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 شكر وعرفان
نشكر اهلل عز وجل ونحمده ولو الثناء وفي توفيقو ورعايتو لنا نتقدم بخالص 

لم يدخر أي جيد  قطاف عقبة الذيالشكر وامتنانا لألستاذ الفاضل المشرف 

لمساعدتنا في إنجاز ىذا العمل وعمى المجيودات التي بذليا معنا من خالل 

 متابعتو لنا بنصائحو وتوجيياتو القيمة.

بن كما نتقدم بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة مسبقا، وأيضا الى األساتذة 

، والى كل من أنار لنا الطريق في ة و بوسكار ربيعة واألستاذ رحمون سميم 

 سبيل تحصيل ولو بقدر من المعرفة أساتذتنا الكرام
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 خص:المل

 احملاسيب لخبري القضائي، حيث لدور اخلربة القضائية احملاسبية يف تسوية النزاعات الضريبيةتوضيح هتدف ىذه الدراسة  
اظةة عل  أووا  اخلزينة الىاوة و دارة الضريبية اليت تسى  ل ى حيف حل ادلنازعات القضائية اجلبائية، اليت تقوم بني اإل ةأمهية كبري 
بو  يكتفي ىذا األخري بدظع وا ألزم و، نفقاتالحتقيق أقل  بالضريبة الذي يهدف ل ى احملاظةة عل  حقوقو وون وصلحتوادلكلف 
رة اجلبائية عل  حساب السلطة التقديرية يف الضريبة لإلدا أن ادلشرع وضعزائري يف خمتلف النصوص القانونية، حيث ادلشرع اجل

 ورحلة عند يف حا  رأى بأن اإلدارة الضريبية تىسفت يف حقو ادلنازعة ضد اإلدارة اجلبائيةأعطاه بادلقابل حق ادلكلف، الذي 
بالتشريىات ادلىين  التزاووو ميكن أيضا أن ترظع اإلدارة اجلبائية قضية عل  ادلكلف يف حالة عدم  حتصيلها،تقدير الضريبة أو ورحلة 

يقوم بدور اخلربة  ظإهنم حباجة ل ى شخص خمتص يف ىذا اجملا  قضائيال عنزا ال حالة دخو  الطرظني يف ورحلة يف، وبالتايل هبا
باخلربة  خاص، ظاحلالة األو ى نزاع جبائيخربة قضائية حاسبية لولقد مت خال  ىذه الدراسة دراسة حالتني عن  ،احملاسبية القضائية

اخلربة أن  وخلصت الدراسة ل ى ،باخلربة القضائية احملاسبية عن اخلربة الضريبية ، والثانية خاصةالقضائية احملاسبية عن النزاع اجلبائية
عند تىيينو  احملاسيب اخلبري  اجلبائية، حيث يقتصر دور ةالقضائيلجراء قانوين لو دور ىام يف تسوية ادلنازعات القضائية احملاسبية ىي 

ادلهام ادلوكلة لليو يف  ىذا األخري حيدد لو وبالقضية ادلتنازع عليها، دره القاضي ادلكلف عل  القضية حل النزاع بواسطة قرار يص
بالتحقيق و التدقيق و وراجىة ادلهام ادلوكلة لليو لتقدمي رأيو الفين أو اخلبري ىذا اخلربة ادلىني ظيها و اليت جيدر بو االلتزام هبا، ويقوم 

وع وضع األدلة واإلثباتات  تقرير كتايب )تقرير اخلربة( ل ى قاضي النزاعالتقين كمختص يف ادلسائل اجلبائية، و ذلك ون خال  تقدمي 
و احملاظةة عل  حقوق كل طرف  هاذلم للفصل ظيالقضية صورة حبيث يقوم بتوضيح لليها للوصو  ل ى النتائج ادلقدوة،  استندايت لا

 متكني اجلهات القضائية ون حتقيق الىد .وساعدة و هبدف 

 الكلمات ادلفتاحية:

 ، اإلدارة اجلبائية.خلربة القضائية احملاسبية، ادلنازعات اجلبائية، اخلبري القضائيا

summary 

     Initially, this study aims to clarify the role of the accounting judicial experience in settling tax 
disputes, as the accounting judicial expert has great importance in resolving fiscal judicial 
disputes, which are based on the tax administration that seeks to preserve public treasury funds 
and the taxpayer who aims to preserve his rights and interests Achieving the least expenses, and 
this is sufficient for the latter to pay what the Algerian project has committed in the various legal 
texts As the project puts the discretion in the tax administration tax at the expense of the 
taxpayer, who in return gave him the right to dispute against the tax administration in the event 
that he saw that the tax administration abused him at the stage of tax assessment or the stage of 
collection, and it can also file a case against the taxpayer in In the event of his non-compliance 
with the relevant legislation, and therefore in the event that the two parties enter into the stage 
of a judicial dispute, they need a specialized person in this field to play the role of judicial 
accounting expertise Accunting  Judicial Experience for Tax Dispute second Accunting Judicial 



 

 
II 

Experience for Tax Dispute.Where the role accounting expritise is limited when he is 
appointed to the issue under dispute by means of a decision issued by the judge in charge of the 
disputed case, and this determines for him the last tasks entrusted to him in the expertise in 
which he is appointed and which he must abide by. This expert investigates, audits and reviews 
the tasks directed to him to provide his technical or technical opinion As a specialist in fiscal 
matters, by submitting a written report (experience report) to a dispute judge with the 
development of evidence and proofs on which he based his access to presented results so that he 
clarifies a judicial picture for them to decide and preserve the rights of each party aiming to assist 
and enable the judicial authorities to achieve justice 

Keys words  :  

Accountinig  Judicial Experience,Tax Disputes, Judicial Expert,                               
fiscal Adminitrations 
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 قائمة األشكال و الجداول:

 الصفحة األشكال و الجداول
 64 الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب_بسكرة

 95 (10الجدول )
 41 (10الجدول)
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نفقات العامة للدولة، ادلالية يف النظام اجلزائري، حيث أن ذلا دور ىام يف تغطية الالسياسة  تعترب الضريبة أداة من أدوات  
ت سواء للدولة أو للمكلف هبا أو كل طرف يساىم يف إقرارىا أو تنظيمها أو حتصيلها،  لذا كان كبريةحتضى بأمهية  وىي بذلك 

هبدف تغطية جزء  ،نة العامة لتلبية النفقات العامةإليرادات الدولة واليت تعتمد عليها يف دتويل اخلزيوالزالت الضريبة أىم مصدر 
 .االقتصاديةميكانيزمات السياسة  أىم من لضريبة ىام من أعباء الدولة الكثرية، حيث ديكن القول أن ا

وسيلة ديكن للسياسة االقتصادية استخدامها يف ترغيب وترىيب ادلكلف بالتوجو أو االنسحاب أيضا الضريبة  وتعترب    
ادلستثمر يف من نشاط أو مهنة أو عمل ما، حبيث ديكن الرفع يف الضريبة للرتىيب، واإلعفاء أو خفض معدل الضريبة لرتغيب 

ألزم و تصحيح بعض القوانني والتشريعات اليت أدت إىل ضعف النظام اجلبائي،  مت  مزاولة نشاط ما، لكن عمال هبذه السياسة
 ادلشرع بإصدار مجلة من اإلجراءات اليت دتكنو من السيطرة على الوضع اجلبائي وحتصيل الضريبة وااللتزام بدفعها.

القانونية وحساب الوعاء الضرييب وكيفية تطبيقها تنشأ عالقة متبادلة بني اإلدارة الضريبية  عملية تطبيق النصوصنتيجة و    
حيث يرى الطرف األول أن لو السلطة يف تطبيق القانون وال رلال للتساىل يف إتباع النصوص القانونية، ويرى  ،وادلكلف بالضريبة

لة بطرق وإجراءات ومعدالت جاحدة يف حقو، وىذا جبهل ادلكلف الطرف الثاين أن اإلدارة الضريبية تسعى لتحصيل حق الدو 
بالضريبة للنصوص واإلجراءات القانونية، حيث تتسبب ىذه العالقة بنشوب نزاع ضرييب بني الطرفني، من ىذا ديكن القول 

 ية.باختصار أن ادلنازعات الضريبية ىي عبارة عن سلتلف ادلشاكل اليت تثور بني ادلكلف واإلدارة الضريب

فيلجأ الطرفان إىل فض ىذا النزاع بطرق قانونية، حيث أن طرق حل النزاعات عديدة، انطالقا بادلنازعات على مستوى    
اإلدارة وصوال إىل التقاضي يف إجياد حل للمنازعة، فإن التقاضي على ادلنازعات الضريبية أمام اجلهات القضائية حيدث ظهور خبري 

حقيق العدالة يف القضاء حيث يلجأ القاضي إىل خبري قضائي زلاسيب لتوضيح صورة النزاع لتية، قضائي يف ادلنازعات اجلبائ
ة احملاسبية اليت يعدىا اخلبري القضائي احملاسيب يف تسوية النزاعات القضائي ةل خالل ىذا البحث دراسة دور اخلرب ، وسنحاو اجلزائري
  الضريبية.

 إشكالية الدراسة: -1

 حبثنا واليت نطرحها يف التساؤل الرئيسي التايل: إشكالية تتبلورشلا سبق  

 دور الخبرة القضائية المحاسبية في تسوية المنازعات الجبائية ؟هو ما 

 التالية:الفرعية طرح األسئلة ن بحثاإلحاطة بإشكالية الهبدف و  

 .؟احملاسبيةما ادلقصود باخلربة القضائية  -

 .ىي أنواعها؟  وما ؟ اجلبائيةادلنازعات أسباب قيام  ما ىي  -

 .النزاعات اجلبائية؟إعداده خلربة عن  عند بري القضائي احملاسيبخلا اإلجراءات القانونية اليت يتبعها ما ىي -
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 .النزاعات اجلبائية؟يف قضايا  لبثللقاضي يعتمد عليو الزم مهنائي و قرار اخلبري القضائي احملاسيب يعترب رأي ىل   -

 القضائية احملاسبية دور يف تسوية النزاعات اجلبائية؟.ىل للخربة  -

 فرضيات الدراسة: -2

 دلعاجلة إشكالية الدراسة اعتمدنا على الفرضيات التالية: 

  .قيام النزاعات اجلبائيةيف  الوحيد يعترب عدم إنصاف اإلدارة الضريبية للمكلف السبب -

 على األطراف ادلتنازعة يف حال تعيينو كخبري يف القضية.ديكن للخبري احملاسيب أن ديارس مهنة احملاسبة  -

 .لبث يف قضايا النزاعات اجلبائيةفقط عند ا يعتمد القاضي على رأي اخلبري القضائي احملاسيب -

 يف تسوية النزاعات اجلبائية.القاضي تساعد اخلربة القضائية احملاسبية  -

 أهمية الدراسة: -3

 جانبني:يف تظهر أمهية ادلوضوع  

: تكمن األمهية من خالل رلموعة النصوص اليت أقرىا ادلشرع اجلزائري يف سلتلف القوانني اليت حتكم ىذا النوع األهمية النظرية -
 .من ادلنازعات اإلدارية

ادلنازعات هر يف مدى حاجة القاضي اإلداري إىل اخلربة القضائية احملاسبية يف تسوية ظدلوضوع الدراسة تاألهمية العلمية: -
 .القاضيقرار و مدى تأثري تقرير اخلربة على ، اجلبائية

 الموضوع: اختياردوافع  -4

 من أىم األسباب اليت دفعتنا الختيار موضوع دراستنا ىي: 

إن أىم الدوافع اليت أدت الختيار موضوعنا ىي ادليول و الرغبة يف معرفة مهنة اخلبري احملاسيب اليت تعترب من أىم  دوافع ذاتية: -
 .وجبات ادلكلفادلهن يف رلالنا العلمي كطالب يف ختصص احملاسبة و ادليول الكبري دلعرفة حقوق و 

  دوافع موضوعية:  -
أن ادلنازعات اجلبائية تشكل خطورة على اخلزينة العامة و اإلنفاق العام شلا يستوجب ضرورة توعية ادلكلفني ادلتملصني من  -

  الدفع و التعرف على اآلليات اليت استخدمها ادلشرع دلكافحة ىذه الظاىرة. 
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دتكن ادلكلف من معرفة اإلجراءات اليت جيب أن يستخدمها دلواكبة حتصيل حقوقو من طرف اإلدارة الضريبية اليت ديكن ذلا أن  -
ختطئ يف تقدير احلقوق مبا أن ادلشرع منح ذلا السلطة التقديرية، ومنح للمكلف حق االعرتاض والتقدم إىل اجلهات ادلعنية وذلك 

 ها يف دراستنا.بإتباع إجراءات معينة نعرض

عملية البحث ذلذه التغريات شلا زاد يف  مواظبةمن أىم الدوافع و أسباب الدراسة التغيري ادلستمر لنصوص الضريبية و عدم  أيضا -
 صعوبة استيعاب النصوص خاصة من غري ادلختصني يف ىذا اجملال.

 أهداف الدراسة: -5

 عند دراسةاخلبري احملاسيب مراحل وإجراءات اخلربة القضائية احملاسبية اليت يقوم هبا تسعى دراستنا إىل تسليط الضوء على      
فيما خيص الضريبة ادلفروضة  ادلكلف بالضريبة و اإلدارة اجلبائيةالتوصل إىل اتفاق بني تنشأ نتيجة عدم اليت  ،ادلنازعات الضريبية

م شرح مفاىيم اخلربة القضائية احملاسبية و سلتلف اإلجراءات اليت ينبغي ، و هبذا يتمن طرف ادلكلفني عليو أو نتيجة الغش الضرييب
 إتباعها لتسوية ادلنازعات اجلبائية.

  منهج الدراسة: -6

على ادلنهج  اعتمدناعلى اإلشكالية ادلطروحة و التحقق من الفرضيات اليت تسعى إليها الدراسة  اإلجابةمن أجل  
على األسلوب التحليلي الذي  اعتمدناالبيانات اليت ضلتاجها يف عملنا، و ادلعلومات و  اعدنا على عرض و مجعالوصفي الذي س

 للحصول على نتائج دقيقة و مرضية. يسمح لنا بتفسري ىذه ادلعلومات و حتليل عدة البيانات 

 الدراسات السابقة: -7

تدقيق زلاسيب  ختصص ،ماسرت ةمذكر  ىيميدان المحاسبي: الخبرة القضائية في ال، بدراسة مرحوم محمد عالء الدين -
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على اجلانب ادليداين احملاسيب  2012/2012 اجلزائر، السنةجامعة مستغاًل،  ،ومراقبة التسيري

يف الفصل األول تطرق  ،فصلني نظريني وفصل تطبيقي، عاجل الطالب ادلوضوع يف ثالث فصول ، حيث للخربة القضائية احملاسبية
إىل القواعد العامة للخربة من تعريف باخلربة القضائية و أنواعها مفاىيم خاصة باخلبري القضائي احملاسيب، و مت احتواء الشروع يف 
ة يف اخلربة اإلدارية و التجارية يف الفصل الثاين اليت ختص األمر بتنفيذ اخلربة يف ادلبحث األول ذلذا الفصل إىل دراسة تقرير اخلرب 

ذكر مجيع العناصر اليت حتتويها العناوين السابقة، مث االنتقال إىل اجلانب التطبيقي للشروع يف من  االنتهاءادلبحث الثاين ، بعد 
اخلربة القضائية و دراسة حالة من مكتب خبري قضائي، حيث مت دراسة حالة نزاع قضائي قام بو مكتب اخلبري القضائي الذي مت 

بري و معاجلة مجيع عناصرىا و تقدديها لنا يف ة احملاسبية ادلستعملة من طرف اخلة و توضيح مجيع عمليات تقرير اخلرب فيو دراسة احلال
 .شكل فصل ثالث للمذكرة
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ختصص مذكرة ماسرت يف علوم التسيري  "، ثر الخبرة القضائية المحاسبية على المنازعات الجبائيةأ ،دراسة سليم نور الهدى -
دراسة أثر اخلربة القضائية ىدفت ىذه الدراسة إىل ، 2012/2012 جلزائر،، ا ،  من جامعة زلمد خيضر بسكرةفحص زلاسيب

خربة القضائية احملاسبية يف الفصل األول اإلطار ادلفاىيمي للمت التطرق يف ىذه ادلذكرة إىل احملاسبية على ادلنازعات اجلبائية، حيث 
وصوال إىل إصلاز اخلربة القضائية احملاسبية، و وضع اإلطار العام للمنازعات اجلبائية يف الفصل انطالقا من اخلربة القضائية العامة 

ازعات اجلبائية و الدخول يف تسويتها أمام اجلهات القضائية، و وضع ادلنازعات على ادلفاىيم العامة للمن الثاين حبيث أنو احتوى
من مديرية  انطالقاأماكن  ثالثةو التوجو إىل دراسة احلالة يف الفصل الثالث بأمام اجلهات اإلدارية يف ادلبحث األخري ذلذا الفصل، 

طرف ادلديرية، إىل دراسة حالتني لدي اثنان من اخلرباء الضرائب لوالية بسكرة حيث مت عرض بعض حاالت النزاع ادلقدمة من 
 القضائيني احملاسبني و دراسة حاالت سلتلف لدي كل واحد منهم.

 ،مذكرة ماسرت خالل الخبرة القضائية المحاسبية، التسوية القانونية للمنازعات الجبائية من، دراسة فايزة بن خليفة -
حيث مت شرح األدبيات النظرية و التطبيقية اخلاصة ،2012/2012السنة اجلزائر، جامعة واد سوف،   ،ختصص زلاسبة

اخلربة القضائية، و االنتقال إىل شرح عناصر ادلنازعات اجلبائية و  بادلنازعات اجلبائية يف الفصل األول، و دتحور ىذا الفصل يف
األدبيات التطبيقية يف  ذلذا الفصل، و ترك بائية يف ادلبحث الثاينباخلربة القضائية احملاسبية يف ادلنازعات اجلاستعانة القاضي اإلداري 

حيث خلص  مبديرية الضرائب لوالية واد سوفلدراسة ادليدانية لادلبحث الثالث كما مساىا يف عنوان ادلبحث، و كان الفصل الثاين 
ادلذكرة، و اقتصر دراسة حملاسبية ادلدروسة يف ىذه ىذا الفصل التعريف بادلديرية و عرض و حتليل احلالة ادلختارة للخربة القضائية ا

احلالة على عرض التفاصيل اخلاصة بالقضية ادلدروسة واستعانة القاضي باخلربة القضائية احملاسبية لتسوية ادلنازعات اجلبائية و موقف 
 القاضي عن اخلربة القضائية احملاسبية.

 : أوجه التشابه و االختالف -

خلربة القضائية يف ادليدان احملاسيب ا درستالدراسات ىذه تتشابو دراستنا مع الدراسات السابقة إىل حد بعيد، حيث كل  
يف يف الدراسة فيكمن اجلبائية، ولقد دتت كل ىذه الدراسات يف اجلزائر، أما أوجهو االختالف عات از نو عالقتها بتسوية ادل
واألىداف ادلرجوة من ىذه اخلربة،  من حيث طبيعة اخلربة احملاسبية ادلطلوبةخرى ختتلف عن األكل دراسة حيث   ،الدراسة التطبيقية

على نتائج اخلربة احملاسبية، وذلك  ، حيث أن اإلطار الزماين يؤثر كثريا إضافة إىل اختالف اإلطار الزماين إلجراء ىذه الدراسة
  بسبب تغري القوانني والتشريعات الضريبية.

 : بحثلا هيكل -8

وتقسيم إىل فصليني تتقدمهما مقدمة  اإلشكالية ادلطروحة مت ىيكلة البحث لتحقيق ىدف البحث واإلجابة على  
 ، حيث يتناول كل فصل ما يلي: وخادتة

مخسة مباحث لتعميم مت تقسيمو إىل حيث  "، اخلربة القضائية احملاسبية و ادلنازعات اجلبائيةوالذي عنون بـ" الفصل األول  -
الدراسة على أغلب ادلفاىيم الالزمة يف ىذا ادلوضوع، حيث أن ادلبحث األول خصص لدراسة اخلربة القضائية و اخلبري القضائي 
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ثاين إىل البحث ادلحيث مت التطرق إىل مفاىيم اخلربة و اخلبري من تعريف و أنواع و أمهية و إجراءات تسجيل اخلرباء، و تطرقنا يف 
لمنازعات أمام اجلهات اإلدارية فخصص لادلبحث الرابع أما ، ثالث، البحث ادليف اجلبائية تسوية ادلنازعات  وبري احملاسيب ، اخل

 ت اجلبائية أمام اجلهات القضائية.دلنازعالدراسة اام  اخلبحث خصص ادلجبميع عناصرىا، و 

حيث مت  :"تسوية ادلنازعات اجلبائيةو ميدانية يف مديرية الضرائب _بسكرة_ عن اخلربة القضائية دراسة ون بـ" نوادلعالفصل الثاين  -
ة، حبيث أنو اقتصر على ثالثة مباحث بداية مبديرية الضرائب لوالية بسكرة لتكملة اجلانب التطبيقي للمذكر  إجراء دارسة تطبيقية 

، و يف ادلبحث الثاين دراسة حالة للخربة األوىل، و مبحث ثالث لدراسة باذليكل التنظيمي دلديرية الضرائب وىو ادلبحث األول
 احلالة الثانية للخربة القضائية احملاسبية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول:

اخلربة القضائية احملاسبية والنزاعات 
 بائيةاجل
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 :متهيد

لضريبية  أو على املستوى املنازعات اجلبائية سواء كان على مستوى اإلدارة ا أسبابأن إىل الدراسات أشارت العديد من  
أسباب قيام املنازعات  الفصل التعرف علىسنحاول يف هذا ، حيث املعنيةحسب حالة النزاع املطروح أمام اجلهة ختتلف ، القضائي

أو إذا تبني  ،بني اإلدارة الضريبية مشاكل أو اختالفات بينه وأن يقوم هبا املكلف يف حالة نشوب اإلجراءات اليت جيب  الضريبية و
الضوء على هذه املشاكل اليت تثور بني الطرفني و قام حيث أن املشرع اجلزائري سلط ، أن قرارات اإلدارة متعسفة يف حقه له

هلا عدة قوانني  بائية، حيث أن املنازعات اجلإبصدار القوانني و املواد و املراسيم اليت تضبط و تنظم مثل هذه املنازعات الضريبية
تطرق إىل ، ولكن قبل الدراسة املوضوعتضبطها منها قانون اإلجراءات اجلبائية و قانون الضرائب املباشرة، اليت سنستند إليها يف 

على اخلبري القضائي بشكل عام واخلبري القضائي احملاسيب بشكل خاص ابعتباره الشخص  أوال التعرف املنازعات اجلبائية وجب
ذا الفصل إىل ، وعليه مت تقسيم ه يف البت يف هذا النزاعواليت تساعد القاضي احملاسبية،  املخول قانوان للقيام ابخلربة القضائية 

  املباحث التالية:
 اخلربة القضائية و اخلبري القضائي.املبحث األول: 

 .: اخلبري القضائي احملاسيبايناملبحث الث
  .: ماهية املنازعات اجلبائيةالثالث املبحث
 .اجلهات اإلداريةاملنازعات أمام الرابع:املبحث 

 املبحث اخلامس: املنازعات أمام اجلهات القضائية. 
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 اخلربة القضائية و اخلبري القضائي األول:املبحث 

وسنحاول يف هذا املبحث توضيح املفاهيم املتعلقة ابخلربة  للقاضي،وإجراء مساعد  إثباتتعترب اخلربة القضائية وسيلة        
 تسجيله لدى احملكمة. القضائي وآلياتإىل شروط الواجب توفها يف اخلبري إضافة كتعريفها وأمهيتها وخصائصها، القضائية  

 و أمهيتهااخلربة القضائية مفهوم  األول:املطلب  

 الفرع األول: تعريف اخلربة القضائية 

 للخربة القضائيةالقانون يف فقهاء تعددت تعار       

 شخص إىلللتحقيق يعهد به القاضي  إجراءأبهنا " بعضهم فقد عرفت للخربة القضائية القانون تعددت تعار يف فقهاء          
 أوعلى العموم إبداء الرأي فيها علما  أو تقديرها، أووقائع مادية يستلزم حبثها  أوخمتص ،يسمى ابخلبري مبهمة حمددة تتعلق بواقعة 

، صفحة 1990)زكي،  وحده ". إليهرأاي فنيا ال يستطيع القاضي الوصول  أويتوفر يف الشخص العادي ليقدم له بياان  فنا ال
11).  

 أهلمعلومات ضرورية عن طريق  علىبقصد احلصول  احملكمة،ا هبحتقيق و استشارة فيه تقوم  إجراءأبهنا " أيضاوعرفت        
)العبودي،  هبا ". اإلملامفنية ال تستطيع احملكمة  أوعلمية  سائل اليت يستلزم الفصل فيها أموراالختصاص و ذالك للبت يف كل امل

 .(325، صفحة 2011

القاضي هبا  إملاميف مسائل يفرتض عدم خمتصني  أبشخاصاخلصوم  أواستعانة القاضي "  أبهناعرفت   حني هناك منيف 
النتائج منها يف  استخالصفنية و علمية و  أبحباثلك للقيام ية اليت تتعلق بوقائع النزاع و ذالعلم أوالفنية  الصعوابتللتغلب على 

 .(09، صفحة 1993)احلديدي،  شكل رأي غري ملزم "

و هي يف الواقع نوع من املعاينة  إثباهتا،ذالك نظرا التصاهلا ابلواقعة املراد  كاملعاينة، واملباشرة   اإلثباتتعترب اخلربة من طرق و       
  (403، صفحة 2007)قاسم،  تتوفر لديهم الكفاءة يف النواحي الفنية اليت تتوفر لدى القضاء". أشخاصالفنية تتم بواسطة 

العمل القضائي كلما صادف قي النزاع اخلربة يف االصطالح القانوين طريق من طرق اإلثبات ، حيث حيتاجها وتعترب   
و اليت قد ال أينس القاضي يف نفسه الكفاية اليت حتتاجها ، ويتم اللجوء إليها  ،خاصة ااملطروح مسألة يتطلب حلها معلومات فيه

 (07، صفحة 2003)عمر،  لكشف أدلة قائمة .

أن اخلربة القضائية تعرب عن عملية إجراء حتقيق أو استشارة من طرف شخص مؤهل يدعى من التعاريف السابقة نستنتج  
ابخلبري وبتكليف من القاضي، وذلك إلبداء رأيه يف بعض املسائل اليت ال يستطيع القاضي الفصل فيها، حيث  بعد قيام اخلبري 

، يقدم للقاضي تقرير يتضمن رأيه يف املسألة، ونشري إىل أن رأيه غري ملزم أبحباث علمية واستخالص النتائج عن مسألة النزاع
 للقاضي.   
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  خصائص اخلربة القضائية: ينالثا فرعال

، 2014)حزيط،  :ة القضائيةرب حيث تعترب اخل يلي، يف ما لعديد من اخلصائص نذكر بعضهاتتميز اخلربة القضائية اب 
 (22-19الصفحات 

ض إجرائها ميلك القاضي سلطة تقدير بشأن األمر إبجرائها، سواء طلبها اخلصوم أم مل يطلبها، و ميلك رف إجراء قضائي: -1
و القاضي املعروض عليه النزاع هو الذي حيدد مهمة اخلبري و مدة مهمته، و هو الذي يقدر رأيه ونتيجة  ،أيضا إذا طلبها اخلصوم

 عمله.

