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 أ

في النشاط  تطور مفهوم الضريبة بإعتبارها مصدر هام للدولة نتيجة لتطور دور الدولة         

عتماد ل اإلاإلقتصادي بعد أن تخلت عن األفكار الحيادية في سياستها اإلقتصادية،و ذلك من خال

ور م يعد دلة،فلالمالئمة إلدارة السياسة اإلقتصادية العامة،بهدف تحقيق التنمية شام على اآلليات

دي قتصافقط بل أصبح أداة من أدوات الضبط اإل ليةاالضريبة يقتصر على تحقيق المردودية الم

كن أن ذي يمالتي تتدخل الدولة بواسطتها لتحقيق األهداف المرغوب فيها،وذلك عن طريق األثر ال

.،و ر ...في مكونات المتغيرات اإلقتصادية الكلية كالدخل الوطني،اإلدخار و اإلسثتما تحدثه

لخاص االجزئية من خالل تأثيرها على األفراد و المؤسسات و خاصة تلك التي تنتمي للقطاع 

 بحيث تعتبر مموال للخزينة الدولة من خالل خضوعها للضريبة.

عددت ت و تبإعتبارها من أهم موارد الدولة،حيث تطورتلعب الضريبة دورا هاما في علم المالية،

ة إلى لجبايأنواعها و أشكالها عبر العصور،كما تحولت وظيفتها من الجانب التمويلي المرتبط با

ة ،و كأدان جهةوظيفة إقتصادية و سياسية لدفع وتيرة التنمية المحلية وخدمة المصلح اإلجتماعية م

ة في لتنمياموضوع التنمية المحلية مكانا مهما بين مواضيع  يحتللمحاربة التخلف من جهة أخرى.

ة و لدوليالفكر اإلقتصادي و الدراسات اإلجتماعية و السياسات الحكومية و برامج المنظمات ا

اتية و م الذاإلقليمية و الحركات اإلجتماعية،و سد إحتياجات األساسية للسكان المحليين بجهوده

ة و مختلف،و تعتبر أفضل مدخل لتحقيق التوازن بين األقاليم البمساندة من الهيئات الحكومية

 ككلداخلها،و توفير المناخ المالئمة للتنمية القومية على مستوى الدولة 

 اراتهافعال تعتمد عليها السلطات العمومية في تنفيذ إختيالضرائب المباشرة تعتبر وسيلة 

ين نموي بتحقيق التوازن التذ تستهدف في اإلقتصادية،إذ تمنح إعفاءات جبائية و التخفيضات،إ

تفعيل  ثر فيمختلف المناطق،و في مقدمتها تنفيذ المشاريع البني األساسية إلى جانب دورها المؤ

طريق  عي عناإلسثتمارات المحلية و خلق فرص العمل،كما أنه يمكنه التأثير على القطاع اإلجتما

ة أي وضع سلم ضريبي متناسب مع فرض ضرائب  مختلفة على األشخاص و بنسب متفاوت

 ن الدخلمفإن الفئات ذات الدخل المنخفض تدفع ضريبة أقل مما يزيد ،وبهذا األشخاصالمداخيل 

دي من ية تؤالمتاح لهذه الفئات،في هذا الصدد و نظرا ألهميتها الجبائية بإجراء إقتطاعات نقد

تحقق  ام،لكيذلك من أجل الصالح العاألشخاص الطبيعيين و المعنويين لتغطية النفقات العامة  و 

عتبر لذي يأهدافها في تدعيم اإلقتصاد المحلي من حيث أنواعها و أهدافها،إلى جانب اإلدخار ا

 .الدعامة األساسية لمشاريع التنمية المحلية  

 و سنقوم بطرح اإلشكالية التالية:

 ة المحلي؟ما هو دور الضرائب المباشرة في تحقيق التنمي                   

 

 

 من خالل طرح اإلشكالية يمكن األسئلة الفرعية التالية:

 ما مقصود بالضرائب المباشرة؟-

 ما مفهوم التنمية المحلية ودور الجماعات المحلية؟-

 ما الدور الذي تلعبه الضرائب المباشرة في تحقيق التنمية المحلية؟ -
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 :الفرضيات 

الضرائب المباشرة هي الضرائب التي تقطع مباشررة مرن الردخل أو رأا مرال مكلرف و تفررض _1

 على األشخاص الطبيعيين و المعنويين. 

قوة اإلقتصاد لمنطقة ما محليا و تلعب دورا بارزا فري حيراة المجتمرع و التنمية المحلية تعبر عن _2

 تسيير شؤؤنه.

 ق التنمية المحلية.الضرائب المباشرة لها دور فعال في تحقي_3

 :أهمية الدراسة

عتبارها عن الضرائب في بالدنا إضافة إلى ايكتسب هذا البحث أهمية كبيرة في إعطاء فكرة شاملة 

من أهم مصرادر التمويرل و أهرم المروارد الجماعرات المحليرة، و كرذا أهميرة الضررائب المباشررة فري 

 محلية.تمويل و تنمية الجماعات المحلية و تحقيق التنمية ال

 :أهداف الدراسة

  ؛تغيير نظرة السلبية عن الضرائب و خاصة الضرائب المباشرة و التأكيد على أهميتها تنموية_ 1

 ؛_ معرفة إيجابيات و سلبيات الضرائب المباشرة2

دور الذي تلعبه الضرائب المباشرة في تحقيق التنمية المحلية على جميع المجراالت اإلقتصرادية _ 3

 و اإلجتماعية. 

 :المنهج المتبع

 اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على:

 المنهج الوصفي مرن خرالل تقرديم تعراريف و خصرائ  حرول الضررائب المباشررة، و أهميتهرا فري

 ؛تحقيق التنمية المحلية

المنهج التحليلي من خالل الفصل التطبيقي ضمن دراسة حالة قباضة الضرائب.  

 : حدود الدراسة

 (.2018_2017حددت فترة الدراسة مابين )

 :صعوبات الدراسة

 عترضتنا في إنجاز هذا البحث من بين أهم الصعوبات التي ا

 ؛_ نق  المراجع

 ._ ضيق الوقت المخص  إلنجاز مذكرة

 :الدراسات السابقة

 دراسة خينفري خيضر: 

، 2011سنة  تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و أفاق، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،

اتيجية إلسترحيث تدور اإلشكالية هذا البحث حول فعالية نظام تمويل التنمية المحلية، وما هي ا

 المثلى التي يجب إتباعها من أجل تجديد هذا النظام؟

 راتيجيةي إستلباحث إلى حتمية تجديد جهاز تمويل التنمية المحلية و هذا من خالل تبنحيث توصل ا

ل كافة لة تشمالقطيعة مع الممارسات و األساليب القديمة و تبني إستراتيجية إصالح شامتتمثل في 

 عناصر جهاز تمويل التنمية المحلية الداخلية و الخارجية.
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اسة ذه الدرر  هعتبل المحلي و التنمية المحلية"حيث ان"التمويالباحث عبد المطلب عبد الحميد بعنوا

ن طريق لمحلي عامويل أن التنمية المحلية تعتبر دعامة الرئيسية للتنمية الكلية و بالتالي فإن دعم الت

ية و اإلقتصاد توفير الموارد الذاتية مما يساعد الحكومات المركزية على تحسين األوضاع 

 القومي. على مستوى اإلجتماعية

 :تقسيمات الدراسة 

ع لمواقاعتمدت دراستنا على أدوات عديدة منها: الكتب، المذكرات، المجالت، المقاالت، و ا

 اإللكترونية.

قيق لى تحكل ذلك لإلجابة على اإلشكالية المطروحة و اختيار الفرضيات الموضوعة، و للوصول إ

كان وصول، فأهداف البحث و لكي نحقق مبدأ وحدة و تسلسل األفكار ارتأينا إلى تناوله في ثالث 

 ذلك كما يلي: 

فهوم لى ما فيه إ: جاء تحت عنوان" اإلطار المفاهيمي للضرائب المباشرة"، فتطرقنالفصل األول

اها و مزاي الضريبة أوال و  ثم ذكرنا مفهوم الضرائب المباشرة و خصائصها و أنواعها و عيوب و

 كيفية تحصيلها. 

نا فيه تطرق "، والضرائب المباشرة و دورها في تحقيق التنمية المحليةتحت عنوان" :الفصل الثاني

 محلية وعات الو أهدافها، وكذلك تعريف الجمامفهوم التنمية المحلية و التمويل المحلي و مصادره 

ق ي تحقيأهمية الضرائب المباشرة فالضرائب المباشرة المحصلة لها كليا و جزئيا، باإلضافة 

 التنمية المحلية.

و  ختصاصهايمثل دراسة ميدانية للقباضة الضرائب يهدف إلى تعريف به، و مجال  : الفصل الثالث

يبي، مقارنة الضرائب المباشرة المحصلة مدى مساهمته في التحصيل الضر

 .(2018_2017مابين)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تمهيد

ففي فترة الفراعنة ظهرت كل من الضرائب , ظهرت الضرائب مع وجود التجمعات البشرية      

  ,المباشرة حيث فرضت الضرائب المباشرة على الدخل الثروة العقارية و الثروة المنقولة المباشرة غير

بواسطة زعيم القبيلة او الحاكم وفقا لما يراه ضروريا للمحافظة على كيان  قديماو كانت تفرض 

 .الجماعة البشرية.   

 

 

 الفصل األول

 اإلطار المفاهيمي للضرائب المباشرة



اإلطار المفاهيمي                                                                 ولألالفصل ا

 للضرائب المباشرة
    

 
2 

تفاعه و من انث ادائه لها اتعد الضرائب في  عالمنا من االهم القضايا بحياة اإلنسان سواء من حي  

 كافة بمواردها في اطار الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة و نظرا ألهمية الضرائب ففي

 . المجتمعات المتقدمة و النامية

عض بذلك  وفي العصر الحديث اعتماد الدولة على الضريبة يكاد يكون اعتماد كليا و ال يستثني من

هي وثروة ة من اهم انواع الضرائب ألنها تنصرف الى تحديد عناصر الدول وتعد الضرائب المباشرال

شرة ا مباتحث يد المكلف بالضريبة سواء كانت هذه الثروة دخال او راس مال ثم فرض الضريبة عليه

ن متمكن ,إن االهمية الضرائب تدفعنا إلى محاولة معالجة مختلف جوانب الضرائب المباشرة حتى ن

 عيوب تلف مزايا وتحصيلها باإلضافة إلى ذكر مخومن حيث ماهية الضرائب  إعطاء صورة عامة لها

 الضرائب المباشرة.

 الضرائبماهية  المبحث األول:

 عموميات حول الضرائب المباشرةالمبحث الثاني:

  المباشرة اجراءات فرض الضريبة المبحث الثالث:
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 الضرائبماهية  :المبحث األول

 عية جتمااإل دية واإلقتصاإن الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب بخصائصها الهامة في السياسية المالية و 

قواعد  وضعولة بم الدخيرة تعتمد عليها اعتماد كليا في إيراداتها العامة فلهذا تقوألي دولة تجعل هذه األ

 .هداف مسطرةتسعى من خاللها تحقيق أ

 تعريف الضريبة و خصائصها :األولالمطلب 

 تعريف الضريبة :األولالفرع 

و مقدار الضريبة الضريبة أو سعرها أ تعتبر الضريبة فريضة إجبارية اي ان الدولة تقوم بفرض معدل

فرض عليه الضريبة كما تحدد الدولة موعد دفع الضريبة إلى سلطات تحديد الوعاء الذي تواإلجمالية 

 1تحصيلها.الضريبية و كيفية 

 2.الضريبة هي إقتطاع مالي إلزامي و نهائي تحدده الدولة و دون مقابل بغرض تحقيق أهداف عامة 

 هائية و بال مقابل بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على االفراد بطريقة نعرفها األستاذ جاستون جيز

 3.العامة بقصد تغطية األعباء

الضريبة بأنها المبلغ من النقود أحد األشخاص العامة جبرا من األفراد بصفة نهائية و دون  تعرف

 4. مقابل خاص بغرض الوفاء بمقتضيات السياسية العامة للدولة

لى المكان و الزمان ولهذا سنتعرف ع باختالفتتعدد أنواع الضرائب و تختلف صورها الفنية 

 التصنيفات الضرائب. 

     خصائصها:الثانيالفرع   

 5 :من خالل التعريف يمكن تقديم خصائص الضريبة و نستخلص فيما يلي

 :نقدي ()فريضة اقتطاعالضريبة _1

ي فنقدي أي تدفع على شكل نقود عكس ما كان عليه الحال  اقتطاعفي العصر الحديث الضريبة 

 .بشكل عيني تفاديا للمشاكل التي تنجم عن طريق دفعها ،الوسطىور القديمة العصو

 :الضريبة تدفع بصورة نهائية_2

 ا صاحبهاستردهيتدفع الضريبة بصورة نهائية، أي أنها غير قابلة لإلسترداد فهي ليست أمانة أو وديعة 

 فيما بعد.   

 :الضريبة تفرض و تدفع جبرا_3

هذا ما يترتب أن عمال من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة و ان جباية الضريبة و فرضها يعد  

و لكن  ،عليها بأنها تفرض بوضع النظام القانوني للضريبة من ناحية تحديد السعر و كيفية تحصيلها

                                                             
 174، ص 2013، طبعة األولى ،دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  المالية العامةعلي محمد خليل ،سليمان أحمد اللوزي، 1
 8 ، ص2007، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر، المؤسسات، جباية ةحميد بوزيد 2
، بدون طبعة، دار معرفة إقتصاديات المالية العامة ونظام السوق دراسة إتجاهات اإلصالح المالي و اإلقتصاديأحمد حمدي العناني،  3

 261، ص 1996اللبنانية، مصر، 
    303، ص 2004، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، العامأصول اإلقتصاد مجدي شهاب، 4
   
 8، ص مرجع نفسهحميد بوزيدة،  5
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هذا ما  التنفيذالفرد عن دفع الضريبة حق اللجوء إلى وسائل  امتناعمقصود من اإلجبار أن الدولة عند 

 يفرقها عن اإليرادات العامة.

  :مقابلالضريبة تدفع بدون _4

 لضريبةالحصول على مقابل او نفع معين فالفرد يدفع ا اشتراطأي أن الضريبة تدفع للدولة دون 

 العامة للدولة. تمع و ذلك من خالل مساهمته في األعباءالمج األفرادباعتباره أحد 

  :  فرض الضريبة تحقق نفع عام_5

حصل ل أنها تيبة بالمكلف بدفع الضر هنا الدولة ال تلتزم كما ذكرنا بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى

 على

 اإلنفاق أوجه حصيلة الضرائب باإلضافة إلى غيرها من إليرادات العامة من أجل القيام باستخدامها في

نة وفي اآل ستخدمت ترتب عليها القيام بها التحقيق منافع عامة للمجتمع فقد أصبحت الضريبة العام الذي ي

 وقتصادية إلادرجات التدخل اإلقتصادي و اإلجتماعي للدولة في تحقيق أغراض  حيث تزداد ، األخيرة

 جتماعية ليستفيد منها الجميع نفع عام.  اإل

 للضريبة و أساسها ساسيةالقواعد األ :الثانيالمطلب 

  للضريبة ساسيةالقواعد األ: األولالفرع 

عد إلى ه قواالتي يلتزم بها الدولة عند التنظيم الفني للضريبة و تهدف هذ يقصد بقواعد تلك األسس

 التوفيق بين مصلحتي الخزينة العمومية و مصلحة الممولين.

 1:يلي ولقد صاغها في ما األساسيةويعد أدم سميث أول من حدد هذه القواعد 

 :)المساواة(قاعدة العدالة _1

 يقها عندى تحقتعتبر العدالة الضريبية من أهم مبادئ النظام الفعال و التي يسعى المشرع الضريبي إل

 بية فيقق العدالة الضريأن تتحصياغة أي نظام ضريبي و المقصود من عدالة النظام الضريبي هو 

طور بت بين ممولي كل الضرائب و بين بعضهم البعض و لقد تطور مفهوم العدالة توزيع األعباء

ل نفقات في تحم بأن يساهم كل أفراد المجتمع" سميثأدم "المجتمع فلدى التقليديين يقصد بالعدالة عند 

 .النسبية أي تكون مساهمتهم متناسبة مع الدخلالدولة حسب مقدرتهم التكلفية 

 :قاعدة اليقين_2

ون حكم أي أن تكأدم سميث ان الضريبة الجيدة هي تلك الضريبة المحددة بوضوح و بال *يرى  

 الضريبة معينة

وح صريحة و غير مفروضة بصورة كيفية فسعرها معروف و اسلوب و مواعيد جبايتها محددة بوضو

م ثلدولة و اقبل  و تعد هذه القاعدة في أن الممول أو المكلف بالضريبة سيكون على علم مسبق بالتزاماته

 طة.و سوء استعمال للسليكون لديه القدرة على الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف ا

 :  قاعدة مالئمة في التحصيل_3

                                                             
  .1176 لذي صدر سنةو ينتمي إلى المدرسة الكالسيكية،ومن مؤلفاته )ثروة األمم(ا يعتبر مؤسس علم اإلقتصاد 1790 -1723: أدم سميث* 
    59مرجع سبق ذكره، ص ، العامة والسياسات المالية الماليةفوزي عبد المنعم،1
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معاد  تالءميمالئمة للممول و هذا يعني أن  ء الضريبة في األوقات و الطرق األكثريقصد بها أن تجي

دفع بال لكثر تقلذي يكون فيه المكلف أكثر قدر و أمع تحقيق الدخل وهو الوقت ا التحصيل الضريبة

تشكل  و بذلك جرعلى المداخيل تقتطع ساعة  دفع األالضريبة المدفوعة  الجزائرالضريبة و نجد أنه في 

 .لألجراءوقت مالئما 

 :قاعدة التباث_4  

صوصا خة و قتصاديلتغيرات التي تطرأ على الحياة اإليقصد  بها أن ال تتغير حصيلة الضرائب تبعا ل

  تفي أوقا

 .إلنتاجاوقات الرخاء بسبب ازدياد  الدخل و االكساد و ذلك أن حصيلة الضريبة تزداد عادة في 

 :قاعدة المرونة_5

لضريبة اصيلة حبها أن يكون تغير الدخل مصحوبا من الناحية الزمنية و قدر األماكن بتغير في  و يقصد

تها مع معادال نتيجة لإلزدياد وفي نفس اإلتجاه بمعنى أخر  الضريبة المرنة هي التي تزداد حصيلتها 

 وعائها ومن ثم إنخفاض حصيلتها. عدم إنكماش

 األساس القانوني للضريبة:الفرع الثاني

 1:مر لمعرفة طبيعة الضريبة في موضوع أساسها القانوني و التكييف للضريبة نظريتان همايتطلب األ

  :نظرية التعاقدية_1

تي مة الالعايذهب بعض مؤيدوا  هذه النظرية إلى أن دافع الضريبة يحصل  على منفعة من الخدمات 

دفع به الفرد يلتزم بموجب. طرفين هما الدولة و األفرادبين  "ضمنيعقد  "و أن هناك  ،يقدمها الدولة

الية مو طبيعة ذلعقد اهذا الضريبة و تلتزم الدولة بتقديم الخدمات التي ينتفع منها . و إذا ما اعتبرنا أن 

روا بأن قد اعتبف كآدم سميثي النظرية التعاقدية خر مؤيداما البعض اآل.العقد الماليفسيطلق عليه اسم  

ثمن لضريبة  كافع  مهم بدحيث تقوم الدولة ببيع خدماتها إلى دافعي الضريبة مقابل التزا  "عقد بيع"العقد

 ى دافعيو بموجبه تؤجر الدولة خدماتها إل "إيجارعقد "و هناك رأي يقر بأن العقد هو للخدمات،

 و "اكةعقد شر"كما ذهب البعض إلى القول بأن العقد هو ،الضريبة مقابل ما يدفعونه من الضرائب

 .بموجب هذا العقد تعتبر الدولة شركة انتاج

جميع  منها أن هذه الشركة تقوم بخدمات عامة لينتفع ، ووأن الشركاء هم األفراد و السلطة للدولة

  .الشركاء

عة التي و المنف دافعوا الضريبةالذي يدفعه بين المال  "العقد المقايضة"وقد بين آخرون بأن العقد هو 

  نيحصلو

بأنه  لى العقدروا إو أخيرا نرى أن البعض الكتاب المالية العامة قد نظعليها من الخدمات العامة للدولة،

فراد الدفعه ابين الدولة ودافعي الضريبة و أن الضريبة هي عبارة عن قسط تأمين الذي ي "عقد تأمين"

 طمئنان عليها.على أموالهم و اإل من في محافظةمقابل حصولهم على خدمات األ

                                                             
    181 ص ،ذكره بقمرجع س ،المالية العامة علي محمد خليل، سليمان احمد اللوزي،1
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تمع جاد المالتعاقدية كذلك على وجود عقد بين الدولة من جهة وأفرنصت النظرية  و على هذا األساس

قابل مالهم عن جزء من أموالهم مقابل حماية الدولة لبقية أمو من جهة اخرى تنازل بموجبه األفراد

 منفعة.

 :  جتماعينظرية التضامن اإل _2

 نفقاتمجتمعين كل حسب مقدرتهم في تمويل ال هذه النظرية ضرورة تضامن جهود األفراد و تقتضي

 ،العامة

 حد ع علىلمجتمافراد أ من أجل أن تتمكن الدولة من القيام بوظائفها في تقديم السلع و الخدمات لكافة

ة ة فريضاصبحت الضريب .بغض النظر عن مقدار المساهمة الفردية في الضرائب استثناء وسواء بال 

طابقة كثر متماعي هي األجظرية التضامن اإلو هكذا فإن نماعي تضامني،جتاألفراد كواجب اإل يدفعها

ن سلطة ملدولة لبين الدولة و الفرد بل تقوم على أساس ما ن الضريبة ال تقوم على أساس عقد للواقع أل

  .و الرغبة في الحياة المشتركةجتماعي مبعثها التضامن اإل

  هاأهدافالضريبة و تصنيف :الثالثالمطلب 

 1تتعدد أنواع الضرائب و تختلف صورها الفنية بإختالف المكان و الزمان، تصنف كما يلي: 

 :_ الضريبة الوحيدة و الضرائب المتعددة1

 :الضريبة الوحيدة 

ه د أوجيلخص نظام الضريبة الوحيدة في أن يخضع الدخل الكلي للفرد الذي تتعدد مصادره و يتعد

 نشاطه

ة، ة الوحيدلضريبكل أنواع الدخل التي تقرر أن تصبها الضريبة إال لهذه ا للضريبة الواحدة، فال تخضع 

 لضريبية.سية اأي أن الدولة تكتفي بفرض الضريبة الواحدة فقط تسعى من خاللها لتحقيق أهدافها السيا

 :الضريبة المتعددة 

من  ختلفةمألنواع و فيه تحصل الدولة على ايراداتها من مصادر مختلفة، أي تخضع الدولة المكلفين 

 الضرائب.

 :_ الضرائب النسبية و التصاعدية2

 :الضريبة النسبية 

رة ، و بعباة لهاتعرف الضريبة النسبية بأنها الضريبة التي تفرض سعرها ثابتا رغم تغير المادة الخاضع

 يعة لجمأخرى فهي الضريبة التي يكون سعرها نسبة من الوعاء، أن هذا السعر ثابت ووحيد بالنسب

 الدخول. 

 :الضريبة التصاعدية 

، أي أن 2تكون الضريبة التصاعدية إذا كان سعرها الحقيقي يزداد بإزدياد المادة الخاضعة للضريبة

 تصاعدية يتغير سعرها بتغير قيمة وعاء الضريبة، فيزداد كلما ازدادت المادة الخاضعة لها.الضريبة 

                                                             
،بدون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة و أساسيات المالية العامة ،مدخل لدراسة األصول الفن المالي لالقتصاد العامعادل أحمد حشيش، 1

  178، ص 1992النشر، القاهرة، مصر، 
 
  172 صذكره، بقمرجع س، ،  أساسيات المالية العامة ،مدخل لدراسة األصول الفن المالي لالقتصاد العامعادل أحمد حشيش2
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 :_ الضريبة المباشرة و غير المباشرة3

لى أن قون علتقسيم من بين أهم تقسيمات الضرائب على اإلطالق، فأغلبية اإلقتصاديين يتفيعد هذا ا

 دخل والضرائب غير المباشرة هي الضرائب على التداول و اإلنفاق و الضرائب المباشرة على ال

 اإلنفاق و سنتطرق لها في المبحث الثاني.

 أهداف الضريبة :الفرع الثاني

لعامة طات استخدمت السليد للضريبة هو الهدف المالي حيث إكان الهدف الوحفي بداية القرن العشرين 

ريبة رت للضو مع مرور الوقت اعتبيرادات المالية لتغطية النفقات العامة الضريبة للحصول على اإل

 أهداف إقتصادية

 1هداف المالية.إجتماعية وسياسية باإلضافة الى أو  

 :الماليالهدف  

لتي لنفقات اختلف اللضريبة ،إذ تستعملها الدولة لتمويل خزينتها و بالتالي تسديد مأنه الهدف التقليدي 

رتبة ي المتقع على عاتقها،حيث أن أهمية الضرائب في تمويل الخزينة العمومية في الجزائر تأتي ف

 بة.التي تحتل الصدارة بالرغم من اهتمام الدولة بالضري ،الثانية بعد الجباية البترولية

 : قتصادياإلالهدف  

 بالتالي وماش،نكداة يعالج بها التضخم و اإلفهي أقتصادي ة تعتمد على الضريبة في تحقيق اإلإن الدول

رضها الضريبة و يوسع مجال فففي حالة التضخم برفع  معدل قتصادي،ستقرار اإلالوصول الى اإل

ن يخفض معدل الضريبة و يزيد م نكماشكتلة النقدية الزائدة وفي حالة اإلمتصاص البفرض إ

تحكم في مل الة أن تستعستثمار ،كما يمكن للضريبيادة اإلدخار و بالتالي توسيع اإلبفرض زعفاءات اإل

 تصدير .......الخ.ستيراد،تثمار ،إنتاج، إستهالك،إإلسقتصاد الكلي من امجمعات اإل

ءات عفان اإلفض من الضريبة و تزيد ملة تخفإذا أرادات الدولة أن توفر فرص التشغيل للحد من البطا

  .ستثمار  و بالتالي توسع سوق عرض فرص العملفتح المجال لإل

 : جتماعيالهدف اإل 

 اعيةجتمضريبية في التقليل من الفوارق اإلقتطاعات اليكمن الهدف اإلجتماعي بفرض مختلف اإل

ائب الضر الجبائية الى تحسين طرق فرض لف طبقات المجتمع،و لهذا عملت األنظمةالموجودة بين مخت

 في طياتها  التي تحمل

لعدالة اا يحقق و هذا مالدخل المنخفضة التصاعدية بالشرائح تراعي مصالح  :جتماعية فمثال العدالة اإل

  جتماعيةاإل

نجد أن ية،فجتماعفعة وهذا ما يحقق من الفروقات اإلأما الطريقة النسبية تراعي مصالح الدخل المرت

 ألنظمة ا

الئمة و كثر مألتكون مر بالدخول بالشرائح خاصة إذا تعلق األ اعديةالجبائية الحديثة تلجأ الى التص 

    أكثر عدالة.

                                                             
الجزائر، ، الجزء األول، دار هومة للنشر، النظام الجبائي الجزائري الحديث و األشخاص الطبيعيين و المعنويينرضا خالصي، 1

  22،ص 2005
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 1:السياسيالهدف  

 دخوللل اعدية يقلل من فوارق بين الدخول، كذلك يحدد الحد األقصىان فرض الضرائب بطريقة تص

ن وطني ماإلقتصاد ال كما تستعمل الضريبة لحماية الدولة،خرات من أيدي األفراد الى وبذلك المد

لة ن الدوأكما  وم الجمركية على السلع المستوردة،الضرائب و الرسو ذلك بفرض  المنافسة األجنبية

عة ية متنواذ تعمل على فرض رسوم جمرك خرى،قفها السياسي إتجاه الدول األموتستطيع أن تعبر  عن 

 سيا.ها سياسياسيا تقوم بالعكس مع السلع الدول الموافقة ل المخالفة لهاالية على سلع الدول و ع

 عموميات حول الضرائب المباشرة :الثانيالمبحث 

ديثة من الحة تشريعات الضريبيختالف الزمان ،تتخذ الالضرائب و تختلف صورها الفنية بإ تتعدد أنواع

ع نواى أسنستعرض إل ،منها بشكل مباشر بفتقتطع الضرائ ،و رأس المال وعاء لها ،كالدخل األموال

  هذا النوع. الضرائب المباشرة و مزايا وعيوب

 و تصنيفهاتعريف الضريبة المباشرة  :األولالمطلب 

صنيفها مكن تي،كما قتصاديين يتفقون على ان الضرائب المباشرة على الدخل والثروة أغلبية الكتاب اإل

 .على هذا األساس

          الضريبة المباشرةتعريف   :األولالفرع 

طة بواس الذي يتم تحصيلهو ،متلكاتأو على الم تعرف على أنها إقتطاع قائم مباشرة على األشخاص

 سمية،إ

ة بئها بصفنتقال عافهي التى ال يمكن  ف بالضريبة الى الخزينة العمومية،و التي تنتقل مباشرة من المكل 

  .نهائياكلية،وان المكلف بها هو الذي يتحملها 

 تصنيفات الضرائب المباشرة :الثانيالفرع 

  إلى:ويمكن تصنيفها 

   :الضريبة على الدخل  _1

فقد  كبيرة في النظم الضريبية الحديثة،همية دخل فقد أصبحت الضريبة عليه ذات أنظرا لتعدد مصادر ال

العمل تجاريا أو صناعيا كما يمكن ان يكون ، و منهما معالمصدر من العمل أو من رأس المال أيكون ا

ومجموع 2،و الفرعيدخل النوعي أوكل مصدر من هذه المصادر يدر دخال يطلق عليه ال، و مهنة حرةأ

 الدخول التي يحصل عليها الفرد من المصادر المختلفة تعرف بالدخل الكلي.

 :الضريبة على رأس مال _2

 ، وعنويةالم و ، الماديةالعقارية و المنقولة موع األمواليقصد برأس المال من وجهة نظر الضريبة مج

 القابلة للتقويم

 3التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة سواء كانت لدخل نقدي أو عيني. ، ونقدا

                                                             
 23، مرجع سبق ذكره، ص و المعنويين عيينيالطبالنظام الجبائي الجزائري الحديث األشخاص رضا خالصي،  1
 244، مرجع سبق ذكره، ص إقتصاديات المالية العامة ونظام السوقأحمد حمدي العناني،  2
    140، ص 1998مصر،  ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،، النظم الضريبيةأحمد يونس بطريق3
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و األشياء المادية أس مال حدد من جهة نظر الضريبة بكل من خالل هذا التعريف نجد ان رأ

ة ق ملكيمال معنوي فيتمثل في حوتعتبر العقارات و المنقوالت رأس مال مادي أما رأس المعنوية،

 و السندات.  األسهم

 الضرائب المباشرة  األنواع :الثانيالمطلب 

 ن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الموجودة في الجزائر هي:إ

  : (IBS) الشركات األرباحالضريبة على _1

ون من قان(135)،وفق لما ورد في نص المادة 1991من قانون المالية لسنة (38)بموجب المادة 

لى عنسبية و تصريحيه  وحيدة عامةالرسوم المماثلة،انشئت ضريبة سنوية ورائب المباشرة الض

لى عالمعنويين وهي الضريبة  يل المحققة من طرف المؤسسات و األشخاصالمداخ مجموع األرباح

 . IBSأرباح الشركات  

رباح يمكن اعتبار الضريبة على أ بة على أرباح الشركات عدة مميزات،هذا نستنتج أن الضريمن 

 1:الشركات أنها

  .ن حسب مبدأ استقاللية الدورات فإن وعائها يتضمن ربح سنة واحدةأل  :سنويةضريبة  

 رباحهم.ملزمين بدفع الضريبة واحدة على أ المعنويين ن األشخاصأل  :ضريبة وحيدة 

 تمييز لطبيعتها. لف األرباح، دونألنها شاملة لمخت :عامةضريبة  

 دل واحد يفرض على الربح الضريبي.لكونها تعتمد على مع  :نسبيةضريبة  

من ريل أف 01على التصريح بالربح السنوي قبل  ن نظرا الن المكلفين بها ملومي :تصريحيةضريبة  

 .كل سنة

     :الشركاترباح ألمجال تطبيق الضريبة على ا  _1_1 

نوع  ختياريا لهذاك شركات تخضع وجوبا للضريبة على أرباح الشركات و توجد شركات تخضع إهنا

  .من الضرائب

شركات رباح التخضع للضريبة على أ  :الشركات  التي تخضع وجوبا للضريبة على األرباح الشركات

 ية:بصفة اجبارية الشركات التال

  ؛S.P.Aشركات األسهم_

 ؛ S.A.R.Lذات مسؤولية المحدودشركات  _ 

   ؛باألسهمشركات التوصية _ 

 ؛مية ذات طابع الصناعي و التجاريالمؤسسات و الهيئات العمو_ 

  ؛مؤسسات ذات شخص الوحيد و ذات مسؤولية المحدودة_ 

 .المدنية المتكونة تحت شكل األسهملشركات _ ا

ا ها كموقد حدد بالنسبة لشركات األشخاص :رباح الشركاتالشركات الخاضعة إختياريا على أ_2_1  

     :يلي

                                                             
 31، مرجع سبق ذكره، ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي،  رضا 1
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  ؛نشركات التضام_   

 ؛شركات التوصية البسيطة_ 

 سهم .ة التي تندرج تحت الشركات ذات األجمعيات مساهمة و الشركات المدني_

  1:اإلعفاءات _3_1  

طني وق الوالصند"ستفادة  من إعانة الشباب ذوو المشاريع المؤهلون لإلالممارسة من قبل  األنشطة_

لتأمين لالصندوق الوطني "أو  "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر  "أو  "لدعم تشغيل الشباب 

طقة يجب سنوات إذا كانت النشاطات الممارسة في المن 6إلىتمدد و سنوات  3 لمدة "على البطالة 

 ؛ترقيتها

 ؛ةو الهيئات العمومي للمؤسساتالتابعة  ستهالكيةاإلتستفيد من إعفاء دائم التعاونيات _

 ؛ماتها في رأس المال لشركات أخرىالتي تقتضيها الشركات من مساه األسهمأرباح _

 ؛قويةو التر جتماعيةاإلأرباح الشركات الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات _

 ؛ابعة لهااكل التالمعتمدة و الهي المعوقين األشخاصتستفيد من اعفاء دائم المؤسسات التابعة لجمعيات _

 ؛الفندقيةسنوات وكاالت السياحية و السفر و كذلك المؤسسات  3 تستفيد من إعفاء لمدة_

 ؛اتسنو 10من إعفاء لمدة  يستفيدونالحرفيون التقليديون و أيضا الذين يملكون نشاط حرفي _

 ؛أو أجانب قبل مستثمرين وطنيين سنوات المؤسسات السياحية المحدثة من 10لمدة تستفيد من إعفاء _

 ركائهاشققة مع المح وتستفيد من إعفاء دائم صناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكية و التأمين _

 فقط.

