
 

 

 

 

 وزو ـزيـــــــــــــــــــــــــــبتيــ ريـــــــــــــــــمعم ـودـــــــــــــــــــــمـول ـةـــــــــــجـامع

  

 مدرسة الدكتوراة في القـانون األساسي و العلوم السياسية

 

  

 القـانونمذكرة لنيل شهادة الماجستير في  

  قـانون األعمالفرع  
 

  نـاصــرنـاصــرنـاصــرنـاصــر ديـلــومديـلــومديـلــومديـلــوم         :من إعـداد الطالـبمن إعـداد الطالـبمن إعـداد الطالـبمن إعـداد الطالـب

  الدكتور  معاشو عمار :العاليالعاليالعاليالعالي        ممممأستاذ التعليأستاذ التعليأستاذ التعليأستاذ التعلي    إشرافإشرافإشرافإشراف

 لجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشة

        ....رئيسارئيسارئيسارئيسا................زوزوزوزو    تيـزيتيـزيتيـزيتيـزي    جـامعـةجـامعـةجـامعـةجـامعـة    السياسية،السياسية،السياسية،السياسية،    العلـومالعلـومالعلـومالعلـوم    وووو    الحقـوقالحقـوقالحقـوقالحقـوق    كليةكليةكليةكلية،"أ" محاضر أستاذ أعمر،أعمر،أعمر،أعمر،    يحيـــاوييحيـــاوييحيـــاوييحيـــاوي    .دددد

        ....مقررامقررامقررامقررا    وووو    مشرفـامشرفـامشرفـامشرفـا........................وزووزووزووزو    تيـزيتيـزيتيـزيتيـزي    جـامعـةجـامعـةجـامعـةجـامعـة    السياسية،السياسية،السياسية،السياسية،    العلـومالعلـومالعلـومالعلـوم    وووو    الحقـوقالحقـوقالحقـوقالحقـوق    كليةكليةكليةكليةأستاذ، عمار، معاشو     .دددد

        ....ممتحناممتحناممتحناممتحنا............زوزوزوزو    تيـزيتيـزيتيـزيتيـزي    جـامعـةجـامعـةجـامعـةجـامعـة    السياسية،السياسية،السياسية،السياسية،    العلـومالعلـومالعلـومالعلـوم    وووو    الحقـوقالحقـوقالحقـوقالحقـوق    كليةكليةكليةكلية،"أ" محاضر أستاذ عمر،عمر،عمر،عمر،    بوجـــاديبوجـــاديبوجـــاديبوجـــادي.....دددد
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    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    هللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
 

    داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه

        ااااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عمرهمي عمرهمي عمرهمي عمرهمــــــــــــــــــــه فه فه فه فــــــــــــــــــــــــاللاللاللالل        الالالالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطأطأطأطداي  داي  داي  داي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والى والى والى والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلإلإلإل

ص بالذكر رفيقة الدرب و الكتكوتة  ص بالذكر رفيقة الدرب و الكتكوتة  ص بالذكر رفيقة الدرب و الكتكوتة  ص بالذكر رفيقة الدرب و الكتكوتة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و أخة و أخة و أخة و أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العائلل العائلل العائلل العائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكككك        ىىىىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلإلإلإل

        ....الصغيرة ماريا على صبرهماالصغيرة ماريا على صبرهماالصغيرة ماريا على صبرهماالصغيرة ماريا على صبرهما

        م  م  م  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التعليل التعليل التعليل التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مراحع مراحع مراحع مراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جميى جميى جميى جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلعلعلعل        ييييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأساتذتأساتذتأساتذتأساتذتع  ع  ع  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجميجميجميجمي        ىىىىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلإلإلإل

 ون  ون  ون  ون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لية لية لية ليــــــــــــــــــــــــــــاألستاذ بجامعاألستاذ بجامعاألستاذ بجامعاألستاذ بجامع الالالالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جمب جمب جمب جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قـاصل قـاصل قـاصل قـاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضاضاضاضــــــــــــــــــــــــــــور الفور الفور الفور الفــــــــــــــــــــى الدكتى الدكتى الدكتى الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلإلإلإل

 ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآللياآللياآللياآللية  ة  ة  ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــة و الترجمة و الترجمة و الترجمة و الترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المعلوماتيال المعلوماتيال المعلوماتيال المعلوماتيــــــــــــــــــــــــــــي مجي مجي مجي مجــــــــــــــــــــــــم فم فم فم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدعن الدعن الدعن الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــعععع

        كل من ساعدني من قريب أو بعيدكل من ساعدني من قريب أو بعيدكل من ساعدني من قريب أو بعيدكل من ساعدني من قريب أو بعيد    عمال مكتبة الكلية و  عمال مكتبة الكلية و  عمال مكتبة الكلية و  عمال مكتبة الكلية و  و  و  و  و  

            ناصر دیلومناصر دیلومناصر دیلومناصر دیلوم        

  



      

 

 

    ررررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكشكشكشك    ةةةةــــــــــــــــــــــــكلمكلمكلمكلم

        للللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذي الفـاضاذي الفـاضاذي الفـاضاذي الفـاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ألستان ألستان ألستان ألستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االمتنم االمتنم االمتنم االمتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و عظير و عظير و عظير و عظيــــــــــــــــــــــــص الشكص الشكص الشكص الشكــــــــــــــــــــــــدم بخالدم بخالدم بخالدم بخالــــــــــــــــــــــــــــأتقأتقأتقأتق

        ار  ار  ار  ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عمو عمو عمو عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور معاشور معاشور معاشور معاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتدكتدكتدكتــــــــــــــــــــالالالال    لألستاذ  لألستاذ  لألستاذ  لألستاذ  

ي  ي  ي  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فب فب فب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بالتصويده بالتصويده بالتصويده بالتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و تعهل و تعهل و تعهل و تعهــــــــــــــــــــــــــــذا العمذا العمذا العمذا العمــــــــــــــــــــى هى هى هى هــــــــــــــــــــــــراف علراف علراف علراف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلشة اإلشة اإلشة اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مواصله مواصله مواصله مواصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقبوللقبوللقبوللقبول

        ا  ا  ا  ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازه خلفازه خلفازه خلفازه خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل انجل انجل انجل انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مراحع مراحع مراحع مراحــــــــــــــــــــــــــــجميجميجميجمي

        دهدهدهدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تقـاعد تقـاعد تقـاعد تقـاعــــــــــــــــــــــــــــة عنة عنة عنة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بوجمعح بوجمعح بوجمعح بوجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويلويلويلويلــــــــــــــــــــــــــــصصصصور  ور  ور  ور  تتتتالدكـــــــالدكـــــــالدكـــــــالدكـــــــلألستاذ  لألستاذ  لألستاذ  لألستاذ  

        ه  ه  ه  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالالالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببببصــــــــــــــــــــــدره  و ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  صــــــــــــــــــــــدره  و ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  صــــــــــــــــــــــدره  و ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  صــــــــــــــــــــــدره  و ســـــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ة  ة  ة  ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رحابى رحابى رحابى رحابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو علو علو علو عل

        1994199419941994ذ  ذ  ذ  ذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنمنمنمنوات  وات  وات  وات  ــــــــــــــــــــــــــــــــة هذه السنة هذه السنة هذه السنة هذه السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طيلي طيلي طيلي طيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علل علل علل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الجميره الجميره الجميره الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو صبو صبو صبو صب

  ....ة لما واصلت المشوارة لما واصلت المشوارة لما واصلت المشوارة لما واصلت المشوارــــــــــــه مع العائله مع العائله مع العائله مع العائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هللا و تشجيعل هللا و تشجيعل هللا و تشجيعل هللا و تشجيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوال فضلوال فضلوال فضلوال فض

ناصر دیلوم     
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 العربیة باللغة 1.

 واإلداریة المدنیة اإلجراءات انونق :إ.م.إ.ق •

 السیاسیة والعلوم للقانون النقدیة المجلة :م ن ق ع س •
 ئب اضرلل ةریة العامالمدی : ض  م ع •
 ئب اضرلل ركز جواريم : ض  جم  •
 ئب اضرلركز ام : ض  م  •
  دیوان المطبوعات الجامعیة :د م ج  •
  دكتور :د  •
  قانون المالیة  :ق م  •
   تكمیلي مالیة قانون : ت م ق

 الفرنسیة باللغة2. 
• JCP : Juris-Classeur Périodique ( la semaine juridique) 
• LGDJ :  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

• Op.cit: Référence précédemment citée 
• PUF: Presses Universitaire de France 

• RASJEP: Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques, et 
Politiques. 

• RCDSP : Revue critique de droit et sciences politiques. 

• RDP: Revue de Droit Public et de la science politique 
• RFDA: Revue Française de Droit Administratif 
• CDI:  Centre Des Impôts 

• CPI:  Centre de Proximité Des Impôts 
• D G I : direction générale des impôts 

• P3A: Programme d’assistance à l’application de l’accord d’association, 
finance par l’union européenne et gérer par le ministère algérien  du 
commerce. 

• BSF: Bulletin des services fiscaux. 
• MF:  Ministère des finances 
• LF:  Loi de finance 

• LFC:  Loi de finance complémentaire 
• LPF:  Livre de Procédure Fiscale 

• RFSA: Revue Française des Sciences Administratives. 
• MF , DGI , D Ctx :Direction du contentieux . 
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 أساساالفترة ت ھذه میزت قد و 1962ھا قي استقاللت الجزائر استرجع
اقتصادیة للقضاء  تـــابإصالحمما استدعى القیام  .ر و البطالةـــبتفشي الفق

ھذا ما أدى إلى رفع قیمة النفقات العمومیة نتیجة كثرة تدخل . على التخلف
  . االجتماعیة الدولة في مختلف المجاالت االقتصادیة و

على الجبایة البترولیة  اإلنمائیةو قد اعتمدت في تمویل تلك المشاریع 
لكن لم یدم الوضع  .)1(1973ازدھارا بعد حرب أكتوبر  التي عرفت، أساسا
 . )2( تراجعت أسعار النفط 1986ففي ، طویال

، االتـــف المجـفي مختل ةـــھیكلی اتـــإصالحب ــا استوجـــمم
ال القضائي ــال في المجــوغیرھا،فمث ةـــة،قضائیـــة،تنظیمیـــة،اقتصادیـــإداری

وي رقم ــون العضـــة إقراره للقانــزدوج بواسطــام مــد على نظــأصبح یعتم

                                                           

قبل ذلك �انت حصة .بتأم'م النف% تضاعفت المداخیل مقارنة �الساب� 1971فبرایر  24الجزائر قامت في  �ون  1

أص�حت حصتها �عد التأم'م مائة �المائة من .الح�ومة الجزائر0ة تقدر �حوالي نصف دوالر عن البرمیل الواحد 

یدت عائدات الضرائب المفروضة إرتفعت أسعار البترول و تزا 1973و �نتیجة لحرب أكتو4ر .سعر التصدیر

نفقات الدولة التي عمدت لبرامج �ل تقر�0ا على تصدیر النف% أ= الج�ا'ة البترول'ة �ش�ل أص�حت تكاد تغطي 

 .تنمو'ة طموحة قصد تقل'ص آثار اإلستدمار

إلى إنه'ار األسعار في األسواق العالم'ة،و �نتیجة  أدت النفط'ة �السوق  اإلنتاج في طفرة ظهرت 1986 ففي 2

فهذه .إلحت'اطات �بیرة منه ،الدول المصنعة خاصة الوال'ات المتحدة األمر�0'ةالمستهلكین من لتأس'س �بر0ات 

 Pشهرا من اإلحت'اجات مما 'سمح لها الضغ% على السوق  18لإلستهالك 'عادل خوالي األخیرة أص�ح لها إحت'ا

لتقل'ص السعر لكونهم مرت�طون �الحما'ة  ل الخلیجعند ارتفاع السعر و جر المنتجین خاصة دو  �عدم الشراء

  .و تكلفة اإلنتاج ضئیلة لدیهم فالبرمیل الواحد ال '�لف إنتاجه أكثر من ثالثة دوالرات.األمر�0'ة 
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ص ـــض نقــلتعویھذا  ،)3( النظام القضائي مزدوج أنمؤكدا  01- 98
و ذلك ،  ة الدولةــــم میزانیـــــالجبایة العادیة لتدعی إلى ءباللجول ــــــالمداخی

ة ــة عادیـــبواسطة قوانین المالیة التي تبین نوع و حجم الموارد و شكلھا جبای
خصوصا بعد التوجھ . و تحقیق النمو االقتصادي و االجتماعي أو بترولیة

 ةـــي، الذي یفرض الشفافیـــــل مع النظام العالمــــالجدید الذي یلزمھا بالتكام
تعد من األسس المعتمدة من قبل مختلف  الجبایة التية في تسییر ــــو العدال

 .الدساتیر الجزائریة

التي ، ومیة و العدالة و المساواةو ھي تتمثل في العممبادئ الضرائب 
تتطلب مساھمة مختلف شرائح المجتمع في أداء الضریبة حسب قدرتھا 

  .مع الممول لالتفاقالتكلیفیة دون الحاجة 

یعرف الفقھ االقتصادي في المجال الضریبي عدة تقسیمات أھمھا ضرائب 
 .مباشرة و ضرائب غیر مباشرة

لكن نالحظ أن ھناك صعوبة في التفریق بین النوعین رغم ذلك كان 
، الثروةى أن الضرائب المباشرة ھي ضرائب على الدخل و ـــــعل اإلجماع

  .و التداول اإلنفاقالضرائب غیر المباشرة ھي ضرائب على  بینما

ات الفقھیة ـــاالختالف ةأنھ بالرغم من كثرة موضوعنا ـــــــن أھمیـــتكم 

خاصة  .في الجزائر المنازعات الجبائیة مسألةنقص البحث في أننا الحظنا إال 

الجبائیة باعتبارھا جزء من المنازعات  اإلجراءاتالتعدیالت التي طرأت على 

تسھیل عمل المصالح إلى ة جدیدة تھدف ـــنتیجة تجمیعھا في مدون اإلداریة

بوضع في متناولھم .الجبائیة و في نفس الوقت حمایة حقوق المكلفین بالضریبة 

أھمیة منازعة  و تدابیر قانونیة تبین لھم واجباتھم و حقوقھم و كیفیة سیر ال

وذ الذي كان ــــمما یقلص من الفساد و استغالل النف،لتي تمر علیھا المراحل ا

                                                           

ظام ازدواج'ة القضاء أقر بوجود مجلس الدولة و هذا ما ینبني عنه تبني المشرع الدستور= لن 1996ستور د 3

تحسیین مردود اإلنفاق العام و .�جزء من اإلصالحات اله'�ل'ة التي اشترطها صندوق النقد الدولي ترشید النفقات 

 .الخدمة العموم'ة �أقل تكلفة مم�نةو ما یت�عه من جودة 
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وض و التشتت التي كانت علیھا النصوص المنظمة دث في حالة الغمـــــیح

لسیر المنازعة حسب طبیعة كل ضریبة مما خلق تداخال في الطرق الواجب 

  . إتباعھا و منھ االختالف بین مصلحة و أخرى في التسییر

التحوالت التي عرفھا االقتصاد الوطني و التوجھ الجدید القتصاد السوق 

 الموارد الجبائیة العادیة بشكل أساسي یفرض االعتماد بصفة متزایدة على

  .بغرض تغطیة النفقات العامة مما یزید من احتمال نشؤ منازعات

لتسییر المصالح الجبائیة  ةـــــاإلجرائیر ــــع األطـــإن المشرع قد وض

الدستوریة المشار  للمبادئا وفقا ــــعند تحدیدھا لوعاء الضرائب و تحصیلھ

  .سابقا إلیھا

، و الممول ح الجبائیةـــــبین المصال اختالاللكن ھذا ال یمنع من حدوث 

المنازعة الجبائیة و التي تنقسم من حیث الموضوع الذي تطبق  مما تنشئ عنھ

و نزاعات  نزاعات حول أساس القاعدة الضریبیة أو الوعاء، إلىعلیھ 

   .التحصیل

 :التالیة اإلشكالیةمما یطرح  

ات ــة منازعــلمعالج اـــھـاعـإتبب ـالواج راءاتــاإلجي ــا ھـــم 
ة ــحال، رةــن الحــللمھ يــاإلجمالل ــرة على الدخــب المباشــالضرائ

  اة؟ــــــــــــــامـحـالم

ل ــــتتمثة ــــة فرعیـــدة أسئلـــرح عـا لطــتقودن ةـــــــیـالـاإلشكذه ــــــھ 
الضرائب و ما یقصد ب ب؟ــة للضرائـــــالمختلف واعــاألني ــا ھــم يف

  رة؟ـــالمباش

اظ على حقوق ــــرع للحفـة من المشـات الممنوحـــــي الضمانـــــا ھــم
  ؟ةــمنازعالة ــل معالجــي مراحــا ھــمو  رة؟ــــن الحــي المھــول فــالمم
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 إجرائياتبعنا المنھج الوصفي لكون طبیعة الموضوع مرتبطة بقانون 
لي ـالجانب التحلی الــإھمو دون . یتمثل في القانون الضریبي، بصفة أساسیة

  .للتشریع المقارن عند الضرورة اإلشارةمع 

األسئلة الفرعیة قمنا بتقسیم ھذه الدراسة ة و ـــــاإلشكالی عن ةــــــــإلجابل
  .فصلین إلى

جاءت  .ةــللمنازعة الضریبیخصصنا الفصل األول للمرحلة اإلداریة 
  .ضمنھ ثالثة مباحث

. زاعــــــــھ المراحل القضائیة للنـــــرض فیـنع ي ـــــل الثانــــو في الفص
  . ینثـــمبحي ف

 حیث من مـسـقـنـت ةــیـبـریـالض اتـالمنازع أنر الموضوع في صحن   
 ةـیـبـریـضـال دةـاعـالق اسـأس ولـح اتـنزاع إلى علیھ تطبق الذي الموضوع
 المنازعات ھذه على دراستنا نقتصر سوف و. التحصیل نزاعات و ،أو الوعاء

 رةـالح نـالمھ في تبرز التي ھي لكونھا المتعلقة بضریبة الدخل اإلجمالي
 نستبعد و اإلداریة، الجھات إلى اختصاصھا یعود التي و اة،ـــامـكالمح

 المكلف تھرب حالة عن تنشأ التي الجزائیة الصفة لھا التي الجبائیة المنازعات
 القضاء اختصاص من تكون التي بالغش قیامھ حالة في أو الضریبة دفع من

  .العادیة المحاكم تمثلھ الذي الجزائي

بصفة أساسیة لحل منازعة  اإلجرائيصر مجال الدراسة في الجانب قتسن
فیما  عن المھن الحرة كالمحامي، اإلجماليالضرائب المباشرة المتعلقة بالدخل 

  .یخص تحدید الوعاء ألن غالبا تكاد تنعدم منازعات التحصیل

و تفادیا للتكرار سنعتمد صیغة الممول للداللة على المحامي المكلف 
  .بالضریبة
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ي ـــراء أّولــق كإجـبـم اإلداري المســـالتظلري ــرع الجزائـالمشرط ـیشت

في الفصل األول تحت عنوان اإلجراءات  قبل رفع النزاع أمام القضاء

 71 تھمادفي من قانون اإلجراءات الجبائیة  ة لدى إدارة الضرائب ــــــاألولی

د عبر عن ذلك باستعمال ـــو ق )4(كــذلــل بــــھ وصـــــــلم لـیس نعلى أ

ص من خالل عنوان الفصل ـــویستخلوى اشكھ الــــجب  أن توجی حـــمصطل

دارة لإلالتي جاءت بقاعدة آمرة أنھ یجب توجیھ شكوى  71و صیاغة المادة 

جراء یھدف الستدراك اإلدارة اإلالجبائیة قبل رفع الدعوى أمام القضاء، و ھذا 

  .العدالة امـــأمكم القضایا تراتفادیا لأخطأھا و لتقلیص العبء و

 راءــــــكإج قــالمسب اإلداري مــالتظل رطــشا لـتطبیقراء ـاإلج ذاـھیعد 

 ةـــــاإلداری ىاوــــالدع عـــجمی يـــف القضاء امـأم زاعـالن عـرف لـقب يـــــأّول

 بالمادة 23- 90 رقم القانون جببمو المدنیة اإلجراءات قانون عدلبل أن یق

 تكون التي اإلداریة المنازعات في عام كمبدأ رطـالش ھذا إلغاء تم. مكرر 169

 ونـــقان من 168 بالمادةظ ـــقد احتف .القضائیة المجالس اختصاص من

ة ــود خصوصیــرا لوجـاءات نظـــض االستثنــعلى بع )5(المدنیة اإلجراءات

 التمییز اــــوأحیان ةـــة خاصـــفي بعض المجاالت التي تحكمھا قواعد إجرائی

 طبیعة حسب فیھ التوفر الواجبة الشروط حیث من المنازعات مختلف بین

                                                           

 لسنة م ق من 42 و 2003 لسنة م ق من 59 المادتین �موجب معدلة ج إ ق من 71 المادة ) 4

2007. 

 المدن'ة اإلجراءات قانون  یتضمن ،1966 جوان  08في مؤرخ 154ـ 66 رقم األمر من 168 المادة ) 5

 23-90 رقم �القانون  المتمم و المعدل.1966 جوان 09  في صادرة ،47 عدد ر ج الملغى،
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 شرطعلى  الضریبي المجال بینھا من .)6(تطبیقھ مجال حیث من أو النزاع

 نـتمك التي ةــالقانونی ةــالطریق راءــاإلج ذاـھ یعتبر .المسبق اإلداري التظلم

و حمایة لمداخیل الخزینة  ونـللقان قـمطاب إداري رارـق على الحصول من

 أورده )7(اإلداریة و المدنیة اإلجراءات قانون إصدار عند بھ احتفظ قد. العامة

 قانون من 2 رةـفق ررــمك 169 المادة تقابل التي 819 المادة من 1 بالفقرة

 تفسیر أو إلغاء إلى الرامیة العریضة مع قـــیرف أن یجب المدنیة، اإلجراءات

 القرار،  القبول عدم طائلة تحت اإلداري القرار مشروعیة مدى تقدیر أو

  .مبرر مانع یوجد لم ما فیھ المطعون

 طرف من المرفوع الطلب أو الشكوى أو القانونیة الطریقة بأنھ یعرف

  .)8(وضعیتھ لتصحیح أو حقوقھ على للحصول متظلم

زاع ـــرده للنــل، المبحث األول نفـــھ في ھذا الفصــاول دراستــننت

ب األول ـــا ھذا في المطلــة و تقسیماتھــوم الضریبــندرس فیھ مفھ. الضریبي

الضریبیة و خصائصھا بالنسبة و في المطلب الثاني نتطرق لمفھوم المنازعة 

 .للمھن الحرة كالمحاماة

نعرض في المبحث الثاني مرحلة التظلمات التي تقدم بشكل مباشر أمام 

سواء على شكل تظلم والئي الذي یقدم أمام مصدر القرار لالستفادة  .اإلدارة

أو مراجعة في الغرامة أو في رزنامة الدفع بالتقسیط نتیجة ظروف  إعفاءمن 

                                                           

 قانون  تخصص الماجستیر شهادة لنیل مذ�رة اإلدار0ة، المواد في الضر0ب'ة المنازعات الهام، خرشي)  6

 .4ص  ،2004 الجزائر، ، سطیف جامعة اإلدار0ة، العلوم و الحقوق  �ل'ة عام،

 ر ج واإلدار0ة، المدن'ة اإلجراءات قانون  یتضمن ،2008 ف'فر=  25 في مؤرخ 09ـ08 رقم قانون )  7

 .2008 أفر0ل 23 في صـــــادرة ،21 عدد

 القضاء دعو_  و السلطة تجاوز دعو_  قبول �شرP( اإلدار0ة المنازعات قانون  ، رشید خلوفي)  8

  .61 و 60 ص ،1994 سنة الجامع'ة، المطبوعات دیوان ،)الكامل
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ام ـــأم، و ھذا یرجع لطبیعة التظلم الذي قد یلجأ للتظلم مباشرة. ةـــنائیاستث

ھ التظلم الوالئي ـــــزاع بمستوییــــرض النــــي لعــــرط أساســــكش اإلدارة

  .ثم التظلم الرئاسي في المطلب الثاني، في المطلب األول

بل فتح مجال ، اإلداریة اإلجراءاتلكن المشرع لم یقتصر على ھذه  

و آرؤھا ملزمة  إداریةلجان طعن  أماماختیاري للمكلف بعرض نزاعھ 

القرارات وى قضائیة ضد ـــع دعــا رفــــق لھــي یحـالتللمصالح الضریبیة 

وف نتولى عرضھا ـــالتي س، )9( ةـــم اإلداریــــام المحاكــــأمغیر المؤسسة 

درسنا فیھ الطعن أمام اللجان المتمثلة في لجنة الدائرة  ،المبحث الثالثفي 

و في المطلب الثالث اللجنة . ثم اللجنة الوالئیة في المطلب الثاني، كمطلب أول

  .الوطنیة

و ھذه اللجان لیست لھا تسلسل سلمي و إنما اختصاصھا ینعقد حسب قیمة 

  .النزاع و طبیعة المكلفین بالضریبة

1KKKK1KKKK ()א�ولא�ولא�ولא�ول����א��()א��()א��()א���W�W�W�Wאع��KKKKא�+�!*א�+�!*א�+�!*א�+�!*����א���אعא���אعא���אعא�� �� �� �� �

و نبین  ب أولــــفي مطلھا ــــــة و تقسیماتـــوم الضریبـــندرس فیھ مفھ

وأحدث تعریف فقھي لھا لكون ینعدم تعریف  في فرع أول تعریف الضریبة

 كنقطة أولى من عام ؟ تشریعي ثم في الفرع الثاني نبین مختلف تقسیماتھا

                                                           

قض'ة بین مدیر0ة الضرائب ، 15/04/2003 في مؤرخ 7440 رقم) الثان'ة الغرفة( الدولة مجلس قرار 9

  .89ص ،2003 لسنة 04 ،العدد الدولة مجلس مجلة،لوال'ة غلیزان ضد ب أ 

 د�توراه شهادة لنیل رسالة الجزائر، في اإلدار=  القضاء اختصاص،  عمر بوجاد=: مشار له من قبل

 .205، ص 2011 الجزائر وزو، تیز=  معمر=، مولود الحقوق، �ل'ة القانون، في دولة
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دة ،القانونیة ـــس المعتمــو األس،ةــــضریبة النسبیة وضریبة التصاعدی،

البحـــث إلى بواسطة توصل االقتصادیـــون  .،االقتصادیة،الثبات و االستقرار

ذا باالعتماد على ـــتعریف جامع مانع وذلك بالجمع بین المعاییر الثالثـــة، وك

إلى ضریبــة مباشــرة و أخرى غیر یمكن أن نقسمھا  لمكلف بالضریبةامقدرة 

یعتمد   التصنیف الفنية نعرض فیھ ثانی كنقطة .حسب تحصیلھامباشرة و ھذا 

تمس الثروة التي  ة موضوع الضریبةـــــمعرف اســـفي ھذا التصنیف على أس

رج نكون ـــا تخــفعندم أو الذمة المالیة للشخـص المكلـف في أوقــات مختلفــة

المكلــف فنكــون عندما تدخل الثـــروة إلى ذمـــة وأمام ضریبة على اإلنفاق 

ما تكمل الثروة الذمــــة المالیـــة للمكلف نكون أما ل.أمــام ضریبة على الدخل

  . أمام ضریبة على رأس المال

في المطلب الثاني لمفھوم المنازعة الضریبیة و خصائصھا نتطرق  

من حیث اللغة و المصطلح القانوني  فیھ بین ن .كالمحاماةبالنسبة للمھن الحرة 

  و الـذي یختــلف عـن باقــــي المفاھیممنازعة الضرائب المباشرة صود بالمق

تقلیـــص ھـــدف الحصـــول على ي تـال التــــراءات و األفعــــل اإلجـــفھي ك

بصورة ت اإللغاء الكلي لضریبة فرض حتى أو تخفیــــض جزئــــي آو

أي خصائصھا  ھانبیین ممیزاتثم .كفرع أول، مغایـــــرة للقواعد القانونیـــــة

العامة  اإلداریةة للمھن الحرة كالمحاماة عن باقي أنواع المنازعات ــــبالنسب

ا ــون غالبــمـن حیـث الموضــوع، و منھا ما ھو إجرائي بحت، كبرز تالتي 

الشكایة شكال معینا، إال توجیھھ إلى الجھة المختصة و أھلیة یشترط في ال 

  .كفرع ثاني تظلمالتصرف بالنسبة للم
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1KKKK1KKKK1KKKK , -א�ولא�ولא�ولא�ول����א�- ,א�- ,א�- ,א��W�W�W�W�����01��23�1�01��23�1�01��23�1�01��23�1وووو����א�+�!��א�+�!��א�+�!��א�+�!��������0/م��0/م��0/م��0/م� �� �� �� �

و كیفیة فرضھا لغة و قانونا و كذا تشریعیا نتطرق فیھ لتعریف الضریبة  

ثم نخلص  ألحدث تعریف فقھي و بیان نوع النظام الجبائي الجزائري الحالي، 

مختلف ثم في الفرع الثاني نبین ، كفرع أولو نورد بعض نماذج من التعاریف 

عامة و خاصة ،فنیة ترتكز على الحركة  التي تطرأ على الذمة  تقسیماتھا

الذمة و عندما تكمل  اقــاإلنفا تخرج تعد ضریبة على ــة للممول عندمــالمالی

،االقتصادیة و األسس المعتمدة ال ـــالمالیة نكون أمام ضرائب على الرأسم

 .منھا و القانونیة و كذا الفنیة

1KKKK1KKKK1KKKK1KKKK א���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ول�W�W�W�W��!�+51�!�4א�+�!��51�!�4א�+�!��51�!�4א�+�!��51�!�4א�� �� �� �� �

دستور بحسب ما نص علیھ بموجب نص قانوني  إالفرض الضریبة ت ال

  .64 تھمادب )10(1996الجزائر لسنة 

القوانین الجبائیة الجزائریة  ةمیز ھذهو یستلزم مسؤولیة المكلف بالضریبة

غداة .أنواع مختلفةللجبایة و  ،1990  في السنوات األخیرة خاصة منذ سنة

ذف ــة و حـــة الجبائیـــد األنظمــا بتوحیـــتدریجی المشـــرع امــــالل قـــاإلستق

ام الجبائي الجزائري ـــالنظ أنون ــك،  )12( الفارق بین الجنوب و الشمال

                                                           

 الدستور تعدیل نص بإصدار یتعل� ،1996 د'سمبر 07 في مؤرخ 438-  96 رقم رئاسي مرسوم ) 10

 المعدل ،1996 د'سمبر 08 في صادرة ،76 عدد ر ج ،1996 نوفمبر 28 استفتاء في عل'ه المصادق

  نوفمبر، 16 في صادرة ،63 عدد ر ج ،2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19- 08 رقم �القانون  والمتمم

2008 . 

 شهادة لنیل مذ�رة ،الجزائر=  القانون  في الم�اشرة للضرائب الج�ائ'ة المنازعات، سل'م قصاص )12

  .4 ،ص2008- 2007 ،قسنطینة – منتور=  جامعة ،األعمال قانون  فرع، الخاص القانون  في الماجستیر
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 الوعاء مقدار بأنفسھم یحددون بالضریبة المكلفون أن أي ، تصریحي 

 المكلفون یكون أن یفترض لذلك لإلدارة تلقائیا بھ ویصرحون الضریبي

 رــــتبری على نــقادری واـــیكون وأن ةـــــنزاھ ابـــأصح بالضریبة

 اإلدارة يــــتأت وھنا بذلك، ةــالمطالب ةـــحال في المصرح بھا المعلومات

 رضــیفت والتي ةــالتصریحات الجبائی ةـــــمراقب على لــتعم يـالت ةـــالجبائی

دود ـــــة لحـــیـاوز اإلدارة الضریبــــتج.)13(ةــــــونزیھ ةـــدقیق ونــتك أن

 ــأذي ینشــــاوز والــذا التجـــف بھــاد المكلـــة أو اعتقــوص التشریعیـالنص

منھا التطور االقتصادي والتقلب الدائم وعدم استقرار ، ابــــــدة أسبــن عـــع

 .راغ في ھاتھ األخیرةــــود فــــــوج القوانین و

الث أصناف كبرى ــث ولـا حــأساس ريــــالجبائي الجزائالنظام ز ــیرتك

  .الجبایة المباشرة والجبایة غیر المباشرة و أخیرا حق التسجیل والطابع:ھي 

 تفرض نقدیة مساھمة : بأنھا القول یمكن للضریبة تشریعي تعریف ینعدم

 نھائي بشكل التساھمیة قدراتھم حسب بھا المكلفین على السلطة طرف من

  ,)14( طرفھا من المحددة األھداف تحقیق أجل من، محدد مقابل وبدون

 منجز مقابل، دون نھائیة، بصفة نقدي، اقتطاع: بأنھا أیضا تعریفھا یمكن

 الھیئات لصالح أو) المحلیة عاتاوالجم الدولة( اإلقلیمیة الجماعات لفائدة

  .)15(اإلقلیمیة العمومیة

 : التالي ھو مضمونھ للضریبة تعریف أحدث  إلى  فقھتوصل ال

                                                           

13 Charte du contribuable vérifiée édition 1996, p5,  « Le contrôle fiscal est en fait le 
corollaire naturel de tout système Déclaratif ». 
14 Pierre Beltrame «la Fiscalité en France », hachette livre, 6ème édition 1998, page12. 
15 Raymond Muzellec: «Finances publique » édition Dalloz 8 ème édition 1993, page 
423. 
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 العامة الھیئات إحدى أو الدولة إلى جبرا الفرد یدفعھا مالیة فریضة"

 العامة، المحلیة األعباء و التكالیف في منھ مساھمة نھائیة، بصورة المحلیة،

 یعود أن دون العامة، واألعباء فــــالتكالی يــف منھ مساھمة نھائیة، بصورة

 .(16) الضریبة دفع مقابل خاص نفع علیھ

 الدولة ادةــــسی ارــــإظھ و رازـــإب الـــأشك من لـــشك ةـــالضریب إن

  (17).اإلجبار أو السلطة طریق عن تحصل ذلك بعد ثم توضع فھي

) 18(العام القانون فروع من فرع یعتبر الضریبي القانون أن وباعتبار

 السلطة وسائل واستخدام العامة المصلحة مقتضیات طابع علیھ یغلب وبالتالي

 .ثانیة جھة من األفراد حقوق وحمایة جھة من العامة

 من لیدفع الدولة تفرضھ مالي اقتطاع أنھا على رابح قنطاریعرفھا األستاذ 

 بتحدید القانون یختص أي قانونیة لقواعد وفقا الممولین أو لھا الخاضعین قبل

 .(19) تحصیلھا وكیفیة ونسبتھا وعائھا

                                                           

 . 13 ص ساب�، ع�اس،مرجع دمحم محرز=   )  16 

 .11ص ،2000 للنشر الجامع'ة الدار" العامة المال'ة في الوجیز": سوز=  ناشد عدلي الد�تور)   17

 تختلف یتضمنها التي القواعد �ون  �ح�م واإلستقالل'ة الذات'ة من ��ثیر یتمتع نفسه الوقت في وهو ) "18

  ".األخر_  القوانین فروع �اقي في السائدة والقواعد األف�ار عن �ثیرا

 -1996  عام حتى التعد'الت آلخر ط�قا والمالي الضر0بي التشر0ع:  ش'حة رشد= مصطفى:  أنظر –

 ،المنازعات قصاص سل�م قبل من له مشار ، 9– 3ص ، القاهرة ، 1999 ، العر4ي الف�ر دار ، 1997

 .5 ص ،مرجع ساب�،الجزائر=  القانون  في الم�اشرة للضرائب الج�ائ'ة

 ص ،1998 سنة ،53 العدد القضاة، نشرة مجلة في منشور مقال الج�ائي، النزاع ، را�ح قنطار )  19

 .یلیها وما 17
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1KKKK1KKKK1KKKK2KKKK �6667�8א���ع�א��6667�8א���ع�א��6667�8א���ع�א��6667�8א���ع�א��W�W�W�W��66!�+א��
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�א�+�!�9��66 ��23�1�4
�א�+�!�9��66 ��23�1�4
�א�+�!��23�1�4 �9��66� �� �� �� �

 اكـــــنـفھ،  دعتممعدة تصنیفات حسب األساس ال إلىالضریبة  تفرعت

وھذا  اقـــال وثالثة على اإلنفـــرى على رأس المـل وأخـــضرائب على الدخ

نعرض ھناك تصنیف عام ف. ةـــــة للضریبــــرة االقتصادیــــالنظ بالرجوع إلى

 رةـــرة وغیر مباشـــالضریبة مباش على طبیعةیعتمد لھ في نقطة أولى و ھو 

نخصصھا  "أ"و یرتكز على ثالثة معاییر نورد على شكل ثالثة نقاط ،النقطة 

مدى ثبات و استقرار المادة  "ج"للمعیار القانوني و  "ب"للمعیار االقتصادي، 

القتصادي من خالل دمج ھذه المعاییر الثالثة و قد توصل الفقھ ا.الضریبیة

سوف نتوصل إلى اد على المقدرة التكلیفیة للمكلف بالضریبة ـــباالعتم

،و ھناك ضریبـــة مباشـرة و أخرى غـیــر مباشــرة و ھذا حسب تحصیلھا

تصنیف فـنــــي یعتمـــد على موضوع الضریبة و الحركة التي تمس الذمة 

  . المالیة للممول

المباشرة  الضرائب منازعات اإلداریة في المحكمة ابتدائیا قرار یصدر

 منازعات فيأما .،اختالف ھناك اإلداري القرار طبیعة حیث من فحتى

  .)20( نھائي فھو المباشرة غیر الضرائب

�א����42א��5م�W	و: �

م ــــھو أھ  وب مباشرة وغیر مباشرة ـــى ضرائـــــإل الفقـــــھ یصنفـھـــــا

ھي اقتطاعات تفرض : " ة المباشرةـــد الضریبــب ، فنجــــم للضرائـــتقسی

على المكلفین بالضریبة بواسطة قوائم اسمیة تدون فیھا أسماء المكلفین، 

                                                           

 ،2008 هومة دار .الجزائر=  الجزائي القضاء و التشر0ع في الضر0ب'ة المنازعات، فارس السبتي ) 20

 .13ص
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تعود إلى الخزینة العامة ) أي أنھا تمس الملكیة( وتنصب على الدخل والثروة، 

."  

رة على ــــم مباشــاع قائــــھي كل اقتط: "أخرى ھا بطریقةفــــتعرییمكن 

م ــــة قوائـــھ بواسطــــم تحصیلـــات، والذي یتـــى الممتلكــاص أو علـــاألشخ

  .)21(ة والتي تنتقل مباشرة من المكلف بالضریبة إلى الخزینة العمومیةــــاسمی

  :مایلي بفتعرف  رةــــمباشالر ـغی ةبیالضرأمـــــا 

لصالح المواطن  ةمدقالمات تفرض على االستھالك أو الخدمات ـاقتطاع" 

")22(.  

الف وفقا للمعاییر ــھ االختـــف أوجـمن خالل ھذه التعاریدد ــحن
  : ةـــــــــالتالی

�	K ��7/7א��25"�א���W�

إدارة ــــة بــــف بالضریبــة المكلــعالقى ـــعلار ـذا المعیـھتأسس ی

  .لــیـالتحصب من حیث ـــالضرائ

�;K <د��Wא��25"�א:��

ف ـص المكلـي من شخــبـبء الضریـة نقل العــإمكانی دىــد على مـــیعتم

، أي العبرة بالمكلف )23(إلى شخص آخر عن طریق عالقة اقتصادیة 

  .بالضریبة الذي یتحملھا بصورة نھائیة

                                                           

 .62ص ساب� مرجع ع�اس، دمحم محرز=  ) 21

 .62ص ساب� مرجع ع�اس، دمحم محرز= )  22

 .64ص ساب�، مرجع ع�اس، دمحم محرز= )  23
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��25��W"�א���8
�وא:<���א" Kج�

  . أساسھ ھو  المادة الخاضعة للضریبة مدى ثبات واستقرار 

ل الوصول ـــرى ألجــر أخـــن معاییـث عـــون البحـــاول االقتصادیـــح

ة، وكذا باالعتماد ـــإلى تعریف جامع مانع وذلك بالجمع بین المعاییر الثالث

رة ــة مباشــضریب إلىسوف نتوصل على المقدرة التكلیفیة للمكلف بالضریبة 

  .غیر مباشرة و ھذا حسب تحصیلھاو أخرى 

1J�@�Aא����BC���!�+و�א��@�Aא�+�!���א���W����

�	K ��!�+א��@�Aא���� �

تفرض على الدخل عند الحصول علیھ وتكون قابلة لمراعاة الظروف 
 .الشخصیة للمكلف بالضریبة

�;K @�Aא����BC���!�+א�� �

مراعاة الظروف تفرض على الدخل عند اإلنفاق منھ وال یمكن معھا 

  .)24(الشخصیة للمكلف بالضریبة

2�J��D�Eא�+�!���א�����5و�א�+�!���אW   

لظروف  بالرجوعف إلى ضرائب عامة وخاصة یمكن أن تصن          

  :الفمث،  وضع الضریبة

                                                           

 .64ص ساب�، ع�اس،مرجع دمحم محرز=  ) 24
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�	K ����5א�+�!���א��W� �

 اقتصادیة وضعیة إلى بالوصول األمر تعلقی عندما النوع ھذا على یعتمد

 تقع لكونھا ركبةم طبیعة ذات ضریبة ھي و إجمالیة، قیمة إلى أو مجملھا، في

 أسست) (.I.R.G مثال الجزائر في بالضریبة للمكلف اإلجمالي الدخل على

 ھذا في تقوم حیث ،)25( 1991 لسنة المالیة قانون من38 المادة بموجب

 طبقـــا اــمصدرھ انـك اــمھم لـالمداخی لـك بــتركی و جمـعب لمجالا

 الرسوم و المباشــرة الضرائب قانون من 98 إلى 85 من ـــوادلمنصـــوص ال

 اعــــاالقتط على دــــاعتم 2005 الحـــإص بعد اـــفرنس يـف و. )26(المماثلة

  . )27(كالجزائر المنبع من

�;K �D�Eא�+�!���אW� �

على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف  شملت         
 بالضریبة، أو عنصر واحد من دخلھ، فالضریبة على الخمور أو التبغ تكون

و المساھمة في حمایة الصحة  عالیة بغرض الحد أو التقلیل من استھالكھا
ل نفقات تمویل بعض العملیات التوعویة ـالعمومیة والمشاركة في تحم

 فكة ألنھا تــة تحلیلیــة ذات طبیعـــول أن ھذه الضریبــن القـیمك و. المرتبطة
  .داــــحر على ــل عنصـــلل كـحت و

                                                           

 ،57 عدد ر ج ،1991 لسنة المال'ة قانون  یتضمن ،1990-12- 31 في المؤرخ 36- 90-  قانون  25

 .1990-12-31 في صادرة

 . المماثلة الرسوم و الم�اشرة الضرائب قانون  26

27 DENIDENI  Yahia. La relation de travail en tant que régime entrainant l’imposition des 
traitements et salaires. Revue critique de droit et sciences politiques. Université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou, Algérie, n°2/2009, p76 (73-81). 
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�3J��!�F���Wא�+�!���א����2�3وא�+�!���א�� �

أمام ضریبة  فنكون ضریبةذا التصنیف یعتمد على مدى تغیر الھ          

 مام ضریبة نسبیة عندما یعتمد على و نكون أ.  بتغیر المادة الجبائیة تصاعدیة 

  .لتحدید الضریبة  نسبة مئویة قارة

�	K �2�3�א�+�!���א�W�� �

على نسبة مئویة ثابتة بالنسبة لكل اقتطاع یفرض على المادة  تعتمد  

الخاضعة للضریبة وال تتغیر بتغیر قیمتھا، مثل الضریبة على أرباح 

عید استثمار جزء من إذا ما أ  %19یصبح   ثم% 25المقدرة بـ  28الشركات

خفض  2015،آخر تعدیل لھذه الضریبة جاء بقانون المالیة لسنة )29(األرباح

                                                           

 %30 إلى    %38 من عدلها الذ= 1999 لسنة م ق �موجب �ان الضر�0ة لهذه تخف'i أول)  28

 رفع و لالستثمار تشج'عا هذا و ،3  ص"  vos impo^ts 2002.pdf" ض ع م مطبوعة في ،مذ�ور

 .الش�اب لد_ ال�طالة من الحد و �التوظیف الشغل سوق  تحفیز و التنافس'ة القدرة من

  ،Bulletin des services fiscaux,  N aout 2009أنظر،)  29

 الموافقة یتضمن ،2009 أكتو4ر 11 المواف� 1430 عام شوال 22 في مؤرخ 05-09 رقم للقانون  ط�قا 

 44 :ر ج.( 2009 سنة یولیو 22 المواف� 1430 عام رجب 29 في المؤرخ 01 -09 رقم األمر على

  .2009 أكتو4ر 14 ،59  عدد ر بج منشورة 2009  لسنة التكمیلي المال'ة قانون  المتضمن و ،)

 ،2013 سنة د'سمبر 30 المواف� 1435 عام صفر 27 في المؤرخ 08-13 رقم القانون  عدل قد و

 النس�ة هذه  من  ، 2013د'سمبر 31 في صادرة 68  عدد ر ج ،2014 لسنة المال'ة قانون  المتضمن

 تكون  أن شر0طة العموم'ة األشغال و البناء مجال في �ذا و المنتجة القطاعات في 19 أص�حت التي

) خدمات وتقد'م تجارة( الخدماتي مجال في أما. الس'احة و التجار=، القید في مسجلة و مصرح النشطات

 أعمال رقم له ما م�لف �ان إذا ما حالة في النسبتین بین التوفی� حاول المشرع لكن. 25 تص�ح النس�ة

 الخدمات في المنجز األعمال رقم من 50 تجاوز عدم شر0طة تجار0ة و إنتاج'ة نشاطات عدة من مر�ب

 أح�ام أوردتها الشر�ات األر4اح ضر�0ة من مخفضة أخر_  نسب هناك و .19 التفضیل'ة النس�ة 'طب�

 .2014 لسنة م ق ذات



      

 

19 

فقرة  150التي عدلت المادة  12بموجب مادتھ % 23إلى % 25النسبة من 

  ) .30(من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1

   :א�+�!���א����F!� .ب 
تزداد بنسب و معدالت مختلفة  فھيتستعمل لمعالجة األزمات االقتصادیة 

و ترتفع بارتفاع مقدار المادة  فتتضاعفحسب قیمة المادة الخاضعة للضریبة 

  :تطبیقھا التالخاضعة للضریبة، و من مجا

 .الضریبة التكمیلیة على الدخل •

 .الضریبة على المرتبات و األجور •

 .الضریبة المباشرة المفروضة على شركات األموال •

 .وضة على الشركات األجنبیةالضریبة المفر •

  .الضریبة البترولیة •

أو ضمن الضریبة على الدخل  داخل مجتكل ھذه الضرائب أد             

بمناسبة اعتماد الدولة في إطار سیاسة اإلصالحات إعادة ) .I.R.G(اإلجمالي 

من الناحیة العلمیة أكثر  یعدو، 1990من سنة  إبتداءاھیكلة النظام الجبائي 

المساواة في تحمل األعباء العامة بالنسبة لطبقات  ھقیحقتل، األسالیب تطبیقا

الثروة، فالفئات االجتماعیة /لالدخ حجمالمجتمع ككل، فالعبء یكون حسب 

                                                           

 ،2014 سنة د'سمبر 30 المواف� 1436 عام األول ر4'ع 08 في مؤرخ 10-14 رقم قانون )  30

 .2014 د'سمبر 31 في صادرة 78   عدد ر ج ،2015 لسنـــة المالیـــــة قانــــون  یتضمن
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 نھائیة كحصیلة الضریبة ھذه تعتبر و.العبء المفروض علیھا خففالمحرومة 

  .)31(للدولة العامة للمیزانیة

إال أنھ یؤخذ على ھذه الضریبة أنھا تعرقل النشاط االقتصادي وتخلق مناخ 

  .مالئم للغش الضریبي

4444�J��2 2�G��2وא��F/�א�+�א�,�א�W  

�	K �2F/�א�+�א�,�א��W�

  : وھي

  . الضریبة على األرباح الصناعیة و التجاریة •

 . الضریبة على أرباح المھن غیر التجاریة •

 . الدفع الجزافي •

 . الرسم الخاص على فائض القیمة •

  .الرسم العقاري •
  :الرسوم التكميلية .ب 

اس ـــب على أسـسـي، و یحــــاط المھنــم على النشـــرسـال بھ یقصد

  . (32)1996م األعمال و قد سمي ھكذا بعد صدور قانون المالیة لسنة ـــــرق

�27�HW�42����� �Iא��א��

معرفة موضوع الضریبة،  اســى أسـذا التصنیف علـي ھـف دـــیعتم
ة، ــات مختلفــف في أوقـص المكلـفالجبایة تمس الثروة أو الذمة المالیة للشخ

   :)33(فقد تكون
                                                           

31 DENIDENI  Yahia. op.cit. p73, l’impôt sur le revenu global est considéré comme 
l’une des recettes définitives du budget général de l’Etat. 

 عدد ر ج ،1996 لسنة المال'ة قانون  یتضمن ،1995 د'سمبر30 في المؤرخ 27 -95 رقم أمر ) 32

  .1995 د'سمبر 31 في صادرة ،82
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ام ضریبة ــون أمــف فنكــة المكلـــروة إلى ذمـــل الثــــا تدخــــعندم  -

  .على الدخل

أمام ضریبة ة للمكلف نكون ـــة المالیــــل الثروة الذمـــــا تكمــــعندم -

 . على رأس المال

  .نكون أمام ضریبة على اإلنفاقفتخرج الثروة من الذمة المالیة للمكلف  -

�1J���Jא���K F���!�+א�W� �

من مصدر دائم  عائداتكل "بأنھ  فقھاء القانون المدني الدخل عرف
  ."وبصفة منتظمة 

 الخزینة، تمویل مصادر عیسإلى تو دائمافقھاء القانون الجبائي  ىــــیسع

المصدر  واضافالذین أي ـــالقانون المدن اءــفقھتعریف  اعتمدوافقد 

باإلضافة المداخیل ). LOTO/مثل الفوز في رھانات الیانصیب(المؤقت

ل ھنا یكون بالنسبة للشخص الطبیعي ــة، والدخــة متقطعـالمتأتیة بصف

 (I.R.G)رض الضریبة على الدخل اإلجماليــالجزائر تفوالمعنوي، ففي 

 الرســوم و المباشــرة الضرائــب قانون من 67و 66 المادتین بمقتضى

ون على أحد مكوناتھ التي سنتطرق إلیھا بشكل عام ـأو تك )34(المماثلــة

  : كاآلتي

                                                                                                                                                                                     

33 BESSAD Ali, cours de droit fiscal, école supérieure de banque, polycope, avril 2003, p18. 

 المماثلة، الرسوم و الم�اشرة الضرائب قانون  یتضمن ،1976 د'سمبر 09 في مؤرخ 101- 76 أمر)  34

 .1976 لسنة 102 عدد ر ج
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ممارسة مھنة تجاریة ل القیمة فائض عن ةـــالناتجل ـــذه المداخیــھ تخضع

أو صناعیة أو حرفیة، وكذا األرباح المحققة من األنشطة المنجمیة التي یقوم 

  .بھا شخص طبیعي أو معنوي

  : أما األرباح الخاصة باألشخاص الطبیعیة فقط فنذكر منھا
 يــــــالجزاف امـــالنظ بـحس اـإم ةــالضریب ذهـــــھ رضــــــفـت          

 معفیة فئة وضع قد المشرع أن فنجد اءــاستثن قاعدة لكل وألنھ ي،ــقـیـالحق أو

  : دائمة أو ةـــتـؤقــم اــإم تكون اإلعفاءات وھذه الضرائب، تأدیة من

  : الدائمة اإلعفاءات      
ات األشخاص المعوقین المعتمدة ـــــتكون بالنسبة للمؤسسات التابعة لجمعی

  .)35(الھیاكل التابعةوكذا 

 : المؤقتة اإلعفاءات     
ي ــون وكذا أولئك الممارسون لنشاط حرفـــــیستفید الحرفیون التقلیدی

  .)36(سنوات 10ي من إعفاء لمدة ــنـف

 لتدعیم الوطني الصندوق"  إعانة من المستفید المستثمر الشباب یستفید 

 3 لمدة إعفاء من االستغالل في الشروع تاریخ منابتداء " الشباب تشغیل

   بتاریخ الدولة لمجلس الثانیة الغرفة عن الصادر القرار أكده ما وھذا سنوات

 3 للمادتیــن ـــاوفق" بــ قضى والـــذي ،004716 رقم تحت 2002ماي  27
                                                           

 IRG للدخل العامة الضر�0ة حول إلكترون'ة للضرائب،نشر0ة العامة للمدیر0ة اإللكتروني الموقع )32 و 35

   

 www.impots-dz.org.  
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 ذات النشاطات في الشباب استثمار فان 1997 لسنة المالیة قانون من 21 و

 لمدة ضریبي إعفاء، موضوع یكون الذي ھو الخدمات وتقدیم اإلنتاجي الطابع

" اإلعفاء بھذا معنيغیر  واالستیراد والتجزئة بالجملة البیع أما سنوات 03

)37(.  

