
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

االقتصادية  العلوم  قسم  

 

 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي 

تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير التخصص :                       مالية و محاسبة الشعبة :  

 السياسة الضريبية

 دراسة حالة قباضة الضرائب عين النوص ي , مستعانم

 مقدمة من طرف الطالب:        تحت اشراف األستاذ:

 * برزو ق  حمزة          *  بن زيدان حاج

  أعضاء لجنة املناقشة:

  الصفة االسم و اللقب  الرتبة  من الجامعة

  رئيسا د/يسعد عبد الرحمان  أستاذ محاضر  مستغانم 

محاضر أستاذ مستغانم  مقررا د/ بن زيدان حاج 

ساعدم أستاذ مستغانم سعيد أ/قوار حبيب ال    مناقسا 

 

 السنة  الجامعية: 2017/2016



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 يقول هللا تعاىل يف حممك تزنيهل: 

 َّي َ َِّتِّ َأنَْعْمَت عَََلَّ َوعَََل َواِلِّ ْعِنِّ أَْن َأْشُكَر نِّْعَمتََك ال َوقَاَل َرب ِّ أَْوزِّ

نَي  الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ لِْنِّ بَِّرْْحَتَِّك  يفِّ عِّ  َوأَْن أَْْعََل َصالًِّحا تَْرَضاُه َوَأْدخِّ

  وسمل: عليه صَل هللاويقول رسول هللا 

 هللا{مل يشكر الناس مل يشكر  }من

 اللهم أ عنا عَل شكرك عَل الوجه اذلي ترىض به عنا.

 الفاضل: كتورونتقدم ابلشكر اجلزيل ا ىل اِل

   بن زيدان احلاج 

 طبعه،كرمي و  ،ورحابة خاطرهسعة صدره  ويبذهل منما بذهل  عَل

رشافه عَل ،وتسديدا ل فاكريتوجهيا  فقد اكن أ خا كرميا  رسالِت وا 

  ورفعة خالقه بعلمه وأ فادين الطريق، سهل يل

 لكية العلوم الاقتصادية  مدير اجلزيل ا ىل قدم ابلشكرأ تو 

  والتجارية وعلوم التس يري
 تقدم بأ مسى عبارات الشكر والعرفان أ  وأ خريا 

 من قريب أ و من بعيد  ا ىل لك من ساعدين

 واملتوسط والثانوي اذلين الابتدايئ يف اجناز هذا العمل من أ ساتذة

 اِلراسة وزمالء  بفضلهم وصلنا ا ىل اجلامعة



 

 إهـــــــــداء
 

؛ إلى من ال يمكن لألرقـام أن  اإلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقه   
 لي.هللا    اأدامه  ةالعزيز   تيإلى والد  اتحصي فضائله

 .هللارحمه    ءبشيلم يبخل عليا يوما    العزيز الذيأبي  

 أمي العزيزة التي زودتني بالحنان و المحبة .

   االطالعشغف    واألمل والنشأة علىأنتم وهبتموني الحياة    لهم:أقول  

 والمعرفة.

 .األعزاء  إلى إخوتي

 .  يزميالتإلى كل زمالئي و  

 . بن زيدان الحاجالدكتور المشرف  إلى أساتذتي و أخص بالذكر  
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 الخاتمة:

ق و النظام الضريبي ,و ذلك منذ العصور يتربط ارتباط وث التيمما سبق ذكره توصلنا الى أن السياسة الضريبية و 

القديمة كان دورها مقتصر على تمويل خزينة الدولة من العائدات الضريبية دون النظر الى املكلف, و ذلك من أجل 

أصبحت مهام الدولة أكثر تعقيدا مما جعلها تغطية النفقات الوطنية , لكن مع تطور الحياة االقتصادية و االجتماعية 

عملية لبحث عن تمويل أمن للخزين العمومية بعيدا عن أي استغالل للمكلف ,األمر الذي أجبرها على تنظيم تفكر في ا

تحصيل الضرائب وفق سياسة مبسطة و منظمة تمثلت في تقسيم مداخيل الخزينة العمو مية الى عدة تسميات استنادا 

يتم تجسيدها فيما يعبر عنه بالسياسة الضريبية التي وفق نظام يحكم كل ولحدة منها , ’سياسية ’ الى اعتبارات دينية 

 وفق نظام ضريبي معين . 

جبائية تمس مختلف مكوناته امرا  الضريبي وتطويره وإدخال إصالحاتالبد من البحث جيدا في النظام  وعليه كان

هذه االصالحات  وقد شملت الدولة، اتقعبء القيام به على عيقع  وسياسيا الذيمما يتطلب اصالحا اقتصاديا  ضروريا،

ضمن السياسة الضريبية لتحقيق  والتي تدخلاملعدالت الضريبية  وكذا مختلفتغيرات مست مختلف األوعية الضريبية 

 الضريبي.يصبو البه النظام  الذياالقتصادي النمو 

:الفرضيات_ اختبار   (1  

يعطبها  وهذا ماتأثير اقتصادي  وبالتالي لها_ تعتبر الضريبة هدف مالي وحيد ألنها تسعى لتغطية النفقات العمومية 

 على الفرضية األولى.  ومنه أجبناوظيفة مالية بشكل مطلق 

 تالضريبي، التخفيضاالوعاء  والتي تشملد السياسة الضريبية لتحقيق أهدافها على جملة من األدوات م_ تعت

 السابقة.الخسائر الى سنوات  وامكانية ترحيلاالهتالك  مالضريبية، نظا

:( _ نتائج الدراسة  2  

 من خالل الدراسة التي قمنا بها في قباضة الضرائب لعبن النويص ي ارتأينا تقديم االقتراحات التالية 

:نتائج النظري _   

  هاما اقتصاديا متغيرا الضريبة تشكل_ 

.املؤقتة االعفاءات الضريبيةاع من اإلعفاءات الضريبية من بينها على انو _ السياسة الضريبية تعتمد   

 _االعفاءات املؤقتة هي األكثر انتشار في العالم الثالث 

بين التنسيق يجب لذا األخرى، االقتصادية السياسات عن بمعزل  تعمل أن الضريبية للسياسة يمكن ال  
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.املسطرة األهداف تحقيق بهدف السياسات مختلف  

العشوائية.املتجزئة أدت الى سلسلة من التعديالت  السياسات الضريبية_  

التطبيقي:_ الجانب   

يلي:ما  تبين لنافي قباضة عبن النوص ي   

تقديم الخدمات  من أجل وغير التجارحصيل الضرائب تتم عن طريق الشباك أين يتم استقبال التجار ت_ جميع عمليات 

 الالزمة.

واملوظف._مكنب االستقبال هو همزة الوصل بين املواطن   

بشيك.األموال بطرق مختلفة منها التسديد النقدي أو  املكلف بتسديد_ يقوم   

والتوصيات:االقتراحات   

النظري:الجانب   

بهذا الجانب ألنه هو املفتاح كل تخص الجانب النظري على كل باحث االهتمام  والتوصيات التياالقتراحات  بينمن 

 دراسة.

التطبيقي:الجانب   

والتوصيات بعض االقتراحات نقوم بطرح  

  بالضريبة._ تبيين القانون الخاص 

الضريبة._ وضع نكتب لالستفسار حول كيفية حساب   

للموظفين._وضع دوارت تكوينية   

  العمال.تحسين أوضاع _

الضريبي الغش ملكافحة الفعالة العملية لإلجراءات مبنية نصوص تشريع_   

.واملواطن اإلدارة أمور  تسيير على القادرة واإلطارات الخبيرة املؤهلة العاملة باليد اإلدارة تزويد_   
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:البحث آفاق  

يلي ما املجال هذا في بحث ملواضيع إشكاليات تشكل أن يمكن التي والنقاط املواضيع أهم بين من : 

 .البطالة مكافحة في الضريبية السياسة _دور  -

والعوملة الضريبية السياسة - ._ 
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 اإلطار املفاهيمي حول الضريبةالفصل األول: 

 تمهيد:

تطورت أهداف الضريبة عبر العصور، مع تطور املجتمعات حيث ارتبطت طرق وأساليب فرضها وتحصيلها بشكل لقد 

بطبيعة الخدمات املقدمة من طرف الدولة، فمن مجرد ضريبة لتمويل النفقات االقتصاد والتنظيم االجتماعي، وكذلك 

 العامة إلى أداة تساهم األزمات االجتماعية والسياسية.

 املبحث األول: ماهية الضريبة وتنظيمها 

ما ك ،املاليةه لتحقيق أغراض السياسة الذي تلعب وذلك الدور تعد الضرائب من أهم وأقدم مصادر اإليرادات العامة       

 تعتبر أيضا أداة مهمة تستعملها الدولة للتأثير على النشاط االقتصادي لتحقيق األهداف االقتصادية.

 املطلب األول: تعريف الضريبة 

تعرف الضريبة " بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة، أو إحدى الهيئات العامة املحلية بصورة نهائية      

  1ه في التكاليف األعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة"مساهمة من

 التالي:من هذا التعريف يمكن تحديد خصائص الضريبة على النحو 

: يقصد بالضريبة كفريضة مالية أنها اقتطاع مالي من ثروة أو دخل األشخاص الطبيعيين أو  الضريبة فريضة مالية – 1

ان االقتطاع في شكل املعنويين , وبما أنها فريضة مالية فإن ما يتم جبايته من األفراد يجب أن يأخذ صفة املال , سواء ك

، رة عينية نظرا للظروف االقتصاديةي صو ففي النظم االقتصادية القديمة كانت تفرض و تحصل ف ،نقدي أو عيني

، ويظهر ذلك جليا في العصور القديمة ، حيث كان القطاع الزراعي يمثل أهم نداك كانت تقتض ي بالصورة العينيةأ

، ولقد اختلف األمر تماما في العصور الحديثة حيث أصبحت النقود هي الوسيلة وأداة 2القطاعات في ذلك الوقت "

األكثر شيوعا وهو ما استوجب بطبيعة الحال أن تدفع الضرائب في شكل نقدي باعتبار أن كافة التعامل األساسية 

 املعامالت سواء في القطاع العام أو الخاص تتم بصورة نقدية.

 

                                                           
(، 2005 -1990الفترة )دراسة حالة الجزائر خالل  –أثر اإلصالح الضريبي على تمويل العجز الموازي  ،صحراوي جمال -1

 .40ص  2007 فالشلجامعة  ،ماجستير رسالة

 .177 ص 2003 ،اقتصاديات المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية محرزي،محمد عباس  - 2
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فالضريبة مظهر من مظاهر سيادة الدولة كالحق في إصدار العملة وحفظ النظام وينتج عن هذا  الضريبة تدفع جبرا:ـ 2

 ة تفرض بإرادة الدولة املنفردة وتقوم بتحصيلها باستعمال سلطتهاأن الضريب

ا برد قيمته نهائية بمعنى أن الدولة ال تلتزم الدولة بصورةإن األفراد يدفعون الضريبة إلى الضريبة تدفع بصورة نهائية: ـ 3

بين املكتت لهم أو بدفع أية فوائد عليها ألنها إيراد نهائي بذلك تختلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى

 فيه كما تلتزم بدفع عن مبلغه.

 املطلب الثاني: التنظيم الفني للضريبة  

يقصد بالتنظيم الفني للضريبة هو تحديد كافة اإلجراءات املتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها في ضوء الضوابط       

 مراعاتها.االقتصادية الواجب 

 الفـــرع األول: وعــاء الضـــريــبة

يار خاضعة للضريبة أي اختفإنه يتعين عليها اختيار املادة ال الجبائية،حتى تستطيع الدولة الحصول على اإليرادات       

جرى العمل في مختلف التشريعات الجبائية على تقسيم  معينا، حيثماال أو تصرفا أو نشاطا  وقد يكون  الضريبة،موضوع 

كما أن النظام الضريبي عرف نوعين أساسيين  األموال، وضرائب علىالضرائب من حيث وعائها إلى ضرائب على األشخاص 

املتعددة فاإلدارة الضريبية تستعمل مجموعة من األساليب لتحديد وعاء  ونظام الضريبةدة هما نظام الضريبة املوح

 كمي.هو  ومنها ماالضريبة منها ما هو كيفي 

   الضرائب على األموال والضرائب على األشخاص: -1

ذ من األشخاص أنفسهم لقد تغيرت بمرور الزمن العناصر الخاضعة للضريبة ، إذ كانت في املجتمعات القديمة تتخ      

عنصرا و حيدا لفرضها مثل: ضريبة الفردة أو ضريبة الرؤوس التي تلزم كل فرد بدفع قيمة معينة وتتميز هذه الضريبة 

بسهولة تحصيلها ملا تقوم عليه من و حدة املقدار الذي يؤديه جميع األفراد الخاضعين لها دون األخذ بعين االعتبار التفاوت 

د ، بعدها جاءت الضريبة املدرجة التي تتميز بتفاوت مقاديرها بحسب تباين فئات الخاضعين لها و طبقاتهم في قدرات األفرا

" طبقة و كذلك 22بعد تقسيم املجتمع إلى اثنتين و عشرون" 1965، من أمثلتها الفردة الفرنسية التي فرضت في سنة 

 1ن فقط من أهل الذمة الجزية في املجتمع اإلسالمي التي فرضت على الرجال القادري

أما في املجتمعات املعاصرة أصبحت األموال تشكل العناصر الخاضعة للضريبة دون األشخاص مثل الضرائب على الدخل   

 األراض ي،والجدير بالذكر أن رأس املال هو مجموع ما يملكه الفرد سواء أخذت شكال عينيا مثل:  اإلنفاق، والثروة أو

                                                           
  12-11 ص - ص ،2001 ،الضريبية "الدار الجامعيةأحمد البطريق "النظم يونس  -  1
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أما الدخل فهو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية  النقود،" أو مبلغ من وسنداتأو أوراق مالية "أسهم  العقارات،

 نقدية كقاعدة عامة في املجتمعات الحديثة. ويأخذ صورةمنتظمة على نحو مستمر من مصدر معين 

 املتعددة: ونظام الضريبةنظام الضريبة الوحيدة  2

قواعد القانونية و الفنية الني تمكن من االقتطاع الضريبي في مراحله املتتالية من التشريع إلى النظام يعني مجموعة ال      

 1الربط و التحصيل

 نظام الضريبة  وفيما يخص

كركن أساس ي  La dîme voyaleفي مقدمة مؤلفه  Vaubanالتي أبرزها  والدخول املنقولةضريبة العشر امللكي على األرض  -

 نظره.  والعدالة فيفي نظامه الذي يتضمن ضريبة وحيدة وأساسية تحل محل الضرائب املتعددة التي تتصف بالبساطة 

 كما ناد الطبيعيون خالل القرن الثامن عشر إلى فرض الضريبة على إنتاج امللكية الزراعية بحجة أن األرض هي املصدر -

 الوحيد للثروة.

خالل القرن التاسع عشر استنادا إلى نظرية ريكاردو بفرض ضريبة وحيدة على الريع العقاري ادى ن جورجهنري  أما -

 منافع.باعتباره من الدخول التي تنشأ نتيجة خلق 

 بفرض 1956عام  Schillerالفرنس ي رجل الصناعة  بهاأشار إليها يبة الوحيدة تلك النظرية التي أما أحدث نظريات الضر  -

ا على ضريبة وحيدة على الطاقة أو املصادر املختلفة للطاقة كالكهرباء والبترول على اعتبار أن فرضها يؤدي إلى توزيع عبئه

 جميع أفراج املجتمع عن طريق إدماج قيمتها في أسعار املنتجات دون أن يتحمل املنتجون وحدهم هذا العبء.

تي تنطوي عليها الضريبة الوحيدة العمل من أهمها تحقيق البساطة في توزيع األعباء العامة وعلى الرغم من املزايا ال      

 . 2توزيعا عادال واالنخفاض في نفقات جبايتها إال أنها توجه العديد من االنتقادات 

 الضريبة.صعوبة اختيار العنصر الذي يقتصر عليه فرض  -

 لعدالة بحيث تفرض على نشاط معين دون اآلخر.ابتعاد الضريبة الوحيدة عن تحقيق قدر كاف من ا -

عدم تعدد العناصر الخاضعة للضريبة الوحيدة حيث تقتصر على أحد أهم املظاهر الثروة أو على أحد أنواع األنشطة  -

 املكلفين.وبالتالي انتصارها على فئة معينة من 

                                                           
 13مصر ص  ،"النظم الضريبية " مكتبة اإلشعاع الفنية اإلسكندرية، وآخرون، سعيد عبد العزيز   -1
 18-17 ص - ص ،مرجع سبق ذكره ،يونس أحمد البطريق   -2
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الدول حيث تعجز الضريبة الوحيدة عن الوفاء بكل الوظائف  تلبية احتياجاتقصور نظام الضريبة الوحيدة عن  -

  النفقات.السياسية املالية املعاصرة التي تتميز بازدياد هائل في 

االستعانة بالضرائب املتعددة في تنظيم االقتطاع الضريبي بحيث تختار من  املعاصرة إلىلذلك قد لجأت جميع الدول 

 والسياسية.ما يحقق أهدافها االجتماعية صورها ما يتناسب واقتصادها القومي و 

 أساليب تحديد وعاء الضريبة:-3

 وينقسم إلى نوعين أساسيان هما: املباشر:التقدير -1

بر من بموجب هذه الطريقة يقوم املكلف نفسه بتقديم إقرار لإلدارة الضريبية بقيمة الوعاء الضريبي وتعت :املكلفإقرار  -أ

ا أن نجاح هذ الغير. إالأفضل الطرق لتقدير املادة الخاضعة للضريبة حيث ال تعتمد على االستنتاج أو القرائن أو إقرار 

وتوفر إدارة ضريبية على مستوى عال  الضريبي.تفعة من الوعي توفر مستوى عال من األخالق ودرجة مر  األسلوب يقتض ي

 والخبرة.من الكفاءة 

 ويطلب كذلكيدفعها للعاملين لديه  واملرتبات التي: مثال على ذلك بطلب من رب العمل أن يبلغ عن األجور إقرار الغير -ب

تتميز به هذه الطريقة هو صحة البيانات الواردة حيث ال  وأهم ما. والفوائد املوزعةمن الشركات اإلقرار عن قيمة األرباح 

 1 يكون ملقدم اإلقرار أي مصلحة في التهرب أو التبليغ عن بيانات غير حقيقية.

 التقدير غير املباشر -2

 ثالثة أنواع هي: وتقسم إلى        

كلف : في هذه الطريقة تعتمد اإلدارة الضريبية على بعض املظاهر الخارجية التي تتعلق باملطريقة املظاهر الخارجية -أ

 تقدير دخل املكلف على أساس القيمة اإليجارية ملنزله أو عدد العمال أو عدد ومثال ذلكمن السهل تقديرها  والتي يكون 

 املظاهر األخرى. وغيرها من... وعدد السياراتاآلالت املستخدمة 

تقوم اإلدارة الضريبية بتقدير مادة الضريبة باالستعانة ببعض القرائن التي ترتبط بعناصر  قة التقدير الجزافي:طري -ب

 2 حقيقية في تحديد وعاء الضريبة.

