومة للنشرشرقانون اإلجراءات الجبائیة،دارفي نلحي،الوجیزالعید صا  (3) 
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وال ألمالها على وحصب لطمما یتدي نقل ساسا في شكق أباالتفاوم لة تقدولب أن الى جانإ 

ن مب جانرض فل ئها مثدعلى مبءات ناالستثض ابعت لثمانیناافي ت كانك لم ذغدا، رنق

مساهمة ق لتحقیك لوذعیني ل فیتي في شكولسد اإلتحااعي في زرالع ااطلقاعلى ب ئرالضا

 (1) .طلنشااقبة رامولتنمیة اعي في زرالع ااطلقا

 تالدلمبااعلى ت لتي قامائیة دالبایة دالقتصاامة ظألنالشائعة في ورة الصاه ذهت كانن وا

ت صبحأ ثیثة حیدلحور العصافي طو ر تد قر ألمن افإود، لنقل استعماا رنتشادم اعو لعینیة ا

  )2) فعدت ل أنلحاابیعة طبب جوستأمما ، عاوشیر ألكثاألساسیة ل التعاموأداة اسیلة ود ولنقا

 .یةدنقورة بصم تتت لمعامالاكافة ر أن باعتبادي نقل في شكب ئرالضا

على ن مكادم إعوال ألحن امل بحا یة ال یعنيدلنقورة اتحصیلها بالصویبة رلضارض فإن 

ط الستثنائیة فقظروف الافي دود لحق اضیأفي م ال یتر ألمأن اال ، إلعینیةورة اجبایتها بالص

  : هيب نواجدة عن لعیني مل الشكن ایبة عرللضدي لنقل الشكرق ایتفو ، روب لحل امث

یقها طرهي في وة لعینیایبة رلضاقیمة وق تفد ة قظباهت نفقاف وتكالی للة تتحمدولإن ا  1-

في صالح ء شیاأكلها ف وضها للتلرمكانیة تعإلى إباإلضافة ل لمحاصین ایزتخل ونقولجمع 

 .ديلنقل الشكا
ول لمحصن امزء جم یدبتقص ألشخازم اهي تل، إذ لةدالعر ابعنصزم لعینیة ال تُلایبة رلضا 2-

لشخصیة ظروف الا رالعتبان ابعیذ ألخدون ا (ن معیل بعمم لقیاا)رة لسخل ابأعمام لقیاأو ا

ما ، ولهومحصج نتاإفي ص شخل لتي یتحملها كالحقیقیة ج اإلنتاانفقة ث حین مص شخل لك

 .ها رغیأو عائلیة ء عبان أیعاني منه مد ق

 (3) .یثة دلحالمالیة وایة دالقتصاامة ظلعینیة لألنایبة رلضامالئمة دم عظ یالحو     

 لثاني :رع الفا

 یمةدلقود العهایة في رجباإبصفة  جنىتیبة رلضت اكان : نهائيري وجباإابع ذات طیبة رلضا

ء ألعباایة طلتغ نلمكلفیاضي راألر عتبادون اضها ریفن كاذي لم الحاكإدارة الى دة إمستن

  .لعامةا
 ــــــــــــــــــــــــ

 91،صالعید صالحي،مرجع سابق  (1)

  93نفس المرجع،ص  (2)

 94،ص نفس المرجع  (3) 
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د يديبي بتحرلضاني ولقانم ااظلناضح ولعامة يت ااطلسلراد انفافي ر إلجباوم امفهدو يبو     

ل كن بيوخاصة بينها ق تفال امحك لون ذيكدون أن تحصيلها وطرق ها طبركيفية وعائها و

ة طلسلاقة دبمصاأي ون ال بالقانإال تلغى دل وال تعرض ويبة ال تفرفالضدى، على حول مم

ر مرك أما تإذا مة ولحكم اتحكدم يبة عربالضد يقصن، ولمارلبالمختصة ممثلة في ايعية رلتشا

 .(1)بلشعاممثلي  نقابة مدون رضها رف

رض يبة تفرية فالضإداريقة طرئها بن أدايبة مربالضف لمكلارجبا، إرإلجباظ الفن مم يفهو

ر للجبل كامز جهاد جويث حير لجبل اباستعما لتحصو (لة دولن اعدرة صا )ية دحاأيقة طرب

نه أفي ر لجبر اهظين أن يمك، وفعدلايبة على ربالضف لمكلزام الدف إبهف لؤمت باولعقوا

في متابعة ز لجهاذا اهق لطيبية ينرلضاجباته والرد لفدم أداء اعض أوفرففي حالة ط بسيد يدته

م اظلناضع ولعامة اة طلسلالى وتتو.يبيرلضاينه ص ده على تخليرجبال إجن أمف لمكلذا اه

دون  هادميعاوتحصيلها طرق لتي تضع اجبايتها فهي وضها رفث حين يبة مرني للضولقانا

مهمة  (نلمارلبا)بلشعالى ممثلي ويتث ية حيراطيمقدلاربعنصذا هل ال يخوول،لممامع ق تفاا

 . مفقتهواعلى مول لحصب ايجب وئرالضرض امناقشة مسألة ف

ة في حالر لجباة طسوايبة برلضل الة بتحصيدولم العامة قيااة طلسلاه ذهر اهظمن بين مو

 (2).تباولعقرض ال تعإوها ديدتسن مول لممع امتناإ

 يبةرني للضولقانس األساث: الثالب الطلما

رض في فق لحالة دوللي طلتي تعانیة ولقانز اتكارالاة طنقد یجاإلى أدت إیبة رلضایة ظرنإن 

منها تابع ل كن یركبین یرلى تیات إالولمحااه ذهن رد یمك، وفعهادبراد ألفزام الب وائرالضا

رف تع رىألخوالمنفعة واجتماعي إلد العقایة ظربنرف ها تعداحإعینة یخیة مرلى حقبة تاإ

 .جتماعي إلن التضامایة ظربن

 :ما یليل خالن من یرلتیارح اسنشو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 391أحمد محيو،مرجع سابق ،ص   (1) 

 97مرجع سابق،ص    (2) 
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 ول :ألرع الفا 

ن لثامن انیرلقل ایة خالظرلنا هذهر فكاألهیمنة ن كاد لق جتماعي :إلد العقوالمنفعة ایة ظرن

ى یبة علرلضرض الة في فدولا قحس تأسیت لولتي حاایة دلتقلیایة ظرفالنر،لتاسععشرواعش

 عالنتفاالمتمثلة في وا،یبةرلضافع ل دمقابن نیواطلماى علود لتي تعالمنفعة ارةفكسساأ

لما ت امدلخاه ذبهراد ألفع انتفااال وفإنه لك لذعلى اءبنا،ولمختلفةالعامة ق افرالمت امادبخ

رة یة فكظرلناه ذهرنصاأجع ری،وبهاراد ألفزام الو إیبة رلضا رضني لفوقاند سنك هنان كا

د لة یسمى بالعقدولن ابیوبینه  ويمعنأوضمني د بعقواطنلمط اتبارإى لإلمنفعة ا

د حل واكو،لةزفي عس لیوفي مجتمع ون عیشیراد ألفأن افي د لعقرة افكص تتلخو،جتماعيإلا

رد فل كزل یتناث حیم ضمني بینهد عقك هناأن كما ، ولجماعیة ة الحیاایا زامن ینتفع مم منه

 (1).ونلقاناحمایة ل ابله في مقوامو أیته رحن مزء جن ع

ذا هل یتمثر، وعشن لثامرن القافي  "و سك روجان جا"نسي رلفوف الفیلسابه دى نان مأول  -

م نهألمجتمع كما راد افألحمایة باقي م یاتهرحن مزء جن عون لزیتناراد ألفون افیكد لعقا

 لة دولط اشانن مم علیهود لتي تعالمنافع ل امقابب ئرالضافع دبون مزمالي یلتد بمقتضى عق

