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 عامةمــقــدمـــــــة 
 

 
ويعود ذلك  االستقاللخصوصا بعد  مذهالتعد اجلزائر من بني الدول  اليت  عرفت  فيها  النفقات العمومية  ارتفاعا            

ابلتنمية وإبنشائها للهياكل القاعدية  اليت تقوم عليها الدولة وخاصة يف  العشرية  األخرية ولكي حتقق الدولة براجمها  الهتمامها

اإلأقتصادية املوجودة تستعمل يف سبيل ذلك السياسات املالية و تقوم بصدد ذلك بدراسة حتليلية   األهدافوخططها  للوصول إىل

كل لألدوات و الوسائل املالية للتأثري على مالية الدولة و مبا أن إطار السياسة املالية  هي املالية العمومية فإن الدولة تقوم بدراسة  

كخطوة اثنية بتكثيف  حجم اإلنفاق و تتمثل عادة إيرادات الدولة يف نواتج ممتلكاهتا اخلاصة أي ما يتعلق مبواردها و نفقاهتا و  

القروض اليت تتحصل عليها من مصادر داخلية أو خارجية و املصدر التمويلي األكثر إيرادا هو الضرائب  احملصلة  من األفراد و 

تلف الضرائب على سياسة الضريبة اخلاصة هبا إبعتبار أن مفهومها احملدد املؤسسات اإلقتصادية و تعتمد الدولة يف اجلباية على خم

هلا هو جمموع   الضرائب املتعامل هبا رقعة سياسية حمددة و مبا أن اإلقتصاد اجلديد أعطى هلذه األخرية أي الضريبة دورا يف حتقيق 

ة التضخمية ابإلضافة إىل الدور التقليدي الذي أسند للضريبة االقتصادي أهداف إقتصادية و إبعتبارها أداة ملعاجلة الركود و األزمات

هبذه الضريبة   و هو حتصيلها من األفراد و ضمها ملختلف اإليرادات األخرى و اليت حتفظ يف اخلزينة العمومية إال أن املكلفني



يعتربوهنا جمرد قيد حيد من حريتهم اإلقتصادية مما جيعلهم يفكرون يف مجيع الوسائل اليت متكنهم من تفادي هذه الضريبة و ابلرغم 

من هذا تعترب الضريبة من أهم أدوات الضبط االقتصادية اليت بواسطتها تتدخل لتنظيم الشؤون اإلقتصادية عن طريق السياسة 

و تبقى من أهم املصادر التمويلية ووسيلة فعالة متكن الدولة من التدخل يف احلياة االقتصادية و االجتماعية،حبيث مل تعد الضريبية 

أداة  أصبحتأداة ذات هدف مايل  يتمثل يف جلي املوارد املالية  الالزمة لتمويل النفقات العامة فقط كما كان يف السابق بل 

ختيارات االقتصادية و االجتماعية كالتوزيع العادل للدخل و توجيه النشاط   االقتصادي و لتحقيق مجلة من  األهداف و اال

 غريها .

هو عبارة عن دراسة   ملخصة للنظام الضرييب دور الضرائب يف متويل اخلزينة العمومية  إن هذا البحث الذي جاء فيه     

اخلزينة العمومية يف ظل إنتشار أكثر للظاهرة وعلى هذا األساس  لىاجلزائري مع دفع املستحقات الضريبية و األثر الذي ينجم ع

 جاءت إشكاليتنا على النحو اآليت :

  هل ميكن اعتبار الضريبة كأداة فعالة يف متويل اخلزينة العمومية ؟

 ويتفرع هذا السؤال إىل أسئلة جزئية تتمثل يف :

 ـ ما مفهوم الضريبة  ؟ 1ـ 

 ؟ ـ ما هو النظام الضرييب 2ـ 

 ـ ما مفهوم اخلزينة العمومية ؟ 3ـ 

 ـ فيما تتمثل اإليرادات اليت تستفيد منها اخلزينة العمومية ؟ 4ـ 

 ـ ما هي خمتلف الضرائب احملصلة لدى اخلزينة العمومية ؟ 5ـ 

 

   الفرضيات :

 النظام هو جمموعة ضرائب اليت يلتزم بدفعها يف زمن حمدد لصاحل الدولة .

 حسب سعرها ووعائها و يقصد به املادة اخلاضعة للضريبة .ـ تقتسم الضرائب 

و النفقات عادة ما تعتمد الدولة على  ـ اخلزينة هي مكان إيداع األموال العمومية إلستعماهلا عند احلاجة يف املشاريع اإلستثمارية



 قروض حتصل لدى اخلزينة خمتلف و يف حاالت إستثنائية تلجأ إىل إيرادات ممتلكاهتا اخلاصة ابإلضافة إىل عائدات الضرائب

 مباشرة  ابإلضافة إىل اجلباية و الرسوم اجلمركية اليت تفوض على السلع املستوردة واملصدرة. بنوعيها املباشرة و الغري

 

 إن األسباب اليت جعلتنا هنتم و خنتار هذا املوضوع :  أسباب إختيار املوضوع :

 املستقبل  لذات حبكم التخصص العلمي و الوظيفي يفـ الرغبة الشخصية للبحث يف هذا املوضوع اب

 و حداثة املوضوع نسبيا .

 ـ التحوالت اإلقتصادية الكربى اليت تستدعي  اإلعتماد أكثر ابجلباية العادية كمورد هام للخزينة .

 ـ أمهية الضرائب كمصدر أساسي يعتمد عليه يف متويل اخلزينة العمومية .

 ى متويل النفقات العامة .ـ معرفة مقدرة الضرائب عل

 

 أمهية البحث :  

 و تطورها . ـ التنبيه إىل صعوبة اإلعتماد على مورد واحد لتغطية نفقات الدولة خاصة مع إزدايدها

 ـ إمكانية إستفادة الطلبة من املوضوع يف حبوثهم .

 و توجيهه . على الدور الفعال اليت أصبحت الضريبة تؤديه يف ضبط النشاط اإلقتصادي اإلطالعـ 

 ـ معرفة خمتلف موارد اخلزينة العمومية و التطلع أيضا على مفهومها .

 

 أهداف البحث :  

 ـ اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و األسئلة املرافقة هلا .

 ـ معرفة خمتلف املفاهيم اجلديدة للنظام الضرييب اجلزائري .

 ـ دراسة كل ما يتعلق ابخلزينة العمومية .

 التطبيقية . كيفية سري العمل و ذلك بدراسة على أي أساس حيدد الوعاء الضرييب من خالل دراستنا  ـ معرفة



 

 املنهج املستخدم : 

إىل ضرورة  إنتهاج  ارأتيناملعاجلة هذا املوضوع و من أجل اإلجابة على األسئلة املتعلقة بدراستنا و الفرضيات املنتقات          

املنهج التارخيي و اإلستنباطي التحليلي يف اجلانب النظري و املنهج اإلستقرائي التحليلي و اإلحصائي الوصفي يف اجلانب 

التطبيقي إعتمدان أثناء دراستنا على أدوات مكتبية متمثلة يف الكتب مبختلف اللغات العربية و الفرنسية و كذا خمتلف الواثئق 

 و النصوص التشريعية .الرمسية 

 

 صعوابت الدراسة :

 ـ قلة املراجع و املصادر املتعلقة ابملوضوع .

 ـ قلة املراجع ابللغة العربية على وجه اخلصوص .

 

 : اخلطوط العريضة للبحث

 فصل تطبيقي . إىلو ابإلضافة  ينينظر  صلنيلنتناول هذا املوضوع قمنا بتقسيم هذا البحث إىل  ف

مكانة الضريبة يف إيرادات ، أما الفصل الثاين إىل  يف اجلزائر و امليزانية األول إىل عموميات حول النظام الضرييبنتطرق يف الفصل 

حالة ، أما الفصل الثالث نتطرق إىل عرض خمتلف اإليرادات و النفقات فيما خيص الفصل التطبيقي قمنا بدراسة  العامة للخزينة

 . مستغامنخزينة والية 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متهيد
إن التطور السريع الذي شهده العامل و اتساع نطاق املعامالت التجارية و املالية أجرب خمتلف دول العامل علي إجياد وسائل و موارد 

اجلبائية اليت تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباهتا جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاهتا العامة، و من بني أهم هذه املوارد جند املوارد 
 االقتصادية.

من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة ابعتبارها أهم مورد ميول اخلزينة العامة للدولة و وسيلة لتدخل الدولة يف النشاط 
صبحت موضوع اهتمام رجال الفكر املايل سعيا االقتصادي، و اعتبارا هلذه األدوار اهلامة اليت تلعبها يف تدعيم إيرادات الدولة أ

 منهم إلجياد حلول اجيابية و فعالة لألزمات املالية و االقتصادية، أي إشباع احلاجات املتزايدة.
ضوعات واملزانية العامة اليت تعترب اإلسرتاجتية اإلقتصادية اليت تتبناها الدولة وحتدد توجيهاهتا لدالك فإن امليزانية اصبحت من أهم املو 

اليت تعين هبا املالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبريتني عند حتضريها فعليها بتوقف جناح نشاط الدولة اإلقتصادي ومن مث 
 تستطيع اخلزينة القيام مبختلف املهام املنوطة هبا من اجل سري أجهزة الدولة وأنشطتا املالية .  

ث مباحث ،حيث نتناول يف املبحث األول ايل تقدمي النظام الضرييب عامة و الضريبة بصفة وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل ايل ثال



الثاين الىي امليزنية العامة ،مث يف األخري نتطرق إىل نظام الضرييب يف اجلزائر مث نقوم بتقدمي خالصة  ثخاصة، مث نتطرق يف املبح
 الفصل.

 

 

 ماهية النظام الضرييب: املبحث األول
 و الضريبة، و أنواع الضرائب ،  وقواعدها بصفة خاصة. نتناول يف هذا املبحث مفهوم النظام الضرييبسوف 

 مفهوم النظام الضرييب و الضريبة : املطلب األول
 يف هذا املطلب حناول التطرق ملفهوم النظام الضرييب و إىل خمتلف أهدافه و ماهية الضريبة . 

 أهدافه النظام الضرييب  تعريف : الفرع األول
 تعريف النظام الضرييب: .1

"هو اهليكل املتفرد مبالحمه و طريقة عمله لتحقيق أهداف اجملتمع ، و هو اإلطار الذي تعمل بداخله جمموعة من الضرائب اليت  
 .ةيراد ابختيارها و تطبيقها حتقيق أهداف السياسة الضريبي

، فهو يف املفهوم الواسع   املالية يرون أن النظام الضرييب يرتاوح بني مفهومني واسع وضيقكما أن املفكرين االقتصاديون و علماء 
 ـ" جمموعة العناصر األيديولوجية و االقتصادية الفنية اليت يؤدي تركيبها ايل كيان ضريب معني" .

و ذلك يف مراحله املتتالية من التشريع  الضرييب أما مفهومه الضيق ـ " فهو جمموعة القواعد القانونية و الفنية اليت متكن من االقتطاع
 1ايل الربط و التحصيل"."

 
 

 : أهداف النظام الضرييب .2

مل يعد ذلك املنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من األموال فحسب و إمنا ذلك الدور الكالسيكي و أضيف إىل رصيده عدة 
 االجتماعية و السياسية.أدوار أخرى نلمس أمهيتها يف اجملالت االقتصادية و 

 : هدف مايل عام-1
 "موازنة امليزانية العامة و هي اهلدف التقليدي.

ان الضريبة وفقا للفكر املايل املعاصر ميكنها أن تؤثر علي الدخل و االدخار و االستثمار و ابلتايل   : هدف اقتصادي عام-2
 : الضريبة تلعب دورا هاما يف
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 الفائض من  صبعيدا عن حاليت التضخم و االنكماش ففي األويل تقوم ابمتصا القتصاديالوصول ايل حالة االستقرار ا

النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس يف حالة االنكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع يف اإلعفاءات للوصول ايل 

 مستوى التشغيل الكامل.

 و تتمثل يف  : هدف اجتماعي -3
  و املساواة يف فرض الضريبة و ذلك مبسامهة كل فرد يف التكاليف و األعباء العامة حسب مقدرته حتقيق قاعدة العدالة

 التكلفية.

استعمال الرسوم اجلمركية حلماية اإلنتاج احمللي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع املستوردة املنافسة للبضاعة  : هدف سياسي-4
 1."احمللية

 
 

 
 تعريف الضريبة : الفرع الثاين

تعددت التعاريف اليت أعطاها علماء املالية و املفكرون االقتصاديون للضريبة غري أن هذه التعاريف تنصب يف معني واحد و حتدد 
 شرطني أساسني للضريبة و مها عنصرا اإلجبار و املقابل امللموس.

  : التعريف األول
باري الذي يدفعه امللزم هبا )أي الضريبة( بصفة هنائية و بدون " ان الضريبة هي األداء املايل اإلج "عرفها قاسطون جيز الذي يقول

 2مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية."
 ": و استنتاجا هلذا التعريف أن له أربعة أركان أساسية و اليت تفرق الضريبة عن ابقي املوارد األخرى

شكل سلعة أو خدمة فكنا كان عليه احلال يف التقدمي حيث   _ الضريبة مسامهة نقدية و أداء مايل مبعين أنه ال جيوز أن تكون يف
كانت تدفع عينا كنسبة معينة من احملصول الزراعي، و يف الوقت احلاضر مت االستغناء عن األسلوب ألنه ال يتوافق مع مقتضيات 

 .  النقدي
لنظام القانوين للضريبة من خالل حتديد _ الضريبة تدفع إجباراي و يبدو جليا مفهوم اجلرب يف انفراد السلطات العامة بوضع ا

وعائها و كيفية حتصيلها و ال تفرض أي الضريبة إال بقانون و ال جيري تعديلها أو إلغاءها إال بقانون يظهر عادة من خالل قوانني 
 املالية.

يف ذلك أن املنفعة اليت  _  تدفع الضريبة بدون مقابل فاملكلف ال يعرف مقدار و ال طبيعة املنفعة اليت تعود عليه و السبب
للنفع العام مما يستلزم تكاثف و تضامن حتقيق  ايستفيد منها ال تتناسب مع مقدار الضريبة املدفوعة و عادة تقوم الدولة خبدماهت

 اجلميع يف املسامهة يف األعباء و ال ميكن أن حيتج الشخص بعدم املسامهة حبجة أنه ال يوافق علي اخلدمات املقدمة.
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 1ضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي الدفع، تدفع الضريبة بصفة هنائية و ال ميكن اسرتدادها."إذن ال
  : التعريف الثاين

" هي مسامهة نقدية تفرض علي املكلفني هبا حسب قدراهتم التسامهية و اليت تقوم عن طريق السلطة بتحويل األموال احملصلة و 
 حتقيق األهداف احملددة من طرف السلطة العمومية".بشكل هنائي و دون مقابل حمدد حنو 

 : التعريف الثالث
 2.  " الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها املكلفون بصورة هنائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها" 

  : عالتعريف الراب
ات اإلقليمية   )دولة و مجاعاهتا احمللية( أو لصاحل اهليئات العمومية "أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة اجلماع

 . اإلقليمية "
 : كخالصة ميكن القول

"أن الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة هنائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية و هذا االقتطاع يكون من  
 3.")االعتبارين ( حسب قدراهتم التكلفية بغرض استخدامه لتحقيق املنفعة العامة و املعنويني أموال األشخاص الطبيعيني

 أنواع الضرائب : املطلب الثاين
املشرع يف إخضاعه للضريبة خيتار صور معينة، يف حني أهنا متس إما الدخل أو الثروة، و يعتمد على اختيار هذه الصور حىت 

 يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
 سم الضرائب بصفة عامة إىل ضرائب مباشرة و غري مباشرة نذكرها.و تنق

 الضرائب غري املباشرة : الفرع األول
 نتناول يف هذا املطلب أنواع الضرائب املباشرة منها و الغري مباشرة.

  :.الضرائب الغري مباشرة1
غريه ، فتكون مبثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست هلا صفة الثبات و  ع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها إىلهي اليت يستطي

 االستقرار كضريبة االسرتاد ، التصدير ، اإلنتاج ، االستهالك ، و الرسوم اجلمركية.............اخل.
ملنتوج و تفرض عليه الضريبة و يتناول الدخل مبناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي ختتار نوعا معينا من ا

البرتولية ، الضرائب اجلمركية علي  تمثال الضريبة علي االستهالك كرسوم إنتاج املشروابت الكحولية ، إنتاج السكر، املنتوجا
ا الصادرات و الواردات ،و تعترب الركن الرئيسي ابلنسبة للدول اليت حتقق درجة من التقدم االقتصادي أي الدول املتخلفة، أم

علي الضرائب العامة علي اإلنفاق ألهنا متلك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة حماسبية متطورة و  دابلنسبة للدول املتقدمة تعتم
 : لديها إدارة متلك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي اإلنفاق تتخذ أشكاال نذكر منها

 : . الضرائب على اإلنفاق1.1

ري مباشرة تتناول الدخل مبناسبة استغالله عند احلاجة كاقتناء حاجة ) استهالك(، يدفع هنا ضريبة غري و هي ضرائب غ
مباشرة.تعترب الضرائب علي اإلنفاق من أهم الضرائب الغري مباشرة اليت تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة األنواع املختلفة 
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من فروع )عموم (  لبة عامة علي عموم النفقات( ، و النوع الثاين هوا ملفضعلي اإلنفاق أو ضريبة علي عموم اإلنفاق ) ضري
 .النفقات

 : ضريبة على أنواع النفقات -أوال

كل نوع من اإلنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.ختدم الدول املتخلفة اقتصاداي ، من حيث تقيمها 
 1ول يفضلون ضريبة من النوع الثاين أي علي عموم النفقات .هي غري عادلة و هلذا فان خمتلف الد

 حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، اجلمركية.  : من بني أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات
 
 

 ": أ ـ  الضرائب على احلاجات الضرورية
توفر خلزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها  ن ميزهتا أهناومالسلع اليت ال يستطيع الفرد االستغناء عنها  تفرض على

 ليست عادلة و هلذا كثري من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
و منها السلع اليت ميكن االستغناء عنها و ال تطلبها إال ذوي الدخل الكبري ، و هذه : ب ـ  الضرائب على احلاجات الكمالية
 لفرد.الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل ا

يف أصلها ليست ضرورية و إمنا متداولة بني الناس و ال تتناول السلع علي االستهالك : ج ـ الضرائب على احلاجات الشائعة
 و السجائر.، الشاي ، ةالضروري و إمنا هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهو 

و تعترب من أهم أنواع الضرائب الغري مباشرة علي االستهالك و تفرض علي السلع اليت جتتاز احلدود  : د ـ  الضرائب اجلمركية
الدولية مبناسبة اسرتادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي اإلنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب 

 : اجلمركية و هي
 موال تدخل ايل خزينة الدولة.الدولة حتصل أكرب نسبة من األ : مالية

  هو محاية االقتصاد الوطين من أي منافسة ) محاية املنتوجات الوطنية(. : اقتصادية
قد يكون اجتماعي و صحي يف نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم مجركية علي اخلمر هدف صحي ابلدرجة  : اجتماعية

 2".األوىل و كذلك السجائر
 
 

 
 
 
 
 
 

  : عموم اإلنفاقضرائب على  -اثنيا
ضريبة عامة علي النفاق ) النفقات( أتخذ هبا الدول النامية ) اليت خرجت من التخلف ( متطورة اقتصاداي و سياسيا و هذه 

 البلدان متلك وسائل املراجعة الكافية.
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 : لتايلالنحو ا هذه الضريبة تتخذ ثالثة أشكال علىو  طورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءةأنظمه التكاليف املت
 "En Cassade:    أ ـ  الضرائب املتدرجة

أتخذ الضرائب عامة علي األنفاق شكل الضريبة علي رقم األعمال املشرتايت أو رقم أعمال املبيعات يف كل مرحلة من 
نتج صاحب العمل ايل املراحل اليت يقوم هبا عملية اإلنتاج أي أهنا تتناول مجيع املراحل اليت جتتازها البضاعة خالل انتقاهلا من امل

 البائع ابجلملة ، فبائع التجزئة مث ايل املستهلك ) تدرج من البداية تصنيع  السلع ايل املستهلك(.
 : من انحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت احللقة ضيقة مثال

املنتج       اتجر ، التجزئة       املستهلك ، إذا كانت احللقة واسعة ، املنتج        اتجر اجلملة         اتجر التجزئة       
 جترت         املستهلك . 
م املستهلك حىت تكون مرتفعة نظر التساع احللقة و ابلتايل تكون غري عادلة ، تراك السلعة تصل إىل أنهذا االتساع يؤدي 

 الضرائب معناه أهنا تتكرر عدة مرات ، ابلنسبة للمشرع اجلزائري ال أيخذ هبذا الشكل من الضرائب.
سعرها يفوق سعر الضرائب املتدرجة، يف هذا الشكل يكتفي إبخضاع مرحلة واحدة فقط  Unique : ب ـ الضريبة الوحيدة

علي اإلنتاج أو يف هناية احللقة كالضرائب علي  بقتصادية كالضرائحىت مراحل اإلنتاج دون غريها للضريبة سواء يف بداية احللقة اال
االستهالك ، هذا االرتفاع يف السعر قد جيعل املكلف ابلضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ) الضرائب املتدرجة ال ميكن 

ذا االنتقاد أو املساوئ هلذا الشكل أدي للمكلف التهرب منها ( ألن املكلف ال ميكنه إخفاء مجيع املراحل اليت مير هبا السلطة ، ه
 1ايل ظهور شكل اثلث و الذي تستعمله املشرع اجلزائري يف إطار الضريبة العامة علي اإلنفاق."

