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ار املالي في تشكل الضرائب الجوهر األساس ي ألي تشريع مالي للجهاز الحكومي خصوصا بما تمثله من أداة لتنظيم املس

دورها في تحقيق أهداف اقتصادية د أهم مصادر اإليرادات العامة للدولة الحديثة، إضافة إلى حالدولة، فهي تمثل أ

 اجتماعية عديدة تختلف آثارها باختالف النظام االقتصادي السوق. و 

و تعرف الضرائب بأنها مساهمة إلزامية بدون مقابل مباشر، يتم فرضها على األفراد و املمتلكات و املؤسسات 

 التجارية بغرض دعم اإلنفاق العام.

 إلصالح خطة بوضع للضرائب العامة املديرية يامق عن طريق  الضريبة املنظومة إصالح تم الضريبة، دور  ألهمية نظرا و

 تبسيطه تم والذي الضريبي النظام فيها بما الضريبية املنظومة من كل اإلصالح هذا شمل حيث الجزائري  الضريبي النظام

 في بما الجبائية اإلدارة هياكل إصالح و كذا الوحيدة، الجزافية الضريبة ونظام الحقيقي النظام هما بارزين نظامين إلى

 الضريبي، العبء وتخفيف بالضريبة، للمكلفين أفضل خدمة تقديم بهدف املصالح ملختلف التنظيمي الهيكل ذلك

 .  العمومية الخزينة مصالح على املحافظة االعتبار بعين آخذة

 النظام عّدلت والتي األول  بالجيل تدعى سابقة إصالحات الجبائية، اإلدارة هياكل تحديث أجل من اإلصالحات تلت

 اإلجمالي الدخل على والضريبة الشركات أرباح على الضريبة : وهي أال عصرية جديدة ضرائب تبني خالل من الجبائي

 .و الضريبة الجزافية الوحيدة  املضافة القيمة على والرسم

بعد هذه اإلصالحات و دورها في تحسين إيرادات  تأسستو من خالل هذه الدراسة سنتطرق الى أهم الضرائب التي 

 الضريبة .

 اإليرادات الضريبية؟ زيادة صالحات الجبائية فيكيف تساهم اإل  منه نطرح اإلشكالية التالية:و    

 حتى نتمكن من اإلطاحة بكل جوانب املوضوع ارتأينا طرح األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟فيما تتمثل أهم اإلصالحات  الضريبية -1

 ما هي دوافع و أهداف اإلصالحات الضريبية في الجزائر؟ -2

 ما هي أهم اإلجراءات املتبعة في تحصيل الضريبة؟ -3

 الفرضيات:

 ؛تتمثل أهم اإلصالحات الضريبية في اإلدارة الخاصة بالضرائب -1

 اإلصالحات الضريبية ساعدت في تحسين الضريبة. -2

 أسباب اختيار املوضوع: 

 التخصص؛ املوضوع حسب اختيار تم  -1

 الرغبة الشخصية في البحث في هذا املوضوع؛ -2

 إبراز دور و أهمية الضرائب  كإيراد من اإليرادات العامة. -3
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 أهمية الدراسة: 

كون الضريبة وسيلة مطبقة في جميع دول العالم، فباإلمكان استعمالها كسياسة لتحقيق يستمد البحث أهمية من 

 أهداف التنمية االقتصادية.

 و كذلك من أجل تحديد األسباب الحقيقية التي دفعت بالدولة الجزائرية إلى اعتماد إصالحات ضريبية شاملة. 

 كذلك في سبيل اإلجابة عن التساؤالت املطروحة حول دور اإلصالحات الضريبية في تحسين اإلرادات الضريبية. و 

 أهداف الدراسة: 

روحة سابقا كما يهدف إلى بيان التغيرات الحاصلة في النظام الضريبي هدف البحث هو اإلجابة عن التساؤالت املط إن

الجزائري.و يهدف كذلك إلى إظهار األسباب الحقيقية التي دفعت الجزائر إلى إحداث اإلصالح و اثر هذا األخير في تطوير 

 اإلصالح، و أهم نتائجه.و إبراز أهم محاور اإلصالح الضريبي في الجزائر، و السياق العام لهذا  التحصيل الجبائي

 :جزئينيمكن تقسيم حدود بحثنا إلى محددات الدراسة: 

إلى غاية  19/12/2016من  في مصلحة الضرائب لبلدية عين تادلسدراسة القيام بال: ةزمنيود حد -1

 ؛02/02/2017

 .: يتمثل في التعريف باملركز الجواري للضرائب لبلدية عين تادلسةكانيود محد -2

 تب:: املنهج امل

، حيث اعتمدنا في الطرح النظري على املنهج الوصفي من التحليليو املنهج اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي    

و اعتمدنا على املنهج التحليلي في محاولة إلسقاط  . اإلصالحات الجبائية التي تم القيام بها  ختلفخالل تقديم م

 الطرح النظري على املؤسسة محل الدراسة.

 الدراسات السابقة:

كثيرة هي و متعددة الدراسات التي عالجت موضوع الضرائب في الجزائر من مختلف الجوانب، و لعل أهم هذه 

 الدراسات يتمثل في التالي: 

استر في علوم التجارية ، جامعة "،  مذكرة م ،"فعالية النظام الضريبي في الجزائر واكواك عبد السالم  -1

تحديد طرق و أساليب فعالة لدعم  النظام  و لقد هدف البحث إلى: 2012سنة قاصدي مرباح ورقلة، 

الضريبي و تنميته. و توصل الباحث إلى أن النظام الضريبي مصدر مهم للتحصيل الضريبي و زيادة املردودية 

 املالية للضرائب .

مذكرة املحلي بالجزائر"،باعلي أمينة، طيبي خديجة،"دور اإلصالحات الضريبية في دعم و ترقية االستثمار  -2

و التي تطرقت فيه إلى النظام  .2015جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، سنة  ماستر في العلوم التجارية،
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صالحات التي طرأت عليه و كيف تساهم هذه اإلصالحات في تحفي  اإل الضريبي بشكل عام و كذلك إلى أهم 

 االستثمار املحلي في الجزائر  

بالل حميد، "السياسة الضريبية في الجزائر"، مذكرة ماستر في الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي  -3

يهدف هذا البحث إلى عرض بنية السياسة الضريبية ،و التذكير باملنهج التاريخي  2015مرباح ورقلة، سنة 

حات الضريبية ساهمت في زيادة لتتبع مسار السياسة الضريبية في الجزائر. و توصل الباحث إلى أن اإلصال 

 املوارد املالية للضريبية و لكنه مزال بعيدا عن الطموحات املعلنة في إطار السياسة الضريبية املنتهجة.

 م املوضوع: تقسي

 لتحقيق أهداف الدراسة و معالجتها بصورة علمية فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين:

مبحثين ، يتناول  إلىالجبائية التي قامت بها الجزائر ، حيث قمنا بتقسيم الفصل يتضمن الفصل األول اإلصالحات 

املطلب الثاني  فيتحدن  أمابعض تعاريف الضريبة و كذلك خصائصها، إلىتطرقنا فيه  األول املبحث ثالثة مطالب ، 

الثاني كذلك ثالثة مطالب ،  عن قواعد الضريبة و أهدافها ، و املطلب األخير حول أنواع الضرائب ، و يعالج املبحث

دوافع و أهداف اإلصالح الضريبي من خالل املطلب  تطرقنا إلى يتناول مفهوم و معايير اإلصالح الضريبي ، و  األول 

و إجراءات املتبعة في أهم الضرائب املؤسسة بعد اإلصالحات الضريبية  إلىالثاني ، أما املطلب الثالث فتطرقنا 

 .تحصيلها 

مبحثين، األول قمنا  إلىحيث قمنا كذلك بتقسيمه الدراسة التطبيقية،  إلىثاني فسنتطرق فيه أما الفصل ال

عالجنا فيه الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر ، و تطرقنا إلى املركز بتقسيمه إلى ثالثة مطالب، األول 

فتطرقنا فيه إلى مجال اختصاص املركز الجواري للضرائب من خالل املطلب الثاني ،أما بخصوص املطلب الثالث 

األول عدة مؤشرات ، و في املبحث الثاني قمنا بتقييم النظام الضريبي بعد اإلصالحات من خالل الجواري للضرائب 

و املطلب  املطلب الثاني فكان حول مستوى الضغط الضريبي أماطور الحصيلة الضريبية من خالل املطلب األول ، 

رنة اإلنجازات الفعلية بالتقديرات و في املطلب تطرقنا إلى مدى استقرار النظام الضريبي الثالث كان حول مقا

 .   الجزائري 



 

 

 

 

 

 الفصل األول:

اإلصالح الضريبي 

 في الجزائر 
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 تمهيد: 

 باملؤسسات مدعم االقتصاد هذا واحد، اتجاه ذي اقتصاد نحو امليل اتجاه في تحوالت و تغيرات عدة الدولي االقتصاد عرف

 الجزائر قامت كما الهيكلية، اإلصالحات من جملة تطبيق الى املتخلفة و النامية بالبلدان أدى االتجاه هذا و ، الدولية املالية

 خاصة بصفة و املاض ي، القرن  من التسعينات بداية في السياسية حتى و االقتصادية الخارطة على جذرية إصالحات بإدخال

 .الضريبي النظام مستوى  في بإصالحات القيام

 للجباية الهيكلي اإلصالح تم أين ، م 1991 لسنة املالية قانون  خالل من الجزائري  الجبائي النظام في تم الذي اإلصالح إن

 تجاوز  خاللها من يمكن جديدة ضرائب عدة إدماج فيها تم التي اإلصالحات وهذه السابقة، الضرائب لتعويض ،جاء الجزائرية

 .الجديد العالمي االقتصاد مع التكيف و السوق  اقتصاد عقبات

 يشمل الذي و "الجزائر في الضريبي صالحاإل  " ب املعنون  الفصل هذا خالل من الجزائري  الضريبي النظام إصالح إلى سنتطرق  و

 :  التالية املبحثين

 .الضريبة حول  عامة مفاهيم: األول  املبحث

 .الجزائر في الضريبي اإلصالح واقع ني :الثا املبحث
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 مفاهيم عامة حول الضريبة املبحث األول : 

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

 أداة إلى العام اإلنفاق لتمويل ضريبة مجرد فمن .طرف الدولة من املقدمة الخدمات بطبيعة وكذلك االجتماعي، والتنظيم

 والتخفيضات اإلعفاءات خالل من وذلك االقتصادية، األوضاع على والتأثير االجتماعية والسياسية األزمات معالجة في تساهم

 التنمية االقتصادية، محرك باعتبارها باالستثمارات منها يتعلق ما خاصة االقتصادية، لألنشطة الدولة التي تقدمها الضريبية

 :التوالي على املبحث إلى ثالثة مطالب تقسيم تم حيث

 .وخصائصها الضريبة مفهوم يتناول  :األول  طلبامل

 .القواعد األساسية للضريبة و أهدافهااملطلب الثاني: 

 أنواعها. إلى باإلضافةاملطلب الثالث:  

 

  املطلب األول : تعريف الضريبة و خصائصها

 سنتطرق في هذا املطلب إلى خصائص التي تتميز بها الضريبة و قبل ذلك سنتطرق إلى تعريفها.

 تعريف الضريبة  الفرع األول :

 .ريف باختالف كتاب املالية العامة، و قد اختلفت هذه التعا taxهناك العديد من التعاريف للضريبة 

جيز،حيث يعرف الضريبة  الفرنس ي جاكسون  الفقيه به أتى ما هو للضريبة عصري  تعريف أول  إن:  التعريف األول  . أ

 .1بطريقة نهائية و بال مقابل بقصد تغطية األعباء العامةأنها : استقطاع نقدي تفرضه السلطة على األفراد 

نجز لفائدة و هناك من يعرف الضريبة على أنها :"اقتطاع نقدي ذو سلطة ، نهائي دون مقابل ، م التعريف الثاني: . ب

 .2"صالح الهيئات العمومية اإلقليميةالدولة و جماعات املحلية ( أو لالجماعات اإلقليمية )

تعرف الضريبة على أنها:"فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى هيئاتها كما : التعريف الثالث . ت

الحصول على مقابل أو  القومية و املحلية بصفة نهائية، مساهمة منه في تحمل األعباء و التكاليف العامة دون 

 .3"منفعة خاصة

 

 

 

                                                           
معمقة ،كلية العلوم االقتصادية و  ،"مذكرة تخرج ماستر "،تخصص دراسات محاسبية و جبائيةفعالية النظام الضريبي في الجزائر واكواك عبد السالم ،  1

 .  03ص ،2011/2012الجزائر،  ،تسيير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةالتجارية و غلوم ال

، "مذكرة ماجستير " ،تخصص إستراتيجية ، كلية العلوم االقتصادية و ستراتيجية االستثمار في املؤسسةأثر السياسة الضريبية على إحجار مبروكة، 2 

 .11، ص  2005/2006 الجزائر،  ،يير ، جامعة محمد بوضياف املسيلةعلوم التسالتجارية و 
 .127 ،126،ص 2011، الطبعة الثامنة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن ، املالية العامة و التشريع الضريبي أعاد حمود القيس ي ،  3
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 1و تعرف الضريبة في مفهوميها الحديث كما يلي : التعريف الرابع: . ث

، ة و نهائية من دون مقابل خاصالضريبة هي مبلغ من املال ، تفرضه الدولة و تجبيه من ثروات األشخاص بصورة جبري

 ذلك بغرض تحقيق النفع العام ، و هي أيضا أداة لتوزيع األعباء العامة .و 

زيادة في تحديد التعريف الحديث للضريبة أن نضيف إليه "أن الضريبة  و يرى األستاذ ديفرجي التعريف الخامس: . ج

التي تؤدي إلى االقتطاع غير مبلغ من املال تقتطعه الدولة مباشرة " و ذلك بغية تمييزها عن اإلجراءات النقدية 

 األفراد كما في حالة تخفيض قيمة العملة .املباشر من أموال 

 إلى هذا التعريف "أن الضريبة تجبى أيضا في سبيل تدخل الدولة فقط". و يضيف األستاذ حسن عواضة

و منه يصبح التعريف الحديث للضريبة هو : الضريبة هي مبلغ من املال تفرضه الدولة و تجبيه باقتطاعه مباشرة من ثروات 

هي أيضا أداة لتوزيع األعباء األشخاص بصورة جبرية و نهائية من دون مقابل خاص ، و ذلك بغرض تحقيق النفع العام ، و 

 العامة ، كما تجبى في سبيل تدخل الدولة فقط. 