 ثسمیادم  وفكالفیلسض لبعاه رفأعتبد، لعقذا ابیعة هف طیة في تكیظرلنر انصاف أختلو ا 

 فيت مادلخاه ذهن فع ثمدبم مهزالتل امقابراد ماتها لألفدلة تبیع خدوفالت،مادبیع خد كعق

 الرغم من سهولة هذا التكیف.صورة ضرائب على

یبة رلضافع داعلى ود لتي تعالمنفعة اقیمة ر یدتق بلصعن اقع فموالامع رض نه یتعاأال إ       

 .مثال ع فادلن واكاألمم قابلة لالنقسار لة غیدولت امادخن م

لة دولروا أن اعتبث اكة حیرشد نه عقألضمني على د العقور اه صدنجر آلخض البعر أن اغی

 ن.معیل عمداء بأوم یقم منهل كوتمع لمجراد افم أهء كارلشرة واكبیج نتاإكة رش

 بهاوم عامة یقت نفقارة ألخیاه ذهب لى جاند إجوت، وخاصةت نفقاك لل ذفي سبیل حمیتو

 (2).كةرلشاه ذلتابع لهدارة اإلس امجل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 2010،122ص،األردن،7،ط ضریبي،دار الثقافة للنشرأعاد حمود القیسي،المالیة العامة والتشریع ال (1)

 123نفس المرجع،ص  (2)
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لتي ب ائرالضورة افي صت لنفقااه ذكة في هرلمشاء االؤعلى هن ثمة یتعین مو      

 .م علیه لةدولاضها رتف

ك لن ذمم غربالن ونیواطلمول اخودیبة رلضامبلغ ن بیب لتناسرورة اضف لتكیذا اهریفس

ن نیواطیة للمدلمات امادلخن اعة مومجمرفیوبتوم لة ال تقدولن أن اتتضمت دانتقااله ت جهو

ب جویستف لتكییذا اهوأن ،هاریدتقب بیة یصعدألوایة ولمعنا تمادلخن اعة مویضا مجمل أب

ت فئالاما تتمتع به وق لعامة یفت امادلخن امزء فعة بجرلمتول اخدلت ذات الفئاع انتفاا

ت مادبخل خدلدودة امحت لفئااغالبا ما تتمتع ث للحقیقة حیف مخالذا هل وخدلدودة امح

 )1( .لخدلاتفعة رمت لفئان امركثأامة لعق افرالما
 ''ن تأمید عق ''والجتماعي هد العقأن الى وا إهبن ذیظرلمنض ابعد أن نجر خب آجانن مو

على  نلة كتأمیدویبة للرلضد ایدبتسوا مویقراد فاألف "ونتسكیوم "رلمفكذا ابهن لقائلین امو

 .ن تأمیط یبة قسرلضر اعتباإبك لوذبها ع نتفاإلم والهوامن ألباقي مزء الجا

ق فوالمنفعة ال تواجتماعي إلد العقایة ظرنن ئیة فإزلجاه ذي هله فوتنام ما تل خالن مو

رض فس سیعلى تأل یعمر خآتجاه أو ارتیارهذا ظته لهراتغیوته طوراتل بكث یدلحارلعصا

 .جتماعي إلا نلتضاما یةظریبة على نرلضا

د ائفها بقصوظبوم لة تقدولرة أن اعلى فك هذه النظریة ومتق : اعيجتمإلن التضامایة ظرن

على م لعاالنفع ب االبة بتغلیطلة مدولت الما كانو ، لعامةالحاجة ع اشباوا ملعاالنفع ق اتحقی

لة على دولت اته على نفقادرقب بحسل كراد ألفامساهمة ك لذمقتضى ن فإص لخاالنفع ا

أن نیها على واطماتها لمدلة خدولدم اتقذا هك، وجتماعيإن تضامن مم بینهد جوما یس ساأ

 (2).مهریسدى مم وتهدرقب حست مادلخاه ذهت نفقاء الؤهول یم

یبة في رلضداف اهوأبیعة ق وطنتائج تتفد لعقت ایاظرنذ نبویة ظرلناه ذبهذ ألخاعلى ویترتب

یبي على رلضم ااظنیة للنولقاند اعوالقاضع وبرد یبي ینفرلضرع المشث إذ أن ایدلحا رلعصا

 .منفعة عامة ن علیه مود ما یعس ساألمالیة ال على ف المكلدرة امقس ساأ

 ئهاأداعلى درة لقار امة غیدلمعت ابقاطلاال إعامة دة یبة كقاعرلضن أداء انه ال یعفى موأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 125حمود القیسي،مرجع سابق،ص  (1)
 102العید صالحي،مرجع سابق،ص  (2)
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 سهارتما لتيدة السیاا رةبفك ةطتبرم الجتماعين التضاما یةظرن نفإ ، كلذل باإلضافة    

 یبة.رلضا أداءعلى م هرجباإثمة ن مونیها طاوم على لةدولا

د لسنل اتمثرة ألخیاه ذهن جتماعي فإإلن التضامایة ظرئیة نزلناه في جواما تنل خالن مو

 ننیواطلمایبة على رلضرض افص تها فیما یخطسلط لة لبسدولاعلیه زتكرتذي لا نيولقانا

یة دقامة عاإلة دولافي م یقیي ذلاألجنبي زام الإرما یفسذاه،وقلیمها إعلى ن لمقیمیب األجانوا

 (1).مضة علیهرولمفایبة رلضافع ودة لعامف التكالیء واألعباابالمساهمة فيرة مستمأو

 رئزالجائي في بالجم ااظلنطور الثاني: تث المبحا

رورا م، كي رلتم الحكاحلة رمن القا مطنل احرامدة عر ئزالجالجبائي في م ااظلنرف اعدلق   

ن ته مدما شاهل والستقالد احلة ما بعرمرا خیر ، وأئزانسیة بالجرلفایة رالستعمارة ابالفت

لجبائیة لسنة ن انیوالقدور احلة صربمرورا مم ث 1962سنة ن یة مدامتتالیة بت صالحاإ

 90-36م قرلمالیة ون اقانب جوبم 1992لجبایة سنة افتها رلتي عت اإلصالحام اث 1976

 01-21 .م قر 2002لمالیة لسنة ون اقانرا خیأ

 : لستقالإلل الجبائي قبم ااظلنول:األب الطلما

لجبائي م ااظنلواكي رلتم الحكن اباإلجبائي م ااظلنن امل لكب لطلمذا افي هطرق لتم اسیتو

 : فیما یأتيك لوذرستعماإلا رةفي فت

 الفرع األول : النظام الجبائي إبان الحكم التركي : 

ب لى جانإف إلسالمیةاعیة رلشاند إلى ، إبان الحكم التركي یستكان النظام المالي في الجزائر

 (2).للمات امالي لبیورد مم هة أكازلات كانن یدلسائراج الخا و ورلعشون اقان

لى دف إتهراد ألفالة على دولأو الجماعة امة ذفي ن یق أو دكحة كازلرت اعتبا ة :كازلا 1-

ل لمااكیة زتورهیطلى تؤدي امالي یع اطقتاهيوش،لفاحراء الثن امد للحل لماایة كزتوتنمیة 

ن لعاملیوانلمساكیراءواللفقت قادلصانما إ«یمة رلكاآلیة ایفه في رمصاددت حق وهي حو

هللا ن ایضة مرفل لسبین ابواهللا ل افي سبین ومیرلغاب واقارلافي م وبهوة قللفؤلمواعلیها 

 59-60 .بة ولتورة اس»م حكیم هللا علیوا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 182،183،2008، ص رئزالج،الثالثةابعة طل،الجامعیةت اعاوبطلموان ای،دلعامةالمالیة دود،اغزعلي (1)
 184نفس المرجع.ص (  2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       ولألالفصل ا     

 