"تقريبا تشبه ضريبة علي اإلنفاق املتدرجة و لكن تفرض علي الزايدة علي املبيعات أو : على القيمة املضافة ةج ـ الضريب
م من سراين الضريبة علي اإلنتاج يف مجيع مراحله إال أهنا ال تتم إىل القيمة املضافة اليت متثل الزايدة يف قيمة املشرتايت و علي الرغ

اإلنتاج يف كل مرحلة من مراحله عن قيمتها يف بداية هذه املرحلة أو بعبارة أخرى زايدة قيمة اإلنتاج املباعة يف كل أو يف هناية كل 
 ت يف بدايتها.مرحلة عن قيمة إنتاج مشرتاي

حبيث ال يرتك هذا الشكل جماال لظاهرة الرتاكم اليت تنطوي علي سراين الضريبة علي نفس العناصر يف مرات متعددة، و يلجأ 
املشرع الضرييب بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج حبساب الضريبة علي كامل أسعار 

أن يقوم أبدائها ابستلزام قيمة الضريبة اليت سبق توريدها للخزينة يف املراحل السابقة مقابل تقدير املستندات و بيع إنتاجه ، و 
القرائن املؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة متكن اإلدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب 

فسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع أبداء الضريبة املستحقة ليتمكن من منها و تعتمد يف ذلك علي املكلفني أن
 2".استلزام قيمتها من قيمة الضريبة اليت تستحق عليه عند بيعه إلنتاجه

 : . الرسم على القيمة املضافة و الرسوم اجلمركية2.1
مبناسبة النفقات اليت ينفقها الفرد من رأمساله أو دخله و تكون قد تكون الضريبة اليت يؤديها املكلف تستويف بصورة غري مباشرة 

يبة بطريق غري مباشر  و تكون الضريبة الغري مباشرة اليت تصل أو متس املال مطروح الضر   هذه احلالة سعرا من سعر البيع الضريبة يف
ليت يدفعها شخص يف البداية مث يعكسها املعامالت و االستهالك ) معياره األسس العملية( و تكون أيضا هي اكالضرائب على 
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يعكس  االسلع ألن دافعها القانوين سواء أكان صانع السلع أوات جره ل عبأها يف هناية مثل الضريبة علىعلي شخص أخر فيحم
 حيث يدفع مثنها. ةعباها علي املكلف االقتصادي و هو املستهلك الذي يتحملها يف النهاي

 ": TVAفة الرسم علي القيمة املضا -أوال
ال يندرج و ال  1991ميثل الرسم علي رقم األعمال و املتمثل يف الرسم الوحيد اإلمجايل علي اإلنتاج الذي كان سائدا يف سنة 

ينطبق مع اإلصالحات االقتصادية املدرجة يف السنوات األخرية ، و هذا كون أن الرسم الوحيد اإلمجايل علي اإلنتاج ال يظهر 
ستوي االقتصادي ابلنسبة للمتعاملني و ابلنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات اليت جيب أن يتحملها بصفة واضحة علي امل

بضريبة حديثة تعرف ابلرسم علي القيمة  « TUGPS »و  « TIGP  »املستهلك النهائي هلذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم 
املضافة اليت متثل رسم علي االستهالك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات اليت هلا طابع صناعي ن جتاري ، حريف أو خاص 

، جتار  نيابستثناء جتارة التجزئة و املساحات الكربى ، و ميكن لألشخاص الذين خيضعون هلذا الرسم سواء كانوا طبيعيني أو معنوي
 1أو الفروع الشركات ختفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتري املشرتايت من مبلغ الرسم املوجود علي فواتري املبيعات." ةاجلمل

 : و من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا هذا الرسم
اقتصادايت ذات الرأمسال و  _ حتقيق مبدأ احلياد حبيث أن جمال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح ميس اقتصادايت اليد العاملة ،

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة .
األسرة املتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق اإلعفاء منها إذا يتعلق  ل_ عدم التأثري يف مدا خي

 األمر ابملواد الضرورية ذات االستهالك الواسع .
 يرادات ._ خلق مصادر جديدة لتمويل اخلزانة العامة ابإل

، جمموعة القيم املضافة لي مثل اإلنتاج الداخلي اإلمجايل_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات االقتصاد الك
سواءا لفروع األنشطة الداخلية يف تطبيق الرسم أو األنشطة اخلارجية أو املعفية عنه و ذلك من خالل حساب احلسم اخلاص بكل 

 تسمح بتقسيم مبلغ االستهالك املتوسط.فرع من األنشطة اليت 
 ": الرسوم اجلمركية -اثنيا

مما ال شك فيه أن الرسوم اجلمركية أقدم الوسائل اليت استعملتها الدولة يف الرقابة علي التجارة اخلارجية و املراد ابلتعريفة 
واردات كانت و اهلدف من فرض مثل هذه اجلمركية هي جدول الرسوم و الضرائب اليت تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم 

التعريفات اجلمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل يف محاية االقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية حبيث أن الرسم يفرض علي 
 2".اإلطالق هي أهم أنواع الرسوم اجلمركية علىاملستوردة للحد منها ، و إن كانت الرسوم علي الواردات  ةاملنتجات األجنبي

 
و تعترب السالح احلكومي التقليدي يف محاية الصناعات الوطنية كما أهنا تشكل مصدرا أساسيا لإليرادات العامة و بصفة 

 : عامة تقسم الرسوم اجلمركية إىل نوعني
 _ منها ما يفرض بقصد حتقيق إيراد عام للدولة .

 جنبية._ و منها ما يفرض رقابة املنتوج الوطين من املنافسة األ
مليزانية  ةالناحية التمويلي نإن هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة االقتصادية هلذه الرسوم و ميكننا أن نبني أمهية الرسوم اجلمركية م
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 الدولة.
 مكوانت التعريفة اجلمركية : 

من طرف املستورد و ذلك حلق و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن املدفوع  %60 إىل 0نسبتها من  : أ ـ احلقوق اجلمركية
 دخول البضاعة داخل اإلقليم.

 و هي عبارة عن حق اإلدارة اجلمركية. %4نسبتها  : ب ـ أاتوات  مجركية
 هي عبارة عن مقابل ما تستلمه املصاحل اجلمركية لتغطية نفقاهتا. : ج ـ أاتوات مقابل اخلدمات اجلمركية

ابلنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي  %50 و قد تصل إىل  20 إىل %10نسبته  : د ـ الرسم التعويضي
 السلع املستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.

و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم يف حالة اسرتاد أجهزة و مواد  %250 إىل  %50نسبته من  : هـ ـ الرسم اجلزايف
 ليست هلا طابع جتاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين. استهالكية

 ان القاعدة الضريبية أو املادة اخلاضعة للضريبة يف هذا اجملال حتدد علي أساس قيمة : كيفية حتديد القاعدة الضريبيةC.A.F.  و هي

اء الدولة املستوردة مبا فيها مصاريف النقل خاصة ابلواردات العابرة للحدود اإلقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة يف مين

 و التأمني.

 = التأمني + مصاريف النقل + قيمة السلع .  C.A.F قيمة 
 : و لدينا أيضا 

 ..%21+ احلقوق اجلمركية (   C.A.F= ) قيمة   T.V.Aقيمة 

 الفرع الثاين: الضرائب املباشرة
القيمة اليت حيققها املكلف من الدخل أو ما ميلكه من الثروة و تقدير قيمة العناصر اخلاضعة لضرائب الدخل  تسري على

علي أساس ما حيققه املكلف منها خالل فرتة زمنية معينة سواءا كانت شهر أو سنة ، و هي تلك الضريبة اليت يتحمل عبئها يف 
و  منسبيا ابلدوا عي اقتطاع مباشرة من الدخل أو رأس املال و تفرض علي عناصر تتمتالنهاية من يقوم توزيعها للخزينة العامة ، فه

 : االستقرار و من أمثلتها ضريبة الدخل و ضريبة األرابح التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منه نوعني مها
 اليت تتناول نوعا معينا من الدخل دون أخر مثال : الضرائب النوعية : 

 كضرائب علي املرتبات و األجور ، الضريبة علي األرابح التجارية و الصناعية ........اخل .
 .ةتتميز ببساطة و سهولة التطبيق و لكن ال حتقق العدالة يف توزيع عبء الضريب

 
 

 الضريبة العامة :" 

ن تبيان مصادرها و متس الدخول حبيث تتناول مجيع عناصر الدخل املكلف علي اختالف أنواعها بصرف النظر ع على



عينية أو متس الوعاء دون الضريبة العامة ، الشخص الذي لديه عدة مصادر أو عدة دخول نو الضرائب النوعية هي ضرائب 
األخذ بعني االعتبار الشخص أو املكلف أي ال تراعي ظروف املكلف ن الضرائب العامة هي ضرائب شخصية أي تراعي 

ذ بعني االعتبار اإلعفاء احلد األدىن من الدخول أو التزامات يتناسب و النفقات الضرورية اجلانب الشخصي للمكلف و أتخ
للمعيشة حبيث ال يستفيد هبذا اإلعفاء املكلفني الذين تزيد دخوهلم علي قدر معني فضال عن إعفاء أخر يقابل األعباء العائلية 

 يتناسب و عدد األفراد الذين يعوهلم املكلف.
عناصر تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الدخل كلما ارتفعت الضريبة أي معدل و من أهم 

تصاعدي علي الدخل و أيضا من بني عناصر التشخيص توجد مفاضلة أي اختبار أنواع الدخول ألي التمييز بني الدخول و من 
 بني هذه الدخول هي دخل عن العمل و دخل ينتج عن رأس املال.

و الضرائب العامة تتميز أو تتطلب إدارة جبائية ذات كفاءة و درجة عالية من التنظيم و أغلب الدول تعتمد علي 
الضريبتني أي العامة و النوعية و درجة االعتماد ختتلف وفق النظم املتواجدة يف الدول من نظام سياسي و اجتماعي و 

 اقتصادي...........اخل .
 الضرائب على رأس املال : 

تتناول الضريبة علي رأس املال عناصر الثروة املكونة للخدمة املالية للفرد و هذه الضريبة علي رأس املال حسب بعض 
العامة علي أساس أن مقدار ما ميلكه شخص معني يف حلظة معينة من  ءاألعبا عاملفكرين الذين يعتربوهنا أداة مالئمة للتوزي
من مقدار دخله و خاصة رأس املال العاطل الذي ال يستثمر حىت يرغم هذا الشخص عناصر الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا 

 1علي استثمار رأس ماله."
استنفاد رأس املال القومي بوصف  ض الضريبة علي رأس املال يؤدي إىلو من أوجه انتقاد الضريبة علي رأس املال يف فر 

إحداث أاثر سيئة ابلنسبة لالقتصاد و اخنفاض تدرجيي للحصيلة من جانب أخر أي   مل اإلنتاج الرئيسية مما يؤدي إىلأحد عوا
ايدة عبئها نتيجة زايدة سعرها إىل احلد الذي يدفع كلما اخنفض رأس املال اخنفضت الضريبة هذا من جهة و من جهة أخرى ز 

الة يف التوزيع العبء الضرييب بينهم و بني التهرب منها و خاصة أصحاب األموال املنقولة مما يهدد مبدأ العد املكلفني إىل
أصحاب األموال العقارية الذين سيحمل عليهم التهرب منها ،و هنا نفرق بني الضرائب الفعلية علي رأس املال و الضرائب 

 .االستثنائية
سب الرأمسالية  فيما يتعلق ابلضرائب الفعلية هي اليت تفرض بصورة منتظمة مثل ضرائب نقل امللكية و ضرائب علي املكا

كالزايدة يف قيمة وأيضا أرابح اليناصيب ، أما الضرائب االستثنائية تفرض يف حاالت غري عادية كاحلروب و الكوارث ) األزمات 
( و الضرائب السنوية ذات أسعار منخفضة و هذه الضريبة تقتطع من الدخل الذي ينتج من رأس املال و قيمة ضريبة مكملة 

 ينتج عن رأس املال .لضريبة للدخل الذي 
 : I.R.G الضريبة على الدخل اإلمجايل -أوال

جمموع الدخل و تسمى أحياان ابلضريبة علي اإليراد العام و حسب املفهوم  ريبة على الدخل اإلمجايل تفرض علىإن الض
 الضرييب يعترب كدخل انتج عن نشاط مؤجر أو امتالك وسيلة اإلنتاج .
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املؤجر ميكن أن يكون هذا الدخل أجور أو مرتبات ابلنسبة للموظفني أما ابلنسبة المتالك وسيلة ففيما خيص النشاط          
اإلنتاج فان الدخل يف هذه احلالة يتمثل يف األرابح الصناعية و التجارية و ميكن أن ترتب أنواع الضرائب املباشرة حسب أصناف 

  1الحيه ، دخول رأمسالية ..............اخل. (املداخيل ) الدخول األجرية ، الدخول العقارية ، دخولف
فمن املعروف أن كل أنواع الضرائب املفروضة علي الدخول هي من نوع الضرائب املباشرة  و يستند القائلون هبذا النوع من 

الدخل الضرائب أبن االجتاه احلديث للضرائب هو مراعاة األوضاع الشخصية و االجتماعية للمكلف و لذلك يتطلب معرفة 
اإلمجايل للمكلف دفعة واحدة ، حبيث يتسىن الدارة املالية تكوين فكرة واقعية و صحيحة عن أوضاعه الشخصية و مقدرته املالية 

و بذلك ميكن تطبيق اإلعفاء من احلد األدىن للمعيشة تطبيقا عادال و صحيحا ، إذ أن املكلف يف حالة تعدد الضرائب علي 
لي أحد الفروع من اإلعفاء و من فرع ألخر يتجاوز هذا النصاب كما أن املعدل التصاعدي ال فروع الدخل ميكن ان يصل ع

و ختضع  يكون عادة إذا مل يطبق علي جمموع دخله للمكلف ، و هي ضريبة وحيدة إمجالية متس مداخيل األشخاص الطبيعيني
 :  هلذه الضريبة مداخيل شىت تتمثل فيما يلي 

 التجارية و احلرفية._ األرابح الصناعية و  
 _ املداخيل العقارية املتحصل عليها من إجيار املمتلكات .

 _ مداخيل األموال املنقولة مثل السندات و األسهم.
 _ األرابح غري التجارية .

 _ األجور و املرتبات.
 .ة_ القيمة الزائدة للممتلكات املبنية و الغري مبني

 _ املداخيل الفالحية. 
 : و خيضع هلذه الضريبة كل من اضعني للضريبة علي الدخل اإلمجايلأ ـ األشخاص اخل

 .األشخاص القاطنني ابجلزائر أو األشخاص األجانب و هلم عائدات من مصدر جزائري 

 .أعوان الدولة املمارسني ملهامهم يف اخلارج دون خضوع دخوهلم للضريبة علي الدخل اإلمجايل يف بلد أجنيب 

  2". جزائرية و حيصلون يف اجلزائر علي أرابح و مداخيلاألشخاص من جنسية 

 : ب ـ اإلعفاءات
د  60000الذين ال يتعدي دخلهم الصايف مبلغ احلد األدىن املعفي من الضريبة و هو  صيعفي من هذه الضريبة كل األشخا

 : سنواي ابإلضافة ايل3 ج  
  .املنظمة املكلفة ابملعوقني و كذلك الفرق املدرسية 
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  ( سنوات( كل األرابح احملققة يف ترقية االستثمارات للوكالة الوطنية ادعم و ترقية االستثمار )  3تعفي مؤقتا

ANDI ( و يف إطار الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب )ANSEJ وكذلك عندما تكون النشاطات يف مناطق معزولة )

 أو صعبة مثل اجلنوب.

و يستحق هذا الرسم سنواي علي رقم األعمال الذي حيققه يف اجلزائر األشخاص  : .T.A.Pالرسم علي النشاط املهين -اثنيا
و يقصد برقم األعمال اإليرادات احملققة علي كافة عمليات البيع أو اخلدمات من النشاطات ، أما ابلنسبة  أو املعنويني الطبيعيني

 من مبلغ املقبوضات. لوحدات مؤسسات األشغال العمومية و البناء يتكون رقم األعمال
 التصرحيات : 

يتعني علي كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم علي النشاط املهين ان يكتب سنواي لدي مفتشيه الضرائب املباشرة 
التابعة ملكان فرض الضريبة مببلغ رقم األعمال احملقق جيب أن يربز التصريح بوضوح جزء رقم األعمال الذي قد يستفيد من 

بشأن العمليات املنجزة حسب شروط البيع ابجلملة جيب دعم التصريح جبدول يتضمن املعلومات التالية علي كل التخفيض و 
 : زبون

 التجاري. ناالسم و اللقب أو العنوا 

 نالعنوا. 

  1.مبلغ عمليات البيع احملققة و جيب إيداع هذا اجلدول يف آن واحد مع التصريح السنوي 

 : T.Fالرسم العقاري  -اثلثا
البلدية و هذا نظرا لدوره البارز يف  بنية و تقدم إيراداته السنوية إىلامللكيات املبنية و غري امل يطبق هذا الرسم العقاري على

من قانون الضرائب املباشرة اليت عدلت مبوجب قانون املالية  262و 142اجلباية و التنمية احمللية ، و حيدد قانونيا من خالل املواد 
 .43خالل مادته  من 1992لسنة 

 
 : أ ـ جمال تطبيقه

يؤسس الرسم العقاري علي امللكيات املبنية و غري املبنية و املوجودة علي الرتاب الوطين و خنص ابلذكر أرضيات املباين و األراضي 
 غري املزروعة و الغري موجهة الستعمال التجاري أو الصناعي. 

 : ب ـ اإلعفاءات
وض علي امللكيات املبنية بشرط ان تكون خمصصة ملرفق عام أو ذو منفعة عامة و أن ال تدر تعفي من الرسم العقاري املفر 

دخال كل العقارات التابعة للدولة و الوالايت و البلدايت و كذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اليت 
 . 2التعليم و البحث العلمي و احلماية الصحية و االجتماعية و يف ميدان الثقافة و الرايضة متارس نشاطا يف
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 : كما تعفي أيضا من الرسم العقاري املفروض علي امللكيات املبنية مايلي
 الدينية. رالبناايت املخصصة للقيام ابلشعائ 

 .األمالك العمومية التابعة للوقف و املتكونة من ملكيات مبنية 

 لعقارات التابعة للدول األجنبية و املخصصة لإلقامة الرمسية لبعثاهتم الدبلوماسية و القنصلية املعتمدة لدي ا

 احلكومة اجلزائرية.