التحقيق اليت يلجأ إليها هبدف البحث عن أدلة أو  إجراءاتفاخلربة القضائية تعد إجراء من  التحقيق : إجراءاتإجراء من  -2
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما يلي:"ميكن للقاضي 75ت املادةو يف هذا اإلطار نص ،بغرض تكوين اقتناع القاضي

فيما  ،التحقيق اليت يسمح هبا القانون" إجراءاتأيمر شفاهة أو كتابة أبي إجراء من  أن، من تلقاء نفسه أو، اء على اخلصومبن
 ،لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى ، ويلي :" ميكن للقاضي من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على ما 77نصت املادة 

االحتفاظ به إلثبات الوقائع اليت قيق، و بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة دليل و التح إجراءاتأيمر أبي إجراء من  أن
 .النزاع ةلسأميف حتدده 

لجأ إىل ن يأامة سلطة االختيار و التقدير يف لك ألن القاضي ميلك كقاعدة عوذ : الصفة االختيارية للخربة القضائية -3
أو  اإلداريلك أمام القاضي املدين أو أو فين معروضة عليه، سواء كان ذ ، بشأن أية مسألة ذات طابع تقيناخلربة أو ال يلجأ إليها

 القضاء اجلزئي.
ني اخلبري حمال لدعوى يكون طلب تعي نأنه ال جيوز كقاعدة عامة أتعين هذه اخلاصية  التبعية للخربة القضائية :الصفة  -4

جود نزاع قائم مطروح ن اخلربة القضائية تفرتض و أقائمة أمام القضاء ، ذلك ن تكون هناك دعوى يف موضوع معني أأصلية دون 
عن قرار احملكمة القاضي إبجرائها، عكس وسائل اإلثبات و تنشأ ، تساعد حسم النزاع إثبات، فتمثل حينئذ وسيلة أمام القضاء

من قانون  77، وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة عليها استثناء يف حالة واحدة فقطن هذه القاعدة يرد أاألخرى، إال 
بات حالة حيث جيوز مبقتضى هذا النص لكل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل على اإلجراءات املدنية و اإلدارية و املتعلقة إبث

وقائع و االحتفاظ به لالعتماد عليها يف دعوى مستقبلية و يكون من شأهنا أن حتدد مآل هذه الدعوى أن يقدم بطلب تعيني 
 أو يتقدم ابلطلب لإلجراءات اخلاصة يلجاستعءات التقاضي أمام القضاء اإلخبري أمام قاضي األمور االستعجالية  طبقا إلجرا

ابألمور على العرائض ، و حينئذ ميكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى أن أيمر بتعيني خبري ابعتبار هذا اإلجراء 
 من إجراءات التحقيق.

فقط، و يكون حملها وقائع مادية تتعلق يقتصر مبجال اخلربة القضائية على املسائل الفنية  :الصفة الفنية للخربة القضائية -5
 125بتخصصات ال يعلمها سوى أهلها ، الذين حبكم خربهتم و ختصصهم يفيدون ثبوت املسألة أو نفيها، فقد حددت املادة 

اخلاصية ل هبذه ، و من مث فإن اإلخالملادية التقنية و العلمية احملضةمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية مبجال اخلربة يف الوقائع ا
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، ألنه ال جيوز للقاضي ندب خبري لتوضيح املسألة من املسائل القانونية ألن إقدامه على مثل هذا العمل اخلربة نيرتتب عليها بطال
 .يعد تنازال من على اختصاصه للخبري ، و هذا األخري ليس أهال للفصل يف املسائل القانونية

  أمهية اخلربة القضائية: الفرع الثاين

إدراك املسائل الفنية أو العلمية اليت قد يثريها  منية دورها يف متكني القاضي للخربة دور هام يف اإلثبات ال يقل عن أمه       
فقد أدى  ، يشهدها العامل يف الوقت احلاضرموضوع النزاع املطروح أمامه للفصل فيه، خاصة يف ظل التطورات العلمية والتقنية اليت
، يسودها الكثري من جودة فيما سبقتكن مو  التطور اهلائل الذي تشهده احلياة االجتماعية و االقتصادية ، إىل بروز نزاعات كبرية مل

 اخلربة . إىلالغموض ما يصعب على القاضي من الفصل فيها ودون اللجوء 

، حيث خصص املشرع ية يف املادة املدنية و اإلدارية، منها التشريع اجلزائري اخلربة القضائلك نظمت التشريعات عمومالذ     
وء إىل اخلربة بيد القاضي ، جراءات املدنية واإلدارية، و قد ترك زمام األمور ابللجيف قانون اإل 145إىل  125اجلزائري هلا املواد 

ويقدر القاضي أمهية إجراء  ،مر االستعانة ابخلرباء فقط يف تلك املسائل اليت خترج عن علم القاضي و إدراكهأينحصر  أنعلى 
 (18، صفحة 1993)احلديدي،  :مها اخلربة ابلنظر إىل توفر الشرطني التاليني

يفرتض فيه إدراك  قانون،تكون الوقائع حمل اإلثبات ابخلربة، مما خيرج بطبيعته عن إدراك القاضي و علمه كرجل  أن: أوال   
 القاضي.ال خترج عن إدراك املثقفني يف جمتمع  فن،معلومات معينة كل علم أو 

م مقامها مبا يكفي حبد ذاته لتأسيس احلكم : أن ال يكون يف ملف الدعوى و وقاعها الثابتة، ما يغين عن إجراء اخلربة أو يقو اثنيا  
 منطقا و قانوان.

 اخلربة القضائية أنواع :الثايناملطلب 

 (220، صفحة 2002)حسني،  التالية: األنواعتشمل اخلربة القضائية  

ا قاضي املوضوع  من الدعوى و أيمر هب أطرافاملعروض على القضاء و نفس  النزاع: هي اخلربة اليت هتم نفس اخلربة اجلديدة-1
له وجود عيوب تبني  إذا أو األولو النتائج اليت تضمنها تقرير اخلربة   ابألسبابمل يقتنع  إذاو بطلب من اخلصوم أتلقاء نفسه 

من نفس التخصص غري اخلبري  خرآخبري  إىلة اجلديدة اخلرب  إبجراءو يعهد  ،بطالهنا أونقص كبري فيها  أو ظاهرة يف اخلربة األوىل
 األوىل.اخلربة  ىجر أالذي 

هبا قاضي املوضوع من  أيمرالدعوى و  أطراف: هي اخلربة اليت هتم نفس النزاع املعروض على القضاء و نفس  اخلربة املضادة -2 
  األوىلو النتائج اليت تضمنها تقرير اخلربة  اآلراءو يكون اهلدف منها التحقق من  ،أيضابطلب من اخلصوم  أوتلقاء نفسه 

خبري  إىلاخلربة املضادة  إبجراءويعهد  ،و طعن  اخلصوم يف نتائج خربته األولاخلبري  إليهاوبسبب التشكيك يف النتائج اليت توصل 
 .األوىلاخلربة  تخصص غري اخلبري الذي كان قد أجنزنفس ال خرآ
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و دراسة مالحظة  األولتبني له بعد دراسة تقرير اخلبري  إذاقاضي املوضوع  إبجرائها أيمر: هي اخلربة اليت  اخلربة التكميلية -3
 إىلالتطرق غفل أكأن يكون اخلبري قد   ،األولاخلبري  أجنزهااخلصوم و طلباهتم بشأن وجود نقص ليس ابلكبري يف تقرير اخلربة اليت 

يها يف حكم القاضي عل ابإلجابةاليت كلفته احملكمة  األسئلةنه مل جييب عن مجيع أ أو ،بعض املسائل الفنية اليت ختص موضوع النزاع
 اقتناع.ة على الفصل يف موضوع النزاع عن من يف هذا النقص ما يعيق احملكو كا ،بتعيينه

نفس اخلبري  إىل إبجرائهان تعهد أاخلربة التكميلية ميكن للمحكمة  نه يفإاخلربة املضادة ف أووعلى خالف اخلربة اجلديدة     
 ممن يكون من نفس ختصص اخلبري. أخرخبري  أو إىلاخلربة  أجنزالذي 

  تعريف اخلبري القضائي :طلب الثالثامل

اخلبري من اجلهة القضائية املعروض عليها النزاع سواء كانت احملكمة االبتدائية أو  تعينيخالل  تنشأ عملية اخلربة من      
و البحرية و شؤون األسرة ، أو كانت احملكمة و التجارية واالجتماعية والعقارية يف املسائل املدنية  استئنافاجمللس القضائي كجهة 

سها أو ابخلرباء من تلقاء نف االستعانةالقانون للمحكمة سلطة تقدير  ، و قد خوليف املنازعات اإلداريةاإلدارية أو جملس الدولة 
 حد اخلصوم .أناء على طلب ب

 القضائيتعريف اخلبري الفرع األول: 

، يف املسائل اليت يستلزم حتقيقها اخلبري هو شخص غري موظف يف احملكمة له معلومات فنية خاصة يستعني القضاء برأيه      
، وهو اعية أو احلرفوهو رجل من أهل املعرفة يف علم من العلوم أو فن من الفنون أو يف الشؤون التجارية أو الزراعية أو الصن

 ليت تقوم اخلصوم يف مسائل خمتلفة، و يعني وزير العدلاملختص الذي تطلب مشورته إذ يكلف بوضع تقرير حول النزاعات ا
 (259، صفحة 1999)الشلقاين،  .يمني القانونية أمام جملس القضاءيؤدوا ال أن، فتدرج أمسائهم يف جدول اخلرباء بعد اخلرباء

مبهمة  أيضايكلفهم  أنكما ميكن للقاضي   العام،الصاحل فاخلرباء إذا موظفون مكلفون مبهمة حمددة لوقت معني يف خدمة      
 (200، صفحة 1964)الرحيم،  املتخاصمة.اإلصالح بني األطراف 

خمتلف جوانب املسألة  ، فهو يتأكد منوح و بدقة جوانب مسألة فيها نزاعيبني بوض أندور اخلبري أساسا هو ويتمثل       
الضرر احلاصل ، و القاضي يرتكز يف غالب األحيان على رأي اخلبري يف اختاذه  أو، و يذكر العمال و يقدر اخلسائر حمل النزاع

يف  دور أمسا و أرقى يف القضاء ويتمثل أيضاو للخبري ،  اخلبري ودوره يف العدالةلقراراته ابحلكم ، وهذا ما يدل على أمهية عمل 
ارة يف الوقت و لنزاع ابلرتاضي لتفادي التقاضي و ما ينجز عنها من خصومات و خسلىل حل إاإلصالح بني الطرفني للوصول 
القضااي  عدادأ، إذ تتناقص ةعدة مصاحل العدالاملساعي للصلح بني األطراف ابلرتاضي ميكن مسا هزايدة يف النفقات، فبفضل هذ

احملاكم و حتل النزاعات و القضااي يف وقت معترب وهذا ما يساعد اجلميع مبا فيهم األطراف واحملاكم على حد سواء .  إىلاليت ترفع 
 .(71، صفحة 2002)اسكندر، 
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إجراءات توكل إليه مهمة التحقيق يف غري موظف يف احملكمة شخص من التعاريف السابقة للخبري القضائي تبني لنا أبنه       
حيدد احلكم و ، ، و األطراف املتنازعة يف القضيةالنزاع  مسألة، حيث يعتمد حبكم صادر عن احملكمة يوضح نزاع قائم أمام القضاء

والنتائج املتوصل النزاع للقاضي مسألة بتوضيح اخلبري القضائي و ال جيب عليه جتاوزها ، و يقوم  بدقة إليهالقضائي املهام املوكلة 
 .ابلطريقة اليت متكنه من إصدار احلكم دون املساس حبقوق أطراف النزاعإليها بعد التحقيق 

 و إجراءات تسجيل اخلرباء الشروط: رابعاملطلب ال

وجب توفر جمموعة والشروط ، بعد ذلك تتم عملية التسجيل إىل إجراءات معينة  احملكمةمن أجل اعتماد اخلرباء يف  
  حيددها القانوين ونوضح هذه الشروط واإلجراءات فيما يلي:

 ول: الشروط الواجب توفرها يف اخلرباءالفرع األ

ال  أهنمقدميتهم و ختصصهم يف جمال حمدد رغم اليني يف اجلزائر اختربوا فقط ألإن عدد معترب من اخلرباء القضائيني احل      
أما اليوم ابت  ، ك الوقت إىل اخلرباءلزائر نظرا الفتقار العدالة يف ذلك ملا استقلت اجلو لقد كان ذ  ،شهادات جامعية حيملون

حاصال على  شحاملرت من الضروري أن يكون  أصبح، فقد من ذي قبل نظيما أكثر تنيشروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائي
ا لدى ن يكون معتمدأاألخرى ك، إضافة إىل عدد من الشروط لسبع سنواتشهادة جامعية و على جتربة يف امليدان قد تتعدى ا

 .السلطة الوصية على اختصاصه

لك ، و يتضح ذ310-95م التنفيذي رقم و لقد مت حتديد الشروط العامة للتسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني يف املرسو  
قضائيني إذا توفرت فيه يسجل أي شخص طبيعي يف قائمة اخلرباء ال أن" جيوز واليت تنص على أنه  املادة الرابعةجليا يف نص 
 :الشروط اآلتية

 ؛الدولية االتفاقيات مراعاةيكون ذو جنسية جزائرية، مع  أن -
 ؛تكون له شهادة جامعية، أو أتهيل مهين معني يف االختصاص الذي يطلب التسجيل فيه أن -
 ؛ال يكون قد تعرض لعقوبة هنائية بسبب ارتكابه وقائع خملة ابآلداب العامة أو الشرف أن -
 ؛أن ال يكون قد تعرض لإلفالس أو التسوية القضائية -
إجراء أن ال يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو حماميا مث شطب امسه من نقابة احملامني، أو موظف عزل مبقتضى  -

 ؛ئع خملة ابآلداب العامة أو الشرفأتدييب بسبب ارتكابه وقا
 ؛من ممارسة املهنة أن ال يكون قد منع بقرار قضائي -
 07يكون قد مارس هذه املهنة أو هذا النشاط يف ظروف مسحت له أن يتحصل على أتهيل كاف ملدة ال تقلعن سبع  أن -

 سنوات؛
 السلطة.أو يسجل يف قائمة تعدها هذه  اختصاصهأن تعتمد السلطة الوصية على  -



 اخلربة القضائية احملاسبية و املنازعات اجلبائية   الفصل األول : 

 

 
8 

تسجيله يف قوائم اخلرباء ص املعنوي فلقد مت حتديد شروط بيعي أما الشخمجيع الشروط السابقة ابلشخص الطتتعلق  
يشرتط يف الشخص املعنوي الذي  نص على:ي( واليت 310-95املذكور )من املرسوم التنفيذي  املادة اخلامسةالقضائيني يف 

 يرتشح إىل التسجيل يف قائمة اخلرباء القضائيني ما أييت:

 ؛السابقةاملادة الرابعة  من 5، 4، 3الشروط املنصوص عليها يف الفقرات  االجتماعينيأن تتوفر يف املسريين  -
أتهيل كاف يف التخصص الذي  الكتسابسنوات  05أن يكون الشخص املعنوي قد مارس نشاطا ال يقل مدته عن مخس -

 ؛يطلب التسجيل فيه
 اجمللس القضائي.أن يكون له مقرا رئيسي أو مؤسسة تقنية تتمشى مع ختصصه يف دائرة اختصاص  -

الس القضائية ما مل يؤدي كما ال ميكن ألي خبري مقيد ألول مرة يف جدول اخلرباء القضائيني أن يباشر عمله لدى اجمل 
، فاليمني يعترب إجراء جوهري و أساسي يؤديه اخلبري أمام القاضي يف جلسة علنية حيث يتمخض عنه حترير حمضر أداء اليمني

كايف ابلنسبة جلميع اخلربات اليت يعني فيها يف املستقبل و ويبقى هذا اليمني ساري املفعول و والذي يسلم منه نسخة للخبري اليمني 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية و الذي ينص على:       145كما ورد يف املادة يقسم اخلبري اليمني   

اقسم ابهلل العظيم أبن أقوم  القضائي ميينا أمام اجمللس ابلصيغة اآليت بياهنا: "حيلف اخلبري املقيد ألول مرة ابجلدول اخلاص ابجمللس
 (4، صفحة 1995) أبداء مهميت كخبري على خري وجه و بكل إخالص و أن ابدي برأيي بكل نزاهة و استقالل".

 أرشيف اجمللس القضائي لريجع إليه عند احلاجة. ر أداء اليمني الذي حيتفظ به يفضو يتم إعداد حم

 الفرع الثاين : إجراءات تسجيل اخلرباء القضائيني

قامته بدائرة اختصاصه و يبني الطلب اجمللس القضائي الذي خيتار مقر إ ل إىل النائب العام لدىييقدم طلب التسج      
اليت يطلب التسجيل فيها و جيب إرفاق طلب التسجيل ابألوراق الثبوتية املتعلق ابملعلومات النظرية و  االختصاصاتو كذا  ةبدق

و هذا ما أكده ،(42، صفحة 2007)هنوين و تراعي،  اليت يكتسبها املرتشح يف االختصاص املراد التسجيل فيه، التطبيقية
 . 07و06 املواديف نصوص  310_95املرسوم التنفيذي 

كما أوضح نفس املرسوم اجلهة املختصة يف إعطاء املوافقة على طلب التسجيل إذ حيول النائب العام امللف بعد إجراءه       
العاملني يف مستوى اجمللس و احملاكم التابعة له إىل حتقيق إداراي إىل رئيس اجمللس القضائي الذي يستدعي اجلمعية العامة للقضاة 

إعداد قائمة اخلرباء القضائيني حسب االختصاص، يف أجل شهرين على األقل قبل هناية السنة القضائية و ترسل هذه القوائم إىل 
 وزير العدل ليوافق عليها.

م تعيني اخلرباء فيها القضااي املدنية و التجارية يتم إعداد قائمة وطنية و قائمة خاصة بكل جملس قضائي كل عام، يت      
خيتار القاضي وحده اخلرباء  مر من أمني األختام، وزير العدل، وواجلنائية، يتم إعداد هذه القوائم وفقا لتسميات مت إنشاؤها أب

هذه  لس القضائي أو خارجمن قائمة اخلرباء املقيدين يف اجلدول على مستوى اجمل اختيارهمم و يكون هبالذين سيودع حكما بند
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من  اختيارهمالقائمة، فنجد نوعني من اخلرباء فاخلرباء املعتمدون هم الذين يلجأ إليهم القاضي للقيام أبعمال فنية و تقنية و يتم 
ذكرها جدول أعمال اخلرباء العاملني لدى احملاكم و اجلالس القضائية و هذا النوع من اخلرباء يسجلون وفقا لإلجراءات السابق 

 (11، صفحة 2018)الرمحان،  أعاله.

، فيتم تعيينهم من قيدين يف جدول اخلرباء املعتمدينأما اخلرباء غري املعتمدين هم أشخاص ذوي جمال فين و تقين و غري م     
جمال ما و يؤدون اليمني القانونية عند قبوهلم، سواء أمام القاضي أو معينة و حمددة نظرا إلنفرادهم يف  طرف القاضي يف مسائل

اجلهة القضائية اليت عينتهم يف احلكم األمر ابخلربة، ويتم ذلك عند تقدمي تقاريرهم النهائية ما يستوجب عليهم القيام مبهمتهم بدقة 
 و أمانة.

على أنه : من املقرر  46225حتت رقم  19/07/1989ويف نفس السياق ذهبت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف  
مشواب ابلقصور يف التسيب، و  ع يعدبدى من دوافأما تكون أسبابه كافية ملواجهة ما قدم من أدلة و  قانونيا، أن القرار الذي ال

، ن مل يكنإن كان مسجال يف قائمة اخلرباء وإشكال جيب على اجلهة القضائية أن تذكر من املقرر أيضا أنه لقبول تقرير اخلبري 
 من مث فالقضاء مبا خيالف هاذين املبدأين يعد إساءة يف تطبيق القانون.يثبت أنه أدى اليمني القانونية و أن  جيب

كان من الثابت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع أيدو تقرير اخلبري و صادقوا على احلكم املستأنف لديهم القاضي   يف حالة       
برفض دعوة الطاعن دون أن يناقشوا الواثئق املقدمة و دون أن يبينوا أن اخلبري املعني مسجل يف قائمة اخلرباء أو أنه أدى اليمني 

و شابوا قرارهم ابلقصور يف التسبب و أساءوا تطبيق القانون مىت كان ذلك استوجب نقض القرار القانونية فإهنم بقضائهم كما فعل
  املطعون فيه.

أمام القاضي  أنه :" يؤدي اخلبري غري املقيد يف قائمة اخلرباء اليمني من قانون اإلجراءات املدنية على 131نصت املادة و      
بناء عليه يتضح أن األصل هو ندب اخلرباء ، و خة من حمضر أداء اليمني يف ملف القضية"مر ابخلربة تودع نساملعني يف احلكم األ
، صفحة 1996)رشيد،  خارج هذا اجلدول أي يتم تعيينهم من اخلرباء غري املعتمدين. اختيارهميتم  استثناءامن اجلدول، لكن 

105) 
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 اخلبري القضائي احملاسيب: ايناملبحث الث

بعد التعرف على اخلربة القضائية واخلبري القضائي بصفة عامة سنتطرق يف هذا املبحث إىل حالة خاصة من اخلربة القضائية      
 اخلبري القضائي ونشري أن يف الشكل العام،  القضائيةعن ابقي اخلربات عموما واليت ال ختتلف اخلربة القضائية احملاسبية هي و 

وواجباته، زكل ما هو من يكلف من طرف القاضي ابلقيام هبذه املهمة، وسنتعرف فيما يلي عن اخلبري القضائي احملاسيب  احملاسيب
 يتعلق به من واجبات ومهارات جيب أن تتوفر فيه.

 وأمهيته و واجباته تعريف اخلبري احملاسيباملطلب األول:  

 احملاسيبالفرع األول:تعريف اخلبري 

هو تنظيم احملاسبة و احلساابت لدى الشركات التجارية و  لهالشخص املختص يف احملاسبة و عميقصد ابخلبري احملاسيب ذلك      
و  2010جوان  27و الؤرخ  01-10من القانون رقم  18، كما نصت عليه املادة سسات ابمسه اخلاص و حتت مسؤوليتهاملؤ 

كل شخص   ايعد خبري  :"حيث عرفت اخلبري احملاسيب أبنه املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلساابت و احملاسب املعتمد 
حملاسبة و خمتلف أنواع احلساابت لدى ميارس عادة ابمسه اخلاص و حتت مسؤوليته و مهمة تنظيم و فحص و تقومي وحتليل ا

 ".واحتساب و املدنية يف احلاالت اليت نص عليها القانون هبذه املهمة للقيام بصفة تعاقدية خبربة املؤسسات والشركات التجارية
 (8، صفحة 2003)عمر، 

كما جيب أن   ،حائزا على شهادة خبري حماسب من إحدى مؤسسات التعليم العايلاخلبري احملاسب أن يكون يشرتط يف و       
 الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلساابت و احملاسبني املعتمدين. فأملصمن جدول يكون مسجال ض

حملاسبة و التدقيق يف احلساابت وذلك ن اخلبري احملاسيب هو الشخص الذي له دراية كافية يف ايضح من التعريف السابق أو       
احلق يف جتاوز  للخبري احملاسيب يف القضية، و ليس  هإلعطاء صورة واضحة للقاضي يف املهام املوكلة إليه اليت تضمن حكم تعيين

 رأيه القانونية لدراسة القضية وإبداءجال اآلم عليه أن حيرت أيضا جيب ، و حددها القاضياليت و  ينهاملعدة يف قرار تع إليهاملهام املوكلة 
القضااي ألنه رأيه استشاري الرأي و يقوم بتكييف بداء ، وال جيب أن يتجاوز حدوده كخبري يف إيف النزاع املطروح أمامه كمحاسب

 .فقط، بل احلكم  من اختصاص القاضي

 

 أمهية اخلبري القضائي احملاسيب الثاين: فرعال

جهزة الرقابية و املستثمرين و املقرضني و غريهم وإىل أنه يليب حاجات كل من القضاء  واألو تربز أمهية اخلبري احملاسيب يف       
يل املايل، حيث ميكن القضائية و احلد من الغش و التحااحلد الذي ميكن معه ختفيض معدل اجلرائم املالية و أتييد الدعاوي 

 (47، صفحة 2016)حممد ع.،  :التالية يته يف العناصرتلخيص أمه
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 ابلدعاوي القضائية. ارتباطااسبة و القانون للعمل معا على تقدمي حتقيقات أكثر عمقا و أكثر متثل املهنة تكامال بني احمل -
دلة ر عن املهمة املكلف هبا مدعم ابألبتقدمي التقرينه يقوم ى اخلربة و التأهيل الذي ميلكهما، حيث أيساعد القضاء على مستو  -

 القانونية الكافية اليت تساعد القاضي على اختاذ القرار املناسب و حتقيق العدالة.
يف  االحتيالالغش و  اكتشافو كفاءة و فعالية املراجعة اخلارجية و زايدة الثقة يف مهنة احملاسبة و املراجعة و يساهم يف زايدة  -

   ملالية القوائم ا

 القضائي احملاسيباخلبري  وأتعاب اجبات: وفرع الثالثال

  :واجبات اخلبري -1

ضي أساسا قد عني ن يقوم مبهمته شخصيا، إال إذا كان القاأه مهمة اخلربة يف قضية معينة يلإعلى اخلبري الذي أسندت       
بتقريره يف اآلجال املطلوبة، خاصة تلك املستعجلة منها، كما أنه عليه أن ،كما عليه احرتام املدة الالزمة للقيام معه خرباء آخرون

يؤدي اخلبري القضائي مهمته حتت سلطة القاضي الذي " حتت مراقبة النائب العام:حتت سلطة القاضي الذي عينه و  يؤدي مهمته
 .عينه وحتت مراقبة النائب العام"

، و أن تكون هذه التقديرات أن يقدر األمور حق تقديرها و عن علم هبا كما أنه على اخلبري أثناء قيامه بتقريره      
قدمة إليه، و جيب على اخلبري  على أسس واضحة و منطقية، و عليه أن حيافظ على سر املعلومات امل ةوالعمليات اليت يقوم هبا مبين

و ه أن يتجنب األمور اليت ليست من شأنه ألك أن يوضح األسباب اليت محلته إىل النتيجة و رأيه يف القضية، كما أنه عليكذ
أن حيل مسائل ذات صيغة قانونية، إمنا عليه أن يقوم بتقرير ميكن القاضي من حل  احلق، فليس له تتعدى حدود مهنته املوكلة إليه

 (4، صفحة 1995) .إليهالنزاع املرفوع 

 :أتعاب اخلبري -2

اب على ، و يعود تقدير هذه املصروفات واألتعاب و مصروفات جراء القيام مبهمتهالطبيعي أن يكون للخبري أتعمن       
     ، لقضاء يف احلكم الذي فيه اخلبرين تقدرها كلها أو جرءا منها على أن يكون قابال للمراجعة عند اأاحملكمة اليت عينته وهلا 

املسندة إليه بتقدمي عريضة ابألتعاب و املصروفات إىل احملكمة املعينة، و يتحمل هذه األتعاب إما يقوم اخلبري بعد انتهاء املهمة و 
، و جيب على اخلبري املعني أن ال يستلم أتعابه مباشرة من املخصوم و وبني املدعى حسبما تراه احملكمة املدعي عليه أو مشاطرة بينه

"ال جيوز صرف املبلغ املودع من قانون اإلجراءات املدنية: 45ت عليه املادة إال تعرض للشطب من جدول اخلرباء و هذا ما نص
بلغ املقرر إيداعه حلساب أتعاب ومصروفات اخلرباء و على ذمة إجراءات التحقيق إال مبعرفة قلم الكتاب حتت رقابة القاضي، وامل

ذا قبل خبري من اخلرباء اجلدول أي إ و الشهود وأاء ه مباشرة من اخلصوم إىل اخلرب ، وال ميكن أبي حال من األحوال أداؤ الشهود
 .(25، صفحة 1996)رشيد، مبلغ على هذا الوجه جاز شطب امسه من جدول اخلرباء". 
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 اعتماد اخلبري يف احملكمة ليات و إجراءاتآ :املطلب الثاين

، مصحوبني العام لدى جملس القضاء اإلقليمي القضائي بطلب التسجيل إىل النائبيتقدم املرتشحون لوظيفة اخلبري       
ت مستوى املرتشح  و  الذي يرغبون أن يسجلوا فيه، و كذلك الواثئق اليت تثبمبجموعة من الواثئق و اليت تبني نوع االختصاص 

أساسا يف مكتب لك إمكاانت املرتشح املادية و املتمثل ن أمكن ، وكذ، وعلى جتربة يف امليدان إاءته و اليت يف الشهادة اجلامعيةكف
، مث يقوم بتحويل سرية و سلوك املرتشحني يف املاضي، و يقوم النائب العام بتحقيق إداري يبحث فيه عن ليكون له مقر معني

محاكم و لاة العاملني فيا لامللفات املقبولة من طرفه إىل رئيس اجمللس القضائي الذي يقوم بدوره ابستدعاء اجلمعية العامة للقض
جراءات يستلم ، و بعد كل هذه اإلصادق عليهايو اليت ترسل إىل وزير العدل ل ،اجملالس التابعة له إلعداد قائمة اخلرباء القضائيني

نائب على حتديد اإلقليم الذي يعمل فيه  لدى جملس قضاء حمدد، عندها يستدعيه الاخلبري االعتماد والذي حيتوي على تعيينه و 
 يشهد أتديته ميينه.  أنالعام ليطلب من اجمللس 