 .نلمسلمیر اضي غیأراعلى رض یبة تفرهي ضراج: ولخا -2

 .لحالياقتها وكیة في رلجموم اسربالون شبه ما تكر ألتجاایبة على رهي ضو ور :لعشا 3-

 نسي.رلفل االحتالرة الجبائي في فتم ااظلنالثاني:رع الفا

ل الستغالن اكار الستعمادف اهون ك، جبائيم اظنر أي ئزالجرف اتعم لرة لفتاه ذفي ه       

ذا ضع هكولابقي ، وبلشعد ایرتشولخاصة ك األمالدرة امصاوضي راألروات واللثب نهو

یة دارإلظم النن وانیوابقا للقب طئرالضل الجنة خاصة بتحصیت شكلأي  1945لى غایة إ

 .ري ئزالجراب التانسیة على رلفا

بء عل تحمم تجنبهزات متیاءات و ابإعفاون یتمتعر ئزالجافي ون بیوروألد ظل افق     

ري ئزالجواطن المل انسي تحمرلفل االحتالرة اعلیه ففي فتم، وخلیهدامب لتي تناسایبة رلضا

ضي راألب اخصن أن أمم غربالء ألعبااباقي رار على غب ئراللضر ألكببء العل والحما

 (2).یةرلعقاب ائرالضون افعدیوا لم ظهنأال إمالكیها ن مت عزعیة نزرالا

أما في عهد األمیر عبد القادر أصبحت الضرائب تعتمد على الشریعة اإلسالمیة ، و قد 

بایة أخرى التحصل إال بصورة إستثنائیة في حالة تتم بطریقة نقدیة حیث تمكن أضاف إلیها ج

 ذه الحصیلة إحتیاطا هائال للحرب فرنك فرنسي ، إذ تعتبر ه 1500000األمیر من تحصي 

م اظلنذا اهس مث حي 1948جانفي  31نسي في رجبائي فم اظند أول ميالر ئزالجدت اشهد لق

    :لتالية ب ائرالضن اتضمد قوني وطلراب التل اكام

.    راتلعقااعلى ب ئرالضا  -1    

 .لفالحية ت االستغالالاعلى ب ئرالضا  -2

 .رة لحاة طألنشح اباأرعلى ب ئرالضا  -3

 .ور ألجب واتروالاعلى ب ئرالضا -4

 الضرائب على المنقوالت . -5

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 187علي زغدود،مرجع سابق،ص  (1)
 127یسي،مرجع سابق،ص حمود الق (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       :ولألالفصل ا 

 

 ل.ستقالإلرة افتد  لجبائي بعا ماظلن:ااني لثب الطلما

 اما الظنولجبائیة ا للهیاكاهیبا في رغا رافوضعیفا ا دقتصاإرئزالجت افرعل ستقالإلد ابع   

لبه طمع ما تتم للتأقلل لقابر اغیم، ولمالئر اینه غیولتكظرا حلة نرلمت الباطلمتب یستجی

 .ريئزالجالمجتمع الصالح طور لتوا رلتغیإزاء احلة رلما

لمالي ب الجانامنه س ني خاصة ما موقانراغ نفسها في ف دتجورئزانسا للجرفرة دنه بمغاأو

ب یستجیم اظن داثبإحك لوذنسي رلفم ااظنلن اعدلالبتعات الومحاورهظلى ذي أدى إلراألما

ففي هذه الفترة  (1) .ذاكنآلسیاسي م ااظلنوایتماشى و جتماعیةإلوایة دقتصاإلالتنمیة ت الباطلمت

،بعدها ادرك المشرع الجزائري ان هذه القوانین كانت الجزائر تستمد قوانینها من فرنسا

م قر رألمافي  االصدارالمتمثل  تم والمراسیم ال تتوافق مع النظام الجزائري الجدید،وقد

ر الستعمان امدرة لصات ایعارلتشاجمیع ء لغاإه دمفا 1962/12/31یخ ربتا 157-62

ن نیوالقاعلى د العتمار أن اغی،لةدولن امو أنیة وطلدة ابالسیا سلتي تما السیما،ونسيرلفا

ء بإلغایقضي ذي لارألمدورایخ صربتا 1973/07/05لى غایة ول إلمفعري ااسظل لجبائیة ا

االصالحات قد ادت اضافة الى جملة من التعدیالت و.رك لجماون اقانء ستثناإبن نیوالقاجمیع 

 الى احداث تغیرات جذریة على بنیة النظام الجبائي وهذا للتخلص من فكرة التبعیة لفرنسا .

وقد طبقت الجزائر منذ استقاللها النهج االشتراكي المعتمد اساسا على التخطیط       

 78ـ02مركزي وعلى احتكار التجارة الخارجیة من طرف الدولة وقد نص علیه قانون رقم ال

ولة بغرض ستراد والتصدیر حكرا فقط على الد،فكان میدان اال 1978ـ 02ـ11المؤرخ في :

 حمایة االقتصاد الوطني.

لجبائیة ن انیوالقاة كافس یا مذریال جدتعري ئزالجالجبائي م ااظلنرف اع1976في سنة و     

 (2) 09/12/1979یخ ربتا 105لى إ 101-76م قت رتحرمب أواجوبم

 :لیها فیما یلي طرق إسنتو  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 2008،201ص،،الجزائر2التشریع الجزائري،دار الهدى،طالمنازعات الجبائیة في أمزیان عزیز،  (1)

 201نفس المرجع،ص (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                          :             ولألا لفصلا     

 

 76-101 .م قر رلمباشب ائرالضون اقان 1-

 76- 102 .م قل رألعمام اقرعلى وم سرلون اقان 2-

 76-103 .م قل رلتسجیون اقان 3-

 76- 104.م قر رلمباشر اغیب ئرالضون اقان 4-

 76-105 .م قرابع طلون اقان 5-

ض بعدار صل إخالن لجبائي مم ااظلنافي م یظتنل أویدلمالیة تعن انیوالقت افرعكما    

م عیدتت وسساؤلمت وااعاطلقض ابعل شمذي لا 1982لمالیة لسنة ون اقانن ضمءات إلعفاا

ك لذكن تضمذي لا 1984لمالیة لسنة ون افه قانرعء لشيس انفو،یة دالقتصاا ت إلصالحاا

 .(1)یینفرلحذا اكت وسساؤلمض البعءات اإلعفض ابع

ت الیاولتابعة للامیة ولعمت اسساؤللمءات عفان إتضمد فق 1985لمالیة لسنة ون اما قانأ     

دة یة لمرلتجاالصناعیة ح ابارإلایبة على رلضن امري لتجاوالصناعي اابع طلت ذات ایادلبلوا

 05    دة یبة لمرلضافع دن مة مرولمحطق المناافي دات حولاعفى ك ألذكو واتسن  03

فیة زالجایبة رلضافع ن دكیة مراالشتت اسساؤلتابعة للماإلنتاجیة ت اسساؤلمك الذكوات،وسن

 .واتسن 05دة مة لمرولمحطق المناالعامة في ت اسساؤلماما وات،أسنث ثالدة لم

 مقرلمالیة ون اقانب جوبم 1990یة في سنة ذرجت صالحاإلجبائیة ن انیوالقت افركما ع

ل خلن م 1992/01/01ن یة مدابذ لتنفیز احیل خذي أدلا 1990/12/31یخ ربتا 36-90

لتي وایبیة رلضت المجاالافي ك لض،وذلبعل ایدتعض، ولبعء الغاب إو ئرالضض اماجه لبعإد

د بعري ئزالجالجبائي م ااظلنافها رعلتيت اإلصالحال اخالن تها مظمالح نمكی

 (2)1990سنة

 :ما یليدث ستحأو  رة:اشـــلمباایة ـــــلجبا 1-

على رض تف 50 %لى إ 01ن یة مدیبة تصاعرهي ضوإلجمالي: ل اخدلایبة على رلضأ( ا

ف ضة على مختلرولمفرة المباشب ائرالضل امحت حلد قن وبیعییطلص األشخال اخیدام

 .تسمیته ل تحمت لزالتي الوانة للجبایة ولمكل اخیدالما

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 204.205ان عزیز،مرجع سابق،ص أمزی( 2)  (1)    
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       :ولألالفصل ا     