    :للخصم  القابلة األعباء  _4_1 

  ؛تكاليف مالية عامة_

 ؛إهتالكات و مؤونات _

 ؛ضرائب و رسوم مهنية_ 

 الهدايا في اإلطار المنصوص عليها قانونا.الهباة الخيرية و _

 IRG:2الضريبة على الدخل اإلجمالي  _2

نوية سنه تؤسس ضريبة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على أ (01)تنص المادة 

 وحيدة على 

 .جمالياإلعلى الدخل الطبعيين تسمى الضريبة على الدخل اإلجمالي و تفرض هذه الضريبة  األشخاص

 ؛اذ تستحق سنويا على الربح أو الدخل الذي يحققه الخاضع هذه الضريبة  :ضريبة سنوية 

ع عليه بعد طرح جمي حيث تخص الدخل اإلجمالي الصافي الذي يتم الحصول :إجماليةضريبة  

 ؛القانون تسمح بهااألعباء التي 

مقسم  الضريبة على الدخل اإلجمالي تحسب وفق جدول يستعمل سلما تصاعديا : ضريبة تصاعدية 

  ؛خرىألاسمح بتطبيق معدالت تصاعدية هي يالى فئات مداخيل و الذي 

 ؛لخاضعة لهاالضريبة على الدخل اإلجمالي تشمل كل أصناف الدخل ا  :وحيدةضريبة  
                                                             

 32، ص 2017، والرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرة، 138مادة  1 

 رضا خالصي، النظام الجبائي الجزائري الحديث، مرجع سبق ذكره، ص  602
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 سنويا.ألنها تحصل بعد اعداد التصريح الذي يقوم به الخاضعون  :ضريبة تصريحية 

 :الخاضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي شخاصاأل_ 1_2 

الخاضعون للضريبة على  ن قانون الضرائب المباشرة فإن األشخاصم(07)(04()03)تنص مادة

 :الدخل لإلجمالي

   ؛الجزائرالذين يوجد موطن تكليفهم في  األشخاص_

 ؛الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر لكن عائداتهم من مصدر جزائري األشخاص_

ا خيل و مدرباح اتحصلون في الجزائر  على أسواء كانوا من جنسية جزائرية او أجنبية و ي األشخاص_

 ؛يحول فرض الضريبة عليها الى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية ثم عقدها من بلدان اخرى

 ات الىالعائدة من الشركضريبة على الدخل اإلجمالي بصفة شخصية على حصة الفوائد كما يخضع لل

 : ليون التا فائدة األشخاص

 ؛األشخاص الشركاء في شركات_

 ؛شركاء الشركات المدنية المشكلة من أجل ممارسة المشتركة لمهنة اعضائها_

تم أال ي الشركات بإسم جماعي بشرطاعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام التي تخضع له _

على  تشكيل هذه الشركات في شكل شركة اسهم او شركة محدودة المسؤولية على أن تنص قوانينها

  ؛المسؤولية غير محدودة للشركات فيما يخص ديون الشركة

 أعضاء الجمعيات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محدودة فيها ._

تصنف المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل   :مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي  _2_2 

 1:تيةالى أنواع المداخيل الصافية األاإلجمالي 

  ؛الصناعية و التجارية و الحرفية األرباح_

 ؛اإليرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية_

ريق طا عن و المعاشات و الريوع التي تقوم الشركة بتجميعها و تحصيل ضرائبه المرتبات و األجور_

 من  اإلقتطاع

  ؛المصدر 

  ؛أرباح المهن غير التجارية_

 ؛فوائض القيمة المترتبة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية_

 ؛عائدات فالحية و زراعية_

 المنقولة. عائدات رؤؤس األموال_

 2 التالي يوضح المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي:و الشكل 

 المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي :(l-1الشكل رقم)

 الضريبة على الدخل اإلجمالي

 
                                                             

  10ص  مرجع سبق ذكره، ،7201، الرسوم المماثلةالقانون الضرائب المباشرة و ، 3 المادة 1
 ،، أطروحة دكتوراه علوم اإلقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايداإلصالحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة اإلجتماعيةعبد الهادي مختار، 2

    124، ص 2016تلمسان، جزائر، 
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 المصدر:من إعداد الطالب عبد الهادي مختار

 1:اإلعفاءات _3_2 

 ؛دج120.000السنوي الذين ال يتجاوز دخلهم الصافي اإلجمالي  األشخاص_

تي بلدان النح الالسفراء و األعوان الدبلوماسيون و كل األعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تم_

  ؛االمتيازات ألمثالهم الجزائريينيمثلونها نفس 

الوطني  صندوقال"التي يقوم بها الشباب ذو المشاريع المؤهلون لالستفادة من إعانة  تستفيد األنشطة_

 لدعم 

لى عالصندوق الوطني للتأمين "أو "الصندوق الوطنى لدعم القرض المصغر "أو "الشباب  تشغيل

في خ الشروع سنوات ابتداء من تاري 3 من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة "البطالة

 ؛االستغالل

لتقليديون و سنوات الحرفيون ا 10يستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي لمد _ 

 ؛أولئك الممارسون لنشاط حرفي فنيكذلك 

شخاص عيات األتستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي المؤسسات التابعة لجم _ 

 المعوقين

 ؛المعتمدة و كذلك الهياكل التابعة لها 

 ؛المحققة من قبل الفرق المسرحية _ مبالغ

  ؛تهستهالك على حالتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه لإلالمداخيل المحققة من النشاطات الم_

  ؛تستفيد من إعفاء كلي و دائم المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب الجافة و التمور_

 ؛دج120.000الذين تقل أجورهم عن  العمال المعوقين_

  .معاشات المجاهدين و األرامل من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية_

 2:قابلة للخصم األعباء _4_2 

التي  ونائها المقترضة ألغراض المهنية و تلك المقترضة لشراء مساكن أو ب فوائد القروض و الديون _

 ؛بالضريبةهي على عاتق المكلف 

 ؛صيةاإلجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة الشخو الضمان  منح الشيخوخةاشتراكات _

 ؛_نفقات الإلطعام

                                                             
 12ص  مرجع سبق ذكره،، 2017، ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة13مادة  1
  21ص  مرجع سبق ذكره، ،2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ، 85المادة 2

المرتبات و 

األجور 

والمعاشات 

والريوع 

 العمرية

 

المحققة  اإليرادات

من إيجار 

العقارات المبنية 

 وغير المبنية 

عائدات رؤؤس 

 األموال المنقولة

 

إيرادات 

 المستثمرات

 الفالحية
 

 

المهنية األرباح  

 األرباح الصناعية و التجارية أرباح مهن غير التجارية
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 عقد التأمين الذي يبرمه المالك للمؤجر._

 :ريوع رؤؤس األموال المنقولة 

 :منتوجات األسهم أو حصص الشركة و اإليرادات المماثلة لها_1

ل ة، مجماإلجمالي صنف مداخيل رؤؤس األموال المنقولتعتبر المداخيل خاضعة للضريبة على الدخل 

 مداخيل

 1األسهم و الحصص اإلجتماعية و أإليرادات المماثلة لها في اإليرادات التي توزعها أساسا:

 ؛_ شركات األسهم

 ؛_ الشركات ذات مسؤولية المحدودة

  ؛_ الشركات المدنية المتخذة شكل شركة أسهم

 نقولة.لشركات األموال الم_ شركات األشخاص و شركات بالمساهمة التي إختارت النظام الجبائي 

 تعتبر المداخيل الموزعة على وجه الخصوص:

 ؛_ األرباح و اإليرادات التي ال تدرج في اإلحتياطات أو في رأس المال

ر ة وغياملي حصص الشرك_ المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حاملي األسهم أو ح

 مقتطعة من 

 ؛األرباح

 ؛_ اإليرادات األموال المستثمرة

و الشخص أإما بواسطة  و التسبيقات الموضوعة تحت تصرف الشركاء إما مباشرة وض أو _ القر

  ؛الشركة

 ؛و اإلمتيازات و التوزيعات غير معلن عليهاأ فآتاالمك_ 

 ؛لغا فيهاها مباغير معوضة أو ألداء خدمة أو التي يعد مبالغ_المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء 

ن فأة ع_ أتعاب مجالس إدارة الشركة و النسب المئوية من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكا

 ؛وظيفتهم

أو كل  جزائر_األرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركاتها الفرعية المقيمة في ال

 .خرى بمفهوم الجبائيمنشأة مهنية أ

 :إيرادات الديون و الودائع و الكفاالت_2

تعد كمداخيل الديون و الودائع و الكفاالت، الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كافة الحواصل 

   2األخرى:

 السندات ولعامة ا_ الديون الرهينة الممتازة منها و العادية و كذا الديون الممثلة باألسهم و سندات  

 ؛لقرضلالقرض األخرى القابلة للتداول بإستثناء كل عملية تجارية ال تكتسي الطابع القانوني 

 ؛عة_الودائع المالية تحت الطلب أو ألجل محدد، مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الودي

 ؛_ الكفاالت نقدا

 ؛_ الحسابات الجارية

                                                             
 16، ص مرجع نفسه، 45المادة  1
 17ص مرجع سبق ذكره،، 2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ، 55المادة  2
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 _  سندات الصندوق.

  :الناتجة عن إيجار األمالك المبنية و غير المبنيةالمداخيل العقارية  

 ؛المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها تدرج_1

 أنواعها مختلف_ تدرج كذلك صنف الريوع العقارية اإليرادات الناتجة عن إيجار أمالك غير المبنية ب2

 بما فيها

  1 األراضي الفالحية.

 :المنح الريوع العمرية والمرتبات و األجور  

المرتبات و التعويضات و األتعاب و األجور و المنح و الريوع العمرية في تكوين الدخل تدرج 

  2اإلجمالي المعتمد أساسا إلقرار الضريبة على الدخل اإلجمالي.

 تعتبر أجور لتأسيس الضريبة :

في  _ المداخيل المدفوعة إلى الشركاء و المسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة و الشركاء1

 الشركات األشخاص 

 ؛و الشركات المدنية المهنية و أعضاء شركات المساهمة

ابل ذا مق_ المبالغ المقبوضة من قبل األشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، و ه2

 ؛عملهم

 ؛ريفهمت و التسديدات و التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصا_ التعويضا3

قبل  ية من_ عالوات المردودية و المكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة إعتياد4

 ؛المستخدمين

حث و البأ_ المبالغ المسددة ألشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم األساسي كأجراء نشاط التدريس 5

ع ات طاباتجة عن نشاط حرفي ذأو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، و كذلك مكافآت الن أو المراقبة

 فكري.

 3:اإلعفاءات 

نصوص إطار مساعدة بدون مقابل، م_ األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في 1

 ؛عليها في إتفاق دولي

ظامها نيعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشئ _ األشخاص من جنسية أجنبية الذين 2

 ؛مكر ر من قانون الجمارك 196الجمركي بمقتضى مادة 

  ؛_ األجور و المكافآت األخرى في إطار البرامج الرامية لتشغيل الشباب3

لعمال دج(شهريا، وكذا ا 20000_ العمال المعوقين الذين تقل معاشاتهم عن عشرين ألف دينار)4

 ؛متقاعدون الذين تقل معاشاتهم في النظام العام عن هذا مبلغال

  ؛_ التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة5

 ؛_ التعويضات عن المنطقة الجغرافية6

                                                             
 15، ص مرجع نفسه، 42المادة  1
 18، ص مرجع نفسه، 66 لمادةا 2
 18ص  مرجع سبق ذكره، ،2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ، 68المادة  3



اإلطار المفاهيمي                                                                 ولألالفصل ا

 للضرائب المباشرة
    

 
15 

 ولعائلية لمنح ااعليها التشريع اإلجتماعي مثل األجر الوحيد و _المنح ذات الطابع العائلي التي ينص 7

 ؛منح األمومة

 ؛محقوقه التعويضات المؤقتة و المنح الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي_ 8

لية و المح _منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة على أي شكل من فبل الدولة أو الجماعات9

 ؛المؤسسات العمومية

 ؛تحرير الوطنية_ معاشات المجاهدين و األرامل و األصول من جراء وقائع الحرب ال10

 ؛_ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامي على إثر حكم قضائي11

 ._ تعويضة التسريح12

 1:أعباء قابلة للخصم 

 ؛_المبالغ التي تقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد

 _ المساهمة العمالية في التأمينات اإلجتماعية.

 TAP: النشاط المهني الرسم على _3

ل من الرسم كوذلك بعملية اإلدماج  1996على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة  انشئ الرسم

  .على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غير التجاري

  .عتبار ين اإلو تحسب على رقم االعمال دون أخذ المبيعات االجلة بع ضريبة مباشرة تتحملها المؤسسة،

 أنه يعتبر عبء ثقيل على المؤسسة.رغم ضآلة معدله إال _ 

  تعتبر ضريبة تدخل في سعر تكلفة المنتوج._ 

 :الرسم العقاري _4 

يؤسس رسم العقاري سنوي على ملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك معفية من 

 2.حةهذا الرسم صرا

 :المبنية_الرسم العقاري على الملكيات 1_ 4

 :للرسم العقاري على الملكيات المبنيةاألشخاص الخاضعون  _1_1_4

 3كما تخضع للرسم العقاري على األمالك المبنية التالية: 

  ؛المخصصة إليواء األشخاص و المواد أو لتخزين المنتوجات _ المنشأت

ت محطا _ المنشأت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية و الموانئ و السكك الحديدية و

 ؛صيانةللالطرقات، بما فيها الملحقاتها المتكونة من مستودعات و ورشات 

 إلستغناءايمكن  أنواعها و القطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها و ال_ أرضيات البنايات بجميع 

  ؛عنها

ع إيدا _ األراضي غير المزروعة و المستخدمة إلستعمال التجاري أو الصناعي كالورشات و أماكن

ا أو مجان البضائع و غيرها من األماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها أخرون

 بمقابل.   

                                                             
 19، ص مرجع نفسه، 73لمادة ا 1
 60ص  مرجع سبق ذكره،، 7201قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ، 248المادة  2
 60ص  ،مرجع نفسه، 249 المادة 3
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 : اإلعفاءات الرسم العقاري على الملكيات المبنية _2_1_4

 : اإلعفاءات دائمة على العقارات المبنية  

 ام ذيتعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية ،بشرط أن تكون متخصصة لمرفق ع

سات عة للمؤسلك تابأن تدر دخال ،العقارات التابعة للدولة و البلديات و الواليات و كذلك تومنفعة عامة 

 العمومية ذات طابع 

وفي  جتماعيةاإلاإلداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم و البحث العلمي و الحماية الصحية و 

 1.الرياضةوقافة ميدان الث

 البنايات المتخصصة للقيام بشعائر الدينية._

 .األمالك العمومية التابعة للوقف و المتكونة من الملكيات المبنية_

 .قنصليةو ال المخصصة لإلقامة الرسمية لبعاتثهم الدبلوماسية العقارات التابعة للدول األجنبية و_

 2ة.يالتجهيزات المستثمرات الفالح_

 3:اإلعفاءات المؤقتة 

  .العقارات أو أجزاء العقارات مصرح بأنها غير صحية أو تلك هي على وشك اإلنهيار_

ؤهلون يع الميات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذو المشاراالبنالبنايات و إضافات _

 المقرض الصندوق الوطني لدعم " لصندوق الوطني لدعم تشغيل  الشباب"ا "لإلستفادة من اإلعانة 

اطق يجب سنوات بمن 6تحدد مدة  سنوات، 3"لمدة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"أو "المصغر

نوات س 6و تمدد مدة اإلعفاء إلى نوات صندوق الخاص لتطوير الجنوب،س 10إلى  ترقيتها و تمدد

 الصندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا. 

  4:_األشخاص الخاضعون للرسم العقاري على الملكيات غير المبنية2_4

مير غير التع قيد راضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، بما فيها األراضياأل_ 

 ؛ن للرسم العقاري للملكيات المبنيةالخاضعة لحد األ

 ؛_المحاجر و مواقع إستخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق

 األراضي الفالحية._

 5:_ اإلعفاءات الرسم العقاري على الملكيات غير البنية1_2_4

ة يات تابعالملك الملكيات التابعة للدولة و البلديات و المؤسسات العمومية أو العلمية ال يطبق على -

 التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا.الواليات و البلديات ولهيئات الدولة 

  .األراضي التي تشتغلها السكك الحديدية -

 .المبنياتكيات غير األمالك التابعة لألوقاف العمومية و المتكونة من المل -

 6:رهيرسم التط _5
                                                             

 60، ص مرجع نفسه، 250 المادة 1
 60، ص نفسهمرجع  ،251المادة  2
 61ص مرجع سبق ذكره،، 2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  ،252لمادة ا 3
 63، ص مرجع نفسهد، -261المادة  4
 63، ص مرجع نفسهه، -261المادة  5
 67، ص مرجع نفسه، 263المادة  6
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ة المنزلي قماماتالتي بها مصلحة رفع اليؤسس رسم تطهير سنوي على الملكيات المبنية لفائدة البلديات  

 .و مجهزة

لذي استأجر يتحمل رسم التطهير الم ،يؤسس الرسم التطهير سنويا بإسم أصحاب الملك أو حق اإلنتفاع

 تضامنيا مع صاحب الملك.يمكنه أن يدفعه سنويا و 

 1:اإلعفاءات_1_5

ت القماما ت رفعزلية الملكيات المبنية التي ال يستفيد من خدماتعفى من الرسم على رفع القمامات المن

 المنزلية.

 2 :الوحيدةالضريبة الجزافية  _6

رباح أتؤسس الضريبة الجزافية الوحيدة تحل محل الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على 

 الشركات. و تغطي 

افة و المض زيادة على الضريبة الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على القيمة

 الرسم على 

 النشاط المهني.  

 3:ية الوحيدةاألشخاص الخاضعون للضريبة الجزاف_1_10

نيات لتعاوايخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة االشخاص الطبيعيون أو المعنويون و الشركات و 

وز رقم  يتجاالذين ال ،يا أو حرفيا أو مهنة غير تجارياتمارس نشاطا صناعيا او تجاريا أو صناع التي

 .(دج 30000000)  مليون دينار ن لسنوي ثالثياعمالهم ا

ألولى السنة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان ا يبقى

ة ه الضريبيس هذالتي تم خاللها تجاوز سقف رقم األعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تأس

 تبعا لهذه التجاوزات.

و  ،اريعرسون أنشطة أو ينجزون المشكما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة المستثمرون الذين يما

عم وطني لدأو "الصندوق ال المؤهلون من لإلستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" 

 أو "الصندوق الوطني لتأمين البطالة"  القرض المصغر"

 4:اإلعفاءات_2_10

 المعوقين المعتمدة و كذا مصالح الملحقة بها. المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص_

 .مبالغ اإليرادات محققة من قبل الفرق المسرحية_

 الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا. الحرفيون التقليديون و كذا األشخاص_

نوات س 3 مدةلتستفيد األنشطة التي يمارسها ذوو المشاريع اإلستثمارية أو االنشطة أو المشاريع  _ 

تعهد بتوظيف يعندما  مراد ترقيتها و تمدد إلى سنتين شطةاألنعندما تتواجد هذه  سنوات 6إلى ،ونمدد 

  األقل  مستخدمين على

                                                             
 68، ص مرجع نفسه، 265المادة  1
 73، ص نفسهمرجع  ،مكرر 282المادة  2
 73، ص مرجع سبق ذكره، 2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ، 1مكرر  282المادة 3
 74، ص مرجع نفسه، 6 مكرر 282المادة  4
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  .لمدة غير محدودة 

 1 :الضريبة على األمالك _11

 :يخضع للضريبة على األمالك

ئر أو الجزابالموجودة شخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ،بالنسبة ألمالكهم األ_

 خارج الجزائر .

 أمالكهم موجودة بالجزائر. الذين ليس لهم مقر جبائي، الطبيعيونشخاص األ_

 :اإلعفاءات  _1_11  

إن الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا لألضرار المادية ال تدخل ضمن األمالك األشخاص  

   2المستفيدين
 :المهنية في تكوين أساس الضريبة تعتبر كأمالك المهنية األمالكال تدخل 

 عي أو تجاري أو حرفي أو نشاط حر.األمالك الضرورية لتأدية نشاط صنا_

 3حصص أسهم الشركات._

ير األمالك المنقولة ال تعتبر كأمالك مهنية حصص و أسهم الشركات التي يكون نشاطها األساسي تسي_

 .4.الخاصة بها و العقارية

 :رسم على إقامة _12

انون المالية من ق 26و قد تم تعديله بموجب مادة  2006من قانون المالية  63تم تأسيسه بموجب مادة 

 البلديات.و يحصل لفائدة  2008التكميلي 

 :اإلعفاءات_1_12

 . يعفى من الرسم على اإلقامة األشخاص المستفيدين من تكفل صناديق الضمان اإلجتماعي.

 :الدفع المسبقرسم تعبئة _13

 5يستحق الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما كانت طريقة إعادة التعبئة كل شهر. 

 المباشرة ةبمزايا و عيوب الضري :الثالثالمطلب 

 تتمثل مزايا و عيوب الضريبة المباشرة كما يلي:

 مزايا الضرائب المباشرة :الفرع األول

 ؛التكلفية للمكلفعتبار مقدرة تأخذ بعين اإل _1

 ؛الشخصية  للمكلف تأخذ بإعتبار األوضاع _2

 6 ؛وفرة الحصيل حيث تعتبر رافد كبير للموازنة العامة للدولة _3

                                                             
 70، ص مرجع نفسه، 274 المادة 1
 71ص  مرجع سبق ذكره، ،2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،، 279المادة  2
 71، ص مرجع نفسه، 280ة الماد 3
 71، ص مرجع نفسه، 281المادة  4
 135، ص مرجع نفسه، 32المادة  5
  20ص  ،2006األردن، ، الطبعة األولى، دار مكتبة الوفاء للنشر،المحاسبة الضريبيةعلي محمود الرفاعي،  6
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لذي الوعاء أي التباث نسبي ل تعتبر حصيلتها تابثة نسبيا ألنها تفرض على عناصر تابثة نسبيا، _4

  ؛تفرض عليه

 ؛على عناصر مفروضة مسبقا لدى اإلدارة الضريبية ألنها تفرض إنخفاض نفقات تحصيلها، _5

لى ععتمد تأس و ألنها فرض على الدخل أو على ر أكثر تحقيقا للعدالة من الضرائب غير المباشرة،_6

 تصاعدية 

 ؛هديون وول  تبعا لدخله و أعبائه بالشرائح،و كونها تراعي اإلعتبارات و الظروف الشخصية للمم

ألفراد في مساهمتهم في تحمل األعباء الضريبية للدولة بسبب من قبل المكلفين لتعتبر أكثرا إشعارا  _7

اقبة في شكل إقتطاع جزء من دخولهم وهذا ما يحفزهم على اإلشتراك في النشاط السياسي للدولة و مر

 1العامة. الحكومة في إتجاهها للنفقات

 عيوب الضرائب المباشرة :الفرع الثاني

 2الضرائب المباشرة تتعرض للنقد لما تتصف به من عيوب أهمها:ومع هذه مزايا فإن 

يث ح ئدة،ال تتمتع الضرائب المباشرة بالمرونة الكافية حيث ال تعكس الظروف اإلقتصادية السا_1

أثرا يصعب زيادة حصيلتها أو خفضها بسهولة على عكس الضرائب غير المباشرة التي تعد أكثر ت

  ؛باألحوال اإلقتصادية

بعض  تتصف الضرائب المباشرة بصفة العمومية وكثيرا ما تخرج الدولة عن مبدأ العموميةال _2

   ؛الفئات منها وهذا ما يؤدي إلى إنخفاض حصيلتها

 عتمادو لذلك يصعب اإل راءات الربط مما يترتب عليه تأخر تحصل الكثير منها،تعقد و طول إج_3

 عليها وحدها في 

  ؛تمويل النفقات العمومية

تهرب من لى القد يؤدي إحساس الممول بتحمله عبئا ماليا يدفعه مرة واحدة في وقت معين من السنة إ_4

 ؛دفع الضريبة

ا أو دفعه وجود عالقة مباشرة بين الممول و السلطة القائمة على التحصيل يفتح مجاال لتهرب من_5

 جزء منها باإلستعانة بشتى الطرق مثل المحاباة. 

 إجراءات فرض الضريبة المباشرة:المبحث الثالث

تي يبنى اعد الومن بين القو ،لضريبي الى تغطية نفقاتها العامةتهدف الدولة من الوراء وضع النظام ا

 ها سعر وأهم لعواملعليها النظام الضريبي قاعدة وفرة الحصيلة الضريبية و التي تحددها العديد من ا

  .تنظيم الفني للضرائب المباشرةلى الوفي هذا المبحث سنتطرق إوعاء الضريبة،

 الوعاء الضريبي  :ولالمطلب األ

 لضريبةاأو الموضوع الذي تفرض عليه الضرائب و يحدد وعاء  يقصد بها المادة الخاضعة للضريبة،

  :بأسلوبين هما

                                                             
   22ص ، مرجع سبق ذكره، جباية المؤسساتحميدة بوزيدة،  1
جامعة محمد  ،دة ماجستير في العلوم اإلقتصاديةشها ،دراسة ميدانية لبلدية بسكرة-دور الضرائب و الرسوم في تمويل البلديات قطاف نبيل،2

  22، ص 2008خيضر، بسكرة، جزائر، 
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ركز ره المحجم الدخل و مصدسلوب بعين اإلعتبار ي لوعاء الضريبة حيث تأخذ هذا األالتحديد الكيف

 الشخصي 

لكمي حديد اأما الت .العائلي و المالي المركز اإلجتماعي، :مثلالظروف الشخصية للمكلف بالضريبة و

 .رر المباشلتقديا أسس منها المظاهر الخارجية، التقدير الجزافي،للمادة الخاضعة للضريبة فتستخدم عدة 

 :و نميز هذا األسلوب بأسلوبين

 _التقدير غير المباشر

 _التقدير المباشر

 :غير المباشرالتقدير _1

 .باشرةة غير متقدير المادة الخاضعة للضريبة إما مباشرة أو بطريق اإلدارة  في هذه الطريقة بإمكان

ر لتقدياعتماد على مؤشرات ونميز في هذا الصدد بين طريقة المظاهر الخارجية وطريقة اإلوهذا ب

 .الجزافي

 :طريقة المظاهر الخارجية_1 _1

ه ضريبة هذاضعة للدارة الضريبية، طريقة المظاهر الخارجية لتقدير المادة الخإلهذه الحالة تعتمد افي  

و أالممول  ن لدىالمظاهر يحددها القانون باعتبارها كاشفة عن دخل الممول. فمثال عدد العمال المشتغلي

 مجموع أجورهم، 

التهرب في ظله، لكن يمتاز هذا النظام بالبساطة وعدم  .التي يملكها ...الخعدد السيارات أو السكنات 

 :1تيآليعاب عليه ا

  .الودائعو جوراألدير بعض الدخول مثل الرواتب و عتماد على المظاهر في تقإلة ااستحال -

 هألوالدسب ينأن إمكانية التهرب من الضريبة، إذ قد يلجأ الممول إلى التقليل من المظاهر الخارجية ك-

 وزوجته جزء 

 .كهمالمن أ

 .ال تعبر بدقة عن مقدار ثروة الممول-

تغير أن ت عدم مرونة الحصيلة الضريبية، ففي الغالب ما تتغير الدخول بارتفاع أو اإلنخفاض دون-

ن لتأكيد مإال ل تستعمل هذه المؤشرات حاليا التي تظل ثابتة لمدة طويلة. لذلك المظاهر الخارجية و ال

 صحة البيانات التي 

 .يتقدم بها الممول

 2:الجزافيالتقدير 

حسب هذه الطريقة تقوم الإلدارة الضرائب بتقدير المادة الخاضعة للضريبة على أساس قرائن قانونية 

ومن بين  ،و اإلدارة الضريبيةيحددها المشرع الضريبي أو قد يتم التقدير الجزافي بإتفاق بين الممول 

                                                             
، (دراسة تحليلية و قياسية1970-2014)السياسة الجبائية و تحديات اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة بومدين بكريتي، 1

   27، ص 2018أطروحة دكتورة في العلوم اإلقتصادية، ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
، الطبعة الثانية، ديوان ، إقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة، اإليرادات العامة الميزانية العامة للدولةمحمد عباس محرزي  2

  300، ص 2005عات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،المطبو
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تقريبي فقط  مزايا هذه الطريقة أنها بسيطة و سهلة إال أنه يبتعد عن حقيقة و العدالة ألنه قائم على أساس 

  .مما يخلق العديد من الخالفات بين المكلف و اإلدارة الضريبية

 :المباشر التقدير_2

 :ويتمثل التصريح في شكلين أساسين

 

 1 الغير:المكلف بالضريبة و التصريح  تصريح 

  :المكلف بالضريبة التصريح_1_1

يتضمن  نون ومضمون هذه الطريقة أن يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بتقديم تصريح في موعد يحدده القا

سن حمع إفتراض  هذا التصريح عناصر ثروته أو دخله أو المادة الخاضعة للضريبة بصورة عامة،

 أقدر شخص يعرف مقدار دخله على نحو صحيح.بإعتباره  النية و أمانة المكلف بالضريبة،

ذ بني ديله إفإن اإلدارة تحتفظ لنفسها بالحق في رقابة التصريح و تع و لضمان دقة و صحة التصريح،

ضعة فإن هذه الطريقة تمثل أفضل الطرق لتقدير المادة الخا ،بالرغم من ذلكعلى غش أو خطأ.

 وقد تبنها العديد من للضريبة،

 يبة. التشريعات الضر

 :التصريح الغير_2_1

 .الضرائبالمكلف بالضريبة بتقديم التصريح إلى إدارة  آخر، غيربموجب هذه الطريقة يلتزم شخص 

أن يكون الغير  ك:مثال ذل ،بين المكلف بالضريبة و شخص الغيرويشترط أن تكون عالقة قانونية تربط 

كصاحب العمل الذي يقدم تصريحا  ،للضريبةلدخل الخاضع مدينا للمكلف بالضريبة بمبالغ تعد ضمن ا

إلى إدارة الضرائب بالمبالغ المستحقة لديه للعاملين عنده و الخاضعة للضريبة على األجور و 

 األسلوب األول يتمثل في إقرار المكلف، ،2نجد في هذه الطريقة أسلوبيين في عملية التقدير.المرتبات

 اطه ودخله إلى حيث يقوم هذا األخير بتقديم تصريح حول نش

ما أكلف، اإلدارة الضريبية، فتقوم هذه األخيرة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف الم

 األسلوب الثاني

 .خر من غير المكلفأ، فهنا يتم اإلقرار عن طريق شخص فيتمثل في إقرار الغير

  معدل الضرائب المباشرة  :الثانيالمطلب  

 ولة دوماعى الدالنسبة بين المبلغ الضريبة و المادة الخاضعة لها حيث تسيقصد بسعر أو معدل الضريبة 

 الى تحقيق

  .المباشرةالمعدل االمثل للضرائب  

 3:يديحسب الضريبة على الدخل اإلجمالي تبعا للجدول تصاع:اإلجماليمعدل الضريبة على الدخل _1

 

                                                             
 303مرجع سبق ذكره، ص ، ، إقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة، اإليرادات العامة الميزانية العامة للدولةمحمد عباس محرزي 1
في العلوم  هشهادة دكتورا، الجزائر تونسدراسة مقارنة –سياسية الميزانية في عالج عجز الموازنة العامة للدولة  لحسن دردوري، 2

 77، ص 2014،جامعة محمد  خيضر،  بسكرة، جزائر، اإلقتصادية
   25، ص 2017قانون الضرائب المباشرة و اللرسوم المماثلة، ، 104المادة  3
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  معدل الضريبة على الدخل اإلجمالي:(I-1) رقم الجدول

 

 

 25 ص 2017 المباشرةمن قانون الضرائب المصدر:

       :التخفيضات _ 1_1

  .% 30رباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته يطبق على األ

 .% 25 نسبتهيطبق على الربح الناتج عن النشاط المخبزة تخفيض 

ضو وليتين من طرف األشخاص الذين لهم صفة علربح المحقق خالل سنتي النشاط األيطبق على ا

 سابق في جيش 

مكلفين وال يطبق التخفيض إال األشخاص ال .%25التحرير الوطني و أرامل الشهداء تخفيض بنسبة 

 بالضريبة الذين 

 يقدر ربحهم تقديرا جزافيا.

 لما يكون مشترك بين الزوجين.%10يطبق على الدخل اإلجمالي الخاضع تخفيض بنسبة 

بق نه يطفي حالة التنازل عن رخصة استغالل شهادة اختراع أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه فإ

 من المداخيل المحققة.%30تخفيض نسبته 

 1:على المرتبات و األجور و المنح الريوع العمرية المطبقةالتخفيضات 

أن يقل  . غير أنه ال يمكن لهذا التخفيض%40تخفيض نسبي على الضريبة اإلجمالية بمعدل يساوي  

 /  12.000عن 

 شهر(. /دج 1.500و  1.000نة )أي ما بين س/دج 18.000سنة أو يفوق 

 للذين تقـااعدون وكذا العمال المتق أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم  يستفيد العمال المعوقون حركيا

 أجورهـم 

مبلغ  دج( شهريا في النظام العام، من تخفيض إضافي على 20.000عن عشرين ألف دينار جزائري )

 الضريبة على

 : ، يكون مساويا لـردج في الشه 1.000جمالي في حدود الدخل اإل 

 دج 25.000دج و يقل عن 20.000فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساويها  80%_

 دج30.000دج و يقل عن 25.000فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساويها  60%_
                                                             

  25، ص 2017قانون الضرائب المباشرة و اللرسوم المماثلة، ، 104المادة  1

 نسبة الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة 

 %0 120.000ال يتجاوز 

%20 360.000الى   120.001من  

 %30 1.440.000الى360.001من 

 %35 1.440.000من أكثر 
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 دج35.000دج و يقل عن 30.000فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساويها  30%_ 

 دج40.000دج و يقل عن 35.000فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساويها  10%_ 

 على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد الخبرة أو التكوين. %20يطبق تخفيض قدره 

 1:المعدالت المطبقة على إيرادات الديون الودائع و الكفاالت 

ة تحدد ب غير أن هذه النسب %10يحدد معدل بالنسبة لعوائد الديون و الودائع و الكفاالت بنسبة 

 ؛محررة من ضريبة بالنسبة لحواصل السندات غير اإلسمية أو لحاملها50%

 و حساباتأفاتر ديحدد نسبة اإلقتطاع من المصدر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في 

 اإلدخار لألشخاص وفق النسب األتية:

 ؛عادلهادج(أو ي 50000د التي يقل عن خمسين ألف دينار)محررة من ضريبة بالنسبة لقسط الفوائ1%

 دج(.  50000فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار)%10

 2:الشركة و اإليرادات المماثلة لهاالمعدالت المطبقة على منتوجات األسهم أو حصص  

ن طرف اإلجتماعية المحققة من فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن األسهم أو الحصص يترتب ع

 محررة من ضريبة على الدخل اإلجمالي.%15األشخاص الطبيعيين المقيمين، إخضاع ضريبي 

 3:المداخيل العقاريةالمعدالت المطبقة على  

جرار داخيل المتأتيرة مرن إيمحررة من ضرريبة و تحسرب هرذه النسربة مرن مبلرغ اإلجمرالي بالنسربة للمر7%

 ؛الجماعيذات اإلستعمال السكنات 

يجرار محررة من ضريبة و تحسب هذه النسبة مرن مبلرغ اإلجمرالي بالنسربة للمرداخيل المتأتيرة مرن إ%10

 ؛السكنات ذات اإلستعمال الفردي

يجار ذات إمحررة من ضريبة و تحسب هذه النسبة من مبلغ اإلجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من  15

   ؛اإلستعمال التجاري أو المهني

ة على لضريبلتخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية 

 الدخل اإلجمالي 

 4محررة من ضريبة.%5عدل مب

 5:الشركات كما يأتي األرباحيحدد معدل الضريبة على :IBSمعدل الضريبة على أرباح الشركات _2

 ع.%بالنسبة ألنشطة إنتاج السل19

استثناء ب ،دماتالسياحية و الخ األنشطةالعمومية و الري و كذا  شغالألبالنسبة ألنشطة البناء و ا23%

 . وكاالت األسفار

 .خرىبالنسبة لألنشطة األ26%

 :التخفيضات _1_2

                                                             
 26، ص سبق ذكرهمرجع ، 2017ائب المباشرة و اللرسوم المماثلة، قانون الضر، 104المادة  1
 26، ص مرجع نفسه  2
 15، ص مرجع نفسه، 42لمادة ا 3

 المادة 104، مرجع نفسه، ص  264
 39ص  ،مرجع نفسه، 150المادة 5
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 ،درارأ دوف،تن _ تستفيد المداخيل المتأتية من األنشطة الممارسة من قبل الشركات في والية إليزي،

مبلغ  في%50 والتي يتواجد بها مقرها الجبائي و تستقر فيها بصفة دائمة من تخفيض بنسبة ت،تمنرانس

  .حروقاتال تمس هذا التخفيض مداخيل الشركات العاملة في قطاع الم بحيث 5الضريبة لمدة سنوات 

من  ستفيدةو المتوسطة المتواجدة و المنتجة في واليات الجنوب و الم تستفيد المؤسسات الصغيرة_ 

 الصندوق

ستفادة من من اإلسنوات و تستثنى  5دة لم % 20ض من التخفي ،واليات الجنوب الكبيرلتنمية  الخاص 

 هذه المزايا

 في مجال المحروقات.العاملة  المؤسسات 

 1:معدل الرسم على النشاط المهني-3

 .%2 الضريبة على النشاط المهنييحدد معدل 

ط لنقل ص رقم األعمال عن النشافيما يخ %3على  الضريبة الرسم على النشاط المهنييرتفع معدل 

 المحروقات بواسطة األنابيب.

