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قد ال يختلف اثنين في كون الضرائب، سواء املباشرة أو غير املباشرة، تلعب دورا محوريا في تمويل خزينة الدولة لدرجة    

، لهذا فالدولة تعتمد أمكن معها القول أن الضرائب تعد رافدا من روافد اإليرادات العامة ووسيلة من وسائل التنمية

، فالضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه االقتصاديةمن اجل تمويل مشاريعها  بشكل أساس ي على موارد الجبائية

 الدولة  من االشخاص  و املؤسسات بهدف تمويل نفقاتها.

فالضريبة تفرض اعتمادا على معلومات جبائية عبارة عن بطاقيات تتوافر لدى مصلحة الضرائب إلعالم بأن مكلف    

أو صناعي ) إنتاجي أو خدماتي(، و تأتي هذه البطاقيات  ي أو معنوي قد قام بنشاط تجاري طبيع بالضريبة سواًء كان شخص

عادة من متعاملين مغايرين عن اإلدارة الجبائية  عن اإلدارة الجبائية مثل ) الجمارك، املؤسسات االقتصادية بكل أنواعها، 

مقدرته التكليفية و ذلك يتطلب تأسيس و حساب  فاملواطن يجب أن يتحمل الضريبة على قدر الخزينة، البنوك...الخ(

 الضريبة بطريقة سليمة و مطابقة ألحكام القانون.

 هعدم شرعية الضريبة املفروضة عليحيث تقوم املنازعة الضريبية كلما تبين للمكلف بالضريبة، عدم صحة او    

ذار موجه له تكون حينما يتلقى املكلف بالضريبة إنأو اإلجراءات املتبعة في تحصيلها فنقطة البداية في املنازعة الضريبية 

من إدارة الضرائب و هو وثيقة تبين الحصة أو الحصص املطلوب أدائها بشروط وجوب االداء و كذا تاريخ الشروع في 

 التحصيل. بعد تلقي املكلف بالضريبة لهذه الوثيقة يكون امام حالتين:

 ناسبة فيسددها طوعا فال داع للخضوع في املنازعة و املخاصمة؛يرض ى املكلف بالضريبة و يرى أنها ماألولى: 

 عدم رضا املكلف بالضريبة املطلوب تسديدها، أي سبب يحتج به على أنها مرهقة أو خاطئة.الثانية: 

و انطالقا من الحالة الثانية تبدأ املنازعة الضريبية بين املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب. ميتم الفصل في املنازعة    

 الضريبية على مرحلتين، إدارية و قضائية:

اتها، ذ فاملرحلة اإلدارية تتمثل في وجوب عرض املكلف بالضريبة النزاع عن طريق شكوى ) تظلم إداري( على إدارة الضرائب

كما يمكنه عرض النزاع على لجان الطعن اإلدارية، و ذلك بعد فصل مدير الضرائب في شكواه سواًء بالرفض الكلي او 

 الجزئي؛

الدولة  ) املحكمة اإلدارية كمرحلة أولى و مجلس أما املرحلة القضائية فتتمثل في عرض النزاع على الجهة القضائية املختصة

 لجوء إلى القضاء ال يقتصر على املكلف بالضريبة فقط و إنما هو حق مقرر أيضا إلدارة الضرائب.كمرحلة ثانية(، و حق ال

 تقديم الشكوى الضريبية إلى غاية البث فيها و إصدار القرار املناسب بشأنها.اجراءات  هذه الدراسةسوف نعاج من خالل    

 لتسوية املنازعات الجبائية؟  ةالقانونيماهي اإلجراءات  منه نطرح اإلشكالية التالية:و    

 التالية: ألسئلةا من هذه اإلشكالية نطرحو    

 ما هو أول إجراء للخوض في املنازعة الضريبية؟ -1

 ماهي شروط رفع التظلم اإلداري ضد اإلدارة الضريبية؟ -2

  ماهي مراحل تسوية النزاعات الجبائية على مستوى املركز الجزاري للضرائب؟ -3

  :فرضياتال

 الشكوى تعتبر من اإلجراءات املمكن االستغناء عنها في املنازعة الضريبية؛ -1

 تعتبر الضرائب من أهم املوارد املالية للدولة. -2
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 :أسباب اختيار املوضوع

 تم اختيار املوضوع على حسب التخصص؛ -1

 الرغبة الشخصية في البحث في مجال الضرائب. -2

 في ما يلي:: تظهر اهمية لدراسةأهمية ا

 املكانة التي تحتلها الضرائب في االقتصاد الوطني في تمويل الخزينة العمومية؛ -1

 ان املكلف بالضريبة هو عنصر من العناصر التي تمول الخزينة العمومية؛ -2

أعمال إدارة  ىاألهمية الكبيرة التي تتمتع بها الدعوى الضريبية من حيث حماية حقوق املكلف بالضريبة و في الرقابة عل -3

 الضرائب. 

 :لدراسةأهداف ا

توضيح اإلجراءات املتخذة للمكلفين بالضريبة عند رفع الشكوى أمام إدارة الضرائب و النصوص القانونية الواجب  -1

 االستناد عليها؛

 املصالح املخول لها قانونا النظر في الشكوى الضريبية في كلتا املرحلتين ) اإلدارية و القضائية(؛ تحديد -2

مدى مساهمة مراكز الضرائب و املراكز الجوارية للضرائب في تخفيف العبء عن املدير الوالئي للضرائب، و بالتالي  -3

 الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

 :جزئينم حدود بحثنا إلى : يمكن تقسيالدراسة محددات

 ؛02/02/2017إلى غاية  19/12/2016من  في مصلحة الضرائب لبلدية عين تادلس دراسة القيام بال: ةزمني ودحد -1

 .لجواري للضرائب لبلدية عين تادلس: يتمثل في التعريف باملركز اةكانيم ودحد -2

 : دراسةاملنهج ال

الل ، حيث اعتمدنا في الطرح النظري على املنهج الوصفي من خالتحليليو املنهج اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي    

قانون  ،ة إلىباإلضاف بإجراءات تسوية املنازعات سواًء كانت إدارية أو قضائية املتعلقةختلف النصوص القانونية م تقديم

ئب املباشرة و الرسوم املماثلة و غيرها من القوانين التي تحكم هذا الجانب من النزاع اإلجراءات الجبائية و قانون الضرا

 و اعتمدنا على املنهج التحليلي في محاولة إلسقاط الطرح النظري على املؤسسة محل الدراسة. الجبائي.

 الدراسات السابقة: 

بحث أو جانب منه، الحظنا أن موضوع املنازعات من خالل اطالعنا على الدراسات السابقة و التي تتعلق بموضوع ال   

الجبائية في الجزائر على حد علمنا لم يصل إلى القدر الكافي من البحث و الدراسة و الذي كان بشكل عام ال يعتمد على 

 " إجراءات املنازعات الضريبية في الجزائر"الدراسات امليدانية، فنجد بعض املؤلفات منها كتاب بعنوان 

للدكتور/ فريجة حسين، و الذي تناول فيه و ركز على منازعات الوعاء الضريبي دون التطرق إلى املنازعات التحصيل إضافة  

إلى كتاب بعنوان " منازعات الضرائب املباشرة في الجزائر" لألستاذ أحمد فنيدس الذي تطرق إلى هذا املوضوع من خالل 

ط. و أما فيما يخص رسائل املاجستير و الدكتوراه، فمنها رسالة ماجستير االقتصار على مجال الضرائب املباشرة فق

لألستاذ قصاص سليم تحت عنوان " املنازعات الجبائية للضرائب املباشرة في القانون الجزائري" كذلك هو اآلخر تطرق إلى 

 .املوضوع من خالل االقتصار على مجال الضرائب املباشرة فقط
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 تقسيم املوضوع: 

من خالل األسئلة التي أثيرت في اإلشكالية فإن اإلجابة عليها ستكون وفق خطة من خاللها تبرز املراحل التي مّر بها النزاع و    

 اإلجراءات التي يتبعها سواء في املرحلة اإلدارية أو القضائية، حيث انتهجنا لذلك خطة ثنائية قسمت إلى فصلين:

تناولنا  يعالج املبحث األول مطلبين، األول  مبحثين، حيث قسمنا الفصل إلىالفصل األول املنازعات الضريبية  يتضمنو    

فيه بعض املفاهيم عن الضريبة، خصائصها و كذا أنواعها، و الثاني عن النزاع الضريبي، أنواعه و أسباب قيامه. و املبحث 

 لتسوية اإلدارية للنزاعات الجبائية، و الثاني التسوية القضائية للنزاعاتالثاني تضمن أيضا مطلبين، األول تناولنا فيه ا

 الجبائية.

قديم حول املركز ت أما الفصل الثاني، فسوف نتناول فيه دراسة تطبيقية حيث يتضمن كذلك مبحثين، األول تناولنا فيه   

الثاني  التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر، والجواري لبلدية عين تادلس و قسمناه إلى مطلبين، األول تجلى في الهيكل 

تمثل في املركز الجواري للضرائب. أما املبحث الثاني سنتحدث فيه عن مجال صالحيات املركز الجواري للضرائب في تسوية 

الثاني حول  و النزاعات الجبائية و قسمناه هو اآلخر إلى مطلبين، األول تمحور حول املصلحة الرئيسية للمنازعات الجبائية،

  .اإلجراءات املتخذة في تسوية النزاعات الجبائية في املركز الجواري للضرائب
   



 

 

 الفصل األول 

اإلجراءات القانونية لتسوية 

 جبائيةاملنازعات ال
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 :تمهيد

تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر اإليرادات العامة، و ال يرجع ذلك إلى كون الضريبة تمثل أهم مصدر من مصادر 

كالت أغراض السياسة املالية، و ما تثيره من مشاإليراد الوطني، و إنما أيضا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الضريبة في تحقيق 

، هذه املشكالت قد تثير منازعات ضريبية بين املكلف بالضريبة و فنية تعرض سواء عند فرض الضريبة أو عند تطبيقها

ها، ب اإلدارة الضريبية، إما بمناسبة عمليات تحديد وعاء الضريبة و تصفيتها، حيث ال يرض ي قرار اإلدارة الضريبية املكلف

و إما بمناسبة عمليات التحصيل، حيث إدا تخلف املكلف عن أداء الضريبة املستحقة، تقوم اإلدارة الضريبية بإتباع 

 .إجراءات الحجز اإلداري و التنفيذ على أمواله، و يرى املكلف بالضريبة أن هذا القرار قد ظلمه

عراض خصائصها، و سنحاول توضيح مفهوم املنازعة و على هذا االساس سنتطرق أوال إلى تعريف الضريبة ثم است   

 الضريبية، أنواعها و أسباب قيامها و سنتطرق إلى االجراءات اإلدارية و القضائية لتسوية النزاعات الضريبية.
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 املبحث االول: ماهية الضريبة و املنازعات الضريبية 

 ةتمكننا من اإلحاطة بموضوع الضريبسنحاول من خالل هذا املبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي   

و املنازعات التي يمكن أن تثيرها، و عليه سنتطرق إلى تعريف الضريبة و استعراض خصائصها و أنواعها )املطلب األول(   

 ها و أسباب قيامها )املطلب الثاني(.  لنأتي فيما بعد إلى تقديم مفهوم املنازعة الضريبية، أنواع

 املطلب االول: االطار العام للضريبة

ايراداتها، و تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين املالية العامة و تعتبر من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة 

ي توجيه لها دور ف وحيث أن للضريبة أثر مهم على النشاط االقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة 

 االقتصاد.

 الفرع االول: مفهوم الضريبة و خصائصها

 / مفهوم الضريبة:1

تاب ة التعريفات من االستعانة من أغلب الكلقد حاول الكثير من رواد الفكر املالي العام تعريف الضريبة, و قد جاءت أغلبي 

الفنية  العديد من الجوانب التقنية و وو حتى نتمكن من االحاطة بموضوع الضريبة سنتطرق إلى الكثير من االمور النظرية 

 يلي: بمفهوم الضريبة, و من بين هذه التعريفات سنذكر ما لإلملام

قاستون على أنها: " اداء نقدي تفرضه السلطة على االفراد بطريقة نهائية و فقد عرفها االستاذ جينز التعريف االول:  1-1

 1"بال مقابل بقصد تغطية االعباء العامة.

على أنها:" فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو احدى الهيئات العامة املحلية, تعرف كذلك التعريف الثاني:  1-2

 2التكاليف و االعباء العامة, دون ان يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة."بصورة نهائية, مساهمة منه في 

  قد عّرف بعض رواد الفكر العربي الضريبة بأنها:" اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحملهالتعريف الثالث:  1-3
 املمول و يقوم بدفعه بال مقابل وفقا ملقدرته التكليفية مساهمة منه في تحمل االعباء العامة او لتدخل السلطة 

 3لتحقيق اهداف معينة."

 

 

                                                             

1 بدايرية يحي، اإلطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري،  مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم 

 القانونية و االدارية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2011 -2012، ص 09.

 2محمد عباس محرزي، املدخل الى الجباية و الضرائب، دون ط، دار النشر ITCIS، عين البنيان، الجزائر، 2010, ص 10. 

 .122ص  ،2015 ،لبنان ،بيروت، بدون ط، دار حامد للنشر و التوزيع منشورات زين الحقوقية ، املالية العامةسمير صالح الدين حمدي,  3 
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 و في تعريف اخير للضريبة:" انها اقتطاع مبلغ من املال تحصله الحكومة يلزم االفراد بشكل اجباري و بدون مقابل 

 راضهاألغو السلطات الجمهورية و إلشراك االفراد في تحمل اعباء الدولة وفقا طية اعباء الدولة لقواعد مقررة من اجل تغ

 1املتنوعة."

 / خصائص الضريبة: 2

 تتميز الضريبة عن غيرها من االيرادات العامة بالخصائص التالية:          

, ال يعني بشكل مطلق عدم 2مبلغ من النقودهذا يعني أن الضريبة يجب أن تسدد بتسليم الضريبة ذات شكل نقدي: -2-1

إمكانية تحصيلها في صورة عينية, كل ما في االمر أن هذه العملية ال تتم اال في نطاق ضيق و في الظروف االستثنائية البحثة, 

 نها ترغب في توسيع دائرة ملكيتهافإ ، وهذا االستثناء عن القاعدة ال يجب التوسع فيه،حالة الحروب مثال

 ولذا فيمكن أن تحصل الدولة جزء من الضرائب في شكل اجبار االفراد على التنازل عن جزء من ممتلكاتهم.  

 .ويتفوق الشكل النقدي للضريبة عن الشكل العيني من عدة اوجه   

 أن الدولة تتحمل تكاليف و نفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريبة العينية و هي في طريقها لجمع و نقل -أ

 و كلها أشياء في صالح الشكل النقدي للضريبة. الى امكانية تعرضها للتلف  باإلضافةخزين املحاصيل و ت 

أن الضريبة العينية ال تلتزم بعنصر العدالة, إذ هي تلزم االشخاص بتقديم جزء من املحصول, دون االخذ بعين االعتبار  -ب

 الظروف الشخصية لكل شخص من ناحية نفقة االنتاج التي يتحملها كل شخص في انتاج محصوله 

 ديثة. االقتصادية و املالية الح لألنظمةعدم مالئمة الضريبة العينية  -ج

فالضريبة تفرض بطريقة أحادية ) صادرة عن الدولة ( و تحصل باستعمال ذات الطابع االجباري و النهائي للضريبة:   -2-2 

فض املكلف حالة ر الدفع , ففي  , حيث يوجد جهاز كامل للجبر و العقوبات مؤلف بهدف الزام املكلف بالضريبة عنالجبر

 3يبي.من أجل إجباره على تخليص دينه الضر أو عدم أداء الفرد لواجباته الضريبية ينطلق هذا الجهاز في متابعة هذا املكلف 
اد املال أن املكلف بها ال يمكنه استرد يدفعون الضريبة الى الدولة بصورة نهائية, بمعنىباإلضافة الى ذلك, فإن االفراد    

 4.الذي يدفعه كضريبة، بل قيمتها تنتقل انتقاال نهائيا من املكلف بها غلى الدولة

: و يعني ذلك أن املكلف دافع الضريبة ال يتمتع بمقابل أو بمنفعة خاصة من جانب الدولة, ضريبة تدفع بدون مقابل-2-3

فع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة املرافق العامة باعتباره فردا في الجماعة, و و غن كان هذا ال ينفي أن الفرد ينت

                                                             

 1سمير صالح الدين حمدي، املرجع نفسه، ص 123.