املؤرخ  310-95مجيع اإلجراءات السابقة الذكر يف املرسوم التنفيذي رقم د كيفية اعتماد اخلبري القضائي و و لقد مت حتدي     
اليت الثامنة  منه و ، يف كل من املادة السادسة و السابعة و 1995أكتوبر  10ه املوافق ل  1416مجادي األول عام  18يف 

 :تنص على

تاره مقر إقامته بدائرة النائب العام لدى اجمللس الذي خي إىل" يقدم طلب التسجيل يف قائمة اخلرباء القضائيني  السادسة:املادة  -
 يبني الطلب بدقة االختصاص أو االختصاصات اليت يطالب التسجيل فيها".و ، اختصاصه

o :الواثئق الثبوتية املتعلقة ابملعلومات النظرية و التطبيقية اليت  " جيب أن يصحب طلب التسجيل مبا أييت: املادة السابعة
حب ابلواثئق الثبوتية اليت تبني الوسائل املادية اليت حيوزها يصو عند االقتضاء ، يكتسبها املرتشح يف االختصاص املراد التسجيل فيه

 وحيدد وزير العدل هذه الواثئق بقرار إن اقتضى األمر .  ،املرتشح
"حيول النائب العام امللف بعد إجرائه حتقيقا إداراي إىل رئيس اجمللس القضائي الذي يستدعي اجلمعية العامة املادة الثامنة :  -

ئيني حسب االختصاص ، يف أجل شهرين للقضاة العاملني يف مستوى اجمللس و احملاكم التابعة له ، إىل أعداد قائمة اخلرباء القضا
 .(3، صفحة 1995) ئم إىل وزير العدل ليوافق عليها"ترسل هذه القواألقل قبل هناية السنة القضائية و على ا (02)

  حق ممارسة اخلربة القضائية احملاسبيةثالث: املطلب ال

كما أنه جيوز   ،القضائية احملاسبية عادة إىل اخلبري احملاسيب شرط أن يكون معتمدا لدى احملكمةيعود حق ممارسة اخلربة       
لك ، و تشمل اخلربة الشروط القانونية لذ ما توفرت فيهذإمبهمة اخلربة القضائية  واأن يقومو حمافظ احلساابت  للمحاسب املعتمد

)اسكندر،  ابألمور احملاسبية مبا فيها الشؤون اإلدارية و التجارية و اجلزائية و اجلبائية.احملاسبية  مجيع الشؤون املتعلقة  القضائية
 (62، صفحة 2002

  اخلربة يف الشؤون اإلدارية: الفرع األول
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اإلدارة و شخص معني أو إدارتني أو النزاعات متس اخلربة يف الشؤون اإلدارية مجيع القضااي اليت تكون موضوع النزاع بني       
...اخل، ويتوىل هذه النزاعات املتعلقة ابألشغال العامة أو النزاعات املتعلقة ابملوظفني املعزولني عن وظيفتهم واإلدارة اليت عزلتهم

، و يتم اختيار اخلبري كما ضريي صادر عنهاحتر ابخلربة بقرار م( فهي اليت أتالغرفة اإلدارية لدى اجمللس القضائي )احملكمة اإلدارية
 القضائي.يسري عليه النظام 

 : اخلربة يف الشؤون التجاريةالفرع الثاين

 أمورال ختتلف اخلربة يف الشؤون التجارية عن اخلربة يف الشؤون اإلدارية فهي تشمل مجيع القضااي اليت تكون حمل نزاعها       
جتارية تتعلق بنزاعات قائمة بني الشركات التجارية و مؤسسات أو جتار و حرفيني ... اخل، و يتوىل هذا النوع من القضااي األقسام 

 غرفة التجارية لدى اجملالس القضائية.اجلارية لدى احملاكم و ال

  : اخلربة يف الشؤون اجلبائيةالفرع الثالث

ان هي ، و من أهم القضااي الشائعة يف هذا امليداف النزاع فيها اإلدارة اجلبائيةميع القضااي اليت يكون أحد أطر جب تتعلقو       
الذي يرى نفسه مظلوما، و يتبع يف هذه القضااي نفس اخلطوات املتبعة حد املكلفني بدفع الضرائب و أتلك النزاعات اليت يرفعها 

 .وع من القضااي يف الفصل التطبيقي، و سيتم التطرق إىل هذا النزاعات املتعلقة ابلشؤون اإلداريةيف حل الن

 اخلربة يف القضااي اإلستعجالية :الفرع الرابع

ستعجلة أي جيب البحث و احلكم فيها يف وقت حمدود ألسباب هناك بعض احلاالت أين تكون القضية املطرحة م      
ستعجالية بتعيني خبري يف من القضااي فيقوم قاضي الشؤون اإل، و ميكن األمر ابخلربة يف هذا النوع تتحمل االنتظار خمتلفة ال

، و ال جيوز للخبري أثناء املطروح جديزاع على وقائع و أن يكون النر يقوم أساسا مأذا كان هذا األ  إال، و ال ميكنه ذلك القضية
و عليه مساعدة القاضي يف حسمه  ،قيامه مبهامه أن ميس أبصل احلق يف القضية أي ال يتعدى حدود املهمة اليت أمر ابلقيام هبا

 للقضية يف املوضوع من جهة و يف االستعجال من جهة أخرى. 

 املطلب الرابع: إجراءات و مهارات احملاسب القضائي 

 :اإلجراءاتفرع االول: ال

 فإهنا تشمل:عام هناك العديد من اإلجراءات اليت يقوم هبا احملاسب القضائي وبشكل  

 ؛دت إىل حدوث املشكلةو الدوافع اليت أ أبعادهاااللتقاء ابلعميل لتحديد ماهية املشكلة و  -
 فيها؛عنية و الالعبني األساسيني طراف املالصراع لتحديد األالتدقيق يف  -
 (28، صفحة 2015)شعبان،انعام،  ويل قبل وضع اخلطة املفصلة إلاتحة اجملال للخطة التفصيلية الالحقة،التحقيق األ -
 ؛هداف و املنهجية اليت ستستخدموضع خطة عمل ابأل -
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، 2017)حممد م.،  ؛ابآلراءالنزاع وقبل اإلدالء  ابلقضية حملة املعلومات لإلحاطة دلة وتقييمها للتأكد من صحمجع األ -
 (51صفحة 

 ح النتائج؛احلاسوب و اخلرائط و غريها لشر  استخدامضرار و قيمتها احلالية و حتليل احلساسية و حتليل األ -
اخلبري إضافة  أيئج و ر ااملنهج املستخدم و القيود املفروضة على النطاق و النتإعداد التقرير النهائي مبينا فيه نطاق التحقيق و  -

)احلسن،  يسمح ابلطعن بسالمة التقرير إىل اجلداول والرسومات وأدلة اإلثبات اليت مجعها، دون إغفال أية حقائق حىت ال
 (351، صفحة 2017

 : املهارات الفرع الثاين

 (43، صفحة 2016)غسان،   :وهي هناك جمموعة من املهارات اليت جيب توفرها يف احملاسب القضائي 

 علوم احملاسبية املتقدمة للتدقيق؛ال ألساليبفهم عميق  -
 ؛فهم ألساليب و طرق و إجراءات التحري و التقاضي -
 ؛شريعاتابلقوانني والتاملعرفة الكافية  -
 ؛مهارة التفكري املنهجي واملنظم حلل املنازعات القضائية -
 ؛الشفوي و املكتوب وتقنية املعلومات االتصالاملهارات املتميزة يف  -
 ؛و التقارير أمام اجلهات القضائية الفعال لعرض أدلة اإلثبات االتصالمهارة  -
 ؛لالحتيالفهم عميق ملداخل وطرق احملاسبة  -

 (10، صفحة 2018)الغاين،   فة إىل املهارات التالية:إضا 
 ؛مهارات احملقق حيث جيب ان ميتلك مهارات التحقيق -
اد احلاسوب حيث متكن هذه املهارة خرباء احملاسبة القضائية التدقيق من خالل أو حول الكمبيوتر يف حالة تقرير جيمهارات إ -

 ؛مرضي من مراجع احلساابتغري 
 .اآلخرينارة التواصل مع ب أن ميتلك روح الفريق اجليد، ومهاملهارات السلوكية أي جي -
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 : ماهية املنازعات اجلبائية الثالث املبحث

، وذلك من ها من املكلفنيبتحصيلطرف الدولة من املداخيل اليت كلفت اإلدارة اجلبائية   تعترب املداخيل اجلبائية من أهم      
اإلدارة ، و أثناء قيامها بذلك قد تواجه االيت تكون الدولة حباجة هلا لتسديد أعبائها ومواجهة نفقاهت وتوفري املداخيل الالزمة أجل 

حول مقدار الوعاء أو طرق و آليات التحصيل اجلربي ملبالغ الضريبة و من هذا املنطلق سوف نتطرق  نينزاع مع املكلفاجلبائية 
 .ازعات اجلبائية و أسباب قيامها وأيضا التعرف على أنواعهاإىل شرح مفهوم املنفيما يلي 

  مفهوم املنازعات اجلبائية : األولاملطلب 

كلمة منازعة حصول مشاكل و خالفات بني أطراف املنازعة، فالنزاع الضرييب إىل ذهن السامع مبجرد مساع  يتبادر       
ل يتضمن جمموعة القواعد املطبقة على اخلصومة، اليت تثار بني املكلف ابلضريبة من جهة و اإلدارة اجلبائية من جهة أخرى، حو 

 للمكلف خماصمة اإلدارة اجلبائية من أجل إعادة النظر يف حتديد الوعاء أو التحصيل.، إذ حيق حتديد و ربط الضريبة و حتصيلها
 (07، صفحة 2010)فوضيل، 

 املفهوم الواسع و الضيق للمنازعات اجلبائية الفرع األول: 

اإلدارة اجلبائية خبصوص ختالفات اليت تثور بني املكلف و الواسع خمتلف املشاكل و اال تعين املنازعة الضريبية مبفهومها 
عترب املنازعة الضريبية كل ما ينتج عن أي خالف ذ به جانب كبري من الفقه الضرييب، حيث تهذا أيخ ،وحتصيلها فرض الضريبة

 (29، صفحة 2015)يوسف،  .من خالل إجراءات إدارية و قضائيةالذي ميكن حله بني املكلف و اإلدارة الضريبية و 

املنازعة الضريبية ابملفهوم الواسع ال تتوقف فقط عند النزاع الذي يثور بني اإلدارة أن من يرى أيضا الباحثني ومن       
املنازعة الضريبية إىل األخذ بعني فقد يتعدى مفهوم  ،ييب و حتديده أو التحصيل الضرييبالضريبية و املكلف خبصوص الوعاء الضر 

االعتبار تلك اخلالفات الناشئة بني املكلف من جهة و اإلدارة الضريبية من جهة أخرى خبصوص وضعية معينة ميكن أن حتل 
ة األمر الذي جيعله عاجزا عن تسديد قيمة الضريب، به أو حالة هالك أو تلف أمواله ابملكلف على غرار حالة اإلعسار اليت تلحق

 (09، صفحة 2005)عزيز ا.،  د خمرج هلذه احلالة اليت حلت به جل حماولة إجياإلدارة اجلبائية فيلجأ إليها من أإىل ا

كل ما ينتج عن أي   أما عن مفهوم املنازعة الضريبية ابملعىن الضيق فينصرف إىل تعريف املنازعات الضريبية على أهنا "      
 .(29، صفحة 2016)رضوان، خالف بني املكلفني و اإلدارة الضريبية و الذي ميكن حله من خالل إجراءات إدارية أو قضائية 

معدالت فرض الضريبة فقد يكون انجتا عن أخطاء يف  ،يف بعض احلاالتاخلالفات قد تتسبب اإلدارة الضريبية يف خلق       
و ميكن      ،جلبائية يف حتديد الوعاء الضرييبأو عدم احرتام اإلجراءات اليت ينص عليها التشريع ، أو تعسف انتج عن اإلدارة ا

راقبة نه جمموعة من اخلالفات القائمة بني املكلفني ابلضريبة و اإلدارة اجلبائية ، مبناسبة عملية مالضرييب على أتعريف النزاع أيضا 
 .ن اإلدارة اجلبائيةحساابت و تصرحيات املكلف ابلضريبة من طرف أعوا
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 موقف املشرع اجلبائي اجلزائري من تعريف املنازعة اجلبائية:الفرع الثاين: 

ابلنسبة للمشرع اجلبائي اجلزائري مل يعطي تعريفا حمددا للمنازعة اجلبائية بل تطرق إىل شروطها و مضامينها و حدد  
احتساب التقادم خبصوص النزاع الضرييب سواء ما تعلق مبنازعات الوعاء أو التحصيل أو حىت املنازعة أمام جلان الطعن مواعيد 
ابملفهوم الواسع للنزاع الضرييب ، من قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائري جند أن املشرع أخذ  93و92لنظر إىل املادتني ابو ، اإلدارية

و اليت أدت إىل عدم قدرته على اإليفاء بديونه  ية خبصوص حالة العوز اليت حلت بهينازع اإلدارة اجلبائو جيب على املكلف أن 
أو حىت تلك اليت يكون مضموهنا  لة ختفيف العبء الضرييب عليه،على أن يقدم شكوى إىل اجلهة الضريبية للنظر يف طلباته و حماو 

تكون من خالل تقدمي شكوى إىل املدير الوالئي للضرائب و  ،غرامات اجلبائيةاإلعفاء و التخفيض من الزايدات و الضرائب و ال
عذار الصادر من اإلدارة الضريبية أو ذكر رقم املادة من اجلدول اليت لضريبة بشرط إرفاقها بنسخة من اإلالذي يتبع له مكان فرض ا

 . تها الضريبة املعنية هبذه الشكوىسجلت حت

لك ه يعين بذن، فإددة ملنازعة الوعاء أو التحصيللشروط اليت تتوافق مع الشروط احملابذكر بائي يو منه فإن املشرع اجل      
)طاهري، املنازعات  .ظلم، و تكون الشكوى على شكل طلب توى إىل املصلحة اجلبائية املعنيةمدى أمهية و وجوب تقدمي شك

 (05، صفحة 2007الضريبية، ، 

 : أسباب قيام املنازعات اجلبائية اإلدارية  املطلب الثاين

أهم األسباب اليت تؤدي إىل النزاع سوف نقوم يف هذا املطلب ابلتعرف على فيما سبق عد توضيح مفهوم النزاع الضرييب ب      
 وهي:اجلبائي 

 أسباب مرتبطة ابلتشريع اجلبائي  الفرع األول:

 بني املكلف و اإلدارة اجلبائية، التشريع الضرييب مبا حيتويه من خصائص سلبية إىل حدوث النزاع الضرييبقد يؤدي  
ؤدي إىل اختالف الفهم و التفسري بني املكلف ابلضريبة من جهة و اإلدارة فاخلصائص السلبية اليت متيز التشريع اجلبائي قد ت

وعلى  ،ث سوء الفهم و صعوبة حني التطبيق، كما تؤدي كثرة التعديالت على النظام اجلبائي إىل حدو ىبائية من جهة أخر اجل
 ا يلي :إىل مالعموم ميكن إرجاع أسباب املنازعات اجلبائية اليت تعود إىل التشريع الضرييب 

اجملال لتفسريات متضاربة من اإلدارة و املكلف و ميكن أن هذا التناقض يفتح  :التناقض يف النصوص التشريعية، الضريبية  -1
 (12، صفحة 1997)حنا،  مها:  أيخذ هذا التناقض شكلني اثنني

، القانون الضرييبضريبتني ضمن نفس ، و هو الذي يقطع بني نصني طلق عليه التعارض الداخلي للنصوصي ألول:الشكل ا -
  ينشأ هذا نتيجة تداخل يف صالحيات هيئات اإلدارة الضريبية.

ما بني نظامني ضريبيني خمتلفني و هذا ما يقودان إىل ظاهرة التعارض اخلارجي للنصوص و يكون يطلق عليه الثاين: الشكل  -
 الضريبية ألكثر من دولة.ضريبية تدعى ابالزدواج الضرييب، و حيدث نتيجة عدم وجود تنسيق بني القوانني 
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 (87، صفحة 2018)حايد،   :صعوبة اإلملام ابلنصوص التشريعية و التنظيمية  -2
 : القوانني التالية ختضع املادة اجلبائية للعديد من النصوص ففي اجلزائر تطبيق مقتضيات كل من

 واملماثلة؛قانون الضرائب املباشرة  -
 قانون الضرائب غري املباشرة؛ -
 قانون التسجيل؛ -
 قانون الطابع؛ -
 قانون اإلجراءات اجلبائية. -

قد هذا من جهة، ابإلضافة إىل التعديالت املستمرة اليت ال تعرف االستقرار و تطال املادة اجلبائية من جهة أخرى      
 املالية السنوي و قانون املالية التكميلي.تعديلني خالل السنة الواحدة قانون يف بعض األحيان جند 

 أسباب مرتبطة ابإلدارة اجلبائية : الفرع الثاين

تلعب اإلدارة اجلبائية دورا هاما يف النزاع الضرييب، فهي متثل السلطة التنفيذية اليت تقع على عاتقها عبء وضع القوانني  
موضع التطبيق السليم مبا يكفل محاية القانون و حسن تطبيقه، و ابلتايل فإن النظام الضرييب األحسن تصورا ال تكون له قيمة إال 

حقوق املكلفني من جهة أخرى، فكلما  ذلك محاية حلقوق الدولة من جهة و ، و التحقق من سالمة بفضل اإلدارة اليت تطبقه
و يعود ضعف اإلدارة  ضعيفة زادت النزاعات مع املكلفني،كانت اإلدارة اجلبائية قوية قل النزاع مع املكلف، و كلما كانت 

 .(31، صفحة 2016ن، )رضوا: مها اجلبائية إىل سببني

تعاين اإلدارة اجلبائية من نقص كبري يف اليد العاملة الكفؤة القادرة على  نقص الكفاءة لدى موظفي اإلدارة اجلبائية: -1
مواجهة التغريات و التعديالت اليت حتدث يف التشريع اجلبائي، فاخنفاض املستوى التعليمي و التكويين يساهم يف ارتكاب أخطاء 

 تؤدي إىل نشوب خالفات بني اإلدارة اجلبائية و املكلف.
أخذت هذه الظاهرة أبعاد خطرية فيعد الفساد الضرييب و اإلداري ظاهرة عاملية واسعة االنتشار الضرييب: الفساد اإلداري و  -2

ة أو اخلاصة مل تسلم منه البلدان املتقدمة و ال النامية و ميكن تعريف الفساد أبنه "ذلك السلوك الذي يسلكه صاحب اخلدمة العام
قتصادي من خالل هدر املوارد االقتصادية أو زايدة األعباء على املوازنة العامة أو ضرار يف البناء االأي يقضي إىل إحداث و الذ

يق منافع شخصية، مادية أو غري مادية عينية كانت أو نقدية على قأو سوء توزيع املوارد بقصد حت ،خفض كفاءة اإلدارة االقتصادية
 (65، صفحة 2001)بوعالم،  العامة". خلدمةاصاحب 

 الفرع الثالث: أسباب متعلقة ابملكلف

عادة ما يؤدي نقص الوعي الضرييب لدى املكلفني إىل إمهال الواجبات اجلبائية املفروضة عليهم كعدم التصريح أو عدم   
يعود نقص الوعي ائية قد ينتج عنها نزاع ضرييب، و ة تفرضها اإلدارة اجلبجزافيمما يتسبب يف فرض ضريبة  ،االعرتاف ابإلدارة اجلبائية



 اخلربة القضائية احملاسبية و املنازعات اجلبائية   الفصل األول : 

 

 
18 

 الضرييب لدى املكلفني إىل عدة معتقدات:
يعترب ثقل العبء الضرييب من العوامل املهمة اليت تدفع املكلفني إىل التهرب من الضريبة،  :شعور الفرد بثقل العبء الضرييب -1

مما ال شك فيه أن تطور الدولة و اتساع نشاطاهتا يف خمتلف امليادين االقتصادية و االجتماعية أدى إىل زايدة األعباء املرتتبة على 
، األمر الذي ها مضطرة لفرض العديد من الضرائب، و رفع املعدالت الضريبيةنفسلتغطية هذه األعباء كثريا ما جتد الدولة ، و الدولة
التفنن يف إعطاء ا يشجعهم على التملص من أدائها و زايدة األعباء الضريبية على املواطنني وزايدة إحساسهم بثقلها، ممإىل يؤدي 

حقوقها مع فرض زايدات تؤدي إىل وقوع خالفات مع  ، فتقوم اإلدارة اجلبائية ابسرتجاعجج اليت تربر هترهبم من الضريبةاحل
 (381، صفحة 2005)حمفوظ،  املكلفني.

هذا اإلمهال يتجلى يف عدم التنظيم و كذا  :اإلمهال خبصوص مسك الدفاتر املنتظمة اليت يفرضها القانون على املكلف -2
األمر الذي يؤدي إىل عدم اعرتاف اإلدارة الضريبية هبذه الواثئق حىت وإن كان  ،عدم مطابقة هذه الواثئق للشروط القانونية املطلوبة

 التسجيل فيها للعمليات يتم وفق القانون.
عليه اإلدارة الضريبية فرض تعن دفع احلقوق الضريبية املكلف أتخر نتيجة  :لتأخر يف دفع احلقوق الضريبية جتاه اخلزينةا -3

مما يؤدي إىل تثاقل العبء الضرييب على املكلف مما جيعله غري قادر على سداد هذه الديون، وطاملا أن الدين  ،التأخري  غرامات
)يوسف، حماضرات يف مقياس املنازعات  يبية.الضرييب هو دين امتيازي و ال ميكن سقوطه إال ابلتقادم فتنشأ النزاعات الضر 

 (83، صفحة 2015اجلبائية، 

 : أنواع املنازعات اجلبائيةاملطلب الثالث

هبا لقد مت تقسيم النزاعات الضريبية إىل عدة أنواع، سواء ابالستناد إىل أنواع  الضرائب أو حبسب املراحل اليت متر       
 الضريبة، أو من حيث اجلهة املطروح أمامها النزاع الضرييب.

 من حيث نوع الضريبة الفرع األول:

و ابلرغم من وجود  ،وذالك على أساس تقسيم النزاع حبسب طبيعة الضرائب إىل منازعات ضريبية مباشرة أو غري مباشرة  
 من بني املعايريكل هذه املعايري انتقدت، و و  ،تمييز بينهمالعدة معايري للتفرقة بينهما، إال أنه يوجد معيار مضبوط و دقيق ل

 .، و املعيار االقتصادي و املعيار الفيناملوجودة كل من املعيار اإلداري

باية اجليقوم على أساس عالقة إدارة الضرائب ابملكلف ابلضريبة من حيث القانوين، و أو ما يعرف ابملعيار  املعيار اإلداري: -1
فقد كانت اإلدارة الضريبية تقوم بفرض الضريبة و حتصيلها بناء على قوائم امسية أو جداول تدون فيها  ة،ل هذه األخري يو حتص

يب، و كان التحصيل يتم بصف زمنية دورية فالضريبة هنا أمساء املكلفني هبا، أي أن الشخص املكلف ابلضريبة هو املوضوع الضري
لها مبناسبة واقعة أو تصرف يمباشرة بني اإلدارة الضريبية و املكلف دون أي وسيط، و يف حال ما مت فرض الضريبة و حتص

مباشرة و قد لقي هذا اقتصادي  معني دون اعتبار لشخص املكلف ابلضريبة، كعدم معرفة اإلدارة اجلبائية له، فالضريبة هنا غري 
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املعيار نقدا من خالل الضرائب اليت تفرض على األرابح املتأتية من التعامل ابألسهم و السندات، فأصحاب هذه األخري ليسو 
 على اتصال مباشر إبدارة الضرائب و ليسو مدرجني على القوائم االمسية.

د به حتديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة أو ما يعرف مبعيار مرجعية الضرائب، فيقص املعيار االقتصادي: -2
هنائية، أي من هو الشخص الذي يتحمل دفعها يف النهاية، و ابلتايل تكون الضريبة مباشرة إذا دفعها املكلف و استقرت عليه، و 

مثال النوع األول  تكون غري مباشرة عندما يدفعها املكلف هبا مث يقوم بنقلها إىل شخص اثلث يعد ها األخري متحمال هلا، و
الضريبة على األجور و املرتبات، و مثال النوع الثاين الضرائب اجلمركية اليت يستطيع املستورد الذي دفعها أوال أن ينقلها إىل 
شخص اثلث هو مشرتي السلعة أو مستهلكها، و لقي هذا املعيار نقدا على أساس أن التجربة دلت على أن ضرائب الدخل 

 لضرائب املباشرة، ولكن ميكن نقل عبئها يف كثري من احلاالت. مثال تعترب من ا
فيقوم على أساس إثبات و استقرار املادة اخلاضعة للضريبة أو عدم ثباهتا و استقرارها، فتعترب الضريبة مباشرة،  املعيار الفين : -3

و تعترب غري مباشرة إذا فرضت على واقع أو إذا كانت مفروضة على مادة تتميز ابلثبات و االستمرار كامللكية أو ممارسة املهنة، 
على رغم من وضوح هذا املعيار إال أنه قد تعرض للنقد، ، عة كاالستهالك و التداولتصرفات خاصة أو أعمال عرضية متقط

أن تعد ابعتباره ليس حمكما بدرجة كافية و ال ميكن االعتماد عليه لتصنيف بعض الضرائب كالضرائب على الرتكات، اليت ميكن 
 (24، صفحة 2014) حبسب هذا املعيار ضريبة مباشرة ابعتبارها تفرض على الثروة أو رأس املال بشكل مباشر.

 من حيث املراحل اليت متر هبا الضريبة الفرع الثاين:

الوعاء و اليت يتم فيها حتديد وعاء الضريبة أو ما يعرف ابملادة متر الضريبة مبرحلتني أساسيتني، تعرف األوىل مبرحلة  
ى هذه املرحلة أيضا مبرحلة ميالد الضريبة، و أما املرحلة الثانية حساهبا و حتديد قيمتها، وتسم اخلاضعة للضريبة ومن مث ربطها أو

ىل اخلزينة العامة، أي استفاد الدولة لدين فهي مرحلة حتصيل الضريبة، و اليت ترمي إىل نقل مبلغ الضريبة من ذمة املكلف إ
 الضريبة.  