 الفرع الثاني : خصائص الضريبة 

 العامة بالخصائص التالية:   اإليراداتتتميز الضريبة عن غيرها من 

, ال يعني بشكل مطلق 2هذا يعني أن الضريبة يجب أن تسدد بتسليم مبلغ من النقودالضريبة ذات شكل نقدي:  . أ

في نطاق ضيق و في الظروف  إال أن هذه العملية ال تتم  األمر عدم إمكانية تحصيلها في صورة عينية, كل ما في 

االستثنائية البحثة, حالة الحروب مثال، وهذا االستثناء عن القاعدة ال يجب التوسع فيه، فإنها ترغب في توسيع 

على التنازل عن جزء من  األفراد إجبارالدولة جزء من الضرائب في شكل دائرة ملكيتها ولذا فيمكن أن تحصل 

 أوجه: ممتلكاتهم. ويتفوق الشكل النقدي للضريبة عن الشكل العيني من عدة 

   أن الدولة تتحمل تكاليف و نفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريبة العينية و هي في طريقها لجمع و نقل و تخزين

 تعرضها للتلف و كلها أشياء في صالح الشكل النقدي للضريبة.  إمكانية إلىاملحاصيل باإلضافة 

   بعين  األخذبتقديم جزء من املحصول, دون  األشخاصأن الضريبة العينية ال تلتزم بعنصر العدالة, إذ هي تلزم

  محصوله إنتاجالتي يتحملها كل شخص في  اإلنتاجاالعتبار الظروف الشخصية لكل شخص من ناحية نفقة 

   .عدم مالئمة الضريبة العينية لألنظمة االقتصادية و املالية الحديثة 

فالضريبة تفرض بطريقة أحادية ) صادرة عن الدولة ( و تحصل  و النهائي للضريبة: اإلجباري ذات الطابع   .ب

 , ففي الدفع املكلف بالضريبة عن إلزامباستعمال الجبر, حيث يوجد جهاز كامل للجبر و العقوبات مؤلف بهدف 

                                                           
 .16 ،15، ص  2014ر و التوزيع ، مصر ، األولى ، املكتبة املصرية للنش، الطبعة منازعات الضرائب املباشرة في الجزائرأحمد فنيدس ، 1

.17، صمرجع نفسهأحمد فنيدس،  2
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حالة رفض املكلف أو عدم أداء الفرد لواجباته الضريبية ينطلق هذا الجهاز في متابعة هذا املكلف من أجل إجباره 

 .1على تخليص دينه الضريبي

الدولة بصورة نهائية, بمعنى أن املكلف بها ال يمكنه استرداد املال  إلىيدفعون الضريبة  األفرادذلك, فإن  إلىباإلضافة    

 .2لى الدولةإيدفعه كضريبة، بل قيمتها تنتقل انتقاال نهائيا من املكلف بها  الذي

و يعني ذلك أن املكلف دافع الضريبة ال يتمتع بمقابل أو بمنفعة خاصة من جانب  ضريبة تدفع بدون مقابل: . ت

الدولة, و غن كان هذا ال ينفي أن الفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة املرافق العامة باعتباره فردا 

مدى انتفاع الفرد  إلى يمكن النظر في الجماعة, و ليس باعتباره مموال للضرائب, و يترتب على هذا أنه ال يجوز, و ال 

 األعباءمدى قدرة الفرد على تحمل  إلىبالخدمات العامة لتقدير مقدار الضريبة التي يتعين عليه دفعها, بل ينظر 

العامة لتقدير هذه املقدرة. ذلك يتعين على الفرد باعتباره عضوا في مجتمع سياس ي منظم هو الدولة أن يساهم 

الدولة, بل يتعين أيضا أن تكون  إلىالعامة عن طريق دفع الضرائب  األعباءفي تحمل  األفرادن بالتضامن مع غيره م

 .3 العامة األعباءعلى تحمل هذه  األفرادغيره من  إلىهذه املساهمة بحسب قدرته بالنسبة 

منها بموجب نصوص  اإلعفاءو  إلغائهاأي انه يتم فرضها و كذلك ربطها و تحصيلها و  يتم فرض الضريبة بقانون: . ث

قانونية و يترتب على هذه الخاصية نتيجة مهمة و هي حفظ حقوق املكلفين بدفع الضريبة, فالقانون الضريبي يشبه 

بنص قانوني فإنه ال تفرض ضريبة و ال تلغى  إال بهذا املضمار القانون الجنائي, فكما انه ال توجد جريمة و ال عقوبة 

 .4أو تعدل أال بنص قانوني

املصروفات  إال دين  أيو له أولوية قبل غيره من ديون املمول وال يسبقه في ذلك  ر دين الضريبة دين ممتازيعتب . ج

 القضائية.

 

 

 

 

 

 

                                                           

.12محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 

.21أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 

العلوم االقتصادية  تسيير املالية العامة، كلية تخصصدة ماجستر، ، مذكرة تخرج لنيل شها، دراسة تحليلية حول الضريبة و القطاع الخاصتابتي خديجة 3

 .  10، ص 2012 -2011بكر لقايد تلمسان، الجزائر،  أبو و العلوم التجارية و التسيير، جامعة 
 .130ص  طبعة األولى، املكتبة املصرية للنشر و التوزيع، مصر،،منازعات الضرائب املباشرة في الجزائرسمير صالح الدين حمدي،4
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 املطلب الثاني: القواعد األساسية للضريبة و أهدافها 

الضريبي ، و هي توجد العديد من القواعد و األسس التي يتوجب على املشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أسس النظام 

، كما أنه يتم فرض الضرائب بغرض تحقيق كلف بالضريبة و الخزينة العموميةالقواعد التي تحقق مصلحة كل من امل

 مجموعة من األهداف املالية ، االقتصادية ، االجتماعية و السياسية . 

 الفرع األول: قواعد الضريبة 

الركائز و األسس املالية و االقتصادية التي يجب مراعاتها عند يعد مبدأ عدالة الضريبة من أهم  قاعدة العدالة : . أ

فرض الضريبة ، فتحقيق العدالة الضريبية في فرض الضريبة تجعل من الضريبة املفروضة مقبولة و ال تحدث 

 1تذمرا بين الناس عند فرضها أو جبايتها و لكي تتحقق عدالة الضريبة يجب أن يتوفر فيها مبدأين هما:

 و يقصد به أن تفرض الضريبة على سائر األشخاص و األموال، فال يعفى منها مال أو  عمومية الضريبة: مبدأ

 شخص من الخاضعين لسيادة الدولة.

 :و يقصد به أن يكون عبء الضريبة واحدا بالنسبة لكافة املكلفين حتى يتساووا  مبدأ املساواة أمام الضريبة

 جميعا في أعباء النفقات العامة.

و يقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو إبهام. و الهدف من ذلك،  دة اليقين:قاع . ب

أن يكون املكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة ال التباس فيها. و من ثم يمكنه أن يعرف مسبقا موقفه 

حكام القانونية املتعلقة بها و غير ذلك من املسائل الضريبي من حيث الضرائب امللزم بأدائها و معدلها و كافة األ 

التقنية املتعلقة بالضريبة. إلى جانب معرفته لحقوقه نحو إدارة الضرائب و الدفاع عنها. حيث أن عدم الوضوح 

 .2يؤدي إلى حذر املكلفين من النظام الضريبي

و الطرق األكثر مالئمة للممول. و هذا يعني  و يقصد بها أن تجبى الضريبة في األوقات قاعدة املالئمة في التحصيل: . ت

أن يتالءم ميعاد تحصيل الضريبة مع موعد تحقيق الدخل، و هو الوقت الذي يكون فيه املكلف أكثر قدرا و أكثر 

 تقبال لعبء الضريبة. 

اعة دفع ( تقتطع سIRG/Salairesو في هذا املضمار، نجد في الجزائر الضريبة املفروضة على املداخيل األجرية )

 .3األجر، و بذلك تشكل وقتا مالئما لألجراء

قاعدة االقتصاد في النفقات: و تعني االقتصاد في نفقات الجباية بإتباع إجراءات التحصيل األقل كلفة للمكلفين و  . ث

لإلدارة املالية، حتى ال يتحمل املكلف تضحية في غير موضعها، و يتضاءل الفرق بين ما يدفعه و ما يدخل خزانة 

 .4الدولة، بحيث تتحقق وفرة الضريبة

                                                           
 .23، ص ، مرجع سبق ذكرهأحمد فنيدس 1
 . 25، ص 2010الجزائر،  عين البنيان، ،ITCIS، سلسلة الجباية، دار النشر املدخل إلى الجباية و الضرائبمحمد عباس محرزي،  2

 . 10، ص 2010، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية املؤسساتحميد بوزيدة،  3
 . 26مرجع سبق ذكره، ص  فنيدس،د أحم 4
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 الفرع الثاني: أهداف الضريبة 

و يقصد بها تغطية األعباء املالية، أي أن الضريبة تسمح بتوفير املوارد املالية للدولة بصورة تضمن  الهدف املالي: . أ

نفاق على الخدمات العامة يل اإل لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه اإلنفاق على الخدمات املطلوبة ألفراد املجتمع، أي تمو 

 . 1على استثمارات اإلدارة الحكومية ) كبناء السدود و املستشفيات و الجامعات ، و شق الطرق...الخ(و 

تعتبر الضريبة أداة لتدخل الدولة في املجال االقتصادي، و بالتالي فهدفها العام هو الوصول  الهدف االقتصادي: . ب

 إلى حالة استقرار اقتصادي غير مشوب بالتضخم أو االنكماش. 

ففي حالة التضخم ترفع نسبيا و يوسع في فرضها المتصاص كمية النقد الزائدة، و في حالة االنكماش تخفض 

 .2عفاءات مما يزيد من االدخار و بالتالي التوسع في االستثمارأسعارها و تزداد اإل 

تعتبر الضريبة وسيلة إلعادة توزيع الثروات و املداخيل، حيث تستخدمها معظم الدول ملعالجة الهدف االجتماعي: . ت

 .3التفاوت بين دخول األفراد، عن طريق فرض الضريبة التصاعدية على الدخل

ة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية االقتصادية و االجتماعية أي أن الضريب الهدف السياس ي: . ث

و تخفيضها على منتجات أخرى يعتبر استعماال  العامة. ففرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعض الدول،

ت املتحدة للضريبة ألهداف سياسية، كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان املتقدمة ) اليابان و الواليا

 .4األمريكية(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 12حميد بوزيدة، ، مرجع سبق ذكره، ص   1
 . 27أحمد فنيدس، مرجع سبق ذكره، ص   2
 . 27، ص نفسه مرجع  3
 . 13حميد بوزيدة، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 ع الضرائب ااملطلب الثالث : أنو 

 يمكن تحديد أنواع الضرائب باالستناد إلى عدة معايير و هي :

 معيار وعاء الضريبة الفرع األول: 

 :1حسب املعيار نجد الضريبة الواحدة و الضرائب املتعددة

: إن الضريبة الواحدة أو كما يسميها اآلخرون الضريبة الفذة هي النظام الذي تعتمد الدولة الضريبة الواحدة . أ

فيه على ضريبة واحدة فقط أو على ضريبة رئيسية واحدة للحصول على ما يلزمها من موارد مالية . و أن 

 الضريبة الواحدة تفرض على جميع أنواع الدخول.

تعدد الدخل و تختلف باختالف الوعاء فتكون بعدد ضرائب متعددة هي ضرائب تتعدد ب الضرائب املتعددة: . ب

بات و الضريبة على املهن الحرة في الضريبة املباشرة إذا كان الدخل متعدد مثل الضريبة على األجور و املرت

الضريبة على القيم الحرة. فجميع هذه الضرائب متعددة برغم وحدة الدخل أو املال و نكون بصدد ضرائب و 

نفاق فتوجد ضريبة على اإلنتاج متعددة في الضريبة غير املباشرة في حالة تعدد الضريبة غير املباشرة على اإل 

ضريبة على االستهالك و على املبيعات. فجميع هذه الضرائب متعددة برغم وحدة وعائها هو اإلنفاق على و 

 السلع و الخدمات. 

  معيار الواقعة املنشئة للضريبةرع الثاني: الف

 و هنا نميز ثالثة أنواع من الضرائب :

هي الضرائب تنشأ عن واقعة تملك رأس املال . و يقصد بواقعة تملك رأس املال من  الضرائب على رأس املال : . أ

الناحية الضريبية، مجموع األموال املنقولة ) األسهم ، السندات ،...(، و العقارية ) املبنية ، و غير املبنية ( التي 

لشخص في لحظة معينة ، و القابلة للتقدير بالنقود ، سواء كانت تدر دخال أم ال . و من أمثلتها حقوق يمتلكها ا

 التسجيل املدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني ،أو غير مبني ، و بمقابل.

و التي تتولد عن واقعة تحقق الدخل . و يفهم من الدخل كل ما يحصل عليه الشخص  الضرائب على الدخل : . ب

 يراد مقابل السلع التي ينتجها، أو الخدمة التي يقدمها.من إ

و هي تفرض على إنفاق الدخل في الحصول على السلع و الخدمات االستهالكية ، أي على  الضرائب على اإلنفاق : . ت

اإلنفاق غير االستثماري، و من هنا تعدد تسمياتها من ضرائب على االستهالك، و ضرائب على السلع، و ضرائب 

 . 2نتاج...إلخعلى اإل 

 

 
                                                           

 . 137، مرجع سبق ذكره ، ص سمير صالح الدين حمدي 1
 . 71،ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، طبعة املالية العامة ) النظم الضريبية و موازنة الدولى (فوزي عطوي ،   2



 اإلصالح الضريبي في الجزائر                                                  الفصل األول                                    

 

12 
 

 معيار تحمل العبء الضريبيالفرع الثالث: 

 1وفقا لهذا املعيار نميز بين الضرائب املباشرة و غير املباشرة بما يلي :

قانونيا هو نفسه من  :تعتبر الضريبة مباشرة ، إذا كانت تحصل بمقتض ى جداول ، و املكلف بها الضرائب املباشرة . أ

 يتحمل العبء الضريبي بصفة نهائية ، و تكون محال ملراعاة الظروف الشخصية للمكلف.

ة حدوث وقائع و تصرفات معينة ، تعتبر الضريبة غير مباشرة ، إذا كانت تحصل بمناسب الضرائب الغير املباشرة : . ب

 إعمال فكرة شخصية الضريبة. يستطيع املكلف بها نقل عبئها إلى شخص آخر ، و ال يمكن معهاو 

 معيار معدل أو سعر الضريبةالفرع الرابع: 

 نجد في هذا املعيار الضريبة النسبية و التصاعدية .

هي تلك الضريبة التي يكون سعرها نسبة ثابتة من قيمة املادة أو الدخل الخاضع للضريبة ال  الضريبة النسبية : . أ

 .2يتغير بتغير مقدار هذه املادة أو الدخل الخاضع للضريبة

هي الضريبة التي يتغير سعرها بتغير قيمة املادة أو الدخل الخاضع للضريبة فيزداد سعر  الضريبة التصاعدية: . ب

 . و تأخذ الشكلين التاليين: 3ت قيمة هذه املادة أو الدخلالضريبة كلما زاد

 :وفق هذه الحالة يتم تقسيم دخول املمولين إلى عدة طبقات. و ترتب هذه األخيرة  التصاعدية بالطبقات

 تصاعديا، ثم تفرض الضريبة بمعدل متزايد كلما انتقلنا إلى طبقة أكبر. 

 : ة اإلجمالية ، وجد نمط التصاعدية بالشرائح ، و يتضمن هذا تجنبا لعيوب التصاعدي التصاعدية بالشرائح

األسلوب إعفاء الحد األدنى الضروري للمعيشة ن أي مراعاة أوضاع املكلف الشخصية ، و يتم تقسيم الدخل 

 . إلى شرائح ثم تفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا من شريحة إلى أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 29مرجع سبق ذكره ، ص  أحمد فنيدس، 1
 .153مرجع سبق ذكره ، ص  ،سمير صالح الدين حمدي  2
 .153، ص نفسهمرجع  3
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 اإلصالح الضريبي في الجزائر واقع املبحث الثاني: 

م، تعتبر امتدادا لإلصالحات االقتصادية التي قامت بها 1992إن اإلصالحات الضريبية التي جاء بها قانون املالية لسنة 

الحكومة لتحقيق هدف التنمية االقتصادية الشاملة، حيث أصبح النظام الضريبي الجزائري ال يستجيب ملتطلبات التنمية 

بسبب عدم مالئمته للمعطيات االقتصادية الجديدة خاصة بعد توجه االقتصاد الوطني من االقتصاد موجه إلى االقتصادية 

 .  1السوق الحر

 املطلب األول: مفهوم اإلصالح الضريبي و معاييره

إلصالح من خالل هذا املطلب سنتعرف على معايير التي يرتكز عليها اإلصالح الضريبي، و قبل ذلك سنتطرق إلى مفهوم ا

 الضريبي بشكل عام. 