 2أحمد فنيدس، منازعات الضرائب املباشرة في الجزائر، ط األولى، املكتبة املصرية للنشر و التوزيع، مصر، 2014 ، ص17.

 3محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص 12.

 4أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص21. 
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ليس باعتباره مموال للضرائب, و يترتب على هذا أنه ال يجوز, و ال يمكن النظر الى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة 

درة. الفرد على تحمل االعباء العامة لتقدير هذه املقلتقدير مقدار الضريبة التي يتعين عليه دفعها, بل ينظر الى مدى قدرة 

ذلك يتعين على الفرد باعتباره عضوا في مجتمع سياس ي منظم هو الدولة أن يساهم بالتضامن مع غيره من االفراد في تحمل 

بة الى غيره ساالعباء العامة عن طريق دفع الضرائب الى الدولة, بل يتعين أيضا أن تكون هذه املساهمة بحسب قدرته بالن

 1من االفراد على تحمل هذه االعباء العامة.

: أي انه يتم فرضها و كذلك ربطها و تحصيلها و الغائها و االعفاء منها بموجب نصوص يتم فرض الضريبة بقانون  2-4   

قانونية و يترتب على هذه الخاصية نتيجة مهمة و هي حفظ حقوق املكلفين بدفع الضريبة, فالقانون الضريبي يشبه بهذا 

أال  ني فإنه ال تفرض ضريبة و ال تلغى أو تعدلفكما انه ال توجد جريمة و ال عقوبة اال بنص قانو املضمار القانون الجنائي, 

 2بنص قانوني.

من ديون املمول وال يسبقه في ذلك اي دين اال املصروفات و له أولوية قبل غيره يعتبر دين الضريبة دين ممتاز  2-5

 القضائية.

 الفرع الثاني: أنواع الضرائب 

االجمالي، الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط تقسم إلى ضرائب مباشرة املتمثلة في الضريبة على الدخل 

املنهي، أما الضرائب الغير املباشرة فتتمثل في الرسم على القيمة املضافة، إال أنهما يعتبران وسيلتان متكاملتان و تتجلى هذه 

 األنواع فيما يلي:

  :(IRG)الضريبة على الدخل االجمالي/ 1

 : تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل االشخاص الطبيعيين تسمى" الضريبة على الدخل االجمالي" 01املادة 

 .98إلى  85املواد من  ألحكامو تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي االجمالي للمكلف بالضريبة املحدد وفقا 

 التالية: لألصنافافية : يتكون الدخل الصافي االجمالي من مجموع املداخيل الص02املادة 

 ؛ االرباح الصناعية و التجارية و الحرفية -

 أرباح املهن الغير التجارية؛ -

 عائدات املستثمرات الفالحية؛  -

من قانون الضرائب املباشرة و  42االيرادات املحققة من إيجار امللكيات املبنية و الغير املبنية, كما تنص عليها املادة  -

 الرسوم املماثلة؛

                                                             
 العلوم ، تخصص: تسيير املالية العامة، كلية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستردراسة تحليلية حول الضريبة و القطاع الخاص ،تابتي خديجة 1

 .  10، ص 2012 -2011و العلوم التجارية و التسيير، جامعة ابو بكر لقايد تلمسان، الجزائر،  االقتصادية

 2سمير صالح الدين حمدي، مرجع سبق ذكره، ص 130. 
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 عائدات رؤوس االموال املنقولة؛ -

 1املرتبات و االجور و املعاشات و الريوع العمرية. -

 االشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل االجمالي:

 2يلي: ما يخضع للضريبة على الدخل االجماليمن قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  03وفقا للمادة 

 كافة مداخلهم االشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر؛( يخضع لضريبة الدخل, على 1

 ( يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى: 2

أ( االشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له, أو منتفعين به, أو مستأجرين له, عندما يكون االيجار في هذه 

 باتفاق وحيد او باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على االقل؛الحالة االخيرة قد اتفق عليه إما 

 االشخاص الذين لديهم في الجزائر مكان اقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الرئيسية؛ ب( 

 نشاطا مهنيا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أم ال. ج( االشخاص الذين يمارسون 

م يوجد في الجزائر, أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفهم بمهام في بلد أجنبي ( يعتبر كذلك أن موطن تكليفه3

 و الذين ال يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم؛

 ( يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكليفهم في الجزائر ام ال, االشخاص من جنسية جزائرية 4

أو أجنبية, الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتض ى اتفاقية 

 .جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى 

 :االعفاءات من ضريبة الدخل االجمالي 

 3مالي االشخاص التالية:يعفى من ضريبة الدخل االجمن قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  05بموجب املادة 

( االشخاص الذين يساوي دخلهم االجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد االدنى لإلخضاع الجبائي املنصوص عليه في 1

 جدول الضريبة على الدخل االجمالي؛

من جنسية أجنبية عندما تمنح لهم البلدان التي  القنصلين( السفراء و االعوان الدبلوماسيون و القناصل و االعوان 2

 الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين. لألعوانيمثلونها نفس االمتيازات 

 

                                                             

 1 وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة  و الرسوم املماثلة، ط 2011، ص22.
 2 وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، املرجع نفسه، ص22.

 3 وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص23.
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 حساب الضريبة على الدخل االجمالي: 

أوال و الذي يتكون من مجموع املداخيل الصافية التي  يتم حساب الضريبة على الدخل االجمالي, بتوضيح الدخل االجمالي

 لرسوم املماثلةمن قانون الضرائب املباشرة و ا 02تتكون من العناصر املذكورة سلفا في املادة 

و إضافة إلى هذه العناصر نتحصل على الدخل االجمالي الصافي بخصم االعباء املحصاة قانونيا, و املأخوذة في الحسبان 

 1يلي: كتخفيضات على الدخل االجمالي و تتضمن ما

 الخسائر؛ -

فوائد القروض املبرمة بطريقة عملية عندما ال يوجد مجال للتخفيض على االيرادات الفالحية و كذلك مع القروض املبرمة  -

 لشراء أو لبناء املساكن؛

 املنح الغذائية؛ -

 اشتراكات تأمينات الشيخوخة و التأمينات االجتماعية املدفوعة من قبل املكلفين بالضريبة بشكل شخص ي؛ -

 أمين مبرمة من طرف املالك املؤجر.وثيقة ت -

 يتم تطبيق جدول الضريبة على الدخل االجمالي بالنسبة للمداخيل االجمالية الصافية.

 (: النسب املطبقة في مجال الضريبة على الدخل االجمالي01) رقم جدول 

 قسط الدخل الخاضع للضريبة نسبة الضريبة

%0 

%20 

%30 

%35 

 دج120,000ال يتجاوز 

 دج360,000دج إلى 120,001من 

 دج1.440000دج إلى 360,001من 

 دج1.440000أكثر من 

 .49ص ،2014، طلمكلف بالضريبةالتطبيقي لدليل ال ،املديرية العامة للضرائب وزارة املالية، :املصدر

 

 

 

 

 

                                                             

  1نابتي رحمة, النظام الضريبي بين الفكر املالي املعاصر و الفكر املالي االسالمي, مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجيستر في علوم التسيير

 .159,ص 2014-2013تخصص إدارة مالية, كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قسنطينة ، الجزائر،  
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 : IBS / الضريبة على أرباح الشركات2

 الرسوم املماثلة:" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل االرباح من قانون الضرائب املباشرة و  135بموجب املادة 

 .136أو املداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من االشخاص املعنويين املشار إليهم في املادة 

 .1و تسمى هذه الضريبة " الضريبة على أرباح الشركات"

 الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات:    شخاصاال 

 2كات:تخضع للضريبة على أرباح الشر  136بموجب املادة 

 ( الشركات مهما كان شكلها و غرضها, باستثناء:1

أ( شركات االشخاص و شركات املساهمة بمفهوم القانون التجاري, إال إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على 

في هذا . و ال رجعة 151يه في املادة أرباح الشركات. في هذه الحالة, يجب أن يرفق طلب االختيار بالتصريح املنصوص عل

 االختيار مدى حياة الشركة؛

ضريبة على أرباح لل ثناء الشركات التي اختارت الخضوعب( الشركات املدنية التي لم تتكون على شكل شركة باألسهم, باست

في هذا االختيار . و ال رجعة 151الشركات. و في هذه الحالة, يجب أن يرفق طلب االختيار بالتصريح املنصوص عليه في املادة 

 مدى حياة الشركة؛

ج( هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املكونة و املعتمدة حسب األشكال و الشروط املنصوص عليها يف 
 ريع و التنظيم اجلاري هبما العمل؛التش

 د( الشركات و التعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة. 

 الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.( املؤسسات و 2

 كما تخضع لهذه الضريبة:

 ؛12و املنتجات املذكورة في املادة ( الشركات التي تنجز العمليات 1

 .138( الشركات التعاونية و االتحادات التابعة لها باستثناء الشركات املشار إليها في املادة 2

 

                                                             
 1وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص69. 

 2وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب, القوانين الجبائية, الجزائر, ط 2016, ص 52-51. 
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 :االعفاءات 

 :من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يعفى من الضريبة على أرباح الشركات 138بموجب املادة 

( النشاطات املمارسة من طرف الشباب لالستفادة من صندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب, تعفى إعفاء كليا من 1

سنوات إذا كان الغرض منها ترقية املنطقة التي  6د إلى سنوات من بداية النشاط, و تمد 3الضريبة على أرباح الشركات ملدة 

 أقيم فيها النشاط, و تضاف لها سنتين إذا تعهد املستثمرون بتوظيف ثالث عمال على االقل ملدة غير محددة؛

 ( تعفى التعاونيات االستهالكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية من الضريبة على الدخل االجمالي؛2

 سنوات, املؤسسات السياحية املحدثة من قبل مستثمرين وطنيين او أجانب, باستثناء  10( تستفيد من إعفاء 3

 

 1الوكاالت السياحية و االسفار و كذا شركات االقتصاد املختلط الناشطة في القطاع السياحي؛

من تاريخ بداية ممارسة النشاط, وكاالت السياحية و االسفار و كذا املؤسسات  سنوات ابتداء   03د من إعفاء ملدة ( تستفي4

 الفندقية حسب حصة رقم أعمالها املحقق بالعملة الصعبة؛

 ( تستفيد من إعفاء دائم العمليات املدرة للعملة الصعبة و السيما:5

 عمليات البيع املوجهة للتصدير؛ -

 ر.تأدية الخدمات املوجهة للتصدي -

 .2من هذه املادة حسب نسبة رقم االعمال املحقق بالعملة الصعبة 5و  4ح االعفاء املذكور في البندين يمن

 (: النسب املطبقة في مجال الضريبة على أرباح الشركات02)رقم  جدول 

 الربح الخاضع للضريبة نسبة الضريبة

 

%19 

 األنشطة املنتجة للمواد و البناء و األشغال العمومية؛ -

 ياحية و االسفار ؛األنشطة السياحية و أنشطة الوكاالت الس -

االنشطة املختلطة, في حالة  ما إذا كان رقم أعمال االنشطة املذكورة يساوي  من رقم األعمال  -

 50%االجمالي أو يفوقه.

 

%25 

 االنشطة التجارية و الخدمات؛ -

من رقم االعمال  االنشطة املختلطة, عندما يتجاوز رقم االعمال املحقق في التجارة و الخدمات  -

 كثر من50%االجمالي خارج الرسم.
 .52الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة, مرجع سبق ذكره, ص , عتمادا علىمن إعداد الطالبة ااملصدر: 

                                                             

 1نابتي رحمة، مرجع سبق ذكره، ص 161.

 2وزارة املالية، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص70.
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 :الضريبة على أرباح الشركات بتطبيق العالقة التالية و تحسب 

 معدل الضريبة× الضريبة على ارباح الشركات = الربح الجبائي 

 

 

  : TAP / الضريبة على النشاط املنهي 3

 1من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يستحق الرسم بصدد: 217بموجب املادة 

خضع تااليرادات االجمالية التي يحققها املكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محال مهنيا دائما و يمارسون نشاطا  -

أرباحه للضريبة على الدخل االجمالي, في صنف االرباح غير التجارية, ماعدا مداخيل االشخاص الطبعيين الناتجة عن 

 2ي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه املادة؛استغالل االشخاص املعنويين أو الشركات الت

رقم أعمال يحققه في الجزائر املكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل االجمالي, في  -

 صنف االرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.

و يقصد برقم االعمال, مبلغ االيرادات املحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط    

 املذكور أعاله. غير أنه تستثني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها.

 :الحدث املنش ئ بالنسبة للرسم على النشاط املنهي 

 مكرر من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يشمل الحدث املنش ئ للرسم على النشاط املنهي: 221 بموجب املادة

 أ( بالنسبة للبيوع من التسليم القانوني أو املادي للبضاعة؛

 ب( بالنسبة لألشغال العمومية و تأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن.

 نهيحساب الضريبة على النشاط امل: 

 يحدد معدل الرسم على النشاط املنهي كما يأتي:من قانون الضرائب املباشرة و لرسوم املماثلة  222بموجب املادة 

 (: املعدل العام للرسم على النشاط املنهي03)رقمجدول 

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

النشاط  الرسم على

 املنهي

 املعدل العام  59, %0 %0,30 %0,11 %2
 .99املديرية العامة للضرائب, القوانين الجبائية, مرجع سبق ذكره, ص وزارة املالية، : املصدر

                                                             

 1وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، القوانين الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص 95.

 2وزارة املاليةـ، قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص112.
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 تفع للرسم على النشاط املنهي:(: املعدل املر 04)رقمجدول 

 يرفع معدل الرسم على النشاط املنهي إلى 3%فيما يخص رقم االعمال الناتج نشاط لنقل املحروقات بواسطة االنابيب 

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

%3 %0,16 %1,96 %0,88 
 .99وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب, القوانين الجبائية, مرجع سبق ذكره, ص : املصدر

 

 (: املعدل املنخفض للرسم على النشاط املنهي:05)رقمجدول 

 يخفض معدل هذا الرسم إلى 1%بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات االنتاج 

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

%1 %0,05 %0,66 %0,29 
 .99ص  ،مرجع سبق ذكره ،القوانين الجبائية ،املديرية العامة للضرائبوزارة املالية، : املصدر

  TVA: / الرسم على القيمة املضافة4

 :تعريف الرسم على القيمة املضافة 

مباشرة, تفرض على رقم االعمال أي على مبيعات السلع النهائية و الخدمات, و يكون يعرف هذا الرسم على أنه ضريبة غير 

 1معدل الضريبة موحدا على جميع السلع املباعة.

 :العمليات الخاضعة للرسم على القيمة املضافة 

 2:يلي من بين العمليات التي تخضع للرسم على القيمة املضافة ما

 و كذا تقييم الخدمات ذات الطابع الصناعي و التجاري أو الحرفي؛ عمليات البيع و االشغال العقارية -

 عمليات االستيراد؛ -

 املبيعات و التسليمات التي يقوم بها املنتجون؛ -

 العمليات التي يقوم بها تجار الجملة؛ -

 عمليات البيع بالتجزئة؛  -

                                                             
 1نابتي رحمة، مرجع سبق ذكره، ص 163. 