 ":  أما فيما خيص امللكيات غري املبنية فتعفي من الرسم العقاري كمايلي 
  خمصصة لنشاط ذو منفعة .امللكيات التابعة للدولة و البلدايت و املؤسسات العمومية عندما تكون 

 .األراضي اليت تشغلها السكك احلديدية 

 .األمالك التابعة لألوقاف العمومية و املتكونة من ملكيات غري مبنية 

 1".األراضي و القطع األرضية اخلاضعة للرسم العقاري علي امللكيات املبنية 

 "V.F: الدفع اجلزايف -رابعا
ملختلف اهليئات املقيمة يف اجلزائر و  و املعنويني املباشرة تفرض علي األفراد الطبيعينيالدفع اجلزايف عبارة عن الضريبة 

 : املكلفة بدفع الرواتب و األجور للمستخدمني ،و حيصل علي مبلغ الدفع اجلزايف بتطبيق النسب التالية
 6%  .ابلنسبة للمرتبات و األجور و التعويضات مبا فيها االمتيازات العينية 

 2%  لنسبة للمعاشات و الريوع.اب 

 اإلعفاءات اخلاصة ابلدفع اجلزايف : 

 : و ميكن حصرها فيما يلي
 .املنح ذات الطابع العائلي 

 الشباب. لاألجور املدفوعة يف إطار تشغي 

 .تعويضات التنقل يف املهمة 

 .تعويضات املقدمة لضحااي حوادث العمل أو لذوي احلقوق 

 ".1تعويضات املنطقة اجلغرافية 

                                                           
 .1992( من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة .، لسنة 261املادة )   1



 

 ": I .B.Sالضريبة علي أرابح الشركات  -مخسا
دخل الشركات و  بة علي دخل األشخاص و الضريبة علىأرابح الشركات أتسست جتسيدا ملبدأ فصل الضري الضريبة على

هي ضريبة تستحق سنواي علي أرابح الشركات الصناعية و التجارية و احلرفية و كذلك املنجمية ، تدفع هذه الضريبة لصاحل 
يزانية العامة للدولة و متثل إيرادا عموميا وهي من أهم اإليرادات اليت تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاهتا العامة، أتسست الضريبة امل

( من قانون الضرائب 135حيث تنص املادة رقم ) 1991( من قانون املالية لسنة 38علي أرابح الشركات مبوجب املادة رقم )
اليت حتققها الشركات و غريها من  لاملماثلة علي مايلي ـ " تؤسس ضريبة سنوية علي جممل األرابح و املداخياملباشرة و الرسوم 

 ( و تسمي هذه الضريبة ابلضريبة علي أرابح الشركات " . 136املشار إليهم يف املادة )  املعنويني صاألشخا
 2". ي ضريبة مباشرة تفرض علي أشخاص معنوينيمن خالل التعريف السابق يتضح أن الضريبة علي أرابح الشركات ه

  املطلب الثالث: قواعد الضريبة

( يف كتابه ثروة األمم و هذه القواعد الزالت سارية أمهيتها ايل حد Adam Smithاالقتصادي أدم مسيث )  هي قواعد تعود إىل
 : فيما يلياآلن و هي ترتكز غالبا علي أربعة فواعد و سوف نتناول مل قاعدة علي حدي 

 : قاعدة العدالة و املساواة يف املقدرة .1

يف النفقات احلكومية حسب قدراهتم التكلفية مبعين تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به  امواطين كل دولة أن يسامهو  على
ة الفرد يف نفقات مجيع األفراد و تكون مسامه للضريبة على املايل ا هلذه القاعدة جيب أن يوزع العبئحتت محاية الدولة، و وفق

ال تعين أن املكلفني بدفع الضريبة مطالبون بنفس املبلغ و إمنا تعين مشاركة كل فرد املعنويني  ةالدولة وفقا لدخله، و ابلتايل فالعدال
ية األداة يف األعباء العامة لدولة و ذلك حسب القدرة التكليفية ، و قد أوجد املفكرون املاليون يف الضريبة التصاعد و الطبيعيني

 املثلي لتحقيق مبدأ العدالة و احلد من التفاوت يف توزيع الدخول.
 : . قاعدة اليقني و الوضوح2

و ليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية  ةجيب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها ، أن تكون يقيني
ة من حيث نسبتها و وعائها و مواعيد حتصيلها و اإلعفاءات اخلاصة هبا حتددها السلطات املركزية لقانون حيدد فيه معامل الضريب

حىي تكون املكلف هبا علي دراية اتمة ابلنصوص القانونية هبا و هذا ال أييت إال إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و اثبتة و 
 ليست عرضة التبديل و التغيري دون أن يرتك ذلك الجتهاد االدارين.

 : الئمة يف التحصيل. قاعدة امل3
جيب أن حتصل كل ضريبة يف الفرتة و حسب النمط الذي ميكن أن نراه األكثر مالئمة للمكلف ابلضريبة و ابلكيفية 
األكثر تيسريا له ، حبيث حياول كل نظام ضرييب الوصول ايل مفهوم املالئمة يف جباية الضرائب أي جيب أن يكون موعد دفع 

 . خلزينة العمومية يتالءم مع موعد حتقق الوعاء اخلاضع للضريبةالضريبة من املمول ايل ا
 : . قاعدة االقتصاد يف النفقات4

 إىلاملقصود يف االقتصاد يف النفقات اجلبائية هو أن يكون الفرق بني ما يدفعه املكلفون من ضرائب و ما يدخل منها 
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اخلزينة العامة يف أقل مبلغ ممكن ن وهذا األمر يتطلب فرض الضرائب اليت تكثر إيراداهتا و تقل نفقات حتصيلها و لذلك تسعي 
و يف الوقت ،  التوسع يف فرض الضرائب اىلإدارة الضرائب ابختيار أسلوب اجلباية و التحصيل األقل لكي ال تضطر الدولة 

اآليل الذي تسريه  طاقة بشرية مكونة هبدف التقليل من التكاليف و ابلرغم من هذا فان قاعدة احلاضر يتم استعمال اإلعالم 
االقتصاد ليس من السهل تطبيقها ن فهناك ضرائب يستدعي مجعها عددا كبريا من العاملني عليها وهذا يتطلب أعباء و نفقات 

 مالية مرتفعة.

 املبحث الثاين:امليزانية العامة
 .تعريف النفقات العامة و تقسيماهتا، و أمهية و مبادئ هذا املبحث تعريف امليزانية العامة، خصائصها ، وكذلك سوف نتناول يف 

 املطلب األول :  تعريف امليزانية العامة ، خصائصها 
 سنطرق يف هذا املطلب إىل تعريف امليزانية العامة، خصائصها وعناصرها.

  الفرع األول : تعريف امليزانية العامة
هداف اجملتمع فيذه يف السنة القادمة حتقيقا أل:  امليزانية هي تعبري مايل لربانمج العمل املعتمد الذي تعتزم احلكومة تن1التعريف 

وإبجياز تسديد فإهنا تتضمن  خطة عمل احلكومة خالل مّدة زمنية معينة وتعترب امليزانية مبثابة اإليطار الوحيد الذي يتيح ألعوان 
  تعريف به إثناء أداء مهامه ذلك إن أي إيراد أو نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعترب خمالفة يعاقب عليها القانون .التنفيذ ابل
هي الوثيقة اليت تقدر خالل سنة مدنية جمموع اإليرادات والنفقات 1  21-90امليزانية حسب مفهوم القانون رقم  : 2التعريف 

 نها نفقات التجهيز العمومي والنفقات ابلرأمسال و ترخص هبا .اخلاصة ابلتسيري واإلستثمار و م
أبهنا : " وثيقة وثيقة حماسبية قانونية ومالية تعرب عن فكرة التوقع واالعتماد للنفقات و   « delbe louis »: يعرفها   3التعريف 

 وااليداري واالجتماعي للدولة.رة أرقام عن النشاط االقتصادي و اإليرادات لفرتة مقبلة و اليت تعرب يف ص
  الفرع الثاين : خصائص امليزانية العامة"

 ( اهنا وثيقة حماسبية : أي أن هلا صبغة تقنية حماسبية حيث إهنا تقسم امليزانية ايل جانبني ، جانب اإليرادات وجانب النفقات .1 
 لعدم التأكد. ةب التمثيل للتأكد من دقتها فهي تبقي متميز ( اهنا وثيقة تقديرية : أي أن امليزانية جمرد أرقام تقديرية تستوج2 

 ( اهنا قاعدة ملراقبة االداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم اجناز من برانمج مسطر خالل الفرتة احملددة3
."2 
 
 
 

 املطلب الثاين :أمهية ومبادئ امليزانية
 "أمهية امليزانية الفرع األول:   
، وهي بذلك تعترب الوثيقة سري املصاحل العامة تسريا منظما"تعد امليزانية شيئا ضروراي أاّي كان شكل احلكم  الدولة " إذ ال ميكن ت 

 اإلدارية اليت تتبنّي فيها اإليرادات والنفقات احملتملة مستقبال .
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اجمللس الشعيب الوطين والربملان ( ، وأن يوجزها، فهي  يف احلكومات دورا خاصا وأمهية معتربة إذ جيب أن يعتمدها )غري أّن هلا  
بذلك تعد يف النظام الربملاين كعمل إجازة إىل جانب كوهنا عمل تقديري فيجاز للحكومة مبقتضاها إنفاق النفقات وحتصيل 

ام يف أغلب دول العامل وللميزانية اإليرادات الواردة يف امليزانية، وقد أصبح إعتماد اجمللس الشعيب الوطين مبدأ من مبادئ القانون الع
لكي أمهية ابلغة من انحية السياسية ألن إلتزام السلطة التنفيذية ابلتقدير إىل السلطة التشريعية خلطتها املالية )مشروع قانون املالية( 

أن هلا أيضا امهية  كربى  جييزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة احلكومة مبعىن إخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس، كما
من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية ال تقل أمهية من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل يف توزيع الدخل 
ة القومي على طبقات اجملتمع املختلفة عن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح هلا دور يف حتقيق العمالة الكاملة وتعبئ

 1".القوى اإلقتصادية وملسامهة يف زايدة الدخل القومي وكذلك يف رفع مستوى املعيشة 
 
 

 ."الفرع الثاين : مبادئ امليزانية
 :مبدأ السنوية  -1

واليهم الرتتيب ولكن حددت ملدة سنة ابلضبط  */31/12إىل غاية * /1/1أن تكون امليزانية موضوعة ملدة سنة وال يهم بدايتها من 
. 

فقات العامة ، فإذا أعدت ملدة أطول من سنة فقد ال حتقق التوقعات اليت بنيت دة املثلى لتقدمي اإليرادات والنالسنة هي املوفرتة 
ض ة ، أّما إذا قلت عن السنة فإن بععليها ملا يف احلياة اإلقتصادية والسياسية من تقلبات يصعب التكهن هبا ملّدة أكثر من سن

ات وإرادات  ستكون متذبذبة وال تكون معربة عن مقارنتها مبثيلتها يف امليزانيات اليت سبقتها أو تليها ذلك حمتوايت امليزانية من نفق
أن  أن خمتلف اإليرادات والنفقات اليت تعتمد عليها امليزانيات تكون مومسية ، إضافة إىل ذلك فإن املراحل اليت متر هبا امليزانية ال بدّ 

 يعين أبن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعين إرهاقا لألجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة .  أتخذ الوقت الالزم هبا وهذا
 : مبدأ الشمولية -2

ال بد أن تكون امليزانية شاملة لكل اإليرادات ولكل النفقات بدون إستثناء وحتديدها ضمن امليزانية العامة للدولة ، املؤسسات 
ي ال هتتم ابلربح او اخلسارة أو بتعبري أخر هو أن تشمل امليزانية مجيع اإليرادات و النفقات دون أي العمومية ذات الطابع الرحب

إنقاص أو إقتطاع أو إعتقال , أي أن يذكر فيها كل اإليرادات أي كان مصدرها وكل النفقات أي كل اإلجتاهات أو نوعها أو 
التشريعية  نفقات ييسر مهمة املراقب و الفاحص وال سيما ابلنسبة للسلطةحجمها , وهذا التوضيح للعناصر املكونة لإليرادات وال

 حقيقة وطبيعة كل نفقة وكل إيراد . ىاليت يهمها الوقوف عل
 

 

 مبدأ الوحدة :  – 3
ت إن هذا املبدأ يقضى أبن تدرج كاافة إيرادات الدولة ونفقاهتا يف بيان واحد وذلك هبدف إظهار عناصر هذه اإليرادا        
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 1والنفقات يف صورة موجزة , ) امليزانية العامة للدولة ( تسمح للمجلس الشعيب الوطين ترتيب أولوايت اإلنفاق العام ."
ذلك أن وضع اإليرادات العامة جلانب النفقات العامة يف إيطار امليزانية العامة للدولة  و اليت توضع  بدورها ضمن مشروع         

قانون املالية مما يسهل علي اجمللس الشعيب الوطين حيت تكون لديهم نظرة واضحة للعالقات املوجودة بني عناصر  امليزانية ومدى 
 جهة و مدى التوافق بني املخصصات املالية لكل قطاع يف إيطا السياسة املتبعة . الرتابط بينهما من

 مبدأ عدم التخصص :" -4

مضمونه أنه ال يسمح بتخصيص إيراد معني لتغطية نفقة معينة كأن ختصص إيرادات حقوق التسجيل احملصلة من الطلبة     
لفائدة مكتبة  اجلامعة مثال ويهدف هذا املبدأ لتجنب كل إفراط )  اجلامعني لتسديد النفقات اخلاصة ابلكتب اليت يتم إقتناؤها

 ( .17-84من قانون ) 08إصراف و تبذير ( و هدا حسب نص املادة 
غري أن النفقات  ،*ال ميكن ختصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة ، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة بال متييز 

 ية حسب احلاالت األشكال التالية :وتكتسي هذه العمل
 امليزانيات امللحقة  -      
 احلساابت اخلاصة ابخلزينة . -      

 
 :  مبدأ التوازن -5

ايل اإليرادات العامة يساوي إمجايل النفقات العامة أي انه إذ زاد إمجايل النفقات العامة عن إمجايل يكون إمج ويقصد به أن        
العامة عن إمجايل النفقات العامة فهذا يعرب  تفهذا يعرب عن وجود عجز يف امليزانية , أما إذا زاد إمجايل اإليرادااإليرادات العامة 

وبعد أن ساد الكساد يف  1929إذ أنه بعد سنة   20وبداية القرن  19عن وجود فائض , ولقد كان هذا املبدأ سائدا يف القرن 
 2.العامل تغريت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا يعتقدون أن دور الدول حمدود يف نشاطها التقليدي 

 مبدأ اإلذن القانوين لتنفيذ امليزانية : -6

ب عليها أن حتصل علي نستطيع تنفيذ ما تتضمنه من بنود جي يزانية هي ترخيص و إجازة ومنه حىتكما ذكران سابقا فإن امل         
  هذا املبدأ للقواعد األساسية نيإذن من طرف السلطات التشريعية , ذلك ألهنا تكون يف حكم مشروع  لذا أضاف احلقوقي

األمر يف صيغة قانون املالية  السنوي تعترب هنائية , اإلذن الذي جيب أن يتجدد مع كل سنة و ال  اإلعداد امليزانية ويصدر هذ
ال  ما تبقي من  إيرادات   بعد انتهاء املدة إال مبوجب إذن بذلك و نفس الشيء ابلنسبة للنفقات فان مل يقع التزام ميكن إستعم

مبوجب ترخيص من الربملان و إدراجهم ضمن ميزانية  ابلدفع خالل السنة ال ميكن ترخيص ما كان خمصص هلا من اعتمادات إال
 السنة اجلديدة.

 النفقات العمومية  وتقسيماهتا املطلب الثالث :  تعريف 
 الفرع األول :  تعريف النفقات العمومية

اإلجتماعية وكذا حتديد أولوايت اجملتمعات اإلنسانية  اإلقتصادية و لقد تعددت تعاريف انفقات العامة وهذا ألمهيتها السياسية و
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 لذا سنقتصر على ذكر تعريفني مها : 
يقول فيه :" يقصد ابلنفقات  العامة ) النفقات العمومية (    هي كل األموال اليت تصرفها   تعريف حسني الصغري : 1التعريف    

 الدولة من ماليتها من إشباع احلاجات العامة للمواطن " .

لية يف كتابه املالية العامة يقول فيه  : " النفقة العامة هي مبلغ    نقدي خيرج من الذمة املا  : فهو حلسني مصطفى 2التعريف   
 1".لشخص معنوي عام ويقصد إشباع حاجة عامة 

 الفرع الثاين :تقسيمات النفقات العامة
 هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة و ميكن أن ندرجها فيمايلي :

 تقسيم النفقات من حيت دوريتها:  – 1
 النفقات العادية : –أ          

 مرتبات املوظفني مثال املزانية و هي نفقات دورية تتكرر كل سنة يف   
 النفقات الغري عادية  -ب        

هى تلك النفقات اليت ال تدرج يف امليزانية إال يف ظروف معينة أو خالل سنوات معينة،  كنفقات احلروب و االستثمارات  
 الكربى.

 من حيث طبيعتها :-2
 حمولة.تقسم النفقات من حيث طبيعتها إىل نفقات حقيقية و نفقات انقلة أو 

 
 .و هي تلك النفقات اليت حتصل الدولة من ورائها على معاوضةالنفقات احلقيقية :  -أ

وهي تلك املصاريف ، اليت عندما تقوم هبا تكون وكأهنا نقلت أو حولت أمواال من فئة من  النفقات الناقلة أو احملمولة : -ب

ىن أهنا تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي  جمتمع إىل فئة  أخرى أي من طبقة األغنياء إىل طبقة الفقراء ، مبع

ولعل أوضح مثال على هذه النفقات ، هو عندما تنفق الدولة على  مشروع بناء دار خريية ، أو ملجأ  للعجزة أو مستشفى ، أو 

ألخرية هذه ، تعترب النفقة حمولة إذ أن الطبقة حىت املشاريع اليت  تنتفع منها الدول الفقرية و الغنية على السواء ألنه حىت ىف احلالة ا

 الغنية تساهم يف الضريبة  أكثر من الطبقة الفقرية .

 تنقسم النفقات من حيث أغراضها إىل :من حيث أغراضها :  – 3
نفقات إقتصادية : مثل نفقات األشغال العمومية , والتوريدات واإلعاانت , كنفقات ختفيض األسعار  وإعاانت املشاريع   –أ     

 الكاسدة .
 نفقات إدارية : مثل مصاريف أتثيث املكاتب اإلدارية . –ب    
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 نفقات إجتماعية : كنفقات الصحة والتعليم .  –ج     
 موال اليت تصرف إلستهالك الدين العام  ) العمومي ( .نفقات مالية : مثل األ –د    
 تنقسم إىل :من حيث اهليئة اليت تقوم هبا :  -4

 نفقات  قومية : أي النفقات اليت تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة  –أ    
 عات احمللية  كالوالية والبلدية  .انفقات حملية : أي النفقات اليت تصرفها اجلم  –ب     
 
 النظام الضرييب اجلزائري: ملبحث الثالثا

سوف نتحدث فيمايلي عن أنواع التقسيمات املطبقة يف اجلزائر و اليت تبناها املشرع اجلزائري، و ذلك خالل النظر ايل الوعاء 
 اخلاضع للضريبة .

 تقنيات الضريبة ) التنظيم الفين لالستقطاع الضرييب(. : املطلب األول
مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، جيب عليها أن ختتار من القواعد الفنية ما بعد حتديد الدولة 

ميكنها من تنظيم الكيان الضرييب و هناك تنوع يف القواعد الفنية لتنظيم هذا االستقطاع الضرييب و معقدة ، لذا جيب علي الدولة 
 الدولة متماسك البنيان و يقصد ابجلانب الفين لالستقطاع الضرييب أن تنسق بني هذه القواعد حىت يكون النظام الضرييب يف

 جمموعة العمليات اليت متكن من إنشاء الضريبة و حتصيلها.
 : و سنتناول فيه املراحل املختلفة إلنشاء الضريبة وهي 

 أي العناصر اليت ختضع للضريبة مث تقديرها و إعطاء قيمتها.: _ حتديد الوعاء
 ار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.القر  : _ الربط

 أي جبايتها. : _ التحصيل
 حتديد الوعاء  : الفرع األول

مباشرة و تعيني أسلوب  تعين هذه املرحلة حتديد العنصر االقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غري  
هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية حتديد العنصر االقتصادي اخلاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و   nالوصول ال

 . كيفية تقديره مظهرين أحدمها نظري و األخر فين
ما "يبدو املظهر األول عند دراسة املبادئ اليت تربز اختيار العنصر حمل اإلخضاع و نعين هبذا ما هي مربرات فرض الضريبة 
دون غريها ؟ و يقوم الفين الضرييب بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزااي كل منها اتركا االختيار العتبارات سياسية و 

 اقتصادية و اجتماعية.
املادة اخلاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفين الضرييب األساليب  فيتجلي من خالل أسلوب الوصول إىل أما املظهر الثاين

ذات صبغة ة لذلك و ميلي علي املشروع الوسائل اليت حتقق أهدافه املتنوعة و املتعددة و اليت يقصد هبا إجراء تغريات املختلف
نتوج أو خدمة، الدخل جانب هدف التمويل و ميكن أن تكون املادة اخلاضعة للضريبة ثروة كعقار ، م اجتماعية و اقتصادية إىل

رأس مال أو  اخلاضعة للضريبة وفق طبيعتها إىل ضريبة علي الدخل و ضريبة على املادة العموم ميكن تقسيمأو رأس مال و على 
ضريبة علي اإلنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكوهنا املصدر الطبيعي املتجدد للضريبة  

(  عليه كافة الضرائب علي اختالف أشكاهلا  ةنائيكفريضة متكررة كما أنه العنصر االقتصادي الذي تقع ) إال يف حاالت استث



 كما أن الدخل يعترب أحد ملعايري الرئيسية اليت ينظر من خالهلا لقدرة املكلف علي الدفع. 
 : عناصر الوعاء يستند إىل قاعدتني مها دلتفسري أكثر حتدي

 تعددة.و نعين به التمييز بني الضريبة الوحيدة و الضريبة امل : أ ـ  تعدد العناصر
و نعين به الضرائب املباشرة و اليت ختضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغري مباشرة أي الضرائب  : ب ـ تنوع الضرائب

 علي اإلنفاق.
 1".حتديد أو تقدير الضريبة أي الطرق املختلفة لتقدير املادة اخلاضعة لضريبة

املعين أو املكلف أو الغري، ميكن لغري أن يصرح هبذا اإلقرار(، و هناك هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة اإلقرار) من  
لنشاط الشخص أي من خالل هذه املظاهر اخلارجية يتم قدير  ةطريقة غري مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض املظاهر اخلارجي

 اخلاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أوالضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير اجلزايف أو اإلداري و يتحدد مقدار املادة 
 قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار احلقيقي و هذا األسلوب يف التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثري من األنظمة الضريبية.