 الفرع األول: ماهية اإلصالح الضريبي

يقصد باإلصالح الضريبي إصالح النظام الضريبي في الدولة بشكل يجعله ينسجم مع مجمل السياسة العامة فيها، و مع 

الجتماعية، يبية تضمن العدالة احاجة االقتصاد، و ذلك من خالل إدخال ضرائب أكثر تطورا، و البحث عن آليات ضر 

إعادة توزيع الدخل و الثروة، و إلغاء أنواع الضرائب التي تشوه االقتصاد، و اختيار كادر الجهاز الضريبي من األشخاص و 

املؤهلين علميا و فنيا و أخالقيا، بما يعني زيادة قدرة الحكومة علة القضاء على التهرب الضريبي، بحيث تصبح إيرادات 

 .  2هوض بمشاريع الدولة و تمويل إنفاقها، و منع مظاهر التهرب الضريبي بتطبيق القانون حيال ذلكالضرائب كافية لتحقيق الن

 الفرع الثاني: معايير اإلصالح الضريبي

لقد دأب األدب املالي، منذ آدم سميث على صياغة معايير النظام الضريبي األمثل، كي تستهدي بها العامة و الخاصة، في 

هو كائن، و لقد استقر الرأي على أن القواعد األساسية للضريبية تعتبر دالة معيارية في تنظيم الضريبي الحكم املعياري ملا 

األمثل، و التي أضاف عليها املحدثون منهم ما يجعلها أكثر ديناميكية في االستجابة الفعالة للتطورات االقتصادية و املالية 

 3املعايير اآلن في اآلتي: املعاصرة في الداخل و الخارج، و لقد تمثلت هذه

في التنظيم الفني للضرائب، بحيث يتالئم كل نوع منها، غرضا و معدال و ربطا و جباية، مع طبيعة  العدالة: . أ

األوعية املفروضة عليها،و ظروف املكلفين بها، و مدى كفاءة اإلدارة الضريبية في تحقيقها،و لذلك فإن 

امية منها، تتطلب أن يكون نظامها الضريبي على قدر كبير من العدالة التحديات التي تواجه الدول، و خاصة الن

 الضريبية.

                                                           
 . 57، مرجع سبق ذكره، صحجار مبروكة1
، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، اإلصالح الضريبي و دروه في مكافحة االقتصاد غير املنظمعمار السيد عبد الباسط نصر، 2

 . 27، ص2013
 .32 ،31مرجع سبق ذكره، ص عمار السيد عبد الباسط نصر،  3
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الضريبي، باملعدالت الضريبية،  في القواعد القانونية و الالئحية، التي تنظم أساليب االستقطاع الشفافية: . ب

، و كيفية ربطها و تحصيلها، بما ال يدع مجاال للتحكم تحديد األوعية املختلفة املفروضة عليها، و املكلفين بهاو 

أو التعسف في تطبيقها من قبل اإلدارة الجبائية، و من األمثلة على ضرورة توفير الشفافية في املجال الضريبي، 

أن  أن القانون الضريبي األمريكي ألزم اإلدارة الضريبية بتقديم كافة املعلومات و البيانات للمكلفين، و ذلك بعد

تقوم هذه اإلدارة بتصنيف هذه املعلومات، وفقا للطوائف املهنية و األنشطة املختلفة، و ذلك لسهولة اطالع 

 كل نشاط على ما يهمه من معلومات و بيانات. 

: في تكاليف الجباية، بحيث يزيد ما يلح خزانة الدولة من الضرائب على ما تتجشمه اإلدارة االقتصاد . ت

 ون من نفقات مالية في تحقيقها.الضريبية، أو املكلف

: في أداء الوظائف املنوطة بالسياسة الضريبية املعاصرة، و ذلك بأقل تكلفة رفاهية اقتصادية أو الكفاءة . ث

 اجتماعية ممكنة.

 في االستجابة للتغيرات، أو التقلبات االقتصادية املختلفة، بما ال يخل باعتبارات الحصيلة.  :املرونة . ج

: في معاملة األوعية الضريبية املختلفة، أو املكلفين بالضريبة، بما ال يخل بآليات السوق، فال تتأثر الحياد . ح

الخيارات االقتصادية املتعلقة باالدخار أو االستثمار أو االستهالك أو العمل بالضرائب املفروضة، و لذلك قال 

Tanzi ي أهم ما يميز سياسات اإلصالح الضريبي. أن الحياد الضريبي و العدالة و الشفافية في التعامل ه 

و من الصعوبة بمكان، إن لم يكن مستحيال على أي نظام ضريبي الوفاء بتلك املعايير املثالية جملة و تفصيال، هكذا و دفعة 

الضريبية  واحدة، فالنظام الضريبي األمثل هو ما كان مالئما للظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعية املحيطة بالبيئة

في دولة ما في لحظة ما، و من ثم فإن الحكم على مثالية هذا النظام أو ذاك، منوط دوما بمدى قربه أو ابتعاده عن هذه 

املعايير، في ضوء تلك الظروف التي يعمل من خاللها، و تحت مظلتها، إال أن ذلك ال يحول بالطبع دون االستهداء بهذه 

يبية، بغية االقتراب بها ما أمكن من النموذج األمثل، وعليه فإن النظام الضريبي األمثل ليس املعايير، في إصالح النظم الضر 

بالضرورة النظام الضريبي املثالي، فما يعد مثاليا يختلف من دولة إلى أخرى، و في الدولة ذاتها من وقت آلخر، لذلك فإن 

 . 1األمثل السياسة الضريبية توصف غالبا بأنها فن استخدام املمكن و ليس

 

 

 

 

 

                                                           
 .33عمار السيد عبد الباسط نصر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 املطلب الثاني: دوافع و أهداف اإلصالح الضريبي

 من خالل هذا املطلب سنتعرف على األسباب التي دفعت للقيام باإلصالحات الضريبية في الجزائر و أهداف هذه اإلصالحات . 

 الفرع األول: دوافع اإلصالح الضريبي

بدأ النظام الضريبي يشهد عدة إصالحات حقيقية و عميقة، و يرجع ذلك إلى النقائص املوجودة في النظام  1987منذ سنة 

الضريبي القديم، الذي كان ال يتماش ى أو ال يساير املتطلبات االقتصادية و االجتماعية، خاصة بعد تحول االقتصاد الوطني 

 و تتجلى عيوب و نقائص النظام القديم في العناصر اآلتية:  من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق الحر،

دا، و ذلك نتيجة لتنوع الضرائب : لقد واجهت املؤسسة نظاما ضريبيا معقتعقد و عدم استقرار النظام الضريبي . أ

لت النظام الضريبي صعب التطبيق تعدد معدالتها باإلضافة إلى اختالف مواعيد تحصيلها، إن هذه العوامل جعو 

 .1تحكم فيه، مما صعب مهمة إدارة الضرائب و املؤسسة معاالو 

 م. 1992و الجدول التالي يوضح هيكل النظام الضريبي ما قبل اإلصالحات الضريبية لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كلية ،"مذكرة تخرج ماستر"، تخصص مالية املؤسسة، دور اإلصالحات الضريبية في دعم و ترقية االستثمار املحلي في الجزائرلي أمينة، طيبي خديجة،باع1

 . 26،ص2014/2015الجزائر،  البويرة، جامعة أكلي محند أولحاج_العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
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 م.1992(: هيكل النظام الضريبي ما قبل اإلصالحات الضريبية لسنة 1الجدول رقم)

،"مذكرة تخرج ماستر"، تخصص مالية دور اإلصالحات الضريبية في دعم و ترقية االستثمار املحلي في الجزائرباعلي أمينة، طيبي خديجة،:املصدر

 .27،ص2014/2015الجزائر،  البويرة، جامعة أكلي محند أولحاج_كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، املؤسسة، 

 

 املعدل  الضريبة 

 الضرائب املباشرة: -1

  الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية 

 

  الضريبة على األرباح غير التجارية 

  الضريبة التكميلية على الدخل 

  الضريبة على اإليرادات الديون و الودائع و الكفاالت 

  املساهمة الوحيدة الفالحية 

  الضريبة على الرواتب و األجور 

 الضريبة على فائض القيمة 

 

 

  الدفع الجزافي 

  الرسم على النشاط الصناعي و التجاري 

  الرسم على النشاط غير التجاري 

 املماثلة الخاصة: الرسوم -2

                        الرسم العقاري على األمالك املبنية 

  رسم على السيارات السياحية 

  رسم خاص على تنظيم الحفالت 

  رسم على ملكية القوارب السياحية 

 

 

 

  رسم خاص على اإلقامات الثانوية 

 الضرائب غير املباشرة: -3

 الرسم على رقم األعمال:  . أ

  الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج 

  الرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات 

 الضرائب غير املباشرة على االستهالك . ب

 )الكحول، التبغ، الكبريت، البنزين، الذهب، الفضة و البالتين (

 

% لشركات األموال، جدول لألشخاص 55

 الطبيعيين.

25% 

 جدول تصاعدي 

18% 

04% 

 حسب جدول تصاعدي

 سنوات  9و  6% للمدة بين 30

 سنوات  6و  3% للمدة بين 40

 سنوات  3% أقل من 50

06 % 

2.55% 

6.05 % 

 

 

40 % 

 جدول حسب قوة وعمر السيارة 

10 % 

 برميل  492دج للقوارب التي طاقتها 500

 20دج للقوارب التي طاقتها تفوق 100

 برميل 

 حسب جدول تصاعدي 

 

 

 

 % 80% إلى 7تتراوح بين  معدالت10

 % 30% إلى 2معدالت تتراوح بين  8

 حسب جدول يحدد فيه رسم اضافي
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 إن املؤسسات الجزائرية كانت تعاني من ارتفاع وطأة الضرائب على أرباح الشركات . ثقل العبء الضريبي: . ب

ء الضريبي جد ثقيل على املؤسسة بسبب تعدد الضرائب و ارتفاع معدالتها، حيث يشكل ضغطا على خزينة و يعتبر العب

 .1املؤسسة، كما أنه يمثل أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في عدم التوازن املالي للمؤسسة

ها الجزائر و أمام املعطيات : بعد اإلصالحات االقتصادية التي شهدتنظام ضريبي غير مالئم ملعطيات املرحلة الراهنة . ت

الجديدة القتصاد السوق، جعلت النظام الضريبي القديم ال يتكيف مع هذه التطورات الحاصلة في امليدان 

 االقتصادي و يرجع ذلك أساسا إلى: 

الخطي، حيث أن هذا النظام ال يستجيب ملتطلبات املؤسسات التي تحتاج إلى موارد مالية،  الكتاإلهعدم مالئمة       

خاصة في بداية نشاطها، هذا ألن النظام ال يسمح باسترجاع قيمة االستثمارات بسرعة، و لهذا السبب أضاف املشرع 

و  Bxلتنازلي، باإلضافة إلى المركزية ضريبية ، و هما اإلهتالك التصاعدي و اإلهتالك الإلهتالكنظامين  1989الجزائري سنة 

Tax2في املؤسسة و تحديد غير عقالني لألعباء القابلة للخصم . 

: لقد ابتعد النظام الضريبي الجزائري عن منطق العدالة الضريبية، حيث كان االقتطاع ضعف العدالة الضريبية . ث

 الضريبي مقتصرا على بعض املداخيل دون األخرى.

ئب املباشرة كان يغلب عليها الطابع النسبي، الذي ال يراعي حجم الدخل، ذلك ما سبب إجحافا في كما أن الضرا

حق أصحاب الدخول الضعيفة، باإلضافة إلى عدم مراعاة الوضعية العامة للمكلف نتيجة انتشار الضرائب 

و االشتراكية تستفيد من النوعية، كما أن هناك اختالف في املعاملة الضريبية بحيث نجد املؤسسات العمومية 

 .3مزايا ضريبية هامة عكس املؤسسات الخاصة

: بالرغم من صدور العديد من القوانين االستثمار الخاص عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه االستثمار . ج

ن م، و التي كانت موجهة أساسا لتشجيع االستثمار في القطاع الخاص م1992خالل الفترة التي سبقت إصالحات 

و يعود هذا الفشل إلى أسباب عدة ’ خالل سياسة التحفيز الجبائي إال أنها فشلت في تحقيق األهداف املرجوة منها

إضافة إلى  1991 -1963أهمها اإلجراءات التعجيزية للقطاع الخاص التي جاءت بها القوانين املتتالية في فترة املمتدة 

 .4آنذاكالظروف السياسية و االقتصادية الغير مالئمة 

: ان النقص في املعلومات و البيانات املالية تعكس بالدرجة األولى ضعف الجهاز القائم على ضعف اإلدارة الضريبية . ح

 .5تنظيم الضرائب و تحصيلها، مما يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي عالوة على الفساد اإلداري 

                                                           
 . 29مرجع سبق ذكره،ص ،يجةباعلي أمينة، طيبي خد1
 . 59حجار مبروكة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 59، صنفسهمرجع 3
 . 29مرجع سبق ذكره،ص، باعلي أمينة، طيبي خديجة4
 . 26، صنفسهمرجع 5
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تشارالغش الضريبي، من بين هذه العوامل عدم هناك عدة عوامل ساهمت فيان انتشار الرشوة و التهرب الضريبي: . خ

وجود ثقافة اقتصادية لدى طبقات املجتمع و نقص الوعي بأهمية الضريبة أضف إلى ذلك وجود عدة ثغرات في 

 .1التشريع الجبائي، كل هذه األسباب أدت إلى انتشار الرشوة و التهرب الضريبي

 الفرع الثاني: أهداف اإلصالح الضريبي

لضريبية ال تهدف إال لش يء واحد ا اإلصالحاتمن خالل ما سجلته اللجنة الوطنية لإلصالح الجبائي في تقريرها النهائي: أن 

هو إرساء نظام جبائي فعال و مبني على ضرائب سهلة النسب، و مقبولة اجتماعيا و التي يمكن أن تجلب قدرا كافيا من و 

 . و كذلك توسيع الوعاء الضريبي و تخفيض أسعار الضرائب.املداخيل و تكرس مبدأ العدالة الضريبية

 :2من أجل ذلك سطرت بعض األهداف على مستوى النظام الضريبي و التي نعرضها فيما يلي

تشريعاته يهدف إلى نزع التعقيد حيث أن تحقيق نظام جبائي مستقر في  نظام جبائي بسيط و مستقر: إرساء . أ

املبادئ األساسية لهيكل النظام الجبائي بما يترتب عليه من  إعادةالغموض الذي ميزه من خالل الفترة السابقة و و 

 شفافية و وضوح تنعكس إيجابا على املكلفين بالضريبة و على اإلدارة الجبائية بحد ذاتها.