 

بنسبة وال ألمت اكارلتي تحققها شح ابارألاعلى ق بطتت : كارلشح اباأریبة على رلضب( ا

ل خدیت كارلشح اباأریبة على رلضداث احإن أ،1993لمالیة لسنة ون اقانب حس %38

م اظلناعلى زة متمیون لكي تكت كارلجبائي للشم ااظلند احیوتد یقصرة لمباشالجبایة ن اضم

 .ن بیعییطلص الجبائي لألشخاا

ألجنبیة تخضع اونیة وطلت اكارلشل اقبن لمحققة مح ابارألت اصبحت أإلصالحاظل افي و

بح رلص اكة تخصیرلشررت اما قإذا  33 %لى إمخفضة  38 %بنسبة د حوجبائي مم اظلن

ه ذهت كانو 1994لتكمیلي لسنة المالیة ون افقا لقانولة ولمنقوایة رلعقارات الحقیقي لالستثماا

 .05 %لى إمخفضة  42 %بدرتق 90-36لمالیة ون اقانب جوبمل یدلتعذا اهل لنسبة قبا
م سرلداث استحرة اشلمبار الجبایة غیوى اعلى مستم تد لق رة:اشـــلمبر اایة غیـــــلجبا 2-

د حیولم اسرلن اساسا مون ألمتكل واألعمام اقرعلى م سرلوض اعذي لالمضافة القیمة اعلى 

 (1).تمادلخایة دإلجمالي على تأد احیولم اسرلج واإلنتااإلجمالي على ا
 سیع وبتت سمحق ولسابرة المباشر اغیب ئرالضم ااظنن ة مطبسار كثأیبة رلضت اكاند لقو   

 1992-01-01بیقه فيطتدأ بو،لىوألت االدلمعافي ر كبیض تخفیاث دحإوبیة یرلضدة القاعا

 (2).102- 76ر ألمض ایولتع

ذي لالجبائي م ااظلنل اهیكن لى تحسیإساسا ت أإلصالحات اتجها 1993سنة ن یة مدابو

ب ئرالضت االدفي معرات لتغیت وایالدلتعض ابعراء جل إخالن مك ل،وذ1992سنة ق بط

ذي لالجبائي ح اإلصالأن اكما  (3).لمالیة ن انیوافقا للقذا وه وتها ءاعفاو إتخفیضاتها 

 یمیة.ظلتنس األسایضا ل ألجبائیة شمن انیوالقاثته دستحا

ل كوى على مستب ئرایة للضریدمود جوإلقلیمي بم ایظلتند احیوتم تث لجبائیة بحیدارة الإل

 :هما كاآلتي ن لى مصلحتیإلتقنیة مقسمة الناحیة ن اموالیة و

 لتصفیة.ء واعاولالیها عملیة ت إكلد أوقو service assiette) )ء اعولا*مصلحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 208أمزیان عزیز،مرجع سابق،ص   (1)
،الجزائر،ص 3الجامعیة،طجراءات المدنیة،دیوان المطبوعات اإلبوبشیر محمد أمقران،قانون   (2)

،2008،141       
 142نفس المرجع،ص  (3)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                        :ولألالفصل ا    

 

 لبتحصیوم یقر اطإلذا افي هولمختلفة ب ائرالضض الى قابت إكلل: أولتحصیا*مصلحة 

 .فع نفقاتهادبذا هولتابعة له ت ایادلبلب انه محاسولى كإضافة ب إئرالضف امختل

رار باستمت یالدئما للتعداضا رنه معوكر مستقر لجبائي غیم ااظلنن افإق سبما ل خالن مو

 لمالیة لسنةون اقانن كاو .لتكمیلیةالمالیة ن انیواقك لذكویة ولسنالمالیة ن انیوالقب اجوبم

ر لكثیل ایوتحوص ولنصن امد یدلعء اإللغا لخالن لجبائیة من انیوالقایة لكافة ذرجت یالدتع

 (1)لجبائیة .ءات اراإلجون الى قانإمنها 

 .الجبریة  هراءاتجإو  لجبائيل التحصیث: الثالث المبحا

 ماھیة التحصیل الضریبي :ول: ألب الطلما

بمفهومه األدبي هو ناتج لثمرة مجهود مستمر مدة زمنیة معینة ، و هو یتمیز حسب  التحصیل

 تمایز المجاالت النشطة في أي قطاع .

هوم التحصیل ینحصر داخل المؤسسة و هذا حسب اإلعتبار أما من الناحیة اإلقتصادیة فإن مف

الذي أبداه كل من " بتاتلر " و " كروزو " المفكران اإلقتصادیان اللذان یحصران هذا األخیر 

فیما یسمى بالمردودیة ، ولكن المالحظ هنا هو أن هذا النوع من التحصیل یمر بعدة مراحل 

شاط الذي تربطه القوانین اإلقتصادیة كالعرض و و دراسات و البتالي فهو یخضع لطبیعة الن

الطلب أما التحصیل بمفهومه الضریبي فهو تحصیل مالي لجمع األموال الواجب أدائها من 

طرف الخاضع للضریبة وال تكون إلبا بعد سنة من النشاط ، كاضرائب على الدخل اإلجمالي 

 . TAPأو ثالثیة مثل  TVAأو على الفوري كالرسوم 

لضریبي ماهو إال مرحلة أخیرة بعد تحدید الوعاء و إستخالص الجداول یل او التحص

 الجماعیة و الفردیة .

و عندما یتم دفع المستحقات من طرف المدین لدى قباضة الضرائب فیعتبر تحصیل عادي ، 

 تي یسمى فیها بالتحصیل اإلجباري .أما في حالة التأخر عن الدفع فتأتي مرحلة المالحقة و ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
     144محمد أمقران،مرجع سابق،ص بوبشیر    (1)   
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                        :ولألالفصل ا  

 

ریق وعلى هذا األساس فإن التحصیل هو عملیة تجمیع األموال لخزینة الدولة عن ط         

ادیة و اإلنذارات یشرف علیها أعوان الدولة بالطرق القانونیة الع ) roles  Les) الجداول

 .( سنوات  04سار و هذا قبل إنقضاء أجال أربع )|وكذا الصارمة في حالة اإلستع

 . یةرلتجات اللمحالت قؤلمق الغلاالمطلب الثاني : 

 بالتنبیهدأ شتى تبل سائوبري لجبا للتحصیاعملیة دأتب ،یاود یبةرلضایة وتسدم في حالة ع
ذا هن یتضموعیة ردلراءات اإلجل استعماإن مص لمختب ائرالضض ایسمح لقابذي لو اه

 :هي ت ولبیاناض اعي بعراء ردلتنبیه كإجا

 ضقاب ءمضاوإ ، تباولعقا ، سنة قرض ونوع الضریبة ، إسم ولقب المدین بالضریبة

ق لغلاسیلة ولى ب إئرالضض اسیلة نفعا یلجأ قابولاه ذهد تجم لإذا في حالة ما و ، بئرالضا

ستثنائیة راءات اإلإلجن امر ما یعتبذا هو(1)عیة.ردلل اسائولد ایة كأحرلتجات اللمحالت قؤلما

لعامة بمقتضى اینة زلخوال امل أتحصین لتمكینها مب ئرالضدارة اإلرع لمشالتي منحها ا

رة لمباشب ائرالضون اقانن م 392دة لمااجبها وبمدل لتيعوا1998لمالیة لسنة ون اقان

یبة ربالضف لمهني للمكلري أو التجال اللمحت قؤلمق الخاصة بالغلوالمماثلة وم اسرلوا

 :فیما یلي  146دة لمااسها في ركن ویدلما

ب ئرالضر ایدمرى ولكبت اسساؤبالمف لمكلر ایدلمن طرف امت قؤلمق الغلراراقذ یتخ

ال ولمتابع ب المحاسن طرف امدم یقر یرعلى تقءا ختصاصه بنال امجاب حسل الیة كوبال

ویبلغ القرار من طرف عون المتابعة الموكل (2)ر.شهأ )06(ستة ق لغلدة اموز تتجان أن یمك

 قانونا أوالمحضر القضائي.