وإذا كانت ھذه األنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتھا فتمدد مدة  

و ما تبعھ من قانون  2011ھذا سابقا أما في بدایة  سنوات 6اإلعفاء إلى غایة 

مددت المدة لتصل عشر سنوات في بعض المناطق ذات  )38(مالیة تكمیلي

  .األولویة السیما في الجنوب

�;K �!"�Nא���BC�O�P"א��W� �

 بالمھــــن خاصـــــة وھي ھاما دورا الفكریـــــة العملیات فیھــــــا تلعــــب

في  الخبــــراء البیطریـــــــون، المحامـــــون،المھندســـــون، األطباء،: مثل

باإلضافة إلى أرباح الوظائف التي ال یتمتع أصحابھا بصفة .الخ ... المحاسبة،

بعد ) نظام تصریح المراقب(التجار وتفرض ھذه الضریبة حسب التصریحات 

  : ما كان خاضع لـ بعد )39( 2003صدور قانون المالیة لسنة 

  المراقب التصریح نظام- اإلداري التقدیر ظامن- 

                                                           

 مجلس مجلة ، 2002 ما= 27 بتار0خ الدولة لمجلس الثان'ة الغرفة عن صادر 004716 رقم قرار)  37

 . 100 ص 2003 ، الضر0ب'ة،الجزائر المنازعات خاص، ،عدد الدولة

 یتضمن ،2011 سنـــــــــــــــة یولیو 18 المواف� 1432 عام شع�ان 16 في مؤرخ 11- 11 رقم قانون  ) 38 

  .2011 لسنة عدد ر ج الصادر : التكمیل'ة المال'ة قانون 

 ر ج ،2003 لسنة المال'ة قانون  یتضمن ،2002 د'سمبر  24  في مؤرخ 11 ـ 02 رقم قانون )  39

 . 2002 د'سمبر 25   في صادرة  ،86  عدد
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اة كمھنة حرة منذ ــــالمحاممھنة ام الذي أصبحت خاضعة لھ ـــو ھو النظ

أصبحت المھنة  )40( 2010 قانون المالیة لسنة من 6بموجب المادة و  1999

الفصل  ع خاللـــــیدف %20 قتطاع مسبق جزافي یقدر بـضریبة إتخضع ل

  .األول لكل سنة على أساس الربح الصافي للعام الذي قبلھ

ا كانوا ــــن سابقـر الذیـــل المعتبـح ذوي الدخـــدم مصالـل یخـذا التعدیـھ

ھ ھذه ـغ فیـــتبل تكان إذ 1997 سنة لـــدي قبــــم تصاعـــخاضعین لسل

   .احـم األربـبالمائة من حج 70ة نسبة ـــالضریب


���אK �2Jج�:QR�>$��2אFא"���Kא� �

�א��K �2د� Sא�/L66666�א��� TF� �U��א�� �666666�BCو� �א����2 
�א���5"א TF� �زل

��Kא��2�����X�Y�TאE/אص �

  �Kא��א��2Jא����B[\1�TF��Uא���ZQא�����2و���BC��2  .ه 

  .��א��2Jو���Fא
�א����2א���/�� .و 

��Wא����1
،�א�]/"،�א��[�و�א��!/ع�א�K �!��5ز� �

من طرف المكلفین بصفتھم موظفین، عمال،  المكتسبةوھي تلك 

  ...المتحصل علیھا بصفة أجیر وكل المكافآت ،...مستخدمین

  .حسب الحالة %15أو  %10 ویكون االقتطاع فیھا إما بنسبة

ونجد في ھذا النوع من المداخیل أن المشرع قد استثنى أیضا مجموعة 

  : للضریبة نذكر من بینھامنھا وجعلھا ال تخضع 

  .تعویض التسریح •

                                                           

 یتضمن 2009 سنة د'سمبر 30 المواف� 1431 عام محرم 13 في مؤرخ 09-09 رقم قانون )  40

 . 2009د'سمبر  31 في صادرة  ،78 عدد ر ج ،2010 لسنة المال'ة قانون 
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 .المعاشات المدفوعة بصفة إلزامیة على اثر حكم قضائي •

 ... معاشات المجاھدین، األرامل •

 .منح البطالة •

  ).منح األمومة ( المنح ذات الطابع العائلي  •

  : كما یعفى

ة الذین یعملون في الجزائر في إطار مساعدة ـة أجنبیـاألشخاص من جنسی •
 .مقابل حسب اتفاق دوليبدون 

ة الذین یعملون في المخازن المركزیة للتموین ـة أجنبیـاألشخاص من جنسی •
  .التي أنشئ نظامھا الجمركي بمقتضى قانون الجمارك

وان الدبلوماسیین، القناصل وأعوان القناصل ـــــراء واألعـــــة للسفــــــباإلضاف •

  ...ذوي الجنسیة األجنبیة

الذین تم فرض ضریبة علیھم في بلد آخر بموجب اتفاق وكذا األشخاص  •

 للطالبة ماجستیر بمذكرة ورد بینما )41()االزدواج الضریبي  لتفادي(دولي

 .)42(الجزائر من مبرمة التنفیذ حیز دولیة اتفاقیة 34 ھناك أنھ سوھیلـــة عیــــــــس

�2JJJJس�א��ل��	"�K F���!�+א�W� �

مجموعة األموال العقاریة : " الضریبةیقصد برأس المال من الوجھة 

 ،"والتي یملكھا شخص المكلف في لحظة معینة ، والمنقولة القابلة للتقییم النقدي

  : ھما ینئجزو ینقسم إلى 
                                                           

 موقع على بناء یدو=  إحصاء حسب 20/11/2014 غا'ة إلى 31الموقعة االتفاق'ات عدد بلغ)  41

  .للضرائب العامة المدیر0ة

     

 الماجستیر شهادة لنیل مذ�رة الجبـــــــائــــــي، القانون  في الدولــــــــ'ة االتفاق'ات ،سوهیلـــة  عیــــــــس)  42

 .4ص  ،2011-2010 الجزائر، وهران، جامعة  الحقوق، �ل'ة لألعمال،  القانون  تخصص
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المخصص لممارسة مھنة أو المدرج في  ءالجزالضرائب على تفرض 

المتعلقة ضرائب الإال تلك علیھ سلط الدورة االقتصادیة، وھذا الجزء ال ت

بالملكیة و واجبات المالك، كالرسم العقاري أو حقوق التسجیل، وھي أعباء 

  .یمكنھ استرجاعھا وخصمھا من الربح

  : א�+�!����K Fא$��7ق .ب 

عند استخدام الدخل  تفرض عند استھالك بعض المنتجات أو السلع

رة ـــب غیر المباشـــة الضرائـــھي مجموعو والتصرف بالثروة وتداولھا

في مجملھا المستھلك فقط، ولیس التاجر،  مس، ھذه الضریبة توم ــوالرس

وقد میز القانون الجبائي  وتحصل لفائدة میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة

  : بین نوعین من الضرائب على اإلنفاق

  : الخدمات و المواد تمس التي الضرائب )1

درة حسب قیمتھا بالنقود كما ھو الشأن بالنسبة للرسم على القیمة ــــو المق

المستھلك الرسم النھائي للسلع وتحسب  لــ، حیث یتحم).T.V.A(المضافة 

ا ـــــة باقتطاعھـــــدم الخدمـــعلى أساس سعر البیع، حیث یتكفل التاجر أو مق

  .المستھلك و دفعھا للخزینة العمومیةمن 

  : الضرائب النوعیة على اإلنفاق) 2 

ا، ــد من استھالكھــرع في الحــشـب المـي یرغـع التـلـسـض الـس بعـتم   
  ... بــذھـور، الــخمـغ، الــتبـال: ا مثلــھـم في حركیتـكـأو التح

على قیمتھا وال ھذه الضرائب على موضوع الضریبة ولیس تعتمد        

رع عند فرض ـــیمكن تخفیضھا مھما كان إلى جانب ھذا قد یعتمد المش

الضریبة على اإلنفاق على صفة المكلف كالممارس لنشاط معین كما ھو الشأن 

  .بالنسبة للرسم على النشاط المھني
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رأینا في ھذا المطلب أنھ ھناك عدة تقسیمات للضریبة حسب المعاییر    

رة و تنوع التعاریف تجعل من أمر حدوث نزاع من المحتمل فكث .المعتمدة

  .الوقوع

ة و ممیزاتھا ــــــة الضریبیــــي مفھوم المنازعـــنبحث في المطلب الثان 

  .اةـــــــرة كالمحامــن الحــللمھ بالنسبةا ـــــأو خصائصھ
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و مدلولھا منازعة الضرائب المباشرة اللغوي  تعریفالنعرض فیھ 

  .ي المفاھیمــــن باقـلف عــذي یختـي الـونــالقان

ل اإلجراءات و األفعال التي ترمي إلى التقلیـــص ـــــر إلى كـــفھي تشی  

التخفیــــض الجزئــــي آو اإللغاء الكلي لضریبة تم فرضھا بصورة أو 

  .كفرع أول، مغایـــــرة للقواعد القانونیـــــة

أي خصائصھا بالنسبة للمھن الحرة كالمحاماة عن باقي  ھاثم نبیین ممیزات

تتجلى مـن حیـث الموضــوع، و منھا ما التي العامة  اإلداریةأنواع المنازعات 

ي بحت، كون غالبا ال تأخذ الطعون أو الشكایة المقدمة لإلدارة شكال ھو إجرائ

  .معینا

و ال یشترط فیھا شروطا معینة كتــلك الواجبــــــة التوفـــر في عریضة  

الدعوى القضائیة إال توجیھھ إلى الجھة المختصة و أھلیة التصرف بالنسبة 

  .كفرع ثاني للمتظلم
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كل شيء  إلىدعوة تھدف  آوخصومة  أولغة نزاع منازعة  كلمةتعني 

نجد كلمة نزاع  ذاـــــلھ contentieux  : متنازع فیھ، ویقابلھا باللغة الفرنسیة

  .)43(مالھبین صاحب العمل و ع أوبین البائع و المشتري 

ل ــــة یشمــــالضریبی ةـــح المنازعـــــعد مصطلبیكاد یجمع الفقھاء على 

ي ــــض الجزئــــالتخفی وص أـــكل اإلجراءات و األفعال التي تصبو إلى التقلی

ة، ـــــرة للقواعد القانونیـــــآو اإللغاء الكلي لضریبة تم فرضھا بصورة مغای

د المطبقة ـــــمجموعة من القواع" اــــــبأنھ "دـبن ساحلي سع"ا ــــــفقد عرفھ

بین المصالح الضریبیة و المكلفین بالضریبة  تطـــرأ التي المنازعـــــــات على

 الضریبة تغطیة و بتحدید تتعلق قانونیة مسائــــــل حولو الناتجة عن نزاعات 

  .)44("ثانیة جھة من تحصیلھا و جھة من

القانونیة العادیة و الغیر عادیة  اإلجراءات"ھي" دمحم عاشور"یعتبرھا 

 اإلدارةالمعمول بھا في حل النزاعات القائمة بین المكلفین بالضریبة و 

الضرائب و الرسوم ل ــتحصی أواء ــــــة وعــــــة عملیات مراقبــبمناسب

  .)45("الواقعة على عاتق المكلفین بالضریبة

المنازعة لیب مارشسو و جاك غروكلود یعرف كل من األستاذین ف

ات اإلدارة ــــالتي تنظم صالحیال مجموع القواعد ــــــــإعم:"الضریبیة بأنھا 
                                                           

 منشورات الجزائر، في الم�اشرة الضرائب لمنازعات والقضائ'ة اإلدار0ة اإلجراءات ، حسین فر0جة .د ) 43

 . 25ص ،1994سنة، دحلب،

 ساب�، مرجع الم�اشرة، الضرائب منازعــــات في القضائ'ة المرحلة ،عز0ز  أمز0ان قبل من إل'ه مشار ) 44

 .7 ص

 رسالة الم�اشرة، الضرائب منازعات في القضائ'ة المرحلة  ، العز0ز عبد أمقران قبل من إل'ه مشار)  45

 .2 ص ،2001/2002 سنة ع�نون، بن الحقوق  �ل'ة والمال'ة اإلدارة فرع ماجستیر،



      

 

29 

وال عملیة فرض ـــو الضمانات التي یتوفر علیھا المكلف بالضریبة ط

رورا ـــل مـــالضریبي إلى التحصیاء ـــد الوعــمن تحدی ة،ــــالضریب

اإلجراءات الجبائیة المقننة للعالقات القائمة بین المكلف  بتصفیتھا، أي إعمال

  .)46(" اإلدارة بالضریبة و

والمنازعة الجبائیة تثور وفقا ألسباب نذكر  یف، تعارعدة  ھناك توجد 

 بمناسبة أومنھا بمناسبة امتناع المكلف عن تسدید ما فرضتھ اإلدارة الضریبیة 

تعدیل قانون الضرائب أو حتى إلغاء نص تشریعي قد یترتب علیھ استفادة 

عترض ی المكلف مـــا حالـــــة فـــــي و. دافعي الضریبة من التشریع الجدید

  . عن إجراءات المتابعات

تھرب المكلف من دفع الضریبة أو في حالة قیامھ بالغش الضریبي فھنا 

  .ة الصفة الجزائیةتأخذ المنازعة الجبائی

، خصومةیمكـــــن اعتبـــــار ھاأن كلمة منازعة  ةــــــلغیقصد بھا 

و یورد فریجة . ازع علیھـــــوى و تھدف إلى كل شيء متنــــزاع أو دعــــن

، تـــــفي نفس الوق أن كلمة منازعة في مادة الضرائب لھا معنیین )47(حسین

ق عندما ــــى الضیـــدد المعنــــون بصـــــو نك .أحدھما واسع و اآلخر ضیق

                                                           

46<…les procédures  fiscales codifient les relations qu’entretiennent le contribuable et 
l’administration…> pour  plus de details voir : Philippe MARCHESSOU& Jacques 
GROSCLAUDE  , Procédures  fiscales, 4è édition, DALLOZ,Paris 2001,p 01. 

  

 المال'ة و اإلدارة في الماجستیر لنیل مذ�رة ، منازعات الضرائب الم�اشرة في الجزائرحسین، فر0جة ) 47

  .15 ص ،1985 سنة الجزائر، ،جامعة الحقوق  �ل'ة العامة،
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 فیما ذلك و الضریبیة اإلدارة و المكلف بین تحدث التي المنازعات فيیستعمل 

  .المفروض مبلغھا أو الضریبة تحصیل طرق بتحدید یتعلق

اللفظ حین استعمال )  contentieuxالمنازعة( للفظ الواسع المعنى یظھر

 حلت معینة وضعیة ھناك بل ،و إن لم یكن ھناك نزاع بین المكلف و اإلدارة

من  علیھا بناءا یلتمس) أموالھ ھــــالك أو المكلـــف إعســـار ــلمث( بـــھ

 مبالغ ضریبة تعدل أن الضریبیة اإلدارة من یطلب أو ،اإلدارة أن ترفق بھ

  ."فیھا

 الواسع بمفھومھ الضریبــــي النــــــزاع أن ـــاركجان الم یــــــرى

 اإلجراءات مجموع و الجبائیـــــة اإلدارة نشاط عن الناشئ النزاعذلك "ھو

  .)48("ابحلھ تسمـــح التـــي

 اتــــھو عملی اإلدارةاط ــــبنش رادـــالم أن جان المارك یقـــــــــــصد

المتخذة  اإلجراءاتالمراقبة الجبائیة، و منھ ھو مجموع التحصیل و  الوعاء و

 سواءو الممول  اإلدارةبین  تطرأات التي قد ــــة الخالفـــــقصد حلھ بمناسب

العام  اإلداري النزاعھذا ما یمیزه عن .ھــــــتحصیل أواء ـــعند تحدید الوع

اد دعاوى ض، مما یفھم منھ استبعــــالتعوی أو اإللغاءالذي یتضمن دعوى 

القرارات الفردیة المنفصلة  أوالمرفوعة ضد القرارات التنظیمیة  اإللغاء

 ،ة و كذا دعاوى المسؤولیة المرفوعة ضدھاــــالضریبی اإلدارة الصادرة عن

  .)49(من ھذا النطاق

                                                           

48  Lamarque Jean, Contentieux Fiscal (Généralités ». Répertoire contentieux 
administratif, Dalloz, mise à jour, mai 2003, p 3 « …le terme de contentieux fiscal, pris 
dans un sens larges, pourrait désigner les litiges qui naissent de l’activité de 
l’administration fiscale ainsi que les procédés permettant de résoudre ces litiges… ». 
49 Lamarque Jean, Contentieux Fiscal (Généralités ». Ibid., p4. 
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 اكتـفــى ـــدفق كعادتــھ مباشـــرا تعریفــــا المشـــــرعیـــــورد  لــــم

 ــــلتدخ" الجبائـیــــة اإلجراءات قانـــون من 70 المــــــادة في ــــرذك

 استدراك على الحصول یھدف عندما النزاعي الطعن اختصاصفي ...الشكاوى

 ناتج حق من االستفادة إما و حسابھا أو الضریبة وعاء في المرتكبة األخطاء

 حكــم من االستفـــادة ھو منھا الھـــدف أن أي ".تنظیمي أو تشریعي حكم عن

 تحقیــــق قصد المـسـبـق التظـلــــم ــرطنص تشریعي بعد استیفاء ش أو

  .األعباءالضریبیة لتقلیص عدد الخالفات و االقتصاد في  اإلدارةمع  الحــوار

 ـوجـوبـــيال اإلداري التظـلــــم مـن الھــدف بأن طعیمة الجرف.د ترى 

 تلــك بإنھاء ــــاسللن أیسر قبطری ریــــــةاإلدا العدالــــة تحقیـق ھو

 حـق ـىلع ــمأن المتظل اإلدارة رأت إن األولـــى مراحلھــــافي  ــاتالمنازع

 یلجـأأن  فلــھ المقـرر المیعــاد خـالل فیھ تبـت لم و رفضتھ فان تظلمــھ، في

   .)50(طریق التقاضيّ  إلى
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رة ــــن الحـة بالنسبة للمھــــة الضریبیـــممیزات المنازعتتجلى 

 وع،ــموضث الـحی نـة مــــة العامـــوى اإلداریـــــن الدعــاة عــــــــــكالمحام

 ،شكال معینا لإلدارةعادة ال تأخذ الطعون المقدمة  و منھا ما ھو إجرائي بحت

ر في عریضة ـــة التوفــــــلك الواجبــفیھا شروطا معینة كتو ال یشترط 

                                                           

 الحدیثة القاهرة م�ت�ة القاهرة، اإلدار=، القانون  منازعات في الدعو_  قبول شروP الجرف، طع'مة.د -  50

 .248 ص ،1956
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الجھة المختصة و أھلیة التصرف بالنسبة  إلىالدعوى القضائیة إال توجیھھ 

  .)51( للمتظلم

  :الخصائص الموضوعیة یمكن إجمالھا في ثالثة نقاط 

ص ــا التملـــلكون الممول یھدف من خاللھأساسا ي ـــــمال زاعـــــھي ن

ك ــو یتمس من الضرائب المفروضة علیھ و التي یعتقد أنھا غیر مبررة،

اء ــت أخطــبـالمكلف بھا في ھذه المنازعة إما بكون إدارة الضرائب قد ارتك

ب قیام إدارة الضرائ و إما بكون، في تحدید الوعاء أو في تصفیة الضریبة

ق ــــل للتطبیـــــــر قابـــــھ غیــــــي على وضعیتــــــص قانونــــق نــــبتطبی

  .)52(ھـــــى منـة أسمــــدة قانونیـــھ لقاعـــأو مخالفت

وص ــة النصـــــدى مشروعیــــول مـــا الممـــازع فیھــــال ین

  .ھـــة علیـــــقـة المطبــــــیـریبـالض

ي اإلداري ـــة على القاضـرة المعروضــــالضرائب المباشإن منازعات 

فرغم أن دعوى الممول تنصب على القرار  ،تعد من منازعات القضاء الكامل

إال أنھا ال تھدف  عن المدیر الوالئي للضرائب،صادر صراحة أو ضمنیا 

ا ـــمـي الضریبي ال یكتفي كـا جعل القاضـــإلبطال القرار في حد ذاتھ و إنم

بإبطال القرار المطعون فیھ أو رفض  ھو الشأن في دعوى اإللغاء،

رار أخر ــــو إنما یتولى إلغاء الضریبة أو تخفیضھا أو إحالل ق.ة ـــــالضریب

ة ــــرض الضریبـــاس فــــــدال أســـھ أو استبـــون فیـــرار المطعـــل القــمح

                                                           

 الثاني، الجزء أمامها، واإلجراءات الهیئات اإلدار0ة، للمنازعات العامة الم�ادp ، مسعود شیهوب .د 51

 .314- 313 ص ،2005 الجزائر، ج، م د الرا�عة، الط�عة

 .3ص ساب�، مرجع الم�اشرة، الضرائب منازعات في القضائ'ة المرحلة ،عز0ز  أمز0ان 52
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لكن المشرع لم  .)53(طات واسعةع بھ من سلــتـا یتمــرا لمـنظ، اـــــو تقدیرھ

 فاإلدارة، )54(یتركھا بدون ضوابط و ھذا حفاظا على مبدأ الفصل بین السلطات

صالحیة للقاضي  فإعطاءھي جزء من السلطة التنفیذیة و على ھذا األساس 

 القــبإطا، إذ ـــفي المقابل یجب ضبطھا و تبیان حدودھ اإلدارةلمراقبة أعمال 

  .)55(االستبداد إلىھذه السلطة من شأنھ أن یؤدي 

بمرورھا لزوما بمرحلة من حیث اإلجراءات تتمیز المنازعة الضریبیة 

العامة  اإلداریةعلى خالف المنازعات  إداریة في شكل تظلم مسبق إجباري

أعید  الشــــيءم و نفس ـــمن ق إ م القدی 169ل المادة ــــح تعدیـــالتي أصب

 ،)56(اـــــم جوازیــــــــــح التظلـــأصب 830ھ في ق إ م إ الجدید بمادتھ ـصیاغت

                                                           

 قانون  تخصص الماجستیر، شهادة لنیل اإلدار0ة،مذ�رة المواد في الضر0ب'ة المنازعات ،إلهام  خرشي 53

 .97- 96 ص ص  ،2004الجزائر، سطیف، - ع�اس فرحات جامعة اإلدار0ة، العلوم و الحقوق  �ل'ة عام،

 129لقد أكد النظام القضائي الجزائر= صراحة على وصف القضاء �سلطة و ذلك �موجب المادة ")  54

�الوظ'فة،  1976،�عدما �انت تصفه في ظل دستور 1996من دستور  138و المادة  1989من دستور 

  ."لكن دون أن 'صاح�ه في ذلك تعز0ز صالح'ات القاضي اإلدار= في مواجهة السلطة اإلدار0ة

 لنیل رسالة الجزائر، في القضائ'ة السلطة انتفاء عن ،أمقران  محند بو�شیر راجع التفاصیل نم للمز0د

-293 ،ص 2006 الجزائر وزو، تیز=  معمر=، مولود الحقوق، �ل'ة القانون، في دولة د�توراه شهادة

294. 

 .229 ص ساب�، مرجع الجزائر، في القضائ'ة السلطة انتفاء عن ،مقران  أ محند بو�شیر ) 55

 مصدرة اإلدار0ة الجهة إلى تظلم تقد'م اإلدار=، �القرار المعني للشخص یجوز"  830 المادة تنص ) 56

  .أعاله 829 المادة في عل'ه المنصوص األجل في القرار

 و0بدأ �الرفض قـــــــــــــرار �مثابــــــــــة ،)2( شهر0ن خالل الرد، عن أمامها المتظلم اإلدار0ة الجهة س�وت 'عد

  .التظلم تبل'غ تار0خ من األجل هذا

 القضائـــــــي، طعنـــــــــــــه لتقدیــــــــــــــم ،)2( شهر0ن أجل من المتظلم 'ستفید اإلدار0ة، الجهة س�وت حالة وفي

  .أعاله الفقرة في إل'ه المشار) 2( الشهر0ن أجل انتهاء تار0خ من 'سر=  الذ=
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. نــــة للطعــــــان اإلداریـــــؤ للجــــــل في اللجـــاري یتمثــــــي اختیــــو ثان

إلداري ا ینتقل للمرحلة القضائیة أمام القضاء اـــــــي ثمارھــــــو إن لم تأت

ھذه الدعوى تتمیز بأن  ،د علیھ المشرعــــتمـذي اعــطبقا للمعیار العضوي ال

  . اــــــھة لتحریكـــد خاصــــلھا مواعی

 اط اإلدارة الضریبیة،ــفھي یمكن اعتبارھا كنتیجة حتمیة قد تتولد عن نش

  :و تتخذ صورتین

 ة أي على الوعاء،ـــالمفروضب ــــدة الضرائـــــول قاعــــة حــــــمنازع
ا ــــــة و شرعیتھـــــرض الضریبـــــفي ف زاعـــــل نــــــذت شكــــــسواء اتخ

  . أو تقدیرھا
أما الوجھ الثاني لھا ھو عند مباشرة التحصیل أي تنفیذ قرار فرض 

  .الضریبة
سیتم التطرق  ة الضریبیة وخصائصھاــوم المنازعـــبعد أن عرضنا مفھ

بعرض اإلداریة و الجھة المستقبلة لھا مبحث الثاني لمرحلة التظلمات في ال
    .كیفیة وشكل الشكایة

1KKKK2KKKK �7�8א��()�א��7�8א��()�א��7�8א��()�א��7�8א��()�א�WWWW����
�� dא���� %��
�� dא���� %��
�� dא���� %��
�� dא���� %��� �� �� �� �

أن یستنفذ مرحلة أولیة  لقضاءلاللجوء على المكلف بالضریبة قبل یجب 

ة ــت طائلـق تحــم المسبـوع من التظلـكن تتم إجراءاتھا على مستوى اإلدارة

شروط و نبین في فرع أول  و ھذا ما سنعرض لھ كمطلب أول القبولعدم 

ل الشكوى أن تمضى ــــا شكـــال ثم ثانیــــن حیث اآلجـ، أوال متقدیم الشكایة

ادي  ـــــب على ورق عــد من الضرائــوع واحـــمن الممول و ال تتضمن إال ن

دة ـالقاعدة المعتم، و یمكن أن یثور النزاع حول مقدار أو  و ثالثا محتواھا

                                                                                                                                                                                     

 تبل'غ تار0خ من) 2( شهر0ن أجل سر0ان یبدأ لها، الممنوح األجل خالل اإلدار0ة الجهة رد حالة في

  .الرفض

 ".العر0ضة مع و0رف� الم�تو�ة، الوسائل ��ل اإلدار0ة الجهة أمام التظلم إیداع یثبت
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ح ـــي منـاز قانونیـــأ أو تجاھل المتـس الضریبة سواء نتیجة خطـلتأسی

رض الضریبة من أجل ـا فـم على أساسھــد التي تـــن في القواعــیطعف فـللمكل

   .امراجعتھ

 سواء للضریبة الخاضع االقتصادي العنصر ھو الضریبي اءــــالوع إن

  .)57(للضریبة مصدر تكون حیازة أو عمل سلعة، نشاطا، كان

1KKKK2KKKK1KKKK ل����eلא�- ,�א�وeلא�- ,�א�وeلא�- ,�א�وeא�- ,�א�و�W�W�W�Wو	א�/:����� dوא��	א�/:����� dوא��	א�/:����� dوא��	א�/:����� dم�א$دא"@�����א����	��!�Gfم�א$دא"@�א���	��!�Gfم�א$دא"@�א���	��!�Gfم�א$دא"@�א���	��!�Gfא�

�2�����א�����2א�����2א�����2א �� �� �� �

راء ــق كإجـم اإلداري المسبــالتظلالمشرع الجزائري  یشترط سابقاكان 

اإلداریة و لكن  ىاوـــع الدعـاء في جمیـام القضــزاع أمـع النــل رفـي قبـــأّول

غشت 18المؤرخ في  23- 90ون رقم ـــھ القانــاء بــــــل الذي جـمع التعدی

اء ـــم إلغــرر من قانون اإلجراءات المدنیة تـمك 169ادة ــبالنسبة للم 1990

رط كمبدأ عام في المنازعات اإلداریة التي تكون من اختصاص ـــھذا الش

تبنیھا عند إصدار قانون اإلجراءات  و نفس القاعدة تم المجالس القضائیة

منھ،  830ادة ــالح العدالة في المـالجدید ضمن برنامج إص المدنیة و اإلداریة

ا ـــة نجدھــراءات المدنیـون اإلجـمن قان 168و لكن بالّرجوع إلى المادة 

ا ــي إلزامیـــق بقــــبـم اإلداري المسـلـظـأن شرط التإذ اء ــتنص على استثن

ة، من بینھا المجال الضریبي، ـراءات خاصـبعض المواد التي تخضع إلجفي 

ة التي تمكن من الحصول على قرار ـة القانونیـراء الطریقــذا اإلجـر ھــو یعتب

  .إداري مطابق للقانون

وع ـــرفــوى أو الطلب المــة أو الشكــة القانونیــبأنھ الطریقأیضا یعرف 

  .)58( ى حقوقھ أو لتصحیح وضعیتھمن طرف متظلم للحصول عل
                                                           

 الجزء ،)المعنو0ین و الطب'عیین األشخاص ج�ا'ة( الحدیث الجزائر=  الج�ائي النظام ،رضا  خالصي ) 57

 .16 ص ،2005 سنة هومة، دار األّول،
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وى ـم شكـدیـعلى تق  ةــون اإلجراءات الجبائیـمن قان 70ادة ـــماتنــص 

و إجراء ـــاء، و ھـام القضـوى أمــع الدعـل رفـة قبــام اإلدارة الجبائیـأم

اء ــم وعـــتقییة في ــــبـكـاء المرتــــدراك اإلدارة األخطــــإلزامي الست

ي ـم تشریعـن حكـج عــق ناتـن حـادة مـتفـا أو االســابھـة أو في حســالضریب

ف ـوار بین المكلــراء الحــاح بإجــأو تنظیمي، و الھدف من الشكایة ھو السم

ة ـات المطروحــول للنزاعــن الحلـاد أحســة إلیجـبالضریبة و اإلدارة الضریبی

روط ـط شـبـم ضـد تـي اإلداري، و لقـعلى القاضزاع ــرض النـــقبل ع

رارات ــدار القــت و إصـة للبـــراءات المتبعـــة و اإلجـــایـكـم الشـــدیـتق

  .ا في قانون اإلجراءات الجبائیةـبشأنھ

 بكونھ   المسبق، اإلداريي عن الطعن ــمیز التظلم في النزاع الجبائتی

  .)59( و شكلیة تجعلھ یتمیز بنظام خاص بھ إجرائیةتحكمھ قواعد 

1KKKK2KKKK1KKKK1KKKK ل����א���عא���عא���عא���عeلא�وeلא�وeلא�وeא�و�W�W�W�Wوط�Aوط�Aوط�Aوط�A�����!��1�!��1�!��1�!��1�����!�Gfא��!�Gfא��!�Gfא��!�Gfא������ �� �� �� �

تقدم الشكایة أمام اإلدارة الجبائیة من طرف المكلف بالضریبة، الذي یسعى 

االستفادة  و أا ــــإلى استدراك األخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابھ

ة من الشروط التي ــــــاء مجموعـــــبعد استیف ،أو تنظیمي من حكم تشریعي

 ة عدم قبول الشكایةــــة و ذلك تحت طائلـــتضمنھا قانون اإلجراءات الجبائی

ى ثم ننتقل أّولألجل المسموح فیھ لتقدیم ھذا التظلم كنقطة شرط امن حیث 

ة و في األخیر نبین موضوع الشكایة ثانیلشكلھا الواجب مراعاتھ كنقطة 

  .كطلبات إرجاء الدفع 

                                                                                                                                                                                     

 القضاء دعو_  و السلطة تجاوز دعو_  قبول �شرP( اإلدار0ة المنازعات قانون  ، رشید خلوفي)  58 

 . 61و 60 ص ،1994 سنة الجامع'ة، المطبوعات دیوان ،)الكامل

59Noël Gilles, réclamation préalable devant le service des impôts , LGDJ, Paris, 1985, 
p27. 
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م ــة الدعاوى التي لـــــض بصرامــرف أنة ــــس الدولـــق لمجلــسب

ات الضریبیة ـــــالجوھریة الواجبة التطبیق في المنازع اإلجراءاتتستوفي ھذه 
شرع على خالف ھذا نجد أن التظلم في مجال نزاع التحصیل لم یحدد الم ،)60(

ھ القانون ـــیـا یسمــــن بسیط أو كمـالجزائري أیة شروط و اعتبره مجرد طع

  :كما یليفي مجال منازعات الوعاء و سنفصل ھذه الشروط  )61("طلب"

  .شرط المیعاد: أّوال

  .الشروط المتعلقة بشكل الشكوى: ثانیا

  ).طلبات إرجاء الدفع(الشروط المتعلقة بمحتوى الشكوى : ثالثا

������������:eو	�Wط�א��52د�AW� �

من قانون اإلجراءات الجبائیة المستحدث بقانون المالیة  72نصت المادة 

م التظلم أمام اإلدارة الجبائیة، حول الضرائب ـد تقدیــیـعلى مواع 2002لسنة 

و الرسوم و الحقوق و الغرامات، و على المكلف بالضریبة لكي تكون شكواه 

و نالحظ أن المشرع سعى لتوحید . یقدمھا وفقا لھذه اآلجالمقبولة قانونا أن 

دیسمبر  31ھ یتم قبول الشكاوى إلى غایة ـــام أنـــو جعلھ كمبدأ ع ،المواعید

التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول  )62(الثانیة من السنة 

                                                           

وحیث إن القرار المستأنف الذ= صرح �قبول الدعــــو_ ش�ـــــال مناقشـــا موضــوع الدعـــو_ دون التحقـ� " 60

من مد_ احترام اإلجراءات الجوهر0ة الواج�ة التطبی� في المنازعـــــــات الضر0بیـــة، '�ون قد خالف القانون 

..." صر0ح �عدم قبول الدعو_ األصل'ة ش�الو یتعین �التالي القضاء بإلغائه، و الفصل من جدید و الت

قضیة مدیریة  ،14/02/2007، مؤرخ في  32479-رقم ) الغرفة الثانیة( قرار مجلس الدولة 

  ).غیر منشور(،)ب ع(الضرائب لوالیة برج بوعریرج ضد

 .16ص ساب�، مرجع ،إلهام  خرشي 61

د'سمبر من السنة التي تلي فرض  31التي �انت تمنح أجل  من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 72المادة  62

یتضمن  2006د'سمبر 26المؤرخ في  06/24من القانون رقم  43الضر�0ة قبل أن تعدل �موجب المادة 

 .2006د'سمبر 27، الصادرة في 85، ج ر عدد2007قانون المال'ة لسنة 
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لضریبة قصد تخفیف العبء على المكلفین با. األحداث الموجبة لھذه الشكاوى

قصد الزیادة من نجاعة  و ھذا تدعیما لإلصالحات ،و كذلك الموظفین

د استثنى ـــو ق .المنظومة الجبائیة و مردودیة اإلدارة الضریبیة في ذات الوقت

دأ ــبـر، یـھـأش 6م فیما یخص الرسم على القیمة المضافة ھي ـمن ھذا التظل

  . مـاق الرســستحقابھا من یوم تسلم المكلف بالضریبة جدول اـــحس

جوان  15قضت المحكمة العلیا وفقا لھذا المبدأ في قرارھا الصادر بتاریخ 

فإن  ،ي قضیة الحالــــفوفقا لما ھو ثابت ف"... 42780تحت رقم  1985

بعد  1982 انفيــــج 26ھ الضریبي بتاریخ ـــــدد دینـة سـن بالضریبـــــالمدی

م ـض لـفي حین أن طلب التخفی ،1981دیسمبر 28 التبلیغ الذي استلمھ بتاریخ

وص ـل المنصـــــــاء األجــد انقضــأي بع ،1983أوت  23خ ــدم إال بتاریــیق

ھ ــــو علی ،1982 رـــدیسمب 31 بـ اـــاسـأس ددـــو المح، اــــھ قانونـــعلی

رح بعدم ـا صــي عندمـس القضائـرار المجلـصادقت المحكمة العلیا على ق

  .)63("قبول الدعوى لورودھا بعد اآلجال المحددة

ل ـــالشكایة لمدیر الضرائب قب رودخ وــــــبتاریرع الجزائري ــــالمشأخذ 

ي فرض الضریبة بینما ــــة التي تلــــة الثانیـــــن السنــــر مـــــدیسمب 31

الضرائب  إدارةدوق برید ـــدى صنـــل اــــإیداعھنظیره الفرنسي أخذ بتاریخ 

  .دیسمبر 31م غایة منتصف اللیل من یو إلى

ة لمدیر الضرائب ــھ الشكایـــــعلى توجیمن ق إ ج  71ادة ـــــــالمتنص 

أنھ ذلك  )64(رى الدكتور مسعود شیھوب ــــو ی.و أن یسلم وصل بذلك للممول

                                                           

عدد  ، المجلة القضائ'ة ،1987/ 06/ 15مؤرخ في  ، 42780قرار المح�مة العل'ا رقم  63

 .1989لسنة   الجزائر،،04

، ،الجزء الثاني)الهیئات و اإلجراءات أمامها( ، الم�ادp العامة للمنازعات اإلدار0ةمسعود شیهوب  64

 .300المرجع الساب� ص 
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العام المعروف و المتمثل في توجیھ تظلم بالبرید  اإلجراء إتباعال یمنع من 

لكن ھناك  .يـال العملـق في المجــول المطبـبالوص ارــاإلشعالمسجل مع 

ر ھذا الطرح بالقول أن العبرة ھي بتاریخ وصول ـاطـھ من ال یشـض الفقـبع

  . )65(بالبرید اإلیداعو لیس تاریخ  اإلداريالتظلم 

عندما یصادف لم یحـدد المشرع تمدید األجل عندما یصادف یوم عطلة 

 اإلجراءاتون ـــــــكما ھو معمول بھ في قان، )66(ة ـــدیسمبر یوم عطل 31

  .)67(405 بمادتھ اإلداریةالمدنیة و 

، فإن األجل المحدد 2011أدرج مثال الجدول للتحصیل في شھر جانفي 

اءات على ــ، و لكن ترد استثن2012 دیسمبر 31لرفع الشكوى یسیر إلى غایة 

  : ةــاالت التالیــل في الحـدة تتمثـذه القاعــھ

ة، ــرض الضریبـأ أو االزدواج في فـة الخطـــحالفي  ل ـى األجـیبق

م فیھا ـي علـة التـي السنـي تلـة التـدیسمبر من السن 31اري إلى غایة ــس

دأ ـــنا یبـفھ ،ةـریبـرض الضـأ في فـود االزدواج أو الخطـال بوجــف فعـالمكل

  .سنتین من السنة التي علم فیھا الممولالاد ــمیع

ة ــــذه الحالـھفي ذارات، ــھ اإلنــحالة الخطأ في توجی في لـــاألج يـینتھ 

ة ــف بالضریبـدیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تلقى فیھا المكل 31في 

  .دـــدیـذار الجــاإلن

إلى غایة حالة تعلق األمر باقتطاعات من المصدر، عن  الشكوى تقبل  

  .دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فیھا االقتطاع 31
                                                           

 .26مرجع ساب�، ص ،الهام خرشي  65

 .4 عدد 1989المجلة القضائ'ة لسنة  66

 .من قانون اإلجراءات المدن'ة القد'م 464و 463المادة جاءت تلخ'صا لما �ان منظما �المادتین هذه  67
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 31 غایة إلى برسمھا، النزاع محل الضریبة دفع حالةفي  الشكوى تقبل

  .الدفع سنة تلي التي السنة من دیسمبر

 الغیر ةـــیـالصناع أو ةــــــــالتجاری اراتـــبالعق ةـــــــالخاص ةــــــــالحال

 ونـــانمن ق 13ادة مبالألغیت  225 المادة في علیھا المنصوص مستغلة

 ومــــالرس و المباشرة الضرائب قانون من )68(2005 ة لــــــالمالی

 فتقدم ،جبائیةال اإلجراءات انونمن ق 72 ادةمالو أدرجت ضمن  ةــــــــالمماثل

 ةــالسن يـتل يـالت ةــالسن من رـثـاألك على رـدیسمب 31 لـقب بشأنھا الشكایة

 سـنف في ددةـالمح روطـللش يـالمستوف اللــاالستغ دمـع فیھا لــحص يـالت

  .ادةـالم

د أقصى ــشھرا و ح 25بین  أدنىد ـل كحـاألجة ــو بصفة عامیتـــراوح 

ة ــع في بدایـــــوى وقـوع شكـدث موضـــكان الح إذاو ذلك  شھرا 35

یكون  وىـالشك داعــیإلل ـجأ رــأخفان  2009شھر جانفي ة، مثال في ـــالسن

 راـشھ 25و ـذي ھـى الــد األدنــام الحــون أمــو نك. 2011 دیسمبر 31یوم 

  .)69(ة ــــة السنــادث في نھایـــوع الحـد وقنع

�27�H�Wh/Gfא���GfP��� 5وط�א���fא�W� �

جملة من الشروط  من قانون اإلجراءات الجبائیة 73لقد حددت المادة 

  : النقاط التالیةیمكن تخلیصھا في  الشكلیة الواجب توافرھا في الشكایة،

                                                           

، المتضمن قانون المال'ة لسنة 2004د'سمبر  29مؤرخ في  21- 04القانون رقم من  13المادة  68

 . 2004د'سمبر  30في   ، صادرة  85، ج ر عدد  2005

ازعات الضرائب الم�اشرة في القانون الجزائر=، مذ�رة لنیل شهادة الماجستیر، من، عبد الح�'م عطو=  69

 .53،ص  2010، ، جامعة تیز= وزو، الجزائر تحوالت الدولة: فرع القانون العام تخصص
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  : 	ن�G1/ن�א�L�h/Gf�د!� .أ 

إال أنھ  ابمكلف واحد تخصفردیة أي  بصفة الشكایةاألصل في  تقدم 

كاستثناء یمكن أن تقدم شكوى جماعیة أي أن تشمل جماعة من المكلفین و ذلك 

في حالة فرض الضریبة علیھم جماعیا أو أعضاء شركات األشخاص الذین 

ون مقبولة شكال ـــتك. ةـــة على الشركـــیعترضون على الضرائب المفروض

  .)70(عند تقدیمھا من أول موقع علیھا

والقضاء  في مجال الضرائب الشكوىتعتبر المصلحة من شروط قبول 

. المكلف بھا تجعلھ ذو مصلحة لرفع شكواه أوعموما، فصفة المدین بالضریبة 

ة ــــاب الخزینـن لحسـص مدیـل الشخـذي یجعـو الـھة ـرض الضریبـرار فــفق

   .)71(رفــة للتصـــي لھ صفــة، مما یعطـــالعمومی

�;K ��!��1غ/����BC�<د�Fو"ق��K F��!�Gfא�W� �

وھذا  .عــوق الطابـاوى لحقـع الشكـھ ال تخضـأن 2- 73ادة رقم ـالم نصت

ب ـبموج 1972ع عن ھذا في ـذي تراجـرع الفرنسي الـرة للمشـد مسایــعـی

غ ــراره دمـد إقـذي عنـوال 1972ارس ــــم 31ون ــــمن قان 4ادة ــــالم

ح ــراق المصالـادي إغــا و تفـددھــص من عـدف للتقلیـة كان یھــالشكای

  .)72(ةـا تعسفیـبقضای ةـــالضریبی

�������د@����b�TF+�2 .ج P��!�Gf��1!��א�  

دة ــــــدیـا عــــم أنوعـــظـا و ال تدـــــــحواا ـــنشاطالشكایـــــــة ص ـخـت

فعندما تخص عدة بلدیات .واحدا فقط طلباتتضمن و  .ب و الرسومــمن الضرائ
                                                           

70- Ministère des finances, DGI, Contentieux Fiscal, Bulletin des services fiscaux, N°14, Décembre 
1996, page 13.   
71- Debbasch Charles, Ricci Jean-Claude, Contentieux administratif, 8ème édition Dalloz 2001, page 
911.  

  NOËL Gilles, op.cit, p384-385.   72    انظر أكثر لتفصیل  
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ل ــیـسھـد تــصـذا قـــو ھ ،فتقبل الشكایة الواردة عن أول بلدیة مذكورة بھا

 .)73(اـــھـة فحصھا و دراستــــعملی

��2PWن�7/ع�א�+�!����/k/ع�א��K �� dد� �

نــــــوع بت ـا ھي التي تثـة ألنھــة الخزینــمن حوال ةـنسخ قرفی

ع ـة وضـریبـب الضـوجـتـة التي ال تسـالـاع في الحـغ االقتطــمبلالضریبــــة و 

ذي ـدول الـة من الجـة بنسخـف بالضریبـغ المكلـة تبلیـحال في ودول أـالج

ھ ــات بإمكانـــذه البیانـل ھـر یحمـذا األخیـفھ ةـبھ الضریبـرت بموجـأق

 73من المادة  4 طبقا للفقرة أســـال بــھا فــدت و أرفقـا و إن وجـــــتقدیمھ

  .من ق إ ج

�lK l�!�mn�h/Gf ��4 Gא��o2�/1W� �

 أمام المصالح الجبائیة عندما یباشر المكلف شخصیا یوقع بخط یده

أما أمام المحكمة اإلداریة فیشترط توكیل محام طبقا  .قاعدة عامةك اإلجراءات

خالفا لذلك و .فقط الجدید اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 815للمادة 

نیابة ع الشكوى ین توقــــة یمكــمن قانون اإلجراءات الجبائی 75لمادة ل طبقا

  :ما یلي مع مراعاة أمام اإلدارة الجبائیة من طرف وكیل عن المكلف 

أن یكون ذلك بموجب وكالة قانونیة و یعفى من ھذا الشرط المحامین 

ا ــم وفقـن لدیھـذیـاص الـالمحامین، و األشخة ــالمسجلین قانونا في قائم

ل ـد التعدیـبع .ةــف بالضریبـم المكلــرف باسـق التصــة حـلوظائفھم صف

                                                           

73 - NOËL Gilles, op.cit ,p419. 