 لنشاطات اإلنتاج.بدون إستفادة من التخفيضات بالنسبة  % 1 إلىينخفض 

 2:التخفيضات -3-1

 .%25بة بنسمع تخفيض  %2و الري تحدد نسبة الرسم العمومية  األشغالفيما يخص نشاطات البناء و 

يعها شمل بيعمليات البيع بالتجزئة و متعلقة بمواد  ، ومبلغمبلغ عمليات البيع بالجملة%30تخفيض 

 بالتجزئة على 

 من الحقوق المباشرة.%50ما يزيد عن 

 :نأبشرط  عمليات البيع بالتجزئة الخاصة باألدوية ، ومبلغالبيع بالجملةمبلغ عمليات %50تخفيض 

 .%30 %و10يكون معدل الربح بالتجزئة يتراوح بين 

 .تجزئة للبنزين الممتاز و العادي%مبلغ عمليات البيع بال75تخفيض 

ر لتحريعضو جيش التحرير الوطني أو منظمة المدنية لجبهة ا يمنح تجار التجزئة الذين لهم صفة

 الوطني و أرامل 

 %من رقم األعمال خاضع للضريبة.30الشهداء بنسبة 

  : معدل رسم العقاري _4
 :يحدد معدل الرسم العقاري كما يلي

 3:الرسم العقاري على الملكيات المبنية _1_4

السكني  الستعماإلبالنسبة للملكيات المبنية ذات .% 3الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة _1_1_4

 المملوكة من طرف

                                                             
  56،57ص ص  مرجع سبق ذكره، ،2017، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 222المادة  1
 55، ص مرجع نفسه، 219المادة  2

  63ص  ،مرجع نفسه ،ب – 261المادة 3  



اإلطار المفاهيمي                                                                 ولألالفصل ا

 للضرائب المباشرة
    

 
25 

بصفة  عن طريق التنظيم و غير مشغولة سواءاألشخاص الطبعيين و الواقعة في المناطق المحددة 

 .10%تخضع للمعدل عائلية أو عن طريق الكراء وشخصية 

 : األراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية  -4-1-2

 .2م 050عندما تقل مساحتها أو تساوي  5%

 .2م1000وتقل أو تساوي   2 م500عندما تقل مساحتها % 7

 . 2م1000عندما تفوق مساحتها 10%

 :الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية _2_4

 1:بالنسبة للملكيات غير العمرانية 

 .واجدة في المناطق غير العمرانيةبالنسبة للملكيات غير المت5%

 :تحدد النسبة كما يلي :اضي العمرانيةبالنسبة لألر 

 أو تساويها. 2م 050أقل    عندما تكون مساحة األراضي 5%

 .2م1000وتقل أو تساويها  2م 050 عندما تكون مساحة  7%

 .2م1000 األراضيتفوق مساحة  عندما10%

 .بالنسبة لألراضي الفالحية% 3

  2:يحدد مبلغ كما يأتي:معدل رسم التطهير_5

 دج على كل محل ذي إستعمال سكني. 1500دج و 1000مابين 

 .أو حرفي وما شابهه دج على كل محل ذي إستعمال مهني أو تجاري 12000دج و  3000ما بين 

 أرض مهيأة للتخييم و المقطورات.  دج على كل 23000دج و   8000مابين 

بهه أو تجاري أو حرفي وما شادج على كل محل ذي إستعمال صناعي   130000دج و  20000مابين 

 و ينتج كمية من 

 النفايات تفوق األصناف الذكورة أعاله.

  :معدل الضريبة الجزافية الوحيدة-5

 3  :يحدد معدل الضريبة جزافية الوحيدة كما يأتي 

 و بيع السلع  بالنسبة ألنشطة % 5

  .بالنسبة ألنشطة االخرى 12%

 4:نسبة على األمالك كما يأتيتحدد  :معدل ضريبة على األمالك -6

  معدل الضريبة على األمالك:(I- 2الجدول رقم )

قسط القيمة الصافية من االمالك الخاضعة للضريبة 

 بالدينار

 %النسبة 

 %0 100.000.000يقل عن 
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 %0.5 150.000.000لى إ 100.000.001من 

 %0.75 250.000.000إلى   150.000.001من 

 %1 350.000.000إلى  250.000.001من 

 %1.25 450.000.000إلى  350000001من 

 %1.75 450.000.000يفوق 
 

 .72ص  2017قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  المصدر:                

 :_ معدل الرسم على اإلقامة7

 1يحدد تعريفة هذا الرسم على النحو التالي:

 ؛نجوم( 3، بالنسبة للفنادق ذات ثالث)دج 50

 ؛( نجوم4دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع ) 150  

 ( نجوم.5دج، بالنسبة للفنادق ذات خمسة) 200 

 :معدل الرسم النوعي _8

2:يحدد مبلغه وفق لإلطار التالي  :منتوجات صيدالنية 

 دج.12.000  : مراقبة حصة المنتوجات الصيدالنية _

 دج. 30.000  : مراقبة خبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل  _ 

 دج. 15.000:تحليل و مراقبة المواد األولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل   _

3:يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :رسم األطر المطاطية الجديدة المستوردة 

 عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة. دج  750_

 عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة. دج 450_

  4:    يحدد مبلغه كما يأتي  : الرسم على الوقود  

 /لتر. دج 0.10:البنزين بالرصاص )عادي و ممتاز(_

 .دج /لتر 0.30  :غاز أو يل_

 المباشرة  تحصيل الضريبة :الثالثالمطلب 

مة ذة من يقصد بتحصيل الضريبة مجموعة من العمليات و اإلجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريب 

 طار.ذا اإلهالضريبة المطبقة في  المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفق للقواعد القانونية و

حيث  ،الضريبةائب و ذلك بحسب طبيعة كل تتخذ اإلدارة الضريبية أساليب مختلفة في التحصيل الضر

 5:أنه توجد عدة عوامل تؤثر على إختيار أسلوب التحصيل ،تمثل هذه العوامل في

 درجة الوعي الضريبي._ 

 _ درجة التقدم اإلقتصادي.
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 _ درجة كفاءة اإلدارة الضريبية.

 درجة التقدم الحضاري._ 

 ها:أهم ويتم تحصيل الضريبة بعدة طرق

شر )الدفع التوريد المبا -1-1

  : ( المباشر

فسه دون نلقاء إن القاعدة العامة في التحصيل الضريبة أن يلتزم المكلف بها إلى إدارة الضرائب من ت

ة باشرصة مالمخت إذن يقوم المكلف بدفع الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة مطالبة من اإلدارة بأدائها.

 دون المرور بوسيط أو 

 1خر.مكلف أ

لوقت اره في دارة المالية بربط الضريبة على الممول، يتم إشعاإلحسب هذه الطريقة، وعندما تقوم ا 

 ئم بميعاد الالم

اضة الضرائب". قب " ومقدار الضريبة المستحقة عليه، والتدابير المتبعة لدفع الضريبة للجهات المعنية

 ويتم هذا

وريد يتم الت . وقددارة أو الممول فيهإلخيار ل ال دة أقساط وهذا بنص القانون، إذدفعة واحدة أو على ع 

 مباشرة 

و  هاداتقيام الممول بلصق طوابع الدمغة بعد شرائها على العقود و الش اللللدين الضريبي من خ

   .المحررات

 :األقساط المقدمة-1-2

محددة المدة و  األقساطو هذه  عبارة عن تسديد الحقوق الضريبية من خالل تقسيطها إلى دفعات سنوية،

 2المبلغ.

 ية العامي نهاالطريقة، يقوم الممول وبناء على خبرته بتقدير الضريبة التي تستحق عليه ف وفقا لهذه

مصلحة  غير إخطاره من قبلوهذا من  ة.ية أو فصليويدفعها إلى قابض الضرائب في شكل أقساط شهر

 الضرائب 

 ل السنة.الخ ساطية على أساس ما دفعه من أقدارة الضريبية في نهاية السنة بعملية التسوإلثم تقوم ا

قدم ملغ كقسط المب وهنا إما تطالبه بدفع ما تبقى عليه أو ترد له من قيمة الضريبة، وعادتا ما يرحل هذا

ين أالنامية  حظة إلى أن التشريعات الضريبية في الدولالفي هذا الصدد تجدر الم  تحت حساب الضريبة

تنص ف سلوباألختيار للممول في إتباع هذا إلاينعدم فيها الوعي الضريبي، تذهب إلى عدم ترك حرية 

  .على ضرورة تسديد أقساط مقدمة يتولى التشريع طريقة احتسابها ومواعيد دفعها...الخ

، على العكس لو البتخفيف من وقع الضريبة على الممول، إذ يجعل أداءها سهسلوب األكما يمتاز هذا 

لوقت مما يبة المستحقة، ويتعذر عليه دفعها في ذلك اانتظر الممول نهاية السنة فيتراكم عليه مقدار الضر
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ما يتناسب مع ل السنة، ماللخزينة العامة إيرادات مستمرة خيدفعه للتحايل و التهرب. كذلك تضمن ل

 .رادات في نهاية السنةإليعكس ذلك لو تركت كافة ا مواللألاحتياجات الدولة 

 :الحجز من المنبع-1-3

هي  الضريبة إلى مصلحة التحصيل و هذا بعد تحصيلها من المكلف بالضريبة.حيث يقوم الغير بدفع 

الحالة التي يقوم فيها صاحب العمل يخصم الضريبة من الدخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم 

 1الشخص المعني دخال صافيا من الضريبة.

ول الممالضريبة من  ل هذه الطريقة يلزم القانون جهة معينة أو شخصا معينا بتحصيلالمن خ 

  :تتميز هذه الطريقة بما يلي .إلى الخزينة العامة وتوريدها

  .سهولة وسرعة التحصيل_ 

  .بةاستحالة التهرب من الضريبة فتحصل قبل حصول الممول نفسه على المادة الخاضعة للضري _

  .حياناأليجهل الممول مقدارها في أغلب _  

 الة المكلف بتوريد الضريبة للخزينمكلفة)انخفاض نفقات التحصيل(، خاصة و أن الشخص  غير_ 

 يتقاضى في 

 .الغالب أجرا على ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : الخاتمة 

أحدث بساطة و الشفافية في التعامل  1991ما يمكن أن نقوله بأن اإلصالح الجبائي المعتمد منذ   

مداخيل  على IRGمع األشخاص الطبيعيين المعنويين، بحيث قام بإنشاء ضريبة على الدخل اإلجمالي 

 األشخاص الطبيعيين 

 الجزافي تفرض عليهضريبة على الشركات، كما خصص للتجار ذوي مداخيل محدودة نظام IBSو 

 . IFUضريبة جزافية الوحيدة

كما أخضع المشرع الجبائي الجزائري مكلفين بالضريبة لبعض الرسوم بما فيها الرسم على النشاط 

المهني، الرسم على التطهير، الرسم العقاري، الرسم على األمالك، ضريبة على الدخل اإلجمالي على 
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العمرية، ضريبة على الدخل اإلجمالي على قيم المنقولة، ضريبة األجور و المرتبات و المنح و الريوع 

 على الدخل اإلجمالي على إيجار العقارات المبنية و غير المبنية.

 .يمومةحتى يتسنى خلق نوعا من الشمولية بهدف المساهمة في تمويل خزينة الدولة بكل أمان و د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تمهيد

و لقد  جهدت األدبيات التنموية منذ عقدين تقريبا على الترويج للتنمية المحلية و أهميتها و نجاعةة       

النتةاجج التةي يم ةن أح تحققهةةا اةي ماالجةة المقةااد ا وتاةةادية و ا جتماعيةة المحليةة و الو نيةة  و تنةةدد 

 المنظمات الرسمية 

 بهذا النموذج التنموي الجديد.و غير الرسمية بضرورة دمج متطلبات اإلرتقاء 

امةةد ا وتاةةادي و هةةذا األسةةلوج الجديةةد اةةي العلةةى  ا عتمةةادعلةةى أهميةةة  األدبيةةاتو شةةددت هةةذ  

  ا جتماعي محليا

 

 

 لثانيالفصل ا

الضرائب المباشرة و دورها في تحقيق 

 التنمية المحلية
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يةر اةي و الذي ياتمد على أسس و وواعةد و منةاهج الالةوال ا وتاةادية و ا جتماعيةة بهةدث تغةدا  ت ي

نةا ة  ومةن هالمحلية وصو  تلةى الو نيةة و منهةا تلةى الاالمية أسلوج التف ير و  ريقة الامد  انطالوا من

 دث تحقيةة  تذ تسةتهباتة  التنميةة المحليةة تقةة د رايةرة مةن راةةاجر التنميةة الو نيةة القةةاملة و المتوا نةة 

ورهةةا دتلةى جانة   األساسةةيةالتةوا ح التنمةوي بةين مفتلةةن المنةا    و اةي مقةةدمتها تنفيةذ مقةاري  البنةي 

طيةةة د اإلسةةتثمارات المحليةةة و الةة  الفةةرو الامةةد وأهميةةة الضةةراج  المباشةةرة اةةي ت المةةرةرة اةةي تفايةة

 النفقات الاامة و تمويد الميرانية الاامة ت طي نسبة األابر اهي تقوال بتحفير التنمية .

 :اي هذا اإل ار يم ن تقسيم هذا الفاد تلى مباغث 

 المبحث األول:اإل ار المفاهيمي للتنمية المحلية

 التمويد المحلي الثاني:المبحث 

 أهمية الضراج  المباشرة اي تحقي  التنمية المحلية المبحث الثالث:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اإلطار المفاهيمي للتنمية المحلية :المبحث األول 

ح أ ت    ةضةةةية وديمةةةة وةةةدال نقةةةرة البقةةةريتح مفهةةوال التنميةةة أو بابةةارة أاةةرل وضةةية الفقةةر و ال نةةى و

 .ببحثها و ترصيلها ياد غديثا نسبيا اإلهتماال

ح أيةةة ت  و على الرغم مةن المجهةودات التةي بةةذلها البةةاغثوح لوعةة  ت ةةار مرجاةةي لمفهةةوال التنم

ة هناك باض اإلش اليات التي بقية  مطرغةة ااوصةةا غةةول دور الدولةةة أو الح ومةةات اةةي عمليةة

   .التنمية
 خصائصهو مفهوم التنمية المحلية  :األولالمطلب 

وذلة   اسةيين ديين و ا جتمةاعيين و السيلقد ش د موعوع التنمية المحلية بال اد من ا وتاا          

 ألنها عملية 

 ال.التقدو منهج و مداد و غراة يم ن من االلها ا نتقال بالمجتم  من غالة الراود تلى غالة 
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هةةوال يجةة  أو  التاةةرث علةةى مف و التمويةةد المحلةةيو للوصةةول تلةةى أسةةلوج التنميةةة المحليةةة و اهمهةةا 

 التنمية .

 المحليةتعريف التنمية :األولالفرع 

 تعريف التنمية :أوال

عملية الت يير اي البنية اإلوتاادية و اإلجتماعية و الثقااية للمجتم  وا  توجهات عامة لتحقي  أهداث 

محددة تساى أساسا لرا  مستول مايقةة السة اح اةي اااةة الجوانة  و بمانةى أح أيةة تنميةة يقاةد بهةا 

اةي الةداد المةوا نين  مايقة الس اح اي اااة الجوان  أي أح التنمية يقاد بها أيضا اإلرتفاع الحقيقي

  1من جوان  اإلوتاادية و غير اإلوتاادية. 

 تعريف التنمية المحلية:ثانيا 

ى راةر اقةع علةظهر مفهوال التنمية المحلية  نظرا آلح مفهوال التنمية الريفيةة المت املةة اةاح ي و أايرا 

لتنميةةة المنةةا   الريفيةةة دوح ربطهةةا بتنميةةة المنةةا   الحضةةرية  و بالتةةالي أصةةبد هنةةاك مفهةةوال جديةةد ل

لتنميةة يقمد ليس اقةع تنميةة المنةا   الريفيةة  و ل ةن أيضةا تنميةة المنةا   الحضةرية  و هةو مفهةوال ا

 المحلية غيث أصبح  التنمية هنا تتجه تلى الوغدات المحلية سواء اان  ريفية أو غضارية. 

ح ومةة  اح و الو تارث األمم المتحدة التنمية المحلية برنها الامليات التي يم ن بها التوغيةد جهةود السة

ا اي اإلندماج ة و لمساعدتهو ا جتماعية و الثقااية اي المجتماات المحلي  لتحسين األغوال ا وتاادية

 اي غياة الجماعية 

 2و المساهمة اي تقدمها برواى ودر مم ن.

واةي ت ةار مفهةوال التنميةةة المحليةةة يةةرل الةةداتور اةةاروي  اةةي بةةرحي التنميةةة المحليةةة هةةي تلةة  

ة الامليةةةات التةةةي توغةةةد جهةةةود األهةةةالي وجهةةةود السةةةلطات الح وميةةةة لتحسةةةين األغةةةوال ا وتاةةةادي

وا جتماعيةة والثقاايةة للمجتماةات المحليةة وتحقية  ت امةد هةذ  المجتماةات اةي ت ةةار غيةةاة األمةةة 

ومسةاعدتها علةى المسةاهمة التامةة اةي التقةدال القةومي  وتقةوال هةذ  الامليةات علةى عةةاملين أساسةةين 

ن مسةةتول مايقةةتهم  واةةذا تةةواير مةةا همةا مسةاهمة األهةالي أنفسةةهم اةةي الجهةةود المبذولةةة لتحسةةي

يلةرال مةن الفةدمات الفنيةة وغيرهةا بطريقة من شرنها تقجي  المبادرة والمساعدة الذاتية والمتبادلة بين 

 3.يعناصر المجتم  وجاد هذ  الاناصر أاثر ااالية

 التنمية المحلية  خصائص:الثاني الفرع

أح للتنميةةة المجتمة  المحلةةي الاديةد عةةدة السةةمات و  مةن التاةةارين السةابقة للتنميةةة المحليةة نجةةد

 4الفااجص يم ن اإلشارة تلى باض منها ايما يلي:

املة شةعملية التنمية المجتم  المحلي بجان  واغد من جوان  الحياة بد هي عملية نهوض   تفص -1

 ؛للنواغي اإلجتماعية و اإلوتاادية للمجتم 

 ؛على ايفية تحقي  أهداث المجتم  المحلي تتطل  وجود ويادة مهنة مادة ومدربة-2

                                     
 14  و 1986  بدوح  باة  دار النهضة الاربية  القاهرة  مار  التنمية المحليةأغمد رشيد   1
 31  و 2015  الطباة األولى  دار صفاء للنقر و التو ي   عماح  األردح  التنمية المحلية)ممارسات فاعلون(اراد غضباح   2
 49  و 1987  بدوح  باة  منقرة الماارث  اإلس ندرية  مار  اإلدارة المحلية و إستراتيجيتهاالجندي   ماطفى 3
و   2016م تبة الوااء القانونية  اإلس ندرية  مار   الطباة األولى   ةدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلي سميحة  رل  4

  37-36و 
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  ؛تهتم بحد المق الت و تشباع اإلغتياجات-3

  ؛ايرهاتهتم بإستثمار الموارد المادية و البقرية المتواارة بالمجتم  المحلي و التي يم ن تو-4

 ؛تامد على تاتقاث القيادات و تنمية ودراتها على تحمد المسرؤلية-5

  ؛رجيسي ل ااة الامليات التي تقوال بها تنمية المجتم  المقاراة مبدأ أساسي و-6

وح تمارس اي اااة المجتماات المحلية سةواء اانة  ريفيةة أو غضةرية امةا   تقتاةر علةى دولةة د-7

 آارل اتهتم بها  البلداح النامية و بلداح المتقدمة على غد سواء.

عدة مبادئ ترتبع بالتنمية المحلية بحيث تذ أهمد مبدأ لم تاد هناك عملية التنمية المحلية ألنهةا  و هناك 

 1م ن تقسيمها تلى:وا نوح من بدايتها تلى نهايتها.ويو توا ح يقارك ايها الم عملية شمول 

لمجتمة  ت ا:بمانى أح التنمية المت املة يجة  أح ت طةي برامجهةا اااةة مجةا ت تغتياجةامبدأ الشمولية

 الاحية 

و  ل و نسةاءو اإلوتاادية و التاليمية و األسرية و الامرانيةة .....تل، ولجمية  اتةات المجتمة  مةن رجةا

 أ فال و شباج 

 و ابار....

 ت  نفةي   ياني التوا ح تهمةال جانة  مةن جوانة  مجةا ت أو بةرامج التنميةة المحليةة و:مبدأ التوازن

 شر  القمول 

ي اةةاةةي اةةد مجةةال بالنسةة  المالجمةةة غيث تح اوتضةةى اآلمةةر د ماةةد ت اإلسةةتثمار و تنمةةا يانةةي تحديةة 

.... و .ظروث مةا  يةادة جرعةة الفةدمات التاليميةة أو الاةحية أو اإلوتاةادية أو المرتبطةة باأل فةال 

ية  طلبةه تحرتاديد نس  هذ  البرامج أو درجة اإلسثتمار ايهةا بالنسةبة ل يرهةا تحقيقةا للتةوا ح الةذي يت

 ة.ية اي المجتم  ما اما يتناول التوا ح أيضا دور المجهودات الح ومية و غير الح وميالتنم

 ي  لمنبة :تلى الجان  ااصيتي القمول و التوا ح اإح ذل  يتطل  ودرا مناسةبا مةن التنسةمبدأ التنسيق

 تها على عوء وعوح أهداث التنمية.ويين البرامج و لتحديد األدوار و ترالتدااد ب

لمجتمة  و : يج  أح ي ةوح هنةاك تاةاوح و تةرةير متبةادل بةين أنقةطة االتعاون و التفاعل اإليجابيمبدأ 

ذا هةة عناصةةر الحيةةاة اإلجتماعية سةةواء اانةة  أجهةةرة التنميةةة غ وميةةة أو غيةةر الح وميةةة و أ  يتةةرك 

ي بةةين اإليجةةاب التاةةاوح للاةةداة بد يتاةةين تيجةةاد المنةةام و التنظةةيم المالجمةةين للتاةةاوح البنةةاء أو التفاعةةد

 ا.األجهرة غتى ي وح ترةيرها المتبادل تيجابيا لدعم باضها الباض و ليس سلبيا إلعاوة باضه

 و أهدافها التنمية المحلية مقومات:الثانيالمطلب 

 .مقومات التنمية المحلية :الفرع األول

 2تتمثد مقومات التنمية المحلية اما يلي: 

  :المالية مقومات -1

اجبهةةا ي أداء وغيث أح نجاح الهيتات المحليةة اة ة الانار المالي عامال أساسيا اي التنمية المحلي ياد

ةر ابية وةةن لحةةدو النهةوض باألعبةاء الملقةاة علةى عاتقهةا مةن ناغيةة تةواير الفةدمات للمةةو نين يتو

  ة علةى غجةم مواردهةا المالية

                                     
 42_41  مرج  سب  ذار   و و ارسات فاعلون(التنمية المحلية)مماراد غضباح   1
ة   سن3الجراجر   أ روغة الداتورا  اي الالوال اإلوتاادية  جاماة ، تمويل التنمية المحلية في الجزائر  واقع آفاقانيفري ايضر2

 25  و 2011
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هةةذ  لا أم ةةن وارد الماليةةة التةةي تفةةص الهيتةةات المحليةةة المةةو مةن الطبياةي أنةةه المةةا  ادت المةة

ةوء دوح اللجة ذلةة  علةةى نفسةةها  الهيتةات أح تمةارس ااتااصةها علةى الوجةه األامةد ماتمةدة اةي 

 تطلة  وجةةودتسةيير هةةذ  المةوارد ي تلةةةى الح ومةةةة المراريةةةةة للحاةةةول علةةةى اإلعانةةةةات الماليةةةة

ا جيةد و اةذالية على المستول المحلةي تتةولى تنظةيم غراةة األمةةوال و هةةذا بةالتفطيع المةالي التدارة م

 .الروابة المالية المستمرة

ي تةةةةةوار  ةلمحليةةةةةاةةةةةذل  مةةةةةن المقومةةةةةات الماليةةةةةة التةةةةةي تسةةةةةاعد علةةةةةى تحقيةةةةة  التنميةةةةةة ا

ماليةةة  و تحليةةد مةةالي سةةليم و موا نةةة محليةةة أو وةةيم  سةةبي افةةر و تنظةةيم رشةةيد للمالومةةاتنظةةةةةاال محا

 المحليةةةة و تح تةةوار هةةةذ  الاناصةةةر مجتماةةةة يسةةةاعد اةةةي تحقيةةة  أهةةةداث الجماعةةةات ."دويقة

 .يجالهةةا تامد ب فاءة عالية و استقاللية تامة

 :مقومات البشرية-2

  عنار اي الاملية اإلنتاجية و اي نجاح التنمية المحلية ياتبر الانار البقري أهم

و و هةة  االسةةتفدتاالاناةر البقةري هةو الةةذي يف ةةر اةةي ايفيةةة اسةةتفداال المةةوارد المتاغةةة أاضةةد 

 وتاباهةا و ي  امةا أنةه هةو الةذي ينفةذ هةذ  المقةروعات  الةذي يدير التمويد الال ال إلوامة المقةروعات

  يقابله من مق الت و يض  الحلول المناسبة لها اي الوو  المناس يايةد النظر ايما 

 :تح دور الانار البقري اي التنمية المحلية يم ن النظر تليه من  اويتين  

  غيث أح هدث التنمية هو اإلنساح  هي أنه غاية التنمية :األولى -

  أنه وسيلة تحقي  التنمية :الثانية -

ة مةةةةةن لبقةةةةةريةةةةةدث التنميةةةةةة المحليةةةةةة هةةةةةو تنميةةةةةة المةةةةةوارد الةةةةةذل  وجةةةةة  أح ي ةةةةةوح ه

نسةاح لديةه ر أح اإل  و غتةى السياسةية باعتبةاةوتاةادية و الثقاايةإل  امفتلةةةن الجوانةةة  ا جتماعيةة

اوةة  اةةي مو  اوةات و وةدرات ذهنية و جسةدية تفةوي اثيةةرا مةةا تةةم اسةةت الله أو ا سةةتفادة بةةه ااةةال

يةةةة  ةةةةي لتحقالامةةةد المفتلفةةةة  و أح ا سةةةةتفادة القاةةةةول مةةةةن تلةةةة  القةةةوة هةةةةي الماةةةةدر الحقيق

   و لةةن يترتى ذل  ت  بفضد استيااج هذ  الحقيقة ةتنجةةا ات التنميةةة المحليةة

راةر تيجة  أح  اإلسةتراتيجيةو تفايلها ميدانيا و هذا بوع  تسةتراتيجية لتنميةة المةوارد البقرية  هةذ  

 : على مجموعة من المحاور و هي

ألساسةية غتياجةات اإل: و تقمد تواير شرو  الحياة ال ريمة و هي اي مجملهةا ا الرعاية االجتماعية -

 .  التاليم  الس ن  التوظينةال ذاء  الاح :الحياة  و تتمثد اي ستمراريةإل

اةراد لتي تم ةن األاتواير المرهالت الالمية و الاملية المفتلفة يتمثد الترهيد الفني اي  :الفنيلتأهيل ا -

بةات ابة متطلبموامن تحقي  التواصد الداجم و المستمر بالمتطلبات اإلنتاجية و الت نولوجية التي تسمد 

  .ي  نقر الوعي الثقااي و الف راإل ار عمليات التدري   اإلعالال  و يندرج تح  هذا التنمية

جه عاال اي : تاني المقاراة القابية تشراك المجتم  و الموا نين بواعية )الشعبية( المشاركة الجم -

لاةدي لثقةة و اتحديد اغتياجات التنمية و صيانة برامج الامد و تنفيذها و تقييمها و اذا تشاعة أسباج ا

 جتمة  ولمبين األاراد  بمانى تحقي  مفهوال الموا نة الذي ياني تحسيس الموا ن بدور  وأهميته اةي ا

 .اي الاملية التنموية

ار البقةري تح تطبي  هذ  اإلستراتيجية سيم ن من تواير منام مالجم لتطوير و تفايد دور الان       

  .الذي ياتبر منطلقا و غاية للتنمية و غجر الراوية اي أي مقروع تنموي
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 :المقومات التنظيمية -3

تةه تدارة ريةة مهمالمقومةات التنظيميةة اةي وجةود نظةاال لةإلدارة المحليةة تلةى جةوار تدارة مرا تتمثةد

 المراا  المحلية 

 .و تنظيم القروح المحلية

ي القةا  اة اما تاتبر اإلدارة المحلية عن التسيير الذاتي  و هةي وسةيلة ااالةة إلشةتراك المنتفبةين مةن

مراريةة ن عالمات الديمقرا يةة اةي الح ةم ا لمةا تسةتاانة السةلطة الالممارسة السلطة  و هي عالمة م

 باإلدارة المحلية 

 .1و مجالسها المنتفبة  الما ااح ذل  مرشرا على الديمقرا ية

قةر  و لقد عرا  اي بريطانيا ااورة من صور التنظةيم اإلداري الالمراةري أواجةد القةرح التاسة  ع

تظاار  والمجتماات اإلنسانية  التي أدرا  غاجتها للتضامن م  أح بذورها األولى ود تطورت بتطور 

 الجهود إلشباع تغتياجاتها 

  .و بذل  ت وح ود سبق  الدولة اي وجودها

الةةذي  بةالنظر لةإلدارة المحليةةة انظةاال  اهةي   تفةةرج عةن اونهةةا أسةلوج مةن أسةةالي  التنظةيم اإلداري

 يهدث تلى الالمرارية. 

 ها ا تنظيمل د منه اإلعتبارية ية من وغدات اإلدارية محلية ذات القفايةو يت وح نظاال اإلدارة المحل

 و يم ن تعتبارها منظمات.و تاتااصاتها و مواردها و تم انياتها 

 اردو تتوون افاءة النظاال على ودرة وغداته على ما تحققه من مفرجات )أهداث(ومن مداالت)المو

 و الظروث اإلوتاادية و اإلجتماعية. و اإلم انيات(المتاغة اي ظد النظاال السياسي 

و نلفةةص مةةن ذلةة  الةةه تلةةى أح الالمراريةةة اإلداريةةة   تةةرادث اإلدارة المحليةةة باةةفة مطلقةةة  و أح 

المحلية اةي الوغةدات التةي يقسةم تليهةا تولةيم الدولةة  و تقة يد اإلدارة المحلية تتطل  تواار الفااجص 

الاامةةة لسةة انها  و لةةذا ياراهةةا الةةباض بالالمراريةةة  هيتةةات شةةابية اةةي هةةذ  الوغةةدات لتمثيةةد اإلدارة

 2لية.ييمقرا ية أو التمثاإلدارية الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  1988ديواح المطبوعات الجاماية  الجراجر    الطباة الثانية  أسس التنظيم اإلداري و اإلدارة المحلية في الجزائرجافر أنس واسم   1

 30و 

 43  و 2001الدار الجاماية  اإلس ندرية  مار    التمويل المحلي و التنمية المحليةعبد المطل  عبد الحميد    2    
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   عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي و التنمية المحلية، المصدر: 

                                                                                                                                              

 ةأهداف التنمية المحلي:الفرع الثاني

اةي مجملهةا غةول تحسةين الظةروث المايقةية و تحقية   المحليةة أهةداث عديةدة ومتنوعةة تةدورللتنميةة 

غسة  الحاجيةات  الروي لألاةراد اةي المجتمة   المحلي ووةد تتمةاير هةذ  األهةداث مةن المجتمة  آلاةر  

 1:يلي لألاراد و متطلباتهم وغس  بيتتهم المااشة و تتضد أبر  األهداث من االل ما

                                     
اإلوتااديات المال و   مجلة التنمية المحلية في الجزائر، قراءة النهوض بالمقومات و تجاوز العوائق اية آالي  اريدة اااي   1 

 96  و 2017  الجراجر  1األعمال  الادد 

 المخرجات

 األمن و تستقرار

 ادمات تاليمية  صحية  ةقااية 
 ادمات النقد 

 و الطري  تس احو مواصالت  

 و سل  أارلمواد غذاجية 

 ممارسة ديمقرا ية

اةةةةر  ويةةةةادات أي نهايةةةةة درجةةةةة 

 ماينة من

 التابتة المحلية 
 

 المدخالت

 موارد البقرية

 موارد  بياية

 موارد مالية

 تم انيات مالية أارل

 ووانين و تقرياات

عةةادات و تقاليةةد و أعةةراث و 
 ويم

 

 عمليات

 تق يد

 تحويد

 ت ذية ع سية
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ات و تفتلةن بةدوح شة   بياةة تقةدير الةذ:و تأكيذد الشذعور باإلنسذانية لذدج الجميذع _ تحقيق الذاات  

لحالي اأش ال التابير عنها من المجتم  محلي آلار و اذل  من دولة آلارل ومن المالغظ اي الوو  

اديةة تلةى الم تنتقار أنما  السلوك المادي المستمدة من المجتماات الاناعية اي الدول النامية مما أدل

حتةرال للم انة اإلجتماعية وأصبح  مادر للقاور بةاإلغتراال لةذل  يجة  أح يقةار الفةرد برنةه ايةاح م

 عند التاامد ماه من جان  المسرولين.

حرمةاح و يقاةد التحةرر مةن تسةتبااد الظةروث الماديةة وال:ر إتاحة الحريذة و القذدرة علذى اإلختيذا_ 

 والتحرر من القهر 

ذل  مةةن اةةلمحيطةةة بةالفرد و التحةةرر مةن الابوديةةة اةي المجةةال الامةد و و الظةروث البيتيةةة و الثقاايةة ا

 الاادات. 

ثةد اةي الحاجةات األساسةية لألاةراد تتم: إشباع الحاجات األساسية لألفراد و رفع مستوج معيشذتهم _

غمايتةه  مس ن  ملبس غذاء وذل  من االل تسفير جمي  الموارد و اإلم انيات المتاغة لفدمة الفرد و

 السايواذل  

  إل الة الفواري اإلجتماعية للوصول بالفرد تلى روي المستويات.  