 ": غالبا ما يفرق بني نوعني من التقدير اجلزايف
 تستعمل خاصة يف تقدير األرابح الصناعية حيث حيدد القانون املعامل الذي تفرضه القيمة اإلجبارية  : اجلزايف القانوين

 لالستثمار بناءا علي بعض املعطيات املتوفرة و القرائن القانونية الذي حيددها املشرع.

 فاتر احملاسبية و بناءا عليه حتدد جترى إدارة الضرائب اتفاق مع املمول حيث رقم أعماله املسجل يف الد : اجلزايف االتفاقي

 مصلحة الضرائب املبلغ الواجب دفعه.

  الربط   : الفرع الثاين

يراد بربط الضريبة حتديد مبلغها الذي جيب علي املمول دفعه نقدا و حتديد هذا املبلغ يتم أوال بتحديد وعاء الضريبة أو املادة 
املادة أمهية خاصة ملا هلا من عالقة وطيدة مبدي فعالية النظام الضرييب و عدالته فال اخلاضعة هلا والختيار أسلوب الوصول ايل هذه 

جيب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من مث التقليل من فعالية النظام ، و ال جيب أن يغايل فيه فيكون 
فروضة و من مث عدالة النظام الضرييب ككل ، فهناك عد طرق التقدير أكرب من احلقيقة و هذا ابلطبع مدخل ابلعدالة الضريبية امل

طريقة التقدير : معينة يف حتديد و تقدير املادة اخلاضعة للضريبة و يعتمد عليها املشرع و ميكن تلخيصها يف طريقتني أساسيتني مها
 احلقيقي، طريقة التقدير اجلزايف .

  حتصيل الضريبة : الفرع الثالث
طرق خمتلفة لتحصيل الضريبة حبيث ختتار كل ضريبة طريقة التحصيل املناسبة اليت حتقق كل من االقتصاد يف  تتبع إدارة اجلباية

النفقات اجلبائية و املالئمة يف حتديد مواعيد أدائها حبيث تعمل األنظمة الضريبة احلديثة علي احلد من حساسية املكلف ابلضريبة 
 2".اجتاه التزاماته هبا

الضريبة املباشرة من املكلف هبا لصاحل مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط  النهائي ، هذه الطريقة و ميكن أن حتصل 
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النشاط الصناعي و التجاري حبيث يقوم املكلف بدفعها مباشرة ملصلحة  ع الضرائب املباشرة و الضرائب علىمطابقة يف بعض أنوا 
و اليت يقوم املمول مبقتضاها بدفع أقساط دورية خالل السنة الضريبية طبقا ملا  املقدمة طالضرائب و قد تتبع هذه الطريقة األقسا

هذه  يقدمه من دخله احملتمل ، أوجب قيمة الضريبة املستحقة من السنة املاضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ،
حتصيلها لبعض أنواع  خريا قد تلجأ مصلحة الضرائب اجلبائية حيث( ، و أIBSأرابح الشركات )  احلالة جمسدة يف الضريبة على

 هذه احلالة جمسدة يف الضريبة على طريقة احلجز من املنبع اليت متكن اخلزينة العامة بتحصيل الضريبة ابستمرار و الضرائب إىل
 (. IRGالدخل اإلمجايل ) 

 د الوطين"أاثر الضريبة علي االقتصا : املطلب الثاين
دراسة اآلاثر الناجتة من فرض الضريبة مباشرة علي دخل املكلف ، كوهنا ضريبة من أهم الضرائب  يف هذا املطلب على سنقتصر

التمويلية و هذا راجع لغزارة و ثبات حصيلتها ، و تتمثل اآلاثر االقتصادية للضريبة علي الدخل يف تغيري كمية املعروضة من 
اع العائلي و من مث ستؤدي هذا التغريات بدورها ايل التأثري علي مستوي اإلنتاج القومي ساعات العمل ، كمية املدخرات يف القط

 و علي هيكل توزيع الدخل القومي.
  لى كمية املعروض من ساعات العملأاثر الضريبة ع  : الفرع األول

و تكاليف العمل ، وبني عائد و تكاليف وقت الفراغ ن فيوزع بناءا علي ذلك تلك املوازنة ساعات  ديوازن الفرد عادة بني عائ
 ساعة بني عمل و راحة(. 24يومية احملدودة ) 

فالدخل )أو أجر الساعة( هو عائد العمل و التضحية بساعة من أوقات الفراغ هو تكلفة العمل، بينما عائد وقت الفراغ و هي 
أخر ، أما تكاليف الفراغ فهي قيمة الدخل الذي كان من املمكن  م املمول نفسه و ختتلف من شخص إىلع لتقييقيمة ذلته ختض

علي الدخل فهي حتثه بذلك إما  %50اقتصادية ، مث فرضت الضريبة بنسبة  ةحتقيقه لو ال الفراغ ، حبيث حيقق لنفيه أقصى رفاهي
 1".علي زايدة ساعات العمل أو زايدة أوقات الفراغ

 %50 إن فرض مثل هذه الضريبة علي الدخل تؤثر علي عائدات و تكاليف كل من العمل و الفراغ فان كانت الضريبة ستقتطع
 تكلفة الفراغ قد اخنفضت أيضا إىل النصف ، و يف نفس الوقت اخنفض إىل دمن الدخل الفردي فمعين ذلك أن عائد العمل ق

النصف ، و مع ثبات الفراغ  تكلفة الفراغ قد اخنفضت أيضا إىل النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد جيد املمول يف هذه نفس الوقت
فقد جيد املمول يف هذه احلالة أن عائد العمل غري جمدي يف حني أن تكلفة وقت الفراغ ليست مرتفعة و ابلتايل تصبح أوقات 

 إىل إنقاص ساعات العمل و زايدة أوقات الفراغ. الراحة ذات جاذبية فيدفعها ذلك
 

 : و قد تتغري كمية املعروض من ساعات العمل العتبارات أخرى نذكر منها
 فأوقت الفراغ تتطلب وثيقا بثروة املمول و مستوي دخلهو لكنها ترتبط ارتباكا  قيمة أوقات الفراغ ليست قيمة مطلقة ،

 ف يسمح بقضاء أوقات الفراغ ممتعة فان هذا الوقت قد يصبح نقمة.إنفاقا شخصيا و ما مل يكن هناك دخل كا

 دة العمل حمبب حبد ذاته فاألشخاص يعملون ليكسبوا دخال ماداي ال جدال يف ذلك ، و لكنهم يعملون أيضا حبكم العا

 .عاجملتمعليهم أعماهلم من مكانة ممتازة يف  الشخص العاطل و حبكم ما تضفي و حبكم تفادي نظرة اجملتمع إىل
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 . أثر الضريبة علي اإلنتاج : الفرع الثاين

لقد رأينا أن فرض الضريبة علي عائد العمل سيؤدي ايل زايدة عدد ساعات العمل يبذهلا بعض أفراد اجملتمع ، و ايل نقص 
علي حجم  عدد ساعات عمل أفراد آخرين ، بينما يبقي فريق اثلث دون أن يغري من ساعات عمله ، كذلك فان أثر الضرائب

اإلنفاق االستهالكي اخلاص و الكمية املعروضة من مدخرات القطاع العائلي ستتوقف علي الرتكيب الطبقي للقطاع العائلي و 
 1نسبة كل نوع منها."

 . العام ) علي استعماالت الدخل القومي( كاالستهال أثر الضريبة على : الفرع الثالث
انه يسعي إىل توزيعه علي نواحي االستهالك و االدخارات  املختلفة ، فإذا ما من املعروف أن الفرد مىت حصل علي دخل ف

فرضت الضريبة علي ذا الدخل فأدت إىل إنقاصه عما كان عليه فان ذلك البد و أن يؤدي ابملمول ايل إعادة توزيع استعماالت 
ل ، فإذا كان من أفراد الطبقة ذات الدخل املرتفع الضريبة للدخل علي نوع الطبقة الذي ينتمي إليها املمو  ضدخله و يتوقف أثر فر 

ة اليت حترص أوال علي االحتفاظ مبستواها املعيشي ، انظرة إىل االدخار كفائض بعد اقتناء كافة حاجاته فانه من الراجح أن يتم 
ا النوع من املمولني دفع الضريبة من ذلك اجلزء من الدخل الذي كان سيوجه إىل االدخار ، أي أن فرض الضريبة علي مثل هذ

 سيؤدي اىل نقص االدخار و بقاء االستهالك علي ما كان عليه فرض الضريبة .
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصة 

حسب ما ذكر سابقا فان الضريبة هي عبارة عن فريضة جربية نقدية دفعها يكون بال مقابل مباشر و هنائي ، ختضع ملبادئ و 
الدفع و االقتصاد يف النفقات ، و الغرض من هذه القواعد هو التوفيق بني مصلحة الدولة و قواعد منها اليقني و املالئمة يف 

 مصلحة املكلفني.
كما تستخلص أيضا ان الضريبة ليست حيادية إذ ان الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها و كذا حتافظ هبا علي االستقرار 
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 االقتصادي مثل عالج التضخم و االنكماش االقتصاديني.
، املهم أن حتقق ما النظم ال تكون شرطا يف كل الدول لقد اتضح ان كل دولة ختتار مزجيا ضريبيا خاصا هبا إذ أن هذه و

 سطرت و خططت لتحقيقه .
و توصلنا إىل أن امليزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاهتا ، لذلك فان موضوع امليزانية جدير ابلدراسة و التحليل من 

األموال الالزمة لتغطية  احثني االقتصاديني ، و ذلك حىت تستطيع الدولة من خالهلا النهوض ابالقتصاد الوطين و توفريطرف الب
 .النفقات

لدراسة جدوهلا و قدرهتا  –الوسائل التمويلية  –و نعين بذلك تعداد الوسائل التمويلية املختلفة اليت تدخل اخلزينة و ختليلها أي  
 ت الضرورية .على تغطية النفقا

و عليه فان لبالدان نظاما ضريبيا خاصا هبا حيث أن الضريبة ايل جانب كوهنا متويلية فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية 
 و اقتصادية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تمهيد

أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير نتناول في هدا  الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها          

مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية وهنالك عن طريق تحصيل الموارد المالية 

إلتفاقها في مختلف الميادين اإلقتصادية واإلجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية 



 منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة. العادية والتي تتضمن أنواع مختلفة

حيث أصبحت في السنوات األخيرة بعد اإلصالحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة  

مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة  والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء 

أهمية ودور الضريبة في تدعيم الخزينة واعتبارها كمورد هام في ،و كذلك سنطرق إلى  السياسة النقدية 

 عملية تمويل الخزينة العمومية .

فقمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث : أحدهما نتكلم فيها عن ماهية الخزينة العمومية أما  

اإليرادات  يه إلىالمبحث الثاني سنتكلم عن اإلرادات الخزينة العمومية و تطورتها من خالل التطرق ف

، واآلخر سنتطرق فيه بعون هللا تعالى إلى دور الجباية العامة في تمويل الخزينة العادية وغير العادية

 العمومية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : ماهية الخزينة العمومي

الخزينة سنطرق في هذا المبحث إلى تعريف الخزينة العمومية و خصائصها ، وظائف وعمليات 

 العمومية.

  المطلب األول :  تعريف الخزينة العمومية 

وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ "    Le Caissier et le Financier"   هي :1التعريف  



" 6أكبر التوازنات النقدية والمالية من خالل القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة "

 .1996قانون المالية لسنة من 

العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات  -1

 الخاصة.

  .طابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصةلا العمليات ذات -2

 لطويل.العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط وا -3

  (Paul marie )الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية 

 بين النفقات واإليرادات عبر األزمنة. عرفها  :2التعريف  

 .1يعرفها)حسين الصغير( بأنها "الخزينة هي صراف و ممول الدولة : 3التعريف 

الضرورية التي تبين مداخيل الدولة ) تعطي التصريحات    Jean Marchal)  يعرفها  ) :4التعريف 

وتبين إلتزامات اإلنفاق العام ، باإلضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع 
 . 2  النفقات المحددة في قوانين المالية

  تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من 5التعريف  :

ر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق )الخزينة( ،البنك والمحاسبة حفظ أكب

 . 3الالّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك اإلقتصاد و المالية 

وهي  ا الضريبةمن خالل هذه  التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ، منه

تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا األخير بدوره يحدد من طرف أو عن  تحرص على

طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من اإلدارات 

 العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .

 

 خصائص الخزينة الثاني :المطلب 

 حسابات الخزينة    الفرع األول :

         كما سبق وأشرنا  فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت       

و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية، وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل 

و خروج أموال من و إلى الخزينة، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ ال تعد إنفاقا بالمعنى   فيها دخول 

                                                           
1Paul marie gaude met : ‘ finances publiques ، politique ، financier، budget et trésor 1997 /I 475. 

2  Jean Marchal    ‘ avec   la  contribution de Maguette Durand /3éme édition  / Monnaie et  crédit CUAS 1967 Paris P 201. 
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ووجودها كإيرادات في   1الصحيح، و بالعكس تدخل إلى  الخزينة أمواال ال تعد إيرادا بالمعنى الصحيح

الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما لإليرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن اإليرادات  

و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها          و النفقات الحقيقية 

 حسابات الخزينة.

ية إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة ال يجب احتراما لمبدأ وحدة الميزان -

 اعتبارها كإيرادات ألنها سترد الحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فال تعد إنفاقا .

 . 2إن فتح أو إقفال هذه الحسابات ال يكون بموجب قانون المالية -

 

 الحسابات التجارية: -1

مبالغ اإليرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع يدرج في هذه الحسابات         

الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف 

 .3استثنائي

جارية والنتائج السنوية للحسابات الت وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء ،        

 تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.

 : حسابات التخصيص-2

هو تخصيص بعض   17-84من قانون  56إّن الهدف من فتح هذا الحساب  كما ورد في المادة          

 .اإليرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص 

   حسابات التسبيقات : -3

كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل        

و ذلك لتغطية نفقات هذه األخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على اإلعانات التي تمنحها لها   البلديات 

ات لمتابعة نشاطها و لقد جاء الدولة عندما ال تستطيع أن تستوفي إيراداتها  نفقاتها، و هذا في شكل تسبيق

 . 17-84من قانون  58هذا في نص المادة 

 حسابات القروض:-4

                                                           
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition  monte Christine P 88. 

  المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية. 37

  قانون المالية لسنة 2016 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة. 38
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كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات اإلنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل       

استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي التسبيقات إلى قروض في حدود االعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع 

 .1غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية

    بات التسوية مع الحكومات األجنبية :حسا -5

يقرر سنويا المبلغ اإلجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات األجنبية و ذلك عن طريق 

 . 2 تسهيال إلجراء التسويات األزمة مع الحكومات األجنبيةقوانين المالية 

 وظائف و عمليات الخزينة العمومية المطلب الثالث :

 وظائف الخزينة العمومية:  :1الفرع  

 نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية: 

 أمين صندوق الدولة :  -1

و يكون ذلك من طرف المدراء و    3تحقق الخزينة عمليات ترصيد اإليرادات و دفع نفقات الدولة 

المسيرين و هم األمر بالصرف و نائب األمر بالصرف لإلدارة العمومية نسبة للقانون العام و ال سيما 

تسير المالية العامة ، و المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي 

تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص اإليرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة 

عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها  في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن 

ة حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص تلخيصها أساسا في تسيير األموال الجاهزة حتى يمكنها تلبي

 من فائض األموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .

لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد ال يتم في نفس الوقت مع 

لموارد المحققة ال يمكن ان تتحملها. دفع النفقات و قد يتم الدفع في األشهر األولى أو األخيرة للسنة ، فا

هذا الفارق يفسر من خالل إرادة اإلدارة في استهالك القروض غير المؤجلة من سنة ألخرى خالل 

األشهر الثالثة األولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات 

 .ت الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات السنة ، مع اختالف مواعيد تفصيل إيرادا  بداية

من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العالج المؤقت         

 و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .  لمشاكل الخزينة 

 مصرفي الدولة : -2
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معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة  متأتحقق نشاط بنكي ب الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة اال انها        

هؤالء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم  1  مكونة من إيداعات العديد من الممولين 

 بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .

  

 وظيفة الوصايا التقنية : -3

بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك ، شركات التأمين ، تقوم الخزينة          

صناديق الضمان االجتماعي  وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية االقتصادية الموجودة 

منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة اإلصالحات االقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني 

لكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم باإلشراف و ا

وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديالت الضرورية لمشاريعها  التنظيم

 .ومؤسساتها

  معالجة االختالالت المؤقتة : -4

في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين اإلرادات والنفقات الموجودة في 

 : إلىالميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء 

  :2أ( األموال المودعة في الخزينة   

تتلقي الخزينة األموال السائلة من مرقق البريد والمواصالت أي النقود  ومن الهيئات ذات 

المكتتبة بها في الحساب الجاري   CCP الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة ومن،الميزانيات

الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع  1793هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة  البريدي و 

   رصيدها في الخزينة العمومية .

     اذونات الخزينة : -(ب

صيرة األجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة و ما هي إال قروض ق  

     تسمى بالدين العائم و  النقدية حيث إن هذه االذونات ال تودع إال على المدى القصير  على خالف الدين

 "la dette flottante"    المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و ال توجد في الجزائر سوى

  سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.

 : 3سلف بنك اإليداع -(ج

بنك اإليداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض 
                                                           

1 DRRADJI LALMI : IBI 36. 
2   « le trésor public et le mouvement générale des fonds » Paris   PUF 1960-p7 Black laine   
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 الدولة، وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.

ويجرد بنا أن ننّوه إلي أن هذه العملية ال تلجا إليها الدولة إال في حالة ما إذا لم العمليات          

 السابقة نفعا. 

باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي  ،وهذا األخير إذا لم 

 .يتحكم فيه  يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية

 الخزينةعمليات   :2الفرع 

   تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي : 

العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات  -1

 الخاصة.

العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات  -2 

 الخاصة .

 العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط. -3

 عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهالك القروض ذات المدى القصير ومن -4

 جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .

امة و تلك المتعلقة بالخزينة  الع ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية

 مؤسسة مالية  مصرفية .بصفتها 

 :  مهام الخزينة3الفرع 

إنفاق المصروفات ، ويجب عند ات وتصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل اإليراد        

  1مها عدم التوافق الزمني بين اإليرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت قيمها بمه

 بطرق مختلفة .

كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة 

 والنفقات.لتحقيق التوازن بين اإليرادات 

 ها صراف الدولة :الخزينة بصفت

إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل اإليرادات وتنفيد         

النفقات باإلضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار 

في الخزانة المركزية ، والخزانات الوالئية )ألن الخزينة تملك إيرادات التوازن الحسابي المستمر 

                                                           
1 « le trésor public et le mouvement générale des fonds » Paris   PUF 1960-p7Black laine   



تتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه  ونفقات مؤقتة ( وذلك ألن اإليرادات المتوقعة في الميزانية ال

ن بالرغم من أن مجموع اإليرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن اإليرادات ال تكو

 بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في األشهر األولى منها. 

والذي يحدث في بعض األحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من اإليرادات التي دخلت فعال         

   ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .

 17-84قانون  11إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصال إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 

 هذه اإليرادات متمثلة في :

 . إيرادات ذات الطابع الجبائي 

 . تعويضات الخدمات 

 . التعويضات برأس المال لألثمان والتسبيقات 

 . مختلف حواصل الميزانية 

 1.للدولة إيرادات الشركات المالية    

 

 

 

 

 

 

                                                           
  حسين الصغير، دروس في المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية العامة ، الجزائر ، س: 1999ص 1.72



 : إيرادات الخزينة العمومية وتطورهاثانيالمبحث ال

 سنعرض في هذا المبحث أهم إيرادات الخزينة العمومية وتطورها مع مرور المراحل .

 العاديةالمطلب األول: اإليرادات 

اإليرادات ويقصد بها تلك الموارد التي تغترف الدولة منها األموال كل سنة بانقطاع، وتتمثل هذه 

 : ةفي العناصر التالي

  الفرع األول : الدومين ) ممتلكات الدولة ( :

ويقصد بالدومين ممتلكات الدولة أي كل ما تملكه  من أراض زراعية ومشاريع اقتصادية وغابات 

 وينقسم الدومين إلى قسمين :  1ومباني وطرق .