 2وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة املضافة، الجزائر، ط 2016، ص 08-07.
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 عمليات البيع الخاصة بالكحول و الخمور و املشروبات االخرى؛  -

 شغال العقارية؛اال  -

 بيع العقارات أو املحالت التجارية التي يمارسها االشخاص الذين يشترون هذه االمالك باسمهم قصد إعادة بيعها؛ -

 عمليات نقل االشخاص و السلع؛ -

 ت...(.الخماراتستهلك في عين املكان ) املطاعم, الحلويات, قاعات الشاي, مبيعات املواد الغذائية و املشروبات التي  -

 :معدل الرسم على القيمة املضافة 

 1كما يلي: من قانون املالية، يحصل الرسم على القيمة املضافة  27، 26بموجب أحكام املواد 

  ؛و الخدمات و املواد الغذائية الضرورية و ذات االستعمال الواسع )معدل منخفض(: يطبق على املنتوجات %9

 العمليات, الخدمات و املنتجات الغير الخاضعة للمعدل املنخفض.)معدل عادي(: يطبق على  %19 

 :االعفاءات من الرسم على القيمة املضافة 

 2يلي: تتحدد العمليات التي تعفى من الرسم على القيمة املضافة فيما

تنقيب عن بنشاطات ال( في املجال االقتصادي: االعفاءات املنصوص عليها في قانون الرسوم على االعمال تتعلق خصوصا 1

املحروقات السائلة و الغازية و البحث عنها و استغاللها و تمييعها أو نقلها عن طريق االنابيب التي تقتنيها أو تنجزها 

 املؤسسة "سوناطراك"؛

 ية و ( في املجال االجتماعي: ترتبط باملنتجات ذات االستهالك الواسع ) الخبز, الحليب, الشعير, الدقيق...الخ(, االد2

 و املطاعم معتدلة االسعار و التي ال يهمها الربح و كذا السيارات املوجهة للمعطوبين...الخ؛

 أو الفنية و كل الحفالت املنظمة في إطار الحركات الوطنية أو( في املجال الثقافي: تمس هذه االعفاءات املظاهر الثقافية 3

 و االنتاج. باإلبداععلقة الدولية للتعاون, و كذا كل املؤلفات و االعمال املت

 

 

 

 

                                                             

 1 وزارة املالية، مديرية التشريع و التنظيم الجبائيين، كيفيات تنفيذ معدالت جديدة للرسم على القيمة املضافة، ط 2017، ص01.

 2وزارة املالية، مديرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة املضافة، مرجع سبق ذكره، ص 09.
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 عات الضريبيةنزااملطلب الثاني: ال

هوم للضرائب فعبارة )منازعة( لها مف كلمة منازعة تعني نزاع أو دعوى أو خصومة تهدف إلى كل ش يء متنازع فيه و بالنسبة

إقرارها،  لضريبة تممحدد و شامل حيث يتضمن كل األعمال و اإلجراءات التي تهدف إلى تخفيض أو اإللغاء الكلي أو الجزئي 

 و أسباب قيامها. الضريبية و سنحاول معرفة أنواعهاوعليه سنتطرق في هذا املطلب إلى مفهوم املنازعة 

 ماهية املنازعة الضريبية و أنواعها:الفرع االول: 

 / مفهوم النزاع الضريبي:1

 الضريبة املفروضة عليه  كلما تبين للمكلف عدم صحة أو عدم شرعية سواء   تكون املنازعة الضريبية   

 أو االجراءات املتبعة في تحصيلها, أو الحالة التي يكون فيها معسرا, أي أن وضعيته املالية ال تسمح له بتسديد ما 

 .1عليه من ديون إزاء الخزينة العمومية

الدارة افكلمة املنازعة في امليدان الجبائي عبارة عن كلمة ذات معنيين, أحدهما مستعمل في املشاكل التي تثور بين املكلف و    

اره أو هالك سالجبائية بخصوص فرض الضريبة أو تحصيلها, و اآلخر يخص وضعية معينة يمكن أن تحل باملكلف مثل إع

 على ذلك لإلدارة ليطلب منها أن تعدل الضريبة املفروضة عليه. أمواله, فيلجأ بناء  

 2ة في الحق.و التنازع: التخاصم، و تنازع القوم: اختصموا، و بينهم نزاعة أي خصوم   

 / أنواع النزاع الضريبي:2

إن إدارة الضرائب من حيث تنظيمها االقليمي تبدو موحدة، بحيث توجد على مستوى كل والية مديرية واحدة للضرائب،    

 :3و لكنها من الناحية التقنية مقسمة إلى مصلحتين

، و إما وفق نظام 4يتم إما وفق نظام التقدير الجزافيمنازعات الوعاء و التصفية: إن تحديد وعاء الضريبة و تصفيتها،  2/1

، أو وفق نظام التقدير اإلداري أو التصريح املراقب بالنسبة ألرباح 5الربح الحقيقي بالنسبة لألرباح الصناعية و التجارية

 .6املهن الغير التجارية

                                                             

 1بدايرية يحي، مرجع سبق ذكره، ص 17.

 .325، املجلد الثامن، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، صلسان العربابن منظور االفريقي املصري، 2
 3أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص51.

 4وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، ط2010، ص07.

 5وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، 08.

 6املادة 16 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص13.
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و الهدف من هذه املنازعات بالنسبة للمكلف بالضريبة، هو الحصول على تصحيح أخطاء وقعت في وعاء الضريبة، أو في    

، أو استرجاع مبالغ مدفوعة دون وجه حق، 1حساب مقدارها، أو االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

 ضرائب.نتيجة خطأ مرتكب من املكلف بالضريبة أو من إدارة ال

هذه األفعال يكون القصد من ورائها هو االعفاء أو تخفيض الضريبة املفروضة على املكلف، أو االعتراض على تأسيس 

الضريبة املفروضة عليه، من حيث مبدئها، من حيث االجراءات املتبعة من طرف اإلدارة الضريبية للحصول على النتائج، 

 .عفاءاتاالستفادة من التخفيضات و اال و مثال ذلك 

تحصل الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير  منازعات التحصيل: 2/2

 .يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط. و يبين هذا التاريخ في الجدول 2املكلف باملالية أو ممثله

 3املكلفين بالضريبة و كذا في اإلنذارات املوجهة إلى

يبين هذا اإلنذار زيادة على و  يرسل قابض الضرائب املختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب.

 , االستحقاق حصة, املبالغ املطلوب أداؤها و شروط كل مجموع

ترسل هذه االنذارات إلى املكلفين بالضريبة ، و يرفق اإلنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا،4و كذا تاريخ الشروع في التحصيل

 في ظرف مختوم.

 املنازعة الضريبيةالفرع الثاني: أسباب قيام 

يرجع الكثير من الفقهاء أسباب النزاع الضريبي إلى القضايا التي تزدحم بها املحاكم اإلدارية من خالفات عديدة بين املكلف 

يتعرض للجزاءات و العقوبات حتى يجبر على دفع ديونه، أما اإلدارة لتزاماته ، حيث إذا أخل بابالضريبة و االدارة الضريبية

 فهي الطرف القوي حيث هي املعنية بتنفيذ القوانين الضريبية.

 :5و يعود تضخم عدد القضايا لعدة أسباب نذكر منها   

وص و املستمر مما يؤدي تعدد النصمن القوانين بأنها تخضع للتعديل و التبديل إن قوانين الضرائب تتميز عن غيرها  1

 تعقدها و صعوبة تفسيرها و تطبيقها، و بالتالي جهل املكلفين بها في كثير من االحيان؛

 إن الضرائب املباشرة و بصفة خاصة الضرائب على الدخل، تثير الكثير من املنازعات بين املكلفين بالضريبة  2

 لك اإلدارة و إلحساس املكلفين بها؛و اإلدارة الضريبية، نتيجة التدخل املستمر لت

                                                             

 1املادة 70 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص45.

 2 املادة 143- 1 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص81.

 3املادة 143- 2 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص81. 

 4املادة 144- 1 من قانون االجر اءات الجبائية، املرجع نفسه، ص82.

 5أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص62-61.
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تعديل قانون الضرائب املباشرة أو إلغاء نص تشريعي، و قد يترتب عليه استفادة فئة من املكلفين بالضريبة من التشريع  3

 الجديد؛

 امتناع املكلف بالضريبة أو املدين عن تسديد ما فرضته عليه اإلدارة الضريبية؛ 4

فع الضريبة أو قيامه بالغش الضريبي )و هذه تأخذ الصفة الجزائية و تكون من اختصاص تهرب املكلف بالضريبة من د 5

 .القضاء الجزائي تمثله املحاكم(

 :1و إضافة إلى هذه األسباب هناك أسباب أخرى    

ص ي من اللوائح و القرارات و التعليمات و التفسيرات التي تستع تعقد في إجراءات تطبيق الضريبة،  فلكل ضريبة الكثير -

 أحيانا على الخبراء القانونيين و املحاسبين معرفة مدلولها الدقيق؛

 صعوبة في فهم املصطلحات الضريبية و إدراك مدلولها من قبل الشخص العادي. -

 التسوية اإلدارية و القضائية للمنازعات الضريبيةاملبحث الثاني: 

 املرحلة األساسية في هذا السبيل للطعن اإلداري أهمية في فض الخالفات بين املكلفين بالضريبة و اإلدارة و هو

و إن املرحلة القضائية الالحقة عليها إنما هي مرحلة تكميلية لها، يراد بها توفير بعض الضمانات للمكلف بالضريبة، و  

كمطلب أول التسوية اإلدارية للمنازعات الضريبية، لتأتي التسوية القضائية ، و عليه سنقدم إدخال الطمأنينة إلى قلبه

 للمنازعات الضريبية كمطلب ثاني و هذا ما سنحاول التعرف عليه من خالل هذا املبحث.

 لضريبيةل: التسوية اإلدارية للمنازعات ااملطلب األو 

ذاتها عن طريق الشكوى، و اللجوء اختياريا إلى لجان الطعن  الطعن اإلداري يتمثل في اللجوء إجباريا إلى اإلدارة الضريبية

 .اإلداري، و هذا ما سنتعرض له في هذا املطلب

 دارية املتعلقة بمنازعات الوعاءالفرع األول: االجراءات اال 

 / تقديم الشكوى و ميعادها:1

 تقديم الشكوى و شروطها: 1/1

يمكن للمكلف بدفع الضريبة املباشرة تقديم شكوى إلى مدير الضرائب للوالية إما لتصحيح خطأ مادي ارتكب أثناء تقدير    

 وعاء الضريبة إلعادة النظر في القاعدة الضريبية أو لالستفادة من امتيازات قانونية تم إقرارها 

 . 2بنص قانوني

                                                             
 1 محمد خير عكام، تسوية النزاعات الضريبية بالطرق اإلدارية، تاريخ االطالع: 2017/02/17، ص02. 

https://fr.scribd.com/doc 

 2فريحة حسين، إجراءات املنازعات الجبائية في الجزائر، بدون ط، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، 2008، ص15.

https://fr.scribd.com/doc
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قسمين املتعارف عليهما لدى رجال القانون، و هما شروط شكلية و شروط  و قد قسم املشرع شروط تقديم الشكوى إلى   

 :1موضوعية التي هي كاآلتي

 :يجب أن تكون الشكوى: من قانون االجراءات الجبائية 73حسب نص املادة  شروط شكلية 

 فردية: يعني أن يكون املدعي مشخصا بمفرده؛ -1

 للضريبة، يحمل رقم مادة خاص به؛منفردة بالنسبة لكل محل )ملف جبائي( خاضع  -2

 التوقيع: يشترط املشرع أن تكون الشكوى موقع من طرف املعني باألمر نفسه أو وكيله القانوني؛ -3

 املوطن: على املدعي أن يذكر بدقة موطنه في الجزائر، فإذا كان مقيما بالخارج فيجب عليه أن يتخذ موطنا في الجزائر. -4

  :2ضمن الدعوى الشروط املوضوعية التاليةيجب أن تتشروط موضوعية: 

 ذكر الضريبة و القيمة املالية املتنازع عليهما؛ -1

 بيان رقم املادة في الجدول التسجيلي للضريبة، و إرفاق الجدول بقيمة االقتطاع أو الدفع؛ -2

أو  اته سواء بالتخفيضمناقشة ملخص طبيعة النزاع و الدفوع التي يقدمها لتصحيح الخطأ االداري، و تحديد طلب -3

 االلغاء الكلي ملبلغ االقتطاع .

و كنتيجة عامة، فإن ارتكاب خطأ جوهري يؤدي إلى عدم قابلية الشكوى للمناقشة، و بالتالي يتم رفضها من قبل املدير    

 الوالئي، و هذه األخطاء الجوهرية هي:

 غياب توقيع املدعي بخط اليد؛ 3-1

 املسجلة قبل تقديم الشكوى؛في حالة غياب الوكالة  3-2

 الشكاوي الجماعية )املتفرقة( و الشكاوي املتعلقة بعدة بلديات أو نشاطات. 3-3

 قابال للتصحيح من قبل املدعي.   
 
 و يعتبر كل خطأ آخر، خطأ

 :3يتمثل أجل الشكوى في :ميعاد الشكوى  1/2

ي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول األحداث ديسمبر من السنة الثانية التي تل 31تقبل الشكاوى إلى غاية  -1

 املوجبة لهذه الشكاوى؛

 ينقض ي أجل الشكوى في: -2

                                                             
 1 العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائية، بدون ط، دار هوما للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2008، ص87،88.

 2العيد صالحي، مرجع سبق ذكره، ص 88،89.

 3وزارة املالية، مديرية العامة للضرائب، قانون االجراءات الجبائية، الجزائر، ط 2008، ص52.
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 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم خاللها املكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة  31  2-1

 من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها؛أو إثر وقوع أخطاء في االرسال، حيث توجه له مثل هذه االنذارات 

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكد فيها املكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس  31 2-2

 قانوني جراء خطأ أو تكرار.

 عندما ال تستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى: -3

ثانية التي تلي السنة التي تمت فيها االقتطاعات، إن تعلق األمر باعتراضات تخص ديسمبر من السنة ال 31إلى غاية  3-1

 تطبيق اقتطاع من املصدر؛

 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها. 31إلى غاية  3-2

 / شكل الشكوى و محتواها:2

 شكل الشكوى: 2/1

 ية مكتوبة )على ورق عادي( و ال يجوز أن تكون الرسالة املقدمة و تكون الشكاية على شكل رسالة عاد   

 .1شفاهية

و إذا كان الشاكي أميا ال يحسن القراءة و الكتابة أو غير قادر على االمضاء فإنه بإمكانه تقديم الشكاية عن طريق محامي    

 . 2أو شخص يمكنه التصرف قانونا باسم املكلف أو ممثله القانوني أو الوص ي لحساب القاصر أو لألب لحساب ابنه القاصر

 محتوى الشكوى:2/1

توي الشكوى عن عرض موجز التي جعلت املكلف ال يقبل بالضريبة و يعترض على تسديدها كأن يدفع أن يجب أن تح      

 الضريبة جاءت مرهقة و مبالغ فيها أو أن حسابها خاطئ ال يتناسب و وضعية املكلف و نشاطه املنهي 

 .3أو التجاري 

 للمكلف أن يوضح طبيعة نشاطه املنهي أو التجاري و تاريخ شروعه في النشاط املنهي أو التجاري. و البد   

و البد للمكلف يف هناية الشكوى أن يوضح طلباته كأن يلتمس ختفيض الضريبة أو إعفاءه منها كليا إن وجد     
 مصوغ قانوين لذلك و يوقع الشاكي بيده.

 
                                                             

 1فريحة حسين، مرجع سبق ذكره، ص16.