وهو نزاع يف أساس الضريبة أي النزاع الذي خيول للجهة اليت تبث فيه  :  le contentieux de l assietteنزاع الوعاء   -1
صالحية البحث فيها إذا كانت الضريبة قد أتسست طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية، و يف حالة ما إذا تبني هلا العكس 

)مطبعة جامعة القاهرة،  .لو من احتمالني اثننيفمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا هلذه الضريبة، فالنزاع يف الوعاء ال خي
 (03صفحة 

نازعة يف اإلجراءات املتخذة من و هو الذي يتعلق ابمل:  Le contentieux de Recouvrementنزاع التحصيل   -2
جرائية استحقاقها، ويتولد النزاع هنا بشأن الشرعية اإلإلدارة لضمان حتصيل الضريبة يف حالة رفض املكلف تسديدها يف وقت ا

 (09)عزيز أ.، صفحة  من طرف اإلدارة اجلبائية. لعمليات املتابعة

 من حيث اجلهة املطروح أمامها النزاع الفرع الثالث:
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، )سنتطرق هلا بشيء من التفصيل يف املبحث القادم(رحلة األوىلامليطرح النزاع الضرييب عموما أمام اجلهات اإلدارية يف  
خر مرحلة، إن مل جيد له حال على املستوى اإلداري، و قد انتهجت كل التشريعات أمام اجلهات القضائية املختصة كآ ومن مث

اجلبائية، و ابلتايل فإنه ميكن تقسيم املنازعات يف هذا اجملال حبسب اجلهة املطروح أمامها  تقريبا هذه املرحلية يف فض النزاعات
و على غرار ذلك نظم املشرع اجلزائري النزاع الضرييب عرب مراحل إدارية ، النزاع، إىل منازعات أمام اإلدارة و منازعات أمام القضاء

شريعات املقارنة، و متتاز يف الوقت نفسه بنوع من اخلصوصية على كل من و قضائية قد تنسجم و تتشابه بوجه عام مع بعض الت
الصعيدين الشكلي أو املوضوعي، فقد قسم النزاع الضرييب أمام اإلدارة إىل مرحلتني، إحدامها إجبارية و األخرى اختيارية، تتمثل 

يف الطعن  االختياري على مستوى جلان إدارية خارج  األوىل يف الطعن اإلداري الوجويب أمام إدارة الضرائب، و أما الثانية فتمثل
 .(06، صفحة 2007)طاهري،  اإلدارة اجلبائية، وصوال إىل املرحلة القضائية يف حال عدم جدوى املرحلة اإلدارية يف فض النزاع
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 اإلداريةاجلهات  مامأاملنازعات الرابع:املبحث 

االجرائوووي   كبووورية لدراسوووة اجلانوووب  أمهيوووةاجلبائيوووة حيووودث  اإلجوووراءاتالوووذي يقوووع علوووى خمتلوووف القووووانني و  عوووديلإن التطوووور و الت      
ن كلمووة املنازعووات يف امليوودان اجلبووائي كمووا سووبق و تطرقنووا هلووا عبووارة عوون كلمووة ذات نقووول أميكوون أن و عليووه  للمنازعووات اجلبائيووة،

خيووص  خورالآلو   ،و حتصويلهابية و املكلووف خبصووص فورض الضووريبة أالضوري اإلدارةتسوتعمل يف املشواكل القائمووة بوني  األولمعنيوني 
ل الضريبة حسب املوقف الذي حل بوه، ومتور تعديل تظلمالضريبية بطلب  لإلدارة يلجأ، حيث وضعية معينة ميكن أن حتل ابملكلف

  نوردها يف ما يلي: راحلماملنازعات أمام اإلدارة بعدة 

 املطلب األول: منازعات الوعاء الضرييب

دالالت قصد حساب هي مرحلة مجع املعلومات و االست التنفيذ،ل دخوهلا حيز هبا الضريبة قباملرحلة االبتدائية اليت متر تعترب       
يف  لتظلم اإلداري املسبق أو كما مسيمنازعات اخلاصة ابلوعاء الضرييب ااملشرع اجلزائري أوجب ابلنسبة للفالضريبة و ربطها، 
ولة ما مل تكن مسبوقة وجواب بشكوى يرفعها املكلف تكون مقب دعوى القضائية ال"، و ابلتايل فإن الالشكايةالقوانني اجلبائية ب"

 من مراجعة نفسها. اإلدارة، هذا بقصد متكني املدير الوالئي للضرائب إىلن توجه هذه الشكاية الضريبية، على أ اإلدارة إىل
 (07، صفحة 2003)

 الشكاية  الفرع األول:

ف فقهاء القانون ابجلزائر:"هي وسيلة حوار بني املكلف ابلضريبة و إدارة الضريبية كما ورد تعريفها من طر وى فالشك      
 أبنهاجلبائية اجلزائري اليت تقضي  اإلجراءاتمن قانون 71يف املادة  اإلجراءفقد أكد املشرع اجلزائري على إلزامية هذا ،  "الضرائب
مدير  إىلمن نفس القانون أوال  70يف املادة : إليهاات املشار قوق والغراماملتعلقة ابلضرائب و احلن توجه الشكاايت جيب أ

تقبل هذه و لكي  ،املعينالضرائب ابلوالية الذي يشرف على مكان فرض الضريبة، ويسلم وصل بذلك للمكلفني ابلضرائب 
 (88، صفحة 1992)حميو،  توفر جمموعة من الشروط هي:الشكوى جيب 

 إىلفإن مل توجد يرجع  اخلاصةخالل املدة املنصوص عليها يف القوانني  اإلدارييشرتط يف املتظلم أن يرفع تظلمه  : اآلجال -1
فيها  أدرجمن السنة اليت تلي السنة اليت  ديسمرب 31ىل غاية أن قبول الشكاية يكون إ إىل األخرية، اليت تشري هاته القواعد العامة

ت االستثنائية يف بعض احلاال اآلجالتلف ن ختأ أيضااليت هي موضوع الشكوى، وميكن  األحداثاجلدول للتحصيل أو حلصول 
 العامة.  اآلجالن تتخطى اليت ميكن أ

، و حددت شروط قبوهلا املتعلقة ابلشكايةقواعد الشكلية اجلبائية ال اإلجراءاتمن قانون  73وضحت املادة :الشكل:  -2
 (85، صفحة 1996)رشيد،   :حيث وجب أعالهورد يف املادة املذكورة  حسب ما

 كأصل عام يف احلاالت غري العادية؛أن تكون فردية   -
 أن تقدم الشكوى مفردة عن كل قضية؛ -



 اخلربة القضائية احملاسبية و املنازعات اجلبائية   الفصل األول : 

 

 
22 

اسم ولقب و  إىل يت سجلت حتتها الضريبة ، ابإلضافةنذكر منها نوع الضريبة،رقم املادة ال األساسيةتضمنها بعض املعلومات  -
 عنوان املتظلم؛

  تعيني موطن املشتكي؛ -
 التحرير يتم يف ورقة عادي؛ -
 لك بوثيقة رمسية.ذ إثباتوكيل املكلف مع  أواملكلف شخصيا  إمضاء -
 احملتوى: -3
، و على أن يكون شكاية املكلف موجز لطلباته واألسانيد اليت بنيت عليها ابلنسبة للضرائب املباشرة أوجب املشرع أن حتتوي -

بسيطة و بني  أخطاءمنها: تصحيح  الغرضطلبات اليت يكون الموضوعها متوافقا و طبيعة الضريبة املتنازع عليها، وهنا نفرق بني 
 ظر يف كيفية حساب الضريبة.اليت يكوم موضوعها إعادة الن

فإن الشكوى ال تقبل إال يف حالة واحدة طبقا لنص  TVAكان موضوع الشكوى يتعلق ابلرسم على القيمة املضافة   إذا أما -
وليس  اإلدارةقد مت بصفة تلقائية من طرف  األصليةلة يف كون تقدير الضريبة من ق.ر.ق.م.ج املتمث 2 الفقرة: 102املادة 

 (35، صفحة 2008)فرجية،  مبوجب تصريح املكلف.

 القرار اختادالفرع الثاين : التحقيق يف حمتوى الشكاية و 

 :التحقيق  -1

 امللف اجلبائي أمر املفتش املختص إقليميا القائم بتسيرييللضرائب سقبل اختاذ القرار يف النزاع املطروح فإن املدير الوالئي           
البلدي إلبداء  رئيس اجمللس الشعيب إىلن يلجأ لنزاع حبيث ميكن لرئيس املقتشية أ، ابلتحقيق و مجع املعلومات خبصوص اللمشتكي
 هذا الرأي يقوم املفتش بتحرير اقرتاحاته.هذه املدة و عدم وصول  وابنقضاءلك ، يوم لذ 15مدة  ومينح رئيس الفتشيةرأيه، و 

كما رية إلجياد حل للمنازعة املطروحة،  كوى للحصول على كل التوضيحات الضرو وإبمكانه أن يستدعي صاحب الش      
حق االطالع لدى اإلدارات العمومية، و املؤسسات احمللية على كل الواثئق اليت  أيضاحتقيقات يف عني املكان و له  إجراءميكنه 
التحضريية حيرر رئيس  عمالاألهذه  تكملة، و بعد املتعاملني مع هذا املكلفحىت لدى اخلواص تساعده يف حتقيقه و  أهنايرى 

، مع لنصوص القانونية السارية املفعولطبقا لاملوجودة لديه و  ة وفقا للمعطياتاملفتشية تقريرا مبدئيا يربز فيه احللول اليت يراها مناسب
قرار ال الختاذدير الوالئي للضرائب املىل كلف حمل النزاع، و يوجهه إعليها تقدير ضريبة امل بيناليت  األسانيدو  األدلةذكر كل 

 رئيس املفتشية. إليهخري ملزما مبا توصل املناسب دون أن يكون هذا األ

 املتعلق ابلشكوى:  القرار اختاذ  -2
بناء على املعطيات القانونية و اإلدارية يصدر املدير الوالئي قرارا يتضمن رفض كلي لطلبات املكلف ابلضريبة )الشاكي(   

القرار من طرف املدير الوالئي للضرائب، يطلب من املفتش املختص  اختاذأو ختفيض جزئي أو كلي للضريبة حمل النزاع، و قبل 
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، صفحة 2008)فرجية،  بتقدمي اقرتاح كتايب يف موضوع النزاع و يعرض على رئيس مكتب املنازعات إلبداء رأيه كتابيا. مياإقلي
41) 

 تبليغ القرارات: -3

 وذلك ،العنوان املذكور يف الشكوىتبلغ قرارات املدير الوالئي للضرائب إىل املكلف شخصيا أو من ينوب عنه إىل       
 (22_ 20، صفحة 2005)عزيز ا.،  ستالمموصى عليها مع شعار ابال رسالةوجب مب

 املطلب الثاين:منازعات التحصيل اجلبائي

حتديد الضريبة الواجبة التسديد  ، أيمنازعات التحصيل الضرييب، نشري إىل أنه بعد حتديد الوعاء الضرييب إىل قبل التطرق      
ختتلف ابختالف ما إذا   األخريةقبل وضع الضريبة حيز التحصيل، هذه  واآلجال اإلجراءاتابحرتام بعض  اإلدارةاملشرع  ألزم

 كانت الضريبة انجتة عن:

ايل خر يوم من الشهر املو بداية من آ التحصيل الة حيدد اتريخ دخول الضريبة حيز: يف هذه احلريبةحالة التقدير العادي للض -
 .لتاريخ املصادقة على اجلداول

احملققون إىل نتيجة تتضمن  األعوانإذا توصل  :التقدير أثناء التحقيق احملاسيب يف الوضعية اجلبائية للمكلف إعادةحالة  -
ستالم، و ابال اإلشعارهنا ملزمة إببالغ املكلف مبوجب رسالة موصى عليها مع  اإلدارةفإن  إعادة تقدير الوعاء الضرييب للمكلف،

 ،اإلشعاربداية من اتريخ استالم  اآلجالسري هذا ( كي يفي مبالحظاته، وت40ربعون يوم )جل أتعلم املكلف مبوجبها أبن له أ
 (18، صفحة 2014/2015)بلوطي،  ( أشهر.04وحددت اآلجال القانونية لإلدارة اجلبائية الستدراك األخطاء هي )

ن ق جيب أفإن املفتش احملق للضريبة،تقدير  إعادةنتج عن التحقيق يف تصريح املكلف  إذاحالة التحقيق يف تصريح املكلف: -
قانون من  19طالع على الواثئق احملاسبية..)املادة:الضرورة يقوم ابإل اقتضتن توضيحات كتابيا من املكلف، وإيطلب 

جاز للمفتش احملقق  اآلجال يوما، فإذا انقضت هذه30ذه التوضيحات بجال تقدمي ه(، و حيدد آاإلجراءات اجلبائية اجلزائري
 .اآلجالفيه  تنتهياليوم املوايل لليوم الذي يف ذ لضريبة تلقائيا و تدخل حيز التنفيحتديد أساس ل

على حتصيل ما  األول املسئولالقابض و هو  يبدأ، حيث ذعاله فإن الضريبة تدخل حيز التنفياملذكورة أ اآلجالفبعد مرور         
يف حالة  أيضان املشرع منح للمكلف وسائل و إجراءات يستعملها زينة لدى الغري إبجراءات التحصيل، حبيث جند ابملقابل أللخ

، و يف كلتا احلالتني فإن وعاء الضرييب للمحافظة على حقوقهاملتعلقة بنزاعات ال اإلجراءاتإضافة إىل  ،منازعات التحصيل اجلبائي
 .بق حىت ابلنسبة ملنازعات التحصيلاملكلف ملزم بتقدمي تظلم إداري مس

 ملنازعات املتعلقة إبجراءات املتابعةالفرع األول:ا
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ل أموال اخلزينة يإن الشكاايت املقدمة من املكلف املتعلقة إبجراءات املتابعة اليت يباشرها قابض الضرائب قصد حتص 
احلجز املباشر من طرف القابض، أو  إلغاءطلب اعرتاض على إجراء املتابعة ،أو تتعلق بالعامة، ميكن أن تكتسي إما شكل 

 (89، صفحة 2015)يوسف،   االعرتاض على إجراء الغلق.

، ميكن ات املباشرة من طرف قابض الضرائبإن االعرتاض الذي يقوم به املكلف ضد املتابععلى إجراء املتابعة:  االعرتاض -1
 يف حالتني: اختصارها، وميكن اإلجراء أو مبوضوع املتابعةليات أن تتعلق بشك

  ؛االعرتاض على سند التحصيل -
 .االعرتاض على التحصيل القسري -
ديون اخلزينة  يفاءالستلإلدارة الضريبية حبجز أموال املكلف  إجازتهإن املشرع ابلرغم من إلغاء احلجز واسرتجاع احملجوزات:  -2

مكلف خرى أجاز للو إال اعترب حجزها ابطال هذا من جهة و من جهة أ احرتامهاوجب عليها إجراءات البد من أ ، فإنهالعامة
من قانون اإلجراءات  145حرتام إجراءات معينة، كما جاءت به املادة ولكن ألزمه كذلك اب ،أن يعرتض على هذا التصرف

 حيث مسحت للمكلف بطلب إلغاء احلجز إذا تبني له أبن هناك أخطاء ارتكبت أثناء تنفيذ احلجز. ،اجلبائية اجلزائري
من قانون  392و اليت عدل مبوجبها املشرع املادة 1997وردت إجراءات يف قانون املالية السنة غلق احملل التجاري:  -3

دين لتحصيل أموال اخلزينة العامة، فموازاة هلذا اإلجراء الضرائب املباشرة و اخلاصة ابلغلق املؤقت للمحل التجاري للمكلف امل
جل رفع اليد، بعريضة يقدمها إىل رئيس يف قرار املدير الوالئي للضرائب من أأجاز املشرع للمكلف املعين إبجراء الغلق أن يطعن 

 اجلهة القضائية املختصة إقليميا للفصل يف األمور االستعجالية.

 إيقاف التسديدطلب  الفرع الثاين:

من  74ن الشكاايت يف مثل هذا النوع من املنازعات ال توقف تسديد املبالغ املتنازع عليها، غري أنه ابلرجوع إىل املادةإ 
اجلبائية أن  اإلجراءاتمن قانون  72،73،75،76قانون اإلجراءات اجلبائية فإنه جيوز له ضمن الشروط املنصوص عليها يف املواد 

  املتنازع عليها، بشروط نذكر منها: التسديد يف املبالغ إيقافيطلب 

 ؛من قانون االجراءات اجلبائية 72،73جال و الشكل املنصوص عليها يف املادتني أن تكون الشكاية يف اآل -
 ،74أن يذكر املكلف بصراحة يف الشكوى طلب تطبيق املادة  -
 ،يف الشكوى املبلغ الذي يطلب تسويته ةأن حيدد بدق -
، و جيوز أن تكون إيقاف تسديدهأن يذكر يف الشكوى أبنه ميكن أن يقدم للقابض ضماانت كافية لتحصيل املبلغ املطلوب  -

فإذا ما      ،أو عقار يسجل خبصوصه رهن لصاحل اجلزينة العامة هذه الضماانت مالية توضع لدي أمني اخلزينة يف حسابه اخلاص،
املطلوبة فإنه يطلب من املكلف املعين أن يتقدم لدى القابض املختص  اإلجراءاتت فيه قدم الطلب يف شكله القانوين و احرتم

 (28/29، صفحة 2017) إلبرام اتفاق الضمان.

 



 اخلربة القضائية احملاسبية و املنازعات اجلبائية   الفصل األول : 

 

 
25 

 اإلداريةالطعن جلان املنازعات أمام  الثالث:املطلب 

، حالة النزاع على اجلهات القضائيةالضريبة إلجراءات خاصة تتضمن تدخل جلان إدارية للطعن، قبل إ ختضع املنازعات      
 و ختتص هذه اللجان بدراسة الطعون املقدمة من املكلفني ابلضريبة أو من اإلدارة على حد سواء.

رتكبة يف حقه أو االستفادة من حق انتج امل األخطاء، إذا كان الغرض استدراك ف يلجأ ملثل هذه اللجان اإلداريةفاملكل      
عن حكم تشريعي، ابإلضافة إىل جلان الطعن هذه فإنه توجد جلان إدارية أخرى ميكن للمكلف اللجوء إليها ما إذا موضوع 

ئية، و تسمح له بتسديد ما عليه من ديون جبا أو إذا كان يف حالة عوز أو ضيق حالته املالية ال ،يتعلق حبقوق التسجيل احتجاجه
 مها جلنيت املصاحلة و جلنة الطعن الوالئي.

 الفرع األول: تكوين و اختصاص جلان الطعن اإلدارية

، خبصوص اخلالفات اخلاصة بتقدير وعاء الضريبة أو حساهبا أو من  ترفع إليهاختتص هذه اللجان ابلنظر يف الطعون اليت 
حيث أن هذه اللجان تنقسم إىل ثالثة جلان: جلنة الدائرة، جلنة  ،انتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي امتيازأجل احلصول على 

  فيما يلي: و سنتطرق إىل تكوين هذه اللجان الوالية، و اللجنة املركزية ،

 تكوين اللجان: -1
 (39)عزيز أ.، صفحة  من قانون الضرائب املباشرة تتكون من: 1قرة الف 300وفقا للمادة: جلنة الدائرة: -1-1
 الدائرة أو األمني العام للدائرة؛رئيس  -
 قر ممارسة نشاط املكلف ابلضريبة؛رئيس البلدية مل -
 رئيس املفتشية املختص إقليميا؛ -
 و االحتادية املهنية؛( من كل بلدية تعينهم اجلمعية أ2( دائمني و عضوين إضافيني)2عضوين ) -
  من إدارة الضرائب له على األقل رتبة مراقب.يتوىل مهام كتابة اللجنة موظف  -
 (37، صفحة 2008)فرجية،   تتكون اللجنة الوالئية من: 1الفقرة:  301مبوجب املادة  :اللجنة الوالئية للطعن -1-2
 ؛إقليمياقاض معني من طرف رئيس اجمللس القضائي املختص  -
 ن الوزير احملافظ للجزائر الكربى؛ممثل عن وايل الوالية، أما ابلنسبة حملافظة اجلزائر الكربى ، ممثل ع -
 مسؤول إدارة الضرائب ابلوالية؛ -
 ثل من الغرفة التجارية الوالئية؛مم -
 إضافيني يعينون من اجلمعيات و االحتادية املهنية للوالية. أعضاء( 5( مخس أعضاء دائمني و)5) -
)فرجية،   كون اللجنة يف الضرائب املباشرة املنشأة على مستوى الوزارة املكلفة ابملالية:تت اللجنة املركزية للطعن: -1-3

 (42، صفحة 2008
 ابملالية أو ممثله املفوض قانوان؛الوزير املكلف  -
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 ير العدل ، برتبة مدير على األقل؛ممثل وز  -
 برتبة مدير على األقل؛ السكن،ممثل وزير التجهيز و  -
 برتبة مدير على األقل؛ممثل الوزير املكلف ابلتجارة،  -
 برتبة مدير على األقل؛املدير العام للميزانية أو ممثله،  -
 برتبة مدير على األقل؛املدير املركزي للخزينة أو ممثله ،  -
 الغرفة التجارية للوالية املعنية؛ممثل  -

 انئب املدير املكلف بلجان الطعن اإلدارية لدى املديرية العامة للضرائب بصفة مقرر اللجنة.
 اللجان:  اختصاص -2

اخلالف بني املمول و إدارة الضرائب اليت ترفع إليها من طرف هذه اللجان إببداء الرأي يف مجيع أوجه  اختصاصيتمثل   
اليت يكون الغرض منها أساسا إما احلصول على إصالح األخطاء د تقدير املصلحة وطلبات املكلف و ذلك يف حدو و  ،لفاملك

  .يميتج عن حكم تشريعي أو نص تنظاملرتكبة سواء يف وعاء الضريبة أو يف حساهبا و إما االستفادة من حق ان

 هذه اللجان يف النص السابق الذي مينح احلق ابللجوء إىل امللحوظتدارك املشرع النقص  1996غري أنه و يف سنة  
ن تطعن يف باشرة ومنح بذلك احلق لإلدارة أبمن قانون الضرائب امل 302إىل  300، و قام بتعديل املواد من للمكلف دون اإلدارة

 .(07/08، صفحة 1997) ذلك لشروط.أراء هذه اللجان ولكن أخضع 

 الفرع الثاين:رأي اللجان و كيفية التوقيع

يها يف النزاعات املطروحة من أن امللفات أصبحت صاحلة للفصل فيها، تعقد اللجنة جلساهتا لتبدي رأ التأكدوبعد       
 يلي. إليه فيما، هذا ما سنحاول التطرق أمامها

 رأي جلان الطعن اإلداري: -1
 أسانيد و أدلة ليبدي كل عضو رأيه يف القضية املطروحة مع تقدمي جتماعهاجنة اإذا ما توفر النصاب القانوين تعقد الل  

يرجح اجلانب الذي به صوت  خري تصدر اللجنة رأيها بعد املداولة أبغلبية احلاضرين و يف حالة التساوييف ذلك، و يف األ
ة الدائرة إال إذا حضرها ثلثي و أراء اللجان هذه تعقد يف إجتماعات رمسية، حبيث ال تكون صحيحة ابلنسبة إىل جلن ، الرئيس

األعضاء، و ابلنسبة إىل جلنة الوالية سبعة أعضاء علة األقل، و ابلنسبة إىل اللجنة املركزية أربعة أعضاء على األقل ، و هذا حتت 
 .(46، صفحة 2005)عزيز ا.،  طائلة بطالن الرأي

 التوقيع على أراء اللجان:  -2
كاتبها و يكون ذلك على النسخة سات اللجان يوقعها رئيس اجللسة و طبقا للقواعد العامة فإن املصادقة على حماضر جل 

 .(55، صفحة 2008)فرجية،  األصلية املشتملة على كل وقائع القضية.
  تبليغ أراء اللجان: -3
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 تية:كلفني املعنيني وفق اإلجراءات اآليتم تبليغ أراء اللجان الصادرة خبصوص النزاعات املعروضة أمامها للم 
 .االختتاممن اتريخ  ابتداءأايم  10ابلنسبة إىل جلنة الدائرة فكاتب اللجنة هو من يقوم بتبليغ املكلف و ذلك خالل  -
فإن املدير الوالئي املختص إقليميا هو الذي يقوم بتبليغ قرارات الرفض أو التخفيض  املركزيةأما ابلنسبة إىل جلنة الوالية و اللجنة  -

   .التبليغيوم من اتريخ استالم 30اليت يتخذها بناءا على أراء اللجان و يتم ذلك خالل 
 جلنة املصاحلة لفرع الثالث:ا

للضرائب يف حماولة التوفيق بني مصاحل اخلزينة العامة من جهة يتمثل دور هذه اهليئة احملدثة على مستوى املديرايت الوالئية      
ومصاحل املكلف من جهة أخرى يف جمال حقوق التسجيل ، و اللجوء إىل هذه اللجنة يعد طريق إجباري ابلنسبة إىل اإلدارة لكي 

 .(1995)حممد ب.،  الرسوم املستحقة عن األموال املسجلة.حتصيل  أمر استصدارتتمكن من 

 ختصاص جلنة املصاحلة و تكوينهاا: أوال

  اللجنة : اختصاص  -1
ميع العقود أو ختتص اللجنة الوالئية للمصاحلة بنظر كل التقديرات الضريبية يف جمال التسجيل، و املتعلقة أساسا جب 

فيها السلع اجلديدة العقارية واحملالت التجارية  مبا أو التمتع ابألموال  االنتفاعت نقل أو بيان امللكية أو حق بالتصرحيات اليت تث
 وكذلك حق اإلجيار أو االستفادة من وعد اإلجيار لكل العقار أو جلزء منه. ،التابعة هلا و الزابئن و السفن و البواخر

  تكوين اللجنة: -2
 تتشكل جلنة املصاحلة املنصبة على مستوى مديرايت الضرائب ابلوالايت من :  

 املدير الوالئي للضرائب، رئيسا -
 مفتش التسجيل -
 مفتش من مديرية شؤون أمالك الدولة. -
 ملختص إقليميا .قابض الضرائب املختلفة ا -
 موثق يعينه رئيس الغرفة اجلهوية للموثقني املعنية.  -
 مثل عن إدارة الوالية. -

، عادة التقوميات يف ميدان التسجيلو يقوم مبهام كتابة اللجنة مفتش من املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ابلوالية املكلف إب    
، صفحة 2008/2007)سليم، املنازعات اجلبائية للضريبة املباشرة يف القانون اجلزائري،  .استشاريةو الذي حيضر اجللسة بصفة 

79) 
 : أعمال جلنة املصاحلة اثنيا

، أو التقديرات املقدمة من األطراف املعنية، فإهنا تعيد تقدير الثمن وتلجأ ن املصرح بهنقصان الثم اإلدارةعندما تثبت       
قصه،  فإذا مع الطرفني )البائع و املشرتي( لتعرض عليهم املبلغ املعلن ن أتفاقهبذا النقص من املعنيني و ذلك إببرام  االعرتافإىل 
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، و يشكل هذا التعهد بعد املصادقة ه على دفع الرسوم املستحقةمبوجب هم يقومون ابإلمضاء على تعهد يلتزمانقبال هبذا االتفاق أل
 عليه من األطراف و املدير الوالئي للضرائب عقدا حقيقيا.

 و ابلتايل نقول أبن إعادة تصحيح القيم املصرح هبا من األطراف متر مبرحلتني:

 :الودي االتفاقمرحلة  -1

مع الطرفني )البائع و املشرتي ( فيقومان ابإلمضاء على العقد الذي مت ذكره سابقا ،  اتفاقإذا توصلت اإلدارة إىل        
 مبحتوى هذا العقد إلزاما. األطراف، حيث يلتزم مجيع عليه من املدير الوالئي للضرائب قةدواملصا

 مرحلة املصاحلة:  -2

األطراف وفق اإلجراءات املنصوص عليها  استدعاءالودي ترفع اإلدارة األمر إىل جلنة املصاحلة، ويتم  االتفاقيف غياب       
اللجنة، حبيث يتم  اجتماعيوم قبل اتريخ  20من قانون التسجيل ( حبيث يستدعى املكلفني ابملثول أمام اللجنة  104يف ) املادة: 

اللجنة، وإعالمهم كذلك  الجتماعة أثناء حضورهم أو تقدمي مالحظات كتابيم شفاهيا إعالمهم على إمكانية اإلدالء أبقواهل
 .مبستشار خيتارونه أو وكيال االستعانةإبمكانية 

تكون مداوالهتا صحيحة إال إذا حضرها على األقل مخسة أعضاء مبا  بدعوة من رئيسها، و ال اللجنة اجتماعو ينعقد       
 (108، صفحة 2013/2012)فاطمة،  فيهم الرئيس.
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 : املنازعات أمام اجلهات القضائية املبحث اخلامس

أوال كما سبق ذكرها يف مرحلة التقاضي يف القضااي اجلبائية جيب أن متر مبرحلة النزاع أمام اجلهات اإلدارية  نشري إىل أنه يف     
النزاعات أمام احملكمة  ن لرفع دعوى قضائية يف احملاكم شروط و أقسام جيدر بنا ذكرها قبل اخلوض يفأ حيث  ،املبحث السابق

 .و هذا ما سنتعرف عليه يف هذا املبحث لالستئنافإىل اجمللس القضائي  ء، و اللجؤ االدارية

 املطلب األول: رفع الدعوي القضائية

ء من حيث األساس أو ، سواى الضريبية أمام اجلهات القضائيةمباشرة رفع الدعو  جيب توفر شروط معينة و حمددة عند      
لعرض نزاع ما على هذه هي تلك الشروط الضرورية اليت جيب توفرها  شروط قبول الدعوى القضائية من بنيو  من حيث الشكل،

، حيث ختتلف ريبة أو من طرف اإلدارة الضريبية، سواء كانت الدعوى حمل النزاع مقدمة من طرف املكلف ابلضالقاضي اإلداري
 رافع الدعوى. ابختالفهذه الشروط 

 ابلضريبةرفع الدعوى من طرف املكلف األول: الفرع 

، يف تقديرها للوعاء الضرييب وصوال إىل مرحلة التسديد النهائي للضرائب و لإلدارة اجلبائيةالسلطة التقديرية منح املشرع       
ها املشرع كلها للرقابة هذه العمليات اليت تستعمل فيها اإلدارة سلطتها الواسعة، أخضعاب الضريبة و ربطها، و الرسوم مرورا حبس

حفاظا على توازن القوى بني اإلدارة و املكلف، حبيث ميكن للمكلف أن يلجأ و يف أية مرحلة من هذه املراحل وذلك  ،القضائية
 اليت متر هبا الضريبة، إىل العدالة قصد إنصافه.