ق فوایت سجال لالستحقاقاب یكتتم لأو لجبائي اینه دلمعني بایبة ربالضف لمكلرر ایتحم لإذا 

وم یق، لتبلیغ ایخ رتان مدءا بتم ایاأ (10)رة عشل جأي حة فراصب ئرالضض اعلیه قاب

 .تقؤلمق الغلرار اقذ لمتابع بتنفیون العأو القضائي ر المحضا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
209أمزیان عزیز،مرجع سابق،ص  (1)   

 

 211نفس المرجع،ص  (2)   
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                      :ولألالفصل ا     

     

ل جن أمرار لقافي ن عطیت أن قؤلمق الغلراء المعني بإجایبة ربالضف للمكلن یمك        

ل یفصذي لاقلیمیا إلمختصة ایة دارإلالمحكمة س ائیرلى إمها دیضة یقرعب جوبم دلیافع ر

نا ال وعائها قاندستأو الجبائیة دارة اإلع ااسمد بع، الستعجالي افي ل لحاو القضیة كما هافي 

 (1).ت قؤلمق الغلرار اقذ تنفین عطلف اقوی
در یصري لتجال المحق الى غلإمي رالب ائرالضض اقابن طرف مدم لمقراح اقتد اإلبع

ذا لمعني بهایبة ربالضف لمكلالمهني ري أو التجال المحق اغلرار قب ئراالئي للضولر ایدلما

ق حن مانه مرحن لكل ، ویبة للمحربالضف لمكلاملكیة زع فیه نم ال یتل لمحق افغلراء إلجا

ف لمكلا كمالل أیوتحس وختالب اتجنولجبائي ن ایدلل اتحصیل جن امت قؤلمع االنتفاا

ري لتجال اللمح تقؤلمق الغلرار اقو .لجبائیةدارة اإلاكا مع رهنا مشتررلتي تعتبایبة ربالض

 .ذبالتنفی فلمكلب المحاسامه دیقر یرفقا لتقذ وینف

 ول :ألرع الفا

 نما علیه مد یدتسن عر لتاجطل ایة : في حالة تمارلتجات اللمحالق لغلاحالة ب سباأ       

 غبةر رتأخیوم یل كن یه عدیدتهت ماراغرض لى فب إئرالضاتلجا مصلحة ، یبیة رضون ید

 یبةرضبالن لمكلفیظ أن انالحذا هم غ، ورمته ذئة ریبة تبربالضف لمكلم اغاإرمنها في 

ما بلغ إذا ها دادسب تجنل یة ألجولملتطرق الالى وء إللجوا،نیة وقانر سبال غیون ینتهج

یة ریدتجاه ما متهذئة رلة منه لتبومحادون ،لتنبیهد ابعل ولتحصیدول ایبة بجربالضف لمكلا

ق بغلرار قدارصق إین طرعري لجبل التحصیالى رة إألخیاه ذالیة تلجأ هوبالب ئرالضا

 .(1)قتاؤلمهني مأو اري لتجال المحا

ر ألكثراءات اإلجن امد نه یعأال ، إیبةربالضف لمكلایة رحدأ بمبس یمراء إلجذا اهم أن غور

 ون.یدلء استیفاإفعالیة في 

یبیة رلضاعة زعى بالمنادما ین ضم، لقضائي ق ایطرلالى إیبة ربالضف لمكلاغالبا ما یلجأ و

نیته تلجأ ن حست تیأما و إذا نه وید دیدستل خالن لى فتح محله مإه یسعى دما تجرا نه كثیأال إ

 .ط بالتقسیون یدلد ایدلتسدو ل ضع جولى ب إئرالضایة ریدمدة عا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 بوبشیر محمد أمقران،مرجع سابق (1)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية           :ولألالفصل ا  

   

 لثاني :رع الفا

ذ لمنفایبة ربالضف لمكلرع المشول المهني: خري أو التجال المحق اغلرار عة قزمنا    

ون قانن م 146دة لماص افقا لنداري وإلالقاضي م اماق ألغلرار افي قن عطلق اه حدض

د لیافع ب رلم طیدبتقك لون ذیكت وقؤلمق الغلاعلى راض باالعتك ل، وذلجبائیة راءات اإلجا

ب ئرالضء إدارة اعادباستوم یقذي لا لمستعجلةور األم، القاضي الى دم إیضة تقرعب جوبم

یة دارإلو انیة دلمراءات اإلجون اقان 930لى إ 929ن مواد لمم افقا ألحكاوسماعها ل جن أم

 (1)ون.لقانس انفن م 948دة لماص انة عارامع م

ق لغلرار اقذ تنفیراءات جف إقویبة ال یربالضف لمكلن طرف امدم لمقن اعطلذا اهو    

یخ ربتادر لصااه رارلة في قدولس اما قضي به مجلذا هري لتجال اللمحت قؤلما

 1996/06/10في در لصاا 33م قرر رلمقء ابإلغاق یتعلزاع لنث أن احی 2001/02/19

ون جرع شا73ري ب لتجال المحق اغلن یتضمذي لرب اغران هب وئرالضایة ریدمن ع

 .ه قع منوالن ایدلدد ایسم لف لمستأنزع أن امنار غیت وثابن لك، وشیباني 

 :لتالیة ب الألسباف لمستأنایة دارإلافة رلغرار اقد یألة هنا دولس افمجل

ق غلوص بخصب ئرالضرار إدارة اقذ تنفیف قوبر یأمداري أن إلاللقاضي ق نه ال یحأ-1     

لة دلمعرة المباشب ائرالضون اقانن م 392دة لمام افقا ألحكاولجبائیة انتیجة للمتابعة ل، لمحا

 ة.لجبائیراءات اإلجون اقانن لثالثة مرة افقلا 146دة لماب اجوبم

وق لحقاعلى ول لحصل اجن أمت قؤي مطحتیاإراء جإال و إما هري لتجال المحق اغلإن 

ن م 921و  918ن تیدلمام افقا ألحكاق ولحل ابأصس ال یمو ها دیدتسوب لطلموم اسرلوا

 یة.دارإلو انیة دلمراءات اإلجون اقان

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم،المتضمن قانون اإلجراءات  2001-02-19المؤرخ في 21-01القانون رقم  (1)

 2001. 72الجبائیة،الجریدة الرسمیة،العدد
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                      :ولألالفصل ا  

 