وامةد مثةد عتح  يادة الداد المحلي اي المجتم  المحلي أو بلد نامي تح مةه :زيادة الدخل المحلي _  

  الما س اح مرتفا لما ااح مادل الريادة اي الالمادية.مادل  يادة اي الس اح وتم انيات المجتم  الفنية و 

ل و تعطرت الدولة تلى الامد على تحقي  نسةبة أعلةى للريةادة اةي الةداد و المةا تةوارت رؤؤس األمةوا

اصةة اة بال ةة ال فاءات الما تحقق  نسبة أعلى للريادة اي الداد المحلي اما ت تسي التنمية المحلية أهمية

لة  بيةرة تتطتنمويةة ارااجر التقدال اي الةدول الناميةة تحتةاج تلةى المقةاري   اي ووتنا الحالي غيث تاد أغد

 نوعا من تقسيم الامد اي ت ار السياسة الاامة للتنمية القاملة للمجتم  ا د .

    المحلةياالتنمية ينظر تليها ادراسة تجريبية ألغوال مجتمانا تهدث تلى التارث على الجوانة  المجتمة

لدراسةةات لقةةد بينةة  اثيةةر مةةن ااته التي يم ن تسفير  اي عالج هةذ  المق الت.وغجم تم اني ومق الته

ةةةي الامليةةةة اليةةةة محالمتالقةة بةاإلدارة المحليةة أهميةة الةدور الةذي تقةوال بةه الهيتةةات و المجتماةةةات ال

دارة المحليةة ألح اإل ذلة    ملةاهةةي تاتبةةر مةةن أصةةلد البيتةةات التةةي تحةةد  التنميةةة القةا  التنمويةةة

ةروث و و هةةي أوةةدر علةةةةى الووةةةةوث علةةةةى الظةةة  تنبثةة  عةةنهم وريبةةة مةةن الموا نينتمتةةا  برنهةةا تدارة 

ة تلةةى الهاداةة و تشةةةراك السةةة اح المحليةةةين ا ةةةرا و جهةةةدا اةةةي وعةة  البةةرامج الحاجةةات المحليةةةة

 لبةةرامج وعةةةن  ريةةة  تةةةةارة الةةةوعي و اإلونةةةاع برهميةةة هةةذ  ا النهةةةوض بةةةالمجتم  المحلةةةي و تنفيةةةذها

  . عواجدها على الس اح المحليين و على الدولة اذل 

 على التنمية المحليةالعوائق و اإلنعكاسات :الثالثالمطلب 

 لهةا تلةىي تسةاى مةن االبإعتبار أح التنمية المحلية تسةير نحةو تسةت مال المقةاري  ب ةد أباادهةا و التة 

با علةةى لجملةةة المقةةااد التةةي تقةةن عاجقةةا اةةي سةةبيد تحقيةة  الرااهيةةة و التةةي تةةرةر سةةلتيجةةاد غلةةول      

 سيرورة التنمية المحلية.

 العوائق التنمية المحلية :الفرع األول

 :التهريب -2
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منةه  لتحديةد مفهةوال  324ادة أغال على أغ اال وانوح الجمارك   سيما الم 1اإح وانوح م ااحة التهري 

 .التهري   م  تعااة أااال أارل عمن أغ امه الجراجية تاتبر من وبيد أااال التهري 

 :من وانوح الجمارك التهري  بالق د التالي 324غيث عرا  المادة 

 .استيراد البضاج  أو تاديرها اارج الم ات  الجمراية -  

 . بوراإلنقاو من البضاج  الموعوعة تح  نظاال الا -   

تهرية   من وانوح م ااحةة التهرية  غالةة أاةرل تاتبةر مةن وبيةد أااةال ال 11اما أعاا  المادة       

 .تتمثد اي الحيا ة دااد النطاي الجمراي لمفرح أو وسيلة نقد مهيرة ااياا ل رض التهري 

 

ي  ب ونها التهرمن وانوح الجمارك واعحة عند تاريفها جراجم  324تذا اان  الفقرة األولى من المادة 

 عمليات 

لةي أو استيراد البضاج  أو تاديرها اارج الم ات  الجمرايةة وهةي الاةورة التةي تمثةد التهرية  الفا

 .الحقيقي  اإح األغ اال األارل   تمثد ااال هذا الوصن ل نها تق  تح   اجلته

 :و أنواعه الضريبيالغش  -3

تيجة ناي ماظم الحا ت تجد اإلدارة الضريبية نفسها عاجرة عن تحايد اد الضراج  المفروعة     

ة مةن عدال تنتظاال عريبي من وبد الم لفين ود ي وح عمديا و ود ي وح غيةر عمةدي   ممةا يولةد مجموعة

 حا ت ال

 جهة ةانية.و مدل وادها من  و السلوك التي يم ن تانيفها تباا لمدل مقروعيتها من جهة 

 2يم ن التميير اي سلوك التجن  الضريبي بين الحا ت التالية:  

تراماتةه : و يابر عن مجموع الوعايات و الحا ت التي يحترال ايهةا الممةول تلعدم إنتظام الضريبي -

  .الضريبية سواء ااح ذل  بق د ترادي أو غير ترادي  بحسن  نية أو سوء نية

تملص من ة عن ااد ترادي يقوال به الممول الذي يقرر مفالفة القانوح لل: و هو عبارالغش الضريبي -

 داة  الضةةريبة. و اةي هةةذ  الحالةة نالغةةظ وجةود سةةلوك تجرامةي مقاةةود و متامةد. و عليةةه اةإح ال ةة 

 الضريبي هو جرء ووجه من عدال اإلنتظةاال الضةريبي  ياةرث علةى أنةه الةتفلص مةن الضةريبة بتقةديم

 مضلد.عرض اا ئ للواو  أو تفسير 

ة ةةار سةلبيآذل  اإح باض الم لفين سيحاولوح اإلاالت من ذل  اإللتراال مما يةردي تلةى  و تذا لم يتحق 

أح  الضريبة على مالية الدولة و على النقا ات اإلوتاادية و اإلجتماعية المفتلفة. و باني التهرج من

 يتفلص الم لن من اإللتراال بدااها بوساجد مفتلفة ود ت وح مقروعة و ود ت وح غير مقروعة.

سةلاة  االتهرج المقروع أو تجن  الضريبة هو  ري   بياي يقر  القانوح مثد أح يالم اةرد أح هنةاك

 ما ارع  

د يةرل عليها عريبة غير مباشرة سوث يتحملها لو اشترل تل  السلاة و لذل  يمتنة  عةن شةراجها أو وة

نيةةة و عيةةة و الحيواأح نقةةا ا مةةا   يفضةة  للضةةريبة ايمارسةةه و يسةةتثمر ايةةه أموالةةه االمقةةاري  الررا

 ينفذ منها لإلبتااد عن مجال الضريبة.غيرها و ود يجد ة رة اي التقري  الضريبي 

                                     
  1brahimi.Doc-3152/1/Boutaleb/tlemcen.dz/bitstream/112-http://dspace.univ  على  21/03/2019تاري، اإل الع

 15:30الساعة 
 215  و 2011عماح  األردح      الطباة األولى  دار جرير للنقر و التو ي  دراسات في علم الضرائبعبد المجيد ودي   2
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أما التهرج غير المقةروع اهةو مفالفةة لقةانوح الضةريبة  اةالتهرج عنةد ربةع الضةريبة أو عةدال تقةديم 

ممول لممتل اته اإلورار الضريبي أو تقديم تورار ايه غ  و تالع  و من التهرج غير المقروع بي  ال

 1صوريا  أو تنقاء عقود غير غقيقية أو اتد تعتمادات برسماء وهمية أو نقد أمواله تلى الفارج. بياا

ي  للتهرج الضريبي عدة ماطلحات أهمها: ال   الضريبي  التملص الضريبي  عدال تنتظاال الضريب 

 التمرد أو الااياح الضريبي  التجن  الضريبي......تل،

دوية  للتهةرج الضةريبي بحيةث و ات و غيرهةا تحةد مةن تم انيةة تعطةاء تاريةن شةامدهذ  الماةطلح 

 يت ير هذا 

 .2التارين من مرلن تلى آار

 ح الجبةاجيلتففيض اإلوتطاعةات و ذلة  بالتحايةد علةى القةانو التي تهدثيارث برنها الامليات الجباجية 

 بهدث 

 ة أو من أجد تففيض لوعاء الضريبيالتفلص من ارض الضريب

لة  ذيقاد بالتهرج الضريبي أح يحاول القفص الفاع  للضريبة عدال دا  اليةا أو جرجيةا متباةا اةي 

  ري 

 و أسالي  مفالفة للقانوح و تحمد اي  ياتها  اب  ال  .

و يحد  ذل  عندما يقوال الممول بإافاء جرء ابير من المادة الفاعاة للضريبة عةن عيةوح اإلدارة أو 

   3يد جدا من داله أو تيراداته االاا للحقيقة.يقوال باإلعالح عن ودر عت

 :على التنمية المحليةاإلنعكاسات :الفرع الثاني

 د الةدوليلتي ياةراها اإلوتاةاتح القيء المتف  عليه دوليا هو أح التهري  ياتبر من أاطر الظواهر ا

 بافة عامة

  صةاوبة اةي تحديةد هةذ ل ن هنةاك الو ني بافة ااصة و هو يترك أةةار سةلبية عميقةة اةي اإلوتاةاد

 .ةاراأل

 4ومن أهم أةار التي يتراها التهري  على التنمية المحلية نذار:

 :اآلثار المالية-1

هةو  من التاارين السابقة نجةد أح التهرية  هةو الةتفلص مةن داة  الحقةوي و الرسةوال الجمرايةة و امةا

ح ميةراح دورا هاما اي تةوا ماروث اإح هذ  األايرة تاتبر من أهم موارد الفرينة الامومية و تلا  

 المداوعات.

مةا  أهمهةا غةدو  عجةر اةي ميةراح الدولة وهةذ يحةد  بالفرينةة اسةاجر ماتبرة :الخزينة العموميذة -

د يةةردي تلةةى تقلةةص أنقةةطة الاموميةةة تذ يقةةد تسةةتثمارها و توظيةةن هياالهةةا و تاجةةر عةةن تنجةةا  هيااةة

 عية.و دعم الحياة اإلوتاادية و تجتماواعدية و أماال هذ  الوعاية تلجر تلى  ل  وروض لتروية 

                                     
  الطباة األولى  دار المسيرة للنقر و التو ي  و الطباعة  عماح  األردح  الضرائب و محاسبتهاعبد الناصر نور  علياح القرين  1

  227  و 2002
غول تستراتيجية الح ومة   ملتقى دولي مكافحة التهرب الضريبي كهدف لجهود القضاء على البطالةميموح نبيلة  ي  بلواعد الجيالل 2

  2 و 2011نوامبر  16-15يومي  الجراجر  البطالة اي ظد التنمية المستدامة  جاماة مسيلة 
 126  و 2012  الطباة األولى  دار واجد للنقر  األردح  علم المالية العامة و التشريع الضريبي و تطبيقاته هير أغمد ودورة   3
 167  مرج  سب  ذار   و مارسات فاعلون(التنمية المحلية)ماراد غضباح   4
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تلةى  و ذلة  راجة   يحد  التهري  ااةتال  ابيةرا اةي ميةراح المةداوعات:إختالل ميزان المدفوعات -

يما سةامة و  األموال الطاجلة المهربة اي الفارج ااوصا الاملة الاابة التي تفتقر تليها الفرينة الا

و نيةة و اهو راج  تلةى تهريبهةا عبةر الحةدود الاي السوي  الذه  أما ايما يفص نقص المواد ال ذاجية

اةتالل تبهذا تضطر الدولة تلى تعادة تستيرادها مةن جديةد رغةم ترتفةاع أسةاارها و هةذا مةا يةردي تلةى 

ري  ميةةراح المةةداوعات و تفةةاوم أ مةةة المديونيةةة و  اد مةةن تةةدهور أوعةةاع اإلوتاةةادية و تراجةة  مقةةا

 التنمية.

    :اآلثار اإلقتصادية-2

 تامةد علةى لإلوتاةاد ارنه يتةرك أةةار توتاةادية جسةيمةتعااة تلى اآلةار المالية التةي سةببها التهرية  

 تعاوة اإلوتااد

 

 1الو ني و تووين عجلة التنمية و ذل  من االل:  

ل ن ولية اإلوتااد الرسمي هو مجموعة من األنقطة الفاعاة للروابة الد:منافسة اإلقتصاد الرسمي -

 ورت نتيجةةاألاير لم يجد م انة اي السوي ألنه يااني من منااسة شديدة للسوي الموا ية التةي تطةهذا 

ي نةتج ظهور آليات توتاادية منبثقة عن المالومات و صفقات تجارية تمتةد اةي السةوي السةوداء و الةذ

ب يةة  ربةمقةجاتاح للمضةابدور  عن عمليتي اإلستيراد و التادير اللتاح تحدةاح بطريقة غير شرعية 

 على غساج اإلوتااد الو ني. تحقي  أابر ربد مم ن ولو ااح 

د اةةي السةةوي آلح األسةةاار   وجةةو:تح األسةةاار الو نيةةة تتةةرةر بقةة د أو بةةدار بمةةا يحةةد  التضذذخم-

رث  ةأمةا المدعمةة مةن  لها االفواو يحددوح أساارهم واقا لتطورات األساار اي السوي الموا ية 

 اهذا اإلرتفاع اي األساار يريد اي غدة التضفم.   أساارها الدولة و التي ترتفا  

تهربة غيث نجد أح درجة اإلمتيا  عن المرسسات الم:بين المؤسسات اإلقتصادية كبح روح المنافسة-

منهةةا علةةى غسةةاج المرسسةةات التةةي تقةةوال بواجباتهةةا الضةةريبية  االمرسسةةات التةةي تبحةةث عةةن تاظةةيم 

 أرباغها بإستامال أنج 

ثةال ألنها تجد أح التهةرج الضةريبي مةن أنجة  الوسةاجد لتاظةيم ربحهةا و باةفة سةرياة  و مالطري   

 على ذل  :

وتطةاع ترغ  اةي اإلغتفةاظ برموالهةا الهاجلةة دوح أح يمسةها أي تنجد المرسسات الفاصة  غيث نجدها 

       عريبي. 

 :اآلثار اإلجتماعية و النفسية-3

الة الاد رة اواة الفاصة بالتهرج الضريبي يفد تاال  ابيرا بفتامي  الفواري اإلجتماعية و عدال المس

أو  اةةي تو يةة  الضةةراج  تذ يتحمةةد الاةة ء األابةةر منهةةا داجمةةا الم لفةةين الةةذي   يسةةتطياوح التهةةرج

 الحرياوح على أداء واجبهم اإلجتماعي و الو ني اي أداء الضريبة.

 و من اآلةار أيضا:

 ؛*تدهور الحس الجباجي لدل الم لفين

 ؛*تدهور عامد الادي اي الماامالت

                                     
 177  مرج  سب  ذار   و التنمية المحلية)ممارسات فاعلون(اراد غضباح   1



الثاني الفاد     

 
42 

 *تامي  الفواري اإلجتماعية.

 مفهوم التمويل المحلي :المبحث الثاني

ن مة يةرال ث تتطلة  تةيقةاري  و الم  التنجةامة و لهافدمات الالاديد من ا يملية بتقدحملا جماعاتلاتقوال 

قيقهةا  حتلة تامد علةى هو مراجة ل فاءات بقرية مدربة حبفدمات لقاري  و الموال  اما أح تل  األما

 ياتمد على موالألبد من تواَ  موارد مالية اااة. تح تواَ  ا على الامد تحفيرها ا و هو من أجد جذب

ء اانة  تاغة و البحث عن موارد من ماادر اارجية سةوالموارد الذاتية المالامد بق د جاد لتطوير ا

ذا هةول سةنتنا هية  وعليةلحلمجماعات اللية االقبدأ استمس ب  تمتعانات غ ومية أو وروض بقر  أح  

 :ل الاناصر التاليةالبحث من امال

و تو يةةة  الضةةةراج  المباشةةةرة علةةةى  حلةةةيلمماةةةادر التمويةةةد اه حلةةةي وشةةةرو لمتاةةةرث التمويةةةد ا 

 الجماعات المحلية

 .هو شروط تعريف التمويل المحلي:األولالمطلب 

ال سةاد  غيةث تنبثة  عةن علةم اإلوتاةاد باةد أ مةةياتبر علم التمويد من الالةوال الحديثةة نسةبيا  

يد (وظهرت ماه عدة موعوعات مثد هي د التمويد  السيولة  اإلاالس و التحل1933-1929الاالمي)

طري سةةنت المةالي  افةةي اإلوتاةةاد المااصةر أصةةبد التمويةةد يقة د أغةةد المقومةةات األساسةية للتنميةةة  و

 التمويد المحلي.  عامة ةم بذل  سنارث لمانى المة التمويد بافة

هةةو عمليةةة التجميةة  مبةةالو ماليةةة ووعةةاها تحةة  تاةةرث المرسسةةة باةةفة داجمةةة و  :تعريذذف التمويذذل

لجماعي امنتظمة من  رث المساهمين أو المال ين لهذ  المرسسة و هذا ما يارث بت وين الرأس المال 

 و لتجسيد هذا األاير اي الميرانية التي تحتوي على الحالتين:

 يظهر ايها الموارد  :ومجانب الخص 

 1يظهر ايها تستفداماتها.  :جانب األصول  

 تعريف التمويل المحلي :الفرع األول

ياةةرث التمويةةد المحلةةي برنةةه ي اةةد المةةةوارد الماليةةةة المتاغةةةة و التةةةي يم ةةةن توايرهةةةا مةةةن ماةةةادر 

مفتلفةةةة لتمويةةةد التنميةةةة المحليةةةة علةةةى مسةةةتول الوغةةةدات المحليةةةة بالاةةةورة التةةةي تحقةةة  أابةةةر 

ن الح ومةةة المراريةةة اةةي ماةد ت لتلةة  التنميةةة عبةةر الةةرمن و تاظةةم اسةةتقاللية المحليةةات عةة

 2.المحلية المنقودة يتحقيةة  التنميةةة 

 من االل مفهةوال التنميةة المحليةة اةإح ذلة  ي قةن بوعةوح عةن مبةدأ جةوهري و أساسةي تقةوال عليةه  

سها بنفسها تفدال نف التنمية المحلية و هو مبدأيديمقرا ية التنمية المحليةيعمال بالمبدأ القاجد أح الجماعة

ي هةاألولةى  إلم انياتها ومن ناغية أارل اإح التنمية المحليةة تقةوال علةى سةاوين أساسةيين  السةاي و اقا

ي جهةود ثانيةة اهةمن االل المقاراة القابية  أما السةاي ال الموارد الذاتية التي تاظمها  الجهود الذاتية

 لية.الح ومية المتمثلة اي الموارد المحلية الح ومية التي تا  اي الموا نة المح

و يم ن القول أح التمويد المحلي ياتبر الدعامة الرجيسية إلتفاد القرارات اي نظةاال اإلدارة المحليةة    

غيث يم ن القول أح هناك عالوة  ردية بين درجة تستقاللية المحليات اةي تتفةاذ تلة  القةرارات بايةدا 

                                     
 15  و 2017مست انم  الجراجر      مطبوعة  جاماة عبد الحميد بن باديسالسياسات المالية للمؤسسةبن غمو عام  محمد   1
 22  مرج  سب  ذار   و التنمية المحلية التمويل المحلي وعبد المطل  عبد الحميد   2
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مةن اةالل المحليةات مةن أجةد عن ترةير الح ومة المرارية و بين تةواار المةوارد الماليةة المحليةة ذاتيةا 

  تغدا  المريد من التنمية المحلية.

د مةن ار المريةو  يففي الاالوة الطردية و الضرورية بين التمويد المحلي و التنمية المحلية ا لما تةوا

 التمويد الما  ادات ماد ت التنمية المحلية و الا س الاحيد 

 

 

 شروط التمويل المحلي :الفرع الثاني

 1من القرو  يج  توارها اي المورد المحلي  و من أهم تل  القرو  هي: هناك عدة 

 :محلية المورد -1

لةةى و يانةةي ذلةة  أح ي ةةوح وعةةاء المةةورد بال امةةد اةةي نطةةاي الوغةةدة المحليةةة التةةي تسةةتفيد و تحاةةد ع

 غايلته  و ي وح 

دارة مناسبة لةإلعراج  الاقارات تاتبر عراج  متميرا ودر اإلم اح عن أوعية الضراج  المرارية  

 المحلية.

 :ذاتية المورد -2

و  بمانةةى أح تسةةتقد الهيتةةات المحليةةة بسةةلطة تقةةدير سةةار المةةورد )اةةي غةةدود ماينةةة أغيانةةا(و ربطةةه

 تحايله  غتى 

 بين تغتياجاتها المالية و غايلة الموارد المتاغة لها.تتم ن من التواي  

قةة  لذاتيةة مطلاليةة المتاغةة للمحليةات تلةى: مةوارد او تباا لمفهوال يالذاتيةييم ن تانين الموارد الم   

 اارجية. وموارد ذاتية نسبية  وموارد

وارد مةواي هذا اإل ار    االث على تعتبةار اإلعانةات الح وميةة مةوارد اارجيةة  و   علةى تمتة   

دل الرسةةوال و اإليجةةارات بدرجةةة ابيةةرة مةةن ذاتيةةة  و أمةةا الضةةراج  المحليةةة و القةةروض ايتفةةاوت ماةة

 ذاتيتها من دولة آلارل. 

   :سهولة إدارة المورد -3

حاةيد و يقاد به تيسير تقدير وعاء المورد و راص ت لفة تحاةيله أي محاولةة أح ت ةوح ت لفةة الت  

 علةى أابةرعند أود درجة مم نة  و اي نفس الوو  عرورة وارة غايلة المورد نسةبيا أي الحاةول 

 موارد مالية مم نة منه.

 2يقاد بسهولة تسيير المورد سهولة تقدير  وايفية تحايله واذا ت لفة تحايله......ال،.       

 مصادر التمويل المحلي: المطلب الثاني

مبةةةادرة تةةواير المةةوارد الماليةةة المحليةةة علةةى مسةةتول الوغةةدات المحليةةةة يقةةةج  هةةةذ  الهيتةةةات لل تح

قةةةروع مبمقةةروعات التنميةةة المحليةةة للراةةة  مةةةن مسةةةتويات المايقةةةة لألاةةةراد  غيةةةث أح تنفيةةةذ أي 

 :هما سيينو يم ن تقسيم هذ  الموارد تلى وسمين رجي   مةرتبع أساسا بمدل توار الموارد المالية

 الموارد الذاتية_     
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 الموارد الفارجية_        

 :الموارد الخارجية -1

ة اااة اني ت طييتح الترايد على أهمية الموارد المالية المحلية اي دعم ا ستقالل اإلداري للمحليات   

لمطلوبةة االتنميةة نفقات مقروعات التنمية المحلية من الموارد الذاتية ألح ذلة  وةد يبطةئ مةن ماةد ت 

ي مةن نهةا تةرت  و تسةمى هةذ  المةوارد بالفارجيةة ألوء تلى الموارد المالية الفارجيةةولذل  اإنه يتم اللج

 ماادر اارج نطاي الوغدات 

   .المحلية

اعات اتي للجمتح الفاد بين هذين النوعين من الموارد المالية ت من أهميته اي تبرا  مدل ا عتماد الذ

 المحلية

 1:و تبرا  غجم الموارد الفارجية و التي تتمثد اي الذاتية م انياتها و مواردها على ت

 اإلعانات الح ومية -   

 القروض -   

 الهبات و التبرعات -   

 :كوميةاإلعانات الح -

لموا نةة ايم ن القول أح مفهوال إلعانات الح ومية يتارث تلى تل  المبةالو مةن المةال التةي تسةهم بهةا 

ها ة لمسةاعدتللدولةة )ارانةة الدولةة(اي اإلنفةاي علةى التنميةة المحليةة  و نفقةات المجةالس المحليةالاامة 

 بباض تاتااصاتها القانونية.

هيتةةات ولاةةد مةةن السةةهد تسةةتنتاج أح الهةةدث األساسةةي لإلعانةةات الح وميةةة هةةو المةةوارد الماليةةة لل    

سةةل  و بةةين غاجةةات األهةةالي و مسةةتول البةةين المحليةةات لتحقيةة  المالجمةةة المحليةةة  و تقليةةد الفةةواري 

 الفدمات التي تقدال لهم.

ت و تنوي  اإلعانات الح ومية بحيث يقدال باضها اي صورة مسةاهمة مباشةرة اةي نفقةات اةدمات بالةذا

ي تارث اي هةذ  الحالةة باإلعانةات المفااةة  و يقةوال الةباض اآلاةر علةى هيتةة مسةاهمة اةي اإلنفةا

 ال لي للوغدات المحلية 

ات شارة تلةى اةدمات بالةذات  و تاةرث اةي هةذ  الحالةة باإلعانةات غيةر المفااةة أو اإلعانةدوح اإل

 الاامة.

 :القروض -

من هنا وتح اإلعانات تظد محدودة على اد غال  و تنحار عادة اي ترمين المراا  الاامة و تدعيمها 

ات مةن ي المحليةالمحليةة اةيرتي دور القروض لتمول المقروعات اإلستثمارية التي تقوال بها السةلطات 

رة موارد المحليات الجارية   تم نهةا مةن تحمةد عة ء هةذ  الماةرواات ال بية ح  ألغايلة القروض

 علةى تلةة  المقةروعات علةةى عةةدة سةنوات تباةةا للامةةر اإلنتةاجي ل ةةد المقةةروع  غتةى تتحمةةد األجيةةال

 الالغقة نايبها اي هذ  األعباء ألنها تستفيد من هذ  المقروعات.

ة اةي غةدود ماينةة و بقةر  موااقةة الح ومة اإلوةراضطات المحلية اةي ال الة  صةالغية ول السلو تف

ا المراريةة علةةى عقةةد القةروض التةةي تريةةد ويمتهةةا عةن غةةد ماةةين  و تشةةترا  موااقةة الح ومةةة اةةي هةةذ

 الفاوو يحق  أهدااا عديدة من أهمها:
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جيه هذا نوع من الروابة على المارواات الرأسمالية اي الوغدات المحلية  غتى تتم ن من تو ممارسة

 النوع من 

جي  لدولة تقالمارواات بما يتف  م  سياسة الدولة اإلوتاادية و المالية  افي غا ت ال ساد ود ترل ا

 هذا 

ت جديةدة  و اةي غةا مد النوع من المارواات لفل   ل  على السل  و تتاغة المجال لفل  ارو ع

ضفم  هذا الدولة عدال التوس  اي هذا النوع من المارواات للحد من التاإلنتااش اإلوتاادي  ود ترل 

ى باإلعةةااة تلةةى أح هةةذ  الروابةةة تيسةةر مهمةةة الدولةةة اةةي ممارسةةة التفطةةيع اإلوتاةةادي اتوااةة  علةة

 قروعات.المقروعات التي تداد اي ت ار برامج الفطة  و تراض غيرها من الم

أس رالتح م اي سار الفاجدة عن  ري  تو ي  القروض على مدار السنة بحيث   يقتد الطلة  علةى _

 اود.المال اي اترات ماينة من شرنه أح يريد الطل  على رأس المال ايتجه سار الفاجدة تلى الا

ااء اي الو المحلية الحفاظ على سماة السلطات المحلية المالية  عن  ري  التراد من تم انيات السلطة_

 اواجد  اي المواعيد المحددة.بقيمة القرض و 

رض  ترايد سالمة المقروعات التي تمول من غايلة القروض و لرومها للوغةدة المحليةة  البةة القة_

 غتى   تتارض المقروعات المحلية للفقد.

 1:الهبات و التبرعات_

لموا نوح االمحلية وتت وح غايلتها مما يتبرع به تاتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس 

 قةوال بهةا تما مباشرة تلى المجالس المحلية أو بق د غير مباشةر للمسةاهمة اةي تمويةد المقةاري  التةي ت

غةد أيقةدمها  واذل  ود ت وح نتيجة وصية تراها اغد الموا نين باد وااته اي غالة اناداال الورةة أوهبة

 .بلد الم تربين لتفليد اسمه اي 

 :الموارد الااتية _2

تيةا اةي محليةة ذاتنقسم الموارد التنمية المحلية الذاتية تلةى عةدد مةن مةوارد و التةي تاتمةد عليهةا الةنظم ال

 تمويد التنمية 

ليةة يةات الماالمحلية  هذ  الموارد الذاتية تفتلن اةي تنوعهةا و مقةدارها مةن بلةد تلةى آاةر بح ةم اإلم ان

 المتوارة لديه 

  2نظمة اإلوتاادية المتباة على أح أهم الموارد هي:بح م األو

 :الضرائب المحلية_

طاوهةا اةي نهي أمةوال تحاةلها المجةالس المحليةة مةن الرعايةا المحليةين و المقيمةين الضراج  المحلية 

 لتحقي  منفاة عامة  و تا  اي أهداث التنمية المحلية.

 ى الجانة و لما اان  الضراج  أهم الموارد المالية التي يم ن أح تحاد منهةا المجةالس المحليةة علة  

صةالغية  علةى أساسةها يم ةن ويةاس مةدل من تغتياجاتها المالية  لذا يتطل  اآلمر وجود ماايير األابر

نظةاال  مةن السةفةاد نوع منها ارسلوج من أسةالي  التمويةد المحلةي  و مثةد هةذ  الماةايير تنبة  أساسةا 

 الح م و أهدااه  التي تقضي 

 المحلية.بضرورة تستقالل الهيتات 
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 ترار مالجمة تونظرا إلرتبا  اإلستقالل اإلداري باإلستقالل المالي اإح مواصفات الضريبة المحلية ال  

 أساسا اي مدل 

 تحقيقها بح م  بياتها لهذا القدر المطلوج من اإلستقالل.

 مواصةةفات الضةةريبية المحليةةة تةةتفلص اةةي عةةرورة أح تتحقةة  القواعةةد الاامةةةو بنةةاء علةةى ذلةة  اةةإح 

ى أح اء  بمانللضريبة التي من أهمها تحقي  الادالة و المواساة اي التضحية  باإلعااة تلى محلية الوع

روري عسواء اان  أموا  أو أشفاصا اي نطاي الوغدة المحلية أمر  ت وح األصول التي تربع عليها

 س المحليةةبدرجة ابيرة من الدوة  اتةتم ن المجةاليلتها بقدر من الثبات غتى يم ن تقديرها و تمت  غا

 لها. من التفطيع مقروعاتها ووع  موا ناتها تباا للتقديرات المتوواة لحايلة الموارد المقررة

و يتطلةة  اآلمةةر أيضةةا  تمتةةداد عةةة ء الضةةريبة المحليةةة ألابةةر عةةةدد مم ةةن مةةن أهةةالي الوغةةةدات   

لقابية لروابة الية ألهمية المقاراة اي تيقاظ الوعي المحلي و تامي  مفاهيم الديمقرا ية و ترايد االمح

  على أعمال المجلس المحلية.   

 :الرسوم المحلية_

لى لتحليد تالاد من المالغظ أح الرسوال المحلية  ترتي اي درجة تالية من ناغية األهمية عندما يتطري 

 تعطاء 

لفةة هةا المفتأو اح نسبية لبنود أو ماادر المةوارد المحليةة الذاتيةة  ذلة  آلح الضةراج  المحليةة برنواع

ناغيةةة  تراةةذ الةةو ح النسةةبي األابةةر اةةي ال ثيةةر مةةن أنظمةةة اإلدارة المحليةةة مةةن ناغيةةة الحاةةيلة أو مةةن

بة   االضريو الضريبة بين الرسمالتنظيم  و النقطة الفاصة بالتنظيم تقير تلى أح هناك تفروة مارواة 

 يحليةة غقةو بد وأح تفرض بقانوح و يراعي اي ال ثير من األغياح تعطاء النظم المفتلفة لةإلدارة الم

 محةةددة ايمةةا يتالةة  بمسةةرلة الضةةراج  و هةةو مةةا دعةةى تلةةى تعطةةاء تهتمةةاال أابةةر اةةي التحليةةد الفةةاو

 بالضراج  المحلية من هذ  الراوية.

يه أسس اح ينظمها ورار من الو ير المفتص أو من مجلس الو راء يحدد و ل ن الرسوال المحلية  بد أ

 و تجراءات

 تورار و غساج الرسوال ذات الطاب  المحلي و تجراءات تففيضها. 

و يضةةاث تلةةى ذلةة  أح الرسةةوال المحليةةة  تفةةرض أيضةةا علةةى المحةةال الاامةةة و المحةةال الاةةناعية و 

دتها بةد تسةتفامحلية و اي ت ار أح تل  األنقطة اي المقاالتجارية بفتات ماينة  بفرض  يادة الموارد ال

علةى    و بنةاءبالمناا  الاامة المحلية اإنها يج  أح تدا  رسوال متفاوتة غس  األهمية النسبية ل د نقا

 ماايير ماينة تحددها السلطات المفتاة و اللجاح المحلية التي تقررها و تتاباها.

  و اةرادلألحلية م  تنةوع الفةدمات التةي ترديهةا السةلطة المحليةة تتنوع الرسوال الم األساسو على هذا 

امة نفاة الاتستاين السلطات المحلية بحايلة الرسوال على أداء تل  الفدمة التي يج  أح ت ل  ايها الم

 على المنفاة الفردية. 

 :موارد مالية محلية ذاتية متنوعة_

محليةة مالية الالقول أنه تلى جان  الضراج  المحلية و الرسوال المحلية يوجد الاديد من الموارد ال يم ن

 الذاتية 

متنوعة التي ترتي من ماادر مفتلفة تتوون على ظروث اد نظاال من النظم المطبقة لإلدارة المحليةة 

 اي دول الاالم المفتلفة.
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 1ية الذاتية يم ن أح نجد األنواع التالية:واي تشارة مرارة لتل  الموارد المالية المحل

 :أرباح المنشآت التجارية و الصناعية المملوكة للمحليات_

 قةةطةاألنالةةداول الناتجةةة مةةن المل يةةة المحليةةات المقةةروعات اإلوتاةةادية اةةي  األربةةاحو يقاةةد بهةةذ  

لرراعيةة مقةروعات اسواء اي مجا ت تنتاجية مثد المفتلفة التي ت د داال يريد عن ت الين اإلنتاج  

 ليهةا داةدتو الحيوانية أو ادمية مثد مقروعات الميا  و ال هرباء و ال ا  و النقد و غيرها و يضةاث 

 األراعي المست لة التي تمتل ها المحليات  

 و بالتالي يح  لها التارث ايها تما بالبي  أو بإست اللها اين ما شاءت. 

 :  إيرادات أمالك الهيئات العامة_

د عةن مةن اإليةرادات التةي تتولةد عةن أمةالك الهيتةات الاامةة  مثةد اإليجةارات التةي تحاة أنةواع يوجد

ات اةي شة د توامةة و تقةييد مسةاان و ترجيرهةا بإيجةار  ري  تقويم ادمةة اإلسة اح لمحةدودي الةداد 

 مالجمة لمحدودي الداد  

لتقةدال سةتجابة لمقتضةيات او ود ساعد على ذلة  التوسة  اةي اآلاةذ برسةالي  تفطةيع المةدح و تجديةدها ت

 الالمي 

 و من ةم أصبح  تيجارات هذ  المساان ت وح موردا هاما للمحليات. 

يضةةاث تل ذلةة  أح هنةةاك أمةةالك يوونيتقةة  اةةي نطةةاي المحليةةات  و وةةد تحاةةد عنهةةا تيجةةارات  أو   

طاي و نتحاد عنها تيرادات ناتجة عن البي   و يضاث تلى ذل  أيضا األراعي الرراعية الواواة اي 

ارة و مةا يتولةد عةن ترجيرهةا أو بياهةا تيةرادات تتضةمن موا نةة اإلدتح  تاةرث السةلطات المحليةة  

 المحلية)الهيتات المحلية(.