 هذه الطريقة في أضيق الحدود في حالة عدم توافر دفاتر منتظمة تبين القيمة الحقيقية لوعاء الضريبة. ويلجئ إلى    

                                                           
 165 -164 ص - ص ،2000الجديدة للنشر، مصر،"الوجيز في المالية العامة"، الدار الجامعية  ،سوزي عدلي ناشد  - 1

 63 -61 ص - ص ،مرجع سبق ذكره ،يونس أحمد البطريق - 2
  202 - 201ص  –، ص 1982الجامعية، الكويت،  رعبد الهادي نجار "اقتصاديات النشاط الحكومي"، دا -3
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ت في هذه الطريقة يكون من حق الغدارة الضريبية أن تقدر وعاء الضريبة من خالل املعلوما التقدير اإلداري:طريقة  -ج

التي تتوصل إليها من مناقشة املكلف أو فحص دفاتره، فلإلدارة في هذا الخصوص حرية واسعة في التوصل إلى وعاء 

 3 الضريبة.

 الفرع الثاني: سعر الضريبة. 

: الضريبة   ُ
ً
 :والضريبة القياسيةالتوزيعية أوال

نقول عن ضريبة أنها توزيعية عندما يقوم القانون الضريبي بتثبيت املبلغ اإلجمالي للضريبة على الضريبة التوزيعية:  -1

البلديات...(، وبعد هذا التوزيع  مستوى كامل الوطن ثم توزع هذه الحصيلة على مستوى مختلف مناطق الوطن)الدوائر،

 1 الضريبة على ممولين كل منطقة وحينئذ يمكن معرفة سعر الضريبة. يتم توزيع مبلغ

سعرها مقدما دون أن يحدد حصيلتها  والتي يحدد املشرع تسمى أيضا بالضريبة التحديديةالضريبة القياسية:  -2

 2 اإلجمالية بصورة محددة تاركا تحديدها للظروف االقتصادية .

 املادة الخاضعة للضريبة، فاملكلف يكون على علم بمقدار الضريبة مقدما.ويتم تحديدها بفرض سعر معين يتناسب مع 

 تمتاز هذه الضريبة بأنها عادلة حيث يكون العبء الضريبي على أساس القدرة التكليفية للمكلف.

 ثانيا: الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية:

 نت املادة الخاضعة للضريبة، حيث تتميز ببساطتهايحددها املشرع كنسبة مئوية من الوعاء أيا كا الضريبة النسبية: -1

وسهولتها بالنسبة لإلدارة واملكلف، فهي تلك الضريبة املحسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم وقيمة املادة 

 الخاضعة للضريبة.

مة املادة الخاضعة على أنها: "تعني ارتفاع املعدل وتزايده مع تزايد حجم وقي Gaude Metعرفها  الضريبة التصاعدية: -2

 " وهي تنقسم إلى:3للضريبة

 وترتب هذهاملمولين إلى عدة طبقات حسب مقدار الدخل أو الثروات،  حيث يتم تقسيم أسلوب التصاعد بالطبقات: -أ

حو على الدخل على الن وتفرض الضريبةالطبقات تصاعديا ثم تفرض الضريبة بنسبة تتزايد كلما انتقلنا إلى طبقة أكثر ثراء 

 التالي:

 

                                                           

 .177، ص مرجع سبق ذكره محرزي،محمد عباس  -  1
 .177، ص مرجع سبق ذكره -2

 282ص  1977 ،القاهرة ،العامة" دار الفكر العربية ةالماليالمولى "السيد عبد  -3
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( :التصاعد بالطبقات 1-1الجدول رقم )  

. 

 %املعدل  الطبعة

 .250إلى أقل من  0من 

 .1000إلى أقل من  250من 

 .2000إلى أقل من  1000من 

 .3000إلى أقل من  2000من 

 .4000إلى أقل من  3000من 

 معفــــاة

08 % 

12 % 

18 % 

25 % 

 .65ص  ،جمال صحراوي، مرجع سبق ذكره املصدر:                         

 

: بتم تقسيم املمولين إلى شرائح أو أقسام ثم تفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد كلما أسلوب التصاعد بالشرائح -ب

 1 انتقلنا من شريحة إلى أخرى، و مثال ذلك تفرض الضريبة على الدخل على النحو التالي:

 بالوحدة النقدية )دج( بالشرائح: املبالغ( يبين التصاعد 2-1جدول رقم )

 

 %املعدل  الشريحة

 األولى. 250الـ 

 التالية. 500الـ 

 .1000الـ 

 .1500الـ 

 .2000الـ 

 معفـــاة

11 % 

14 % 

18 % 

23 % 

 .66جمال صحراوي، مرجع سبق ذكره ص  املصدر:                          

 

 

                                                           

 40 ص ،مرجع سبق ذكره ،جمال صحراوي - 1
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 .تحصيل الضريبةالفرع الثالث: قواعد 

 :وتنقسم إلى

: الواقعة املنشأة للضريبة: أ
ً
الضريبة  ويسبق تحصيلتستحق الضريبة عند وقوع الفعل الذي يحدده املشرع الضريبي وال

و يعني   تصبح واجبة األداء. ومراجعات حتىذلك من إقرارات  وما يستلزمالضريبة  وتحديد مقدارتقدير املادة الخاضعة لها 

هذا األمر يؤدب إلى تحصيل بوفرة في وقت معين  1ريق إلى فرض الضريبة وقد يطول بالنسبة إلى بعض الضرائب،هذا أن الط

من السنة دون وقت آخر ولتفادي هذا يتعين أن يتم تحصيل الضريبة عموما في أكثر األوقات مناسبة بالنسبة للمكلف من 

الواقعة املنشئة للضريبة تتوقف على معرفة متى ينشا الدين في والواقع أن تحديد  خالل إجراءات تنظيمية تحقق الهدف،

  ذمة املمول فضال عن معرفة السعر الذي يطبق.

مختلفة لتحصيل الضرائب بحيث تختار لكل ضريبة طريقة  تتبع اإلدارة الضريبية طرقاثانيا: طرق تحصيل الضريبة: 

تعقيد في التحصيل واملواعيد املحددة دون أي تعسف أو تحصيل مناسبة بحيث تحقق االقتصاد في النفقات واملالئمة 

 : 2ذكر أهم طرق تحصيل الضرائب فيما يلي ويمكن

 بحيث يقوم املمول بتسديد قيمة الضريبة مباشرة إلى اإلدارة.التوريد املباشر:  -1

 خله املحتمل.يقوم املمول بدفع أقساط دورية خالل السنة الضريبية طبقا إلقرار يقدمه عن د األقساط املقدمة: -2

 يعتبر الورود عمال إداريا محددا القيمة الضريبية التي يلتزم كل ممول بتوريدها إلى الخزانة العامة. الورود: -3

 باية أنتلجأ اإلدارة الضريبية إلى التحصيل من املنبع كاألجور والرواتب وتتميز عن غيرها من طرق الج الحجز من املنبع: -4

 اإلدارة تلجأ إلى تطبيقها في اللحظة التي يحصل فيها املمول على دخل .

بالشروع في  عندما ال يقوم ممول بدفع الضريبة في اآلجال القانونية يقوم قابض الضرائب التحصيل عن طريق القوة : -5

 إجراءات التحصيل بالقوة حيث أن للدولة حق استعمال القوة مستعملة بذلك حق الدعوة العمومية .

 :  ثالثا : ضمانات تحصيل الضريبة

 :3لضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الضرائب فقد كفل القانون للخزينة العامة العديد من اإلجراءات أهمها        

 ـ تقرير حق امتياز الدين الضريبي على معظم الديون األخرى حيث يستوفي دين الضريبة قبل الديون األخرى. 

 ـ تقرير حق إصدار بالحجز اإلداري على األموال ضد املكلفين الذين يتأخرون عن سداد دين الضريبة 

                                                           

  213ص  ، مرجع سبق ذكره،نجار عبد الهادي -1 

 .81-79ص  – ص ،يونس أحمد بطريق مرجع سبق ذكره - 2

  213-212ص  –ذكره، ص سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق  -3



حول الضريبةاإلطار المفاهيمي                                        الفصل األول:  
 

11 
 

 املكلف.ائق واألوراق والدفاتر املوجودة لدى على الوث االطالعـ منح املشرع املوظفين املختصين في مصلحة الضرائب حق 

ة ـ تقرير قاعدة الدفع ثم االسترداد وهي قاعدة مقررة في التشريع الضريبي حيث يلتزم املكلف بدفع دين الضريبة إلى الجه

 املختصة ثم يستطيع أن يطعن فيفرضها أساسا أو في مقدارها أو حتى استردادها 

 الضريبة.ب الداخلي في نفس الوقت ضمانات لتحصيل ـ تعد كافة وسائل مكافحة التهر 

 بعد أن تطرقنا للمراحل املختلفة للتنظيم الفني للضرائب يمكننا أن نقدم مخطط يبين ذلك التنظيم على النحو التالي:        
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  :الضريبية: العوامل املؤثرة على اإليرادات املطلب الثالث

شريعية تعتبر الضريبة مورد هام بالنسبة لجميع الدول لتمويل املوازنة العامة إذ تستطيع الدولة بعد موافقة السلطة الت    

زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق رفع معدالت أو الزيادة في األوعية الضريبية غير أن اللجوء إلى التمويل عن طريق 

 النامية.مل وبصفة خاصة في الدول الضريبية تعترضه العديد من العوا

وبالنظر إلى الخصائص واملفارقات التي تميز دول العام الثالث عن غيرها من الدول املتقدمة يمكننا أن نكتشف بأن   

 1:ةالسياسة الضريبية في دول العام الثالث تكون محدودة األثر وذلك نظرا لألسباب التالي

ـتتسم األنظمة الضريبية فيها بالجمود والصالبة لهذا ال يمكن للسلطات العمومية استخدام الضريبة إال بصعوبة كأداة 

 ظرفية.فعالة لسياسة اقتصادية 

 الغالب.ـ تعتمد األنظمة الضريبية بصفة أساسية على رسوم الصادرات والواردات في 

اسة الضريبية أحيانا ونظرا ألهمية هذه العوامل من خالل تأثيرها على ـ تعارض األهداف املراد تحقيقها عن طريق السي

 الحصيلة الضريبية سنتطرق إلى أهم املشاكل الضريبية واملتمثلة في التهرب الضريبي.

  :الجبائيةالتهرب على اإليرادات  : تأثيراألول الفرع 

ة سنتطرق إلى تعريف التهرب الضريبي أنواعه وأسبابه والحلول املقترحة ملواجهته قصد تقليص آثاره السلبية على الخزين 

 العمومية.

كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبؤها على كلف من دفع ما عليه من الضريبة : يقصد تملص املـ تعريف التهرب الضريبي 1

 الضريبي:ب الغير، ونميز بين نوعين من التهر 

لك وهو التهرب املشروع ويتم عن طريق استغالل املكلف للنقائص والثغرات املوجودة في القانون لذ :الضريبيأ ـ التجنب 

 الجبائية.فهذا التهرب ال يعد مخالفة أو انتهاك لألحكام 

يال قصد التخلص من دفع يلجأ املكلف إلى استعمال وسائل الغش واالحت مشروع:أو التهرب الغير  ب ـ الغش الضريبي:

 املكلف.الضريبة منتهكا بذلك أحكام التشريعات ويترتب عن هذا التهرب مخالفات على 

 

 

 

                                                           

  71ص ذكره،مرجع سبق  ،صحراوي جمالـ  1
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  الضريبي:أنواع التهرب  ثانيا:   

 أ ـ التهرب حسب معيار الشرعية: 

كلف التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أحكام القانون ومن ثم ال يسأل امل :املشروعـ التهرب الضريبي  1

 عليه.االحتيال  أوعن تصرفه السلبي نظرا لعدم انتهاك القانون 

 يقصد بالتهرب الضريبي الغير مشروع التخلص من أداء الضريبة باملخالفة الصريحة ب ـ التهرب الضريبي الغير مشروع:

 لقوانين الضريبية وهو ما يسمى بالغش الضريبي وتختلف أنواعه باختالف نوع الضريبة املراد التهرب منها.لنصوص ا

 نوعين:هذا املعيار يقسم التهرب إلى  حسبالنطاق: ج ـ التهرب حسب معيار 

 حيث يتهرب املمول من أداء الضريبة داخل إقليم الدولة دون أن تكون هناك عالقة بالخارجي. يكون محلي: األول:

دولي والتهرب ال الدول،الذي يعتبر مسألة معقدة حيث تتشابك العالقات االقتصادية بين  الدولي:التهرب الضريبي  الثاني:

 ت التجارية الدولية من جهة مع تطور قطاع االتصاالتأصبح له أهمية كبيرة خاصة مع التطور الهائل للمبادالت والعالما

 الذي عرف ظهور نوع جديد من املبادالت املتعلقة باملبادالت اإللكترونية ذات الطابع التجاري من جهة أخرى.

 الضريبية.ينتج التهرب الضريبي الدولي نتيجة االختالفات املوجودة بين مختلف التشريعات 

 :التهرب الضريبي بثالثا: أسبا

 1 يمكننا إرجاع أسباب التهرب الضريبي إلى مجموعة من العوامل أهمها :       

ـ ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى املمول وعدم شعوره بمدى أهمية تطور الضريبة في تمويل نفقات الدولة ويمكن رد  1

تقدمة فإذا كانت هذه العالقة تضامنية ومثال ذلك الدول امل هذا الشعور إلى طبيعة العالقة القائمة بين الدولة واملكلفين

فإن األفراد سيقومون بدفع الضريبة إيمانا منهم بأن هذه الضريبة ستوجه لتغطية الحاجات العامة ) مستشفيات، طرق، 

ة ل للدولة عالقمرافق، ...إلخ( وبالتالي فإن التهرب يكون قليل وعلى عكس ذلك في الدول النامية أين تكون عالقة املمو 

 تصادمية أي الثقة منعدمة في الدولة وبالتالي يعتبر عامل يساعد على التهرب .

 عبء الضريبة الذي يتحمله املمول ويقاس هذا الثقل عن طريق معدل الضغط الضريبي فالدولة رغبة منها في تمويل ـ ثقل 2

ئب ملا ادة األوعية الخاضعة للضريبة أو زيادة معدالت الضرانفقاتها تلجأ على توسيع وزيادة إيراداتها الجبائية عن طريق زي

 يترك آثارا على نفسية املمول وفرض الضريبة الجديدة يشعر املمول بثقلها وتعددها وهذا يؤدي في النهاية إلى التهرب.
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م إذ أن عدم تساوي املمولين اتجاه األعباء العامة وكذا شعوره النامية،تعرفها معظم الدول : عدم العدالة الضريبية -3

 التهرب. إلىبأن اإلدارة الضريبية تمارس عليهم ش يء من التعسف يدفعهم 

 عدم كفاءة اإلدارة الضريبية حيث تعرف الدول النامية العديد من العيوب أهمها: -4

 الضرائب.مسؤوليات تطبيق أحكام قوانين  عدم توفر العناصر الفنية واإلدارية القدرة على تحمل -   

 مستوى التكوين الخلقي لدى املوظفين كافتقار النزاهة واألمانة. انخفاض -   

 .في الكثير من الدول املتخلفة مما يؤثر على اإلدارة الحكومية ومنها الضريبية واالجتماعيسوء التنظيم السياس ي  -   

 األخرى واملتمثلة في:باإلضافة إلى مجموعة من األسباب      

 .االقتصاديةاملشاكل  -

 الدخل لدى املمولين. انخفاض -

 بعض الدول على مدا خيل الثروات الطبيعية كالبترول.  اعتماد -

 :رابعا: أساليب التهرب الضريبي

 1 تتمثل أساليب التهرب الضريبي فيما يلي:

 عن طريق:الغش بالزيادة في األعباء:  -1

 املبالغة في تقدير املصاريف للتخفيض من الوعاء الضريبي. -      

 التسجيل املحاسبي للمصاريف الشخصية. -      

 املبالغة في األجور املمنوحة. -       

 الغش عن طريق تخفيض النواتج أو األرباح: -2

تسجيل العودة  –الفوترة الجزئية  -عدم فوترة املبيعات –غش في الوثائق واملستندات  –تسجيل بعض الخصومات  -

 تسجيل أجور وهمية. –الوهمية للبضائع 

 يتم عن طريق:اإلخفاء القانوني:  -3

 تركيب عمليات وهمية.   –التركيب الخاطئ لعمليات قانونية 

 :خامسا: أساليب محاربة التهرب الضريبي

  1 ر التالية:على مستوى التشريع البد على املشرع األخذ بعين االعتبار األمو  – 1
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 التحصيل.ـ فرض ضريبة عادلة مناسبة للمكلف مضمونة 

 ـ ال بد أن تكون القوانين واضحة وواقعية بحيث ال تترك ثغرات للتهرب من جهة وتعريف املمول بحقوقه وواجباته من جهة

 أخرى.

والعقوبات تكون جبائية تفرض غرامات ـ اللجوء إلى فرض عقوبات ردعية صارمة حتى تكون محاربة فعالة للتهرب الضريبي 

 مالية أو جنائية كالسجن.

 أهمها:ـ العمل على رفع الكفاءة الضريبية من خالل توفر عدة مقومات  2

 ـ توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة وارتفاع مستوى التأهيل والتدريب

 عة في اكتشاف املخالفات.ـ توفر نظم املراقبة التي تتميز بالدقة والسر 

 ـ تزويد الغدارة الضريبية باألجهزة اإللكترونية الحديثة الالزمة لتمكينها من رفع مستوى الخدمات.

 ـ تبسيط أحكام قوانين الضرائب

 ـ باإلضافة إلى تنمية الوعي الضريبي لدى املواطنين وذلك بتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم 3

 االجتماعي.وباقي اإلدارات األخرى كالجهاز املصرفي وإدارة الضمان  ـ التنسيق بين إدارة الضرائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

      ،1991، الجزائردراسة مقارنة منشورات دار الكتب  "والضريبة "االقتصاد اإلسالمي، الزكاة  ،غازي عناية - 1
 .255-254ص  – ص 
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 املبحث الثاني: النظام الضريبي

 األوضاعمع  وتتطور متماشيةفهي تنمو  وسياسية معينة،اجتماعية  اقتصادية،ترتكز النظم الضريبية على دعائم 

طبيعة االقتصاد السائد. تتميز صور  ونوعا حسبحيث يتكيف الهيكل الضريبي كما  بها، والظروف املحيطةالسائدة 

الهيكل الضريبي في الدول النامية بضعف االقتطاع الضريبي سواء كان ذلك املتأتي من الضرائب املباشرة النخفاض 

 تأثرإلى مدى  وهذا يرجع عية،والصنااملتأتي من الضرائب غير املباشرة لقلة املعامالت التجارية  أومستويات الدخول 

التقدم االقتصادي. ففي الوقت الذي يصل فيه معدل االستقطاع الضريبي في الدول املتقدمة  الضريبية بمستوى النظم 

الناتج الوطني ملا يفرضه  1/10, ينخفض هذا املعدل في الدول املتخلفة إلى ما يقرب الناتج الوطني 3/1 أكثر مناقتصاديا 

 .1االقتصادي في هذه الدول من قيود على الهيكل الضريبيالهيكل 

فبينما تحتل  وغير املباشرة،دولة كانت مجموعة معينة من الضرائب املباشرة  وفي أييضم النظام الضريبي مهما كان 

خلفة دان املتالضرائب املباشرة الصدارة في النظم الضريبية بالبلدان املتقدمة اقتصاديا نجد أن النظم الضريبية في البل

ة توزيعه في املجتمعات الرأسمالي والتفاوت فيالتعدد في مصادر الدخل  ويرجع هذا املباشرة،تغلب عليها الضرائب غير 

 إذا ما قورنت باملجتمعات االشتراكية.