 .10ص،2007 2،طاهري حسين، املنازعات الضريبية )شرح لقانون االجراءات الجبائية(، ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، القبة القديمة، الجزائر2
 3طاهري حسين، املرجع نفسه، ص11.
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 :التحقيق و الفصل في الشكوى / 3

 التحقيق في الشكوى:  3/1

عندما تتسلم مديرية الضرائب للوالية شكاية املكلف بدفع الضريبة تقوم بتسليم وصل للمكلفين الذين يطلبون ذلك، و    

تسجل الشكاية في سجل مخصص لهذا الغرض و إخبار قابض الضرائب بطلب تأجيل الدفع )إن وجد ذلك( ثم تحال 

"يتم النظر في : 1من قانون االجراءات الجبائية 76ائب املباشرة كما تنص عليه املادة الشكاية ملفتش أو مراقب الضر 

يرفع ملخص الشكوى إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي إلبداء  الشكاوي من قبل املفتش الذي قام بتأسيس الضرائب".

و ذلك من اجل  ،املفتش بتحرير اقتراحاته( يوما، يقوم 15الرأي، و في حالة إذا لم يصله هذا الرأي في أجل خمسة عشر )

بأن الشكاية مشوبة بعيب ال يمكن إصالحه، يمكنه إطالع املدير عليه و  2القيام بالتحقيق فيها، و إذا رأى مفتش الضرائب

ن أ هذا األخير يطلب من املكلف بدفع الضريبة أن يصلح هذا العيب الشكلي الوارد بشكايته و يمكن ملدير الضرائب للوالية

 يرفض الشكاية مباشرة إذا رأى بأن هذه الشكاية يشوبها عيب شكلي، مثل تقديم شكاية بعد فوات املدة املحددة قانونا. 

 الفصل في الشكوى:  3/2

( أشهر التابع 06في أجل ستة )" يبث املدير الوالئي للضرائب  3من قانون االجراءات الجبائية 76حسب أحكام املادة    

و كذا املركز الجواري للضرائب في الشكاوى املتعلقة باختصاص كل منهم في أجل ستة ، رئيس مركز الضرائبو الختصاصه 

( أشهر بالنسبة للقضايا محل النزاع التي تتطلب الرأي 08( أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها. كما يمدد األجل إلى ثمانية )04)

 املوافق لإلدارة املركزية". 

 ( بالنسبة للشكاوى املقدمة من طرف الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.02جل إلى شهرين )و يقلص هذا اال    

غير أنهم يبّتون فورا في الشكاوى الغير الجدير بالقبول نهائيا، و خاصة تلك املقدمة بعد انقضاء األجل. و في هذه الحالة 

 يتم النطق بالرفض.

يبت رئيس مركز الضرائب و رئيس املركز اجلواري  4انون االجراءات اجلبائيةمن ق 77مع مراعاة أحكام املادة    
للضرائب، ابسم املدير الوالئي للضرائب يف الشكاوى املتعلقة ابلضرائب و الرسوم و احلقوق و الغرامات التابعة جملال 

 اختصاصهما.

ا قضايو القبول الجزئي أو الرفض املتعلقة بتمارس سلطة البت من قبل رئيس مركز الضرائب للنطق بقرارات التخفيض أ   

 دج(. 50.000.000دينار ) ذات مبلغ اجمالي ال يتجاوز خمسون مليون 

                                                             

 1وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص49.

 2فريحة حسين، مرجع سبق ذكره، ص23.

 3وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص49.

 4زوارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص49.
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و تمارس صالحية البت الخاصة برئيس املركز الجواري للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا تتعلق بمبلغ اجمالي    

 دج(. 20.000.000مليون دينار )عشرون أقصاه 

 

 الفرع الثاني: االجراءات االدارية املتعلقة بمنازعات التحصيل

 /اجراءات املتابعة: 1

بعد مرحلة تحديد الوعاء الضريبي تأتي مرحلة تحصيل الضريبة بنقل قيمتها من ذمة املكلف بها إلى خزينة الدولة و هناك 

ة ، سديد ما عليه من ضرائب إلى خزينة الدولطريقتين للتحصيل، التحصيل الودي و يكون من إرادة املكلف الذي يقوم بت

و إما التحصيل الجبري الذي تلجأ فيه االدارة باتباع الطرق القانونية التي تكفل لها الحصول على الدين الضريبي من ذمة 

ءات تتمثل اإلجرا املعتمدين قانونا أو املحضرين القضائيين. تتم املتابعات على يد أعوان اإلدارة. و من هذا 1املكلف بها

 التنفيذية في الغلق املؤقت للمحل املنهي و الحجز و البيع. غير أّن الغلق املؤقت 

 . 2و الحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة

 ديرامليتخذ قرار الغلق املؤقت من طرف " من قانون االجراءات الجبائية 146بموجب املادة الغلق املؤقت للمحالت:  1/1

على تقرير يقدم من طرف  بناء  ختصاصه، كل حسب مجال االضرائب بالوالية،  املكلف باملؤسسات الكبرى و مدير

 ( أشهر.06ال يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة )و  .املحاسب املتابع

 .ضر القضائيو يبلغ قرار الغلق من طرف عون املتابعة املوكل قانونا أو املح 
إذا لم يتحرر املكلف بالضريبة املعني من دينه الجبائي أو لم يكتتب سجال لالستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب 

من تاريخ التبليغ، يقوم املحضر القضائي أو العون املتابع بتنفيذ قرار الغلق  بتداء  ( أيام ا10صراحة، في أجل عشرة )

 املؤقت. 

يمكن للمكلف بالضريبة املعني بإجراء الغلق املؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد ، بموجب عريضة يقدمها إلى 

رئيس املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا الذي بالفصل في القضية كما هو الحال في االستعجالي، بعد سماع اإلدارة الجبائية 

 تنفيذ قرار الغلق املؤقت. أو استدعائها قانونا. ال يوقف الطعن

في حاالت وجوب التحصيل من قانون االجراءات الجبائية التي تنص "  147بموجب املادة الحجز على املمتلكات:  1/2

و في الحاالت التي يحدد وجوب  و الرسوم املماثلةمن قانون الضرائب املباشرة  354الفوري املنصوص عليه في املادة  

ريبة أن يوجه تنبيها بال مصاريف إلى املكلف بالض بمقتض ى أحكام خاصة، يجوز لقابض الضرائبتحصيل الضريبة فيها  

 .بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. و يجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه

 

                                                             
التجارية  و ، كلية العلوم االقتصاديةوتدقيققاش ي يوسف، محاضرات في مقياس املنازعات الجبائية، مطبوعة مقدمة لطلبة ماستر تخصص محاسبة  1

 .88ص، 2015-2014رة، الجزائر، و علوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج بوي
 .83ص، مرجع سبق ذكره، قانون االجراءات الجبائيةوزارة املالية، 2
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 : / طلب ايقاف التسديد2

 1ةأو إجراءات التسديد و مهما كان موضوع املنازعإن منازعة املكلف بالضريبة إلدارة الضرائب سواء في تقديرها للضريبة، 

من قانون االجراءات الجبائية التي تنص  74فهذا ال يوقف التسديد للمبالغ املستحقة من الضريبة لكن بالرجوع إلى املادة 

،  75و  73،  72يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خالل شكوى تقدم ضمن الشروط املحددة في املواديلي:"  على ما

الل دفع من خفي صحة أو مقدار الضرائب املفروضة عليه ، أن يرجئ دفع القدر املتنازع فيه من الضرائب املذكورة  أدناه،

 .إذا طلب االستفادة من ذلك في شكواه رائب ، لدى قابض الضرائب املختصمن هذه الض%20مبلغ يساوي 

 من 79و يؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور قرار اإلدارة الجبائية ضمن الشروط املحددة في املادة 

  
 قانون اإلجراءات الجبائية".

 الفرع الثالث: الطعن أمام لجان االدارية 

 : / اللجنة الدائرة للطعن في الضرائب املباشرة1

 يحق للمكلف بالضريبة أن يلجأ إلى لجان الطعن الستدراك األخطاء املرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة    

 .2أو حسابها و إما االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

 في تشكيل اللجنة الدائرة للطعن في الضرائب املباشرة، في سيرها و تنظيمها و عملها 

 :3: تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن للضرائب املباشرة و تتشكل مندائرة للطعنتشكيلة اللجنة ال1/1
 رئيس املجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه، ملكان ممارسة املكلف بالضريبة لنشاطه؛ -

 األمين العام للدائرة، رئيسا؛ رئيس الدائرة أو  -

 مصلحة املنازعات للمركز الجواري للضرائب؛رئيس مفتشية الضرائب املختص إقليميا، أو حسب الحالة، رئيس  -

 ( مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعيات أو االتحادات املهنية.02(كاملي العضوية و عضوين )02عضوين ) -

و في حالة غيابها يختار رئيس املجلس الشعبي البلدي هؤالء االعضاء من بين املكلفين بالضريبة على مستوى البلدية و    

( املواليين للتحديد 02م معارف كافية فيما يخص تنفيذ االشغال املعهودة للجنة. و يتم تعينهم خالل الشهرين )تكون لديه

( 25العام للمجالس الشعبية البلدية. يجب أن يكون األعضاء من جنسية جزائرية و أن يكون سنهم خمسة و عشرون )

 .4سنة على األقل، و أن يتمتعوا بحقوقهم املدنية

                                                             
تخصص  ،، مشروع أولي ملذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة املاستر في الحقوق النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر العمري زينب، 1

 . 27، ص2014قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 2طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص12.

 3وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص53.

 4وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص 64.
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 :م اللجنة الدائرة للطعنمها 1/2

تبدي اللجنة رأيها بشأن الطلبات الرامية إلى الحصول إما على إصالح األخطاء املرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة و إما     

 .1االستفادة من تدبير تشريعي

يجب أن تكون الطلبات محل الدراسة من قبل اللجنة جدول أسعار الضرائب املباشرة أو الرسوم املماثلة التي تقل عن    

 .2دج أو تساويه و التي أصدرت االدارة بخصوصها قرار بالرفض الجزئي أو الكلي مسبقا000.0002.مبلغ 

 :تنظيم اللجنة و سير عملها في 1/3

( اشهر على االقل و يمكن للجنة أن تدعوا املكلفين أو موكلهم سماع 03يسها مرة كل ثالثة )تجتمع اللجنة بطلب من رئ   

أقوالهم و ذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع و يجب املوافقة على آراء اللجنة بأغلبية االعضاء 

 الحاضرين و في حال تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.

هذه اآلراء معللة و أن تبين مبالغ التخفيضات، و تبلغ هذه اآلراء للمكلفين بالضريبة املعنيين عن طريق مدير  و تكون    

 .3( يوما ابتداء من تاريخ استالم رأي اللجنة30الوالية للضرائب املختص في غضون ثالثين )

 :/ اللجنة الوالئية للطعن في الضرائب املباشرة2

 :4تتكون لجنة الطعن الوالئية من الوالئية للطعن:تشكيلة اللجنة  2/1

 املدير الوالئي للضرائب، رئيسا؛ -

 املدير الفرعي للمنازعات، عضوا؛ -
 املدير الفرعي للعمليات الجبائية، عضوا؛ -

 املدير الفرعي للرقابة الجبائية، عضوا؛ -

 لضرائب؛رئيس مفتشية الضرائب و قابض الضرائب، يعينهما املدير الوالئي ل -

 و يعين كاتب اللجنة من طرف رئيس مكتب املنازعات االدارية و القضائية. -

 :5: تبدي اللجنة رايها حول مهام اللجنة الوالئية للطعن2/2

                                                             

 1فريحة حسين، مرجع سبق ذكره، ص33.

 2طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص13.

 3 طاهري حسين، مرجع نفسه، ص 14,13.

 4العمري زينب، مرجع سبق ذكره، ص32.

 5وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون االجراءات الجبائية، ط2008، ص68.
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دج و تقل أو تساوي 50.000.000الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة التي تفوق  -

 دج؛20.000.000

 الختصاص مراكز الضرائب. التابعةالطلبات التي يقدمها املكلفون بالضريبة  -

 :تنظيم و عمل اللجنة الوالئية للطعن2/3

يجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة خالل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار االدارة أو استالم رأي اللجنة البلدية     

من رئيسها و ال يصح اجتماعها إال إذا توفر النصاب القانوني املحدد بسبعة  للطعن، و تعقد اللجنة اجتماعها بدعوى 

أعضاء، يمكن للجنة باستدعاء املكلفين لسماع أقوالهم أو من ينوب عنهم قانونا و تشعرهم للحضور أمامها قبل عشرة 

 .1( أيام على األقل من تاريخ االجتماع10)

 عضاء الحاضرين و في حال تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.يجب املوافقة على آراء اللجنة بأغلبية األ 

 :/ اللجنة املركزية للطعن في الضرائب املباشرة3

 :2: تتشكل اللجنة املركزية للطعن منتشكيلة اللجنة املركزية للطعن 3/1

 الوزير املكلف باملالية أو ممثله املفوض قانونا، رئيسا؛ -

 األقل رتبة مدير؛ ممثل عن وزارة العدل تكون له على -

 ممثل عن وزارة التجارة تكون له على األقل رتبة مدير؛ -

 املدير العام للميزانية أو ممثل عنه تكون له على األقل رتبة مدير؛ -

 املدير املركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على األقل رتبة مدير؛ -

 تعذر األمر، ممثل عن الغرفة الوطنية للفالحة؛ ممثل عن غرفة التجارة للوالية املعنية، و إذا -

 ممثل يعينه مدير املؤسسات الكبرى؛ -

 مقررا. بصفتهااملدير الفرعي املكلف بلجان الطعن لدى املديرية العامة للضرائب  -

 :3: تبدي اللجنة رأيها فيمهام اللجنة املركزية للطعن 3/2

دج و التي أصدرت االدارة بشأنها قرار 100.000.00ة لها التي تزيد عن تسعيرات الضرائب املباشرة أو الرسوم املماثل -

 بالرفض الكلي أو الجزئي؛

                                                             

 1طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص14.

 2املديرية العامة للضرائب، املنازعات الجبائية، وثيقة جبائية، بدون رقم، 2016، ص06،07.
 3طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص16.
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 الطعون التي كانت محل الرفض من قبل لجنة الطعن التابعة للوالية. -

 تقدم هذه الطلبات على اللجنة خالل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار االدارة أو استالم رأي اللجنة التابعة للوالية.   

 و سير اللجنة املركزية للطعن:  تنظيم 3/3

ها قبل عشر ، و يبلغ جدول أعمالها إلى أعضائ1تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على األقل   

 ( أيام من تاريخ اجتماعها و ال يصح اجتماع اللجنة إال بحضور أغلبية األعضاء.10)

 هم غهم، و لهذا الغرض، يجب عليها تبليتستدعي اللجنة املكلفين بالضريبة املعنيين أو ممثليهم لسماع اقوال   

 .2( يوما من تاريخ االجتماع20االستدعاء قبل عشرون )

ة كذلك ألقوال املدير الوالئي للضرائب املعني أو مدير املؤسسات الكبرى حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات و يمكن للجن    

 الالزمة.

ل تساوي األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تبليغ ايجب أن يوافق أغلبية األعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، و في ح

اآلراء التي يمضيها الرئيس بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى املدير الوالئي للضرائب املختص أو إلى مدير املؤسسات 

 ( يوما ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.20الكبرى في اجل عشرون )

 نازعات الضريبيةالثاني: التسوية القضائية للم طلبامل

لقد حاولت التشريعات الضريبية حل املنازعات التي تقوم بين إدارة الضرائب و املكلف بالضريبة، عن طريق تقديم هذا 

لبه و يترتب  على ذلك أن طريق الطعن القضائي بما يتط األخير تظلم إلى مصدر القرار أو إلى رئيسه أو إلى لجنة إدارية خاصة.