 :أثمان الخدمات المحلية_

علةةى أح أةمةةاح الفةةدمات المحليةةة تةةدا  مقابةةد اةةدمات عةةرورية ألهةةالي  لاةةد مةةن الضةةروري التراةةد

 الوغدات المحلية 

غيرهةا  و ماينة منهم  و هي ادمات   يم نهم اإلست ناء عنها مثد اةدمات النقةد الاةاال وأو لقطاعات 

تهم  رية  مرسسةا تل  الفدمات هي اي األساس يتاةين علةى األهةالي أو األاةراد تةدبيرها ألنفسةهم عةن

مةةن  الفاصةةة  و تذا غةةد  و أح وامةة  السةةلطات أو الهيتةةات المحليةةة بتقةةديم تلةة  الفةةدمات  لتحمةةيهم

 ة  الل هذ  المرسسات و اي ت ار أح تل  الفدمات تتارض للمنااسة من جانة  القةراات الفاصةتست

فايةة اةةي اإنهةا  بةد و أح تةةدار علةى أسةس تجاريةةة و تقةاس افايتهةةا تباةا لمةا تحققةةه مةن أربةاح أو مةةن ا

 أسلوج األداء.

ا أح يحاةلو المحلية يج  اإذا اان  ماايير الربحية هي التي يج  أح تسود اإح القاجمين على اإلدارة 

سةتمرار عن ت الين تقديم تل  الفدمات من تحقي  ربد ماقةول يةردي تلةى اإلعلى أةماح تفوي أو تريد 

 اي تقديم تل  

 الفدمات ب فاءة و تحسن مستمر.

يجة   رة المحليةأما تذا اان  ماايير ال فاءة اي أسلوج األداء هي التي تسود  اإح القاجمين على اإلدا  

 حالوا على أةماح تساوي على األود ت الين تقديم تل  الفدمات.  أح ي

 :النصيب في اإليرادات المشتركة_

                                     
 88_85  مرج  سب  ذار   و و التمويل المحلي و التنمية المحليةعبد المطل  عبد الحميد   1
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و  ت المحليةالدول  أح هناك موارد مقتراة بين أنظمة اإلدارة المحلية أو الوغدايالغظ اي ال ثير من 

ن مةع ماةين المةوارد بنةو بين الح ومات المرارية أو بين الوغدات المحلية ايما بينها  و ود تتالة  تلة 

 الضراج  أو اإليرادات تتولد عن مرا  من المراا  أو مقروع من المقروعات.

 :المشاركة الشعبية بالجهود الااتية_

اةي  اةي  ماةينترتي المقاراة القابية بالجهود الذاتية عمن الموارد المالية الذاتية يقارك األهالي بن

ا يظهةر المقروعات المحلية أو الفدمات المحلية و ود ترتي المقةاراة اةي أشة ال متاةددة مةن أهمهةا مة

 أو هبةات مةةناةي التنميةةة المحليةة اةي شة د مقةةاراة أو التبرعةات منهةا اةي شة د مةةوارد ماليةة تاة  

أو  ورة عمد القاجمين اي المجتماات المحلية  و تنو  أح األش ال التي تراذها المقاراة القابية اي ص

  التبرع بقطاة أو غيرها   يم ن تن ار أهميتها اي هذا المجال.

 يوضح مصادر التمويل المحلي. :(II-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

من  المصدر:

 إعداد الطالبة

 توزيع الضرائب المباشرة على الجماعات المحلية:الثالث المطلب

هةةذا المطلةة  لماراةةة الضةةراج  المباشةةرة المحاةةلة لفاجةةدة الجماعةةات المحليةةة و الاةةندوي  ااةةص

محاةلة المقترك للجماعةات المحليةة  و أاةرل المحاةلة لفاجةدة البلديةة دوح سةواها  باإلعةااة تلة  ال

 لفاجدة الدولة.

ة علةةى سةةنتارث أو  علةةى مفهةةوال الجماعةةات المحليةةة  ةةةم سةةنتطري علةةى تو يةة  الضةةراج  المباشةةر

 الجماعات المحلية.

 الجماعات المحلية:األولالفرع 

 :الوالية_1

 الماادر التمويد المحلي

 ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر

 ية الفارج

 ماادر الذاتية

عةةةةةةةةةةةةةراج   رسوال محلية

 محلية
مةةةةةةةةوارد ماليةةةةةةةةة    اإلعانات

محليةةةةةةةةةة ذاتيةةةةةةةةةة 

 متنوعة

 الهبات  القروض

 و التبرعات  

منقةةدت و أربةةاح 

الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

 المملواة

 للمحليات

تيرادات أمالك 

 الهيتات الاامة

أةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح 

الفةةةةةةةةةةةةةةةدمات 

 المحلية

الناةةي  اةةي 

اإليةةةةةةةةرادات     

 المقتراة 

المقةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراة 

 القابية 

 بالجهود الذاتية 
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القفاةية الو يةة هةي الجماعةة اإلوليميةة للدولةة و تتمتة  ب 07-12من وانوح روةم  نا  المادة األولى

 المانوية 

 المستقلة.و الذمة المالية 

ة الامومية وهي أيضا داجرة اإلدارية غير الممرارة للدولة و تق د بهذ  الافة اضةاء لتنفيةذ السياسةات

 التضامنية والتقاورية بين الجماعات اإلوليمية و الدولة 

ماية البيتة غقااية و و تساهم م  الدولة اي تدارة و تهيتة اإلوليم و التنمية اإلوتاادية و اإلجتماعية و الث

 حسين اإل ار المايقي للموا نين.و اذا ت

 و تتداد اي اد مجا ت اإلاتااو المفولة لها بموج  القانوح .

 القا  للقا  و تحد  موج  القانوح.شاارها ب

 1اما نا  المادة الثانية من نفس القانوح أح للو ية هيتتاح: 

 المجلس القابي الو جي._

 الوالي._

 :البلدية_2

يةةة ة القاعدتةنص المةةادة األولةى مةةن وةانوح الجماعةةات المحليةة اإلوليميةيالبلديةةة هةي الجماعةةات اإلوليمية

 للدولة 

 و تتمت  بالقفاية المانوية و الذمة المالية المستقلة و تحد  بموج  القانوحي.

 امةةا ناةة  المةةادة الثالثةةة مةةن نفةةس القانوحيتمةةارس البلديةةة صةةالغيتها اةةي اةةد مجةةا ت اإلاتاةةاو

لتنميةةة االمفولةةة لهةةا بموجةة  القةةانوح و تسةةاهم مةة  الدولةةة  باةةفة ااصةةة اةةي تدارة و تهيتةةة اإلولةةيم و 

 اإلوتاادية و اإلجتماعية 

 ين و تحسينهي.و الثقااية و األمن و اذا الحفاظ على اإل ار المايقة للموا ن

  2للبلدية تسم و توليم و مقر رجيسي غس  المادة السادسة من نفس القانوح.

اً مةن ونها وجهلمجالس القابية الو جية م انة هامة اي غياة الموا ن والدولة مااً  اهي  يادة على ااا

 وجو  

مفططةات اةي تعةداد ال رارية  تُمثةد أداة أساسةية لممارسةة السةلطة القةابية بمقةاراتها المباشةرةالالم

 التنموية 

 .3ومتاباة تنفيذها  اما تاتبر غلقة وصد وأداة ربع بين الجها  اإلداري و س اح الو ية

 توزيع الضرائب المباشرة على الجماعات المحلية:الفرع الثاني

 :الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الدولة _1

 الضةةريبة علةةى   IBSالضةريبة علةةى أربةةاح القةرااتهةي الضةةراج  التةةي ياةود غاصةةلها اليةةا للدولة.

 IRG.الداد اإلجمالي

 :الضرائب المباشرة المحصلة جزئيا لفائدة الجماعات المحلية_2

 1: تو ي  الضريبة على النقا  المهني اما يلي :الرسم على النشاط المهني 

                                     
 المادة 1و2  قانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فبراير سنة 2012 يتعلق بالوالية  و  51

 7و    يتعلق ببلدية 2011يونيو  20مؤرخ  10-11قانون رقم   6و3و1المادة  2
  جاماة اي الالوال اإلوتاادية   شهادة ماجيسترتفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية دراسة حالة بلدية أدرارعبد ال ريم مساودي   3

  60 و 2013أبي ب ر بلقايد تلمساح  الجراجر 
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  يوزع كما يلي2%بمعدل: 

 ؛لاالد البلديات0.59% 

 ؛لاالد الو يات 1.30%  

  الاندوي المقترك للجماعات المحلية.0.11% 

  يوزع كما يلي%3بمعدل : 

 لاالد البلديات0.88% 

 لاالد الو يات1.96% 

 الاندوي المقترك للجماعات المحلية0.16% 

  يوزع كما يلي%1بمعدل: 

 لاالد البلديات0.29% 

 لاالد الو يات0.66% 

 الاندوي المقترك للجماعات المحلية.0.05% 

    2تو ي  الضريبة على األمالك اما يلي:  :على األمالك الضريبة 

 ميرانية الدولة60%

 تلى ميرانية البلدية20%  

 .وانوح الاندوي الو ني للس ن 302-050تلى غساج التفايص ااو روم  20%

 3تو ع الضريبة الجرااية الوغيدة اما يلي::الضريبة الجزافية الوحيدة 

 لفاجدة الدولة  49%

 ؛التجارة و الاناعةغرث 0.5%  

 ؛ال راة الو نية للاناعة التقليدية 

 ؛غراة الاناعة التقليدية و المهن0.24%  

 ؛لفاجدة البلديات40.25%  

 ؛لفاجدة الو ية5%  

 .المحليةالاندوي المقترك للجماعات  5%

 4:من الرسم تعبئة الدفع المسبق 

 ؛لاالد البلديات35%

  ؛لاالد الميرانية 35%

 الو ني.لاالد الاندوي الفاو للتضامن 30% 

5:األطر المطاطية 
  

 35%  لاالد البلديات. 

                                                                                                                    
 56  و 2017المماثلة،  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم، 222المادة 1
 73و  مرج  سب  ذار    قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  282لمادة ا2
 74  و مرجع نفسهم رر   282المادة 3
 135  و ، مرجع نفسه32المادة  4
 137  و سب  ذار مرج   ،قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  60المادة  5
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 35%لاالد ميرانية الدولة. 

 30%لاالد صندوي الفاو بالتضامن الو ني. 

 : رسم على الوقود-10

-302لحسةاج التفاةيص الفةاو روةم   الذي عنوانه الاندوي الةو ني للطةري و الطةري السةرياة.

100%50 

 50%الذي عنوانه الاندوي الو ني للبيتة و ت الة التلو .  065 -302لحساج التفايص روم  

 1: الضريبة عل الدخل اإلجمالي ناتجة عن إيجار األمالك المبنية و غير المبنية 

 يو ع غاصد الضريبة على الداد اإلجمالي صنن الريوع الاقارية اما يلي:

 ؛لفاجدة ميرانية الدولة 50%

 لفاجدة البلديات. 50%

 :الضرائب المباشرة المحصلة كليا لفائدة الجماعات المحلية _3

رسم الحفالت  رسم اإلوامة  رسم على تعالنات و الافاجد المهنية  رسةم علةى البلديات تحاد لفاجدة 

 2  رسم على التطهير.الس ن رسم الاقاري

 أهمية الضرائب المباشرة في تحقيق التنمية المحلية :المبحث الثالث

نسةةا مقولةةة للبةةاروح لةةويس  أغةةد و راء ماليةةة ار ياوا لنةةا سياسةةة جيةةدة و سرعةة  ل ةةم ماليةةة جيةةدةعةةي

مةا طبقةة  المانتهجةة و لمجيدة مرتبطةة أساسةا بالسياسةات اللية االماقولة أح لمذ  اه  نستنتج من ةالسابق

اااةة  اةيح الصةإلطالبةة بالمو ا بية و تنةامي الةوعي القةامةلل الاوالن اةنايقةها مة تيأح التحديات ال

 و ااصة الضراج  المباشرة التي تساهم اي تحقي  التنمية المحلية. يادينلما

  و نهةاتباةة ااوصةا اد ليةة مملا السياسةات ايحلية تعادة النظر لمجماعات العلى الدولة و ايفرض 

 ين.وا نلمداء و توار متطلبات األاتحسين  ايم ه ري جديدة تساالبحث عن أا ار و 

 .دور الضرائب المباشرة في دعم قطاع اإلقتصادي :المطلب األول

محلية لتنمية الاتاتبر الضراج  المباشرة من أهم دعاجم النظاال المالي  اذ تلا  دورا رجيسيا اي عملية   

و  محليةةابيرة اةي تحقية  التنميةة التساهم بدرجة اهي   ألنها تمثد مادر من ماادر التمويد المحلي

 يتمثد اي:

 :اإلستثمار المحلي _1

ليةةة أو المح سةةتثمار الةةو ني الةةذي ت ةةوح ايةةه جنسةةية المسةةتثمر و نيةةةإلسةتثمار المحلةي هةةو اإلا

 األاةراد أو سةواء اةانوا

اةةةي اثيةةر مةةن الةةدول سةةةتثمار المحلةةةي أولويةةةة علةةةى ا سةةةتثمارات األجنبيةةةة إلمرسسةةةات  ولهةةةذا ا 

 .3والمجتماات

بذل  الدولة الجراجرية مجهودات جبارة لتدعيم اإلستثمار الو ني و األجنبي على غد سواء و ذل  مةن 

االل سن تقرياات وتبراال تتفاويات عمل  من االلها على مةند تمتيةا ات جباجيةة للمسةتثمرين ااصةة 

المحليةين و األجانة    (Andi)وير اإلسةتثمارأصحاج المقاري  المارغين لدل الواالة الو نيةة لتطة

                                     
  15  و نفسهمرجع   42المادة   1
 53  و مرجع نفسه  197المادة  2
3tebessa.dz/fichiers/masters/commerce/03160056.pdf-http://www.univ على ساعة:  2019 /30/03اري، اإل الع: تا

14:20 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/commerce/03160056.pdf
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 Ansej  Cnacوأصحاج المرسسات الا ير والمتوسطة المسةتفيدين مةن دعةم أجهةرة الةدعم الثالةةة

 Angem . 

تيةا ات و مةند اإلمة هةو راة  ترويةة اإلسةثتمار المحلةي  للتنمية اإلوتاادي األساسيو  األولتح الهدث 

 عمانات ماتبرة 

 .للمستثمرين

د شة داد اإلجمةالي اةي ت ةار الضةريبة علةى الة مقرع مجموعة من اإلمتيةا ات الجباجيةة اةياقد مند 

 تعفاءات داجمة 

يبة و الفاعةاوح للضةر سم الاقةاري  رو اذل  على ال الضريبة على أرباح القراات و اذل  مروتةو

 فتلفة.فيضات بنس  معلى النقا  المهني يستفيدوح من تعفاءات المروتة أو الداجمة و اذا من التف

 ض الفتةاتو تقسم اإلمتيا ات الممنوغة للضريبة الجرااية الوغيدة اي ش د تعفاءات الداجمة شمل  با

ي يقةوال االماووين و الحراين و الفري المسرغية  واما منح  تعفاءات مروتة شمل  اإلسةتثمارات التة

 بها القباج.

ميةة اي التن و تاتبر الجماعات المحلية الفاعد األساسي على المستول المحلي  و بهذا تساهم م  الدولة

يةةات مفتلةةن المجةةا ت  سةةيما اإلسةةتثمارات  مةةن اةةالل تسةةت الل تم انياتهةةا المحليةةة و مفتلةةن اآلل

 القانونية لتهيتة توليمها 

ار أغد أهم حلية على جذج اإلستثمالجماعات الملإلستثمار  القد أصبد التراير الدولة و جاذج و جاله 

ن  رية  عةليات اإلنفتاح على اإلوتااد الدولي  و ذلة  مةن اةالل تةواير المنةام اإلسةتثماري المالجةم أ

 تهيتة الظروث المناسبة للمستثمرين.

 1:مارات واقا لثال  محاور األساسيةل ن شيتا اقيتا ارع  تدابير جديدة نفسها لتوجيه اإلستث 

لماتدلةة انحو المقاري  الفالقة لموا ن القة د ةةم نحةو القطاعةات الفالقةة لمةوا نين القة د بت ةالين _

اة رل )الاناعات المتوسطة و الا يرة( ةم نحو أنقةطة الاةناعات التقليديةة و الحرايةة و المهةن ال

 ؛التي تفل  عادة أود من عقر مناص  ش د )مقاري  واالة تق يد شباج(

لحةث علةى تفاديا لت ريس غالة الالتوا ح اإلوليمي الحاد تتفدت ترتيبات شةجاعة ل من ناغية أارل و_

 الالمرارية 

 ؛بإورار تحفيرات الضريبية هامة للمنا   المراد ترويتها

 األساسةي أايرا و نظرا إلغتياجات المتالقة بالموارد الفارجية اإح األنقطة التاديرية هي المادر_

  و  تقجياا ابيرا.للاملة الاابة الفارجية 

 :قطاع الفالحة -2

 ياتبةةر وطةةاع الفالغةةة مةةن وطاعةةات اإلوتاةةادية اإلسةةتراتيجية  ومةةن هةةذا المنطلةة  عملةة  السةةلطات

اةي  2000غيةث شةرع  منةذ سةنة   تالامومية على النهوض بهذا القطاع من االل مفتلةن السياسةا

يبية تورارهةةا مةةن اإلمتيةةا ات الضةةرتطبيةة  مفطةةع الةةو ني للتنميةةة الفالغيةةة و الريفيةةة  تعةةااة تلةةى 

 الموجهة لهذا القطاع.

                                     
 مناوري  ين  واقع آفاق سياسة اإلستثمار في الجزائر  مجلة توتااديات شمال تاريقيا  جاماة القلن  الادد2 و  1281
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طةاع التي اا  بهةا السةلطات الاموميةة اةي والضريبية  يم ن تجمال مجموعة الحواار و اإلمتيا ات

الفالغةةة  ايمةةا يفةةص الضةةريبة علةةى الةةداد اإلجمةةالي والضةةريبة علةةى أربةةاح القةةراات  و الرسةةم 

 الاقاري.

 لةذا اهةي ت الفقةر و محاربةة اطةر الاجةر ال ةذاجي  وا ة تلى ماالجةة غةغية المحليالهدث التنمية الفت

لذاتي ااتفاء إلتستوج  استراتيجيات تم نها من تطوير منتجاتها النباتية و الحيوانية ساعية تلى تحقي  ا

 األولىبالدرجة 

  الفةةرد و بروةةد ت لفةةة مم نةةة  امةةا أح تحقيةة هأح يسةةهد الحاةةول علةةى مةةا يحتاجةةه رنو الةةذي مةةن شةة 

ح وتاةةادي للمنطقةة والسةة اإلت المجتمة  المحلةي سةةيدعم الوعة  امسةتويات تنتةاج أاةةرج مةن اغتياجةةا

 ة  و بذل و ود ي وح سببا اي جل  أنظار المستثمرين و ااصة المهتمين بالاناعات التحويليالمحليين 

 محلية. ساهم اي التنمية اليساهم اي ال  و تطوير أنقطة موا ية أارل ت

هةور و ظغية يةردي تلةى الوتاادي اي أغل  الدول  غيث أح نجاح السياسة الفإلا األساسغة الاد الفت

  و التنمية الريفية. نقطة الاناعية والتجارية و الفدماتيةآلدعم باوي ا

الحياة اإلوتاةادية و و عرث البن  الدولي التنمية الريفية على أنها:يتستراتيجية ماممة بهدث تطوير 

اإلجتماعية لمجموعةة مةن النةاس هةم اقةراء الريةن و تتضةمن هةذ  اإلسةتراتيجية توسةي  منةاا  التنميةة 

 1لتقمد أاثر اقرا بين الساعين لر وهم اي المنا   الريفية.

  :أهداف التنمية الريفية -1

اها حقية  أهةداتا تسةاى تلةى إنهةا  ةوهي جرء مةن التنميةة القومية  التنمية الريفية م ملةٌ للتنمية المحلية

 على 

 2:تياألاي  األهداثويم ننا غار هذ    والقوميلي المستويين المح

لبطالةة ل تواير وترمين ارو الامد للموا ن الريفةي للقضةاء علةى االالحد من الهجرة الريفية من ا_

رو اي المجتم  الريفةي وعةماح الرعايةة صةحية وتتاغةة اة األاثراما هو مالوال انسبة القباج هي و

 الريفةي  يتمسة ت وبالتةالياللمواصةااةذل  تةواير المةاء وال هربةاء  لمةرأةأابر للةتاللم ااصةة بالنسةبة ل

 وعدال الهجرة نحو  رارستقإلبف رة ا

 ؛ال ريمة الامد لضماح غياة المدح للبحث عن ارو

غة   ثروة والسةلطة ويتجلةى ذلة  بتم ةين سة اح الةر يةن مةنهي عملية تهدث تلى التو ي  الاادل لل_ 

 اإلستفادة 

اهةا بقة د اإلنتفاع من المداايد التي يتحالوح عليها نتيجةة ممارسةة نقةا اتهم اإلسةتثمارية و تو يو 

د لتةي تتجسةعادل مما يجالهم يحسوح بةرنهم جةرء هةاال ااةال و بالتةالي تمتة  بثقااةة الموا نةة و الةو ء ا

 ؛جباتالحقوي و الوا

اد أ اإلعتمةتهدث تلى تحقي  الت امد بين مفتلن القطاعات اإلوتاادية اتنمية الريفيةة واجمةة علةى مبةد_

 المتبادل 

  بين القطاع الرراعي و الاناعي  ااوعةا عةن التسةوي  المنةتج الرراعةي اةارج الريةن تقةاال ماةان

 تست له و تادر .

                                     
 غسين عبد الحميد  أغمد رشواح، علم اإلجتماع الريفي  الطباة األولى   مرسسة شباج الجاماة  اإلس ندرية   مار  2005  و  2291

2 djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/34-http://dspace.univ  :14:00على ساعة  12/04/2019تاري، اإل الع  

http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/34
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البطالة   ىوهذا من شرنه القضاء عل  الثروة الحيوانيةوغتى   الطما م الاناعية   مثدامنتٍوج مان  

ويةة و تواير الموارد المالية تعااية تاةر  اةرو توسةاة النقةا  اإلسةتثماري اةي مجةا ت أاةرل اتر

 الاناعات الحراية 

انياها لرين و ت  و اإلستفادة من الموارد الطبياية التي يمتل ها اتدماج المرأة اي المجال اإلستثمار و

 دوح ايه 

 ؛الحاجة تلى نقلها امواد الفاال الربد الوو  و الجهد

جيةةة تنما وعةة  اطةةةو عةة  اطةةة تنماجيةةة مت املةةة لتنميةةة المجتمةة  الريفةةي تسةةتهدث التنميةةة الريفيةةة _

 مت املة ت فد 

لماديةةة  انةةات اإلماةةي غةةدود ابالواوايةةة و تاةةا  وتتسةةم  و تجتماعيةةا  تطةةوير وتنميةةة القريةةة اوتاةةاديا

 ؛اي المجتم  رةوالبقرية المتاغة والميسوالطبياية 

ييةر اةي ت  ثد: يتم جتماعي للمجتم  الريفيإلتغدا  الت يير البناجي الوظيفي اي اااة م ونات البناء ا_

ليمةةي و و التا و الةةنظم الاالوةةات اإلجتماعيةةة  مثةةد الت ييةةر النظةةاال اإلوتاةةادي جتماعيةةةإلا األنسةةاي

غةرس وةيم  الوشةاجج اإلجتماعيةة التةي تةربع بةين األاةراد و تتجاهةاتهم واإلداري و والسياسي و القيمي 

 ؛جديدة اي نفوسهم

ة ة الريفيةالتنميف  المتفااوح أح ندماج اي غياة المجتم  القومي : يتإلتم ين المجتم  الريفي من ا_

 اي غياة ندماجإل المحلي من امستويات التنمية  تستهدث تم ين المجتم  ً ومستول من الباعتبارها ش 

 األساسية.من م وناته  م وناباعتبار    المجتم  القومي

 : قطاع السياحة -3

  :السياغيةالتنمية  

و  اةةي أي دولةة مةن دول الاةةالم و هةذا النمةو تحةةدد مالمحةه اطةة هةي نمةو و ت دهةةار النقةا  السةياغي

 عريضة يم ن 

  .1الاامةاما يقول المفططين و رجال اإلوتااد باألهداث التابير عنها 

 الجراجةر بإعتبارها مادر للاملة الاابة واغد القطاعةات التةي بإم انهةا تسةتااج اليةد الااملةة  عملة 

االل السنوات األايرة على النهوض بقطاع السياغة من االل غرمةة مةن السياسةات عةمن المفطةع 

 التوجيهي للتهيتة

 السياغية.

اع بية التةي ااة  بهةا السةلطات الاموميةة وطةو يم ن تجمال مجموعة الحةواار و اإلمتيةا ات الضةري

 السياغة  ايما 

الي و السياغية للضريبة على أرباح القراات و الضريبة على الداد اإلجم األنقطةيفص اإلعفاءات 

  .و الاناعات التقليدية اذا تقجي  نقا  الحراي

 تهدث التنمية السياغية أهداث اإلوتاادية و يم ن تجمالها ااألتي:

 لسياغة مماامة عن جالنا ةت الحرالالدولة من الام ددا ةاما اي  يادهالتنمية السياغية دورا  تلا _  

  ؛ر ايهجية الابيساعد على تحيي التوا ح اي ميراح المداوعات وتل

                                     
  أ روغة داتورا   التفاص تجارة الدولية و ، دور السياحة الحموية في تحقيق التنمية المحلية دراسة حالة والية قالمةأسماء اليد 1

 50  و 2016ماي  والمة  الجراجر   8التنمية المستدامة  جاماة 
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لة  علةى ذغظةا اةي التنميةة غيةث يسةاعد  األودتساعد التنمية السياغية على تطوير و تنمية المنا   _ 

 لةى المةدحبين هذ  المراار و المدح  وووةن هجةرة الاةاملين مةن المنةا   البايةدة ت تعادة تو ي  الداد

 ؛الرجيسية

غة ح السةةيالفةةرو الامةةد اةةي الدولةةة السةةياغية ألا تةةرةر التنميةةة السةةياغية تةةرةيرا تيجابيةةا علةةى الريةةادة_

 صناعة مرابة 

اعات الاناعات الم ملة لها و تاتمد على الانار البقري بق د األساسي االان تقمد على اثير من

 التقليدية 

 ؛غيرهاو

 ؛تفتد التنمية السياغية المجال لريادة اإلستثمار األجنبي _ 

مةة ية القادتامد التنمية السياغية على التنقيع غراة التجارية اي الدولةة  ا لمةا غراةة  ادت السةياغ_

 للدولة 

 ؛اة البي  و شراء بالمنا   السياغيةنقط  غر

امةة عةةن التنميةة السةةياغية تفةتد  ريةة  أمةاال وعةةاء الضةراج  غيةةث تسةتطي  الدولةةة  يةادة تيراداتهةةا الا

  ري  

 ؛الضراج  و الرسوال السياغية المفتلفة

 ؛را  مستول المايقة للمجتماات و القاوج و تحسين نمع غياتهم - 

 ؛رينن  الراجعلى تيجاد تسهيالت ترايهية و ةقااية لفدمة الموا نين تلى جا تساعد التنمية السياغية -

 ؛يتامد التنمية السياغية على تطوير األماان و الفدمات الاامة بالدولة المقاد السياغ -  

نهةا اة ت  أتساعد التنمية السياغية على را  مستول وعي الموا نين و  يادة تنتماجه الةو ني باإلعةا -

 ؛ن ارو التبادل الثقااي و الحضاري بين اد من المجتم  المضين و الساجحينتريد م

ةرة تل  المةر التي ترةر على الاادات و التقاليد اإلجتماعية و الحضارية اي الدولة  أو تجن  األنقطة_

 سلبيا على 

 ؛تلفةمفالاادات و التقاليد التي ترةر على األعرار بمقومات الدولة اإلجتماعية  و الحضارية ال

ي مفتلةن اةتفتد التنمية السةياغية المجةال تلةى تعةادة تغيةاء الفنةوح الجميلةة و النقةا ات الحضةارية _ 

 منا   الدولة.

 اللاةةةةةة للجماعةةةةةةات المحليةةةةةةة دور ابيةةةةةةر اةةةةةي تجسةةةةةيد  موغةةةةةةات أاةةةةةةراد المجتمةةةةة  مةةةةةةن

 .ير  المحليوا مما يمل ه من موارد اي غالوانطوظرواه اي ظد واواه المحلي  هتمةةةاال بتطلااتةةةهإلا

يةة نميةة محلهتماال والسةاي وراء تحقية  تإلاسا من البلدية اي ولوجها تلى اوترتي الجماعات المحلية أس

لمةةةادي وةةةةا مةةةن الاناةةةر البقةةةري ااالوهةةذا باجتمةةةاع عةةةدة عناصةةةر و شةةةرو  تنسةةةانية  اةةةذل  انط

  داريةة واةةذلالبقةري يةتم ااتبةار  واة  عةوابع سياسةية و اتذا ااح والاناةر ا ااح ذ توالمةالي و 

فيةذ رسةيم وتنلت والةداا  للاناةر البقةري األساسيمارايةة محةددة اةإح الجانة  المةالي هةو الاناةر 

ةةةةادر مفتلةةةن الفطةةةع الموعةةةوعة وتسةةةاى الجماعةةةةات المحليةةةةةة تلةةةةى البحةةةةةث و ايجةةةةةاد ماة

 من  ديةاةوتاإلاةةةد مفتلةةةن واةةة  مةةةا تراةةةر بةةةه المنطقةةةة اةةي شةةةتى القطاعةةةات تموي

السةةياغة دورا هامةةةةا  تجاةةةةد الجماعةات   تلاة يثغ و اتتجة دووة ريبحة يدوصصناعة و  راعة 

 ةذ  المنةةا   مةةنالمحلية مادرا هاما لتمويد مفتلن مقاري  التنمية وهةذا يقةةن علةةى مةةا تمل ةةه هة

 مواو  سياغية تستقط  
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 .السياح دااليا واارجيا

حقيةة  ةة اةةي تعتبار الهاال ااشتراك الفرد و اغساسه بمسروليته ال بيرة ومساهمته الفاالةإلونظرا لهذا ا

 سةةةياغية ينب ةي أح تولةةد لةةةدل الفةةرد ةقااةةة  هةةذا المبت ةى والمتمثةةد اةي اسة  عةةدد أابةر مةن السةةياح

ويةةةة هةةذا  باةةا ادمةةة لماةةةالحه التنم .ر  ال بيةةر واةةذل  ايفيةةة ادمةةة السةةاجدإلاةة علةةةى بالمحااظةة

 سةةتدامة المفتلفةة وتماشةيا مة  أهةداث الدولة المسطرة اةي ظةد هةةدث سةةامي و هةةو بلةةو  تنميةةة م

 والةدور ال بيةر للجماعةات المحليةة للمجتمة  اعطةاء مجةال

و  د الحةةروتاةةاإلتاةةادية اةةي الاةةالم والجراجةةر اةةي ظةةد انتهةةاج اوإلت ا واةذل  اةي ظةد التحةةو

 أابر للمنااسة والتراير 

 1.على الفرد اي تحقي  التنمية

 :في المجال اإلقتصادالبلدية  _دور4

يةة  و يم البلدتهتم البلدية بتقجي  اد أنقطة التي من شرنها تنمية النقا ات اإلوتاادية على مستول تولة

ي راة  المجتم  بهدث الوصول تلى مستويات عالية للتق يد و وضاء علةى البطالةة ممةا يسةاهم اةتنمية 

 مستول مايقة

  2وتنمية المورد الناتجة عن الضراج  من ممارسة األنقطة اإلوتاادية و يتم ذل  من االل: 

من ددة عة_مند التراياات بإنقاء مقروعات اي المنا   الريفيةة  مة  التقيةد برهةداث السةلطة المحة

 ؛المفطع الو ني

  ؛عية_ دعم اإلستثمار من االل تواير الاقار الاناعي لمفتلن المستثمرين و تنقاء منا   الانا

 ؛ت الس اح_اإلست الل األنس  لممتل ات البلدية مما ياود بالفاجدة على ميرانية البلدية و تغتياجا

 ؛ا نيناألراعي(و توجيهها لفدمة المو _ تسيير مراا  الاامة على مستول بلدية )أسواي  المحالت 

 _ تواير منام مالجم لإلستثمار بهدث تستقطاج رؤوس األموال لتنوي  موارد البلدية.

 .دور الضرائب المباشرة في دعم قطاع اإلجتماعي: المطلب الثاني

اضةها تبا هةا بإلراعيةة و التنميةة اإلوتاةادية مينب ي اإلشارة تلى أنه   يم ن الفاد بين التنمية اإلجت

لةى أواةى الباض    ش  اح الهدث الااال الذي تهدث تليه التنمية اإلجتماعية هو الوصةول بةالمجتم  ت

 ساسةيةاألجةات ادرجة مم نة من اللرااهية اإلجتماعيةة و ذلة  مةن اةالل التوااة  بةرامج التنميةة و الح

دث   امةا تهةديةد اغتياجاتةه و مطالبةهيابر عنها األاراد بإعتبارها هةذا األايةر هةو القةادر علةى تح التي

 التنمية اإلجتماعية بترويد األاراد بتقديم الفدمات اإلجتماعية الاامة.

لمحليةة  ادورا ايجابيةا لتاجيةد تنميةة الجماعةات ضراج  المباشرة المحالة للجماعات المحلية تلا  ال

 لذل  يتاين 

لموارد اعليها  والامد على ااتيار أاضد على هذ  األايرة تحديد غجم الموارد التي يج  أح تتحاد 

تامةد  التي تراها مناسبة واقا للظروث ا جتماعية وهذا لضماح أغسن تمويد لنفقةات مقةارياها غيةث

الضةةراج  المباشةةرة  يةةة اةةي مجةةال تةةدالها  وذلةة  مةةن اةةاللالمقةةاري  ذات أولو علةةى أح ت ةةوح هةةذ 

 الجماعات المحلية المحالة لفاجدة 

 تساعدها اي تحقي  ذل  اي عدة مجا ت من بينها:ديدة لبرامج تنموية ع

                                     
  65 ومرج  سب  ذار     دور السياحة الحموية في تحقيق التنمية المحلية دراسة حالة و الية قالمةأسماء اليد  1
  مجلة توتااديات ية في الجزائرمساهمة البلدية في نجاح برامج التنمية المحلواعد اوا   بوسالم أبو ب ر  عبد الباسع عبد الامد   2

 193  و 2018  الجراجر  2المال و األعمال  الادد
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و تماعيةة هة:  ش  أح الهدث الااال الةذي تهةدث تليةه التنميةة ا ججتماعيإلتنمية المجال الثقافي وا_1

 الوصول 

 التنميةة بالمجتم  تلى أواى درجة مم نة من الرااهية ا جتماعية وذل  من االل التوااة  بةين بةرامج

تياجاتةةه األساسةةية التةةي يابةةر عنهةةا األاةةراد باعتبةةار هةةذا األايةةر هةةو القةةادر علةةى تحديةةد اغوالحاجةةات 

وير  عةن ومطالبه  االتنمية ا جتماعية هي عملية توجيه  اوات الفرد وترشيدها لفدمةة المجتمة  وتطة

 بحيةث عةة  ري  ترويد األاراد بقدر من الفدمات ا جتماعية الاامة االتاليم والاةحة والنقةد والريا

ة يتةةيد لهةةم ارصةةة للمسةةاهمة والمقةةاراة اةةي النقةةا  ا جتمةةاعي وذلةة  لتحقيةة  األهةةداث ا جتماعيةة

 .المنقودة

بةات لتحقي  هذ  األهداث يج  أح ي وح هناك هيتات أو جمايةات تسةهر علةى تلبيةة وتحقية  هةذ  الرغ

فططةات ما تقةوال بوعة  للموا نين وهنا يرتي دور الجماعةات المحليةة يالبلديةة والو يةةي التةى بةدوره

ح عمليةة جتماعيةة ألإلورارات رشيدة لتحقي  الت يرات االبرامج والمقروعات التى توصلها تلى اتفاذ 

 التفطيع الناجد من المهاال الجوهرية

لقةرارات ولنجةاح هةذ  البةرامج وا لنجاح البرنامج ا جتمةاعي للتنميةة الةذي يحقة  األهةداث المرجةوة  

 يج  تحق 

 ى: لوجود جها  محلي وادر على ادمة الموا نين وتلبية رغباتهم والذي يامد ع :ةالنقا  التالي

  :وذل  عن  ري  :تحسين المستوج الصحي لألفراد -1

 تداال ت نولوجيا جديدة للمستقفيات؛ _   

   ؛صحية ومستوصفات بالمنا   الناجيةتوامة مراار _   

 ؛مراوبة الميا  الاالحة للقرج _   

 على البرك والمستنقاات؛ القضاء _   

  .السهر على نظااة المحيع_   

  :ادتحسين المستوج الثقافي و التعليمي لألفر _2

 م ةن تاةوريات و تنجا  المراا  المالجمة للتةدريس    ياو ذل  بإوامة مجموعة من التجهيرات و البن

 .الغهاببناء الطري و تصتوامة هذ  المدارس دوح مدها بقب ة الماء و ال هرباء  ا  الارلة عنها 

 ؛تواير النقد الامومي_

 أل فةالايواء بةإ يذ و الجمايةات الفيريةة الم لفةةتقديم المساعدات المالية لجمايات أولياء و آباء التالم_

 ؛اليتامى أو الماو ين و الذين يتاباوح الدراسة

 ؛الناساما تاني الجماعات المحلية بمحو األمية بين الفتات المفتلفة من 

ة هةا مناسةباإلاثار من أش ال التضامن اترويد التالميذ الماو ين بةاللوا ال المدرسةية و ال تة  و غير_

 اد داول المدرسي.