وسيع نشاطها، كما أنه يشجع تخفيف العبء الضريبي يحفز املؤسسة بمزاولة و ت إن تخفيف العبء الضريبي : . ب

تكوين مؤسسات جديدة، من أجل ذلك اتخذت أول إجراءات تسمح بتخفيف و مرونة العبء الضريبي لصالح 

 املؤسسة.

من شروط نجاح أي نظام ضريبي وجود إدارة ضريبية فعالة تسهر على تطبيقه و متابعته،  إن ضريبية فعالة: إدارة . ت

عدد املوظفين بالجهاز الضريبي  الضريبي تحقيق إدارة فعالة من خالل رفع لذلك فمن األهداف الهامة لإلصالح

إنشاء مدرسة وطنية للضرائب، تعميم استعمال اإلعالم اآللي و إزالة البيروقراطية و كل العراقيل املوجودة داخل و 

فتوحة على الضرائب إدارة الضرائب مما يؤدي إلى كسب ثقة املكلف بإدارة الضرائب باإلضافة إلى تنظيم أبواب م

 كل سنة للتقرب من املواطن.

يسعى النظام الضريبي الجديد إلى تحقيق العدالة الضريبية بين املكلفين من خالل  تحقيق العدالة الضريبية: . ث

 التوزيع العادل للعبء الضريبي و ذلك من خالل ما يلي: 

 و األشخاص املعنوية و إخضاع كل طرف منها ملعاملة ضريبية خاصة. التمييز بين األشخاص الطبيعية 

  إعادة توزيع املداخيل بشكل عادل و العمل على حماية القوة الشرائية بدفع الضريبة لتكون عامل من عوامل

التحكم في التضخم، و التوسع باستعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية، علما أن 

 تصاعدية أكثر عدالة من الضريبة النسبية ، حيث أنها تراعي مستويات الدخل.الضريبة ال

  مراعاة املقدرة التكليفية للمكلف عن طريق األخذ بعين االعتبار لظروفه الشخصية و كذا إعفاء الحد األدنى

 للمعيشة.

                                                           
 . 61حجار مبروكة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 31 ،30باعلي أمينة، طيبي خديجة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ن االقتصادية بما و ذلك من خالل التحكم في النشاط االقتصادي و تشجيع األعواتوجيه النشاط االقتصادي: . ج

فيهم املؤسسات على زيادة االستثمار عن طريق منح االمتيازات الضريبية كاتخاذ سياسة اإلعفاء و استعمال بعض 

 التقنيات املحفزة على عملية االستثمار و توسيع املشاريع، و ذلك من خالل اإلجراءات التالية: 

  حماية اإلنتاج الوطني عن طريق الرسوم الجمركية؛ 

  جيه االستثمار نحو النشاطات املراد ترقيتها و ذلك وفق السياسة االقتصادية املنتهجة؛تو 

  تشجيع األعوان االقتصادية بما فيهم املؤسسات على مبادرة االستثمار و ذلك بفضل التسهيالت و التحفيزات

 الجبائية؛

  مع تخفيف الضغط الجبائي اجياإلنتتحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية االدخار و توجيهه نحو االستثمار ،

 املفروض على املؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب و ارتفاع معدالتها؛

 .زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل امليزانية العامة، و جعلها تغطي نفقات التسيير 
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 و إجراءات تحصيلها  املطلب الثالث: أهم الضرائب املؤسسة بعد اإلصالحات الضريبية في الجزائر 

م ـ تمثلت في القيام بعملية تغيير جذرية على جميع 1992لقد شهد النظام الضريبي عدة تعديالت منذ االستقالل خاصة بعد 

الهياكل القاعدية للنظام و السياسة الضريبية التي كانت تعتمدها السلطات الجزائرية، و ذلك من خالل استبدال 

مة بتشريعات جبائية حديثة، و كذا تنظيم اإلدارة الجبائية لضمان تحقيق املشروع اإلصالحي، التشريعات الجبائية القدي

 .و إجراءات التي يتم إتباعها لتحصيل هذه الضرائب  فيما يلي بعض الضرائب و الرسوم التي نتجت عن هذه اإلصالحات

 الجزائر: أهم الضرائب املؤسسة بعد اإلصالحات الضريبية في  الفرع األول:

 (IRG)الضريبة على الدخل اإلجمالي  . أ

من قانون الضرائب )1(م، و تنص املادة رقم1991أسست الضريبة على الدخل اإلجمالي من خالل قانون املالية لسنة 

ص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل، تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخا(يلي:  املباشرة و الرسوم املماثلة على ما

 . 1)هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمال للمكلف بالضريبةتفرض و 

  :الدخل اإلجمالي على الضريبة خصائص .1

 2:تتميز الضريبة على الدخل اإلجمالي بالخصائص التالية

 تطبق على دخل األشخاص الطبيعيين. 

 بالضريبة أو التي تحصل  تستحق الضريبة ك لسنة على أساس األرباح أو الدخول التي حققها املكلف :ضريبة سنوية

 .عليها خالل السنة

 اإلجمالي الخام التكاليف  تقع على الدخل اإلجمالي الصافي،الذي يتحصل عليه بعد طرح من الدخل :ضريبة إجمالية

 .املنصوص عليها قانونا

 أي يضم أو يشمل كل فئات الدخل :ضريبة أحادية. 

 الذي يسمح بتطبيق  عدي،مقسم إلى شرائح من الدخول يتم حساب الضريبة بتطبيق سلم  تصا : ضريبة تصاعدية

املكلف بالضريبة أكثر أهمية كلما زاد  معدل تصاعدي كذلك، بشكل يكون فيه العبء الضريبي امللقى على عاتق

 .دخله

 التصريحات بالدخول  مادام أنه يوضح ويحصل عن طريق جدول أو قائمة اسمية على أساس :ضريبة تصريحيه

 ولهذه الضريبة مجموعة من املزايا تتمثل في: .املكلفين بالضريبة املكتتبة من طرف

 .الخاضع للضريبة وذلك من خالل النظرة اإلجمالية ملجموع مداخيل املكلف و طريقة تحديد الدخل :الشفافية -

واحدة على الدخل  البساطة: بالنسبة للمكلف و إلدارة الضرائب معا،بحيث هؤالء املكلفين مطالبون بضريبة -

 .رغم تعدد املداخيل، وبالتالي تسهل عملية مسك امللفات الضريبية ومراقبتها

                                                           
 . 22، ص2011، ط الرسوم املماثلةو  قانون الضرائب املباشرة وزارة املالية، 1
 . 64 63حجار مبروكة، مرجع سبق ذكره، ص ص:2
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الشخصية للمكلف،كما  اقتراب من العدالة:بحيث أنها تحسب على أساس جدول متصاعد،مع مراعاة الظروف -

اس املقدرة املالية أفضل الوسائل لقي تمكن معرفة املقدرة الحقيقية للمكلفين باعتبار أن مجموع الدخل من

 .للفرد

،كما أنها تنسجم " مساوية -ضريبة -الدخل مساو " باإلضافة إلى ما سبق فإن الضريبة على الدخل اإلجمالي تعتمد على مبدأ

 مع القواعد الجبائية الدولية.

 : خاص الخاضعون للضريبةشاأل .2

 1 :هم اإلجمالي الدخل على للضريبة الخاضعون  األشخاص الضرائب املباشرة، قانون  من 03 املادة تنص

 الجزائر في تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص. 

 جزائري  مصدر من عائداتهم لكن الجزائر خارج تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص. 

 فرض يحول  أو مداخيل أرباح على الجزائر في يتحصلون  و أجنبية أو جزائرية جنسية من كانوا سواء األشخاص 

 .أخرى  بلدان مع عقدها تم جبائية اتفاقية بمقتض ى الجزائر إلى عليها الضريبة

 األشخاص إلى فائدة الشركات من العائدة الفوائد حصة على شخصية بصفة اإلجمالي الدخل على للضريبة يخضع كما

 :2 التاليون 

 األشخاص شركات في الشركاء. 

 أعضائها ملهنة املشتركة املمارسة أجل من املشكلة املهنية املدنية الشركات شركاء. 

 هذه تشكيل يتم أال جماعي بشرط باسم الشركات له تخضع الذي النظام لنفس الخاضعة املدنية الشركات أعضاء 

 املحدودة غير املسؤولية على قوانينها أن تنص على املسؤولية محدودة شركة أو أسهم شركة شكل في الشركات

 .الشركة ديون  يخص فيما للشركات

 فيها محدودة وغير تضامنية مسؤولية لهم الذين املساهمة الجمعيات أعضاء. 

 

 :اإلجماليمن ضريبة الدخل  اإلعفاءات .3

 3التالية: األشخاص اإلجماليمن قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يعفى من ضريبة الدخل  05بموجب املادة 

 لإلخضاع الجبائي املنصوص عليه  األدنىالسنوي الصافي أو يقل عن الحد  اإلجماليالذين يساوي دخلهم  األشخاص

 ؛اإلجماليفي جدول الضريبة على الدخل 

  القنصلين من جنسية أجنبية عندما تمنح لهم البلدان التي  األعوانالدبلوماسيون و القناصل و  األعوانالسفراء و

 نصليين الجزائريين.يمثلونها نفس االمتيازات لألعوان الدبلوماسيين و الق

                                                           
 ،22، مرجع سبق ذكره، صقانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلةوزارة املالية،  1
 .  23ص مرجع نفسه،  2

.مرجع نفسه  3
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 اإلجمالي: الدخل على الضريبة تطبيق مجال .4

 :اآلتية الصافية املداخيل أنواع إلى اإلجمالي الدخل على للضريبة الخاضعة املداخيل تصنف

 والحرفية والتجارية الصناعية األرباح. 

 املبنية وغير املبنية امللكيات إيجار من املحققة اإليرادات. 

 املصدر من االقتطاع طريق عن ضرائبها وتحصيل بتجميعها الشركة تقوم التي الريوع و واملعاشات واألجور  املرتبات. 

 التجارية غير املهن أرباح. 

 املبنية وغير املبنية العقارات عن التنازل  عن املترتبة القيمة فوائض. 

 املزارع عائدات. 

 املنقولة األموال رؤوس عائدات. 

 

 :اإلجمالي الدخل على الضريبة حساب .5

 املداخيل جمع عن طريق وذلك الخام اإلجمالي الدخل تحديد يجب يدفعها أن املكلف على يجب التي الصافية الضريبة إليجاد

 :في تتمثل والتي واملصادر األنواع مختلفة الصافية الجزئية

 والتجارية الصناعية األرباح. 

 التجارية غير املهن أرباح. 

 الفالحية املداخيل. 

 املبنية وغير املبنية امللكيات إيجار من املحققة اإليرادات. 

 املنقولة األموال رؤوس عائدات. 

 املبنية غير أو املبنية العقارات عن بمقابل التنازل  على املترتبة القيمة فوائض. 

 واألجور  املرتبات. 

 يتم .اإلجمالي الخام من الدخل قانونا املحددة التكاليف بعض خصم بعد وذلك اإلجمالي الصافي الدخل تحديد يتم ذلك بعد

 :الجدول التالي باستعمال الفئات لبعض اإلجمالي الدخل على الخام الضريبة حساب

 الدخل لفئات وفقا اإلجمالي الدخل على الضريبة معدالت يبين (: 02)رقم جدول 

 معدل الضريبة )%( الدخل الخاضع للضريبة )دج(

 0 120.000ال يتجاوز 

 20 360.000 إلى  120.001من 

 30 1.440.000 إلى 360.001من 

 35 1.440.000أكثر من 

 .49، ص2014، طالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة،وزارة املالية،املديرية العامة للضرائب :املصدر
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 .املصدر من اقتطاع الضريبة( أو من )متحررة النسب بعض طريق عن فيها الضريبة تحسب الدخل من أخرى  أقسام وهناك

 

 (IBS) الضريبة على أرباح الشركات  . ب

م، في وضع املؤسسات العمومية في موضع املؤسسات 1992تتمحور أهم األهداف التي يسعى إليها اإلصالح الضريبي سنة 

الخاصة نفسه و إخضاعها ملنطق و قواعد السوق، و لتكريس هذا املسعى تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب 

( من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 135م، حيث تنص املادة رقم )1991( من قانون املالية لسنة 38ادة رقم )امل

)تؤسس ضريبة سنوية على مجمل األرباح أو املداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من األشخاص املعنويين  على ما يأتي:

 .1هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركات( (، و تسمى136املشار إليهم في املادة )

 

 :الشركات أرباح على الضريبة خصائص .1

 :يلي فيما الشركات أرباح على الضريبة خصائص حصر يمكن

   ؛املعنويين األشخاص على تفرض واحدة بضريبة تتعلق أنها حيث  :وحيدة ضريبة 

 ؛لطبيعتها التمييز دون  األرباح مجمل على تفرض  :عامة ضريبة 

   ؛للمؤسسة السنوي  الربح وعائها يتضمن  :سنوية ضريبة 

 ؛تصاعدي لجدول  وليس ثابت ملعدل الضريبي الربح يخضع حيث  :نسبية ضريبة 

   أجل كآخر وذلك إدارة الضرائب، لدى أرباحه لجميع سنوي  تصريح بتقديم املكلف يقوم حيث  :تصريحية ضريبة 

 .االستغالل سنة تلي التي للسنة مارس شهر نهاية

 األشخاص الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات : .2

 : الشركات أرباح على الضريبة تطبيق مجال .3

 .الضرائب من النوع لهذا اختياريا تخضع شركات وتوجد الشركات أرباح على للضريبة وجوبا تخضع شركات هناك

 الشركات أرباح على للضريبة وجوبا تخضع التي الشركات:  

  التالية:  الشركات إجبارية بصفة أرباح الشركات على للضريبة تخضع        

 يلي ما تضم والتي األموال شركات: 

 ؛.األسهم شركات -

 ؛املحدودة املسؤولية ذات شركات  -

 .باألسهم التوصية شركات -

 ؛والتجاري  الصناعي الطابع ذات العمومية والهيئات املؤسسات 

  األسهم شركة شكل تحت املتكونة املدنية الشركات . 

 الشركات أرباح على للضريبة اختياريا الخاضعة الشركات: 
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 إلى الخضوع في االختيار سمح لها املشرع أن إال اإلجمالي، الدخل على للضريبة خاضعة أصال تعتبر التي الشركات بعض توجد

 في عليه املنصوص بالتصريح مرفق االختيار طلب الشركات تقديم تلك على يترتب الحالة هذه وفي الشركات أرباح على الضريبة

 مدى فيه رجعة ال أي نهائي، االختيار هذا ويكون  املعنية الضرائب مفتشية لدى الضرائب املباشرة قانون  من 151 رقم املادة

 :يلي فيما تتمثل الشركات الشركة، هذه حياة

 التالية الشركات شكل في تكون  وهي : األشخاص شركات : 

 ؛التضامن شركات -

 ؛البسيطة التوصية شركات -

 . املساهمة جمعيات -

 و تحسب الضريبة على أرباح الشركات بتطبيق العالقة التالية:

 

 معدل الضريبة× الضريبة على ارباح الشركات = الربح الجبائي 

 

 

 (TVAالرسم على القيمة املضافة )  . ت

باملقابل ألغي النظام السابق املتشكل من  م،1991أسس الرسم على القيمة املضافة في الجزائر بموجب قانون املالية لسنة 

(، و ذلك نتيجة املشاكل TUGPS(، و الرسم الوحيد اإلجمالي على تأدية الخدمات )TUGPالرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج)

 التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده و عدم مالئمته لإلصالحات التي شهدها االقتصاد الوطني.