ح الضمانات للمكلفين بالضريبة، فهو يحقق الرقابة القضائية على اإلدارة الضريبية عند ممارسة من إجراءات هو أنج

 نشاطها، و من تم يضمن حقوق األفراد ضد ما يشوب قرارات تصفية الضريبة 

  .و تحصيلها من تعسف أو خطأ، و علية سنتطرق في هذا املبحث إلى اإلجراءات القضائية لتسوية النزاعات الضريبية

 األول: التقاض ي أمام املحكمة اإلداريةلفرع ا

 ،تنصب الدعوى الضريبية إلى إلغاء الضريبة أو تخفيضها أو رد املصاريف التي تكبدها املكلف في سبيل ربط الضريبة   

 الضريبية؟ و كيف يتم الفصل فيها؟فكيف تسير الدعوى 

 

 

                                                             
الحقوق و ليةك، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة املاستر في الحقوق، تخصص قانون الجزائري  الضريبي الطعن في النظام لجانشهرزاد، بلمقراني  1

 .37، ص3013-2012العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 2وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص71.
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 سير الدعوى الضريبية/1

: أوجب قانون االجراءات الجبائية على املكلف بالضريبة تقديم شكوى )تظلم(، إلى مدير الضرائب بالوالية رفع الدعوى  1/1

، حرصا منه إلى تقليل عدد القضايا املرفوعة أمام الجهات القضائية بإنهاء املنازعات و منح 1و ذلك قبل اللجوء إلى القضاء

. كما يمكن ملدير الضرائب الوالئية  2النظر في قراراتها قبل اللجوء إلى القضاءاإلدارة الفرصة ملراجعة مواقفها عس ى أن تعيد 

اللجوء إلى املحكمة اإلدارية ليس حكرا على املكلف بالضريبة، بل يجوز إلدارة الضرائب أيضا أن تلجأ إليها و ذلك في 

 :3الحالتين

 تلقائيا على املحكمة اإلدارية؛ الحالة األولى: عرض مدير الضرائب بالوالية شكوى املكلف بالضريبة

الحالة الثانية: طعن مدير الضرائب بالوالية في رأي اللجنة الوالئية للطعن أو رأي اللجنة املركزية للطعن، و ذلك بتقديم 

 صطعن ضد هذا الرأي أمام الغرفة اإلدارية باملجلس القضائي، و هذا يكون في الحالة التي يكون فيها رأي اللجنة مخالفا لن

 قانوني صريح.

  من يوم  ( أشهر، ابتداء  04في أجل أربعة ) : يجب أن تحرك الدعوى أمام املحكمة اإلداريةميعاد رفع الدعوى

 استالم االشعار الذي يبلغ من خالله مدير الضرائب للوالية املكلف بالضريبة، بالقرار املتخذ بشأن شكواه، سواء  

  3-76و  2-76اآلجال املنصوص عليها في املواد  اءانتهأكان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد 

 . 4من هذا القانون  77و 

 دج فإنه يتعين على مدير الضرائب للوالية األخذ برأي اإلدارة املركزية 150.000.000و إذا تعلقت الشكوى بمبلغ مالي 

 .5)املديرية العامة للضرائب( و األجل في هذه الحالة يمدد إلى شهرين

 77و  2-76يمكن للمشتك أن لم يتحصل على إشعار من املدير الضرائب بالوالية في اآلجال املنصوص عليها في املادتين    

 من قانون االجراءات الجبائية، أن يرفع النزاع إلى املحكمة اإلدارية خالل األشهر األربعة املوالية لألجل املذكور أعاله.

 مام املحكمة اإلدارية ) غرفة اإلدارة باملجلس القضائي( بعريضة تودع : تفتح الدعوى أعريضة الدعوى  1/2

و تسجل لدى كتابة الضبط نلك املحكمة، سواء من طرف املكلف بالضريبة أو من طرف إدارة الضرائب )مدير الضرائب 

 .6بالوالية(

                                                             
 1وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص45.

 2طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص18. 

 3أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص137.

 4وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص57.

 5طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص22.

 6أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص138.
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يجب أن تتضمن كل عريضة دعوى . كما 1يجب توقيع العريضة من قبل صاحبها، عند تقديم هذه العريضة من قبل وكيل   

عرضا صريحا للوسائل، و إذا جاءت على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالوالية ، فيجب أن ترفق باإلشعار املتضمن 

. كما ال يجوز للمدعي االعتراض أمام املحكمة اإلدارية على حصص ضريبية غير نلك الواردة في 2تبليغ القرار املعترض عليه

 .3هة إلى مدير الضرائب بالواليةشكواه املوج

من قانون  73عن عدم التوقيع على الشكوى األولية، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية، املنصوص عليها في املادة  و استثناء  

االجراءات الجبائية، في العريضة املوجهة إلى املحكمة اإلدارية، و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل 

 .4الضرائب بالواليةمدير 

 الفصل في الدعوى  /2

: بعد تقديم العريضة و تسجيلها في كتابة الضبط املحكمة اإلدارية، يتم التحقيق فيها / إجراءات التحقيق في العريضة1

 وفق إجراءات التحقيق العامة و الخاصة 

 :5مستشار، و تنص هذه اإلجراءات حول : هي إجراءات كتابية يشرف على سيرها قاض و هو إجراءات التحقيق العامة 1/1

تبليغ العريضة إلى املدعي عليه مع إنذاره بشأن يودع مذكرة جواب مرفقة بعدد من النسخ و في املواعيد التي يحددها  -

 القاض ي؛

 استبعاد و عدم األخذ باملذكرات املقدمة بعد مض ي ميعاد إيداعها؛ -

 ي يراها ضرورية للتحقيق في القضية؛إعداد امللف و االمر بتقديم املستندات الت -

 يودع تقريره املكتوب و يحيل امللف على النيابة العامة التي تودع تقريرها و جوبا خالل شهر، -

 يحدد املقرر باملوافقة مع الرئيس تاريخ الجلسة سواء قدمت النيابة العامة طلباتها أم لم تقدمها في الوقت املحدد؛ -

 ر النيابة و الخصوم بتاريخها قبل ثمانية أيام على االقل قبل انعقادها.يأمر كاتب الضبط بإخطا -

: إجراءات التحقيق الخاصة في مجال منازعات الضرائب املباشرة تقتصر على ثالثة اإلجراءات الخاصة للتحقيق 1/2

 .6إجراءات خاصة، و املتمثلة في التحقيق اإلضافي و مراجعة التحقيق و الخبرة

                                                             
 1 املادة 83-1 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص58.

 2املادة 83-2 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص58.

 3 املادة 83-3 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص58.

 4املادة 83-4 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع نفسه، ص58.

 5طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص25،26.

 6 املادة 85-1 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، 59.
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 يكون التحقيق اإلضافي إلزاميا، كلما قدم املكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل صدور الحكم.: اإلضافيالتحقيق  1/2/1

تذرع مدير الضرائب بالوالية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة علم بها، يتم إعالم املكلف بالضريبة بذلك  وإذا

 .1من قانون االجراءات الجبائية84من املادة  2و يجب أن يخضع امللف إليداع جديد طبقا ألحكام الفقرة 

في حالة ما إذا رأت املحكمة اإلدارية ضرورة األمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم على : مراجعة التحقيق 1/2/2

 ملدعي أو وكيلهيد أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير ذلك الذي قام بالتحقيق األول، و ذلك بحضور ا

 بحضور رئيس املجلس الشعبي البلدي ،من قانون االجراءات الجبائية 76املنصوص عليها في املادة و في الحاالت 

 أو عضوين اثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة .
 مالحظات رئيس ،يحرر العون املكلف بمراجعة التحقيق محضرا، و يضمنه مالحظات املشتكي، و كذا عند االقتضاء

 .2املجلس الشعبي البلدي، و يبدي رأيه. و يرسل مدير الضرائب بالوالية امللف إلى املحكمة اإلدارية مرفقا باقتراحاته
 

دير على طلب من املكلف بالضريبة أو م و إّما بناء   تلقائيايمكن أن تأمر املحكمة اإلدارية بالخبرة، و ذلك إّما : الخبرة 1/2/3

تعينه  تتم الخبرة على يد خبير واحد مهمة الخبراء.بالتحقيق الضرائب بالوالية. و يحدد الحكم القاض ي بهذا اإلجراء الخاص 

خبيره، و ( خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك. و في هذه الحالة، يعين كل طرف 03املحكمة اإلدارية. غير أنها تسند إلى ثالثة )

 ن املحكمة اإلدارية الخبير الثالث.يتع

ال يجوز تعيينهم كخبراء املوظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة املعترض عليها، و ال األشخاص الذين أبدوا رأيا في 

ملحكمة الكل طرف أن يطلب رّد خبير  القضية املتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق.

 .3اإلدارية و خبير الطرف اآلخر. و يتولى مدير الضرائب بالوالية تقديم الرد باسم اإلدارة

أيام كاملة، اعتبارا من اليوم الذي يتسلم فيه  08يجب أن يكون طلب رد الخبير مسببا، يوجه إلى املحكمة اإلدارية في أجل 

بعد  4على االكثر قبل بداية إجراء الخبرة، و يبث في الطلب بتا عاجال الطرف املعني تبليغ اسم الخبير الذي يسعى إلى رده، و

يقوم .5آخر بدال منه ايعين خبير  املهمة املسندة إليه أو لم يؤدهافي حالة ما إذا رفض خبير رفع الدعوى من طرف الخصم. 

بأعمال الخبرة، خبير تعينه املحكمة اإلدارية. حيث يحدد يوم و ساعة بدء العمليات و يعلم املصلحة الجبائية املعنية و 

كما جاء في ، 6( أيام على األقل من بدء العمليات10كذا  املشتكي ، و إذا اقتض ى األمر، الخبراء اآلخرين، و ذلك قبل عشرة )

 إلدارةيتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن ا قانون االجراءات الجبائيةمن  86 من املادة 7الفقرة 

يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حيث ، الجبائية، و كذلك املشتكي و/أو ممثله، و إذا اقتض ى األمر ذلك

 يقومون بتأدية املهمة  املنوطة بهم من قبل املحكمة اإلدارية. 

 بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. و يقوم الخبراء بتحرير إّما تقرير مشترك و إما تقارير منفردة. داري اإل ن يقوم عو    

                                                             

 1املادة 85-2 من قانون اجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص59.
 2 املادة 85-3 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص60.

 3املادة 86 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص60.

 4 أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص 162.
 5 املادة 86-5 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص60.
 6 املادة 86-6 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص60.
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الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة اإلدارية، حيث يمكن  املحضر و تقاريردع يو من نفس املادة،  8كما نصت الفقرة    

 ( يوما كاملة.20لألطراف التي تّم إبالغها بذلك قانونا، أن تطلع عليها خالل مدة عشرين )

يقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم و مصاريفهم و أتعابهم. و تتم تصفية ذلك و تحديد من نفس املادة،  9و جاء في فقرة    

 قرار من الوزير املكلف باملالية.رار من رئيس املحكمة اإلدارية، طبقا للتعريفة املحددة بالرسم بق

 ( أشهر من غلق املحضر.03ال تؤخذ بعين االعتبار، عند تحديد األتعاب، التقارير التي تقدم بعد أكثر من ثالثة )   

رضوا أن يعت يغهم قرار رئيس املحكمة اإلداريةمن تاريخ تبل( أيام كاملة، اعتبارا 03و يجوز للخبراء أو األطراف في ظرف ثالثة )

 على التصفية أمام هذه الجهة القضائية التي تبت في املسألة بصفتها غرفة استشارية.

إذا رأت املحكمة اإلدارية أّن الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لها أن تأمر من نفس املادة أيضا،  10كما نصت املادة 

 خبرة جديدة تكميلية، تتم ضمن الشروط املحددة أعاله.بإجراء 

 

 / في القرارات املتخذة في الغرفة اإلدارية:2

يصدر القرار في جلسة علنية، إال إذا رأى املجلس أن في العلنية خطرا غلى النظام العام، فعند انعقاد  صدور القرار: 2/1

قرير املستشار املقرر املكتوب و مالحظات االطراف الشفهية املقدمة الجلسة في ميعادها املحدد، يتم االستماع إلى قراءة ت

سندا ملذكراتهم، و أخيرا طلبات النيابة العامة، ثم تحال الدعوى حينئذ للمداولة قصد دراسة القضية، و إعداد القرار 

 .1املناسب الذي يجب أن يتضمن بيانات إلزامية و أن يبلغ بعدها لألطراف

 :2: يجب أن يتضمن القرار البيانات التاليةالقرارمحتوى أو شكل  2/2

 الجهة القضائية التي أصدرته؛ -

 أسماء و القاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية؛ -

 االشارة إلى تالوة التقرير؛ -

 تاريخ النطق بالقرار؛ -

 اسم و لقب ممثل النيابة عند االقتضاء...إلخ. -

 كما يجب أن يتضمن غلق التحقيق أو فتحه مرة ثانية إذا تم ذلك، مع ذكر اسم قاض ي املحكمة اإلدارية    

و مقرها، بيان حضور أو تغير الخصوم مع بيان أعضاء املحكمة اإلدارية الذين اشتركوا في القرار و بيان قيمة التخفيض 

 إذا وجدت أو الرفض الكلي للدعوى.

                                                             
العلوم و لحسن، اإلجراءات القضائية املتعلقة باملنازعات الضريبية، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص قانون العام لألعمال، كلية الحقوق  كويس ي 1

 .22، ص2013-2012السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 2 رئاسة الجمهورية، االمانة العامة للحكومة، املادة 553، قانون االجراءات املدنية و اإلدارية، ط2008، ص66.
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: تبليغ القرارات املتخذة من طرف الغرفة اإلدارية إلى أطراف الدعوى بواسطة كاتب الضبط أو في تبليغ القرار و آثاره 2/3

 .1املحضر و يجب أن ينفذ القرار سواء من املكلف أو إدارة الضرائب

الل رة هي تنفيذه، مالم يطعن فيه خإن اآلثار املترتبة عن القرار الصادر عن املحكمة اإلدارية في مجال الضرائب املباش   

 اآلجال القانونية.

فإذا كان ضد إدارة الضرائب، فعلى مدير الضرائب بالوالية تنفيذ القرار القضائي، و ذلك بأن يضع تحت تصرف املكلف 

 بالضريبة التخفيضات املعلن عنها.

د تكون اإلجراءات التي قامت بها إدارة الضرائب قص و إذا كان ملصلحة إدارة الضرائب، فعلى املكلف تنفيذ قرار القضاء، و   

 تحصيل ديون الخزينة صحيحة و تستمر في مباشرتها.

و بإمكان املكلف بالضريبة أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس الدولة إذا لم يرضه، كما يجوز إلدارة الضرائب أيضا أن    

 .2تستأنف قرار املحكمة اإلدارية

 وما تجدر االشارة إليه هو أن االستئناف ال يوقف تنفيذ القرار املتخذ من طرف املحكمة اإلدارية.    

 الثاني: االستئناف أمام مجلس الدولة  فرعال

ال يوجد في مجال الضرائب املباشرة سوى جهة قضائية و احدة الستئناف األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية و هي    

يمكن الطعن في األحكام الصادرة عن الجهات من قانون االجراءات الجبائية بقولها:"  90نصت عليها املادة  مجلس الدولة

 .القضائية اإلدارية، أمام مجلس الدولة عن طريق االستئناف..."

 إجراءات الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة  /1

/ إيداع عريضة االستئناف: يمارس املكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب حقهما في تقديم عريضة امام مجلس الدولة 1

كدرجة ثانية في هرم القضاء اإلداري من اجل استئناف حكم املحكمة اإلدارية، مبينين عدم رضاهما بما قض ى به، و طالبين 

 من قانون االجراءات الجبائية. 91و  90القانونية، وفقا ألحكام املادتين إعادة النظر إجراءاته الشكلية و املوضوعية و 

من قانون االجراءات املدنية و اإلدارية لجميع األشخاص الذين كانوا خصوما  335و حق االستئناف تم تكريسه في املادة    

 3على مستوى الدرجة األولى أو لذوي حقوقهم.