جزء  جمملها أومل ترضيه القرارات الصادرة من طرف اإلدارة سواء يف إذا رفع دعوى قضائية أن يحيث ميكن للمكلف       
، وإضافة إىل الشروط الواجب توافرها لرفع أي دعوى قضائية هناك مجيع إجراءات الطعن اإلداري استنفاذ، و ذلك بعد منها

 نوضحها يف ما يلي: شروط متعلقة ابلدعوى الضريبية حبد ذاهتا

 شروط التظلم اإلداري املسبق -1

اإلداري املسبق وفقا للمبدأ العام الوارد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يعد شرطا أن التظلم إىل جيدر بنا أن نشري       
جوازاي، إال أنه يف املادة الضريبية )املنازعات الضريبية( يعد شرطا إلزاميا لقبول الدعوى القضائية، فبالرجوع إىل قانون اإلجراءات 

الشكاية( يعد شرط أساسي لقبول الدعوى الضريبية ) أن التظلم اإلداري املسبقمنه يتبني  72، 71، 70اجلبائية ال سيما املواد 
أمام احملكمة اإلدارية، فإن عدم وجود التظلم اإلداري املسبق يؤدي إىل عدم قبول الدعوى الضريبية شكال، وإبمكان القاضي إاثرة 

 .اإلداري، كما أن التظلم ليس له أثر موقف لتنفيذ القرار (106، صفحة 2015يوسف، ) تلقاء نفسه ختلف هذا الشرط من
 (52، صفحة 2014/2013)زينب،   منها: رو إلجراء التظلم املسبق عدة فوائد نذك      

 ة؛تفادي اإلجراءات القضائية الطويلة و املعقد  -
 حىت ال يتحمل املصاريف القضائية ؛يضمن محاية للمكلف   -
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 ؛يضمن ربح الوقت و اجلهد  -
 خيفف العبء على اجلهات القضائية اليت تعاين من كثرة القضااي املرفوعة أمامها من قبل املكلفني ابلضريبة. -

الدوافع اليت جعلت املكلف ابلضريبة يعرتض املسبق عرضا موجزا حول األسباب و إضافة لذلك يشمل التظلم اإلداري        
 على قبول دفعها كأن يبني رقم الضريبة جاء خاطئا، أو جاء مرهقا له مما يعرضه لإلفالس.

 الشروط املتعلقة ابلعريضة -2
 شكل العريضة: -2-1

دعوى املكلف تعلق ابلشكل جيب توفرها يف قانون اإلجراءات اجلبائية شروط ت من 83لقد أورد املشرع يف املادة        
  :املتمثلة يفو 

 من نفس القانون؛ 75أحكام املادة  أن تكون من طرف صاحبها و ذلك عند تقدميها من قبل وكيل، و تطبق هذه احلالة  -
جيب أن تتضمن كل عريضة دعوى عرضا صرحيا للوسائل، و إذا جاءت على إثر قرار صادر عن مديرية الضرائب ابلوالية،   -

 القرار املعرتض عليه؛ املتضمن تبليغفيجب أن ترفق ابإلشعار 
إىل مدير الضرائب أمام احملكمة اإلدارية على حصص ضريبة غري تلك الواردة يف شكواه املوجهة  االعرتاضال جيوز للمدعي   -

ابلوالية، و لكن جيوز له يف حدود التخفيض امللتمس يف البداية أن يقدم طلبات جديدة، أاي كانت شريطة أن يعرب عنها صراحة 
 يف عريضته االفتتاحية للدعوى.

الشكوى األولية عدم التوقيع على  ابستثناءمن نفس القانون  73ميكن أن تغطي العيوب الشكلية املنصوص عليها يف املادة   -
 يف العريضة املوجهة إىل احملكمة اإلدارية، و ذلك عندما تكوم قد تسببت يف رفض الشكوى من قبل مدير الضرائب ابلوالية.

 (35، صفحة 2017)
 حمتوى العريضة: -2-2

 1/391الغرفة اإلدارية أن تستويف الشروط اليت حددهتا املادة حيث جيب هلذه العريضة املقدمة من طرف املكلف إىل       
 (80، صفحة 2008)فرجية،   من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، هذه الشروط هي:

 بيان الضريبة املتنازع فيها؛ -
 مل تكن الضريبة موضوع أتسيس جدول؛ذكر رقم مادة اجلدول اليت قيدت فيه هذه الضريبة، و يف حالة ما إذا  -
 أو الدفع؛ االقتطاعتكون الشكاية مرفقة بوثيقة تثبت مبلغ  -
 ى عرض موجز لوسائل و طلبات الطرف؛عل االحتواء -
 تكون العريضة ممضية. -
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 :أجال رفع الدعوى -3

ال ميكن تصحيح خمالفته، و يرتتب عن عدم تقدمي الطلب خالل املواعيد إن شرط ميعاد قبول الدعوى القضائية اإلدارية       
احملددة، و اليت حددها املشرع يف خمتلف النصوص القانونية، حبيث أن  اآلجال احرتاماحملددة سقوط احلق، و ابلتايل يستوجب 

درة عن مصاحل املنازعات قرارات التبليغ الصا استالم( أشهر بعد 4القضائية هي أربعة ) العامة لقبول الدعوى الضريبية اآلجال
 (34، صفحة 2017) جلان الطعن أو املدير الوالئي للضرائب. أما، اإلدارية

  :ما يلي حددهتا النصوص القانونية اجلبائية نلخصها يفحيث أهنا هناك أجال خاصة ختتلف من حالة إىل أخرى، اليت       

و كذلك  (أشهر،6شهرين لتصبح ستة )(2من )متدد  فاآلجالد.ج  10.000.000 يف حالة فاق املبلغ املتنازع عليه -
 التحقيقات اليت قامت هبا مصاحل الرقابة اجلبائية.

سند  تبليغشهر، من اتريخ جال آ يف ابالعرتاضكلف املبادرة يف حالة تعلق األمر إبجراءات التحصيل و املتابعة فإن على امل -
على التحصيل القسري، شهر من اتريخ تبليغ السند األول الذي يقضي  ابالعرتاضاإلجراء، و إذا تعلق األمر 

 من ق.إ.ج.ج(154)املادة:ابلتصرف.
للبث يف طلب األجل املتاح لرئيس املصلحة  انقضاءتباشر يف غضون شهر، بعد  األشياء احملجوزة اسرتجاعيف حالة   -

 من ق.إ.ج.ج(153فيه صاحب الطلب ابحلجز.)املادة: الذي أعلمو احملددة كذلك بشهر، بدأ من التاريخ  االسرتجاع
يصبح خالل  فاآلجاليف حالة عدم الرد على الطعون املقدمة اخلاصة مبنازعات التقدير التلقائي ألسس فرض الضريبة،  -

من  82( أشهر املمنوحة كمهلة للمدير الوالئي للبث يف الشكوى املعروضة علية.)املادة:4( أشهر املوالية لألربعة )4األربعة)
  ق.إ.ج.ج(

ميدان الضرائب غري املباشرة، هلا أجال  يفعلى صحة املبالغ املطالب هبا املكلف  عرتاضااليف حالة حقوق التسجيل أو  -
 (70/69، صفحة 2005)عزيز ا.،  تبليغ سند التحصيل. استالم( أشهر بعد اتريخ 4أربعة)

 الفرع الثاين: رفع الدعوى من طرف اإلدارة

، بل جيوز حىت لإلدارة كذلك أن تعرض فحسبإىل السلطات القضائية ليس حكرا على املكلف ابلضريبة  االحتكامن إ      
، اخرتاقهاحيث يكون ذلك وفقا إلجراءات وضعها املشرع و ألزم هبا اإلدارة و على عدم ، االختصاصاألمر على اهليئة صاحبة 

 جراءات املتعلقة مبيعاد رفع الدعوى و العريضة املقدمة.هذه اإل ابحرتامفإن قبول الدعوى أو رفضها متعلق 

 أوال: ميعاد رفع الدعوى

اخلالف  شكاوى املكلفني ابلضريبة جيوز له أن يعرض علىخالل األربعة أشهر املمنوحة للمدير الوالئي للضرائب للرد       
 اإلجراءات التالية: مراعاةاملطروح أمامه على الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي للنظر فيه، و لكن عليه 

 إطالع املشتكي أبن احتجاجه قد مت حتويله إىل العدالة، و إعالمه أبنه غري ملزم بتقدمي شكاية من جديد. -
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ى ذلك لدى الغرفة اإلدارية و هذا قصد تقدمي مالحظات مكتوبة إن رأ جل املمنوحة له لإلطالع على امللف املودعإعالمه ابآل -
، 2016/2017)شهرة،  يوما. 20و هذه املدة حمددة ب  اخلربةن كانت له رغبة يف اللجوء إىل مناسبا، أو يعلن عن رغبته إ

 (29صفحة 
جال خاصة للمدير الوالئي للضرائب من أجل إخضاع النزاع اجلبائية مل ينص على منح آجراءات حيث أن قانون اإل     

يف حني و مع مراعاة الشروط الواجب توفرها من ،بصفة تلقائية لقرار القاضي اإلداري إذ ميكنه ذلك حىت دون الرد على الشكاية
 املمنوح له من املفروض أن حيدد بذلك األجل املقرر من أجل الرد على الشكاية. اآلجاللدعوى القضائية، فإن ا مباشرةأجل 

 (84، صفحة 2008)فرجية، 

 شروط متعلقة ابلعريضةاثنيا: 

قانون اإلجراءات كتابة احملكمة البد أن تستويف بعض الشكليات، يف حني أن إن العريضة اليت تودعها اإلدارة لدى        
حسن يف هذه احلالة عرض النزاع على العدالة حيث يتعني على اجلبائية مل ينص صراحة على شكل معني للعريضة، و من األ

املطروحة عليها سواء بدفاعها عن مواقفها السابقة املقررة من طرف مصاحلها أو دارة أن تبني بدقة موقفها من الشكوى اإل
 (29، صفحة 2016/2017)شهرة، ص النزاع املطروح عليها. بتقدميها حلجج جديدة خت

 القضائية و صدور احلكم يف الدعوىالتحقيق املطلب الثاين: 

املنصوص عليها و سابقة الذكر، فإن قاضي عندما يكمل صاحب الدعوى املرفوعة للقاضي مجيع اإلجراءات القانونية        
خر، حيث تلف من نزاع إىل آاملطروح أمامه، و عملية التحقيق ختالنزاع  جمرايتاألحكام ابحملكمة اإلدارية يبدأ عملية التحقيق يف 

لك، وهذا وفق إجراءات منظمة أحتاج لذحتقيق عام و حتقيقات خاصة مكنا املشرع للقاضي اخلوض فيها يف حالة  أن هناك
، بعد عملية إجراء التحقيق يف القضية حمل النزاع على القاضي إصدار حكمه و تبليغ األطراف املعنية يف وضعها املشرع اجلزائري

يث قسمناه إىل فرعني فرع أول للتحقيق يف القضية و اثين حيوي إصدار احلكم و يف هذا املطلب، ح هالدعوى، و هذا ما سنشرح
 تبيلغ القرار.

 الفرع األول: التحقيق يف الدعوى القضائية

إىل قيام بعض النزاعات بني  و اليت أدت إن السلطة التقديرية لإلدارة الضريبية اليت وضعها املشرع على حساب املكلف      
الطرفني، حيث قام املشرع بوضع قواعد قانونية يف ميدان الضرائب تتعلق إبجراءات حتقيق خاصة، ميكن للقاضي األمر هبا 

 لتحقيق و اإلجراءات اخلاصة.ل ديةاإلجراءات العا يفلتخفيف عدم املساواة بني اإلدارة الضريبية و املكلف، هذا ما سنتطرق 
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 :ءات التحقيق العاديةإجرا -1

عندما تصل عريضة الدعوى أمام القاضي، فإنه حييلها إىل مستشار مقرر، يكلف إبدارة اإلجراءات و التحقيق يف       
مون مذكراهتم وردودهم ضمن املهل رة رئيسية كتابيا، و األطراف يقدالقضية، علما أن اإلجراءات القضائية اإلدارية، تدور بصو 

 قبل املستشار املقرر.احملددة من 

بعد ذلك إحالتها على مدير الضرائب ابلوالية  فبعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الغرفة اإلدارية ابحملكمة اإلدارية، يتم      
بفرض الضريبة  تاملختصة اليت قامللضرائب إبحالتها إىل اجلهة إلبداء رأيه يف طلبات املكلف ابلضريبة، حيث يقوم املدير الوالئي 

، يف أجل قدره الضريبية اإلدارةحمل النزاع، لتقدمي رأيه إىل املدير الوالئي، إذا وجد هذا األخري دوافع جديدة مقدمة من طرف 
، حيث يتم إعالم الضبط مالحظات مكتوبة يف عريضة يودعها لدى كتابة املدير الوالئييقدم أن ( يوما، جيب 20عشرون)

حىت يتسىن له تقدمي دفوعه من جديد، ومن هنا يعاد التحقيق كما سبق الذكر، و ذلك  ،اجلديدة واألسباباملكلف ابلوقائع 
لتحقيق محاية الدفاع و تسهيل الفصل يف املنازعة املطروحة، و يف حالة عدم اجلدوى يلجأ القاضي إىل التحقيقات اخلاصة 

 (77/78، صفحة 2005)عزيز ا.،  ابملنازعات الضريبية.

  :التحقيق إجراءات  -2

التحقيق العامة، األمر إبجراءات خاصة للتحقيق و هذه اإلجراءات حمددة  إجراءاتجيوز للقاضي إذا تبني له عدم كفاية       
 فقرة أوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية. 85دة يف املا

كلما قدم املكلف ابلضريبة وسائل جديدة قبل احلكم و قد ورد ضمن   إلزاميايكون التحقيق اإلضايف  التحقيق اإلضايف: -2-1
أحكام قانون اإلجراءات اجلبائية أنه إذا حصل بعد إجراء التحقيق اإلضايف بني املدير الوالئي للضرائب بوقائع مل يسبق للمكلف 

من نفس القانون، و ابلتايل فإن إعالم  2_84ذلك طبقا ألحكام املادة فإنه من الواجب إعالم املدعي ب ابلضريبة العلم هبا،
ابلوقائع واألسباب اجلديدة اليت تذرع هبا مدير الضرائب خيضع لألحكام العامة الواردة بقانون اإلجراءات  املكلف ابلضريبة)املدعي(

 املدنية و اإلدارية.
 حالة ما تبني للقاضي عدم كفاية التحقيق اإلضايف و عدم كفاية إىل هذا اإلجراء يفيكون اللجوء مراجعة التحقيق:  -2-2

و مستندات امللف إلكمال السلطة التقديرية للقاضي اليت متكنه من إجراءات البث يف القضية، و تكون عملية مراجعة  عناصر
 التحقيق وفق مراحل إجرائية وهي:

إدارة الضرائب أن  ما أاثر عجب كثري من الفقهاء كيف لعون منتتم العملية على يد أحد األعوان ملصلحة الضرائب و هذا  -
 يقوم ابلتحقيق؛

 التحقيق؛ حضور املدعي أو وكيله عملية مراجعة -
من قانون إجراءات اجلبائية حبضور رئيس اجمللس الشعيب  76ية مراجعة التحقيق يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة تتم عمل -

 ن أعضاء الطعن على مستوى الدائرة؛م اثنان( 2البلدي أو عضوين )
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ئيس اجمللس الشعيب مالحظات ر  االقتضاءحيرر العون املكلف حمضرا، و يتضمنه مالحظات املكلف ابلضريبة، و كذا عمد  -
 لبلدي مبداي رأيه أيضا يف احملضر؛ا

)زاي و بغدادي،  خبصوص النزاع الضرييب. ابقرتاحاتهأخريا يرسل مدير الضرائب ابلوالية إىل احملكمة اإلدارية مرفقا  -
 (50/51، صفحة 2020/2019

شخصيا على النزاع املطروح  إىل املعاينة هو دليل إثبات يسمح للقاضي ابلتعرف االنتقالن إإىل املعاينة:  االنتقال -2-3
إذا مل حيضر أحد من و كمة اإلدارية املنعقد يف غرفة مشورة أو من العضو املقرر، للمعاينة من احمل ابالنتقالفإذا صدر قرار أمامه، 

اخلصوم و مل يعينوا عنهم أحد يف اجللسة العلنية اليت صدر فيها هذا القرار، فإنه جيري تبليغهم بقرار املعاينة مع تبيان يوم وساعة 
و  ،بتحرير حمضر معاينة الضبطيقوم كاتب نه يف مجيع احلاالت من قانون اإلجراءات املدنية فإ 123 إجرائها، و طبقا للمادة

جراء يف امليدان اجلبائي كثرية جدا مثل إتالف بضاعة يف حمل أغلق بقرار من املدير ت اليت ميكن أن يقرر فيها هذا اإلاحلاال
 (80، صفحة 2005)عزيز ا.،  الوالئي للضرائب اخل...

ميكن هليئة احملكمة أن تطلب إجراء خربة قضائية واليت هتدف إىل توضيح وقائع مادية أو تقنية أو   :اخلربة القضائية -2-4 
رية القضائية بناءا على طلب لها دون اللجوء إىل إجراء اخلربة، كما ميكن اللجوء إىل اخلعلى القاضي فهمها وح ىعلمية يستعص

  التالية: مدير الضرائب ابلوالية، وعادة ما حتكم اخلربة القضائية الضوابطاملكلف ابلضريبة أو 

( 03تم إجراء اخلربة القضائية على يد خبري واحد يتم تعيينه من طرف احملكمة اإلدارية، غري أنه ميكن إسنادها إىل ثالثة )ت -
ة( واحملكمة ل طرف )املكلف ابلضريبة، اإلدارة الضريبيخرباء إذا طلب أحد أطراف النزاع ذلك، ويف هذه احلالة يتم تعيني خبري لك

 .تعني اخلبري الثالث

ة، كما إن املوظفني الذين شاركوا يف فرض وأتسيس الضريبة املعرتض عليها من طرف املكلف ال ميكن تعيينهم كخرباء يف القضي  -
النزاع أثناء التحقيق يف  رأيه يف الشكوى الضريبية حمل النزاع وكذا األشخاص املوكلني من طريف ىال جيوز تعيني كل شخص أبد

 .النزاع

من  133جيوز لكل طرف رد خبري احملكمة وكذا خبري الطرف اآلخر مىت توافرت الشروط القانونية لرد اخلرباء واملبينة يف املادة   - 
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت ال تقبل إال يف حالة وجود قرابة مباشرة أو غري مباشرة أو مصلحة شخصية أو لسبب 

 إىل احملكمة اإلدارية يف غضون مثانية أايم ابتداء من اليوم الذي يستلم فيه الطرف التبليغ ابسم اخلبري يوجه طلب رد اخلبريو  ،جدي
 .الطلب يتم البث فيه بصورة عاجلةالذي يريد رده، على أن يكون طلب رد اخلبري معلال ومؤسسا، هذا 

 .خرا بدال له للقيام هبذه العمليةهبا يتم تعيني خبريا آ عند إسناد اخلربة إىل خبري معني ومل يقم إبجرائها أو رفض القيام  - 

على اخلبري املعني إلجراء اخلربة حتديد يوم وساعة البدء يف عملية اخلربة مع وجوب إعالم املصلحة اجلبائية املعنية وكذا  
 تسبق بدء عمليات ( أايم اليت10املكلف املشتكي وإن اقتضى األمر اخلرباء اآلخرين املعينني من طريف النزاع وذلك قبل عشرة )

 .إجراء اخلرية
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رية وذلك حبضور ممثل عن اإلدارة اجلبائية واملكلف اء حسب احلالة إىل مكان إجراء اخلعند بداية اخلربة يتوجه اخلبري أو اخلرب   -
ير تقارير منفردة أو تقرير صاحب الشكوى أو من ميثله، وإن اقتضى األمر رئيس جلنة الطعن حسب احلالة، ويقوم اخلرباء إما بتحر 

 .قوم بتحرير حمضر وإضافة رأيه فيهمشرتك، كما أن عون اإلدارة ي

يتم إيداع حمضر العون اإلداري وتقارير اخلرباء لدى كتابة ضبط احملكمة اإلدارية، حيث ميكن ألطراف النزاع أن تطلع على   - 
 .ذه التقارير خالل مدة عشرين يوماه

احملكمة اإلدارية جيوز هلا أن أتمر إبجراء خربة جديدة تكميلية إذا كانت اخلربة املنجزة غري سليمة ويشوهبا نقص أو إن       
 (111، صفحة 2015)يوسف،   أهنا كانت غري كاملة.

 تبليغ احلكمالفرع الثاين: صدور القرار و 

 القرار:صدور  -1

 العلنية خطرا على تنعقد اجللسة يف امليعاد احملدد هلا، و تكون اجللسة علنيا و لرئيس اجللسة أن يقرر جعلها سرية إذا رأى يف     
الشفوية، دعما للمذكرات  مالحظاهتمتنعقد اجللسة بعد تالوة التقرير مبعرفة املقرر حيق للخصوم أو حملاميهم إبداء النظام العام، و 

و جتري املداولة بغري حضور النيابة العامة أو   ،اليت قدموها مث تقوم النيابة العامة إببداء طلباهتا، و حتال القضية بعد ذلك للمداولة
عرفنا على  ، بعد أن تمن قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري 142اخلصوم أو كالمها أو كاتب اجللسة، و هذا طبقا لنص املادة 

، 2008)فرجية،  .لهشك والقرار املناسب، سنتعرض يف مايلي حملتوى القرار  اختاذاجللسة حىت املداولة بقصد  انعقادكيفية 
 (115صفحة 

 : حمتوى القرار -1-1
وجب أن يتضمن القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية حتليال لطلبات األطراف و يستند القاضي يف احملكمة إىل طلبات        

األطراف، و هو غري ملزم ابإلشارة إىل مجيع الطلبات، كما يستند أيضا على مجيع الواثئق املرفقة ابمللف و على حماضر اخلربة،  
 ان الطعن اإلدارية.كما ميكنه اإلطالع على رأي جل

كما جيب أن يتضمن القرار فيما إذا كان قد صدر القرار يف جلسة علنية أو سرية، و يشمل أيضا على أمساء اخلصوم و       
 االقتضاءإليه من نصوص قانونية و اتريخ قفل التحقيق،و عند  استندواطلباهتم و بيان املستندات اليت تقدموا هبا و خالصة ما 
تغيبوا، إضافة على ذلك جيدر اإلشارة إىل أعضاء  قد حضروا احلكم أو اتريخ إعادة فتحه، و بيان ما إذا كان اخلصوم أو وكالئهم

يف القرار، و تتخذ هذه األخري قرارها سواء بقبول التخفيض أو برفض الطلب، و يتضمن القرار  اشرتكوااحملكمة اإلدارية الذين 
 (67/68، صفحة 2016)كهينة،  حتت طائلة البطالن العبارة: أيضا اتريخ النطق به، و

 الشعبية الدميقراطيةاجلمهورية اجلزائرية 

 ابسم الشعب اجلزائري
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 شكل القرار: -1-2

)زينب،  لية:امن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جيب أن حيتوي القرار على البياانت الت 553حسب نص املادة      
 (63/64، صفحة 2014/2013

 اجلهة القضائية اليت أصدرته؛ -
 القضاة الذين تداولوا يف القضية؛ أمساء و ألقاب و صفات -
 اإلشارة إىل تالوة التقرير؛ -
 اتريخ النطق ابلقرار؛ -
 ممثل النيابة العامة عند القضاء؛ اسم ولقب -
 يلة؛الذي ساعد التشك الضبطاسم ولقب أمني  -
صفة  أمساء و ألقاب اخلصوم و موطن كل منهم، و يف حالة الشخص املعنوي تذكر تسميته و طبيعته و مقره االجتماعي، و -

 ؛ممثله القانوين
 .قاب احملامني و عناوينهم املهنيةأمساء و أل -
  :تبليغ القرار -2

التابع للغرفة اإلدارية الضبط ة اإلدارية إىل أطراف الدعوى، حيث يبلغ القرار بواسطة كاتب مكتبلغ القرارات اليت تتخذها احمل     
إذا كان القرار  وجيب أن ينقذ القرار املبلغ سواء من قبل اإلدارة أو من قبل املكلف بدفع الضريبة حبيث، إىل مجيع أطراف الدعوى

 .املكلف التخفيضات املعلن عنهاأن يضع حتت تصرف  ى املديرعل جبضد مصلحة الضرائب، في

و يبلغ إىل مديرية الضرائب  بعت القضية إىل املصلحة املذكورة،و يبلغ القرار إذا كان يتعلق مبصلحة من مصاحل الدولة اليت ات     
بدفع  كان املكلف  ذاإ، و أختارهنسبة للمكلف فإن قرار الغرفة اإلدارية يبلغ إىل موطنه احلقيقي الذي أما ابل اليت دخلت يف النزاع،

 (118، صفحة 2008)فرجية،  .تبليغ القرار إىل مقرها الرئيسي أن يكونشركة فيجب  الضريبة

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  894و يتم التبليغ ابألحكام بواسطة حمضر قضائي، وهذا ما جاءت به املدة  
 قضائي"."يتم تبيلغ الرمسي لألحكام و األوامر يف موطنهم عن طريق حمضر 

 الدعوى أمام اجمللس القضائي استئنافاملطلب الثالث: 

 استئنافالفرع األول: اجمللس القضائي كجهة 

املرفوع ضد القرارات  االستئنافالنظر يف  اختصاصمن قانون اإلجراءات اجلبائية للمجلس القضائي  90أسندت املادة       
، فاخلصومة اإلدارية أمام اجمللس القضائي لالستئناففهو قابل  حيث أنه إذا صدر القرار ابتدائيا ،اإلداريةالصادرة عن احملاكم 

 مات األخرى.لنفس القواعد اليت ختضع هلا اخلصو ختضع 
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املتعلق  08/09املتعلق ابجمللس القضائي، و القانون رقم  98/01إذن فهذه املادة حتيلنا إىل القانون العضوي رقم       
 ابإلجراءات املدنية و اإلدارية.