التجارية، من مراحل العمليات االقتصادية و  (و حسب تسميته بالقيمة املضافة املنشأة خالل كل مرحلةTVAإن هذا الرسم )

و تتحد هذه القيمة املضافة بالفرق بين اإلنتاج اإلجمالي و االستهالكات الوسيطة للسلع و الخدمات، كما أن الرسم على 

من طرف املؤسسة إلى فائدة الخزينة العمومية ليتحملها القيمة املضافة هي ضريبة غير مباشرة على االستهالك تجمع 

 .  1املستهلك النهائي

 :املضافة القيمة على الرسم خصائص .1

 :ما يلي أهمها من و بها تتمتع التي الخصائص نتيجة بل بصفة عشوائية، يأت لم املضافة القيمة على الرسم اختيار إن 

 األحيان بعض وفي بطرق عصرية، تطبيقها خالل من ذلك و كاهلها، تثقل بصفة تحملها من العائالت دخول  إعفاء 

 والخدمات الغذائية كاملواد ، الواسع االستهالك أو ذات األساسية املواد ببعض األمر يتعلق عندما تسديدها من اإلعفاء

 ؛الطبية

 إلى باإلضافة االقتصادي،النشاط  في أكثر التحكم للدولة يسمح املضافة القيمة على الرسم تطبيق مجال توسيع إن 

 ؛هامة إضافية موارد على الحصول 
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  هذا و السابق، النظام في سائدا كان كما معدل، 18 عوض فقط معدلين على املضافة القيمة على الرسم نظام يحتوي 

 يعمل ما هذا و HT للرسم متضمن غير األعمال رقم أساس على املعدلين تطبيق ويتم 2001 لسنة املالية قانون  حسب

 ؛ الضريبي العبء تخفيف على

 بما هذا و الخصم، من االستفادة بهدف الضرائب، إلدارة وتقديمها بالفواتير، التقيد على بدفعها املكلفين تحفيز 

 ؛الضريبي التهرب محاربة و املراقبة عملية يسهل

 االستثمارات، تكلفة تدنية على تعمالن خاصيتين وهما والشفافية، بالحيادية املضافة القيمة على الرسم يتميز 

 ؛االقتصادي النمو إنعاش وبالتالي

 اعتماد من االمتياز يظهر امليزانية، جانب من TVA املضافة القيمة على الرسم جمع أن دام ما املوارد تحصيل سرعة في 

 إدارة الضرائب. مهمة يسهل مما املكلفين من محدود لعدد موكلة

 

 :املضافة القيمة على الرسم تطبيق مجال  .2

 1الرسم. لهذا اختياريا تخضع املضافة وأخرى  القيمة على للرسم وجوبا تخضع عمليات هناك 

 املضافة القيمة على للرسم وجوبا الخاضعة العمليات:  

 في: أساسا وتتمثل والحرفي، والتجاري  الصناعي الطابع ذات العمليات كل تشمل

 ؛املنتجون  بها يقوم التي االستالمات و املبيعات 

 ؛العقارية األشغال 

 لشروط وفقا للضريبة واملستوردة واملنجزة خاضعة وبضائع متوجات من األصلي، حالها على والتسليمات املبيعات 

 ؛املستوردين التجار قبل من بالجملة البيع

 ؛الجملة تجار بها يقوم التي املبيعات 

 املثبتة تلك األمالك غير إلى باإلضافة الخاضعون، بها يقوم التي املنقولة للقيم التثبيت لعمليات ألنفسهم) التسليمات 

 ؛املختلفة( استثماراتهم أو الخاصة احتياجاتهم لتلبية

 ؛العقارية واألشغال املبيعات غير من العمليات وجميع والبحث الخدمة وأشغال الخدمات وأداء اإليجار عمليات 

 ؛بها املتعلقة الوساطة وعمليات التجارية واملحالت العقارات بيوع 

 ذات العمليات الشركات باستثناء و الطبيعيين األشخاص بها يقوم التي الحرة املهن ممارسة إطار في املحققة العمليات 

 ،والبيطري  الطبي الطابع

 ؛التسليات أنواع مختلف و األلعاب و الحفالت 

 ؛املواصالت و البريد مصالح تؤديها التي التلكس و بالهاتف املتعلقة الخدمات 

 ؛الكبرى  املساحات تمارسها التي البيع عمليات 
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 التأمين شركات و البنوك قبل من املنجزة العمليات. 

 املضافة القيمة على للرسم اختياريا الخاضعة العمليات:  

 لقيامهم اعتبارا الرسم، تطبيق مجال خارج نشاطهم يقع الذين أو االعتباريين الطبيعيين لألشخاص االختيار يمنح

 : موجهة بتسليمات

 ؛للتصدير 

 ؛البترولية للشركات 

 ؛ الرسم هذا بدفع اآلخرين للخاضعين 

 باإلعفاء املشتريات نظام من تستفيد التي للمؤسسات. 

  :املضافة القيمة على الرسم حساب .3

 : التالية الخطوات بإتباع ذلك و فصليا، أو شهريا املضافة القيمة على الرسم حساب يتم

 الرسم خارج األعمال رقم في املناسب املعدل بضرب املبيعات، على املستحق الرسم نحسب.  

 على الرسم حسابل املحددة الزمنية املواعيد احترام مع املحققة، املشتريات ملختلف للخصم القابل الرسم نستخرج 

 على للخصم القابل الرسم و املبيعات على املستحق الرسم بين بالفرق  وذلك دفعه، الواجب املضافة القيمة

 :هي لذلك الفرق  حاالت ثالث توجد اإلطار هذه وفي املشتريات،

 الرسم مبلغ دفع املؤسسة على يجب الحالة هذه في :للخصم القابل الرسم قيمة من أكبر املستحق الرسم قيمة -

 .املوالي الشهر من العشرين أقصاه أجل في دفعه الواجب

 الرسم ألن مبلغ أي املؤسسة تدفع ال الحالة هذه في :للخصم القابل الرسم قيمة يساوي  املستحق الرسم قيمة -

 .معدوم يكون  املبيعات على املستحق

 لذلك الضرائب إدارة اتجاه حق للمؤسسة الحالة هذه في :للخصم القابل الرسم قيمة من أصغر املستحق الرسم قيمة -

 . 1القادمة األشهر مبيعات على للرسم املستحق املقاصة طريق عن الحق ذلك تسوية يتم و مبلغ، أي تدفع ال فهي
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 : TAPالرسم على النشاط املنهي  . ث

 1من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يستحق الرسم بصدد: 217بموجب املادة 

 التي يحققها املكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محال مهنيا دائما و يمارسون نشاطا  اإلجمالية اإليرادات

عيين يالطب األشخاصغير التجارية, ماعدا مداخيل  األرباح, في صنف اإلجماليتخضع أرباحه للضريبة على الدخل 

 2املعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه املادة؛ األشخاصالناتجة عن استغالل 

  رقم أعمال يحققه في الجزائر املكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل

 الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات. األرباح, في صنف اإلجمالي

املحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط  اإليراداتلغ , مباألعمالو يقصد برقم  

 املذكور أعاله. غير أنه تستثني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها.

 الحدث املنش ئ بالنسبة للرسم على النشاط املنهي: .1

 مكرر من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة يشمل الحدث املنش ئ للرسم على النشاط املنهي: 221املادة  بموجب

 بالنسبة للبيوع من التسليم القانوني أو املادي للبضاعة؛ 

 .بالنسبة لألشغال العمومية و تأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن 

 :ملنهيحساب الضريبة على النشاط ا .2

 من قانون الضرائب املباشرة و لرسوم املماثلة يحدد معدل الرسم على النشاط املنهي كما يأتي: 222بموجب املادة 

 (: املعدل العام للرسم على النشاط املنهي03)رقمجدول 

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

على الرسم 

 النشاط املنهي

 املعدل العام  59, %0 %0,30 %0,11 %2

 .99وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب, القوانين الجبائية, مرجع سبق ذكره, ص : املصدر
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 (: املعدل املرتفع للرسم على النشاط املنهي:04)رقمجدول 

 يرفع معدل الرسم على النشاط املنهي إلى 3% األنابيبالناتج نشاط لنقل املحروقات بواسطة  األعمالفيما يخص رقم  

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

%3 %0,16 %1,96 %0,88 

 .99, مرجع سبق ذكره, ص الجبائيةالقوانين : وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب, املصدر

 (: املعدل املنخفض للرسم على النشاط املنهي:05)رقمجدول 

 يخفض معدل هذا الرسم إلى 1%اإلنتاجبدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات  

الصندوق املشترك  املجموع

 للجماعات املحلية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الحصة العائدة 

 للوالية 

%1 %0,05 %0,66 %0,29 

 .99، مرجع سبق ذكره، ص القوانين الجبائية: وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،املصدر

 

 الضريبة الجزافية الوحيدة:   . ج

تأسست الضريبة الجزافية الوحيدة لتحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل ، و تعوض الضريبة على الدخل 

 .TAP 1، الرسم على النشاط املنهي TVA، الرسم على القيمة املضافة IGRاإلجمالي 

 

 مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة:  .1

 :2يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : األشخاص الخاضعون للضريبة 

  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير

 دج(. 30.000.000تجارية الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار ) 

   من دعم "الصندوق الوطني لدعم املستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و املؤهلون لالستفادة

تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض املصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" الذين ال 

 دج(. 30.000.000يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار ) 

 

 

                                                           
1
 . 124، ص 2016، طبعة رسمية، قوانين الجبائية( مكرر، 282المادة ) 

2
 . 124، 2016، طبعة رسمية،قوانين الجبائية(، 01( مكرر)282المادة ) 
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 : 1اختيار النظام الحقيقي 

الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح  يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام 

أول فبراير من السنة األولى التي يرغب فيها املكلف بالضريبة تطبيق نظام  االختيار لإلدارة الجبائية قبل   ويبلغ  الحقيقي.

  حيث يكون فيها االختيار ال رجعة فيه.  الربح الحقيقي. ويبقى االختيار ساريا للسنة املذكورة و السنتين املواليتين

 ( سنوات، ويكون ال رجعة فيه طوال هذه الفترة.3يمدد االختيار ضمنيا على فترة ثالث )

فبراير من السنة املوالية   اإلدارة الجبائية بذلك قبل أول   على املكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا االختيار تبليغ

 ها ممارسة هذا االختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا.للفترة التي تمت في

 : حالة خاصة 

عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغالل في آن واحد وفي نفس املنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات، أو دكاكين، أو 

متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى ملمارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في 

م رقم األعمال الكلي املحقق بعنوان مجموع األنشطة املمارسة ال يتجاوز كل الحاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دا

 دج(.  30.000.000سقف ثالثين مليون دينار)

 .في حالة العكس، يمكن للمكلف بالضريبة املعني اختيار الخضوع للضريبة على الدخل اإلجمالي حسب النظام الحقيقي

 2تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة:  .2

يجب على املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح املنصوص عليه في املادة األولى 

من قانون اإلجراءات الجبائية، الشروع في حساب الضريبة املستحقة وإعادة تسديدها لإلدارة الجبائية حسب الدورية 

 ضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة .من قانون ال 365املنصوص عليها في املادة 

إذا كان بحيازة اإلدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح، فيمكنها إجراء التصحيحات على األسس املصرح بها 

من قانون اإلجراءات الجبائية . يتم إجراء التصحيحات بعنوان الضريبة الجزافية  19وفق اإلجراء املنصوص عليه في املادة 

 193وحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية املتعلقة بالنقص في التصريح وفقا ملا تنص عليه املادة ال

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.

 ال يمكن إجراء هذه التصحيحات إال بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية . 

                                                           
1
 http://www.mfdgi.gov.dz .30/04/2017وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،تاريخ اإلطالع  
  .رية العامة للضرائب، مرجع نفسهمديال وزارة المالية،2
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 الضريبة  إجراءات تحصيلالفرع الثاني: 

بالضريبة إلى  دين الضريبة من ذمة املكلفيقصد بتحصيل الضريبة مجموعة من العمليات واإلجراءات التي تؤدي إلى نقل 

وتتكفل إدارة الضرائب بتحديد املواعيد  .في هذا اإلطار  1الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والضريبة املطبقة 

تتبع طرقا معينة لتحـصيل الضرائب وتستعمل في ذلك أجهزة مختصة تسمح لها في االقتصاد  املالئمة لتحصيل الضريبة كما

 .1في نفقات الضرائب

  تكوين امللف: . أ

ئب التابعة للمنطقة راشخاص مهما كانت صفتهم طبيعيين أو معنويين بتكوين ملف جبائي يودع لدى مفتشية الضأليقوم ا

 2مللف ما يلي: و يتضمن ا ولون بها نشاطهمزاالتي سوف ي

 :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين  

 شهادة امليالد األصلية؛ -

 شهادة اإلقامة؛ -

 نسخة من عقد الكراء أو  امللكية؛ -

 طلب خطي للوضعية الجبائية؛ -

 تقرير املحضر القضائي. -

 :)بالنسبة لألشخاص املعنويين) املؤسسات 

 شهادة امليالد األصلية للمسير و شركاؤه؛ -

 هيكل املؤسسة؛ -

 الكراء أو امللكية؛عقد  -

 شهادة اإلقامة للمسير و شركاؤه؛ -

 طلب خطي للوضعية الجبائية؛ -

 تقرير املحضر القضائي. -

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

 .تحديد مبلغ الغرامة املالية حتى تحديد سنوات النشاط

 

 

 

                                                           
 .150صمرجع سابق،  ،محمد عباس محرزي 1
كلية العلوم ، رسالة دكتوراه،تخصص علوم اقتصادية، دراسة تحليلية لقواعد تأسيس و تحصيل الضرائب بالجزائرمحمد لعالوي،  2

 .64، ص2015بسكرة، الجزائر، سنة  جامعة محمد خيضراالقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
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 :إخضاع املكلف لنظام جبائي معين . ب

نظمة الجبائية في الجزائر، و هما النظام الحقيقي و النظام الجزافي ، يتم اختيار النظام املناسب للمكلف أل هناك نوعين من ا

كان املكلف عبارة عن شخص معنوي أو  إذاحسب طبيعة النشاطات التي يمارسها ، حسب طبيعة النشاطات التي يمارسها ، 

خضاع إل اخرى فيكون تحديد نظام أل لحقيقي، أما بالنسبة للنشاطات امستورد أو بائع جملة فإنه يخضع تلقائيا للنظام ا

سوف يفرض  30.000.000عمال املحقق أل إذا تعدى رقم ا . عمال املحقق الذي يكون وفقا لطبيعة النشاطأل سب رقم اح

كل نظام خصائصه التي تختلف عن و ل .لحقيقي، أما إذا كان أدنى من ذلك سيخضع مباشرة للنظام الجزافيعليه النظام ا

 1:ئب ببعض الخطوات و تكون على النحو التاليراتقوم مفتشية الضفي زاالجخر، و كي يتم تسجيل املكلف في النظام آل ا

أين تقوم G 12املفتشية بإرسال وثيقة سنوية للمكلف تسمىمن السنة تقوم  01/05 عادتها قبل وإحيث يقوم املكلف بملئها 

له بمراعاة طبيعة  G08 عمال ، بعدها تقوم املفتشية بإرسال وثيقة أخرى تسمىأل عمال التي تلي تحقيق رقم األ باقتراح رقم ا

 ض في نفس الوثيقة و بها يمكنعمال املقترح يقوم بتبرير الرفو في حالة رفض املكلف لرقم األ  . النشاط املمارس ، املوقع ...الخ

خير تقوم أل املقدمة من طرف املكلف في اعمال الخاضع ، إذا ما اقتنعت بالتبريرات أل للمفتشية أن تقوم بتخفيض رقم ا

 .في و تقوم بنسخها في أربعة نسخ نهائية تبين خضوع املكلف للنظام الجزا G09وثيقة جبائية أخرى تسمى  املفتشية بإرسال

 ؛ولى يتم إدراجها في امللفأل النسخة ا  

 ؛النسخة الثانية إلى قباضة الضرائب 

 ؛ النسخة الثالثة ترسل إلى املكلف 

 النسخة الرابعة ترسل إلى املديرية العامة للضرائب. 