 القرار املطعون فيه باالستئناف في خالل شهر واحد من تاريخ تبليغ : يرفع الطعن/ ميعاد رفع االستئناف2

 و يحسب ميعاد االستئناف كامال، فإذا صادف آخر يوم عطلة أسبوعية أو رسمية أمتد إلى أول يوم يليه. 

                                                             

 1 طاهري حسين، مرجع سبق ذكره، ص32.

 2 وزارة املالية، قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص63.

 3  فضيل كوس ى، منازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، بدون ط، دار هوما للطباعة و النشر، الجزائر، 2011، ص170.
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املنازعات ، ألنه في مجال 104وال يمكن مد امليعاد حسب ما هو منصوص عليه في قانون االجراءات املدنية في املادة    

 الضريبية تطبق املقتضيات الواردة في قانون االجراءات الجبائية.

 موطنا له في الجزائر." ذعلى كل مشتك مقيم بالخارج ان يتخيجب تنص على أنه:"...  04فقرة  75فاملادة    

إذا كان موطن املكلف بالضريبة خارج الجزائر، يوجه التبليغ إلى املوطن املختار  على أنه:"... 02فقرة  99كما تنص املادة    

 في الجزائر من طرف املعني ، مع مراعاة جميع اإلجراءات األخرى."

يستفاد من هاذين النصين وجوب اختيار موطن في الجزائر و وجوب التبليغ في املوطن املختار، و بالتالي فال مجال لتطبيق    

 1من قانون االجراءات املدنية في مجال منازعات الضرائب، و منه ال يمدد أجل االستئناف.  104املادة  محتوى 

ألنه يجوز  2و يسري ميعاد الشهر بالنسبة إلدارة الضرائب اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ ملدير الضرائب بالوالية   

 .3التي تصدرها املحكمة اإلدارية في مجال الضرائب املباشرة ملدير الضرائب بالوالية أن يستأنف ضد القرارات

 / شروط قبول االستئناف أمام مجلس الدولة: 3

: يشترط في القرار الصادر عن املحاكم اإلدارية املطعون فيها باالستئناف أمام مجلس شروط متعلقة باملستأنف 3/1

 :4الدولة ما يلي

 أن يكون الحكم املستأنف ابتدائيا بمعنى أنه حكم صادر من محكمة الدرجة األولى و قابل للطعن فيه؛ -

أن يكون الحكم املستأنف قضائيا، بمعنى أن مجلس الدولة يختص بالفصل استئناف االحكام االبتدائية الصادرة عن  -

 ه االحكام هي أحكام قضائية؛املحاكم اإلدارية املرفوعة إليه، فإنه مما و ال شك فيه أن هذ

أن يكون الحكم القضائي االبتدائي املستأنف صادر عن املحكمة االبتدائية، بمعنى أن مجلس الدولة يفصل في القرارات  -

 الصادرة من قبل املحاكم اإلدارية في جميع الحاالت، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

 :5الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة، البد ان تتوفر الشروط التالي: لكي يقبل شروط متعلقة باالستئناف 3/2

 أن تكون عريضة الطعن موقعة من طرف محامي مقبول لدى مجلس الشعب؛ -

 من قانون االجراءات املدنية  241أن تتضمن العريضة بيانات معينة، التي نص عليها املشرع بمقتض ى املادة  -

 :و املتمثلة في

                                                             

 1أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص 173.

 2املادة 91-2 من قانون االجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص63.
 3 املادة 91-1 من قانون االجراءات الجبائية، املرجع نفسه، ص63.

 العلوم إداري، كلية الحقوق وسهيلة حيدر، طرق الطعن في املادة اإلدارية، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون 4  

 .31،30، ص2015-2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 5 أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص184-179.
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أن تتضمن عريضة االستئناف أسماء و ألقاب و مهن و صفات و محل إقامة أطراف الخصومة، كما يجب أن تتضمن  -    

 ملخصا للوقائع و الوسائل التي يبنى عليها الطعن؛

 أن ترفق العريضة بصورة رسمية من القرار املطعون فيه، و بنسخ منها بعدد الخصوم في عريضة االستئناف؛-    

 ن تحتوي العريضة على موجز للوقائع و على األوجه التي يبنى عليها الطعن.أ -    

أن تحرر عريضة الطعن على ورق مدموغ، يجب لزوما ان تكون عريضة االستئناف مدموغة بطابع الدمغة و إال فإن  -

 العريضة تعتبر غير مقبولة.    

ة اإلدارية، يسمح له بالفصل فيه من جديد و يعيد مجلس إن الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة في قرارات املحكم   

الدولة الحكم في القضية التي سبق أن حسمتها املحكمة اإلدارية و ذلك بالتقيد بالطلبات الواردة في طلب االستئناف، و 

 فحص املسائل التي سبق عرضها على املحكمة اإلدارية دون أن يتطرق إلى فحص مسائل جديدة. 

جلس الدولة قبول طلبات جديدة ألنه ال يملك الفصل في طلبات جديدة ألن االستئناف ال يطرح على محكمة وال يحق مل   

 .الدرجة الثانية إال ما رفع عنه االستئناف من قضاة محكمة الدرجة األولى

حقيق الدولة أن الت و يشرف على التحقيق املستشار املقرر كما هو معمول به أمام املحكمة اإلدارية، فإذا تبين ملجلس   

 الذي أجرته املحكمة اإلدارية غير كاف، يجوز له أن يأمر بإجراءات التحقيقات الالزمة. 

و عندما تكون القضية مهيأ للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم، تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل للطعن،    

ر باالستالم أو بأي وسيلة أخرى، في أجل ال يقل عن خمسة عشر و يبلغ األمر إلى جميع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعا

يوما قبل تاريخ االختتام املحدد في األمر، و يتم النطق بالقرار في جلسة علنية، بحضور جميع القضاة الذين اشتركوا في 

 لضريبية. املداولة. و يكون قرار مجلس الدولة نهائيا و حائزا لحجية الش يء املقض ي فيه، ينهي املنازعة ا
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 خالصة 

يوضح  زعات الضريبية في الجزائر و الذيلقد توصلنا من خالل هذا الفصل بصفة عامة إلى اإلحاطة بموضوع املنا   

لنا العناصر األساسية التي تبين حقيقة الضريبة بداية بأخذ نظرة عامة حول الضريبة و ذلك باإلشارة إلى مفهومها، 

انتهاء  باملنازعات التي تحدث جراء هذه الضرائب، و ذلك بالتعرض إلى تعريفها، أنواعها و كذا خصائصها و أنواعها و 

كذا القضائية لتسوية هذا النزاع أسباب قيامها. و قد أحطنا كذلك في هذا الفصل باإلجراءات اإلدارية و  

فمن خالل ما تناولناه في هذا الفصل نستخلص أن اإلجراءات اإلدارية التي أقرها القانون الجبائي لتسوية النزاع القائم    

بين املكلف بالضريبة و إدارة الضرائب تعد من اإلجراءات القانونية لفك النزاع القائم وديا، أي أن املكلف بالضريبة إذا لم 

ارة الضريبية أن يرفع نزاعه أمام الجهة اإلدارية التي أصدرته، و ذلك من خالل تقديم شكواه يرضه القرار الصادر من اإلد

وفقا للشروط املحددة قانونا. و في حال أن املكلف لم يرضه أيضا القرار الصادر من اإلدارة الضريبية أو من لجان الطعن 

أمام الجهات القضائية اإلدارية و ذلك بالتقيد بخصوص شكواه املتعلقة بالوعاء أو التحصيل عليه أن يرفع نزاعه 

باإلجراءات املرتبطة برفع الدعوى و ذلك وفقا للشروط القانونية لرفع الدعوى القضائية أمام الجهات املختصة، و في حالة 

ملتضرر ا ما إذا كان الحكم الصادر من طرف املحكمة اإلدارية في القضية موضوع النزاع لم ترض أحد األطراف يجوز للطرف

 من الحكم استئنافه أمام مجلس الدولة 

 و لكن مع وجوب احترام آجال االستئناف و شروط اإلجراءات استئناف الدعوى أمام مجلس الدولة.



 

 

 الفصل الثاني

دراسة املنازعات الجبائية في 

 املركز الجواري للضرائب
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 تمهيد

لها عدة هياكل مركزية و جهوية و أخرى والئية وفق قوانين تشريعية و تنظيمية تحدد فيها  إن اإلدارة الجبائية   

االختصاصات اإلقليمية لكل هيئة إدارية، و عليه في هذا الفصل بعدما تطرقنا إلى الدراسة النظرية كمدخل تمهيدي 

ارية و القضائية لتسوية املنازعات للمنازعات الضريبية هذا من جهة و من جهة أخرى تعرفنا على اإلجراءات اإلد

، حيث قمنا أوال بتقديم اإلدارة الجبائية من الضريبية، و عيله سوف نقوم بإسقاط ما تمت دراسته على الواقع التطبيقي

إدارة عامة و جهوية و كذا الوالئية للضرائب، ثم تطرقنا بعدها إلى التعريف باملؤسسة محل الدراسة و هذا كان في 

الواجب اتخاذها لتسوية املنازعات الضريبية  اإلجراءاتو  و اتههنا ثانيا إلى مصحةة املنازعات الضريبية و كذا املبحث ال 

 في املركز الجواري للضرائب و هذا كان في املبحث الثاني.

يلي: و عليه ينقسم هذا الفصل كما     

تقديم املركز الجواري للضرائب لعين تادلس؛ -          

مها  صالحيات املركز الجواري للضرائب في تسوية املنازعات الضريبية. -       
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لعين تادلس  CPI   املبحث األول: تقديم املركز الجواري للضرائب 

يتمثل ِاختصاص اإلدارة املركزية للضرائب في تنفيذ القوانين و املساهمة في التعديالت و التشريعات لكي ترقى بالنظام    

الضريبي إلى درجات ااِلتقان و الكما ، حيث نهد أن مهام اإلدارة الجبائية تنحصر في املزج بين الوسائل اإلدارية، 

دور الوسيط بين تمويل الخزينة العمومية بِاعتبارها الهدف الذي أنشئت من أجله تقوم بلتي القانونية، الفنية و املالية ا

 بالهيكل 
ً
و بين رضا املكلفين بالضريبة لكونهم يمثلون رأس ما  اإلدارة الجبائية. و عليه سنتناو  في هذا املبحث بداية

لجواري للضرائب.لننتهي فيه بالتقديم عام للمركز ا، التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر  

 املطلب األول: الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر

، كبقية املرافق العمومية، تشتغل وفق قوانين و مراسيم و دوريات، و تخضع للمراقبة، سواًء لواقع أن اإلدارة الجبائيةا

الداخلية أو الخارجية و تعمل تحت رقابة القضاء اإلداري الذي يراقب عملها، مما يهعل االدارة الجبائية أكثر حرصا على 

 التطبيق السليم للقانون.

DGI رائبالفرع االول: املديرية العامة للض   

تعتبر املديرية العامة للضرائب أحد الركائز الساسية في االقتصاد الوطني، التي تعتمد عليها الدولة لكونها مكلفة بإدارة    

النظام الضريبي و التحكم في كل جوانبه من التشريع و التنظيم إلى تنفيذ خطط السياسة الجبائية بهدف تحصيل املوارد 

لخزينة الدولة بعد املةروقات. التي تعتبر املصدر الرئيس ي  

    و بهذه الصفة تتولى املديرية العامة للضرائب عدة مهام تنحصر أهمها فيما يلي1: 

السهر على دراسة واقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ التدابير الضرورية إلعداد وعاء  -

؛الضرائب  و تصفيتها وتحصيل الضرائب و الةقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية  

جبائية أو شبه   توي على أحكامالسهر على تحضير ومناقشة االتفاقيات الجبائية الدولية واالتفاقات الدولية التي تح -

  جبائية؛

السهر على التكفل باملنازعات اإلدارية والقضائية املتعلقة بالضرائب والةقوق والرسوم أيا كانت طبيعتها؛ -  
تنفيذ التدابير الضرورية ملكافحة الغش والتهرب الجبائيين؛ -  

الجبائية؛  تسيير و مردودية مصالح اإلدارة  توفير أدوات تحليل ومراقبة -  

  بالضريبة.  الجبائية مع املكلفين  املصالح  عالقات  السهر على تحسين -

                                                             
 .15/03/2017تاريخ االطالع:  وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،1  

 WWW. MF DGI. GOV.DZ  
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املعد  و املتمم املتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية في وزارة  13/07/1998املؤرخ في  98/228بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 4مديريات مركزية و بكل واحدة  6فزيادة على مفتشية املصالح الجبائية تتكون املديرية العامة للضرائب على املالية، 

:يلي مديريات فرعية، املوضةة كما  

الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب: (01)رقم شكل  

 
، مذكرة مقدمة كهزء من متطلبات نيل شهادة املاجيستر في علوم مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةلياس قالب ذبيح،  :املصدر

  .99، ص2011-2010جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، : محاسبة، كلية العلوم االقتصادية و التهارية و علوم التسيير، التسيير، تخصص

DRI الفرع الثاني: املديرية الجهوية للضرائب 

تمثل املديرية الجهوية للضرائب همزة وصل بين املديريات الوالئية للضرائب و بين املديرية العامة، فاملديريات الجهوية 

البرامج و تطبيق التعليمات و ي. فهي تسهر على تنفيذ للضرائب تضمن تمثيل املديرية العامة على املستوى الجهو 

القرارات الصادرة عن اإلدارة املركزية، كما تتولى املديريات الجهوية للضرائب تنشيط عمل املديريات الوالئية التابعة 

الختصاصها االقليمي مع توجيهها و تنسيقها و تقويمها و مراقبتها، باإلضافة إلى عدة مهام نذكر أهمها:  

الجبائية؛  دورية حصيلة ومحخصات عن أعما  املصالح  بصفة  إعداد -  

لتكييف التشريع الجبائي؛  أي اقتراح  تقديم -  
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احتياجات املصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية، و إعداد تقريرا دوريا عن ظروف   تقدير -

الوسائل واستعمالها؛  سير هذه  

( مديريات و التي سيحدد اختصاصها االقليمي بموجب قرار وزاري، 09املديريات الجهوية البالغ عددها تسع ) و تنظم    

 تتواجد هذه املديريات في كل من: شلف، بشار، بليدة، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة، وهران

( مديريات فرعية04و تنظم املديرية الجهوية في أربعة )  

 الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب(: 02)رقمشكل 

 
املعد  و املتمم و املتضمن تنظيم املصالح الخارجية لإلدارة الجبائية  18/09/2006في املؤرخ  327  06من املرسوم التنفيذي رقم  07من املادة  املصدر:

.08، ص24/09/2006املؤرخة في  59العدد  ،و صالحياتها، الجريدة الرسمية  

DWI الفرع الثالث: املديرية الوالئية للضرائب 

تضمن املديرية الوالئية للضرائب ممارسة السلطة السلمية ملراكز الضرائب و املراكز الجوارية للضرائب، و بهذه الصفة 

من بين تسهر على ِاحترام التنظيم و التشريع الجبائي، و متابعة و مراقبة نشاط املصالح و تحقيق الهداف املةددة لها. و 

 املهام املوكلة للمديرية الوالئية للضرائب نذكر منها: 

؛جمع املعلومات الجبائية واستغاللها  تنظيم -  

تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء في مها  منازعات التحصيل؛  متابعة -  

متابعة تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء في مها  وعاء الضريبة؛ -  
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تنظيم أشغا  لجان الطعن ومتابعة املنازعات ومسك امللفات املرتبطة بها بصفة منتظمة؛ دراسة العرائض و -  

تقّدير احتياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية واملالية وإعداد تقديرات امليزانية املطابقة لذلك.  -  

كل مديرية تتفرع إلى مهموعة من املكاتب ( مديريات فرعية و05و تنظم املديرية الوالئية للضرائب في خمسة )   

الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب: (03)رقم شكل  

 
.10، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006املؤرخ في  327  06من املرسوم التنفيذي  رقم  17من املادة : املصدر  

CPI املطلب الثاني: املركز الجواري للضرائب  

 الفرع األول: التقديم العام للمركز الجواري للضرائب لدائرة عين تادلس

و من بين الدوائر التابعة لدائرة عين تادلس نهد،  ،2012تأسس املركز الجواري للضرائب لدائرة عين تادلس سنة    

صالحات التي خضعت لها النظم و الذي كان يسمى في الو  املفتشية الجبائية و وفقا لإل  بلدية الصور، واد الخير، بلعطار.