قرار الصادر من احملكمة اإلدارية و املتعلقة ابملنازعات الضريبية،إذا يشرتط يف حمل الطعن و يقصد مبحل الطعن هنا ال 
 (68، صفحة 2014/2013)زينب،   يلي: ما ابالستئناف

 .صادر عن جهة قضائية خمتصة ابلفصل يف املسائل اإلدارية ابالستئنافأن يكون احلكم حمل الطعن  -
احملاكم اإلدارية، وذلك حبكم أن املنازعات الضريبية تدخل كلها يف  االبتدائييف الفصل يف هذا احلكم  االختصاصأن يكون   -

 د.دارة الضريبية كسلطة بل تتصرف كاألفرارية ماعدا تلك اليت ال تظهر يف اإلاحملاكم اإلدا اختصاص
 أن يكون احلكم الصادر من احملاكم اإلدارية ابتدائيا. -

 االستئنافالفرع الثاين: آجال وإجراءات 

خارج  االستئناف  مل يرتك املشرع اآلجال مفتوحة أمام املتقاضني بل حددها حتديدا دقيقا وواضحا، حيث أن رفع      
اآلجال القانونية يؤدي إىل رفضه من طرف جملس الدولة، حيث حددت اآلجال بشهرين من أجل استئناف احلكم الصادر يف 

( يوما، 15النزاع الضرييب من طرف احملكمة اإلدارية، إال أن هذه اآلجال ختفض ابلنسبة لألوامر اإلستعجالية إىل مخسة عشر )
 .االستئنافوتسري أجل رفع 

ومة، كما تسري هذه من يوم التبليغ الرمسي لألمر أو احلكم إىل أطراف اخلص ابتداءعلى كال الطرفني ) املدعي واملدعى عليه(      
 خ انقضاء أجل املعارضة إذا كان احلكم قد صدر غيابيا.ياآلجال من اتر 

إذا كان اخلصم اآلخر قام ابستئناف احلكم  وما ميكن اإلشارة إليه أنه جيوز للطرف املستأنف عليه استئناف احلكم فرعيا      
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،   951األصلي وهذا ما جاءت به املادة  االستئنافوذلك حىت يف حالة سقوط حقه يف رفع 

حلكم الفاصل كما جيب أن نشري أن األحكام الصادرة قبل الفصل يف املوضوع ال ميكن أن تكون قابلة لالستئناف إال مع وجود ا
 .بعريضة واحدة االستئنافمت  وإذا ،يف املوضوع

أما خبصوص اإلجراءات املتبعة فهي تكاد تكون نفسها تلك املتبعة أمام احملكمة اإلدارية؛ خاصة ما تعلق ابلعريضة،       
كما جيب أن يتبع مستأنف   ،احملكمة اإلداريةفهذه األخرية جيب أن تتضمن نفس البياانت اليت تناولناها يف عريضة الدعوى أمام 

احلكم نفس اإلجراءات اليت تضبط العريضة وشروطها، إال أن العريضة وكذلك الطعون ومذكرات اخلصوم جيب أن تقدم وحتت 
ات من قانون اإلجراء 800طائلة عدم القبول من طرف حمام معتمد لدى جملس الدولة ابستثناء األشخاص املذكورين يف املادة 

 (114، صفحة 2015)يوسف،  ،املدنية واإلدارية واملتمثلني يف الدولة والوالية والبلدية وكذا املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية

 الفرع الثالث: قرار اجمللس القضائي

إذا رأى املستشار املقرر أن القضية أصبحت جاهزة للفصل فيها فإنه يودع تقريره و حييل امللف إىل النيابة العامة، وتتمتع       
هذه األخرية مبهلة شهر لكي تقدم تقريرها الذي تودعه مع ملف الدعوى، فبعد انتهاء هذه املدة احملددة للنيابة العام لتقدمي 
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مع كل من العضو املقرر و رئيس  فاقابالتفإنه يتم حتديد جلسة النظر يف الطعن و يتم ذلك  تقدمها، مذكراهتا، سواء قدمتها أم مل
ل مذكرات على األقل كما ترس انعقادهامن اتريخ  أايمالغرفة، مع إخطار كل من اخلصوم و النيابة العامة، بتارخيها و ذلك قبل 

ل، و حبلول األجل تنعقد جلسة الغرفة ابجمللس القضائي عالنية، يتلو خالهلا تاب موصى عليه بعلم الوصو األطراف إىل احملامني بك
املقرر تقريره مث ميكن حملامي اخلصوم إذا أرادو تقدمي مالحظات شفوية، مث تبدي النيابة العامة رأيها يف القضية لتحال  العضوأوال 

من قانون  897،898،899،900طبقا للمواد  االستئنافبعد ذلك للتداول، و منه يصدر اجمللس القضائي قراره يف 
 (37، صفحة 2016/2017)شهرة،  اإلجراءات املدنية و اإلدارية.
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 خالصة الفصل :

ميكن القول أننا خلصنا يف هذا الفصل مفاهيم عامة حول اخلربة القضائية احملاسبية ،حيث يقوم اخلبري ابلنظر إىل اجلانب       
، ومن خالل ما درسناه فإن للخبري دور هام يف النزاعات ألجلهاالقانوين للنزاع املطروح أمامه من خالل املأمورية الفنية املنتدب 

طاء صورة واضحة لقاضي النزاع و مساعدته يف حتقيق العدل، و يتميز اخلبري بقدرات فنية و تقنية اليت القضائية ، حيث يقوم إبع
خبري يقوم مبهمة اخلربة يف جماله، و من هنا  اختصاص، فإن لكل ابختصاصهصلة اليف النزاعات ذات  استخدامهايستهدف 

، و أمامهيقوم ابملراجعة و التدقيق يف احلساابت اليت تشمل احلالة املدروسة  فالعلوم احملاسبية هلا خبري يتمثل يف اخلبري احملاسيب الذي
و الواثئق اليت تثبت الرأي الذي مت التوصل إليه، حيث أن للخبري واجبات جيب  األدلةإعطاء رأيه على شكل تقرير كتايب مع ذكر 

ليه و عدم جتاوزها ، ال يكيف اخلبري القضااي بل هذا من هبا مثل : أجال تقدمي التقرير ، العمل على املهام املوكلة إ االلتزام
القاضي ، إعطاء إثبااتت على الرأي الذي قدمه ...إخل ، و له أيضا واجبات مت التطرق إليها من خالل دراستنا يف هذا  اختصاص

 ام اجلزائري.الفصل ، يعتمد اخلبري يف مهمته على القوانني و املواد و املراسيم اليت وضعها املشرع يف النظ

األساسية اليت ختص املنازعات اجلبائية، حيث أن هناك إجراءات جيب  املفاهيملقد مت التعرف يف هذا الفصل على بعض        
املكلف ابلضريبة أو اإلدارة الضريبية إتباعها و االلتزام هبا، إذا أراد أحد األطراف الدخول يف نزاع ضرييب ضد الطرف األخر،  على

لك، و إن للمنازعات لف ابلضريبة يف حال احلاجة إىل ذو هذا يعين أن لإلدارة اجلبائية أيضا احلق يف التوجه إىل النزاع مع املك
فقبل  و احرتام أجال و مواعيد الشكوى، على كل منها إتباعها، كتقدمي التظلم اإلداري املسبق )الشكاية( الضريبية خطوات جيب

الوصول إىل املنازعات الضريبية جيب على املكلف إتباع خطوات النزاع على مستوى اإلدارة يف حال مل يرضه ذلك ميكن أن يتجه 
 الضريبية، و هذا إلزامي قبل الوصول إىل اجلهات القضائية املعنية.إىل جلان الطعن اإلدارية اليت هي حمل للنزاعات 
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 :متهيد

الدراسة امليدانية التطبيقية ابملديرية الوالئية للضرائب التابعة لوالية بسكرة  إىلألجل دعم  الدراسة النظرية سيتم التطرق  
قامت أمام اجلهات القضائية للوالية، والقيام بعملية  اجلبائية واليت املنازعات من تحاالدراسة حول  األخريةحيث متحورت هذه 

القضائية احملاسبية على هذه احلاالت، و اليت خصصتها لنا مديرية الوالئية للضرائب لوالية بسكرة، يف تكملة اجلانب  ةاخلب 
 التطبيقي ملوضوع دراستنا يف هذا البحث العلمي.

د هبا التنظيمي للمديرية الضرائب الوالئية حيث تتواج اإلطار إىلسالفة الذكر قمنا ابلتطرق  توقبل استعراض احلاال 
جمموعة من املديرايت الفرعية وكل مديرية فرعية تضم جمموعة من املكاتب وكل هذا يعمل ابلتنسيق مع بعضهم البعض يف عملية 

 عملية التحصيل الضرييب. إىلغاية هناية الرقابة  إىلاملراقبة اجلبائية من بدايتها 

 :ل هذا الفصل سيتم التطرق إىل العناصر التاليةومن خال 

 بسكرة. –الضرائب الوالئية  اهليكل اإلداري ملديرية املبحث األول : 
 قضائية حماسبية عن النزاع اجلبائيخبة : 01احلالة رقم   الثاين:املبحث  
 خبة قضائية حماسبية عن النزاع الضرييب: 02احلالة رقم  لثالث:ااملبحث  
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 بسكرة. –الضرائب الوالئية  ملديريةاهليكل اإلداري :  املبحث األول

للمديرية العامة للضرائب، فأصبحت لكل والية مديرية  اإلداريةواهليكلة  اإلداريوضع التنظيم  إىلعمد املشرع اجلزائري  
 مستقلة اتبعة هلا، إال أن هذه األخرية تظل دائما اتبعة للمديرية اجلهوية يف بعض األمور اجلهوية. 

 للضرائب للمديرية العامة  اإلداريالتنظيم   األول:املطلب 

النظام اجلبائي اجلزائري، حيث تتواجد املديرية على مستوى وزارة  إليهاتعتب املديرية العامة للضرائب أعلى هيئة يستند  
 1995فيفري  15ـ املوافق ل 1415رمضان  15املؤرخ يف  55/95املالية، وطبقا للمادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم 

 املركزية لوزارة املالية، فان املديرية  العامة للضرائب تتكون من : اإلدارةالذي يتضمن تنظيم 

 املفتشية العامة للضرائب. -
 مديرية التشريع والتنظيم اجلبائي. -
 مديرية املنازعات. -
 مديرية العمليات اجلبائية والتحصيل. -
 مديرية األحباث والتحقيقات. -
 اآليل والتنظيم. اإلعالممديرية  -
 الوسائل واملالية. إدارةمديرية  -

املركزية لوزارة  اإلدارةواملتضمن تنظيم  02/12/2007الصادر بتاريخ  364/07ومبوجب املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم 

  من:كل   إضافةاملالية مت 

 مديرية العالقات العمومية واالتصال. -
 والواثئق احملاسبية. اإلعالممديرية  -

 بسكرة. –التنظيمي ملديرية الضرائب الوالئية  اإلطاراملطلب الثاين : 

تعتب الضرائب من أهم املوارد املسامهة يف ميزانية الدولة وعلى هذا النطاق مت إنشاء املديرية العامة للضرائب يف جانفي  
إىل تسعة مديرايت جهوية موزعة عب الرتاب الوطين وهي كما يلي :  بعد التقسيم اإلداري مث انقسمت هذه املديرية 1985

 الشلف، بشار، البليدة، اجلزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة، وهران.

املؤرخ        يف  91-60وذلك طبقا للمرسوم الوزاري رقم  1991يف سنة  إاللكن هذا التقسيم مل يظهر  
املتضمن تنظيم االختصاصات للمصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وهذه املديرايت اجلهوية تضم حتت نطاقها عدة  21/02/1991
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هوية بقسنطينة، تتكون مديرية الضرائب لوالية مديرايت والئية، أما املديرية الوالئية للضرائب ببسكرة فهي تدخل ضمن املديرية اجل
 بسكرة من مخسة مديرايت فرعية وكل مديرية تضم مكاتب ولكل مكتب مهام يقوم هبا ويظهر ذلك  فيما يلي :

 وتضم أربع مكاتب :أوال/ املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية : 

 : ومن مهامه: مكتب اجلداول -1

 ت تصفيتها من الضرائب والرسوم عن طريق مركز اإلعالم اآليل املصادقة على اجلداول اليت مت -
 إعداد نسخ اثنية من اإلنذارات وتسليمها. -
 حتضري العناصر الضرورية إلعداد امليزانيات األولية للجماعات احمللية وبالغها. -

 ومن مهامه: مكتب اإلحصائيات : -2

 املديرية اجلهوية للضرائب املختصة بتثبيتها.مجع احلاالت اإلحصائية الدورية وإرساهلا إىل  -

 ومن مهامه  العامة:مكتب التنظيم والتشطيب والعالقات  -3

 توزيع العمليات واملناشري واملذكرات الواردة لإلدارة املركزية واملديرية اجلهوية املتعلفة بتطبيق التشريع والتنظيم اجلبائيني. -
شيات والوعاء فيما خيص الرقابة املعمقة للملفات اجلبائية واإلحصاء الدوري متابعة ومراقبة تنفيذ برانمج عمل املفت -

 للمكلفني ابلضريبة وعمليات الرقابة الدورية.
 استقبال اجلمهور وإعالمه وتوجيهه، وإعطاء املكلفني ابلضريبة املعلومات اخلاصة ابلتشريع والتنظيم اجلبائيني. -

 : ومن مهامه:مكتب التسجيل والطابع -4

 ييم أعمال مفتشيات التسجيل والطابع، وتقدمي االقرتاحات اليت من شأهنا حتسني مهام هذه املفتشيات.تق -
 .اإلشراف على عمليات املراقبة املتعلقة بضريبة الطابع على العموم وبكل اإلعالانت -
 اخلاصة ابلتسجيل والطابع. اإلجراءاتاقرتاح كل التدابري اليت من شأهنا أن تساهم يف  -

تتكفل هذه املديرية ابملنازعات بني إدارة الضرائب واملكلفني ابلضريبة، ألن القوانني اجلبائية  اثنيا/ املديرية الفرعية للمنازعات : 
كلها تنص على أنه من بني حقوق املكلفني حق الطعن يف الضرائب املفروضة، وهذه الطعون ال تقبل إال بعد تقدمي شكاية يف 

 .يسمى ابلطعن اإلداري دير الوالئي للفصل فيها، وهذا ماإطار التظلم أمام امل

 مل يقدم أمام املدير الوالئي، وتتكون هذه املديرية من ثالث مكاتب وهي: إذاو املكلف ليس له احلق بتقدمي الطعن أمام العدالة 

 من مهامه: مكتب الشكاايت : و -1
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 الضرائب اليت أسست وعاءها املفتشية .تلقي الطلبات الرامية إىل اإلعفاء أو ختفيض  -
 قابضاتتلقي الطلبات الرامية إىل اإلعفاء من الزايدات أو التخفيضات أو العقوابت وتعويضات التأخر تطبقها  -

 الضرائب.
 ومن مهامه :  الطعن:مكتب املنازعات القضائية وجلان  -2

 .املدير الوالئي يف جمال املنازعات، وعرضها على جلنة املنازعات املختصة قراراتتلقي ودراسة الطعون املشكلة ضد  -
 الدفاع أمام اهليئات القضائية املختصة عن االحتجاجات اخلاصة ابلضرائب أو اإلجراءات اليت تلزم اإلدارة اجلبائية. -

 من مهامه : مكتب التبليغات واألمر ابلصرف :  -3

 واملصاحل املعنية ابلقرارات بعد استشارة جلان الطعن.تبليغ املكلفني ابلضريبة  -
الصادرة عن املدير الوالئي يف جمال املنازعات وكذا القرارت الصادرة يف  ابلقراراتتبليغ املكلفني ابلضريبة واملصاحل املعنية  -

 جمال الطعون الوالئية.
 .باشرة والرسوم املماثلةاألمر ابلتخفيض والتصحيح بعد القابلية املقررة يف جمال الضرائب امل -

 وهي:وتضم ثالثة مكاتب  للتحصيل:اثلثا/ املديرية الفرعية 

 ومن مهامه : التحصيل:مكتب مراقبة  -1

متابعة الوضعية اجلبائية للمكلفني ابلضريبة، وفحص وضعية اآلخرين املتأخرين يف دفع مستحقاهتم اجلبائية واختاذ  -
 والتدابري اإللزامية للتنمية السريعة ألقساط الضريبة غري احملصلة.اإلجراءات الالزمة ضدهم 

 .مراقبة حالة تصفية حماصيل اخلزينة والسجل اخلاص برتحيل املبالغ -

 مهامه:ومن مكتب مراقبة التسيري املايل للبلدايت واملؤسسات العمومية واحمللية:  -2

منة فتح االعتماد املخصصة للبلدايت واملؤسسات العمومية احمللية اليت مراقبة امليزانيات األولية واإلضافية والرتاخيص املتض -
 .تتكفل بتسيريها ماليا قابضات الضرائب املوجودة يف الوالية

 مراقبة تنفيذ العمليات املقررة يف ميزانيات تلك البلدايت واملؤسسات العمومية. -

 مهامه:ومن  التصفية:مكتب  -3

 مبستخلصات األحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق ابلغرامات والعقوابت املالية.مراقبة عمليات التكفل  -
الضرائب، وتقوم بتجميعها ماداي وتضمن إرساهلا إىل اإلدارة  قابضاتتلقي النتائج املتعلقة ابإلحصائيات اليت تعهدها  -

 املركزية.
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 تضم أربع مكاتب :رابعا/ املديرية الفرعية للوسائل : 

 مهامه:ومن  والتكوين:ظفني مكتب املو  -1

 .تنظيم جلان املستخدمني واستدعائها لالجتماع وتويل أمانتها -

 .تسيري املستخدمني ومتابعة مسارهم املهين -
 املسامهة يف إعداد برامج حتسني املستوى وحتديد معارف األعوان الذين يزاولون نشاطاهتم. -

الرواتب وأجور املستخدمني وكذلك تسديد نفقات اإلدارة يتكفل هذا املكتب بدفع مكتب عمليات امليزانية :  -2

 )اهلاتف...(.

 ومن مهامه :مكتب الوسائل :  -3

 يتكفل جبرد العتاد والوسائل ) شراء كل الوسائل اليت حتتاجها إدارة الضرائب للوالية(. -
 .مكتب متابعة  املطبوعات ومن مهامه -
 ن طرف املفتشيات والقابضات املعنية.ضمان توزيع وحتويل املطبوعات إىل غاية التكفل هبا م -
 تقدمي االقرتاحات اخلاصة إبلغاء أو تعديل حمتوى املطبوعات اجلبائية إىل املديرية اجلهوية للضرائب. -

 خامسا/ املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية

األهداف األساسية املتوخاة من اإلصالح اجلبائي عن حماربة الغش الضرييب، ويف هذا الصدد مت إنشاء املديرية الفرعية  أنحبكم 
للرقابة اجلبائية، واليت تتلخص مهامها األساسية يف التحقيق يف احملاسبة اجلبائية وضمان حسن تبادل املعلومات ذات الطابع 

 ة للضريبةاجلبائي والبحث عن املادة اخلاضع

  بسكرة:اهليكل التنظيمي ملديرية الضرائب لوالية والشكل التايل يظهر  
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 عن النزاع اجلبائي خبة قضائية حماسبية :01رقم  دراسة حالة: املبحث الثاين

مديرية الضرائب واملكلف ابلضريبة، يلجأ أحد الطرفني إىل تسوية عند عدم الوصول إىل تسوية إدارية للنزاع الضرييب بني       
القاضي إىل يلجأ   من أجل البت يف هذا النزاع قضائيا، وهنا هذه النزاع قضائيا، وبذلك برفع دعوى قضائية يف احملكمة اإلدارية 

تعيني بعد بتخصصه، حيث  هذا النزاع الذي له صلةيف يف حل  ومساعدتهوذلك الستشارته  اخلبري احملاسيب طلب املشورة من 
اخلبري ملزم ابلشروع يف اخلبة و فتح حتقيق حول القضية املطروحة أمام اإلدعاء و لخبري احملاسيب يف قضية ما حمل نزاع فإن القاضي ل

، )مديرية الضرائب هي املدعية(عن خبة قضائية إىل دراسة حالة املمنوحة له، و سنتطرق  يف هذا املبحث إبداء الرأي يف اآلجال 
مراحل ، فإننا سنني القضائية ابملديرية الوالئية للضرائب لوالية بسكرةاملقدم من مصلحة املنازعات احملاسبية بناء على تقرير اخلبة و 

 من حلظة تعيني اخلبري حىت إعداد التقرير النهائي.اخلبة القضائية احملاسبية يف هذه احلالة 

 و املهام املسندة إليهاملطلب األول: تعيني اخلبري 

لوالية بسكرة برفع دعوى قضائية ضد صاحب  الشركة ذ.م.م لألشغال و املقاولة يف احملكمة مديرية الضرائب بعد قيام  
 .هذه القضية حمل النزاعملساعدة وإبداء رأيه يف اإلدارية، مت قبول الدعوى، وقام القاضي بتعيني خبري قضائي حماسيب 

 : تعيني اخلبري  -1

 الصادربقا للحكم اإلداري تعيني من طرف قاضي احملكم اإلدارية وذلك طاحملاسيب مبوجب القضائي كان تعيني اخلبري  
املتضمن تعيني  0000/00ورقم فهرس  00000/00حتت رقم القضية  17/02/2020عن احملكمة اإلدارية بسكرة بتاريخ 

 السيد: مديرية الضرائب لوالية بسكرة.  :بني املدعي السيد....... خبري قضائي

 صاحب الشركة ذ.م.م لألشغال و املقاولة ..........السيد  و املدعي عليه:

 املهام املسندة إليه: -2

 17/02/2020 وىل _ مكتب التحقيق احملرر بتاريخ:بناء على األمر بندب اخلبري _ حمكمة بسكرة _ الغرفة األ 
 التالية:و ذلك للقيام ابملهام 

 و القول يف ما إذا كانت جتارته مطابقة للقوانني أم ال؟....... اإلطالع على امللف اجلبائي اخلاص ابملدعي عليه السيد  -
 حتديد املعامالت التجارية اليت قام هبا املعين. -
 حتديد مبلغ الضريبة الرئيسي املتملص منه. -
 حتديد الغرامات التأخري و غرامات التحصيل. -
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 املطلب الثاين: اإلطالع و مراجعة امللف اجلبائي اخلاص ابملدعي عليه

، يقوم مبباشرة وحتديد املهام املطلوب القيام هبا يف هذه اخلبة تعيني اخلبري القضائي احملاسيب من طرف القاضي بعد 
    احملاسيب مبا يلي:،حيث قام اخلبري ى عليهععمله، وذلك ابالطالع على امللف اجلبائي اخلاص ابملد

 اإلطالع على امللف: -1

مقر املديرية الوالئية للضرائب و كان لنا لقاء معا السيد إىل )اخلبري القضائي احملاسيب( انتقلنا  08/03/2020بتاريخ       
 ،امرأة، أجل اللقاء إىل اليوم املوايلاملدير الوالئي لوالية بسكرة، لقد كان اليوم العاملي للمرأة كون املشرفة على مصلحة املنازعات 

بعد تقدميي للسيدة املشرفة على مصلحة املنازعات للتعارف طلب منا السيد املدير إدراج رسالة ملدير الضرائب موضحا فيها املهام 
رفقة الرسالة امل سلمنا للمديرة الوالئية لوالية بسكرة 10/03/2020املسندة مث إسراد كل ما ننتظره من هذه املديرية، بتاريخ 

إثبااتت وجوده ذاكرين هلا فيها املهام املوكلة  إلينا و املدرجة ابألمر املرفق مع إدراج قائمة أولية للواثئق احملددة هلوية املتهم و 
 التجاري، وعند االطالع على امللف تبني ما يلي:

 التهمة: الغش الضرييب.  -
"ص" من جنسية جزائرية، احلامل لبطاقة تعريف الوطنية رقم  مبدينة 00/00/1979املتهم السيد "ع" من مواليد  -

 عن دائرة:"ص". 00/00/2009الصادرة بتاريخ  0000000
دج من رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة  1.000,00حصة، سعر احلصة  90املتهم السيد "ع" مسري شريك مالك ل  -

املؤرخ يف  00/07- 0000000ب  13ابلسجل التجاري  رقم  املسماة: ش.ذ.م.م لألشغال و املقاوالت، كنشاط رئيسي
 .0013007019000852ذات الرقم اجلبائي  07013144203رقم املادة  27/02/2013
دج من  1.000,00حصص، سعر احلصة   10الشريك الثاين و األخري يف هذه الشركة و يتعلق األمر ابلسيد "ط"ل  -

 ب اجلزائر. 00/00/1976رأمسال الشركة و هو من مواليد 
 دج 000.00 00 1الشركة ذات رأمسال   -
( منها فقط متواجدة ابمللف و متعلقة بنشاطات اثنوية أخرى خمتلفة 3( سجالت جتارية، ثالثة اثنوية )6متتلك الشركة ستة ) -

 متاما عن نشاطها الرئيسي و هي:
: نقل البضائع على كل املسافات 22/10/2013املؤرخ يف  04/07_ 000000ب  13السجل التجاري الثانوي رقم  •

الكائن مقرها ببلدية بسكرة، هذه الشركة الفرعية مقيدة على مستوى  إدارة الضرائب لوالية بسكرة، بنفس املفتشية و بنفس 
 األرقام التعريفية: رقم املادة و رقم التعريف اجلبائي.

: جتارة ابجلملة ملواد البناء، اخلزف  11/03/2014املؤرخ يف  05/07_000000  13السجل التجاري الثانوي رقم  •
الصحي و الزجاج املسطح ،للخردوات و لوازم اللحام و التدفئة ، للزجاج و املرااي، للخشب، الفلني و املنتجات عنها للدهون و 
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الداخلي.مقر هذه الشركة يقع يف والية بسكرة ، مقيدة على مستوى إدارة الضرائب  البنيق _لوازم الكهرابء و ألدوات التلبيس
 و بنفس الرقم اجلبائي. 0000000000لوالية بسكرة، بنفس املفتشية لكن هذه املرة حتت رقم مادة خمتلف  

القدمي،  : جتارة ابجلملة للحديد17/12/2014املؤرخ يف  06/07 000000ب  13السجل التجاري الثانوي رقم  •
املعادن، الشق، بقااي الزجاج و التسبب،_ مقرها بوالية بسكرة. األرقام التعريفية هلذه الشركة الفرعية غري معروفة كون شهادة 

 تصرحيها ابلوجود غري موجودة بذات امللف.
ائي للمعين، املودعة حسب نسخة الشكوى املقدمة إلينا من مصاحل مديرية الضرائب لوالية بسكرة، املستخرج من امللف اجلب -

فإن األمر يتعلق مبستحقات الدولة من الضريبة املباشرة و الغري  02/01/2019لدى وكيل اجلمهورية حملكمة بسكرة بتاريخ 
 .2015مباشرة لسنة 

التجارية للشركة ذات لقد وردت للمديرية الوالئية للضرائب، املديرية الفرعية للوقاية اجلبائية بسكرة، معلومات عن التعامالت  -
 ب الوطين و هي:ااملسؤولية احملدودة املشكو من مسريها السيد"ع"، من عدة مفتشيات الضرائب على مستوى الرت 

دج بدون الرسوم، دون ذكر املواد املفوترة و ال   000.00 000 1مفتشية قمار_ بلدية ورماس _ والية الوادي، املبلغ  •
ما على الذي معروفة به الشركة املشكو من مسريها السيد "ع"، للعلم أن اريفي جبائي خمتلف متطبيعة النشاط املمارس و برقم تع
ترقم به املؤسسة مهما تعددت أنشطتها و تعددت فروعها عكس رقم املادة الذي مينح حسب  ،هذا الرقم التعريفي هو رقم وطين

 النشاط و مكان النشاط املمارس للمكلف ابلضريبة.
له فإنه لشخص طبيعي وليس لشخص معنوي، من مواليد  وقراءةف اجلبائي املذكور يف البطاقة املعلوماتية األوىل إن رقم التعري •

 ( من والية الوادي.1976و الشريك الثاين من مواليد: 1979) الشريك األول من مواليد 1971
لرسوم املفوترة من نشاط الشركة املشكو دج بدون ا  00.00 075 113مفتشية سيدي براهيم_ بلدية و والية عنابة املبلغ   •

املؤرخ يف  06/07_0000000ب  13منها املتعلق ابلبيع ابجلملة للحديد القدمي: السجل التجاري الثانوي رقم 
 و ليس النشاط الرئيسي املتعلق ابألشغال و املقاوالت. 17/12/2014
 :مراجعة للمعلومات املقدمة -2

للبطاقات املعلوماتية الواردة من مفتشيات الضرائب املذكورة أعاله و اليت اعتمدهتا مديرية الضرائب من خالل قراءتنا       
بسكرة يف حتديد رقم األعمال املؤسس لتحديد الضريبة املغفل عنها و مطالبة املسري الشريك للشركة ذات املسؤولية احملدودة السيد 

 يدة منها:"ع" تسديدها جند أن هناك تناقضات كبرية و عد

دج بدون الرسوم: دون   000.00 000 1بطاقة معلوماتية واحدة من مفتشية قمار_ بلدية ورماس_ والية الوادي مببلغ  -
ذكر املواد املفوترة و ال النشاط املفوترة منه، العنوان بسكرة دون ذكر احلي أي مقر الشركة ابلكامل كمصدر للفوترة، كما أنه حيمل 

ص طبيعي و ليس لشخص معنوي إال أن رقم املادة و رقم السجل التجاري هم للشركة املشكو من رقم تعريف جبائي لشخ
 مسريها السيد "ع" و يتعلق بنشاطها الرئيسي: األشغال و املقاوالت.
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دج بدون الرسوم و   000.00 075 113ستة بطاقات معلوماتية من مفتشية سيدي إبراهيم، بلدية و والية عنابة مببلغ  -
ب  13املفوترة نفاايت احلديد، متعلق أبحد األنشطة الثانية للشركة املشكو من مسريها )السجل التجاري الثانوي رقم  املواد

األرقام التعريفية املدونة بكل البطاقات هي للشركة األم لنشاطها الرئيسي  (،17/12/2014املؤرخ  يف  06/07_0000000
 : األشغال و املقاوالت.

 دج بدون الرسوم.  000.00 075 114نتج من بطاقات املعلوماتية هذه كلها يساوي: رقم األعمال املست -
خر فاتورة سلمت هلذا الزبون من ، و هي آ2015، حىت جويلية 041لها فاتورة أكب رقم تسلس 28هذا املبلغ موزع على  -

ال ميكن أن يكون لوضعيات أشغال ألن  أشهر 07الشركة املشكو من مسريها السيد "ع" ، هذا الكم اهلائل من الفوترة يف ظرف 
األشغال تطلب وقت أكب لإلجناز مث الفوترة، غري أن مديرية الضرائب لوالية بسكرة اعتمدهتا مجيعها كأشغال منجزة و مسددة من 

فيصرح به يف  زبون هذه الشركة ألن هذا النوع من النشاط ال يصرح برقم أعماله إال عندما يسدد، ماعدا الرسم عن أرابح الشركات
 هناية كل سنة و من رقم األعمال املنجز.