      

 

43 

 )74( 12- 07الصادر بالقانون رقم  2008ة لسنة ـون المالیـوارد بقانـال

ة ــراء الشركــل أجـة لكـــراط الوكالــدم اشتــعممت ع 24بموجب مادتھ 

  .طـي فقـــر القانونـرف أو المسیــد المتصـصـان یقـا كــــا سابقـبینم

م ـل قبل تقدیـجـسـوغ مـدمـررة على ورق مــة محــــم وكالــت تقدیــألغ

م من إدارة ــة تسلــبوعـة على مطــــرر الوكالـحـت تـإذ أصبح.ةـالشكای

  .لـراءات التسجیـع و إلجـق الطابـع لحــب و ال تخضـالضرائ

 مجال في باسمھا یتصرف أن التجاریة، المؤسسات یخصفیما   یمكن

 المؤھلـین موظفیھـا لھـا األساسـیة القوانـین حسـب الضریبیـة المنازعــة

 ذات شركة في المسیر و المساھمة لشركة بالنسبة العامین كالمدراء، قانونــا

 صادر بقرار أو ،تضامن شركة في كـــــشری لـــــك و، المحدودة المسؤولیة

 الشكایات لتقدیــــم دائم بتفویض أو المعنوي للشخص المختصة األجھزة عن

 لموظـف بالنسبـة أو ،القضـاء ـامــــأم اـــــــلصالحھــ الطعـن و الشركـة باســم

 عامــة وكالـة تلقـى الـذي المالـي المدیـر أو مدیـر نائـب أو مـدیر صفـة ذو

  .)75(العامـــــــة الوثائــــق كـل بتوقیـــع لــھ تسمـح

ف ـة الموظـــالل ممارســـدر خــأن یص ة التصرفــــالمــرط لســــیشت

ائي لمجلس الدولة الفرنسي صارم ـاد القضـال االجتھـفمث. ھ ــك لمھامـأو الشری

د ــــرارا یؤكــــدر لھ قصـــ 1977جوان 29ذه الشكلیة، بتاریخ ـــة لھـــبالنسب

فیھ أنھ ال یمكن لمحاسب شركة مساھمة توقیع شكایة باسم الشركة مكان المدیر 

                                                           

،  2008ة ـــــــة لسنــــون المالیــــــ، یتضمن قان 2007ر ـــــــبـد'سم 30ؤرخ في ـــــم 12 - 07م ــــقانون رق 74

 . 2007د'سمبر  31، صادرة في  82ج ر عدد 

Le contentieux de l’assiette de l’impôt ,B.S.F ,MF,D.G.I, n°13,decembre1995,p13. 75 
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 الشركةة حدوث مانع لھذا األخیر، فھذا الظرف ال یعفي ــــالعام، حتى في حال

  . )76(من اتخاذ التدابیر الالزمة لتمثیلھا قانونا 

أو من یرید التصرف  الشركةتشترط اإلدارة الجبائیة في المساھمین في 

سواء كانت لھ صفة الخبیر المحاسب أو المحضر القضائي ھا باسمھا و لحاسب

أو الموثق أو حتى مستشار جبائي، أن یقدم وكالة خاصة تسمح لھ بتقدیم 

اإلدارة الضریبیة استثنائیة صفة بتتسامح  .ما عادا المحامین)77(الشكایة المعنیة

تحمل  الشكایةون ــتك أنعلى  األميبخط ید الممول  الشكایةعند عدم توقیع 

  .)78(لقبھ، اسمھ و عنوانھ أيھویة الممول 

اختیار موطن في الجزائر بالنسبة للمكلفین المقیمین خارج التراب 

، ةـــمن قانون اإلجراءات الجبائی 75طبقا للفقرة األخیرة من المادة  الجزائري

اویھم ترسل إلیھم حسب العنوان و بالتالي فكل المراسالت الخاصة بشك

  :المختار، و یعتبر في حكم الموطن المختار

الشكایة من طرف محام نیابة عن المكلف  مكتب المحامین في حالة تقدیم

  .بالضریبة المقیم في الخارج

عنوان الوكیل في حالة تقدیمھا منھ نیابة عن المكلف بالضریبة المقیم 
  .بالخارج

ھ إحدى مراكز أو مصالح المكلف بالضریبة المقیم العنوان الذي تتواجد فی

  .بالخارج

                                                           

 . 20و ص 19، مرجع ساب�، صلھام إخرشي   76

77 Le contentieux de l’assiette de l’impôt , B.S.F, M F,D.G.I, n°13, decembre1995, p14. 
   Le contentieux de l’assiette de l’impôt , B.S.F, M F,D.G.I, n°13, decembre1995, p13.. 
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بممثلھا القانوني حسب قرار أما بالنسبة لجمعیة المحامین فھي تمثل 

كانت تمثل برئیسھا  إذااعتمادھا من نقابة المحامین بینما في الجمعیات األخرى 

  . )79(وكالة من الرئیس بعد استظھار  إالالعام تقدیم شكایة  ألمینھافال یمكن 

�8��H�Wع�/k/p��� 5وط�א���fא�L�!�Gfא��h/�rW� �

من قانون  73لمادة ا من 4للفقرة  طبقا یجب أن تحتوي الشكایة

اإلجراءات الجبائیة و ذلك تحت طائلة عدم قبولھا على عرض ملخص لوسائل 

حالة إعادة النظر في تقییم مقدار  كحالة الخطأ المادي البسیط ودفاع المشتكي 

  : و ملخص لطلباتھ و ھذا ما سنبینھ كما یلي، الوعاء الضریبي

  :عرض ملخص لوسائل الدفاع و األسانید )1

أ ــح الخطـــة تصحیــالمعتمد علیھا من قبل المعترض بغییبین أدلة اإلثبات 

ز بین ــمییا یجب التــذي وقعت فیھ اإلدارة الجبائیة أو حسابھا، و ھنـــال

ات التي یكون موضوعھا تصحیح أخطاء بسیطة و تلك التي یكون ـــالطلب

  .)80(موضوعھا إعادة النظر في تقییم مقدار الوعاء الضریبي

�	K m23א��د>�א���\-Eא����%W�� �

از ـأ بإیجـــة أسباب ظھور الخطـــالمكلف بالضریبة ــــفي ھذه الحالیحدد 

  .طلب تصحیحھو بوضوح مع 

                                                           

 .20مرجع ساب�،  ص، لھام إخرشي  79

 منشورات ،الجزائر في الم�اشرة الضرائب لمنازعات القضائ'ة و اإلدار0ة اإلجراءات ،فر0جة حسین.د 80

 .35ص، 1994 سنة ،دحلب
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ي ھذه الحالة بالنسبة للضرائب المنشأة ف�عبء اإلثبات یقع على المشتكي

، أما فیما یخص الضرائب المبنیة على بناءا على إجراءات التقدیر اإلداري 

ھ الوظیفة و ـــــدد في طلبـإن المشتكي یحــــف وقائع مادیة لھا طابع الدیمومة

ة و ــاء الضریبــدة لوعــت كقاعــلـي استعمــالك التــة لألمــقیـیـقـة الحــالـالح

  .)81 (ل ذلك من أجل تحدید الخطأ الذي وقعت فیھ اإلدارةــك

 :عرض المكلف بالضریبة لطلباتھ )2

ة ــإلى عدم القبول بمبلغ الضریبھ ــــاب التي دفعتــــألسباعرض المكلف ی

ت فیھ اإلدارة ـــو تقدیم الوسائل و المبررات قصد تصحیح الخطأ الذي وقع

عند فرض الضریبة یقوم بعرض طلباتھ و یوضحھا بكل دقة سواء كان 

  .تخفیض أو إعفاء

و یمكن  .في الشكوى أمام اإلدارة الجبائیةھذه العناصر تتوفر إن یجب 

من قانون  74بأداء الضریبة كما ھو منصوص علیھ في المادة  كذلك للمكلف

اإلجراءات الجبائیة من تضمین شكواه طلب إرجاء دفع الضریبة فیما یخص 

صحة أو مقدار الضریبة المفروضة علیھ و ذلك بعد استیفاء الشروط الواردة 

  :في نفس المادة التي تتمثل فیما یلي 

، 73، 72تقدیم الشكایة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المواد  )أ

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 76، 75

                                                           

 2005 سنة ،ملیلة عین الهد_ دار ،الجزائر=  التشر0ع في الج�ائ'ة المنازعات ، أمز0انعز0ز  81

 .16ص
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د الحصة المتنازع ــاف تسدیـــح بإیقــب صریــة طلــن الشكایـــتضمی )ب
لمادة ة و متضمن باـــــــ،و ھذا اإلجراء معمول بھ في المنازعات اإلداریعلیھا
  .طلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلةتقدم ال، ق إ م إ 834

ال یقبل طلب وقف تنفیذ القرار اإلداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى 

  .أعاله 830مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیھ في المادة 

 بـــذي یطالــــغ الــوى المبلــــــة في الشكــن بدقاــبید و یدـــــحت )جـ

 ذي فیھ خطأ سواءـــا أو الــــــس نھائیـــراه غیر مؤسـھ أو الذي یــــــتخفیض

  .)82(ھ أو وعائھــــــــفي حساب

من قیمة الضرائب المفروضة على المكلف  %20دفع مبلغ یساوي  )د

  .من ق إ ج 74،المادة أمام القابض المختص

ھذه الحصة المدفوعة ضمانا لتحصیل الضریبة بالتالي المكلف  شكل ت

من مبلغ الضرائب المستحقة و المتنازع  %80یستفید من إیقاف دفع نسبة 

ق إ  833المادة  ھذا اإلجراء یشابھ ما تضمنتھ أحكام الفقرة األولى من.بشأنھا

ار اإلداري ال توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلداریة، تنفیذ القر ،م إ

  ).83(المتنازع فیھ، ما لم ینص القانون على خالف ذلك

یمكن للمحكمة اإلداریة أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف 
  .تنفیذ القرار اإلداري

                                                           

 .32صالمرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان  82

ال توقف الدعو_ المرفوعة أمام المح�مة اإلدار0ة، تنفیذ القرار اإلدار= المتنازع "ق إ م إ 833المادة  83

  " …ف'ه، ما لم ینص القانون على خالف ذلك

 .بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار اإلدار=  غیر أنه 'م�ن للمح�مة اإلدار0ة أن تأمر،
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في التظلم الذي یرفعھ المكلّف بدفع  جب ذكره وإدراجھإرجاء الدفع ی

من  72ا ألحكام المادة ـــدم وفقـــــكلما قالضریبة، بالتالي فھو یكون مقبول 

دیسمبر من السنة التي تلي إدراج  31قانون اإلجراءات الجبائیة أي إلى غایة 

  .الجدول في التحصیل أو حصول األحداث الموجبة للشكوى

  :یفصل في طلب إرجاء الدفع وفقا لإلجراءات التالیة

  : دور المدیریة الفرعیة للمنازعات الضریبیة )1

قوم إدارة الضرائب بعد استالمھا لشكایة المكلف بالضریبة المتضمنة ت

ا ـــة لھا بدراستھــــر الشروط الشكلیـــطلب إرجاء الدفع و بعد التأكد من تواف

من حیث الموضوع بأن المكلف لم یستعمل طرق احتیالیة من أجل تنظیم 

ة ـــسـة المؤســـصفیاط و تـــف عن النشـق األمر بالتوقـإعساره، و أنھ ال یتعل

  :و ال بتوقیف التسویة الستعمال الغش، ثم یتم اتخاذ اإلجراءات التالیة

  :دفعھ تأجیل المراد الضریبي المبلغ تحدید* 

  .وذلك تبعا للمعلومات الواردة في الشكوى التي رفعھا المكلف بالضریبة

 الضرائب بتحصیل المكلف و إقلیمیا المختص الضرائب قابض إعالم

  .الدفع تأجیل المشتكي بطلب رسالة بواسطة

  : دور قابض الضرائب المختص إقلیمیا في طلبات إرجاء الدفع )2

یستلم قابض الضرائب المختص إقلیمیا مبالغ الضمان التي یودعھا المكلف 

ل ــل وصــــع و ذلك مقابــــاء الدفــبدفع الضریبة و الذي یرید تقدیم طلب إرج

  .ل تقدیم الطلبو ھذه كمرحلة أولیة قب

إن الوصل المقدم من القابض للمكلف بالضریبة یسمح لھذا األخیر بتقدیم 
  .طلبھ
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اء الدفع، ـــللقابض كذلك دور بعد صدور القرار فیما یخص طلب إرج

  .حیث یقوم بتبلیغھ و یتخذ إجراءات التحصیل في حالة رفض طلب اإلرجاء

ا من أجل ـراءات المتابعة التي كان قد باشرھــبوقف إجض ـالقابیقوم  
ة المكلف و ذلك إلى غایة صدور ــغ الضرائب التي ھي في ذمــتحصیل مبال

ة التي تقدم بھا المكلف ــرار النھائي من اإلدارة الجبائیة بشأن الشكایــالق
  . ول الطلبــبـة قــفي حالھذا  بالضریبة

إالّ أنھ یقطع العقوبات التأخیریة تقدیم طلب إرجاء الدفع ال یوقف سریان

 .مواعید دعوى التحصیل

1KKKK2KKKK1KKKK2KKKK א��7�8א��7�8א��7�8א������7�8א���عא���عא���عא���ع�W�W�W�Wv2�)א��v2�)א��v2�)א��v2�)א��������������tttt�����!�Gfא��!�Gfא��!�Gfא��!�Gfذ����وووو����א��xذא�xذא�xذא�x�����07א���א"א���א"א���א"א���א"����א\fP�07\fP�07\fP�07\fP� �� �� �� �

راءات ــاإلج سنستكمل عرض،تعرضنا لكیفیة توجیھ الشكوى و شروطھا 

الل ــتسیر علیھا بعد وصولھا إلى اإلدارة الجبائیة و سنبین ذلك من خالتي 

بعد  من مختلف الجوانب،الشكلیة منھا و الموضوعیة  اــق فیھـیـقـحــتـة الـكیفی

 أوال بأولاستالمھا و تقییدھا في جدول خاص تمسك فیھا حسب تاریخ ورودھا 

 ة اتخاذ القرارـكیفیإلى ثانیا  نعرج  ثم ىأّولة ــذا في نقطـھ ى ذلكـــو من یتول

ب اختالف الضرائب ـــا حســــن أنواعھــو نبی ة في ذلكــة المختصـــو السلط

  . و المكلفین بھا

:eو	�W�!�Gfא��t�v2�)א��K� �

 لشكایتــــــھ الجبائیــــة اإلدارة تلقــــي بعـدوصال للمكلف بالضریبة  یسلم

 بتأسیس قــــام الــذي ـصتحال على المفتش المخت ،وتسجیلھا في سجل خاص
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من غیره لما لھ  أكثــر المؤھــــل ألنــــھ ،)84(فیھا التحقیق أجل من الضریبة

 76 لمادةا عند تأسیس الضریبة وفقا لــــمن معطیات التي بنى علیھا تقدیراتھ

 بالتحقیق المكلف المفتش على أنھ تضیف التي و الجبائیة اإلجراءات قانون من

 إبـــداء أجل من ذلك و البلـــدي الشعبي المجلس رئیـس إلى الشكوى رفع

نظرا لكون  رأیھ یقدم لم إذا یوم 15 مھلة األخیر لھذا و الموضوع في رأیــــھ

ة البلدیة التي تستفید بصفة مباشرة بجزء ھام ــالضرائب تشكل مورد لمیزانی

 دونةعلى ترابھا و منھا حسب م من الرسم على النشاط المھني الذي یزاول

 البلـــديالتعلیمات العامة لدراسة المنازعات یطلع رئیس المجلس الشعبي 

 و بالتطھیر المتعلق كذا و العقاري الرســـم تخص التي بالشكاوى وجوبا

 اقتراحاتھ تحریر للمفتش م، ض ق من 285 بالمادة ذكرھا الوارد الرسوم

 الضرائـــب مفـتـــش رأى إذا و ،)85(بلدیـــةال رئیـس رأي وصول انتظار دون

 المدیـــر یطلـــــع إصالحــــھ یمكــــن ال عیب یشوبھا الشكایـــــة أن

 مباشـــــرة الشكایــــــة یرفض أن یمكنــــھ الذي بذلك للضرائــب الوالئــــي

و ھذا اإلجراءات بعدم التحقیق معمول بھ في ق  التحقیق على إحالتھــــــا دون

و مثال ذلك تقدیم الشكایة بعد فوات اآلجال  )86 (835إ م إ الجدید بمادتھ 

 الشكایة في التحقیق یتم فإنھ األحــوال من ذلك غیر في ــــاالقانونیة لذلك، أم

  : یلي كما جانبین من

                                                           

84 Ministère des finances, DGI, Direction du Contentieux, Instruction générale sur les procédures 
contentieuses, Juillet 2005, p11. 

85 MF, DGI, D Ctx, Instruction générale sur les procédures contentieuses, op.cit, p14 

یتم التحقی� في طلب وقف التنفیذ �صفة عاجلة، و0تم تقل'ص اآلجال الممنوحة  : 835المادة  86

  .لإلدارات المعن'ة لتقد'م المالحظات حول هذا الطلب، وٕاال استغني عن هذه المالحظات دون إعذار

ومن طل�ات وقف التنفیذ أن رفض هذه عندما 'ظهر للمح�مة اإلدار0ة من عر0ضة افتتاح الدعو_ 

 .الطل�ات مؤ�د، یجوز الفصل في الطلب بدون تحقی�
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  :التحقیق في شكل الشكایة )1

یس ــیقوم بعد حصولھ على رأي رئفالضرائب الشكایةیستقبل مفتش 
ھ ھذا األخیر في اآلجال القانونیة كما سبق ـــإن قدمالمجلس الشعبي البلدي 

ع ـن ورود جمیـد مـة التأكـــي للشكایــب الشكلـق من الجانـــــیـبالتحق، ذكره
ة ــــاإلجراءات الجبائیون ــــن قانـم 73ادة ــا المـاءت بھـــــالتي ج طروــالش

ا فیما ـھــق التطرق إلیــو التي سب ،ون الشكایةــمـل و مضـــة بشكـــــالمتعلق
في المادة  من تقدیمھا في المواعید القانونیة المنصوص علیھا قــقّ حالتو  .سبق
ة ــــالتأّكد من توجیھھا إلى السلطمن قانون اإلجراءات الجبائیة و  72

أما في الحالة  .الجبائیة من قانون اإلجراءات 71المختصة بھا حسب المادة 
التي یقدم فیھا المكلف بالضریبة ملف شكواه ناقصة فإن المفتش یبلغ المدیر 

وارد ـــي إصالح العیب الــالذي یطلب من المشتك، ي للضرائب بذلكــــالوالئ
اعتبارا من تاریخ  ــــاومــــی 30ل ــوى في أجـــف الشكــة ملــــــھا بتكملـفی

و في حالة عدم تلقي جواب من المكلف بالضریبة مقدم .استالمھ للرسالة
الضرائب  لمدیر واب ناقصاـــــذا الجـــان ھــالشكوى في اآلجال القانونیة أو ك

 یس المركز الجواري للضرائبـــرئأو  یس مركز الضرائبــرئي أو ـــــالوالئ
ویبلغ المكلف الضریبي الذي علیھ الخیار  .لرفض لعدم القبولأن یصدر قرار ا

 .أمام لجان الّطعن اإلداریة أو أمام المحكمة اإلداریة،بین الّطعن في ھذا القرار 
رة أمام المحكمة اإلداریة ـــــرض الشكایة مباشـــة عــــكما لإلدارة الجبائی

بھ سابقا قبل صدور ،ھذا كان معموال للنظر فیھا دون عرضھا على التحقیق
 2و الفقرة من ق إ ج 84ى المادة ــــالذي ألغ 2008ة لسنة ــــــقانون المالی
  .)87(من ق إ ج التي كانت تحیل علیھا 79من المادة 

                                                           

من ق إ 84  ذ= ألغى المادة ــــال  29و  �26موجب مادت'ه  07/12رقم 2008قانون المال'ة لسنة  87

من ق إ ج التي �انت تحیل علیها،هذا مشار له في ق إ ج حتى ط�عة  79من المادة  2ج و الفقرة 

من ق م  48منه أنها عدلت �موجب المواد  79أما في الط�عات الالحقة ف'شیر في أخر المادة  ,2011

 2011من ق م لسنة  46و   2009من ق م لسنة   41و  2008من ق م لسنة   26و  2007لسنة 

 .2012من ق م لسنة  37و 
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مستوفاة لجمیع الشروط الشكلیة یؤشر علیھا المفتش  أما إذا كانت الشكایة 
  . بالقبول

  :في موضوع الشكایة التحقیق )2

فحص الجانب الشكلي من ب المحقق في الشكایة ـــش الضرائـمفتل ــــینتق

الواردة  صحة المعلومات و الوقائع ،ھذه المرحلةخالل  ققدو ی .إلى الموضوع

دراسة الوسائل القانونیة المعروضة من المكلف دعما  كذافي الشكوى و 

منھ على كّل  )88(الدعاءاتھ و لھ في سبیل ذلك استدعاء المكلف للحصول

  .ومات و التوضیحات الضروریة المتعلقة بموضوع شكواهالمعل

و لھ  .لھ االنتقال إلى عین المكان، إلجراء التحقیقات الضروریة یخول

كذلك االتصال باإلدارات العمومیة و المؤسسات و الجماعات المحلیة من أجل 

على الوثائق التي یرى أنھا تساعده في إجراءات التحقیق و الوصول  اإلطالع

و على المفتش المكلف بالتحقیق أن یدقق في الشكایة،  )89(إلى أفضل النتائج

ع ـــع علیھ عبء اإلثبات، ھل یقــــان الطرف الذي یقـــل تبیــكذلك من أج

  .على المشتكي أم اإلدارة الجبائیة

زاع ــل النــة لحــا مناسبــي یراھــھ التـــر اقتراحاتـــش بتحریــیقوم المفت

ر یرسلھ إلى اإلدارة الجبائیة التي كلفتھ بإجراء ــل تقریــو ذلك في شك

بعد انتھاء و ھذا  التحقیق، من أجل اتخاذ القرار المناسب في موضوع الشكایة

  .الالّزمة جمع المعلوماتو  لتحریاتامن 

                                                           

 .من ق إ ج  20المادة  88

 .من ق إ ج 19ط�قا للمادة   89
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إرسال یقوم بة و ــق في الشكایـــالتحقیف بذلك ــالمفتش المكل یختتم 

ھ بذلك ــــة التي كلفتـــھ إلى اإلدارة الضریبیــــن اقتراحاتـــــره المتضمـــــتقری

ز ـــس مركـیـــب أو رئـي للضرائــــر الوالئـــواء في المدیـــة ســو المتمثل

ات ـــر المؤسســـدیـالمركز الجواري للضرائب أو میس ــالضرائب أو رئ

  .رى و ذلك كل حسب اختصاصھ من أجل إصدار القرار بشأن الشكایةــالكب

المشرع في اإلصالح المكثف للنظام الجبائي على مركزیة المصالح تبنى 

و تم دمج القباضات و  .والتحكم في المصالح الخارجیة نجاعةأكثر تحقیق ل

للضرائب ومراكز جواریة وھذا بموجب قانون المالیة  المفتشیات في مراكز

 18المؤرخ في  327- 06رقم و بموجب مرسوم تنفیذي  )90(2003لسنة 

 .)91( 2006سبتمبر

لكل والیة مركز الضرائب ویختص بتسییر الملفات تخصیص سیتم 

و كذا  حسب رقم األعمال المحدد قانونافي النظام الحقیقي  ولینمالجبائیة للم

ھذا قبل تعدیالت التي وردت بقانون ،)92(رة كالمحامینـــــأصحاب المھن الح

التي أدرجت عدة قطاعات و منھا  13خاصة مادتھ  2015المالیة لسنة 

ز ــا تتواله المراكـر ملفاتھـو منھ تسیی.دة ـة الوحیــالمحاماة لنظام الضریب

م تدریجیا و كخطوة أولى ـــــو سوف یعمم ھذا التنظی ب ،ــئة للضراــالجواری
                                                           

، ج ر 2003، یتضمن قانون المال'ة لسنـــة 2002د'سمبر   24مؤرخ في   11ـ  02قانون رقم  -  90

 .2002د'سمبر  25، صــادرة في 86عدد  

، 'حدد تنظ'م المصالح الخارج'ة 2006 سبتمبر 18المؤرخ في  06/327ـ مرسوم تنفیذ= رقم  91

 . 2006 سبتمبر 24صادرة في  59ج ر عدد  لإلدارة الج�ائ'ة وصالح'اتها،

92  Guide du contribuable CDI - D G I - édition 2014, p3. 
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 2008 خالل سنة ة الجزائر العاصمةــــبوالیبالرویبة أنجز مركز للضرائب 

مركز ضرائب على المستوى  65و سوف تعمم العملیة تدریجیا لغایة تنصیب 

ثالثة إلى ز مصنفة ـــــھذه المراك، تجربة الرویبة الوطني بعد عملیة تقییم

فمثال مركز ، ةــات المتابعـــة للملفـــالعددی ةــــب األھمیـــع حساوـــنأ

ألف ملف ویكون تعداد  12إلى  8الضرائب من الصنف األول یسیر ما بین 

آالف  8إلى  4فیتابع ما بین  2أما الصنف .150إلى  120موظفیھ ما بین 

أقل أھمیة مقارنة والصنف الثالث فھو .موظفا 120إلى  90ملف ویشغل من 

 60وما بین  ،آالف ملف 4ر أقل من ـــیـص بتسیــبالنوعین األولین فھو یخت

و سوف نرفق نموذج عن تنظیم مركز نموذجي للضرائب ) 93(مستخدم 90إلى 

  . )94(بالمالحق 

ملفات المؤسسات المصغرة  مسك و متابعةبعنى أما المراكز الجواریة فت

 أصبح یفرض علیھ ضریبة جزافیة وحیدةو . التي تخضع للنظام الجزافي

تشمل الرسم على النشاط المھني و ضریبة الدخل اإلجمالي و ضریبة القیمة 

و تتواجد في المناطق ذات  .)Impôt Forfaitaire Unique( المضافة

و مھنة المحامــــــــاة غیر تابعـــة الختصاصھا  والحضریة ائیةبالجاألھمیة 

 2015ھذا كان صحیحا إلى غایة صدور ق م ، في تسییر ملفات المنتمین لھا

ا ــــن خاضعــكـل من لم یــاة و كــامـــأدرج المح 13ھ ـــــب مادتـالذي بموج

 30غ اق تطبیقھا إذا لم یتجاوز رقم أعمالھم مبلــــة إلى نطــــلھذه الضریب

و ما قبلھا كان  2011أي خالل  2012قبل تعدیل ق م لسنة ف. ملیون دج 

ات ــــض النشاطـــوى بعــي ســنـو لم یستثن دج فقط، ـــمالیی10المبلغ یقدر بـ

                                                           

93 Ministère des finances, La lettre de la DGI, N°30, 2008, p2. 

 .169نموذج عن تنظ'م مر�ز نموذجي للضرائب �المالح� ص  94.
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كتسویق السیارات و النشطات  2015التي كانت غیر خاضعة لھا قبل 

  .المرتبطة بالحقل النفطي 

ز حسب رقم األعمال ــــأحد ھذه المراكفإن كل شكوى ترفع أمام یھ وعل

 المدیررئیس المركز الذي یتصرف باسم أما الطعن فیكون مباشرة أمام 

ق إ ج بأن التصرف یتم باسم المدیر  بقا لم یشر ا،ھذا العمل س)95(والئيال

 2015من ق م لسنة  46علیھ بموجب المادة  طرأالوالئي قبل تعدیل الذي 

منھ التي  48و كذا بالخصوص المادة من ق إ ج 77التي عدلت المادة ) 96(

ق إ ج و نصت بصریح العبارة أن المقصود باإلدارة المركزیة  172عدلت م 

ھي المدیریة العامة للضرائب و لیس كما قد یتبادر للذھن للوھلة األولى 

  .الوزارة أي وزارة المالیة

تختص بموجبھا في بعض من الشكایات ة حاالت ـــــــكما لإلدارة المركزی

  :و ھذا ما سنعرضھ من خالل ما یلي

  :البت في الشكایة من قبل المدیر الوالئي للضرائب )1

یصدر المدیر الوالئي للضرائب قراره حول الشكایات المقدمة من المكلف 

بالضریبة وفقا للمعطیات القانونیة و اإلداریة المتوفرة لدیھ و ذلك في إطار 

 تمن قانون اإلجراءا 76الموكل إلیھ قانونا بموجب المادة اختصاصھ 

  .الجبائیة

                                                           

 .من ق إ  ج  78المادة  95

، یتضمن 2014د'سمبر سنة  30المواف�  1436ر4'ع األول عام  08مؤرخ في  10- 14قانون رقم  96

 . 2014د'سمبر  31صادرة في  78،ج ر عدد   2015قانــــون المالیـــــة لسنـــة 
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مالیین  5یبت في الشكاوي المتعلقة بالقضایا التي یتجاوز مبلغھا اإلجمالي 

دینار جزائري مع اإلشارة إلى أنھ فیما یخص الشكاوي التي تتعلق بأعمال 

مالیین  10 )97(ملیون دج سابقا كان المبلغ 50یتجاوز مبلغھا اإلجمالي 

و ھذا یعد ، دینار جزائري علیھ أن یأخذ بالرأي المطابق لإلدارة المركزیة

التعدیل بموجب .زیادة حجم النشاطنتیجة و ،للبالد  االقتصاديمسایرة للتطور 

  ،من ق إ ج 79على المادة  2015قانون المالیة لسنة من  48المادة الوارد ب

عندما یساوي أو  اإلدارة المركزیة استشارةأصبح الزما على المدیر الوالئي 

و یقصد بھذه األخیرة المدیریة العامة للضرائب و  ملیون دج، 150یفوق مبلغ 

الذي  2015قانون المالیة لسنة من  50المادة ھذا التحدید ورد ألول بمرة ب

 اختالفو ھذا رفعا للبس و  172خاصة منھا م  أدخل تعدیالت على ق إ ج

   .التأویل

یصدر قراره في أجل ستة أشھر یبدأ حسابھا من یوم تقدیم الشكوى أمام 

اإلدارة الجبائیة من قبل المكلف بالضریبة و یمدد ھذا األجل بشھرین لیصبح 

ثمانیة أشھر بالنسبة للقضایا التي تتطلب الرأي المطابق للمدیریة العامة 

ابلة للتمدید لمرة بینما المشرع الفرنسي حدد المدة بستة أشھر ق .للضرائب

  .)98(واحدة بثالثة أشھر عند الضرورة أي یمكن أن تصل لتسعة أشھر

ة من ــالمقدم ىاوـــة للشكــن بالنسبــى شھریـل إلـــــذا األجــص ھــیقل

-76طرف المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الوحیدة و كل ھذا حسب المادة 

و سوف ینطبق إن شاء هللا ھذا على المحاماة  من قانون اإلجراءات الجبائیة 2

                                                           

 .2012من ق م لسنة  37معدلة �المادة من ق إ  ج  79المادة  97

 

98 Debbasch Charles, Ricci Jean-Claude, op.cit, p 911.. 
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الذي أحدث انقالبا جذریا لما كان )99( 2015بمناسبة تعدیل ق م لسنة 

مرسوما لإلصالحات الھیكلیة و التشریعیة للمجال الضریبي و ھذا بإدراجھ 

  .قطاعات واسعة ضمنھا المحاماة لنظام الضریبة الوحیدة

الجدیرة بالقبول نھائیا خاصة تلك یتم البت الفوري في الشكاوى غیر 

المقدمة بعد انقضاء اآلجال الممنوحة للمكلف من أجل إیداع شكواه، وتجدر 

ة طلب اإلدارة الجبائیة ـــفي حال اسابقمشار إلیھا ال الــــاإلشارة إلى أن اآلج

استالم  من المكلف بالضریبة بتكملة ملف الشكوى فال یبدأ سریانھا إالّ من یوم

  .اإلدارة لجواب المكلف

 زاعـــــالن رضـــیع أن بـــللضرائ يــــالوالئ رــــــــللمدی یحقكـــــــان 

 راءاتــــاإلج حسب ذلك و ةـــالشكای في تــالب قبل اءــــالقض على رةــــمباش

ل ـــقب )100(الجبائیة راءاتــــــاإلج قانون من 79/2 المادة في واردةـــــال

 اـــسابق علیــــــھ منصـــــوص تكان،فھي المــــــادة من ھذه  2فقرة غــــاء ـإل

  .2008 لسنة المالیة قانون دورـــص قبل نـیـــاامیـــــد بھ والـــمــــمع غیــر و

 ھــــاصـاختص ضـتفوی للضرائـــب الوالئــــي للمدیــــــــر ن ــكیمـــــ 

 ةـــالضریب بأداء نــالمكلفی بھا تقدم التي الشكاوى رفض أو لقبول ةــــبالنسب

 رئیسي مفتش رتبة لھم یكون أن بشرط المعنیین الضرائب إدارة أعوان إلى

 بمبلغ القضایا لتسویة بالنسبة إالّ  اختصاصھ یفّوض أن لھ لیس و األقل على

                                                           

 .مرجع ساب� ،2015ق م   99

من ق إ ج و  84الذ= ألغى المادة  2008ان معموال �ه سا�قا قبل صدور قانون المال'ة لسنة ــــــ� ، 100

 .أعاله 84من ق إ ج التي �انت تحیل علیها ،ألكثر تفصیل أنظر الهامش رقم  79من المادة  2الفقرة 
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ھ أن یفوض ــــس لـیـل يـــبالتال ،)101(جزائري دینار ملیوني أقصاه إجمالي

  .اختصاصھ فیما زاد عن ھذا المبلغ

لمدیر الوالئي للضریبة و التحقیق لبعد انعقاد االختصاص یصدر قراره 

ات المكلف بالضریبة ــذي یمكن أن یتضمن رفضا كلیا أو جزئیا لطلبــــالفیھا 

األسس القانونیة أو تخفیض جزء أو كل الضریبة و علیھ أن یسبب قراره ببیان 

م طعنھ في القرار ــالتي بني علیھ، ھذا حتى یتمكن المكلف الضریبي من تقدی

م إعفاؤه ـا إذا تــأمام لجان الّطعن اإلداریة أو أمام القضاء حسب اختیاره، أم

من الضریبة المفروضة علیھ فیتم تعویضھ بالمبلغ الذي كان قد سدده إذا تعلق 

اإلجمالي أو على أرباح الشركات أما فیما عدا ذلك  األمر بالضریبة على الدخل

  .یتم إجراء المقاصة

یتم تبلیغ القرار الصادر عن المدیر الوالئي للضرائب إلى المكلف  

 طبقا ستالمباال اإلشعار على إمضائھ قابلیده م إلىھ بالضریبة أو وكیلھ بتسلیم

ھذا قبل تعدیل ھذه المادة  من قانون اإلجراءات الجبائیة 79 المادة من 3 للفقرة

التي أصبحت تشترط ذكر األسباب و النصوص القانونیة المعتمدة للبت 

  .)102(فیھا

                                                           

 38عدة مرات �موجب قوانین المال'ة للسـنــوات التال'ة أنها عدلت �موجب المــواد هذا السقف عدل  101

الواردة على أح�ام  2012من ق م لسنة  39و  2007من ق م لسنة   47و  2006من ق م لسنة 

�ان الحد 'قدر بخمسمائة ألف دج فق% و هذا راجع لتزاید حجم  2007من ق إ ج  فقبل  78المادة 

 ,اد= و ما صاح�ه من تضخم و ز0ادة في السیولة المعروضة في السوق الوطن'ةالنشاP االقتص

ل� م لسنة  26و   2007من ق م لسنة     48من ق إ ج  عدلت �موجب المواد  79المادة  102

 .2012من ق م لسنة  37و  2011ق م لسنة  46 و 2009ق م لسنة   41و  2008
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  :الضرائب مركز رئیس قبل من الشكایة في البت )2

رارات التخفیض الجزئي ــدار قــب بإصــز الضرائــس مركـیختص رئی

 5أو الرفض باسم مدیر الضرائب الوالئي في القضایا التي ال یتجاوز مبلغھا 

ھذا قبل تعدیل ق م   2- 79مالیین دینار جزائري، و ذلك طبقا لنص المادة 

من ق إ ج ورفعت من  2الفقرة  77التي عدلت المادة  46بمادتھ  )103( 2015

ت في ــل البــو یكون اج.ملیون دج  50قیمة المبلغ الذي أصبح یقدر بـ 

ة من ــت في الشكایــال البـــص آجـة نفسھ كما سبق توضیحھ فیما یخــالشكای

بمسك و تسییر ملفاتھم عندما یكون مركـــــز .قبل المدیر الوالئي للضرائب

الضرائب منصبــــــا و یمــــارس مھامھ لكن حالیا ال تزال مفتشیات الضرائب 

التي تسییر ملفاتھم و منھ یفصل في النزاعات المدیر الوالئي  ھي عملیا

  .للضرائب

و ھو المختص في الفصـــــل في شكـــــاوى المحامیـــــن كونھ ھو 

بمسك ملفاتھم الجبائیة ھذا عند استكمال تنصیب ھذه الھیاكل الجدیدة  المكلف

ن من قبل ففي المناطق التي لم تنصب بعد، یسیر الملف الجبائي للمحامی

  .المفتشیة و یبت المدیر الوالئي

ض ـــة تفویــــز الضرائب صالحیــــركــس مــیـــلرئ یمـــــكن

ش ـتـة مفــــھم رتبــــن لــــن الذیــیـوان المعنیـــھ إلى األعــــاختصاص

ل، و یمارس ھذه الصالحیة بالنسبة لتسویة القضایا ـــى األقــلـي عـــسـرئی

التي ال یتجاوز مبلغھا اإلجمالي من حقوق و عقوبات ملیون دینار 

                                                           

 .مرجع ساب� ،2015ق م   103
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شروط منحھ  47بمادتھ  )104( 2015ق م لسنة  ،ھذا التفویض قد عدلجزائري

یرجع تبیانھا لمقرر یصدر عن المدیر العام و لم تصبح من رتبة الموظف 

  .مقننة في القوانین الجبائیة 

  :البت في الشكایة من قبل رئیس المركز الجواري للضرائب )3

رارات ــذ القــي أخــب فــواري للضرائـــز الجــیس المركــص رئـیخت

 ة مالیینــحالیا خمسالتي تتعلق بقضایا یقدر مبلغھا اإلجمالي كحد أقصى 

ار ــــون دینـــملی اــــسابق )105(من ق إ ج 79ادة ــمن الم 2 رةــا للفقـــطبق

 77التي عدلت المادة  46بمادتھ   2015و ھذا قبل تعدیل ق م  جزائري 

 ملیون دج 20من ق إ ج ورفعت من قیمة المبلغ الذي أصبح یقدر بـ  2الفقرة 

السابق شرحھا فیما یخص المدیر الوالئي و یبت في الشكاوى في نفس اآلجال 

من ق إ ج لسنة  78و باسم ھذا األخیر مع مراعاة أحكام المادة  للضرائب

إلى غایة  نـــــیخرج عن اختصاصھ تسییر ملفات المحامی كـــــان،و2014

ملفات صغار الممولین الخاضعین  یسیرھ یمسك و ـــألن .2014دیسمبر  31

أصبحت المحاماة  13مع ما ورد بمادتھ  2015ق م .يـــللنظام الجزاف

ز ــل المركــر ملفاتھا من قبــــو منھ تسیی،  ةخاضعة للضریبة الوحید

ل ــــالح الھیاكــج إصــرة برنامــدم مسایــد عـو ھذا بع.ب ـواري للضرائــالج

 2001اإلدارة الجبائیة التي شرعت فیھا منذ سنة و اإلجراءات من قبل 

آخرھا نظام ،بمساھمة من اإلتحاد األوروبي الذي مول عدة عملیات تكوینیة 
                                                           

 .ساب� مرجع 2015  م ق 104

ة ــل� م لسن 26و   2007من ق م لسنة    48من ق إ ج  عدلت �موجب المواد  79المادة  105

 .2012من ق م لسنة  37و  2011ق م لسنة  46و 2009ق م لسنة   41و  2008
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و ھذا في إطار . )106(مرافقة وضع آلیات تطبیق اتفاق الشراكة المبرم معھ 

بجعل الممول .تحسین استقبال المكلفین لتوعیتھم و الرفع من قدرات التحصیل 

نفاقھا و المجاالت یساھم عن قناعة في دفع الضرائب لعلمھ المسبق بكیفیة إ

  .التي تمولھا الضریبة

ذلك صالحیة تفویض االختصاص إلى األعوان المعنیین الذین ــــلھ ك تحق

بالنسبة لتسویة القضایا التي ال یتجاوز ،لھم رتبة مفتش رئیسي على األقل 

ألف دینار جزائري  ةـــــمبلغھا اإلجمالي من حقوق و عقوبات خمسمائ

ى ــقــأب 47ھ ــــــبمادت )108(  2015ق م  ـــــھلدـــع.)107()دج500.000(

رر المدیر العام للضرائب في تحدید ــھ یخضع لمقــن جعلــعلى التفویض لك

  .شروطھ و حدوده من حیث المبلغ المالي

  :البت في الشكایة من قبل مدیر المؤسسات الكبرى )4

على سلطة مدیر  )109(من قانون اإلجراءات الجبائیة 5- 172تنص المادة 

األشخاص  المؤسسات الكبرى في البت في الشكاوى المقدمة من طرفمدیریة 

                                                           

106 Organisation de l’administration fiscale algérienne, Lettre du P3A ,publication 
éditée par l’Unite de Gestion du Programme d’assistance à l’application de l’accords 
d’association , finance par l’unnion européenne et gérer par le ministère algérien  du 

commerce ,n°6 novembre 2010. 

م لسنة ل�  47و   2006ل� م لسنة   38من ق إ ج  عدلت �موجب المواد 1فقرة  78المادة  107

 .2012ق م لسنة   39و  2007

 .2015من ق م لسنة  47من ق إ ج عدلت �المادة  78م  108

من ق   40و معدلة  �المواد  المواد  2003من ق م لسنة  60محدثة �موجب المادة  172المادة  109

 .2008من  ق م لسنة   37و  2007من ق م لسنة  53و   2006م لسنة  
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من قانون اإلجراءات الجبائیة 160المعنویین الذین تم ذكرھم حصرا في المادة 

  :والمتمثلة في

األشخاص المعنویین أو تجمعات األشخاص المعنویین المشكلة بقوة 
  .ن المحروقات و كذا الشراكات التابعة لھاالقانون أو فعلیا العاملة في میدا

شركات رؤوس األموال و شركات األشخاص التي اختارت النظام الجبائي 

لشركات رؤوس األموال الذي یساوي أو یفوق رقم أعمالھا في نھایة السنة 

كحالة الشركات المدنیة للمحاماة الكبرى  المالیة مائة ملیون دینار جزائري

ت العمومیة كسوناطراك و مجمع سونلغاز التي تتولى العاملة مع المؤسسا

مرافقتھا في مفاوضات إبرام صفقات كبرى للتورید بمالیین الدوالرات فقیمة 

  .أتعاب اإلستشارات القانونیة تبلغ خمسة بالمائة من قیمة العقد في الغالب

تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون أو فعلیا و التي یفوق أو یساوي 

   .أعمال أحد أعضائھا مائة ملیون دینار جزائريرقم 

الشركات المقیمة في الجزائر العضوة في التجمعات األجنبیة و كذا 

  .الشركات التي لیست لھا إقامة مھنیة في الجزائر

اص من ـــــؤالء األشخــة من طرف ھـــفي الشكایات المقدم فصلم الـــیت

تاریخ تقدیم  أشھر یبدأ حسابھا منطرف مدیر المؤسسات الكبرى في أجل ستة 

الشكایة و یمدد األجل بشھرین لیصبح ثمانیة أشھر في الحالة التي یتطلب فیھا 

أخذ الرأي المطابق للمدیریة العامة للضرائب أي في الشكاوي التي تتعلق 

بعملیات یفوق مبلغھا اإلجمالي من الحقوق و الغرامات مائة ملیون دینار 

  .)110(جزائري

                                                           

 الج�ائ'ة اإلجراءات قانون  من 172 المادة من الخامسة الفقرة 110
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من قانون اإلجراءات الجبائیة، أنھ  172تضیف الفقرة السادسة من المادة 

لمدیر المؤسسات الكبرى سلطة تفویض اختصاصھ كلیا أو جزئیا بالنسبة لقبول 

أو رفض الشكاوى لألعوان الذین لدیھم رتبة مفتش مركزي على األقل، وال 

ي ال یتجاوز سقفھا یمكن لھ تفویض اختصاصھ إالّ بالنسبة لتسویة العملیات الت

  .مبلغ خمسة مالیین دینار جزائري

  :البت في الشكایة من قبل اإلدارة المركزیة )5

تختص اإلدارة المركزیة في البت في بعض من أنواع الشكاوى، كما 

تختص بإعطاء الرأي المطابق في بعض الشكاوى و ذلك حسب نص المادة 

  : یليمن قانون اإلجراءات الجبائیة و ذلك كما  77

�	K ���%���Wא��Gfو�t�hא�� �

تختص المدیریة العامة للضرائب بالبت في الشكاوى التي كانت موضوع 

تحقیقات منجزة من طرف الھیئة المكلفة بالمراقبة الجبائیة على المستوى 

  .الوطني

ي تبت خاللھا اإلدارة المركزیة ـــرع الجزائري المدة التــــلم یحدد المش

من قانون اإلجراءات  1-77في ھذا النوع من الشكایات، إال ّ أنھ نصت المادة 

الجبائیة على المدة التي یبلغ فیھا قرارھا حیث یتم تبلیغھ للمكلف بأداء الضریبة 

  .أشھر ثمانیة من طرف المدیر الوالئي للضرائب المختص إقلیمیا في مھلة

�;K ���%��!��1�<	�א��vP�-א�W��

ب في تقدیم الرأي المطابق حول ــــــــتختص المدیریة العامة للضرائ

ب و التي یتجاوز مبلغھا ـــالشكاوى المقدمة إلى المدیر الوالئي للضرائ

دینار جزائري، و ھذا الرأي  ملیون عشریناإلجمالي من حقوق و غرامات 
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ال یمكنھ الخروج عنھ ویتم تمدید الفصل  یكون ملزم للمدیر الوالئي للضرائب،

  .)111(في الشكوى كما سبق ذكره بشھرین

 79أخـــــر تعدیل للمادة  أصبـــــح المبلغ خمسون ملیون دینار بموجب

و حالیا بمقتضى  . )112(2012من ق م لسنة  39من ق إ ج الــــوارد في المادة 

دج و ھذا یعد  أصبح المقدار مائة و خمسون ملیون)113( 2015ق م لسنة 

تماشیا مع التضخم و زیادة المعامالت نتیجة اعتماد الدولة سیاسة انفاق تعتمد 

تتولى الخزینة العمومیة تمولیھا بناء على طرح صفقات رى بعلى مشاریع ك

  .الوطنیة عمومیة ضخمة أدى الى كثرة السیولة في السوق

لشكاوى المقدمة إلى ق بخصوص اـــــم الرأي المطابـــص كذلك بتقدیــتخت

وق ــي من حقـــــا اإلجمالــــــر المؤسسات الكبرى و التي یتجاوز مبلغھیــــمد

 .و غرامات مائة ملیون دینار جزائري

1KKKK2KKKK2KKKK , -א�- ,א�- ,א�- ,א�����dא���7�8א��dא���7�8א��dא���7�8א��dא����<���א����<���א����<���א����<�    א���7�8א��������

 الجبائیة لإلدارة الممول بھا یتقدم التي الطلبات المطلب ھذا في سندرس

 بمناسبة وھذا الضرائب قابض یقدمھا التي تلك ثاني كفرع و .أول كفرع

  .بینھما مشاكل تخلق التي التحصیل صعوبة

                                                           

 .2010أنظر رسالة م ع ض  111

، یتضمن 2011د'سمبر سنة  28المواف�  1433صفر عام  3مؤرخ في  16-11قانون رقم -  112

 .29/12/2011الصادرة في   72ج ر عدد  - 2012قانون المال'ة لسنة 

 .، مرجع ساب�2015 لسنة م ق 113
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جبائــي التحصیل منازعــات تتعلـــــق ال ضریبــــــة بحساب ال  ھو كما ال
شــــأن نسبة ال منازعات بال وعاء ل تي الكیفیات تخص وإنما .ال  اإلدارة اتبعتھا ال

یمكن اعتبارھا تظلما  و اإلجراء، بمنازعات تسمى لذلك حقوقھا اقتطاع في
والئي ھو من یتخذ القرار دون الرجوع للھیكلة التنظیمیة ال مدیررئاسیا لكون ال

المستحدثة مركز ضرائب أو مركز جواري، بل ھو یراجع المدیر الجھوي 
فحتى اللجنتین المستحدثتین للبت في العفو لھا طابع سلمي فاألولى تتواجد على 

الرئاسي فھو  فالتظلم. توى الوالیة أما الثانیة تكون لدى المدیریة الجھویةمس
یمارسھا الرئیس على  إداریةیتخذ شكل الحلول التي ھي وسیلة رقابة 

مرؤوسیھ بناءا على نص صریح،و یشترط ممارستھا أن یكون العضو مندمجا 
  . )114(ال أجنبیا عنھا  اإلدارةفي 

و لكنھ یعتبر ،و یقبل باألساس بالضریبة ي ھذه المرحلة المكلف فیقر 

و من أجل ذلك المكلف ملزم .إما لآلجال أو لكیفیة التحصیل ،اإلدارة مخالفة 

و ذلك بنفس  ،بتقدیم تظلمھ أمام اإلدارة الجبائیة قبل مباشرة الدعوى القضائیة

 الطرق و الكیفیات التي یتبعھا في الشكایة المقدمة بشأن منازعتھ في أساس

و لكن یختلف فقط من حیث الموضوع ألن الھدف  الضریبة المفروضة علیھ

  .من التظلم في منازعة التحصیل ھو االعتراض على إجراءات المتابعة

الحالة التي یكون فیھا ) المنازعة(ل المعنى الواسع للفظ ـــیشتم یحتمل أن 

بھ و یطلب بین المكلف و اإلدارة، و لكن ھناك وضعیة معینة قد حلت  نزاع

، ففي ھذه الحالة المكلف یقر )115(سھا من اإلدارة أن ترفق بھاالمكلف على أس

بسالمة إجراءات فرض الضریبة، غیر أن وضعھ المالي یجعل ھذا العبء 

ا تحصیلھا لذلك ـــة و إنمــــــــمرھقا لھ، فھذه الحالة ال تمس أساس الضریب

لوالئي لكون الطلب یقدم للجھة ارتأینا إدراجھا في المطلب الخاص بالتظلم ا

                                                           

ة مقارنة للنظام القضائ'ة ـــــة تطب'قیـــــــة، دراســــة اإلدار0ــاء في المنازعــالقض، دور حسین السید �سیوني   114

 .339،ص 1981في مصر و فرنسا و الجزائر، عالم الكتب القاهرة، 

 .26 ص ،المرجع الساب� ،حسین  فر0جة. د 115
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التي أسست الضریبة و ھي بصدد تحصیلھا، و على ھذا األساس سنحاول 

 .إبراز الحالة التي ینازع فیھا المكلف بالضریبة إجراءات التحصیل :أّوال

  .الطلبات التي یتقدم بھا من أجل العفو :وثانیا

و ذلك بسبب قیام  ،اإلداریةتعرضنا إلى اإلجراءات المتبعة أمام الجھات 

الذي یوضح في شكواه أن اإلدارة ،نزاع بین اإلدارة الجبائیة و المكلف 

ازات ـــارتكبت في حقھ خطأ في تقییم الوعاء الضریبي أو االستفادة من امتی

راءات التحصیل ــراء من إجــــأو أنھا قد حادت عن إج .ةــتشریعیة أو تنظیمی

ى كّل ذلك ھناك نوع آخر من الطعون المقدمة التي الجبائي، و باإلضافة إل

لإلدارة من اجل مراجعة قرارھا یقدم تأخذ شكل المنازعة إالّ أنھا تعتبر طلب 

بإثارة نقطة العسر المالي للمكلف أو عدم تمكن قابض الضرائب من 

الطلبات التي یتقدم بھا كل من المكلف  :یل و سنبین في نقطة أولىــالتحص

ابض الضرائب في مجال الطعون من أجل العفو، واختصاص المعسر و ق

   .لجان الطعن من أجل العفو في ھذا المجال في نقطة ثانیة

یة فیما یخص البت في الطعون ئاجبلسلطات اللالمشرع صالحیات خول 

من قانون اإلجراءات الجبائیة  92حیث نص في المادة . )116(من أجل العفو

الشكاوى التي یمكن أن تقدم لإلدارة الجبائیة سواء من طرف على الطلبات و 

  .المكلف بالضریبة أو من طرف قابض الضرائب

                                                           

 اإلدارةالمذ�ور أعاله عند ب'ان ه'�لة  1991ما=  28المؤرخ في  �16قرار وز0ر المال'ة رقم  116

 .الج�ائ'ة اإلجراءاتالج�ائ'ة في المقدمة، قبل حتى استحداث قانون 
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قانون من  93المادة منح المشرع للمكلفین بدفع الضریبة من خالل 

اإلعفاء من الضرائب المفروضة ، الحق في طلب التماس اإلجراءات الجبائیة 

یحول دون  الذي  قانونا أو التخفیض منھا و ذلك في حالة عوز أو ضیق الحال

ادات في ــاس اإلعفاء أو التخفیض من الزیــأو التم،ي ـــسداده لدینھ الجبائ

الضرائب أو الغرامات الجبائیة التي یتعرضون لھا بسبب عدم مراعاة 

ه الحالة المكلف یطلب من اإلدارة تخفیف عبء ففي ھذ .النصوص القانونیة

ره ـــالضریبة رغم إقراره بأحقیتھا و سالمة طرق فرضھا، غیر أن عس

ارة ـــو تجدر اإلش .ھ االقتصادیة تجعل ھذا العبء مرھقاــــي أو ظروفــالمال

إلى أنھ من سلك طریق الخصومة ال یجوز لھ تقدیم مثل ھذا الطلب و لكن 

  .العكس صحیح

  : الطلب تقدیم )1

شخصیا و ال یمكن تفعیل  تقدم الشكاوى من طرف المكلفین بالضریبة

ج التي حسب تأویل صادر  من ق إ 75 الوكالة المنصوص علیھا بالمادة أحكام

إلى  ،)117(فقط النزاعیة عن مدیریة المنازعات لدى م ع ض تخص الطعون

حسب تعدیالت ة ــــمكان فرض الضریب رـــو مدی ر الضرائب بالوالیةــــمدی

                                                           

117   . MF, DGI, D Ctx, Instruction du 02 avril 2013 sur les remise conditionnelle des 

pénalités et amendes fiscales, suite promulgation de la  lf pour 2013 par la Loi nô 12-12 

du 26 décembre 2012 portant l’article 18 créant I ‘article  93 bis du CPF et l’article 19 

modifiant et complétant I ‘article 173 du CPF. 
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و یقصد مدیر مركز الضرائب أو رئیس المركز  )118(2013ق م لسنة 

ففي حالة المحامین فیقدم لمدیر ، الجواري للضرائب التي یتبع لھا الممول

للمدیر الوالئي  باقتراحاتھمركز الضرائب الذي یدرسھ و یوجھھ مشفوعا 

لمختصة التي سوف نبین القرار بعد استشارة اللجنة ا التخاذالمؤھل قانونا 

مع إرفاقھا  )119(على ورق غیر خاضع لحقوق الطابعطریقة عملھا فیما بعد،

باإلنذار في حالة عدم إمكانیة تقدیمھ تذكر رقم المادة من الجدول الذي سجلت 

عرضھا على رئیس المجلس الشعبي البلدي ألخذ رأیھ  یمكنتحتھ الضریبة و 

  .المخصصة لمیزانیة البلدیة إذا تعلق األمر بالضریبة و الرسوم

  : القرار اتخاذ و الطلب في البت )2

و اص ـــمن اختصة ـــاوى المكلفین بالضریبـت في شكــة البـــسلطكون ت

صالحیات المدیر الجھوي للضرائب أو مدیر الضرائب بالوالیة كّل حسب 

في قیمة الحصة الضریبة ي الذي یجد أساسھ ـــھ وفقا للمعیار المالــاختصاص

  :أو الغرامة و ذلك كما یلي

�	K م�� �66662�2 �u� zא���� �� +�א�, </66660��א �!�� �� ��3���P

93@��L05W� �

 الغرامة أو الضریبة حصتھا تفوق التي بالضریبة المكلفین طلبات في یبت

 الجھویة العفو أجل من الطعن لجنة رأي أخذ بعد ذلك و دج 500.000 مبلغ

 المجال ھذا في للضرائب الجھوي المدیر عن الصادر القرار تبلیــــغ یتــــم و

                                                           

، یتضمن 2012د'سمبر سنة  26المواف�  1434صفر عام  12مؤرخ في  12- 12قانون رقم  118

 .2012د'سمبر  30 الصادر 72ج ر عدد ،  2013قانون المال'ة لسنة 

و الصادر عن المدیر0ة العامة للضرائب و المتعل�  1991ما=  28المؤرخ في  16المقرر رقم  119

  .بإنشاء و تكو0ن و سیر لجان الطعن من أجل العفو
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 الضرائب قانون من 292 المادة في المحددة للشروط وفقا باألمر المعني إلى

  .المباشرة الرسوم و

�;K ����3 ��!��א�/:���� +�א�,�م���P93�@��L06��W� �

 مبلغ عن الغرامات أو الضریبیة حصتھا تقل التي المكلفین طلبات في یبت
للمادة  بإدراجھ 2013 لسنة م ق تعدیالت بعد ،سبق فیما ھذا دج500.000

 رأي أخذ بعد وذلك، تساویھ أو) 120( دج مالیین لخمسة المبلغ رفع مكرر 93
  .بعد فیما عنھا الحدیث سیأتي التي الوالئیة العفو أجل من الطعن لجنة

 أمام فیھ للطعن قابل للضرائب، الوالئي المدیر عن الصادر القرار و

 التي الكیفیة بنفس قراراتھ تبلغ و إقلیمیا، المختص للضرائب الجھوي المدیر

  .للضرائب الجھوي المدیر قرارات بھا تبلغ

 غیرفي أي وقت فھي  بالضریبة المكلف من العفو طلبات تقدیم یجوز

  .بأجل مقیدة

1KKKK2KKKK2KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��W�W�W�W�
�� Y�
�� Y�
�� Y�
�� Y�,א�+�א���+P���,א�+�א���+P���,א�+�א���+P���,א�+�א���+P��� �� �� �� �

 94ري لقابضي الضرائب بموجب المادة ـــرع الجزائــالمش خـــــــول 

ة تقدیم طلبات إقرار انعدام قیمة ـــمن قانون اإلجراءات الجبائیة صالحی

 الحصص الغیر قابلة للتحصیل أو طلبات إلغاء أو تخفیف المسؤولیة و یتم

و اتخاذ القرار بشأنھا وفقا إلجراءات قانونیة تقدیم ھذه الطلبات و التحقیق فیھا 

  : تم ضبطھا في نص المادة المذكورة آنفا سیتم توضیحھا في النقاط التالیة

                                                           

، یتضمن 2012د'سمبر سنة  26المواف�  1434صفر عام  12مؤرخ في  12- 12قانون رقم  120

أحدث  18،الذ= �موجب مادته 2012د'سمبر  30الصادر 72، ج ر عدد  2013قانون المال'ة لسنة 

 .من ق إج173منه المادة  19م�رر �قانون إ ج وعدل �المادة  93المادة 
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  : الطلب تقدیم )1

في الحاالت التي یكون فیھا التحصیل غیر ممكن ألسباب تعود إلى غیاب 

یمكن لقابضي الضرائب المختلفة أن یقدموا  )121( المكلف أو وفاتھ أو إعساره

نوعین من الطلبات ھي طلبات إقرار انعدام قیمة الحصص الغیر قابلة 

  .للتحصیل، و طلبات اإلبراء أو تخفیف المسؤولیة

�	K 
�� Y�"א��u���2א�57אم���zMא�BRא��� P����2�א��( �

ي التحصیل ب ابتداء من السنة الخامسة إلدراج الجدول فـــدم ھذا الطلــیق

اب و حجج عدم قابلیة ھذه الحصص الضریبة للتحصیل ـــم بأسبــو یكون مدع

أفریل من كل سنة، ذلك حسب السنة  20و یقدم الطلب في شكل بیانات قبل 

التي دخل فیھا الجدول حیز التنفیذ و حسب نوع و طبیعة الضریبة و قیمة 

  .)122( حصصھا

المسؤولیة عن القابض، على أن یتابع المكلف إلى رفع ھذه الطلبات تؤدي 

  .إذا تیسرت حالتھ المادیة قبل التقادم

من طرف المدیر قابلة للتحصیل اللحصص غیر لیصدر حكم اإللغاء 

مرور عشر سنوات دون د عبفي حكم الملغاة  دتعو  الوالئي للضرائب 

، خالفا للطلبات األخرى التي تؤخذ إدراج الجدول في التحصیل و  على اھضقب

آراء اللّجان بشأنھا، ثم یقرر كل من المدیر الوالئي أو الجھوي للضرائب 

  .حسب االختصاص

                                                           