ل أما النظام الحقيقي فهو يتعام .و يبقى املكلف تحت هذا النظام مدة سنتين قابل للتجديد إما بنسبة مرتفعة أو منخفضة

همية من النظام الجزافي ، نظرا عمال املحقق ، وهذا النظام يتطلب عمال ميدانيا أكثر أأل نسب متغيرة حسب تغير رقم امع 

 . عمال مرتفع و متغيراأل ات الكبيرة التي يكون لها رقم همية املبالغ املالية املتغيرة الخاضعة للنظام الجبائي ، كاملؤسسأل 

 :ضرائبتحضير اإلشعار بالدفع و تحصيل ال . ت

شعار و إل حصوله على هذا اتقوم املفتشية بتحضير و إرسال اإلشعار بالدفع املكلف ثم يقوم بالتوجيه على القباضة ، بعد 

 IBS :2 والضريبة على أرباح الشركات IRG جماليإل نويا و يخص الضريبة على الدخل ايكون س

  : جماليإل دفع الخاص بالضريبة على الدخل اشعار بالإل ا .1

املفتشية بإرسال هذا اإلشعار سنويا، في شهر جانفي من السنة املوالية لسنة التي يتم فيها تحقيق الدخل من طرف تقوم 

 من السنة التي تم فيها تحقق الدخل. 01/04و إعادتها قبل  G01املكلف الذي يقوم بمأل هذه الوثيقة التي تسمى

                                                           
 .64محمد لعالوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .66، صمرجع نفسه 2
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% إذا كان التأخر بشهر يمكن أن يصل مبلغ 10عليه غرامة قدرها  و إذا تأخر املكلف عن التسديد في األجل القانوني تفرض

 % بعد الشهر األول و مهما طالت مدة التأخر.25الغرامة إلى حد أقص ى 

مدون عليها االسم و اللقب  Primaticeو بعد إيداعها من طرف املكلف تقوم املفتشية بنقل املعلومات إلى وثيقة أخرى تسمى 

 الدخل، الغرامة، العنوان. و الرقم الجبائي، مبلغ

تبعث املفتشية وثيقة امليكانوغرافي إلى املركز الذي يقوم بنقل املعلومات املوجود عليه و حساب الضريبة على الدخل، ثم 

 يقوم بنقلها على وثيقة أخيرة تسمى اإلشعار بالدفع.

 اإلشعار بالدفع الخاص بالضريبة على أرباح الشركات: .2

 فيها تحقيق الدخل من طرفشعار سنويا ، في شهر جانفي من السنة املوالية للسنة التي يتم إل هذا ا تقوم املفتشية بإرسال

 .تم فيها تحقق الدخليمن السنة التي  01/04عادتها قبل و إ G01هذه الوثيقة التي تسمى أل املكلف الذي يقوم بم

أن يصل مبلغ الغرامة يمكن  ،ا كان التأخر شهرا فأقل% إذ 10و في حالة التأخر عن الدفع تطبق عليه غرامة التأخر قدرها  

 . % مهما طالت مدة التأخر  25 إلى حد أقص ى

سم و اللقب إل مدون عليها ا Primaticeو بعد إيداعها من طرف املكلف تقوم املفتشية بنقل املعلومات إلى و ثيقة أخرى تسمى 

  .و الرقم الجبائي ، مبلغ الدخل ، الغرامة ، العنوان

تبعث املفتشية وثيقة امليكانوغرافي إلى املركز الذي يقوم بنقل املعلومات املوجود عليه و حساب الضريبة على الدخل، ثم 

 يقوم بنقلها على وثيقة أخيرة تسمى اإلشعار بالدفع.

ت تحدد سير حل التي سبقت عملية التحصيل و كون امللف قابل للتسديد فهذه العملية تحتوي على آليارابعد التطرق للم

  .عملية التحصيل بالتفصيل

  .عرف التحصيل بأنه جميع املوارد الجبائية سواء كانت نقدية ، صكوك بريدية أو شيكات بنكيةي

شعار إلى أمين الصندوق املوجود في إل ضة الضرائب و تقوم بتقديم هذا اشعار بالدفع نتيجة املكلف إلى قباإل اعند وصول 

 .مبلغ الضريبة بمختلف طرق الدفع التي يمكن للمكلف الدفع بها مصلحة الدفع أين يكون دفع

  :الدفع نقدا 

و تكون مختومة بطابع   Quittance الضريبة يقوم أمين الصندوق بتحرير وثيقة تسمى وصل االستالممقابل عملية دفع مبلغ 

 القباضة.
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 1و التي تثبت الدفع املادي للمكلف و تتضمن هذه الوثيقة البيانات التالية: 

 الرقم الجبائي؛ -

 مبلغ غرامة التأخير؛ -

 نوع الضريبة املدفوعة. -

 . H1هو سجل يتعامل به أمين الصندوق يسمى مصدر هذا الوصل 

 :الدفع عن طريق الشيك أو صك بريدي 

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

من كتاب يتعامل به أمين  H2الصندوق لشيك بمبلغ الضريبة، هذا الوصل يكون مختوم بطابع القباضة و يأخذ الوصل

التي تقوم بتحويلها الى البنك  H10الوالية مرفقة بوثيقة تسمى  مع املكلفين ثم يقوم بإرسال الشيكات إلى خزينة الصندوق 

 . 2املركزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 67محمد لعالوي، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.67، صنفسهمرجع   2  
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 :خالصة 

خلصنا من دراسة هذا الفصل أن اإلصالح الضريبي اقتضته التحوالت االقتصادية في العالم، و االتجاه العالمي نحو إصالح 

 ،و ترشيد معدل الضريبة، و تبسيط النظام الضريبي.األنظمة الضريبية املرتكز أساسا على توسيع الوعاء الضريبي

في هذا الفصل إلى تعريف الضريبة، خصائصها، قواعد و أهداف الضريبة، و كذلك أنواعها و هذا من خالل فقط تطرقنا 

ث توصلنا املبحث األول، أما املبحث الثاني فتناولنا فيه اإلصالح الضريبي و أهم الضرائب التي جائت بها هذه اإلصالحات حي

الى أن اإلصالح الضريبي يستهدف تحقيق الكفاءة و العدالة، و يشمل إصالح التشريعات الضريبية و الجهاز اإلداري و املجتمع 

 الضريبي.

 في التسعينات وبداية الثمانينات نهاية مع املنتهجة اإلصالحات ملواكبة جاء 1991 لسنة الضريبي اإلصالح فإن ئر،زاللج بالنسبة

 النمو وتسريع باالستثمار والنهوض املوازني العجز من الحد بهدف السوق، اقتصاد نحو موجه اقتصاد من االنتقال خضم

 .االقتصادي

 تخلو لم إذ ، 1991 لسنة اإلصالح عن املنبثقة ئبراالض تستقر لم بحيث تدريجيا، إصالحا ئرزاالج في الضريبي اإلصالح يعتبر

 2002 سنة الضريبية ءاترااإلج قانون  وصدور  ضريبية، تعديالت من يومنا إلى 1992 سنة تلت التي السنوية املالية قوانين

 .و املراكز الجوارية للضرائب ئبراالض كزرام إنشاء شكل في الضريبية لإلدارة التنظيمية التعديالت إلى باإلضافة



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 دراسة حالة  

باملركز الجواري 

 للضرائب 
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 تمهيد: 

نحاول من خالل هذا الفصل القيام بدراسة تطبيقية للفصل األول الذي كان عبارة عن دراسة نظرية لإلصالحات 

الضريبية كمدخل تمهيدي ، و كذلك تطرقنا فيه إلى أهم الضرائب التي تم إنشائها بعد اإلصالحات ، و تكملة لذلك 

بكافة أشكالها منا اوال بالتطرق إلى اإلدارة الضريبية  سوف نقوم بترجمته ما تمت دراسته بالواقع التطبيقي ، حيث ق

العامة منها و الجهوية و كذلك الوالئية منها ، و بعدها قمنا بتقديم املؤسسة محل الدراسة و التي هي املركز الجواري 

دية النظام للضرائب لدائرة عين تادلس و هذا من خالل املبحث األول ، اما املبحث الثاني فقمنا فيه بتقييم مردو 

الضريبي بعد اإلصالحات  من خالل عدة مؤشرات تتمثل في : تطور الحصيلة الضريبية و قياس مستوى الضغط 

 الضريبي .

 و عليه تم تقسيم هذا الفصل كاآلتي:

 املبحث األول: تقديم املركز الجواري للضرائب لعين تادلس؛ 

 صالحات .املبحث الثاني: تقييم مردودية النظام الضريبي بعد اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للضرائب الجواري  باملركز  حالة دراسة                                                                                        الثاني الفصل 

 

37 
 

 لعين تادلس  CPIاملبحث األول: تقديم املركز  الجواري للضرائب 

 املطلب األول: الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر 

تادلس، و التعرف على الهيكل التنظيمي لها، سنتعرض عين  لتقديم املركز الجواري للضرائب لدائرةفي بداية دراستنا 

ية العامة، و املديرية  خالل كل من املدير   بالجزائر من  الجبائية  لإلدارة  الهيكل التنظيمي محتوى   إلى  بداية

 الوالئية للضرائب. الجهوية و 

 : DGIالفرع األول: املديرية العامة للضرائب 

عليها الحكومة في تنفيذ تعتبر املديرية العامة للضرائب أحد الركائز األساسية في االقتصاد الوطني و التي تعتمد 

في كل جوانبه من التشريع و التنظيم إلى تنفيذ خطط  برامجها ، لكونها مكلفة بإدارة النظام الضريبي و التحكم

السياسية الجبائية بهدف تحصيل املوارد التي تعتبر املصدر الرئيس ي لخزينة الدولة بعد املحروقات، كما تتمثل الغاية 

مة للضرائب في اإلطالع بمهامها كإدارة فعالة و مضغية لتطلعات املكلفين بالضريبة، السيما ما الرئيسية للمديرية العا

تعلق منها بتبني القيم األساسية للمجتمع و كذا تكريس الحقوق الفردية و الجماعية، و حيث أنها مكلفة بتطبيق حق 

 سيادي للدولة و هو تحصيل الضريبة.

 : 1ضرائب عدة مهام تنحصر أهمها فيما يليالصفة تتولى املديرية العامة لل

  السهر على دراسة واقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ التدابير الضرورية إلعداد

 ؛وعاء الضرائب  و تصفيتها وتحصيل الضرائب و الحقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية

  جبائية   الجبائية الدولية واالتفاقات الدولية التي تحتوي على أحكامالسهر على تحضير ومناقشة االتفاقيات

 أو شبه جبائية؛

 السهر على التكفل باملنازعات اإلدارية والقضائية املتعلقة بالضرائب والحقوق والرسوم أيا كانت طبيعتها؛ 
 ؛ة ملكافحة الغش والتهرب الجبائيتنفيذ التدابير الضروري 

 الجبائية؛  تسيير و مردودية مصالح اإلدارة  بةتوفير أدوات تحليل ومراق 

 بالضريبة.  الجبائية مع املكلفين  املصالح  عالقات  السهر على تحسين 

املعدل و املتمم املتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية في  13/07/1998املؤرخ في  228-98بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

مديريات مركزية و  (06)ملديرية العامة للضرائب على ستةح الجبائية تتكون اوزارة املالية، فزيادة على مفتشية املصال

 مديريات فرعية، املوضحة كما يلي:  ( 04)بكل واحدة أربعة

                                                           
.15/03/2017تاريخ االطالع:  وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،

1
 

WWW. MF DGI. GOV.DZ 



 للضرائب الجواري  باملركز  حالة دراسة                                                                                        الثاني الفصل 

 

38 
 

 : الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجيستر في مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةلياس قالب ذبيح،  : املصدر:

 .99 ، ص2011-2010علوم التسيير، تخصص: محاسبة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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 DRIي: املديرية الجهوية للضرائب الفرع الثان

تمثل املديرية الجهوية للضرائب اإلدارة املركزية على مستوى الجهوي و تعتبر همزة الوصل بين املديريات الوالئية 

للضرائب و بين املديرية العامة للضرائب بهدف ربط القاعدة بالقمة كما تسهر على تنفيذ البرامج و تطبيق التعليمات 

الصادرة عن اإلدارة املركزية، و تضمن العالقة الوظيفية بين اإلدارة املركزية و املديريات الوالئية، و من و القرارات 

اإلقليمي مع توجيهها  مهامها تتولى املديريات الجهوية للضرائب تنشيط عمل املديريات الوالئية التابعة الختصاصها

 وتنسيقها و حتى مراقبتها. 