الجبائية و التي تهدف منها إلى إصالح جذري لإلدارة الضريبية و التي تمخضت حوصلتها )عصرنة النظم الجبائية(، في 

ظهور مراكز جوارية على مستوى دوائر لتقريب املواطن من اإلدارة الضريبية و مراكز الضرائب، و تقوم هذه املراكز 

، دج 30.000.000ات و الخاضعين لها هم الشخاص الطبعيين و املعنويين الذين يفوق رقم أعمالهم باالهتمام باملؤسس

يسمح للمكلفين بالضريبة التابعين له إلتمام واجباتهم الجبائية و املتمثلين في:  

املكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي؛ -  
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الشخاص الذين يحققون مداخيل مهنية؛ -  

الذين يحققون مداخيل عقارية.الشخاص  -  

  األشخاص الخاضعين للمركز الجواري للضرائب: يتبع ملجا  اختصاص املركز الجواري للضرائب1:

الشخاص الطبيعيون أو املعنويون الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة )الشخاص الطبيعيون  1  

صناعي، أو تهاري أو حرفي أو مهنة غير تهارية و التي ال يتهاوز  أو املعنويون، الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاط

دج(.30.000.000رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار جزائري   

كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة املستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينهزون مشاريع و املؤهلين لالستفادة    

شغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض املصغر"من دعم "الصندوق الوطني لدعم ت  

أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"؛   

الشخاص الطبيعيون الذين يؤجرون: 2  

عقارات مبنية أو جزء عقارات مبنية الستعما  سكني؛ -  
أمالك غير مبنية مهما تكن طبيعتها. -  

الشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل فالحية؛ 3  

الشخاص الطبيعيون الساكنون في الجزائر، الذين في حوزتهم أمالك في الجزائر و أيضا الشخاص الطبيعيون الذين  4

 ليس لهم إقامة في الجزائر و لكن لهم أمالكا فيها؛

أو غير مبنية.الشخاص الطبيعيون أو املعنويون املالكين لعقارات مبنية  5  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 CPI_Champ_de compentence_ 2016_ar, p01. 
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 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب 

الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب: (04) رقم شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفتش مركزي للضرائبرئيس بن قوة عمر، تصريح من إعداد الطالبة، اعتمادا على : املصدر  

 

 

مصلحة اإلعالم اآليل و 
 الوسائل

 

ئيس املركز اجلواري ر
 للضرائب

املصلحة الرئيسية 
 للرقابة اجلباية

املصلحة الرئيسية 
) القباضة(للتحصيل  

املصلحة الرئيسية 
 للتسيري 

مصلحة جباية 
النشاطات التجارية 

مصلحة جباية املداخيل و 
 املمتلكات

مصلحة اجلباية 
 العقارية

خلية حجز االعالم 
 اآليل

  الوكيل املفوض

احملاسبةمصلحة   

 مصلحة املتابعة

 مصلحة الصندوق

مصلحة البطاقيات و 
 مقارنة املعلومات

 مصلحة الرقابة

مصلحة البحث و 
 التدخالت

مصلحة االحتجاجات 
()الشكاوي  

مصلحة املنازعات 
 القضائية و جلان الطعن

مصلحة التبليغات و 
 األمر ابلصرف

املصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

مصلحة االستقبال و 
 اإلعالم
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 الفرع الثالث: مهام هياكل املركز الجواري للضرائب

 يسير املركز الجواري للضرائب من طرف رئيس املركز، و هو يتشكل من1: 

( مصالح رئيسية: 03/ ثالث )1  

املصحةة الرئيسية لتسيير امللفات؛ -   

املصحةة الرئيسية للمراقبة و البحث؛ -   

املصحةة الرئيسية للمنازعات. -   

/ القباضة.2  

(:02/ مصلحتين )3  

مصحةة االستقبا  و االعالم؛ -    

مصحةة االعالم اآللي و الوسائل. -   

:و تكلف بما يأتي: / املصلحة الرئيسية للتسيير1  

إحصاء املمتلكات و النشاطات و تسيير الوعاء من خال  إعداد فرض الضرائب و كذا باملراقبة الشكلية للتصريحات؛ -   

املصادقة على جداو  و سندات اإليرادات و تقديمها لرئيس املركز للموافقة عليها، بصفته وكيال مفوضا للمدير الوالئي  -

 للضرائب؛ 

اقتراحات برامج املكلفين بالضريبة في مختلف املراقبات.إعداد  -  

:تعمل على تسيير     

؛مصحةة جباية النشاطات التهارية والةرفية 1/1  
؛مصحةة الجباية الزراعية 1/2  

؛مصحةة جباية املداخيل  واملمتلكات  1/3  

.مصحةة الجباية العقارية 1/4  

                                                             
 ، يحدد تنظيم املصالح الخارجية لإلدارة الجبائية و صالحياتها، الجريدة 2009فبراير  21من القرار الوزاري مشترك مؤرخ في  102املادة  1  

  .22، ص20العدد  الرسمية،
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ال سيما بضمان ما يأتي:: و تكلف املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث/ 2  

تشكيل و مسك فهارس املصادر املةلية للمعلومات و بطاقيات املكلفين بالضريبة املقيمين في محيط املركز الجواري  - 

 للضرائب و املمتلكات العقارية املتواجدة فيه؛

عن املادة الخاضعة للضريبة و تقديم نشاطات  على أساس مستندات التصريحات و البحثمتابعة تنفيذ برامج املراقبة  -

 املصالح املعنية.

تعمل على تسيير:     

مصحةة البطاقيات واملقارنات؛ 2/1  

مصحةة البحث والتدخالت؛ 2/2   

مصحةة املراقبة. 2/3  

: و تكلف ال سيما بما يأتي:املصلحة الرئيسية للمنازعات/ 3  

موجهة للمركز الجواري للضرائب؛ دراسة كل الطعون النزاعية أو اعفائية -   

التكفل بإجراء التبليغ و االمر بالصرف لقرارات االلغاء أو التخفيض املقرر؛ -  

متابعة القضايا النزاعية املقدمة أمام الهيئات القضائية. -  

تعمل على تسيير:     

مصحةة االحتهاجات؛ 3/1  

مصحةة لجان الطعن واملنازعات القضائية؛ 3/2  

لتبليغ والمر بالصرف.مصحةة ا 3/3  

و تكلف ال سيما بما يأتي:القباضة: / 4  

بعنوان التسديدات التلقائية التي تتم و كذا متابعة وضعيتهم في التكفل بالتسديدات التي يقوم بها املكلفون بالضريبة   - 

 مها  التحصيل؛

الساري املفعو  و املتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة؛ تنفيذ التدابير املنصوص عليها في التشريع و التنظيم -   

 .تقديم حسابات التسيير املعدة إلى مهلس املةاسبة - 
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 تعمل على تسيير: 

 مصحةة الصندوق؛  4/1

 مصحةة املةاسبة؛ 4/2

 مصحةة املتابعات.  4/3

 و تكلف ال سيما بما يأتي:/ مصلحة االستقبال و االعالم: 5

 تنظيم استقبا  املكلفين بالضريبة و إعالمهم؛ - 

 . نشر املعلومات حو  الةقوق و الواجبات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز الجواري للضرائب -

 و تكلف ال سيما بما يأتي:/ مصلحة االعالم و الوسائل: 6

 استغال  التطبيقات املعلوماتية و تأمينها؛ -  

 إحصاء حاجيات املصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التههيزات؛ - 

 االشراف على املهام املرتبطة بالنظافة و أمن املةالت. - 

 مجال صالحيات املركز الجواري للضرائب في تسوية املنازعات الضريبيةاملبحث الثاني: 

 هغ الضرائب التابعة ملجا  اختصاصالشكاوى املتعلقة بمبال رئيس املركز الجواري للضرائب، بالفصل في يختص   

 500.000 و تمارس صالحية البّت الخاصة به للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا تتعلق بمبلغ إجمالي أقصاه مليون دينار 

 و اختصاص رئيس املركز الجواري للضرائب في مها  الشكاوي تمارس باسم املدير الوالئي للضرائب  دج.

ملنوطة او منها نستنتج أن صالحية املركز الجواري للضرائب ماهي إال عبارة عن عمل إداري و هو التقليل من عبئ الوظائف 

 .باملدير الوالئي للضرائب

  املصلحة الرئيسية للمنازعات الضريبيةاملطلب األول: 

:الفرع االول: تعريف املصلحة الرئيسية للمنازعات  

وتتكلف املصحةة الرئيسية للمنازعات في املركز الجواري للضرائب بمعاجلة الطعون وطلبات استرجاع الدفع املسبق   

( مصالح هي:03تضم تحت سلطتها ثالث )  للرسم على القيمة املضافة ودراسة التظلمات وكل النزاعات الجبائية حيث  

مصحةة االحتهاجات؛ -     

املنازعات القضائية؛مصحةة لجان الطعن و  -     

مصحةة التبليغ و المر بالصرف. -     
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أما املهام املوكلة لهذه املصحةة متمثلة في:     

دراسة الشكاوي و معالجتها؛ -  

متابعة النزاعات اإلدارية و القضائية؛ -  

دراسة طلبات التخفيض اإلداري. -  

الضريبيةالفرع الثاني: مهام مصالح املصلحة الرئيسية للمنازعات   

 :تنحصر مهام هذه املصحةة في ثالث مصالح التي هي كاآلتي   

 : و تكلف ال سيما، بما يأتي : مصلحة االحتجاجات ) الشكاوي(/1

  ؛دراسة الطعون املسبقة املتعلقة بوعاء الةقوق و الضرائب و الرسوم املتنازع عليها -             

 ؛أو إلى املطالبة بأشياء تم حجزها إجراءات املتابعةدراسة الطعون املسبقة التي تهدف إلى االحتهاج على  -             

استقبا  الطلبات الرامية إلى االعفاء من الزيادات أو تخفيضها و حتى عقوبات التأخير التي تطبقها قباضات  -             

 الضرائب لدراستها و البث فيها؛

 اقتراح كل التدابير الالزمة و التي من شأنها تساهم في تحسين إجراءات املنازعات الجبائية. -             

 : و تكلف ال سيما، بما ياتي:مصلحة املنازعات القضائية و لجان الطعن/ 2

ان دراسة الطعون الخاضعة الختصاص لجان طعن للضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة و لج -             

 عفائي؛الطعن اإل 

املديرية  ة فيمتابعة الطعون و الشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية و ذلك باالتصا  مع املصحةة املعني -             

 الوالئية للضرائب؛

تلقي و دراسة الطلبات الرامية إلى تخفيض أو الغاء مختلف الضرائب و الرسوم و الزيادات و العقوبات التي  -             

 تفرضها مختلف املصالح الجبائية لعرضها على لجنة الطعن املختصة للبث فيها؛

في  و الحكام التي ليست تأسيس الطعون الخاصة باالستئناف أمام الهيئات القضائية املختصة ضد القرارات -             

 .صالح اإلدارة الجبائية، و الصادرة عن املةاكم اإلدارية املختصة

ما رائب ، و تكلف السيما ، بفي حدود االختصاص القانوني للمركز الجواري للض :/ مصلحة التبليغ و األمر بالصرف3

 :يأتي

  ؛إلى املكلفين بالضريبة و إلى املصالح املعنيةتبليغ القرارات املتخذة في مها  مختلف الطعون  -              

 ؛بصرف اإللغاءات و التخفيضات املمنوحة و إعداد الشهادات املتصلة بها المر  -              

  إعداد املعلومات اإلحصائية الدورية املتعلقة بمعالجة املنازعات، و تبليغها إلى املصالح املعنية للتكفل بها. -              
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تسوية املنازعات الجبائية في املركز الجواري للضرائبل املتخذة جراااتال ملطلب الثاني: ا   

تقدم الشكاوي إلى مصالح الضرائب حسب املبالغ املفروضة و اختصاص مصحةة الضرائب املةددة وفق قانون    

الوعاء و من تقوم بتحصيله في حدود اآلجا  االجراءات الجبائية، فيهب أن توجه الشكوى إلى الجهة التي قامت بتأسيس 

، و هذا ما سنتعرف عليه من خال  القانونية مع تبليغ املكلف بالضريبة بالقرار املتخذ بشأن شكواه و كل ما يتعلق بها

 هذا املطلب الذي سيدور حو  مدى صالحية املركز الجواري للضرائب في تسوية املنازعات الضريبية على مستواه1.  

كتابة طلب خطي " شكوى" الفرع االول:  

الشكوى الضريبية هي إجراء إلزامي في املنازعة الجبائية يهب أن يتضمن الطلب موضوع املنازعة الجبائية أي ذكر    

و عند تقديم الشكاية إلى رئيس املركز الجواري للضرائب يقوم هذا الخير بتسليم وصل  .الضريبة املعترض عليها

لب إما لتخفيض الةقوق أو إلغائهاو يكون الط سجل الشكاية في سجل خاص محدد لهذا الغرضللمكلفين، و ت  

على فالشكل أن تكون مقبولة و ، و استنادا إلى ما هو منصوص  عليه قانونا يتم قبو  الطلب مراعاة للشكل واملضمون  

الشكوى على نصف ورقة املهم أنها موافقة و كما قا  بن قوة عمر رئيس مفتش مركزي أنه ال حرج أن تكون ورق عادي 

للشروط. أما املضمون أن يحتوي الطلب أو الشكوى املادة محل املنازعة، إمضاء املكلف باليد، ميعاد رفع الشكوى 

الضريبة املتنازع عليها تكون في املكان الذي تمت فيه الشكوى ) إقليم الشكوى الضريبية  ( وكذا السباب التي أدت إلى 

قبو  املكلف للضريبة  و دفعها أو على إجراءات تحصيلها كما يتضمن الطلب تبرير الضرائب التي فرضت عليه ظلما عدم 

.دون سواها و عدم دفعها و يهب أن ينازع املكلف بالضريبة عن الةقوق التي  فرضته عليه ظلما فقط  

تي البد على املكلف أن يستوفيها في شكايته و يعتبران من شروط قبو  الشكوى الضريبية الفشكل الشكوى و محتواها    

  في حا  االخال  بأحد هاذين الشرطين يؤدي إلى عدم قبو  الشكوى.

 الفرع الثاني: جلب الوثائق

بعد تقديم الشكوى و تسجيلها تحا  إلى مفتش، يأمر بالتحقيق و جمع املعلومات الضرورية، كما بإمكانه أن يستدعي    

ن طرف تبرر ظلمه محل فيقوم املكلف بهلب الوثائق التي ضيحات الضرورية قصد الوصو  إلى ليقدم له التو  2الشاكي

 و في حالة  يوما  من تاريخ استالم االستدعاء املوجه له من طرفها، 30في أجل  دارة  الضريبية اإل 

   عدم امتثا  املكلف بالضريبة لذلك بعد انتهاء االجل تصبح شكواه غير  مقبولة هنا يصدر رئيس املركز الجواري للضرائب 

الخاصة  عورقة الدف"القباضة "و تبعت نسخة من  في مصحةة التحصيل ائبويتم تحصيل هذه الضر  قراره بالرفض.