  التقليدية واالقتصادية للضرائبالتفرقة العادية  املطلب األول:

 

وتعددت لم يعد الفن الضريبي مقتصرا على مجرد فرض ضريبة وحيدة أو رئيسية، بل تطورت أساليب فرض الضريبة 

. مجتمع آلخر واتساعا منعمقا  والتي تراوحتللتغيرات التي حدثت في املعامالت االجتماعية  وربطها نتيجةتحصيلها  طرق 

اء ، األمر الذي يجنب اإلدارة الضريبية أخطودقةعد ضريبية بيسر املهارة في طرق تطبيق قوا الضريبي:بالفن  ونقصد هنا

واخضاعها عنها  والدخول املتولدةفادحة يصعب تصحيحها، بينما نقصد بنظام ضريبة وحيدة تجميع كافة األنشطة 

 منوأصبح تعددت الضرائب  ومن ثم وبسعر موحدضريبي مماثل، أو ضريبة واحدة يحاسب فيها املمول سنويا  لنظام

 .وترتيبهاالضروري تصنيفها 

 التصنيف العادي للضرائب أ _

وجعله أثر التقدم االجتماعي بشكل واضح على الهيكل االقتصادي فقد أحدث تعديالت هائلة في الفن الضريبي، طوره 

مع السياسة الضريبية املسطرة من طرف السلطة العامة على نحو ييهئ لها ظروف استقطاع ضريبي مالئم  يتماش ى

تقسيم النشاط االقتصادي إلى  والذي يقتض ينظام ضريبي مرن. فظهر نظام تعدد الضرائب  ومنسجم فيمتعدد األسس 

 واحدة منها إلى ضريبة متميزة.  وإخضاع كلعدة قطاعات 
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 املباشرة والضرائب غير املباشرة الضرائب  -أ

املباشرة يعتبر أساس ي، فالضرائب املباشرة يشعر بها املمولون في حين  والضرائب غيرإن التمييز بين الضرائب املباشرة 

أن الضرائب غير املباشرة ما ال يحسون بها. تعني الضرائب املباشرة مباشرة املمتلكات أو األشخاص و يتم الحصول عليها 

و هي تدفع مباشرة من املمول إلى صندوق الضرائب، بينما تتحقق الضرائب غير  ( Rôle )  ة ورد الضرائببواسط

املباشرة بمناسبة وقع الحادثة املنشأة للضريبة و يتعذر فيها تحديد اسم املكلف و مقدار الضريبة بصورة مسبقة، فهي 

عاتق املكلف الحقيقي، و هي تسبق عادة من طرف  تفرض على وقائع أو عمليات معينة بحيث يسهل نقل عبؤها على

 1 .املنتج أو البائع و لكنها في آخر املطاف تكون على حساب املستهلك

تعتبر الضرائب املباشرة ضرائب دائمة، دفعها يكون دوري كما يتم تطبيقها بكل شفافية فهي معروفة مسبقا ال تستلزم 

 صاعدياتالكثير من املصاريف لتحصيلها أو ملراقبتها. من وجهة نظر العدالة الضريبية فإنها تبدو عادلة ملعدالتها املنظمة 

تابعة لدوريات النشاط  وعشوائية فهيغير املباشرة ضرائب متقطعة  في غالب األحيان، بينما تعتبر الضرائب

 وتعرف هذهاالقتصادي، تتسم هذه الضرائب بطابع الخفاء بما أننا نجدها في مضمون أسعار السلع والخدمات 

 لعدم مراعاتها لألحوال الشخصية 
ً
ا، الحقيقي الذي يتحمله واالجتماعية للمكلفالضرائب بأنها غير عادلة عموما

 ثرواتهم. وال قيمةفيفرضها على النفقات فقط فهي ال تأخذ بعين االعتبار قدرات التسديد للممولين 

 والضرائب الشخصيةضرائب العينية ال-ب

بالضريبة مثل  واالجتماعية للمكلفيعرف عن الضريبة الشخصية أنها تأخذ بعين االعتبار الوضعية االقتصادية، املالية 

أيضا فال يتعرض املمول املتزوج لنفس الضريبة  ومركزه املاليالضريبة على الدخل، فهي تراعي حالة املكلف الشخصية 

الشخصية تصيب املقدرة التكليفية العامة للممول  وعليه فالضريبةمع املمول االعزب رغم تساويهما في الدخل، 

ثروته. أما الضرائب العينية فهي تلك التي تفرض على ملك ما دون النظر إلى مجموع دخله أو في مجموع  واملتمثلة في

تهتم إال باملال الذي اتخذ وعاء لها. فالرسم على القيمة املضافة يفرض على بعض  وهي الالحالة الشخصية لصاحبه 

 2رر بصفة موضوعية. السلع دون ما اعتبار ملركز املستهلكين املالي، لذا يمكن القول عن هذه الضرائب أنها تق

تمتاز الضرائب العينية ببساطتها و سهولة تطبيقها لكنها أقل تحقيقا ملقتضيات العدالة من الضريبة الشخصية، فهي ال 

تهتم بالظروف املحيطة بكل من املمولين بالرغم من أن لهذه الظروف بالغ األثر في مقدرتهم على الدفع، و عليه يمكن 

ية أكثر تحقيقا لفكرة العدالة كما أنها أكثر مرونة من الضريبة العينية،  و نقصد هنا القول أن الضريبة الشخص

باملرونة مالئمة الضريبة للبيئة الضريبية بحيث ال يجب أن تكون جامدة غير قابلة للتأقلم و ال متغيرة باستمرار، كما 

                                                           
، 1997-1996ماجستير  ةناصر مراد، "اإلصالح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض االستثماري"، مذكر -1
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الحادثة املنشأة لها أو من حيث مواقيت نقصد بمالئمة الضريبة اغتنام جميع فرص االستفادة من الضريبة من حيث 

 جنيها. 

  وضرائب تصاعديةضرائب نسبية -ج

أن  والذي يمكننقول على الضريبة أنها نسبية أو تصاعدية إذا كان معدلها يتزايد أو يتناقص بالنسبة للمتغير املصدر 

يكون الوعاء الضريبي أو املصدر االقتصادي سواء كان دخل أو رأسمال. تعرف الضريبة التصاعدية بأنها تلك الضريبة 

% على 10التي تزيد قيمتها بنسبة أكبر من الزيادة أو ارتفاع املادة الخاضعة لها، كأن تفرض ضريبة على الدخل بسعر 

و ن الثالثة... إلخ، بينما تكون الضريبة نسبية  1000% على 15ن الثانية و و  1000% على 12وحدة نقدية األولى و  1000

عندما يكون مبلغها معبر عنه بدالة خطية للوعاء الضريبي، فمعدل الضريبة ثابت إذن يبقى سعرها ثابتا رغم تغير املادة 

سات، في هذه الحالة تمثل الضريبة الخاضعة لها كما هو الحال بالنسبة للضرائب على رقم األعمال و الضريبة على املؤس

 1قسم ثابت من رقم األعمال أو من الدخل أو من قيمة رأس املال. 

يدافع أنصار الضريبة النسبية عنها بأنها بسيطة حيث تفرض بسعر واحد و هم يسرون في ذلك بأنها تحقق العدالة 

        ى أن تلك الضرائب ال تهدد الثروات و الدخول االجتماعية على أساس أنها تعامل الجميع معاملة واحدة، باإلضافة إل

و ذلك عكس التصاعد الذي يؤدي عندهم إلى التقليل من االدخار كما أنه يضر بالصناعة و يتسبب في هروب رؤوس 

األموال إلى الخارج. أما أنصار الضريبة التصاعدية يرون أنه حتى تكون الضريبة عادلة فإنها ال يجب أن تفرض على 

 ميع بسعر واحد، حيث أن العدالة التي تحققها الضريبة النسبية على هذا النحو ما هي إال عدالة ظاهرية. الج

 والضرائب القيميةالضرائب النوعية -د

تحسب الضرائب النوعية على أساس ضرب وزن أو حجم أو مساحة من املادة الخاضعة للضريبة بمقدار معين، فهي 

تتحاش ى صعوبة تقدير القيمة بل يكفي تحديد وزن السلعة أو عددها أو مقاسها أو حجمها حيث يعتبر هذا األمر أيسر 

نوع من بينها بعض الحقوق على الكحول أو بعض الرسوم من تقدير قيمتها، إال أنه يوجد القليل من الضرائب بهذا ال

تي هي األصناف املختلفة للسلعة ال وفي تعييناملحلية. يؤخذ على هذا النوع من الرسوم أنه يثير بدوره صعوبة في التطبيق 

 املناسبة لكل صنف.  وتقرير الضريبةمن نوع واحد 

ملادة الخاضعة للضريبة، فهي تفرض بنسبة معينة على قيمة أما الضرائب القيمية تحسب على أساس تطبيق سعر على ا

حصيلتها تلقائيا بالتغيرات في مستوى أثمان السلع  الجمركية والتي تتأثرالسلعة. من أهم هذه الضرائب الرسوم 

نة من الرسوم املستوردة أو املصدرة في األوجه املختلفة من الدورة التجارية، لذا نقول على الرسوم القيمية أنها أكثر مرو 

تجبي بنسب مئوية من قيمة الواردات فإن السلع الضرورية تدفع عنها رسوم  وما دامتللعدالة،  وأكثر تحقيقاالنوعية 

جمركية أقل نسبيا من السلع الكمالية. لكن يؤخذ على نظام الرسوم القيمية أنه معقد حيث يترتب عنه الكثير من 

قدمون فواتير صورية مقومة فيها البضاعة بأقل من قيمتها لتقليل ما يدفع عنها من املنازعات بين املستوردين الذين قد ي
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الجمارك التي تحاول أن تتدارك هذا التهرب بإعادة تثمين البضاعة بالثمن الذي تراه يقرب من  وبين مصلحةضريبة 

 يرة إذ يقتض ي استخدام الكثير منإلى حد اقتضاء حقها عينا، كما يستلزم هذا النظام نفقات جباية كث وقد تلجأقيمتها 

 1 الخبراء لتثمين السلع املختلفة.

 وضرائب تركيبيةضرائب تحليلية -ه

ضرائب كلهم نحو الضرائب التركيبية. تعتبر ال والذين اتجهواهذه املقارنة تهم خاصة األنظمة الضريبية للبلدان املتطورة 

التحليلية ضرائب خاصة على أساس أنها تمس في حالة الضرائب على الدخول إال نوع محدد يسمى بالضرائب النوعية، 

وتوجد يوجد مثال ضريبة خاصة تفرض على الدخول الزراعية أو ضريبة خاصة تفرض على األرباح الصناعية والتجارية، 

. أما فيما يخص الضريبة التي تفرض على االستهالك واألجور رى كذلك على الدخول العقارية أو على الرواتب أخ ضريبة

الضرائب التي تفرض على منتوج معين مثل الضريبة على املنتجات البترولية أو  وهي تلكفهناك الضرائب الخاصة 

 . والكحول الضرائب على التبغ 

ية على رأس املال هي باألخص الضرائب التي تفرض على قسم أو جزء من رأس املال نشير هنا إلى أن الضرائب التحليل

)هبة( أو بمناسبة القيام بعملية بيع عقار أو أراض ي، كما يمكن أن  إحسانيهبمناسبة تحويله بين األحياء إما بصفة 

س مالهم العقاري مثل الرسم رأ والذي يمثليتعلق األمر هنا بضريبة تفرض سنويا على قسم من رأس املال املكلفين 

تفرض  الضريبة عامة أو الضريبة تركيبية، تلك الضرائب التي وبالعكس تكون . وغير املبنيةالعقاري على املمتلكات املبنية 

مثال على مجموع دخول املكلف بالضريبة بدون التفرقة بين مصادر هذه الدخول أو الضريبة التي تفرض على مجموع 

 يخص الضريبة على رأس املال، فالضرائب التركيبية هي باألخص الضريبة على الثروة أو الضريبة علىاستهالكاته. فيما 

 بعض الحقوق الوراثية. 

  وضرائب قياسيةضرائب توزيعية -و

تطبق الضريبة القياسية على مجموع املادة الخاضعة للضريبة و تتضمن سعر محدد من قبل، ال يعرف ناتج الضريبة 

كن يتعلق بالظروف االقتصادية السائدة في البلد، فالدولة هي التي تقوم بتعيين سعر الضريبة القياسية، لمن قبل و هو 

سنة ال يتعين املبلغ الكلي الذي يراد جبايته من الضرائب و إن كان ذلك ال يمنع من أن تقدر الدولة في موازنتها عن ال

ير من هذا املنطلق ينبغي أن تكون الضرائب غ ،ن حصيلة تلك السنةاملالية املقبلة ما يحتمل أن تأتي به تلك الضرائب م

املباشرة ضرائب قياسية ما دام أن املشرع ليس باستطاعته تحديد مقدما مقدار األفعال املؤدية إلى جباية تلك 

خاضعة لها، الضرائب، أما إذا كانت الضريبة القياسية ضريبة مباشرة فإن سعرها يكون عادة نسبة مئوية من املادة ال

والتي الضريبة القياسية الضريبة على الدخل، الضريبة على املؤسسات، الرسم على القيمة املضافة... إلخ  ومن أمثلة

 من الضرائب الحديثة.  تعتبر
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ثم يتم توزيعها بين مجموع املكلفين في إقليم محدد  وبصفة كليةأما الضريبة التوزيعية غالبا ما تكون محددة من قبل 

على أساس العوامل الخاضعة للضريبة، إذن معدل الضريبة ينتج من عملية التقسيم بينما حصيلتها تكون معروفة من 

ففي الضريبة التوزيعية يقوم املشرع بتحديد مقدارها الكلي دون أن يعين سعرها بالنسبة لكل مكلف، إذ يوزع  .قبل

لنسبة املبلغ الواجب جبايته إلى مجموع  وذلك وفقابلغ الضريبة الكلي فيما بعد على املمولين تبعا ملقدرتهم التكليفية م

 .1 النشاط املنهي. والرسم علىالقيمة الخاضعة للضريبة، إنها حالة كل الضرائب املحلية كالرسم العقاري 

 وضرائب عامةضرائب خاصة -ي

تفرض فقط على  والضرائب التيالفكرة هنا تميز بين الضريبة التي تفرض على قيمة أو حالة اقتصادية في مجموعها 

الضرائب النوعية على الدخل تفرض إال على نوع محدد من الدخول كأن تفرض ضريبة على ربح  وعليه فإنعامل واحد، 

هنا بالضرائب التي تتضمن قوانين خاصة بهذا النوع من  األمرويتعلق ، واألجور االستغالل الزراعي أو على الرواتب 

الضريبة العامة على الدخول على مجموع الدخول التي تكون بحوزة املكلف خالل فترة زمنية  وبالعكس تفرضالدخول. 

 التفرقة مهمة من وجهة نظر السياسة الضريبية.  إن هذهمعينة من الزمن، في األخير يمكن القول 

 فرقة االقتصادية للضرائب الت-1-1-2

أو  واألعوان االقتصاديةتميز هذه التفرقة بين الضرائب على أساس املوارد الخاضعة للضريبة أو على أساس العوامل 

الضريبي هو تقسيم كل من االستقطاعات اإلجبارية حسب  إن الهيكل ويمكن القول كذلك على أساس موضوع الضريبة، 

 معيار محدد من التصنيفات. 

 تصنيفات على أساس املوارد االقتصادية الخاضعة للضريبة -ب 

اإلنفاق. إذا  والضريبة علىهذا التصنيف يرتكز أساسا على التفرقة بين الضرائب على الدخل، الضرائب على رأس املال 

بأنها "أداء نقدي تفرضه السلطة على األفراد بطريقة نهائية و بال مقابل بقصد Gaston Jaze 2عرفنا الضريبة كما اعتبرها 

تغطية األعباء العامة"، فيمكن القول أن الضريبة هي اقتطاع من الثروة حيث تظهر هذه الثروة على شكلين، سواء على 

التي يقوم بها الشخص أو  شكل دخل أو على شكل رأسمال، لكن بإمكان هذه الثروة أن تتناقص انطالقا من النفقات

الخلية العائلية، لذا يتسنى لنا في األخير تحديد ثالث إمكانيات لقياس ثروة الشخص أو العائلة أو باألحرى قياس املقدرة 

التكليفية للممول و من ثم فرض الضريبة عليه و هي : األخذ بعين االعتبار أهمية مداخيله، حجم نفقاته و أهمية ثروته 

 و هذا ما تفعله أغلبية األنظمة الضريبية الحديثة. أي قياسها 
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 الضرائب على الدخل  1

لتمويل النفقات العامة باعتبار أن الدخل أفضل  وأكثرها مرونةتعتبر الضريبة على الدخل من أهم األدوات املالية 

ن العدالة فضال عن غزارة التي تفرض عليه تحقق قسط وافر م وأن الضريبةمقياس لقدرة األفراد على دفع الضرائب، 

جديدة من دخول  وظهور أنواعضريبة الدخل في الوقت الحديث بانتشار التجارة والصناعة  وتفسر أهميةايرادها. 

تمس بصفة خاصة دخول الثروات  والتي كانت ائب التي كانت مفروضة قديماالثروة املنقولة لم تكن تتناولها الضر 

 العقارية. 

أخرى حتى ال يتوسع  ومن جهةتكمن أهمية تحديد مفهوم الدخل في تجنب تهرب بعض العناصر من الضريبة من جهة، 

املشرع في فرض الضريبة فتصيب بعض املصادر التي ال ينبغي أن تفرض عليها. لذا عرف علم املالية العامة الدخل على 

زمنية معينة من مصدر قابل للبقاء، بحيث يمكن استهالكها أنه كل قوة شرائية نقدية تتدفق بصفة دورية خالل فترة 

 1.دون املساس بمصدرها

هناك من جهة الضرائب التي  مزدوجة:نجد أنواع مختلفة من الضرائب على الدخل، لذا من املمكن أن نقوم بتفرقة 

خرى الضرائب التي تفرض أ ومن جهةالتي تفرض على الدخل العام،  والضريبة املفردةتفرض على مختلف أنواع الدخول 

 IBSتفرض على أرباح املؤسسة  التي والضريبة IRPPعلى دخول األشخاص الطبيعيين 

 الدخل العام  والضريبة علىالضريبة على الدخول الخاصة _ 1_1

خلية اتقوم الضريبة العامة على مجموع الدخل بتوزيع األعباء الضريبية على أساس تقسيم أفراد املجتمع إلى طبقات د

العامة على مجموع الدخل بأن يكون عبئ الضريبة متفقا مع دخل  وتسمح الضريبةبصرف النظر عن مصدر دخلهم، 

األفراد. و هكذا يمكن إعفاء حد أدنى للمعيشة و الذي يعبر عنه عادة بذلك الحد الذي يجب عدم املساس به إلشباع 

 2.الحاجات الجماعية التي تنفق حصيلة الضرائب في سبيلها

غالبا ما تكون الضريبة العامة جسيمة بينما دفع الضريبة يكون أهون إذا كان العبء أقل ظهورا لذا فمن الحكمة أن 

أن عبء الضريبة يكون أخف وقعا على الشخص الذي ال ترهقه التكاليف  وال شكتراعي مقدرة املمولين على الدفع، 

 الضريبة إلى التجنب أو التهرب في أحيان كثيرة لذا يجب أن جسامةوتدعى العائلية منه على الشخص الذي يعول أسرته، 

يخصم جزء من الدخل بسبب األعباء العائلية. يدافع أنصار الضريبة على مجموع الدخل أنها إذا ما أصبحت الضريبة 

ينما يستدعي الوحيدة فإنها تمكن من االقتصاد في نفقات الجباية، حيث لن توجد حينئذ إال إدارة واحدة للضرائب ب

 تعدد الضرائب إلى تعدد اإلدارة الضريبية. 
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ة أما الضريبة الشخصية على مجموع الدخل تعتبر من أرقى أنواع الضرائب بما أنها تأخذ بعين االعتبار املقدرة الحقيق

غيرها من أقرب من العدالة من  وبالتالي فهيالكلية للمكلف، إذ أن مجموع دخل الشخص هو مقدار لقدرته على الدفع 

ع الضرائب، باإلضافة إلى أن هذه الضريبة تتميز بأنها بسيطة نسبيا. تقوم الضرائب النوعية على فروع الدخل عند توزي

عن ملكية  ودخول ناتجةاألعباء الضريبية بالتمييز غي سعر الضريبة تبعا ملصدر الدخل، فهناك دخول مصدرها العمل 

 دخول  املزارعين،على سبيل املثال دخول  نذكر ويمكن أنمعا،  ورأس املالمل ناشئة عن الع ودخول مختلطةرأس املال 

 االجراء، دخول األعمال الحرة، دخول رؤوس األموال املنقولة، دخول عقارية... إلخ. 