 : عن  ري : درفع مستوج الثقافي لألفرا 

  ؛تنقاء الم تبات و مراار ةقااية_

 ؛دعم الجمايات الثقااية_

 ؛تنقاء مراا  عمومية و مساغات الفضراء_
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 .ة و تدعيم الجمايات الرياعيةالرياعيتنقاء مراا  _

ااةة قةة بالثقو ود سلم  الح ومة اي هذا الميداح للبلدية مهمة تسيير جمية  المرسسةات و المرااة  المتال

  .الو نية  ارصبح  البلدية هي التي تتولى تسيير الماالد الثقااية االمسرح و المالع 

 :التهيئة العمرانية)السكن( 

تلى الحث  للحياة الااجلية  اهي تهدثالس ن التي هي شر  أساسي  رجيسي اي مساجدتقوال البلدية بدور 

 مةي و تحةثعلى أي عمد أو برنامج اي مجال اإلس اح و التامير و تطبيقه و مراوبته اي مجالها اإلولي

  نية.على تسهيد تنجا  الس نات و التجهيرات الجماعية ال فيلة بضماح أغسن الظروث الس

الو يةة تةدعيم البلةديات ايمةا يفةص تطبية  برامجهةا اإلنسةانية و تقةوال بتقةديم مسةاهمات  اي غين تامد

باإلعةةااة تلةةى مبةةادرة و المقةةاراة اةةي ترويةةة بةةرامج  المرسسةةات و شةةراات البنةةاء الاقةةاري   إلنقةةاء

 1الس ن المفااة لإليجار 

 المقاراة اي عمليات اإلصالح و تعادة البناء بالتقاور م  البلديات.و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

تاتبر اإلصالغات الجباجية غلقة من غلقات اإلصالغات اإلوتاادية التي شهدها اإلوتااد الو ني      

اي ت ار التحو ت نحو توتااد السوي   و ود جاء النظاال الجباجي الجديد علةى تنقةاض  1988منذ سنة 

نظةةاال القةةديم ماقةةد و غةةامض و   يقةةج  علةةى أي تنطةةالي توتاةةادي  بسةةب  الاةة ء الجبةةاجي علةةى 

المرسسات وعلى ع س النظاال الجديد الذي يقج  على اإلستثمار و ذل  بمند اإلمتيةا ات والضةمانات 

 لمستثمرين.الماتبرة ل

                                     
تاري،  pdf /file:///C:/Users/prive/Pictures المحلية20الجماعات%20تنمية%20اي%20المحلية%20الجباية%20دور% 1

 15:15على ساعة:  18/04/2019اإل الع: 

file:///C:/Users/prive/Pictures/
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يةة و وةد و يهدث النظاال الجديد تلى تففين الا ء الضريبي على الممةولين و تبسةيع اإلجةراءات الجباج

ج  ح الضةراأ  غيةث نالغةظ ل  الااجدة للجماعات المحليةةااد النظاال الجديد الجباية الااجدة للدولة و ت

لااليةةة و تحاةةيلها و مردوديتهةةا االمباشةةرة و الرسةةوال الااجةةدة للدولةةة تتميةةر بإتسةةاع وعاجهةةا و سةةهولة 

ي منهةا ترتبا ها بالنقا  اإلوتاادي علةى ع ةس الضةراج  المباشةرة الااجةدة للجماعةات المحليةة و التة

 البلديات مثد الرسم الاقاري و الرسم التطهيري 

  .و التي تتمير بضي  و عاجها و صاوبة تحايلها و ولة مردوديتها المالية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

منا قلضرائب بصفة عامة على أرض الواقع، وا يبيم حول التحصيل الضريهفاممن أجل تعميق ال

ائب من صيل الضرتح يفالقباضات  هتسليط الضوء على الدور الذي تلعبالتطبيقي ب ذا الفصله يف

 ف عن دفعكللمحالة امتناع ا يفذه القباضات ها هتتخذتي جراءات التعسفية الإلم اهوألمكلفين ا

 و في هذا الفصل سنتطرق في: ه.الضريبية وإبراء ذمت همستحقات

 

 الفصل الثالث

للبلدية  دراسة حالة قباضة الضرائب

 حاسي ماماش
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 قباضة الضرائب  المبحث األول:

 آليات تحصيل الضريبة اني:المبحث الث

  التحصيالت الضريبية و إجراءات المتبعة المبحث الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قباضة الضرائب :المبحث األول

  التنظيمي تعريف القابضة و هيكل : لمطلب األول

نونية عد قاهي إدارة جبائية ذات طابع مالي و خدماتي، تقوم بتحصيل الضرائب و الرسوم وفق قوا 

 ع مختلفقة متدعى"القانون الجبائي"و تدفع إلى ذوي الحقوق في حدود إقتصادها القانوني و لها عال

عدالة رضها الي تفتاإلدارة األخرى مثل العدالة، البنك، البريد،...فتتكفل  بتحصيل مبالغ الغرامات ال

صكوك  ومستحقاتهم بشيكات بنكية على مرتكبي الجنح و تحصيل مبالغ المساهمين الذين يدفعون 

تص و تخ بريدية، و نشير إلى مالحظة مهمة أن هناك قباضتين، قباضة الضرائب و قباضة البلدية

و  طهيرة من التهذه األخيرة في تحصيل الضريبي خاص ببعض الخدمات التي تقدمها مصالح البلدي

 عمليات النظافة.
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 الهيكل التنظيمي الخاص بقابضة:(III_1الشكل رقم) 

 المديرية الوالئية للضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقسام القابضة و مهامه :المطلب الثاني

 -1 :القابض

لممثل ات فهو المسؤول األول على تسيير نشاطات القابضة، و بدونه ال تتم هذه العمليايعتبر القابض 

مليات و من مهامه الحرص على السير األمثل الع القابضة،إمضاء وثيقة تستخرج من الرسمي في كل 

 .بالقابضةالوظائف الخاصة 

 :الصندوق -2

ر ير التجاغار و بما أن جميع العمليات التحصيلية للضرائب تتم عن طريق الشباك، أين يتم إستقبال التج

 من أجل تقديميهم الخدمات  الالزمة.

ن طوابع مابضة ديم بعض الخدمات الخاصة بنشاط القيتلقى أمين الصندوق مهام التسليم و اإلستالم و تق

ع كل يات،نويستعين أمين الصندوق ب"دفتر الصندوق"الذي يسجل فيه كافة العملأثناء هذه العمليات، 

 لوصل.اأي  تسديد الدين عاةاعملية و رقم الحساب الخاص بها و تسليم قسيمة إثبات تتم يوميا مع مر

 أهمية ألنها تمثل نقطة لقاء بين المساهمين و القابضة.وال تقل هذه المصلحة       

م و كذا اليو و في نهاية كل يقوم أمين الصندوق بغلق الحسابات حتى تتم عملية الجرد الكلي لمداخيل

 المصاريف.

و تسمى هذه العملية بغلق دفتر مداخيل الصندوق و هذا اإلجراء العمليات الحسابية إلظهار مجموع 

بعدها مسودة الصندوق التي لها إرتباط وثيق بدفتر مداخيل الصندوق و هذا لكون هذه ي الكلي، ثم يأت

 مكتب المحاسبة مكتب الغرامات

 القابض

 الصندوق مكتب المتابعات

 جناح خدماتي -

إستخراج وثائق عدم  -

 اإلخضاع للضريبة 

جناح الضريبة و  -

 الرسم 

 و التحصيل
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األخيرة تحتوي على مجمل المبالغ المالية الموجودة في الخزانة المالية، لهذا ال يمكننا على اإلطالق 

 تضبط كافة المحاسبة اليومية.اإلستغناء عنها )المسودة الصندوق(ألنها 

 نها:مذكرنا أن القابضة تقوم بتسديد بعض المصاريف إلى ذوي الحقوق نذكر  و قد سبق أن     

ن دفع مصاريف بعض معطوبي الحرب من القابضة و ذلك بالتنسيق بين الهيئة المختصة بشؤو -

 راد.معطوبي الحرب و الخزينة العمومية مرورا بالقابضة الضرائب المتواجدة بها هؤالء األف

إلقليم انفس  ا في ظل التنسيق الدائم بين هاتين اإلدارتين نظرا لتواجدهمادفع أجور العمال و هذ -

 الجغرافي.

 تعويض التجار بأحكام الثبوت، كخطأ في تصدير ديونه بالزيادة. -

خاص  ي دفترأخر ما يقوم به أمين الصندوق هي جرد المبالغ المالية التي دخلت الخزينة المالية ف 

 يسمى سجل المبالغ المالية.

  :مكتب اإلستقبال و اإلعالم -3

ال ي إرسفبد عليها أن تحاول سعيا يعتبر همزة وصل بين المساهمين ككل و قباضة الضرائب التي ال

توالها لتي يحوار مباشر بين الهيئة و المساهمين بتقديم شروحات تخص آليات التحصيل، فمن المهام ا

هميته زداد أالقانونية لتسوية حالته الضريبية، و تهذا المكتب هو توجيه المساهم إلى أحسن الطرق 

 خاصة كون أغلب المساهمين يجهلون القواعد العامة كي ال نقول القانون الجبائي.

 ولتغيرات ن و او يظهر أيضا دور هذا المكتب من خالل توجيهاته و إفادة التجار و المواطنين بالقواني

لعالقة علم با مستفيد الوحيد هو المساهم، ألنه يكون علىمن حين ألخر، و ال قد تر دالتسهيالت التي 

ن الدور ا يمكالتي بينه و بين الجباية و كلما ما يقوم به هذا المكتب، هو دور إعالمي توجيهي و هن

 التوجيهي لهذا المكتب. 

 :مصلحة المحاسبة -4

باك و ي الشالتي تمت ف يتم اإلعداد و يختص األعماليعتبر دور المحاسبة المصفاة ألن هذه العملية 

م تقترض لومي، تصحح مجمل األخطاء التي يقع فيها أمين الصندوق أثناء أداء مهامه و عملية الجرد الي

ذن في هر، إعلى التصحيح فقط بل تمهل الطريق إلى عملية أخرى تتمثل في المحاسبة الخاصة بذلك الش

ن أجل مل ذلك كبتسجيل العمليات الحسابية، و نهاية الشهر تقوم هذه المصلحة بتصفية الدفاتر الخاصة 

ب حصر قيمة المداخيل اإلجمالية و التي بطبعتها توزع حسب ترتيب موجه من طرف الدولة حس

 المناطق.

 :المتابعة مصلحة -5
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مثل يعة و لهذه المصلحة دور فعال في العمليات الجبائية، لذا وضع مكتب خاص يترأسه رئيس المتاب

لتهرب انية لعملهم قصد المتابعة الميدمجموعة من األعوان لهم كافة الصالحيات القانونية لمباشرة 

 التي خولها لهم القانون.الضريبي من طرف التجار أو من جملة الصالحيات 

 :بالدفعاإلشعار 

عار ة و اإلشيدانيعلى العون المكلف بالمتابعة بإشعار التاجر بالدفع بشهر إلى شهرين قبل المتابعة الم

اد دفعه، المر هو وثيقة رسمية تتضمن جملة من المعلومات الخاصة أوال بالتاجر و نوع مهنته و المبلغ

م اإللتزا تفاديللى الحيل أو التالعب كما تتضمن القوانين الردعية المتخذة في حق التاجر الذي يلجأ إ

 بدفع الضريبة.

 : آخر إشعار بالدفع

ى رساله إلإاريخ بعد إنتهاء المهلة المحددة قانونا في اإلشعار األول الممتدة من شهر إلى شهرين من ت

لى في ى تتجالمعني باألمر، يتخذ في حق التاجر الذي لم يتمثل لمصالح الضرائب طريقة قانونية أخر

ن تاريخ إستالم مأيام  08ال تتعدى  دتهبالدفع قبل المتابعة القضائية و مالمه بأن هناك آخر إشعار عإ

 اإلشعار .

 :مصلحة الغرامات -6

ع ها من دفا يليمتقوم هذه المصلحة على تطبيق األحكام القضائية الصادرة ضد أفراد إرتكبوا مخالفات و 

 القاضي.غرامات مالية مفروضة عليهم من طرف 

يتسم  الذي أكثر دور القباضة ومن خالل دراستنا لمختلف المصالح و مهام كل مصلحة يتجلى لنا 

 بصفتين، صفة إدارية و أخرى مالية.

يد لف التسدالمك الجانب المالي يقوم بإستقبال المساهمين و إستالم األموال بمختلف الطرق التي يستطيع

 بها، منها:

 التسديد النقدي -

 ديد بواسطة شيك بنكيالتس -

 التسديد بواسطة صك بريدي -

 التسديد بواسطة صك الخزينة العمومية  -

 الخدمات مثل هذهفيتمثل في تقديم خدمات إدارية للمساهمين و غير المساهمين و تتأما الجانب اإلداري  

  :في وثائق رسمية تستخرج لدى مصالح الضرائب و هي

 *شهادة عدم خضوع للضريبة   
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غرامة وثيقة يطلنها المواطن من مصلحة الضرائب تدل على براءة المواطن من الجباية أو الهي 

هم ر فتقم لالتجا فالتجار تقدم لهم شهادة إثبات الخضوع أما غبر ،لهذه الوثيقة نوعانو ،المفروضة عليه

 .شهادة عدم اإلخضاع

 : * شهادة إثبات الدين

 نها تثبت قيمة الدين التابع للمدين. إذ أ  ،و هي وثيقة عكس شهادة الخضوع

  :المبحث الثاني

صل حيث أنه في مجال تحصيل الضرائب، فان قباضة الضرائب تسعى دائما الى بعث حوار متوا

هدف حقيق الية لتحظ هو أن القباضة تتخذ اجراءات تسهيلالوتوطيد العالقة بينها وبين المكلفين، والم

ن دد ممكبغية تحصيل أكبر ع وإجراءات، وهذا باتخاذ آليات المرجو منها وهو التحصيل الضريبي

مثابة ت هي بجراءاإلتزاماته وهذه اإلالمكلف لذي يبقى مساهم وفي  مراعاةنم النسب الضريبية، مع 

مثل تلبا ما تي غاجراءات الرعدية الإلاعطاء عدة فرص للمكلفين للقيام بتسديد مستحقاتهم قبل اتخاذ ا

م به تب عنها من اضاعة للوقت، وفي مجمل ما تقو يترتب التحصيل، وما عائقا في سير عملية

ن المحددة قانونا، وضع مراقبي .اآلجالالقباضة هو تسيير وتحصيل الضرائب والرسوم وفق

 ظرا ألهميتها.للضرائب وخبراء يحرصون على أمانة العمليات الجبائية ن

 تكوين الملف :المطلب األول

 فتشيةصفتهم طبيعيين أو معنويين بتكوين ملف الجبائي يودع لدى م يقوم األشخاص مهما كانت

 الضرائب التابعة للمنطقة التي سوف يزاولون بها نشاطهم و يتضمن الملف ما يلي: 

 :*بالنسبة لألشخاص الطبعيين

 شهادة الميالد األصلية -

 شهادة اإلقامة -

 نسخة من عقد الملكية أو الكراء  -

 الجبائيةطلب خطي للوضعية  -

 تقرير محضر القضائي -

 :)المؤسسات(* بالنسبة لألشخاص المعنويين

 شهادة الميالد األصلية للمسير و شركاؤه -

 هيكل المؤسسة -

 عقد الملكية أو الكراء -
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 شهادة اإلقامة للمسير و شركاؤه  -

 طلب خطي للوضعية الجبائية -

 تقرير محضر قضائي -

 تشياتجاري دون التصريح بالوجود لمدة شهر فتملك مصالح مفإذا بدأ المكلف نشاط ت :مالحظة

 الضرائب الحرة المطلقة في تحديد مبلغ الغرامة المالية حتى تحديد سنوات النشاط.

 إخضاع المكلف لنظام جبائي معين  :المطلب الثاني 

يتم اختيار  افي ،نظمة الجبائية في الجزائر، و هما النظام الحقيقي و النظام الجزألهناك نوعين من ا

تي النظام المناسب للمكلف حسب طبيعة النشاطات التي يمارسها ، حسب طبيعة النشاطات ال

ا لقائييمارسها، اذا كان المكلف عبارة عن شخص معنوي أو مستورد أو بائع جملة فإنه يخضع ت

ل عماألاخضاع حسب رقم إلخرى فيكون تحديد نظام األأما بالنسبة للنشاطات ا للنظام الحقيقي،

  .300000000 المحققعمال ألإذا تعدى رقم ا  المحقق الذي يكون وفقا لطبيعة النشاط

 .زافيسوف يفرض عليه النظام الحقيقي، أما إذا كان أدنى من ذلك سيخضع مباشرة للنظام الج

 رس، الموقع. .......إلخ.بمراعاة طبيعة النشاط المما

ن ا يمكفي حالة رفض المكلف لرقم األعمال المقترح يقوم بتبرير الرفض في نفس الوثيقة و به

 ن طرفمللمفتشية أن تقوم بتخفيض رقم األعمال الخاضع، إذا ما إقتنعت بالتبريرات المقدمة 

ها وم بنسخو تق لنظام الجزافيالمكلف في األخير تقوم المفتشية بإرسال نهائية  تبين خضوع المكلف ل

  في أربعة نسخ

 النسخة األولى يتم إدراجها في الملف. -

 النسخة الثانية إلى قباضة الضرائب. -

 النسخة الثالثة ترسل إلى المكلف. -

                                                                       النسخة الرابعة ترسل إلى مديرية العامة للضرائب.                              -

  النظام أما ةو يبقى المكلف تحت هذا النظام مدة سنتين قابل للتجديد إما بنسبة مرتفعة أو منخفض

ال لب عم، وهذا النظام يتطعمال المحققألل مع نسب متغيرة حسب تغير رقم االحقيقي فهو يتعام

، لجبائيلنظام ااضعة لالمتغيرة الخهمية المبالغ المالية ألهمية من النظام الجزافي، نظرا ميدانيا أكثر أ

  .عمال مرتفع و متغيرألات الكبيرة التي يكون لها رقم اكالمؤسس

 .تحضير اإلشعار بالدفع و تحصيل الضرائب: المطلب الثالث

 :اإللتزامات التصريحية
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 )أنظرالملحق(  :التصريح بالوجود 

ها، لابعين أن يقدموا بالتصريح بالوجود لدى مفتشية الضرائب التيتعين على المكلفين بالضريبة 

   G08)التصريح بالوجود ). يوما األولى من بداية النشاط 30خالل 

 :التصريح الشهري 

مام أالمكلف بالضريبة الخاضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي ملزم بتقديم تصريح شهري 

ية الشهر، و يوما التي تلي نها 20الضرائب أو مركز الضرائب التابع لها إقليميا، في غضون قابض 

 هذا لدفع الضرائب والضرائب و الرسوم المحصلة فورا.

 يوجد نوعين من التصريحات :)أنظر الملحق(

 ؛لون بني خاص باإليرادات العمومية(: ب(G50Aالتصريح الشهري -

 ؛قين أزرق خاص بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقي(: بلوG50التصريح الشهري) -

 أما بالنسبة الضرائب و الرسوم التي تسدد شهريا هي كالتالي:

 ؛درالضريبة على الدخل اإلجمالي صنف مداخيل رؤؤس األموال المنقولة، إقتطاع من المص -

 ؛الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف مرتبات و أجور -

 شاط المهني.الرسم على الن -

 :التصريح السنوي 

ر من كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وجب عليه إكتتاب تصريح سنوي يعب

تحت  موضوعخالله عن حجم رقم أعماله و أرباحه، خالل السنة المالية المنصرمة، وفق النموذج ال

ا هي كموو هذا بحسب النظام الضريبي الذي يخضع له المكلف  تصرفه من قبل المصالح الجبائية،

 يلي:

 : IFUالضريبة الجزافية الوحيدة -1

رائب ل الضكمن أجل تبسيط و تسهيل مهمة لصغار المكلفين بالضريبة، قام المشرع الجبائي بإلغاء 

قابل التي كانت تفرض على األشخاص المتابعين ضمن النظام التقدير الجزافي و تعويضه بالم

 . قباضةأشهر إلى خزينة البضريبة ال غير تسمى بالضريبة الجزافية الوحيدة و دفع كل ثالثة 

 :ةلوحيدلتصريح و الدفع الخاصة بالمكلفين بالضريبة الجدد الخاضعين للضريبة الجزافية اا 

يتعين على المكلفين الجدد الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة إكتتاب التصريح برقم أعمال 

ديسمبر من سنة بداية النشاطهم و تسديد مبلغ  31ل قب  )أنظر للملحق( G12BIS التقديري في 

 الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا. 



 الضرائب                                                                                                                    دراسة حالة قباضة                                                                 الفصل الثالث  

 

 
70 

  :التصريح برقم األعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة 

قديري ريح تيتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تص

جب اط، و يالنش ة نموذجه، و إرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسةتحدد اإلدارة الجبائي

( من شهر جوان 30و الثالثين )  (01أن يتم اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين األول )

                 .من كل سنة

 للملحق()أنظر  G12برقم األعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة في يصرح  

  :التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة 

يناير  20ة من يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة الممتد

أعمال  تحقيق رقم  المتعلقة بها، في حالة  الضريبة  ، ودفع1فبراير من السنة ن+ 15إلى 

 )أنظر للملحق(. G12terيتجاوز ذلك المصرح به بعنوان السنة ن . يصرح في 

ج(، د 30.000.000وز رقم األعمال المحقق سقف الثالثين مليون دينار )في حالة إذا ما تجا

فقا يدة والفرق بين رقم األعمال المحقق و ذلك المصرح به إلى الضريبة الجزافية الوح  فيخضع

 للمعدل الموافق له.

م ، فيتوحيدةأما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافية ال

  صبهم في نظام الربح الحقيقي.

 :*الدفع للضريبة الجزافية الوحيدة

 :الدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة 

دفع إجمالي ب، يقوم المكلفون بالضريبة (جوان 30 و  1( ) بين G12عند إيداع التصريح التقديري )

 به.للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم األعمال التقديري المصرح 

 عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.

 :الدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة 

 لضريبة.للجزئي للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اللجوء للدفع ايمكن 

( تسديد جوان 30إلى  1مابين ) G12و في هذه الحالة يجب عليهم عند إيداع التصريح التقديري 

دفع الجزئي الباقية فيتم تسديدها عن طريق إشعار بال %50من المبلغ الضريبة الوحيدة، أما  50%

 :)أنظر للملحق( على دفعتين متساويتين G50BISللضريبة الجزافية الوحيدة 

 ؛مبرسبت 15لى إ 1من 

 ؛ديسمبر 15إلى  1من 
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 :*الغرامات المطبقة في حالة التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة

ان التأخر % إذا ك10قانوني تفرض عليه غرامة قدرها جل الألذا تأخر المكلف عن التسديد في او إ

 .لتأخرامدة ول ومهما طالت أل% بعد الشهر ا 25ة إلى حد أقصى بشهر يمكن أن يصل مبلغ الغرام

 :  IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي -2

 يجب تقديم هذا التصريح من قبل:

 رفيا أوأو ح األشخاص الطبعيين التابعين لنظام الحقيقي الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا_

 ؛أو فالحي غير تجاري

ما بلمبنية ير امبنية أو غاألشخاص الطبيعيون الذين يحققون المداخيل المتأتية من إيجار عقارات ال_

  ؛فيها األراضي فالحية

 ؛األشخاص المستفيدون من مداخيل رؤؤس األموال المنقولة_

 ثناءبإست يةعلى أجرهتم الرئيسيادة على مداخيل أجرية أو غري أجرية، زاألجراء الذين يتحصلون _

أو  مؤقتة بحث بصفةال مجال فياطهم الرئيسي نشاطا تعليميا أو نش لىإضافة إ لممارسينشخاص األا

 مؤسسة تعليمية؛ فيكأستاذ شريك 

الضرائب  أفريل من كل سنة لدى مفتشية 30ويجب أن يكتتب هذا التصريح في أجل على األكثر يوم 

 )أنظر الملحق(G 01مكان اإلقامة الجبائية للمكلف، سلسلة 

 ألولليوم اا لىستحقاق إاإل تاريخوإذا صادف أجل انتهاء إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يؤجل 

 المفتوح الموالي 

 حالته، وكذا تلك بخصوصالضرورية  المعلوماتكل  يم تقد بالضريبة المكلفويتوجب على 

مداخيله  في تحديدالعناصر الضرورية  مختلف ذكريتعين عليه العائلية، كما عباء باأل لمتعلقةا

 :للضريبة ويوفق هذا التصريح وجواب ب الخاضعة

 ؛الجبائيةكفالته من الناحية  تحتالذين هم  األشخاصعن حالة تصريح _

 ؛تصريح عن األعباء القابلة للخصم من الدخل اإلجمالي_

  ؛تصريح بخصوص العناصر الداخلة في تحديد نمط الحياة المكلف -

 عنحهم بأربام التصريح هعليف لحقيقيللضريبة وفق النظام ا الخاضعين عيينالطبي ألشخاصأما ا

 .G11سلسلة طريق

 ب: أخرى تتعلق يحاتوعند الضرورة يرفق هذا التصريح بتصر
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لمالية سنة االتصريح الخاص بالمرتبات واألجور و المنح العمرية و المعاشات المدفوعة خالل ال .

 لةلحاوان وا، الوظيفة و العنوهو عبارة عن قائمة أمسية تضم اإلسم واللقب G 29المنصرمة سلسلة 

عد ات للتقاصومالخجتماعي وإلالضمان اإشتراكات قبل خصم  اإلجمالي الخامبلغ المالعائلية، وكذا 

 تيل، الخجور، األعاشات و المرتبات والممن اقتطاعات إلوا لمساهماتبعد خصم ا فيبلغ الصاالمو

   دفوعة.لمجور ااألعلى الرواتب و IRG صوماتلخ+ مقدار ا ذكورة. ملا ترةالف اللدفعت خ

شية وأعضاء املا بيومر لمزارعينا يخصو  15Gحية سلسلة الداخيل الفبم لخاصالتصريح ا

 أرنب بيومر، لالدواجن، النحشية و املا بيماعية، مرلجمزارع ا

 :الضريبة على الدخل اإلجمالي * الدفع

 :سابحلنظام التسبيقات على ا .أ

مكلف للى اع يندج، يتع 1500ة نصرممللية ااملمستحقة بعنوان السنة العندما يفوق مبلغ الضريبة ا

ال جآلمن اضحساب ليتم دفع التسبيقات على ا. سابحلالتسبيقات على ادفع  لحالةهذه ا فيضريبة بال

  :التالية

  مارس؛ 20 فيفري حتى 20التسبيق األول : من 

 ؛جوان 20ماي حتى  20من  : نيالتسبيق الثا 

جداول لاج الشهر إدر يلموالول من الشهر الثالث األاليوم ا فيستحقاق رصيد التصفية ويكون أجل ا

 .التحصيل في

لواردة في من المساهمات التي تقع على عاتق المكلف بالضريبة ا %30يساوي مبلغ كل تسبيق نسبة 

 الجداول المتعلقة بالسنة األخيرة التي فرضت فيها الضريبة على المكلف.

 :صدرملقتطاع من اإلب.نظام ا

 فئاتصدر اللمقتطاع من اإلعن طريق ا إلجماليللضريبة على الدخل ا لخاضعةيل المداختشمل ا

 :التالية

 ؛نيستخدمملمدفوعة من طرف الجور األالرواتب و ا -

 ؛التجارية يرح غابرأ -

 ؛منقولةلوال األممداخيل رؤوس ا -

 ني.ستعمال السكإلالعقارية ذات ا ألمالكا تأجيرمتأتية من لمداخيل الا -

 بالضريبة على الدخل اإلجمالي على األجور: إشعار بالدفع الخاص



 الضرائب                                                                                                                    دراسة حالة قباضة                                                                 الفصل الثالث  

 

 
73 

 :التسديد الشهري 

صندوق  لدى( األولى للشهر الموالي 20يجب أن يُعاد دفع االقتطاعات خالل العشرين يوما )

 .قابض الضرائب المختلفة

 :التسديد الثالثي 

 لمستحقةالغ االوحيدة، دفع المب يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية

لشهر الذي ( يوما األولى من ا20بصدد الضريبة على الدخل اإلجمالي على األجور خالل العشرين )

 يلي الثالثي المدني الذي أجريت خالله االقتطاعات.

 ملحق(أنظر لل )(G50ter)  اإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل اإلجمالي على األجور

مكلف للى اع يندج، يتع 1500نصرمة لممالية الستحقة بعنوان السنة الميفوق مبلغ الضريبة اعندما 

 .حسابلحالة دفع التسبيقات على الهذه ا فيضريبة بال

 :IBS*الضريبة على األرباح الشركات

أفريل من  30يتجاوز  الأجل  فينصرمة لملية ااملل السنة االقق خلمحمبلغ الربح اباكتتاب تصريح 

 لي:والية، وفق النموذج التالمالسنة ا

  4سلسلة G  فتشيات الضرائب؛مل ينالتابع 1رقم 

  4سلسلة G  ؤسسات؛لما تبرياكديرية مل ينالتابع يننسبة للمكلفبال 2رقم 

  4سلسلة G  راكز الضرائب؛مل ينالتابع يننسبة للمكلفبال 3رقم 

، أو لشركةجتماعي لإلقر الما لهايتبع  تيالسابقة ال لمصالحجيب إيداع هذا التصريح لدى إحدى ا

 : م بـتهحايعليهم إرفاق تصر ينو يتع لها.قامة الرئيسية إلمكان ا

 ؛لجبائيةيز انية الما 

 ؛لمهنيرسم على النشاط ابالصة لخادفوعات المكشف ا 

 ؛الشركات أرباحدفوعة بعنوان الضريبة على لمكشف مفصل عن التسبيقات ا 

 مع  لمحققةاختلفة لمإطار العمليات ابها في  لمعمولسياسة أسعار التحويل ا تبريرتسمح ب ثائقو

 .ةن متحالفعندما تكو مؤسساتلا كبرياتمديرية لنسبة للشركات التابعة بها. بالتصلة لمالشركات ا

كرر من م 169 يترتب على عدم تقديم أو اإليداع غير الكامل للوثائق المطلوبة بموجب أحكام المادة

 اإلجراءات الجبائية. قانون 
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 اإلستالم،يوما إبتداءا من تاريخ التبليغ، في ظرف موصى عليه مع اإلشعار ب 30خالل أجل قدره 

راقبة، دج، إذا لم تحترم المؤسسة إلزامية التصريح و تعرضت للم 500000بمبلغ  يق غرامةتطب

ح المحولة %من األربا25 فرض غرامة إضافية تساوييتم  فإنه زيادة على الغرامة السالفة الذكر، 

و الرسوم  ةمباشر لمكرر من قانون الضرائب ا 141بطريقة غير مباشرة، وذلك بمفهوم أحكام المادة 

 .ماثلةملا

 :* الدفع الضريبة على أرباح الشركات

ه توجد ي أنرغتشكل كيفية دفع الضريبة على أرابح الشركات بصفة رئيسية من نظام الدفع التلقائي.

 .مصدرلقتطاع من اإلا فيكيفية خاصة تتمثل 

 :نظام التسديدات التلقائية  -أ 

 قائياو أن تدفع تليجب أن تحسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف المكلف بالضريبة نفسه 

ب ضر ائب لدى مركز الضر ائال إلى صندوق القابض الضرائب المختلفة أو لصندوق المحصلة

 من طرف دول الضريبةجلكز، دون إصدار مسبق مر الهذه ال نيلضريبة التابعاب نيللمكلفنسبة لاب

 مصلحة الضر ائب

يد تصفية تسبيقات،ومن جهة أخرى رص( 03، دفع ثالث )ظام التسديدات التلقائية ،من جهةيتضمن ن

 .الضريبة

 :لتاليةاجال آلا فيحساب مبدئيا لحساب تدفع التسبيقات على الخص دفع التسبيقات على ايفيما  

  مارس 20 فيفري إلى 20التسبيق على الحساب األول : من . 

 جوان 20 لىماي إ 20من : نيحساب الثالالتسبيق على ا . 

 ربنوفم 20 لىأكتوبر إ 20ب الثالث: من ساحلالتسبيق على ا . 

 يوم إيداع التصريح السنويرصيد التصفية :. 

ساس أعين،و يتشكل ملربح االمتعلقة بل%من الضريبة ا 30ساب نسبة حليساوي كل تسبيق على ا

  :ساب منحلاحساب التسبيقات على 

 ريخ أجل إستحقاقها؛ اتقفلة عند ملرة ايخاألمالية لح السنة اابأر -

 سنة؛  اللندما مل يتم إقفال سنة مالية خرة، عيخألة الضريبية ارتح الفاأرب 

 ؛سنة لية أو تزيد عنامل، عندما تقل السنة ااشهر ( 12)عشر  ينسوبة على اثحملح ااربألا 
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تهاء ر و انييريخ إقفال سنة التسات يناوح أجل استحقاقه برب الذي يتساحلغري أن التسبيق على ا 

علقة متلح ااربألعلى ا، لةاحلهذه ا فييتم حسابه  انقضاء أجل التصريح ة فرض الضريبة و رتف

 .اهبتصريح انقضى أجل ال تيالضريبة السابقة و ال اللهافرضت خ تيالة رتلية أو الفاملسنة االب

 فرضت يتال ةرترة أو الفيخألا يريالية التسملحساب على أساس نتائج اليسوى مبلغ التسبيق على ا 

   م.التسبيق القاد، عند تسديد الضريبة اهاللخ

 من الضريبة% 30سبة ساب نالحأة حديثا، يساوي كل تسبيق على نشملمؤسسات الخص ايفيما 

ساب حلب دفع التسبيقات على اجال الشركة. يم سن رأم % 5قدر بـ ملسوبة على الناتج احملا

 .ريبةكلف بتحصيل الضر ائب الذي يتبع له مكان فرض الضملمختلفة اللصندوق قابض الضرائب ا

 :صدرملقتطاعات من اإلنظام ا -ب 

  :صدرملقتطاع من الإلضعة اخلمداخيل ال

  :صدر وتتعلقملقتطاع من الإلح الشركات وااضعة للضريبة على أربخلمداخيل الا خضعت

 جنبية؛ ألققة من طرف الشركات احملمداخيل الا -

 نقولة؛ ملوال األممداخيل ا -

 ؛ت السوقية و السريكالحفلت و االحفلر قاعات ايجتأإيرادات  -

 :* دفع الرسم على النشاط المهني

نظام لي تبعا لحقيقايتم تسديد الرسم على النشاط المهني بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام  

وق ى صندلد ينمهلء، تسديد الرسم على النشاط االعلى هؤ ينو يتعالدفع تلقائي و بصفة شهرية، 

من  ىلوأليوما ا( 20ل العشرين )الوهذا خقابض الضرائب الذي يتبع له مكان فرض الضريبة، 

ن أن تودع كمي. هنيةملا اداتيراإلعمال أو ألقيق رقم احتله الخ مالشهر الذي يلي الشهر الذي ت

وز اجتذا إالوقت نفسه، و يف حالة ما  فيمستحقة لحقوق الات الشهرية دون أن يتم دفع احيالتصر

فع ن الدعلتأخر نصوص عليه، تطبق غر امات املجل األمستحق الا ينمهلالنشاط اتسديد الرسم على 

من  ى جزءب مبلغ كل دفع عللوله. يتم حساحفروض أن تسدد بملبتداء من التاريخ الذي كان من اا

 لضريبةعدل ا، مع تطبيق مضعة للضريبةاخلالية امجإلمهنية اليرادات اإلعمال أو جزء من األرقم ا

 المناسب.