 .52ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان 121

 .52ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان 122
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�;K 
�� Y�sא�P$و�א	א�����42�T���2א�3}و��� �

الطلبات من طرف قابض الضرائب بشأن الحصص غیر قابلة تقدم ھذه 

  .للتحصیل التي تم إدراجھا في كشوف ثم شطبت منھا

 : فیھ البت و الطلب في التحقیق )2

قابض الضرائب بشأن من  المسؤولیة من التخفیف أو اإلبراء طلباتتقدم  

للمدیر الوالئي أو المدیر الجھوي الذي حسب  الحصص غیر قابلة للتحصیل

اإلختصاص المالي أي قیمة الضرائب المتعذر قبضھا من المكلف نتیجة عوز 

أو لسبب طارئ آخر ،قبل اتخاذ قراره یوجھ الطلب للمصلحة المسییرة للملف 

  .لمفروضة قصد التحقیق في قیمة الضرائب ا

�	K �, -א��t�v2�)א��� �

 للسجـــالت مماثلة خاصة سجالت في الضرائب قابضي طلبات تسجیل یتم

 یقوم الذي المعني المفتشیة رئیس إلى توجیھھا یتم ثم للشكایات، المفتوحــة

 جمیع اتخاذ مدى و القابض طرف من المقدمة المعلومات دقة في بالتحقیق

 متضامن شخص أي أو الورثة أو بالضریبة المكلف ضد التحصیل إجراءات

 یكون أن یمكن و القابض لرأي مطابق یكون أن یمكن الذي رأیھ یقدم ثم معھ

  .)123(للضرائب الوالئي للمدیر یعود الفاصل الرأي الحالة ھذه في و لھ، مخالفا

�;K �
�א��|��tא�- �� �

ت ــم البــھ یتــراءات الجبائیة على أنــمن قانون اإلج 1- 94تنص المادة 

ر الجھوي للضرائب أو مدیر الضرائب ـــات من طرف المدیـــفي الطلب

                                                           

 .52ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان 123
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 402بالوالیة و ذلك حسب الكیفیات و درجة االختصاص المحددة في المادة 

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

اإلشارة إلى أن طلبات المكلفین بالضرائب و طلبات قابضي  تسبق

المدیر الوالئي للضرائب و یتم البت فیھا من طرف ـــب من أجل العفــالضرائ

أو المدیر الجھوي للضرائب كّل حسب اختصاصھ و ذلك بعد اتخاذ رأي لجان 

من قانون  345الطعن الوالئیة، وھذه اللجان منصوص علیھا في المادة 

و الصادر  1991ماي  28المؤرخ في  16الضرائب المباشرة و المقرر رقم 

شاء و تكوین و سیر لجان الطعن عن المدیریة العامة للضرائب و المتعلق بإن

  . من أجل العفو

بء على المكلف ــف العــم تخفیــان لكي یتــرع ھذه اللّجـــالمشوجـــــــد أ

في الحاالت التي یكون فیھا في عوز أو ضیق، حیث ال تكون قدراتھ المالیة 

  . )124(سامحة بتبرئة ذمتھ و تسدید ما علیھ

نوعین من اللّجان منھا الجھویة و منھا الوالئیة و أنشأت لھذا الغرض 

سوف نتعرض لتكوین و حدود اختصاص كّل منھا و سیر عملھا و اآلراء التي 

  :تقدمھا و ذلك كما یلي

:eو	�Wא��5/�א�/:���2م��[	�T��T5-א������ق�א�ج��93 �

المتعلق  1991ماي  28المؤرخ في  16من القرار رقم  01نصت المادة 

تكوین و سیر عمل لجان الطعن من أجل العفو، على إنشاء لجنة  بإنشاء و

  .طعون من أجل العفو على مستوى الوالیة

  : اللّجنة تكوین  )1
                                                           

 .52ص ،المرجع الساب� ،أمز0انعز0ز  124
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ن من أجل العفو الوالئیة و ذلك حسب ما ھو وارد ـــة الطعــون لجنــتتك

  : السالف الذكر من 16 من القرار رقم 03في المادة 

   .امدیر الضرائب بالوالیة رئیس •

  . نائب المدیر المكلف بالمنازعات •

   .نائب المدیر المكلف بالعملیات الجبائیة •

  .نائب المدیر المكلف بالّرقابة الجبائیة •

رئیس المفتشیة و قابض الضرائب المختلفة معینین من طرف  •
  . المدیر الوالئي للضرائب

ة ـــات اإلداریــــیس مكتب المنازعــة من طرف رئـــب اللّجنــو یعین كات

  .و القضائیة

  : اللّجنة اختصاص )2

تختص بمعالجة الطلبات التي یتقدم بھا المكلفین بالضریبة أو قابضي 

الضرائب و التي تكون كّل حصة ضریبیة فیھا أقل أو تساوي مبلغ 

ل تقدیم رأیھا إلى المدیر الوالئي للضرائب ـــدج و ذلك من أج 500.000

  .الذي یتخذ القرار فیما بعد

  : رأیھا وإصدار اللّجنة عمل سیر )3

تجتمع اللّجنة الوالئیة من أجل العفو على األقل مرة في األسبوع بدعوة  

أیام قبل انعقاد جلسة  08من رئیسھا، الذي یخطر األعضاء بتاریخ االجتماع 

  .المداوالت
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  .)125(ثلثي األعضاء على األقل ) 2/3(و یحضر االجتماع

بدایة كل اجتماع بوضع جدول لسیر أعمال یقوم رئیس اللّجنة الوالئیة قبل 

  .اللّجنة الذي ینتھجھ األعضاء إلى حین نھایة المداوالت

یتم اتخاذ القرار بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین، و في حالة تعادلھا 

   ).126(یتم ترجیح صوت الّرئیس

تكون اآلراء الصادرة عن اللّجنة ملزمة لإلدارة الجبائیة، فعلیھا أن تأخذ 

و تبلغ ھذه اآلراء إلى مقدم الطلب، سواء المكلف أو قابض  بالرأي المطابق،

  . )127(یوم التالیة لتاریخ انعقاد اجتماع اللّجنة 15الضرائب خالل 

ة في محضر یذكر فیھ أسماء األعضاء و توقیعاتھم ــال اللّجنـــدون أعمــت

  . )128(و ترفق نسخة منھ مع الملف

أمام ون قرار اللّجنة مقنعا لھ ـــض الذي ال یكـــالقابف أو ــلمكلایطعن  

  .اللّجنة الجھویة للطعون من أجل العفو و التي سنتناولھا في النقطة الموالیة

�27�H�W�/�5א���[	�T��T5- ���!/0��Wא� {N���א �

  :اللّجنة تكوین )1

 16من القرار رقم  04تتكون ھذه اللّجنة طبقا لما ھو وارد في المادة  

  :السالف الذكر من

                                                           

 . 1991ما=  28المؤرخ في  16، من القرار رقم 07ن 06، 05المواد  125

 . 1991ما=  28المؤرخ في  16من القرار رقم  08المادة  126

 1991ما=  28المؤرخ في  16من قرار رقم  10المادة  127

 
  1991ما=  28المؤرخ في  16من القرار رقم  09المادة 128
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   .مدیر الضرائب الجھوي رئیسا •

  .نائب المدیر المكلف بالمنازعات عضوا •

   .نائب المدیر المكلف بالعملیات الجبائیة عضوا •

مدیرین والئیین للضرائب یعینھما مدیر الضرائب الجھوي لمدة  •

  . سنة

من  كاتب اللّجنة الذي یتم تعیینھ من طرف رئیس مكتب الطعن •

  .أجل العفو

  : اللّجنة اختصاص  )2

 یتقدم التي بالطلبات العفــو أجــل من للطعــن الجھویــة اللّجنــة تختــص

 ذلك و دج500.000 حصتھا تتجــاوز التي و الضریبــة بدفع المكلفیــن بھا

 تختص كما للضرائب، الجھوي المدیر إلى الطلب في رأیھا تقدیم أجل من

 أجل من الوالئیة اللّجان عن الصادرة القرارات ضد المقدمة الطعون في كذلك

  .العفو

  : تتخذھا التي اآلراء و العفو أجل من الجھویة اللّجان أعمال سیر) 3 

تجتمع اللّجنة الجھویة للطعون من أجل العفو مبدئیا مرة كّل شھر بناءا  

) 08(على استدعاء من الّرئیس الذي یعلم األعضاء بتاریخ االجتماع ثمانیة 

) 2/3(أیام على األقل قبل انعقاد االجتماع و ال یتم انعقاد الجلسة إالّ بحضور 

  .لّرئیسثلثي األعضاء، و یتم وضع جدول األعمال من طرف ا
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دراسة الملفات المطروحة و یتم اتخاذ القرار بشأنھا خالل االجتماع تتم 

وتوقع من طرف األعضاء الحاضرین و كذا من الكاتب، و تحول الملفات إلى 

مكتب اإلعالم و األمر لكي تبلغ إلى المعنیین سواء المكلف بالضریبة أو قابض 

و یتم  )129(ار باالستالمبموجب رسالة مضمونة مع وصل اإلشعالضرائب 

ح للمكلف أن لھ الحق ـــمع التوضی التبلیغ بموجب وثیقة بدون تقدیم األسباب

ا رئاسیا ــأن یقدم تظلم ھـــفي الطعن أمام المدیر الجھوي في حالة رفض طلب

للطعن قبل التوجھ  اإلداریةو یمكنھ عرض شكواه على اللجان  .أو سلمیا

   .لمبحث التاليللعدالة وھذا ما سنبینھ في ا

1KKKK3KKKK     א��7�8א��7�8א��7�8א��������7�8()��()��()��()אאאא�W�W�W�W� %��� %��� %��� %������T5-א�T5-א�T5-א�T5-م����א���	م��	م��	م��	ن�����N نא��N نא��N نא��N א�� �� �� �� �

 إداریةلجان  خاصة تتضمن تدخل إلجراءات الضریبیة المنازعاتتخضع 

ھذه اللجان بالنظر  تختصو .ةئیاقضال الجھاتاع على نزقبل إحالة ال، للطعن

  (130).اإلدارةآو من  ةبیسواء من المكلف بالضر إلیھا ترفعي تال في الطعون

 التعاونلق خر ولنظھات اجبھدف تقریب و ناــجھذه اللرع ــمشال ثأحد

ھا المشرع فیرى یرى خھة أج نوم، ة من جھةبیریضال واإلدارةالمكلف  نیب

م ھعلی بةریضال ضرففي  اإلدارة سفعتت عندماة بریضال بدفع فینالمكل ةحمای

 ) .131(أمامھا ضاع المعرونزي الفر نظلل ناجه اللذھ ققفتتح

                                                           

 .من قانون الضرائب الم�اشرة 292المادة رقم  129

 .36 ص ،مرجع ساب�،أمز0ان عز0ز  130 

    .58ص، مرجع ساب� ،ةجحسین فر0. د 131 
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أن یكون المكلف بالضریبة قد  بعـــدیعود االختصاص إلى ھذه اللّجان  

و أنھ لم یقدم طعنا بخصوص النزاع أمام الجھات القضائیة ،اختار اللّجوء إلیھا

  .اختیاريرع مشلجان جعلھ الاله ھذ إلىإال أن اللجوء  المختصة

رة أو الطعن أمام ھذه شاباء مقضالا إلى مإ یتوجھ نأ تكيشللم یتسنى 

اء مباشرة قضالمكلف المسلك األول أي لجأ إلى ال اختار إنھ نر أغی ،اللجان

من  3الفقرة وھذا ما تقضي بھ  .الرجوع إلى اللجان فانھ ال یحق لھ بعد ذلك

 336 المادةى من قانون اإلجراءات الجبائیة أعادت صیاغة محتو 80المادة 

 إلى العمد ز یجو ال« التي كانت تنص على أنھ الضرائب المباشرةمن قانون 

ال  "بقولھا  » القضاء مجالس على األمر إحالة بعد اللجان ھذه أمام اللجوء

   ." یمكن أن یرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع دعوى أمام المحكمة اإلداریة

 یر مد سبق تقدیم شكایة إلى بالضریبةاشترط المشرع على المكلف  كما

وع ھذا التظلم ــرج موضــفال یجب أن یخ، ةــالوالیمستوى  الضرائب على

تصحیح خطأ في وعاء الضریبة أو في حسابھا أو االستفادة من حق  عن طلب

من قانون  329ھذا ما أشارت إلیھ المادة  حكم تشریعي أو تنظیمي و ناتج عن

قانون المالیة 200 ملغاة بموجب المادة .ثلةالمماالمباشرة الرسوم  الضرائب

  .المستحدث لقانون اإلجراءات الجبائیة 2002لسنة 

أشھر إبتداءا من تاریخ  04ان في أجل ــام ھذه اللّجــھ أمــطعنبدم ــقتی

رف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي ــمن طرار ـــلقھ ــتلقی

، رئیس المركز الجواري للضرائبللضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو 

سواء برفض شكواه كلیا أو جزئیا و یختلف اختصاص كل لجنة حسب قیمة 

    .المباشرة أو الرسوم المماثلة الضرائب



      

 

78 

 كواه الحصولشإذا كان الغرض من  اإلداریةه اللجان ھذإلى المكلف یلجأ 

بي أو أثناء یالوعاء الضر تأسیسأثناء  ةكبتاألخطاء المر كدراتعلى اس إما

 . 132)  (ميینظت  ریعي أوتشعن حكم  ناتج قمن ح االستفادةأو  حسابھ

تخضع المنازعات الضریبیة إلجراءات خاصة تتضمن تدخل لجان الّطعن 

 ).133. (قبل إحالتھا إلى المجالس القضائیة

شاء ھذه اللجان قدیم یرجع إلى األیام األولى لالستقالل بغیة من المشرع من

إلعطاء طابع تشاوري في إطار تجسید الدیمقراطیة الشعبیة من خالل التوجھ 

المؤرخ 654-68األمر رقم  نممكرر 29بمقتضى أحكام المادة االشتراكي 

رات التطبیق و قرا1969لسنة  ةالمتضمن قانون المالی 1968دیسمبر  30في 

و نظمت بموجبھا عملیة  1970مارس  2و  1969أكتوبر  16الصادرة في 

المتضمن  101- 76تكوینھا و تنظیم إجراءات سیر أعمالھا، ثم وسع األمر 

دیسمبر  09قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بتاریخ 

من القسم القسم الفرعي األول  في مقننةكانت و من صالحیاتھا، 1976

ب المباشرة والرسوم ئقانون الضرا نم السادس من الباب األول للجزء الرابع

ب المباشرة ئمن قانون الضرا 302 و 301 ،300المماثلة في المواد 

دیسمبر  26المؤرخ في  24 - 06قبل إلغائھا بالقانون رقم  والرسوم المماثلة

ام مماثلة ـــا بأحكــــالھو استبد 2007ة لسنة ــن قانون المالیــالمتضم 2006

ة و الطعن ـــراءات الجبائیــمكرر من قانون اإلج 81، 81، 80في المواد 

 .أمام ھذه اللّجان یكون اختیاري فیمكن اللجوء مباشرة إلى الّطعن أمام القضاء

ب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا ئالخاصة بالضرا نطعلجان لل ةثالست ثسأ

 31المؤرخ في  60-90و بموجب القانون رقم  المضافةالرسم على القیمة 

                                                           

132.  Bulletins des services fiscaux, septembre 1996, N°16, p. 29 . 

 
133

 .148ص ،1992 ،ط�عة ،دیوان المطبوعات الجامع'ة ،المنازعات اإلدار0ة ،أحمد محیو 
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 26- 91و القانون رقم  1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990 دیسمبر

أدخل  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991 دیسمبر 18المؤرخ في 

المتضمن قانون  03-94المشرع تعدیالت على ھذه اللّجان، ثم في القانون رقم 

یتوزع االختصاص بینھا بالنظر إلى قیمة الضریبة  .1995المالیة لسنة 

من قانون اإلجراءات  80حیث تنص المادة  .المفروضة على المكلف بھا

، انھ لكل مكلف )134( 2007 الجبائیة بعد تعدیلھا بموجب قانون المالیة لسنة

واه حسب كل حالة ــن شكــأذ بشـــرار المتخــالذي ال یرضى بالق ةــبالضریب

طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس من 

مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب اللّجوء إلى لجنة الّطعن 

عدة عامة و تخرج عنھا كون الممولین التابعین لمدیریة اھذا كقالمختصة،

ة ـــمركزیة الـــالمؤسسات الكبرى اختصاص نظر طعونھم یعود حصریا للجن

إن أول .)135(و التي تنظر طعون باقي الممولین حین یتحقق فیھم شرط المبلغ 

ف ــإجراء یتم بواسطتھ تدخل ھذه اللجنة لتسویة النزاع یكون بطلب من المكل

ان ـــــــذه اللّجـــى ھــــإل اري للّجوءــــة و ھذا ما یبین الطابع االختیـــبالضریب

ا لھ أن یلجأ مباشرة ـــة، كمـــذه اللّجنـى ھـــوء إلــق في اللّجـف الحــو للمكل

إلى الجھات القضائیة المختصة و یكون من فائدة المكلف بدفع الضریبة إتباع 

الّطریق األّول، ألنھ یستفید من ھذا اإلجراء المرن حیث تدخل ھذه اللّجان 

إجراء المكلّف و اإلدارة الضریبیة في حوار ومن شأن ذلك تمكین اإلدارة من 

  .)136(فحص ثان للشكایة المقدمة و لھ الرجوع عن قراره األّول

                                                           

 .2007من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة �موجب قانون المال'ة لسنة  80المادة ت عدل  134

 .ج إ ق من 3 فقرة م�رر 81 المادة 135

 
136

 .65ص ، هنفس المرجع ،الد�تور حسین فر0جة 
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یقدم الطلب من طرف المكلف في أجل شھرین إبتداءا من تاریخ تبلیغ 

قرار اإلدارة، أو إبتداءا من یوم انتھاء المھلة الممنوحة للمدیر الوالئي 

للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب 

  .لبت في الشكوىل

وص علیھا ـــة المنصـــان الثالثـــاص على اللّجـــع االختصـــم توزیــت 
ازع علیھا و سوف نتناول ھذه ـــة المتنـــب قیمة الضریبــون حســفي القان

اللّجان بشيء من التفصیل من حیث تشكیلتھا و اختصاصھا و سیر أعمالھا و 
  .اآلراء الصادرة عنھا

  

1KKKK3KKKK1KKKK , -א�ولא�ولא�ولא�ول����א�- ,א�- ,א�- ,א��W�W�W�W����������������א��א��@א��א��@א��א��@א��א��@����
 30المؤرخ في  )137( 654- 68لقد كانت ھذه اللّجان في ظّل األمر رقم 

تسمى اللجنة البلدیة  1969و المتضمن قانون المالیة لسنة  1968دیسمبر 

المتضمن قانون المالیة لسنة  18-93مع صدور األمر رقم  للطعن و لكن

رة، و آخر نص ـــة للدائـــاإلدارین ـــة الّطعـــى لجنـــأصبحت تسم 1994

المتضمن  24-06من القانون رقم  مكرر 81تظم ھذه اللجنة ھو نص المادة 

تنشأ لدى كل دائرة لجنة للضرائب  و بموجبھا 2007قانون المالیة لسنة 

سنتناول في الفرع األول  .المماثلة على القیمة المضافةالمباشرة و الرسوم 

   .الثاني اختصاصھاتشكیلتھا و في الفرع 

1KKKK3KKKK1KKKK1KKKK א���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ول�W�W�W�W�0� 2Gf1�0� 2Gf1�0� 2Gf1�0� 2Gf1� �� �� �� �

ر ـــصدور األمرة ألول مرة بـــــھذه اللجنة على مستوى الدائاستحدثت 

 و حدد تركیبتھا البشریة، 1994 المتضمن قانون المالیة لسنة  18-93رقم 

  .فمن قبل كانت على مستوى البلدیة

                                                           

 ،1969ة ـــــة لسنــــون المالیــن قانــو المتضم 1968د'سمبر  30المؤرخ في  654 -68األمر رقم  137

 .1968 لسنة عدد ر ج
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   .رئیس الدائرة أو األمین العام للدائرة، رئیسا

  . البلدیة أو أحد نوابھ لمكان ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطھرئیس 

رئیس مفتشیة الضرائب المختص إقلیمیا أو حسب الحالة مسؤول مصلحة 

  .المنازعات للمركز الجواري للضرائب

عضوین أصلیین و عضوین مستخلفین عن كل بلدیة یتم تعیینھم من طرف 

من بین المكلفین بالضریبة للبلدیة الجمعیات أو االتحادات المھنیة أو یختارون 

الذین یحوزون درایة كافیة لتنفیذ األشغال المسندة للجنة، من طرف رئیس 

و تتم  المجلس الشعبي البلدي في حالة غیاب الجمعیات و االتحادات المھنیة،

و تدوم عضویتھم .شھرین من التجدید الكلي للمجالس البلدیة  ھذه العملیة خالل

المجلس، في حالة وفاة أو استقالة أو عزل نصف أعضاء  مدة دوام عضویة

 .یتم تعیین األعضاء مجددا وفقا للشروط السالفة الذكر ،اللّجنة أو أكثر

یتولى القیام بمھمة كتابة اللّجنة موظف من إدارة الضرائب لھ على األقل 

 رتبة مفتش یعین من المدیر الوالئي للضرائب للقیام أو یعین من رئیس المركز

  .الجواري للضرائب حسب االختصاص

  :و على كّل األعضاء السابق ذكرھم استیفاء الشروط التالیة

  .الجنسیة الجزائریة

  . سنة على األقل 25بلوغ سن 

  .التمتع بالحقوق المدنیة



      

 

82 

من قانون اإلجراءات الجبائیة و ما یلیھا للسر  65و یخضعون طبقا للمادة 

  .)138(من قانون العقوبات 301ة أحكام الماد و تحیلنا على المھني،

یتم اجتماع ھذه اللّجنة مرة في كل شھر و ذلك بناء على استدعاء  

رئیسھا، بعد بلوغ النصاب القانوني لعدد األعضاء و المتمثل في حضور 

و تقوم اللّجنة باستدعاء المكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلیھم  )139(األغلبیة

لسماع أقوالھم، الذین یكونون قد قدّموا طعونھم أمام اللّجنة و یتم تبلیغھم 

   .یوم من انعقاد اجتماعھا 20باالستدعاء قبل 

ضرائب انون المن ق 1الفقرة  300المادة كانت تنظمھ  لمحتوى فقآو 

موظف ) الكتابة ( ةرــئة الداـــة اللجنـــــام األمانـــمھیتولى  رةـــباشمال

حالیـــــــــــــــــــا رفع التمثیـــــل نتیجة  الضرائب لھ على األقل رتبة مراقب

التوظیف و وفرة الكوادر بفعل انتشار التعلیم العالي و أصبحت األمانة یشغلھا 

   (140) .بالوالیةب ئھ مدیر الضرانیعی مفتش على األقل موظف برتبة

1KKKK3KKKK1KKKK2KKKK א��7�8א��7�8א��7�8א��7�8א���ع�א���ع�א���ع�א���ع��W�W�W�W�0D��J�0אD��J�0אD��J�0אD��Jא������������� �� �� �� �

المقدمـــــــة  تـــظـلمـــــاتبالنظر في الرة للطعن ــــة الدائــــلجنــنـظر ت

و التي تھدف  المكلف بالضریبة،بعد اختیار اللجوء إلیھا من قبل  المكلفین من

ة ـــالضریباب ــــي أو حســـإما تصحیح خطأ ارتكب عند تقییم الوعاء الضریب

                                                           

جوان  09، صادرة في 47، ج ر عدد156-66قانون العقو�ات الصادر �موجب األمر رقم  138

1966.   
والرسم على رقم األعمال، �انت تشترP حضور ثلثي من قانون الضرائب الم�اشرة  300سا�قا المادة  139

 . األعضاء نالحi أن المشرع أضفى نوع من المرونة

التي أحالت على قانون اإلجراءات  2002من قانون المال'ة لـ 200قبل أن تلغى �موجب المادة من  140

 .  2007من قانون المال'ة لـ 23 الج�ائ'ة الذ= استحدثته ،ثم �موجب المادة
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شریطة أنھ لم یقدم طعنا بخصوص  .أو االستفادة من نص تشریعي أو تنظیمي

ي قرار اإلدارة بالرفض قوذلك بعد تل، النزاع أمام الجھات القضائیة المختصة

رط ـــوذلك بش، ھمـــلشكاوی ددر أي رـــصأو لم ی، الجزئي لتظلماتھم الكلي أو

كانت  2005 سابقا قبل(شھر أ 04م الطعون والمتمثلة في ـــتقدی أن یحترم آجال

 الكبرى المؤسسات مدیرلقرار ابتداء من تاریخ تبلیغ ) امیو 60المدة ھي 

 الجواري المركز رئیسو  الضرائب مركز رئیسو  للضرائب الوالئي والمدیر

للرد  من قانون اإلجراءات الجبائیة 1فقرة  80ادة ــــــطبقا للم بـــللضرائ

من قانون  مكرر 81و یبقى طبقا للفقرة األولى للمادة  .على شكاویھم

محل النزاع  ة الحصةمد بقییمق اص ھذه اللجنةـــاختص اإلجراءات الجبائیة

بینما  )دج2.000 .000(ري ــــار جزائــــي دینـــملیون تـبحصي أــــوالت

 2004ي ــجانفح ـــالفاتبدایة من  300 على المادة دعدیل الوارالتبعد "كان 

والرسوم  األمر بالضرائب المباشرةدج إذا تعلق 500.000اوي سأو ت لـــتق

  ).141(المماثلة على القیمة المضافة

الجبائیـــة  اإلجراءاتمن قانون  80مادة من ال 2فقرة طبقا للتختص كذلك 

 المراكز الختصاص التابعین بالضریبة المكلفین یقدمھافي الطلبات التي 

في طلبات إرجاء الدفع و ذلك بتطبیق نفس  تنظر كما للضرائب، الجواریة

من قانون اإلجراءات الجبائیة الخاصة بطلبات  74األحكام الواردة في المادة 

وق ــقـن الحـم% 20ة ـــع نسبـــع أمام اإلدارة الجبائیة بعد دفـــاء الدفــــإرج

ذكر ذلك في الشكایة التي یكون  و العقوبات محل النزاع شریطة أن یرد

  .المكلف بعثھا لإلدارة الضریبیة

                                                           

 
141

 .42ص ، ، مرجع ساب�ان 0أمز عز0ز  



      

 

84 

1KKKK3KKKK2KKKK �666667�8א�-6 66,�א��666667�8א�-6 66,�א��666667�8א�-6 66,�א��666667�8א�-6 66,�א��W�W�W�W�666!:/66��6א��6N6��666!:/66��6א��6N6��666!:/66��6א��6N6��666!:/66��6א��6N6������ �� �� �� �

التي یظھر من خاللھ طغیان  )142(البشري للجنة الوالیة وینكتنعرض فیھ ال

عدد ممثلي اإلدارة بصفة عامة على ھذه التركیبة بالرغم من وجود قاض 

كفرع نوع من المصداقیة علیھا ، إضفاءضمن أفرادھا محاولة من المشرع 

فتم من ناحیة المبلغ المالي الذي تم مراجعتھ ثم نبین طبیعة اختصاصھا ، أول

ملیوني دینار جزائري لیصبح  رفع سقف اختصاصھا بحوالي عشر مرات

 .000(إلى عشرین ملیون دینار جزائري  )دج2.000 .000(

بدایة من  300 على المادة دعدیل الوارالت قبل "بینما كان  ،)دج20.000

والرسوم المماثلة على األمر بالضرائب المباشرة إذا تعلق  2004 جانفيالفاتح 

دج  2.000 .000ياوـــست قل أوت ج ود 500.000" ةــــالقیمة المضاف

أصبحت اللجنة مختصة عندما یفوق المبلغ  )143( 2015،حالیا في ظل ق م 

تزاید وتیرة و  و ھذا راجع للتضخمملیون دج   70دج و یقل عن  ملیوني

  .كفرع ثانياالقتصاد خاصة التجارة، 
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  : تشكیلة اللّجنة الوالئیة للّطعن تضمفبموجب ھذا التعدیل أصبحت 

                                                           

م�رر من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة تنص على تش�یلة هذه الّلجنة و �'ف'ة  81 من المادة 02 الفقرة142

من قانون  301ألغت المادة  2007المعدلة �موجب قانون المال'ة لسنة  سیر عملها و اختصاصها،

 .تنص على إنشاء هذه الّلجنة الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة التي �انت

، یتضمن 2014د'سمبر سنة  30المواف�  1436ر4'ع األول عام  08مؤرخ في  10-14قانون رقم  143

 . 2014د'سمبر  31صادرة في  78،ج ر عدد   2015قانــــون المالیـــــة لسنـــة 
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  . رئیسا المختص إقلیمیا قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي

   .ممثل عن الوالي

  .عضو من المجلس الشعبي الوالئي

  .مسؤول اإلدارة الجبائیة للوالیة أو رئیس مركز الضرائب حسب الحالة

لك فیكون ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الوالیة و في حالة تعذر ذ

  .من الغرفة المختصة إقلیمیا في الوالیة

خمسة أعضاء دائمین و خمسة أعضاء إضافیین یتم تعیینھم من طرف 

الجمعیات و االتحادات المھنیة و في حالة تعذر ذلك یتم اختیارھم من بین 

أعضاء المجلس الشعبي الوالئي من طرف رئیس المجلس الشعبي الوالئي 

ن على األقل معارف كافیة لتنفیذ األشغال المسندة شریطة أن تكونوا حائزی

  .للّجنة

  .ممثل عن الغرفة الوالئیة للفالحة

موظف من إدارة الضرائب للقیام بمھمة كتابة اللّجنة، لھ رتبة مفتش یعینھ 

  .حسب األحوال المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب

 65اء ھذه اللّجنة بواجب السّر المھني حسب أحكام المادة ـــأعض یلتزم

في حالة اإلخالل بھذا الواجب یتعرضون  و )144(الجبائیة اإلجراءاتمن قانون 

للعقوبات الواردة في نفس المادة و یجب أن تتوافر فیھم نفس الشروط الواجب 

یینھم خالل توافرھا في أعضاء لجنة الدائرة للّطعن باستثناء أنھ یجب أن یتم تع

د العام للمجلس الشعبي الوالئي، و مدة عضویتھم ــن التالیین للتجدیـــالشھری

ھي نفسھا مدة عضویة المجلس الشعبي الوالئي، و تمارس مھامھا بنفس 

   .الكیفیة التي تمارسھا بھا لجنة الدائرة للطعن

                                                           

 .من قانون العقو�ات 301التي تحیلنا على المادة  144
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 بعةسالنصاب القانوني المحدد ب اجتماعھا یشترط لصحة سابقا ناك

وحالیا المشرع أضفى نوع من المرونة وھذا تماشیا مع سیاسة توحید  ،أعضاء

و التخفیف من األعباء یكتفي بأغلبیة الحضور لتفادي كل عرقلة  اإلجراءات

   .عضوا 11أعضاء من بین  07سیر أعمالھا التي قد تحدث باشتراط حضور

1KKKK3KKKK2KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��W�W�W�W���0D��J���0אD��J���0אD��J���0אD��Jא� �� �� �� �

من  مكرر 81 المادة من 02 الفقرة ل محتوى نصالخ نمنستخلص 

ب ئمن قانون الضرا 2- 301المادة قانون اإلجراءات الجبائیة التي ألغت 

نظر في لافي ل ثنة یتمجفإن اختصاص ھذه الل المماثلة،سوم الر رةشالمبا

منھا  ةبیكل ضر صةجاوز حتتب ئبضراقة علتن المیالمكلف ات الطعونبطل

إلى عشرین ملیون دینار  )دج2000 .000(ملیوني دینار جزائري  بحتصأ

 على المادة دعدیل الوارالتقبل "بینما كان  ،)دج20,000 .000(.جزائري 

األمر بالضرائب المباشرة إذا تعلق  2004جانفي بدایة من الفاتح  300

 قل أوت ج ود000.500" ةــــوالرسوم المماثلة على القیمة المضاف

 صرارا بخصوق تد أصدرق ةكون اإلدارتي تال دج و 2.000 .000ياوـــست

ن ـــون الطعــكیوأن وذلك أكان الرد ھو الرفض الكلي أو الجزئي ، النزاع ھذا

من طرف مدیر المؤسسات ھ لقرار یخ تلقیارتمن  )145(شھرأ 04 لالــــفي خ

الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس 

بعد التعدیالت المتعاقبة على ق إ ج بموجب قوانین .المركز الجواري للضرائب

أصبحت اللجنة مختصة عندما )146(  2015المالیة الالحقة ،حالیا في ظل ق م 

                                                           

 . یوما 60 أو سا�قا �ان خالل شهر0ن 145

 .ع ساب�جمر ،2015، یتضمن قانــــون المالیـــــة لسنـــة  10-14قانون رقم  146
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ملیون دج و كذا بالممولین التابعین  70یفوق المبلغ ملیوني دج و یقل عن 

  .لمركز الضرائب

 الختصاص التابعین بالضریبة المكلفین من المقدمة الطلباتب كذلك تختص

 اللّجنة ھذه أمام الطلبات تقدم و الدّفع، إرجاء طلبات كذا و الضرائب مراكز

 الّرفض قرار تبلیغ یوم من شھرین خالل كان سابقا أشھر 04 أجل في

 أجل من الجبائیة لإلدارة الممنوحة القانونیة المھلة انتھاء یوم من أو الصریح

  .الشكایة في الفصل
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بالنظر في و تختص  ةــــة بالمالیــــدى الوزارة المكلفــــتنشأ ھذه اللّجنة ل
 لمدیریة التابعین المكلفین بالضریبةموضوع الطعون المقدمة من قبل 

للوھلـــــة األولى یخرج ملف  اــــغیرھ دون طـــفق الكبرى المؤسسات
المحامى من اختصاصھا لكنھ یمكن أن یكون ضمن نطاق مھامھا عندما تنشأ 
شركات محاماة كبرى أو عندما یكون رقم أعمال كبیر لشركة مدنیة للمحاماة 

ثم نبین طبیعة ، نعرض فیھ الھیكلة البشریة للجنة كفرع أول،أو حتى مكتب 
  .اختصاصھا كفرع ثاني

1KKKK3KKKK3KKKK1KKKK א�ولא�ولא�ولא�ولא���ع�א���ع�א���ع�א���ع��W�W�W�W��N ���!�fא���� G2~א��N ���!�fא���� G2~א��N ���!�fא���� G2~א��N ���!�fא���� G2~א� �� �� �� �
  

 )147(من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 302كانت المادة 

ة الوطنیة و ــتنص على إنشاء لجنة مركزیة للّطعن و كانت تدعى سابقا اللجن

                                                           

مؤرخ في  101- 76مر الصادر �األ من قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة 302لمادة ا 147

 .1976لسنة  102ج ر عدد  ، 1976د'سمبر  09
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و ذلك بتحویل  3مكرر فقرة  81ادة ضمنیا بموجب المادة ـــلكن ألغیت ھذه الم

و تنشأ ھذه اللّجنة .ة ـــاألخیرة، مع إدخال تعدیالت طفیف ا إلى ھذهـــمحتواھ

  :و ھي تتكون من .لدى الوزارة المكلفة بالمالیة

  .الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا رئیسا

  .ممثل عن وزارة العدل برتبة مدیر على األقل

  .ممثل عن وزارة التجارة برتبة مدیر على األقل

  .للمیزانیة أو ممثلھ برتبة مدیر على األقلالمدیر العام 

  .المدیر المركزي للخزینة أو ممثل عنھ برتبة مدیر على األقل

ة و إذا تعذر األمر ممثل ـــــة المعنیـــة للوالیــــممثل عن الغرفة التجاری
  .عن الغرفة الوطنیة للتجارة

  .ممثل عن االتحاد المھني المعني
للوالیة المعنیة أو ممثل عن الغرفة الوطنیة ممثل عن الغرفة الفالحیة 

  .األمر للفالحة إن تعذر

  .ممثل معین من مدیر المؤسسات الكبرى
نائب المدیر المكلف بلجان الّطعن لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ 

  .مقررا

كتابة اللّجنة معھودة إلى مصالح المدیریة العامة للضرائب و یعین 

  .ام للضرائبأعضاؤھا من المدیر الع

رة واحدة ـــا مـــاجتماعاتھا بناءا على استدعاء رئیسھ و تعقد ھذه اللّجنة

في الشھر على األقل و ذلك بعد تبلیغ جدول أعمالھا إلى جمیع األعضاء قبل 

أیام من تاریخ االجتماع، و ال یصح اجتماع ھذه اللّجنة إالّ بحضور أغلبیة  10
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أما حالیا النصاب  أعضاء أربعةحضور  سابقا كان المشرع یشترط ،األعضاء

المطلوب ھو أغلبیة األعضاء ھذا نظرا ألھمیة المبالغ و الحقوق والغرامات 

  .التوازنات المالیة للدولة دالتي تكون محل طعن و التأثیر الكبیر الذي قد یھد

وا طعونھم أمام اللّجنة ــة الذین قدمـــن بالضریبــاء المكلفیــــو یتم استدع

یوم من تاریخ  20و یبلغون بذلك قبل ،ھم ــاع أقوالـــممثلیھم لسم أو

ب أو مدیر ــي للضرائـــر الوالئـــوال المدیــو للجنة كذلك سماع أق .اعــاالجتم

ات ـــالمعلوم  ى ــول علــالحص  لـــن أجــو ذلك م،رى ــــسات الكبــــالمؤس

 .في النزاع و التوضیحات الالزمة التي تساعدھا على الفصل

1KKKK3KKKK3KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א�WWWW�����0D��J�0אD��J�0אD��J�0אD��Jא����� �� �� �� �
     

بالنظر في موضوع الطعون المقدمة  ة للّطعنـــالجنة المركزی تتخصص

 دون فقط الكبرى المؤسسات لمدیریة التابعین بالضریبةالمكلفین من قبل 

و التي كانت محل قرار رفض كلي أو جزئي صادر عن مدیر  ،غیرھا

الجبائیة  اإلجراءاتأما بعد تعدیل قانون .المؤسسات الكبرى مھما بلغت قیمتھا

أصبحت تختص بنظر  )148( 2015 بموجب صدور قانون المالیة لسنة 

طبقا  ملیون دج فما فوق و مھما كان المكلف 70قیمتھا  فوق الطعون التي ت

  .)149(مكرر من ق إ ج  81من المادة  3للفقرة 

النظر في النزاعات التي سبق لإلدارة أن أصدرت بشأنھا قرار بالّرفض 

مالیین دینار  10یفوق فیھا مبلغ الحقوق و الغرامات  و التي الكلّى أو الجزئي

                                                           

، 2014د'سمبر سنة  30المواف�  1436ر4'ع األول عام  08مؤرخ في  10- 14قانون رقم  148

 . 2014د'سمبر  31صادرة في  78،ج ر عدد   2015یتضمن قانــــون المالیـــــة لسنـــة 

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 2-81أنظر المادة  149
 



      

 

90 

،عدلت ھذه القیمة عدة مرات تبعا لتغیر قوانین المالیة التي تعدل ق إ جزائري

  .ملیون دج فما فوق 70،  2015بموجب قانون المالیة لسنة ج و آخرھا كان  

من قانون اإلجراءات  80في طلبات إرجاء الدفع حسب المادة نظر كما ت

من نفس القانون و الخاص بتقدیم  74الجبائیة وفقا لإلجراء الوارد في المادة 

  .ھذا الّطلب أمام اإلدارة الجبائیة

أن عرضنا تشكیلة وعمل ھذه اللجان الثالث وتفادیا للتكرار نبین بعد  

  .أرائھاغ تبلیطبیعة و كیفیة 

و یمكن أن یكون قرار اللّجنة صریحا أو ضمنیا، فبصدور القرار صریحا 

أشھر یبدأ حسابھا من یوم  4بالقبول أو بالرفض یجب أن یكون ذلك في أجل 

تت مھلة األربعة أشھر دون صدور قرار تقدیم الطعن إلى رئیس اللّجنة و إذا فا

اللّجنة یكون ذلك بمثابة الّرفض الضمني للّطعن و في ھذه الحالة یجوز للمكلف 

أشھر من تاریخ انقضاء  4رفع طعنھ القضائي أمام المحكمة اإلداریة في أجل 

  .)150(مھلة األربعة أشھر الممنوحة للجنة من أجل الفصل في الّطعن

مدیر ،علّلة و مسببة و ذلك تحت طائلة تعلیقھا من قبل تصدر آراء اللّجان م

المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس المركز الجواري 

غ التخفیضات ـــد مبالــو تتضمن تحدی .بــیس مركز الضرائــللضرائب أو رئ

و اإلعفاءات التي استفاد منھا الشاكي في حالة قبول طلبھ و عدم المصادقة 

  .ى تقریر اإلدارةعل

                                                           

 
150

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 2-81أنظر المادة  
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 من ق إ ج، 81من المادة  3طبقا للفقرة  يــــر إلزامـــإن تسبیب اآلراء أم

ي ـــو ذلك تحت طائلة تعلیقھا من قبل مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئ

یس المركز الجواري للضرائب أو رئیس مركز الضرائب ــب أو رئــللضرائ

ع طعن ضد رأي ــرف مــو من ثم یت زاع،ــبالنبعد تبلیغھ إلى الشاكي المعني 

  .اللّجنة إلى القضاء خالل شھر من تاریخ صدوره

  .كما تصدر اآلراء موقعة و مصادق علیھا من قبل رئیس اللّجنة و الكاتب

یتم تبلیغ رأي اللّجان إلى المكلف بالضریبة و إلى اإلدارة الجبائیة حسب 

 : اإلجراءات التالیة

�	K �s�1�2 ���2"א�����Wא� {�Nن���uא$دא"@�א �

  :یتم ذلك كما یلي 

أیام ) 10(في مھلة عشرة  رأیھاغ یبلھو الذي یتولى ت كاتب لجنة الدائرة

من تاریخ اختتام أشغال اللّجنة إلى المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس المركز 

  .الجواري للضرائب حسب األحوال

رأي اللّجنة الوالئیة فیبلغ بنفس اإلجراءات السابقة المتبعة بالنسبة أما 

حسب األحوال إلى المدیر الوالئي للضرائب  غــأي یقتصر التبلیللجنة الدّائرة 

ألنھ  رئیس المركز الجواري للضرائبو یستثنى ، مركز الضرائب أو رئیس

الضرائب ال یوجد  حسب الھیكلة الجدیدة المتبعة بصفة تدریجیة من قبل إدارة

  .على مستوى الوالیة بل یستخلف المفتشیات

بالنسبة لرأي اللّجنة المركزیة فیبلغ الرأي من طرف الكاتب حسب 

ي للضرائب المختص أو مدیر المؤسسات الكبرى ـــاألحوال إلى المدیر الوالئ
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ن ،طبقا للفقرة األخیرة میوم من تاریخ اختتام أشغال اللجنة 20و ذلك في مھلة 

  .مكرر من ق إ ج 81المادة 

�;K ���!�+��P�4 Gא���uن��N} א��s�1 ���2"אF�b�fא�E�� �
  

اثر انتھاء اجتماع اللّجنة یبلغھ الرئیس في حالة صدور رأي یتضمن 

  .التخفیض أو اإلعفاء من الضریبة

شھر من صدوره یتم تبلیغھ إلى المكلف بالضریبة في جمیع خالل 
من طرف مدیر المؤسسات الكبرى، المدیر و ذلك حسب الحالة ، الحاالت

الوالئي للضرائب، رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري 
  .للضرائب

 اآلراء الصادرة عن لجان الطعن اإلداریةغ یلكیفیة تبلتطرقنا أن فبعد  

  ل عن القوة اإللزامیة لھا؟ءانتس

بقا كما یمكن لھ الصفة اإللزامیة عندما یكون مطاكون تن الرأي یمكن أن إ

ام سكوت قانون اإلجراءات الجبائیة ــــو أم .ا غیر ملزمــــأن یكون استشاری

ة ــبخصوص إلزامی )151(2007بعد التعدیل الذي جاء بھ قانون المالیة لسنة 

ان نحاول استنتاج ذلك من خالل موقف الفقھ ـــادرة عن ھذه اللّجــــاآلراء الص

  .بعده و استقراء المواد قبل التعدیل و

ار ــــو إذا اخت .انـــوء إلى ھذه اللّجــــإن المكلف بالضریبة حر في اللّج

ھذا الطریق فإن الرأي الصادر بشأن طعنھ اختلف الفقھاء حول طبیعتھ 

فھناك من اعتبره رأي استشاري لیس لھ طابع القرار اإللزامي و إنما  ،القانونیة
                                                           

، ج ر عدد 2007، یتضمن قانون المال'ة لسنة 2006د'سمبر  26مؤرخ في  24- 06قانون رقم  151

 . 2006د'سمبر  27، صادرة في85
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ح یذھب إلى أن الرأي الصادر عن ـــرأي الراجـــو لكن ال، )152(ھي مجرد آراء

لجان الّطعن اإلداریة على مستوى الدائرة و الوالیة و المركزي فیما یخص 

الضرائب المباشرة ھو رأي إلزامي لإلدارة الجبائیة ألن المدیر الوالئي 

كما أن اآلراء الصادرة عن اللّجان  .للضرائب یصدر قراره مطابقا لرأي اللّجنة

الحالة العكسیة یتم تأجیل تنفیذ رأي اللّجان على مستوى و في  ،تكون معللة

و ذلك  .الوالیة أو الدائرة إذا كان یخالف صراحة حكما من التشریع الجبائي

بعد إبالغ المكلف بالضریبة المعني باألمر، و منھ نستنتج أنھ ال یمكن للمدیر 

  . نونالوالئي أن یرفض تنفیذ رأي اللّجان إالّ في حالة مخالفتھا للقا

و لكن وردت  2007و ھذه األحكام ألغیت بعد صدور قانون المالیة لسنة 

ان ـــرأي اللّجــــت الطابع اإللزامي لــــي تثبـــأحكام أخرى مماثلة تقریبا و الت

من قانون اإلجراءات الجبائیة المعدلة بموجب القانون  1-81المادة و ذلك في 

أنھ في حالة صدور ) 04(األخیرة، فھي تنص في فقرتھا )153(24- 06رقم 

قرار ھذه اللّجنة غیر مؤسس، فإن المدیر الوالئي للضرائب و مدیر المؤسسات 

الكبرى و رئیس مركز الضرائب و رئیس المركز الجواري للضرائب یعلق 

و بعدھا یتم رفع . تنفیذ ھذا الرأي بعد تبلیغھ إلى المكلف المعني بالضریبة

لمحكمة اإلداریة في خالل الشھر الموالي لصدوره، طعن ضد رأي اللّجنة إلى ا

من ھنا نستنتج أنھ ال یمكن لإلدارة الجبائیة االمتناع عن تنفیذ الرأي الوارد 

إلیھا من لجان الّطعن اإلداریة إالّ في حالة وحیدة و ھي الحالة التي ذكرناھا 

لإلدارة  سالفا، مما یجعل آراء ھذه اللّجان تتسم بالطابع اإللزامي بالنسبة

ان ــذه اللّجـرأي الصادر عن ھـــف فإن لم یقتنع بالــة أما بالنسبة للمكلـــالجبائی

  .لھ اللّجوء إلى القضاء

                                                           

 
152

 .74حسین فر0جة في المرجع الساب� ص. دانظر في ذلك ما ذهب إل'ه  

 . مرجع ساب�، 2007، یتضمن قانون المال'ة لسنة  24- 06قانون رقم  153
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 اآلراء استئنافنة الوالئیة بالنظر في جكان لل 2005 فاتح جانفي لقب

 رت قرارات بخصوصصدرة عن لجان الدوائر والتي تكون اإلدارة أدالصا

: المادة(النزاع سواء أكان ذلك بالرفض الكلي أو الجزئي لطلبات المكلفین 

، وكما كان )األعمال رقم على سمروال المباشرة الضرائب قانونمن  301

 قبلمحل رفض من  كانتي تاآلراء ال استئنافاتنظر في تأن  ةیزالمرك ةللجن

 . بھ فرضى المكلیا لم یأنھا رأشتي صدر بلوا یةالطعن بالوال ةلجن

 نالطع ناجل نع ةلآلراء الصادر(یة ئأمام الجنة الوال استئنافوكذا  

  )األعمال رقم على سمروال المباشرة الضرائب قانون نم 302. ةمادال، ةرئللدا

 ةرئالدا لجانعن  الصادرة القرارات أصبحت 2005 جانفي فاتحبعد  اأم

 بناءة اإلداریة بالمجس القضائي وھذا الغرفأمام  ةفع مباشرترالوالیة  ولجأن

ون رقم ـــن القانـم 14 ادةــــالمبموجب  301 المادةالتعدیل الوارد على  على

 2005 المالیة لسنة قانون المتضمن ،2004دیسمبر  29مؤرخ في  21- 04
)154(.  

 اختصار محاولة منھ یشبھ ما في ألغى قد الجزائري المشرع أن نالحظ 

 اللجان ھذه إنشاء تاریخ من و سابقا، یعتمده كان الذي المبدأ عن بالتخلي الوقت

 الدائرة لجنة أراء استئناف في والمتمثل )155( 1969 لسنة المالیة قانون بموجب

 التي الطعن لجنة امـــأم ةـــــالوالئی ةـــاللجن أراء و) 1990 قبل البلدیة(

                                                           

، 2005ة ـــــة لسنـــــون المالیــــن قانـــــ، المتضم2004بر ـد'سم 29 ؤرخ في ــــــم 21-04القانون رقم  154

 .2004د'سمبر  30  في ، صادرة   85عدد  ج ر 

  لسنة   المال'ة  قانون   المتضمن  و 1968د'سمبر  30المؤرخ في  654-68األمر رقم   155

 .1968،ج ر عدد لسنة 1969
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 اســـأس على اللّجان ھذه بین یوزع االختصاص أصبح و .سلمیا تعلوھا

 الغالب ھو التدرجي الطابع كان بعدما الجدید القانون في المالي المعیار

 لجنة قبل من رفض محل تكون التي الطعون أي اللّجان ھذه الختصاص

 رفض محل ونــتك التي الطعون و ةــــالوالئی ةــــاللّجن أمام تستأنف الدائرة

 الطعن رفض بعد و، للّطعن المركزیة اللّجنة لدى تستأنف الوالئیة اللّجنة من

 المحددة اآلجال في القضائي الطعن إلى اللّجوء مباشرة یتم اللّجان ھذه قبل من

  .قانونا

بعد رفض الطعن من قبل ھذه  یتم مباشرة اللّجوء إلى الطعن القضائي

االستئناف لدى اللجنة األعلى لكون المشرع تخلى كما  دون اشتراطاللّجان 

و أصبح یعتمد على المعیار المالي في .سبق ذكره على مبدأ التدرج السلمي

مؤرخ  21-04من القانون رقم  14للمادة  طبقا تحدید اختصاص ھاتھ اللجان،

: للمادة المعدلة2005المالیة لسنة  قانون المتضمن ،2004دیسمبر  29في 

في اآلجال ، األعمال رقم على سمروال المباشرة الضرائب قانون من 301

و ھذا ما سنتطرق لھ من خالل الفصل الثاني الذي خصصناه  المحددة قانونا

  .للمرحلة القضائیة للمنازعة الجبائیة

نستخلص من خالل ھذا الفصل، أن المنازعة في الضرائب المباشرة  و

 بمناسبة خاصة تثور قد .المحاماةكضریبة الدخل اإلجمالي للمھن الحرة ك

 شكایة شكل في المسبق للتظلم إجباریا یلجأ أن للممول یمكن الذي الوعاء تحدید

 بمدیریة منھا تعلق ما إال، مستویاتھا اختالف على الضرائب إلدارة تقدم

  .الكبرى الھیاكــــل و بالشركات تھتم لكونھا الكبرى المؤسسات

 تصفیتھا كون المرحلة ھذه عند فـتتوق اتـــالمنازع أغلب أن نالحظ

 .التحصیل في الشروع قبل األخطاء دراكــاست نــــیمك ــــــھألن ةـــسھل تكون
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 یلجأ ال األحیان من الكثیر في التي اللجان مرحلة إلى لـیص اــــــمنھ جزء إال

للقضاء  اللجؤیؤدي بالممول  مما .الوقت في االختصار في للرغبة نظرا لھا

 .الذي سنتطرق لھ في الفصل الثاني
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ة بمختلف ـة الجبائیـــللمنازع ةـــاإلداریة ـا المرحلـــــبعد أن درسن

 الجبائیة اإلدارةي حالة عدم توصل لحل مرضي للطرفین سواء و ف، مراحلھا

، للقضاء بدرجتیھ تعزیزا لحقوق الدفاع ءاللجویضمن المشرع حق ، أو المكلف

و ھذا في  أولىھذا كدرجة  اإلداریةة ـــرض النزاع على المحكمــــن عـــفیمك

المتبعة قبل رفع الدعوى  لإلجراءاتنتطرق في مطلب أول . األولالمبحث 

 أثناءالمتبعة  لإلجراءاتو المطلب الثاني منھ نخصصھ  .اإلداریةالمحكمة  أمام

و في حالة عدم الرضا یمكن طرح المسألة على مجلس الدولة كدرجة  .الدعوى

 األولاني و فیھ نخصص المطلب كمبحث ث اإلداریةتقاضي ثانیة للمنازعة 

مجلس الدولة وفي المطلب الثاني نعرض  أمامزاع ــــرض النـــد لعــــیللمواع

  .اــــــوى على اختالفھـــالدع أثناءالمتبعة  اإلجراءاتفیھ 

2KKKK1KKKK ()א�ولא�ولא�ولא�ول����א��()א��()א��()א��WWWW������א$دא"!�א$دא"!�א$دא"!�א$دא"!�����א�b�aא�b�aא�b�aא�����b�a	��م	��م	��م	��م����F�ض�א���אع�א�����F�ض�א���אع�א�����F�ض�א���אع�א�����F�ض�א���אع�א �� �� �� �

 الذي تبناه خالل إصالح انتقل المشرع الجزائري من نظام القضاء الموحد

 1966 و ما نجم عنھ من اعتماد قانون اإلجراءات المدنیة في .)156(1965
و أصبح یتبنى نظام ازدواجیة القضاء بعد تعدیل . و ما تبعھ من تعدیالت )157(

 )159(1998و توج بصدور القانون العضوي في  )158(1996الدستور في 

                                                           

 .1966بإصداره لقانوني اإلجراءات المدن'ة و �ذا الجزائ'ة و قانون العقو�ات في  156

ى ، ـــة الملغــراءات المدنیـــون اإلجــ، یتضمن قان1966وان ـــــــج 08ؤرخ فيــم 154-66م ـــــــــر رقـــــأم 157

 .1966جوان  09، صادرة في 47ج ر عدد

، یتعل� بإصدار نص تعدیل الدستور 1996د'سمبر  07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  158
، المعدل 1996د'سمبر  08، صادرة في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28المصادق عل'ه في استفتاء 
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و أفرد لھا مجلس . القضاء العاديالذي استحدث المحاكم اإلداریة مستقلة عن 

لقد نص الدستور على . الدولة كجھة استئناف أحیانا و كجھة نقض تارة أخرى

و استمر العمل بنظام الغرفة  .)160(دوره كجھة قضائیة علیا و ھیئة استشاریة

میم تنصیب المحاكم اإلداریة إلى غایة تعاإلداریة الموروثة عن النظام السابق 

  .2013ة عام نھای

أن طبیعة النظام القضائي كان فیھا لبس ،و  )161(معاشو عمار .و یرى د

و قد  01-98قد زال باعتماد مجلس الدولة بمقتضى القانون العضوي رقم 

فھناك من اعتبر النظام القضائي كموقف .أقفل بذلك الجدل القائم بین الفقھاء

اعتبره موحدا والبعض اآلخر عده بینما ھناك من .وسط نظام ذو طبیعة خاصة

تنظیم الجھة القضائیة الفاصلة في المنازعات "و ھذا بالرجوع إلى .مزدوجا

 استرجاعاألولى من . بأربعة مراحلمعاشو عمار أنھا مرت . یرى د.اإلداریة

  .العمل بالتنظیم الفرنسي في الجزائر استمر،1966السیادة إلى غایة 

و ظھور تنظیم  1966مدنیة سنة اإلجراءات الثانیة بصدور قانون و ال

  ).162(غرفة على مستوى المجالس القضائیة و غرفة بالمحكمة العلیا: ثنائي

                                                                                                                                                                                     

. نوفمبر 16، صادرة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08والمتمم �القانون رقم 

2008 . 