 أرباح املؤسسات  والضريبة علىعلى دخول األشخاص الطبيعية  _ الضريبة2_1

إلى غاية الحرب العاملية الثانية كانت الضريبة تفرض إال على دخول األشخاص الطبيعية بينما أرباح املؤسسات كانت 

تفرض عليها الضريبة بعد تقسيم هذه األرباح على املساهمين، أي في إطار فرض الضريبة على القيم املنقولة كاألسهم 

املؤسسات الفردية للضريبة على الدخل في إطار الربح الصناعي  مثال، بينما كانت تخضع األرباح املحققة من طرف

تم خلق ضريبة نوعية مخصصة لألرباح املحققة من طرف شركات األموال و من ثم أصبحت  1948. في سنة والتجاري 

 املؤسسة تخضع لنوعين من الضرائب، فإذا كان األمر يتعلق بمؤسسة فردية فإنها تخضع ملعدل ضريبة تصاعدي، أما

 . 1إذا تعلق األمر بشركة فهي تخضع للضريبة على الشركات و التي هي ضريبة ذات معدل نسبي

نا هنا تكمن أهمية املعرفة في بداية األمر إذا كنا نريد خلق شركة أو مؤسسة فردية، ألنه إذا ما قررنا خلق شركة فإن

من طرف شركات األموال تخضع في بادئ األمر  سنواجه مشكل الضريبة املزدوجة على نفس الدخل، ألن األرباح املحققة

 بل توزيع األرباح على املساهمين.إلى الضريبة على أرباح الشركات ق

 الضريبي:االزدواج 

يتحقق االزدواج الضريبي إذا ما كان املمول واحد و املال الخاضع للضريبة واحد و أن تكون الضريبتان من نوع واحد أو 

إال أنه يجدر بنا أن نميز بين االزدواج  .2باإلضافة على أن تكون املدة التي تدفع فيها الضرائب واحدةمتشابهة على األقل 

نصيب  وأخرى علىاالقتصادي، فإذا فرضت ضريبة على أرباح شركة مساهمة  واالزدواج الضريبيالضريبي القانوني 

ية لتميز شخصية الشركة عن شخصية املساهمين، أما مساهميها في تلك األرباح لم يكن هناك ازدواج من الناحية القانون

 من الناحية االقتصادية فإن هناك ازدواجا ألن املساهمين هم الذين يتحملون في النهاية كلتا الضريبتين. 

إن الغرض من االزدواج الضريبي هو الحصول على إيراد وافر فيقوم املشرع بفرض ضرائب إضافية إلى جانب الضرائب 

من وراء ذلك إلى زيادة العبء على بعض املمولين بطريقة أقل ظهورا من رفع سعر الضريبة. كما أن  وهو يرمياألصلية، 
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على تصحيح  الدخل( يعملعلى فروع  )العينيةفرض ضريبة شخصية عامة على اإليراد إلى جانب الضرائب النوعية 

 على املساهمة في األعباء العامة.  فرادومقدرة األ نظام الضرائب، حيث يكون هناك تناسب بين عبء الضريبة 

  :الضرائب على رأس املال-2

تعتبر العقارات قديما أهم أشكال الثروة فكانت تفرض الضريبة إال على هذا النوع من رأس املال، أما اآلن فقد ازدادت 

األمر باملمتلكات أهمية األموال املنقولة و أصبحت الثروة تتضمن مجموعة األصول الصافية للشخص سواء تعلق 

العقارية، األمالك امللموسة مثل السيارات، األثاث، املجوهرات، التحف الفنية، الذهب... إلخ، أو األموال املنقولة مثل 

. فالضريبة على الثروة تكون عامة إذا أخذت بعين 1األسهم، السندات الودائع في الحسابات الجارية أو الذمم املختلفة

العناصر بينما تكون الضريبة مفردة إذا كان معدلها أو جدول هذه الضريبة هو نفسه مهما يكن  االعتبار مجموعة هذه

 نوع هذه األصول أو الشكل التي هي عليه. 

  :الضريبة على الثروة_ 1

هنا بمعدل الضريبة  ويتعلق األمردخول هذه الثروة  والضريبة علىبإمكاننا أن نفرق بين الضريبة على الثروة نفسها 

. فإذا كان مردود هذه األصول مرتفع عن معدل الضريبة نقول في هذه الحالة أن الضريبة مفروضة على ومردود األصول 

الدخول، بينما إذا كان العكس فالضريبة في هذه الحالة بمثابة اقتطاع من رأس املال نفسه. إذا كانت الضريبة على 

 تراكم القيمة الكلية للمبالغ املستثمرة من طرف الشخص مهما كان وإنما علىالثروة ليست قائمة على دخول االستثمار 

على تفادي بعض التصرفات الغير  وقد يحثهممردود هذه القيمة، فإن ذلك سوف يؤثر حتما على تصرفات املستثمرين 

 اقتصادية. 

تثمرون سوف يميلون إلى الضريبة على الثروة من شأنها أن تسرع او تعجل من التنمية االقتصادية ألن املس وعليه فإن

 الة الالقيام بالتوظيفات التي تكون فيها نسبة الخطر مرتفعة نوعا ما لكن باملقابل يكون فيها املردود أكبر. في هذه الح

تبالي الضريبة على الثروة بمردود رأس املال الذي قد يكون الوعاء الضريبي إذا ما فرضت هذه الضريبة على دخول 

أو مضاعفة التوظيفات بدون النظر أو األخذ بعين  وهذا بزيادةعمل على تخصيص أفضل للموارد الثروة، لهذا فهي ت

و األخير أن الضريبة على الثروة من شأنها أن تقلل من التوظيفات العقيمة، غير منتجة أ ونقول فياالعتبار املردود. 

 على البحث على فرص أخرى جديدة لالستثمار.  وتحث األشخاصاملغرية 

 الضريبة على زيادة القيمة  _2

إذا ما وقعت زيادة طارئة على رأس مال شخص أو دخله فإن هذه الزيادة سوف تخضع وال شك إلى الضريبة العادية 

املفروضة على رأس املال أو الدخل، إال أن املشرع يرى أنه من األنسب أن تخضع هذه الزيادة لضريبة أخرى خاصة مثل 

، إذ تمتاز هذه الضريبة بغزارة ايرادها و مالئمتها حيث أنها تجبى عن زيادة واملنقولةة العقارية الضرائب على زيادة القيم
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في قيمة رأس املال لم يبذل الفرد جهدا في تحقيقها. إال أنه يؤخذ على هذا النوع من الضريبة تعذر التفرقة في زيادة 

ة للظروف املناسبة، كما أن هذه الزيادة يمكن أن تكون مؤقتة نتيج وما يعتبرمجهود املالك  منها إلىالقيمة بين ما يرجع 

في بعض األحيان زيادة ظاهرية ترجع مثال إلى االنخفاض في قيمة النقود، لذا كان من  وقد تكون ال تلبث أن تزول 

 1تطبيقها.  وتضييق نطاقالضروري تخفيف سعر هذه الضريبة 

 الضرائب على النفقات - 3

  ضرائب على التصرفات أو على التداول القانوني لألموال مثل رسوم التسجيل و الرسوم القضائيةتفرض معظم الدول 

الرسوم على عمليات البورصة، ذلك أن هذه واإلعالنات و  الكمبياالتوالشيكات و  اإليصاالترسوم الطوابع على و 

جبايتها تكون سهلة و تتم وقت انتقال ملكية العمليات القانونية غالبا ما تدل على مبلغ ثروة األفراد باإلضافة على أن 

. كما تفرض ضرائب اإلنفاق على الدخل املخصص 2رؤوس األموال، أي في وقت يكون فيه املكلف قادرا على الدفع

الضرائب بكونها تختفي في أسعار السلع والخدمات حيث يتحملها املستهلك أثناء شرائه لهذه  وتتميز هذهلالستهالك 

 ويقوم بدفعهاالسلع والخدمات، بينما الصانع أو التاجر فقد يلعب دور جاب الضريبة فهو يجمعها من عند املستهلكين 

اك اقتصاد في نفقات الجباية باإلضافة إلى إلى مصلحة الضرائب. لهذا األسلوب من الضرائب ميزة اقتصادية حيث أن هن

 ما تم البيع للمستهلك مباشرة.  وخاصة إذاإمكانية نقل العبء الضريبي 

إن الضرائب على النفقات بإمكانها أن تظهر على شكل ضرائب نوعية أو ضرائب عامة، فمن الضرائب النوعية يمكن 

تفرض في  وإنما قدذه الضرائب عند شراء املستهلك للسلعة يتم فرض ه وقد ال ورسوم اإلنتاجذكر الرسوم الجمركية 

ولها. إحدى املراحل التي تمر بها السلعة قبل أن تصل إلى املستهلك، فقد تجبى الضريبة على السلعة أثناء إنتاجها أو تدا

عاة العدالة في البد أن تفرض على سلع كثيرة االستعمال، كما يجب مرا ووفيرة الحصيلةحتى تكون هذه الضرائب منتجة 

يمكن أن  والتي التوزيع األعباء العامة عند فرض هذه الضريبة كأن تفرض ضرائب بسعر منخفض على السلع الضرورية 

يستغني عنها ذوي الدخول الصغيرة. أما الرسوم الجمركية فال بأس إذا كان معدل الضريبة مرتفع لغرض حماية 

  ألجنبية خاصة في املراحل األولى من نمو الصناعات الوطنية. املنافسة ا والتي تهددهااملنتجات املحلية 

 الضريبة على املبيعات  -1

تفرض الضريبة العامة على اإلنفاق على مجموع ما ينفقه الشخص في استهالكه، فهي تلك الضريبة التي تفرض على 

على أساس رقم األعمال املحقق من طرف الصانع أو  وهي تحسبمجموع املبيعات، أي كل السلع والخدمات بدون فرق 

و قد تفرض الضريبة العامة على النفقات في كل مرة يتم فيها تداول السلعة من وقت إنتاجها حتى وقت بيعها  .التاجر

                                                           
 .165زينب حسن عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص  -1

 .165 مرجع سبق ذكره، ص -2
 

 



حول الضريبةاإلطار المفاهيمي                                        الفصل األول:  
 

26 
 

للمستهلك األخير، في هذه الحالة معدل الضريبة عادة ما يكون ضعيف حيث يتكرر فرضها كل ما كانت السلعة محل 

 1 بح عبؤها ثقيل جدا على املستهلك.ل، فتتجمع الضريبة و تتراكم في آخر مراحل اإلنتاج و البيع و يصتداو 

يمثل النظام الضريبي من هذا الشكل عبء كبير على املستوى االقتصادي بما أنه ليس بحيادي، فهو يميز أو يساعد 

اإلنتاج طويلة املدى. لكن قد تفرض هذه الضريبة  مراحل اإلنتاج قصيرة املدى بعدم تعرضها لضرائب كثيرة على مراحل

اج اإلنت إال مرة واحدة على املنتوج في مرحلة معينة من اإلنتاج أو التوزيع، إذ يمكن فرض الضريبة في املرحلة النهائية من

 أو على مستوى البائع بالجملة أو حتى على مستوى البائع بالتجزئة. 

 ةالضريبة على القيمة املضاف_ 3

تمتاز هذه الضريبة بأنها غزيرة الحصيلة بالرغم من أن سعرها منخفض ذلك أنها تتسم باتساع وعائها و هي أقل تعقيدا 

، كما أن انخفاض سعر هذه الضرائب ال يؤثر كثيرا في حركة 2من الضرائب التي تفرض على أنواع معينة من السلع

إلى أسعار السلع ترفع من تكاليف املعيشة مما يضر باملستهلكين  األعمال. لكن يؤخذ على هذه الضريبة أنها عندما تضاف

الدخول الضعيفة، كما قد تعترض هذه الضرائب صعاب فنية في التطبيق قد ينجم عنها التهرب. إن  وخصوصا ذوي 

بدايتها ال يدع  الزيادة في قيمة اإلنتاج في نهاية كل مرحلة من مراحله عن قيمته في والذي يمثلالرسم على القيمة املضافة 

 مجال لظاهرة التراكب التي تنطوي على سريان الضريبة على نفس العنصر مرات متعددة في مراحل مختلفة. 

نفرق بين: الضريبة املفروضة على  واألعوان االقتصاديةنشير في األخير أنه في تصنيف الضريبة على أساس العوامل 

على املؤسسات  والضرائب املفروضةكن، ضرائب اجتماعية عامة( على الدخل، الرسم على الس )الضريبةالعائالت 

ة، تشمل أو تدخل في املنتوجات )الرسم القيمة املضاف إلخ( والضرائب التيعلى الشركات، الضرائب املهنية...  )الضريبة

لضرائب التي ا الترتيب:الحقوق غير املباشرة(. أما التصنيف على أساس موضوع الضريبة فيجتمع حسب هذا النوع من 

العقارات )جباية  التأمينات( والضرائب على )جبايةالتأمينات  االدخار( والضرائب على )جبايةتفرض على االدخار 

 إلخ.  .الخاصة( .. )الجبايةدخول األشخاص  العقارات( والضرائب على

  اإلعانات الضريبية  املطلب الثاني:

تعتبر اإلعانات الضريبية مساعدات مالية تقدمها الدولة لبعض املؤسسات على شكل اعفاءات من الضريبة بغرض 

االستثمار خاصة في تلك القطاعات التي تساهم في ترقية النشاط االقتصادي  وتشجيعها علىتنمية الطاقات اإلنتاجية 

صة في الثمانينات، ففي فرنسا أصبحت املؤسسات تتمتع . تطورت سياسة اإلعانات الضريبية بصفة خاوتوسيع العمالة

أصبحت األرباح تتراكم بشكل واضح مما خلق فائض في القيمة  ومن ثمأكثر فأكثر بتخفيضات في الضرائب على الدخول 

 على رأس املال، هذا الفائض سوف ينعكس حتما على بنية الدخول. 
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فيه اإلعانات الضريبية قد يتنافى مع مبادئ العدالة  ساهمتوالتي إن تخفيض الضرائب لذوي الدخول املرتفعة 

االجتماعية إذ أنه يعمل على زيادة التباين في توزيع الدخول على األفراد، باإلضافة إلى أن هذه الزيادة في دخول 

مار املؤسسات قد صحبتها في نفس الوقت ميول إلى تخفيض الضرائب على دخول رأس املال بغرض تشجيع إعادة استث

األرباح في مشاريع جديدة تعود باملنفعة على االقتصاد الوطني. كما أن اإلعانات الضريبية جعلت الضريبة على الدخل 

املجال للضريبة على النفقات التي أصبحت بدورها  وفسحت بذلكأكثر استبداد حيث فقدت شعبيتها بصفة إرادية 

 1 .واألقل استبدادااألكثر عموما 

 ات العامة زيادة النفق_  1

ن تسعى الحكومات دائما إلى زيادة النفقات العمومية ملواجهة الطلب الكلي مما يستلزم زيادة الضرائب على الدخول، لك

منذ الثمانينات و الضريبة على الدخول على عكس ما كان متوقع لم تتوقف عن االنخفاض، وحدها االشتراكات 

على الدخل أكدوا على أن معدل االستقطاعات يجب أن يكون  االجتماعية كانت ترتفع بالرغم من أن كل نظريين الضريبة

تي مناسبا ملعدل زيادة الدخول، لكن ضرورة الحفاظ على ارتفاع النفقات العامة أوجب ارتفاع االشتراكات االجتماعية ال

سيما أصبحت تمول جزء من النفقات العامة، في الحقيقة كل ما هو اقتطاع يقع على فئة معينة من السكان و ال 

 الطبقة املتوسطة. 

 تمويل الخدمات العامة_ 2

 سوف يدفعون بدال م 
ً
ن إن مبدأ اإلعانات الضريبية هو إعادة توزيع عامة للدخول يهدف من ورائها إلى أن األكثر يسرا

سبب األزمة الضريبية ليس فقط في الدول  وهذا مااألشخاص الذين لديهم دخول ضعيفة، لكنه حصل العكس 

ثر في بلدان العالم الثالث. فحسب النظرية النيوكالسيكية، من الواضح أن الهيكل الضريبي يكون أك وإنما حتىاملتطورة 

وباعتبار فعالية ألن من يدفعون الضرائب هم على ثقة أن هذه الضرائب سوف تمول طلباتهم من الخدمات العمومية. 

لضرائب التي يدفعونها هؤالء األشخاص ترتفع باستمرار، الطلب الجماعي يؤول دائما نحو االرتفاع على أساس أن ا أن

 ".بذلك على أنها " واجب ضريبي وهم يعتبرونهافإن دفع هذه الضرائب يعبر غالبا عن قبولهم في تمويل القطاع العام 

 ن،ملكن ما لوحظ هو أن هذه االستقطاعات لم تعد تمول كثيرا الطلب على السلع الجماعية ألفراد املجتمع معينة 

ينتظرونه األشخاص من حصيلة هذه الضرائب. هكذا بدأ األشخاص  وما كانحيث كان هناك تباين بين مبلغ الضرائب 

يرفضون دفع الضريبة بما أنهم لن يستفيدوا من زيادة الضرائب التي بدأت تذهب مباشرة إلى املؤسسات على شكل 

يستخدمون أموالهم في نفقات غير منتجة ال تخدم  قدوالذين ألصحاب رؤوس األموال  إعفاءاتإعانات أو على شكل 

وهكذا أصبحت االعانات الضريبية تعمل عاى هذا ما ساعد بالطبع على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي  الصالح العام.