 :  أوال : الدومين العام

هي في خدمة المواطن ، بدون أن تستثمر فيه الدولة أو أن تجني ويقصد به ممتلكات الدولة التي 

 أرباحا ، كالمباني المخصصة لإلدارات العمومية ) البلدية ( . ومن بين خصائص الدومين العام مايلي : 

 : أي اليمكن ألي شخص آخر التصرف فيه . Inalienable* أنه غير قابل للتصرف

 Ipresciptible * أنه غير قابل للتقادم : 

 Insaisissable* أنه غير قابل للحجز : 

 

  ثانيا :الدومين الخاص

ويقصد به كل ممتلكات الدولة التي تستثمرها لجني األرباح كاألراضي الزراعية والغابات 

المخصصة الستغالل الخشب والفلين ، والبحيرات المستغلة في الصيد ، واألنهار المستغلة في العبور 

 والمؤسسات االقتصادية القومية المختلفة  ، وعادة يقسم الدومين الخاص إلى ما يلي : 

 مين عقاري : ويتمثل في كل األراضي القومية المخصصة للبناء والمساكن الحكومية المؤجرة .* دو

 * الدومين الزراعي : ويتمثل في كل المزارع المملوكة للدولة .

* الدومين التجاري : ويتمثل في كل المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري ، كاألروقة التجارية 

 واألسواق وغيرها ...

 لدومين المالي : ويتمثل في كل البنوك والمؤسسات المصرفية المملوكة للدولة .* ا

  الفرع الثاني : الرسوم

الرسم هو عبارة عن فريضة مالية يدفعها الفرد نظير خدمة معينة تؤديها له الدولة ، بمعنى أنه 
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اإلدارة ، وتتمثل هذه  ذلك المبلغ المالي الذي يدفعه الشخص جبرا عنه كمقابل لخدمة معينة تقدمها له

 1الخدمة في الصور التالية:

* إشباع الحاجات العامة للمواطنين كالتعليم وما ينجر عنه من رسوم مدرسية ، أو الرسوم القضائية 

 بالنسبة لمرفق القضاء .

 * منح تأهيالت ألشخاص معينين ، كالحصول على جواز السفر ، أو رخصة حمل السالح أو غيرها ..

هنا أن دفع الرسوم يتم في شكل طابع جبائي يلصق على الرخصة أو الوثيقة التي يستفيد منها  والمالحظ

 الشخص .

* التمييز بين الرسم والضريبة : للضريبة والرسم عنصر مشترك وهو عنصر اإلجبار ، بمعنى أن 

ية منذ البداية كالهما يدفعان جبرا من طرف األفراد ، ولكن الفرق بينهما يكمن في أن الضريبة إجبار

 ،أما الرسم فهو يبدأ اختياريا وينتهي إجباريا .

 : : الضرائبالفرع الثالث * 

وهي تمثل النسبة الكبرى من موارد الدولة ، وسنتطرق إليها بصورة معمقة فيما بعد ،ولكن يكفي 

مليون دينار من بينها  88000والتي قدرت ب :  1990أن نعطي رقما حقيقيا يمثل نسبة موارد الخزينة سنة 

 مليون دينار على شكل إيرادات ضريبية . 78000

   المطلب الثاني : اإليرادات غير العادية

 2:  القرض العمومي

عن ذلك المال الذي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الخزينة العمومية ، أو  ةوهو عبار

 المؤسسات المصرفية مقابل تعهدات بدفع فائدة سنوية محددة عن المبالغ المدفوعة .

أي عقد  وترد قيمة هذه المبالغ دفعة واحدة أو على  أقساط حسبما هو منصوص عليه في العقد 

 ا يخص أهميته فنوجزها فيما يأتي:. وأما فيم القرض 

قد يكون السبيل الوحيد ال قرار التوازن في الميزانية بمعنى أنه يصلح لتغطية العجز في الميزانية  –أ 

 العامة .

يصلح لتزويد الدولة بالعملة الصعبة إلقرار التوازن في ميزان مدفوعاتها أو تغطية برامج التنمية  -ب

 الوطنية .

 القدرة الشرائية لألفراد لمعالجة التضخم النقدي .يمتص من  -ج

 ينقص من االكتناز و يدعم االستثمار .  -د
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 :  * أنواع القروض 

 القروض الداخلية : ويقصد بها تلك القروض التي تبرمها الدولة مع رعاياها والمقيمين على أرضها . -1

رجية لعقد قرض بدل اإلقتراض من داخل إلى األسواق الخا ةالقروض الخارجية : وهنا تلجأ الدول -2

 الوطن ألسباب عديدة كعدم وجود رؤوس أموال كافية داخل الوطن مثال .

وهناك أيضا انواع أخرى من القروض كالقروض اإلجبارية ، واالختيارية ، والقروض الدائمة ، والقابلة 

 لالستهالك .

 المطلب الثالث : تطور اإليرادات العامة للدولة  

تطور الكبير الذي عرفته البالد بعد اإلستقالل في مختلف المجاالت خاصة اإلقتصادية منها إن ال

 ،جعلت اإليرادات تتطور بسرعة كبيرة ، وهذا ما سنبرزه في الجدول التالي :

 :1989إلى سنة 1985: تطور اإليرادات العامة من سنة  (01)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : مليون دج

 المصدر: المديرية العامة للضرائب .

من خالل تحليلنا لهذا الجدول نالحظ أن معظم إيرادات الدولة تتمثل في إيرادات جبائية وهذا منذ بداية 

 وبالتالي أصبحت موارد الدولة ترتكز أساسا على الموارد الجبائية . 1989إلى غاية نهاية 1985سنة 

 

1989         1988      1987      1986          1985                  البيان                   السنوات  

88000   78800      74000          61650            19435                      اإليرادات العادية    

 إ

     62300       58000        48500             45600اإليرادات الضريبية                        

73500 
    19300         18000        15500                9500الضرائب المباشرة                        

25000 
4000      4000            4000          3000                 1500التسجيل والطابع                          

25000     23000       21500        18000              17500مختلفة                           ضرائب   

      10500       9000           7000                 7000ضرائب غير مباشرة                     

12000 
7500         5500      5500              5000               11000حقوق الجمارك                          

14500    16500    16000            13150                 14500اإليرادات األخرى                     

26700     24200      22000         29000                52000إيرادات أمالك الدولة                   



 

  : دور الجباية العامة في تمويل الخزينة العمومية ثالمبحث الثال

سنتطرق في هذا المبحث بعون هللا تعالى إلى الدور الذي تلعبه الجباية بصفة عامة في تمويل 

 الخزينة العمومية ودورها الفعال في تعظيم إيرادات الدولة .

  للدولةالمطلب األول : مساهمة الجباية البترولية في اإليرادات العامة 

إن الجزائر تزخر بثروات باطنية مهمة ، ولعل مورد النفط يعتبر األهم على اإلطالق من الناحية 

االقتصادية لما له من فوائد ومصادر مالية معتبرة ،ومن هذا المنطلق أصبحت الجباية البترولية تأخذ 

ات الضريبية تشكلها الجباية من اإليراد 50النصيب األكبر من هذه اإليرادات حيث يكفي أن نذكر نسبة 

في تشكيل  ةولتوضيح مدى مساهمة الجباية البترولي 1983و  1967البترولية ، وهذا في الفترة مابين 

  1:اإليرادات العامة نستعين بالجدول التالي 

 (1983-1979( : مساهمة الجباية البترولية في اإليرادات العامة للدولة) 02جدول رقم   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : مليون دج 

 المصدر : المديرية العامة للضرائب

من خالل الجدول يتضح لنا مدى مساهمة الجباية البترولية في اإليرادات العامة لكل السنوات 

بسبب تراجع أسعار  48أين انخفضت فيها نسبة المساهمة إلى  1983المدونة في الجدول عدى سنة 

 النفط في السوق العالمية .

 للدولة  المطلب الثاني : مساهمة الجباية العادية في اإليرادات العامة

وما تدره من  ةإن الطابع المميز لإلقتصاد الوطني هو اعتماده بصفة شبه كلية على الموارد النفطي

                                                           
،  92-91دفعة حيرش الطيب ، مشاري محمد ، السياسة البترولية في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية ، جامعة باتنة ،   1

 .31ص

   1983           1982         1981          1980         1979         البيان                 السنوات

      

       77572      79384      59344     46429                     إيرادات إجمالية 

84514 

        72774        76714    57770      44844               إيرادات ضريبية     

78510 

         41458      50954     37650    62651                     الجباية البترولية 

37711 
 

59            شبه الجباية البترولية من           65           66          56         

    48  

                    إيرادات ضريبية 



أت أسعار النفط في تراجع مستمر األمر الذي بد 1986إيرادات هامة لميزانية الدولة ، ولكن مع مطلع سنة 

حتم على المسؤولين القائمين على الدولة اإلهتمام أكثر بموارد أخرى فكانت الجباية العادية المحطة 

 األخرى لإليرادات.

 ومن خالل هذا الجدول يتضح لنا أكثر مدى مساهمة الجباية العادية في إيرادات الدولة : 

 

 همة الجباية العادية في اإليرادات العامة: مسا ( 03)جدول رقم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : مليون دج 

 

 المصدر: المديرية العامة للضرائب 

من خالل الجدول نالحظ أن اإليرادات الضريبية تشكل نسبة البأس بها من مجمل اإليرادات 

، ونالحظ  50و 37العامة للدولة ونقصد بها تلك الجباية العامة خارج المحروقات والتي تتراوح مابين 

باإلنخفاض  درجات إما باإلرتفاع أو 5أن درجة التفاوت في النسب من سنة ألخرى وهي ال تتعدى  اأيض

 وذلك بسبب القوانين والمراسيم المتغيرة  باإلضافة إلى التطورات اإلقتصادية التي تشهدها البالد .

 الفرع األول : آلية تحصيل الجباية العادية

قبل التحدث عن سير آليات التحصيل الضريبي البد أن يكو ن المكلف على استعداد و قابلية للدفع 

رح بوجود نشاط تجاري يخضعه للضريبة و ذلك بامتثاله للقواعد و القوانين كي يكون كذلك البد أن يص

 التي تسيّر مجاالت الضريبة و تتولى هذه المهام مفتشية الضرائب .

 تكويـن الملــف :  أوال  

أو معنويين بتكوين ملف جبائي يودع لدى مفتشية   نيقوم األشخاص مهما كانت صفتهم طبيعيي

        2003        2002         2001     2000    1999       1998    1997  السنوات      البيان        

2004                 

1528 1451.45   1457.75  1234.38 1028.38    937.5     901.5   829.4                 إيرادات إجمالية  

 615.39  541.53  502.38  504.84   457.1   373.5 378.4                 جباية عادية 

665.8 

 45            الجباية العادية       41        48      49      40         37      42    
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         من مجمل اإليرادات
862200      836060      916400       732000     528000     480000     528000    451000إيرادات بترولية                     



 الضرائب التابعة للمنطقة التي سوف يزاولون بها نشاطهم و يتضمن الملف ما يلي : 

 * بالنسبة لألشخاص الطبيعيين : 

 شهادة الميالد األصلية .  -        

 شهادة اإلقامة .  -        

 نسخة من عقد الكراء أو الملكية .  -        

 طلب خطي للوضعية الجبائية .  -        

 تقرير المحضر القضائي . -        

 

 * بالنسبة لألشخاص المعنويين ) المؤسسات ( : 

 شهادة الميالد األصلية للمسير و شركاؤه .  -        

 هيكل المؤسسة .  -        

 عقد الكراء أو الملكية .  -        

 شهادة اإلقامة للمسير و شركاؤه .  -        

 طلب خطي للوضعية الجبائية .  -        

 تقرير المحضر القضائي . -        

 مالحظـة :

إذا بدأ المكلف نشاط تجاري دون التصريح بالوجود لمدة شهر فتمتلك مصالح مفتشيات الضرائب 

 الحرة المطلقة في تحديد مبلغ الغرامة المالية حتى تحديد سنوات النشاط .

 .إخضاع المكلف لنظام جبائي معين : ثانيا

يتم  لنظام الحقيقي و النظام الجزافي ،و هما ا من األنظمة الجبائية في الجزائر ،هناك نوعين 

سب طبيعة النشاطات التي ح سب طبيعة النشاطات التي يمارسها ،اختيار النظام المناسب للمكلف ح

ورد أو بائع جملة فإنه يخضع تلقائيا للنظام ذا كان المكلف عبارة عن شخص معنوي أو مست يمارسها ،

الحقيقي أما بالنسبة للنشاطات األخرى فيكون تحديد نظام اإلخضاع حسب رقم األعمال المحقق الذي 

 يكون وفقا لطبيعة النشاط . 

 اري : ــاط التجــالنش – 1

 إذا تعدى رقم األعمال المحقق : 

 فإن المكلف سوف يخضع للنظام الحقيقي و في حالة عدم تحقيق ذلك الرقم سوف يخضع للنظام الجبائي . 

 



 :  صنـاعياط الــالنش – 2

 إذا تعدى رقم األعمال المحقق :

 سوف يفرض عليه النظام الحقيقي ، أما إذا كان أدنى من ذلك سيخضع مباشرة للنظام الجغرافي . 

شية تي تختلف عن اآلخر ، و كي يتم تسجيل المكلف في النظام الجزافي تقوم مفو لكل نظام خصائصه الت

 الضرائب ببعض الخطوات و تكون على النحو التالي : 

من السنة  تقوم المفتشية بإرسال وثيقة سنوية  01/02حيث يقوم المكلف بملئها و إعادتها قبل 

 .12G للمكلف تسمى

تلي تحقيق رقم األعمال , بعدها تقوم المفتشية بإرسال وثيقة  أين تقوم باقتراح رقم األعمال التي 

 .08Gأخرى تسمى 

و في حالة رفض المكلف لرقم العمال المقترح يقوم بتبرير الرفض في نفس الوثيقة و بها يمكن 

للمفتشية أن تقوم بتخفيض رقم األعمال الخاضع ، إذا ما اقتنعت بالتبريرات المقدمة من طرف المكلف 

نهائية تبين خضوع المكلف للنظام الجزافي و تقوم بنسخها في أربعة  خير تقوم المفتشية بإرسال في األ

 .09Gنسخ وثيقة جبائية أخرى تسمى 

 النسخة األولى يتم إدراجها في الملف .  -              

 النسخة الثانية إلى قباضة الضرائب . -              

 النسخة الثالثة ترسل إلى المكلف .  -              

 النسخة الرابعة ترسل إلى المديرية العامة للضرائب .  -              

 و يبقى المكلف تحت هذا النظام مدة سنتين قابل للتجديد إما بنسبة مرتفعة أو منخفضة .

ألعمال المحقق , وهذا النظام أما النظام الحقيقي فهو يتعامل مع نسب متغيرة حسب تغير رقم ا

يتطلب عمال ميدانيا أكثر أهمية من النظام الجزافي ، نظرا ألهمية المبالغ المالية المتغيرة الخاضعة 

للنظام الجبائي , كالمؤسسات الكبيرة التي يكون لها رقم األعمال مرتفع و متغير و لكل من النظامين 

 مزايا و عيوب منها : 

  : يـام الحقيقـالنظ*  

 تتميز مزايا هذا النظام في : 

 ربح الزبائن . -     

 .      TVAاسترجاع مجموع الرسم على القيمة المضافة   -     

 إمكانية التعامل مع المؤسسات الكبيرة . -     



 أما عيوبه فهي : 

 يفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة . -     

 الدفع يكون شهريا .  -     

 تحديد رقم األعمال الحقيقي . صعوبة  -     

 : جزافـيام الـالنظ*  

 لهذا النظام مزايا يمكن تحديدها في العبارة التالية : 

 ال يفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة و الدفع يكون فصليا .  -     

 أما بالنسبة لعيوبه فهي كالتالي : 

 رقم األعمال مفتوح إداريا بالتنسيق مع المكلف .  -     

 في مجمل األحيان ال يطابق رقم األعمال المحقق  -     

 ربح الزبائن .  -     

 مجموع الرسم على القيمة المضافة غير مسترجع .  -     

 .تحضير اإلشعار بالدفع و تحصيل الضرائب : ثالثا

تقوم المفتشية بتحضير و إرسال اإلشعار بالدفع المكلف ثم يقوم بالتوجيه على القباضة , بعد 

و يكون سنويا و يخص الضريبة على  IBSحصوله على هذا اإلشعار والضريبة على أرباح الشركات 

 .IRG الدخل اإلجمالي

 :  اإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل اإلجمالي – 1

شية بإرسال هذا اإلشعار سنويا ، في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تقوم المفت

المكلف الذي G 01من السنة التي تتم فيها تحقق الدخل . 01/04تحقيق الدخل من طرف و إعادتها قبل 

عليه غرامة يقوم بمأل هذه الوثيقة التي تسمى و إذا تأخر المكلف عن التسديد في األجل القانوني تفرض 

% بعد الشهر األول  25إذا كان التأخر بشهر يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى  % 10قدرها 

 ومهما طالت مدة التأخر. 

من طرف المكلف تقوم المفتشية بنقل المعلومات إلى وثيقة و بعد إيداعها  Primaticeمدون عليها  

االسم و اللقب و الرقم الجبائي ، مبلغ الدخل ، الغرامة ، العنوان ، تبعث G 01أخرى تسمى إلى المركز 

المفتشية وثيقة الميكانوغرافي الذي يقوم بنقل المعلومات الموجودة عليه و حساب الضريبة على الدخل , 

 ثم يقوم بنقلها على وثيقة أخيرة تسمى اإلشعار بالدفع . 

 : أرباح الشركات  اإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على – 2



لتي يتم فيها تقوم المفتشية بإرسال هذا اإلشعار سنويا ، في شهر جانفي من السنة الموالية للسنة ا

من السنة التي تتم فيها تحقق الدخل . الذي يقوم بمأل  01/04لمكلف و إعادتها قبل ا تحقيق الدخل من طرف

إذا كان  % 10و في حالة التأخر عن الدفع تطبق عليه غرامة التأخر قدرها  G 01هذه الوثيقة التي تسمى

 % مهما طالت مدة التأخر . 25التأخر شهرا فأقل يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى 

من طرف المكلف تقوم المفتشية بنقل المعلومات إلى و بعد إيداعها  Primaticeمدون عليها  

 اللقب و الرقم الجبائي ، مبلغ الدخل ، الغرامة ، العنوان . وثيقة أخرى تسمى االسم و

تبعث   ت الموجودة فيها و حساب الضريبةإلى المركز الميكانوغرافي الذي يقوم بنقل المعلوما       

 على أرباح الشركات ، ثم يقوم بنقلها على وثيقة أخيرة تسمى اإلشعار بالدفع .G 01 المفتشية وثيقة

 اخلاضعني   ديرية يف بيان هلا انه يتعني علىوضحت املقام قانون املالية بتعديالت يف الضريبة حث  2016يف  إال أنه       

(، وذلك قبل الفاتح من 12للضريبة اجلزافية الوحيدة التصريح برقم أعماهلم املتوقع إجنازه خالل سنة النشاط اجلارية )التصريح ج 

لذي أكد أن هذا مارس املقبل حسب نفس املصدر ا 31فيفري،غري أنه تقرر وبصفة استثنائية متديد آجال العملية إىل غاية 

تبسيط دفع التصريح اخلاص هبذه الضريبة، وهلذا الغرض فإنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة  اإلجراء يهدف إىل

رة ابلربع حسب اآلجال املنصوص عليها قانونيا أي آخر يوم من كل ثالثي حسب البيان، من جهة أخرى جيب على الضريبة املقد

جانفي من السنة املقبلة يف حال ما إذا مت جتاوز رقم األعمال املتوقع يف التصريح األويل،  30و 15إيداع التصريح التكميلي بني 

أفريل  15و 1أيضا أتخري دفع القسط األول من املستحقات الضريبية إىل الفرتة بني  وأضافت املديرية العامة للضرائب أنه تقرر

 .2016( لسنة 12املقبل دون تطبيق أي عقوبة ابلنظر لقرار متديد آجال التصريح )ج 

السنة اليت مت  سبتمرب من 30كما ميكن للخاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة، وذلك قبل       

دج،   10000خالهلا حتقيق رقم األعمال املصرح به، غري أن قيمة الضريبة ال ميكن ان تقل على احلد االدىن اخلاضع واحملدد عند 

دج ابلنسبة للمكلفني ابلضريبة املؤهلني ألجهزة التشغيل )الوكالة الوطنية لدعم  5000كما أن هذا احلد األدىن قد خفض إىل 

ب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق التأمني على البطالة(، وقالت املديرية أنه مت تنظيم لقاء برائسة وزير تشغيل الشبا

 املالية بن خالفة وهذا حبضور ممثلني عن االحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني، وهذا يف إطار حتسني وتسهيل اإلجراءات اجلبائية



االقتصاديني، ومتثل هدف اللقاء يف شرح اإلجراءات اجلديدة اخلاصة ابلضريبة اجلزافية الوحيدة حسب ما جاء يف لصاحل املتعاملني 

 .، ومها النصان اللذات أدخال العديد من التسهيالت2015وقانون املالية األساسي  2015قانون املالية التكميلية 

  اإلقتصاديةالمطلب الثالث: دور الجباية العادية في التنمية 

أصبح للضريبة دور فعال في تنمية اإلقتصاد الوطني واعتبرت كمقياس هام للظواهر اإلقتصادية 

 كمحاربة خطر التضخم والكساد والبطالة .