دج بدون الرسوم فهو جد ضئيل مقارنة برقم األعمال الغري مصرح به   080.00 000 4رقم األعمال املصرح به يساوي:  -
من رقم األعمال اجلبائي، هذا الرقم مستخلص من الواثئق اجلبائية املوجودة مبلف الشركة الذي هو   %3.39حيث ميثل سوى 

 حبوزة مديرية الضرائب لوالية بسكرة، مبعىن أن الشركة كانت تصرح وتسدد رسومها إال أان مل تكن شاملة.
ائب لوالية بسكرة السرتجاع حقوق الدولة خاصة رغم التناقضات املذكورة سلفا إال أننا نوافق على ما قامت به مديرية الضر  -

و ابلتايل نستطيع أن  ،من املكلفني ابلضريبة الذين يصرون على عدم التصريح مبا عليهم من حقوق و واجبات اجتاه خزينة الدولة
نقول أن مجيع العمليات التجارية اليت قامت هبا هذه الشركة، ش.ذ.م.م لألشغال و املقاوالت صحيحة و مطابقة للقوانني و 

اليت حتصلت عليها مديرية الضرائب لوالية  كما أستطيع القول أن مجيع األرقام  ،التشريعات التجارية السارية املفعول يف هذا الشأن
رة من مفتشيات الضرائب املتواجدة على الرتاب الوطين صحيحة و تنتسب إىل الشركة: ش.ذ.م.م شركة لألشغال املقاوالت بسك

 الكائن مقرها بوالية بسكرة، لكن ال يتعلق بنشاطها الرئيسي )األشغال و املقاوالت( بل يتعلق بنشاطها الثانوي ) جتارة ابجلملة(.

 ت التجارية اليت قام هبا املعيناملطلب الثالث: حتديد املعامال

من خالل قراءتنا للواثئق املقدمة إلينا من مديرية الضرائب لوالية بسكرة و تبعا لتحليالتنا السالفة الذكر، فإن رقم األعمال      
 :يساوي  2015اليت قامت به هذه الشركة املشكو منها: ش.ذ.م.م لألشغال و املقاوالت، خالل سنة 

( و قامت 2015دج صرحت به يف وقته )يف سنة   080.00 000 4بدون الرسوم، منه دج   000.00 075 114
 بتسديد مجيع الرسوم، املباشرة و الغري مباشرة املرتتبة عنه.

 

 



 عن الخبرة القضائية -بسكرة -الفصل الثاني: دراسة ميدانية بمديرية الضرائب الوالئية

 المحاسبية وتسوية النزاع الجبائي
 

 
51 

 

 

 اخلالصة األوىل:

 

 

 

 

 

 

 املطلب الرابع: حتديد مبلغ الضريبة الرئيسي املتملص منه 

الرئيسي املتملصة منه الشركة و من  املؤسس لتحديد الضريبة ةكما استنتجنا و ذكران سابقا أن جمموع العمليات التجاري     
 رقم األعمال هذا يرتتب عليه الرسوم التالية:دج بدون الرسوم، و   920.00 074 110مسريها املشكو منه يساوي 

 الرسم على النشاط املهين: -1

علق من رقم األعمال املقبوض أي بعد تسديده من طرف الزبون إن ت  %2( بنسبة  TAPالرسم على النشاط املهين ) 
ابلنسبة لقضية احلال ق األمر ابألنشطة الباقية األخرى، و من رقم األعمال املفوتر إن تعل  %2األمر ابألشغال أو اخلدمات و 

 و حسب املعلومات الواردة، رقم األعمال املؤسس جله مفوتر و انبع من نشاط التجارة ابجلملة.

 

 

 (:TVAالرسم على القيم املضافة) -2

من رقم األعمال املقبوض أي املسدد من طرف  %17بنسبة  2015(، حىت هناية TVAالرسم على القيمة املضافة ) 
الزبون ابلنسبة لرقم األعمال الناتج عن نشاط األشغال أو اخلدمات و عند تسليم البضاعة أي حىت قبل الفوترة ابلنسبة 

 لألشغال األخرى.

هبذا يصبح رقم األعمال، أساس الرسوم و الضريبة املباشرة و الغري مباشرة الغري مدفوعة إىل خزينة الدولة               
 دج بدون الرسوم.  920.00 074 110هو

  110 074 920,00دج =   080 000 4 -دج   000 075 114

البيع ابجلملة( و ليس عن النشاط الرئيسي ) األشغال و رقم األعمال هذا انتج عن النشاط الثانوي ) : مالحظة هامة
 املقاوالت(

 دج X 2%  =2 201 498.00دج  110 074 920.00(: TAPالرسم على النشاط املهين )
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 (:IBSالضريبة على أرابح الشركات) -3

من الربح )الفائدة( احملقق من نشاط األشغال  %23بنسبة  2015( حىت هناية IBSالضريبة على أرابح الشركات ) 
 من الربح احملقق من األنشطة األخرى. %26فقط و 

من رقم األعمال الغري مصرح به كربح )فائدة(   %30لقد اعتمدت مديرية الضرائب لوالية بسكرة نسبة   دديف هذا الص
(. أن IBS، كأساس حلساب الضريبة على أرابح الشركات )2015حمقق من طرف الشركة املشكو من مسريها خالل سنة 

تند على أي نص قانوين أو تنظيمي خاصة و أن األمر يتعلق ابلتجارة ابجلملة و ملادة قدمية مسرتجعة هذه النسبة ال تس
 نفاايت احلديد.

تطبيقا لنفس اهلامش يصبح الربح ) الفائدة( من رقم األعمال الغري مصرح به من طرف الش.ذ.م.م شركة األشغال و  
 دج X 30%  = 33 022 476.00دج 920.00 074 110 املقاوالت و مسريها املشكو منه السيد "ع" يساوي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يساوي: TVAمبا أن رقم األعمال املؤسس انتج عن التجارة ابجلملة فإن الرسم على القيمة املضافة )

 دج  X 17% =18 712 736.00دج  920.00 074 110

 ( تساوي:IBSهبذا تصيح الضريبة على أرابح الشركات )

 دج X  26% =8 585 844.00دج 476.00 022 33
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 اخلالصة الثانية:

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب اخلامس: حتديد غرامات التأخري

  %25من احلقوق الرئيسية، لتحديد غرامات الوعاء و  %100لقد اعتمدت مديرية الضرائب لوالية بسكرة، نسبة      
كغرامات التحصيل من اجملموع ) احلقوق الرئيسية + غرامات الوعاء ( و هذا ما هو إال اجتهاد منها، هذا ما فهمناه من مدير 

 الضرائب لوالية بسكرة و حبضور املكلف ابملنازعات عند إاثريت هلذا املوضوع يف مكتب املديرية.

سالة املرفقة ( على أن ، مديرية الضرائب لوالية بسكرة ) الر 25/03/2020لتبير هذا اإلجراء لقد أرسلنا، بتاريخ     
دج كغرامات  410.00 785 28(و املقدرة ب: %100دا قانونيا أو تنظيميا مبرة موقفها يف تثبيت هذه النسبة )ميدوننا سن

 الوعاء إال أننا إىل حد كتابة هذه األسطر مل حنصل على أي رد.

 :ففي قضية احلال ميكن أن يصل إىل (،T.V.Aاملضافة عن املشرتايت )عدم اسرتجاع  الرسم على القيمة   •

 دج فقدت الش.ذ.م.م شركة األشغال و املقاوالت املشكو من مسريها السيد "ع" احلق يف إسرتجاعها. 000.00 575 13

( خاصة و أن رقم األعمال كله T.A.Pمن رقم األعمال املؤسس لتحديد الرسم على النشاط املهين) %30التخفيض بنسبة  •
مفوتر، ففي قضية احلال قد تسدد الش.ذ.م.م شركة األشغال و املقاوالت و املشكو من مسريها السيد "ع" فائضا قد يصل إىل 

 دج. 000.00 540 1

 املشكو منه السيد: "ع" :هبذا يصبح مبلغ الضريبة املتملصة منه الش.ذ.م.م شركة األشغال و املقاوالت و مسريها 

 دج، جمزأ كاأليت: 078.0 500 29  

 دج 2 201 498.00( ......................................= T.A.Pالرسم على النشاط املهين ) •
 دج 18 712 736.00( .....................................= T.V.Aالرسم على القيمة املضافة ) •
 دج 8 585 844.00( ......................................= I.B.Sالرسم على أرابح الشركات ) •
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 من قانون الضرائب املباشرة 402املادة  -كحد أقصى  %25تصل إىل نسبة ضف إىل هذا كله غرامات التأخري اليت قد  •
 والرسوم املماثلة.

 اخلالصة الثالثة:

 

 

 

 

 

 

 اخلالصة النهائية:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

هلذه األسباب ) لعدم تقدمي مديرية الضرائب ألي سند قانوين أو تنظيمي ( فيمكننا استبعاد غرامات الوعاء كلية 
( من جمموع الرسوم املطالبة من الش.ذ.م.م شركة األشغال  %25ونطبق نفس النسبة كغرامات التحصيل ) 

 واملقاوالت و من مسريها املشكو منه السيد "ع" تسديدها، البالغة:

 ج مفصلة كاأليت :د  7 020.00 375 

 دج (( X 25% =  7 375 019.50دج 078.00 500 29)) 

اإلمجايل الواجب تسديده و الذي هو يف ذمة الشركة ذات املسؤولية احملدودة خالصة ملا سبق، فإن املبلغ 
 شركة األشغال و املقاوالت و مسريها املشكو منه السيد "ع" تساوي:

دج ) ستة و ثالثون مليون ومثانية مئة و مخسة وسبعون ألف و مثانية و تسعون دينار  098.00 875 36 
 جزائري (، جمزأة كاآليت:

 دج. 2 201 498.00.........................=  (T.A.Pلى النشاط املهين )علرسم ا 
 دج. 18 712 736.00........................=  (T.V.Aلرسم على القيمة املضافة )ا 
 دج. 8 585 844.00........................=  (I.B.Sلضريبة على أرابح الشركات )ا 
 دج.                0.00ال شيء.......................= رامات الوعاء ..................غ 
 دج. 020.00 375 7..............= ......%25...................رامات التحصيل.غ 
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  :  خبة قضائية حماسبية عن النزاع الضرييب02الثالث: دراسة حالة رقم املبحث 

دراسة خبة اثنية ختتلف حيثياهتا عن اخلبة السابقة، و ذلك لدعم و التوسع يف إىل ، نتطرق احلالة األوىلبعد دراسة  
اجلانب امليداين لدراستنا، بعد اخلوض يف جمرايت اخلبة أكثر و أكثر مت تقدمي لنا ملف خيص خبة لشخص ما لديه نزاع مع مديرية 

دراسة حالة عن خبة قضائية ) املكلف هو املدعي(، و بناء على تقرير  و سنتطرق  يف هذا املبحث إىل ،الضرائب لوالية بسكرة، 
 اخلبة احملاسبية املقدم من مصلحة املنازعات القضائية ابملديرية الوالئية للضرائب لوالية بسكرة، فإننا سنني مراحل اخلبة القضائية

 نهائي.احملاسبية يف هذه احلالة من حلظة تعيني اخلبري حىت إعداد التقرير ال

 املطلب األول: احلكم ابخلبة و تعيني اخلبري

إىل تسوية النزاع إداراي مع مديرية الضرائب قام هذا املكلف وهو مهندس معماري عدم وصول املكلف ابلضريبة بعد  
الدعوى، وقام القاضي بتعيني مت قبول ولقديف احملكمة اإلدارية،  املديرية الوالئية ملصلحة الضرائب بسكرةبرفع دعوى قضائية ضد 

  خبري قضائي حماسيب ملساعدة وإبداء رأيه يف هذه القضية حمل النزاع.

 : اخلبري قرار تعيني -1

ية املنعقدة الصادرة عن احملكمة اإلدارية لوالية بسكرة يف اجللسة العلن 00230/12 طبقا للحكم رقم الفهرس          
 . 2012/05/21بتاريخ :
 ما بني:

 من جهة                                        مدير الضرائب لوالية بسكرة، ممثله يف شخص مديرها. •
 من جهة أخرى                                    شارع القدس بسكرة 02-السيد )س( مهندس معماري •
 تفاصيل القضية:  •

القائم، تفاصيل حيثيات القضية املطروحة أمام حيتوي قرار التعيني الصادر من احملكمة اإلدارية للوالية املختصة ابلنزاع  
 ه إختصار لتفاصيل القضية.االقاضي، حيث يكون حمتو 

للخبري من طرف قاضي احملكمة اإلدارية على شكل عناصر كل منها على يتم حتديد املهام املسندة  املهام املسند للخبري: •
 .حدا

 لقرار التعيني:  اخلبري استالم  -2
ورقم  00230/12حتت رقم القضية  21/05/2012طبقا للحكم اإلداري الصادر عن احملكمة اإلدارية بسكرة بتاريخ  -

معمتد لدي احملاكم و حنن مكتب اخلبري القضائي يف احملاسبة و املالية املتضمن تعييننا كخبري قضائي  00459/12فهرس: 
 بسكرة.شارع القدس  -هندس معماري : السيد )س(مبني املدعي اجملالس القضائية بسكرة،

 مديرية الضرائب لوالية بسكرة ممثلة يف شخص مديرها. واملدعي عليه:
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 :املهام املسندة -3

 استدعاء الطرفني. -

،وحتديد الضرائب والرسوم  2007و 2006، 2005حتديد رقم األعمال )اإليرادات املهنية اإلمجالية( للمدعي للسنوات  -
 .ك بعد اإلطالع على واثئق الطرفنياألداء إلدارة الضرائب وذلاملستحقة 

 املطلب الثاين: اإلجراءات املتبعة طبقا للمهام املسندة

بعد استالم قرار تعيينا كخبري على القضية حمل النزاع أمام احملكمة اإلدارية، يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة للقيام ابملهام املسندة      
 إلينا من طرف القاضي، حيث أنه يقوم مكتب اخلبري القضائي إبتباع املهام املوكلة إليه.

 استدعاء الطرفني: -1

استالمنا نسخة من احلكم اإلداري الصادر عن احملكمة اإلدارية ببسكرة  اخلاص ابلقضية رقم مت  27/08/2012بتاريخ    
مهندس معماري ،   -مرفوقا ابلصيغة التنفيذية وذلك من طرف املدعي السيد/ )س( 21/05/2012بتاريخ:  00230/12

 (2و1امللحق)  شارع القدس بسكرة.

ابستدعاء الطرفني  حلضور جلسة عمل  27/08/2012وطبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قمنا، حنن اخلبري بتاريخ      
 على الساعة التاسعة صباحا. 12/09/2012خاصة ابخلبة، ومت حتديد اللقاء يوم االثنني املوافق لـ 

 حضور األطراف: -2

لتاسعة صباحا حضر الطرفان جللسة عمل مبقر املدعي السيد )س(بشارع وعلى الساعة ا 12/09/2012يف يوم    
، ولقد أفادان املدعي أبنه دفع كل ما عليه إلدارة الضرائب من ........القدس بسكرة، وحضر ممثل إدارة الضرائب السيد/ 

ملهين أما الرسم على القيمة املضافة وإمنا هناك أتخر يف دفع مبلغ  الرسم على النشاط ا ،ضرائب ورسوم، وليس مدين هلا أبي شيء
أما ممثل الضرائب  ( من  قانون الرسم على رقم األعمال،14فانه قام بتسديده عند قبض األتعاب من زابئنه، حسب أحكام املادة)

 فقد أفادان أبن الضريبة صحيحة حسب القوانني سارية املفعول.

 املطلب الثالث: الواثئق املقدمة

طريف النزاع إىل جلست االستماع اليت نعقدها حنن مكتب اخلبري القضائي يف احملاسبة و املالية، يف املكان و عند حضور       
الزمان اليت مت ذكرهم سابقا، نطلب من أطراف القضية ) املدعي ، املدعي عليه( اصطحاهبم ابلواثئق اليت تثبت أقواهلم وحالتهم 

 اجلبائية أمام املشرع اجلزائري.
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 قدم املدعي الواثئق التالية: املقدمة من طرف املدعي: الواثئق (أ
 .95/2009نسخة من الورد الفردي رقم  -1
 .4CNنسخة إشعار ابلتسوية منوذج  -2
 (.25/10/2009نسخة طلب ختفيض موجهة للسيد/ رئيس الطعن للدائرة ) -3
 .2008و  2006،2007، 2004،2005نسخة كشف مفصل لألتعاب للسنوات  -4
 .25/03/2012افتتاح دعوى جبائية بتاريخ نسخة عريضة  -5
 + وصل التسديد.2005الثالثي الثاين  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج -6
 + وصل التسديد. 2006الثالثي الثاين  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج -7
 + وصل التسديد.2006الثالثي الرابع  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج -8
 +وصل التسديد. 2008جوان  50الفصلي منوذج جنسخة من التصريح  -9
 + وصل التسديد. 2007الثالثي الرابع  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج  -10
 + وصل التسديد. 2008الثالثي الثاين  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج  -11
 + وصل التسديد.2008الثالثي الرابع  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج  -12
 .2009الثالثي األول  50لتصريح الفصلي منوذج جنسخة من ا -13
 )ر.ق.م( + وصل التسديد. 2009الثالثي الثالث  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج -14
 )ر.ن.م( + وصل التسديد. 2009الثالثي الثالث  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج -15
 ( + وصل التسديد.)ر.ق.م 2009الثالثي الرابع  50نسخة من التصريح الفصلي منوذج ج  -16
 . 2005لـ  13التصريح السنوي منوذج ج  -17
 .2006لـ  13التصريح السنوي منوذج ج   -18
 قدمت مديرية الضرائب الواثئق التالية: الواثئق املقدمة من طرف املدعي عليه ) مديرية الضرائب(:  (ب
 .08/07/2009بتاريخ  119/2009رقم  4CNإخطار ابلتسوية  -1
 (.12/07/2011تقرير حول الطعن املقدم أمام جلنة الطعن لدائرة بسكرة )   -2
 (.38/2009ورقة التحقيق لشكاية املدعي ) مكتب الشكاايت( )  -3
 (.06/2011ورقة التحقيق لشكاية املدعي أمام جلنة الطعن )  -4
 .2007لسنة  13التصريح السنوي منوذج ج -5
 .2008لسنة  13التصريح السنوي منوذج ج -6
 (.01/12/2009) التوقف عن النشاط  2009لسنة  13التصريح السنوي منوذج ج -7
 .2008الثالثي الثاين  50التصريح الفصلي منوذج ج -8
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 .2008الثالثي الرابع  50التصريح الفصلي منوذج ج -9
 .2009الثالثي الثاين  50التصريح الفصلي منوذج ج -10
 )ر.ق.م(. 2009الثالثي الثالث  50منوذج جالتصريح الفصلي  -11
 )ر.ن.م(. 2009الثالثي الثالث   50التصريح الفصلي منوذج ج -12
 .2009الثالثي الرابع   50التصريح الفصلي منوذج ج -13

 املستحقاتاملطلب الرابع: إعادة حتديد احلقوق والغرامات و حتديد 

 :حتديد احلقوق و الغرامات -1

يف احملاسبة واملالية معتمد من طرف اجملالس  ، جيب علينا كمكتب خبري قضائيبعملية حتديد املستحقاتل القيام قب      
إعادة حتديد احلقوق و الغرامات مستندا على الواثئق و اإلثبااتت املقدمة إلينا من طرف طريف  واحملاكم القضائية لوالية بسكرة،

 TVAو اخلاصة ابلرسم على القيمة املضافةTAPاصة ابلرسم على النشاط املهين الغرامات اخلحيث نقوم بتحديد احلقوق و النزاع، 
. 

 الوحدة: دج جدول حتديد احلقوق و الغرامات اخلاصة ابلرسم على النشاط املهين (01اجلدول:)

 

       السنوات

 التعيني

 اجملموع ة ابخلبةالغري معني ة اخلبةاملعني
 2009 2008 2007 2006 2005 سنوات( 5)

 815.00 537 3 الشيء 470.00 813 495.00 060 1 00.00 935 850.00 728 )اإليرادات املهنية اإلمجالية( 13رقم األعمال املصرح به يف ج 

 %2 %2 %2 %2 %2 %2 نشاط املهينمعدل الرسم على ال
 756.00 70 الشيء 269.00 16 210.00 21 700.00 18 577.00 14 (1احلقوق املستحقة )

 
 

احلقوق 
املسددة   

 عن  
 طريق 

(G50) 

  رقم الوصل اتريخ الوصل الفرتة
2 250.00 

12 327.00 

 
 
 

10 000.00 
8 700.00 

 
 

 
 
 
 
 

19 600.00 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 000.00 
4 269.00 

  
2 250.00 

12 327.00 
10 000.00 

8 700.00 
19 600.00 
12 000.00 

4 269.00 

 10500870 20/07/2005 2005الفصل الثاين 
 00608246 18/07/2006 2006الفصل الثاين 
 00700593 21/01/2007 2006الفصل الرابع 

 10700739 21/07/2007 2007جوان 
 10800109 20/01/2008 2007الفصل الرابع 
 10900099 20/01/2009 2008الفصل الرابع 
 00912518 14/10/2009 2009الفصل الثالث

 146.00 69 الشيء 14 577.00 18 700.00 19 600.00 16 269.00 (G50()02جمموع احلقوق املسددة يف )

 610.00 1 الشيء الشيء 610.00 1 الشيء الشيء (02)-(01احلقوق الواجبة الدفع )

 922.00 7 الشيء 494.00 1 563.00 045.00 3 314.00 4 الغرامات

 532.00 9 الشيء 494.00 1 173.00 2 045.00 3 314.00 4 جمموع احلقوق و الغرامات
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 الوحدة: دج جدول حتديد احلقوق و الغرامات اخلاصة ابلرسم على القيمة املضافة (02اجلدول:)

 

 

 املستحقات:حتديد  -2

 :املقدمة من الطرفني الحظنا مايليبعد قيامنا بعملية الفحص والتدقيق ملختلف الواثئق  

( إىل غاية توقفه عن النشاط  2005( يف اآلجال القانونية من سنة ) 13جإن املدعي يقوم إبيداع تصرحياته السنوية منوذج ) -
 (.2009يف سنة) 

من قانون  )217( إن املدعي يتأخر يف تسديد الرسم على النشاط املهين يف بعض األوقات، وهذا خمالف ألحكام املادة -
، وعليه فهو مطالب بتسديد تقدمي اخلدمةوليس حتصيل األتعاب الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة فاحلدث املنشئ للرسم هو 

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.  )402(غرامات التأخري املنصوص عليها يف املادة 

أما ابلنسبة للرسم على القيمة املضافة فإن املدعي يقوم بتسديده بعد مدة زمنية من تقدمي اخلدمة، حبجة أتخر زابئنه يف تسديد  -
من قانون الرسوم على رقم األعمال فإن احلدث املنشئ للرسم  )14(أتعابه، وابلرجوع إىل القوانني اجلبائية وال سيما أحكام املادة 

 ( هو القبض اجلزئي أو الكلي للثمن .اهلندسة املعماريةقدمي اخلدمات مثل نشاط املدعي )ابلنسبة لنشاط ت

      السنوات 

 التعيني

 اجملموع الغري معاينة ابخلبة املعاينة اخلبة
 2009 2008 2007 2006 2005 سنوات( 5)

  )اإليرادات املهنية اإلمجالية( 13رقم األعمال املصرح به يف ج 
 815.00 537 3 الشيء 470.00 813 495.00 060 1 00.00 935 850.00 728

 %17 %17 %17 %17 %17 %17 معدل الرسم على القيمة املضافة

 428.00 601 الشيء 290.00 138 284.00 180 950.00 158 904.00 123 (1احلقوق املستحقة )
 
 

احلقوق 
املسددة   

 عن  
 طريق 

(G50) 

  رقم الوصل اتريخ الوصل الفرتة
123 904.00 

 
 

 

 
 

158 950.00 
 
 

 

 
 
 
 

88 400.00 
91 884.00 

 
 
 
 
 
 

138 290.00 

  
123 904.00 
158 950.00 
88 400.00 
91 884.00 
138 290.00 

 10500870 20/07/2005 2005الفصل الثاين 
 

 10700793 21/07/2007 2007جوان 
 10800109 20/01/2008 2007الفصل الرابع 
 1090099 20/01/2009 2008الفصل الرابع 
 0912518 14/10/2009 2009الفصل الثالث

 428.00 601 الشيء 123 940.00 158 950.00 180 284.00 138 290.00 (G50()02جمموع احلقوق املسددة يف )

 الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء (02)-(01احلقوق الواجبة الدفع )

 الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الغرامات

 الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء جمموع احلقوق و الغرامات
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ونظرا لتأخر املدعي يف تسديد مستحقاته اجتاه إدارة الضرائب، واليت ترتب عنها تداخل يف السنوات فقد عاجلنا هذه القضية   
 يلي:كما 

( وهي أول سنة معنية ابخلبة إىل غاية 2005سنوات منذ سنة )( 05قمنا حبساب مجيع املستحقات الضريبية ملدة مخس ) -
(، وذلك من خالل املقارنة بني رقم األعمال )اإليرادات املهنية اإلمجالية( املصرح به يف 2009التوقف عن النشاط يف سنة )

 وقد توصلنا إىل مايلي:(، 50ج ورقم األعمال املصرح به يف اإلقرارات الفصلية منوذج ) (13ج التصرحيات السنوية منوذج )

  الـرسم على النشاط املهين: -2-1

، فقد وجدان أن هناك فرقا بني احلقوق  2007لكل السنوات ماعدا سنة  احلقوقابلنسبة هلذا الرسم فإن املدعي سدد كل  -
الضرائب كما هو موضح يف  وعليه فهو مدين هبذا املبلغ إلدارة دج،  1 610,00 املستحقة واحلقوق املسددة واحملددة بــ 

 2005(، وقد الحظنا أيضا أتخر املدعي يف بعض األوقات يف تسديد ما عليه إلدارة الضرائب للسنوات 01اجلدول رقم )
من قانون الضرائب املباشرة  ) 402(، وعليه فهو مطالب بتسديد غـرامات التأخري حسب أحكام املادة 2007و 2006،

 (.     1يف اجلدول رقم ) والرسوم املماثلة واملوضحة
 الرسم على القيمة املضافة:  -2-2
ومقارنتها ابملبالغ املسددة يف التصرحيات الفصلية منوذج  (13ج من خالل دراستنا ملختلف التصرحيات السنوية منوذج)  -
سدد ما عليه سنة توقفه عن النشاط الحظنا أن املدعي  2009( إىل غاية سنة 2005من أول سنة معنية ابخلبة ) (50ج)

وقد اعتمدان على تصرحيات املدعي بتبير التأخر يف التسديد حبجة  (،02إلدارة الضرائب كما هو موضح يف اجلدول رقم )
   أتخر الزابئن يف الدفع لسببني :

 الضرائب مل تقدم أي شئ  يدل أن املدعي حتصل على أتعابه من زابئنه فورا وقت تقدمي اخلدمة.أن إدارة  -

ختتلف عن املهن احلرة األخرى من انحية وقت حتصيل األتعاب، فالطبيب مثال يتحصل  املهندس املعماريفمهنة  :طبيعة املهنة -
أو التأخر ندس ميكن أن يتأخر الزابئن بدفع مستحقاهتم هأما امل العقد، على أتعابه بعد االنتهاء من فحص املريض، واملوثق عند حترير

وذلك بسبب طول فرتة الدراسة وطول فرتة متابعة املشروعات ألن بعض املشروعات يتطلب اجنازها  بدفع جزء من املستحقات
 .، و عليه ال توجد لديه أي مستحقات إلدارة الضرائب مبا خيص الرسم على القيمة املضافة سنوات

 :الضريبة على الدخل اإلمجايل -2-3
( . لكن 50على تصرحياته الفصلية منوذج )ج 2007و 2006اعتمدت إدارة الضرائب يف تعديل دخل املدعي لسنيت       

 التصرحيات تبني ما يلي:بعد الدراسة والفحص ملختلف هاته 
دج املصرح به يف  616.344,00اعتب رقم األعمال اخلاضع للرسم على النشاط املهين واحملدد بـ : 2006سنة  •

دج حسب  12.327,00( ،ومبلغ الرسم على النشاط املهين املسدد 50حسب التصريح الفصلي منوذج )ج 18/07/2006
 .2005، بينما يف الواقع ما هو إال تكملة لرقم األعمال سنة 2006بسنة ، أبنه رقم أعمال خاص 00608246الوصل رقم 
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 21/07/2007دج واملصرح يف  435.000,00اعتب رقم األعمال اخلاضع للنشاط املهين واحملدد بـ:  :2007سنة  •
دج حسب الوصل  8.700,00( ،ومبلغ الرسم على النشاط املهين املسدد 50حسب التصريح الفصلي منوذج )ج

 . 2006،  بينما يف الواقع ما هو إال تكملة لرقم أعمال سنة 2007أبنه رقم أعمال خاص بسنة  ،10700739مرق

 .2007و 2006لذلك نقرتح إلغاء هذه الضريبة لسنيت  ،التعديل وعليه فال توجد أي زايدة يف دخل املدعي تستوجب 

 الستنتاج:ا -3

 يلي: ما استنتجنابعد القيام بدراسة الواثئق احملاسبية املقدمة من أطراف النزاع ) اإلدارة الضريبية و املكلف ابلضريبة(،       

( على تصرحياته الفصلية منوذج  95/2009اعتمدت إدارة الضرائب يف تسوية وضعية املدعي حسب ) الوارد  -3-1
 تسديد ما عليه إلدارة الضرائب وقع اخللط يف تقدير رقم األعمال ( و نظرا لتداخل السنوات نتيجة أتخر املدعي يف50)ج

 .بني السنوات
 أو مراسلة خارجية تثبت أن املدعي: وجد لدى مصلحة الضرائب أي وثيقةيال  -3-2
أكثر من األسس املصرحة يف  2009و  2006، 2005حقق رقم أعمال ) إيرادات مهنية إمجالية( أو دخل للسنوات  -

 (.G50( و الفصلية )G13السنوية )تصرحياته 
 حتصل على أتعابه من الزابئن فور وقت تقدمي اخلدمة. -

فقد توصلنا بعد دراسة الواثئق املقدمة من سنة  95/2005للمستحقات الضريبية املطالب هبا ي الورد  ابلنسبةأما 
أما ابلنسبة  ،أن املدعي سدد ما عليه ابلنسبة للرسم على القيمة املضافة و الضريبة على الدخل اإلمجايل 2009إىل 2005

 (03امللحق))دج( و يتضمن: 532.00 9 للرسم على النشاط املهين فهو مطالب مببلغ إمجايل قدره  

 دج  1.610.00حلقوق: ا

 دج  7.922.00غرامات التأخري: 
________________ 

 دج  9.532.00اجملموع =  
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 أتعاب اخلبري :املطلب اخلامس

اخلبة و اخلوض يف جمرايهتا و معاجلة الواثئق املقدمة لنا من طرف األطراف املتنازعة يف قضية احلال بعد قيامنا بعملية       
اليت ختص جمالنا كخبري قضائي متخصص يف احملاسبة و املالية و معتمد لدى احملاكم و اجملالس القضائية، و التنقالت واملصاريف 

 اليت قمنا هبا أثناء قيامنا ابخلبة.