 2 نفسها. فأعاقت النظام الضريبي والسياسة الضريبية غير عملها
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 الخاتمة 

بسيطرة   OCDEيمتاز الهيكل الضريبي بصفة عامة في البلدان املصنعة ) بلدان املنظمة األوروبية للتجارة و التنمية 

و التي تمثل في   IRPPو الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين   ISالضرائب على الدخل ) الضريبة على املؤسسات 

صل عليه البلدان النامية، بينما تعتبر نسبة الضرائب على % من االستقطاعات أي ضعف ما تح40املتوسط أكثر من 

 % من أهم املصادر األساسية لتمويل النفقات العامة.25% و اشتراكات الضمان االجتماعي 30االستهالك و التي تمثل 

ض تكمن أهمية التفرقة بين الدخول في القدرة على فرض ضريبة مختلفة حسب مصدر الدخل، فقد يرى املشرع أن بع

يجب أن يكون سعر الضريبة على دخل رأس املال أكبر من سعر الضريبة على  ومن ثمالدخول أحق بالرعاية من غيرها 

مصدر الدخل في الحالة األولى شبه مستديم بينما ينقص املصدر في الحالة الثانية ألسباب عديدة  وذلك أندخل العمل 

وسطا بالنسبة للدخول املختلطة. كما ان يراعي  ويكون السعرإلخ، التقدم في السن، عدم القدرة على الكسب...  منها:

سعر الضريبة في دخول رأس املال كأن تفرض ضريبة مرتفعة على األراض ي الزراعية منها على دخل املباني باعتبار هذه 

ية قد ن األوراق املالضريبة صغيرة أو معتدلة على القيم املنقولة ذلك أل  وأن تفرضبعد فترة زمنية معينة،  تهلكاألخيرة 

 . والسياسيةتنخفض قيمتها فجأة بسبب االضطرابات املالية 

ووعيا كما يبقى تصنيف الضريبة ذو أهمية بالغة أيضا ذلك أن نجاح الضريبة الشخصية يتطلب إدارة مالية حازمة 

ضعف اإلدارة املالية فيها  فشل الضريبة الشخصية على مجموع الدخل في بعض البلدان مرجعه ولقد كانكبيرا.  ضريبيا

مراقبة دقيقة. لذا يبقى من األحسن فرض ضريبة عينية  ومراقبة إقراراتهمتلك اإلدارة حصر املمولين  وعدم استطاعة

وأسعار مستقرة  وحاجات الدولةعندما تسود ظروف اقتصادية بسيطة حيث تكون مراكز األفراد االقتصادية متقاربة 

وتفاوت تعقد الظروف االقتصادية  واملفاجئة نتيجةا كانت الضرائب عرضة للزيادة السريعة معتدلة، بينما إذ الضرائب

 األفراد املالية فيها فمن األحسن فرض ضريبة شخصية في هذه الحالة.  مراكز

ا أن نشير إلى أنه هناك من الضرائب ما يمكن رفع سعرها بدرجة كبيرة دون أن يسبب ذلك ضرر  ويجدر بنا             

ما يحسن توفي االعتدال فيها. إن أثر التصاعد يختلف حسب الحالة االجتماعية  ومنها بالعكساقتصاديا كبيرا 

قدرة السلطات املالية على مقاومة التهرب من الضريبة عند ارتفاع سعرها،  وزمان وعلى مدىواالقتصادية لكل بلد 

كذلك فإنه يختلف تبعا للكيفية التي تنفق بها حصيلة الضرائب التصاعدية حيث أنه قد تفرض ضريبة تحدث آثارا 

 لآلثار األولى.ضريبة أخرى لتترك آثارا مخالفة  معينة على توزيع الدخل ثم تأتي
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 الفصل الثاني: السياسة الضريبية

 :تمهيد

إن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعد أمرا ضروريا في أي مجتمع وهذا لتحقيق 

والسياسية ومن أهم أوجه هذا التدخل السياسة الضريبية التي تعتبر مجموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية 

االقتصادية حيث ينتقل أثرها إلى النشاط االقتصادي بشكل يساعد على تحقيق أهداف  ةإحدى األدوات الهامة للسياس

 املجتمع. 

 الضريبية وآثارها:السياسة  :األول املبحث 

ملجتمع اإن السياسة الضريبية ما هي في الواقع إال أداة من أدوات السياسة االقتصادية التي تساهم في تحقيق أهداف          

 لذا سنتعرض في هذا املبحث مفهوم السياسة الضريبية، أدواتها وكذلك آثارها االقتصادية.

 وأهدافها: السياسة الضريبية مفهوماملطلب االول: 

تعريف السياسة الضريبية بأنها " مجموعة البرامج املتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة يمكن       

مصادرها الضريبية الفعلية واملحتملة إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب اآلثار الغير املرغوبة 

  1للمساهمة في تحقيق أهداف املجتمع " 

 لسياسة الضريبية هي مجموعة التدابير ذات الطابع الضريبي والتي تتعلق أساسا بتنظيم حصيلة الضرائب فيإذن ا        

االقتصاد من اجل تغطية نفقات التدخالت العمومية والتأثير على األوضاع االقتصادية واالجتماعية حسب إرادة الدولة 

  يلي:ولتحديد السياسة الضريبية في اقتصاد ما ال بد من االعتماد على ما  ثانية،من جهة 

 ـ تحديد األولويات التي تسعى إلى تحقيقها اإلدارة الضريبية من أجل تحقيق أهداف االقتصاد ككل. أ

نواع ئم له وتطبيق أـ استخدام مجموعة من األدوات واملزج بينها باالعتماد على األداة املناسبة لكل ممول والزمن املال  ب

 واالجتماعية.معينة من الضرائب تتالءم مع األوضاع االقتصادية 

 ـ تطبيق معدالت ضريبية تساعد على رفع املردودية من جهة وتحقيق أكبر قدر ممكن األهداف االقتصادية واالجتماعية. ج

يبي والذي نعني به املعاملة القائمة بين املمولين وال يمكن تطبيق السياسة الضريبية إال ضمن ما يعرف بالنظام الضر           

واإلدارة الضريبية وهو يعبر عن مجموع الضرائب املطبقة بالفعل في اقتصاد ما والذي تتحدد معامله بالنسب والعالقات 

 القائمة بين مختلف أنواع الضرائب السائدة في االقتصاد.

                                                 
      10ص مرجع سبق ذكره ، وآخرون عثمان،ـ سعيد عبد العزيز   1
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 1فالسياسة الضريبية تتسم بما يلي :

 ـ أنها مجموعة متكاملة من البرامج تسود بين مكوناتها عالقات االتساق والترابط  1

لدولة اـ أنها تعتمد على األدوات الضريبية الفعلية واملحتملة والبرامج املتكاملة معها كالحوافز الضريبية التي تمنحها  2

 ألنشطة اقتصادية معينة بهدف تشجيعها

 سياسة االقتصادية للمجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها.ـ أنها جزء مهم من أجزاء ال 3

 اهداف السياسة الضريبة: -1

م غير مهاتستعمل السياسة الضريبية كأداة تمويلية، إال أن هذا الدور التمويلي تغير مع األزمنة حيث تغير نوعيا تبعا لت    

عدالة والدفاع وكان يطلق عليها مصطلح الدولة التي تخلت عن حيادها حيث كانت مهمة الدولة تقتصر على األمن، ال

الدولة الحارسة، وأصبحت تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على الوضع االقتصادي واالجتماعي لتحقيق العديد من 

  في:األهداف املسطرة واملتمثلة 

 ، االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى أهداف أخرى.الهدف املالي

 أالحسب النظرية الكالسيكية فإن الهدف الوحيد للضريبة هو تغطية النفقات العمومية والتي يجب  :املاليـ الهدف  1

فدور الضريبة ينحصر في تغطية صناديق الخزينة العمومية ويعطيها وظيفة مالية بشكل  اقتصادي،يكون لها أي تأثير 

 واالجتماعي.جيل أي تأثير على املستوى االقتصادي مطلق، يرتبط بشكل وثيق بفكرة الدولة الحارسة، وبالتالي ال يمكن تس

ا الذي يراد أن يمنح للضريبة في امليدان االقتصادي فهم يرون أنه يالتداخلفمؤيدو فكرة حيادية الضريبة يرفضون الشكل 

 وسيلة لالقتطاع وليس للتوجيه 

دون أن تكون هناك انعكاسات ومضاعفات  أما اليوم فإنه في الواقع من املستحيل اقتطاع جزء من الناتج املحلي الخام

  2:اقتصادية هامة فالضريبة يمكن أن تستعمل لتحقيق أغراض اقتصادية كما تعمل على تجسيد أهداف اجتماعية

: تعتبر الضريبة وسيلة مهمة يمكن أن تستخدم في امتصاص الفائض من الكتلة النقدية، وبالتالي ـ الهدف االقتصادي 2

 التضخم.التخفيض من الطلب الكلي وهو ما يؤدي إلى محاربة 

                                                 
  08اإلسكندرية ص –ـ المرسي السيد حجازي " النظم الضريبية " الدار الجامعية   1
  198ـ محمد عباس محرزي، مرجع سابق ص   2
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رونة يمكن لضريبة أيضا أن تلعب دورا في تنشيط حالة الركود التي يتعرض لها االقتصاد، ومن هذا القبيل سياسة امل        

" أي سياسة التوقف   STOP AND GOضريبية التي وضعها الرئيس كنيدي واستمر فيها الرئيس جونسون وهي سياسة " ال

 ثم الذهاب التي طبقت في بريطانيا.

 خالل:كما يمكن استخدام الضريبة للتأثير على النشاط االقتصادي من    

سلوك االستهالكي الفردي وذلك من خالل تأثيرها على أسعار : تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على ال توجيه االستهالكأ ـ 

السلع بحيث فرض ضرائب مرتفعة على بعض السلع الكمالية يمكن أن يقلص أو يوقف استهالكها، إضافة إلى إمكانية 

 1 إحالل سلعة مكان سلعة أخرى كما أن تخفيض الضرائب املفروضة على السلع املحلية يؤدي إلى تشجيع استهالكها.

 :العملتوجيه قرارات أرباب ب ـ 

وهذا من خالل التأثير على حجم ساعات العمل ونوعيته، حجم املدخرات، باإلضافة إلى استخدام الضريبة لتغيير         

أثير الهيكل الوظيفي في املجتمع، وذلك بإعادة توزيع املوارد البشرية بين األنشطة االقتصادية كما أنها تستخدم كذلك للت

 ا نحو مناطق معينة في إطار سياسة توازن جهوي.على هيكل االستثمارات عن طريق توجيهه

 2 من خالل هذا نجد أن الضريبة تعتبر متغيرا هاما من متغيرات املناخ االستثماري الستقطاب االستثمار األجنبي.         

 زيادة تنافسية املؤسسات:ج ـ 

امل اإلنتاج بحيث أن انخفاض الضرائب يؤدي للضريبة تأثير كبير على تنافسية املؤسسات من خالل تأثيرها على عو          

إلى زيادة اإلنتاج من جهة ومن جهة ثانية يعمل على تخفيض أسعار عوامل اإلنتاج وبالتالي خفض التكاليف الكلية لإلنتاج 

لهذا نجد معظم الدول تسعى لزيادة تنافسية منتجاتها على مستوى األسواق الخارجية بإحفاء املنتجات املصدرة من 

 3 رسوم والحقوق الجمركية ومن الكثير من الضرائب املحلية كالرسم على النشاط املنهي والدفع الجزافي ... إلخ.ال

 :السياسة الضريبية كأداة لالندماج االقتصاديد ـ 

يقصد بها تنسيق األنظمة الضريبية من خالل اعتماد نفس املدونة من الضرائب تنسيق املعدالت، اإلعفاءات        

لهذا نجد أن بعض الدول  4والتخفيضات املمنوحة، أنماط االهتالك املعتمدة، تبادل املعلومات بخصوص ظاهرة التهرب،

                                                 

  168مرجع سبق ذكره، ص  قدي،عبد المجيد  –1 

 45ص ،سبق ذكره جمال، مرجعصحراوي  -2 
 .45ص ،مرجع سبق ذكره جمال،صحراوي  - 3 

 170-169ص  –ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،عبد المجيد قدي - 4 

 



 السياسة الضريبية                                                              الفصل الثاني:

 

32 

 

األوربي ألنه من غير هذا التوحيد ال يمكن الحديث  االتحادثل دول بدأت تسعى إلى توحيد أنظمتها الضريبية بشكل كامل م

  على تكامل اقتصادي.

وهذا من خالل تأثير السياسة الضريبية على الحصص النسبية املوجهة إلى مختلف الشرائح  :الدخلـ إعادة توزيع هـ 

حقيق إلى أن ت األولى،ر املصحح لحالة التوزيع والفئات، وهذا في اتجاه تخفيض الفوارق بين املداخيل أين تقوم الضريبة بدو 

  موقفين:هذا الهدف يجعل أصحاب القرار أمام 

 اختيار كفاءة تخصيص املوارد أو اختيار العدالة الضريبية  

 :تصحيح إخفاقات السوق و ـ 

نجد في الواقع األسواق غير التنافسية عاجزة عن تخصيص كفء للموارد وذلك بسبب اآلثار الخارجية التي تعمل على        

تخفيض التكاليف التي يتحملها املجتمع ككل مقارنة بالتكاليف التي يتحملها األفراد نضير نشاط معين، ذلك أن هناك ميال 

ن التكاليف االجتماعية تزداد بشكل مذهل وتتمثل في تكاليف التلوث الصناعي، نحو انخفاض التكاليف الخاصة في حين أ

وهذا ما جعل اإلدراك يتزايد بوجود روابط بين األنشطة االقتصادية والبيئة  إلخ.الضجيج، تدهور البيئة والتربة، التصحر ...

ا برفع التكاليف الخاصة بعد فرض وفي هذا اإلطار تستخدم السياسة الضريبية لتصحيح هذه اآلثار الخارجية ة هذ

 1 الضريبة إلى مستوى التكاليف االجتماعية.

 : ـ الهدف االجتماعي 3

تستطيع الدولة من خالل الضريبة التأثير على األوضاع االجتماعية عن طريق فرض الضرائب تصاعدية مرتفعة على        

س السلع الكمالية التي تخضع إلى ضرائب مرتفعة، فهذه الدخول والتركات ، وتخفيض الضرائب على السلع الضرورية بعك

اإلجراءات تسمح بطريقة فعالة في تحقيق العدالة االجتماعية وذلك بزيادة القدرة الشرائية الحقيقية ألصحاب الدخول 

 2 املحدودة.

خ كحولية، التدخين... إلكما يمكن للضريبة تحقيق أهداف معينة الحد من استهالك بعض السلع الضارة كاملشروبات ال      

 أخرى.وتشجيع واستهالك سلع 

 

 

                                                 
 170ص ،مرجع سبق ذكره ،ـ عبد المجيد قدي  1
 143، صـ محمد باهر عتلم، مرجع سبق ذكره  2
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 املطلب الثاني: أدوات السياسة الضريبية:

عليها  إن إتباع أي سياسة من قبل الدولة يعتمد على توفير واقتناء مجموعة من الوسائل واألدوات التي يجب االعتماد        

 من أجل تحقيق األهداف املرجوة. فمن أهم األدوات التي تعتمد عليها السياسة الضريبية في تحقيق أهدافها:

ن بدفع الضريبة في مبلغ الضرائب الواجب السداد، يبعض املكلف: يعني إسقاط حق الدولة عن  اإلعفاء الضريبي  -1

فاملقصود به هو منح املشروعات االستثمارية إعفاءا ضريبيا لعدد من السنوات في بداية حياتها اإلنتاجية لهذا 

ي فإن اإلعفاءات الضريبية يمكن استخدامها بطريقة تسمح بأن تمارس دورا في التأثير على حجم االستثمارات ف

  1القطاع الخاص، ونمط توزيعها بين الصناعات والقطاعات املختلفة، وتكون هذه اإلعفاءات إما دائمة أو مؤقتة

إخضاع املمول ملعدالت ضريبية أقل من املعدالت السائدة أو تقليص الوعاء  : تعنيالضريبيةالتخفيضات   -2

ة الضريبي مقابل االلتزام ببعض الشروط، كاملعدل املفروض على األرباح املعاد استثمارها أو التخفيضات املمنوح

تي تم معهم والعمليات اللتجار الجملة على الرسم على النشاط املنهي نضير التزامهم تقديم قائمة الزبائن املتعامل 

 إنجازها معهم لصالح مصلحة الضرائب.  

: يعرف على أنه النقص الحاصل في قيمة االستثمارات أو األصول الثابتة نتيجة االستخدام أو  نظام اإلهتالك  -3

رح مرور الزمن أو اإلبداع التكنولوجي ويعبر عنه القسط السنوي من القيمة الكلية لألصل بقسط االهتالك، ويط

ع هذا القسط من الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي يصبح العبء الضريبي أقل مقارنة بحجم الدخل الخاض

مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره املباشر عن النتيجة من خالل  هذا األخيرللضريبة قبل االهتالك، ويعتبر 

) ثابت، متزايد، متناقص (، وكلما كبر املخصصات السنوية، التي يتوقف حجمها على النظام املرخص في استخدام 

حجم هذه املخصصات والتسارع في بداية االستثمار خاصة في فترات التضخم ، كلما اعتبر ذلك امتيازا لصالح 

املؤسسة ، إذ بفضله تتمكن من تجديد استثماراتها ودفع ضرائب أقل، فضال عن كون االهتالك عنصرا أساسيا 

 ؤسسة.من عناصر التمويل الذاتي للم

: تشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار الناجمة عن تحقيق إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الالحقة  -4

على السنوات الالحقة حتى ال يؤدي ذلك إلى تآكل رأسمال املؤسسة.  وهذا بتحميلهاخسائر خالل سنة معينة، 

 االستثمارية املختلفة أحد الوسائل الهامة التي يمكن بحيث تعتبر املعاملة الضريبية للخسائر املحققة من الفرص 

                                                 

اإلعفاء الدائم هو إسقاط حق الدولة في مال المكلف طالما بقي بسبب اإلعفاء قائما، ويتم منح هذا اإلعفاء تبعا ألهمية   1 
النشاط ومدى تأثيره على الحياة االقتصادية واالجتماعية أما اإلعفاء المؤقت فهو إسقاط حق الدولة في مال المكلف لمدة 

 لذي عادة ما يكون في بداية النشاط.معينة من حياة النشاط االقتصادي وا
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استخدامها ليس فقط للحد من اآلثار السلبية للضرائب بمختلف ألوانها، بل أيضا لتشجيع االستثمارات الخاصة 

 الرأسمالي في اتجاه األنشطة االقتصادية املرغوبة. وزيادة التراكم

   1:يتوقف نجاح هذه األدوات على عاملين هما

حد كبير منها: االستقرار السياس ي،  وتتشابك إلىاعتبار الضريبة جزءا من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره  -

ر درجة تطو  واملالي القائم، طبيعة النظام املصرفي وحجمهاستقرار العملة، إمكانية التحويل الجاري للعملة، نطاق السوق 

 ... إلخ.ووسائل االتصالالهياكل القاعدية 

الزمن الذي يتم فيه استخدام هذه األدوات فتجاوب املؤسسات مع املزايا الضريبية يربط باملرحلة التي يمر بها  -

التي يمكن للمؤسسة تحملها على ضوء العوائد املنتظرة. ففي أوقات الخروج من األزمة يكون  ودرجة املخاطراالقتصاد، 

 .وحوافز االستثمارهناك ميل أكبر لالستفادة املزايا 
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 املطلب الثالث: اآلثار االقتصادية للسياسة الضريبية.