 الفرع األول : دور الجباية العادية في معالجة التقلبات اإلقتصادية 

 :  التضخم معالجة:  أوال

ال في ظاهرة التضخم وذلك عن طريق الزيادة أو التوسع في تعتبر الضرائب المباشرة عالجا فعا

فرض الضرائب المباشرة مما يؤدي إلى تخفيض دخول األفراد بفضل إستعمال تقنية التصاعد ، كما 

يجب تخفيض قيمة الضرائب على أرباح الشركات والمؤسسات اإلنتاجية حتى تتمكن من اإلستثمار وفتح 

 فروع جديد.

غير المباشرة على االستهالك ذات دور تنظيمي وخير مثال على ذلك الرسم  كما تعتبر الضرائب

على القيمة المضافة ، فإن زيادة هذه المعدالت يؤدي إلى الزيادة في األسعار وبالتالي إحداث التضخم 

 . 1كون مبلغ الضريبة يندمج في سعر المنتجات مما ينجم عنه غالء المعيشة لذلك البد من تخفيض نسبتها

 

 ثانيا : معالجة الكساد 

إن اعتبار الدولة كمتدخل في الشؤون االقتصادية جعل من الضريبة  أداة تدخل لخدمة األغراض 

االقتصادية ، وأصبحت مقياسا حقيقيا لمختلف الظواهر كزيادة الطلب الكلي ، أو التقليص من عرض 

م في تخفيض معدل البطالة عن السلع ألجل الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لإلقتصاد كما تساه

 طريق تحصيل الضرائب وزيادة اإلنتاج عن طريق معدالت مناسبة للضرائب.

 ثالثا: معالجة البطالة 

بإدخال طريقة جديدة في مجال النظام الضريبي  1992قامت الجزائر من خالل نظامها الجبائي سنة 

وتخفيض الضرائب على أرباح الشركات كونه عامل مشجع على اإلستثمار ومنه  TVAوهي ما تعرف بـ

 خلق مناصب شغل جديدة.

كما أن اإلعفاءات الضريبية المقدمة من قبل الدولة للمؤسسات اإلقتصادية سواء خاصة أو عامة 

ل التشغيل من شأنه أن يدفع هذه المؤسسات إلى اإلستثمار أكثر ومنه تمكن آالف العمال من دخول مجا
                                                           

تسيير ، تخصص مالية ، دفعة زنايني أنيسة ، الجباية العادية ودورها في تمويل ميزانية الدولة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في قسم علوم ال  1
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 والعمل.

 الفرع الثاني : دور الضريبة في تنمية الجماعات المحلية 

إن التنمية المحلية مرتبطة باإليردات التي تدخل الخزينة العمومية ، ولذلك فإن اإليرادات الجبائية 

 تساهم بقسط وفير في التنمية المحلية وتتمثل في الضرائب والرسوم .

مليون سنتيم فقط لألشخاص  800لى الثروة التي قيمتها الضريبة على األمالك: تفرض ع -1

الطبيعيين الذين مقرهم الجبائي بالجزائر وتوجد أمالكهم بالجزائر أو خارجها وكذا على 

األشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر ولكن أمالكهم متواجدة بالجزائر. 

 منها تذهب إلى البلدية . 20حيث 

في : هو نسبة تؤخذ من األجور والمرتبات والتعويضات والرواتب والمنافع العينية ، الدفع الجزا -2

 30يقع على عاتق األشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة في الجزائر ، حيث 

 1منه يذهب للبلدية والباقي للصندوق المشترك للجماعات المحلية 

مات دك ، ويشمل عمليات البيع لألشغال العقارية والخالرسم على القيمة المضافة : يمس اإلستهال -3

 .2منه يوجه للبلدية  7التي تكتسي طابع صناعي أو تجاري أو حرفي، و

الرسم التطهيري : يكون هذا الرسم مقابل رفع القمامات المنزلية ويكون على الملكيات المبنية ،  -4

 .100وهو رسم سنوي تذهب حصيلته مباشرة إلى البلدية بنسبة 

الرسم على المذابح : يفرض على األماكن التي يتم فيها ذبح الحيوانات ، تذهب حصيلته مباشرة  -5

 (100أيضا إلى البلدية )

الرسم الوحيد على المهرجانات هو عائد إيجار األماكن التي تقام بها المهرجانات تعود حصيلته  -6

100 .للبلدية 

 منه تذهب إلى البلدية . 10الرسم على تخزين النفايات  -7

 منه لصالح البلدية .5الرسم على النشاط المهني  تخصص  -8

لصالح  1.4لصالح الوالية 7.5منه للبلدية 16.6الرسم على النشاط المهني غير التجاري توجه  -9

 الصندوق المشترك للجماعات المحلية .

لصالح 1.4، للوالية 7.5للبلدية، 16.6الرسم على النشاط الصناعي والتجاري   -10

 المحلية . تالصندوق المشترك للجماعا

                                                           
 .181المادة  -1994قانون الضرائب غير المباشرة ، قانون المالية   1
 .48، المادة  94من قانون المالية  31/12/1994المؤرخ في  03-94األمر رقم   2



 المطلب الرابع : المقارنة بين مساهمة كل من الجباية العادية والجباية البترولية :

من خالل الجدولين السابقين نالحظ مدى مساهمة كل من الجباية العادية والجباية البترولية في تكوين 

 50ة من واحدة إلى أخرى ، فوجدنا أنها تتعدى دوما نسبة إيرادات الدولة حيث تتفاوت نسب المساهم

كحد أقصى ، أما الباقي فهو  40فيما يخص الجباية البترولية ، بينما الجباية العادية فهي ال تتعدى 

 يتمثل في اإليرادات العادية األخرى كدخل أمالك الدولة واإليرادات النظامية .

البترولية تساهم في إيرادات الدولة بنسب متفاوتة حسب ما رأيناه  إن كل من الجباية العادية و الجباية

سابقا ،غير أن إعتماد الدولة على الجباية البترولية بنسبة كبيرة يعتبر سالحا ذو حدين كما يقال فإذا عدنا 

أين حدثت أزمة أسعار البترول حين تقهقر سعر البرميل  1986إلى الثمانينيات وبالضبط إلى سنة 

دوالر ، وانعكس ذلك على الجباية البترولية بصورة واضحة  وعلى  12دوالر إلى 40من  الواحد

اإلقتصاد الوطني ككل وظهرت مشاكل عديدة كالتضخم والبطالة ، مما حتم على الدولة القيام بإصالحات 

غطية شاملة تخص قطاع المحروقات والسياسة الجبائية المتبعة ألن هذه األخيرة تلعب دورا هاما في ت

أصبح النظام الجبائي الجزائري يعرف تغيرات في تكوينه ،  1987النفقات العمومية ، ومع بداية سنة 

الشيء الذي جعله يتماشى والمستجدات اإلقتصادية الجديدة وهذا مع تغيير نمط السياسة المالية للدولة 

ي كانت تحمل معها والت 1992وتجسدت هذه اإلصالحات في سنة تصادي بصفة عامة ،والواقع اإلق

 أهداف عديدة تطمح لتحقيقها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصة 

إن الخزينة تلعب دورا هاما في حفظ التوازنات المالية بين االيرادات و النفقات ، و بواسطة الكتلة 

بامكانها استغالله في  –بنك الجزائر  –النقدية التي تحتفظ بها في حساباتها لدى البنك المركزية 

االستثمارات و الحصول من ورائها على أرباح تضيفها الدولة إلى رصيدها المالي و بالتالي زيادة 

 مواردها .  

و من خالل ماسبق يتبين لنا أن الضريبة  تعد موردا هاما ومقياسا فعاال  في تمويل الخزينة 

مقدمة لفائدة الخزينة والتي من خاللها تدعم والنواتج ال لالعمومية وهذا  من خالل مجموع الحواص

 الجماعات المحلية بمختلف اإليرادات ، ألداء مهماتها حسب النمط التسييري . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 متهيد

تسجيل العمليات  اخلزينة العمومية إبعتبارها أهم املنشأة املالية املكلفة بتسيري مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء إن   

اإلجتماعية فمن بني املداخيل اليت  املالية وانلك عن طريق حتصيل املوارد املالية إلتفاقها يف خمتلف امليادين اإلقتصادية و

 .دية واليت تتضمن انواع خمتلفة منها الضرائب املباشرة والغري مباشرةتدعم اخلزينة هي اجلباية العا

حيث أصبحت يف السنوات األخرية بعد اإلصالحات اجلديدة تساهم بشكل فعال يف تدعيم اخلزينة مقارنة ابجلباية     

النقدية واملزانية العامة اليت تعترب  البرتولية اليت تعد املمول الرئيسي للخزينة واليت هلا املسؤولية ا لكاملة يف بناء السياسة

اصبحت من أهم املوضوعات اليت           اإلسرتاجتية اإلقتصادية اليت تتبناها الدولة وحتدد توجيهاهتا لدالك فإن امليزانية 

اإلقتصادي ومن تعين هبا املالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبريتني عند حتضريها فعليها بتوقف جناح نشاط الدولة 

 . مث تستطيع اخلزينة القيام مبختلف املهام املنوطة هبا من اجل سري أجهزة الدولة وأنشطتا املالية

وقسمنا هذا الفصل اىل  اخلزينة العمومية لوالية مستغامن و لتطبيق ما قدمناه يف اجلانب النظري قمنا بدراسة تطبيقية على    

 ثالث مباحث:

 و عالقتها مع القباضات  خزينة والية مستغامن : املبحث األول-1

 (  Créditالواثئق اليت تسجل يف اجلزء املدين )  : املبحث الثاين-2

 (Débit الواثئق اليت تسجل يف اجلزء الدائن )  : الثالث -3

 

 

 

 

 

 

 



 خزينة والية مستغامن وعالقتها مع القابضات. : املبحث األول

سنحاول يف هذا املبحث أن نسلط الضوء علي نشأة اخلزينة العامة والوكاالت املالية التابعة هلا ، كما حناول أيضا أن 

   نربز العالقة بني هذه األخرية مع قابض الضرائب وخمتلف املكاتب عرب والايت اجلزائر. 

 نشأة اخلزينة و تعريف ملصلحة الوكاالت املالية. : املطلب األول

 تمسنغامن  مع ذكر خمتلف املصاحل و الوكاالت و املديراي ةنتطرق يف هذا املطلب إىل ماهية اخلزينة العامة لوالي

 املالية التابعة هلا .

 نشأة اخلزينة العامة .   : الفرع األول

 مت إنشاء مصلحة احملاسبة املركزية للخزينة. 1986سبتمرب  2من اتريخ  225 -86من املادة رقم 

 .  (TP)و اخلزينة الرئيسية  (TC)مت إنشاء اخلزينة املركزية  1988يف ماى 104-88من املادة رقم 

 مت إنشاء املصاحل أو األقسام و األنشطة احمللية يف املديرية املالية و جتمعها داخل الوالية. 1987من سبتمرب  29يف 

داخلية للخزينة ، فتحت حتت إشراف مدير اخلزينة املركزية مت إنشاء املصاحل ال 1990جوان  23من  189-90من املادة رقم 

 : و األقسام الداخلية للخزينة و تتمثل يف

  (D.R.T )_ املديرية العامة للخزينة

 (T.C )_ اخلزينة املركزية 

 (T.P)_ اخلزينة الرئيسية

 (T.W)_ خزينة الوالية 

 

 

 

 

 



 

 للخزينة لوكاالت املالية التابعةاملصاحل و ا : الفرع الثاين

 : يتمثل دورها عامة يف : (D.R.T)مديرية العامة للخزينة  .1

 . العمليات املالية اخلاصة ابلدولة 

 . هتتم بكل األنشطة اخلاصة علي مستوى اخلزينة 

 . التدخل يف كل العمليات و األنشطة العمومية 

 .االقرتاحات و كل األنشطة علي مستوى اخلزينة أو الوزارة املالية 

  الوسائل التحسينية .اقرتاح 

 .املشاركة و السهر و توثيق العالقة املباشرة ابملصاحل املركزية و مديري اخلزائن و توجيهم اىل حتسني التسيري 

 .ضمان و فحص الربانمج التطبيقي املطبق من طرف املديرية املركزية 

 يتمثل دورها عامة يف . : (T.C )اخلزينة املركزية  .2

  اخلاصة ابإليرادات و النفقات و امليزانية اخلاصة ابملوظفني و العتاد املركزي و اخلاصة ابلتعليم تنفيذ كل العمليات

 الوطين.

 .فتح حساابت يف اخلزينة لألشخاص 

 .تسجيل كل احلساابت املنفذة من قبل مصاحلها الداخلية 

 .احملافظة على الواثئق الثبوتية اليت ترفق مع العمليات 

 و يتمثل دورها عامة يف  : (.T.p ).اخلزينة الرئيسية 3

 .القيام ابلعمليات املتعلقة ابألجور و املنح علي مستوى املتقاعدين أو املنح اخلاصة ابجملاهدين 

 .التأكد من العمليات الداخلية و تلك املتعلقة ابلنفقات و اإليرادات 

 .دراسة و حتضري الربانمج 

 مكاتب علي األقل. 3مكاتب ايل  8وي كل واحدة منهما علي كل من اخلزينة املركزية و اخلزينة الرئيسية حتت



 هلا مهمة تتمثل دورها يف . :((Tw .خزينة الوالية4

  .تنفيذ كل العمليات اخلاصة ابلنفقات و اإليرادات 

 .تنفيد ميزانية الدولة واحلساابت اخلاصة ابخلزينة وامليزانية اخلاصة ابلوالية و النفقات العمومية 

  النفقات املمنوحة مسبقا.فحص و تفتيش 

 التأكد من متركز العمليات من طرف مصاحلها الداخلية و احلساابت املطبقة من حماسبيها العموميني. 

 .متابعة و التأكد من دخول كل اإليرادات ايل اخلزينة و احلفاظ علي أوراق الثبوتية 

  الوالية ايل األماكن املعنية هبا.السهر و التأكد من وصول كل التحويالت املرسلة من طرف خزينة 

 فكل القوانني املطبقة يف خزينة الوالية تكون مدرجة يف اجلريدة الرمسية للدميوقراطية الشعبية اجلزائرية.

 كل مدراء اخلزائن معينون من طرف وزير االقتصاد.  : مالحظة

  و امليزانية الشهرية عالقة اخلزينة مع قابض الضرائب : املطلب الثاين

الشهرية  ةالعامة مع قابض الضرائب و املكاتب املتفرعة عنها ، كما نشري اىل امليزاني ةنتطرق يف هذا املطلب اىل عالقة اخلزين

 و الواثئق املتضمنة يف هذه األخرية.

 عالقة اخلزينة مع القابض . : الفرع األول

يف نشاطها احملاسيب على احملاسبة هي مؤسسة عمومية ذات طابع غري رحبي تعتمد  مممممممان خزينة والية 

والية ، كل والية لديها خزينة خاصة هبا ، ويف كل مقر والية هناك خزينة رئيسية  48العمومية ، فعلى املستوى الوطين هناك 

(T.P)  الوالية )و خزينةTw (. 

 اخلزائن. فاخلزينة الرئيسة تتكلف ابملشاريع التابعة للوزارة و طريقة العمل تبقي نفسها يف مجيع

أما خزينة الوالية فيقوم بتسيري أمواهلا أمني اخلزينة و الوايل الذي يعترب كآمر ابلصرف أو النفقة، فمن ميزانية الدولة 

تقوم  اخلزينة بدفع النفقات و املشاريع و اإلعاانت املالية فالوالية لديها عدة مؤسسات عمومية و تعليمية اتبعة هلا مثال  

 ملتوسط و الثانوي فتمويلها و تدعيمها يتم من اخلزينة.كمؤسسات التعليم ا

الذي يعترب كإيرادات )مدخوالت(  للخزينة و  ( Crédit ) اخلزينة هلا عمل البنك أي حتتوي على جانبني جانب املدين



له  الذي يعترب كنفقات ) اخراجات ( فهناك من يقوم بفتح حساابت يف اخلزينة و هناك منDébit)  (اجلانب الدائن

 حساابت خارج اخلزينة.

  : خلزينة والية مستغامن عدة مصاحل هي

، اخلزائن التابعة للوالية هي مستغامن  غليزان و تيارت  1991ماي  11ل  91-129 للمرسوم املنفذ رقم 11طبقا للمادة 

ة على نفس هذه الوالايت  ، و خزائن البلدايت و خزائن القطاعات الصحية و خزائن املراكز اإلستشفائية اجلامعية املتواجد

 : مكاتب 8و خزينة والية مستغامن منظمة و مقسمة اىل 

 املكتب النفقات العمومية  .1

 مكتب احملافظة و احملاسبة. .2

 مكتب التسديد و التحصيل. .3

 مكتب املراقبة و التحقيق . .4

 مكتب إدارة و الوسائل و حفظ األرشيف . .5

 مكتب الوكالة املالية .  .6

 مكتب مراقبة البلدايت و القطاعات الصحية و املراكز اإلستشفائية اجلامعية  .7

 مكتب اإلعالم األيل  .8

  

 .11 10ختصصات هذه املكاتب مدرجة ضمن املادتني 

 : و يتضمن 91 -129من قانون رقم  32نصت عليه املادة  : مكتب النفقات العمومية .1

   استالم مجيع احلواالت اليت تدخل ضمن ميزانية الدولة و الوالايت و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

 املسجلة يف الدفاتر احملاسبية و كذلك فيما يتعلق ابحلساابت اخلاصة ابخلزينة و مسكها يف الدفاتر اخلاصة ابلنفقات.

  اخلاص ابحملاسبة العمومية .   1990 أوت 15ل  90-21من قانون  36القيام بعمليات تدقيق احلساابت املتعلق ابملادة 



  ما صدر عن تنفيذ العمليات النامجة عن اخراجات الصندوق يف الوقت احملدد هلا الصادر عن اآلمر ابلصرف

 لتسديد دائين الدولة يف إطار تعيني القواعد أو األنظمة املطبقة و احملافظة علي التنظيم.

 ت املالزمة لإلصدارات و التسليمات ) اإلدخاالت ( و رفض املتعلقة ابلعقود املاضية يف إطار ترتيب اإلحصائيا

 السوق العمومية.

 . احملافظة على مسك الدفاتر املتعلقة ابلسوق العمومية 

 .احملافظة على مسك امللفات اخلاصة بعمليات التجهيزات العمومية 

 : من ثالث تقسيمات ) فروع ( و هيو علي هذا األساس مكتب النفقات العمومية يتض

 _ فرع ميزانية الفرعي مليزانية التسري و احلساابت اخلاصة .

 _ فرع ميزانية التجهيز .

 _ فرع ميزانية الوالية و املؤسسات العمومية.

 : الذي يتضمن 91-129من قانون  33 نصت املادة: مكتب احلافظ و احملاسبة  .2

  املال اخلاص ، و اهليئات العمومية ، املوثقني و ديوان احملكمة.التأكد من مسك و تسري حساابت رأس 

 .التأكد من مسك حماسبة املواد للشيكات و القيم و العناوين 

 .)التأكد من تسيري القروض ) اكتتاب سندات التجهيز ، تسوية الفوائد و العناوين املستهلكة 

 وضع سلم العمليات املوضوعة ابألمانة اإلدارية و القضائية. 

 . تنفيذ املخطط املايل للقرارات القضائية و حكم قرار قضائي 

 .التأكد من دفع امللفات اخلاصة ابملنح 

 . التأكد من مسك احملاسبة العامة 

  متركز العمليات احملاسبية للخزينة كذلك تلك املتعلقة ابلتسجيالت املتعلقة ابإليرادات و النفقات املنجزة من طرف

 الت املالية .قابضي الضرائب و الوكا



   التسجيل احملاسيب و متابعة العمليات املتعلقة حبساابت املتاحات و حساابت التحويالت و احلساابت املتعلقة

 ابلرتتيب و التنظيم.

  احملاسب  نالتثبيت أو التأسيس و التحويل يف املدة املعنية للمستندات و الواثئق و البياانت احملاسبية الدوري للعو

 : و حسب سري احلساابت ةاملمركز يف املصاحل القانونية املتعلقة حبساابت التسيري السنوي

 _ التأكد من املقبوضات و املدفوعات و من احملافظة علي رأس املال و املسك احملاسيب.

 إليها أعاله. _ التأكد من مسك السجالت األساسية املفتوحة ألجل احملاسبة لكل واحدة من العمليات املشار

_ متابعة تنسيق و تنظيم و تقدير مباشرة العمل لربانمج التطبيق العملي لنظام لإلعالم اآليل املنظم تنظيما هنائيا 

 بصفة خاصة من طرف إدارة خزينة الدولة.