 و بهذه الصفة تتولى املديرية الحهوية للضرائب عدة مهام تنحصر أهمها فيما يلي: 

  ؛تسهر على احترام أدوات تدخل املصالح الجبيائية الجهوية في طرقها و مقاييسها و حتى إجراءاتها 

 تعد بصفة دورية كل التحصيالت و امللخصات املتعلقة بأعمال املصالح الجبائية املحلية ؛ 

 اقتراح لتكييف التشريع الجبائي، كما تدرس طلبات تنقل األعوان فيما بين الواليات ؛ تقدم أي 

 تشارك في أعمال تكوين األعوان و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم ؛ 

 تقدر احتياجات املصالح الجبائية من الوسائل البشرية و املادية و التقنية و تعد تقريرا دوريا عن ذلك ؛ 

 نة الطعون لدى الجهات املصدرة للقرار و املنشأة على مستوى الجهوي ؛تنظم أشغال لج 

 .توافق على استفادة املكلفين بالضريبة من نظام الشراء باإلعفاء حسب النصوص التشريعية 

املعدل و املتمم يحدد تنظيم املصالح الخارجية  18/09/2006املؤرخ في   327 - 06و بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

( مديريات جهوية 09م املديريات الجهوية للضرائب و البالغ عددها تسعة) رة الجبائية و صالحياتها، بحيث تنظلإلدا

التي تحدد اختصاصها اإلقليمي بموجب قرار وزاري، كما تتكون كل مديرية جهوية مديرية والئية  54املسؤولة عن 

( 04لكل مديرية فرعية مكاتب ال يتجاوز عددها أربعة)( و 04للضرائب على مديريات فرعية ال يتجاوز عددها أربعة )

 مكاتب، و املوضحة في الشكل التالي: 
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 : الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املعدل و املتمم و املتضمن تنظيم املصالح الخارجية لإلدارة  18/09/2006املؤرخ في  327  06من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة  املصدر :

 .08، ص24/09/2006املؤرخة في  59الجبائية و صالحياتها، الجريدة الرسمية، العدد 

 

 

 

 

 

 املديرية الجهوية للضرائب

DRI 

املديرية الفرعية للرقابة 

 الجبائية 

املديرية الفرعية 

 للتنظيم و الوسائل 

املديرية الفرعية 

  للعمليات الجبائية

املديرية الفرعية 

 للتكوين

مكتب التكوين -

 األساس ي و املتواصل

مكتب الدعائم -

  البيداغوجية

مكتب التنشيط و -

التنظيم و العالقات 

 العامة 

مكتب مراقبة -

 األنشطة و التالخيص

 مكتب اإلحصائيات -

 مكتب املستخدمين-

مكتب التنظيم و -

 اإلعالم اآللي

مكتب مراقبة  -

 استعمال الوسائل

مكتب متابعة برامج -

األبحاث و املراجعات 

 الجبائية 

مكتب تحليل تقارير -

 املراجعات الجبائية

مراقبة  مكتب-

 املنازعات 
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  DWI املديرية الوالئية للضرائب  الفرع الثالث:

تضمن املديرية الوالئية للضرائب ممارسة السلطة السلمية ملراكز الضرائب و املراكز الجوارية للضرائب، و بهذه 

الصفة تسهر على ِاحترام التنظيم و التشريع الجبائي، و متابعة و مراقبة نشاط املصالح و تحقيق األهداف املحددة 

 لضرائب نذكر منها:لها. و من بين املهام املوكلة للمديرية الوالئية ل

 تنظم جمع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات الجبائية؛ 

 تتكفل بالجداول و سندات اإليرادات و تحصيل الضرائب و األتاوى؛ 

 تعد برامج التدخل لدى املكلفين بالضريبة و تتابع تنفيذها و تقّوم نتائجها؛ 

 لضريبة؛تتابع تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء ا 

 تنظم استقبال املكلفين بالضريبة و إعالمهم؛ 

 قديرات امليزانية املطابقة تقّدير احتياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية واملالية وإعداد ت

 .لذلك

الخارجية املعدل و املتمم يحدد تنظيم املصالح  18/09/2006املؤرخ في   327 - 06و بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

( و في 05لإلدارة الجبائية و صالحياتها، بحيث تنظم املديريات الوالئية في مديريات فرعية ال يتجاوز عددها خمس )

 ( في كل مديرية فرعية .04مكاتب ال يتجاوز عددها أربعة )

لسلطة املكلفة تنظيم و صالحيات كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير املكلف باملالية و ا و يحدد

 و املوضحة في الشكل التالي:  بالوظيفة العمومية.
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 : الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب03الشكل رقم 
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 CPIاملطلب الثاني:املركز الجواري للضرائب 

 لدائرة عين تادلس الفرع األول: التقديم العام للمركز الجواري للضرائب 

، و من بين الدوائر التابعة لدائرة عين تادلس نجد، 2012تأسس املركز الجواري للضرائب لدائرة عين تادلس سنة 

بلدية الصور، واد الخير، بلعطار. و الذي كان يسمى في األول املفتشية الجبائية و وفقا لإلصالحات التي خضعت لها 

إلدارة الضريبية و التي تمخضت حوصلتها )عصرنة النظم النظم الجبائية و التي تهدف منها إلى إصالح جذري ل

الجبائية(، في ظهور مراكز جوارية على مستوى دوائر لتقريب املواطن من اإلدارة الضريبية و مراكز الضرائب، و تقوم 

يفوق رقم أعمالهم  هذه املراكز باالهتمام باملؤسسات و الخاضعين لها هم األشخاص الطبعيين و املعنويين الذين

يسمح للمكلفين بالضريبة التابعين له إلتمام واجباتهم الجبائية و املتمثلين في:، دج 30.000.000  

 املكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي؛ 

 األشخاص الذين يحققون مداخيل مهنية؛ 

 .األشخاص الذين يحققون مداخيل عقارية 

 :1: يتبع ملجال اختصاص املركز الجواري للضرائبللضرائباألشخاص الخاضعين للمركز الجواري 

األشخاص الطبيعيون أو املعنويون الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة )األشخاص الطبيعيون أو   .1

املعنويون، الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاط صناعي، أو تجاري أو حرفي أو مهنة غير تجارية و التي ال 

 دج(.30.000.000يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار جزائري 

كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة املستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و املؤهلين لالستفادة  

من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض املصغر" أو "الصندوق الوطني 

 للتأمين على البطالة"؛

 يؤجرون:األشخاص الطبيعيون الذين   .2

 عقارات مبنية أو جزء عقارات مبنية الستعمال سكني؛ 
 .أمالك غير مبنية مهما تكن طبيعتها 

 األشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل فالحية؛  .3

األشخاص الطبيعيون الساكنون في الجزائر، الذين في حوزتهم أمالك في الجزائر و أيضا األشخاص  .4

 الجزائر و لكن لهم أمالكا فيها؛ الطبيعيون الذين ليس لهم إقامة في

 األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املالكين لعقارات مبنية أو غير مبنية. .5

                                                           
1CPI_Champ_de compentence_ 2016_ar, p01. 
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 تنظيم و مهام  للمركز الجواري للضرائب الفرع الثاني: 

( مصالح رئيسة و قباضة و مصلحتين و ذلك وفق ما يبينه ) الشكل رقم 03ينظم املركز الجواري للضرائب في ثالث )

04. ) 

 : الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..للضرائبالجواري  مفتش مركزي رئيس بن قوة عمر، تصريح من إعداد الطالبة، اعتمادا على  املصدر:

 

رئيس املركز الجواري لضرائب 

CPI  

مصلحة اإلعالم 

 اآللي و الوسائل 

مصلحة 

االستقبال و 

 اإلعالم 

املصلحة الرئيسية 

 للتسيير

املصلحة الرئيسية 

 للمراقبة و البحث

 الرئيسية املصلحة

  للمنازعات

 القباضة

مصلحة البطاقيات و  مصلحة الشكوى  مصلحة الصندوق 

 مقارنة املعلومات 

مصلحة جباية 

النشاطات التجارية و 

 الحرفية 

مصلحة لجان الطعن و 

 املنازعات و القضائية 

البحث و  مصلحة

 التدخالت 

الجباية  مصلحة

 الزراعية 

 مصلحة املحاسبة 

مصلحة التبليغات و 

 األمر بالصرف

مصلحة جباية املداخيل  مصلحة الرقابة

 و املمتلكات

 مصلحة املتابعات 

مصلحة الجباية 

 العقارية 
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 1وتكلف بـ:  ،املصلحة الرئيسية للتسيير . أ

وكذا باملراقبة الشكلية   خالل إعداد فرض الضرائب  و تسيير الوعاء من  و النشطات  إحصاء املمتلكات .1

 للتصريحات؛

  لرئيس املركز للموافقة عليها، بصفته وكيال مفوضا  املصادقة على الجداول وسندات اإليرادات وتقديمها .2

 للمدير الوالئي للضرائب؛

 في مختلف املراقبات .  املكلفين بالضريبة  اقتراحات برامج  إعداد .3

 و تعمل على تسيير:

 مصلحة جباية النشاطات التجارية و الحرفية؛ 

  الزراعية؛ مصلحة الجباية 

 مصلحة جباية املداخيل و املمتلكات؛ 

 مصلحة الجباية العقارية 

 : و تتكلف بضماناملصلحة الرئيسة للمراقبة و البحث، -1

 املقيمين في   بالضريبة  املكلفين  و بطاقيات  تشكيل ومسك فهارس املصادر املحلية للمعلومات

 ملتواجدة فيه؛الجواري للضرائب و املمتلكات العقارية ا  املركز  محيط

  التصريحات و البحث عن املادة الخاضعة   متابعة تنفيذ برامج املراقبة على أساس مستندات

 نشاطات املصالح املعنية.  للضريبة وتقييم

 تعمل على تسيير:

 ؛مصلحة البطاقيات واملقارنات 

 مصلحة البحث و التدخالت التي تعمل في شكل فرق؛ 

 مصلحة املراقبة؛ 

   ، و تتكلف ب:الرئيسية للمنازعاتاملصلحة  -2

 ة موجهة للمركز الجواري للضرائب؛ئيدراسة كل طعون نزاعية أو اعفا 

  أو التخفيض املقررة؛  و األمر بالصرف لقرارات اإللغاء  التكفل بإجراء التبليغ 

                                                           
1
 http://www.mfdgi.gov.dz . 12/04/2017الوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، المصالح الخارجية، تاريخ اإلطالع  
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 أمام الهيئات القضائية.  املقدمة  متابعة القضايا النزاعية 

 و تعمل على تسيير: 

  حتجاجات؛ مصلحة اال 

 مصلحة لجان الطعن و املنازعات القضائية؛ 

 .مصلحة التبليغ و األمر بالصرف 

 و تتكلف ب:القباضة، -3

  املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات التلقائية التي تمت أ,  التي يقوم بهاالتكفل بالتسديدات

 بعنوان جداول عامة أو فردية أصدرت في حقهم و كذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل؛

  تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساريين املفعول و املتعلقة بالتحصيل

 الجبري للضريبة؛

 قة لقواعد املحاسبة العامة و تقديم حسابات التسيير املعدة إلى مجلس مسك محاسبة مطاب

 املحاسبة.

 و تعمل على تسسير:

 مصلحة الصندوق؛ 

 مصلحة املحاسبة؛ 

 .مصلحة املتابعات 

 و تتكلف ب:مصلحة االستقبال و اإلعالم، -4

 تنظم استقبال املكلفين بالضريبة و إعالمهم؛ 

  الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز الجواري نشر املعلومات حول الحقوق و الواجبات

 للضرائب.

 و تتكلف ب:مصلحة اإلعالم اآللي و الوسائل،  -5

 استغالل التطبيقات املعلوماتية و تأمينها، و كذا تسيير التأهيالت و رخص الدخول املوافقة لها؛ 

 تجهيزات؛إحصاء حاجيات املصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة ال 
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 .اإلشراف على املهام املرتبطة بالنظافة و أمن املحالت  

 مجال اختصاص املركز الجواري للضرائب :املطلب الثالث

مجال اختصاص املركز الجواري للضرائب كل األشخاص الطبيعية و املعنوية و الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم  يتضمن

 السنوي ثالثون مليون دينار جزائري خارج الرسم على القيمة املضافة.

 الفرع األول: مجال التطبيق 

 :األشخاص املعنية بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة . أ

 دج(؛30.000.000ين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثون مليون دينار )األشخاص الطبيعية الذ 

  األشخاص املعنوية الخاضعين للقانون الجزائري و الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثون

 دج(؛30.000.000مليون دينار )

 عدة مؤسسات، املكلفين بالضريبة املستغلين في آن واحد و في نفس املنطقة أو في مناطق مختلفة ،

 ؛1محالت، متاجر، ورشات في غير مكان ممارسة النشاط

  منها بمثابة مؤسسة مستغلة منفردة، مشكلة في كل الحاالت دخل اإلخضاع بما تعتبر كل واحدة

 دج(؛30.000.000أن رقم األعمال اإلجمالي املحقق في مجمل النشاطات املمارسة، لم يتجاوز حد )

 يجب على املصالح التأكد من أن مجمل املؤسسات املذكورة أعاله قد تم التصريح بها على  كذلك

 .(1)أنظر امللحق رقم مع رقم األعمال املوافق لها 12رقم  Gالوثيقة 

 

 اختيار النظام الحقيقي . ب

الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة يمكنهم اختيار فرض الضريبة حسب النظام املكلفون بالضريبة 

و يكون صحيح و نهائي بالنسبة لنشاط فيفري من السنة، 1الحقيقي، يودع طلب االختيار لدى اإلدارة الجبائية قبل 

نة ما، يكون رقم األعمال واحد فقط، و يجب أن يحدد بصورة صريحة و واضحة، عندما ال يجدد طلب االختيار في س

 دج، فإن املكلف املعني يحول بصفة تلقائية إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.30.000.000املحقق لم يصل إلى 

 

 

 

                                                           
1
 منه. 3مكرر 282، 1مكرر 282مكرر،282قانون الضرائب المباشرة طبقا ألحكام المواد  



 للضرائب الجواري  باملركز  حالة دراسة                                                                                        الثاني الفصل 

 

48 
 

 كيفية تحديد رقم األعمال  الفرع الثاني:

تحصل عليها من املودع من طرف املكلف بالضريبة و تلك امل G12األسس وفقا ملعلومات املتضمنة في التصريح  تحدد

مستوفى اإلطالع( و املعلومات املتعددة املصادر بالنسبة لهؤالء و   -2أنظر امللحق رقم  -طرف املصلحة )محضر املعاينة

لنشاط، من  االعتبار العبء الجبائيفيما يخص أول عقد ينعقد في الضريبة الجزافية الوحيدة سيتم األخذ بعين 

أجل الحفاظ على نفس مستوى االقتطاع ) الضريبة على الدخل اإلجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على 

النشاط املنهي( و كذا الناتجة عن االنتقال إلى النظام  الجديد، غير أنه تلتزم املصالح بتحرير محاضر معاينة من أجل 

 تجرى املصلحة قطعيا تقويما لألسس انطالقا من عناصر تحوزها.تحديد األسس، في حالة غياب التصريح 

دج يجب أن 10.000الضريبة الجزافية الوحيدة الواجبة الدفع ال يمكن أن تكون في أي حال من األحوال أقل من 

تكون امللفات الجبائية التي تحوزها مراكز الضرائب محل تحويل إلى املفتشيات و املراكز الجوارية للضرائب 

 يناير من السنة على األكثر. 31لعملياتية، حسب اإلجراءات العادية قبل ا
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 تقييم النظام الضريبي بعد اإلصالحات املبحث الثاني:  

بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق اإلصالح الضريبي نتساءل على مدى فعالية اإلصالحات الضريبية، لذلك 

 النظام الضريبي من خالل عدة مؤشرات على النحو التالي: سنحاول تقييم مردودية

 األول: تطور الحصيلة الضريبية:  املطلب

املالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية التي تهيمن  يهدف اإلصالح الضريبي إلى تحسين مستوى املردودية

بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة، و ملعرفة مدى تحقيق ذلك الهدف، نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية و 

 (:03الجباية البترولية مع حساب نسبتها إلى إجمالي إيرادات الضريبة،و هو ما يوضحه الجدول رقم )
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  2015 - 2006الفترة:(: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية خالل 06الجدول رقم)

 دج(9 10) الوحدة 

 . 2015 - 2006، قوانين املاليةملالية، املديرية العامة للضرائبوزارة ا املصدر:

 

 

 

 البيان                             

 السنة 

 مجموع الجباية  الجباية البترولية  الجباية العادية 

 578.13 336.14 241.99 املبلغ  2006

 100 58.14 41.86 النسبة %

 792.77 507.83 284.94 املبلغ 2007

 100 64.06 35.94 النسبة

 883.55 570.76 312.79 املبلغ 2008

 100 64.60 35.40 النسبة

 691.28 348.72 342.56 املبلغ 2009

 100 50.45 49.55 النسبة

 903.89 560.12 343.77 املبلغ 2010

 100 61.97 38.03 النسبة

 1082.41 720 362.41 املبلغ 2011

 100 66.52 33.48 النسبة

 2089.53 1485.76 603.77 املبلغ 2012

 100 71.11 28.89 النسبة

 2932.63 2267.83 664.80 املبلغ 2013

 100 77.33 22.67 النسبة

 3459.56 2714 745.56 املبلغ 2014

 100 78.45 21.55 النسبة

 3497.77 2711 786.77 املبلغ 2015

 100 77.51 22.49 النسبة
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  2015 – 2006(: تحليل نتائج تطور الجباية العادية و الجباية البترولية خالل فترة 05الشكل رقم )