رض كان فختلفة الذي يتبع له ممللصندوق قابض الضرائب ا يمهنلط اب تسديد الرسم على النشاجي

 ؤسسةمؤسسات أو الوحدات التابعة لكل ملستوى كل بلدية تتواجد هبا مقر اعلى م  :الضريبة
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ء على ك بنا، وذللهامؤسسة الرئيسية لا مقر الشركة أو اهمقر يتواجد ب تيعلى مستوى البلدية ال

و أكل مؤسسة  ديد رقم أعمالحتكنها مي ال تينسبة للشركات البالية، الوبالقرار من مدير الضرائب 

 هابعة لاوحدة ت

  تصاصهااخلمجال ن يضريبة التابعالن بينسبة للمكلفالمؤسسات بلا كبرياتعلى مستوى مديرية. 

 :رسم التطهير*دفع ال

بتسديدها تلقائيا  اشهر بل بإشعار سنوي و يقوم المكلف 02يكون دفعها تلقائيا بدون إشعار بالدفع كل  

 .أشهر 04كل ل الخ

 :المبحث الثالث

 الحسابات المستعملة في المحاسبة الخاصة باإلدارة الضريبية:المطلب األول 

)أنظر  H11يقةتوجد في الوث و من أهم الحسابات المستعملة في المحاسبة الخاصة باإلدارة الضريبية

 نذكر ما يلي: إلى الملحق(

 :الحسابات المالية

c/100.002 ؛بالسيولة النقدية: حساب خاص 

c/100.005؛: حساب خاص بالعمليات البنكية 

c/520.002التا: حساب خاص بالصكوك البريدية و الحو. 

 :حساب الودائع

و أاعها كلفين بالضريبة في انتظار تسويتها سواء باسترجلمو هي حسابات تستعمل لحفظ أموال ا

 .دين إن كان مدينالمتطبيقها في مبلغ ا

c/431.001 : .حساب فائض الدفع 

ار د إصدو الضريبة على أرباح الشركات عن ي،لخاص بالضريبة على الدخل إالجمالو هو الفائض ا

 شهادة اإللغاء أو التخفيض. 

c/500.001: ؛ةتخص المداخيل التي ال يعرف غرضها، و بعد ظهور الشخص تتم عملية التسوي 

c/500.006:  كيأو البن أن تتم عملية إلغاء الصك البريديلنفقاته بعد حساب خاص بتسوية القابض 

 ؛أو بعد إلغاء التحصيالت من قبل الحصيلة

c/500.007.حساب التسبيقات القابض لتسوية الحسابات : 

 :حسابات الميزانية
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 وهي تخص كل الموارد التي يتم تحصيلها لدى قباضة مركز الضرائب

: c/201.001/L؛الضريبة على الدخل اإلجمالي  

c/201.001/M: ؛الضريبة على أرباح الشركات 

c/500.020/A: ؛الضريبة على القيمة المضافة 

c/500.020/D: ؛غرامات التأخر 

c/500.026/A: ؛الرسم على النشاط المهني 

 :حسابات التحويل

c/500.002 حساب خاص لتحويل المداخيل من قباضة ضرائب إلى قباضة أمالك الدولة أو :

 ؛الجمارك

c/500.017؛: حساب يخص التسبيقات الخاصة بالخزينة الوالية 

c/500.018؛: حساب النفقات المدفوعة بالخزينة الوالية 

 :دفاتر المحاسبة

 :ين همامعرفة بالرمز و مرقمة كلها حسب أهميتها و يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيعبارة عن 

 وهي عبارة عن: :دفاتر التلخيص

:H1  وميةيبصورة هو الدفتر الذي يتضمن جميع اإليرادات المحصلة عن طريق السيولة النقدية  

H2هو دفتر يشمل جميع المبالغ المحصلة عن طريق الصكوك البنكية : 

H3هو يشمل جميع المبالغ المحصلة عن طريق الصكوك البريدية : 

 :دفاتر التقييد

ي تمثل فتو التي وهو دفتر العمليات المختلفة، يسجل فيه المحاسب العمليات الداخلية :H4 دفتر

 الصكوك المرسلة من خزينة الوالية.

م وق يقوأثناء تحصيل اإليرادات لدى الصند ء خزينة القابضالهو دفتر يعرف دفتر إخ:  H5دفتر

مبلغ لا ير دفترالوالية و هذا بتحرمحصلة يوميا لصالح خزينة لموال ااألمن القابض بإخالء خزينته  

مر األ) ةئيالنة الوو حرفيا، اسم أمين الخزي مدفوع رقميالمبلغ البكتابة ا الذي اخلي من خزينة القابض

  (و كذا عنوان مقر الخزينة ،رقم حسابه الخاص البريديع، بالدف

بلغ إلى ملحالة دفع ا في .قبوضملمبلغ المثل قيمة اى يقو م أمين خزينة الوالية بإرسال وصل يدع

مدفوع لمبلغ الا % من2 خزينة الوالية عن طريق البريد فان مؤسسة البريد تأخذ حقها و ذلك باقتطاع

  ة.وإرساله إلى الخزين



 الضرائب                                                                                                                    دراسة حالة قباضة                                                                 الفصل الثالث  

 

 
78 

مبلغ لحول ايمبلغ عن طريق البنك او الخزينة مباشرة فال تقتطع هذه النسبة و لما في حالة دفع ا

  .مجانا

يق م عن طرالعمليات التي تخص النفقات و المداخيل النقدية التي تتو هو دفتر فيه كل : H6دفتر

ة ها إلى خزينكإيداع المداخيل اليومية امحصلة في البريد و إرسال( P.C.C)الحساب الجاري البريدي

 الوالية

ء سوا ،اهو دفتر مسودة الصندوق الذي يلخص كل العمليات التي تتم في الصندوق يومي:H7دفتر  

ذي ينقسم والH4 ر،أو العمليات التي تخص دفت ،بنكية أو بريدية ،كانت إيرادات أو نفقات نقدية

 :بدوره إلى قسمين هما

ة، و ليومياالقسم األول: يخص الصندوق النقدي الذي يحتوي على: أرصدة األمسية، مجموع الدفاتر 

 العام للمبالغ. ع والمجم

جداول 7 القسم الثاني: خص الخزينة العامة لقباضة المركز والذي بدوره ينقسم إلى 
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 عرض للمقبوضات للضرائب المباشرة :المطلب الثاني 

 وجزافية بة التقديم المبالغ المقبوضة للضرائب المباشرة كل من الرسم على النشاط المهني و الضري

 لقباضة الضرائب 2018و  2017الضريبة على الدخل اإلجمالي لسنتي 

 2017المبالغ المحصلة بقباضة الضرائب خالل السنة  (:III-1الجدول رقم )

IRG IFU( MIN) IFU TAP  2017السنة 

 جانفي 369117390 149482519 15500000 82140350

 فيفري 30511800 167985741 12750000 52490006

 مارس 46011355 66943092 20500000 27952851

 أفريل 11904818 51790682 4875000 72668400

 ماي 6474065 92394582 8070000 3426820

 جوان 24320400 346806359 17800000 39380150

 جويلية 5027880 220141780 231025000 70567969

 أوت 85580690 35647328 12500000 38737500

 سبتمبر 15751385 200735726 15500000 19783460

 أكتوبر 30511800 167985741 12750000 52490006

 نوفمبر 15059484 114337121 1550000 58195580

 ديسمبر 30511800 167985741 1275000 52490006
570323098 354095000 

 
المبلغ  670782867 1782236412

 اإلجمالي

 

 

 

 

 

  

 

 

 2018الضرائب خالل السنة  المبالغ المحصلة بقباضة: (III-2الجدول رقم)

2018السنة   TAp IFU IFU(MIN) IRG 

 82665969 95000 44889466 142998700 جانفي

 13250415 1125000 171517263 48976050 فيفري
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420116079 96146952 مارس  1725000 2971195 

 78748550 15500000 105253210 28641228 أفريل

 33178500 7000000 63172108 141580098 ماي

52507660 جوان  186649405 21800000 33488770 

 116123950 30400000 309986060 52136634 جويلية

 37798145 5500000 2566915 11346086 أوت

 40497198 14750000 162866220 36153546 سبتمبر

 85837550 277500 59640674 99869880 أكتوبر

 22675700 10500000 34065328 68706568 نوفمبر

 43841468 54086000 270173327 96996108 ديسمبر

 874317902 المبلغ اإلجمالي

 
1526859396 

 
162758500 

 
591077410 

 

 2018_1017تطور المبالغ المحصلة لسنتي : (III_4منحنى رقم)

 

بالنسبة لميزانية البلدية و يمثل يعتبر الرسم على النشاط المهني أكثر  إيرادات الضريبية مردودية 

الجزء األعظم من إجمالي الضرائب المباشرة و الرسوم المحصلة حسب إحصائيات الجدولين و 

يتضح لنا أهمية وهيمنة هذا الرسم على إجمالي اإليرادات الضريبية و تعرف مردودية هذا الرسم 

 إلى عدة عوامل نذكر منها:

رقام ات و أاإليراد اإلقتصادي حيث يحسب هذا الرسم إنطالقا منإرتباط هذا الرسم بحجم النشاط  -

ما زدهر كلي و إاألعمال محققة و التي تعتبر وعاء هذا الرسم، و بالتالي كلما زاد النشاط اإلقتصاد

  زاد مبلغ الرسم و العكس. 

0
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، يةجارإتساع مجال تطبيق هذا الرسم، حيث تخضع لهذا الرسم معظم النشاطات الصناعية، الت -

 الحرفية 

 TVA.و المهنية ببعض الرسوم األخرى مثل الرسم على القيمة المضافة

 منخفض بكان المبلغ  2017حصة هذا الرسم في سنة  وما نالحظه من خالل المنحنى أن

بسنة  دج مقارنة 874317902إرتفع نالحظ أن المبلغ  2018للسنة ، أما بالنسبة دج 670782867

2017. 

لحصيلة ابي لأخرى يفسر تطور إيج ىالرسم على النشاط المهني يتزايد من سنة إل فنالحظ أن المبلغ

دعم و ال إلى إرتفاع حجم النشاط اإلقتصادي و إستفادة البلدية من برنامج اإلنعاش اإلقتصادي

إلى  ن سنةمالفالحي و هذا راجع إلى تطور عدد الخاضعين لهذا الرسم على النشاط المهني يتزايد 

 أخرى.

عت مقارنة ب إرتف 2018في السنة  بالنسبة للضريبة الجزافية الوحيدة نالحظ أن مبلغ المتحصل أما

2017  

ات غرام و هذا راجع إلى إرتفاع األشخاص الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية و كذلك مراقبة و

  ـأخر عن الدفع. المالية مطبقة في حالة ت

و يساهم  إن نظام الضريبة الجزافية الوحيدة يقوم بفرض هذه الضريبة على نشاط إقتصادي محدد،

واجهة مة في هذا النظام بصفة أساسية في تدعيم الخزينة العمومية، إال أن حصيلته تبقى غير كافي

لى عبىء ع لق ثقالنفقات العامة المتزايدة، يمتاز بعدالة ظاهرية، و ذلك أنه من ناحية العملية يحق

   .الضريبةبفريق من المكلفين 

ألدنى اللحد  المبالغ المحصلة بالنسبة للضريبة الجزافية الوحيدةو هذا ما نالحظه أيضا بالنسبة 

  .دج(10000000)

ى أخر و المقتطعة متغيرة من شهر إل على الدخل اإلجماليالضريبة من خالل المنحنى نالحظ أن 

نة خالل س، وهذا يؤدي إلى زيادة األجر الخاضع للضريبة فاألجريةذا راجع إلى زيادة الكتلة ه

 مبلغ محصل  2018

كان المبلغ المحصل  و التي 2017دج كضريبة على اإلجمالي مقارنة مع سنة  591077410

 دج.  570323098

  .إجراءات المتابعة الضريبية :المطلب الثالث
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خرى و ت أين نجد آليات أالالضريبي أن هناك حاو ما يمكن أن نقوله في آخر مراحل التحصيل 

فع دعدم  ءات هامة لتسيير و تحصيل المبالغ المالية الجبائية كحالة التهرب الضريبي، أيراإج

سدد يي لم المكلف الضريبة أو الرسم المفروض عليه، أين تتدخل مصلحة المتابعات ضد المكلف الذ

  :جراءات ما يليإلالقانونية و من هذه ا اآلجالمستحقاته في 

  :التنبيــه 

ي على تحتو و هي أول الوثائق التي تقوم بتحريرها مصلحة المتابعة و التي ترسلها إلى المكلف و

، دفوعةنوع من ردع و تخويف للمكلف من أجل قيامه بتسديد ما عليه من رسوم و ضرائب الغير م

 نية.فنستعمل وثيقة ثا إن وجد صدى لهذا التنبيه تكون التسوية ،أما إذا كان العكس

  :اإلنـــذار  

يام أ 08ة و هي ثاني وثيقة ترسلها مصلحة المتابعة في حالة عدم التسديد، إذ تحدد للمكلف مهل

ية على ت ردعلإلستجابة قبل إرسال وثيقة أكثر أهمية و أخيرة أين يتعرض فيها المكلف إلى إجراءا

 أعلى مستوى و هو الحجز.

  : شعــار بالحجــزاإل 

ت متلكامو هو آخر إجراء تقوم به مصلحة المتابعة، أين تقوم بتكليف محضر قضائي بغلق و حجز 

كون يأشهر و في حالة عدم اإلستجابة في حدود الستة أشهر  06المكلف و يكون مؤقت و لمدة 

ف في ، و تقوم مصلحة الضرائب بإعالن عن طريق الملصقات ببيع ممتلكات المكلئياالحجز نها

مكلف رض للفنه بمثابة ألشعار بالحجز العلني و من هنا يظهر لنا مدى أهمية اإلنذار واإل المزاد

ال  ات كيلتفاديه الحجز و من جهة أخرى، محاولة المصالح الضريبية تفادي الحجز بهذه اإلجراء

ة زينالخ فائدةليعقد األمر لها أكثر، في كثير من حاالت الحجز، و بما أن الهدف هو تحصيل األموال 

 العمومية. 

علمه أن ي وضعت آليات تتيح فرص عالية لتحصيل تلك المبالغ في ظل اآلجال القانونية و ما يمكن

 مصالح الضرائب هو:أبسط التفاصيل عن العالقة بين المساهمين و يجهل المكلف الذي

الضرائب  سنوات من قبل الضرائب فإنه معفى عن تسديد 03)إذا لم يستدعي المكلف أو يتبع لمدة 

  .المفروضة عليه(
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:الخاتمة  

إدارة  هوالفعال الذي تلعب يرذا الفصل تبت لنا الدور الكبهل المن خ هم التوصل إليتعلي ضوء ما 

جال القانونية أو بواسطة إجراءات ألا يا سواء فهبالمكلفين ها من تحصيل مستحقاتي فالضرائب 

. ردعية وعقوبات وفق آليات التحصيل  

ساسية و الرئيسية على فرض ألمهمتها ا ها مؤسسة مالية تتجهالضرائب باعتبار قباضة نفإ

الذين تتوفر فيهم الشروط، و  ينعنويمو ال ينشخاص الطبيعيألفروضة على المالضرائب و الرسوم ا

حقيق منفعة عامة تخزينة العامة للدولة و لويل امحها من أجل تلتلف مصامخذلك عن طريق تكامل 

تلف مخويل مت يدور فعال فلها  ليجتماعية و بالتاالقتصادية و االم القطاعات اللمجتمع و دع

.صلحةلمذه اه لىاجة إحذا فالدولة بهستثمارات و بالا  
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 :عامةالخاتمة ال

ألبعنن ت مننخ لننرا تنا ننين  نانننخ لننن   ا الينةنننه الةمونننه منننمت ننةننلج انن و    مي  منن  ال لا نن    ا

 ننةلونه،ه مخ  ج  نمقنق  مضالم تفه اليي نسعى إلى نفعن  الط قه ال  منه ل ى م يةع ت الةمونه، 

 نه.غنر  ا نمقنق الينةنه الةمونه ويطو  نطانق  ن  ه عةلمنه ماننه عوى   س عوةنه   منم 

ينةنننه فنن ا نمقنننق الينةنننه الةمونننه ن وة ننخ  ا وي سنن  إن بيننلفر عنمننر اليةلونن ،   منن ى ا جننه ال

 الضنراب   ا اليني قسنةن إ إلنى  الةمن تن ال الوننه   الة نجننه.   بةن الةمونه إلى اليةلو  الةموي 

لةموننه   ال الونه   نيةث  في مم تن ال ا بننه فمني نيةثن  فني جا ونه ا الةا شرة نعيار مخ مم تن 

 اليي ام  لف ب ة الاو و ت   اللنو ت 

 ت هنهإ الضنراب  اليني نينلفر عونمن  ال ة عن  المن توق الةشنيرةه لو ة عن ت الةموننه،   نفنر  

منهإ   نضن  هنهإ األلننرة ةن  األا ن ي اليني لمن  عرقنه بالةمونه مخ طرف المنئن ت الةرةيونه، انن

 الضراب  )الضراب  الةمونه(،   ذلك بع م  نم تق عونم  السوط ت اليشروعنه.

س هةيم  مان  نعيار ههإ اإلوراتات ال ا بنه مخ  هم مم تن اليةلو  لو ة ع ت الةمونه ان  نق ن 

 الننل  منخ  بننه، لنهلك نبن  منخ اإلهيةن ي بمنهاإذا نم مق ن  نم  م  اإلونراتات غننر ال ا %90الالي 

 الة الن ، ان  نوع  ت ن فع ا في ننةنه   نسنر شؤ ا ههإ المنئ ت.

 :الفرضيات

الضراب  الةا شرة هي الضراب  اليي نقطن  ما شنرة منخ الن ل     ن   : الفرضية األولىتحقق  

 م ا م وف   نفر  عوى األشة ص الطانعننخ   الةعنلونخ. 

 يننىا  جية عنننه نقيمنن توه، انت الة نن نمونننه نشننة  ة فننه الةالينةنننه ا :الفرضققية الناةيققةتحقققق  

 .السن  نه

ننه منخ الضنراب  الةا شنرة نسن هم ب نجنه ةاننرة فني نمقننق الينةننه الةمو: الفرضقية النالنقةتحقق  

 الضنراب  الةا شنرة الةلجمنه لمن لج ال ة عن ت الةموننه  هني منخ  هنم ممن تن نةلون  ال ة عنن ت

 .الةمونه

 :النتائج الدراسة

 نت نلفر الضراب  الةا شنرة بشن   ةن في وعةن  عونى نةلون  الةشن نو  الينةلونه   الي فن  ب  شن _

عخ  فنم  وؤتج إلى ا  ث ع ي م لي و ع  ال ة ع ت الةمونه ع جية الةلاطننخ، ان    ه النقص

 نس و  ن  لنف الةش نو  الينةلوه.

ه نت فينةنالةمونه  ثر ةانر في تف  ننةنه الةمونه مخ لرا ع ة م  _بمفه ع مه  قلا  ا لو ا وه 

   ليعونم الة  ا الثق في   انجيةن عي منثر ن نلا بيي ون  األفنرات بقن ن منخ الةن م ت انجية عننه ةن

 الممه   النق 

هلك     ليمقنق ههإ األه اف  ج  ن ل  مخ  نوه   الاو وه اليي نقلي ب  نه  ولض  مةطط ت لن 

 لووم .نة

 فنيشن نة ت الشنعانه لةم لمننه  الموننه الة منلت الي عةونه معق ة نيطو  تمت اه لةمونهالينةنه ا_

يرةنني عونى تمنت األبعنن ت را اليطوان ت السن   نه منخ لنلةا الةرجنلة  ننلفنر ألهن افقننق ام نان  ن
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سننيةر لةا ه اليةطننن انقيمنن توه  انجية عنننه  الانئنننه  ايننى السن  نننه، ةةنن  نيطونن  هننهإ العةوننن
 .الةيعوقه بمها ال     لألعة اييامنه لةراقاه الة ا

 :االقتراحاتالتوصيات و 

  قانن  نف نننر فنني لوننق ضننراب  ج ونن ة نبنن  مننخ اليف نننر   ن فنني نفعننن  الضننراب  الةلجننلتة ا لننن

 ا بطروقننه عقر نننه   هننها ب شننراا ال ة عنن ت الةمونننه فنني عةونننه نم ونن   عنن     معنن ا نني رلم  

 ،   ةها طرق اليممن ، ةة  وة خ لو  له  ا نين زا عخ بعض الضراب  اليي نعنلت لمن الضرواه  

 ا اإلطن ناع تة النظر في  س  نلزو  الضراب  الةا شرة بنخ ال  له   ال ة ع ت الةمونه،   في هه

الويننن ا (IBS)  الضنننرواه عونننى  نبننن   الشنننرة ت IRG) (وة نننخ اتنار ضنننرواه الننن ل  اإلجةننن لي

 ات معيارة   م  ذلك ن نسيفن  منم  ال ة ع ت الةمونه.نيةنياا ب ورات

ه النهج نسنيفن  منن(TAP) اليف ننر فني او ن ت بن و  ليعنلوض الر نم عونى النشن ط الةمننيةةن  و ن  

الاو و ت ةثننرا لملان  اليني وةنر بمن  الطرونق السنن ن _شنرق   غنرع _ انن  من  قنرع ا يمن   

 مر مه مخ ملنت ه ي لملان     ا  فنس مشن   ش  ا هها الةشر    ي   ههإ الاو و ت  فسم  م

منم عن م   ل ت ال  له ضرواه ال ف  ال يافي الهج ة ا هنل األجنر وشن   منلنت م 2006ا ث  نه 

 لةنيا نه ال ة ع ت الةمونه.

 فنة  وةص اإل يثة ن الةموي:

ا القنن  ل  نص عوننه الن ع بم األ   ننه ليمقننق الينةننه الةموننه   هنها من وعن  اإل نيثة ن الةموني  ان  

93_12  

لفنر ننالة ص ب إل يثة ن الهج اعطنى  هةننه لت نيثة ن الةموني، لةن  وق منه منخ ننراةم لوثنر ات   

  عن ننيقطلةن انن  شنن  ، لننها و نن  عوننى ال ة عنن ت الةمونننه  ا نمنننخ الانئننه   الةننن   الةربةنننخ 

مؤ سن ت   نؤ   األملاا  لا  ة  ت ع مه    ل انه   اينى  جناننه   الن للا فني شنراةه من  

  طرف.هنئ ت  فق تفير شر ط وم ت اقلق   اجا ت ة  

، لفنخالةةن ةة  نطرقن  إلى ضر نة م  فمه اليمرع الضرواي ب   الل  ب    نش و  العقلب ت عوى 

بةم  طمنر قلانر مرت توه   هها بيرمنةم    ثةة  اقيران  إع تة نثةنخ الةةيو  ت الةمونه   جعوم   ة

  رة.مسية ل ل م  ملنت تابم 
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 :ملخص

تعتبررا ضرارراضلم ضررب مرراه  ررا م ررن امرر لن ضر إرر ل ضرررر ررئ سي تفعررم اة ض  لميررم   ررر مرفمرر  ضرت رمرر  

ضررحفم  ألنه  ترثل  صد   ا  ص ا  ضرترويل ضررحفرئ ة تي  ن ضراراضلم ضررب مراه رد  ر  ربمراه 

ة ر  ا ض ن  صد    ر تحقمق ضرت رم  ضررحفم    ه   و ه  رص رح ضرجر م ت ضررحفم  رفم  مة  زلم 

 .ترويل ضررحفر

تعتبا ضرجر م ت ضررحفم  ضرق مده ة ضألس س رتحقمرق ضرت رمر  ضررحفمر   هرر تير  ن  را  هتهر  سسره     

 ررثت تنرروز رتزةيررد ضأل رراضا رقررد   ررا مرثررا  ع رمرر   ررر ضرت رمرر  ض  تر ممرر  ة ضرثق  مرر  ة ض  تصرر اي  

ة رتحقمرق  ر ا ضأل ردضج ة رم ترد ل  را ة ير  ة ضرخد  ت ض  تر مم  رر رتعفمن ة ضرصرح  ة ضر قرل 

 ضربفدي  ضرتر تقول ردة    يوضع  خطط ت ر رك ة ترويفه .

ررر  يقد رم  را تراضرن رفثراةضت ة  يعد ض ستثر   ضررحفر محد ضردم لن ضألس سم  رتحقمق ضرت رم  ضررحفم 

 خ ضررتلررررما تررو ما رر   رررم مررريلئ رررر ض يجررم مفررري ضرجر مررر ت ضررحفمررر  مز تهمرر  ضربم ررر  ة ضرر ررر

 . ستقط ب  ؤةس ضأل وضل سوضء ر نت م    مة      ة حتي ضأل  بم 

 ضرااضلم ضررب ماهئ ص ا  ضرترويل ضررحفرئ ضرت رم  ضررحفم ئ ضرجر م ت ضررحفم  كلمات مفتاحية:

Résumé: 

La fiscalité directe est l’un des principaux piliers du système financier et 

joue un rôle majeur dans le processus de développement local car elle est 

une source de financement interne, car elle contribue de manière 

significative au développement local et s’adresse en tout ou en partie aux 

communautés locales. 

 Les collectivités locales sont la base et le fondement du développement 

local et contribuent pour leur part plus efficacement au développement 

social, culturel et économique, par exemple en fournissant aux personnes 

toute une gamme de services sociaux tels que l’éducation, la santé et les 

transports. Régimes et financement. 

L’investissement local est l’un des piliers fondamentaux du développement 

local en raison de l’accumulation de richesses et de la création d’emplois 

Les collectivités locales doivent créer un environnement et un climat 

appropriés pour attirer les capitaux, qu’ils soient publics, privés ou 

étrangers. 

Mots-clés: impôts directs, sources de financement nationales, 

développement local, communautés locales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



 تتتتــــصصصصــــــــــــررررييييــــــــــــــــحححح        ببببــــااااللللــــــــــــووووججججــــــــــــــــوووودددد
يكتتبه  الـمكلف  بالضريبة  الخاضع  إلى :

- الضريبة على أرباح الشركات
- الضريبة على الدخل اإلجمالي }

تـاريــخ  اإلسـتـالم
.....................................................................

وزارة المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااااللللممممددددييييررررييييةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة    للللللللضضضضرررراااائئئئبببب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية الضرائب   

لوالية ............................................. 

سلسلة .G  رقم 8 (2007) المطبعة الرسمية الجزائر

(1)  اشطب العالمات غير المالئمة
(2)  بالنسبة للشركات األجنبية تقدم نسخة طبق األصل لعقد أو عقود األشغال أو الدراسات.

يشهد  بصحته  من  طرف  المصرح  الممضي  أسفله  الذي  يعترف  بإطالعه  على  التزاماته  الجبائية.

بـ ................................. في ............................................................ 
ااااإلإلإلإلممممضضضضااااءءءء

اإلسم واللقب أو التسمية : .............................................................................................................................................................................................................
اسم الشهرة التجاري : ......................................................................................................................................................................................................................
عنوان المقر اإلجتماعي : ................................................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ............................................................................. ح.ج. البريدي أو البنكي : ................................................................................
رقم بطاقة الحرفي أو رقم االعتماد : ............................................................................................... الهاتف : ....................................................................

ااااللللششششككككــــــــلللل        ااااللللققققــــااااننننــــووووننننيييي        للللللللــــششششــــررررككككــــةةةة
(ضع عالمة في الخانة المناسبة)

مؤسسة فردية.
شركة فعلية.

شركة التضامن.
شركة مدنية مهنية.
جمعية بالمشاركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.
شركة المساهمة.

شركة أجنبية : أذكر الشكل القانوني : ................................................................................................................................................................................

طبيعة النشاط الرئيسي : ..........................................................................................................................................................................................................
نشـاطـات ثانـويـة أخــرى : ..........................................................................................................................................................................................................
عناوين المؤسسات الثانوية األخرى : ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

مكان مسك المحاسبة : .................................................................................................................................................................................................................
إسم وعنوان المحاسب : ...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

شركة تعاونية.
مؤسسة عمومية (شركة).

مؤسسة عمومية.
شركة ذات اإلقتصاد المختلط.

وحدة اقتصادية محلية (والئية أو بلدية).
أخـــرى : .............................................................

تاريخ بدء النشاط : ...................................................................................................................................................................................

الجمهوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيـة
————————

(1)

عنوان المؤسسة في الجزائر (الشركات األجنبية) (2) : ..................................................................................................................................................

صفة المصرح : مالك - مستأجر - مسير حر - مسير أجير (1) : ................................................................................................................................

ر.ت. الجبائي :ر.ت. االحصائي :

ييييججججبببب    إإإإييييــــددددااااعععع    ههههذذذذاااا    ااااللللتتتتــــــــصصصصــــررررييييحححح    ففففــــيييي    ااااألألألأليييياااامممم    ااااللللثثثثــــــــالالالالثثثثيييينننن    ((((30))))    ااااألألألألووووللللىىىى
ااااللللممممــــــــووووااااللللــــييييــــةةةة    للللتتتتــــــــــــااااررررييييــــخخخخ    ببببددددءءءء    ااااللللــــننننششششــــااااطططط،،،،    للللــــــــددددىىىى    ممممــــــــففففــــــــتتتتــــــــششششــــــــــــييييــــةةةة    ااااللللضضضضــــــــرررراااائئئئبببب

ااااللللممممؤؤؤؤههههللللةةةة....



Date  de  Réception

....................................................................

MINISTERE  DES  FINANCES
————————

Direction  Générale  des Impôts
————————

Direction des Impôts de la Wilaya

d ...........................................................

Série G 8 (2007) - Imp. Officielle, Alger

(1)

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Pour les sociétés étrangères, joindre une copie conforme à l'original du ou des contrats de travaux ou d'études

Certifié exact par le déclarant soussigné qui reconnait avoir été mis au courant de ses obligations fiscales.

A ................................., le .....................................................
(Signature),

Nom et prénoms ou raison sociale : ....................................................................................................................................................................

Dénomination commerciale : .................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social : ........................................................................................................................................................................................

N°  Registre du Commerce : ..............................................................   N°  C.C.P.  ou bancaire : ..............................................................

N° de la carte d’artisan ou N° d’agrément : ...................................................................... Tél. : ...................................................................

FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
(Cocher la case correspondante)

Entreprise individuelle.

Société de  fait.

Société en nom collectif.

Association en participation.

Société civile professionnelle. 

Société à  responsabilité limitée.

Société par actions.

Société coopérative.

Entreprise publique.

Etablissement public.

Société d'économie Mixte.

unité économique locale (Wilaya ou Commune).

Autres : ........................................................................................ 

Société étrangère :  (indiquer la forme juridique) : ..................................................................................................

Nature de l'activité principale :.............................................................................................................................................................................

Autres activités secondaires : ..............................................................................................................................................................................

Adresses des autres établissements secondaires : ....................................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Lieu où est tenue la comptabilité : .....................................................................................................................................................................

Nom et adresse du comptable : ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

}— Impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S.)

— Impôt sur le revenu global (I.R.G.)

Date de début de l'activité : .................................................................................................................................................

Adresse de l'établissement en Algérie (Sociétés étrangères) (2) : .........................................................................................................

Qualité du déclarant : propriétaire - Locataire - Gérant  libre - Gérant (1) :  ........................................................................................

NIS : NIF :

la présente déclaration doit être déposée
dans les trente (30) premiers jours qui suivent le
début de l'activité, auprès de l'inspection  des
Impôts compétente.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
——————————

DECLARATION  D'EXISTENCE
Souscrite par un contribuable relevant de :
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                           

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                       

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                        

INSPECTION DE :  : مفتشية....................................................                                                                                            ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                           .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                        ..........................................................بلدية : 

CPI DE :   ...........................................................................................                                                                             ..................................................مركز الضرائب الجواري :  

   ................برقم األعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التصريح
DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :……………….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ………………………..  

(لسنةل جوان 03 إلى 1في الفترة الممتدة ما بين )تصريح يودع   

(Déclaration à souscrire entre le 1er et le 03 juin de l’année) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  -     I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                                         االسم و اللقب :         

- Raison sociale :                                  اسم الشركة :                                                                                                                 

- Activité exercée :                               طبيعة النشاط :                                                                                                               

- Autres activités :                                                                        نشاطات أخرى :                                                                     

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :       نشاط معفى :                                                                                              

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité :                عنوان النشاط :                                                                                         

- Adresse du domicile de l’exploitant :                                 عنوان إقامه المكلف بالضريبة:                                                            

- Numéro NIF :                                                           رقم التعريف الجبائي :                                                                                  

- Numéro du RC :                : رقم السجل التجاري                                                                                                                                                                 

- Code d’activité :                                                       رمز النشاط :                                                                                            

- Numéro de la carte d’artisan :                                                                   رقم بطاقة الحرفي :                                                 

- Numéro d’article d’imposition :                               رقم المادة :                                                                                           

- Numéro de téléphone :                                               رقم الهاتف :                                                                                         

- E-mail :                                                                         البريد اإللكتروني :                                                                                 

- Numéro CB / CCP :                                                        الحساب البريد الجاري :                                                  \رقم الحساب البنكي 

 

األجور - II 
II- SALAIRES 

- Nombre de personnes employées * :                                                                                    :          * عدد األشخاص الموظفين 

- Montant des salaires versés * :                                                                                                      :   * مبلغ األجور المدفوعة  

- Montant des charges sociales versées * :                                                                     * :        مبلغ األعباء االجتماعية لمدفوعة 

* Ces informations doivent concerner  l’année N-1                                                                                         *   1-نيجب ان تتعلق بالسنة هذه المعلومات   

 

 

 

    Série G12 
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 III رقم األعمال التقديري - 
III- CHIFFRES D’AFFAIRES PREVISIONNELS 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال التقديري

CA prévisionnel 
 المعدل

Taux 
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 
 عملية اإلنتاج و بيع السلع

Activité de production 
et vente de biens 

 5%  

اخرىنشاطات   

Autres activités 
 12%  

 المجموع

Total 
   

.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

                ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 الضريبة الجزافية الوحيدةبلغ م تسديدطريقة 

MODE DE PAIEMENT DE L’IFU 

   للضريبة الجزافية الوحيدة جزءمالدفع ال

Paiement fractionné de l’IFU 

   للضريبة الجزافية الوحيدة دفع اإلجماليال

Paiement intégral de l’IFU 

 التصريح إيداعول حالة لجزء األ 50%

50% 1ère tranche au dépôt de la déclaration. 