 : و علي هدا األساس مكتب حمفظة األوراق احملاسبية يتضمن أربع تقسيمات )فروع (

 ـ فرع احملاسبة العامة .  

 ـ فرع حمفظة للمحافظة .

 ـ فرع حساابت التسيري و حفظ األرشيف .

 ـ  فرع املنح.

 : و هو مكلف ابملهام التالية 91-129 من قانون 34نصت عيه املادة : .   مكتب التسديد و التسوية و التحصيل3

 ) و املسلمة ) الواردة( يف جمال النفقات و تسجيلها يف  التأكد من جتميع و متركز كل احلواالت املرسلة ) الصادرة

ميزانية الدولة للوالايت و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حيث يعترب أمني اخلزينة العون احملاسب ، كما أن 

 . اخلزينة حسب ترتيبها و تنظيمهااحلساابت اخلاصة ابخلزينة هي قيد دراسة أمني

 خلزينةجلانب اجلانب املدين مليزانية الدولة و املتعلقة ابحلساابت اخلاصة ابالتأكد من مسك حماسبة ا. 

  التأكد من حتميل و األخذ بعني االعتبار و تنفيذ والرتصيد و تصفية احلساابت الناجتة عن التعارضات اإلدارية و

 القضائية.



 ومية ذات الطابع الداري اليت يعني فيها التأكد من مسك حماسبة اجلانب املدين مليزانيات الوالية و املؤسسات العم

 .خزينتهم ةحماسب خمتصا ملتابعة وضعي

  القيام ابلعمليات الفحص و املراقبة قبل كل تسوية للحواالت ، متاحات اجلانب املدين و األموال كما أن احلد من

 التخصصات املصرح هبا.

  الدفع املباشر.حترير الشيكات احملولة من حساب آلخر و النظر ايل العناوين و 

 للمبالغ املعاد تسجيلها. دالتأكد من احملاسبات ، التسوية و والرتصي 

 .التأكد من احملاسبات ، التسوية و الرتصيد لعناوين الدفع املسددة 

 .التأكد من مسك السجالت املهمة و املفتوحة للتسجيالت احملاسبية لكل عملية موصوفة يف أعاله 

 ألرصدة احلساابت املنظمة للعمليات أعاله . إثبات وضعيات و حاالت النمو 

 .التأكد من حتصيل حقوق الدولة و اجلماعات العمومية اليت يهتم هبا احملاسب املعني 

 .التأكد من التحميل و األخذ بعني االعتبار و ترصيد أوامر اإليرادات و رصد حساابت اجلانب الدائن 

  ني القواعد و النظم السارية املفعول.القيام بعملية املالحقة و التعقيب يف إطار تع 

 .التأكد من متابعة و حماسبة األموال و القيم اخلاصة ابلوالية و املؤسسات العمومية اليت يهتم هبا احملاسب املعني 

 .إثبات الوضعيات و احلاالت الباقية للتحصيل 

 تحصيالت و الرتصيد ألوامر التأكد من مسك السجالت اخلاصة ابلتسجيالت احملاسبية لعمليات التحميل و ال

 اإليرادات.

 : و علي هذا األساس فمكتب التسديد و التسوية و التحصيالت يتضمن مخسة تقسيمات و هي

 _ فرع املعارضات  .

 _ فرع القروض و األموال املتوفرة .

 _ فرع للتسديد.

 _ فرع حملاسبة التسديدات



 _ فرع التحصيل.

 : و يتضمن 91-129من قانون  35نصت عليه املادة : .مكتب املراقبة و التحقيق4

 .حتضري و إعداد و استخدام الربانمج السنوي للمراقبة 

  التأكد من املراقبة و التدقيق و الفحص للتسيري املايل و احملاسيب للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و

 املؤسسات التعليمية الوطنية التابعة للوالية.

  حماسبة املواد للتقسيمات اخلاصة ابإليرادات.التأكد من مسك 

 . التأكد من مسك حماسبة املواد و سراينية السندات اليت هو مكلف بدراستها 

 .متابعة تنفيذ عمليات تنظيم التسيري اليت يقوم هبا احملاسبني و املراجعني 

 ة للتقارير السنوية لتحليل وضع تقارير للتدقيق و تسجيل املالحظات اخلاصة ابلرتكيب ، كذلك الوضع ابلنسب

 : الشروط املنفذة لربامج التدقيق و علي هذا األساس فمكتب املراقبة و التدقيق يتضمن

 _ فرع املراقبة و التدقيقات و هو مقسم من أربع ايل ستة فرق عمل للتدقيق موضوعية حتت سلطة قائد فرقة .

 : و هو مكلف مبهمة 91-129 من قانون 36نصت عليه املادة : .مكتب إدارة الوسائل و حفظ األرشيف5

 املتعلقة بتأمني و محاية مركز احملاسبة  سدراسة و صياغة مجيع املقايي 

 .التأكد من تسيري وصيانة األمالك أو األموال املنقولة و العقارات اخلاصة ابخلزينة 

 .السهر و احملافظة علي األرشيفات 

 و اجلرد ملركز احملاسبة. مسك حماسبة املواد و القيام بعملية التقومي 

 متابعة التسيري اإلداري و الشخصي ملركز احملاسبة 

 . متابعة و استغالل نظام اإلعالم اآليل 

 .القيام إبجراءات التنظيم العلمي للعمل اخلاصة ابخلزينة 

 : و علي هذا األساس فمكتب اإلدارة و املوارد و حفظ الواثئق متكون من فرعني و مها

 و الواثئق و التكوين . _ فرع للموظفني



 _ فرع للوسائل و الصيانة و األمن و حفظ األرشيف .

هو فرع من فروع خزينة والية مستغامن اليت هي حمل دراستنا ، و هذا األخري له نفس عمل   : .مكتب الوكاالت املالية6

هو يقوم ابستقبال و مصلحة الضرائب حبيث يكمن عمله األساسي و املباشر مع قابضات الضرائب املختلفة ، ف

 : داخل اخلزينة  بغرض ضمها اىل ميزانية الدولة و من مهامها مايلي احتصيل الضرائب من قبل املكلفني هبا و مير كزه

 . التأكد من حتصيل كل الضرائب من املكلفني و ضمها ايل ميزانية الدولة 

  ، التحصيالت البنكية و اخلاصة ابخلزينة ، مراقبة و فحص العمليات املتضمنة يف ميزانية القباضة ) الدفع

 التحويالت ..........اخل (.

 . التأكد من تساوى اجملموع الدائن و املدين مليزانية القباضات 

 . إرسال التحويالت ايل األماكن املعنية هبا 

 الدائن و السجل اخلاص ابجلزء املدين. بالتأكد من تساوى السجل اخلاص ابجلان 

 يع احلواالت الصادرة و الواردة يف جمال النفقات و تسجيلها يف ميزانية الدولة.التأكد من متركز مج 

و هذا بصفة خمتصرة عن املصلحة حمل الدراسة ، فنحن قمنا بتقسيم عمل املصلحة بصفة دقيقة حسب خمتلف العمليات 

فيها خمتلف العمليات و اخلطوات اليت أقسام موضحني  4اليت تدخل يف اجلانب املدين و اجلانب الدائن مليزانية الدولة اىل 

 تقوم هبا املصلحة يف دراسة و حتليل هذه العمليات.

 مكتب مراقبة ميزانيات البلدايت و القطاعات الصحية و املراكز اإلستشفائية اجلامعية : 7

  املؤسسات مراقبة تنفيد اإليردات املتوقعة ضمن ميزانيات هذه البلدايت و املراكز اإلستشفائية اجلامعية و

 .العمومية

  التقدمي الدوري لوضعية التخصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوئ كل خزينة وحتصيل الناقص يف التصفية و

التأخرات املالحظة يف تنفيد اإلجراءات اإللزامية و حتديد أسباهبا وإقرتاح اإلجراءات اليت هتدف إىل تقومي 

 .الوضعية

 



 :العمليات اليت تبادر هبا املصاحليكلف بتجسيد مكتب إعالم أيل : 8

  .وضع التطبيقات و إستغالهلا-

 .ضمان أمن املعطيات و التجهيزات-

 تبليغ املطيات احملاسيبة.-

  .السهر على حسن سري النظام-

 على مستوى كل مديرية ضرائب : قابض الضرائب(D.I)  يعني قابض ضرائب ابلنسبة لكل قباضة خاصة بكل بلدية

، فهو املسؤول عن عمليات التحصيل و النفقات اخلاصة ابلضرائب ،كما لدي لقابضوا الضرائب حساب مفتوح يف الربيد 

وسيط  تودع فيه األموال من طرف املكلفني ابلضريبة ، و هلذا األخري عالقة عمل وطيدة مع اخلزينة حيث أنه هناك حساب

و هناك عالقة عكسية بني عمليات اخلزينة و عمليات القابض و العكس فكل     520004  يربط بينهما أال و هو حساب 

 ما هو نفقة ابلنسبة للخزينة يعترب كإيراد ابلنسبة للقابض.

 La Balance امليزانية الشهرية  : الفرع الثاين

هي امليزانية الشهرية املرسلة من طرف القابض و اليت تتضمن العمليات اخلاصة بقباضة الضرائب و املتمثلة يف : تعريفها .1

 lesرفض الشيكات   les transfères                   ، التحويالتles remises، التحصيالت  les paiementsالدفع 

rejet de chèques   االخراجاتles  dégagements  و هي أتيت ) امليزانية ( علي ثالثة نسخ ، : 

 على نوعني ، إما مكتوب يدواي أو عن طريق احلاسوب.  p.c.eو أييت  .p.c.eميزانية أصلية ، نسخة طبق األصل ، و 

 : الواثئق املتضمنة يف امليزانية .2

 هـي حتويل من حمصل ضرائب ايل حمصل ضرائب أخر عـن طريق اخلزيـنة: التحويالت 

( Recette Par Recette ) تقوم بوضع لكل لضرائب مرفوقة ابلواثئق الثبويتو أتيت التحويالت املرسلة من قابض ا ،

حتويل سند يثبت دخوله يكتب عليه التاريخ و املبلغ مع خامت مصلحة الوكاالت املالية و يوضع كل حتويل يف طرد 

 خاص بكل قباضة ليأخذه القابض.

  الواثئق اخلاصة ابلتحويالت(T.R) : لكل حساب خاص ابلتحويالت يرفق ابلواثئق الثبوتية  



RECETTE P/C DU F.C.C.L  500019تسجل يف حساب. 

 Produit De T.O.B.Aخاص بـ     1سطر  500019

 .Produit De T.V.Aخاص بـ     2سطر  500019

  Versement Forfaitaireخاص بـ     3سطر 500019  

 Vignettes Automobilesخاص بـ   4سطر    500019

اخلاصة بكل حساب و حتتوي علي املبلغ حتوهلا اخلزينة  R.Gو أتيت كل هذه احلساابت يف وثيقة من القابض تسمي 

اليت حتتوي علي حساابت امليزانية اخلاصة ابألنواع املختلفة   T.R.5، و هناك وثيقة  (.T.C.A )العمومية ايل اخلزينة املركزية 

 : للضرائب اليت تتحصل عليها اخلزينة و هي كما يلي

 (I.R.G)خاص ابلضريبة علي الدخل اإلمجايل 100سطر 201001

  Autre Impôtخاص ابلضرائب األخرى  101سطر 201001

 (I.B.S)خاص ابلضريبة علي أرابح الشركات  102سطر  201001

   Impôt Sur Patrimoineخاص بـ  103سطر   201001

 خاص ابلرسوم و الضرائب األخرى . 104سطر  201001

خاص ابألموال غري معروفة )جمهولة ( و تقوم  201007يسمى ضرائب خمتلفة و حساب  201003و كذا حساب 

 .مصلحة الوكاالت املالية بتحويلها ايل مصلحة التحصيالت 

 ملصلحةخطوات عمل ا : 

  حتتفظ املصلحة بنسخة طبق األصل للميزانية وPCE ةأما عمل املصلحة فيكون علي النسخة األصلي . 

  التأكد من تساوي جمموع اجلانب الدائن مع اجلانب املدين 

 جيب التأكد من أن احلساابت اخلمس التالية أبهنا مرصدة و هي كالتايل : 

500008 ( 0 = crédit = débit ) 

500020 

500026 



500017 

510017 

   االحتفاظ ابألوراق الثبوتية املرفقة مع امليزانية 

 . التأكد من مطابقة املبالغ املوجودة يف امليزانية مع املبالغ املوجودة يف سجالت املصلحة 

  ة ، حتتوي الورقة األخري 520004بعد التأكد من اخلطوات السابقة عمل املصلحة األساسي يكمن يف الورقة األخرية

للميزانية على جانبني دائن و مدين ، فاجلانب الدائن حيتوي علي املبالغ اخلاصة ابالخراجات و التحصيالت ،  520004

 أما اجلانب املدين فيحتوي علي املبالغ اخلاصة ابلشيكات املرفوضة و التحويالت .

  و التأكد من تطابقها مع املبالغ املوجودة يف سجل املدين  520004مراقبة املبالغ املوجودة يف اجلانب الدائن لوثيقة

 للمصلحة.

  و التأكد من تطابقها مع املبالغ املوجودة يف سجل الدائن  520004مراقبة املبالغ املوجودة يف اجلانب املدين لوثيقة

 للمصلحة.

  520004التأكد من تساوى جمموع اجلانب الدائن مع جمموع اجلانب املدين لوثيقة. 

ان عمل املصلحة يكمن يف املراقبة و الفحص الدقيق للحساابت املوجودة يف امليزانية و مطابقتها مع ما هو   : مالحظة

 موجود يف سجالت املصلحة ابلنسبة للعمليات اليت تسجل يف اجلانب الدائن أو العمليات اليت تسجل يف اجلاين املدين .

  احلساابت امليزانية اخلاصة بكل قباضة يف احلاسوب و هذه  تعترب بعد الفحص الكلي للحساابت يتم إدخال مجيع

لية كل شهر حىت اخلطوة األخرية و ذلك إبدخال رمز القباضة و الشهر الذي متت فيه هذه العمليات و هكذا تتم العم

 .شهر 12ل نتحصل علي امليزانية اخلتامية 

          

 

 

 

 



 

 الواثئق اليت تسجل يف اجلزء املدين  : املبحث الثاين

 جند عدة واثئق تسجل يف اجلانب املدين منها االخراجات ، التحصيالت ، و أيضا الدفع .        

 . Dégagementاالخرجات : املطلب األول

 تنقسم عمليات املصلحة ايل قسمني جانب املدين و اجلانب الدائن .

البنكية أو اخلزينة و   C.C.P.  ،Dégagement . Coffre   ،Les Remissesفجانب املدين حيتوي علي االخراجات سواء كان 

Les Paiement   الدفع اليت تعترب كإيرادات .أما اجلانب الدائن فيحتوي عليLes Rejet De Cheque    رفض الشيكات و

 كنفقات للخزينة .  و اليت تعترب  Les Transfères ، التحويالت 

للقابض حساب بريدي يستقبل فيه األموال املدفوعة من قبل املكلفني ابلصربية، يف حالة ما أذا كانت األموال 

 Dégagement ، أما إذا كانت األموال بقيم منخفضة يكون    CCP Dégagementاملدفوعة مببالغ كبرية و معتربة يكون 

De Coffre  شيكات بنكية . و هناك من يدفع عن طريق 

 CCPاالخرجات  : الفرع األول

 إبمضاء املكلف و إرسال القابض للخزينة حوالة هذا الدفع . (CCP )دفع األموال عن طريق حساب جاري بريدي  

يعترب عملية يومية حيث تصل اىل اخلزينة حواالت بريدية يومية ، فإذا وصلت هذه احلواالت اليت تعرب   CCP تاخراجا

تسجلها املصلحة يف حساب االنتظار و  )  le mois) courant عن أموال املكلف يف موعد استحقاقها أي يف الشهر اجلاري

جانب املدين ليتم ترصيد هذا احلساب  510.001اب يف جانب الدائن ، وعند وصوهلا تسجل يف حس 510.001التسوية 

 ألنه يلعب دور اجلزء املدين و يسوي يف اجلزء الدائن . 510.001

 

 

 

 



 

  الشهر اجلاريLe Mois Courant : 

ان غلق و إقفال الدفاتر احملاسبية املتعلقة بكل شهر ابلنسبة لقابض الضرائب و اخلزينة العمومية ) املصلحة ( يتم يف 

من الشهر  1من الشهر .فمحاسبة الشهر تبدأ يف  31فيتم اإلقفال يف  مارس و ديسمربمن كل شهر ما عدى شهرين ،  25

 من الشهر ن ، و كل إخراج يتم يف هذه الفرتة تدخل يف الشهر اجلاري . 25ن و تنتهي يف 

 : مثال

شهر فيفري يف  يضم إىل 26/01 ،  وكل ما وصل يف520.004تسجل يف حساب  25/01 إىل 01/01شهر جانفي من 

 510.001حساب 

Dégagement CCP   : إذا كان يف شهر ديسمرب فكل ما وصل : 
OCT            510.001 le compte d’attend 

SEPT          510.001                                

NOV           510.001                                    

  اخلطوات املتبعة : املصلحةعمل 

 عند إرسال القابض احلواالت تكون مرفوقة جبدول عام لكل احلواالت و املبالغ اإلمجالية .  _

 _ فرز و وضع كل حوالة مع القباضة اليت أرسلت منها.

 أخضر .لوهنا  (une fiche recette )_ تسجل احلواالت يف وثيقة اإليرادات 

 مجع املبالغ املوجودة يف وثيقة اإليرادات . _

 التأكد من تساوى جمموع املبالغ يف الوثيقة مع جمموع املبالغ للجدول العام ) القابض ( ._ 

نسجل احلواالت و اسم كل قباضة   Fiche D’écritureإذا أتكدان من صحة العملية نقوم بكتابة احلواالت يف وثيقة تسمي 

 . ختم املصلحةو التاريخ و  520.004بلغ اإلمجايل الذي وجد من املصلحة و كتابة يف الوثيقة حساب خاصة ابحلوالة مع امل

  حساب االنتظار و التسوية Le Compte D’attend Ou A Regaliser : 

 Laاللون تسمي  صفراء و يف وثيقة 510.001ابلنسبة لالخراجات التابعة لألشهر السابقة نقوم بتسجيلها يف حساب 



Fiche Ware    يف جزء األسفل الدائن إذا كانت حواالت و اتبعة لقباضات خمتلفة نكتب يف وجه الورقة  Divert R C D 

(V/V) . و يف ظهر الورقة نكتب القباضات التابعة هلذه احلواالت املتأخرة و عند استحقاقها نسجل يف اجلزء األعلى املدين 

 Dégagement De Coffreاخراجات الصندوق  : الفرع الثاين

د ج فيجب  10.000.00يستقبل القابض مبالغ من املكلفني يوميا يضعها يف الصندوق اخلاص ، فإذا تعدت مبلغ  

عليه أن يفرغ هذا الصندوق من هذه السيولة النقدية كل يوم و يضعها يف أقرب مركز بريد يف حساب احلزينة العمومية 

300029( CLE 73°)   ألنه مينع منعا ابات أن يرتك األموال يف صندوقه اخلاص ، خبصوص خطوات العمل للمصلحة فهي

 .Le Dégagement CCPنفس خطوات 

 خاص بتسجيالت املدينة  لللمصلحة كتابني الكتاب األو : كتاب املدين و الدائنcrédit   و أما الكتاب الثاين

 . débitخاص بتسجيالت الدائنة 

األول اخلاص ابملدين مقسم ايل عدة أقسام كل قسم حيمل رمز خاص بقباضة مع التاريخ و كل ما هو  بفالكتا

 مسجل يف كتاب املدين يساوي ما هو مسجل يف كتاب الدائن.

اخلاصة بشهر جانفي فيسجل املبلغ اإلمجايل اخلاص  تفتقوم املصلحة ابإلقفال لكل شهر فمثال يقوم جبمع ابالخراجا

 لنسبة لشهر فيفري فهو جيمع جمموع شهر فيفري + جمموع شهر جانفي = فنحصل علي جمموع شهر فيفري .به ، أما اب

عند املصلحة و هذه  L’antérieurدائما نسجل الشهر املعين زائد اجملموع الشهر الذي سبقه و هذا ما يسمي بـ 

 العملية تقام يف كال الكتابني.

الذي يعترب كإثبات Récepisseصلحة جيب أن نسجلها يف سند الوصول يف أخر خطوة ان االخرجات اليت تصل امل

 للمصلحة و اجلزء األخر يرسل ايل القباضة التابعة هلذا اإلخراج.