، یتعل� �اختصاصات مجلس الدولة و 1998 ما= 30مؤرخ في 01-98قانون عضو= رقم  159

 .1998جوان  01صادرة في  37ر عدد تنظ'مه وعمله، ج 

160 M.Mentri, Le système de dualité de juridiction: Une nécessité pour consolider 

l’Etat de droit, In revue de l’ENA * IDARA*n°1, Algérie, 1997, p.73  

 . 54- 53 ص ،تش�یل و اختصاصات مجلس الدولة،مرجع ساب�،صمعاشو عمار  .د 161

 47المتضمن قانون اإلجراءات المدن'ة، ج ر عدد 08/08/1966المؤرخ في  154-66أمر رقم  162

 .09/06/1966صادرة في 
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لقانون اإلجراءات المدنیة،إذ عرف  1990أما الثالثة كانت بعد تعدیل 

لھ غرفة تنظر في اختصاصات التنظیم القضائي اإلداري تغییرا،فأصبح 

ت اإلداریة،و غرفة على مستوى خمس مجالس فقط المجالس البلدیة و الھیئا

و غرفة على مستوى . تنظر في نزاعات الوالة عند إصدارھم لقرارات

المحكمة العلیا تنظر في القرارات الصادرة من الھیئات المركزیة و الطعون 

  ).163(باالستئناف لقرارات الجھات القضائیة الدنیة

- 98صدور القانون العضوي أما المرحلة الرابعة و ھي الراھنة بدأت ب

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ 01

 راءاتـاإلجمن قانون  800وفقا للمادة ة اإلداریة مــــحـكمــــالختص ت

من قانون اإلجراءات  07ا المادة ـــي تقابلھـــالت دـالجدی ةـاإلداریة و ـالمدنی

بینما  التي تأخذ بالمعیار العضوي في تحدید اختصاص القضاء اإلداري المدنیة

میز بین نوع الضرائب في تحدیده إلختصاص القضاء  الفرنسي  المشرع

علق أما یت.اإلداري و الذي یخولھ نظر منازعات الضرائب المباشرة فقط 

ادي صاحب ــــاء العـــفیجعل القضبمنازعات الضرائب غیر المباشرة 

 ،82 و المواد ق إ م  من 277، 168، و المواد )164(ة في نظرھا ــــالوالی

،ھذه القوانین الجبائیة ھي جزء ال یتجزء من من قانون اإلجراءات الجبائیة 90

ینظم العالقة بین الدولة و الفرد،بصفتھا "ألخیرھذا ا ،القانون اإلداري العام

                                                           

المتضمن  154- 66المعدل و المتمم لألمر رقم  18/08/1990المؤرخ في  23-90أمر رقم  163

 .22/08/1990،صادرة في 36قانون اإلجراءات المدن'ة،ج ر رقم

164  .Charles DEBBASCH, Jean-Claude RICCI , Contentieux administratif,op.cit,p 305 

Pour plus de détail voir aussi,Louis Trotabas, Jean - Marie Cotteret, Droit fiscal, op.cit,p 
246. 
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عالقة الدائن  (عالقة موضوعیة و لیس عالقة شخصیة أي

،یجعلھ خاضعا لرقابة القاضي اإلداري و ھذا ما أكدتھ مختلف )165)(بالمدین

و الموضوعیة  )قانون اإلجراءات الجبائیة(القوانین الجبائیة اإلجرائیة منھا 

و قد كرست الغرفة اإلداریة  .)و الرسوم المماثلة باشرةمال رائبضال انونق(

بالغرف اإلداریة للمجالس القضائیة لنظر یا إختصاص القاضي للمحكمة العل

التسمیة ( نائب مدیر الضرائبعن  القرارات الصادرةبعلقة تمالنزاعات ال

ففي قرارھا  )السابقة لممثل المدیریة العامة للضرائب على مستوى الوالیة

من المقرر قانونا أن القرارات الصادرة عن "...،29/12/1991الصادر في 

لوالیة فیما یخص الشكایات النزاعیة و التي لم ترضي نائب مدیر الضرائب ل

قل الحصة الضریبیة یین،و كذلك تلك القرارات المتخذة فورا فیما یخص نالمعن

الغرفة اإلداریة من ق ض م یمكن الطعن فیھا أمام  404طبقا ألحكام المادة 

 المتضمن )اإلشعار(إبتداء من یوم استالم الرأيخالل أجل شھرین  للمجلس

تبلیغ القرار، و من ثم فإن قضاة المجلس الذین أصدروا القرار المطعون فیھ 

من  القاضي بعدم اإلختصاص من طلب اإلعفاء الكلي من الغرامة المفروضة

  .مصلحة الضرائب أخطأوا في تطبیق القانون

و لما كان من الثابت في قضیة الحال، أن المادة المذكورة أعاله حددت 

ائیة و ھي الغرفة اإلداریة لدى المجلس القضائي للنظر صراحة الجھة القض

عن نائب مدیر الضرائب،فإذن  في النزاعات المتعلقة بالقرارات الصادرة

  .للمجلس القضائي اإلختصاص یعود

                                                           

165    Slim  KAMMOUN   , La nature juridique du contentieux fiscal, Sfax, 
séminaire du 3 et 4 janvier 2002, Association Tunisienne de Droit Fiscal. 
http://www.profiscal.com,p13../ 
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فإن قضاة المجلس بقضائھم بعدم اإلحتصاص لم یطبقوا القانون تطبیقا 

ھذا عن ).166..." (فیھ المطعونو متى كان كذلك استوجب إلغاء القرار سلیما، 

المشرع الجزائري الذي قبل حتى من اعتماد نظام ازدواجیة القضاء فصل 

بإختصاص الغرف اإلداریة، فھناك من األنظمة العریقة و التي أصال تنظیمھا 

الدول العربیة مصر التي لھا مجلس دولة  بین نجد من.القضائي مزدوج 

و إصدارھا القانون الثالث ،ء العادي وقضاء إداري مستقل تنظیما عن القضا

الذي أقر باختصاصھ بالفصل ضد  1955لسنة  165لمجلس الدولة رقم 

القرارات النھائیة الصادرة عن الجھات اإلداریة في منازعات الضرائب، إال 

و ھذا راجع لعدم جاھزیة القانون المنظم لھا و ھو ما  أنھ لم یدخل حیز التنفیذ

و ال یزال الوضع 1951لسنة  55من القانون رقم  73نصت علیھ المادة 

لمصري تحت رقم لمجلس الدولة ابالرغم من صدور في قانون جدید  ،قائما

و ھذا لم یمنع القضاء اإلداري من الفصل في . )167( 1972لسنة  47

  .النزاعات الجبائیة ما لم یوجد نص خاص یخول ذلك للقضاء العادي

نوع الضرائب و الجھة المختصة  أما المشرع الفرنسي فقد فرق بین

فالضرائب غیر المباشرة من إختصاص القضاء العادي، أما الضرائب .بھا

  .)168(المباشرة فھي للقضاء اإلداري الوالیة في الفصل فیھا

یظھر جلیا أن النزاع الجبائي یخضع للقضاء الكامل من خالل تمتع 

كتفي بإلغاء القرار القاضي اإلداري بسلطات واسعة عند فحصھ للملف،إذ ال ی

                                                           

 ،02 العدد القضائ'ة، المجلة 28/12/1991 في مؤرخ 88444 رقم العل'ا المح�مة قرار 166

 .151ــ148 ص ص ،1993لسنة

 المعارف، منشأة اإللغاء، دعو_  اإلدار=، القضاء وال'ة اإلدار=، القضاء ش'حا، العز0ز عبد إبراه'م 167

 .157،ص  2006 مصر اإلس�ندر0ة،

168 Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, op.cit,p 905. 
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اإلداري المعیب ،بل یذھب أبعد من ذلك بتعدیلھ لتقدیرات اإلدارة الجبائیة 

فلھ  الصادرة على شكل قرار إداري تفرض بموجبھ ضرائبا على الممول

ھذا في فرنسا و نفس )169(تخفیضھا و بیان مقدار اإللتزام الذي یجب دفعھ

  .الشیئ في الجزائر

  
التي تنبثق عن انتماء الدعوى الضریبیة للقضاء الكامل ة ــــالخاصیة الثانی

ھو استبعاد القرارات المركبة و المتعلقة بالعملیة الضریبیة ، من النزاع 

اء بدعوى ــــل اإللغــ،إذ تقب)170(الضریبي بإعتبارھا قرارات إداریة منفصلة

لتي ، فمثال  القرارات الوزاریة اة األصلیة الجبائی دعوى ة عن الـــمستقل

یختص بھا مجلــس  اـــتتضمن تحدید ضریبة معینة و طرق تحصیلھ

و بالتالي تكون إجراءات الطعن فیھا مختلفة تماما عن إجراءات .الدولــــة

  .بشأن النزاع الضریبي الطعن المتبعة

في انتماء  )171(الدائرموقفھ من الجدل الفقھي حسم المشرع الجزائري 

في ظل نظام سواء  أي اإلداري حصریا الدعوى الجبائیة للقضاء الكامل

ة ـــبدایة ــــم اإلاریــــاكــام المحـــالغرف اإلدریة أو حتى ظل استحداث نظ

ار ـــاري تنصیبھا بصفة تدریجیة ، و في انتظـــالج 1998 يلاحام الـــــالع

ة في ــي المختصـھ ة على مستوى المجالس القضائیة ـــرف اإلداریـــالغ كذل

                                                           

169 Emmanuel Langavant  Marie-Christine Rouault, Le contentieux administratif, 
MASSON. Paris 1987,p.270. 

 القرارات بین التمییز ف�رة تطب'قات من تطبی� لإلنفصال القابلة أو المنفصلة القرارات نظر0ة تعد 170

 عمار، عوابد=:  راجع التفصل من للمز0د المختلطة، أو ةالمر�� اإلدار0ة القرارات و ال�س'طة اإلدار0ة

 دیوان اإلدار0ة، الدعو_  نظر0ة الجزائر=، القضائي النظام في اإلدار0ة للمنازعات العامة النظر0ة

 .449 -436 ص ،ص.1998 الجزائر الجامع'ة، المطبوعات

171  Slim  KAMMOUN,op.cit.p 19 : راجع للمزید حول الجدل الفقھي   .   ,  
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ن ضد القرارات الصادرة ــــواء من المكلفیــة ســـــون المقدمــر في الطعــالنظ

ة من ھذه األخیرة ضد قرارات لجان الطعن ـــــة أو المقدمــــمن اإلدارة الجبائی

  .اإلداریة أو بصفة تلقائیة

و یتم رفع الدعوى و التحقیق فیھا و صدور القرار بشأنھا وفقا  

و وفقا  لإلجراءات و القواعد الخاصة الواردة في قانون اإلجراءات الجبائیة

قانون اإلجراءات سابقا و حالیا وفقا ل الواردة في قانون اإلجراءات المدنیةلتلك 

بعة أمام المحكمة و ھي ال تختلف عن تلك المت.الجدید اإلداریةو  المدنیة

التي یتمتع  التحقیقیة أوة من حیث اعتبارھا من اإلجراءات الفاحصة ـــاإلداری

ي للدعوى و أیضا الكتابة و الطبیعیة الحضوریة ـــدور توجیھـــي بـــبھا القاض

  .)172(لجلساتھا مع بروز دور المستشار المقرر والنیابة العامة ة لنیالعو 

ة قبل رفع ــراءات المتبعـــإلجل أول بــمطل رض لذلك فيـو سنتع

   .المطلب الثاني اإلجراءات المتبعة أثناء الدعوىو في  الدعوى

2KKKK1KKKK1KKKK , -א�ولא�ولא�ولא�ول����א�- ,א�- ,א�- ,א��W�W�W�W
�א$دא"!�א$دא"!�א$دא"!�א$دא"!�����א��h/Fא��h/Fא��h/Fא����������oL�oL�oL�oL�����h/Fא����5א����5א����5א��������5א$]�אsא
א$]�אsא
א$]�אsא
א$]�אsא �� �� �� �

في المرحلة القضائیة للمنازعات الجبائیة ھي رفع الدعوى  إجراءإن أّول  

ل التي ـــــمراحوى و الـــفع ھذه الدعأمام المحكمة اإلداریة و تختلف شروط ر

ة أو ـــف بالضریبــــحسب ما إذا كانت قد رفعت من قبل المكلا ــــتمر علیھ

 و حسب مضمونھا أي دعوى موضوع أو دعوى استعجال، اإلدارة الضریبیة

  :و ھذا ما سنبینھ كما یلي

                                                           

 الجزء الثاني، ،)أمامها اإلجراءاتالهیئات و ( الم�ادp العامة للمنازعات اإلدار0ة ،شیهوب مسعود  172

  .251- 243 ص مرجع ساب� ص
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2KKKK1KKKK1KKKK1KKKK ل����א���عא���عא���عא���عeلא�وeلא�وeلא�وeא�و�W�W�W�WoL"oL"oL"oL"����h/Fא��h/Fא��h/Fא��h/Fم����א����	م��	م��	م��	�����k���k���k���kع������/k/عא�/k/عא�/k/عא�/k/א�����WWWW� �� �� �� �

ة ـــفبالنسب، للمكلف و لإلدارة الضریبیة على السواءھذا الحق مخول 

ة ــرق لھ في نقطــــھي؟ و ھذا ما سنتط اـــف ھناك عدة حاالت فمـــللمكل

و ما ھي حاالت لجوء المصالح الجبائیة للعدالة؟ اإلجابة عن ھذا . أولى

  .التساؤل ستكون في النقطة الثانیة

:eو	�W�4 Gא������T��h/Fא���oL"�
:�%��!�+��PK�� �

لقد أقر المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة حق اللّجوء إلى القضاء 

خاصة اإلداري في مجال المنازعات الجبائیة بعد استنفاذ المرحلة اإلداریة 

و یكون ذلك ، اختیاریاوء لھا ـن فقد أصبح اللجــان الطعـــالتظلم المسبق أما لج

   : في الحاالت التالیة

�	K �"ن�א���א�bذא�u�!�Gfن�א�\fP�"د��Wא� �

ي ـــالمرفوعة سواء إلى المدیر الوالئ الشكایة فيالفاصل قرار الفي حالة 

یس المركز الجواري ــیس مركز الضرائب أو رئــــللضرائب أو رئ

 ).173(سات الكبرى غیر مرضيــر المؤســب أو مدیــللضرائ

 الجبائیة اإلدارة بقرار بالضریبة المكلف تبلیغ فیھا یتم لم التي الحالة في أو

  .الشكایة في للبت الممنوحة اآلجال فوات بعد

�;K �!"א$دא�T5-ن�א����<	"��J	��5P���uWذא��bن�א���א"�א��� �

ھ ــــإنصافدم ـــن الذي یعتقد عـــة للطعـــــن في قرار اللجنة اإلداریــیطع

من قانون  1- 82لطلباتھ و ھذا ما نصت علیھ المادة ــخالــــــفــا ملھ و 

                                                           

 
173

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 173؛  1-82انظر المادتین  
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جوان  12اإلجراءات الجبائیة، وأقره مجلس الدولة في قراره الصادر في 

فعند سكوت اإلدارة عن الّرد على الشكایة یحق  185670تحت رقم  2000

  .أشھر) 08(للمكلف بدفع الضریبة رفع دعوى قضائیة في أجل أقصاه ثمانیة 

�א$�Fאض���K F�א"�א��(K  ���2ج� �

� �

 اعتراضھ بعد الصادر القرار كان إذایمكن الطعن أمام المحكمة اإلداریة 
  .غیر مرض و لم یلب طلباتھ التحصیل إجراءات على

باإلضافة إلى الشروط العامة  قبول دعوى المكلف بالضریبةلرط تشوی

في المادة  سابقا الواجب توافرھا في المكلف بالضریبة و المنصوص علیھا

من قانون  13التي تقابلھا المادة  من قانون اإلجراءات المدنیة 459

و المتمثلة في الصفة، المصلحة و األھلیة ھناك  اإلداریةالمدنیة و  اإلجراءات

شروط خاصة یجب استكمالھا تم النص علیھا في قانون اإلجراءات الجبائیة 

  : سنفصلھا كما یلي

�	K �<"א$دא�� dط�א���Av�3א�W� �
  

أن تكون محل بعد تقبل الدعوى القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة 
 طعن إداري مسبق أمام المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب

من قانون اإلجراءات الجبائیة أو إلى مدیر المؤسسات الكبرى  71وفقا للمادة 
ة فیما یخص منازعات من نفس القانون لمكان فرض الضریب172طبقا للمادة 

فیما یخص منازعات  156إلى  145، 74الوعاء الضریبي و المواد 
فھذا الشرط األّولي یعتبر إلزامیا و إالّ كان مصیر الدعوى ھو عدم . التحصیل

  .القبول

میز التظلم في النزاع الجبائي عن الطعن اإلداري السابق أو تی

 جعلھ یتمیز بنظام خاصیخضع لشكلیات و قواعد إجرائیة تالمسبق،بحیث 
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في مجال القانون اإلداري العام عادة ما ال تأخذ الطعون المقدمة لإلدارة .)174(

فیھا شروطا معینة كتلك الواجبة التوفر في عریضة  شكال معینا،و ال یشترط

الدعوى القضائیة إال توجیھھ إلى الجھة المختصة و أھلیة التصرف بالنسبة 

  ).175(للمتظلم

المكلف بالضریبة بھذا اإلجراء قبل اللّجوء إلى القضاء و المشرع ألزم 

اإلداري بغیة الحصول على قرار إداري صریح أو ضمني، و تنطوي ھذه 

  : ھي )176( القاعدة على ثالث نتائج

واقتصادا للوقت قصد رفع  إضافیةبتجنیبھا نفقات تسییر تحمي اإلدارة 

، ویعد كامتیاز للسلطة مردود التحصیل الجبائي لتدعیم المیزانیة العمومیة

حیث ال یمكن حملھا على المثول أمام القضاء قبل اتخاذھا موقف العمومیة 

  .حول موضوع النزاع

 ،وتكبد مصاریف قضائیة دعوىالمتقاضي عن طریق تجنیبھ رفع  تحمي

بالنسبة للمتقاضین  بمحامي الوجوبيخاصة مع صدور و اشتراط التمثیل 

و مادتھ  اإلداریةالمدنیة و  اإلجراءاتطبقا لقانون  اإلداریةماعدا الھیئات 

  .و ما یلیھا، دون فائدة في حالة استعداد اإلدارة لتلبیة طلباتھ 815

                                                           

أمامها،الجزء ،الم�ادp العامة للمنازعات اإلدار0ة،الهیئات و اإلجراءات مسعود  شیهوب .د 174

 .314-313،ص ص 2005الثاني،الط�عة الرا�عة، د م ج ، الجزائر،

175 Noel Gilles,op cit,p203. 

 
176

 .75ص ،المرجع الساب�،أحمد محیو  
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 تحصر وكذلك ألنھاتجنبھ تراكم عدد القضایا  تسھل مھمة القاضي

 1996،فمثال خالل سنة یة على مضمون القرار المطعون فیھالمناقشة القضائ

  . )177( مات المقدمة لإلدارة الجبائیة مائة ألفبلغ عدد التظل

رة ــــو تجدر اإلشارة إلى أنھ فیما یخص منازعات الضرائب غیر المباش

ة ـــــو منازعات التسجیل و الطابع ال یشترط فیھا التظلم أمام اإلدارة الجبائی

  .قبل رفع الدعوى القضائیة

فالمبالغ المطالب ع ــــل و الطابــــأما بالنسبة لمنازعات التسجی

ا ال یشترط فیھا المراجعة المسبقة للقرار بالتالي للمكلف بالضریبة ـــــبتسدیدھ

أن یلجأ مباشرة إلى القضاء دون المرور بمرحلة التظلم أمام اإلدارة الجبائیة، 

و السبب في ذلك حسب رأي األستاذ أمزیان عزیز یعود إلى لزومیة اللّجوء 

التقدیرات التي تقوم بھا اإلدارة الجبائیة قبل إدخالھا إلى المصالحة فیما یخص 

حیز التحصیل، و بالتالي تكون اإلدارة قد عبرت عن رأیھا في الموضوع، 

صراحة و یكون المكلف قد أبدى مالحظاتھ و دفوعھ فیكون ھذا اإلجراء بمثابة 

 . )178(تظلم إداري مسبق

                                                           

177 Ministère des finances, DGI, Les recours devant les commissions, Bulletin des 

services fiscaux, N°16, Septembre 1996 
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 .68 ص ،المرجع الساب�، عز0ز أمز0ان  
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الدعوى القضائیة اإلداریة إلى سقوط یترتب على عدم احترام مواعید رفع 

بالتالي  ،الحق فیھا، فشرط میعاد قبول ھذه الدعوى ال یمكن تصحیح مخالفتھ

  .(179)یستوجب احترام اآلجال المحددة 

ة في مجال المنازعات الضریبیة محددة ــــوى القضائیـــو آجال رفع الدع

ي یحدد إمكانیة حق في قانون اإلجراءات الجبائیة ویعتبر اإلطار الزمني الذ

رفع الدعوى أمام المحكمة اإلداریة من قبل المكلف و تختلف ھذه المواعید 

  : باختالف موضوع الدعوى و ذلك كما یلي

  :بالضرائب المباشرة منازعات  دیعاوم

أشھر، تحسب  میعاد رفع الدعوى في ھذا النوع من المنازعات ھي أربعة

من یوم استالم المعني اإلشعار باإلبالغ من قبل اإلدارة الجبائیة بقرار الرفض 

الكلّي أو الجزئي لطلباتھم التي كانت محل شكوى أمام ھذه األخیرة أو أربعة 

أشھر یبدأ حسابھا من یوم صدور قرار اإلدارة الجبائیة بعد أخذ رأي لجان 

غ القرار بعد أو قبل انتھاء اآلجال الممنوحة الطعن الوالئیة، و ذلك سواء بتبلی

لإلدارة للرد على الشكاوى، ھذا في حالة الّرد الصریح لإلدارة، أما في حالة 

سكوت اإلدارة فھذا یعني رفضھا الضمني لطلبات المعني بالضریبة، بالتالي 

یتم حساب مھلة األربعة أشھر من یوم انتھاء المدة الممنوحة لإلدارة الجبائیة 
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 .3ص ،1994ط�عة  ،دیوان المطبوعات الجامع'ة ،قانون المنازعات اإلدار0ة ،رشید  خلوفي .د 
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للّرد على شكاوى المكلفین بدفع الضریبة و ذلك حسب األحوال، ولقد سبق 

  .شرح ھذه المھل في الفصل األّول

  : منازعات التحصیل دیعاوم

من قانون اإلجراءات الجبائیة على أن الدعاوى  154لقد نصت المادة 

إحالتھا المتعلقة بإجراءات المتابعة أو بإجراءات التحصیل القصري، إذا تم 

أمام المحاكم اإلداریة یجب أن تقدم و ذلك تحت طائلة البطالن في أجل شھر 

اعتبارا من تاریخ صدور قرار مدیر الضرائب بالوالیة المختص أو من یوم 

انقضاء األجل الممنوح لإلدارة الجبائیة للبت في اعتراضات المكلفین بالضریبة 

  .على إجراءات التحصیل

  :ى استرجاع األشیاء المحجوزة دعو دیعاوم

في غضون  )180(یكون أجل رفع الدعوى أمام المحكمة اإلداریة المختصة

شھر اعتبارا من التاریخ الذي علم فیھ صاحب الطلب بالحجز حسب المادة 

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة و ذلك تحت طائلة البطالن 153

أما فیما یخص االعتراض على المبالغ المطالب بھا من المكلف في میدان 

الضرائب غیر المباشرة ھذا النوع من الجبایة ال تتطلب استیفاء شروط التظلم 

                                                           

 
180

ة ـــــــــالقضائیو_ المجالس ــدة على مستــة اإلدار0ة المتواجـــــــــالغرف ،ةــــــــــــم اإلدار0ــــــــالمقصود من المحاك 

 .التي ال یزال العمل بها إلى غا'ة تنصیب المحاكم اإلدار0ة
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فالمكلف یقدم اعتراض خالل األربعة أشھر من استالم تبلیغ ، اإلداري المسبق

  .(181)سند التحصیل

الدّولة مستقر حول مسألة عدم  في األخیر تجدر اإلشارة إلى أن مجلس

احترام آجال رفع الدعوى حیث ھذه الوضعیة تؤدي إلى عدم قبول الدعوى 

شكال فإن ھذه اآلجال من النظام العام ال یمكن مخالفتھا، و من بین القرارات 

، و كذا القرار 1999مارس  08التي تقر ھذه القاعدة القرار الصادر بتاریخ 

  .(182)156625تحت رقم  2001جانفي  17المؤرخ في 

فإن اآلجال التي سبق شرحھا تحتسب من تاریخ  في حالة شطب الدعوى

دة المتبقیة ـالسیر فیھا من جدید خالل الم ادةـــإعو یمكن ، تبلیغ قرار الشطب

و ھذا ما جاء في قرار الغرفة اإلداریة بالمحكمة العلیا الصادر  من األجل،

  .)183( 115939تحت رقم  1997جویلیة  20بتاریخ 

��Wא�f�وط�א����GfP��� 5א�5�!+��و��r/א�� Kج� �

إن المشرع الجزائري قد أخضع العرائض االفتتاحیة للدعاوي الجبائیة  

 ذلك  و )184(اإلداریةة واردة في قانون اإلجراءات المدنیة وــــإلى شروط عام

ا ــــــتحیلني ـــالت 816 و المادة الخاصة بالصفـــة و المصلحة13 المادةفي 

، باإلضافة إلى شروط خاصة واردة في قانون اــــھایلیمو  15ادةــــعلى الم
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 .68ص 2002 ،2001ة نس ،�ل'ة الحقوق بن ع�نون  ،اإلدارة و المال'ة
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 .70ص ،المرجع الساب�،عز0ز أمز0ان  
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 .31ص، 25صالعدد الخاص �المنازعات الضر0ب'ة  2003مجلة مجلس الدولة سنة  

 .الملغى المدنیة اإلجراءات قانونمن 13 و 12مادتین كانت تقابلھا ال 184 
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ون اإلجراءات الجبائیة ــمن قان 83ص المادة ـــة، تنـــراءات الجبائیــاإلج

ة التي یجب توافرھا في الدعوى المرفوعة ــــة الخاصــــعلى الشروط الشكلی

  :طرف المكلف بالضریبة و التي یمكن تلخیصھا كما یليمن 

یقصد بھ تحریرھا و)185( وغــــرر العریضة على ورق مدمــب أن تحــیج

الخاضع لقانون  )طابع الدمغة(و علیھ الطابع الجبائيعلى ورق عادي 

استقر قضاء المحكمة العلیا و مجلس الدولة على عدم قبول  .)186(الطابع

للدعوى التي ال تستوفي شرط الطابع في مواد الضرائب  االفتتاحیةالعریضة 

تاجر دمحم مثال على قرار الغرفة اإلداریة للمحكمة العلیا . المباشرة و قد أورد د

ورق الذي ـــالذي یقصد بھ وضع طابع الدمغة على ال )187( 73259 مرق

من ر بھ ــّل ما یستظھــوى كما تجدر اإلشارة إلى انھ كــــحّررت علیھ الدع

ال یكون على ورق ـــــذا المجـاء اإلداري في ھـــــرات أمام القضــــمذك

ھذا قبل إلغاء  من قانون اإلجراءات الجبائیة 3-84مدموغ، و ھذا طبقا للمادة 

لقانون  2015ففي طبعة  2008ھذه المادة بموجب قانون المالیة لسنة 
                                                           

 .1999من قانون المال'ة لسنة 124إدارة الضرائب معفاة من الرسوم و الطا�ع بناء على المادة  185

 الحقوق، في الماجستیر شهادة لنیل مذ�رة الم�اشرة، الضرائب منازعات إجراءات ، أحمد فنیدس 186

 .115 ص ،2005 الجزائر قالمة، جامعة ،1945 ما= 08 جامعة

م'عاد رفع دعو_ اإللغاء، رسالة لنیل درجة د�توراه دولة في القانون، �ل'ة الحقوق، جامعة دمحم تاجر  187

من  1فقرة 318و ل'س المادة   1فقرة344،هي المادة 3،ص 2006مولود معمر=، تیز= وزو، الجزائر 

استحداث تاجر، هذا قبل .قانون الضرائب الم�اشرة و الرسوم المماثلة �ما ورد الخطأ المط�عي برسالة د

، للمز0د أنظر،المح�مة العل'ا ،الغرفة  2002قانون اإلجراءات الج�ائ'ة الجزائر= �قانون المال'ة لعام 

،المجلة القضائ'ة للمح�مة 21/10/1990،بتار0خ 73259اإلدار0ة، ملف رقم 

 .149،ص 1992،الجزائر،1العل'ا،العدد
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 لیة الواردة بمادتھضمن الشروط الشك اإلجراءات الجبائیة ال یشترط الطابع

في طبعتھ بالفرنسیة بینما الطبعة لكنھ الشيء ذاتھ ال یشترط الطابع ،  83

عفاء من الطابع اإل 75ض بین فقرتي المادة ـــھ ھناك تناقــــــالعربیة نالحظ أن

عفاء أما آخر األولى التي تبین اإل عند تقدیم الشكایة بموجب وكالة،و التسجیل 

فقرة تشترط تحت طائلة البطالن الطابع و التسجیل بالرجوع للطبعة بالفرنسیة 

من المفروض لیست ھي الرسمیة ال نجد ھذا التناقض ھذا ما یؤكد الصیاغة 

  .للقوانین الجبائیة تتم أساسا بالفرنسیة 

أمام كتابة ضبط الغرفة و تودع یجب أن یوقع على العریضة محامي 

 اإلداریةو  قانون اإلجراءات المدنیةمن  815طبقا للمادة  ة المختصةاإلداری

حتى یمكن أن تقدم الدعوى من طرف وكیل المكلف و ذلك  منھ الو، الجدید

تم تحریرھا على ورق مدموغ و مسجل قبل تنفیذ و لو بموجب وكالة قانونیة 

ھا یؤدي ـــصاحبدم توقیع العریضة من ـــ، إن ع)188(العمل المخول بموجبھا 

 المادة تتناقض .) 189(إ م الملغىفي ظل ق  وى شكالــــإلى عدم قبول الدع

 ھذه كون ج إ ق من 83 المادة مع  األولى للوھلة أحكامھا إ م إ ق 815

ا أو بواسطة وكیل ــــة شخصیـــــوى اداریـــتسمح للممول برفع دع األخیرة

ة قانون خاص ینظم المنازعة ـــغیر محام، كون قانون اإلجراءات الجبائی
                                                           

 
188

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 75انظر المادة  

 قانون �ال الملغى المدن'ة اإلجراءات قانون  یتضمن ،1966 جوان  08 في مؤرخ 154ـ 66 رقم أمر 189

 ،21 عدد ر ج واإلدار0ة، المدن'ة اإلجراءات قانون  یتضمن ،2008 ف'فر=  25 في مؤرخ 09ـ08 رقم

 . 2008 أفر0ل 23 في صادرة
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 تمثل التي إ م إ ق قواعد على فیھ التطبیق الواجبة ھي قواعدهالضریبیة و 

 عملیا ،لكن العام یقید الخاص لمبدأ إعماال الضرائب منازعة في عامة قواعد

 یكتفون و الجبائي النزاع في محتصین غیر حالیا القضاة كون مجازفة ھي

 لسیر المنظمة ج إ ق من 83 فالمادة. اإلداري للنزاع العامة القواعد بتطبیق

 الواجب الشكلیة الشروط حیث من اإلداریة المحكمة أمام الجبائي النزاع

 أحكام ضمن الوكیل من أو شخصیا الممول من العریضة توقیع من توفرھا

 كانت الجبائیة اإلجراءات بقانون ةــــالخاص الموادھذه .ج  إ ق من 75 المادة

  )190( الملغى المدنیة اإلجراءات قانون مع تتعارض ال

العریضة وجوبا عرضا صریحا للوسائل و األسانید التي اعتمد ل متشت

ار الذي بموجبھ ـــإرفاق عریضتھ اإلشعو  .علیھا من أجل تسبیب أوجھ دفاعھ

تم تبلیغھ بالقرار الصادر عن المدیر الوالئي للضرائب في حالة الّرد الصریح 

  .شكواهعلى 

ن االعتراض ع دعواه في ةـــبالضریب روجـــخال فــــلمكلل وزـــجو ال ی

على الحصص الضریبیة الواردة في الشكوى التي تقدم بھا أمام المدیر الوالئي 

و لكن  ،)191( للضرائب و ھذا ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة

وز في حدود التخفیض الملتمس في الشكوى األولیة أمام اإلدارة الجبائیة ــــیج

                                                           

المدنیة  اإلجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري  25مؤرخ في  09ـ08قانون رقم ق إ م الملغى بموجب  ـ  190

   .2008 أفریل 23، صادرة في 21 ، ج ر عددواإلداریة

 

 
191

 .35 صالعدد الخاص �المنازعات الضر0ب'ة  2003مجلة مجلس الدولة لسنة  
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ّ كانت بشرط أن یعبّر عنھا صراحة في العریضة  أن یقدم طلبات جدیدة أیا

االفتتاحیة للدعوى، بالتالي ال یمكن للمكلف بالضریبة الخروج عن اإلطار 

ة الضرائب كمبدأ عام، واه المقدمة إلدارــــدده في شكـــھ و حـــالعام الذي رسم

یمكن ذلك و لكن ال بد من بیان ذلك صراحة في العریضة االفتتاحیة  و استثناء

  . للدعوى

�27�H�W�2�������oL"Wא�������T��h/Fא$دא"@�א �

ل النظر ـــاء من أجــــوء إلى القضـــاللّجكذلك ة ــــق لإلدارة الجبائیــیح

  :ینفي المنازعات الجبائیة و ذلك في حالت

من قانون  2-79الحالة األولى ھي عرض النزاع تلقائیا طبقا للمادة 

 ة عرض المكلفــة، فبمناسبـــة على المحكمة اإلداریـــاإلجراءات الجبائی

ب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس ـــي للضرائـــشكواه على المدیر الوالئ

اآلجال المحددة  المركز الجواري للضرائب، یمكن لھؤالء البت في الشكوى في

أو اللّجوء مباشرة إلى القضاء دون البت فیھا إذا كان سیصدر قرار رفض 

 30وى أّن لھ أجل ــغ صاحب الشكـــد من تبلیــي، و لكن ال بــطلب المشتك

ذلك،  ة إن أرادــــھ المكتوبـــم مالحظاتـــف و تقدیــعلى المل العـــلإلطوم ـــی

إلى الخبرة، و أالّ یكون المدیر الوالئي للضرائب  و یعلن عن رغبتھ في اللّجوء

ة بقرار الّرفض قبل إخطار القاضي اإلداري، ـــــف بالضریبـــغ المكلــــــقد بل

وأالّ یكون المكلف بالضریبة قد باشر حقھ في اللّجوء إلى القضاء لعدم جواب 

 2008ھذا قبل تعدیل سنة  .المدیر الوالئي في األجل المخول لھ قانونا لذلك
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نتیجة ندرة استعمالھ و قلة فعالیتھ  اإلدارةالذي نزع ھذا االمتیاز من  )192(

 .عملیا

 ن اإلداریةــــان الطعــــن في رأي لجــــالطع ة ھيــــالحــــــالة الثانی

ون ـــمن قان 4- 81نص المادة طبقا ل اــــــقانون ســغیر مؤسعندما یكون 

ر ــــمدیل،ھ ــب اختصاصــحس كل التي تخولة ـــراءات الجبائیـــاإلج

ز ــــیس مركـــالمؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب أو رئ

بتعلیق على أن یقوم یس المركز الجواري للضرائب ـــب أو رئـــالضرائ

م رفع ــــیت اـــــو بعدھ .ي بالقرار المتخذـــاكــــبلغ الشیو ،ذ ھذا الّرأي ـــتنفی

ة ـــــأن، و تجدر المالحظـــــة بھذا الشــــــة اإلداریــــام المحكمــــدعوى أم

ریق ـــــي اإلداري عن طـــم إخطار القاضــــة یتـــــھ في حاالت قلیلـــــإلى أن

  . ھذا اإلجراء

ة على القضاء اإلداري ـــــاإلدارة الجبائیمن زاع ــــعند عرض الن

في دعوى المكلف  ما ھو ا ما عنـــالشروط الواجب توافرھا نوعف ـــتختل

  :یليتجلى فیما بالضریبة و ی

�	K �2������AW�ط���52د�"�oLא���X�Y�T��h/Fא$دא"@�א �

لقد سبقت اإلشارة إلى أنھ یحق لإلدارة الضریبیة أن تعرض شكوى 

 طالعاإلیوم من أجل  30المكلف تلقائیا أمام القضاء و تبلیغھ بأنھ لھ مھلة 

على الملف قصد تقدیم مالحظاتھ الكتابیة و إبداء رغبتھ في اللّجوء إلى الخبرة، 

و بالتالي على اإلدارة الجبائیة رفع دعواھا أمام القاضي اإلداري المختص 
                                                           

 30مؤرخ في  12ـ07قانون رقم ال من 26 المادة �موجب ج إ ق من 79 المادة من 2 الفقرة ألغیت 192

 .2007د'سمبر  31، صادرة في 82، ج ر عدد 2008، یتضمن قانون المال'ة لسنة 2007د'سمبر 
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خالل المھلة الممنوحة لھا للفصل في الشكاوى المقدمة من المكلفین و تختلف 

منصوص علیھ صراحة في قانون و ھذا المیعاد غیر . المدة حسب األحوال

 القانونمن  2-79اإلجراءات الجبائیة و لكن یمكن استخالصھ من خالل المادة 

  .ھنفس

 حالة ففي القضاء، لىإ اللّجوء ازدواج تفادي ھو منھ الھدف األجل ھذا و

 ةـــــالعدال على الملف یعرض أن یمكن فإنھ الدعوى رفع میعاد تحدید عدم

. شكواه على للّرد المحددة المدة الجبائیة اإلدارة تجاوزت إذا المكلف قبل من

 بالتالي و العدالة على األمر بعرض الجبائیة اإلدارة تقوم الوقت نفس في و

  .)193( طرفین من عرضت قد القضیة تكون

من المنازعة  اإلداریةة ــــة عرض المرحلــــــبمناسب و سبقت اإلشارة

مدیر من  كلأنھ یحق حسب اختصاصھ ل اإلداریةن الطعن الج على مستوى

ي للضرائب أو مدیر مركز الضرائب ــــرى أو المدیر الوالئــسات الكبـــالمؤس

أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب الحق في رفع 

ي لتاریخ صدور ضد آراء لجان الطعن ــــر الموالـــالل الشھـــوى خــــدع

  .حالیا ھو شھرین)194(مؤسسة بعد تعلیق تنفیذھاالغیر 

�;K ��2�����א�f�وط�א��5��P��� 5�!+��א:���L%����2دא"@�א �

شروط شكلیة خاصة یجب توافرھا  لم یتضمن قانون اإلجراءات الجبائیة

الجبائیة، بالتالي وجب الرجوع ة المقدمة من اإلدارة ـــــفي العریضة االفتتاحی

و نجد  م شكلیات رفع الدعوى أمام القضاء،ــــة التي تنظــــإلى القواعد العام

                                                           

 
193

 .75ص ،المرجع الساب�،عز0ز أمز0ان   

من ق م لسنة       �47المادة  هذا قبل تعدیلها الج�ائ'ة اإلجراءات قانون  من 4- 81 للمادة ط�قا ، 194

 .2010قانون المال'ة لسنة من  19و المادة   2007
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من قانون اإلجراءات  )195(15التي تحیلنا على المادة 816المادة ذلك في 

التي تنص على كیفیة تقدیم العریضة االفتتاحیة للدعوى و اإلداریة المدنیة 

أو وكیلھ ) 196(ي ـــحیث تقدم العریضة مكتوبة مؤرخة و موقعة من المدع

لدى أمانة ضبط المحكمة و یتم تقییدھا من أمین الضبط في سجل خاص وفقا 

لترتیب ورودھا مع بیان أسماء األطراف و رقم القضیة و تاریخ الجلسة، 

ھ وعلى المدعي بعد قید الدعوى و استالم وصل بذلك تبلیغ المدعي علی

و من جھة أخرى فھناك  ھذا من جھة بموجب تكلیف بالحضور إلى الجلسة،

ادة ـــــرف اإلدارة واردة في المـــخصوصیة بالنسبة للعرائض المقدمة من ط

ة حیث تكون موقع علیھا من الوزیر ــــراءات المدنیــــون اإلجــــمن قان 169

أیة سلطة أخرى المختص أو من الموظف المفوض قانونا لھذا الغرض أو 

، فقانون إ م إ الجدید یستثني من التمثیل الوجوبي الدولة و مفوضة لذلك

تنص  منھ و 827اإلداریة التابعة لھا طبقا للمادة  الھیئاتعات المحلیة و االجم

  .ي لھاإلدعاء و كذا التدخل من الممثل القانــــــــــونعلى أن توقع عرائض ا

2KKKK1KKKK1KKKK2KKKK א��7�8א��7�8א��7�8א������7�8א���عא���عא���عא���ع�W�W�W�WoL"oL"oL"oL"����h/Fא��h/Fא��h/Fא��h/Fم����א����	م��	م��	م��	����s�+א��s�+א��s�+א��s�+א���������N5�>:א���N5�>:א���N5�>:א���N5�>:א�W�W�W�W� �� �� �� �

لكي یقوم المكلف بالضریبة بتقدیم طلبھ االستعجالي أمام القاضي اإلداري 

روط التي سبقت اإلشارة إلیھا الواردة ـــــة من الشـــــــعلیھ أن یستوفي جمل

بموجب عریضة مكتوبة ، المصلحة وفي القواعد العامة و المتمثلة في الصفة 

موقعة، مؤرخة و مودعة لدى أمانة الضبط بعدد من النسخ یقدر بعدد المدعى 

، و لكي یعقد االختصاص للقاضي االستعجالي ال بد من توافر جملة من علیھم 

رع، ى من ھذا الفــــــالشروط التي سنرتكز علیھا و نقوم بإبرازھا في نقطة أول

                                                           

 .الملغى المدنیة اإلجراءات قانون ممن 13 و 12 الموادكانت تقابلھا التي  195

 .منه 815 ،المادةاإلدار0ة المح�مة و المجلس أمام محام تو�یل 'شترP الجدید إ م إ ق 196
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اختصاص القضاء  مدىاؤل ــــــو في النقطة الثانیة نحاول اإلجابة على التس

  .وقف تنفیذ القرار اإلداري الصادر عن اإلدارة الجبائیة االستعجالي في

:eو	�Wوط�Aص���Jא��kא�������N5�>:א�tא$دא"!��א�/אد��W� �

  

مكرر من قانون  171اجتماع جملة من الشروط الواردة في المادة 

الدعوى  نظر في اصــــي مختـــــالقاضي االستعجال لتجعـــاإلجراءات المدنیة 

  :و المتمثلة في ، و ھي المرفوعة أمامھ 

�	K �L/1����%ل��N5�>:אW� �

مكرر من قانون  171ھذا الشرط منصوص علیھ في المادة  علىت نص

أي أنھ من أجل " ...في جمیع حاالت االستعجال" على أنھاإلجراءات المدنیة 

انعقاد اختصاص القاضي االستعجالي ال بدّ من توفر عنصر االستعجال، و ھذه 

الفقھاء حول ف الاخت إلىمما أدى  المشرع،قبل ھا من ا لتعریفرد الحالة لم ی

مفھومھا غیر أن التعریف الّراجح الذي یتفق علیھ أغلبھم ھو وجود عنصر 

 ،)197( الخطر الحال الذي یھدد الحق و من شأنھ إحداث ضرر یصعب تداركھ

یعتبر ھذا الشرط من النظام العام ال یمكن مخالفتھ و على القاضي االستعجالي 

ة عدم توافر ھذه الحالة علیھ أن یسبب دائما أوامره بھذا العنصر، و في حال

  .التصریح بعدم اختصاصھ النوعي للنظر في القضیة

غلق المؤقت للمحل الیطرح التساؤل في ھذا المجال حول الطعن في قرار 

 الذي ال یمكن حدوثھ بالنسبة للمحامي الشيءالتجاري أمام القاضي االستعجالي،

صراحة نص  فرغم ،نظرا لخصوصیة مھنتھ و ما یتمتع بھ مكتبھ من حصانة

                                                           

 
197

 .101ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان  
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من قانون اإلجراءات الجبائیة التي تعطي إمكانیة للمكلف  140المادة 

بالضریبة الذي مسھ قرار الغلق المؤقت لمحلھ التجاري الصادر حسب 

االختصاص من مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب الطعن 

ا ـــــة وفقـــــیفي القرار أمام رئیس المحكمة اإلداریة للفصل في القض

ة ـــور المستعجلــــي األمـــــي قاضـــــة، بالتالــــــــــــستعجالیاللإلجراءات ا

ھو المختص في مثل ھذه القضایا، إالّ أنھ ھناك من یرى أن الطعن ھنا ال یعني 

قرار الغلق المؤقت و إنما یخص قرار القابض بخصوص رفض اكتتاب أجل 

ة ــــف مھلـــرع للمكلــــــح المشــــــبین األّول منـــــلسبو ذلك  .دــــــللتسدی

أیام للتحرر من دینھ أو اكتتاب أجل التسدید و بالتالي تجنب قرار الغلق،  10

والثاني یتمثل في أن الطعن القضائي أمام القاضي االستعجالي ال یوقف تنفیذ 

كون قد خالف القانون، قرار الغلق بالتالي ال یمكن للقاضي وقف تنفیذه و إال ی

بالتالي شرط االستعجال في ھذه الحالة یتمثل في رفض القابض لطلب المكلف 

و نجد في ھذا الشأن قرار مجلس الدولة  )198(بالضریبة المتضمن أجل التسدید

الذي أید القرار الصادر عن مجلس قضاء  2003مارس  25الصادر بتاریخ 

إلى وقف تنفیذ أمر غلق محل  قسنطینة الذي قضى برفض الدعوى الرامیة

  .)199( تجاري إلى غایة الفصل في الموضوع بعدم االختصاص

�;K م�Fא��3س���D\P�vMא�W� �

ا عدم ــــتشترط جمیع الدعاوى االستعجالیة على القاضي المكلف بھ

المساس بأصل الحق و المقصود بھ عدم التعرض إلى موضوع الدعوى بتقریر 

                                                           

198
 .102 ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان   

199
مطبوعة منحت في الدورة التكو0ن'ة ،تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ، جمال آیت بلقاسم 

 .27 ص ،2006جوان  ،حول المنازعات الج�ائ'ة
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دف من الدعوى االستعجالیة ھو اتخاذ ـــو إنما الھ .أو إنشاء أو إلغاء حقوق

دي القاضي لھذه ــــتدابیر مؤقتة من أجل الحفاظ على المراكز القانونیة، و تع

ھ یكون قد تجاوز حدود االختصاص ــــــألن، اءـــــــالقاعدة یعرض أمره لإللغ

  .التي رسمھا لھ القانون

��Wא��5م�א���Tو�א��5م���P��dم�א��3س��Fم Kج� �

اضي ــمكرر من قانون اإلجراءات المدنیة على أنھ للق 171نصت المادة 

االستعجالي في المواد اإلداریة أن یأمر بصفة مستعجلة باتخاذ جمیع 

و منھا طبقا لتطبیقات الغرفة اإلداریة للمحكمة العلیا و من  اإلجراءات الالّزمة

اء ما تعلق منھا بأوجھ النزاع باستثن بعد ذلك ممارسة مجلس الدولة بعد انشاءه،

التي تمس النظام العام أو األمن العام، و ھذا الشرط یعتبر من النظام العام 

یمكن إثارتھ في أیة مرحلة من مراحل التقاضي حتى ألّول مرة أمام جھة 

اس ــق من عدم مســـة التحقـــاالستئناف، فعلى قاضي األمور المستعجل

و األمن العام قبل إصدار أمره، و في الحالة العكسیة ة بالنظام العام ــالمنازع

ة في ـــــــاء بعدم االختصاص النوعي، و لھ سلطة تقدیریة واسعــــعلیھ القض

ات التي تمس بالنظام العام أو اآلمن العام ألن المشرع لم ـــــتحدید المنازع

  .یعرف لنا المقصود منھا و لم یحدد الحاالت التي تدخل فیھا

��Wא�/k/ع��tدK oL"�h/Fد� �

لكي یظھر الطاعن أمام القضاء االستعجالي جدیة طلبھ في اتخاذ تدبیر 

ي علیھ أن یثبت أنھ أقام ـــي االستعجالـــت من طرف القاضــــاستعجالي مؤق

رط ـــشـذا الــزاع، و ھـــــل في النـــل الفصــوع من أجــدعوى في الموض

في ظل قانون اإلجراءات المدنیة  صراحةون ـــغیر منصوص علیھ في القان

د ــــض في العدیـــذي رفــــة الــــو إنما تم إحداثھ من قبل مجلس الدول الملغى،
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من قراراتھ الدعوى لعدم وجود دعوى في الموضوع الذي یثبت أن الھدف من 

لمدة زمنیة معنیة إلى حین  القرار االستعجالي ھو إبقاء األوضاع على حالتھا

المشرع عند اصداره لقانون ذلك ،و قد تبنى في موضوع النزاع الفصل

  .اإلجراءات اإلداریة و المدنیة

أن عنصر االستعجال ھو من یستبعد اشتراط مسعود  شیھوب .دو یرى 

 .)200( تعجالیةسالتظلم المسبق في الدعوى اال

باالتفاق حول عدم اشتراط التظلم المسبق  ین یتمیز الفقھ و القضاء اإلداری

و كدلیل على ذلك یورد بوفراش صفیان في رسالتھ  االستعجالیة، في الدعوى

  :44299 للمحكمة العلیا رقم للماجستیر قرارا للغرفة اإلداریة

 متى كان التدبیر االستعجالي یمتاز بطابع السرعة التي یتطلبھا اإلجراء،"