 

 من إعداد الطالبة استنادا إلى معطيات عينة الدراسة. املصدر:

% من إجمالي 77.51،  2015هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي إذ مثلت في سنة السابق  شكلنالحظ في ال

فعالية  يسهم فيموردا رئيسيا لخزينة الدولة، إال أن هذا الوضع ال  البترولية لذلك تشكل الجباية إيرادات الضريبية، 

ذلك ألن تقديرات هذا املورد ال ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا النظام الضريبي، 

في األسواق الدولية، كما أن أهم أهداف اإلصالحات الضريبية  في أسعار املحروقات التي تخضع للتقلبات السعرية

 .و هذا ما يوضحه الشكل السابق لم يتحقق بعدتكمن في إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية الذي 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

41,86 %الجباية العادية  35,94 35,4 49,55 38,03 33,48 28,89 22,67 21,55 22,49

58,14 %الجباية البترولية  64,06 64,6 50,45 61,97 66,52 71,11 77,33 78,45 77,51
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 الثاني: مستوى الضغط الضريبي. ملطلبا

 اإلمكانيات عن يبحث ذ إ النظام الضريبي، مردودية لتقييم املستخدمة الكمية املؤشرات أهم من الضريبي الضغط يعد

 الضغط ويعبر الوطني، االقتصاد في ضرر  إحداث دون  حصيلة ممكنة أكبر لتحقيق الضريبية لالقتطاعات املتاحة

 حدد الخام، وقد املحلي بالناتج عنها املعبر املنتجة والثروة الضريبية اإليرادات بين العالقة املوجودة عن الضريبي

  %، و25 ب النموذجي الضريبي الضغط مستوى  كالرك كولن األسترالي االقتصادي
 
 البترولية، الجباية هيمنة إلى نظرا

  للجباية العادية الضريبي الضغط اعتماد فإن لذلك
 
 .داللة أكثر يكون  املحروقات خارج الخام املحلي الناتج إلى منسوبا

 و يتم  حسابه باملعادلة التالية :

                                      

 اإليرادات الضريبية اإلجمالية                                                             

 100   ×الضغط الضريبي اإلجمالي =                                                                               

 الناتج املحلي اإلجمالي                                                                

 

 2015 -2012(: تطور معدل الضغط الضريبي خارج املحروقات في الجزائر خالل املدة 07الجدول رقم )

 الوحدة مليار دج()

 2015 2014 2013 2012 البيان

 786.77 745.56 664.80 603.77 الجباية العادية

الناتج املحلي الخام خارج 

 املحروقات

3830.63 4210.73 4638.33 5216.93 

الضغط الضريبي خارج 

 املحروقات %

15.76 15.79 16.07 15.08 

 وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، الديوان الوطني لإلحصاء.املصدر: 

 

%(، كما أنه يعد 25الضريبي و ذلك مقارنة باملستوى النموذجي )نلحظ في الجدول السابق ضعف مستوى الضغط 

 عدم نستنتج %، وعليه27 عن يقل ال الكبرى  الصناعية أقل مما هو سائد في الكثير من الدول بحيث نجده في الدول 

 قادنااعت الوطني،وحسب للدخل التكليفية املقدرة تحسين يتمكن لم بحيث اإلصالحات بعد النظام الضريبي مردودية

 :اآلتية العوامل من ناتج اإلخفاق ذلك فإن

 العالية املردودية ذات املالئمة الضريبية األوعية إيجاد في الضريبية اإلدارة ضعف. 

 مما الخام، الداخلي الناتج في املحروقات خارج القطاعات مساهمة تواضع  
 
 الجباية مردودية على انعكس سلبا

 .العادية

 التهرب الضريبي ظاهرة وانتشار الفردي الدخل انخفاض نتيجة الضريبية االقتطاعات ضعف. 
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 املجتمع أفراد من كبيرة فئة إخضاع الدولة على تفوت التي البطالة انتشار. 

 الضرائب الحقيقية لحصيلة القيمة يخفض مما الوطنية، العملة قيمة وتدهور  التضخم حدة ارتفاع. 

 .والضريبي واالجتماعي بالجانب االقتصادي تتعلق التي العوامل تلك معالجة تجب الضريبي الضغط مستوى  ولتحسين

 توسيع بفضل إنما و الضرائب معدالت زيادة طريق عن % ليس20نسبة إلى الوصول  إلى الضريبية السلطات وتسعى

 الضريبي. الوعاء

 املطلب الثالث: مقارنة اإلنجازات الفعلية بالتقديرات: 

إن مقارنة التحصيل الضريبي الفعلي باإليرادات الضريبية التقديرية، مؤشرا مهما لقياس مردودية النظام الضريبي، 

 في الجدول اآلتي:  2015 – 2012لذلك نستعرض تطور تلك النسبة خالل مدة 

 )الوحدة مليار دج(  2015 – 2012(: تطور نسبة تنفيذ الجباية العادية خالل مدة: 08الجدول رقم )

 2015 2014 2013 2012 البيان 

 786.77 745.56 664.80 603.77 (1الجباية العادية الفعلية )

 676.11 610.77 596.93 532.30 (2الجباية العادية املقدرة )

 116.36 122.06 111.36 113.42 % 1/2نسبة التنفيذ

 . 2016 -2013، قوانين املالية للسنوات للضرائب العامة  ديريةاملوزارة املالية، املصدر: 

% ما يدل على 100الجدول السابق أن نسبة التنفيذ عرفت تحسنا جيدا إذ تجاوزت بشكل عام  نلحظ من خالل 

، و يمكن تفسير ذلك باتجاه اإلدارة الضريبية  نحو التحكم التدريجي في الضرائب الجديدة و  النظام الضريبي مردودية

 التكيف مع مقتضيات النظام الجديد. فضال عن االستقرار الوضع األمني الذي أسهم في تفعيل أداء اإلدارة الضريبية.
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 املطلب الرابع: مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري:

لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري تحقيق االستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى السلطات فضال عن تعقد 

إجراء  72 تضمن 2007ذلك النظام. في هذا املجال نلحظ سنويا صدور تعديالت ضريبية، مثال قانون املالية لسنة 

 100تضمن أكثر من  2017اء ضريبيا، قانون املالية لسنة إجر  80تضمن أكثر من  2014قانون املالية لسنة  ضريبيا، و 

 إال أن هذه التعديالت تضمنت بعض االتجاهات اإليجابية للنظام و املتمثلة في:  إجراء ضريبيا،

  و رفع الحد األدنى املعفى من 35تخفيض نسبة االقتطاع العليا للضريبة على الدخل اإلجمالي إلى %

 دج؛120.000اإلخضاع إلى 

  ؛30مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد ثالثة معدالت أقصاها % 

 بة  الدفع الجزافي؛إلغاء ضري 

  ؛02تخفيض الرسم على النشاط املنهي إلى% 

 إلغاء االزدواج  الضريبي على املداخيل املتأتية من توزيع األرباح التي أخضعت للضريبة على األرباح الشركات؛ 

 ة على الدخل من خالل تعويض الضريبة على الدخل اإلجمالي، و الرسم على تبسيط النظام الجزافي للضريب

 القيمة املضافة، و الرسم على النشاط املنهي بضريبة جزافية وحيدة. 
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 خالصة: 

لجواري للضرائب لدائرة خالل هذا الفصل و املتمثل في الدراسة التطبيقية للبحث و التي كانت في املركز انستنتج من 

و قد تناولنا  في بداية هذا الفصل إلى التعريف  باملركز الذي تمت فيه الدراسة حيث قمنا  بالتطرق إلى   ،عين تادلس

اتضح لنا أن عملة اإلصالح التي بادرت بها نشأته و محتوى الهيكل التنظيمي مع ذكر مهام كل مصلحة تنتمي إليه، 

املرافق لها و التي يعتبر املركز الجواري للضرائب أحد نتائج هذه اإلصالحات  حيث قامت  إدارة الضرائب في عصرنة

بتقسيم املكلفين بالضريبة الى ثالثة فئات  و يتم التقسيم حسب رقم األعمال و الفئة التي تنتمي إلى املركز الجواري 

من أجل تسهيل املهام على اإلدارة الضريبة في تلبية الفئة التي ال يتجاوز رقم أعمالها ثالثين ملون دينار جزائري و هذا 

 احتياجات و شكاوي املكلفين بالضريبة .

و بعدما تطرقنا إلى املركز الجواري للضرائب قمنا بتقييم النظام الضريبي بعد اإلصالحات و ذلك من خالل عدة 

و مقارنة اإلنجازات الفعلية مع تطور الحصيلة الضريبية، و قياس مستوى الضغط الضريبي، مؤشرات تتمثل في : 

 التقديرات و مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري . 
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 جباية عقلنة و النظام ذلك ترشيد نحو مهمة خطوة يشكل الضريبي النظام إصالحو مما سبق ذكره توصلنا إلى أن 

و  املضافة القيمة على والرسم الشركات أرباح على والضريبة اإلجمالي الدخل على الضريبة تعد بحيث املؤسسة،

 الجديد الضريبي النظام عمل وقد .السابق بالنظام مقارنة املؤسسة واقع مع تكيفا أكثر ،الضريبة الجزافية الوحيدة 

 مكلف، لكل الضريبي العبء تخفيف مع املكلفين من ممكنة شريحة أكبر يمس أصبح بحيث الضريبي، الحقل توسيع على

 يزال ال أنه إال الضريبي النظام شهده الذي املهم التطور  ذلك ورغم .الضريبي للنظام األفقي بالتوسع يعرف ما وهو

 . و من خالل قيامنا بهذه الدراسة تبين لنا:مراجعة إلى يحتاج

اإلدارة الخاصة بالضرائب" ذلك أن أهم تمثل أهم اإلصالحات الضريبية في " تمحققة غير  الفرضية األولىأن 

أساسا اإلصالحات الضريبية تتمثل في القوانين التشريعية الجبائية و ذلك من خالل إحداث ضرائب جديدة متمثلة 

في أربعة أنواع هي الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل اإلجمالي، الرسم على القيمة املضافة و الضريبة 

. أما فيما يتعلق الجزافية الوحيدة. و هذا باإلضافة إلى إصالح الذي تم على مستوى اإلدارة و إصالح الجباية البترولية

ذلك أن اإلصالح الضريبي ساهم  فهي محققة" ضريبية ساعدت في تحسين الضريبةاإلصالحات ال " بالفرضية الثانية

 في زيادة املردودية املالية ملختلف الضرائب . 

 

 :التالية النتائجإلى  توصلنا الدراسة لهده معالجتنا إطار في

 وسيلة مجرد من دورها تطور  و ، العامة املالية و االقتصادية السياسة أدوات من مهمة أداة هي الضريبة 

 .الوطني االقتصاد دفع و لتفعيل أداة الى تمويلية

 كبيرة صعوبة الجبائية اإلدارة مصالح تجد سوف واضحة جبائية ثقافة غياب ظل في :ضريبية ثقافة وجود عدم 

 .ئبراالض لفكرة املجتمع تقبل على سلبا يؤثر سوف وهذا املكلفين، مختلف مع التعامل في

 مشاكل يخلق وهذا الجبائية، تصريحاتهم في الخاضعين لدى اإلبالغ فيق صد وجود عدم :الثقة عامل غياب 

 .الجبائية اإلدارة عمل تعرقل مستقبلية

 املكلف على الضريبي العبء إلى يعود والذم ي ر زائالج الجبائي النظام فعالية ضعف إن :الضريبي التهرب 

 في أهمية من ملاله املصدر من االقتطاع نظام جعةراوم املتعددة الضريبية املعدالت خالل من بالضريبة

 .الضريبي التهرب مكافحة

 الجبائية الرقابة في حقها تفعيل في الجبائية اإلدارة عمل تصعب الجبائية التصريحات كثرة إن :التصاريح كثرة 

 .أشكالها بجميع

 و بعد معرفة النتائج املتوصل إليها يمكن أن نقترح النقاط التالية:

  إذ كاف   غير ذلك أن إال الضريبية املعدالت معظم تخفيض خالل من املكلف عن الضريبي العبء تخفيف رغم 

 .الجزائري  املجتمع واقع تعكس حتى ميدانية دراسات إلى الضريبية املعدالت تحديد طريقة تستند أن يجب

 تحديد قصد الضريبي التشريع مراجعة مهمة لها توكل للضرائب العامة املديرية لدى لجنة إنشاء ضرورة 

 .معالجتها ثم الجزائري  الضريبي النظام يتضمنها التي الثغرات مختلف
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 الضريبي األداء في الدولية املعايير وفق الضريبية لإلدارة شامل إصالح. 

 التي تعديل إلى تحتاج الجوانب بعض وجود نعتقد أننا إال الجزائري  الضريبي النظام عرفها التي التعديالت رغم 

 :يأتي فيما تتمثل

 ؛الضريبية العدالة من يقترب بشكل اإلجمالي الدخل على بالضريبة الخاص املتصاعد السلم صياغة إعادة -

 نشر و التهرب ملكافحة قوية سياسية إرادة توفر خالل من الضريبي التهرب مكافحة فعالية زيادة ضرورة -

 .الضريبي الوعي

 . وتحصيلها الضريبة بربط املتعلقة اإلدارية اإلجراءات تبسيط على العمل -

 .احترامه ثم ومن القانون  ذلك فهم املكلف على يسهل حتى تنفيذه، وإجراءات الضرائب قانون  تبسيط -
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 امللخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى نجاعة اإلصالحات الضريبية في تحسين إيرادات الضريبة، التي كانت من 

، حيث تقوم هذه 1992أجل مواكبة اإلصالحات االقتصادية و التحوالت التي شهدها االقتصاد الدولي سنة 

تحديد أسباب و أهداف القيام باإلصالح الضريبي و كذلك أهم اإلصالحات التي تم إحداثها على   الدراسة على 

 النظام الضريبي و مدى تأثير هذه على إيرادات الضريبة .

 عن بعيدا مازال ولكنه الضرائب، ملختلف املالية املردودية  دةفي زيا ساهم  الضريبيح اإلصال  توصلنا إلى أن و 

 االقتصادية التنمية تحقيق الرئيس ي محورها والتي  املنتهجة الضريبية السياسة إطار في املعلنة الطموحات

 .العالمي االقتصادي التطور  ومواكبة

 

 الضريبة ، اإلصالح الضريبي ، إيرادات الضريبة ، املركز الجواري للضرائب . :الكلمات املفتاحية

 

 

Summary 

The purpose of this study is to examine the effectiveness of tax reforms in improving tax revenues, 

which were in line with the economic reforms and transformations witnessed by the international 

economy in 1992. This study identifies the causes and objectives of tax reform and the most 

important reforms The tax system and the extent of their impact on tax revenues. 

We have concluded that tax reform has contributed to increasing the financial profitability of 

various taxes, but it is still far from the declared ambitions within the framework of the tax policy 

adopted, the main focus of which is to achieve economic development and to cope with the global 

economic development. 

 

Keywords: tax, tax reform, tax revenue, tax status. 

 