 وتأثيرهامن الصعب تحديد اآلثار االقتصادية للسياسة الضريبية تحديدا دقيقا نظرا لتشابك الحياة االقتصادية         

 عديدة متداخلة مع بعضها البعض. بعوامل

 الدخار،امن ها نستعرض في هذا املطلب ألثار السياسة الضريبية بالنسبة للمتغيرات االقتصادية الكلية كاالستهالك،           

 .واألسعار، التوزيع اإلنتاج

 :أثر السياسة الضريبية على االستهالك -1

نؤثر الضريبة بصفة مباشرة على مقدار دخل املكلفين بها حيث يتحدد هذا بحسب سعر الضريبة املفروضة، فكلما كان 

ذلك التأثير على حجم ما يستهلكه  ويترتب على، والعكس صحيحالسعر مرتفعا كلما كان تأثيره على مقدار الدخل أكبر 

 . وخدماتاألفراد من السلع 

االستهالك بالنقصان، إذ أنها تعمل على إنقاص الدخل املتاح أو املمكن التصرف فيه فينخفض فالضريبة تؤثر على     

 1 االستهالك.

 :أثر السياسة الضريبية على االدخار -2

هم، إال اإلنفاق على االستهالك مما يؤثر سلبا على مدخرات وبالتالي تقليلفرض الضريبة يؤثر في دخول األفراد بالنقصان      

 أن تأثير الضريبة في حجم االدخار ل يكون واحدا بالنسبة للدخول املختلفة، فالضريبة تؤدي باألفراد إلى إعادة توزيع

نفاق ستهالك ملصلحة اإل توزيع اإلنفاق على اال  وكذا إعادةملرونة كل منهما،  واالدخار وفقادخولهم املتاحة بين االستهالك 

 الضروري على حساب اإلنفاق غير الضروري.

من هنا تجد أن اثر الضريبة على االدخار ملقدار دخل املكلف و نوع معيشة، و الحالة االقتصادية عموما، و مدى توافر     

 2 الباعث على زيادة النشاط مع دفع الضريبة.

 أثر السياسة الضريبية على اإلنتاج: -3

شانه تثبيط اإلنتاج ألن االستهالك عامل مهم للنمو  وهذا من، واالدخار بالسلببما أن الضريبة تؤثر في االستهالك      

. فكلما كان االدخار كبيرا كلما زاد حجم وبالتالي اإلنتاجاالقتصادي، كما أن االدخار تربطه عالقة طردية باالستثمار 

 ادة اإلنتاج.بالضرورة إلى زي وهذا يؤدياالستثمار 

                                                 

 225ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد الهادي النجار –  1

   225ص،مرجع سبق ذكره ،عبد الهادي النجار –2 
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 :أثر السياسة الضريبية على توزيع الدخل -4

غير عادية لصالح الطبقات الغنية على حساب الطبقات  والثروات بصورةقد يترتب على الضريبة إعادة توزيع الدخل     

هي فاملباشرة  بالنسبة للضرائب غير املباشرة باعتبارها أشد عبئا على الطبقات الفقيرة، أما الضرائب ويحدث هذاالفقيرة، 

 .ومستوى االدخارتؤثر على الطبقات الغنية 

من هنا نجد أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة الضريبة تؤثر على نمط التوزيع، فإذا أنفقت الدولة هذه      

 1 الحصيلة في صورة نفقات تحويلية، بمعنى تحويل الدخول.

 :األسعارثر السياسة الضريبية على أ -5

لك وذ ضاالنخفااألصل أن الضريبة تقتطع جانبا من دخول األفراد، األمر الذي يجعل املستوى العام لألسعار يتجه نحو      

أنه إذا تم االحتفاظ بمقدار الضريبة دون أن يزداد معه  ويعني ذلكأن تدخل حصيلة الضريبة هذه مجال التداول،  بشرط

رض خارجي بهذه الحصيلة الضريبية مثال أو تكوين احتياطي معين، فإن تيار تيار التداول النقدي كما إذا تم سداد ق

يخف ضغط الطلب على األسعار في فترات التضخم. أما فترات االنكماش حيث تلجأ الدولة إلى  ومن ثماإلنفاق النقدي 

ب الكلي الفعال يقض ي جانب الدولة لتشجيع الطل وخاصة مناالقتطاع الضريبي من دخول األفراد، فإن تشجيع اإلنفاق 

 على عوامل الركود وفقا لتحليل كبير في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األثار االقتصادية للسياسة الضريبية :(2-3) الشكل رقم

 

                                                 
 .223ص  ،مرجع سبق ذكره ،سوزي عدلي ناشد - 1

 األثار االقتصادية للسياسة الضريبية

 االستهالك

 االدخار

 اإلنتاج

 الدخل

 األسعار
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 الضريبية وأساليب السياسةاملبحث الثاني: أسس 

 ةأسس السياسة الضريبياملطلب األول: 

الجبائية املوافقة  وتطبيق االقتطاعاتتعرف السياسة الضريبية على أنها " مجموعة القرارات املأخوذة إلنشاء، تنظيم 

ترمي السياسة الضريبية إلى تغيير الظرف االقتصادي، توجيه تصرفات  حيث G. Tournié ألهداف السلطات العامة

ب: توفير املوارد املالية  وال سيماتساعد على التطور بطرق مختلفة  وعليه فهي. لخإاألفراد، التأثير على توزيع املداخيل... 

  1االستقرار االقتصادي.  اظ علىوالحفالالزمة، الحث على االستعمال العقالني للموارد، تشجيع العدالة االجتماعية 

 األسس االقتصادية -1

يشترط مستوى تطور أي بلد ما مردودية و بنية نظامه الجبائي، يقاس املردود الجبائي ألي بلد عن طريق نسبة ما بين مبلغ 

العام لالقتطاعات االقتطاعات اإلجبارية و الناتج الداخلي الخام، هذه النسبة التي تسمى باملعامل الجبائي أو املعدل 

. تتضمن االقتطاعات اإلجبارية كل الدفعات التي ال تخضع 2تسمح بتقدير مستوى الجباية في أي بلد   )TGPO  (اإلجبارية

واملؤسسات اإلدارات العمومية  وتكون لصالحبدون مقابل فوري  والتي تتمللقرارات االختيارية للمكلفين بالضريبة 

 . الجماعية

تعلق ت. والدول الناميةصادي هو الذي يؤثر على املردود الجبائي الذي نالحظ اختالفه بين الدول املتقدمة إن التطور االقت

لفين القدرة على دفع الضرائب لدولة ما مباشرة باإلنتاجية االقتصادية لهذه الدولة، فزيادة املداخيل تزيد من عدد املك

 ن طريق الضرائب.زيادة املوارد التي تحصل عليها ع ومن ثمبالضريبة 

 السوسيولوجية األسس -2

أخرى يجب أن تكون  ومن جهةمن جهة يجب أن يكون هناك موافقة على الضريبة من طرف الهيكل الذي قام بإنشائها 

هذه الضريبة مقبولة من طرف الشخص الذي سوف يدفعها، فللموافقة على دفع الضريبة يجب أوال فهمها، لذا ينبغي 

لف بدفعها على أنها بعيدا أن تكون وسيلة للضغط أو الحرمان الضريبة ما هي إال استخدام أن نوضح للمواطن املك

كما أنها من الوجهة  ،F.Perroux  األمةللموارد نقوم عن طريقها " بإعادة بناء شبكة لألمن و التضامن على صعيد 

                                                 
 159، ص 1993الضريبية"، دار المعارف، اإلسكندرية، مصر، سمير محمد عبد العزيز،" اإلدخار الشخصي والسياسة  -1

 70-69ص  –، ص 2003غازي عناية، "النظام الضريبي في الفكر المالي واإلسالمي"، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  -2
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تعتبر في األخير الحفاظ على امللكية الخاصة" السياسية تعتبر ثمن للحرية. فال توجد دولة حرة بدون ضريبة ألن الضريبة 

 .  L.Mehl et P Beltrame .1أي إمكانية االختيار في نطاق واسع نشاطاتنا و استخدام مواردنا

 أساليب السياسة الضريبية الثاني:  املطلب

تمكين  وذلك بغيةتكوين رؤوس األموال  ومحفزا علىالبلدان النامية موجها  وخاصة فيغالبا ما يكون دور الضريبة 

الخواص من القيام باستثمارات هامة تساهم في تحقيق النمو االقتصادي للبلد إلى جانب االستثمارات التي يقوم بها 

 القطاع العام. 

 الفعالية االقتصادية  -أ

زيادة إن نجاح املشروعات عادة ما يقترن بارتفاع حجم التشغيل الذي يكون من شأنه إحداث أو إيجاد دخول جديدة و 

الدخول املنخفضة مما يزيد من حجم القوة الشرائية و هو ما يساعد على زيادة مردودية الضرائب غير املباشرة، كما أن 

ارتفاع نسبة التشغيل باإلضافة إلى آثارها على املستوى االجتماعي تعمل على الرفع من نسبة حصيلة الضرائب على كسب 

فعالية االقتصادية يقودنا إلى التساؤل عن العالقة التي تربط الضريبة بالعوامل . إن مشكل ال 2العمل ) ضرائب مباشرة(

 .واالدخارالشغل، االستثمار  واملتمثلة فياألساسية للنمو 

 الشغل -1

ينجر عنه أن أية ضريبة تعمل على التقليل من اإلنفاق  وهو مايرتبط حجم العمالة الكلية بحجم اإلنفاق االستثماري 

التشغيل في الوقت الراهن من أهم املعضالت التي تواجه كافة بلدان  وتعد مشكلةي إلى خفض العمالة. االستثماري تؤد

قة النامية منه، ذلك أن البنيان االقتصادي بشكل عام يكون مترابطا بشكل وثيق، فإذا كانت الطا وخاصة البلدانالعالم 

 ال محالة كما هائال من مناصب الشغل. االقتصادي ضخما فإن ذلك يولد وحجم النشاطاإلنتاجية كبيرة 

يضحون لخاضعين لها يضاعفون من جهودهم و يمكن القول بأن الضريبة تحفز على العمل في مستويات معينة و تجعل ا

. 3بفراغهم في حين أنها عند مراحل معينة قد تعطي عكس هذه النتيجة و هو ما ينعكس سلبا على االقتصاد بشكل عام

املصاريف املتعلقة باألجور تؤدي في أغلب الحاالت إلى إحالل رأس املال بالعمل، ينتج عن هذا  إن زيادةحاليا يمكننا القول 

 في البطالة.  وبالتالي ارتفاعانخفاض في الطلب على اليد العاملة 

                                                 
 84، ص 2006ة، االتصال للبحث والترجم صالح بن نوار، "فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية"، قسنطينة، مخبر علم اجتماع -1

 49، ص 2006 نجاة قريشي، "القيم التنظيمية وعالقتها بفعالية التنظيم"، مذكرة ماجستير، قسم علم االجتماع، جامعة بسكرة، -2

 18، ص 1994يحيى عبد الحمن رضا، "الجوانب القانونية للشركات الغير وطنية"، دار النهضة العربية، مصر،  -3
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 االستثمار -2

املفروض أن يكون نصيب  والتي مندولة للضرائب دور كبير في الحصول على التراكمات املالية التي تحصل عليها ال

الرأسمالية التي تقوم بها الدولة، كذلك فإن الضرائب باإلضافة إلى هذا  اإلنفاقاتمنها جزءا هاما متمثل في  االستثمارات

أداة في يد الدولة لتوجيه االستثمارات الخاصة فتقوم على سبيل املثال بتخفيض الضرائب  والفاعل تتخذالدور الهام 

 1 عينة بغية تشجيع االستثمار فيها.ى بعض النشاطات املعل

غالبا ما يكون الحث االستثمار عن طريق تخفيض الضريبة على أرباح املؤسسات، فيما يخص الضريبة على النفقات 

ة ريبفع مستويات الضالحكومة إلى ر  وقد تلجأفالرسم على القيمة املضافة يكون مخفض ملجموعه أثناء اقتناء االستثمار. 

تثمار في بعض النشاطات املعنية " املستوى الجحيمي للضريبة" بغية صرف أنظار املستثمرين عن االسبـــإلى ما يعرف 

مللوثة اهذه النشاطات غالبا ما تكون غير مرغوب فيها لعدم حاجة البلد إليها أو آلثارها السلبية على املجتمع كالنشاطات و 

ه لكي يتوج إنعاشهاذلك أيضا بدافع تموقع االستثمارات فتنخفض في املناطق التي تريد الحكومة  وقد يكون للبيئة مثال، 

 إليها املستثمرون. 

باإلضافة إلى أن هناك بعض املؤسسات التي تتمتع باإلعفاءات فيما يخص الضريبة على أرباح املؤسسات أو تخفيضات 

تملي الدولة على املؤسسات نوع  أاليدة للنمو. لكن من املفروض في الضريبة على النشاط املنهي مما يخلق أقطاب جد

 املؤسسات اختيار استثماراتهم على أساس املردودية االقتصادية وإنما علىاالستثمار الذي سوف تقوم به هذه األخيرة 

الحاالت إلى االستفادة من التخفيضات الضريبية، ألن املساعدات الجبائية من شأنها أن تؤدي في بعض  وليس بغرض

ن مأخرى إلى مجرد التوقعات لبرامج استثمارية مما يكلف غاليا الخزينة العامة، كما  وفي حاالتاإلفراط في االستثمار 

 .شأنه أن يؤدي إلى اختالل في امليزان التجاري إذا كان اإلنتاج غير كافي ملواجهة الطلب املتزايد على سلع التجهيز

 االدخار -3

إلى انخفاض  ويرجع ذلكمعدل رأس املال في الدول النامية من أهم العقبات في طريق التنمية يعتبر انخفاض تكوين 

وانخفاض بارتفاع امليل الحدي لالستهالك  واالستثمار ويرتبط ذلكالدخل الذي يترتب عليه انخفاض معدل االدخار 

من  نها أن تقوم بنفس دور االدخار في الحدتأتي أهمية الضرائب كأداة لالدخار حيث يمك ومن هناالحدي لالدخار،  املعدل

 اإلنفاق االستهالكي لتوفير املوارد الحقيقية للتراكم الرأسمالي بدون تضخم. 

                                                 
عة الجزائر، ل، جامعنزي، "دراسة جدوى المشروعات االستثمارية"، رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع علوم إدارة األعماعادل ال -1

    13 – 12ص  –، ص 2006
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 مباشرة( وأثرها علىجهة )ضرائب  وممتلكاتهم منيظهر أثر الضرائب على االدخار من خالل أثرها على دخول األفراد 

فإن الضرائب املباشرة تؤدي إلى نقص الدخول  وكقاعدة عامةالسلع والخدمات التي يشترونها )ضرائب غير مباشرة، 

السياسة الضريبية إلى زيادة حجم  ولكي تهدفاملنتوجات.  أثمانالنقدية بينما تؤدي الضرائب غير املباشرة إلى رفع 

النفقات(، أو التخفيض بشكل  ومتزايدة علىوحيدة  )ضريبة االدخار يجب عليها أن تفرض ضريبة إال على النفقات

محسوس من الزيادة في الضريبة على الدخول. االدخار طويل املدى و املستقر من شأنه أن يغذي االستثمار فهو أكثر 

 1 املدى.ع على تكوين االدخار طويل ضرورة اقتصادية من االدخار السائل أو قصير املدى، و عليه نقول أن الجباية تشج

 العدالة الضريبية  -ب

نين تعتبر العدالة الضريبية كحالة مثالية، في الواقع تتمثل هذه العدالة خاصة في التوزيع العادل للضريبة بين املواط

قدرتهم على الدفع. لذا من الضروري تشخيص الضريبة، أي من جهة األخذ بعين االعتبار من طرف مصلحة  وهذا بمراعاة

أخرى تعديل هذه الضريبة على حسب الوضعية املالية للشخص  ومن جهةلة العائلية للمكلف بالضريبة الضرائب الحا

 املكلف بها.

حتى تكون الضريبة عادلة يجب عليها أن تكون عامة و موحدة أي أن تفرض على جميع األشخاص و األموال في الدولة، 

أخرى و ال يعفى دون ما مبرر بعض األشخاص من دفعها، كما يجب أن يكون العبء الذي يقع فال تفرض على أموال دون 

 .2على كل شخص بسبب هذه الضريبة واحد

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب السياسة الضريبة :(2-4) الشكل رقم

                                                 
نشورة، م، غير بطاهر علي، "إصالحات النظام المصرفي الجزائري وأثاره على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"، أطروحة دكتوراه -1

 173، ص 2006الجزائر، جامعة 

 

 أساليب السياسة الضريبة

 الفعالية االقتصادية

 االستثمار

 الدخل

 العدالة الضريبية

 العدالة بين المواطنين

 االدخار
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 حدود السياسة الضريبية املطلب الثالث: 

ية إن قابلية نقل عبء الضريبة على وكالء اقتصاديين غير معنيين بها تثير مشكلة اقتصادية كبيرة ذات نتائج اقتصاد

دوما في مأزق كبير ناتج عن مفاضلتها بين نوعين من الضرائب ، حيث تجعل الحكومات   1التوزيعثقيلة على سياسة إعادة 

أنحاء العالم تقريبا تدفق أموال كثيرة تغطي في  وفي جميع. فقد لوحظ في السنوات األخيرة  )) املباشرة و غير املباشرة 

وقت لوحظ تذمر ال وفي نفسأنه  املباشرة، غيرمن متحصالت الضرائب ناتجة عن الضرائب غير  % 60الغالب أكثر من 

هذه الضريبة عليهم مدمجة في  واملستوردون تكلفةالذين يحول املنتجون  واألشخاص العاديينكبير من طرف املستهلكين 

 أسعار السلع التي يقومون بشرائها.

 الضريبة راجعية  -1

نعني ب " العبء الضريبي" مدى ثقل الضرائب على املمولين أو على االقتصاد القومي في مجموعه، بمعنى أننا نقصد به 

د فعل " االقتطاع الضريبي" و التي تعكس ردو  وعلى اآلثار االقتصادية التي تترتب على الضريبة أي على " إعالن الضرائب" 

 املمولين إزاء هذا االقتطاع. 