ن اإلداري ــــة للطعــــوى االستعجالیـــــــو یجب عدم إخضاع الدع

ال المنصوص علیھا ـــباآلج دـــالتقیو من ثم إعفاءھا من دون  ق،ــــــالمسب

من قانون الضرائب المباشرة التي توجب  445تحت طائلة البطالن بالمادة 

مدیر الضرائب )المدیر الوالئي حالیا(عرض الطلب مسبقا على نائب

 ." )201( ...ي أجل شھر من تاریخ القرارف المختصللوالیة

                                                           

الط�عة نظر0ة االختصاص،   ،لثالجزء الثا الم�ادp العامة للمنازعات اإلدار0ة، ،مسعود شیهوب  .د 200

 .522ص ،2005الجزائر ، د م ج، الرا�عة،

عدم فعال'ة التظلم اإلدار= المسب� في حل النزاعات اإلدار0ة في الجزائر، مذ�رة ،  صف'انبوفراش  201

 لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام تخصص تحوالت الدولة، �ل'ة الحقوق، جامعة تیز= وزو،

 . 45، ص2009الجزائر 
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�27�H�W���!�+��2א��ص�א��+��sא��t��N5�3و���4�Jא�h��W����

 3مكرر  171د العامة و بالخصوص المادة ــــى القواعــــوع إلـــــبالرج

من قانون اإلجراءات المدنیة نجدھا تنص صراحة على عدم إمكانیة فصل 

اإلداریة في االعتراض على تنفیذ  قاضي األمور المستعجلة في المواد

استثناء حیث لھذا األخیر  القرارات اإلداریة ھذا كقاعدة عامة، و لكن ھناك

دي و االستیالء و الغلق اإلداري، ــــوقف تنفیذ القرار اإلداري في حاالت التع

و بالتالي ال یمكن اللّجوء إلى القضاء االستعجالي لوقف قرار ضریبي یقضي 

ة ــــیبة باعتباره قرار إداري، و بالرجوع إلى القواعد الخاصبتحصیل الضر

التي تنص  158ة و منھا المادة ــــراءات الجبائیـــون اإلجــــالواردة في قان

على أن طلب تأجیل الدفع یدرج في االعتراض أي في دعوى الموضوع، 

ي بالتالي تكون طلبات وقف تنفیذ قرار اإلدارة الجبائیة من اختصاص قاض

الموضوع و ذلك بإدراج ھذا الطلب في العریضة االفتتاحیة التي تتضمن 

  .اعتراض المكلف بالضریبة على إجراءات التحصیل

ة یمس ــــل الضریبـــل تحصیـــد أن تأجیــّررات كذلك نجــــو من المب

ر مختص، ـــــة غیـــور المستعجلــي األمــون قاضـــق، بالتالي یكـــبأصل الح

أكتوبر  12و ھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في 

الضریبة دون األخذ بعین االعتبار  الذي اعتبر تأجیل تحصیل )202(1985

 ،قــل الحــــبأص ااســـــالضمانات المقدمة للحفاظ على حقوق اإلدارة یعد مس

قبل تقدیم طلب وقف  رطــج التي تشت إمن ق  158و ھذا خالفا لنص المادة 

الدین دون الغرامات أو تقدیم  الدفع أن یكون موازیا للشكایة و أن یتم دفع أصل

  . ضمانات لدفعھ للخزینة العمومیة

                                                           

 .1989لسنة  04منشور في المجلة القضائ'ة رقم  202
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ي ـــــي االستعجالـاص القاضــــلكن رغم ما سبق ذكره حول عدم اختص

إالّ الصادر عن اإلدارة الجبائیة بفرض الضریبة في وقف تنفیذ القرار اإلداري 

  : قد تذبذب في ھذا الشأن و ذلك كما یلي أّن االجتھاد القضائي

 تحت رقم 2001أفریل  23صدور قرار عن مجلس الدولة بتاریخ 

یقضي بتأیید األمر االستعجالي الصادر عن مجلس قضاء  )203( 001470

  .وھران القاضي بوقف تنفیذ الحجز و البیع بالمزاد العلني

  تحت رقم 2005ماي  10القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

الذي قضى بإلغاء األمر االستعجالي الصادر عن رئیس  )204( 025577

الغرفة اإلداریة لمجلس قضاء تلمسان القاضي بتأجیل الضریبة إلى حین 

اء من جدید برفض الطلب األصلي ــــالفصل في الدعوى األصلیة، و القض

نافھ، و ذلك بسبب تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة أصل الدین الذي تم استئ

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 158الضریبي المحدد بالمادة 

  تحت رقم 2004جوان  02القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

الذي ألغى األمر االستعجالي الصادر عن الغرفة اإلداریة  )205( 19510

یرفع الحجز على الحساب الجاري لحین لمجلس قضاء قسنطینة القاضي 

الفصل في دعوى الموضوع، و القضاء من جدید برفض الدعوى لعدم 

  .التأسیس ألن الطعن في الضریبة ال یوقف التنفیذ

مستقرة على رأي واحد فیما یخص  غیرالقرارات متذبذبة و  فھذه

ف تنفیذ القرار الصادر ـر بوقـــــفي األم يـــــاالستعجالاختصاص القضاء 
                                                           

203
 .27، المرجع الساب�، ص جمال آیت بلقاسم  

 .27، المرجع الساب�، ص جمال آیت بلقاسم  204

 
205

 .28ص ،المرجع الساب� ،جمال آیت بلقاسم   
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عن اإلدارة الجبائیة مع العلم أنھ تم صدور قرار عن مجلس الدولة عن الغرف 

یقضي أن االختصاص  18743تحت رقم  2004جوان  15المجتمعة بتاریخ 

في وقف تنفیذ القرارات اإلداریة یعود لقاضي الموضوع و لیس لقاضي 

 . االستعجال

2KKKK1KKKK2KKKK �7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��W�W�W�Wא����
���5	H���sא����5h/F	H���sא����5h/F	H���sא����5h/F	H���sא��h/Fא$]�אsא
�א���א$]�אsא
�א���א$]�אsא
�א���א$]�אsא �� �� �� �

طبقا البعد تسجیل الدعوى لدى أمانة یقوم أمین ضبط الغرفة اإلداریة 

 844أصبحت تقابلھا المادة من قانون اإلجراءات المدنیة  3مكرر  169للمادة 

ات ـــــرض الملفـــبع، دـالجدی ةـاإلداریو  ةـون اإلجراءات المدنیـــــقان من

ة إحدى ــــــتشكیلالذي یحیلھا على رئیس )206(المحكمة اإلداریة على رئیس 

إلداریة من أجل تعیین المستشار المقرر الذي یكلف لمحكمة االمكونة ل الغرف

وم ھذا األخیر بتبلیغ العریضة ـقـبإدارة اإلجراءات و التحقیق في القضیة، فی

بإیداع مذكراتھم الجوابیة في اآلجال التي یحددھا إلى المدعي علیھم و ینذرھم 

  . و یتم إیداعھا لدى أمانة ضبط الغرفة

  
ثالثة ) 03(ح في مھلة ال تتعدى ــــرر بإجراء محاولة الصلـیقوم المق 

اره و في حالة وقوع الصلح یصدر قرار لتثبیت ذلك، ـــأشھر من تاریخ إخط

در المالحظة ــح و تجــــبعدم الصلة یحرر محضر ـــة العكسیـــأما في الحال

إلى أن ھناك من یرى أن تطبیق محاولة الصلح في المنازعات الضریبیة 

                                                           

قیدة لرئ'س معر0ضة القض'ة ال�اتب الض�% 'قدم   3م�رر  169سا�قا �موجب أح�ام المادة 206

 بإدارة '�لف الذ= المقرر المستشار تعیین أجل من اإلدار0ة الغرفة رئ'س على 'حیلها الذ= المجلس

 .القض'ة في التحقی� و راءاتــــاإلج
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ة على الغرفة اإلداریة لیس ضروري و ال یطبق في ھذا المجال ــالمعروض

  .)207( إنما یطبق في المنازعات اإلداریة العامة

 في للتطبیق الصلح محاولة شرط قابلیة عن أمقران العزیز عبد یتساءل و 

 لقبول القضائي بالمجلس اإلداریة الغرفة على المعروضة الضریبیة المنازعة

 مجال في بھ العمل ینبغي ال الصلح محاولة شرط فإن رأیھ وفي شكال، الدعوى

  : )208( التالیة لألسباب الضریبیة المنازعات

 مبالغ تحصیل النھائیة غایتھ حیث من ھو الضریبیة المنازعة موضوع إن

 الصادرة للتحصیل السنویة للرخصة طبقا العمومیة للخزینة دیونا تعتبر مالیة

 بالمقتضیات عمال ةــــقانون المالی طریق عن سنویا التشریعیة السلطة عن

 یكمن ال وبالتالي 1996(209) دستورمن  122 و  64 للمادتین الدستوریة

 ذكرت ما وھو العمومیة، الخزینة بدیون یمس بما تتصالح أن الضرائب إلدارة

 اإلداریة باإلجراءات المتعلقة تعلیمتھا في أعوانھا للضرائب العامة المدیریة بھ

 حــــــبمصال قـــــتتعل ةــــــالمسأل دامت وما للمنازعات ةـــــوالقضائی

                                                           

 
  . 2003منشور في مجلة مجلس الدولة العدد الخاص �المنازعات الضر0ب'ة سنة 207

، عن عر0ضة رفع الدعو_ الضر0ب'ة في منازعات الضرائب الم�اشرة، مقال عبد العز0ز أمقران  208

 .21ص ، 2003منشورة �مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات الضر0ب'ة، 

، یتعل� بإصدار نص تعدیل الدستور 1996د'سمبر  07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  209

، المعدل 1996د'سمبر  08، صادرة في 76د ، ج ر عد1996نوفمبر 28المصادق عل'ه في استفتاء 

. نوفمبر 16، صادرة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 - 08والمتمم �القانون رقم 

2008 . 
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" )210ّّ( ـــــــةة الضریبیــــللمصالح الــــمج ال فإنھ ةـــــــالعمومی ةــــالخزین

 ذلك مع یجب بأنھ تنوه أنھا غیرمجــــال للمصالحــــة الضریبیـــــــة فإنھ ال

بأي  االلتزام بدون القاضي الستدعاءات االستجابة الضریبیة المصالح على

 .) 211(شيء

ر مجدي و ال فائدة منھ مادامت ــح غیــــو یرى طاھري حسین أن الصل

أت بنتیجة و دفعت بالمكلف للجوء ـــــیلم  )التظلم المسبق( األولیةأن المرحلة 

 .)212(القضاء إلى

 وھذه اإلجـــــراءات  بعد التحقیـــــق إجراء في ــــررالمق ـــــاشریب

 إجــــــراء إلى یلجـــــــأ أن فنیـــــة مســــألة اعترضتـــــھ إذا كذلك یمكنــــھ

 في أما أولى، نقطة خالل من تفصیلھ سنحول ما ھذا و القضیة في خبــــــرة

 أمام النزاع سیر مجرى تعترض قد التي للعوارض سنتعرض الثانیة النقطـة

  . القضاء

  

2KKKK1KKKK2KKKK1KKKK א�ولא�ولא�ولא�ول����א���عא���عא���عא���ع�W�W�W�Wv2�)א��v2�)א��v2�)א��v2�)א������tttt����h/Fא��h/Fא��h/Fא��h/Fא������� �� �� �� �

من قانون  844 الذكورة في المادة باإلضافة إلى إجراءات التحقیق العادیة

ھناك إجراءات التحقیق الخاصة  )213(الجدید اإلداریةو  اإلجراءات المدنیة

                                                           

210 Ministère des Finances, Direction Générale Des Impôts, instruction sur les 

Procédures Contentieuses, P. 79 

 211 « S’agissant des intérêts du trésor il ne peut y avoir de conciliation , toutefois les 

services devront répondre a la convocation du magistrat sans pour autant s’engager » 

 الجزائر، الخلدون'ة، دار الضر0ب'ة، اإلجراءات قانون  شرح الضر0ب'ة، المنازعات ،حسین  طاهر=  212

 .35 ص ،2005
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دم تساوي ـــعلاجـــــع رالمنصوص علیھا في قانون اإلجراءات الجبائیة و ھذا 

حیث تتواجد اإلدارة في مركز أقوى و ھذه اإلجراءات تسمح  .مراكز الخصوم

ع التحقیقي و اإلستقصائي الذي تتمیز ـــ،إن الطاب وازنـــاع التـــللقاضي بإرج

 .بلعب دورا ایجابیا في القضیةبھ المنازعة الضریبیة تجعل القاضي المستشار 

ق توازن بین الممول ـــــة فیسعى لخلـــرض علیھ من أدلــي بما یعفھو ال یكتف

صد الحصول ط على طرفي الخصومة قــــة الضغـــــھ سلطـــفل ،و اإلدارة 

،و ھذه السلطة منصوص علیھا )214(ق التي یبني علیھا قناعتھعلى الوثائ

  دارةاإلان وعأبأمر شفوي ھ استدعاء ــــد فلــــمن ق إ م إ الجدی 860بالمادة 

و طلب منھم تقدیم توضیحات أو وثائق یراھا ضروریة لحل  و سماعھم

 يصالحیاتھ فرسة اممأثناء  لصالح المدعي لھ استنباط القرائنالنزاع، و 

،و كمثال غیاب اإلدارة عن الجلسة أو عدم تقدیمھا لمذكرة البحث و التحري

،و الذي یعد قرینة على قبولھا لطلبات المدعي )215(جوابیة رغم استدعائھا

 من ق إ م إ 851و قد قام المشرع بتقنین استنتاج ذات القرینة بالمادة ) 216(

  :و یتم ذلك كمایلي،

                                                                                                                                                                                     

 واإلدار0ــــة، المدنیــــة اإلجـــراءات قانــــون  یتضمـــن ،2008 ف'فر=  25 في مــــــؤرخ 09-08 رقم قانون  213

 .2008أفر0ل 23 في صادرة ، 21عدد ر ج

214 Sophie LAMBERT-WIBER, Contribution du droit civil à une approche renouvelée 
de la charge de la preuve en droit fiscal, thèse de doctorat, université de ROUEN. 
France 1996,p 377.. 

 رغم المدعي 'قدم لم إذا"  تنص التي والجدید، إ م إ ق من 850 المادة في مقننة القر0نة هذه 215

 ".متنازال 'عتبر الملف بتحضیر 'قم لم تقد'مها،أو عن أعلن التي اإلضاف'ة المذ�رة له، الموجه اإلعذار

 و النشر و للط�اعة هومة دار اإلدار0ة، المنازعات في اإلث�ات م�ادp لحسین، ملو'ا ث آ شیخ بن 216

 .141، ص 2005 الجزائر التوز0ع،
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:eو	W� التابعـــــة بعد تسجیل طلبات المكلفین لدى أمانة ضبط الغرفة

ا ـــم إحالتھـــرر، یتـــار المقــــا على المستشـــو عرضھإلداریة للمحكمــة ا

 اإلداریةكباقي القضایا  على مدیر الضرائب بالوالیة من أجل إجراء تحقیق

في القضیة فیقوم ھو اآلخر بإحالة العریضة إلى مفتش الضرائب الذي  العادیة

قام بتأسیس الضرائب لدراستھا و یرسل ملخص من الشكایة إلى رئیس 

و إذا لم یتحصل  .یوم 15المجلس الشعبي البلدي إلبداء الّرأي فیھا في أجل 

والئي المفتش على الّرأي یقوم بتحریر اقتراحاتھ و یحّولھا إلى المدیر ال

للضرائب الذي یرسل الملف مصحوبا بطلباتھ إلى أمانة ضبط الغرفة اإلداریة 

و إن كان غیر موافقا على قبول الطلب الذي جاء بھ المكلف في العریضة 

على الملف و تقدیم  لإلطالعیوم  30 بكاملھ فعلیھ أن یعلم المدعي أن لھ أجل

رة، ـــــن رغبتھ في إجراء الخبطلباتھ المكتوبة التي یراھا مناسبة و اإلعالن ع

و بعد مضي الثالثین یوم یعاد الملف ثانیة إلى المدیر الوالئي للضرائب الذي 

و إذا أبدى مالحظات .ة من المكلف بالضریبة ــــات المقدمــــیتفحص المالحظ

ى ــــیتم إحاطة المكلف علما بھا، و ھذا حتى یتخل،و دفوع و أسباب جدیدة 

وھذا كلھ من أجل تسھیل عملیة .وع جدیدة ــــــرض دفــــع ن علىـــالطرفی

رات تجعل اإلجراءات تطول، ــــادل المذكـــة تبــــالبت في المنازعات و عملی

و بالتالي تتأخر عملیة صدور القرار و لكن ال یجب نسیان أنھا الطریقة المثلى 

 . )217(للوصول إلى أحكام دقیقة و إعطاء كل ذي حق حقھ

تكون إجراءات التحقیق التي سبق عرضھا إجباریة عندما یتعلق األمر وال 

اء ـــذا ما جـــــبدعوى یشوبھا عیب شكلي أو سقوط یؤدي إلى عدم قبولھا، و ھ

يء ــــو الش ةـــــون اإلجراءات الجبائیــــمن قان 2-84ص المادة ـــھ نـب

 المحكمـــة لرئــیس یجــوز" من ق إ م إ 847 ھ قد تم صیاغتھ في المادةــــذات
                                                           

 .96ص ،المرجع الساب� ،حسین فر0جة  .د217
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 العریضة من لھ یتبین عندما القضیة في للتحقیق وجھ بأال یقرر أن اإلداریـــة

  ."التماساتھ لتقدیم الدولة محافظ إلى الملف ویرسل مؤكد، حلھا أن

في ھذه الحالة یأمر الرئیس بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم 

  ."التماسات محافظ الدولة

��627�HW  لقد أقر قانون اإلجراءات الجبائیة مجموعة من إجراءات التحقیق

الخاصة في المنازعات الجبائیة و ھي الوحیدة التي یجوز األمر بھا في مجال 
تتمثل في التحقیق ) 218(الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم األعمال

  .اإلضافي و مراجعة التحقیق والخبرة

من قانون اإلجراءات الجبائیة یكون  2- 85لمادة لوفقا  التحقیق اإلضافيف

ھذا اإلجراء إلزامیا كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل إثبات جدیدة قبل الحكم، 

ھ إلى أمانة الضبط ـفعند إحالة المدیر الوالئي للضرائب الملف مع مالحظات

على الملف لتقدیم  لإلطالعیوم  30بالمحكمة و إخطار المكلف بأن لھ 

ھ عناصر جدیدة، ــــــتادم في مذكرـــة یمكن لھ أن یقــمالحظاتھ في ھذه الحال

ق إضافي وجوبا و ترسل الملف إلى مدیر ـــتأمر بتحقی فإن المحكمة اإلداریة

  .الضرائب بالوالیة

بعد ھذا اإلجراء إذا تضمنت مذكرة المدیر الوالئي بدورھا على أسباب 

لم یسبق للمكلف أن علم بھا تجرى عملیة إیداع أخرى لدى أمانة  ووقائع جدیدة

  . الضبط وفقا لإلجراءات السابقة

من قانون اإلجراءات الجبائیة  3- 85ة التحقیق المادة ـــنصت على مراجع

و یعتبر إجراء جوازي للقاضي حیث یأمر بھ إذا رأى ضرورة لذلك، 

اد و إعادة التدقیق و ذلك ـــــمض راء فحصــــر بإجـــفللمحكمة اإلداریة األم

ام بإجراء التحقیق ـــــب غیر الذي قــــة الضرائــــوان مصلحـــبمعرفة أحد أع
                                                           

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 1- 85أنظر في ذلك المادة   218
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یس المجلس ــــھ و رئـــــي أو وكیلـــو ذلك بحضور المشتك) 219(األّول 

ن على مستوى ــة الطعــاء لجنــن اثنین من أعضــدي أو عضویــالشعبي البل

من قانون اإلجراءات  76االت المنصوص علیھا في المادة ـــحالدائرة في ال

یقوم ھذا العون المكلف بمراجعة التحقیق بإعداد محضر یسجل  )220(الجبائیة

فیھ مالحظاتھ المكلف بالضریبة و كذا مالحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي 

عند االقتضاء ثم یقدم رأیھ و یرسل الملف إلى المدیر الوالئي للضرائب 

  .لیرسلھ بدوره إلى المحكمة اإلداریة مرفقا باقتراحاتھ

التابعة حد اإلجراءات الرئیسیة للتحقیق التي تأمر بھ الغرفة تمثل الخبرة أ

حیث یختار أشخاص من ذوي االختصاص تمنح لھم مھمة  .اإلداریةللمحكمة 

تقنیة، و یبدون مالحظاتھم و یقومون بإعطاء تقدیراتھم الضروریة لمسائل 

  .)221(المنازعات

إما تلقائیا أو بناء ر بھذا اإلجراء ــــة أن تأمــو تستطیع المحكمة اإلداری
و ھو ما أكدتھ الغرفة اإلداریة على طلب المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب 

من المقرر قانونا ..".،10/02/1990للمحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 
بإجراء الخبرة إما  مر الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس القضائيأنھ یمكن أن تأ

تلقائیا و إما بناء على طلب المكلف،و إما بناء على طلب المدیر و من ثم فإن 

                                                           

 الدولة، مجلس مجلة الدولة، لمجلس القضائي االجتهاد ضوء على الضر0ب'ة ،المنازعة �مال فن'ش 219

 .13 ص ،2007 الجزائر خاص، عدد

 .من قانون اإلجراءات الج�ائ'ة 76أنظر في ذلك المادة  220

 .97ص ،المرجع الساب� ،حسین فر0جة   221
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ام ــــو ذلك وفقا ألحك )222(..."للقانون یعد مخالفا القضاء بما یخالف ھذا المبدأ
ا ـــــالتي تحیلن ق إ م إ 858طبقا للمادة  ءات قانونیة واجب توافرھا و إجرا
 الجدید اإلداریةالمدنیة و  اإلجراءاتمن قانون 145 إلى125واد من ـعلى الم

ر واحد ــبتعیین خبی، ةـــمن قانون اإلجراءات الجبائی 86المادة و كذا  )223(
ھذا كقاعدة ،)224(من بین قائمة الخبراء المعتمدین من أجل القیام بالخبرة 

خبیر  ،ذلك عامة، إالّ أنھ استثناءا یكون عددھم ثالثة إن طلب أحد األطراف
 .تعینھ المحكمة و آخر یعینھ المكلف بالضریبة و الثالث تعینھ اإلدارة الضریبیة

من ق إ ج و ھي ذات  3فقرة  86طبقا للمادة  و ال یمكن تعیینھم كخبراء
من كتاب اإلجراءات  R200-10الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  :األشخاص التالیین ، )225( الجبائیة الفرنسي
  

  .الموظفون الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیھا )1

  .األشخاص الذین أبدوا رأیھم في القضیة المتنازع فیھا )2

  .األشخاص الذین تم توكیلھم من أحد األطراف أثناء التحقیق )3

                                                           

 قض'ة ،10/02/1990 في لصادر قرار ،62731 رقم ،ملف ةـــــــــــــاإلدار0 ،الغرفة العل'ا لمح�مةا 222

 ،ص1991نةلس 04 القضائ'ة،العدد لسطیف،المجلة الم�اشرة بللضرائ الفرعي المدیر ضد  س ر بین

224. 

 .م�رر55 إلى 47 من المواد �أح�ام نظمه الملغى م إ ق في  223

، 'حدد شروP التسجیل في قوائم 1995أكتو4ر  10مؤرخ في  310ـ  95رقم  التنفیذ= المرسوم  224

أكتو4ر  15، صادرة في 60الخبراء القضائیین و �'ف'اته، �ما 'حدد حقوقهم وواج�اتهم، ج ر عدد 

1995. 

225 François Pillet, Eugène Bangoura, Guide pratique de la procédure dans le 

contentieux fiscal. 3è édition, Litec, groupe Lexis Nexis, Paris,p 93. 
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یمكن للخبیر أن یرفض القیام بالمھمة المسندة إلیھ و في حالة عدم تأدیة 

من ق إ م إ مع إمكانیة  132، طبقا للمادة آخر بدال عنھواجبھ یتم تعیین خبیر 

  .مطالبتھ مدنیا بالتعویض عما سببھ من مصاریف

ة ـــة أو اإلدارة الجبائیــال طرفي الدعوى سواء المكلف بالضریبـــیحق لك
ب رد الخبیر ــة الّرد باسمھا أن یطلـــي للضریبــر الوالئـي یتولى المدیـــالت

من المحكمة سواء المعین من طرفھا أو من طرف الخصم اآلخر، و یكون ھذا 
أیام ) 08(الطلب مسببا مبني على أسس سلیمة وواقعیة و یقدم في أجل ثمانیة 

طبقا  إبتداءا من الیوم الذي تلقى فیھ الطرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یرید رده
و ال یقبل طلب  الجدید اإلداریةو  المدنیةقانون اإلجراءات من 133 للمادة
لغایة الدرجة اشرة أو القرابة غیر المباشرة ببة المإال بسبب القرا"...الرد

و ھو نفس ." رآخو ألي سبب جدي أو لوجود مصلحة شخصیة أالرابعة ،
 .من قانون اإلجراءات الجبائیة 4فقرة  86ادة ـــبالم اإلجراء المنصوص علیھ

و الموجھ للقاضي  من الخصمطلب الرد عاجال بعد رفع الو یبت في طلب 
  .)226(ي طعن یفصل فیھ بأمر والئي أي غیر قابل ألالذي أمر بالخبرة ،

 86تین إلداري بدقة المھام للخبیر أو الخبراء عمال بالمادیحدد القاضي ا

 المدنیةقانون اإلجراءات من  128و  ةــــمن قانون اإلجراءات الجبائی 1فقرة 

یجب أن یتضمن الحكم اآلمر  "، ھذا األخیر ینص علىالجدید اإلداریةو 

  :بإجراء الخبرة كما یأتي

عرض األسباب التي بررت اللجؤ للخبرة و عند اإلقتضاء تبریر تعیین 

  . ة خبراءعد

  .بیان اسم و لقب الخبیر أو الخبراء المعینیین مع تحدید التخصص

  .دقیقامھمة الخبراء تحدیدا تحدید 

                                                           

 الجدید اإلدار0ة و المدن'ة اإلجراءات قانون  من 1 فقرة 133 المادة 226 
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  ."تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط
و تحت  ھ المحكمةــــذي تعینــــر الــالخبی ن قبلــم إعداد الخبرة یتم

غ ــــــوم بتبلیـرة و یقــات الخبـــدء عملیــیوم و ساعة ب یحدد .استـــــھـــــــرئ

ة و المشتكي و عند االقتضاء الخبراء اآلخرین ـــة المعنیــح الجبائیــــــالمصال

یقوم الخبیر  .)227( أیام على األقل قبل بدء عملیات الخبرة 10بذلك في مھلة 

أو الخبراء و ممثل اإلدارة الجبائیة و المشتكي رفقة ممثلھ أو الممثل وحده 

و یحضر كذلك عند االقتضاء رئیس لجنة  .باالنتقال إلى مكان إجراء الخبرة

،ھذا ن على مستوى الدائرة للقیام بالمھام التي كلفتھم بھا المحكمة اإلداریةالطع

من ق إ ج حسب كوروغلي  7فقرة  86اإلجراء المنصوص علیھ بالمادة 

  .غیر معمول بھ من قبل الجھات القضائیة )228(مقداد

تحدید میعاد أي تاریخ و ساعة بدأ الخبرة من اختصاص القاضي اإلداري 

الذي یمنحھ للخبیر  على عكس التشریع الجزائري) 229( الفرنسيفي التشریع 

  .العین كما ھو مبین أعاله

كما  .رأیھرفوقا بر الخبرة مـب تحریر محضـعون مصلحة الضرائ لىوتی

در اإلشارة ـــردة، و تجـــة منفــرك أو بصفــیقوم بتحریر تقریر خبرة مشت

ة ــالضرائب لیست لھ أیة فعالیة ــر الذي یعده عون مصلحـــعلى أن المحض

ا ـــــو إذا سلمن .ما دمنا نعلم أنھ سیكون في غیر صالح المكلف بالضریبة

                                                           

 .الج�ائ'ة اإلجراءات قانون  من 6 فقرة 86 لمادةا 227

 ،2001الجزائر األول، العدد الدولة، مجلس مجلة اإلدار=، المجـــــــال في الخبرة مقداد،�وروغلــــــــي  .228

 .50 ص

 

229 Louis Trotabas, Jean - Marie Cotteret, Droit fiscal, 8è édition, DALLOZ, 1997, p 264. 
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س فنتساءل عن فائدة التقاریر التي یعدّھا الخبراء بالتالي في ھذه الحالة ـــبالعك

 )230(من قانون اإلجراءات المدنیة 53ادة ــــزام بما ورد في المـــا االلتـــــعلین

وال و مالحظات الخصوم سواء ــره أقــــر في تقریـــة الخبیـــھو كتابو 

اإلدارة أو المكلف بالضریبة بالتالي ال حاجة للعون ممثل اإلدارة لتحریر 

  .)231( محضره و تضمینھ رأیھ

 ضبط أمانة لدى خبرتھم تقاریر الخبراء یودعیسجل أو بصفة أدق  
ح الجبائیة ــــع للمصالـــالتاب اإلداري ونـــالع محضر كذا و اإلداریة المحكمة

وفقا   علیھا لإلطالعیوما ) 20(و یتم تبلیغ األطراف بھا و لھا مھلة عشرین 
  .من ق إ ج 8فقرة  86للمادة 

یمكن لكل طرف أن یقدم مالحظاتھ على تقریر الخبرة المودعة لدى كتابة 

طرف المعني الضبط على شكل تقریر ، و یقوم كاتب الضبط بارسالھا لل

  ).232( رده/بالمالحظات لیقدم مالحظاتھ

 30یقدم الخبراء كشوف تتضمن تفرعھم و مصاریفھم و أتعابھم في أجل 

م أخذھا بعین االعتبار ـن غلق المحضر و إالّ لن یتـر مـــا على األكثــــیوم

عند تحدید األتعاب، و تصفى األتعاب و یحدد الّرسم بقرار من رئیس المحكمة 

  .اإلداریة طبقا للتعریفة المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

و لألطراف كما للخبراء الحق في االعتراض على التصفیة أمام نفس 

أیام ) 03(الجھة التي تبت في األمر بصفتھا غرفة استشاریة، في مھلة ثالثة 

  .كاملة إبتداءا من تاریخ تبلیغھم بقرار رئیس المحكمة اإلداریة

                                                           

  .�القسم الثامن �عنوان الخبرة 125 رقم تحمل أص�حت و  إ م إ ق ي ف  المادة هذه عدلت 230
 .89ص ،الساب� المرجع ،عز0ز أمز0ان  231

 .83ص الساب� المرجع، ،عز0ز  أمز0ان 232
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للمحكمة اإلداریة أن تأمر بإجراء خبرة تكمیلیة و ھذا ضمن نفس الشروط و 

 حالة في الجبائیة اإلجراءات قانون من 86السابقة وفقا للفقرة األخیرة من المادة 

، و ھي نفس اإلجراءات كاملة غیر أو سلیمة غیر كانت الخبرة أن لھا تبین ما

  .)233( ھذا المجالالعمول بھا من القضاء اإلداري الفرنسي في 

2KKKK1KKKK2KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��W�W�W�W��2����/���אEא"ض�א/F��2����/���אEא"ض�א/F��2����/���אEא"ض�א/F��2����/���אEא"ض�א/F� �� �� �� �

واء ــــسة ـــة الجبائیـــالخصومعلى وارض ـــــــعض الـــأ بعرـــد تطـــق

ة قد تغیر من السیر العادي ــــالقانوني أو بعض األمور الواقعی ما ھو منھا

المدنیة لكن ثالثة ة في قانون اإلجراءات ـــــور مضبوطـــزاع و ھذه األمــــللن

منھا فقط منصوص علیھا في قانون اإلجراءات الجبائیة تتمثل في سحب 

   .الطلب، تدخل الغیر الخارج عن الخصومة و الطلبات الفرعیة

سحب  في نیتھیفصح أحد المتنازعین عن  یمكن أن أنھ أثناء سیر الدعوى

ازل قانوني ـــذا التنـھ ونـــي یكــــواه و لكــــن دعــازل عــــالتنأي  بـــالطل

من قانون اإلجراءات  87د من أن یستجیب للشروط الواردة في المادة ــــال ب

  : الجبائیة و ھي كما یلي

  .تحریر الطلب على ورق عادي و موقع من المعني أو وكیلھ) 1

  .تقدیم الطلب قبل صدور الحكم) 2

                                                           

233 Louis Trotabas, Jean - Marie Cotteret, op.cit.p 265 للمزید أنظر  ، .  
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 قدم أن لھ سبق قد كان إن الخصم الطرف لقبول السحب ھذا خضوع) 3

 المالیة قانون من 30 المادة بموجب ألغي الشرط ھذا فرعیة طلبات

  .)234( 2008لسنة

 نصتحسب ما  ارج عن الخصومةــــــر الخــــتدخل الغیو یمكن أن ی 

شخاص لألون اإلجراءات الجبائیة ـــــــمن قان 87الفقرة الثانیة من المادة  علیھ

  : الالدعوى و ال یكون ھذا التدخل مقبولم یكونوا أطراف أصلیین عند رفع 

  

زاع المطروح أمام ــــإالّ إذا أثبت مقدمھ وجود مصلحة لھم في حل الن)1

ات الجبائیة ــوم أو الغرامـــب و الرســـة في مجال الضرائـــــالمحكمة اإلداری

  .و ھذا الشرط أساسي و مطلوب في جمیع الدعاوى القضائیة

تعدیل بموجب  بعد ، الطلب على ورق مدموغیجب أن یحّرر ھذا ) 2

  .صبح الطلب على ورق عاديأ    2008   من قانون المالیة لسنة 30المادة 

وھذا خالفا لما أورده  .یجب أن یقدم قبل صدور الحكم في الدعوى )3

أحكام  الجدید اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 961المشرع في المادة 

  .389 إلى 381وأحالنا على مواده من  اإلداریةتنظم التدخل أمام الدعوى 

من قانون اإلجراءات الجبائیة لمدیر الضرائب  88المادة  تزاأجو قد 

بالوالیة أن یقدم أثناء سریان الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلداریة طلبات 

ع التظلم المسبق فرعیة بقصد إلغاء أو إبطال القرار الصادر في موضو

                                                           

، 2008ة ـــــنـة لســـــون المالیـــــن قانـــــ، یتضم 2007د'سمبر  30ؤرخ في ــــــم 12 - 07ون رقم ــــــقان 234

 . 2007د'سمبر  31، صادرة في  82ج ر عدد 
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على الملف  اإلطالعا من أجل ـــــیوم 30إعالم المدعي أنھ لھ مھلة  شریطة

  . من أجل تقدیم مالحظاتھ المكتوبة و إعالن رغبتھ عن إجراء الخبرة

2KKKK1KKKK2KKKK3KKKK (��8א���ع�א���8)א���ع�א���8)א���ع�א���8)א���ع�א��W�W�W�W"و"���א�D"و"���א�D"و"���א�D"و"���א�D����������!"א$دא���Gaא$دא"!��א���Gaא$دא"!��א���Gaא$دא"!��א���GaאWWWW� �� �� �� �

  

من قانون اإلجراءات الجبائیة على أن القضایا  89لقد نصت المادة 

-66المعروضة على المحكمة اإلداریة یتم البت فیھا وفقا ألحكام األمر رقم 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 1966یونیو لسنة  08المؤرخ في  154
أن المشرع بالرغم المراجعة السنویة لقانون  إلیھ اإلشارةو ما تجدر ، )236(

الجبائیة بمناسبة المصادقة على قوانین المالیة وكذا من خالل  اإلجراءات

ح صیاغة ـــالقوانین المالیة التكمیلیة فقد أغفل تصحیح ھذا الخلل بعدم تصحی

 الجدید اإلداریةو  اإلجراءات المدنیةو صدور قانون  الءمــــیتھذه المادة بما 

و ھذا یبین  .9200أفریل 23و دخولھ حیز التطبیق في  2008أفریل 23في 

لنا أن القرار الصادر في مجال المنازعات الضریبیة ال یتمتع بأیة خصوصیة 

مقارنة بالقرارات اإلداریة األخرى، إذ یخضع للقواعد العامة التي تنظم 

من قانون  168فالمادة . القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة بصفة عامة

مخصص لإلجراءات المتبعة أمام اإلجراءات المدنیة الواردة في الباب ال

ق األحكام الواردة ــــیـة تحیلنا إلى تطبـــــواد اإلداریـــالمجلس القضائي في الم

في الباب األّول من الكتاب الثالث الخاص باإلجراءات المتبعة أمام المجلس 

وعلیھ فإن القرار القضائي الصادر في المواد  .القضائي الناظر في االستئناف

و في المواد الضریبیة خصوصا على مستوى الدرجة األولى ،اإلداریة عموما 

                                                           

و دخوله حیز  2008أفر0ل  23صدور قانون اإلجراءات المدن'ة و اإلدار0ة الجدید في ألغي � 236

 .2009أفر0ل  23 التطبی� في
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فبعد اجتماع  )237(من قانون اإلجراءات المدنیة 147إلى  135یخضع للمواد 

جمیع المعطیات المتعلقة بالنزاع الضریبي و بعد تمام عملیة التحقیق یقوم 

النیابة العامة لتقدیم تقریرھا في مھلة /محافظ الدولةل رأیھ إلى المقرر بتحوی

شھر و تودعھ مع ملف الدعوى لدى الغرفة اإلداریة التي تعقد بعد ذلك جلستھا 

  .لدراسة القضیة و الفصل فیھا

و خالل الجلسة یتم سماع قراءة تقریر المستشار المقرر و مالحظة 

النیابة، ثم تحال الدعوى  /الدولة محافظ األطراف الشفھیة و بعدھا طلبات

للمداولة لدراسة القضیة و إعداد القرار الذي یصدر في جلسة علنیة بتشكیلة 

سنتعرض إلى محتوى القرار ، ةـــالنیاب /ةـــظ الدولـــــمحاف ثالثیة دون حضور

  .و كیفیة تبلیغھ و اآلثار التي یحدثھا باختصار

 ةــمن قانون اإلجراءات المدنی 888المادة ل القرار ــــشك على لقد نصت

منھ التي تضمنت  276و  275تین الماد التي تحیلنا على الجدید اإلداریةو 

 من قانون اإلجراءات المدنیة 144محتویات مع بعض التعدیل لنص المادة 

على البیانات التي یحتویھا القرار اإلداري و المتمثلة في تضمینھ نفس القدیم 

على أن یسبق منطوق الحكم بكلمة  بھ أحكام المحاكم العنوان الذي تصدر

 اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 890طبقا لما ورد بالمادة " یقرر"

و أن یشتمل على أسماء و ألقاب الخصوم و صفتھم و مھنتھم و محل  .الجدید

ھا م، و إذا تعلق األمر بشركة فال بد من ذكر عنوانـــإقامتھم أو المحامین عنھ

 ي المقررـــالقاض إلىاع ـــاالستمعلى  889ا للمادة ـــطبقو نوعھا و مقرھا و 

ھ بأمر ـــص تم سماعـــصوص المطبقة، وكل شخنالوثائق وال إلى اإلشارة و

  .من الرئیس

                                                           

 .107 ص ،المرجع الساب� ،حسین فر0جة  .د  237
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و بیان تاریخ قفل التحقیق وتاریخ إعادة فتحھ عند االقتضاء و بیان  

جلسة صدور الحكم وتجدر حضور أو غیاب األطراف أو وكالئھم عن 

اإلشارة إلى األعضاء المشكلین للغرفة اإلداریة و الذین شاركوا في صدور 

راف و یستند القاضي ـالقرار، و یجب أن یتضمن القرار تحلیال لطلبات األط

في حكمھ إلى طلبات األطراف و ھو غیر ملزم باإلشارة إلى جمیع الوثائق 

 اإلطالعة إن وجدت و كذلك بإمكانھ المرفقة بالملف و على محاضر الخبر

  .على رأي لجان الطعن اإلداریة

ا سواء بقبول ــــي قرارھـــو تتخذ الغرفة اإلداریة بالمجلس القضائ

یس ـع الرئـــن القرار توقیـــكما یتضم ،)238(تخفیض مناسب أو برفض الطلب

تحكم  حالیــــــا.و المقرر و أمین الضبط، و ذلك تحت طائلة بطالن القرار

 298إلى  270إجراءات إصدار القرار من المحكمة اإلداریة أحكام المواد من 

  .من القانون نفسھ 888من ق إ م إ و التي تحیلنا علیھا المادة 

األوامر یصدر القاضي االستعجالي أمره في النزاع المعروض 

الموضوعیة  ة من كل الجوانبـــــف القضیــة ملــد دراسـو بعة ــــاالستعجالی

ة فإن األصل أن الحكم ــــة استعجالیــــا دمنا أمام قضیــــو م.، و الشكلیة، 

و األوامر االستعجالیة كبقیة األحكام القضائیة  .)240(فیھا ال یتطلب وقتا كبیرا

و الشيء المھم ،تتضمن البیانات الشكلیة الواردة في قانون اإلجراءات المدنیة 

فیھا ھو تسبیب عنصر االستعجال و مدى توافره و مراعاة عدم المساس بأصل 

  .الحق و یوقع الرئیس و أمین الضبط على أصل األمر

                                                           

 .106ص ،المرجع الساب� ، عز0ز أمز0ان  238

 .91ص ،المرجع الساب� ، عز0ز أمز0ان 240
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في اإلجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة  الكتاب الرابع لقد ورد في

ة ـــــة لرئیس المحكمـــــبصفة استثنائی 895یجوز طبقا للمادة  أنھ اإلداریة

ر إلى الخصوم عن طریق ــــــم أو األمــــة أن یأمر بتبلیغ الحكـــاإلداری

للقاعدة العامة المستحدثة في إطار إصالح العدالة و ھذا خالفا . ة الضبطـــأمان

التي تنص  894في مادتھقانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الجدید  وصدور

ام واألوامر إلى الخصوم في موطنھم، ـــــعلى أنھ یتم التبلیغ الرسمي لألحك

  .عن طریق محضر قضائي

القدیم  جراءات المدنیةمن قانون اإل 171مادة بینما كانت في السابق وفقا لل

أمین ضبط الغرفة  بواسطة اإلداریةالقاعدة العامة لتبلیغ قرارات الغرفة 

ق ـــــا لألطراف كذلك الحـــو كم .اإلداریة و ذلك إلى جمیع أطراف الدعوى

 يـــــالقضائ رــــم عن طریق المحضــــغ ھذه القرارات إلى الخصــــفي تبلی

األخرى الصادرة عن المجلس و الواردة  القرارات تبلیغ فيبھ  ھو معمول ماك

  .3-147في المادة 

ن آثار القرار المتخذ من قبل المحكمة اإلداریة في المجال الضریبي و م

ا یكون قد عدّل ما اتخذتھ في قرارھا ـــــملزم لإلدارة الجبائیة عندمأنھ 

د ـــأما إذا أك ،ھــــصل من نتائجـنـة و ال یمكنھا أن تتـــــالمرفوع أمام المحكم

ا ــــراءات التي اتخذتھـــب خطأ و أن اإلجــــرار أن اإلدارة لم ترتكـــــھذا الق

فإن التحصیالت التي قامت بھا في مواجھة المكلف بالضریبة تعد  .ةـــــقانونی

إالّ في حالة الطعن في القرار بالطرق ، و لھا أن تستمر فیھا، صحیحة 

  . مكلف بالضریبة مع طلب وقف تنفیذ القرارالقانونیة من طرف ال

إن القرارات الصادرة عن المحكمة اإلداریة في ھذا المجال تحوز لقوة 

، ا في المواعید القانونیةــــــالشيء المقضي فیھا في الحالة التي لم یطعن فیھ
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أما فیما یخص األوامر االستعجالیة فمن ممیزاتھا أنھا وقتیة ال تمس بأصل 

بالتالي عند صدورھا فھي ال تحوز حجیة األمر المقضي فیھ فتنتھي الحق 

حجیتھا بمجرد صدور قرار المحكمة اإلداریة، فال یمكن لمن صدر لمصلحتھ 

ة ـــــة الخصم أو الغیر في حالـــــي أن یحتج بھ في مواجھـــــاألمر االستعجال

  .لنزاعما إذا رفضت دعواه في الموضوع أو لم یثبت حقھ في موضوع ا

فللذي لم یرضى بھ الطعن أمام مجلس  اإلداریة صدور قرار المحكمةبعد 

ة حق الدفاع، ـــــام القاضي بحمایـــالدولة كدرجة ثانیة للتقاضي طبقا للمبدأ الع

 .و ھذا ما سوف نتطرق لھ في المبحث الموالي

2KKKK2KKKK ()א��7�8א��7�8א��7�8א������7�8א��()א��()א��()א���W�W�W�W�kא�����kא�����kא�����kم����א������	م��	م��	م��	א��و��א��و��א��و��א��و������� �� �� �� ���������� �� �� �� �

التقاضي أمام مجلس الدولة فیما یخص المنازعات إن إجراءات  

و كمبدأ عام لیست لدیھا خصوصیات تمیزھا عن القواعد العامة، ، الضریبیة

 25مؤرخ في  09- 08قانون رقم الد الواردة في ــــإنما تخضع لتلك القواع

الذي ألغى  ،)241(تضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةالم 2008فیفري 

المتضمن قانون اإلجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  154-66 األمر رقم

المتعلق  1998ماي سنة  30المؤرخ في  01- 98و كذا القانون رقم .المدنیة 

كجھة  اختصاصین، و لھ باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و سیره

 ،ةــــالنھائییتعلق بالقرارات  ماعندة نقض ـــــارة و لھ دور محكمـــاستئناف ت

  :على النحو التالي و سنتعرض لھ

  

                                                           

ة ، ـة واإلدار0ـون اإلجراءات المدنیـن قانــ، یتضم2008ر= ـــف'ف 25ؤرخ في ــــم 09- 08ون رقم ــــقان 241

 . 2008 أفر0ل 23، صادرة في  21ج ر عدد
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تقدیم خاللھ لمجلس الدولة  بالواجالمواعید  األولنتناول في المطلب 

 اإلجراءاتو في المطلب الثاني نعرض . لممارسة مھمتیھ و ھذا تفادیا للتكرار

درجة ثانیة ك یعد ة االستئناف لكونھـــالتي تتبع أمامھ في فرع أول بمناسب

ة ــــم اإلداریــــا عن المحاكـــــادرة ابتدائیــــبالنسبة للقرارات الص للتقاضي

 10المادة  ا ورد في نصـــــا لمـــــطبق ات الضریبیةـــال المنازعــــفي مج

 عضويالبالقانون  2011عدل ھذا القانون في  )242(01- 98من القانون رقم 

 تنظیمھ و الدولـــــــــــــة مجلس باختصاصــــــــــات یتعلــــــق 13 -11 رقم

و من میزاتھ أنھ عند تعدیلھ و تتمیمھ احتفظ على الترقیم نفسھ )243( وعملھ

ة في استئناف ـــــس الدولـــص على أنھ یفصل مجلــالتي تن، 01-98للقانون 

ا من قبل المحاكم اإلداریة في جمیع الحاالت ما لم ـــــالقرارات الصادرة ابتدائی

ثم في فرع ثاني كمحكمة قانون عند فحص . على خالف ذلك ینص القانون

بالنسبة للقرارات الصادرة ابتدائیا نھائیا عن المحاكم اإلداریة طعون النقض 

                                                           

ة ـــــــــــــات مجلس الدولــــــــــ� �اختصاصــــــ، یتعل 1998ما=  30مؤرخ في 01-98 و= رقمـــــقانون عض 242

 .1998جوان  01صادرة في  37و تنظ'مه وعمله، ج ر عدد 

 ،2011 سنة یولیو 26 المواف� 1432 عام شع�ان 24 في مؤرخ 13 -11 رقم عضو=  قانون  -  243

 سنة مایو 30 المواف� 1419 عام صفر 4 في المؤرخ 01- 98 رقم العضو=  القانون  یتمم و 'عدل

 تنظ'مه و الدولة مجلس �اختصاصات المتعل� ،و)1998 جوان 01 في صادرة 37 عدد ر ج(  1998

 .2011 أوت 03 في صادرة 43 عدد ر ج عمله، و
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 ءاألخطاو كذا تصحیح ون ــــمن نفس القان 11ادة ــاء في المـــــوھذا ما ج

   .المادیة

2KKKK2KKKK1KKKK , -ل����א�- ,א�- ,א�- ,א�eلא�وeلא�وeلא�وeא�و�W�W�W�W�2F�2א�/אF�2א�/אF�2א�/אFא�/אWWWW� �� �� �� �

المواعید المشترطة أمام مجلس الدولة في ھذا المطلب لمختلف  نتطرق

 الطعن بالنقض أمــــا كـــل من،نفرد لھ فرعا ة، كاالستئنافـــل حالــحسب ك

فنخصص لھـــا الفــــرع الثاني  تصحیح الخطأ الماديو  التماس إعادة النظر و

ألنھا تشترك مع بعضھا في كونھا من الطرق غیر العادیة للطعن و یحق 

نخصص لھ فرعــا  ونـح القانـــن لصالــالطع أمـــــا،للخصوم مباشرتھا 

ثالثـــــا ألنھ یشترك مع الفرع الثاني في كونھ من الطرق غیر العادیة لكنھ 

محافظ الدولة دون باقي ضمن االختصاص الحصري لیتمیز عنھم بأنھ یعد من 

   .األطراف

2KKKK2KKKK1KKKK1KKKK لeلא���ع�א�وeلא���ع�א�وeلא���ع�א�وeא���ع�א�و�W�W�W�W�X����>:א�oL"�52د���X����>:א�oL"�52د���X����>:א�oL"�52د���X����>:א�oL"�52د��� �� �� �� �

راءات ــــمن قانون اإلج 277شھر واحد وفقا للمادة یرفع خالل 

 ــــــداء ابتة للمكلفین بالضریبة ــــاد بالنسبــــذا المیعـري ھــو یسة ــــــــالمدنی

روط ـــــھ وفقا للشــــــوز مد ھذا المیعاد و إیقافـرار و یجــــغ القـــمن تبلی

 من قانون اإلجراءات المدنیة، 105و  104ا في المادتین ــالمنصوص علیھ

یجب أن تودع عریضة االستئناف المقدمة سواء من المكلف بالضریبة الذي لم 

بواسطة دفاعھ الذي ینبغي أن یكون معتمدا لدى  یقتنع بقرار الغرفة اإلداریة

و قد آو من اإلدارة الضریبیة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة  مجلس الدولة،

واإلداریة شھرین راءات المدنیة ــون اإلجــــمن قان 950ا للمادة ــــطبق أصبح

أما فیما یخص الطعن  .االستعجالیةو یخفض لخمسة عشرة یوما في المادة 

ري اعتبارا من الیوم ـــإن میعاد الشھر یســـمن طرف اإلدارة الجبائیة ف المقدم
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غ من طرف المسؤول المؤھل حسب ما ھو وارد في الفقرة ــــالذي یتم فیھ التبلی

  .ممن قانون اإلجراءات الجبائیة 91األخیرة من المادة 

2KKKK2KKKK1KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��W�W�W�Wق��]�ل��]�ل��]�ل��]�ل��Yق��Yق��Yق��Y�T5-א��T5-א��T5-א��T5-א��5د!�א��BC�!א��5د�BC�!א��5د�BC�!א��5د�BC� �� �� �� �

ا ــــددھـن ق إ م إ الجدید و عمي ل الثانـا في الفصــرق ورد ذكرھھذه الط

راف ــة دون األطـــد ینفرد بھ محافظ الدولحوابینھا إلى خمسة أشكال و من 

ح ـــل القانونیة التي تسمـــكشكل من العقاب على التخلي عن ممارسة الوسائ

د ان مواعیــھ من حیث تبیـــاء لمراجعتـھ على القضــــلھم بطرح

فھي الطعن بالنقض نعرض لھ في النقطة األولى ثم ننتقل اللتماس .ممارستھا

و تصحیح الخطأ المادي و نفرد فرع ثالث مستقل و حاالتھ النظر  إعادة

  .نخصصھ للطعن لصالح القانون الذي یباشره محافظ الدولة

����P���WS	و: �

من تاریخ یجب أن یقدم الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في أجل شھران 

ي ـــھ أو في موطنھ الحقیقـــــھ إما إلى الشخص نفســــتبلیغ الحكم المطعون فی

ة ــــأو المختار، و ال یسري ھذا المیعاد بالنسبة لألحكام الصادرة بصفة غیابی

وص ــــمنص)244(ھ المعارضة غیر مقبولةـــــوم الذي تصبح فیـــــن الیـــإالّ م

المتعلق باختصاصات  13 - 11من القانون العضوي رقم  11علیھ في المادة 

  .)245(مجلس الدولة و تنظیمھ و سیره

                                                           

 .،الملغىمن قانون اإلجراءات المدن'ة 235أنظر المادة   244

، 2011یولیو سنة  26المواف�  1432شع�ان عام  24مؤرخ في  13 - 11قانون عضو= رقم    245

مایو سنة  30المواف�  1419صفر عام  4المؤرخ في  01- 98'عدل و یتمم القانون العضو= رقم 
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�27�H�W�d�د@�א��F�Pא:����س�� �� �� �� �

من قانون  968طبقا للمادة  إن میعاد تقدیم االلتماس یكون شھرین

تختلف فترة حساب ھذه المدة باختالف  الجدید اإلداریةو  اإلجراءات المدنیة

  : ھ االلتماس كما یليالوجھ الذي بني علی

فإذا تم تقدیم االلتماس بسبب كون قرار مجلس الدولة بني على مستندات  )أ

  .مزورة فإن المیعاد یبدأ من تاریخ ثبوت التزویر بصفة قاطعة

أّما إذا بني االلتماس على أساس أن الخصم قد حال دون تقدیم  )ب

ول ــــمن تاریخ الحصاد یبدأ حسابھ ـــمستندات قاطعة في الدعوى فإن المیع

  .على المستند الذي حال الخصم المحكوم علیھ بغیر حق دون تقدیمھ

اس أّول بإعادة النظر ــــــو تجدر المالحظة إلى أنھ إذا تم الفصل في التم

طبقا للمادة فإنھ ال یقبل التماس إعادة نظر ثان في شأنھ  قرار مجلس الدولةفي 

  .الجدید اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 969

�8��H�W<א��د�\-E2[�א)1� �

منھ اجل شھرین من تاریخ التبلیغ الرسمي لرفع  964و تحدد المادة 

من ذات  287و  286و تحیلنا على المادتین  دعوى تصحیح الخطأ المادي

ضمن  القانون و تبین مفھوم الخطأ المادي و شروط تعدیلھ و كیفیة ذلك أي

  .فتتاح الدعوىا وإجراءات أشكالنفس 

                                                                                                                                                                                     

،و المتعل� �اختصاصات مجلس الدولة و تنظ'مه )1998جوان  01صادرة في  37ج ر عدد (  1998

 .2011أوت  03صادرة في  43 و عمله، ج ر عدد
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2KKKK2KKKK1KKKK3KKKK (��8א���ع�א���8)א���ع�א���8)א���ع�א���8)א���ع�א��W�W�W�Wא���7/ن�����T5-א���7/نא������T5-א���7/نא������T5-א���7/نא������T5-א�� �� �� �� �

 .یكون ھذا الطعن ضد األحكام الصادرة عن المحاكم اإلداریة بصفة نھائیة

 مـــھذا الحك د الّ یقدم أحد الخصوم طعنا بالنقض في اآلجال القانونیة ض إنو 

و یباشره محافظ الدولة بھدف تصحیحھ و جعلھ یتطابق من حیث القوانین 

و ال یستفید من ھذا التصحیح األطراف ماداموا .السائرة التطبیق عند صدوره

ھذا یرتب أثار على .246لم یرفعوا ضمن اآلجال القانونیة طعنا بالنقض

لواجب األطراف أنھم ال یستفیدون من ھذا التصحیح و المنطوق األول ھو ا

التطبیق عند التنفیذ ھذا حفاظا على استقرار العمل القضائي و ال یتأثر بھذا 

اإلجراء الذي یمكن أن یقوم بھ محافظ الدولة فور اكتشافھ أو وروود لعلمھ 

  .العیب قد یكون مر زمن و نفذ

ھذه الوسائل القانونیة المخولـــة لمراجعة القرار تتم وفقا إلجراءات محددة 

حددة بصفة أساسیة بقانون إ م إ، أما قانون إ ج فلم یخص بالذكر و صارمة م

 . إال االستئناف و ھذا ما سنتطرق بتبیانھ في المطلب الثاني

2KKKK2KKKK2KKKK �7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��7�8א�- ,�א��W�W�W�Wh/Fא���s��H	��5א����
�א$]�אsא
�א�����5	H���sא��h/Fא$]�אsא
�א�����5	H���sא��h/Fא$]�אsא
�א�����5	H���sא��h/Fא$]�אsא �� �� �� �

و ھذا ما سنعرضھ في الفرع األول  كجھة استئناف  مجلس الدولةیفصل   

لمصدرة لھ و كذا الشكلیات الواجب توفرھا من حیث موضوع القرار و الجھة ا

و ھو یعد من جھة أخرى كمحكمة قانون  في العریضة ثم نبین آثار االستئناف،

أثناء  اإلداریةیتولى توحید االجتھاد القضائي بمناسبة مراقبتھ لعمل المحاكم 

ھذا في فرع ثاني ھذه األخیرة  نظره للطعون بالنقض التي ترفع ضد قرارات

تین،األولى ندرس فیھا أنواع القرارات التي یمكن الطعن فیھا سنبینھ في نقطما 
                                                           

 الجدید اإلدار0ة و المدن'ة اإلجراءات قانون  من 353 المادة  246
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و في النقطة الثانیة نبین شروطھ و ھي أربعة تتمثل في مصدرة . بالنقض

من ق إ  358لقرار و كذا األوجھ القانونیة الواجب احترامھا المذكورة بالمادة ا

  .بعة شكل العریضة م إ الجدید و ثالثا توكیل محام معتمد ثم كنقطة را

2KKKK2KKKK2KKKK1KKKK א���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ولא���ع�א�ول�W�W�W�W�!"א$دא���Gaא�
��W�W�W�Wא<������X�א"א
�א���Gaא$دא"!�א<������X�א"א
�א���Gaא$دא"!�א<������X�א"א
�א���Gaא$دא"!�א<������X�א"א �� �� �� �

ون اإلجراءات ـقان من 90المادة ره بــــذي ورد ذكھو الطعن الوحید الو

یعتبر الطعن باالستئناف من أھم طرق مراجعة القرارات و  .247الجبائیة

ي ــي المشتكــــزاع الضریبــي النـــاإلداریة و ھو مشروع لطرفالقضـائـیــــة 

مدیر المؤسسات ھ، ـــــن حسب اختصاصـل مـــفلك. ةــــو اإلدارة الجبائی

الكبرى و المدیر الوالئي للضرائب الحق في استئناف قرارات الغرفة 

ة في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم بكّل أنواعھا و سنتعرض ــــاإلداری

اآلثار المترتبة  ثانیاھا لقبولھ و روط الواجب توافرــــالش أوال فیما یلي إلى

  .على تقدیمھ

:eو	�W�X����>:وط���/ل�א�AW� �

الوارد في القسم  90لقد نص قانون اإلجراءات الجبائیة في المادة 

المخصص لإلجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة أنھ یمكن الطعن في القرارات 

أمام مجلس  الصادرة عن المحاكم اإلداریة عن طریق االستئناف و ذلك

                                                           

ال یزال یذ�ر القانون  2014نالحi أن المشرع من خالل ط�عة م ع ض لقانون إ ج صادرة في  247

،  13 -�11الرغم �ون هذا القانون العضو= عدل �موجب القانون العضو= رقم  01- 98العضو= رقم 

ات مجلـــس الدولة و تنظ'مه و عمله، ـــ،و المتعل� �اختصاص01- 98'عدل و یتمم القانون العضو= رقم 

 . 2011أوت  03صادرة في  43ج ر عدد 



      

 

149 

 30ؤرخ في ـــالم 01-98ة ضمن الشروط الواردة في القانون رقم ـــالدول

 )248(و سیره  ةالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمی 1998مایو لسنة 

منھ تنص على خضوع اإلجراءات  40و بالرجوع إلى ھذا القانون نجد المادة 

فوفقا . قانون اإلجراءات المدنیةذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة ألحكام 

في االستئناف  لھ فإنھ باإلضافة إلى الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة

  : المتمثلة في شرط الصفة األھلیة و المصلحة ال بد من استیفاء الشروط التالیة

  : المستأنف بالقرار المتعلقة الموضوعیة الشروط  )1

 10ة و المادة ـــراءات المدنیـــمن قانون اإلج 277بالرجوع إلى المادة 

المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمھ و سیره،  01-98من القانون رقم 

ة تتمثل ــــة قضائیـــنجدھا تشترط أن یكون القرار المستأنف صادر عن ھیئ

في الغرفة اإلداریة بالمجلس القضائي و أن یكون ھذا القرار صادر بصفة 

ات الضریبیة كّل القرارات الصادرة من الغرفة ابتدائیة و في مجال المنازع

ادرة ـاء تلك الصــــة لالستئناف فیھا أمام مجلس الدّولة باستثنــــاإلداریة قابل

و تستبعد األحكام التحضیریة كاألحكام  ،)249(ةفي مجال الضرائب غیر المباشر

   .الصادرة بخصوص إجراءات التحقیق تحضیرا للفصل في الموضوع

  : للعریضة الشكلیة الشروط )2

 ) 250( 904ادة ــــلملفي العریضة من حیث الشكل طبقا یشترط المشرع 

ا على تطبیق ـــــتحیلنو التي  الجدید اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة

                                                           

ة ــــــــــــس الدولــات مجلـــ� �اختصاصــــــــــــ، یتعل1998ما=  30مؤرخ في 01-98ون عضو= رقم ــــــقان 248

 . 1998جوان  01صادرة في  37و تنظ'مه وعمله، ج ر عدد 

 .91ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان  249

 .من قانـــون اإلجـــراءات المدنـیـــة القدیـم 241لقد �انت تقابلها المـــادة 250
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ا على المادة ـــــــتحیلن 816 فالمادة ،825إلى  815 واده منــــأحكام م

اف ــة االستئنــا في عریضـــــــتوافرھ روط الواجبـــــالشمنھ، 15

ة ــنـاب و مھــاء و ألقـــمـد أســــدیــحـي تــة فــــثلـمـال و المتـــا شكـــــبولھـلق

ون ـة من الحكم المطعــورة رسمیـاق صــو إرف .ومــن كل من الخصــو موط

ع ـــــــز لوقائــرض موجـــا على عــو احتوائھ.ة ـھ مع العریضـــــفی

وع أي الوسائل ـن المرفــا الطعــى علیھـھ التي یبنــد األوجـــوى و تحدیـــالدّع

و األدلة التي یستند علیھا الطاعن، كما یجب تقدیم عدد من النسخ بعدد 

باإلضافة إلى اإلیصال الذي یثبت أن الطاعن قد دفع الّرسوم المقررة  ،الخصوم

و أن یمثل الطاعن محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا . قانونا إلیداع العریضة

  .منھ 828 إلى 826 والتي تحیلنا بدورھا على المواد 906للمادة 

ص ـا یخــة فیمــراءات الجبائیــون اإلجــوارد في قانـد الـرط الوحیـو الش

ف ــة بالمكلــاف الخاصــة االستئنـم عریضـــة ھو تقدیــشكل العریض

ذا الشرط ـا ھــة العلیــت المحكمـد خالفـوغ، و لقـدمـورق مبالضریبة على 

اء ــج إذ 1991أفریل  07ا المؤرخ في ــص في قرارھـة النــراحـم صـرغ

ال ورق ــاء إن استعمــــا و قضـــھ قانونـــر علیــھ من المستقــھ بأنــفی

در ــو تج ،)251(وىــــاح الدّعـتـة افتـب إالّ في عریضــون واجــوغ ال یكـدمـم

 1- 344ھ في المادة ــصوص علیـان منــــرط كــشـذا الــى أن ھـارة إلـاإلش

  .رة و الرسوم المماثلةـــب المباشــمن قانون الضرائ

رف ـــا من طــاف و تقدیمھــة االستئنــع عریضــد من توقیـو ال ب

ة عن الخصوم ــــع إجراءات النیابــة فجمیــــس الدولـدى مجلـي مقبول لــمحام

                                                           

 .49ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان   251
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ن ـــان الطعــــة و إالّ كــــــتكون عن طریق محامي معتمد لدى مجلس الدول

  . انون اإلجراءات المدنیة و اإلداریةقمن  905طبقا للمادة  غیر مقبول

�27�H�WX����>:א�"�H�W�� �

نتج عن رفع االستئناف أمام مجلس الدولة نقل النزاع برمتھ إلى الدرجة ی

ي االستئناف یعید النظر في كل جوانب النزاع الشكلیة ـــفقاض الثانیة للتقاضي،

ة ـــة اإلداریــــم المحكمــــل إلیھ حكــد بما توصـقیـو الموضوعیة دون أن یت

  . فلھ في سبیل ذلك إلغاء الحكم المستأنف كلیا أو جزئیا أو تأییده

رار ــقـال ذـفیـف تنـــدم وقــــھو ع ھــة عنـناتجار الــم اآلثــو من أھ

من قانون  171الصادر عن المحكمة اإلداریة و ھذا ما جاء في نص المادة 

ال یوقف االستئناف و ال سریان میعاده " اإلجراءات المدنیة بنصھا على أنھ 

 908و قد سایر المشرع في المادة ، "تنفیذ األحكام الصادرة في المواد اإلداریة

مجلس  أماماالستئناف "بنصھ  الجدید یةاإلدارو  ن قانون اإلجراءات المدنیةم

  ."الدولة لیس لھ اثر موقف

 بإدارة ارــــإط زـان عزیـــأمزیب السید ـــحس ففي الوھلة األولى

تظھر لنا ھذه المادة سھلة التطبیق و لكن األمر لیس كذلك في جمیع  الضرائب

اإلدارة  حـــرار لصالــا القــــدر فیھـــة التي یصـــالحاالت، ففي الحال

ة ـــل القانونیـــا و ذلك بالوسائـــذ من طرفھـــفـنـرار یـــقـا الـة فھنـــــالجبائی

ة لھا بما فیھا التنفیذ الجبري، باستثناء الحالة التي یتقدم فیھا المكلف ـــالمتاح

فع ،من دبالضریبة بطلب وقف تنفیذ القرار و تقدیم الضمانات الكافیة للتحصیل

ریبة األصلیة أما الغرامات فھي تبقى ائة على األقل من الضبالم 20تسبیق 

  .معلقة إلى حین الفصل في النزاع الجبائي
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أما إذا صدر القرار ضد اإلدارة الضریبیة ففي ھذه الحالة ال یمكن للمكلف 

دة ـــا جبرا، فقاعــــرار في مواجھتھـــالذي صدر القرار لصالحھ أن ینفذ الق

ا ــاف یكون نسبیـــلمحكمة اإلداریة بموجب االستئنعدم وقف تنفیذ قرار ا

بالنسبة لإلدارة التي نادرا ما تتوفر لدیھا نیة احترام القوة التنفیذیة للقرار 

االبتدائي و ما تنفیذھا إالّ تفادیا للتنفیذ القضائي عن طریق الخزینة 

  . )252(العمومیة

2KKKK2KKKK2KKKK2KKKK �7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��7�8א���ع�א��W�W�W�W���Gaא�
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ن منصوص ـــرق غیر العادیة للطعــن الطــــإن الطعن بالنقض من بی

المتعلق باختصاصات  13 -11رقم من القانون العضوي  11علیھ في المادة 

، حیث جاء فیھا أنھ یفصل مجلس الدولة )253(مجلس الدولة و تنظیمھ و سیره
  . الصادرة نھائیافي الطعون بالنقض في قرارات الجھات القضائیة اإلداریة 

ل بالدرجة ــة أعطى لھا المشرع صالحیة الفصــــم اإلداریــفالمحاك

األخیرة و لكن تخضع في ھذه الحالة لمراقبة مجلس الدولة عن طریق الطعن 

تصدر القرارات عن الغرفة اإلداریة في مجال كانت بالنقض في قراراتھا و 

ي ال تكون قابلة للطعن بالنقص المنازعات الضریبیة بصفة ابتدائیة، و بالتال

فما ھي األحكام التي تصدرھا بصفة نھائیة في المجال  أمام مجلس الدولة،

تین،األولى ندرس فیھا الضریبي؟ و ما ھي شروط قبولھ؟ ھذا ما سنبینھ في نقط

                                                           

 . 97ص ،المرجع الساب� ،عز0ز أمز0ان  252

، 2011یولیو سنة  26المواف�  1432شع�ان عام  24مؤرخ في  13 - 11قانون عضو= رقم    253

مایو سنة  30المواف�  1419صفر عام  4المؤرخ في  01- 98'عدل و یتمم القانون العضو= رقم 

،و المتعل� �اختصاصات مجلس الدولة و تنظ'مه )1998جوان  01صادرة في  37ج ر عدد (  1998

 ..2011أوت  03صادرة في  43و عمله، ج ر عدد 
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و في النقطة الثانیة نبین . أنواع القرارات التي یمكن الطعن فیھا بالنقض

و ھي أربعة تتمثل في الجھة المصدرة للقرار و كذا األوجھ القانونیة  ،شروطھ

و ثالثا توكیل  .من ق إ م إ الجدید 358الواجب احترامھا المذكورة بالمادة 

  .محام معتمد ثم كنقطة رابعة شكل العریضة 

:eو	�WS����P�T5- ��� Pא����
��Wא���א"א �

رة ــاشـبـب المــال الضرائــجـمي ـــادرة فــرارات الصــــع القـــیـمـإن ج

ون ــي تكــة، بالتالــة ابتدائیــدر بصفـــا تصــــع أنواعھـــوم بجمیـــو الّرس

ر ـذي ینظـد الــیـال الوحـــى المجــو یبق ةــس الدولـام مجلــاف أمـل استئنــحـم

ادرة ـــرارات الصــة للقــض بالنسبـون بالنقــطعـة في الــدولـس الـجلـفیھ م

المشرع نظام  اعتمادسابقا التي أصبحت مع  ةـــــة اإلداریــــعن الغرف

ھو محاكم إداریة مستقلة عن المجالس القضائیة ، 254القضائیة االزدواجیة

من قانون الضرائب  489رة، فتنص المادة ــر المباشـیـب غـادة الضرائــــم

رة عندما ـة األخیـبالدرجعلى أنھ تفصل المجالس القضائیة )255( غیر مباشرة

ن ـض ھو الطعـن بالنقـیتعلق األمر بالضرائب غیر مباشرة، فیصبح الطع

  .ةـــس الدولـــلـجـام مــراؤه و ذلك أمـن إجــد الممكــالوحی

�27�H�WS����P�T5-وط�א��A� �

ة ـــــــــس الدولــــجلـام مــــوال أمـــض مقبـــــن بالنقــــون الطعـیك حتى

  : ا فیما یليـــــــن إجمالھـــي یمكـروط التــن الشـة مـــلـر جمــوافـد من تــال ب

                                                           

 .،مرجع ساب�عمار معاشو . د 254

 .القد'م من قانون اإلجراءات المدن'ة 283أنظر المادة   255
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ة ـــة قضائیــئـن ھیـادر عــرار صــض بقـن بالنقـق الطعـیجب أن یتعل )1

  .ةـــة نھائیـة بصفـم اإلداریـة في المحاكــمتمثل

واردة ــھ الــدى األوجـض على إحـقـنـن بالـي الطعــنـبـنـب أن یـجـی )2

ا ــــلھحلت محي ـتـم الـــالقدی ةــراءات المدنیـون اإلجـمن قان 233ادة ـــفي الم

 دـــدیـالج ةــــاإلداریو  ةــیـدنـراءات المــون اإلجـــــن قانـم 358ادة ــمـال

  .ھمن 959التي تحیلنا علیھا المادة 

س ــدى مجلـــد لــل محام معتمـض من قبـن بالنقـدم الطعــیجب أن یق )3

 تحلـــالتي  من قانون اإلجراءات المدنیة 2- 240الدولة، حسب المادة 

دا ــد ماعــالجدی اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة  905 لھا المادةمحـــ

ات ــالجماع دىــإح أوة ـــالعمومی اإلداراتا من ــن مقدمــون الطعـا یكــعندم

  .ةـــالمركزی لإلداراتة ـــذلك بالنسبـــة و كــــالوالی أوة ــة كالبلدیــالمحلی

ورة مـــذكروط الـــالشعلى ة لقبولھا شكال ــــالعریض ریجب أن تتوف )4

 904 لھا المادةحلـــت محالتي  من قانون اإلجراءات المدنیة 241في المادة 

التي تحیلنا على تطبیق المواد  الجدید اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة

منھ تحیلنا على الشروط العامة لرفع  816و المادة ، 825 إلى 815من 

  . منھ15الدعوى الواردة بالمادة 
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نتطرق في ھذا الفرع إلى ثالثة نقاط تتمثل في شكل القرار و كیفیة 

ثانیة و نخلص في نقطة ثالثــــة ھ في نقطة ــــصدوره ثم نعرض طرق تبلیغ

یتم التحقیق في القضیة بنفس الطریقة .  طرق الطعن في القرارات إبرازإلى 

ن ــــسواء في االستئناف أو بمناسبة الطع قبل صدور قرار مجلس الدولة

تتبع أمام الغرفة اإلداریة بالمجلس كانت اإلجراءات التي ھي ذات و  ضـــبالنق

  . )256(القضائي

كیفیة صدور القرار مباشرة، فبعد تأكد العضو المقرر رة ـــرض مباشــنع

أن القضیة أصبحت مھیأة للفصل فیھا، یقوم بإیداع تقریره المكتوب لدى 

علیھ و إیداع مذكراتھا  اإلطالعة من أجل ـــالنیابل ــــمحافظ الدولة سابقا ممث

رض، ـــمن أجل ھذا الغ محافظ الدولةو بعد فوات مھلة الشھر الممنوحة ل

اق ــــباتف،ة ــــر في القضیـــة للنظـــــــد جلسـھ تحدیــــم فیــیت ارارـــیصدر ق

غ ــــو یبل. اإلداریــــةة ــــــــمحكمیس الـــرر و رئـــو المقـــبین العض

بتاریخ الجلسة و یكون ھذا اإلخطار  محافظ الدولةم و ــھــراف و محامیــــاألط

أیام على األقل، و یكون ذلك بموجب كتاب موصى ) 08(قبل انعقادھا بثمانیة 

  .علیھ مع العلم بالوصول

                                                           

 
 21- 08 رقم القانون  �موجب ألغیت قد المادة هذه مالحظة، ،89ص ساب�، مرجع ، عز0ز أمز0ان 256

 31 في صادرة ،74 عدد ر ج ،2009 لسنة المال'ة قانون  المتضمن ،2008 د'سمبر 30 في مؤرخ

 .2008 د'سمبر
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لدواعي  ما لم یقرر المجلس غیر ذلك ،و تكون جلسة صدور القرار علنیة

ا یتلو مو لمحامي الخصوم تقدیم مالحظات شفویة موجزة بعد .اآلمن العام

و بعدھا تحال القضیة  ،رأیھ محافظ الدولةقدم یالمستشار المقرر تقریره و 

ثمانیة أیام  هتقریر إیداعفالتعدیل الجدید أصبح یشترط على المقرر  ،للمداولة

ة ـــــــالنیاب/ةـــــــظ الدولـــراف و محافــقبل المرافعة حتى یتسنى لألط

رر و ذلك ـــــا المقـــل لھـــي توصـــج التـــــالنتائول ــــم حــھـــم جوابـــــتقدی

  .زةــوجـة مـو بصف ةـــــشفاھ

رض ــة و سنتعــیـلنـة عــلسـي جـف هرارــــة قــدولـس الـلـجـدر مــیص

ھ ــغـــلیـبـة تـــقـرار و طریــل القــى شكــة إلــــیـة التالـــــالثــاط الثــي النقـف

  .ھـــفین ــرق الطعـــو ط

:eو	�W"א���א��GAW� �

ا ـة وفقــس الدولـادرة عن مجلـــــن القرارات الصـب أن تتضمــیج

ن ــات و مھــــاب و صفــاء و ألقــــعلى أسم 257اـــــحالیق إ م إ  264للمادة

ارة ــــھم دون اإلشـن محامیــاء و عناویـــوم، وكذلك أسمـصـن الخــوطـو م

ة أو اإلدارة ــف بالضریبــوم سواء المكلـمن الخص ةـــإلى المذكرات المقدم

زز ـن التي تعـو براھی .ج و أدلةــن حجـھ مــا احتوتـان مــة و بیــالجبائی

و العضو  ،ة التي نطقت بالحكمــاء المحكمــاء أعضــان أسمــو تبی .مــمواقفھ

وال ــاع أقــو سم،ر ــریـالتق الوةـو التنویھ إلى ت .محافظ الدولةالمقرر و 

م ــق بالحكـات النطــو إثب ،ومــي الخصــــات محامــــمرافع و محافظ الدولة

  .ةـــة علنیـــفي جلس

                                                           

 .القد'م من قانون اإلجراءات المدن'ة 276و �275انت تقابلها المادتین  257
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ل ـــع أصـــب توقیــھ یجــون على أنـمن نفس القان 265 و تضیف المادة

ب ــرر و كاتــو المقــة و العضـــس الدولـرف رئیس مجلـم من طـــالحك

  .ةـــــــــالجلس

�27�H�W�R2 �1W� �

ة إلى الخصوم ــس الدولـرار الصادر عن مجلــغ القــا فیما یخص تبلیـــأم

ة، ـــة و اإلدارة الجبائیـــف بالضریبـوم المكلـــم و نقصد بالخصـو كذا محامیھ

الدولة  وم محافظــو ذلك بموجب إرسال موصى علیھ بعلم الوصول، كما یق

ة التي أصدرت ــل على الجھــرار بنصھ الكامــغ القــلدى مجلس الدولة بتبلی

ات ــع الجھـــي تطلـذا، لكـھ ھــري بنصـرع الجزائــالحكم، و حسنا فعل المش

س ـا مجلــل إلیھــي توصـادات التــا على االجتھــي استأنفت قراراتھـالت

  . )258(ةـــــــالدول

ون ـــي قانــــواء فـــري ســـع الجزائــــى أن التشریـإل ةــو تجدر المالحظ

 01- 98وي رقم ـــون العضــــالقان  أو  ق إ م إ  أو ة ــــراءات المدنیــــاإلج

مؤرخ  13 -11عضوي رقم القانون أو حتى في تعدیل ھذا األخیر بموجب ال

ق ـــلـالمتع، 2011ة ــیولیو سن 26الموافق  1432شعبان عام  24في 

أو في قانون  )259(ة و تنظیمھ و عملھـــــــس الدولـات مجلــباختصاص

أغفل تحدید المھلة التي ،ىة األخرى ـــاإلجراءات الجبائیة أو القوانین الضریبی

و ربما فعل  .ادرة عن مجلس الدولةــرارات الصـغ القـــــا تبلیــــــیجب خاللھ

                                                           

 .125ص ،المرجع الساب� ،حسین فر0جة الد�تور   258

، 2011یولیو سنة  26المواف�  1432شع�ان عام  24مؤرخ في  13 -11قانون عضو= رقم  259

مایو سنة  30المواف�  1419صفر عام  4المؤرخ في  01- 98'عدل و یتمم القانون العضو= رقم 

،و المتعل� �اختصاصات مجلس الدولة و تنظ'مه )1998جوان  01صادرة في  37ج ر عدد (  1998

 .2011أوت  03صادرة في  43و عمله، ج ر عدد 
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انتھت و القرار أصبح حكما قطعیا ذلك عن قصد ألن المرحلة التنازعیة قد 

  .تع بحجیة الشيء المقضي فیھیتمیرتب أثرا قانونیا ھاما و 

�H8���Wא��و����� ��
�YW�ق�א�-��t�T5�א"א �

 الـمج في ةـــالدول مجلس نـع ادرةــالص راراتــالق في نــالطع إن

 ونــقان يـف واردةـال ةــالعام دــللقواع كذلك عـــیخض الجبائیة اتــالمنازع

 وعـبالرج و ذلك، مــظـتن ةـخاص امـــأحك دـتوج ال ألنھ المدنیة، راءاتــاإلج

 تحلــــمن قانون اإلجـــراءات المدنیة  294 وادـالم دـنج ونـــالقان ذاـھ ىـإل

 الجدید اإلداریــــةو  من قانون اإلجراءات المدنیــــة 963 لھا المادةمحــــــ

منھ، حول جواز لمحافظ الدولة تقدیم  2 فقرة 286التي تحیلنا على المادة 

  .منھ 287المقضي فیھ، و المادة  الشيءطلب تصحیح و لو بعد حیازتھ لحجیة 

 لـثـتتمن الطعــــون ــم واعــــأن 3 تضمنت منھ 297 ىـــــإل 295 و 

 حـــلصال نـالطع و حــبالتصحی نـالطع و رــالنظ ادةــــإع اســـالتم في

قانون  967 من )260( المــــادة لھامح تلـــح ادوالمھـــــذه  ونــالقان

 األخیرالجدید في القرارات الصادرة عن ھذا  اإلداریةو  اإلجراءات المدنیة

  .966فقط وفقا لمادتھ 

  :النظر إعادة التماس )1

ادة ـام المـا ألحكـة وفقـس الدولـام مجلـر أمـادة النظـاس إعـــیقدم التم 

 )261( المــــادة لھامح تلح المادةھـــــذه  من قانون اإلجراءات المدنیة 295

                                                           

 .011067تحت رقم  2002نوفمبر 05و هذا ما أّكده قرار مجلس الدولة الصادر بتار0خ  260

 .011067تحت رقم  2002نوفمبر 05و هذا ما أّكده قرار مجلس الدولة الصادر بتار0خ  261
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الصادرة الجدید في القرارات  اإلداریةو  قانون اإلجراءات المدنیة 967 من

  . 966وفقا لمادتھ  فقط األخیرعن ھذا 

یكونون أطراف في القرار فللمكلف بدفع الضریبة أو اإلدارة الجبائیة الذین 

الصادر عن مجلس الدولة أن یقدموا طلبات تتضمن إعادة النظر فیھ و ذلك 

  :بناءا على إحدى الوجھین التالیین

إذا تبین أن القرار الصادر عن مجلس الدولة بني على مستندات مزورة  )أ

  .تم تقدیمھا ألول مرة أمامھ

إذا تم الحكم على الطرف الذي قدم االلتماس بسبب عدم استطاعتھ  )ب

  . تقدیم وثائق و مستندات قاطعة في الدعوى حال خصمھ دون تقدیمھ

  :بالتصحیح الطعن )2

ة ـــــفي الحال و باقي األطراف یحق للمكلف بالضریبة أو اإلدارة الضریبیة

ھ بطلب ـــدم أمامــــأن یتقالتي یتضمن فیھا قرار مجلس الدولة أخطاء مادیة 

 من قانون اإلجراءات المدنیة 963 المادةا لما جاء في ــــالتصحیح، و ذلك وفق

 287و المادة   2 فقرة 286التي تحیلنا على المادة  )262( الجدید اإلداریةو 

  .منھ

فلتقدیم مثل ھذا الطعن ال بد من أن یكون القرار صادر عن مجلس الدولة، 

و أن یكون حضوریا و بمفھوم المخالفة فالقرارات الموصوفة بالغیابیة ال تقبل 

  .بالتصحیحالطعن فیھا 

                                                           

 .القد'م المدن'ة اإلجـــراءات قانون  من 294 المـــــادة تقابلها 262
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 287ھ المادة ــــفتعرف أ الوارد في القرار ماديـــــو ال بد أن یكون الخط

عرض غیر صحیح لواقعة "الجدید ھو  اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة

غیر أن تصحیح الخطأ المادي أو اإلغفال ال یؤدي . مادیة أو تجاھل وجودھا

بالتالي فإثارة  ".لألطراف تزاماتالإلى تعدیل ما قضى بھ الحكم من حقوق و 

و الخطأ .نقاط قانونیة ال یمكن أن یكون أساس لمثل ھذا النوع من الطعون 

المادي الوارد في القرار ال بد أن یؤثر على القرار الصادر في الدعوى، 

 .بالتالي إذا لم یكن لھ تأثیر كاألخطاء البسیطة فال یجوز الطعن فیھا بالتصحیح

  .و الخطأ المؤثر في القرار ھو ذلك الخطأ الذي یؤثر في تنفیذ القرار

  :القانون لصالح الطعن  )3

إّن ھذا الطعن من االختصاص القاطع للنائب العام لدى المحكمة العلیا 

لم یعاد صیاغتھ ضمن  من قانون اإلجراءات المدنیة و 297حسب نص المادة 

 ،من ق إ م إ 353طبقا للمادة  ق إم إ إآل بالنسبة لألحكام العادیة دون اإلداریة

بما أنھ تطبق أمام مجلس الدولة نفس اإلجراءات ذات الطابع القضائي الواردة 

، فإنھ یتم توقیع ھذا الطعن من قبل و اإلداریة  في قانون اإلجراءات المدنیة

و لكي  .كلف بالقیام بدور النیابة العامة أمام مجلس الدولةمحافظ الدّولة الم

  : ن ال بد من توافر الشروط التالیةــدم ھذا الطعــیق

یكون ھذا الطعن ضد األحكام الصادرة عن المحاكم اإلداریة بصفة  )1

  .نھائیة

أن یكون ھذا الحكم الصادر بصفة نھائیة عن المحاكم اإلداریة مخالف  )2

  .مخالف إلحدى اإلجراءات الجوھریةلقانون أو ل
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  .أالّ یقدم أحد الخصوم طعنا بالنقض في اآلجال القانونیة ضدّ ھذا الحكم )3

إذا اجتمعت ھذه الشروط ووصل ذلك إلى علم محافظ الدولة لدى مجلس 

  .الدولة یحق لھ عرض األمر أمام ھذا األخیر بموجب عریضة عادیة

لة نقض القرار عدم استفادة و یترتب على تقدیم ھذا الطعن في حا

 بنقض قضى األطراف بما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة الذي

فالحكم المطعون  .لصالح القانون فقط و لیس لصالح الخصوم بل یكون .األّول

ب التنفیذ، ــھ و ھو الواجــول بین أطرافـــعـفیھ لصالح القانون یبقى ساري المف

  .من األحوال أن یحتّج الخصوم بما جاء فیھ و ال یمكن في أي حال

 .و قد وصلنا للخاتمة التي سوف نبین فیھا مختلف العقبات التي صادفتنا 

 

  

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

  
  



      

 

162 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�6666666�61�6666E�6666666�61�6666אE�6666666�61�6666אE�6666666�61�6666אEא� �� �� �� �

  
  

  

  

  

  

  



      

 

163 

�6666666�61�6666E�6666666�61�6666אE�6666666�61�6666אE�6666666�61�6666אEא����� �� �� �� �

 المراحل أھم إبراز ؛ ھــذه المتواضعـــة دراستنا خــالل من حاولنا لقد

 الحل إلى الوصول غایة إلى نشوئھا من الجبائیة المنازعة علیھا تمر التي

 أحاطھــا و نظمھــا المشـــرع أن ذلك خالل من الحظنـــا و .لھا المناسب

 بالرغم احترامھـــا و مراعاتھــــــا من بد ال شكلیــــــة أوضاع و زمنیــة بقیود

تزال غامضة لكثرة النصوص الواجبة التطبیق إال أنھ ال ،من محاولة التبسیط 

 تتمـیـــز و تختلف ،فالمشرع یحیلنا كثیرا على التنظیم .خاصة التنظیمیة منھا

 أكثــر جعلھـــا ما ھذا و. عامة بصفة اإلداریة المنازعات في المتبعة تلك عن

 بالضریبـــة المكلف قبــل من بھا اإللمــــام عــدم ثـم من و طـــــوال و تعقـیـــدا

   .صصمن اإلدارة الجبائیة نفسھا التي یفترض فیھا التخ األحیـــان بعـض في و

 الجبائیة للمنازعة المنظم للقانون المستمر و السریع التطور كذلك الحظنا

 القانونیة النصوص تشتت و، علیھا تطرأ التي التعدیالت فكثرة .الجزائر في

 إلى یؤدي الجبائیة، اإلجراءات قانون في جمعھا محاولة رغم، لھا المنظمة

 القاضي، و الجبائیة اإلدارة حتى و بالضریبة المكلف قبل من معرفتھا عدم

 تبسیط و .المجال ھذا في التشریعي االستقرار عن البحث یستدعي الذي الشيء

 الّرجـــوع یسھل .موحــد قانون في جمعھا و الضریبیة المنازعة حل إجراءات

  .ع و یسھل دخول االستثمار للجزائرج، مما قد یشبھ اإللمام و إلیھ

 االعتماد إلى القاضي یدفع الذي الشيء تقني، و فني الضریبة مجال إن

 محاسبین خبراء تعیین یتم ما غالبا و. العدالة لتنویر المیدان في خبراء على

 حقوق ضیاع إلى یؤدي مما الضریبیة؛ بالقوانین الكافیة الدرایة لھم لیست

 للقیام جبائیین خبراء وجود یستدعي ما ھذا و .بالضریبة المكلف أو الخزینة

  .المحاسبین من بدال بالمھمة
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المالحظ كذلك أن قانون اإلجراءات الجبائیة الصادر حتى في آخر  و

 بالنص مقارنة العربي النص في فادحة أخطاء فیھ توجد ،2010تعدیالتھ لسنة 

 اإلداریةو  المدنیة اإلجراءات قانونناھیك عن عدم مراعاة صدور . الفرنسي

 ،مــــة القدیـــالمدنی اإلجراءاتق قانون ــتطبی إلى باإلشارةباحتفاظھ  ،الجدید

 اإلشارة خطــــأ ــــداركوات و لم یتـــالذي صدر منذ ما یفوت الثالث سن

اك ــھن .)263(2011 لسنـــة م ق صدور بمناسبـــة إال الجدیــد إ م إ لقانون

فعند تجمیع بعض نصوص مواده من مختلف  ،وك في الصیاغةــبعض الرك

القوانین الجبائیة الجزائریة تناسى المحرر تنسیق أرقام المواد التي تحیل علیھا 

 التطبیـــق ســــوء و الغمــــوض یولـــد التناقض ھذا و .بعض ھذه النصوص

. ضـــروري ــــرأم النـقــص ھــــذا استـــدراك سرعـــــــة یـجـعــــــل ــاممـ

 یرجـــع الذي ،العربــــي للنص الصیاغة فــي الركــوك من بالرغــــم لكــــن

 بالقـطـــاع مشتغلیــــن غیــر مترجمیـن قبـــل مـن الحرفیــة للترجمـــة

 .أسـاســـا الفرنسیــــة اللغـــة على مھامــــھ أداء في یعـتـمـد الــذي ،الجبـــائــي

 17 بالصفحـــة للمراقبـــة الخـاضـــع ـبــةبالضری المكـلــف میثاق في فمثـال

 بأنــــھ المـحــرر یشـیــر التحـقـیـــق بنـتـائــج الخـاصــة الفـقــرة في منــــھ

 نقــائـــص أو إغـفــــاالت أو أخـطــــاء ھنــاك أن اإلدارة تثـبــــت عندمــــــــا

  :وم ــــتق، ةــــا الضریبـــاسھــوم على أســفاء للعملیات التي تقإخ أو

رض ــــة لفــــاقضیـراءات التنــــاإلج اعــــــبإتبح ـــا بالتصحیــــإم -

ذه ــو ھ) 264() وريـــــح الحضـــــیـالتصح(ة ــــاس الضریبـــــأس

                                                           

، یتضمن قانون 2010د'سمبر سنة  29المواف�  1432محرم عام  23مؤرخ في  13-10قانون رقم  -  263

 .2010د'سمبر  30الصادر في  80، ج ر عدد 2011المال'ة لسنة 

 .2013میثاق الم�لفین �الضر�0ة الخاضعین  للرقا�ة ،المدیر0ة العامة للضرائب،الجزائر ، 264
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 يــــالت procédures contradictoiresة ــــــئـة خاطـــــمـترج

  ةـــاقضیــــالتن ســلی و ةـــــالحضوری راءاتــــاإلج اــــــتقابلھ

 .تلقائیة و إما بفرض الضریبة المحددة بصفة -

 رةــقـف) 265(ن ق إ ج ـــم19ادة ـــــأ مـــوجــــود بالمـــــالخط ســـنف و -

ل ـــبدلی. ةــــالترجم ؤـــس دـــیؤك اــم اراتــــالعب ســفـبن و رةـــأخی

ادرة ــة الصــــراءات الجبائیــــاإلج ونـــقان 2014ة ـــى طبعـحت

 ابـــالبوان ــت عنــتح 22ة ـــبالصفحدیریة العامة للضرائب مالن ــع

 ،مـــیـادة التقیـــإلع يــضـاقــالتن راءــاإلجل األول ــالفص ،ثـــالثال

ي ـس فــبـق اللــــلـا ما تخــــي غالبــاذج و التـــبعض النم ذهــھ

ة ــب اللغـرى حســة ألخــا من منطقــــھـو تطبیق .ر النصوصـسیـفـت

 ةـــاصلـالح الالتــاإلختر سـفا یــذا مــوھ ،لـــــمـي العـدة فــالمعتم

 اتـــجھ يــــوباق طـــوسـال بین بـــرائـالض لـــتحصی يـف

 .نـــــالوط

ر ـــي تحریـم فـــكـحـتـدم الـــرع و عــسـل على التـــر دلیـو خی -

ل ـبـق قــــیـسـنـتـدم الـــة عـــامـة عـــو بصف،ي ـــربـــعـص الــالن

ب ـمن ق إ ج بموج 76ت المادة ـــال عدلــــفمث ،لــداث أي تعدیـــإح

ت الفقرة ــــحذف 2013ة ـــة لسنــــمن قانون المالی 16ادة ـــالم

 ،بـــز الضرائـــركـس مــیـرئ ،ل منـي لكـــت تعطـي كانــة التـــالثالث

رف ــصــتـة الــــطــسل ،بــرائــــواري للضـز جـــركـس مـــیــو رئ

كاوى ــر الشـــظـد نـــنـي عــــالــالم اصــــصـتـاالخدود ـــي حـــف

                                                           

 2014من ق إ ج  فقرة أخیرة ط�عة 19المادة  265
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دة ـــة جدیـــصیاغ دتــاعتمو  .بــللضرائي ـــر الوالئــم المدیـــباس

رار ـــقـز الــــــراكــدد مـــت تعـــحـا أصبـــا أنھـــھـم منــة یفھــمبھم

 266ةـــــایــكـي الشــل فـــصـي الفـــف

ا ق إ ـــمنھ،ة ـــوص الجبائیـــة النصــــــاء في صیاغــــن األخطـــو م -

ظ ــــــــالحـــن ن م ع ضــادرة عـــــــــالص 2014ي طبعة ـفـج ف

ة ــون اإلجراءات الجبائیـــــمن قان 89ادة ــــت المــد نصــلقھ ـــأن

ت ــم البــة یتــة اإلداریــة على المحكمــا المعروضــــایــضـعلى أن الق

و ــیـیون 08المؤرخ في  154- 66ر رقم ـــام األمـــا ألحكــا وفقــفیھ

در ــو ما تج .ة ـــقانون اإلجراءات المدنیالمتضمن  1966لسنة 

ون ــة لقانــة السنویـــــارة إلیھ أن المشرع بالرغم المراجعــاإلش

ن ـــة على قوانیــــة المصادقـــة بمناسبــــراءات الجبائیـــاإلج

د ــــفق ،ةــــیـة التكمیلــــن المالیـــوانیـذا من خالل القــــوك .ةــــالمالی

ذه ــــة ھــــــح صیاغــــدم تصحیــل بعــــلـح ھذا الخــــل تصحیــأغف

ة ـــــــراءات المدنیـــــــون اإلجـــــالءم و صدور قانــــادة بما یتــــالم

و دخولھ حیز التطبیق  2008أفریل  23 د فيـــــة الجدیـــو اإلداری

 .2009أفریل  23في 

 ،ةـــــالجبائی حـــــالمصال ةـــأخلق، ھــمن ةــــــــاولــمح رعـــالمش إن

ب ــو نص ،ةــــح الجبائیــــات المصالـــاق أخالقیــــن میثـــس

                                                           

د'سمبر  26المواف�  1434صفر عام  12مؤرخ في  12- 12من قانون رقم  �16موجب المادة  -  266

 .2012د'سمبر  30الصادر 72، ج ر عدد  2013، یتضمن قانون المال'ة لسنة 2012سنة 
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ة ــریـع ض نش درت مــوأص .اـــــاحترامھیتابع ) 267(ســـلـجـم

 ،ة دون ذكرـــاء المرتكبــن األخطـــتبی رــة أشھــل ستــــك ةــاصـخ

 .ھـــة علیـــــطـة المسلــھ و العقوبـــتـبمھنة ـــمكتفی،ف ـــب الموظـــقـل

راد ـــات المـــــیذه النشرــاذج ھـــــق بعض من نمــــوف نرفـــو س

 .ةـــــمومیة العــــــن الخدمع مــــــالرفو  268بھا تحسین المردود 

رة ـــقـالفــب بـــأوجاع ــي القطــــاد فــص الفســو تقلی عـــــــلقم

 اقـــمیثة من ــــنسخ الــــإرسمن ق إ ج  20ادة ـــة من المــــعـرابـال

 ارــاإلشع مع ةـــــمرفق ةــــللرقاب نـــالخاضعی ةـــبالضریب نــالمكلفی

 نــالمكلفی المــإع دـقصذا ــھ. النــالبط ةــطائل تحت ةـــبالمراقب

 امــظـنـبال نــــــریـالكثی لــــجھ ةـــنتیج بـــتجن و مـــبحقوقھ

  .ابتزاز أو اتــــاومـسـم يـــــف وعــــــالوق يـــــالجبائ

ر ـــة و تطویــــث اإلدارة الجبائیــار تحدیــــــي إطـا فــــو دائم

ة ـــــیـم دورات تكوینــــي بتنظیــــاد األوروبــــام اإلتحـــق ،اـــأدائھ

ار ــفي إط .ةــالضریبی حـــــردود المصالمـــع من ــــمتخصصة للرف

رم ـــــبـة المـــــراكـالش اقــــاتفذ ـــــدة على تنفیـــــروع مساعــــمش

ألف  860دره ــــة قـــي للعملیــالف مالــص غــخص،مع الجزائر 

 ادـــباعتمو ذلك ،ن ــــع الممولیـة مـــالقـن العـــص تحسیــتخ أورو

م ــــــــھـوقـم بحقـــھــن وإعالمــــولیـالممار ـــن كبـــــــات تكویـعملی

دة ــة عــــات بصیاغــــذه العملیـــدت ھــسـوقد تج .مـــالتزاماتھو 
                                                           

و الصادر عن المدیر0ة العامة للضرائب و المتعل�  2004جانفي  26المؤرخ في  1المقرر رقم  267

 .بإنشاء مرصد متا�عة تطبی� میثاق أخالق'ات المهنة الخاص �قطاع الضرائب 

خطاء المرتكـبـــــة دون ذ�ــــــر لقب الموظف م�تف'ة �مهنته و نشر0ة خاصة �ل ستة أشهر تبین األ -  268

 . 2012للسداسي األول لسنة  18العقو�ة المسلطة عل'ه مثال عدد رقم 
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در ــد صـة و قــع للمراقبـــول الخاضــاق الممـــا میثـــــمنھ ،قــــمواثی

وص ـر النصــیـو تیس 269ة ـــدة و منقحـزیـــات مـــدة طبعــا عـــمنھ

وة ـــــقـف و الـــــعـضـاط الـــقـة نـــــدراسـي بـــومـل الیـــامــالتعو 

  270ةـــــــــد لإلدارة الجبائیـــــم الجدیــیـفي التنظ

ون ـــــانـقـة م ع ض لـــعـالل طبــن خـــرع مــــظ أن المشــالحــــــن

العضوي ون ـــــر القانـذكــــزال یــــال ی 2014ي ــادرة فــــإ ج ص

دل ـــوي عــون العضــذا القانـون ھـــكمن م ـــــبالرغ 01-98رقم 

ق ـــــو المتعل، 13 -11م ـــــوي رقـــون العضـــــبموجب القان

 ،ھــــھ و عملـــــة و تنظیمـــــس الدولـــلـات مجـــــاصـباختص

أوت  03ادرة في ـص 43دد ـعة بالـسمیردة الـریجور بالــــالمنش

2011.  

دان ــن في میــصیـاة متخصــــود قضـــدم وجـــإن ع         

ھ ـــراتـیـي و تفســـــائـبـع الجـــم بالتشریـــدم إلمامھــة و عــــــــــــــالجبای

ع ـــور السریــة التطـــة لمواكبــــة و المرونـــرعـالســف بــصـالذي یت

ي ـــاضـــص القـــصـاداة بتخــــي المنــــدعـي، یستـــنـاد الوطــــلالقتص

و حث .ة ـــــات و دورات تكوینیــــیـم ملتقـــبتنظی .الـــــجـمـذا الـي ھـف

الت ــــرة التعدیـــــل مسایــــث من أجــوالبح،القضاة على العمل المستمر 

  .و المستجدات التي طرأت على التشریع الجبائي

                                                           

269 . Charte du contribuable vérifiée- D G I - édition 1996. 