ف لمكلافع دنجاعته في ت ثبذي ألري التجال امحلق اغلراء جص إفيما يخذا ه         

 .ت قؤئي مراجب إمية كعقاولعماينة زمستحقة للخون ين دما عليه مد يدتس لى إيبة ربالض

 ل خالن ليه مرض إنتعر خري آتحصيلي جبراء جك إلتحصيلي هناراء اإلجذا اهب لى جانإ

 .يةدارإلوانية ولقانابيعته داري وطإلز الحج: الث لثاب الطلما

ها ديت تحل لمااضع وبب ئارلضإدارة ابها وم لتي تقراءات اباإلجداري إلز الحجرف ايع       

  .بئراالئي للضولر ايدلمن امدر يصرار قب جوقها بموحقء الستفا،بيعه و

على ل ليسهرع لمشاضعه ، واما خاصا ظنري لجبالبيع داري واإلز الحجراءات اجر إتعتبو

ن مرا وختصار اكثم أاظنو هويبة ربالضف لمكلال اومن أنها مويل دتحصيب ئرالضإدارة ا

لتي اة طلسلاهي ن وئدالافهي ت قولس احكما في نفولعامة خصما اة طلسلون اتكك لل ذخال

 .يبةربالض فلمكلوزة التي بحانها ويل دلتحصيذ لتنفيراءات اجإعلى رف تش

 قةلمتعلت اعازلمناافي ل لفصظر واللنص الختصاداري اإلاللقاضي ظل يك لذمع و

 (1).بهاداد العتدم اع، أو لغائها أو إداري إلر الحجراءات ابإج

ها وردنل ألشكان امد يدلعانه له د أنجري تحصيلي جبراء كإجز لحجالى إنا ظرما نذا او 

 :لتاليةط النقال اخالن مر باختصا

لتي وايبة رلضافع ن دعس لمتقاعت االوضع منقويسمح براء جو إهذي : ولتنفيز الحجا 1-

 .على عاتقهو هذي لن ايدلابيعها لتصفية د لة قصدالعد ايت ملكه تحأو ته وزحفي ون تك

فع ن دعس لمتقاعوزة التي هي في حك األمالراء أن اإلجذا ابالنسبة لهظ لمالحاو        

 ذي لتنفيراء اإلجذا افعالية هن مل خفائها مما يقلواها دفيها بإبعارف لتصل السهان يبة مرلضا

رس غت أو عازرومر أو ضع ثماويسمح براء جو إهو عي : زرالال لتحصياعلى ز لحجا 2-

راء إذا إلجذا اهن مل ما يقل، ويبة رلضافع ن دعس للمتقاعك صال ملون ألة تكدالعد ايت تح

في رف لتصر واثمالاه ذهر لتأجيالى إلنية فإنه يلجأ ء ايبة سيرلضافع ن دعس لمتقاعن اكا

    (2).لماليةاها دئواع

 ــــــــــــــــــــــــــــ

        المباشرة.منشورات داریة والقضائیة لمنازعات الضرائبفریحة،اإلجراءات اإل حسین(2) (1)

 75،1994،صدحلب،الجزائر
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                           :ولألالفصل ا

 

واق ألسافي ت لمبیعاث واألثاز ابحجراء إلجذا اهسمحیت:ولمبیعاوا ثألثااعلىزلحجا 3-

ت الستعجاالاقاضي ن مص خیریبة بترلضافع ن دعس لمتقاعول افي متناون تكرض لمعاوا

 .لمحكمةس ائیأو ر

في حقه راءات إلجاه ذهل یبة بمثرلضافع ن دعس لمتقاعم اعلد عنراء إلجذا اهن مل یقلو 4-

 (1).ن ممكت قرع وسأفي ت لمبيعااه ذفي هرف يتص دقو فه

وق حقم هلون أن عدين يذلا صألشخاض ايسمح لبعراءإلجذااهولبي:طمأوعائيزإدحج 5-

ا ذفعالية هن م ليقلو.لتسليمهد مستعون يكر لغيدى الري عقاك ملهنية علىوق رحقأو ملكية 

ود قيوط وضغت تحون يكم أن للهالتسليمه د ئما مستعون داال يكرلعقاك امالرلغيراء،إن اإلجا

 .معينة

ن ألصلي من ائدالم اهث أطراف فيه ثالم يساهذي تنفيراء جإوهدي:ولحأواقيفيولتزالحجا 6-

راء إلجذا ايسمح هث وثالص شخق على عاتن ير دآلخو اله هن ويدلمدى الز لحجق اله ح

ف قق أوضيوية دودمحر أن غي.ألصلي ن ائدالدى امته لذئة رتبد ينه قصل ديحصن أن يدللم

 .فعاليته ن مل يقلراء إلجذا اه

لقاضي منحها ن امب لطتن يبية بأرلضدارة ايتيح لإلراء جو إه: وراتللعقاري لعقاز الحجا 7-

لتي هي الجبائية ون ايدلل اتحصيد يبة قصرلضن اعس ية للمتقاعرعقاك مالز أبحجص خيرت

 .على عاتقه 

ليها إقليال ما تلجأ ث حيدة نها عملية معقأعنها ل ما يقال قرات أللعقاري لعقاز الحجاعملية و -

 (2).يبية رلضدارة اإلا

ف لمكلض القابافيها وم حة يقراصرع لمشاعليهما ص ن ن حالتا كهناذا هب لى جانإ -

 مبالقياك لوذراءات،إلجذ اتنفيق ولمستحن ايدللي ورلفل التحصيالى وء إبالمتابعة باللج

. بائيةلجا راءاتإلجون اقانن م 147دة لماص انل خالن لتنبيه ماتبليغ ن من ميويد بعبالحجر

 :هما و

 ــــــــــــــــــــــــــــ

78حسین فریحة،مرجع سابق،ص (1)
 

 131حمود القیسي،مرجع سابق،ص (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                       :ولألالفصل ا 

 

 .لمماثلةوم اسرلرة والمباشب ائارلضون اقانن م 354دة لمااعليها في وص لمنصت الحاالا (أ  

 (1).خاصةم حكاأيبة فيها بمقتضى رلضل اتحصيوب جدد ولتي يحت الحاالا (ب 

ن ضمن لكويبة ربالضف لمكلن ايدلموال امأعلى ز لحجرة امباشب ئرالضدارة اإلو        

ون يكولجبائية راءات اإلجون اقانن م 145دة لمام افقا ألحكاددة ولمحراءات اإلجروط والشا

ما قضي به ذا هر لغيدى الن يدما للمز حج، ويبة ربالضف لمكلوال امأعلى ذي لتنفيز الحجا

 392دة لمام ابقا ألحكاوطنه ث أحي 2003/11/18 :"يخ ربتادر لصااه رارلة في قدولس امجل

ز لحجر اشعاإمة بتبليغ زملب ئرالضن إدارة المماثلة فإوم اسرلرة والمباشب ائرالضون اقانن م

مما ون لقانت اخالفد قون يبة نكربالضف للمكلر إلشعااتبليغ ث دون حيز ، لحجرة امباشل قب

  "النه طبب ترتعسفيا يتز لحجذا اهل يجع

لى ل إننتقن ثنيإن في حالتيرع لمشاها رقتصإلتي احالته ز ولحجواع انأفنا على رتعد أن بع

 .ز ية للحجدارإلوانية ولقانابيعة طلا

 ول :ألرع الفا

ضعه في ووتكييفه داري إلز انية للحجولقانابيعة طبالد نقصداري : إلز انية للحجولقانابيعة طلا

أم لقضائية وز الحجالى ما تخضع له ز إلحجذا ايخضع هل هرخآ بمعنىن وني معيوقانر اإط

 ت فارلتصل أو األعماابالتالي يخضع لما تخضع له وية دارإلاا بصفته ظمحتفظل نه يأ

 (2)ية دارإلا

 .داريإلز الحجا بيعةص طفيما يخذا ه

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  ئية،الجريدةجراءات الجبا،المتضمن قانون اإل2003-02-25في  المؤرخ 09-03القانون رقم  (1)

 2003،21الرسمية،العدد

،الجريدة 2006المتضمن قانون المالية  2005-12-31المؤرخ في  16-05القانون رقم  (2)

 2005،85الرسمية،العدد
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                      :ولألالفصل ا 

 

 لثاني :رع الفا

ية  إداربيعة ز طلحجذا الهول أن لقالى داري إإلالفقه ب اهداري : ذإلز اية للحجدارإلابيعة طلا

 المدير الوالئيرارقو -ل حصيلتد اسن –داري إلز الحجافي ق لحس اساألى ك إلذفي دا مستن

 (1)م لظت ك أن أيلذعلى ب تريتولقضائي ذي التنفيد السنل امحل يحذي لب ائراللض 

الحقة  لقاضياقابة ، أي أن رهراءجد إال بعء إلقضام اماون أيبة ال يكربالضف لمكلن طرف ام