IFU X 53% =………………………………….. = 50% ×ض.ج.و        
 إيداع التصريح التقديري(حالة  للضريبة الجزافية الوحيدةالدفع الكامل )

(Paiement total de l’IFU au moment du dépôt de la 

déclaration prévisionnelle) 

 سبتمبر ( : 15إلى  1الثاني ) من  جزءال  25%

25% 2ème tranche (du 1er au 15 Septembre) : 

IFU X 25% =………………………………….. 55 = % ×ض.ج.و        

 ديسمبر ( 15إلى  1) من الثالث  جزءال   25%

25% 3ème tranche (du 1er au 15 Décembre) : 

IFU X 25% =………………………………….. 55 = % ×ض.ج.و        

 

الضريبة الجزافية الوحيدةمن مبلغ  53%دفع    \         لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكدفع ال  
(         دج 5.333 \          دج 13.333)  الحد األدنى للضريبة  \  

VERSEMENT INTÉGRAL DE L’IFU             / VERSEMENT DE 53% DE L’IFU          /                                                                

MINIMUM D’IMPOSITION (13.000 DA             / 5.000 DA            ) 

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………....................…………..le.........................................................  

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

Quittance numéro :……………………..................................……………………: رقم القسيمة 
Date :…………………………………....................................................................……………………...: التاريخ 

 ختم و إمضاء القابض :

Cachet et signature du RECEVEUR : 
 
 
 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                         

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                     

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                      

INSPECTION DE :  : مفتشية....................................................                                                                                           ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                          .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                       ..........................................................بلدية : 

CPI DE :   ..............................................................................                                                                              ..........................................................:  مركز الضرائب الجواري 

   ................للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التقديرياألعمال برقم  التصريح
DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :……………….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ……………………….. 

  لسنة بداية النشاط(ديسمبر  03 خر اجليودع آ)تصريح 
(Déclaration à souscrire au plus tard le 30 décembre de l’année du début de l’activité) 

 )المكلفين الجدد بالضريبة(
(NOUVEAUX CONTRIBUABLES) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  - I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                   : االسم و اللقب                               

- Raison sociale :                                                                       : اسم الشركة                                                                             

- Activité exercée :                                                                                                                  : طبيعة النشاط                            

- Autres activités :                                                                                                                   : نشاطات أخرى                          

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :                              : نشاط معفى                                                                       

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité  :                                                                                                : عنوان النشاط         

- Adresse du domicile de l’exploitant  :                                                                                             :عنوان إقامه المكلف بالضريبة  

- Numéro NIF :                                                                                                                                                                              : رقم التعريف الجبائي 

- Numéro du RC :                                                                                                              : رقم السجل التجاري                                                                    

- Code d’activité :                                                                                                                      : رمز النشاط                             

- Numéro de la carte d’artisan :                                                     : رقم بطاقة الحرفي                                                                

- Numéro d’article d’imposition :                                                                                                                     : رقم المادة      

- Numéro de téléphone :                                                                                                                    : رقم الهاتف                   

- E-mail :                                                                                    : البريد اإللكتروني                                                                       

- Numéro CB / CCP :     الحساب البريد الجاري :                                                                                                      \رقم الحساب البنكي  

 

األجور - II 
II- SALAIRES 

- Nombre de personnes employées * :                                                                                            :  * عدد األشخاص الموظفين  

- Montant des salaires versés * :                                                                                                      :     * مبلغ األجور المدفوعة

- Montant des charges sociales versées *  :                                                                   :         *  مبلغ األعباء االجتماعية لمدفوعة 

* Ces informations doivent concerner  l’année d’activité N                                                                                      *    هذه المعلومات يجب ان تتعلق بالسنة ن  
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األعمال التقديريرقم  -  III   
III- CHIFFRES D’AFFAIRES PREVISIONNELS 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال التقديري

CA prévisionnel 
 المعدل

Taux 
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 
 عملية اإلنتاج و بيع السلع

Activité de production 
et vente de biens 

 5%  

أخرىنشاطات   

Autres activités 
 12%  

 المجموع

Total 
   

 

 

 

 

.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة
 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دج         ( 0.333 \دج           03.333ضريبة ) الحد األدنى لل   \              لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكالدفع 
VERSEMENT INTÉGRAL DE L’IFU             /   MINIMUM D’IMPOSITION (03.000 DA             / 5.000 DA             ) 

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

A …………………....................…………..le......................................................... 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

Quittance numéro :……………………......................................……………………: رقم القسيمة 

Date :…………………………………....................................................................……………………... : التاريخ 

 ختم و إمضاء القابض :

Cachet et signature du RECEVEUR :  

 

 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS العامـــة للضـــرائب المديـريـة                                                                                                                        

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA واليـة ل لضــرائـب ا  مـديريــة                                                                                     

DE :…………………………………...................................................……………….. ............................................................................                                                                                      

INSPECTION DE : : مفتشية ....................................................                                                                                          ...................................................................  

RECETTE DE :   ...............................................................................                                                                                          .........................................................قباضة :

COMMUNE DE :    ..............................................................................                                                                                       ..........................................................بلدية : 

CPI DE  :   ...............................................................................................                                                                              ........................................مركز الضرائب الجواري :  

.................للضريبة الجزافية الوحيدة لسنة : التكميلي التصريح  

DECLARATION COMPLEMENTAIRE DE L’IFU AU TITRE DE L’ANNEE :…………….........….. 

........................................:  إلى .........................................الفترة من:   

Période du …………………….………….. au ……………………….. 

(5فيفري للسنة ن+ 51جانفي و  02ة ما بين يودع في الفتر)تصريح   

(Déclaration à souscrire entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1) 

 

معلومات خاصة بالمكلف بالضريبة  - I 
I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

- Nom, Prénom :                                                                                                                                              االسم و اللقب :     

- Raison sociale :                                                                         اسم الشركة :                                                                           

- Activité exercée :                                                                       طبيعة النشاط :                                                                         

- Autres activités :                                                                                                                        نشاطات أخرى :                       

- Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM) :                              نشاط معفى :                                                                          

- Adresse du lieu d’exercice de l‘activité :                                     عنوان النشاط :                                                                      

- Adresse du domicile de l’exploitant :                                           :                                                   المكلف بالضريبةإقامه عنوان  

- Numéro NIF :                                                                                  رقم التعريف الجبائي :                                                             

- Numéro du RC :                                                              : رقم السجل التجاري                                                                                                                    

- Code d’activité :                                                                               :                                                                     رمز النشاط  

- Numéro de la carte d’artisan :                                                           رقم بطاقة الحرفي :                                                           

- Numéro d’article d’imposition :                                                      رقم المادة :                                                                      

- Numéro de téléphone :                                                                     رقم الهاتف :                                                                     

- E-mail :                                                                                              البريد اإللكتروني :                                                              

- Numéro CB / CCP :                                                                            الحساب البريد الجاري :                                \رقم الحساب البنكي 

    

 II  األعمال التكميليرقم  - 
II- CHIFFRES D’AFFAIRES COMPLEMENTAIRES 

 طبيعة النشاط

Nature Activité 
 رقم األعمال المحقق

CA Réalisé  
عمال التقديريرقم األ  

CA Prévisionnel 
 الفارق

Écart 
 المعدل 

Taux      
 مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة

Montant IFU 

  سلعلاعملية اإلنتاج و بيع 

Activité de 
production et vente 

de biens 

  

 

5%  

اخرى نشاطات  

Autres activités 
  

 
12%  

 المجموع

Total 
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.................................................. في...... ..... .. ....................................بـ  

 A …………………………………………………., le …………………………………………….……………… 

 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة
 Cachet et signature du contribuable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكميلي  لمبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة ليالكالدفع   
VERSEMENT INTEGRAL DE L’IFU COMPLEMENTAIRE 

  

................................................... في...... ..... .. ....................................بـ  

A …………………....................…………..le......................................................... 

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 

 
Quittance numéro :……………………......................................……………………: رقم القسيمة 

Date :………………………………………....................................................................……………………... : التاريخ 

Cachet et signature du RECEVEUR :        : ختم و إمضاء القابض 

 



 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق تذكير بأحكام 

على ا&شخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
من قانون  1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003غير تجاري والذين & يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة الضرا

فيما يخص جميع النشاطات  H 12%نشطة اGنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة ( اHخرى

و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة ( جوان من كل سنة  30

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ&ء  كما.يتوجب عليھم تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم   لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 اللجوء  للدفع المجزئ للضريبة وفي ھذه الحالة & بد عليھم تسديد
سبتمبر  و  15إلى غاية1اHولى من  - المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50لتصريحھم التقديري، فيما يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (    ديسمبر 15إلى غاية 1الثانية من 

 ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
ءات راجمكرر من قانون ا& 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةلسنة بداية النشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 .)ةالجبائي

لضريبة الجزافية يتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة  الوحيدة

 ).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
  282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000المبلغ الى 

 . )6مكرر 

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
من السنة اHولى التي يريد أن  فيفري 1قبل مصلحة الوعاء الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 .يخضع خxلھا للنظام الحقيقي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعاختيار المكلف  يكون طلب: مدة ا&ختيار -

ءات راجمن قانون ا& 3المادة ( & رجعة فيه ا&ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 
 .)ةالجبائي

 

مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجل مرقم و  ����
يتضمن تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم 

 .زيادة على ذلك ، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

ارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه يتعين على المكلفين بالضريبة الممكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا& 1المادة (  التفاصيل الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب انونق من 3 مكرر

 



Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  n’excède pas 30.000.000 DA 

(article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de biens et 

12% pour les autres activités (articlesexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 1er et le 
30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de reverser  

le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du dépôt de la 

déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, ils doivent 

s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus tard, le 
30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au paiement  du montant 

intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), les 

contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 janvier  et 
le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 5.000DA 

pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC- (article 282- 

octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son 

option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre 

de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par 

année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En 

outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant 

ledétail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  

un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 

(Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 











 الجــمــھــوریــة الــجــــزائــــریــة الدیـــمــقــراطــیـــة الــشـــعـــبـیـــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Série G 50 bis 
MINISTERE DES FINANCES 

 ــــــــــــــــــــــــــ
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 ــــــــــــــــــــــــ
DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA 

DE  ………………………… 
SERVICE:…………………….……….…….       
RECETTE : ...............................................  
COMMUNE: ……………………………..… 
ANNEE : ……………….………………..…. 

  الضــریبة الجزافیة الوحیدة
IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE  

 
 اشعار بالدفع

Avis de versement fractionné de l’IFU 
 
        

                                                                                                                          

  وزارة الـــمـالـیــة
  الـمـدیــریــة العامة للضرائب

 لضــرائـب لــوالیـةامـدیریــة 
............................................................  

  ............................................................:مصلحة

  ........................................................... قباضة :

  .............................................................. بلدیة :

    الجبائيرقم التعریف   
Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

                                    
  

                                          N° d'article رقم المادة

                    

                        
                      

 ............................................................السنة: 

   Nom et Prénom - Raison sociale................................................................................................................................:اسم الشركة –االسم و اللقب 

  Activité............................................................... ................................................................................................................................................................ النشاط:

 Adresse ............................................................................................................................................................................................................................... العنوان:

     
Code activité                                  شاطرمز الن  

         
 

     

  الكلي  للتسدید مبلغ
Montant des droits IFU   

  معدل التسدید
TAUX DE 

VERSEMENT 

  مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة
MONTANT IFU A ACQUITTER 

 
  التسدید فتــرة

PÉRIODE DE VERSEMENT 
  

……………………………………………….. 
2ème tranche  الثاني :  جزءال  25 %  

سبتمبر    15الى    1من    
Du 1er au 15 Septembre 

3ème tranche. الثالث :  جزءال   25 %  
دیسمبر    15الى    1من    

Du 1er au 15 Décembre 

  n°  Quittance  ..........................................................وصل رقم 

  Date..............................................تاریخ       

  

  مضاء القابض ختم و إ 

Cachet et signature du RECEVEUR 

  
  
  
  
  

  .................................في .................................بـ

........................................ le........................................ A 

 

  ختم و إمضاء المكلف بالضریبة

Cachet et signature du Contribuable 



 

Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, 

commerciale, artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  

n’excède pas 30.000.000 DA (article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de 

biens et 12% pour les autres activités (article sexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 
1er et le 30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de 

reverser  le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du 

dépôt de la déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. 

Dans ce cas, ils doivent s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du 

montant de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en 

deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du 

CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus 

tard, le 30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au 

paiement  du montant intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), 

les contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 

janvier  et le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 

5.000DA pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -

CNAC- (article 282- octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-

après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier 

son option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première 

année au titre de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux 

années suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, 

récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes 

pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un 

registre côté et paraphé, contenant le détail de leurs ventes. De même, les 

contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  un livre journal suivi 

au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance 

de déclaration. (Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 

 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق  حكاما�بتذكير 

الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او غير  ا�شخاصعلى  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
ئب المباشرة من قانون الضرا 1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003تجاري والذين 2 يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)و الرسوم المماثلة 

( فيما يخص جميع النشاطات ا�خرى %12 �نشطة اHنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة 

جوان  30و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة ( من كل سنة 

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما يتوجب عليھم  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ2ء اللجوء  للدفع المجزئ  كما.تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم  لتصريحھم التقديري، فيما  لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 للضريبة وفي ھذه الحالة 2 بد عليھم تسديد
   ديسمبر 15إلى غاية 1سبتمبر  و الثانية من  15إلى غاية1ا�ولى من  -المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (

لسنة بداية  ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
 .)ةالجبائيءات راجمكرر من قانون ا2 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةالنشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 لضريبة الجزافية الوحيدةيتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من قانون الضرائب  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة 

 ).المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا المبلغ الى ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
 . )6مكرر   282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  مصلحة الوعاء : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
 .من السنة ا�ولى التي يريد أن يخضع خxلھا للنظام الحقيقي  فيفري 1قبل الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعيكون طلب اختيار المكلف : ا2ختيار مدة -

 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 3المادة ( 2 رجعة فيه ا2ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 

 

الوحيدة مسك سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتضمن يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية  ����
تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم زيادة على ذلك ، 

 .ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه التفاصيل  يتعين علىكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة (  الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 3 مكرر 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من

 



 الجــمــهــوريــة الــجــــزائــــريــة الديـــمــقــراطــيـــة الــشـــعـــبـيـــة
                                                                                                                     REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE                                                                                      Série G 50 ter 

MINISTERE DES FINANCES 
 ــــــــــــــــــــــــــ

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 
 ــــــــــــــــــــــــ

DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA 
ED  ………………………… 

SERVICE:…………………….……….…….       
RECETTE : ...............................................  
COMMUNE: ……………………………..… 
ANNEE : ……………….………………..…. 
 

 

 الضــريبة الجزافية الوحيدة

IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE  
 

  الدفعب إشعار
.  Avis de  versement de l’IRG Salaires 

     

 الـيــةوزارة الـــمـ

 الـمـديــريــة العامة للضرائب

 لضــرائـب لــواليـةامـديريــة 
............................................................  

 ............................................................:مصلحة

 ........................................................... قباضة :

 .............................................................. بلدية :

  الجبائيرقم التعريف  
Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

                  
 

                                          N° d'article رقم المادة

                            

              
           

 .............................................................السنة: 

 

 …… : Nom et Prénom - Raison sociale................................................... ............................:سم الشركةا –م و اللقب ساال

 : Activité....... .................................................................................................................................................. النشاط:

 Adresse : .......................................................................................................................................................العنوان: 
     Code activité                                  رمز المهنة  

         
 

   

  الثـــــــالثي
TRIMESTRE  

 الخاضعةقيمة األجور واإلتاوات 

 Montant des salaires للضريبة
et rémunérations 

imposables  

 معدل الضريبة
Taux 

d’imposition 
 على األجور   الضريبةقيمة 

MONTANT IRG/Salaires 

 فترة التسديد
Délais de versement des retenues 

IRG/Salaires  

(لثالثي األول )جانفي, فيفري, مارسا  

1er trimestre (janvier, février, mars) 
 

)ض د أ(السلم الضريبي   

Barème IRG 
 

أفريل 02آخر أجل   

Au plus tard le 20 Avril 

(, جوانماي , ثي الثاني )أفريللثالا  

2ème trimestre (avril, mai, juin) 
 

 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

ويليةج 02أجل آخر   

Au plus tard le 20 Juillet 

جويلية, أوت, سبتمبر(الثالثي الثالث )  
3ème trimestre (juillet, août, septembre) 

 
 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

أكتوبر 02آخر أجل   

Au plus tard le 20 Octobre 

أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر(الثالثي الرابع )  

4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) 
 

 السلم الضريبي )ض د أ(

Barème IRG 
 

  (1ن+)جانفي للسنة    02آخر أجل 

Au plus tard le 20 Janvier année  (N+1) 
 

  n  Quittance°  .........................................................................................................وصل رقم 

 Date..........................................................................................................تاريخ       

 ختم و إمضاء القابض  

Cachet et signature du RECEVEUR 

 

 

 

 

 

   ..............................................................................في .....................................................................................................بـ

…………………………………………………………..,    le  ,……………………………. ………………………………………..…………...A      

 ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

Cachet et signature du Contribuable 



 

Rappel du dispositif relatif au régime de l’IFU 

• L’IFU s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, 

commerciale, artisanale ou non commerciale dont le CA ou les recettes professionnelles  

n’excède pas 30.000.000 DA (article 282 ter du CDITA) . 

• Le taux de l’IFU est fixé comme suit : 5% pour les activités de production et de vente de 

biens et 12% pour les autres activités (article sexiès  282 CIDTA).  

• Les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de déposer une déclaration prévisionnelle entre le 
1er et le 30 juin de chaque année (article 1er du CPF).  

 

• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder  eux -mêmes au calcul de l’impôt dû et de 

reverser  le  montant intégral  de l’impôt  à la recette des impôts dont il relève au  moment du 

dépôt de la déclaration.  Ces derniers  peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt. 

Dans ce cas, ils doivent s’acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du 

montant de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en 

deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre (article 365 du 

CIDTA). 

• Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire leurs déclarations prévisionnelles au plus 

tard, le 30 décembre de l’année du début de l’activité et de procéder  spontanément au 

paiement  du montant intégral de l’IFU dû (article 3bis CPF).  

 

• Dans le cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année (N), 

les contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le20 

janvier  et le 15 février de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA). 

• Le minimum d'imposition  est fixé à 10.000DA (article 365 bis). Ce minimum est ramené à 

5.000DA pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -

CNAC- (article 282- octiés). 

• Les contribuables peuvent opter pour le régime du réel en respectant les conditions ci-

après : 

- Délai d’option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier 

son option au service d’assiette gérant son dossier fiscal avant le 1er février de la première 

année au titre de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ; 

- Durée de l’option : l’option est valable pour une durée de 3 ans (la dite année et les deux 

années suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable (article 3 du CPF). 

 

• Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, 

récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes 

pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un 

registre côté et paraphé, contenant le détail de leurs ventes. De même, les 

contribuables exerçant une activité de prestation doivent tenir  un livre journal suivi 

au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et dépenses  

professionnelles (article1 du CPF). 

• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance 

de déclaration. (Article 282 quater  du CIDTA). 

 

 

 لضريبة الجزافية الوحيدةاب ةالمتعلق  حكاما�بتذكير 

الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا، حرفيا او غير  ا�شخاصعلى  لضريبة الجزافية الوحيدةاتطبق  ����
ئب المباشرة من قانون الضرا 1 مكرر 282المادة ( دج0.000.0003تجاري والذين 2 يتعدى رقم أعمالھم أو ايراداتھم المھنية ال 

 .)و الرسوم المماثلة 

( فيما يخص جميع النشاطات ا�خرى %12 �نشطة اHنتاج او بيع السلع و %5 :كما يلي لضريبة الجزافية الوحيدةيحدد معدل ا ����
 .)ئب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرا 4مكرر 282المادة 

جوان  30و  1تصريح تقديري في الفترة الممتدة ما بين  اكتتاب لضريبة الجزافية الوحيدةضعين لبالضريبة الخايتعين على المكلفين  ����
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة ( من كل سنة 

ان يقوموا باحتساب مبلغ الضريبة المستحقة كما يتوجب عليھم  لضريبة الجزافية الوحيدةيجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين ل ����
يمكن لھؤ2ء اللجوء  للدفع المجزئ  كما.تسديد مبلغ الضريبة الكلي لدى قباضة الضرائب التابعين لھا لحظة إيداعھم لتصريحاتھم

عند إيداعھم  لتصريحھم التقديري، فيما  لضريبة الجزافية الوحيدةمن قيمة ا %50 للضريبة وفي ھذه الحالة 2 بد عليھم تسديد
   ديسمبر 15إلى غاية 1سبتمبر  و الثانية من  15إلى غاية1ا�ولى من  -المتبقية فتسدد على دفعين متساويتين %50يخص ال 

 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  365المادة (

لسنة بداية  ديسمبر 30الجدد إيداع تصريحاتھم التقديرية في أجل اقصاه  لوحيدةا لضريبة الجزافيةيتعين على المكلفين الخاضعين ل ����
 .)ةالجبائيءات راجمكرر من قانون ا2 3المادة ( المستحقة  لوحيدةا  لضريبة الجزافيةالنشاط مع القيام بتسديد المبلغ الكلي ل

 لضريبة الجزافية الوحيدةيتوجب على المكلفين الخاضعين ل )ن(في حالة ما إذا تم تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به للسنة  ����
من قانون الضرائب  3مكرر  282المادة (  1+فيفري  للسنة ن 15جانفي و  20ما بين إيداع تصريح تكميلي في الفترة الممتدة 

 ).المباشرة و الرسوم المماثلة 

يخفض ھذا المبلغ الى ). رائب المباشرة و الرسوم المماثلة من قانون الض 365المادة ( كحد ادنى للضريبة  دج 10.000حدد مبلغ ����
 . )6مكرر   282المادة  "( ANSEJ ,ANGEM, CNAC"المستفيدين من أجھزة دعم التشغيلللمكلفين   دج5.000

 :بإمكان للمكلفين بالضريبة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي مع احترام الشروط التالية ����

حتى يخضع المكلف بالضريبة لنظام الربح  الحقيقي  يجب عليه أن يقوم بتبليغ  مصلحة الوعاء : يار نظام الربح الحقيقياجل اخت -
 .من السنة ا�ولى التي يريد أن يخضع خxلھا للنظام الحقيقي  فيفري 1قبل الضريبي التي تشرف على تسيير ملفه الجبائي 

 سنوات 3لمدة  الربح الحقيقي ساريالنظام  بالضريبة للخضوعيكون طلب اختيار المكلف : ا2ختيار مدة -

 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 3المادة ( 2 رجعة فيه ا2ختيارحيث يكون فيھا )السنة المذكورة و السنتين الموليتين لھا ( 

 

الوحيدة مسك سجل مرقم و مؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتضمن يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية  ����
تلخيص سنوي و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة بالفواتير و غيرھا من المستندات الثبوتية و يتعين عليھم زيادة على ذلك ، 

 .ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتھم

المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه التفاصيل  يتعين علىكما 
 .)ةالجبائيءات راجمن قانون ا2 1المادة (  الخاصة بإرادتھم و نفقاتھم المھنية

 3 مكرر 282 المادة( بھا المدلى التصريحات في إنقاص ك ھنا املة حا في بھا المصرح ا9سس مراجعة حق الجبائية ا8دارة تملك ����
 .) المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من

 



 M
             (Nom et Prénom - raison sociale)

 Activité/profession
 Adresse

La présente déclaration 
Doit être déposée à la 
recette des impôts dans 
Les  VINGT PREMIERS 
JOURS  DU  MOIS .

DIRECTION DES IMPÔTS DE LA

WILAYA DE: .......................................:

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

INSPECTION DES IMPÔTS

DE: ....................................................

RECETTE DES IMPÔTS

DE: ....................................................

COMMUNE DE: ..................................

200 ..............................
200...............................
MOIS DE ...........200....
...... TRIMESTRE 200 ...

A RAPPELER
OBLIGATOIREMENT

I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I

ARTICLE D’IMPOSITION

I     I      I     I     I      I   I            I           I          I         I    I

Identifiant Fiscal F . J.

I    I    I    I

Série G.N° 50 A (2001)

ATTENTION

CODE ACTIVITE

IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT OU PAR 
VOIE DE RETENUE A LA SOURCEDECLARATION TENANT 

LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT

I  I  I

Nature des Impôts

T.A.P.

1

C 1 A 12

C 1 A 13

C 1 A14

C 1 A20

Code Opérations imposables

Affaires bénéficiant d’une réfaction de (..... %)....................................

Affaires sans réfaction..........................................................................

Affaires exonérées ...............................................................................

Recettes professionnellses (Professions libérales)..............................

Présiser la taux de réfaction le cas échéant TOTAL

....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....................................................

....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....................................................

....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....................................................

....I....I....I....I....I....I....I....I....I.....................................................

Chiffre d’affaires brut
Ciffre d’affaires imposable

recettes professionnelles imposables
Taux Montant à payer (en D.A.)

2 %

.

.

1

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

3

V.F.
C 1 C10

Catégories des revenus soumis au versement forfétaire

Traitements, salaires, émoluments, primes, indemnités, rémunérations diverses.........................................

TOTAL

Revenus nets imposables

....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

Taux

5 %

Montant à payer (en D.A.)

3

4

E 1 L 20

Catégories des revenus soumis à une retenue à la sourceI.R.G ou I.B.S

IRG/Traitements, salaires,pensions et rentes viagères ...............................................................................

IRG/Autres retenues à la source .................................................................................................................

TOTAL

Revenus  imposables

....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

Taux

24 %

Montant à payer (en D.A.)

4

IRG/Salaires

Autres Retenues
à la source I.R.G

Retenues à la
source I.B.S

E 1M 30

E 1 L 80

IRG/Revenus des Entreprises Etrangères non Installées en Algérie (Prest. De services)  (1) ...................

(1) joindre relevé détaillé des retenues à la source par entreprise.

....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

Barême

....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I...

RECAPITULATION (EN DA)

1 - TAP                                    C/500026/A
3 - VF                                       C/500026/C

4/1 - IRG/Salaires                       C/201001/100

4/2 - IRG/Autre Ret. Source        C/201001/101/A/B
4/3 - IRG/Retenues à la source   C/201001/102/B

MONTANT TOTAL A PAYER

................................
................................
................................
................................
................................

................................

Cadre réservé au contribuablet

Certifié sincère  et  véritablele contenu
de la présente déclaration et conforme
aux documents comptables.
A .................................le.........................
      CACHET,                SIGNATURE

Cadre réservé à la recette des impôts

Reçu - ce jour la présente déclaration enregistrée
            sous le numéro : ......................................................
Payée -par chèque bancaire N° ..........................................
            Du :......................................................200...............
            Tirée sur l’agence :...................................................
           - par Chèque Postal N°.....................du....................
           - en numéraire :.........................................................
Prise en recette par quittance N° ......................de ce jour.
   
                               
 

A ....................................le.........................
                               Le receveur des Impôts,
      CACHET,                SIGNATURE

Cadre réservé à l’inspection des impôts

Déclaration enregistrée le : ...................................

Observations éventuelles : ....................................

...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I...



Rappel des obligations des contribuablesComment servir la déclaration Mode de paiement de l’impôt

     La présente déclaration, tenant lieu de borde-
reau avis de versement, est prévue pour l’en-
semble des impôts et taxes payables au comp-
tant ou par voie de retenue à la source dûs par
les contribuables et assujettis relevant du régime
du bénéfice réel et du régime général de la T.V.A.
Et par les titulaires des professions libérales.

Elle remplace à compter du 1er Janvier 1995
     -le   bordereau    avis    de    versement  de  la  TAP
      (jaune);
     -le      bordereau      avis      de      versement      des
      acomptes IBS (blanc);
     -le    bordereau    avis     de    versement   du   VF et
      IRG salaires (bleu); 
     -le    bordereau    avis    de    versement    des   diffé-
      rentes retenues à la source au titre de l’IRG
      et de l’IBS;
     -le   bordereau   avis   de   versement  du  droit spéci-
      fique  sur   les   carburants  et  les  produits  pharma-
      seutiques;
     - la   déclaration   relative   à   la   taxe  intérieure  de
       consommation;
     -la    déclaration    relative    à   la    taxe    spécifique
      additionnelle;
     - la   déclaration   relative   au   droit   de   timbre  sur
      état;
     - la déclaration TVA.

Cadre N° 2 acomptes provisionnelles - IBS :
    Les quatre (4) acomptes seront compris res-
pectivement dans les déclarations des mois de
janvier, avril, juillet et octobre, à déposer dans
les vingt (20) premiers jours du mois suivant.

   Le solde de liquidation sera compris dans la
déclaration du mois de mars de l’année suivante
à déposer dans les vingt (20) premiers jours du
m o i s  d ’ a v r i l .

Cadre N° 5 ce cadre est utilisé notamment par
les contribuables qui auront demandé à s’acquitte
d u  d r o i t  d e  t i m b r e  s u r  E t a t .

Exemples

Professions       libérales.: Cadres  1.3 et 4
Commerçants détaillants : cadres 1.3 et 4
Commerçants grossistes : cadres 1.3.4 et 10 (TVA)
Producteurs :                      cadres 1.3.4  10(TVA) et 
éventuellement 6 (T.I.C) et 7 (T.S.A).

Lorsque les activités de commerce de détail, de gros
ou de production sont exercées par des
sociétés de capitaux, elles sont concernées par le
c a d r e  n ° 2

N.B/ les administrations et les contribuables relevant
du régime du forfait utiliseront un modèle simplifié de la
p r é s e n t e  d é c l a r a t i o n  ( s é r i e  G  -  n ° 5 0 A )

1/ les contribuables relevant du 
régime du bénéfice réel et du 
régime général de la TVA , et les 
titulaires de professions libérales 
qui sont soumis  au versement 
d’impôts et taxes payables au 
comptant ou par voie de retenue 
à la source, sont tenus de dépo- 
ser, auprès du receveur des 
impôts de leur circonscription, la 
présente déclaration tenant lieu 
de bordereau avis de versement, 
dans les vingt(20)premiers jours  
du mois  qui suit le mois au titre 
duquel  les  droits sont dûs, ou 
au cours duquel les retenues à la 
source ont été opérées et de 
payer simultanément les  mon- 
tants correspondants.
Articles : 110 - 119 - 121- 123 - 
124 - 129/1° - 159/1° - 212/1° -
245 -358/2° - 359/1° et 367/1°    
du code des Impôts Directs. 
Articles : 28 - 76 - 78 - 83 - 88 et 
178 du Code des Taxes sur le 
chiffre d’affaires.
2/ Lorsque le montant total payé 
au cours de l’année n’a pas 
excédé cinquante mille dinars 
(50 000 DA), le contribuable est 
autorisé, pour l’année suivante à 
déposer trimestriellement sa      

Déclaration et à s’acquitter des 
droits correspondants, dans les 
vingt (20) premiers  jours du mois 
qui  suit  le  trimestre  civil . Article   
:  378 du code  des  Impôts  
Directs.
Article : 78 du Code des Taxes 
sur le chiffre d’affaires.
3/Le dépôt tardif de la déclaration 
donne lieu à une pénalité égale à 
10 % des droits dûs.
       Cette pénalité est portée à 
25 % après mise en demeure du 
contribuable par l’Administration 
de régulariser sa situation dans 
un délais d’un mois.
          Le défaut de déclaration,  à 
l’issue de ce délais  d’un mois , 
entrâine la taxation d’office avec 
application de la pénalité de 25% 
citée ci dessus et l’émission d’un 
rôle  immédiatement  exigible  . 
4/Le paiement tardif de ces droits 
et taxes donne lieu à la 
perception d’une pénalité de 
retard de 10%.
        En matière de Taxes sur le 
Chiffre d’Affaires, une astreinte 
de 3% par mois ou fraction de 
mois de retard est appliquée en 
sus de la pénalité de 10 %  citée 
ci dessus avec un maximum de 
25%.

   il est vivement recommandé au 
contribuable le paiement par chèque 
bancaire qui lui permet d’accomplir ses 
obligations fiscales, sans se déplacer, 
en  adressant au receveur des Impôts 
de sa circonscription la présente 
déclaration appuyée par un chèque.
       Il  peut   également  s’acquitter  de 
cette obligation par virement postal en 
adressant au receveur concerné la 
déclaration accompagnée d’un chèque 
de virement postal.
      Au cas ou il ne dispose pas d’un 
compte bancaire ou postal, il a la faculté 
de se libérer de sa dette fiscale, par 
Mandat  carte  trésor, libellé  au  nom  
du Receveur des Impôts concerné, 
auprès de n’importe quel bureau de 
poste.La déclaration est alors adressée 
au Receveur des Impôts, appuyée du 
justificatif de versement délivré par le 
bureau de poste.
        Enfin, il lui reste toujours la possibi- 
lité, dans le cas ou les modes de paie- 
ment cités ci-dessus ne peuvent être 
utilisés, de s’acquitter en espèces à la 
caisse du receveur de Impôts de sa 
circonscription, lors du dépôt de la 
déclaration.



 

 :ملخص

تعتبررا ضرارراضلم ضررب مرراه  ررا م ررن امرر لن ضر إرر ل ضرررر ررئ سي تفعررم اة ض  لميررم   ررر مرفمرر  ضرت رمرر  

ضررحفم  ألنه  ترثل  صد   ا  ص ا  ضرترويل ضررحفرئ ة تي  ن ضراراضلم ضررب مراه رد  ر  ربمراه 

ة ر  ا ض ن  صد    ر تحقمق ضرت رم  ضررحفم    ه   و ه  رص رح ضرجر م ت ضررحفم  رفم  مة  زلم 

 .ترويل ضررحفر

تعتبا ضرجر م ت ضررحفم  ضرق مده ة ضألس س رتحقمرق ضرت رمر  ضررحفمر   هرر تير  ن  را  هتهر  سسره     

 ررثت تنرروز رتزةيررد ضأل رراضا رقررد   ررا مرثررا  ع رمرر   ررر ضرت رمرر  ض  تر ممرر  ة ضرثق  مرر  ة ض  تصرر اي  

ة رتحقمرق  ر ا ضأل ردضج ة رم ترد ل  را ة ير  ة ضرخد  ت ض  تر مم  رر رتعفمن ة ضرصرح  ة ضر قرل 

 ضربفدي  ضرتر تقول ردة    يوضع  خطط ت ر رك ة ترويفه .

ررر  يقد رم  را تراضرن رفثراةضت ة  يعد ض ستثر   ضررحفر محد ضردم لن ضألس سم  رتحقمق ضرت رم  ضررحفم 

 خ ضررتلررررما تررو ما رر   رررم مررريلئ رررر ض يجررم مفررري ضرجر مررر ت ضررحفمررر  مز تهمرر  ضربم ررر  ة ضرر ررر

 . ستقط ب  ؤةس ضأل وضل سوضء ر نت م    مة      ة حتي ضأل  بم 

 ضرااضلم ضررب ماهئ ص ا  ضرترويل ضررحفرئ ضرت رم  ضررحفم ئ ضرجر م ت ضررحفم  كلمات مفتاحية:

Résumé: 

La fiscalité directe est l’un des principaux piliers du système financier et 

joue un rôle majeur dans le processus de développement local car elle est 

une source de financement interne, car elle contribue de manière 

significative au développement local et s’adresse en tout ou en partie aux 

communautés locales. 

 Les collectivités locales sont la base et le fondement du développement 

local et contribuent pour leur part plus efficacement au développement 

social, culturel et économique, par exemple en fournissant aux personnes 

toute une gamme de services sociaux tels que l’éducation, la santé et les 

transports. Régimes et financement. 

L’investissement local est l’un des piliers fondamentaux du développement 

local en raison de l’accumulation de richesses et de la création d’emplois 

Les collectivités locales doivent créer un environnement et un climat 

appropriés pour attirer les capitaux, qu’ils soient publics, privés ou 

étrangers. 

Mots-clés: impôts directs, sources de financement nationales, 

développement local, communautés locales 
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