الوثائق في سندات التحصيل التي تهعل من حق املكلف بالضريبة ان ينازع عن  باملكلف الى مصحةة التسيير و تتمثل هذه

الضرائب  لو تتمثل سندات التحصيل التي بها يستطيع قابض الضرائب من تحصي ظلما هذه الةقوق التي فرضت عليه

 ما يلي:من املكلف بالضريبة في

                                                             
  .بن قوة عمر رئيس مفتش مركزي، و رئيس املركز الجواري للضرائب لبلدية عين تادلس  تصريحاعتمادا على  1  

  .01أنظر املحةق رقم  2  
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  1- تصريح رقم G50 ( 50(: هي وثيقة تطبق شهريا  يلتزم بها املكلفون بالضريبة الجدد باكتتاب التصريح رقم 150 

  ة أو ثالثية و يستخدم هذا السند املةقق على مستوى املفتشية التابعين لها، و تكون إما فصلياملتعلق برقم العما  

للدفع؛من كل شهر يوم  20، و لدى املكلف بالضريبة مدة  TVA , IRG, TAP في تحصيل 

 2- سلسلة رقم C9( 9(: يتم التحصيل بهذا السند2 من املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة 

      واحدة تبقى في  املتمثلة في أربعة نسخدج، 30.000.000الضريبة على املؤسسات الفردية التي يقل رأسمالها عن أي   

و نسختين لدى مصحةة التحصيل   و من جراء االصالحات إدارة الضرائب و واحدة لدى املكلف املكلف لدى  ملف

  . كلية ( 1فصلية و  4بطاقيات  )  5أصبحت تحل محلها البطاقيات الجبائية 

K4 تحصيل قيمة صادرة من املةكمة بخصوص الغرامات إلى مديرية الضرائب بها يتمتكون : (   األحكام القضائية -3 

 ىالبريد ليتم بعتها إل مصحةة  ترسل إلى إدارة الضرائب و هذه الخيرة ترسلها إلى، فبعد صدورها من املةكمة  الغرامة

أيام بعدها يأتي تاريخ االستحقاق؛ 8املكلف و بمهرد ختم هذا السند من قبل مصحةة البريد تبدأ مدة   
التحصيل بهذا السند في حا  وجود زيادة في حق املكلف: يتم ( Les titres de perceptions   )عناوين التحصيل -4 

شخص يعمل في الخزينة من املفروض أن يحصل على دخل  الةق في نزع هذه الزيادة مثالله هنا قابض الضريبة   

دج ال تخص املكلف فهنا باستطاعة قابض الضرائب 20000إذا هناك فرق دج 50000دج و حصل على دخل 30000

ه.دج من حساب20000الحجوء إلى حساب املكلف و سةب قيمة   

 الفرع الثالث: إعادة فحص ملف املكلف بالضريبة

  في مصحةة املنازعات، تقوم هذه الخيرة بإرسا هملفإعادة فحص و بعد عملية جلب الوثائق التبريرية من طرف املكلف    

اتضح لها أن املكلف معه الةق في رفع الشكوى  إذاملف املكلف إلى مصحةة الرقابة إلعادة فحصه و دراسته من جديد و 

حةة . تقوم مص:  عدم وصو  البطاقيات إلى مصحةة املراقبة التي تد  على دفعه للضريبة هنا يكون خطأ اإلدارةمثال

عادة إل  املنازعات بالتعاون مع مصحةة الرقابة بإرسا  قرار إلغاء الضريبة أو تخفيضها مع التصةيح إلى مصحةة التحصيل

يمكن للمكلف بالضريبة الذي ال يرض ى بالقرار املتخذ بشأن شكواه من طرف رئيس املركز الجواري رد االعتبار للمكلف، 

ض بالرف ( أشهر من تاريخ تبليغ  قرار االدارة للمكلف بالضريبة04في أجل أقصاه أربعة ) لجان الطعنللضرائب أن يحجأ إلى 

كما يهب ان ترسل الطعون من طرف املكلف بالضريبة الى رئيس الحجنة و يتم الحجوء إلى لجان الطعن  الكلي أو الجزئي،

فحجنة الطعن املركزية، يتم الحجوء إليها من طرف املكلفون بالضريبة الذين يتهاوز املبلغ  على حسب املبلغ املتنازع عليه، 

 دينار  اإلجمالي لحةقوق و الغرامات املتنازع فيه سبعين مليون 

دج. أي املكلفون بالضريبة الخاضعين الختصاص مديرية كبريات املؤسسات، أما الحجنة الوالئية للطعن يحجأ  70 000 000 

 بالضريبة الخاضعين الختصاص مراكز الضرائب و الذين ال يتهاوز املبلغ اإلجمالي لحةقوق  املكلفون إليها 

                                                             
  .02أنظر املحةق رقم  1 

 .03أنظر املحةق رقم  2 
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دج وأخيرا لجنة الطعن  70 000 000دج و يقل أو يساوي سبعين مليون دينار  2 000 000و الغرامات املتنازع فيه مليونين 

املبلغ اإلجمالي  الذينعلى مستوى الدائرة يحجأ إليها املكلفون بالضريبة الخاضعين  الختصاص املراكز الجوارية للضريبة  

لجان الطعن ال يعلق الدفع و لكن دج كما أن الطعن أمام  2 000 000لحةقوق و الغرامات املتنازع فيه يقل او يساوي 

من الةقوق و الغرامات املتنازع  20%يمكن للمشتكي أن يستفيد من تأجيل الدفع و هذا من خال  تسديد مبلغ يساوي 

يدفع هذه النسبة إليقاف متابعة اإلدارة له )دين يْوجل متابعة  ،فيها لالستفادة من عدم زيادة الغرامات املفروضة عليه

ملعنية للطعن يعتبر قرار الرفض منتهيا و هنا  يهوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى ااملكلف( و في حالة الصمت لجنة 

و الطعن لدى  1أشهر من انقضاء اجل البث في الطعن و يهب أن تعلل أراء الحجان في اجل شهر  4للمحكمة في غضون 

املةكمة اإلدارية يفيد أن الشكوى الضريبية في مرحلتها الخيرة من اإلجراءات  النزاعية املسماة بالقضائية و يهب إيداعها 

 محكمة اإلدارية املختصة إقليميا لدى كتابة الضبط لل

في  بثة للد انقضاء اآلجا  املةددو يمكن رفع الدعوى في املةكمة اإلدارية في حالة إشعار بقرار رفض كلي أو جزئي بع 

 .بهاالقرار الخاص  تتسلموا اشعارالشكاوي النزاعية أو الطعون النزاعية إذا لم 

يمكن الطعن في الحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية، أمام مهلس الدولة عن طريق االستئناف ضمن الشروط  

 اإلجراءات املدنية و اإلدارية.ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها في قانون 

 يهب تقديم الطعن إلى كتابة الضبط ملجلس الدولة على شكل شكوى ممضية من محامي معتمد.  

بليغ ت يسري الجل املتاح لرفع االستئناف أمام مهلس الدولة، بالنسبة لإلدارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه

 .املصحةة الجبائية املعنية
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 خالصة 

نستخلص من خال  دراستنا لهذا الفصل و املمثل في الدراسة التطبيقية للبحث و التي كانت باملركز الجواري       

اتضح لنا أن موضوع املنازعات الضريبية نظري أكثر ما هو تطبيقي، و تناولنا في بداية هذا  للضرائب لدائرة عين تادلس

الفصل تقديم للمركز الجواري للضرائب مع التطرق إلى نشأته و محتوى الهيكل التنظيمي بذكر مهام كل مصحةة تنتمي 

عن املدير الوالئي  العبءة للضرائب في تخفيف إليه، فإضافة إلى الدور الذي تقوم به مراكز الضرائب و املراكز الجواري

للضرائب اتضةا لنا أنها تقوم بدور أكثر فعالية أال و هو املساهمة في زيادة امليزانية العامة للدولة و الةد من انتشار 

 ظاهرتين التهرب و الغش الضريبي.

صالحيات  صحةة الرئيسية للمنازعات و مها و بعدما تطرقنا إلى املركز الجواري للضرائب فتحنا املجا  للكالم عن امل 

 املركز الجواري للضرائب في تسوية املنازعات الضريبية.

  



 

 

 

 العامة الخـــــــاتمــــــــة
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املنازعات الجبائية، وجدنا أن املشرع منح للمكلف عدة سبل و طرق لكي يدافع عن حقوقه  الدراسة التي قمنا بها حول بعد    

على مرحلتين بداية باملرحلة اإلدارية و ذلك برفع املكلف بالضريبة لتظلمه )شكواه( أمام عند انتهاكها تجاه إدارة الضرائب 

إدارة الضرائب، و كذا إمكانية لجوئه إلى لجان الطعن اإلدارية، و صوال إلى املرحلة القضائية بمرحلتيها املحكمة اإلدارية 

هذه املراحل لتسوية النزاع الضريبي عبر فصول الدراسة.  كدرجة أولى و مجلس الدولة كدرجة ثانية و قد سبق و أن تناولنا

 و من خاللها تبين لنا أن:

ألن ، " الشكوى تعتبر من اإلجراءات املمكن االستغناء عنها في املنازعة الضريبية ، "الفرضية األولى غير محققة )خاطئة(

ء تعلقت بمنازعات الوعاء أو منازعات التحصيل، إلجراء الشكوى الضريبية أهمية بالغة في مجال املنازعات الجبائية، سوا

 فقد نص املشرع على هذا اإلجراء و افرد له قواعد خاصة ضمن قانون اإلجراءات الجبائية، و فيما يتعلق بالفرضية الثانية

املالية  اردفهي محققة ذلك أن الضرائب و الرسوم  تعتبر من أهم املو "،  تعتبر الضرائب من أهم املوارد املالية للدولة "

 .مليزانية الدولة و الجماعات املحلية، و تساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العامة، و انتعاش الحياة االقتصادية

 توصلنا إلى النتائج التالية: ومنه   

 التظلم اإلداري يعتبر إجراء إلجباري في الدعوى الضريبية فبدونه ال تكون هناك منازعة ضريبية؛  -1

لتظلم اإلداري أمام إدارة الضرائب يعطي للمكلف حقه في الدفاع عن نفسه أمامها  من جهة و مراجعة اإلدارة رفع ا -2

 لقراراتها من جهة أخرى؛

املشرع أخضع املنازعة الضريبية في مرحلتها القضائية ملبدأ التقاض ي على درجتين انطالقا من املحكمة اإلدارية كدرجة  -3

 دولة كدرجة ثانية؛أولى وصوال إلى مجلس ال

عدم وضوح اإلجراءات املتبعة في رفع الدعوى الضريبية أمام املحاكم اإلدارية التسامها بالتعقيد خاصة أثناء التحقيق  -4

 في الدعوى، يحث يلجأ القاض ي إلى  تحقيق إضافي و في حالة عدم اقتناعه يلجأ إلى مراجعة التحقيق؛ 

 عليه وجود نزاعات في حساب اآلجال؛تبليغ املكلف بمحتوى القرار إلزامي لكن الواقع يخالف ذلك مما يترتب  -5

كذلك ما يمكن استخالصه هو أن التشريع الجبائي يبقى من التشريعات املعقدة السيما في جانب املنازعات الذي يصعب  -6

الباحثين في هذا املجال  التحكم و اإلملام به، خاصة أنه من التشريعات على املكلفين بالضريبة و القضاة اإلداريين و حتى 

 التي تدخل عليها عدة تعديالت سنويا من خالل قوانين املالية.
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 يمكن أن نقترح النقاط التالية: و بعد معرفة مختلف النتائج املتوصل إليها    

ا يبي مستقر وواضح  يراعي كل القواعد الجبائية نظرا لتعقدهتوحيد القوانين الضريبية من خالل إدماجها في تشريع ضر  -1

 و صعوبة فهمها من طرف املكلف؛

باعتبار أن إدارة الضرائب عضو في تشكيلة لجان الطعن و هي التي تقدر و تحدد املخالفة و هي من تقوم بتبليغ آراء  -2

اللجان، و سحب عضوية إدارة الضرائب منها لكونها الجان للمكلف و تنفرد بسلطة القرار، نأمل إعادة النظر في تشكيلة 

 طرفا في النزاع الضريبي؛

توسع اختصاصات لجان الطعن اإلداري و منحها الطابع اإللزامي آلرائها للحد من القضايا املرفوعة أمام على املشرع  -3

 القضاء؛

توضيحها و تبسيطها ليسهل على اطراف على املشرع الجزائري إعادة النظر في إجراءات سير الدعوى و العمل على  -4

 الدعوى فهمها، و تمكين القاض ي من الفصل في املوضوع في أسرع وقت؛

يالحظ أن أغلبية الخبراء املعينون من طرف القاض ي اإلداري هم خبراء محاسبين ليست لهم دراية كافية في امليدان  -5

 امليدان الضريبي. الجبائي، و بالتالي نأمل أن يعتمد على خبراء متخصصين في

    



 

 

 املراجع
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 ملخص

يتولد النزاع نبه، يعد موضوع املنازعات الجبائية أحد املواضيع الجبائية املعقدة  التي يصعب التحكم و اإلملام بكل جوا   

ن مميزات و الضريبي بسبب امتناع املكلف بالضريبية عن دفعها لدى إدارة الضرائب، و هنا يقوم النزاع بينهما. و م

فيما يلي:  خصوصيات هذا النوع من النزاع، أنه يمر عبر مرحلتين ألجل فضه و تسويته و تتلخص هاته املرحلتين  

الكلي أو  الرفض بقرارتكون في حالة عدم رضا املكلف بالضريبة ن النزاعي، و الثانية و الطع إجراء الطعن اإلداري،األولى    

في األحكام   يلجأ إلى رفع تظلمه أمام املحكمة اإلدارية ضد إدارة الضرائب كدرجة أولى في التقاض ي و املعارضة الجزئي

ا.ألخير على دراستها و تصحيحهالصادرة تعتبر مرحلة أخرى باالستئناف أمام مجلس الدولة حيث يعمل هذا ا  

ه هو الحلقة إلى أنه على الرغم من كل هذه الضمانات التي منحت للمكلف في الدفاع عن نفسه إال أننا نجدتوصلنا  و   

 االضعف في النزاع بحكم أن اإلدارة الضريبية تشغل دائما مرتبة الحكم و الخصم في الوقت ذاته. 

ريبية.بالضريبة، إدارة الضرائب، منازعات الوعاء، منازعات التحصيل، الدعوى الض: املكلف الكلمات املفتاحية  

 Résumer  

      Le sujet des litiges fiscaux est l'un des sujets de l'impôt complexe qui est difficiles à contrôler l'exercice 

et de la connaissance dans tous ses aspects, Litige fiscal est généré en raison de l'échec du contribuable 

pour l'impôt payé à l'administration fiscale, et qui amène  un conflit entre eux. 

Les caractéristiques et les particularités de ce type de conflit, il passe par deux étapes pour les phases 

d’ajustement et de solution, et ces circonstances sont résumées comme suit : 

un recours administratif, et Le recours à des comités d’ une part, Phase judiciaire : Dans le cas de non-

satisfaction en charge de l'impôt la décision du rejet total ou partiel il recourt à soulever la plainte 

devant le tribunal administratif contre l'administration fiscale. D’une autre part, on  conclut que, 

malgré toutes ces garanties accordées au contribuable de se défendre, mais nous trouvons qu’il est le 

maillon le plus faible dans le conflit en vertu de l'administration fiscale est toujours bien rangé de 

jugement et la remise en même temps. 

                  

Mots-clés : chargé de l’ impôt, l'administration fiscale, Règlement des différends, litiges de 

recouvrement, affaire fiscale 

 