ر لمعاييلن الطلبوالصحة راءات اجإلى ب إئراالئي للضولر ايدلمرار ابالتالي يخضع قوعليه 

 .لجبائية راءات اإلجون افي قانررة لمقا

ز لحجن اشأنه شأداري إلز ائية للحجراجإبيعة ود طجولى ر إخآتجاه فقهي ب اهن ذفي حي

لمماثلة وم اسرلرة والمباشب ائرالضون اقانولجبائية راءات اإلجون افي قانظم لمنالقضائي ا

لصحة ث احين مه مظيني ذلص الخاون اللقانز لحجوع اخضف لتكييذا اعلى هب تريتو

 .ذلتنفيت اعازمنان و الطلباو

رر يبو ميةولعماينة زلخت امستحقال عة في تحصيرسراوختصاإر كثم أاظلنذا اهر يعتبو

مصلحة ب تغلي، وأن يفتها وظبيعة ب وطئرالضإدارة امصلحة ق لطمنن مداري إلز الحجا

على  هاتمستحقاو  هاوقحق للى تحصيؤدي إيبة يربالضف لمكلامية على مصلحة ولعماينة زلخا

 .لجبائيةا  راءاتإلجون اقانن م 147دة لماص افقا لنذا وهوعة رلساجه و

ر لمباشذ التنفيو أن اهم لعال األصن ابأول بالقداري إلز الحجررو ا ابد قض لبعد انجن في حي

ة ظلمحافزات واممين لقضائي لما له مري الجبذ التنفيو اهء الستثناب، وائرالضدارة اإلق ح

 (2).ميةولعماينة زلخوال امأى عل

 :ما يلي ل خالن ليها مرض إفسنتعداري إلازلحجراءات اجص إما ما يخأ

 : فيما يليل لتي تتمثداري واإلز العامة للحجد اعوالقرام احتاال ذ أولمنفاعلى ن يتعي -

 741 دةلمام افقا ألحكاوبها وح لمسمد اعيوالمافي داري إلز الحجراءات اجون إتكب أن يج 1-

 .لجبائيةراءات اإلجون اقانمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

حكام الجزائية الخاصة بالدعوى الجبائية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في وفاء شيعاوي،األ  (1)

 2010،59عمال،بسكرة،ص،األ ،تخصص قانونالحقوق

 61نفس المرجع،ص  (2)    
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 ريبيلضالتحصيل اتنظيم عملية                                                  ولألالفصل ا          

 

في ن یدلموال األمداري إلز الحجون ایكأن فینبغي داري إلز الحجافي ف لتعسدم اع-2    

 .نیتهویدمدود ح

لة ولمنقوال األماعلى بقیة ز یحجن یدلل اتفي بكم لذا لة فإولمنقوال األمز اال في حجرع أویش

 .رلغیدى الن یدما للمز حجم ثن، ین دیبة مربالض فلمكلاما على د یدلتس

 تمادمقذ تخااینبغي ذا یا لذتنفیز لحجون ایكأن لجبائیة راءات اإلجون افي قانل ألصا -3

فع دبالذار إلناتبلیغه ب وئراالئي للضولر ایدلمن امز لحجد اسندار الستصراءات جوا   

ون قانن م 147دة لمام اقا ألحكافولتنبیه اتبلیغ ن موم ید بعز بالحجم لقیاذ احینئوز یجو

 156دة لمام افقا ألحكاوي ظلتحفز الحجرة امباشز جارع ألمشأن اال ، إلجبائیة راءات اإلجا

 .لجبائیة راءات اإلجون اقانن لثانیة مرة الفقا

 .(1)رلعقاس ایمد قول ولمنقس ایمد قز لحجظ أن المالحو ا

 :ما یلي ن یدلمدى الول منقلز احجراءات جإها في رفوتب جوالروط الشم اهن أمو  (أ

یخضع ص بالتخصیرا عقار یعتبن كان فإ، یادال عاوه منقزحجراد لمل الماون ایكأن  1-

 .ريلعقاذ التنفیراءات اإلج

 .ن یدكا للمومملوز لمحجل الماون ایكأن  2-

 .یمثلهن من أو یدلمزة افي حیاوز لمحجل الماون ایكأن  3-

 354دة لمام افقا ألحكاوري ولفل التحصیاعملیة ر تباشسابقا ورة كذلمروط الشء استیفاد ایع

جه تنبیها بال ویب وئرالضض اقابن طرف لمماثلة موم اسرلرة والمباشب ائرالضون اقانن م

م فقا ألحكاز ولحجذ اینفو.للتحصیذا اهوب جر وفوترد یبة بمجربالضف للمكلف یرمصا

لقضائي ر المحضب أو ائرالضا رةوان إداعل ألجبائیة بانتقاراءات اإلجون اقانن م150دة لماا

ن تعییز ولحجر افي محضها ركوذصفها ووها ردبجوم یقوها زحجراد لموال األمن الى مكاإ

 .(2)علیهارس حا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

طاهري حسین،المنازعات الضریبیة شرح قانون اإلجراءات الجبائیة،دار  (1)

 2005،95الخلدونیة،الجزائر،ص

 98لمرجع،صنفس ا (2) 
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                          :ولألالفصل ا              

 

ف جیه تنبیه للمكلوبتر لعقااعلى ز لحجراءات اجر إ: تباشرلعقااعلى ز لحجراءات اج( إب

وب جر وفوترد لجبائیة بمجراءات اإلجون اقانن م 147دة لمام افقا ألحكاویبة ربالض

 .لتنبیه اتبلیغ ن موم ید بعز بالحجم لقیاذ احینئوز یجل، لتحصیا

بما على ء فاوللر ألخیذا اتكفي قیمة هم لول إذا لمنقز احجد ال بعر إلعقاز افي حجرع ال یشو

بقا طیا زا إدارحجر لعقاز احجراءات جون إتكو یبیةرضت مستحقان یبة مربالضف لمكلا

 :لتالیةراءات الإلج

ي الستعانة بأایمكنه ر ولعقان الى مكاإلقضائي ر المحضب أو ائرالضوان إدارة اعأل نتقاا1-

لجهة وان اعول أخدفضه رفي حالة ن أو یدلمود اجدم وه مناسبا في حالة عرایص شخ

ر لعقاز احجر محضر یرتحل والنتقاث احین مراءات جذ إلتنفیوان اعأیتبع م ثزة  لحاجا

  (1).رالعقذا األساسیة لهت البیانال ایشمو

 ز لحاجون العاله رض ما تعر ولعقاف اصا، و أوساعته، مكانهر، لمحضایخ ركتابة تا 2-

 .رلیة للعقاوألالقیمة وامكانه ولبیع وم اعلى یت، و عقبات وشكاالن إم

یا زا إدارحجر لعقاز احجر محضل تسجیزوم لجبائیة على لراءات اإلجون اقانص ینم ل 3-

ل لسجب افیها مكتد جوتي یلطق المنادن والمء وایاألحاصا في وخصك لذنه ینبغي أال إ

م یبة یتربالضف لمكلرات اعقات أو الوعلى منقداري إلز الحجراءات ابإجم لقیاد ابعري،لعقاا

المطلب ل خالن فیه مل ما سنفصذا هون ولقاناها ددحراءات فقا إلجولعلني زاد المابیعهافي 

 .الثالث

 .لعلنيا زادلمافي وزات لمحجا: بیع رابع لب الطلما

وز لحجافي ري لجبالبیع ون ایكل ، ولتحصیل احرامن حلة مرمر خوزات آلمحجابیع ر یعتب

ون قانن لثانیة موالى وألن اتارلفقا 151دة فقا للماب وئرالضت إدارة ااطسلن یة مدارإلا

       .(2)ونلقانس انفن م 152دة فقا للمام ویتولجبائیة راءات اإلجا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
ئیة،الجریدة المعدل،المتضمن قانون االجراءات الجبا 2001-12-22المؤرخ في 21-01القانون رقم (1)