270 .Organisation de l’administration fiscale algérienne, Lettre du P3A ,publication 

éditée par l’Unité de Gestion du Programme d’assistance à l’application de l’accords 

d’association , finance par l’union européenne et gérer par le ministère algérien  du 

commerce . 
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قد ألغى في ما یشبھ منھ محاولة اختصار  نالحظ أن المشرع الجزائري

بالتخلي عن المبدأ الذي كان یعتمده سابقا، و من تاریخ إنشاء ھذه  .الوقت

والمتمثل في استئناف أراء لجنة  1969اللجان بموجب قانون المالیة لسنة 

و أراء اللجنة الوالئیة أمام لجنة الطعن التي ) 1990البلدیة قبل (الدائرة 

و أصبح االختصاص یوزع بین ھذه اللّجان على أساس المعیار  .اتعلوھا سلمی

ب ــــي ھو الغالـع التدرجــــبعدما كان الطاب.المالي في القانون الجدید 

أي الطعون التي تكون محل رفض من قبل لجنة ،اص ھذه اللّجان ـــالختص

ل رفض من ة و الطعون التي تكون محـــام اللّجنة الوالئیــــالدائرة تستأنف أم

ن من ـو بعد رفض الطع، ة للّطعنــاللّجنة الوالئیة تستأنف لدى اللّجنة المركزی

ذه اللّجان یتم مباشرة اللّجوء إلى الطعن القضائي في اآلجال ــــل ھــــقب

  .المحددة قانونا

د، فنجد اختالف ــــو كآخر مالحظة نجد أن االجتھاد القضائي غیر موح

ا متشابھة ـــــة الصادرة عن مجلس الدولة في قضایــــیـفي القرارات القضائ

الشيء  .انـــض األحیـــي بعـة فـــــم للمسألــــص المنظـوح النــــم وضــــرغ

 .ذهـــذي یتخــف الـول الموقـردد حـــي تـة فــي أّول درجـع قاضــــذي یضـــال

ة تقلل من ثقة ـــاقضــرارات متنــــدور قــى صــال إلــــح المجـــو یفت

ي ــــاد القضائـــد االجتھـــذا فتوحیـــري، لــاء الجزائـــالمتقاضي في القض

ن ـــة تضمــــرورة حتمیـــة ضــــــس الدولـوى مجلـــى مستـــعل

ك ـلــــــي ســــة فـــــــــقـثـاع الـــــــــي و إرجــــــائـــرار القضــــقـتـاالس

   .ةــــــــــــــــــــــــــــالعدال
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 تطبیق أخالقیات المھنة الخاص بقطاع الضرائبنشریة سداسیة م ع ض تصدر عن مرصد متابعة بعض صفحات من 

  .تھدف لتحسین الخدمة و الحد من الفساد
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  1271نموذج تنظیم مركز ضرائب نموذجي صنف 

 30م ع ض عدد  المصدر رسالة

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

271 Ministère des finances, La lettre de la DGI, N°30, 2008,p2. 
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  :األستاذ                                                                                                    

  .……………………:بسكرة في      .…………………

  مستشار جبائي وخبیر قضائي 

 …………………………: العنوان

 ..……………:الھاتف والفاكس

 

قضیة  2002سبتمبر  22حكم الغرفة اإلداریة بتاریخ : المرجع

  ………………الفھرس رقم ..………رقم

المقیمة بحي ……………………بشأن القضیة بین السیدة

للضرائب ببسكرة من جھة  من جھة والسید المدیر الوالئي.……………

  . أخرى

مستشار جبائي معتمد من طرف وزارة ..……………نحن األستاذ

یة بسكرة بلغنا المالیة وطبقا للیمین المؤدى أمام رئیس المجلس القضائي لوال

بنسخة من القرار الصادر عن الغرفة اإلداریة …………:من طرف السیدة

بشأن القضیة المباشرة من طرفھا ضد السید مدیر  2002سبتمبر  22بتاریخ 

  الضرائب لوالیة بسكرة

وبناء على القرار السالف الذكر، كلفتنا الغرفة اإلداریة لجلس قضاء  

  : ھمة كما یليبسكرة بالخبرة وحددت ھاتھ الم

بحضور األطراف إجراء تدقیق في محاسبة المدعیة " 

تحدید الضریبة  ھـــــضوئوتحدید رقم األعمال وعلى ..……./……لسنتي
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والضریبة على الدخل اإلجمالي وباقي الرسوم  97على الدخل اإلجمالي لسنة 

على مختلف أنواع  اإلطالعكل ذلك بعد  - الواجب أداؤھا لإلدارة 1998لسنة 

  " المستندات والفواتیر 

بإبالغ طرفي النزاع بتاریخ ..……وبناء على ھذا القرار قمنا بتاریخ 

وطلبنا منھم الحضور إلى محل المعني .………في : بدایة الخبرة التي حددت

  …………………على الساعة..……الموجود

ومن ثم  انتظارناوعند التاریخ المذكور وجدنا السید ممثل المدعیة في 

الضواحي ..………رئیس مفتشیة الضرائب .. …………بالسید اتصلنا

  . الذي انتدب لھذا الشأن من طرف مدیریة الضرائب لوالیة بسكرة

األطراف على موضوع الخبرة ومناقشة كل النقاط المذكورة  وبعد إطالع

الذكر قمنا بتفحص كل الوثائق والمستندات التي سلمت لنا قبل  األنففي الحكم 

  :ل طرف في القضیة وتتمثل كما یلي ك

  : من جانب المدعى

   . نسخة من السجل التجاري، وبطاقة الترقیم الجبائي

  .نسخة من مستخرج من التشطیب في السجل التجاري

نسخة من الجداول الضریبیة محل التحقیق لسنوات 

……………………  

  . نسخة من الشكوى التمھیدیة المقدمة من طرف المعني

  . بالرفض من طرف اإلدارةإعالن 
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  . من تجار الجملة ممولي تجار التجزئة شھادات

  ……………الجدول الضریبي بالنسبة لتوقیف النشاط بتاریخ

  . نسخة من التبلیغ بالتسویات

  :أي إدارة الضرائب : ومن جانب المدعى علیھ

  .………………نسخة من مستخرجات الضرائب لسنوات   

  . بااللتزامإشعار 

  .………………………قد الجزافي لسنوات نسخة من الع

التي لم یتم تقدیمھا من طرف ، بخصوص الدفاتر المحاسبیة اإلجباریة

ذلك وبحضور رئیس المفتشیة بأن الدفاتر  المدعي بحیث صرح لنا بخصوص

  . المذكورة سلمت لھذا األخیر الذي لم ینف بما جاء بھ المدعى

جلیا  اتضحتھا بدقة على كل ھذه الوثائق وفحصھا ودراس إطالعناوبعد 

ة الجوانب ـــــعلى مراجع باالعتمادبإمكانیة معالجة القضیة في شقھا القانوني 

  . من طرف اإلدارة االعتبارالتي لم تأخذ بعین 

 التحفظاتفمن حیث مضمون الفرض التلقائي یستوجب تسجیل بعض 

بخصوص المراجع األساسیة المتعمدة من طرف المصالح الجبائیة والسیما 

، 908وف نموذج ــــشـالل الكـــة من خـــالمعلومات الواردة إلى المصلح

بالنسبة لألنشطة التي تم بشأنھا عملیات  استغاللھاوذلك فیما یتعلق بكیفیات 

   ………الشراء حسب ما تثبتھ الشھادات المقدمة من طرف المدعي



      

 

182 

ي ــــــبـضری ازدواجود ـــج وجــق یستنتـــــحیث أنھ وعلى ضوء ما سب

الفرض الضریبي األول والمتمثل في إصدار العقد الجزافي بموجب  نما بیفي 

ي الناتج ــــــدول اإلضافــــوالج. …….……المؤرخ في.……التبلیغ رقم

  . عن عملیة التسویة الجبائیة موضوع النزاع

حص الجدول اإلضافي الصادر تحت رقم حیث أنھ وبعد تف

بان تأسیسھ قد تم على الكشوف المذكورة آنفا حسب ما یبینھ  اتضح..………

، وذلك بالرغم من أن ھذه ………المؤرخ في .………التبلیغ بالتسویات 

األخرى المتمثلة في تحمیص  األنشطةاألخیرة تخص نشاط التجزئة وبینما 

ذائیة فإنھا كانت موضوع جدول تصفیة القھوة وتجارة الجملة في المواد الغ

الصادر تحت رقم  Rôle de Césaireبالنسبة لتوقیف النشاط 

ف ـــة التوقیـــــإلى غای…………ددة من ـــــوالمتمثل بالفترة المح..……

  ..…………بتاریخ  عن النشاط

الضریبي موضوع النزاع فإنھ  االزدواجحیث أنھ وبعد التحقق من وجود 

من الضروري أن یترتب علیھ إلغاء ما تم إصداره من طرف المدعى علیھا 

  . وذلك حسب المنوال التالي

  :T.V.A المضافة القیمة على الرسم مادة في/ 1

  مبلغ اإللغاء  العقوبة  الحقوق  رقم األعمال  السنة

1998  1940.170  407.476  101859  509.295  
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 :T.A.P) ( المھني النشاط ممارسة/ 2

  مبلغ اإللغاء  العقو�ة  الحقوق الصاف'ة  رقم اإلعمال المعتمد

1.940.170  49.474  12.369  61.843  
 

 )I.R.G( اإلجمالي الدخل على الضریبة/ 3

  مبلغ اإللغاء  العقو�ة  الحقوق   رقم اإلعمال  السنة

1997  498.420  94.799  14.220  109.019  

1998  587.120  111.474  16.721  128.195  

  237.214        المجموع
  

 :V.F الجزافي الدفع مادة في/ 4

  مبلغ اإللغاء  العقو�ات  مبلغ الحقوق   مبلغ األجور  السنة

1998  144.000  8.640  2.160  10.800  
 

 : أجور اإلجمالي الدخل عن الضریبة مادة في/ 5

  اإللغاءمبلغ   العقو�ة  مبلغ الحقوق   مبلغ األجور المدفوعة

144.000  8.640  2.160  10.800  
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ھذا كل ما توصلنا إلیھ في إطار الخبرة التي كلفنا بھا من طرف مجلسكم  

  . للقوانین ساریة المفعول استناداالموقر وذلك 

وبھذا نكون قد أنھینا المھمة المسندة إلینا في الیوم والشھر والسنة  

  . المذكورین أعاله

 15.000   :األتعاب النسبیة •

  2.400   :مصاریف اإلقامة •

  1.600   : النقلمصاریف  •

  1.800  : مصاریف الملف واإلیداع •

  دج 20.800: المجموع •

 الخبیـــــــــر •
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یخضع النظام الجبائي الجزائري مثلھ كأي نظام في تنظیمھ لمختلف المصالح التابعة لھ إلى مبدأ احترام السلم 
  : اإلداري، فنجد على رأسھ 

 95/55المدیریة العامة للضرائب وتكون على مستوى وزارة المالیة، وطبقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة  1995فیفري سنة  15الموافق ل  1415رمضان عام  15المؤرخ في 

  : المالیة، فإن المدیریة العامة للضرائب تتكون من



  

المدیریة العامة 
للضرائب

. المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة   -1

.مدیریة التشریع الجبائي  2-

.مدیریة العملیات الجبائیة  -3

.  مدیریة الوسائل والمستخدمین -4

.مدیریة التنظیم واإلعالم اآللي  -5

.مدیریة التحقیقات الجبائیة  -6

7.مدیریة المؤسسات الكبرى 7

201 

:  مدیریة المنازعات  -8
وتظم المدیریات 

: الفرعیة التالیة 

.المدیریة الفرعیة لمنازعات ضرائب الدخل 

المدیریة الفرعیة لمنازعات الرسم على 
القیمة المضافة 

المدیریة الفرعیة للمنازعات اإلداریة 
المدیریة الفرعیة للجان الطعن .والقضائیة 

      

 

  

  

المدیریة الفرعیة لمنازعات ضرائب الدخل  -أ

المدیریة الفرعیة لمنازعات الرسم على  -ب
القیمة المضافة 

المدیریة الفرعیة للمنازعات اإلداریة  -ج
والقضائیة  المدیریة الفرعیة للجان الطعن  - د



      

 

202 

  : على المستوى الجھوي : ثانیا الھیكلة

  

  

  

  

  : لى المستوى الوالئيع/ثالثا 

  

المدیریة الوالئیة 
  للضــــرائــب

لتـــیـزي وزو  

المدیریة الفرعیة /1
.للعملیات الجبائیة 

المدیریة الفرعیة / 2
. للتحصیل 

المدیریة الفرعیة /3
.للمنازعات    

المدیریة للمراقبة /4
الفرعیة.الجبائیة 

المدیریة الفرعیة /5•
للوسائل 
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: المستحدث للمركز الجواري و مركز الضرائبعلى مستوى المصالح الخارجیة قبل اإلصالح التنظیمي الجدید /رابعا 

  

  

على مستوى /رابعا 
:المصالح الخارجیة 

 مصلحة
المفتشیة /الوعاء

قباضة الضرائب /مصلحة التحصیل 

ورغبة من المشرع الجزائري في 
إعطاء الفرصة لإلدارة الضریبیة 
لتدارك األخطاء ، والتخفیف من 

العبء المثقل على الجھات 
القضائیة المختصة  توفیرا للوقت 
والمصاریف ، تم إنشاء اللجان 
المختصة في الطعون الجبائیة 
على مستوى المجالس الشعبیة 

.الوالئیة والدوائر 
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  الثانیة  :الغرفة

 ضرائب :اإلجتھاد عنوان  

 7470 :رقم الملف 

 18/03/2003 :تاریخ القرار 

 
 329اإلداري المسfffبق بمفھfffوم المfffادة  ال تخضfffع إلجfffراءات الطعfffن -دعfffوى اسfffترجاع مبfffالغ مدفوعfffة بfffدون وجfffھ حfffق   

ثبfffوت الخطfffأ : تعfffویض مبfffرر بfffـفfffي الحصfffول علfffى  ةــfffـحfffق المكلfffف بالضریب -رة ـــfffـب المباشـــfffـمfffن قfffانون الضرائ

تمffادي اإلدارة فffي اإلبقffاء علffى  -ا ـــffـمبffالغ بعffد إبطffال قffرار فرضffھا قضائی المرفقffي المتمثffل فffي قffبض إدارة الضffرائب

 .القضffffffffffffffffffائي بffffffffffffffffffالقرار المسffffffffffffffffffتحقة لffffffffffffffffffدیھا منffffffffffffffffffذ تبلیغھffffffffffffffffffا المبffffffffffffffffffالغ غیffffffffffffffffffر

مfffن قfffانون الضfffرائب  329فھfffوم المfffادة أي إجfffراء طعfffن إداري مسfffبق بم إن طبیعfffة النfffزاع المطfffروح ال یتطلfffب         

 .اسfffترجاع مبfffالغ تfffم تحصfffیلھا بنfffاء علfffى سfffند تحصfffیل أبطfffل قضfffائیا بموجfffب قfffرار سfffابق المباشfffرة، إذ ینصfffب علfffى

علیھffا للتعfffویض وذلfffك  مffن قfffانون الضffرائب المباشfffرة للfffدفع بعffدم اسfffتحقاق المسffتأنف 350یمكfffن االحتجffاج بالمfffادة  ال

و المتمثلffffة أساسfffا فffffي منازعfffات الوعffffاء  ازعfffات الضffffریبیة الخاضfffعة لشfffكوى مسffffبقةألن الfffنص المfffذكور یعنffffي المن

وى الحالیfffة مبfffرر لثبfffوت الخطfffأ المرفقfffي المتمثfffل فfffي قfffبض ـــــfffـالدع والتحصfffیل و بالتfffالي فطلfffب التعfffویض فfffي إطfffار

اإلدارة فfffي اإلبقfffاء علfffى ة تمfffادى ـــfffـا مfffن جھfffة وكfffذا نتیجــــfffـإبطfffال قfffرار فرضfffھا قضائی إدارة الضfffرائب لمبfffالغ بعfffد

 22/12/1994غیfffffffffffر المسfffffffffffتحقة لfffffffffffدیھا منfffffffffffذ تبلیغھfffffffffffا بfffffffffffالقرار المfffffffffffؤرخ فfffffffffffي  غــــــfffffffffffـالمبال

 

 :المصffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffدر

http://www.conseildetat.dz/index.php?p=affichedecision&id=79 

 

  القرار

 
  الثانیة  :الغرفة

عنوان  
 :اإلجتھاد

 ضرائب

 6325 :رقم الملف 

 25/02/2003 :تاریخ القرار 
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من قانون  337تظلم إداري مسبق طبقا للمادة  كل نزاع ضریبي یشترط فیھ رفع - ) الشكوى الضریبیة(الطعن المسبق   

قبول  عدم رفع الطعن المسبق یؤدي إلى عدم - النظام العام یتعین على القاضي إثارتھ تلقائیا  ھذا اإلجراء من - الضرائب المباشرة 

 .الدعوى المرفوعة مباشرة أمام القضاء

 بالملف أن المستأنف قد تقدم بالطعن أمام الغرفة اإلداریة لمجلس قضاء بجایة و ذلك حیث أنھ یتبین من المستندات المدرجة

والموجھة لھ في  17/05/1998 إثر تبلیغھ بالقرار المتضمن غلق محلھ التجاري المؤرخ في على 24/06/1998بتاریخ 

 .الضریبة المفروضة علیھ الطعن الذي یلتمس من خاللھ إعادة تقییم مبلغ 14/06/1998

لتسدید الموجھة شأنھ أن یثبت أنھ عارض و طعن في اإلنذارات با و حیث أنھ یتضح من جھة أخرى أن المستأنف لم یقدم دلیل من

 .دج 3.968.794.75: بإعادة النظر في المبالغ المفروضة علیھ رغم ضخامتھا إذ تقدر بـ إلیھ قصد المطالبة

بالطرق الزجریة لرفع الدعوى الحالیة  اتخاذ غلق محلھ التجاري أي الشروع في تحصیل الضریبة انتظرو حیث أن المستأنف 

 .أمام إدارة الضرائب ي شأنھامباشرة أمام القضاء دون توجیھ شكوى ف

 .من القانون الضرائب المباشرة 337للمادة  و حیث أن كل نزاع ضریبي یشترط فیھ رفع تظلم إداري مسبق طبقا

مباشرة أمام  اإلجراء الذي یعتبر من النظام العام إذ یمكن إثارتھ تلقائیا یجعل طعنھ المرفوع و حیث أن عدم احترام المستأنف لھذا

 .یر مقبول شكالالقضاء غ

 

 http://www.conseildetat.dz/index.php?p=affichedecision&id=78 :المصدر
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، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الھدى عین ملیلة، عزیزأمزیان  .1

2005.  

، المالیــــة العامــــة، دار العلـــوم للنشــــر و یسري أبو العأل، بعلي دمحم الصغیر. 2

  . 2003التوزیع، عنابة، الجزائر 

 و للنشـــر العلـــوم دار، )اإلداریــــةالغرف ( اإلداریة المحاكم ،بعلي دمحم الصغیر .3

  .2005 الجزائر عنابة، التوزیع،

 و للنشــــر العلـــوم دار اإللغـــــاء، دعوى اإلداري، القضاء ،الصغیر دمحم بعلي. .4

  .2007الجزائر عنابة، التوزیع،

، دور القضاء في المنازعة اإلداریة، دراسة تطبیقیة حسین السید  بسیوني .5

مقارنة للنظام القضائیة في مصر و فرنسا و 

  .1981الجزائر، عالم الكتب القاھرة، 

، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلداریة، دار ھومة بن شیخ آ ث ملویا لحسین .6 
  . 2005للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر 
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 سائلو ( اإلداریة المنازعات في دروس ،بن شیخ آ ث ملویا لحسین .7

ة و النشر ـــة للطباعھومــــ دار،  )المشروعیة

  .2006و التوزیع، الجزائر 

، الصلح في المادة اإلداریـــة، دار ھومــة للطباعــة و النشـــر بن صاولة شفیقة. 8 

  . 2006و التوزیع، الجزائر 

، قانون اإلجراءات المدنیة، نظریة الدعوى نظریة بوبشیر محند أمقران .9

الخصومة، اإلجراءات االستثنائیة، دیوان المطبوعات 

  .2006الجامعیة، الجزائر 

،  النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان بوبشیر محند أمقران. 10 

  . 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

جبایة األشخاص الطبیعیین (، النظام الجبائي الجزائري الحدیث خالصي رضا. 11

  .2005، الجزء األول، دار ھومة، سنة )والمعوقین

كشرط قبول دعوى تجاوز (ة ـــات اإلداریـــ، قانون المنازعخلوفي رشید. 12

، دیوان المطبوعات )لـــامــاء الكـــالسلطة و دعوى القض

  .1994الجامعیة، 
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ول ــــروط قبــــة، شـــات اإلداریــون المنازعـــــ، قانخلوفي رشید. 14

ة، ـــات الجامعیــــة، دیوان المطبوعــــوى اإلداریـــــــالدع

  . 2004ر، ـــــــالجزائ

اء ــاص القضـــم و اختصـة،  تنظیـــات اإلداریـــ، قانون المنازعرشید خلوفي. 15

ة، ــات الجامعیــة، دیوان المطبوعـــاإلداري،  الطابعة الثانی

  . 2005ر ـالجزائ

 الجزائي القضاء و التشریع في الضریبیة المنازعات ،فارس السبتي .16

  .2008 ھومة، الجزائري،دار

، القضاء اإلداري، والیة القضاء اإلداري، دعوى  العزیز عبد إبراھیمشیحا  .17

  .2006اإلسكندریة، مصر اإللغاء، منشأة المعارف، 

 القضائیةاألنظمة ( اإلداریة للمنازعات العامة المبادئ ،مسعود شیھوب. 18

 األول، الجزء، )اإلداریة المنازعات و المقارنة

 الجامعیة، المطبوعات دیوان الثالثة، الطبعة

  .2005 الجزائر

الھیئات و اإلجراءات (، المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة شیھوب مسعود. 19 

المطبوعات ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان )أمامھا

  .2005الجامعیة، الجزائر 
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، )االختصاص نظریة(، المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة شیھوب مسعود .20

الجزء الثالث، الطبعة الرابعة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .2005الجزائر 

ة، ــــــراءات الجبائیـــــون اإلجـــــرح قانـــــز في شــــالوجی، العید صالحي . 21

  .2005دار ھومة، سنة 

الجبائیة، دار الخلدونیة للنشر  ، شرح لقانون اإلجراءاتحسین طاھري .22

  .2005والتوزیع، سنة 

، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون اإلداري، القاھرة، طعیمة الجرف .23

  1956مكتبة القاھرة الحدیثة 

  

  2000. للنشر الجامعیة الدار ،العامة المالیة في الوجیز ، سوزي ناشد عدلي. 24

النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي عوابدي عمار، . 25

 .1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الجزائري، نظریة الدعوى اإلداریة، 

ة لمنازعات الضرائب المباشرة ـــ، اإلجراءات اإلداریة والقضائیحسین  فریجة .26

  .1994في الجزائر، منشورات دحلب، سنة 
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ة و ـــة للطباعــالضرائب، دار ھوم، اقتصادیات الجبائیة و عباس دمحم محرزي. 27

  .2004 النشر والتوزیع، الجزائر،

 ،2، المنازعات اإلداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  أحمدمحیو . 28

1992   .  

  
، تعــدد مصــادر القـاعــدة انــــزاوي عبد الرحمــع ،ارــو عمــمعاش. 29

في المنازعــة اإلداریــة في  اإلجرائیة

دار األمــــل  النظـــام الجزائــــر،

 التوزیع، و النشــر و ــــــــــةللطبـاعـ

  . 1999تیزي وزو، الجزائر،

 . 2003، دراسات في القانون الجبائي، تونس  حمد أ الورفلي. 30
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  بوبشیر محند أ مقران  .1

 شھادة لنیل رسالة الجزائر، في القضائیة السلطة انتفاء عن

 معمري، مولود الحقوق، كلیة القانون، في دولة دكتوراه

 . 2006 الجزائر وزو، تیزي

  بوجادي عمر  .2

 شھادة لنیل رسالة الجزائر، في اإلداري القضاء اختصاص

 معمري، مولود الحقوق، كلیة القانون، في دولة دكتوراه

 . 2011 الجزائر وزو، تیزي

   دمحم تاجر. 3

 القانون، في دولة دكتوراه درجة لنیل رسالة اإللغاء، دعوى رفع میعاد

  .2006 ،الجزائر ،وزو تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة
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   العزیز بدع أمقران .1

 رسالة المباشرة، الضرائب منازعات في القضائیة المرحلة 

 عكنون، بن الحقوق كلیة والمالیة اإلدارة فرع ماجستیر،

  .2001/2002 سنة ، الجزائر

  جوھرة بركات. 2

 االقتصادي، الضبط سلطات بنشاط المتعلقة المنازعات نظام

 تخصص العام القانون فرع الماجستیر، شھادة لنیل مذكرة

 الجزائر وزو، تیزي جامعة الحقوق، كلیة الدولة، تحوالت

2008.  

  صفیان بوفراش .3

 في اإلداریة النزاعات حل في المسبق اإلداري التظلم فعالیة عدم

 العام القانون فرع الماجستیر، شھادة لنیل مذكرة الجزائر،

 وزو، تیزي جامعة الحقوق، كلیة الدولة، تحوالت تخصص

  .2009 الجزائر
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   الھام خرشي. 4

 شھادة لنیل مذكرة اإلداریة، المواد في الضریبیة المنازعات

 اإلداریة، العلوم و الحقوق كلیة عام، قانون تخصص الماجستیر

  .2004 ،الجزائر ،فیسط جامعة

  فریجة حسن  .5 

 الماجستیر لنیل مذكرةالضرائب المباشرة في الجزائر، منازعات 

 سنة الجزائر، جامعة، الحقوق كلیة في اإلدارة و المالیة العامة،

1985.  

   أحمد فنیدس.  6

 شھادة لنیل مذكرة المباشرة، الضرائب منازعات إجراءات

 قالمة، جامعة ،1945 ماي 08 جامعة الحقوق، في الماجستیر

  .2005 الجزائر

  ، سلیم قصاص .7

 الجزائري، القانون في المباشرة للضرائب الجبائیة المنازعات                     

 قانون ،فرع الخاص القانون في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة

  .2008- 2007 ،الجزائر قسنطینة، – منتوري جامعة األعمال،
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  الحكیم عبد عطوي .8

 مذكرة الجزائري، القانون في المباشرة الضرائب منازعات

 تحوالت: تخصص العام القانون فرع الماجستیر، شھادة لنیل

  .2010 الجزائر وزو، تیزي جامعة الدولة،

   احمد عالم. 9

 درجة لنیل مذكرة الجزائري، القضائي النظام في الدولة مجلس

 وزو، تیزي جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون فرع الماجستیر،

  .2009 الجزائر

  االتــــــــــــقــــالم. ثالثا 

   العزیز عبد أمقران .1

 مجلة المباشرة، الضرائب منازعات في الضریبیة الشكوى عن

 الجزائر الضریبیة، المنازعات خاص، عدد الدولة، مجلس

  . 15 ـــ 7 ص ص ،2003

  العزیز عبد أمقران. 2

 الضرائب منازعات في الضریبیة الدعوى رفع عریضة عن

 المنازعات خاص، عدد الدولة، مجلس مجلة المباشرة،

  . 47ــ16 ص ص ،2003 الجزائر الضریبیة،
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   عمر فرحاتي مراد، باھي. 3

 الدولة، مالیة على الرقابة في اإلداري القاضي دور

 بسكرة، جامعة الحقوق، كلیة ي،ائضالق االجتھاد مجلة

 ص ص ،2005 نوفمبر الجزائر، الثاني، العدد

  .137ــ127

   الكریم عبد هبودریو ــ 4

 تقلید لإلدارة، أوامر اإلداري القاضي توجیھ جواز عدم مبدأ

 كلیة السیاسیة، العلوم و للقانون النقدیة المجلة تقیید، أم

 ،2007 الجزائر األول، العداد وزو، تیزي جامعة الحقوق،

 .60ـ39 ص ص

   عمار بوضیاف. 5

 مجلة الجزائري، القانون في اإلداریة للمحاكم القانوني النظام

  65-98.  ص، ص ،2004 الجزائر ،5 العدد الدولة، مجلس

 التظلم إجراء بین الجزائري القانون في اإلداریة المنازعات. ................. 6

 اإلنسانیة، و االجتماعیة العلوم مجلة الصلح، و المسبق

  .172 ـ 125 ص ص ،2005 الجزائر، ،15 عدد التواصل،

   الرویس هللا عبد بن العزیز عبد بن خالد. 7

 المنازعات بنظر واالختصاص للضریبة الخضوع

 مجلـــــة السعودیة، العربیة المملكة في الضریبیة

 جــــــوان الثانـــــــي، العــــدد الكویت، الحقـــوق،

  .229 ــ 193ص، ص ،2005
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  سالم الشوابكھ. 8
 الحقوق، مجلة بھ، الطعن وطرق الدخل ضریبة تقدیر قرار

 ـ179 ص ص ،2000 جوان الثاني، العدد الكویت، جامعة

226.  

   وفاء شیعاوي. 9

 مجلة المشروعیة، مبدأ إطار في الضریبیة النصوص تفسیر

 الثالث، العدد بسكرة، جامعة الحقوق، كلیة القضائي، االجتھاد

  . 149 ـ133 ص ص ،2006 مارس الجزائر

   حسین فریجة. 10

 ،2 عدد إدارة، مجلــــة الجــــزائـــري، اإلداري االستعجــــــال

  . 48ـ 7ص ص ،2003 الجزائر

   كمال فنیش. 11

 الدولة، لمجلس القضائي االجتھاد ضوء على الضریبیة المنازعة

 ،2007 الجـــزائــر خـــاص، عــدد الدولــــة، مجلس مجلـــــــة

  .19 ـ 5 ص ص

   رابح قنطار. 12

 ،53 العدد القضاة، نشرة مجلة في منشور مقال الجبائي، النزاع 

  .یلیھ وما 17 ص ،1998 سنة

   زبیدة كریبي. 13

 مجلس مجلة الضریبیة، للمنازعة رئیسي كسبب الجبائیة المراقبة  

  .34 ـ 09 ص ص ،2005 الجزائر ،07 عدد الدولة،
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   مقداد كوروغلي. 14

 األول، العدد الدولة، مجلس مجلة اإلداري، المجال في الخبرة

  .51ـ 43 ص، ص ،2001الجزائر

   دمحم محده. 15

 كلیة القضائي، االجتھاد مجلة اإلداریة، المواد في اإلثبات

 ،2005 نوفمبر الجزائر، الثاني، العدد بسكرة، جامعة الحقوق،

  .89- 79 ص ص

   عمار معاشو. 16

 ،2005 الجزائر ،05 عدد الدولة، مجلس اختصاصات و تشكیل

 .61ـ51ص ص

  الحبیب دمحم مرحوم. 17

 خاص، عدد الدولة، مجلس مجلة الضریبة، دفع إرجاء

  .53ـ49 ص ص ،2003 الجزائر الضریبیة، المنازعات

   دمحم ھاملي ـ 18

 الثاني الوطني الملتقى الضریبیة، المنازعة في المیعاد شرط

 ،2008 أفریل 22ـ 21 یومي الجبائیة، اإلجراءات حول

 ـ120 ص ص الجزائر، قالمة، 1945 ماي 08 جامعة

135 .  
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 سبتمبر 10 في المؤرخ الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة دستورأـ 
  . 1963 لسنة ،64 عدد ر ج ،1963

 دستور إصدار یتضمن ،1976 نوفمبر 22 في مؤرخ  97 ـ 76 رقم أمر ـب 

  . 1976 لسنة ،94 عدد ر ج الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة

 نص بنشر یتعلق ،1989 فیفري 28 في مؤرخ 18 ـ 89 رقم رئاسي مرسوم ـج 

 لسنة 09 عدد ر ج ،1989 فیفري 23 استفتاء في علیھ الموافق الدستور، تعدیل

1989.   

 بإصدار یتعلق ،1996 دیسمبر 07 في مؤرخ 438 ـ 96 رقم رئاسي مرسوم د ـ

 ،76 عدد ر ج ،1996نوفمبر 28 استفتاء في علیھ المصادق الدستور تعدیل نص

 المؤرخ 19 ـ 08 رقم بالقانون والمتمم المعــدل ،1996 دیسمبر 08 في صادرة

  .2008. نوفمبر 16 في صادرة ،63 عدد ر ج ،2008 نوفمبر 15 في

�����א��f�!�25א��f�!�25א��f�!�25א��f�!�����25א��/صא��/صא��/صא��/ص��������2����6666 �� �� �� �

مایو  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم  - 1
و المتعلق باختصاصات مجلس الدولــــة و تنظیمــــھ و عملــھ،  1998سنة 

شعبان عام  24مؤرخ في ال 13 -11بالقانون العضوي رقم  المعدل و المتمم
 أوت 03 صادرة في 43 ، ج ر عدد2011یولیو سنة  26الموافق  1432
2011.  

 26الموافق  1432شعبان عام  24مؤرخ في  12-11قانون عضوي رقم  -2-
، یحدد تنظیم المحكمة العلیا و عملھا و اختصاصاتھا، ج ر 2011یولیو سنة 

  .2011جوان  31صادرة في  42عدد 
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، یتضمن قانون اإلجراءات 1966جوان   08 مؤرخ في 154ـ 66أمر رقم  - 3
المعدل و المتمم  1966جوان  09 ، صادرة في47المدنیة الملغى، ج ر عدد

 .1990 في صادرة عدد، ر ج في المنشور ،23-90بالقانون 

-11 رقم بالقانونیتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 156- 66األمر رقم  4-
  .2011أوت 10 في صادرة، 44 ، ج ر عدد 2011-08-02الصادر في 14

 المالیة قانون المتضمن و 30/12/1968 في المؤرخ 654_ 68 رقم األمر - 5
  .1968ج ر عدد لسنة  ،1969 لسنة

، یتضمن قانون الضرائب 1976دیسمبر  09مؤرخ في  101ـ  76أمر  ـ6
 في مؤرخ 08-13 رقم بالقانون المتمم و المعدلالمباشرة و الرسوم المماثلة، 

 قانــــون یتضمن، 2013 سنة دیسمبر 30 الموافق 1435 عام صفر 27
  . 2013 دیسمبر 31 في صادرة 68   عدد ر،ج 2014 لسنـــة المالیـــــة

، یتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر  09مؤرخ في  105ـ76أمر رقم  ـ7
 الموافق 1435 عام صفر 27 في مؤرخ 08-13 رقم بالقانونالمعدل و المتمم 

   عدد ر،ج 2014 لسنـــة المالیـــــة قانــــون یتضمن، 2013 سنة دیسمبر 30
  . 2013 دیسمبر 31 في صادرة 68

ن ــــــ، یتعلق بقوانی1984جویلیة  07مؤرخ في  17ـ  84قانون رقم  ـ8
، المعدل و المتمم 1984جویلیة  10، صادرة في 28ة، ج ر عدد ـــــالمالی
، ج ر العدد األول، 1989دیسمبر  31مؤرخ في ال 24ـ  89ون رقم ـــبالقان

  .1990ینایر  03صادرة في 

 ـــرم األمــدل و یتمـ، یع1990أوت  18ؤرخ في ــم 23 ـ 90م ــون رققانــ - 9
ون ــــــ، المتضمن قان1966وان ــج 8، المؤرخ في 154 ـ 66 رقم
  .1990أوت  22، صادرة في 36ة، ج ر عدد المدنیــــ ـــراءاتاإلج

، یتضمن قانون 1990دیسمبر  31مؤرخ في  36ـ  90م ـــــون رقــــــقان -10 - 
  . 1990دیسمبر  31، صادرة في 57، ج ر عدد 1991ة لسنة ـــــالمالی

، یحدد القواعد الخاصة 1991ینایر  08مؤرخ  في  02ـ91قانون رقم   ـ11
ینایر  08، صادرة في 02اء، ج ر عدد ــام القضــــالمطبقة على بعض أحك

1991 .  
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، یتضمن قانون المالیة 1991دیسمبر  18مؤرخ في  25ـ  91قانون رقم  ـ12
  .1991دیسمبر  18، صادرة في 65، ج ر عدد 1992لسنة 

، یتضمن قانون 1993دیسمبر  29مؤرخ في  18ـ 93مرسوم تشریعي رقم  -13-
 . 1993دیسمبر  30صادرة في  88، ج ر عدد 1994المالیة لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 1995دیسمبر  30مؤرخ في  27-95القانون رقم ـ  14
  .1995دیسمبر  31الصادرة في  82،  ج رعدد1996لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر  30مؤرخ في  30ـ  96أمر رقم  ـ15
  .1996دیسمبر  31، صادرة في 85، ج ر عدد1997

، یتعلق بالمحاكم اإلداریة، ج ر عدد 1998ماي  30مؤرخ في  02ـ98قانون  ـ16
  . 1998جوان  01، صادرة في 37

، یتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر  23مؤرخ في  21ـ  01قانون رقم  - 17
  . 2001دیسمبر 23، صادرة في 78، ج ر عدد 2002لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر   24مؤرخ في   11ـ  02قانون رقم  - 18
  .2002دیسمبر  25،  صادرة في 86ج ر عدد  ، 2003لسنة 

یونیو  14 الموافق 1424ربیع الثاني عام  13 مؤرخ في 05- 03قانون رقم  - 19
، 37، ج ر عدد  2003ة ـــي لسنــة التكمیلـــ، یتضمن قانون المالی2003سنة 

  .2003 جوان 15صادرة في    

، المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2004مؤرخ في  22-03قانون رقم  - 20
  .2003 دیسمبر 29 ، صادرة في 83، ج ر عدد 2004

، المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004مؤرخ في  21-04قانون رقم  - 21
  .2004 دیسمبر 30، صادرة في 85، ج ر عدد 2005

  أكتوبر 18 الموافق 1426 عام رمضان 15 في مؤرخ 15-05  رقم قانون ـ22
 جمادى 18 في المؤرخ 05- 05  رقم األمر على الموافقة یتضمن ،2005 سنة

 المالیـــــة قانون المتضمــن و 2005 سنة یولیو 18 الموافق 1426 عام الثانیة
  .2005أكتوبر 19 في صادرة ،70 عدد ر ج  ،2005 لسنة التكمیلـــي
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، یتضمن قانون المالیة 2005دیسمبر  31 مؤرخ في  16ـ05قانون رقم  - 23
  . 2005دیسمبر  31، صادرة في 85عدد  ، ج ر2006لسنة 

نوفمبر  14الموافق  1427وال عام ــش 22مؤرخ في  13- 06ون رقم ـــقان ـ24
جمادى  19المؤرخ في  04- 06ر رقم ــ، یتضمن الموافقة على األم2006سنة 

والمتضمن قانون  2006ة ــــسن وـــیولی 15الموافق  1427الثانیة عام 
نوفمبر  15، صادرة في 72عدد  ، ج ر2006ي لسنة ــــة التكمیلــــالمالی

2006.  

ة ــــ، یتضمن قانون المالی2006دیسمبر  26مؤرخ في  24ـ06قانون رقم  ـ25
  . 2006دیسمبر  27 ، صادرة في85، ج ر عدد 2007ة ــلسن

ة ـــ، یتضمن قانون المالی2007دیسمبر  30مؤرخ في  12ـ07قانون رقم  - 26
  .2007دیسمبر  31، صادرة في 82، ج ر عدد 2008ة ــلسن

سبتمبر  19الموافق  1428رمضان عام  07مؤرخ في  09 - 07قانون رقم - 27
رجب عام  09مؤرخ في  03-07ر رقم ــة على األمــــیتضمن الموافق 2007
ي ــــــة التكمیلــون المالی،  المتضمن قان2007یولیو 24ق ــالمواف 1428

 23ادرة في صــ، 59 عدد ر ج،  )47:  ر ج ـــر،نشر األم( ،2007ة ــلسن
  .2007سبتمبر 

 1428ام ــة عــذي الحج 15ؤرخ في ــــــم 12 - 07ون رقم ـــــقان ـ28  
، ج 2008ة ــة لسنــون المالیــــن قانــ، یتضم2007دیسمبر 30 لـوافق ـــالم

  .2007دیسمبر  31ادرة في ــ، ص82ر عدد 

ون اإلجراءات ــ، یتضمن قان2008فیفري  25مؤرخ في  09ـ08قانون رقم - 29
  . 2008أفریل  23، صادرة في 21 عدد ر ج ـــــــة،ة واإلداریـــالمدنی

ر ــأكتوب 5الموافق  1429ام ـــوال عــش 5مؤرخ في  17-08قانون رقم  ـ30
 21ؤرخ في ـــالم 02 - 08ر رقم ـــــة على األمــیتضمن الموافق 2008

ة ــون المالیـــن قانـــوالمتضم 2008و ــیولی 24ق ـــالمواف 1429ب ــرج
،  صادرة 58،  ج ر عدد)42: نشر األمر،  ج ر ( ،2008ة ـــي لسنـــالتكمیل

  .2008أكتوبر  8في 

نة ، یتضمن قانون المالیة لس2008دیسمبر  30مؤرخ في  21ـ08قانون رقم  - 31
  . 2008دیسمبر  31، صادرة في 74، ج ر عدد 2009
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أكتوبر  11ق ـــالمواف 1430وال عام ــش 22مؤرخ في  05-09قانون رقم  - 32
ب ــرج 29المؤرخ في  01 - 09ر رقم ــة على األمــ، یتضمن الموافق2009

ة ــــ، و المتضمن قانون المالی2009ة ــو سنــیولی 22ق ــالمواف 1430عام 
، 59دد عــ ر ج، ) 44: ر ج األمــر، ــرنش(،2009ة ـــي لسنـــالتكمیل

  .2009أكتوبر  14ادرة في ــص

 الموافــــــق 1431 عــــام محــرم 13 في مــــؤرخ 09-09 رقم قانــــون - 33
 ،78 عــدد ر ،ج.2010 لسنــة المالیــة قانون یتضمن 2009 دیسمبر 30

  .2009 دیسمبر 31 في صادرة

 1431 عــام القـعـــــدة ذي 19 في مــــــؤرخ 07- 10 رقم قانـــــون 34
 الموافـقــــــة یتضـمـــن ،2010 سنـــــــة أكتوبــــر 27 الموافــــــق

 الموافــق 1431 عــام رمضان 16 في المؤرخ 01- 10 رقم األمــــــــــر عـلـى
نشر  (،2010 لسنة التكمیلــي المالیــة قانــون المتضمن و 2010 غشت 26لـ

 .)2010 لسنــة 49 :عــدد ر ج ــر،األم

 دیسمبر 29 الموافق 1432 عام محرم 23 في مؤرخ 13- 10 رقم قانون - 35
 80 عدد ر ج ،2011 لسنة المالیـــة قانـــــون یتضمــــن ،2010 سنة

  .2010 دیسمبر 30 في الصادرة

 18 الموافــق 1432 عــام شعبـــان 16 في مــؤرخ 11-11 رقم قانون - 36
 40 عـــدد ر ج التكمیلـــي، المالیـــة قانون یتضمن ،2011 سنة یولیــو

  . 2011 جویلیة 20 في الصادر

 28 الموافـــــق 1433 عــــــام صفـر 3 في مــؤرخ 16-11 رقم قانون -37
 72 عــــدد ر ج ،2012 لسنــــــة المالیـــــة قانــون یتضمــن ،2011 دیسمبر

  .29/12/2011  في الصــادرة

 1433 عام األولى جمــادى 03في  مــؤرخ 11- 12 رقـــم قانون - 38 -
 - 12 رقم األمــر على الموافقــة یتضمــن ،2012 مــارس 26 الموافـــق

 فبرایر 13 الموافــق 1433 عـــام األول ربیـــع 20 في المــؤرخ 03
 لسنــــــة التكـمــیلــــــي المالیــــــــــــــة قانــون المتضمــــن و 2012
  .01/04/2012 فــي الصـــــادرة  19 عـــــــدد ر ،ج2012
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 دیسمبر 26 الموافق 1434 عام صفر 12 في مؤرخ 12-12 رقم قانون - 39
 72 عدد ر ج  ،2013 لسنة المالیــــة قانـــــون یتضمن ،2012 سنة

  .2012 دیسمبر 30الصادر

 سنة دیسمبر 30 الموافق 1435 عام صفر 27 في مؤرخ 08-13 رقم قانون - 40
 صادرة 68   عدد ر ،ج2014 لسنـــة المالیـــــة قانــــون یتضمن ،2013

  . 2013 دیسمبر 31 في

 30 الموافق 1436 عام األول ربیع 08 في مؤرخ 10-14 رقم قانون - 41
   عدد ر ،ج2015 لسنـــة المالیـــــة قانــــون یتضمن ،2014 سنة دیسمبر

  . 2014 دیسمبر 31 في صادرة 78

  

3������2�2d�ص�א��/��6�W�W�W�Wא��/ص�א����6��2�2dא��/ص�א����6��2�2dא��/ص�א����6��2�2dא�� �� �� �� �

، ینظم العالقات بین 1988جویلیة  04مؤرخ في  131ـ 88ـ مرسوم رقم  1
  . 1988جویلیة  06، صادرة في 27المواطن و اإلدارة، ج ر عدد 

، یحدد تنظیم 1991 فیفري 23مؤرخ في   60/  91ـ مرسوم تنفیذي رقم 2
، 9ا، ج ر عدد ــــة وصالحیاتھــــــة لإلدارة الجبائیــــــالمصالح الخارجی

  .1991فیفري  27صادرة في  

، یتعلق بالنشرة 1992فیفري  18مؤرخ في  70ـ  92ـ مرسوم تنفیذي رقم  3
  . 1992فیفري  23، صادرة في 14الرسمیة لإلعالنات القانونیة، ج ر عدد 

، یحدد شروط 1995أكتوبر  10مؤرخ في  310ـ  95م تنفیذي رقم ـ مرسو 4
ا یحدد حقوقھم ــــھ، كمـــــم الخبراء القضائیین و كیفیاتـــــــالتسجیل في قوائ

 . 1995أكتوبر  15، صادرة في 60وواجباتھم، ج ر عدد 

 كیفیات، یحدد 1998نوفمبر  14مؤرخ في  357ـ  98مرسوم تنفیذي رقم   5 -
ج ر عدد اإلداریــــة، ـــمق بالمحاكــــــلمتعال 02- 98 رقـم نــــــونالقاتطبیق 

 . 1998  نوفمبر 15 في، صادرة 85
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،  یحدد تنظیم 2006سبتمبر 18المؤرخ في  327 - 06ـ مرسوم تنفیذي رقم 
 24صادرة في  59المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتھا،ج ر عدد 

  .2006سبتمبر

أكتوبر یعدل و یتمم المرسوم  21المؤرخ في 368 -12ـ مرسوم تنفیذي رقم  6
، المحدد لتنظیم و مھام 1998جویلیة  13المؤرخ في  230ـ  98التنفیذي رقم 

 28ادرة في ــص 59دد عــ ر ج الجبائیــــة، للمصالــــح ـــةالمفتشیة العام
  . 2012  ــرأكتوب

دد ــــحــ، ی1998نوفمبر  14مؤرخ في  356ـ  98رقم  ذيـــمرسوم تنفی 7-
 30ي ـــؤرخ فــــالم 02ـ  98ون رقـــــم ـــــام القانــــكـق أحـــات تطبیــــكیفی

صادرة  85دد عـــ ر ج ـــــة،م اإلداریــــق بالمحاكـــ، و المتعل1998اي ــــم
 . 1998نوفمبر   15في 

4 ��66��66��66��6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
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اص ــــ، یحدد االختص2009فیفري  21ـ قرار وزاري مشترك  مؤرخ في 1 

ب ـــة للضرائـــات الوالئیــریـــة و المدیــــات الجھویـــــي للمدیریـــاإلقلیم

   .2009جویلیة  08ادرة في ــ، ص44منشور بـ ج ر عدد 

اص ــدد االختصــ، یح2007اي ـــم 24ؤرخ في ــمة ـــر المالیــرار وزیــــق 2 - 

ب ج ر عدد ــة للضرائـــات الوالئیــة و المدیریـــات الجھویللمدیریـــ ــياإلقلیم

  . 2007جویلیة  08ادرة في ــــ، ص44

اص ـــدد االختصـــ، یح2007ماي  24ؤرخ في ـــة مـــر المالیـــرار وزیـــــ ق3

دد ـــات، ج ر عـــــجعااث و المرــــة لألبحـــــالجھویح للمصالــــ ـــياإلقلیم

  .2007ة ــــجویلی 08 ادرة فيـــ، ص44
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ة ـــــة العامـــــو الصادر عن المدیر0 1991ا= ــــم 28ؤرخ في ــــالم 16رر رقم ـــالمق 4- 

ن من أجل ـــــــان الطعـــــــن و سیر لجـــــــاء و تكو0ــــــ� بإنشــــــب و المتعلـــللضرائ

  .وـــــالعف
 العامة المدیریة عن الصادر و 2004 جانفي 26 في المؤرخ 1 رقم المقرر 5-

 الخاص المھنة أخالقیات میثاق تطبیق متابعة مرصد بإنشاء المتعلق و للضرائب

  .الضرائب بقطاع
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ؤرخ ــــ، م54003م ــــملف رق اإلداریـــة، ،الغرفـــةا ــــة العلیــرار المحكمـــق .1

 إجبارتمكنھ من  المحقــق القاضــــي سلطــــة حـــــول،1987/ 06/ 06في 

ة ـــ، لسن03دد ــة، عــة القضائیـــالمجل ،تقدیم الوثیقة محل النزاع اإلدارة

  . 201ـ  198، ص ص 1990

، مؤرخ 42780رقم  ملـــف اإلداریـــــــة، ،الغرفــــةاــــة العلیــــقرار المحكم - 1

 اآلجال بعد لورودھا الضریبیة الدعوى قبول بعدم صـرح ،1987/ 06/ 15في 

  .1989، لسنة 04المجلـــة القضائیــة ، عدد  ، المحددة

مؤرخ  54717قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  - 2
 182، ص ص 1990لسنة،  04المجلـــة القضائیــة العدد  ،1987/ 21/11في 

   . 184ــ

مؤرخ  66600قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  . 3
  .198، ص 1993لسنة،  04 المجلـــة القضائیــة ، عدد ، 1989 12/  30في 
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ؤرخ ـــم 64747قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .4
، ص ص  1991لسنة  03القضائیــة ، العدد  المجلـــة ،1990/ 10/02في 

 187.ـــ  184

مؤرخ  62731قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .5
ة ــــنـلس 4دد ـــالع ، القضائیــــــــــة المجلـــــــــة ، 1990/ 10/02ي ـــــف

  .226ـ  224، ص ص 1991

 61836قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .6
 03دد ــــــ، الع القضائیــــــــة ــــــــةالمجلـ ،07/04/1990يـــــــؤرخ فــــم

  .161ـ158، ص ص 1992 ةــلسن
  

ؤرخ ـــــم مـــقرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رق .7    
لسنة  4، المجلـــة القضائیــة ، العدد 27/01/1991مؤرخ في  62575في 

 163.ـ  157، ص ص 1992

مؤرخ  75031قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .8
 ممضیة الطعن عریضة كون شكال الطعن قبول عدم  حول،10/03/1991في 
، المجلـــة القضائیــة ،  قانونیة غیر تعد معتمد محام كیلتو دون الطاعن من

  .147ـ  146، ص ص 1993لسنة  02عدد 

مؤرخ  72087قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .9 
 م ض ق 344اشتراط دمغ العرائض طبقا للمادة  حول،1991//07/04في 

  .152ـ  150ص ص   ،1993العدد األول،المجلـــة القضائیــة ، ،

مؤرخ  88444قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم  .10
، ص ص 1993، لسنة02العدد  المجلـــة القضائیــة ، ، 28/12/1991في 

  .151ــ148

مؤرخ  89909رقم قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف . 11
 96658رقم  اإلداریة،ملف ،الغرفةقرار المحكمة العلیا و،11/04/1993في  

  .1994، المجلـــة القضائیــة ، العدد األول لسنة09/05/1993مؤرخ في 
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مؤرخ  104152قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم . 12
 199، ص ص 1994لسنة  03قضائیــة ، العدد ، المجلـــة ال5/06/1994في 

  . 205ـ

مؤرخ  9453قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم . 13
اإلداریـــــــة،  ،الغرفــــةا ـــــة العلیـــرار المحكمـــــق و،23/10/1994في 

قضائیــة ، ، المجلـــة ال24/09/1995، مؤرخ في 123622ملـــف رقم 
  .157،  ص ص 1995 لسنة 02العدد 

 115939قرار المحكمــــة العلیــــا،الغرفــــة اإلداریـــــــة، ملـــف رقم .15
العدد  2003، مجلة مجلس الدولة سنة  1997جویلیة  20الصادر بتاریخ 

  .31- 25الخاص بالمنازعات الضریبیة ص ص 
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  ترتیب یعتمد على تاریخ النشر و الصفحة و كذا رقم الملف تصاعدیا

، حول 2001جانفي  17المؤرخ في  156625رقم  قــرار مـجـلــــس الدولـــــة .1

 مسألة عدم احترام آجال رفع الدعوى تؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكال فإن ھذه

العدد  2003مجلة مجلس الدولة سنة  اآلجال من النظام العام ال یمكن مخالفتھا،

 .31، ص25الخاص بالمنازعات الضریبیة ص

، مجلة 30/07/2001مؤرخ في  001763رقم  قــرار مـجـلــــس الدولـــــة .2

  .64ــ  63، ص ص 2003مجلس  الدولة، عدد خاص، المنازعات الضریبیة 

،  حول 30/07/2001مؤرخ في  001903رقم  الدولـــــة مـجـلــــس قــرار. 3

ق ض م ، مجلة مجلس   344اشتراط دمغ عریضة االستئناف طبقا للمادة 

  . 94 ، ص 2003الدولة، عدد خاص، المنازعات الضریبیة 

، مجلة 09/04/2001مؤرخ في  207171رقم  قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 4

  . 95ـــ  92، ص ص 2003لسنة  03العدد  مجلس الدولة،
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ؤرخ ـــ، م4039رقـــــم ) ىـــــــة األولـــــالغرف( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 5

  .111، ص 2003لسنة  03مجلة مجلس الدولة، العدد  28/01/2002في  

ؤرخ ـــم 9451م ـــــرق) ةـــسـة الخامــــرفـــــالغ( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 6

، 2003ي، لسنة ــــدد الثانـــة، العـــس الدولـــة مجلـــ، مجل30/04/2002في 

  .124ص 

، مجلة 15/10/2002مؤرخ في  4399قــرار مـجـلــــس الدولـــــة رقـــــم . 7

  .119/120، ص ص 2003، لسنة 03العدد  مجلس الدولة،

، مجلة 15/10/2002مؤرخ في  5543ــ قــرار مـجـلــــس الدولـــــة رقـــــم. 8

 .122ــ 21، ص ص 2003،  لسنة 03العدد مجلس الدولة،

 27/05/2002قــرار مـجـلــــس الدولـــــة صادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ . 9

، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات 004716تحت رقـــــم 

  .  100ص 2003. الضریبیة، الجزائر

مـــؤرخ  7440 ـــمرقـــ) الغرفــــة الثانیـــــة( رار مـجـلــــس الدولـــــةـــــقــ. 10

، 2003ة ـــلسن 04 ددــة، العــس الدولــــة مجلــــمجل 15/04/2003في 

  . 127ص

 و،11/2003//18مؤرخ في  011010رقم  قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 11

، مجلة مجلس الدولة، العدد 16/12/2003مـــؤرخ في  10956قرار رقم  ال

  . 191ــ  189، ص ص  2004لسنة  05

ؤرخ ـــم 182880م ـــرق) ةـــة الثانیـــــالغرف(  ةـــــس الدولــــلـجـرار مقــ. 12

 ــــاجدودة إلنتـــة المحـــة ذات المسؤولیـــقضیة الشرك ،10/07/2000في 

ة ــؤول اإلدارة الجبائیــرة و المفروشات ترني، تلمسان ضد مساألســــ
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غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس (ان ــــة تلمســــــلوالی

  ).  الدولة

ؤرخ ـــــم 141813م ـــــرق) ىـــة األولـــالغرف( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 13

ضد المدیریة الوالئیة للضرائب والیة ) ب ل(قضیة  ،18/09/2000في    

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(قسنطینة 

ؤرخ ـــــ، م26022م ـــــرق) ةـــــة الثانیــــالغرف( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 14

ة ــــضد مدیریة الضرائب لوالی) س ع ب ر( قضیة ،14/06/2006في 

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(رداس ـبوم

، مـــؤرخ 26559رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 15

ضد مدیریة ) ش ذ م م المدینة الجدیدة للتجارة(قضیة  ،19/04/2006في 

ق متوفر لإلطالع بموقع مجلس غیر منشور على الور(الضرائب لوالیة جیجل 

  ). الدولة

، مـــؤرخ 27069رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 16

ب لوالیة ــــة الضرائـــــضد مدیری) ب ع(ة ــــ، قضی14/06/2006في 

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(وھران 

، مـــؤرخ 27938رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 17

ب لوالیة جیجل ـــة الضرائـــــضد مدیری) ط ب(، قضیة 14/06/2006في 

  ). غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(

، مـــؤرخ 28729رقـــــم ) ـــةالغرفــــة الثانیــ( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 18 

ة الضرائب لوالیة جیجل ـــــضد مدیری) ب ر(، قضیة 14/06/2006في  

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(
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، مـــؤرخ 28833رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة .19

 رفض إلى تغافلھ یؤدي العام النظام من المیعاد اعتبار، 12/07/2007في 

غیر منشور على (لضرائب لوالیة باتنة اضد مدیریة ) د أ(قضیة ،الدعوى شكال

  ).  الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة

، مـــؤرخ 29102رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 20

، )ح أ(، قضیة مدیریة الضرائب لوالیة وھران غرب ضد 12/07/2007في 

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(

، مـــؤرخ 32479رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 21

 الواجبة الجوھریة اإلجراءات احترام مدى من التحقـق،14/02/2007في

 لإلدارة تظلم تقدیم إلزامیة من الضریبیـة المنازعات في التطبیق

) ب ع(ة برج بوعریرج ضد ـــــة الضرائب لوالیــــــقضیة مدیری،الجبائیة

  ).  غیر منشور على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة(

، مـــؤرخ 32694رقـــــم ) الغرفــــة الثانیـــــة( قــرار مـجـلــــس الدولـــــة. 22

 ألي تتطرق أن یمكنھاتمس المسائل الفنیة و ال  الخبرة،14/02/2007في 

 قابل غیر و للقضاة الحصري االختصاص من ھو الذي قانوني نقاش

غیر منشور (ضد مدیریة الضرائب لوالیة سطیف ) ك ر(قضیة  ،للتفویض

  ).  على الورق متوفر لإلطالع بموقع مجلس الدولة

. موقع مجلس الدولـــة الخاص  لإلطالع على االجتھــاد القضائي  رابــط :مالحظة
http://www.conseildetat.dz/index.php?p=affichedecision   
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