يكون عن   أن املكلف بها يحول كل أو جزء من تكلفته الضريبية إلى شخص آخر، نقل الضريبة يل الضريبةنعني بتحم

على  وعليه فالضريبة. 2طريق تحميل املكلف شرعا بالضريبة ضريبته على الشخص الذي يتبعه في الدورة االقتصادية

ألحيان الشخص الذي تنقل إليه الضريبة يقوم بدوره النفقات هي في األساس يحملها املنتج على املستهلك، لكن في بعض ا

يسمى  وظهور ماالعملية من شخص إلى آخر يؤدي بانتشار الضريبة في االقتصاد  وتكرار هذهبتحميلها إلى شخص آخر 

  .االنتشاربظاهرة 

 الصمود أمام الضريبة  -2

 وبالتالي فهمونية مثل الشركات يمتلكها األفراد إن العبء الضريبي الذي يتحمله األفراد في النهاية ذلك أن األشخاص القان

مثال أو القيام  كاإلضرابيتأثرون بأي ضريبة فرضت عليها. نعني بالصمود كل أنواع املعارضة على االقتطاعات الضريبية 

بمظاهرات احتجاجية... إلخ. الغش الضريبي يمكن تعريفه كمخالفة للقانون لهدف التهرب من الضريبة أو التخفيض من 

االستفادة منه يعتبر خطأ يمكن إصالحه  ولم يقصدأي تصريح غير شرعي يقوم به املكلف عفويا  وعليه فإنمبلغها، 

                                                 
  16، ص 1995القليعة،  ،INFمنى أمين يعقوب، "الجباية والتنمية االقتصادية"، مذكرة تخرج  -1

 77، ص 2008قاسم نايف علوان، "ضريبة القيمة المضافة، دار الثقافة، الطبعة األولى،  -2
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بها قانونيا ال يعتبر في  واإلجراءات املسموحمبلغ الضريبة باختيار األساليب  فإن محاولة تخفيض ومع ذلك. وليس بغش

 ال تستدعي بذلك تصحيح أو تعديل.  جبائية وإنما مهارةحد ذاته غش ضريبي 
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  :المقدمة

 وتحقيقتعتبر عملية فرض الضرائب في النظم االقتصادية الحديثة ضرورية لتمويل النفقات العامة التي تهدف الى تلبية 

 والخدمات العامة فرض الضرائب لغرض تمويل الية تأمين املواد مواالجتماعية األساسية، يتاالقتصادية  األهداف

لرئيسية التي تواجه التحديات ا للجميع، ومن احدىاالقتصادية  وتوفير الفرصاملطلوبة لدعم التنمية االقتصادية 

 .االقتصادي وأهداف النمو وعادل وكفء يتماش ىا الجانب هو نظام ضريبي بسيط ذالحكومة في ه

تقف أمام أولئك الدين يعملون على تقرير السياسة الضريبية ألية حكومة هي معالجة مسائل  الجوهرية التيمن األمور 

ابه الذي ال يمكن استيعجدا و املعتمد فقانون الضريبة  , البساطة و الكفاءة و العدالة عند قيامهم بتطوير تلك السياسة

تحقيق االرادات التي وضع أساسا من اجل الحصول عليها  من قبل دافع الضريبة او موظف الضرائب ,سيفشل حتما في

 فالبد اذن من وضع نضام ضريبي بالشكل الذي يسمح للمكلف االلتزام به دون عناء , كما أن كلفة االلتزام هي األخرى ,

هة العدالة في النظام الضريبي تعني ان ذوي االوضاع املتشاب خفيفا بصورة معقولة , تشكل عبئا اضافيا يستوجب ابقاءه 

)أصحاب الدخل املتساوي (يدفون نفس املقدار من الضرائب )العدالة االفقية ( و أولئك الذين لديهم مصادر دخل 

 عالية يجب ان يدفعوا النسبة األكبر من الضريبة ) العدالة العمودية (.

يبية الجديدة هي أن تكون صياغة القانون الضريبي بالشكل الذي يؤمن االنسجام كذلك أن من متطلبات السياسة الضر 

 ث تكون هذه التعاريف و املصطلحات و التعابير املوحدة في قانون الضريبة و تظهر في أبسط صورة ممكنة و البد أنبحي

 ق واسع من النشاط االقتصادي .يؤخذ في الحسبان أن ما يجري تطويره حاليا هو قانون للضريبة قابل للتطبيق على نطا

 ويمكن بلورتها في الشكل التالي: تبعا للعرض السابق تتبين لنا مالمح اشكالية هذا البحث

 الضريبي؟على النظام  الضريبيةالسياسة  تأثيرما مدى 

  :األسئلة الفرعية –( 1 

بالضريبة؟ما املقصود  -  

  ؟ماهي أدوات السياسة الضريبية  -

  الضريبية؟ماهي األثار االقتصادية للسياسة -

 

 

 

  



 
 

2 
 

:الدراسةفرضيات  - (2  

 يلي: فيماالتساؤالت الرئيسية اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات التي يمكن حسرها لإلجابة على 

 الدولة.جبرا الى _ الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد 

 تحقيق أهداف السياسة._ تعتمد الدولة على مجموعة من الوسائل من أجل 

 األسعار. التوزيع، االنتاج، كاالستهالك، االدخار،_السياسة الضريبية تأثر على املتغيرات االقتصادية الكلية 

الدراسة:أهمية   -( 3  

:يلي بها فيماأهمية الدراسة التي قمنا  تكمن  

الضريبة. وقواعد تحصيل_ أهمية الضريبة   

الضريبي._ التعرف على النظام   

العامة._ اتباع الدولة للسياسة الضريبية لتغطية النفقة   

بالدولة._الضرائب أهم املوارد الخاصة   

:الدراسات السابقة  -(  4  

بعض وعلى مستوى  وكتب( وأطروحة دكتوراهماجستير  )رسائلتشير الى انه في حدود اطالعنا على ما أجري من بحوث 

ملوضوع السياسة الضريبية لكن هذا لم يمنع وجود دراسات سابقة ناولة تاملكليات الوطن في هذا املجال قلة املراجع 

 :يثين ومن بين هذه الدراسات ما يلقريبة لها في دراسة الباح

 مرباح،قاصدي  ةمحاسبة، جامعتخصص  ليسانس،مذكرة مقدمة من متطلبات شهادة  يعقوب،_ دراسة ديوان رويبح 

 .2013-2012ورقلة , 

 جامعة أبو العامة،املالية  صماجستير، تخصمذكرة مقدمة من متطلبان نيل شهادة  يامنة،_ دراسة ديوان عاشور ثاني 

 2002-2001تلمسان,  بالقايد،بكر 
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الدراسة:( _ حدود 5  

الضريبية.الدراسة لسياسة  وتم حصد النويص ي مستغانمتمت الدراسة على مستوى قباضة عين   

:البحث( _ منهجية 6  

 دراسة الحالة الجانب الوصفي يظهر واضافة ألسلوبفي هدا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي في دراستنا  اعتمدنا

ليلي الجانب التح ارسائل(، أم، )كتببالدراسة عن طريق املسح املكتبي  والوثائق املتعلقةمن خالل عملية جمع املعلومات 

فيظهر من خالل الربط بين مختلف مكونات الدراسات الحالة في الجانب التطبيقي الكان على مستوى قباضة عين 

  النويص ي.

البحث:(_ تقسيمان 7  

 وفصل ثالثتم تقسيم البحث الى فصلين  والتساؤالت الفرعية وملعالجة االشكاليةمن البحث تبعا لألهداف املتوخاة 

 الت توصلنا اليها وعرض النتائجتضمن تلخيص عام  وتعقبهم خاتمةمقدمة  اتسبقهمتطبيقي، 

للضريبة:املفاهيمي  األول اإلطار الفصل _   

النظام الضريبي  وتنظيمها واملبحث الثانياملحث األول يتضمن ماهية الضريبة  مبحثين،قسمناه الى   

الضريبية:الفصل الثاني السياسة _   

 الضريبية  وأساليب السياسةأسس  واملبحث الثانياملبحث األول مفهوم السياسة الضريبية  مبحثين،قسمناه الى 

النويص ي:الفصل الثالث دراسة تطبيقية لقابضة عين _   

قدمنا بعض  وفي األخيرالية تحصيل الضريبة  واملبحث الثانيالقباضة  املبحث األول تعريف ،الى مبحثينقسمناه 

  البها. لاملتواصالتوصيات التي رأينا بأنها ضرورية بناء على النتائج 

 



  :امللخص

 هذا بها تقوم  التي الحديثة واألبحاث الدراسات بينت فقد الدول، اقتصاديات في هاما نلعب السياسة الضريبية دورا

هذه  لدعم الفعالة والطرق  األساليب عن البحث يتطلب الذي األمر الوطني، االقتصاد السياسة الضريبية في دعم

 الضريبية اإلدارة مساعدة إلى أساس تهدف فعالة كوسيلة السياسة الضريبية اليوم وتعتبر وتنميتها، السياسة 

 بحثنا خالل من ونحن لها، يحتاج التي واإلدارية ذاتها لتوفير املوارد املالية والفنية إثبات في الضرائب ومصالح واملتفشيات

 إلى ؟  وخلصنا تأثير السياسة الضريبية على النظام الضريبي مدى ما: "  مفادها التي اإلشكالية على اإلجابة ولناحا هذا

 ملختلف املالية املردودية زيادة للتحصيل الضريبي، مهم الضريبية مصدرالسياسة  أن بينها من النتائج من مجموعة

 الضريبية بعدتساهم السياسة  كما املنتهجة، اإلحصائية القدرات اكتشاف الضريبية علىالسياسة  وتعمل الضرائب،

  املشروعات.هذه  لدعم الالزمة واإلمكانيات املناخ وتوفير الضريبية، املتفشيات ومساندة مساهمة في اإلصالحات

   املفتاحية: الكلمات

النويص ي.بعين  الضرائب قباضة الضريبية، الضريبية،السياسة   

Résumé  : 

La politique fiscale joue un rôle primordial dans les systèmes économiques, comme le démontrent les 

études et les recherches actuelles sur la maniéré de développer l’économie nationale. 

De nos jours, la politique fiscale joue a pour objectif de soutenir les inspections, les imports et les 

administrations afin que les moyens financiers et administratifs puissent être, et aussi de fournir les 

ressources financières, techniques et administratives qui les a besoin  

La présente recherche a pour objectif de répondre à la problématique qui suit < Quel impact peut avoir la 

politique fiscale sur le système fiscal ? 

Et en ressort que la dite politique est une ressource importante pour les imports, un apport financier 

supplémentaire tout comme elle constitue une aide pour l’inspection des imports. 

Enfin, c’est un apport pour leurs projets  
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 الفصل الثالث: دراسة حالة قباضة الضرائب عين النويص ي

 تمهيد

بعد دراسة الجانب النظري للفصول السابقة والعرض املختصر للسياسة الضريبية حيث تمثل هذه األخيرة أدوات 

سة منها ما لم تكن مرفقة بدرا الهدف املرجووبما أن الدراسة النظرية ال تحقق  العامة،ووسيلة لدعم الدولة والنفقات 

 النويص ي.تطبيقية مأخوذة من الواقع، لذا خصصنا الدراسة التطبيقية في إحدى قباضات الوالية وبالضبط قباضة عين 

 : نبذة تاريخية تأسيسية للضرائب.املبحث األول 

هي إدارة جبائية تقوم بتحصيل  ،2000سسة حديثة النشأة تأسست سنة هي مؤ قباضة الضرائب بعين النويص ي 

بعض املؤسسات العمومية مما يجعلها تحتل  والحسيان تتوسطالضرائب على مستوى البلديات عين النويص ي، فرناكة 

 موقعا هاما.

  القباضة تعريف :األول  املطلب

 ذوي  إلى وتدفع تدعى قانونية قواعد وفق والرسوم الضرائب بتحصيل تقوم ،وخدماتي مالي طابع ذات جبائية إدارة هي

 ،البنك ،العدالة مثل األخرى "  الجبائي القانون  " اإلدارات مختلف مع عالقة ولها القانوني اقتصادها حدود في الحقوق 

 ة،بريدي وصكوك بنكية بشيكات الجنح مرتكبي على العدالة تفرضها التي الغرامات مبالغ بتحصيل فتتكفل … البريد

 تهممستحقا يدفعون  الذين املساهمين مبالغ وتحصيل ،مالحظة إلى نشيرو 

 التي الخدمات ببعض خاص ضريبي تحصيل في األخيرة هذه وتختص البلدية وقباضة الضرائب قباضة ،قباضتين هناك 

 .1النظافة وعمليات تطهير من البلدية مصالح تقدمها
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 الضرائب عين النويص ي بقباضة الخاص التنظيمي الهيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلية قباضة عين نويص يوثائق املصدر: 

 مكتب

 الغرامات

لضرائباة مصلح  

 

 القابض

 مكتب

 المتابعات

 مكتب

المحاسبة   

 جناح الضريبة

 والرسم والتحصيل

 الصندوق

 جناح خدماتي

 استخراج وثائق عدم اإلخضاع

Extrait de rôle  
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 .مهامهاو  القباضة أقسام :الثاني ملطلبا

 القابض -1

 كل في الرسمي املمثل فهو العمليات هذه تتم ال وبدونه ،القباضة نشاطات تسيير على األول  املسؤول القابض يعتبر         

 .1بالقباضة الخاصة والوظائف للعمليات األمثل السير على الحرص مهامه فمن ،القباضة من تستخرج وثيقة إمضاء

 الصندوق  -2

 جلأ من التجار وغبر التجار استقبال يتم أين ،الشباك طريق عن تتم للضرائب التحصيلية العمليات جميع أن بما          

 .الالزمة الخدمات تقديمهم

 أثناء   طوابع من القباضة بنشاط الخاصة الخدمات بعض وتقديم واالستالم التسليم مهام الصندوق  أمين يتلقى         

 نوع مراعاة مع يوميا تتم التي العمليات كافة فيه يسجل الذي "الصندوق  "دفتر ب الصندوق  أمين يستعين العمليات هذه

 تمثلنها أل أهمية املصلحة هذه تقل والالوصل  أي الدين تسديد إثبات قسيمة وتسليم الخاص الحساب ورقم عملية كل

 .القباضةو  املساهمين بين لقاء نقطة

 .صاريفامل وكذا اليوم ملداخيل الكلي الجرد عملية تتم حتى الحسابات بغلق الصندوق  أمين يقوم يوم كلوفي نهاية           

وثم تأتي  ،الكلي موعاملج إلظهار الحسابية العمليات إلجراء وهذا الصندوق  مداخيل دفتر بغلق العملية هذه تسمىو 

 على تحتوي  األخيرة هذه لكون  وهذا الصندوق  مداخيل بدفتر وثيق ارتباط لها التي الصندوق  مسودة بعدها

 (الصندوق  )مسودة عنها االستغناء اإلطالق على يمكننا ال لهذا ،املالية الخزانة في املوجودة املالية املبالغ مجمل

 .اليومية املحاسبة كافة تضبطألنها 

 :منها نذكر الحقوق  ذوي  إلى املصاريف بعض بتسديد تقوم القباضة أن ذكرنا أن سبق وقد

 و لحربي امعطوب بشؤون املختصة الهيئة بين بالتنسيق ذلك و القباضة من الحرب معطوبي بعض مصاريف دفع -

 بها هؤالء األفراد. املتواجد الضرائب بقباضة مرورا العمومية الخزينة

 .الجغرافي اإلقليم نفس و لتواجدهما نظرا اإلدارتين هاتين بين الدائم التنسيق ظل في هذا و العمال أجور  دفع -

 بالزيادة ديونه تصدير في كخطأ ,الثبوت بأحكام التجار تعويض -

 سجل يسمى خاص دفتر في املالية الخزينة دخلت التي املالية املبالغ جرد هي الصندوق  أمين به يقوم ما آخر

 .املالية املبالغ
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 :اإلعالمو  االستقبال مكتب -3

 ينب مباشر حوار إرسال في سعيا تحاول  أن عليها البد التي الضرائب، وقباضة ككل املساهمين بين وصل همزة يعتبر        

 إلى املساهم توجيه هو املكتب هذا يتوالها التي املهام فمن ،التحصيل آليات تخص شروحات بتقديم واملساهمين الهيئة

 العامة القواعد يجهلون  املساهمين أغلب كون  خاصة أهميته وتزداد ،الضريبية حالته لتسوية القانونية الطرق  أحسن

 .الجبائي القانون  نقول  ال كي

 ترد قد تيال التسهيالتو  والتغيرات بالقوانين واملواطنين التجار وإفادة توجيهاته خالل من املكتب هذا دور  أيضا ويظهر      

 ذاه به يقوم ما وكل الجباية وبين بينه التي بالعالقة علم على يكون  ألنه ،املساهم هو الوحيد واملستفيد ،آلخر حين من

 .املكتب لهذا التوجيهي الدور  يكمن وهنا توجيهي إعالمي دور  هو ،املكتب

 :املحاسبة مصلحة -4

 مجمل وتصحح الشباك في تمت التي األعمال ويختص اإلعداد يتم العملية هذه ألن املصفاة املحاسبة دور  يعتبر       

 يفي أ بل فقط التصحيح على تقترض لم ،اليومي الجرد وعملية مهامه أداء أثناء الصندوق  أمين فيها يقع التي األخطاء

 بتصفيةتقوم  إذن ،الشهر بذلك الخاصة املحاسبة في تتمثل أخرى  عملية إلى الطريق تمهداملصلحة  هذه تقوم شهر

 توزع بطبعتها التيو  اإلجمالية املداخيل قيمة حصر أجل من ذلك وكل ،الحسابية العمليات بتسجيل الخاصة الدفاتر

 .املناطق حسب الدولة طرف من موجه ترتيب حسب

 :املتابعة مصلحة -5

 من مجموعة ويمثل املتابعة رئيس يترأسه خاص مكتب وضع لذا ،الجبائية العمليات في فعال دور  املصلحة لهذه      

 منو  ،التجار طرف من الضريبي للتهرب امليدانية املتابعة قصد عملهم ملباشرة القانونية الصالحيات كافة لهم األعوان

 القانون  لهم خولها التي الصالحيات جملة

 :بالدفع اإلشعار -أ-5

 رسمية ثيقةو  هو واإلشعار امليدانية املتابعة قبل شهرين إلى بشهر بالدفع التاجر بإشعار باملتابعة املكلف العون على         

 خذةاملت الردعية القوانين تتضمن كما ،دفعه املراد واملبلغ مهنته ونوع بالتاجر أوال الخاصة املعلومات من جملة تتضمن

 .الضريبة بدفع االلتزام لتفادي التالعب أو الحيل إلى يلجأ الذي التاجر حق في
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 :بالدفع إشعار آخر -ب-5

 في يتخذ، باألمر املعني إلى إرساله تاريخ من شهرين إلى شهر من املمتد األول  اإلشعار في قانونا املحددة املهلة انتهاء بعد       

 قبل بالدفع إشعار آخر هناك بأن إعالمه في تتجلى أخرى  قانونية طريقة الضرائب ملصالح يتمثل لم الذي التاجر حق

 .اإلشعار استالم تاريخ من أيام 08 تتعدى ال ومدته القضائية املتابعة

 :الغرامات مصلحة -6

 غرامات دفع من يليها وما مخالفات ارتكبوا أفراد ضد الصادرة القضائية األحكام تطبيق على املصلحة هذه تقوم       

 دور  أكثر لنا يتجلى مصلحة كل ومهام املصالح ملختلف دراستنا خالل ومن .القاض ي طرف من عليهم مفروضة مالية

 .1مالية وأخرى  إدارية صفة ،بصفتين يتسم الذي القباضة

 منها: بها، التسديد املكلف يستطيع التي الطرق  بمختلف األموال واستالم املساهمين باستقبال يقوم املالي الجانب

 .النقدي التسديد *

 .بنكي شيك بواسطة التسديد *

 .بريدي صك بواسطة التسديد *

 .العمومية الخزينة صك بواسطة التسديد *

 رسمية وثائق في الخدمات هذه وتتمثل املساهمين وغير للمساهمين إدارية خدمات تقديم في فيتمثل اإلداري  الجانب أما