   : مالحظة

 501.001هناك بعض املبالغ اليت تصل اخلزينة و اليت ال حتتوي على بيان أو اسم يثبت مصدرها فيتم تسجيلها يف حساب 

و تضم اىل ميزانية الدولة، و إما إذا      501.001سنوات فيكون عليها احلجز الرابعي و خترج من حساب  4و إذا ما تعدت 

 . 520.004عرف مصدرها فتسجل عادي يف حساب 



 

 Les Remiseالتحصيالت  : املطلب الثاين

هي التحصيالت املدفوعة من املكلفني و هي حتصل إما عن طريق شيكات، إما  بنكية أي أن املكلف له حساب بنكي  

les remise bancaire  و هذا ما يسمي بـ  ةأو له حساب مفتوح يف اخلزينة العمومي            les remise trésor  . 

 

 التحصيالت البنكية  : الفرع األول

 هي حتصيالت من طرف أشخاص خمتلفني و الذي يكون لديهم حساب مفتوح يف خمتلف البنوك : تعريف 

 هذه التحصيالت مرسلة من قابض الضرائب ايل اخلزينة العمومية و هذه األخرية ترسلها ايل البنك : خطوات العمل

زينة العمومية ابسم املكلف ، فدور املعين و الذي بدوره يقوم بصرف هذا الصك البنكي و ترسل األموال املستحقة ايل اخل

 املصلحة هو حتويل هذا الصك ايل البنك.

 حتصيالت اخلزينة  : الفرع الثاين

هي حتصيالت من طرف مكلفني ابلضريبة أو اخلواص أو اجلماعات احمللية كالبلدية الذين لديهم حساب يف : _ تعريف

  H109يت عن طريق شيكات خزينة مرفقة بوثيقة من القابض تسمي ، أت لفني غري التابعني لوالية مستغامناخلزينة أو املك

 تتضمن اجملموع اإلمجايل للشيكات اخلاصة بكل نوع.

 : _ أنواع الشيكات اليت تدخل اخلزينة

 : .La C.N.A.S.A.T شيكات خاصة ابلضمان االجتماعي _ 

 1/16و هي شيكات خاصة بصندوق الضمان االجتماعي حتمل الرمز 

 4/16حتمل الرمز  : Les Notaire_ شيكات خاصة ابملوثقني 

 و حتتفظ هبا اخلزينة . 3/16و حتمل الرمز  : (Contribuable Ou Communale)_ شيكات خاصة ابملكلفني أو البلدية 

وهي مبثابة حتويالت ايل كل والية خاصة هبا و حتول  .T.C.A_ و هناك شيكات خارج الوالية أو التابعة للخزينة املركزية 

 الشيكات اخلاصة ابخلزينة املركزية.



 : يقوم عمال املصلحة مبراحل و خطوات تتمثل فيمايلي: _ خطوات عمل املصلحة

 و التأكد من أن كل الشيكات حيمل إمضاء ،و التاريخ و اخلامت.  H109نزع ورقة  _

 . (4/16)اص بكل نوع مثال املوثق _ ترتيب الشيكات حسب الرمز اخل

 _ ترتيب الشيكات حسب رمز القباضة.

 _ مجع مبالغ الشيكات.

 .H109_ التأكد من أن جمموع مبالغ الشيكات مساو للمجموع  اإلمجايل لوثيقة 

 كإثبات لدي املصلحة.  H 109_االحتفاظ بوثيقة

 : _كتابة الشيكات يف وثيقة النفقات حتمل حساب كل نوع

 .520004ـ ضرائب تسجل يف حساب              

 .520005ـ بلدية تسجل يف حساب              

 .520006ـ مجارك تسجل يف حساب              

 .5200010ـ مجاعات حملية تسجل يف حساب         

 _ بعد التأكد من تساوي اجملموع تسجل يف سجل خاص ابلتسجيالت ابلنسبة لكل نوع. 

 حتتفظ هبا لدي اخلزينة. 16ـ فرز كل الصكوك حسب اللون و اليت حتمل رقم  

 .5100018 تسجل يف حساب من الشهر 25 إىل 16ـ كل الشيكات اليت تصل يف الفرتة من 

 .11سطر  /431006تسجل يف حساب  ألصفرـ ابلنسبة للشيكات ذات اللون ا

 .403001اخلاصة ابحملكمة تسجل يف حساب  األزرق ـ ابلنسبة للشيكات ذات اللون

نقوم جبمع كل الشيكات ) اللون األزرق + اللون األصفر + شيكات خارج الوالية ( و التأكد من أن جمموع 

 .H109الشيكات مساوي جملموع الوثيقة 

 Hors Wilaya  التحويالت اخلاصة بشيكات خارج الوالية: الفرع الثالث 



 فريسل البنك  ديهم حساب يف بنك من بنوك مستغامنو لكن ل التابعني لوالية مستغامنشخاص غري هم األ: تعريف ،

 و تقوم بتحويله ايل الوالية املعنية ابألمر. اخلزينة العمومية لوالية مستغامن الصك ايل

كتحويل من اخلزينة ايل   اخلزينة تقدم إعاانت مالية للبلدية بعد أن تكون مرفقة بواثئق إثبات ،و هذه العملية تعترب

 البلدية.

 خطوات العمل : 

تسجل يف  من الشهر 15 إىل 1إذا كانت الشيكات خارج الوالية وصلت يف الفرتة من   Dépense: جانب النفقات .1

 . + رمز الوالية 1سطر  510005حساب 

 مع رمز الوالية . 510018من الشهر تسجل يف حساب  X/  31 إىل 16 أما يف الفرتة من

من الشهر تسجل يف حساب  16غاية  إىل 1 تصل يف الفرتة املمتدة من الشيكات اليت: Recettesجانب اإليرادات  .2

 + رمز الوالية . 1سطر  500005

 16مع رمز الوالية  و كل الشيكات اليت وصلت يف  5000018الشهر تسجل يف حساب  من 31 إىل 16أما يف الفرتة من 

 من الشهر ال حتول .

 : حالة خاصة 

هو  31ايل  16يكون التسجيل كما يف األشهر السابقة عاداي ،أما يف الفرتة من  يوم األويل 15 _ يف شهر ديسمرب يف

 .500005و  1سطر /510005 السنة ال نقوم بتحويل الشيكات من حسايب أخر

نسجله يف اجلانب  31/12/2015ملحقة ) إضافية ( نستطيع إذا وصل شيك يف اتريخ  ة_ يف شهر مارس تكون ميز ني

سنة )  من السنة املوالية مثال مارسالدائن و نستطيع حتويل هذه الشيكات ايل اجلهات ) الوالايت ( املعنية ابألمر يف شهر 

 .(Balance Complémentaire )اخلاصة ابجلماعات احمللية 2015( و تسمي ابمليزانية امللحقة لدورة2016

 احلاسوب اقتطاع األموال عن طريق : La Siesi De L’ordinateur 

تعترب املرحلة األخرية للتحصيالت حيث تقتطع األموال عن طريق احلاسوب و هذا إبدخال الرمز بكل نوع و تضم ايل 

 حساب اخلزينة كإيرادات.



 مع كتابة رقم و املبلغ للشيك املقتطع . 315الشيكات اخلاصة ابخلزينة حتمل الرمز  : مثال

 مع كتابة رقم و مبلغ للشيك املقتطع. 316أما فيما خيص الشيكات اخلاصة ابملوثق حتمل رمز 

 Un Chèque Certifierالشيك املقتطع  : مالحظة

هي شيكات أتخذ ايل قسم األوراق املالية أين يتم اقتطاع املبلغ و جيعل رصيد املكلف دائن مث ترد ايل مصلحة 

و نضع هلا وثيقة النفقات  3سطر 431002اقتطاعها ابحلاسوب مرة اثنية و تسجل يف حساب الوكاالت املالية حيث ال يتم 

 fiche de dépense. 

 Les Paiements Pour Le Compte Trésorالدفع  : املطلب الثالث

بعمليات و  مان الدفع عن طريق النفقة ) الشيكات( يكون لعدة جهات خمتلفة سوف نذكرها ، كما ان مصلحة الدفع تقو 

 مهام تسهل عملها .

 ماهية الدفع حلساب اخلزينة . : الفرع األول

 هي النفقات اليت يقوم هبا قابض الضرائب حلساب اخلزينة و هي تعترب كإيراد هلا و أتيت مع ميزانية القابض : تعريف

 : شهراي.كما أهنا أتيت علي عدة أشكال

كبري من خالله يدفع نقدا للعامل األجري ابلساعات و حيتوي علي هو عبارة عن شيك ذو حجم  : األمر بدفع النفقة .1

 : ثالث حساابت

 . 1سطر  4020001اخلاصة ابلبلدية أو الوالية و تسجل يف حساب  : les collectivités locales أ ـ اجلماعات احمللية 

 510018هي عبارة عن حتويل تسجل يف حساب  : ب ـ اجلامعة املدنية و قطاعات أخرى

،و ذلك حسب حاالت إذا   ةعند القابض و هو حساب خاص ابمليزاني 520004كل هذه احلساابت تسجل يف حساب   و

  كانت مدخوالت تعترب كنفقات و إذا كانت اخراجات تعترب للقابض كإيرادات و تكون إما دائنة أو مدينة.

 و أتيت علي أنواع . : . الشيكات2

 .510001تسجل يف حساب  (  T W )أ ـ شيكات خاصة  بوالية مستغامن 

 510018تسجل يف حساب  ( T R )ب ـ شيكات خاصة بوالايت أخرى هي كتحويل 



 وهي نوعان : . منح معطويب احلرب3

 .99سطر  520009أ ـ معطويب احلرب الفرنسيني تسجل يف حساب 

 .510018ب ـ معطويب احلرب اجلزائريني تسجل يف حساب 

 .99سطر  421001يسجل يف حساب  : ( P T T)وصل خاص ابلربيد و املواصالت  .4

 ) و هذا أييت اندرا (. 350005يسجل يف حساب  : . تعويضات للعمال5

 .520005و تسجل يف حساب  : . اإلعاانت املالية6

 .99سطر  110003يسجل يف حساب  : ( B C A ). وصل من البنك املركزي اجلزائري 7

 

 

 

 . العمليات اليت تقوم هبا املصلحة : الثاين الفرع

  يرفق الدفع بوثيقة تسميR10  أييت هبا القابض و حتتوي علي األنواع املختلفة للدفع مع املبلغ اإلمجايل هلا حتتفظ

 هبا املصلحة.

 . نزع أوراق الثبوتية اخلاصة بكل نوع و االحتفاظ هبا داخل املصلحة كدليل 

  حسابه.فرز و ترتيب كل نوع مع 

 اجلزء املدين . 520004وثيقة اإليرادات حبساب  أخضر تسجيل كل نوع يف وثيقة ذات لون 

  بكل حساب يف اجلانب الدائن . أمحرالتأكد من تساوي جمموع املبالغ يف وثيقة اإليرادات لون 

 . التأكد من تساوي اجملموع يف وثيقة اإليرادات مع وثيقة النفقات 

  التسجيل يف وثيقة تسميTR 6 . اليت حتتوي علي جانبني دائن و مدين 

  التأكد من تساوي اجلزء املدين و اجلزء الدائن يف وثيقةT R  6. 

 



 اثئق اليت تسجل يف اجلزء الدائن الو  : املبحث الثالث

 : هناك عمليتني تسجالن يف اجلزء الدائن منها

 Les Transfèresالتحويالت  .1

  Les Rejet De Chèqueرفض الشيكات  .2

 . Les Transfères التحويالت  : املطلب األول 

هو حتويل من حمصل ضرائب ايل حمصل ضرائب أخر عن طريق اخلزينة دائما و أييت علي أربع مرات يف السنة مرة يف  

 كل ثالثي.

، فاخلزينة  يرسل التحويل من قباضة الضرائب معينة ايل اخلزينة العمومية اليت بدورها تقوم بتحويله ايل القباضة املعنية

تعترب كوسيط بني القباضات يف خمتلف عمليات التحويل و أييت علي شكل إعاانت للبلدية أو إعاانت املعوقني أو علي 

 شكل صكوك.

 .Fonds De Subventionاإلعاانت املالية :الفرع األول

 un ) فق مع إشعار حبق هي مساعدة مالية مقدمة من طرف اخلزينة العمومية لصاحل البلدية أتيت علي شكل شيك مر 

avis de crédit)  مع أوراق ثبوتية توضح سبب طلب اإلعانة مرسل من قابض الضرائب بعد تسجيله يف ميزانيته اخلاصة يف

اجلانب املدين ، أما يف اخلزينة العمومية فتسجله يف اجلانب الدائن ، و أييت كذلك علي شكل إعانة للمعوقني مرفقة ابلواثئق 

 ا.الثبوتية هل

 الصكوك. : الفرع الثاين

هي الشيكات اخلاصة بوالايت أخرى تعترب كإيرادات للخزينة و حتوهلا للخزينة للوالايت اخلاصة هبا ، و تعترب اخراجات 

 أو نفقات ابلنسبة للخزينة العمومية و تسجل يف اجلانب الدائن.

 

  Les Rejets De Chèque رفض الشيكات  : املطلب الثاين



املكلفني ابلضريبة يقومون بدفع الضرائب يف القباضة التابعة لوالايهتم و الدفع يكون إما نقدا أو عن طريق شيك بنكي 

، و يشرتط أن يكون  300029، و يقوم البنك ابقتطاع األموال من حساب املكلف و حتويلها ايل احلساب اخلاص ابخلزينة 

 ترب الشيك مرفوضا.الرصيد املكلف كايف لدفع الضريبة و إال أع

 أسباب رفض الشيكات . : الفرع األول

 . بسبب رصيد غري كايف أو ذخرية غري كافية 

 . عدم وجود إمضاء املكلف 

 . عدم وجود اتريخ 

 و ألجل هذه األسباب يقوم برفض الشيكات و حتويلها ايل اخلزينة العمومية.

 خطوات عمل اخلزينة  : الفرع الثاين

يكون مرفوق بوثيقة تسمي وثيقة إشعار برفض اليت حتتوي علي سبب الرفض ، وكل شيك كل شيك قدم مت رفضه 

 حيتوي علي طابع يكتب عليه كلمة ملغي .

 .لكل شيك مرفوض يعترب كإيراد للخزينة لذلك تقوم بوضع سند يثبت دخول كل شيك 

  تسجيل كل شيك يف وثيقة إشعار بدين 520004تسجيل كل الشيكات املرفوضة يف وثيقة النفقات حبساب ، 

(avis de débit) .اليت حتتوي علي اجلزء الكبري يرسل ايل القابض مع الشيك و اجلزء الصغري حتتفظ به اخلزينة كإثبات 

  يقوم القابض بتسجيل هذه الشيكات املرفوضة يف ميزانيته الشهرية يف جانب النفقات يف اجلزء املدين مع تسجيل

 املبلغ.التاريخ و 

 

 

 

 

 

 



  تسجيل الشيكات املرفوضة يف سجل خاص ابلنفقات اجلانب الدائن حيث تسجل املصلحة كل الشيكات

املرفوضة و التحويالت اخلاصة بكل شهر، يف هناية الشهر تقوم جبمعها لتتحصل علي اجملموع اإلمجايل اخلاص بكل شهر و 

 : العملية تكون كما يلي

 

 هر جانفي = اجملموع اإلمجايل لشهر فيفري.جمموع شهر فيفري + جمموع ش

 

شهر ( و جيب أن يكون اجملموع اإلمجايل  12و هذه العملية تتكرر شهراي و هبذا نتحصل علي اجملموع اإلمجايل للسنة ) 

 السنوي احملصل عليه يف السجلني الدائن و املدين متساواي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خامتة عامة 

ان مدار دراستنا اليت حاولنا التوغل يف أعماقها طوال مدة حبثنا هو تبيان مكانة الضرائب و قدرهتا التمويلية، هذه       

 املكانة اليت اكتسبتها من أمهيتها يف مواجهة نفقات الدولة .

أاثر الضرائب املطبقة يف اجلزائر على القيام و من خالل حبثنا و دراستنا يف أساسيات هذا املوضوع حاولنا دراسة 

ابإلنعاش االقتصادي و اليت حاولت يف ظل اإلصالحات اجلبائية اليت واكبت بدورها اإلصالحات االقتصادية و اليت 

حاولت يف  جمملها إعطاء الضريبة طابع املرونة ، و بذلك تكون قابلة للتعديل و املراجعة من قبل املشرع بكيفية تسمح 

 داء دورها التمويلي و الوصول اىل أهدافها البعيدة.أب

و على هذا األساس ميكن التحكم يف أاثرها و ذلك إبعادة النظر يف تنظيمها من خالل قاعدهتا أي وعائها ، معدالهتا 

ل توسيع ، كيفيات حتصيلها ، فكما رأينا فان تعميم تطبيق الضريبة علي الدخل اإلمجايل أعطى نتائجه االجيابية من خال

 جمال تطبيقها و ابلتايل توفري مبالغ معتربة للخزينة العامة.

ان اإلصالح اجلبائي يعطي مثاره من خالل تعديل كل الضرائب و ما يتعلق هبا و نقصد بذلك تعديل الضريبة بصفة 

 جتعلها متكاملة مع ضريبة أو عدة ضرائب أخرى حىت تكون فاعلة و منسجمة مع بعضها البعض.

اإلصالح يتهيكل ضمن نظام ضرييب معني يتماشي مع التغريات اليت ميكن أن حتدث يف كل ضريبة علي حدي  ان هذا

 و من بني األهداف املسطرة ابلنسبة هلذا النظام الضرييب .

م كما أن النظام الضرييب الفعال من شأنه توسيع القاعدة الضريبية على حنو يتالءم مع نسبتها و معدالهتا يف إطار تقسي

الضرائب سواء حسب وعائها أو معدالهتا ، و ابلتايل توليد مبالغ إضافية لصاحل اخلزينة العمومية دون إفراز أتثريات جانبية 

أو مشاكل يف حتصيل مستحقات اإلدارة اجلبائية، أو يف إلقاء العبء الضرييب علي املكلف ، و ابلتايل تؤدي هذه اإليرادات 

استثمارها يف اجملاالت االقتصادية و توليد إيرادات أخرى تساهم يف إعادة توازن امليزانية، ايل  اجلبائية دورها يف العمل على

 جانب املوارد األخرى للخزينة العمومية و اليت تطرقنا إليها يف حبثنا.

عل من كما أن األخذ بعني االعتبار ضرائب مباشرة و ضرائب غري مباشرة اىل جانب اجلباية البرتولية بصفة خاصة جي



 نفقات الدولة و نبع دائم ميكن االرتواء منه. لاملوارد اجلبائية مصدر أساسي لتموي

 : إذن هكذا نكون قد توصلنا لإلجابة عن اإلشكاليات اليت طرحت سابقا علىي النحو التايل

دالهتا ، النظام الضرييب يشمل على عدة ضرائب خاصة حبكومة معينة و تكون ملزمة و حمددة املعامل من حيث مع

 أوعيتها ، و طرق حتصيلها .

 تكون هذه الضرائب مقسمة حسب الوعاء الذي يكون كقاعدة هلا أو حسب تسعريهتا و كيفية حساهبا.

ان اإليرادات النامجة عن دفع الضرائب حتصل مجيعها لصاحل هيئة مالية مكلفة حبفظها ملواجهة نفقات الدولة 

 أجهزهتا ، هذه اهليئة هي اخلزينة العمومية.االستثمارية أو تلك املتعلقة بتسيري 

إىل جانب اإليرادات اجلبائية تستفيد اخلزينة العمومية من إيرادات عديدة مثل عائدات يومية ، القروض العامة، تعود 

 لصاحل اخلزينة العمومية حواصل عديدة من خمتلف الضرائب املباشرة و الغري مباشرة إضافة ايل اجلباية البرتولية .

ان دراستنا مكنتنا من أن نكتشف النظرية املدونة ابلقلم و صعوبة ممارستها يف أرض الواقع رغم اقرتاهبا من الصواب 

فمثال النظام الضرييب املنسق و املرن يسهل أداء الوظائف و الوصول اىل األهداف، لكن كيف ميكن الوقوف عند نقاطه و 

 : نقرتح تدابري سو دورها ،و علي هذا األسا اية جنا عتهاإللزام ابلقوانني مما أفقد اإلدارة اجلبائ

 _ توسيع جمال تطبيق الضريبة يف إطار يسمح بتوفري نفس املعاملة اجلبائية ملختلف األنشطة 

 و األفراد بشرط توفر نفس املعطيات و ابلتايل زايدة املردودية اجلبائية.

ضريبية يف تلقي مستحقاهتا حىت ال تصبح هذه املصاحل عبئا و اإلدارة ال ل_ احلد من احللول التلقائية و أتخري عم

 عامال يف زايدة النفقات.

 _ األخذ بنظام ضرييب اثبت و مستقر و يف نفس الوقت مرن حىت تستقر معامله لدى األفراد 

 هبا. و ابلتايل يسهل جتاوهبم مع الضريبة املكلفني

_ فتح جمال االستثمارات لإليرادات اجملمدة يف حساابت اخلزينة العمومية لدى البنوك و من مث تكون لإليرادات 

 جوانب اجيابية أخرى بعيدة من سد النفقات. 
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