 .2001،41الرسمیة،العدد

 من نفس القانون. (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                 :ولألالفصل ا          

 

وال ألمن احقها في ثمزة لحاجالجهة افي وعلى مبالغ تستول لحصو البیع هان مدف لهاو      

 لتالیة ر اءات اإلجا لجبائیة علىراءات اإلجون اقانن م 151دة لمات انصد قو .وزةلمحجا

 ول:ألرع الفا

 )ق إللصان امم یارة أعشد ال بعإلبیع رى ایجن أن ال یمكر (: إلشهان ) اإلعالا

 :لیةلتاالشكلیات فقا لو( ت إلعالناارنش

و للمتابعة ر لمباشض القابري والتجال المحب اصاحن مل كب لقن إلعالن ایتضمب أن یج*

ساعة فتح وم وین ومكاو جبها وبمض لقابذا اهرف لتي یتصاخصة رلوانیهما وطموسمیهما ا

ق لصان إبالنسبة ألماك )1(.لقباضة ب امكتوان عنولبیع ر ایباشذي لض القابب القزاد ولما

 :با كالتالي وجرع ولمشاا هركد ذفقت إلعالناا

ري لتجال المحد اجویث حیدي لبلالشعبي س المجلر افي مقرة وئیسي للعمارلب البااعلى *

 .یعبالبف لمكلض القابب امكتوصاصها ختم اقلیإفي ري لتجال المحد اجولتي یالمحكمة افي و

ر هلة لنشؤمدة یرلبیع في جن امم یارة أعشل عاله قبور أكذلمن اإلعالدراج ابإر إلشهام ایت*

 .ريلتجال المحث االیة حیولرة أو ائدالانیة في ولقانت اإلعالناا

 لثاني :رع الفا

ب یجذي لروض والمعاى ألعلن الثماعلى زادلمااوسرلبیع یاعملیة راء جد إ: بعزادلما موسر

نسخة منه م تسلض ولقابل اقبن بیع مر محضد بعوح ولمفتاریدتقن ثموق یفوي أویساأن 

 دا.نقن لثمافع م دیت، و(2)ري التجل المحل ایشغث حیرة لعماب الصاحري وللمشت

ض لقابل اقبن مت لمتابعارس اتمال لحاصالبیع ن الناتج عرق الفن أو الثمافع دم دعوفي حالة 

 .رة لمباشب ائرالضل افي مجال لحاو اكما هص لمختا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

لحدیث،جبایة االشخاص الطبیعین والمعنوین،دار هومة،ج رضا خالصي،النظام الجباي الجزائري ا (1)

 2005،125صر،،الجزائ01

 102طاهري حسين،مرجع سابق ص (2)

 

        

28 



 

 
 

 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                     :ولألالفصل ا 

 

 ث :لثالرع الفا

نیة ولقانراءات اإلجالى دارة إإلاتلجأ دا لبیع نقن اثمض قبد بع لملكیة:ل ایوتحد صیاغة عق

م قسس ئیش رمفتد لملكیة على یل ایوتحد صیاغة عقم تتث حیري لتجال المحاملكیة ل یولتح

یخضع روط ولشر افتودلبیع ر اعلى محضع الطالیة باإلوللرات لعقاك واألمالؤون اش

لى وء إللجل ابا قبوجك ولذ ونیكد ولعقل اتسجیم یتم ثري لمشتاعلى نفقة ل لتسجیت الشكلیا

 .رلنشا

 بع:رالرع الفا

را عتباإد حر واشهون للمتابعة في غضر لمباشض القابن طرف البیع موارلنشم البیع: یترانش

ت إلعالنار اهلة لنشؤمدة یرفي جدر یصر شعارج أو إمستخل في شكك لوذیخه رتان م

با وجرج ولمستخذا اهن یتضمو .ريلتجال المحل ایشغث الیة حیولرة أو ائدالانیة في ولقانا

 :لتالیة ت البیانان االطلباائلة ت طتحو

 .دلعقایخ رتا ت ولعملیااه ذهت تمث حیب كتلمو اقمه وره دارمقل ولتحصیایخ رتان بیا *

ن لثمواه رمقري ولتجال المحابیعة د وطیدلجق والسابك المالن امل كوطن مم وساب ولق

ل جن أبیال ولتسجیوق احقل لتحصیساسا ن أكاذي لر ایدلتقف أو التكالیك الذ بما فیروط لمشا

راض العتل اجاآما أ (1)لمحكمة ص اختصام اقلیإفي وطن لما رختیاإت و ضاراعتإلا

 :كما یليد وردت فقر لنشط ابواضو

 .ولألدراج اإلد ابع (15)رعشسلخاموم الیوا 08))نلثاموم الین افیما بیرلنشدد ایح  -

رة لنشافي ر لمتابعة بالنشر لمباشض القابوم ایقول ألادراج إلد ابعر لخمسة عشل اخالو -

 )2).نیةولقانت اسمیة لإلعالنارلا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

أطروحة مقدمة لنیل شهادة فریدة زناتي،العالقات القانونیة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، (1)

 2012،145منشور،جامعة بودواو،ص الماجستر تخصص إدارة مالیة،غیر

 149نفس المرجع،ص (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                  :ولألالفصل ا 

 

راض باالعتدر بان ئل دالكوز یجو لمعنیة ب ائرالضاقباضة ب مكتر بمقت ضاراعتم اإلتستل 

د ما بعوی (40)نبعیل أرجألع في طیر أن ألخیر التالیة للنشاما وی (30)ن لثالثیون افي غض

 .لهوصد أحأعلى أو لبیع د اعقن على نسخة مور كذلمر المقافي ر ألخیر النشا

 ن لثالثیل اجأفي راض عتإدر أي یصم لإذ و -

 

إزاء مة ذلريء اللمتابعة بر لمباشض القابري والمشتن امل كون یكورة كذلماما وی )30(

 (1).رلغیا

 رمحضن عیت أتحري لعلني هي عملیة تجزاد البیع بالما أنعامة ورة له بصوقن ما یمكو

ت الویة للمنقورلجمهل اكین وع ملبیذن ایبیة بإرلضدارة اإلل اتحصد أن قضائي بع

 كلذلداد الستعات ولمبیعاء اقتناافي ن غبیراة للمنیة كافیدة زلبیع بمایخ رتادد یحرات، لعقاأوا

لى ویتوفیه رى تجذي لت اقولوالبیع اعملیة ن مكادد یحولعلني زاد البیع بالمت اعالنار إتنشو

دون یبد قإذ معه ن لمتعاملیف المختلردي لفالتبلیغ ابالعملیة عملیة ف لمكلالقضائي ر المحضا

 (2).كلذهتماما بإ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 151فریدة زناتي،مرجع سابق،ص (1)

   66وفاء شيعاوي،مرجع سابق،ص (2)
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 لضريبيالتحصيل اتنظيم عملية                                                  :ولألالفصل ا    

  

 ملخص الفصل:       

دارة إعلى ضوء ما تعرضنا له في هذا الفصل تبین لنا التطور الذي حدث على مستوى 

ة و إثارة و الذي تمثل في استحداث أسالیب فرض و ربطك و تحصیل الضریب الضرائب

 المبالغ على خزینة الدولة التي زادت حصیلتها و كثرت إیراداتها .

و كذا تعرضنا في هذا الفصل إلى أسالیب ربط الضریبة ، و أسالیب تحصیل الضریبة ، و 

لقد خصصناه لعرض تحصیل الضریبة بحیث خلق التوازن بین اإلیرادات و النفقات العامة ، 

التموین المتواصل لمیوانیة الدولة ، و كذا فرض الضرائب  و الحفاظ على اإلقتصاد بفضل

 من أعمال السلطة العامة و بالتالي ضمان تحصیلها .
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