م إبعداد عريضة توضح األتعاب و املستحقات كخبري قضائي، حيث نقوم بتفصيلها و وضعها أمام احملكمة املعنية نقو      
لتسوية مستحقاتنا، و دفعها لتغطية النفقات و املصاريف اليت قمنا هبا، حيث يقوم قاضي احملكمة اإلدارية بتقرير املستحقات على 

 (.04امللحقن طرفنا، سند األتعاب و املصاريف يف )أساس سند األتعاب و املصاريف املقدمة م
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 خالصة الفصل:

بعد التعرف فمت خالل هذا الفصل التعرف على الواقع امليداين للخبة القضائية احملاسبية ودورها يف تسوية النزاع الضرييب،  
، مت دراسة حالتني خلبتني قضائيتني حماسبيتني قاما هبا خبريين خمتصني يف احملاسبة واملالية على مديرية الضرائب لوالية بسكرة

أما ، يث تعلقت احلالة األوىل برفع مديرية الضرائب لوالية بسكرة لدعوى قضائية على أحد املكلفنياحملكمة، حمعتمدين من 
يف وبعد قبول الدعوى حيث هو من رفع دعوى قضائية على مديرية الضرائب، الثانية تتعلق أبحد املكلفني وهو مهندس معياري 

يف هذه القضية وبعد  مااملهام املوكلة هل لكل قضية وأسند إليهماخلبري القضائي احملاسيب اتعيني قام القاضي باحملكمة اإلدارية، 
     دراسة اخلبة القضائية احملاسبية ومراحلها توصل اخلبري إىل أن:

للمدعي بعد التأكد من الواثئق املقدمة من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرة، ظهر أن : (وىلاخلبة األ: )01احلالة رقم  •
إبعادة حساب احلقوق اخلبري  امعليه السيد "ع" رقم أعمال غري مصرح به و مل خيضع ألي ضريبة مباشرة أو غري مباشرة، حيث ق

 و الغرامات و توصلنا إىل: 
 أن السيد "ع" مطالب بدفع  عدة ضرائب و غرامات كما يلي:     

 (T.A.P) =2 201 498.00 دج   +(T.V.A =)18 712 736.00 دج+ (I.B.S =)8 585 844.00 دج 
 دج.020.00 375 7 (= %25)غرامات التحصيل   +   0.00)غرامات الوعاء(= الشيء، +
 من هذا فإن الشركة ذات املسؤولية احملدودة لألشغال و املقاوالت املشكو من مسريها السيد "ع" مطالب بدفع مبلغ قدره:و 

 دج.098.00 75  36
 2009إىل  2005إىل أن املدعي السيد "س" مهندس املعماري، من سنة اخلبري  توصل: )اخلبة الثانية(: 02احلالة رقم  •

، لكن ابلنسبة للرسم على IRGو سدد الضريبة على الدخل اإلمجايل  TVAعليه من رسوم على القيمة املضافة  سدد ما
دج   932.00 7دج للرسم على النشاط املهين، و مبلغ  610.00 1فهو مطالب بتسديد مبلغ   TAPالنشاط املهين 

 دج 532.00 9هذا يعين أن املدعي مطالب بتسديد مبلغ إمجايل قدره:  كغرامات التأخري، 
، تبني لنا للخبة القضائية احملاسبية ورها يف تسوية النزاع الضرييبمن خالل الدراسة امليدانية للخبة القضائية احملاسبية ود 

الواجبة يساعد القاضي يف حتديد احلقوق والغرامات القضائي احملاسيب رأي اخلبري أن دور كبري يف تسوية النزاعات الضريبية، حيث 
    .كانت مديرية الضرائب أو املكلفالتسديد طبقا للقانون والنصوص املعمول هبا، دون االحنياز ألي طرف سواء  
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انطالقا من دراستنا لدور اخلربة القضائية احملاسبية يف تسوية ادلنازعات اجلبائية فقد حاولنا يف حبثنا االعتماد على ادلراجع      
القانونية ادلتوفرة، و بعض ادلراجع ادلتخصصة، وذلك أن أي موضوع حىت ولوا لو طابع تقٍت أو فٍت دبا يف ذلك اخلربة القضائية 

يمية، اليت تضبط و حتدد اخلطوات شك أهنا تعتمد على مرجعية قانونية متمثلة يف النصوص التشريعية و التنظال  احملاسبية،
 ادلسؤوليات ادلًتتبة و القيمة القانونية ذلا.و 

مي مت فيو دراسة اإلطار ادلفاىيو من ىذا ادلنطلق مت تقسيم ىذا ادلوضوع زلل الدراسة إىل قسمُت أو فصلُت ، فصل نظري       
دراسة ميدانية دبديرية الضرائب لص صخو فصل ثاين أو اجلانب التطبيقي الذي   ،و ادلنازعات اجلبائيةاحملاسبية  لخربة القضائيةل

ية اليت مت فيها معاجلة اخلربة الة الثانحلالتُت سلتلفتُت، حيث أن احلالة األوىل ختص اخلربة القضائية يف الدعوى اجلبائية، و احل
 .الدعوى الضريبية اليت يرفعها ادلكلف القضائية يف

فقد حاولنا توضيح ىذا النوع من اخلربة مبينا  تعترب اخلربة القضائية احملاسبية شكل من أشكال اخلربة القضائية العامة،و      
يف حالة الدعوى  اليت تتم على مستويُتو ، إىل ادلنازعات اجلبائيةمث التطرق و ، أمهيتها و اإلجراءات اخلاصة هبا خصوصياهتا و

 َت، نزاع ضرييب على مستوى اإلدارة و و النزاع أمام اجلهات القضائية، حيث يستوجب يف غالب األمر اللجوء إىل اخلبالضريبية
 احملاسبية الرتباط النزاع اجلبائي باجملال ادلايل احملاسيب.

النزاع أو من أحد أطراف النزاع ) اإلدارة الضريبية أو مثل ىذه ادلنازعات من قاضي  و يتم اللجوء إىل اخلبَت احملاسيب يف     
ادلكلف بالضريبة(، حيث أنو ال يهم من طلب اخلربة يف مثل ىذه ادلنازعات ألنو يف مجيع احلاالت ىذا ال يغَت من اخلربة 

النسبة للقاضي فتقرير تأثر اخلربة على أطراف النزاع أو القاضي باختالف الشخص، مثال بال  حياديتها دلساعدة القضاء، لكيو 
خر اخلبَت يساعد القاضي على إصدار حكمو يف القضية، أما بالنسبة لطريف ح الصورة للنزاع ادلطروح، دبعٌت آاخلربة ىو وسيلة توضي

يف حقوقهم يطلب طريف النزاع اخلربة القضائية لضمان عدم ادلساس و ٌت مبسط، و وسيلة للحفاظ على حق كل طرف دبعهفالنزاع 
 القوانُت اليت وضعها ادلشرع حلماية كل طرف.اإلجراءات و درايتهم بعدم ل

اإلدارة الضريبية ال ينطلق من اجلهات القضائية، فيجب على ادلكلف إتباع اإلجراءات التنظيمية  ضدالدخول يف نزاع  إن      
اليت وضعها ادلشرع اجلزائري، حيث تبدأ ادلنازعات اجلبائية بتقدمي ادلكلف طلب تظلم إداري مسبق )الشكاية( للمنازعات اجلبائية 

إىل اإلدارة الضريبية ادلختص إقليميا دبكان نشاط ادلكلف، و تبقى إدارية للوصول إىل جلان الطعن اإلدارية، يف حُت مل ترضي 
زاع إىل اجلهات القضائية و ذلك برفع أحد األطراف النزاع إىل اجلهات ادلختصة قضائية القرارات اإلدارية أحد األطراف ، حيول الن

ل ، من احًتام اآلجاالدعوى الضريبيةخبصوص رفع الدعوى القضائية يف ادلختص إقليميا، وذلك وفق اإلجراءات اليت وضع ادلشرع 
 تعترب جزء من الدعوى اجلبائية، حبيث تقتصر حيثياهتا على يتائية الع الدعوى، أما بالنسبة للدعوى اجلز إىل احًتام إجراءات رف

الغش الضرييب ادلستعمل من ادلكلف بالضريبة الذي يسع إىل ادلساس يف أموال اخلزينة العامة، و هبذا ترفع اإلدارة الضريبية قضية إىل 
 عوات.اجلهات القضائية مباشرة دون اللجوء إىل مرحلة ادلنازعة اإلدارية يف مثل ىذه الد
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دراسة حالتُت ميدانية لدى مديرية الضرائب و لدى مصلحة ادلنازعات اجلبائية أما الشق الثاين دلوضوع دراستنا ىو       
حبيث مت تقدمي اخلربة القضائية يف الدعوى اجلبائية اليت ىي دعوى ترفعها مديرية الضرائب ضد ادلكلف يف حالة وجود   ،حتديدا

باخلبَت القضائي احملاسيب يف ىذه ادلنازعة لإلطالع على ملف ادلكلف بالضريبة والقول االستعانة، يتم  هترب ضرييب من ادلكلف، و
فيما إذا كان قانونيا أم ال، مع حتديد ادلعامالت اليت قام هبا و وجهة نظر ادلشرع ذلذه ادلعامالت، مع حتديد مبلغ الضريبة ادلستحق 

و مت أيضا دراسة حالة الدعوى الضريبية اليت  و تطبيق إجراءات اخلربة عليها،بتمعن  على ادلكلف، حبيث مت دراسة ىذه احلالة
، اليت يرى أهنا تعسفت يف حقو، حيث تقوم رةيرفعها ادلكلف يف أغلب األحيان بعد جلوءه إىل ادلنازعات على مستوى اإلدا

تعيُت اخلبَت احملاسيب بالقرار الذي حيتوي على تعيينو كخبَت يف النزاع ادلطروح ، فيبدأ احملكمة اإلدارية ادلكلفة إقليميا هبذا النزاع ب
و يف اجللسة و االستماع إليهم وإبالغهم بإشعار إجراء اخلربة القضائية استدعاء أطراف النزاع اخلبَت يف إجراءات اخلربة انطالق من 

مراجعتها و التأكد منها، و إذا تطلب  ناطلب بعض الوثائق اليت جيب علين توضح صورة النزاع لنا، حبيثطرح بعض األسئلة اليت 
مع مراعاة ادلهام ادلسندة إليو اليت جيب التقييد  إىل عُت ادلكان إلكمال ادلراجعة احملاسبية للمكلف و اإلدارة الضريبية التنقلاألمر 

حبيث مل يتفق الطرفان على وقت تسديد الرسم على النشاط حبيث يف ىذه احلالة كان النزاع ىو التحصيل اجلبائي للضريبة، ، هبا
ة القضائية احملاسبية يف ىذا النزاع مع حتديد احلقوق و لبعض السنوات، مت تقدمي رأي اخلرب ادلهٍت و خلط اإلدارة يف رقم األعمال 

 .الغرامات و ادلستحقات

  فرضيات الدراسة:اختبار نتائج 
تعترب ىذه  السبب الوحيد يف قيام ادلنازعات""يعترب عدم إنصاف اإلدارة الضريبية للمكلف   :الفرضية األوىل وتنص على -

، فتوجد أسباب أخرى فقطعدم إنصاف اإلدارة للمكلف على سبب ألن أسباب قيام ادلنازعات ال تقتصر  محققة،غير الفرضية 
تنص على احلالة اجلبائية ادلعٍت هبا، أو كثرة القوانُت ليت ىي من األسباب الرئيسية للنزاع كعدم دراية ادلكلف بالتشريعات ا

، و ديكن أن يكون الوعي الضرييب خرء التنظيمية سبب آالتشريعات الصادرة و ادلصححة لبعض التشريعات لتدارك بعض األخطاو 
 .اجلبائية يف ادلنازعةرئيسيا مكلف بالضريبة سبب لل

الفرضية سة مهنة احملاسبة على األطراف ادلتنازعة يف حالة تعيينو كخبَت": "ديكن للخبَت شلار  الفرضية الثانية وتنص على: -
احملاسبة  جيدر باخلبَت التقيد بادلهام ادلسندة إليو من القاضي ادلطروح عليو النزاع، ففي حالة مت الطلب منو  تطبيق مهنة، محققة

 ملزم بإجراء اخلربة على ادلهام ادلسندة و فقط.على أحد األطراف حينها يقوم بذلك، لكن يف حالة مل يطلب ذلك فهو 
 :"يعتمد القاضي على رأي اخلبَت القضائي احملاسيب فقط عند البث يف قضايا ادلنازعات اجلبائية" : وتنص على: الفرضية الرابعة -

و اخلبَت القضائي احملاسيب ال يعترب رأي اخلبَت إلزاميا بالنسبة لقاضي النزاع، اخلبَت القضائي بصفة عامة ، الفرضية غير محققة
ديكن  ياوضيحاستشاريا وتخاصة ال يكيف القضايا بل ىذا من اختصاص القاضي اإلداري، حبيث يعترب رأي اخلبَت بصفة 

 استخدامو لفهم رلريات القضية فقط.
حيث أثبتت  ،الفرضية محققة"تساعد اخلربة القضائية احملاسبية يف تسوية ادلنازعات اجلبائية": واليت تنص على:  رابعةالفرضية ال -

القضاء اإلداري يف تسوية ادلنازعات، حبيث  ية احملاسبية ىي إجراء يستخدمودراستنا ذلذا ادلوضوع ىذه الفرضية بأن اخلربة القضائ
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بَتة يف تسوية النزاع اجلبائي لدوره يف توضيح صورة ادلنازعات و التحقق من ادللفات تعترب اخلربة القضائية احملاسبية إجراء ذو أمهية ك
و التدقيق يف احلسابات اخلاصة بالقضية ما إذا كانت قانونية أو صحيحة، حيث أن ىذا اإلجراء يساعد القضاء على حفظ 

 ائي.احلقوق و حتقيق العدل، و ىذا ما جيب الوصول إليو يف تسوية ادلنازعات اجلب
  الدراسةنتائج: 

اخلربة القضائية احملاسبية وسيلة من وسائل حتقيق العدل ذلا طابع فٍت و تقٍت تساعد يف الفصل يف القضايا و إرجاع احلقوق تعترب  -
 إىل أصحاهبا باالعتماد على رأي اخلبَت احملاسب القضائي الوارد يف تقرير ىذا األخَت.

تشكل مهمة اخلربة القضائية احملاسبية جزءا ىاما يف منح القدرة على إدارة نظام ضرييب عادل و منصف، و اسًتاتيجيات  -
ادلراجعة اجليدة و العمليات ادلستخدمة لتوعية ادلكلف بالضريبة على االلتزام اجلبائي تكشف عن حاالت الغش و التهرب الضرييب، 

 زينة العامة بشكل سليم.مم يضمن فرض و حتصيل أموال اخل

كشف عن الوضعيات اجلبائية االحتيالية وحفظ ادللفات من الضياع و اإلعالم التساعد ادلعاجلة ادلعلوماتية بشكل كبَت يف  -
 التلقائي عم التأخَتات يف التحصيل الضرييب.

عموما، كما خيضع يف نفس الوقت للشروط  خيضع اخلبَت القضائي احملاسب للشروط و االلتزامات اليت خيضع ذلا اخلبَت القضائي -
 و القواعد ادلفروضة دبقتضى النصوص ادلنظمة دلهنة زلافظ احلسابات ز احملاسب ادلعتمد و اخلبَت احملاسيب.

 االقتراحات و التوصيات:

البحوث، إعطاء اخلربة القضائية احملاسبية ادلكانة اليت تستحقها يف الدراسات و البحوث اجلامعية و األكادديية إلثراء تلك  -
 عنية باخلربة القضائية.والتقرب من ادليدان التطبيقي دبا يف ذلك إجراء تربصات على مستوى اجلهات ادل

 و طلبة التخصص يف اجملال لدراسة عينات سلتلفة من خالل إجراءات اخلربة تنظيم أيام دراسية فيما بُت اخلرباء احملاسبُت -
 القضائية احملاسبية للوصول إىل نتائج أفضل يف خدمة العدالة و أصحاب ادلهنة.

و مؤسسات احملاسبة، وذلك منح طلبة احملاسبة والتدقيق فًتات تربصية و خرجات ميدانية لدى مكاتب زلافظي احلسابات  -
 األكادديية. من الدراسةرجيُت بالواقع ادليداين بعد االنتهاء اخل اصطدام تفاديا

الضريبة لدى ادلكلفُت بالضريبة باطالعو على كل التغَتات اجلديدة اليت تطرأ على األنظمة و القوانُت اليت زلاولة نشر الوعي  -
ية اليت ديكن أن تتعرض ذلا اإلدارة اجلبائية أو تضبط فرض الضريبة أو حتصيلها، وذلك للحد من وجود خالفات و نزاعات جبائ

 ادلكلف بالضريبة على حد سو.

ضبط نظام تأسيس الضريبة والتصرحيات اجلبائية على شكل فعال لتسهيل التحكم يف ملفات ادلكلفُت دون اللجوء إىل مرحلة  -
 القضاء.
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 أفاق البحث:* 

منطلق لبحوث أخرى يف الدراسات ادلقبلة الن موضوع اخلربة و يف األخَت نأمل من خالل ىذه الدراسة أن تكون  
القضائية احملاسبية على ادلنازعات اجلبائية موضوع شائك و مهم، لذا من الواجب االىتمام بو حق االىتمام و زلاولة التوسع فيو، 

ال يزال نطاق البحث واسع، و اخلربة  على ادلنازعات اجلبائية ال يقف عنده األمر، بل أن معرفة أثر اخلربة القضائية احملاسبية
ر من تعقد العمليات لقضية كبَتة و معقدة يزيد ىذا األمالقضائية احملاسبية تتنوع حبسب تنوع القضية زلل الدراسة، فكلما كانت ا

احملاسبية يف احلد من ال بد من التطرق إليو يف البحوث العلمية ادلستقبلية، كمسامهة اخلربة القضائية يق فيها، قاحملاسبية و التد
 الفساد ادلايل، تأثَت اخلربة القضائية احملاسبية على االلتزامات الضريبية.
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 قائمة املراجع: 

 .60، العدد  الجريدة الرسميةم((. 1995ه )1416جمادي األولى عام20)

مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة (. أليات تسوية المنازعات الجبائية. 2020/2019ابراهيم زاي، و عبد القادر بغدادي. )

 . غرداية: كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة غرداية. ماستر اكادمي في مسار الحقوق

 الجزائر: دار النشر: دار الفكر العربي. التشريع الجزائري.مبادئ اإلجراءات الجزائية في (. 1999احمد شوقي الشلقاني. )

 الجزائر: المطبوعات الجامعية. المنازعات االدارية.(. 1992احمد محيو. )

مشرع أولي لمذكرة مكماة من متطلبات نيل (. النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر. 2014/2013العمري زينب. )

 . بسكرة: كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر. لحقوقشهادة الماستر في ا

 .07/08،  الجريدة الرسمية(. 1997. )02/97المرسوم التنفيذي 

 .3،4،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية(. 1995. )310/95المرسوم التنفيذي 

 .07،  مجلة مجلس الدولة عدد خاص(. 2003المنازعات الضريبية. )

 )مطبعة جامعة القاهرة(. مصر. لمنازعات الضريبية في ربط و تحصيل الضرائب.ا

 الجزائر: دار الهدى. المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري.(. 2005امزيان عزيز. )

مذكرة ماجيستير في العلوم القانونية و (. اإلطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ضل التشريع الجزائري. 2014بدايرية يحي. )

 . الجزائر: جامعة باتنة. اإلدارية

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. الطعن باالستئناف ضد االحكام االداريةفي الجزائر.(. 1995بشير محمد. )

 الجزائر: دار هومة للنشر و التوزيع. اإلثبات في المنازعات اإلدارية.(. 2002ن شيخ أث ملويا حسين. )ب

ابحاث المؤتمر الدولي حول تقييم اثر برامج (. أثر الفساد الضريبي على تعبئة االيرادات العامة في الجزائر. 2001بوعالم والهي. )

 .65،  غيل و االستثماراالستثمارات العامة و انعكاساتها على التش

،  مجلة ابحاث ميسان(. أهمية المحاسبة القضائية في كشف الخالفات المالية و تحديدالمسؤولية عنها. 2017جاسم،فائز عبد الحسن. )

351. 

ر في مذكرة لنيل شهادة الماجيستي(. النزاع الضريبي أثناء المرحلة اإلدارية في القانون الجزائري. 2013/2012حايد فاطمة. )

 . جيجل: كلية الحقوق و العلوم السياسية. القانون العام

 قبة_الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع. المنازعات الضريبية ، شرح قانون االجراءات الجبائية.(. 2007حسين طاهري. )

عنابة: دار العلوم للنشر و  .االجراءات االدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المتاشرةفي الجزائر(. 2008حسين فريجة. )

 التوزيع.

.  مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر في قسم الحقوق شعبة قانون أعمال(. تسوية المنازعات الجبائية. 2014/2015حفيظة بلوطي. )

 كلية الحقوق و العلوم السياسية.

 الجامعية.الجزائر: ديوان المطبوعات  قانون اإلجراءات المدنية.(. 1996خلوفي رشيد. )

مجلة جامعة (. تقييم مدى ادراج المحاسبة القضائية ضمن منهاج التعليم المحاسبي في الجامعات الفلسطينية. 2016دعاس، غسان. )

 .02، العدد04، المجلد فلسطين التقنية لالبحاث
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.  ماستر ، تخصص ماليةمطبوعة مقدمة لطلبة سنة اولى (. محاضرات في مقياس المنازعات الجبائية. 2016دوداح رضوان. )

 الجزائر: جامعة الجزائر.

. مسيلة:  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر األكاديمي(. طرق تسوية المنازعات الضريبية في الجزائر. 2016/2017زيوش شهرة. )

 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف.

 مذكرة لنيا شهادة الماستر في القانونات الضريبية في ظل التشريع الجزائري. (. األجراءات القضائية للمنازع2016ساري كهينة. )

 . البويرة: كلية الحقوق و العلوم السياسية.

. وهران: كلية الحقوق و العلوم 11(. أجراءات التحقيق في المواد المدنية طبقا للتشريع الجزائري. 2018سالم، عبد الرحمان. )

 السياسية.

. واد سوف: 10، مذكرة ماستر (. المحاسبة القضائية كألية للحد من الغشو التحايل المالي. 2018ح،عبد الغاني. )شاهد ، شارف، فات

 جامعة الشهيد حمة لخضر_الوادي.

. بجاية: كلية الحقوق و  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون(. دور الخبرة القضائية في اإلثبات. 2020شردوح فارس. )

 السياية. العلوم

(. مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية الكتشاف حاالت االحتيال المالي في الوحدة 2015شعبان، أنعام عثمان. )

 . )كلية التجارة الجامعة االسالمية، غزة، المحرر( غزة: الجامعة اإلسالمية.28،  رسالة ماجيستيراالقتصادية. 

مجلة المحاسبة والتدقيق (. المحاسبة القضائية و الحد من الفساد الماليو اإلداري. 2016عارم سعد محمد،أل حسن، علي فايع محمد. )

 .47الصفحة :  03، العدد  و الحوكمة

 عمان: دار الثقافة للنشر و التوزيع. احكام اإلثبات المدني. شرح(. 2011عباس العبودي. )

 القاهرة: دار النهضة العربية. الخبرة في المسائل الجنائية.(. 1964عثمان، امال عبد الرحيم. )

 القاهرة: دار النهضة العربية. الخبرة في المسائل المدنية و التجارية.(. 1993علي الحديدي. )

 الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع. الوجيز في االجراءات المدنية.(. 2002عمار بلغيث. )

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. النظرية العامة في المنازعات االدارية فيالنظام القضائي الجائري.(. 1998عوابدي عمار. )

. البويرة: كلية 109،  مطبوعة مقدمة لسنة أولى ماستر محاسبةية. (. محاضرات في مقياس المنازعات الجبائ2015قاشي يوسف. )

 العلوم اإلقتصادية_ جامعة بويرة.

 (. الجزائر: وزارة المالية المديرية العمة للضرائب.2017قانون اإلجراءات الجبائية. )

ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير م(. المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري. 2008/2007قصاص سليم. )

 . قسنطية: كلية الحقوق و العلوم السياسية. في القانون الخاص

 الجزائر: دار هومة. الدعوى الضريبية و إثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة.(. 2010كوسة فوضيل. )

الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر و  ون الجزائري.الخبرة القضائية في المواد المدنية واإلدارية في القان(. 2014محمد حزيط. )

 التوزيع.

 لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية. قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية.(. 2007محمد حسن قاسم. )

 مصر: دار المعارف. أنواع التحكيم و تمييزه عن الخبرة والصلح و الوكالة.(. 2003محمود السيد عمر. )

 الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع. الخبرة القضائية.(. 2002وفيق اسكندر. )محمود ت
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 القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة. الخبة في المواد المدنية والتجارية.(. 1990محمود جمال الدين زكي. )

. )كلية 51،  رسالة ماجيستيرلمالي. (. دور المحاسبة القضائية في الكشف و الحدمن الفساد ا2017منوخ، أسامة زيد محمد. )

 الدراسات العليا ، جامعة التيلين، المحرر( الخرطوم: التيلين, كلية الدراسات العليا ، جامعة.

 مصر: دار النهضة العربية . علم المالية العامة والتشريع المالي الضريبي.(. 2005مهدي محفوظ. )

 الجزائر: دار هومة. برة القضائية في مادة المنازعات اإلدارية.الخ(. 2007نصر الدين هنوني، و نعيمة تراعي. )

. مصر: اكادمية 12، ص رسالة ماجيستير(. دور الهندسة الضريبية في إعادة هيكلة النضام الضريبي. 1997نعيم فهيم حنا. )

 السادات للعوم اإلدارية.

 

 



 
 املالحق



 01امللحق رقم : 



 02امللحق رقم : 

  



 03امللحق رقم : 



 04امللحق رقم : 

 



 



 
 