 :كالتالي وهي الضرائب مصالح لدى تستخرج

 :للضريبة الخضوع عدم شهادة

لهذه و  ،عليه املفروضة الغرامة أو الجباية من املواطن براءة على تدل الضرائب مصلحة من املواطن يطلنها وثيقة هي         

 .اإلخضاع عدم شهادة لهم فتقم التجار غبر أما الخضوع إثبات شهادة لهم تقدم فالتجار ،نوعان الوثيقة

 : الدين إثبات شهادة *

 للمدين التابع الدين قيمة تااثبوهي  ،الخضوع شهادة عكس وثيقة وهي
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 .الضريبة تحصيل آلية :الثاني املبحث

 كذلك يكون  كي للدفع وقابلية استعداد على املكلف ن يكو أن البد الضريبي التحصيل آليات سير عن التحدث قبل       

 الضريبة مجاالت تسّير التي والقوانين للقواعد بامتثاله وذلك للضريبة يخضعه تجاري  نشاط بوجود يصرح أن البد

 .الضرائب مفتشية املهام هذه وتتولى

 .امللف األول: تكوين املطلب

 التابعة الضرائب مفتشية لدى يودع جبائي ملف بتكوين معنويين أو طبيعيين صفتهم كانت مهما األشخاص يقوم      

 :يلي ما امللف ويتضمن نشاطهم يزاولون  سوف التي للمنطقة

 : الطبيعيين لألشخاص بالنسبة *

 .األصلية امليالد شهادة -

 .اإلقامة شهادة -

 .امللكية أو الكراء عقد من نسخة -

 .الجبائية للوضعية خطي طلب -

 .القضائي املحضر تقرير -

 (:املؤسسات) املعنويين لألشخاص بالنسبة *

 .شركاؤه و للمسير األصلية امليالد شهادة -

 .املؤسسة هيكل -

 .امللكية أو الكراء عقد -

 .شركاؤه و للمسير اإلقامة شهادة -

 .الجبائية للوضعية خطي طلب -

 .1القضائي املحضر تقرير-

 الحرة الضرائب مفتشيات مصالح فتمتلك شهر ملدة بالوجود التصريح دون  تجاري  نشاط املكلف بدأ إذا :مالحظة

  .النشاط سنوات تحديد حتى املالية الغرامة مبلغ تحديد في املطلقة
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 .معين جبائي لنظام املكلف إخضاع :الثاني املطلب

 املناسب مالنظا اختيار يتم الجزافي، والنظام الحقيقي النظام وهما ،الجزائر في الجبائية األنظمة من نوعين هناك           

 شخص عن عبارة املكلف كان ذا ،يمارسها التي النشاطات طبيعة حسب ،يمارسها التي النشاطات طبيعة حسب للمكلف

 نظام تحديد فيكون  األخرى  للنشاطات بالنسبة أما الحقيقي للنظام تلقائيا يخضع فإنه جملة بائع أو مستورد أو معنوي 

 .النشاط لطبيعة وفقا يكون  الذي املحقق األعمال رقم حسب اإلخضاع

 :التجاري  النشاط -1

 سوف الرقم ذلك تحقيق عدم حالة وفي الحقيقي للنظام يخضع سوف املكلف فإن املحقق األعمال رقم تعدى إذا          

 .الجبائي للنظام يخضع

 :الصناعي النشاط -2

 :املحقق األعمال رقم تعدى إذا

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

 الخطوات ببعض الضرائب شيةتمف تقوم الجزافي النظام في املكلف تسجيل يتم وكي ،اآلخر عن تختلف التي خصائصه

 1 :التالي النحو على وتكون 

 سنةمن ال 01/02 قبل وإعادتها بملئها املكلف يقوم حيث G 12  تسمى  للمكلف سنوية وثيقة بإرسال املفتشية تقوم       

 أين تقوم باقتراح رقم األعمال له G08بعدها تقوم املفتشية بإرسال وثيقة أخرى تسمى  األعمال،التي تلي تحقيق رقم 

 املوقع...إلخ. املمارس،بمراعاة طبيعة النشاط 

 تقوم أن للمفتشية بها يمكنو  الوثيقة نفس في الرفض بتبرير يقوم املقترح العمال لرقم املكلف رفض حالة وفي       

 بإرسال املفتشية تقوم األخير في املكلف طرف من املقدمة بالتبريرات اقتنعت ما إذا ،الخاضع األعمال رقم بتخفيض

 خ.نس أربعة في بنسخها وتقوم الجزافي للنظام املكلف خضوع تبين ائيةنه G 09 تسمى أخرى  جبائية وثيقة

 .امللف في إدراجها يتم األولى النسخة -

 .الضرائب قباضة إلى الثانية النسخة -

 .املكلف إلى ترسل الثالثة النسخة -

 .للضرائب العامة املديرية إلى ترسل الرابعة النسخة -
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 .منخفضة أو مرتفعة بنسبة إما للتجديد قابل سنتين مدة النظام هذا تحت املكلف ويبقى

 نياميدا عمال يتطلب النظام وهذا ،املحقق األعمال رقم تغير حسب متغيرة نسب مع يتعامل فهو الحقيقي النظام أما       

 التي ةالكبير  كاملؤسسات ،الجبائي للنظام الخاضعة املتغيرة املالية املبالغ ألهمية نظرا ،الجزافي النظام من أهمية أكثر

 :منها وعيوب مزايا النظامين من ولكل ومتغير مرتفع األعمال رقم لها يكون 

 : الحقيقي النظام *

 :في النظام هذا مزايا تتميز

 .الزبائن ربح -

 . TVA املضافة القيمة على الرسم مجموع استرجاع-

 .الكبيرة املؤسسات مع التعامل إمكانية -

 :فهي عيوبه أما

 .منظمة محاسبة مسك املكلف على يفرض -

 .شهريا يكون  الدفع -

 .الحقيقي األعمال رقم تحديد صعوبة -

 : الجزافي النظام *

 :التالية العبارة في تحديدها يمكن مزايا النظام لهذا

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

 :كالتالي فهي لعيوبه بالنسبة أما

 .املكلف مع بالتنسيق إداريا مفتوح األعمال رقم -

 املحقق األعمال رقم يطابق ال األحيان مجمل في -

 .الزبائن ربح -

 .مسترجع غير املضافة القيمة على الرسم مجموع -
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 .الضرائب وتحصيل بالدفع اإلشعار تحضير :الثالث املطلب

 .اإلشعار هذا على حصوله بعد ،القباضة لىإ هبالتوج يقوم ثم مكلفلل بالدفع اإلشعار وإرسال بتحضير املفتشية تقوم     

IBS الشركات أرباح على والضريبة IRG اإلجمالي الدخل على الضريبة يخص و سنويا يكون  و 

 .اإلجمالي الدخل على بالضريبة الخاص بالدفع اإلشعار -1

 أرباح الشركات. على بالضريبة الخاص بالدفع اإلشعار -2

 :نقدا الدفع 

 بطابع مختومة تكون و  وصل االستالم تسمى وثيقة بتحرير الصندوق  أمين يقوم الضريبة مبلغ دفع عملية مقابل        

 :1التالية البيانات الوثيقة هذه وتتضمن للمكلف املادي الدفع تثبت والتي القباضة

 .الجبائي الرقم -

 .التأخر غرامة مبلغ -

 .املدفوعة الضريبة نوع -

 .(H1) يسمى الصندوق  أمين به يتعامل كتاب هو الوصل هذا مصدر

 :بريدي صك أو الشيك طريق عن الدفع

 نأمي استالم يثبت ،االستالم وصل بتحرير الصندوق  أمين يقوم الضريبة بمبلغ بنكي بشبك الدفع طريقة تكون  عندما      

 أمين به يتعامل كتاب من الوصل ويأخذ ،القباضة بطابع مختوم يكون  الوصل هذا ،الضريبة بمبلغ لشيك الصندوق 

 التي الشيكات بإرسال يقوم ثم (H2) يسمى بريدي وصل أو شيك طريق عن تسديدهم حالة في املكلفين مع الصندوق 

 .(H10) تسمى بوثيقة مرفقة الوالية خزينة إلىي املركز  البنك إلى بتحويلها تقوم

 :مالحظة

 باستعمال هذاو  املكلف إلى الزيادة قيمة بإرجاع ويقوم القابض فيدخل ،الصندوق  في زيادة املكلف دفع حالة في        

 يخص ما كل هذا .بريدي بصك ترجع أكثر كانت وإذا 10000 من أقل القيمة كانت إذا هذا ،التعويض وصل تسمى وثيقة

 واملالحظ ،الضرائب بقباضة ليست أخرى  ملصلحة يقدمها ضريبية واجبات للمكلف لكن الضرائب تحصيل آليات سريان

 بها املكلف الضرائب أهم إلى اإلشارة الضروري  من وجدنا نها،يقدمو  التي الضرائب صفة هي ما يجهلون  األفراد عموم أن

 .االجتماعية ووظيفته صفته كانت مهما الفرد
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 كيفيةو  الخدماتية ،التجارية باألعمال وخاصة بأدائها ملزم الفرد فيها يجد التي الضرائب أهم على تعرفنا بعدما         

ي هو  أدائهاللفرد  ضرائب هناك لكن بإقليمه املتواجدة الضرائب لقباضة بالنسبة عليه ما أدى قد املكلف يكون  .تحصيلها

 من ،البلدية مصلحة طرف من خدمة تقديم مقابل الكائن البلدية قباضة البد خرى م أتقد رسوم مجملها في وهي لفائدة

 :تحصيلها وآليات الرسوم هذه أهم

 .العقاري  الرسم -

 .التطهير رسم -

 دفع على مجبرون هؤالء يصبح إقامتهم ملكان التابعة الضرائب مفتشية لدى تهمبممتلكا األشخاص تصريح بعد          

 تقوم الدولة من كرائها تم بمساكن يقيمون  الذين األشخاص ،البناياتو  باملساكن الخاصة العقاري  والرسم الرسم

 يقدم مالك كل تخص معلومات على يحتوي  كتاب عن عبارة وهي البلدية قباضة إلى الرسمين هذين بإرسال املفتشية

 :يلي فيما املعلومات هذه وتتمثل بالبلدية

  : ......................... املالك لقب و اسم -

 : ...........................املالك عنوان -

 ..…….…….....التسلسلي الرقم -

 .………..:.....العقاري  الرسم و التطهير رسم مبلغ -

 ذاهو  املكلف إلى إرساله بدورها البلدية قباضة تقوم حيث بالدفع إشعار بإرسال تقوم الوثيقة هذه إلى باإلضافة       

 .املفتشية مستوى  على يكون  العمل

ي فو مستحقاته لتسديد بالدفع اإلشعار إرسال تاريخ من أشهر 03 ب تقدر زمنية فترة للمكلف البلدية قباضة تقدم       

 .املستحقات قيمة من % 25 إلى األقص ى حدها يصل غرامة عليه تفرض املدة هذه تجاوز  حالة

 أمين إلى املكلف يقدم ،مستحقات من عليه ما لتسديد البلدية قباضة إلى املكلف يتجه بالدفع اإلشعار وصول  عند        

 مداخيل دفتر) يسمى دفتر من وصلين بتحرير الصندوق  أمين يقوم مقابل في ،الدفع مبلغ مع اإلشعار الصندوق 

 الرسوم مبلغ بدفع املكلف قيام دليل ويفسر البلدية بخاتم عليه املصادقة بعد املساهم إلى يقدمه أحدها(، الصندوق 

 الضرائب تحصيل سريان من املستوى  هذا في .املكلف وصل ضياع حالة في كمرجع يتركه الثاني الوصل أما ،املستحقة
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 وهي بالدفع اإلشعار طريق عن يسدده ضريبي نوع وهناك الكاملة الضريبية واجباته أدى قد يكون  بالفرد الخاصة

 .الشركات أرباح على والضريبة اإلجمالي الدخل على الضريبة أي املباشرة الضرائب

 تلقائيا عهادف يكون  التطهير رسم ،العقاري  الرسم ،الجزافي الدفع ،املنهي النشاط على الرسم في تتمثل التي الرسوم أما        

 .أشهر 03 كل خالل تلقائيا بتسديدها املكلف ويقوم سنوي  بإشعار بل أشهر 05 كل بالدفع إشعار بدون 

 رلتسيي هامة وإجراءات أخرى  آليات نجد أين حاالت هناك أن الضريبي التحصيل مراحل آخر في نقوله أن يمكن وما        

 أين ،عليه املفروض الرسم أو الضريبة املكلف دفع عدم أي ،الضريبي التهرب كحالة الجبائية املالية املبالغ وتحصيل

 :يلي ما اإلجراءات هذه ومن القانونية اآلجال في مستحقاته يسدد لم الذي املكلف ضد املتابعات مصلحة تتدخل

 :التنبيه

تخويف و  ردع من نوع على وتحتوي  املكلف إلى ترسلها والتي املتابعة مصلحة بتحريرها تقوم التي الوثائق أول  وهي          

التسوية،  تكون  التنبيه لهذا صدى وجد إن ،مدفوعة الغير وضرائب رسوم من عليه ما بتسديد قيامه أجل من للمكلف

 .ثانية وثيقة فنستعمل العكس كان إذا اأم

 :اإلنذار

 قبل لالستجابة أيام 08 مهلة للمكلف تحدد إذ ،التسديد عدم حالة في املتابعة مصلحة ترسلها وثيقة ثاني وهي         

 .1الحجز وهو مستوى  أعلى على ردعية إجراءات إلى املكلف فيها يتعرض أين وأخيرة أهمية أكثر وثيقة إرسال

 :بالحجز اإلشعار

 ون كي و املكلف ممتلكات حجز و بغلق قضائي محضر بتكليف تقوم أين , املتابعة مصلحة به تقوم إجراء آخر هو و          

 الضرائب مصلحة تقوم و, ائيانه الحجز يكون  أشهر الستة حدود في االستجابة عدم حالة في و أشهر 06 ملدة و مؤقت

 اإلشعار و اإلنذار أهمية مدى لنا يظهر هنا من و العلني املزاد في املكلف ممتلكات ببيع امللصقات طريق عن بإعالن

 ذهبه الحجز تفادي الضريبية املصالح محاولة , أخرى  جهة من و الحجز لتفاديه للمكلف فرض بمثابة ألنه بالحجز

 ينةالخز  لفائدة األموال تحصيل هو ف الهد أن بما و , الحجز حاالت من كثير في , أكثر لها األمر يعقد ال كي اإلجراءات

 املكلف يعلمه أن يمكن ما و , القانونية اآلجال ظل في املبالغ تلك لتحصيل عالية فرص تتيح آليات وضعت , العمومية

 : هو الضرائب مصالح و املساهمين بين العالقة عن التفاصيل أبسط يجهل الذي

 » عليه املفروضة الضرائب تسديد عن معفى فإنه الضرائب قبل من سنوات 04 ملدة يتبع أو املكلف يستدعي لم إذا «
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 .أهميتها حسب تذكرها اآلخر عن تميز أهمية الضريبة من نوع لكل أن نجد األخير وفي

أن  نستنتج هنا ومن املباشرة الضرائب حاصل من األكبر القسط األجور  على اإلجمالي الدخل على الضريبة تمثل        

 ارتفع كلما أي الضريبة،و  العامل دخل بين طردية عالقة وهناك ،العاملة اليد على للضرائب تحصيلها في ترتكز الدولة

 مؤسسات بإنشاء مرتفعة النسبة إبقاء على حريصة والدولة ،الضرائب نسب ارتفعت أجورهم ونسب العمال عدد

 اليد مستوى  لرفع تؤدي اإلجراءات هذه وكل مؤسسات أنشئوا الذين للمستثمرين بتشجيعها شغل مناصب وتوفير

 .األجور  على املحصلة الضريبة مبالغ ترتفع وبالتالي العاملة

 ثاني بعمنهي و ، املباشرة الضرائب موعملج بالنسبة ،نسبها خالل من الثانية املرتبة الشركات أرباح على الضريبة تمثل      

 ،وطنية شركات أو الجنسيات متعددة شركات كانت سواء الدولة في املوجودة املؤسسات بعدد ومرتبطة ،الدولة لخزينة

 :كالتالي تكون  فأهمها الرسوم أما الضريبة يخص فيما هذا الشركات هذه تحققه الذي األرباح حجم إلى باإلضافة

 الجباية مداخيل من الرئيس ي املورد ويكون  املحلية الجباية مجموع من األكبر الحصة يحتل املنهي النشاط على الرسم

 .املحلية الجماعات لصالح املحلية

 .املحلية الجماعات لخزينة ثاني مورد يعتبر حيث األهمية حيث من الثانية املرتبة يحتل الجزافي الدفع

 .املحلية للجماعات أهمية األقل واملورد النسب حيث من األخيرة املرتبة تحتالن التظهير، ورسم العقاري  الرسم أما     

 والجماعات البلديات لفائدة فيكون  الباقي أما ،% 25 بنسبة وذلك الدولة مليزانية فائدته تعود املضافة القيمة على الرسم

 الخزينة لفائدة سواء الهيئات ملختلف وتوجيهها الضرائب ينسب تحديد الجدول  هذا من يقدم التوضيحات من وللمزيد

 نسب بها املحصل الجغرافي اإلقليم مراعاة مع الدولة تحدده التوجيه وهذا ،غيرها أو املحلية الجماعات أو العمومية

 .1الضرائب
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 :الثالث الفصل خالصة

 و متواصل حوار لبعث دائما تسعى لعين النويص ي الضرائب قباضة بأن نقول  أن نستطيع الفصل هذا ختام في           

 وهو منها املرجو الهدف لتحقيق تسهيلية إجراءات تتخذ القباضة أن هو واملالحظ املكلفين، وبين بينها العالقة توطيد

 حالة مراعاة مع الضريبية النسب من ممكن عدد أكبر تحصيل بغية وإجراءات آليات باتخاذ وهذا ،الضريبي التحصيل

 بتسديد للقيام للمكلفين فرص عدة إعطاء بمثابة هي اإلجراءات وهذه ،اللتزاماته وفيّ  مساهم يبقى الذي املكلف

 عةإضا من عنها يترتب وما   التحصيل عملية سير في عائقا تمثل ما غالبا التي الردعية اإلجراءات اتخاذ قيد متهمستحقا

 للتسيير صعب واقع أمام نفسها القباضة تجد أين حاالت هناك حيث للوقت

 اإلجراءات هذه تبقى لكن ،الجبائي بالتهرب املساهمين بعض يقوم حيث مواردها في التحكم للقباضة يتعذر أين كالحجز

 بةبمثا الجبائية املنظومة أضحت فبالتالي .اإلدارة هذه من املرجو الهدف هو وهذا الطرق  بمختلف املبالغ لتصفية متخذة

 وتحصيل تسيير هو القباضة به تقوم ما مجمل في العمومية للخزينة هام جد ومورد الوطني لالقتصاد النابض القلب

 نظرا الجبائية العمليات أمانة على يحرصون  وخبراء لضرائب مراقبة وضع ،قانونا املحددة اآلجال وفق والرسوم الضرائب

 :في مهمتهم وتكمن ألهميتها

 .العامة املحاسبية القواعد ضبط -

 خاصة وتقنيات قواعد واستعمال مراقبة -

 .الضريبي التحصيل هو الذي الهدف لتحقيق اإلجراءات مختلف اتخاذ -
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